แบบเสนอขอรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนา (R&D)
การประเมินระบบสารสนเทศการจัดบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขอย่างครบวงจร ปีที่ 2
ภายใต้ทุนอุดหนุนการวิจัยเป้าหมายของสานักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
1. ชื่อโครงการ
การประเมินระบบสารสนเทศการจัดบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขอย่างครบวงจร ปีที่ 2
Evaluation of management information system for Emergency Medical Care in
the second year
2. ที่ปรึกษาโครงการวิจัย
ชื่อ ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
- ตาแหน่ง ศาสตราจารย์
- สถานที่ทางาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- โทรศัพท์/โทรสาร/ E-mail
Email: direk.p@nida.ac.th
3. หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมดาเนินโครงการ
3.1.หัวหน้าโครงการวิจัย (principle investigator)
ชื่อ ผศ.ดร. พุดตาน พันธุเณร
- ตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
- สถานที่ทางาน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99
หมู่ 9 ถนน พิษณุโลก-นครสวรรค์ ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
- โทรศัพท์/โทรสาร/ E-mail
Mobile phone: 087 501 6538
E-mail: phanthunane@gmail.com
3.2 ผู้ร่วมดาเนินโครงการวิจัย (Co-investigation)
1. ชื่อ นาย อติพันธ์ สุวัฒน์เมฆินทร์
- ตาแหน่ง นักวิจัย
- สถานที่ทางาน ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ เลขที่ 173/113 หมู่ที่ 7 ถนน
พิษณุโลก-นครสวรรค์ ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
- โทรศัพท์/โทรสาร/ E-mail
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Mobile phone: 087 383 1818
E-mail: care1979@gmail.com
2. ชื่อ นายแพทย์อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา
- ตาแหน่ง แพทย์เวชศาสตร์ ฉุกเฉิน
- สถานที่ทางาน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่ 9 ถนน พิษณุโลกนครสวรรค์ ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
- โทรศัพท์/โทรสาร/ E-mail
Mobile phone: 089 7722991
E-mail: udomsak.md@gmail.com
3. ดร.กฤษฎา วัฒนเสาวลักษณ์
- ตาแหน่ง อาจารย์
- สถานที่ทางาน คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99
หมู่ 9 ถนน พิษณุโลก-นครสวรรค์ ตาบลท่าโพธิ์ อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
- โทรศัพท์/โทรสาร/ E-mail
Mobile phone: 087 501 6538
E-mail: kritsadaw@nu.ac.th
4. นางสาวอุษณา ตัณมุขยกุล
-ตาแหน่ง Researcher
- สถานที่ทางาน Deakin University
Australia
4. หลักการและเหตุผล
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารแพทย์ ฉุ ก เฉิ น พ . ศ . 2551 ได้ นิ ย าม การแพทย์ ฉุ ก เฉิ น หมายความว่ า
การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝึกอบรม การค้นคว้า และการวิจัยเกี่ยวกับการประเมิน การจัดการ
การบาบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน และได้มีการขยายความเพิ่มเติม
เพื่อให้เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติว่า การแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึง การปฏิบัติการ ฉุกเฉิน การศึกษา
การฝึกอบรม การค้นคว้า การวิจัย การป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน และ เกี่ยวกับการประเมิน
การจัดการ การบาบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินนับแต่การรับรู้ถึงภาวการณ์เจ็บป่วย ฉุกเฉิน จนถึงการดาเนินการ
ให้ ผู้ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น ได้ รั บ การบ าบั ด รั ก ษาให้ พ้ น ภาวะฉุ ก เฉิ น จ าแนกเป็ น การ ปฏิ บั ติ ก ารในชุ ม ชน
การปฏิบัติการต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งนอกโรงพยาบาลและในโรงพยาบาล
ระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน จึ ง หมายถึงระบบที่ มีก ารเตรีย มพร้ อ มในด้ านทรั พยากรและบุ ค คลที่
จะให้บริการรักษาพยาบาลทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บหรือ เจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งนอกและใน
โรงพยาบาล โดยจัดให้มีการดูแลรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินภายใต้การกากับดูแลของแพทย์ ซึ่งมีส่วนร่วมจากทุก
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ภาค ทุกองค์กรในชุมชน ทุกระดับเน้นหนักในด้านความรวดเร็ว วิธีการดูแลรักษาที่ถูกต้อง การขนย้าย
และนาส่งที่เหมาะสม โดยจัดให้มีระบบการรับแจ้ง เหตุ หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่มีคุณภาพและ
ทั่วถึง ตลอดจนเครือข่ายโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับสภาพของผู้เจ็บป่วย เพื่อลดการตาย การพิการ และ
ความทุกข์ทรมานโดยไม่จาเป็น ลดขั้นตอนและวิธีการรักษา ลดค่าใช้จ่ายและความสูญเสีย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเป็นการสร้างความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนนั้นๆ ด้วยการนิยามดังกล่าว
ทาให้เห็นความสาคัญของการสร้างระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่มีประสิทธิภ าพ อันส่งผลโดยตรงต่อการ
ตัดสินใจที่ถูกต้อง คุณภาพการรักษา การใช้เวลาที่ลดลง และที่สาคัญที่สุดคือการช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่าง
ทันท่วงที ลดอัตราการการสูญเสียทั้งจากการบาดเจ็บ พิการ หรือการเสียชีวิต เป็นต้น
ด้วยความสาคัญของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จึงได้มีโครงการวิจัยดาเนินการเพื่อพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในเขตจังหวัดเชียงใหม่ในปีที่ 2 โดยโครงการที่ดาเนินการต่อ
และขยายผลจากปี ที่ 1 ที่จะเข้าร่วมการประเมินในปีที่ 2 คือ โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ
จั งหวัดเชีย งใหม่ ที่ดาเนิ น การโดยความร่ว มมือ ระหว่างส านั กงานสาธารณสุ ขจัง หวัดเชีย งใหม่ และ
โรงพยาบาลสันทราย โดยประเมินเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสถานพยาบาลในจั งหวัดเชียงใหม่เท่านั้น
ทั้งนี้การประเมินในปีที่ 2 ยังได้รวมไปถึงโครงการที่ดาเนินการในปีที่ 1 แต่ยังไม่เสร็จสิ้น กล่าวคือโครงการ
การพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขแบบไร้รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ในยุค 4.0
ที่ได้ดาเนินการมาตั้งแต่ ปีที่ 1 แต่ด้วยปัญหาสถานการณ์โควิด -19 และปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ดาเนินการสัญญาจ้างที่บริษัทที่ได้รับประมูลมีความล่าช้ากว่ากาหนดมาก จึงทาให้โครงการนี้ขยายเวลาไป
จนถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2564 การด าเนิ น การประเมิ น ในปี ที่ 2 นี้ จ ะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการบริการ
และการลดความสูญเสียของผู้ประสบเหตุ ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภ าพในจังหวัดเชียงใหม่ และการขยาย
ผลไปสู่จังหวัดอื่นๆต่อไป
5. วัตถุประสงค์
เพื่อประเมินโครงการในแผนงานการพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูและภาวะฉุกเฉินด้าน
การแพทย์และการสาธารณสุขอย่างครบวงจรปีที่ 2
6. พื้นที่ดาเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย
พื้นที่ตามการดาเนินงานของโครงการที่เป็นส่วนการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบข้อมูลสุขภาพอย่างครบวงจรโดนตรงในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ประกอบไป
ด้วยกลุ่มโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ โรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 1 (ฝาง) โรงพยาบาลเครือข่าย
บริการที่ 2 (สันทราย) โรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 3 (สันป่าตอง) โรงพยาบาลเครือข่ายบริการที่ 4
(จอมทอง) โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
อาเภอสันทราย
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7. วิธีดาเนินการ
7.1 กรอบการประเมิน

การวิจัยครั้งนี้เป็นการประเมินโครงการวิจัยโดยประยุกต์กรอบแนวคิดของ Program theory
เพื่อประเมิน รู ป แบบการพัฒ นาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างครบวงจร โดยเริ่มจากการศึกษา
รูปแบบของโมเดลการกระทา (Action Model) จากโครงการฯ เพื่อทาความเข้าใจตั้งแต่กระบวนการได้มา
ของทุนและทรัพยากรเพื่อนามาใช้ในการดาเนินโครงการ ซึ่งในส่วนนี้จะประกอบไปด้วยการประเมินตัว
แทรกแซงเดิม ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นตัวแทรกแซง (Intervention)
ที่เกิดจากการดาเนินงานของโครงการฯ โดยการดาเนินโครงการดังกล่าวก่อให้เกิดโมเดลการเปลี่ยนแปลง
(Change Model) ดังนั้นการประเมินภายใต้แนวคิดนี้ทาให้ผู้ประเมินสามารถอธิบายกลไกการทางาน
นาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ(Outcomes) ตามที่โครงการได้กาหนดตัวชี้วัดไว้
โมเดลการกระทา (Action Model) และ ผลลัพธ์ (outcome) โดยแต่ละองค์ประกอบสามารถ
อธิบายได้ดังต่อไปนี้
1) ตัวแทรกแซง (Intervention Design) หมายถึง โครงการในแผนงานการพัฒนา
ระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่าง
ครบวงจร
2) โมเดลการกระทา (Action Model) ประกอบไปด้วยการสร้างเครือข่าย ระบบ
ศูนย์สั่งการ ระบบการส่งต่ออัจฉริยะ room management ฯลฯ
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3) ผลลัพธ์ (outcome) ในที่นี้หมายถึงคุณภาพของการให้บริการ และคุณภาพ
ชีวิต ตามตัวชี้วัดของแต่ละโครงการวิจัยที่เข้าร่วมการประเมิน
ข้อมูลที่ได้จากการประเมินการดาเนินงานของโครงการวิจัยที่เข้าร่วมการประเมิน นาไปสู่การ
กาหนดกรอบความคิดเชิงตรรกะ (logical framework-Log Frame) เพื่ออธิบายถึงความสาเร็จ หรือ
ความล้มเหลวว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใด นอกจากที่กล่าวผลการวิเคราะห์ ต้นทุน และประสิทธิผล จะนามา
ร่วมกับการประเมินตัวแทรกแซง เพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
7.2 ระเบียบวิธีประเมิน
7.2.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่ประกอบไปด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพประกอบกัน โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นรูปแบบการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สั งเกต โดยผู้ วิจั ย จะสั มภาษณ์ผู้ มีส่ว นได้ส่ว นเสี ยกับการดาเนินการของโครงการวิ จัยตามที่ระบุไว้ใน
ขอบเขตของการประเมินตามกรอบของ Program theory ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณเป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากสถานพยาบาลที่ดาเนินการวิจัย
7.2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ประกอบไปด้วย หัวหน้าหรือนักวิจัยหลักของโครงการวิจัยที่ได้รับการ
ประเมิน ผู้บริหารของสถานพยาบาลหรือองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผู้ปฎิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการ
ของโครงการวิจัย เช่น นักวิชาการคอมพิวเตอร์หรือผู้พัฒนาโปรแกรม พยาบาลที่ทางานในห้องฉุกเฉิน
และเจ้ าพนั กงานการแพทย์ ฉุกเฉิน แกนนาชุมชน และเจ้าหน้าที่กู้ภัย ตารวจ รวมถึง คณะทางานที่
เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยผู้วิจัยจะเลือกกลุ่มตัวอย่างจากแต่ละประเภทของประชากรแบบเฉพาะเจาะจง
7.2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพตามทฤษฎีโปรแกรม (Program Theory) และใช้แนวทางการ
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) ซึ่งผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ จะทาให้ทราบถึงกระบวนการ
ทางานของโครงการฯ ช่องว่าง ปัญหา อุปสรรค ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จ ฯลฯ ว่าเป็นอย่างไร โดย
สะท้อนใหเห็นความเชื่อมโยงด้วยรูปแบบของโมเดลการกระทา (Action Model) และโมเดลการ
เปลี่ยนแปลง (Change Model) เพื่อการประเมินอย่างเป็นระบบ และ นาผลสรุปจากข้อมูลที่ได้สู่การ
พัฒนาปรับปรุงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบข้อมูลสุขภาพต่อไป
7.3 การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิผล
7.3.1 การวิเคราะห์ต้นทุน
การศึกษาครั้งนี้เน้นการวิเคราะห์ต้นทุนประเภทต้นทุนทางตรง (Direct cost) ทั้งที่เกี่ยวกับทาง
การแพทย์ แ ละไม่ ใ ช่ ท างการแพทย์ การวิ เ คราะห์ ต้ น ทุ น จ าแนกต้ น ทุ น เป็ น หลายประเภท ได้ แ ก่
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าเดินทางและค่าเสียโอกาสอื่นๆ เช่น เวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
การแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยโดยตรง ในส่วนระยะเวลาการวิเคราะห์ต้นทุนกาหนดตาม
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อายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวร เช่น กระทรวงสาธารณสุขใช้ระยะเวลาการคานวณ
ค่าเสื่อมกับทรัพย์สิน อายุการใช้งาน 3 ปีสาหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามเมื่อดาเนินการวิจัย
อาจจะมีการปรั บเปลี่ยนตามความเหมาะสม การวิจัยครั้งนี้ไม่รวมการวิเคราะห์ต้นทุนที่จับต้องไม่ ได้
(Intangible cost)
7.3.2 การวิเคราะห์ประสิทธิผล/ผลประโยชน์
การวิเคราะห์ ผ ลผลิ ตของการศึ ก ษาครั้งนี้ เน้นไปที่ผ ลผลิ ตและผลลั พธ์ที่เกิ ดจากการด าเนิ น
โครงการ ซึ่งในแต่ละโครงการมีความหลากหลาย ดังแสดงให้เห็นในตารางสรุป ผลผลิต (Output) และ
ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นสาคัญ ดังที่แสดงข้อมูลข้างล่าง โดยผลผลิตและผลลัพธ์บางอย่างจะถูกเลือกมา
เป็นประสิทธิผลของโครงการวิจัย ดังนั้นข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ประสิทธิผลส่วนใหญ่จะเป็น จะเป็น
ข้อมูลที่ได้รับจากโครงการที่เข้าร่วมการประเมิน อยู่แล้ว ข้อมูลที่เก็บเพิ่มเป็นบางส่วน และข้อมูลความ
คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เพิ่มเติม ทั้งนี้ในส่วนของประสิทธิผลที่สามารถประมาณ
การเป็นตัวเงินได้ อาจจะมีการวิเคราะห์ในมิติของผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน เพื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนของ
การดาเนินโครงการ และแสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่าต่อไปได้ชัดเจนขึ้น
ผลผลิต
- มีระบบ CMHIS ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในจังหวัดหรือข้ามจังหวัด
- มีระบบที่รองรับการใช้งานกับ medical device
- มีระบบข้อมูลที่สามารถติดตามประวัติการรักษาตั้งแต่ รักษา ส่งต่อ สงกลับ จนถึง
กลับบ้าน ในกลุ่มโรงพยาบาล โซนที่ 2 โรงพยาบาลสันทราย
- มีโปรแกรมที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ป่วยฉุกเฉิน
- มีระบบการลงทะเบียนและส่งต่ อข้อมูลผู้ป่วยทั้งภาพ เครื่องติดตามสัญญาณชีพ GPS
ติดตามรถพยาบาล การสื่อสารรวมทั้งระบบปรึกษากับแพทย์เฉพาะทางเพื่อการดูแล
ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องรองรับ Paperless และลดการทางานซ้าซ้อนในโรงพยาบาลที่ร่วม
โครงการ
- มีฐานข้อมูลในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันของโรงพยาบาลในเครือข่ายทุกระดับ เช่นจานวน
เตียงแบบทันที (Real time) ตารางเวรแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาลที่ใช้ปรึกษาส่งต่อ
ผู้ป่วย
- มีระบบรายงานที่ง่าย ไม่ซ้าซ้อน ส่งต่อข้อมูลรายงานอัตโนมัติ
ผลลัพธ์
- โปรแกรมสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับระบบบริหารจัดการผู้ป่วย HIS ที่หลากหลาย
- มีระบบลงข้อมูลเพื่อให้รองรับการตรวจกับแพทย์เฉพาะทางในแต่ละสาชา
- ผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
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- ประชาชนได้รับบริการที่ครอบคลุมเหมาะสมและมีคุณภาพได้มาตรฐานเจ็บป่วยได้รับ
การดู แ ลรั ก ษาและมี ก ารรั บ ส่ ง ต่ อ กลั บ ที่ ถู ก ต้ อ งด้ ว ยความปลอดภั ย ไม่ เ กิ ด
ภาวะแทรกซ้อน
- มีความเชื่อมโยงในการดูแลรักษา
- ระยะเวลาที่บุคลากรใช้ในการบันทึกรายงานการบริการผู้ป่วยฉุกเฉินลดลง
- ระยะเวลาที่ใช้การเชื่อมต่อบริการระหว่างหน่วยงานต่างๆในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน
ลดลง
- ความหนาแน่นของผู้ป่วยที่ห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลลดลง
- มีการบริหารจัดการทรัพยากรในการดูแลผู้ป่วยร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลในจังหวัด
- ผู้ให้บริการมีความพึงพอใจในการทางานมากขึ้น
- ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการของโรงพยาบาล ลดข้อขัดแย้ง
7.4 เครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูล (เพิ่มเติมจากข้อมูลที่ได้รับจากโครงการที่เข้าร่วม
การประเมิน)
เครื่องมือที่ใช้ประกอบการประเมิน ได้แก่
1. แบบสั มภาษณ์ตามหลั ก ของทฤษฎีโ ปรแกรม (Program theory) เป็นแบบสอบถาม
ปลายเปิด โดยมีกรอบของคาถามที่ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง
2. แบบสั ง เกตพฤติ ก รรม แบบมี ส่ ว นร่ ว มและไม่ มี ส่ ว นร่ ว ม เป็ น แบบสั ง เกตที่ มี ค วาม
สอดคล้องกับกระบวนการทางานของเจ้าหน้าที่ที่แสดงถึงปัญหา เช่น เวลาที่ใช้ในการรอคอย และเวลาการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนจานวนคนที่ใช้ในการทางาน และอุปการณ์ต่างๆ
3. แบบประเมินคุณภาพในกระบวนการทางานของผู้ให้บริการสุขภาพ เป็นแบบประเมิน
คุณภาพชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
4. แบบประเมินต้นทุนของการดาเนินตามโครงการ
8. ระยะเวลาดาเนินงาน
ระยะเวลาการดาเนินงานของโครงการเริ่ม 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 ธันวาคม 2564
ตารางแผนการดาเนินโครงการ
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ประชุมคณะทางาน วางแผนงานการดาเนินการ
/ /
ประเมิน
ลงพื้นที่ ทาความเข้าใจ ระบบสารสนเทศการ
จัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ของพื้นที่วิจัยในจังหวัด
เชียงใหม่

/
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/
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สัมภาษณ์ และประชุมกลุ่ม ผู้เกี่ยวข้อง จัดเก็บข้อมูล
เชิงคุณภาพ
รวบรวมข้อมูลต้นทุน

/
/

รวบรวมข้อมูลประสิทธิผล

/

/

/

/

/

/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/

/
/
/

/

/

/

วิเคราะห์ข้อมูล
ประชุมสรุปการดาเนินงาน
เขียนรายงานการวิจัย

/

/

9. ตัวชี้วัดความสาเร็จ
9.1 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
ผลการวิเคราะห์กระบวนการดาเนินงานของโครงการวิจัยที่เข้าร่วมการประเมิน
9.2 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
ผลการวิเคราะห์ต้นทุน และประสิทธิผลของโครงการวิจัยที่เข้าร่วมการประเมิน
10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผลประเมินของโครงการที่เข้าร่วมการประเมิน เพื่อนาไปพัฒนาระบบสารสนเทศการแพทย์
ฉุกเฉินและการให้บริการแบบไร้รอยต่อ
11. ลงนามในโครงการ

ลงนาม………………………………………………………………หัวหน้าโครงการ
(
)

ลงนาม………………………………………………………………หัวหน้าหน่วยงาน
(
)
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/
/
/

/

