
 
 

 
 
 



 
 

 

1.ชื่อโครงการ :  โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์   
                     อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง  ปี 2564 
 
2.ประเภทโครงการ         ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3            แผนงานแก้ไขปัญหา          แผนงานปกต ิ

 
3.ตัวช้ีวัดหลักและค่าเป้าหมายความส าเร็จของโครงการ 

 

ตัวชี้วัดหลักและตัวชี้วัดรอง     หน่วยนับ 
1.จ านวนนวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หรือพัฒนาต่อยอดการให้ 
   บริการด้านสุขภาพ 

     เรื่อง 
 

 

4. หลักการและเหตุผล 
การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ เป็นแผนงานหนึ่งในยุทธศาสตร์ Governance  

Excellence (ยุทธศาสตร์บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล) ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ส าคัญในการพัฒนา
ศักยภาพ และพัฒนาองค์ความรู้ ของบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งปัจจุบันนี้การ เปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจและ
เทคโนโลยี ส่งผลให้บุคลากรสาธารณสุข ต้องมีการปรับปรุง กระบวนการท างาน และพัฒนาองค์ความรู้ให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย น ามาสู่การพัฒนาให้มีความรู้รอบด้าน และ
หลากหลาย พัฒนาวิธีคิดและวิธีการท างานให้ สอดคล้องและทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพงานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพ  การวิจัย หมายถึง การวิจัยด้านสุขภาพ การศึกษาค้นคว้า หา
ความรู้ หาวิธีการใหม่ๆ คิดค้นเทคโนโลยีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการป้องกัน รักษาโรค รวมทั้งในการ 
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานทางสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี สามารถประกอบอาชีพ 
และด ารงชีวิตประจ าวันได้อย่างปกติสุข ในส่วนของ R2R (Routine to Research) ก็เช่นเดียวกันเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนางาน คือการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย เป็นการน าการวิจัยมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพ
ของคนท างานให้ผลิตผลงานเชิงวิจัย แล้วสะท้อนกลับไปพัฒนางานประจ าให้ดีขึ้น  นวัตกรรมที่คิดค้นใหม่ 
หมายถึง การใช้องค์ความรู้ ทักษะการบริหารจัดการ ประสบการณ์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยี เพ่ือ
การคิดค้น การประดิษฐ์ การพัฒนา การผลิตสินค้า การบริการ กระบวนการผลิต และจัดการองค์ความรู้ใน
รูปแบบใหม่ เทคโนโลยีสุขภาพ หมายถึง วิทยาการที่น าความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ว่า
ในทางใดในด้านการแพทย์และสาธารณสุข และการพัฒนาต่อยอดการให้บริการด้านสุขภาพ หมายถึง การศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

บุคลากรสาธารณสุขทั้งในส่วนของโรงพยาบาลแม่ทะ  ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ  
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล(รพ.สต.)ทุกแห่ง  จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ แนวคิดและทัศนคติ มีทักษะในการการพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมด้านสุขภาพ เพื่อท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คปสอ.แม่ทะ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนา
งานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์  อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง  ปี 2564 
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5.วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือให้บุคลากรสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(รพ.สต.)ทุกแห่ง โรงพยาบาลแม่ทะ  
และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ได้รับการพัฒนาศักยภาพทั้งด้านความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด ทัศนคต ิและ
ทักษะในการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 

6. เป้าหมาย 

 6.1 เป้าหมาย  
   6.1.1 บุคลากรสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(รพ.สต.)ทุกแห่ง โรงพยาบาลแม่ทะ  และ

ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถด าเนินการท าวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
   6.1.2 สสอ.และ รพ.สต.ทุกแห่ง มีผลงานวิชาการ วิจัย/R2R /นวัตกรรม อย่างน้อยแห่งละ 1 เรื่อง 

รพ.แม่ทะ 4 เรื่อง (ด้านคลินิก 2 เรื่อง ด้านบริหารจัดการ 2 เรื่อง) 
   6.1.2 สสอ.และ รพ.สต.ทุกแห่ง มีผลงานวิชาการ CQI อย่างน้อยแห่งละ 1 เรื่อง รพ.แม่ทะ 8 เรื่อง 

(งานคลินิก 5 เรื่อง งานสนับสนุน 3 เรื่อง) 

6.2 กลุ่มเป้าหมาย 
6.2.1 บุคลากรสาธารณสุขของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(รพ.สต.)ทุกแห่ง โรงพยาบาลแม่ทะ   

และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ 
 
7. กลยุทธ์/กลวิธี 

       1. ทบทวนทีมวิชาการระดับอ าเภอ 
 2. ประชุมทีมวิชาการระดับอ าเภอ 
       3. ชี้แจงเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(รพ.สต.)ทุกแห่ง โรงพยาบาลแม่ทะ  และส านักงาน 

สาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ (บูรณาการประชุม คปสอ./ประชุมคณะกรรมบริหารสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ) 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพดูแลผู้ป่วยในงานประจ า จ านวน  5 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 การตั้งค าถามวิจัย เค้าโครงวิจัย เครื่องมือวิจัย&ฐานข้อมูลวิจัย 
ครั้งที่ 2 การวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และตารางน าเสนอผลวิจัย 
ครั้งที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลวิเคราะห์ 
ครั้งที่ 4 การเขียนรายงานวิจัยแบบเตรียมส่งตีพิมพ์วารสารวิชาการ 
ครั้งที่ 5 การน าเสนอผลการวิจัย 

5. ประชุมน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัย/R2R/นวัตกรรม/ CQI  ระดับอ าเภอ 
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8.วิธีการ/กิจกรรม   
ชื่อกิจกรรม ห้วงระยะเวลาด าเนินงาน 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 
1. ทบทวนทีมวิชาการระดับอ าเภอ             
2. ประชุมทีมวิชาการระดับอ าเภอ             
3. ชี้แจงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ(รพ.สต.)  

ทุกแห่ง โรงพยาบาลแม่ทะ  และ ส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอแม่ทะ(บูรณาการประชุม คปสอ.) 

            

4. อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพดูแล
ผู้ป่วยในงานประจ า 

            

ระยะที่ 1 ตั้งค าถามวิจัย เค้าโครงวิจัย เครื่องมือวิจัย&  
            ฐานข้อมูลวิจัย 

            

ระยะที่ 2 การวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรม 
            คอมพิวเตอร์และตารางน าเสนอผลวิจัย 

            

ระยะที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูล และแปลผลวิเคราะห์             
ระยะที่ 4 เขียนรายงานวิจัยแบบเตรียมส่งตีพิมพ์ 
            วารสารวิชาการ 

            

ระยะที่ 5 การน าเสนอผลการวิจัย             
5. ประชุมน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัย/R2R/

นวัตกรรม/ CQI  ระดับอ าเภอ 
            

6. ประชุมน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการวิจัย/
R2R ระดับจังหวัด 

            

7. ส่งผลงานวิจัย/R2Rที่ได้รับคัดเลือกน าเสนอระดับเขต,
ภาคและประเทศ 
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9  ระยะเวลาด าเนินการ       

           พฤศจิกายน 2563 – กันยายน 2564   
 
10.  ผู้รับรับผิดชอบ 

นางสุมล  เจตะภัย 
นางพจณีย์ ไหลพนิชถาวร 
คปสอ.แม่ทะ 

 
11. การติดตามก ากับและประเมินผล 
  

11.1 การติดตาม 
- ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน ในเวทีประชุม คปสอ. ประชุมประจ าเดือน ผอ.รพ.สต.         

   และประชุม กกบ. ทุกเดือน 
       - รายงานการประชุม คปสอ. ประชุมประจ าเดือน ผอ.รพ.สต. และประชุม กกบ. 

- ติดตามในการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพดูแลผู้ป่วยในงานประจ า  5  ครั้ง
        - ติดตามในการประชุมน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัย/R2R/นวัตกรรม/ CQI  ระดับอ าเภอ   

- เอกสารรูปเล่มงานวิจัย / R2R / CQI   
         11.2  การประเมินผล  

- บุคลากรสาธารณสุขได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถด าเนินการท าวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 
  จ านวน 30 คน 

     - สสอ.และ รพ.สต.ทุกแห่ง มีผลงานวิชาการ วิจัย/R2R /นวัตกรรม อย่างน้อยแห่งละ 1 เรื่อง  
       รพ.แม่ทะ 4 เรื่อง (ด้านคลินิก 2 เรื่อง ด้านบริหารจัดการ 2 เรื่อง) 
     -สสอ.และ รพ.สต.ทุกแห่ง มีผลงานวิชาการ CQI อย่างน้อยแห่งละ 1 เรื่อง  

                 รพ.แม่ทะ 8 เรื่อง (งานคลินิก 5 เรื่อง งานสนับสนุน 3 เรื่อง) 
               - จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ น าเสนอผลงานวิจัย / R2R ระดับอ าเภอในเดือนสิงหาคม 2563 
 
12.ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 หน่วยงานสาธารณสุขในอ าเภอแม่ทะ ทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุกแห่ง   โรงพยาบาลแม่ทะ 
และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอแม่ทะ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเกิดกระบวนการพัฒนาคน พัฒนางาน 
พัฒนาองค์กร และทุกหน่วยงานมีผลงานวิชาการ วิจัย/R2R/CQI  และมีองค์ความรู้ มีนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ 
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน และชุมชนได้ต่อไป 
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ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพดูแลผู้ป่วยในงานประจ า 
โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ 

อ าเภอแม่ทะ  จังหวัดล าปาง  ปี 2564  
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ทะ  จังหวัดล าปาง 

 
ครั้งที่ 1 (การตั้งค าถามวิจัย เค้าโครงวิจัย เครื่องมือวิจัย & ฐานข้อมูลวิจัย) 

วัน เดือน ปี เนื้อหา / กิจกรรม 
วันที่ 21 มกราคม 2564 วิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
08.30 – 09.00 น. Clinical research based on routine clinical practice 
09.00 – 10.00 น. Background question 
10.00 – 11.00 น. Research question & objective 
11.00 – 12.00 น. คิวเข้าปรึกษารายกลุ่ม 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. Importance & scientific rationale 
 Literature search, review & summary 
 Study design  , Research plan & study flow diagram 
 Research concept , Case record form , Research database 
 Research analysis plan, ตารางหุ่น (presentation tables)ขนาดศึกษา  
15.00 – 15.30 น. Qualitative research  
15.30 – 16.30 น. คิวเข้าปรึกษารายกลุ่ม 
วันที่ 22 มกราคม 2564 วิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
08.30 – 09.30 น. การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ 
09.30 – 12.00 น. คิวเข้าปรึกษารายกลุ่ม 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.30 น. การค านวณขนาดศึกษา (Study  size estimation) 
15.30 – 16.30 น. คิวเข้าปรึกษารายกลุ่ม 
 
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ครั้งที่ 2 (การวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และตารางน าเสนอผลวิจัย)  
 

วัน เดือน ปี เนื้อหา / กิจกรรม 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
08.30 – 09.30 น. CQI 
09.30 – 10.00 น. Database data entry, data transfer, data management 
10.00 – 10.30 น. Describing proportions & means 
10.00 – 11.00 น. Comparing 2 independent proportions 
11.00 – 12.00 น. Comparing 2 independent means 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. คิวเข้าปรึกษารายกลุ่ม 
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
08.30 – 10.30 น. Paired proportion & paired means 
10.30 – 12.00 น. Risk ratio, odds ratio & logistic regression 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.30 น. Multiple means & regression 
14.30 – 16.30 น. คิวเข้าปรึกษารายกลุ่ม (ต่อ) 
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น.   
 
 
ครั้งที่ 3 (การวิเคราะห์ข้อมูล & แปลผลวิเคราะห์) 
 

วัน เดือน ปี เนื้อหา / กิจกรรม 
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 วิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
08.30 – 10.30 น. หลักการใช้ตัวเลขวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยปริมาณ 
10.30 – 12.00 น. หลักการเขียนผลวิเคราะห์แบบสรุปใจความ (synthesis) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. คิววิเคราะห์ข้อมูลรายกลุ่ม 
วันที่ 10 มิถุนายน 2564 วิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
08.30 – 10.30 น. หลักการเขียนบทคัดย่อ (abstract) 
10.30 – 12.00 น. คิววิเคราะห์ข้อมูลรายกลุ่ม 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. คิววิเคราะห์ข้อมูลรายกลุ่ม(ต่อ) 
 
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น.   
 
 
 
 



 
 

ครั้งที่ 4 (การเขียนรายงานวิจัยแบบเตรียมส่งตีพิมพ์วารสารวิชาการ) 
 

วัน เดือน ปี เนื้อหา / กิจกรรม 
วันที่ 24 มิถุนายน 2564 วิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
08.30 – 10.00 น. Manuscript (นิพนธ์ต้นฉบับ) 
10.00 – 11.00 น. หลักการเขียนความส าคัญ (importance) 
11.00 – 12.00 น. หลักการเขียนวิธีการศึกษา (methods) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. คิวเข้าปรึกษารายกลุ่ม 
วันที่ 25 มิถุนายน 2564 วิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
08.30 – 09.00 น. สรุปหลักการเขียนผล (results) 
09.00 – 09.30 น. หลักการเขียนอภิปราย (discussion) 
09.30 – 10.00 น. หลักการเขียนข้อยุติและการน าไปใช้ (conclusions & relevance) 
10.00 – 10.45 น. สรุปหลักการเขียนบทคัดย่อ (abstract) 
10.45 – 12.00 น. คิวเข้าปรึกษารายกลุ่ม 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.30 น. การท า Power point เพ่ือเสนองานวิจัย 
13.30 – 14.00 น. การเตรียมบทพูด (script) 
14.00 – 14.30 น. กฎ ระเบียบ มารยาท ในการน าเสนอวิจัย 
14.30 – 16.30 น. คิวเข้าปรึกษารายกลุ่ม 
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น.   
 
 
ครั้งที่ 5 (การน าเสนอผลการวิจัยต่อสาธารณชน)  
 

วัน เดือน ปี เนื้อหา / กิจกรรม 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 วิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
08.30 – 12.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา ของ รพ.สต. 7 แห่ง 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 16.30 น. น าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา ของ รพ.สต. 6 แห่ง 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 วิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 
08.30 – 12.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา ของ รพ.แม่ทะ 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. น าเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจา ของ สสอ.แม่ทะ 
15.00 – 15.00 น. สรุป/อภิปราย 
16.00 – 16.30 น. ปิดการอบรม 
 
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น.   

 



 
 

ก าหนดการประชุมทีมวิชาการระดับอ าเภอ อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง ปีงบประมาณ 2564 
   ครั้งที่ 1 วันที่ 7  มกราคม  ๒๕๖4  

ครั้งที่ 2 วันที่ 8  เมษายน 2564 
                       ครั้งที่ 3 วันที่ 10 สิงหาคม 2564   

ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ทะ 
 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ  
 

เวลา 09.00 – 09.15 น. ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน 
 

เวลา 09.15 – 09.30 น. ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องการประชุมครั้งก่อน 
 

เวลา 09.30 – 10.00 น. ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบ 
 

เวลา 10.00 – 11.30 น. ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 

เวลา 11.30 – 12.00 น. ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
 

 
หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ก าหนดการประชุม 

ประชุมน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิจัย/R2R/นวัตกรรม/ CQI  ระดับอ าเภอ 
โครงการพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยี อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 

วันที่  20  สิงหาคม ๒๕64 
ณ  ห้องประชุมโรงพยาบาลแม่ทะ  จังหวัดล าปาง 

 

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐  น. ลงทะเบียน 

๐๘.๓๐ – 09.๐๐  น. พิธีเปิด / ชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม 
๐9.00 – 12.๐๐  น. น าเสนอผลงานวิชาการวิจัย/R2R ของ รพ.สต./รพช./สสอ. 
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.๐๐ – ๑6.0๐  น. น าเสนอผลงานวิชาการวิจัย/R2R ของ รพ.สต./รพช./สสอ.  
   แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ต่อ) 
16.๐๐ – ๑6.3๐  น. พิธีปิด / มอบรางวัล 
    
 
หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง  เวลา 10.30 น. และ เวลา 14.30 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 


