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     APUK is a group of healthcare
and IT professionals with passion
in improving the healthcare
standard.  
     With a highly experienced
team and extensive research in
developing the healthcare data
solution system, APUK became
the expert in this area offering a
data management platform
which will benefit data collection,
business and marketing strategic
plan to provide better service for
customers.

Who are we?

About APUK

      APUK’s goal is to uplift the
quality of healthcare services for
all patients through creating the
opportunities in improving
healthcare standard and
sustainability, especially
customers and patients’ safety.  
     APUK believes that data-driven
plays a major role for every
business development. Creating a
well structured data that is easy
to use and analyze will be directly
beneficial to the business.
“Let’s disrupt before you were
forced to be disrupted”

What we believe?

       We provide healthcare related data
management systems with the aim to
improve the healthcare data collections
by utilizing the use of technology. 
        Not only QUIPPE and Elsevier that
APUK represents, but APUK also
developed our own data management
system namely, Simple Medical
Terminology (SMT), Simple Medical Logic
(SML), Global Insurance Portal (GIP) and
APUK Business Intelligence (APUK-BI)
that work seamlessly in collecting,
analyzing and transferring information
between hospital and insurance
company.
         We also work as a business partner
by offering consulting services to
hospitals for fully digital transformation
or to achieve the HIMSS standards.
(Healthcare Information and
Management Systems Society).

What we do?



 APUK คือบรษัิทที�เป�นผูเ้ชี�ยวชาญดา้น
ระบบจดัการขอ้มูลที�มจุีดประสงค์เพื�อ
พฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง
ทางดา้นสขุภาพดว้ยเทคโนโลยทีี�ทันสมยั 
 ดว้ยทีมงานที�เป�� ยมดว้ยประสบการณม์า
อยา่งยาวนานและการวจิยัเพื�อการพฒันา
ระบบ APUK นาํเสนอแพลตฟอรม์การ
จดัการขอ้มูลที�มปีระสทิธภิาพของลกูค้า
ซึ�งไมเ่พยีงแต่เป�นประโยชนใ์นดา้นของการ
รวบรวมขอ้มูล แต่ยงัสามารถนาํไปปรบัใช้
ประกอบการวางแผนกลยุทธท์างดา้น
ธุรกิจและดา้นการตลาดรวมไปถึงการ
พฒันาการบรกิารที�ดยีิ�งขึ�นอีกดว้ย

เราคือใคร?

เกี�ยวกับ APUK

 APUK เชื�อมั�นในยกระดบัคณุภาพดา้น
ระบบการใหบ้รกิารทางสขุภาพใหด้ทีี�โดยให้
ความสาํคัญกับคนไขเ้ป�นสาํคัญ เรามเีป�า
หมายที�จะปรบัปรงุมาตรฐานการดแูล
สขุภาพของประเทศไทยใหเ้ป�นไปอยา่งต่อ
เนื�องและยั�งยนืรวมไปความปลอดภัยของ
ผูป้�วยที�ทาง APUK ใหค้วามสาํคัญเชน่กัน
โดยเราเชื�อวา่การใชข้อ้มูลสนบัสนนุและ
การจดัการขอ้มูลที�ด ี จะเป�นแนวทางที�มี
บทบาทสาํคัญสนบัสนนุการพฒันาธุรกิจ
ทกุประเภทรวมทั�งในดา้นของสาธารณสขุ
และสขุภาพอีกดว้ย
“เราพรอ้มนาํคณุสูก่ารเปลี�ยนแปลง
ก่อนที�จะถกูบงัคับให้ต้องเปลี�ยนแปลง”

สิ�งที�เราเชื�อมั�น

  APUK นาํเสนอระบบการจดัการขอ้มูลที�
เกี�ยวขอ้งกับการดแูลสขุภาพโดยมจุีดประสงค์
เพื�อปรบัปรงุการรวบรวมขอ้มูลดา้นการดแูล
สขุภาพใหเ้หมาะสมกับความต้องการและการใช้
งานผา่นเทคโนโลยกีารจดัเก็บรวมถึงวเิคราะห์
ขอ้มูล เพื�อประสทิธภิาพในการตัดสนิใจและการ
บรกิารที�ไดป้ลสงูสดุ
       APUK ยงัมรีะบบที�พฒันาขึ�นโดยผู้
เชี�ยวชาญไดแ้ก่ Simple Medical
Terminology (SMT), Simple Medical
Logic (SML), Global Insurance Portal
(GIP) และ APUK Business Intelligence
(APUK-BI) ที�มหีนา้ที�จดัเก็บขอ้มูล วเิคราะห์
และแสดงผล เพื�อปรบัใชร้ะหวา่งโรงพยาบาลและ
บรษัิทประกัน 
 นอกจากนี�ยงัมบีรกิารใหคํ้าปรกึษาแก่โรง
พยาบาล โดยทําหนา้ที�เปรยีบเสมอืนเป�น
พนัธมติรทางธุรกิจเพื�อใหคํ้าปรกึษาและขพ
แนะนาํ ในการเปลี�ยนแปลงระบบหรอืการจดัการ
เพื�อเขา้สูร่ปูแบบดจิทัิลอยา่งสมบูรณแ์บบ หรอื
เพื�อใหไ้ดร้บัมาตรฐาน HIMSS

สิ�งที�เราทํา



What will you get from APUK?

   APUK helps to improve data
collection and data management
to be used at the point of care.
Utilizing the data can identify or
reduce unnecessary costs which
will benefit directly to the business.
The system will help calculate and
identify ways to increase insurance
reimbursement and streamline the
discharge process. 
      The collected data will be able
to be used as support information
to develop business plans and
marketing strategy. Implement
hospital-wide quality measures
systematically

     Decisions that need to be made at
the point of care will be generated
from the data and digital document
which will provide necessary clinical
information for patient care and
service when needed to help with
services or suggestions. For example,
the result of precise data calculation
will help reduce a patient's length of
stay, revisit rates, and develop and
design patient safety processes.
    In terms of clinicians, the system
and data calculation will support the
decision making that could help
standardize the clinical decision and
reduce the quality gap between junior
and senior clinicians.

     With data-driven from APUK, it will
help improve the quality of
administrative work by increasing
more efficient communication,
enhanced payment models
including accurate data processing.

Business Outcome Clinical Outcomes Service Outcomes

    APUK conducted research by
collecting information to be
structured and coded for further
analysis to identify and analyze
trends that will be able to improve
the overall health of Thailand.

Research Outcomes



สิ�งที�จะได้รบัจาก APUK?
    APUK ชว่ยจดัเก็บขอ้มูลและระบบการ
ดแูลขอ้มูลใหง่้ายต่อการใช ้ โดยสามารถนาํ
ขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะหเ์พื�อลดความเสี�ยง
ที�อาจเกิดขึ�นรวมถึงค่าใชจ้า่ยที�ไมจ่าํเป�นซึ�ง
สง่ผลโดยตรงต่อดา้นธุรกิจ นอกจากนี�ยงั
สามารถนาํขอ้มูลมาใชป้ระกอบการปรบัปรงุ
และพฒันาการวางแผนดา้นธุรกิจ กลยุทธ์
ทางการตลาด และดาํเนนิการดา้นมาตรฐาน
คณุภาพของโรงพยาบาลอยา่งเป�นระบบ

   คลินกิหรอืโรงพยาบาลสามารถใชข้อ้มูลที�มี
อยูม่าประมวลผล ประกอบการตัดสนิใจหรอื
วเิคราะหผ์ูป้�วยทั�งในเชงิการบรกิารและการ
รกัษา เชน่ สามารถนาํขอ้มูลมาประกอบการลด
จาํนวนวนัที�ต้องเขา้รบับรกิารหรอืการรกัษา,
ออกแบบและปรบัปรงุโปรแกรมการรกัษาของผู้
ป�วย
   ในแง่ของบุคลากรทางการแพทย ์ การ
คํานวณขอ้มูลของระบบสามารถชว่ยสนบัสนนุ
การตัดสนิใจของแพทยที์�อาจชว่ยสรา้ง
มาตรฐานในที�ดขีองโรงพยาบาลหรอืคลินกิซึ�ง
จะนาํไปสูก่ารชอ่งวา่งดา้นคณุภาพของแพทยที์�
คนสว่นใหญม่กัจะเขา้ใจวา่ แพทยที์�มคีวาม
อาวุโสจะเชี�ยวชาญมากกวา่

    APUK เชื�อวา่การบรกิารเป�นสว่นสาํคัญ
สว่นหนึ�งของธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจที�
เกี�ยวขอ้งกับสขุภาพ ดงันั�นเพื�อนการบรกิารที�
ดยีิ�งขึ�น การจดัเก็บขอ้มูลที�ดจีะสามารถชว่ย
เพิ�มประสทิธภิาพการทํางานของผูใ้ชง้านได้
ทั�งในแง่ของการสื�อสารขอ้มูล การคํานวณค่า
ใชจ้า่ยและการปรบัรปูแบบการชาํระเงิน และ
ผูร้บับรกิารที�จะไดร้บัความสะดวกสะบายในแง่
ของการประมวลผลความต้องการที�มี
ประสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น

ด้านธุรกิจ ด้านคลินกิ ด้านการบรกิาร

      APUK มกีารค้นควา้วจิยัและจดัเก็บขอ้มูล
ที�เกี�ยวขอ้งกับสขุภาพอยูเ่สมอ โดยมคีวามมุง่
มั�นใหผ้ลการวจิยัค้นควา้นั�น สามารถนาํมา
ประกอบการพฒันาในดา้นสขุภาพและ
สาธารณสขุของไทยใหด้ขีึ�น

ด้านงานวจิยั



    APUK offers a plan and suggested data implementation by creating well-structured customer data that
helps the users achieving or utilizing easier which leads to the quality of data management in long term
including consultant service.

Products & Services

Healthcare IT Consultant
   APUK is not only expertise in hospital quality and Healthcare IT management, APUK also offers consultant
service namely, IT transformation, Business and gaps analysis, IT strategic management, change management,
and HIMSS/EMRAM Accreditation. 

Consultant for IT Transformation Consultant for HIMSS accreditation
   We provide professional consultation services to
become the fully digitalized hospital for the best service
process and aligning with hospital standards, such as
HA; Hospital Accreditation or JCI; Joint Commission
International. 

   The HIMSS accreditation or certification is the milestone for
entering the health information and technology industry for the
hospital. APUK is the leading expert in giving consultation for
hospitals that aim to obtain the HIMSS accreditation with
experience from Price Paknampho Hospital, Prince
Suvarnabhumi Hospital and Siriraj Piyamaharajkarun Hospital.



   บรกิารใหคํ้าปรกึษาเพื�อใหโ้รงพยาบาลได้รบัการรบัรองมาตรฐาน HIMSS สรา้งมาตรฐานและความน่าเชื�อถือในด้านระบบการบรหิารและจดัการ
ขอ้มูลในโรงพยาบาล โดย APUK ได้รบัความไวว้างใจในการรว่มงานและใหคํ้าปรกึษาจาก โรงพยาบาลปริ�นซป์ากนํ�าโพ โรงพยาบาลปริ�นซ์
สวุรรณภมู ิและโรงพยาบาลศิรริาชป�ยมหาการุณย ์

ผลิตภัณฑ์และบรกิาร

ที�ปรกึษาด้านระบบ IT สาํหรบัโรงพยาบาล
   APUK พรอ้มใหบ้รกิารเป�นที�ปรกึษาด้านระบบต่างๆ ใหกั้บสถานพยาบาล ไมว่า่จะเป�นการทํา IT Transformation การวเิคราะหธุ์รกิจและ
ประเมนิชอ่งวา่ง การบรหิารกลยุทธด์้าน IT การบรหิารการเปลี�ยนแปลง การรบัรองมาตรฐาน HIMSS/EMRAM Accreditation ด้วย
ประสบการณ์ด้านการจดัการคณุภาพโรงพยาบาล และการบรหิารระบบไอทีของสถานพยาบาลที�มมีายาวนานกวา่ทศวรรษ เป�นเครื�องยนืยนัถึง
มาตรฐานในการใหบ้รกิาร
บรกิารให้คําปรกึษาสาํหรบัการทํา IT Transformation
บรกิารใหคํ้าปรกึษาสาํหรบัโรงพยาบาลที�ต้องการเปลี�ยนแปลงระบบของ
เป�นองค์กรใหเ้ขา้สูร่ะบบดิจตัิลอยา่งเต็มรปูแบบ และใหส้อดคล้องกับ
มาตรฐาสากล เชน่ Hospital Accreditation (HA) มาตรฐานโรง
พยาบาลและบรกิารสขุภาพ เป�นมาตรฐานที�ประกอบไปดว้ยขอ้กําหนด
สาํคัญ 3 เรื�อง ได้แก่ มาตรฐานการดแูลผูป้�วย มาตรฐานการสรา้ง
เสรมิสขุภาพ และเกณฑ์บรหิารจดัการสูค่วามเป�นเลิศ หรอื Joint
Commission International (JCI) ที�มวีตัถปุระสงค์เพื�อสง่เสรมิ
การพฒันาคณุภาพ และความปลอดภัยในการดแูลรกัษาพยาบาลผูป้�วยให้
กับสถานพยาบาลต่างๆ ทั�วโลกอยา่งต่อเนื�อง ดว้ยการตรวจประเมนิอยา่ง
ละเอียดถี�ถ้วน ตลอดจนใหก้ารรบัรองมาตรฐานคณุภาพแก่สถานพยาบาล
ที�มคีณุสมบติัเป�นไปตามขอ้กําหนด

บรกิารใหคํ้าปรกึษาเพื�อใหโ้รงพยาบาลไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน HIMSS
สรา้งมาตรฐานและความนา่เชื�อถือในดา้นระบบการบรหิารและจดัการ
ขอ้มูลในโรงพยาบาล โดย APUK ไดร้บัความไวว้างใจในการรว่มงานและ
ใหคํ้าปรกึษาจาก โรงพยาบาลปริ�นซป์ากนํ�าโพ โรงพยาบาลปริ�นซ์
สวุรรณภมู ิและโรงพยาบาลศิรริาชป�ยมหาการุณย ์

บรกิารให้คําปรกึษาเพื�อการรบัรองมาตรฐาน HIMSS



   APUK is the official distributor in Thailand for Medicomp
Systems which is the US based company that provides medical
technologies and tools, known as Quippe. The Quippe
documentation tools are the advanced clinical documentation
and clinical decision support tool for better clinical outcomes
which enable physicians to see more patients, and provide
clinical usability at the point of care. Not only presenting and
implementing the tools but APUK also adjust and develop add-
ons to specifically match the needs of Thai hospitals.

   With the data platform that APUK offers gathering over 400,000
related standard terminology terms combining with more than 1
million possibilities to help create the ability to support decision
making with coded systems in order to match with customers’ or
patients’ needs. The system also helps data transferring and
utilizing the data for further research or supporting marketing
campaigns.

Quippe
Benefits of using Quippe

Improve Patient Safety
Improve Operation Workflow
Improve Quality of Care
Improve Efficiency
Reduce cost



   APUK เป�นตัวแทนอยา่งเป�นทางการในประเทศไทยของ บรษัิท
Medicomp Systems ที�เป�นผูใ้หบ้รกิารดา้นเทคโนโลยทีี�เกี�ยวขอ้งกับการ
แพทยใ์นชื�อ Quippe ซึ�งเป�นเครื�องมอืในการจดัการดา้นเอกสารทางคลินกิ
เครื�องมอืที�ชว่ยสนบัสนนุดา้นการตัดสนิใจทางคลินกิ เพื�อผลการรกัษาที�ดขีึ�น
รวมไปถึงทําใหแ้พทยส์ามารถดแูลคนไขไ้ดใ้นจาํนวนมากขึ�น และนาํเสนอขอ้มูล
ที�เป�นประโยชนต่์อการใชร้กัษา นอกจากการนาํเสนอ และ Implement
ระบบ APUK ยงัมกีารปรบัเปลี�ยนและพฒันา add-on ใหเ้หมาะสมกับลกูค้า
ซึ�งเป�นโรงพยาบาลในประเทศไทยอีกดว้ย

   APUK มฐีานขอ้มูลคําศัพท์มาตรฐานที�เกี�ยวขอ้งกับดา้นสขุภาพมากกวา่
400,000 คํา ทํางานรว่มกับระบบความเชื�อโยงขอ้มูล ดว้ยการลง coding
เพื�อทําการประมวลผลในการรกัษาหรอืการบรกิารที�มปีระสทิธภิาพ อีกทั�งยงั
สามารถใชป้ระกอบการวจิยั หรอืใชเ้ป�นขอ้มูลประกอบการวางแผนทางการ
ตลาดในอนาคต

Quippe
ทําไมจงึควรใชร้ะบบ Quippe

เพิ�มความปลอดภัยใหกั้บคนไข้
ชว่ยพฒันาขั�นตอนการปฏิบติัการ
เพิ�มมาตรฐานในการดแูลคนไข้
เพิ�มประสทิธภิาพ
ลดค่าใชจ้า่ยและต้นทนุ



Quippe Clinical
Data Engine

   The Quippe Clinical Data Engine delivers high-quality,
clinically relevant data directly within clinical workflows.
It helps normalize structured data and analyze data
sets by problem, empower providers and other
clinicians to find details about a specific patient for any
known or suspected disease state, improve system
usability and deliver users the information they need. 

     Quippe Clinical Data Engine  คือฐานขอ้มูลทางการ
แพทย ์ ที�รวบรวมขอ้มูลคณุภาพ ที�เกี�ยวขอ้งกับการรกัษาไวส้าํหรบัใช้
งานในขั�นตอนการรกัษาทางคลินกิโดยตรง ซึ�งชว่ยในการวเิคราะห์
ขอ้มูลตามรายป�ญหา จดัการขอ้มูลอยา่งเป�นระบบ ชว่ยใหบุ้คลากร
สามารถค้นหาขอ้มูลคนไข ้ รวมถึงอาการรายบุคคล โดยสามารถให้
ขอ้มูลไดอ้ยา่งตรงจุด ตามต้องการ

Vocabulary consists of 400,000+ clinical terms
Organized in a clinical hierarchy
Designed for point-of-care use
Emphasis on pre-coordination
Continuously developed since 1978
Used daily by over 100,000 providers

What will you get from Quippe Clinical Data Engine?

รวบรวมศัพท์ทางการแพทยแ์ละคลินิก กวา่ 400,000 คํา
จดัการขอ้มูลอยา่งเป�นระบบ
ออกแบบอยา่งเหมาะสมสาํหรบัการใชง้านหน้างาน
ออกแบบเพื�อเอื�อการประสานงานการคาดการณ์ล่วงหน้า
มกีารพฒันาอยา่งต่อเนื�องมากวา่ 40 ป�
มผีูใ้ชง้านมากกวา่ 100,000 รายในแต่ละวนั

สิ�งที�คณุจะได้จาก Quippe Clinical Data Engine



Quippe Clinical
Documentation

     The Quippe Clinical Documentation formulates from
The Quippe Clinical Data, the document is designed to
support medical personnel’s or clinicians’ workflow in
any care environment, it shows structured data
provides needed patient’s information at physician’s
fingertips which will be used for clinical decision
support at point of care or information history review
for better decision and patient’s safety.

     The Quippe Clinical Documentation คือระบบ
รวบรวมขอ้มูลของผูป้�วยเพื�อประโยชนต่์อการรกัษา โดยขอ้มูลที�ใช้
ประกอบนั�นมาจากการจดัเก็บขอ้มูลและชุดขอ้มูลของ The
Quippe Clinical Data ทําหนา้ที�สนบัสนนุระบบการตัดสนิใจ
และทํางานของบุคลากรทางการแพทยใ์หเ้ป�นไปอยา่งราบรื�น เพื�อ
ประโยชนใ์นการรกัษาและความปลอดภัยของผูเ้ขา้รบัการรกัษา



APUK PRODUCT

Evaluate the urgency and necessity to visit the
doctor
Suggest the specialist field of doctor to visit, if
necessary
Link to the hospital or telemedicine service
Generate report to efficiently communicate with
the doctor

Simple Medial Dialog (SMD) is the chatbot system
created to aid the patient to conveniently utilize the
LINE application to analyze the personal health
problem. This product aims to create the most
convenient service for patients with their daily-use
tool, each of the symptom or disease will be asked not
more than 5 questions which will summarize the
results for patients as follow

Simple Medial Dialog (SMD)

มภีาวะเรง่ด่วนที�ต้องพบแพทยห์รอืไม่
หากต้องพบแพทยค์วรพบแพทยเ์ชี�ยวชาญด้านใดที�ไหน
เชื�อมต่อไปที�โรงพยาบาล หรอืบรกิาร Telemedicine
สรา้งรายงานสาํหรบัการสื�อสารกับแพทยต่์อไป เพื�อใหก้ารสื�อสาร
กับแพทยม์ปีระสทิธภิาพมากขึ�น

  Simple Medial Dialog (SMD) คือ ระบบ Chatbot สาํหรบั
คนไข ้ ที�สามารถใชง้านได้สะดวกบนแพลทฟอรม์ LINE สาํหรบัวเิคราะห์
ป�ญหาสขุภาพ โดยแต่ละอาการ/โรค จะถามไมเ่กิน 5 คําถาม ซึ�งจะสรุป
ผลลัพธใ์หกั้บคนไข ้ดังนี�



APUK PRODUCT

       APUK Business Intelligence (ABI) is a dashboard
for showing patients’ care information, administration
information and quality control of the hospital which
will be operating in September 2021.

APUK Business Intelligence (ABI)

 APUK Business Intelligence (ABI) คือ dashboard
สาํหรบัแสดงขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกับ การดแูลผูป้�วย การบรหิารงาน
ขององค์กร และควบคมุคณุภาพของโรงพยาบาลนั�นๆ 



We are proud to be a partner for empowering your business success.
[Customer List]

เราภมูใิจที�ได้รว่มสรา้งระบบที�แขง็แกรง่ และเป�นสว่นหนึ�งในความสาํเรจ็ของคณุ
[รายชื�อลกูค้าของ APUK]

OUR CLIENTS

Principal Healthcare
Bangpakok Hospital Group
Asian Hospital and Medical Center (Philippine)

Siriraj Piyamaharajkarun Hospital (SiPH) 

Saint Louis Hospital: Gap Analysis for Digital
Hospital
University of phayao medical center and
hospital (Center of Excellent & Strategic
Planning-Copartner with Cordial Health
Solution)

Prince Hospital Healthcare HIMSS Stage 6&7
Consultation Project

Quippe

Organization Consultation 
(IT Transformation & Gap Analysis)

      IT Transformation & Gap Analysis

HIMSS consultant service

Principal Healthcare
โรงพยาบาลในเครอื BDMS
Asian Hospital and Medical Center (Philippine)

โรงพยาบาลศิรริาชป�ยมหาราชการณุย ์(SiPH) 
โรงพยาบาลเซนต์หลยุส:์ 
โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา (Center of Excellent &
Strategic Planning-Copartner with Cordial Health
Solution)

Prince Hospital Healthcare 

Quippe

ให้คําปรกึษาและวเิคราะห์ป�ญหาเพื�อเปลี�ยนแปลงระแบบทํางานของ
โรงพยาบาล (IT Transformation & Gap Analysis)

ให้คําปรกึษาเพื�อให้ได้รบัมาตราฐาน HIMSS



Thank You



Elsevier
      APUK acts as a representative for Elsevier, a global
information analytics company that helps institutions,
clinical, hospital and professionals improve
performance. Elsevier also provides researchers with
new discoveries that benefit healthcare, providing
insight for physicians to find the right clinical answers
and we support nurses and other healthcare
professionals throughout their careers.

        APUK เป�นตัวแทนของ Elsevier มหีนา้ที�นาํเสนอ Elsevier ให้
กับโรงพยาบาลต่างๆ และติดตามผลรวมถึงบรกิารหลังการขาย ซึ�ง
Elsevier เป�นบรษัิทที�รวบรวมแหล่งอ้างอิงวชิาการทางการแพทย ์ชุด
ขอ้มูลที�เป�นประโยชนต่์อการรกัษา และวเิคราะหข์อ้มูลระดบัสากล ที�เป�น
ประโยชนต่์อสถาบนัทางสขุภาพ คลินกิและโรงพยาบาลชั�นนาํ โดยใหข้อ้มูล
เชงิลึกแก่แพทยเ์พื�อค้นหาคําตอบ หรอืวเิคราะผลในการรกัษาที�มี
ประสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น นอกจากจะใชข้อ้มูลดงักล่าวในการปรบัปรงุ
ประสทิธภิาพในการทํางานแล้ว Elsevier ยงัมกีารศึกษาค้นควา้วจิยัที�เป�น
ประโยชนต่์อการดแูลสขุภาพอยูเ่สมออีกดว้ย 


