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กิตติกรรมประกาศ 
 

การพัฒนาระบบบริการเพ่ือการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขอยางครบวงจร 

แผนงานวิจัยนี้ อยูภายใตการดําเนินการบริหารแผนงานยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead) ดานสังคม 

แผนงานระบบบริการสุขภาพ ไดมีการดําเนินสําเร็จลุลวงเปนไปตามเปาหมายของแผนงานไดดวยดี  

ดวยการไดรับโอกาสจากสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ และสํานักงานการวิจัยแหงชาติ  

ในการมอบหมายและสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือดําเนินแผนการทํากิจกรรมสงเสริมและสนับสนุนการวิจัยการ

บริหารจัดการแผนงานยุทธศาสตรเปาหมาย  

การดําเนินการมีเปาหมายหลักคือการพัฒนาระบบบริการเพ่ือการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุขอยางครบวงจรท่ีมีประสิทธิภาพต้ังแต การบริหารจัดการระบบ การเฝาระวัง

กลุมเสี่ยง การดูแลเม่ือเริ่มเขาสูภาวะฉุกเฉิน การนําสงผูปวย/ผูบาดเจ็บภาวะฉุกเฉิน การดูแลขณะอยูใน

ภาวะฉุกเฉิน และการดูแลหลังพนระยะฉุกเฉิน โดยมุงเนนดานการพัฒนานวัตกรรมการแพทยและ

สาธารณสุข การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร การจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ ตลอดจนการนําขอมูล

ขนาดใหญ (Big Data) มาใชเชื่อมโยงกับการจัดบริการสุขภาพตามแผนการพัฒนาระบบบริการ (Service 

plan) การดําเนินงานจะไมสามารถสําเร็จลุลวงตามเปาหมายไดหากไมไดรับความรวมมือจากนักวิจัย

ภายใตโครงการทุกทาน ท้ังจากหนวยงานจากสถานบริการสุขภาพท้ังระดับปฐมถูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  

ท้ังท่ีสังกัดกระทรวงสาธารณสุข องคการปกครองสวนทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  รวมท้ัง โรงเรียนและ

ภาคีตาง ๆ ท่ีเก่ียวของจากกระทรวงศึกษาธิการ  และนักวิจัยจากคณะตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ท่ีเสียสละเวลา กําลังกายและกําลังใจ ทุมเทในการดําเนินโครงการวิจัยเพ่ือรวมกันพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพ อันจะเปนประโยชนตอประชาชนและสังคมไทยตอไป โดยหวังวาผลงานวิจัยและนวัตกรรมภายใต

แผนงานสามารถนําผลงานไปปรับใช หรือตอยอดเพ่ือการพัฒนาระบบบริการทางการแพทยท่ีเก่ียวของแก

หนวยงานตาง ๆ ตอไป 

 

              คณะผูจัดทํา 

        สิงหาคม 2563 
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บทสรุปผูบรหิาร 
 

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 

    1.1 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead) ดานสังคม แผนงานระบบบริการ

สุขภาพ: การพัฒนาระบบบริการ เพ่ือการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุขอยางครบวงจร ประจาํปงบประมาณ 2562 

    1.2 ชื่อโครงการ :   

(ภาษาไทย)     โครงการพัฒนาติดตามประเมินผลโครงการยอย ภายใตการศึกษาวิจัยการพัฒนา

ระบบบริการเพ่ือการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขอยางครบ

วงจร 

(ภาษาอังกฤษ) Development of monitoring and evaluation of sub-projects  under 

the Development of completely on integration system emergency 

care service in medical and public health research project 

    1.3 ชื่อคณะผูวิจัย  

           1.3.1   ชื่อหัวหนาโครงการ และสังกัด 
 ชื่อ-สกุล : อาจารย ดร.กรรณิการ อินตะวงศ  สัดสวนงาน: 30 % 

ท่ีอยู : คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

 อีเมล : kannikar.i@cmu.ac.th    โทรศัพท : 061 112 7477 

 1.3.2    ชื่อนักวิจัยรวม และสังกัด 
 ชื่อ-สกุล: รศ.ดร.วราภรณ บญุเชียง   สัดสวนงาน: 20 % 

ท่ีอยู : คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

อีเมล : waraporn@boonchieng.net    โทรศัพท : 086 9166911 

  

 ชื่อ-สกุล: นางชลลิสา จริยาเลศิศักดิ์   สัดสวนงาน: 20 % 

ท่ีอยู : คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อีเมล : chonlisa@gmail.com   โทรศัพท : 089 635 2150 

  

 ชื่อ-สกุล: นางชุติมา จารุวัฒน   สัดสวนงาน :15 % 

ท่ีอยู : คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

อีเมล : aorchutima.cm@gmail.com   โทรศัพท : 098 663 6955 
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 ชื่อ-สกุล : นางสาวสุรภี ทานเคหาสน  สัดสวนงาน :15 % 

ท่ีอยู : คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

อีเมล : ning145@hotmail   โทรศัพท : 089 759 1070 

 

    1.4 งบประมาณและระยะเวลาทําวิจัย 
         ไดรับงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบประมาณท่ีไดรับจํานวน 3,900,000.- บาท 
(สามลานเกาแสนบาทถวน) ระยะเวลาทําวิจัยตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2562 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
      

2. สรุปโครงการวิจัย 
การเจ็บปวยฉุกเฉินของประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึน ท้ังจากอุบัติเหตุและจากเจ็บปวย

ฉุกเฉินดวยอันตรายหรือโรคเรื้อรัง เชน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคเบาหวาน เปนตน ทําใหการ
เจ็บปวยฉุกเฉินและอุบัติเหตุเปนสาเหตุการตายในลําดับตนๆ และยังเปนปญหาทางดานสาธารณสุขอยาง
มากในประเทศไทย แผนงานระบบบริการสุขภาพจึงมุงเนนการพัฒนาระบบบริการเพ่ือการดูแลภาวะ
ฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขอยาง ครบวงจร (พบฉ.) โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาระบบบริการเพ่ือ
การดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขอยางครบวงจรท่ีมีประสิทธิภาพตั้งแต การบริหาร
จัดการระบบ การเฝาระวังกลุมเสี่ยง การดูแลเม่ือเริ่มเขาสูภาวะฉุกเฉิน การนําสงผูปวย/ผูบาดเจ็บภาวะ
ฉุกเฉิน การดูแลขณะอยูในภาวะฉุกเฉิน และการดูแลหลังพนระยะฉุกเฉิน โดยมุงเนนดานการพัฒนา
นวัตกรรมการแพทยและสาธารณสุข  การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสาร การจัดการระบบขอมูลสารสนเทศ 
ตลอดจนการนําขอมูลขนาดใหญ (Big Data) มาใชเชื่อมโยงกับการจัดบริการสุขภาพตามแผนการพัฒนา
ระบบบริการ (Service plan) และนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริการ
ดูแลผูปวยท่ีครบวงจร นําไปสูการลดอัตราการตายของผูปวยฉุกเฉิน ลดอัตราความพิการ (Disability) 
ของผูปวยหลังการดูแลภาวะฉุกเฉินและภาวะแทรกซอน 

การดําเนินงานของแผนงานระบบบริการสุขภาพ มุงเนนการพัฒนางานวิจัยจากประเด็นปญหา
ของระบบบริการในแตละพ้ืนท่ี โดยบูรณาการองคความรูท่ีหลากหลาย ผสานกับการนําระบบขอมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาเปนเครื่องมือในการพัฒนา มุงเนนการมีสวนรวมและพัฒนาระบบบริการจากผูมี
สวนเก่ียวของท้ังผูใหบริการและผูรับบริการ 

 
ผลการดําเนินงานในปท่ี 1 หนวยบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ ODU ไดจัดสรรทุนวิจัยและ

พัฒนาโครงการยอย จํานวน 32 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 44,720,670.00 บาท (สี่สิบสี่ลานเจ็ด
แสนสองหม่ืนหกรอยเจ็ดสิบบาทถวน) ครอบคลุมท้ัง 5 ยุทธศาสตร มีพ้ืนท่ีการทําวิจัยอยูในเขตภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศ แตจากสถานการณการแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 
(COVID-19) ทําใหโครงการมีการหยุดชะงักและปรับเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินโครงการวิจัย โดยขอขยาย
ระยะเวลาการดําเนินโครงการ ท้ัง 32 โครงการซ่ึงจะแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 ผลการ
ดําเนินงานในปท่ี 1 จําแนกตามยุทธศาสตร ไดดังตอไปนี้ 



ง 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศและการใชประโยชน มีผลการ

ดําเนินงานในปแรก ดังนี้ 

1) มีการศึกษาเพ่ือวิเคราะหระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูปวยฉุกเฉิน และ
ปญหาการเชื่อมตอขอมูลระบบการแพทยฉุกเฉิน เพ่ือรองรับภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ 
(Disaster) ระหวางโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดเชียงราย  

2) มีการพัฒนาโมเดลตนแบบในการนาํระบบขอมูลและการรายงานผลไปใชในบางโรงพยาบาล
แมขาย เชน โรงพยาบาลนครพิงค โรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลจอมทอง  

3) มีการพัฒนาระบบการเฝาระวังภัยสุขภาพโดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 
2019 (COVID-19) เพ่ือใหเกิดการเฝาระวังในพ้ืนท่ีและการบริหารจัดการดูแลในโรงพยาบาล 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  การดําเนินงาน

ในปแรก จะเนนการสรางโมเดลตนแบบในการใหบริการการแพทยฉุกเฉินท้ังในระดับ Pre-hospital 

Intra-hospital และ Inter-hospital อุบัติภัย รวมท้ังโรคอุบัติใหม อุบัติซํ้า (disaster) มีผลการดําเนินงาน 

ดังนี้ 

1) มีการศึกษาเพ่ือวิเคราะหสถานการณปญหาและความตองการเก่ียวกับการใหบริการ
การแพทยฉุกเฉินของจังหวัดเชียงใหมในระดับตาง ๆ ท้ังการเขาถึงการแพทยฉุกเฉินในพ้ืนท่ี 
การใหบริการ ณ จุดเกิดเหตุ การใหบริการภายในโรงพยาบาล และการใหบริการระหวาง
โรงพยาบาล  

2) มี ก า ร พัฒนานวั ตกร รมและ โม เดลต นแบบ  GPS & AED tracking, Telemedicine 
Application for EMS alert & Triage  

3) มีการพัฒนาระบบการสงตอขอมูลและผูปวยระหวางโรงพยาบาลแมขายและลูกขาย 
4) มีการพัฒนาระบบการดูแลภายในหองฉุกเฉิน โดยเฉพาะ Fast track 
5) มีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานดานการชวยเหลือฉุกเฉินของพนักงานขับรถ 
6) มีการสรางเครือขายและพัฒนาศักยภาพเจาหนาท่ีกูชีพ และอาสาสมัครฉุกเฉินในพ้ืนท่ี 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบการดูแลตอเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉิน มีผลการดําเนินงานในป

แรก ดังนี้ 

1) มีการพัฒนาการใหบริการดูแลตอเนื่อง (Continuum of care) โดยมีการศึกษาสถานการณ
ปญหาและพัฒนาการใหการดูแลฟนฟูผูปวยระยะกลาง (Intermediate care) ภายใน
โรงพยาบาลแมขาย  

2) มีการพัฒนาระบบการดูแลสงตอผูปวยระหวางโรงพยาบาลดอยหลอและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพระดับตําบล  

3) มีการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขในการดูแลผูปวยสูงอายุกลุมเสี่ยง  



จ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบการปองกันและเพ่ิมความตระหนักสูสาธารณะในประชาชน

และกลุมเส่ียง มีผลการดําเนินงานในปแรก ดังนี้ 

1) มีชองทางการสื่อสารทางสื่อสังคมออนไลน (Social media) เพ่ือประชาสัมพันธระบบ
การแพทยฉุกเฉินและการใหความรูเก่ียวกับการชวยเหลือเบื้องตน เชน การชวยฟนคืนชีพ 
(CPR) และการใช AED เปนตน 

2) มีอินโฟกราฟก (Infographic) เพ่ือประชาสัมพันธระบบการแพทยฉุกเฉินและการใหความรู
เก่ียวกับการชวยเหลือเบื้องตน เชน การชวยฟนคืนชีพ (CPR) และการใช AED เปนตน 

3) การพัฒนาระบบการบันทึกและแจงเตือนเก่ียวกับขอมูลสุขภาพของนักวิ่ง  
4) มีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือถายทอดความรูเก่ียวกับระบบการแพทยฉุกเฉินและการชวยเหลือ

เบื้องตนสําหรับนักเรียน อาสาสมัคร และประชาชนท่ัวไปในจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย มีผลการดําเนินงานในปแรก ดังนี้ 

1) มีการประสานและสรางความเขาใจระบบการแพทยฉุกเฉินในทุกองคกรท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ 
มหาวิทยาลัย เอกชน และโรงพยาบาลในพ้ืนท่ีตาง ๆ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการวิเคราะห
สถานการณประเด็นปญหาและองคความรูเดิม  

2) มีการสนับสนุนความรูเก่ียวกับการดําเนินการวิจัย 
3) มีการสนับสนุนใหบุคลากรขอทุนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับประเด็น

ปญหาการใหบริการการแพทยฉุกเฉินท่ีสอดคลองกับบริบทและความตองการของพ้ืนท่ี 
 

3. ทิศทางการดําเนินงานปท่ี 2 
จากผลการดําเนินงานในปท่ี 1 ผลสําเร็จท่ีเปนองคความรู รูปแบบ และวิธีการท่ีจะนําไปสูการ

วิจัยท่ีเปนของใหมและมีความแตกตางจากท่ีเคยมี จะถูกนําไปตอยอดการวิจัยตอในปท่ี 2 และ 3 โดยการ
ขยายผลตอไปยังพ้ืนท่ี ภูมิภาคอ่ืน และองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม ท่ีมีความเหมาะสมในประเทศ
ไทย แผนงานการพัฒนาระบบบริการเพ่ือการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขอยางครบ
วงจรในปท่ี 2 ยังคงแบงออกเปน 5 ดาน โดยครอบคลุมตามยุทธศาสตรการดําเนินงานฯ เพ่ือใหเกิดการ
เชื่อมตอและขับเคลื่อนการทํางานรวมกันกลาวคือ 

ยุทธศาสตรท่ี 1) การพัฒนาระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศและการใชประโยชน จะมีการ
ทดสอบประสิทธิผลของการเชื่อมตอของระบบขอมูลการแพทยฉุกเฉินท่ีครอบคลุมตั้งแต Pre-hospital 
Intra-hospital Inter-hospital และ Post-hospital ท้ังในภาวะปกติและมีเหตุการณทางอุบัติภัย รวมท้ัง
โรคอุบัติใหม อุบัติซํ้า (disaster) และมีการขยายผลการเชื่อมตอของระบบขอมูลสารสนเทศรวมถึงการนํา
โมเดลตนแบบเผยแพรเพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบฯ และขยายการดําเนินการไปยังภูมิภาคอ่ืนของประเทศ
ไทย 

ยุทธศาสตรท่ี 2) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน จะเนนการตอยอด
การนํานวัตกรรมและโมเดลตนแบบในการใหบริการการแพทยฉุกเฉินท้ังในระดับ Pre-hospital Intra-
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hospital และ Inter-hospital รวมท้ังอุบัติภัย เชน โรคอุบัติใหม อุบัติซํ้า (disaster) ในพ้ืนท่ีตาง ๆ และ
พ้ืนท่ีเฉพาะ เชน พ้ืนท่ีหางไกล พ้ืนท่ีท่ีมีชาติพันธุสามารถเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว
และปลอดภัย นอกจากนี้ ในปท่ีสองจะศึกษาและพัฒนาระบบการสงตอขอมูลและผูปวยระหวาง
โรงพยาบาลในทุกระดับใหครอบคลุม และขยายการดําเนินการไปยังภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทยท่ีมีความ
สนใจ ใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการลง 

ยุทธศาสตรท่ี 3) การพัฒนาระบบการดูแลตอเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉิน จะมีการพัฒนาระบบการ
สงตอกลับ (Refer back) ระหวางโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลแมขาย โรงพยาบาลชุมชน และ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลเพ่ิมข้ึนโดยนําบทเรียนท่ีไดจากการดําเนินงานในปแรกมาตอยอด
เพ่ือใหเกิดการสงตอขอมูลและกระบวนการดูแลผูปวยอยางตอเนื่องในชุมชน อันจะนําไปสูการมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีและลดการเกิดความพิการลง ใหครอบคลุมท่ัวท้ังจังหวัดเชียงใหม และขยายการดําเนินการไปยัง
ภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทยท่ีมีความสนใจ 

ยุทธศาสตรท่ี 4) การพัฒนาระบบการปองกันและเพ่ิมความตระหนักสูสาธารณะจะยังคงเนนการ
ใหความรูเพ่ือเพ่ิมความตระหนักถึงการปฐมพยาบาลเบื้องตน  ความสําคัญและแนวทางการใหบริการ
การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและหองฉุกเฉิน ท้ังในระดับวงกวางและในกลุมเฉพาะเชน ผูสูงอายุ ผูปวย
เจ็บปวยดวยโรคเรื้องรัง ผูออกกําลังกาย นักเรียน และขยายการดําเนินการไปยังภูมิภาคอ่ืนของประเทศ
ไทยท่ีมีความสนใจ 

ยุทธศาสตรท่ี 5) การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย จะมีการสงเสริมและสนับสนุนเพ่ือใหเกิด
นักวิจัยรุนใหมในพ้ืนท่ีและผลักดันใหเกิดการนํานวัตกรรมและงานวิจัยท่ีพัฒนาไปตอยอดและเผยแพรใน
ระดับชาติและนานาชาติ รวมถึงการพัฒนาเพ่ือใหเกิดขอเสนอแนะเชิงนโยบายอันจะนําไปสูการ
เปลี่ยนแปลงระบบการแพทยฉุกเฉินท่ีครบวงจรในพ้ืนท่ีอ่ืนตอไป 
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1. บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา 
         สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดเห็นความสําคัญของระบบบริการสุขภาพ จึงไดกําหนดให
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเปนหนึ่งในแผนงานยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead) ดานสังคม โดย
สนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบงานวิจัยเชิงพัฒนา เพ่ือใหเกิดรูปแบบบริการ
สุขภาพท่ีตอบสนองตอปญหา  สอดคลองกับบริบทประเทศไทย นําเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม เกิด
ประโยชนตอท้ังประชาชนผูรับบริการ  บุคลากรท่ีจัดบริการ  ตลอดจนชุมชน สังคมในภาพรวม โดยมุงเนน
การพัฒนาระบบบริการดานการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขอยางครบวงจร  ซ่ึงใน
การขับเคลื่อนกระบวนการศึกษาวิจัยเพ่ือใหไดระบบท่ีพึงประสงคดังกลาว จําเปนตองมีการ ศึกษา 
วิเคราะห สังเคราะหระบบบริการท่ีมีอยูในปจจุบัน ออกแบบระบบท่ีพึงประสงคใหครอบคลุมทุกมิติ โดย
เนนกระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในทุกข้ันตอนของการศึกษาวิจัย เพ่ือใหระบบท่ีไดรับการ
พัฒนาข้ึนสามารถนําไปใชไดจริงจนเกิดประโยชนตามท่ีมุงหวัง และสามารถนําไปขยายผลในวงกวางตอไป
ได 
         ในการขับเคลื่อนใหเกิดผลการศึกษาวิจัยท่ีมีคุณคาดังกลาว จําเปนตองมีกลไกการพัฒนาโครงการ

ยอยและการติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการยอยของหนวยงาน ท่ีเปนผูดําเนินการศึกษาวิจัย

อยางเปนระบบ  คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงไดจัดทําโครงการ“การพัฒนา ติดตาม 

ประเมินผลโครงการยอย  ภายใตการศึกษาวิจัยการพัฒนาระบบบริการเพ่ือการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุขอยางครบวงจร” ข้ึน เพ่ือใหโครงการยอย ภายใตแผนพัฒนาระบบบริการ

สุขภาพแผนงานยุทธศาสตรเปาหมาย (Spearhead) ดานสังคม  เกิดประโยชนสูงสุดตามท่ีไดมุงหวังไว 

 

1.2 วัตถุประสงค   
   1. เพ่ือใหไดโครงการยอยท่ีตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชนและผูจัดบริการใน
ระบบสุขภาพตามกรอบการศึกษาของโครงการหลัก 
        2. เพ่ือติดตามประเมินผลการดําเนินงานของโครงการยอยตามหนวยรับทุน 
 
1.3 เปาหมาย  
 หนวยงานท่ีรับทุนวิจัยจากหนวยบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ (ODU)และองคกรเครือขาย 
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1.4  ผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรและกรอบงาน 
 การดําเนินการของหนวยบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ ODU ไดดําเนินการตามยุทธศาสตร
และกรอบงานท่ีวางไวโดยมุงเนนการวางระบบและกลไกท่ีจําเปนตอการขับเคลื่อนโครงการ กลาวคือ 
ในปท่ี 1 ไดดําเนินการคัดเลือกขอเสนอโครงการในระดับพ้ืนท่ีและจัดหาโครงการท่ีมีความสําคัญและ
สอดคลองกับกรอบงานวิจัยท่ี PC กําหนด และบริหารงบประมาณใหไดประโยชนสูงสุด จํานวน 32 
โครงการ ภายใต 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศและการใชประโยชน  

ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบ ECS (Pre-hospital, In-hospital,  

Inter-hospital) 

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาระบบการดูแลตอเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉิน   

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบการปองกันและเพ่ิมความตระหนักสูสาธารณะ (Public 

awareness) ในประชาชนและกลุมเสี่ยง  

ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย  

 

1.5 ประโยชนที่ไดรับ 
1. ประชาชนท่ัวไปตลอดจนเจาหนาท่ีหนวยบริการสุขภาพมีความรูความเขาใจในการปองกันและ

เฝาระวังการเกิดการเจ็บปวยฉุกเฉิน 

2. ไดองคความรูใหมจากงานวิจัย และฐานขอมูลรวมถึงนวัตกรรมทางดานการแพทยท่ีหนวยงาน

ระดับตาง ๆ สามารถนําไปพัฒนาระบบบริการดูแลผูปวยฉุกเฉินใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3. ไดตนแบบระบบบริการเพ่ือการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขอยางครบวงจร

เพ่ือนําไปขยายผลใหแกพ้ืนท่ีอ่ืนของประเทศ 

4. ไดขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือนําไปปรับใชในการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือระเบียบท่ี

เก่ียวของการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดระบบบริการสุขภาพ 
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2. วิธีดําเนนิการกิจกรรม 

 
2.1  โครงสรางการขับเคลื่อนโครงการศึกษาวิจัย 

โครงสรางการขับเคลื่อนโครงการวิจัยฯ มี 2 สวน คือ สวนแรกมีคณะกรรมการ

อํานวยการแผนงาน พัฒนาบริ การสุ ขภาพ (Program Promoting Committee : PPC)  

ใหคําปรึกษาและเสนอแนวทางการขับเคลื่อนตอประธานแผนงาน (Program Chairman : PC) 

ซ่ึงกํากับและขับเคลื่อนโครงการผานหนวยบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ (Outcome 

Delivery Unit : ODU) โดยตรง 

สวน หนวยบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ ODU มีคณะกรรมการฯ จํานวน 5 คณะ 

ทําหนาท่ี ดังนี้ 

1. คณะกรรมการพิจารณาการขับเคลื่อนโครงการวิจัย ทําหนาท่ีใหขอเสนอแนะตอแนวทาง 
กิจกรรม การขับเคลื่อนโครงการท่ีดําเนินการโดยหนวยบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ 
(ODU)  

2. คณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองโครงการยอย ทําหนาท่ีใหขอเสนอแนะในการพัฒนา
โครงการและกิจกรรม และวิเคราะห คัดเลือก จัดสรรงบประมาณท่ีตอบเปาหมายของ
แผนงานระบบบริการสุขภาพ รวมท้ังการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดําเนินงานของโครงการ  

3. คณะกรรมการสนับสนุนดานวิชาการและการขับเคลื่อนโครงการฯ ทําหนาท่ีสนับสนุนดาน
วิชาการในการพัฒนาโครงการ ใหขอเสนอแนะในการเชื่อมประสานกลไกในระบบท่ีเก่ียวของ
และใหคําปรึกษา สนับสนุน การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ 

4. คณะทํางานติดตามและประเมินผลโครงการ ทําหนาท่ีกําหนดรูปแบบกระบวนการติดตาม
ประเมินผลโครงการในภาพรวม ติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการยอยและให
ขอเสนอแนะ พิจารณาตรวจสอบรายงานความกาวหนาโครงการยอย และใหขอเสนอตอ
คณะกรรมการวิชาการและขับเคลื่อนโครงการ 

5. คณะทํางานโครงการฯของหนวยงานท่ีรับทุนวิจัย ซ่ึงแตงตั้งโดยหนวยงานท่ีไดรับทุนวิจัยทํา
หนาท่ีพัฒนาและดําเนินการโครงการยอย 
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2.2 วิธีดําเนินการกิจกรรม 
หนวยบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ ODU ไดขับเคลื่อนโครงการฯ ในปท่ี 1 ระหวางเดือน

เมษายน 2562 ถึงเดือนสิงหาคม 2563 โดยสรุปไดดังนี้ 

1. พิจารณาคัดเลือกและพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยภายใตกรอบยุทธศาสตร 5 ดาน  

2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในรูปแบบงานวิจัยแกบุคลากร

หนวยงานสาธารณสุขจากโรงพยาบาลตาง ๆ รวมกับนักวิจัยจากหนวยงานมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนา

โครงการยอยท่ีมีคุณภาพและสามารถนําไปใชในการพัฒนาระบบไดจริง  

3. จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนดานวิชาการและการขับเคลื่อนโครงการฯ เพ่ือสนับสนุนดาน

วิชาการในการพัฒนาโครงการ ใหขอเสนอแนะในการเชื่อมประสานกลไกในระบบท่ีเก่ียวของและให

คําปรึกษา สนับสนุน การขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ 

4. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยในระดับพ้ืนท่ีตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับกระบวนการ

ดําเนินการวิจัย การทํารูปเลมรายงาน การจัดสรรงบประมาณใหสามารถดําเนินการและบริหารโครงการ

สําเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีวางไว 

5. เยี่ยมติดตามโครงการในพ้ืนท่ี โดยมีเปาหมายเพ่ือสนับสนุนและพัฒนาการดําเนินงานท้ังในดาน

วิชาการ และกระบวนการดําเนินงานของโครงการยอยในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน
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และเปาหมายผลลัพธของโครงการท่ีตั้งไว ตลอดจนการสังเกตการณปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน

ของแตละพ้ืนท่ีเพ่ือรวมแกไขปญหา 

6. ติดตามโครงการยอยผานการประชุม online เนื่องจากดวยสถานการณ COVID-19 ทําใหไม

สามารถลงพ้ืนท่ีติดตามการดําเนินงานโครงการยอย คณะทํางานจึงจัดประชุมผานทางระบบ Zoom เพ่ือ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานโครงการยอยและใหขอเสนอแนะ พิจารณาตรวจสอบรายงาน

ความกาวหนาโครงการยอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปภาพท่ี 2 การประชุม online ผานระบบ Zoom 
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7. การสื่อสารกับเครือขายวิจัยทางพ้ืนท่ี online เพ่ือเปนชองทางในการสื่อสาร และการใหความรู 

ความเขาใจ เก่ียวกับการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน ไดแก  

7.1 ชองทางเว็บไซตโครงการ SECSI   www.thesecsi.net  

 
 

7.2 ชองทาง Facebook โครงการ :  https://www.facebook.com/secsi1669/  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.thesecsi.net/
https://www.facebook.com/secsi1669/
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7.3 ชองทางไลนกลุมของโครงการ: Project SECSI CM และ PR-SECSI CNX 2019 

                           
 

8. จัดประชุมคณะกรรมการ M&E มีการจัดประชุมเปนประจําทุกเดือน เพ่ือปรึกษาหารือและวาง

แผนการขับเคลื่อนการดําเนินโครงการวิจัย รายงานความกาวหนา ตลอดจนปญหาและอุปสรรคของการ

ดําเนินงานโครงการ  

9. ผลักดันการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม และองคความรู ท่ีเกิดข้ึนจากงานวิจัยไปใชในการ

ดําเนินการตอเพ่ือใหเกิดประโยชนอยางเปนรูปธรรม 
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3. ผลการดําเนินงาน 

 
3.1 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
   การดําเนินการของหนวยบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ ODU ไดดําเนินการตามยุทธศาสตร
และกรอบงานท่ีวางไวโดยในปท่ี 1 ไดดําเนินการคัดเลือกขอเสนอโครงการในระดับพ้ืนท่ีและจัดหา
โครงการท่ีมีความสําคัญและสอดคลองกับกรอบงานวิจัย ภายใต 5 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศและการใชประโยชน  

ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ระบบ ECS  

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาระบบการดูแลตอเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉิน 

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบการปองกันและเพ่ิมความตระหนักสูสาธารณะ (Public 

awareness) ในประชาชนและกลุมเสี่ยง  

ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย 

 

หนวยบริหารจัดการและสงมอบผลลัพธ ODU ไดจัดสรรทุนวิจัยและพัฒนาโครงการยอย จํานวน 

32 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 44,720,670.00 บาท (สี่สิบสี่ลานเจ็ดแสนสองหม่ืนหกรอยเจ็ดสิบ

บาทถวน) ครอบคลุมท้ัง 5 ยุทธศาสตร ดังรูปภาพท่ี 5 และ 6 

 
รูปภาพท่ี 3  โครงการวิจัย ปท่ี 1 จําแนกตามประเภทหนวยงานและเปาหมายการพัฒนา 
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รูปภาพท่ี 4 การจัดสรรทุนวิจัย ปท่ี 1 

 

ท้ังนี้การดําเนินการตามยุทธศาสตรของโครงการท้ัง 5 ยุทธศาสตรหลัก ซ่ึงแตละยุทธศาสตร 

มีการดําเนินการ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศและการใชประโยชน  

 โดยมีโครงการยอยท่ีไดรับทุนวิจัยภายใตยุทธศาสตรนี้ จํานวน 7 โครงการ งบประมาณรวม 

23,044,920 บาท ไดแก  

 1. โครงการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขแบบไรรอยตอจังหวัด

เชียงใหมในยุค 4.0  

 2. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรแกรมท่ีเก่ียวของกับบริการเพ่ือการดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม 

 3. โครงการพัฒนาระบบโรงพยาบาลหนึ่งเดียวในกลุมเครือบริการท่ี 2 จังหวัดเชียงใหม 

 4. โครงการพัฒนาระบบขอมูลการแพทยฉุกเฉินอยางไรรอยตอและคุณภาพบริการการแพทย

ฉุกเฉินดานหลอดเลือดสมอง หลอดเลือดหัวใจ และอุบัติเหตุจราจร จังหวัดเชียงราย 

 5. โครงการประเมินระบบสารสนเทศการจัดบริการเพ่ือการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและ

สาธารณสุขอยางครบวงจร ปท่ี 1 



10 
 

 6. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการเฝาระวังโรค การจัดการขอมูลทางยุทธศาสตร และการ

ตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขจากโรคติดตอ ระดับจังหวัด 

 7. โครการพัฒนาแผนการตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขจากการระบาดของโรค COVID-19 

แบบบูรณาการระดับจังหวัด 

 

 กรอบงานวิจัย : การดําเนินงานตามยุทธศาสตรนี้เนนการพัฒนาและบูรณาการระบบขอมูล

การแพทยฉุกเฉินเพ่ือรองรับการใหบริการต้ังแต Pre-hospital Intra-hospital Inter-hospital และ 

Post-hospital ท่ีงายตอการนําไปใชในโรงพยาบาลแตละระดับของท้ังจังหวัดเชียงใหม โดยในปแรก ไดมี

การศึกษาเพ่ือวิเคราะหระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการดูแลผูปวยฉุกเฉินท้ังในระดับ Pre-

hospital Intra-hospital Inter-hospital และ Post-hospital และปญหาการเชื่อมตอขอมูลระบบ

การแพทยฉุกเฉิน เพ่ือรองรับภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ (Disaster) ระหวางโรงพยาบาลในจังหวัด

เชียงใหม และจังหวัดเชียงราย มีการพัฒนาโมเดลตนแบบในการนําระบบขอมูลและการรายงานผลไปใช

ในบางโรงพยาบาลแมขาย เชน โรงพยาบาลนครพิงค โรงพยาบาลสันทราย และโรงพยาบาลจอมทอง 

และมีการพัฒนาระบบการเฝาระวังภัยสุขภาพโดยเฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2019 

(COVID-19) เพ่ือใหเกิดการเฝาระวังในพ้ืนท่ีและการบริหารจัดการดูแลในโรงพยาบาล (รูปภาพท่ี 7) 

 
รูปภาพท่ี 5  การดําเนินงานของกลุมการพัฒนาระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศและการใชประโยชน 
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 ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน ระบบ ECS (Pre-hospital, In-hospital, Inter-

hospital) 

 โดยมีโครงการยอยท่ีไดรับทุนวิจัยภายใตยุทธศาสตรนี้ จํานวน 12 โครงการ งบประมาณรวม 

11,470,500 บาท ไดแก  

 1. โครงการเครื่องวัดสัญญาณชีพพ้ืนฐานและระบบการระบุพิกัดพรอมการสื่อสารแบบไรสาย

สําหรับรถฉุกเฉิน 

 2. โครงการพัฒนาศักยภาพหนวยกูชีพ องคการปกครองสวนทองถ่ินในการจัดบริการ การดูแล

ผูปวยฉุกเฉินกอนเขารับการรักษาท่ีโรงพยาบาล 

 3. โครงการพัฒนาระบบและศักยภาพของอาสาฉุกเฉินชุมชนในเขตเมืองเพ่ือการชวยเหลือ

เบื้องตนเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินในผูสูงอายุ 

 4. โครงการผลิตตนแบบอาสาสมัครฉุกเฉินเพ่ือดูแลชุมชน (Trainer of the training) 

 5. โครงการพัฒนาระบบการดูแลการเจ็บปวยฉุกเฉินท่ีครบวงจรในระดับตําบล ชุมชน ชาติพันธุ

พ้ืนท่ีสูง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม 

 6. โครงการพัฒนาระบบแผนท่ีออนไลนตําแหนงเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟา จังหวัดเชียงใหม 

 7. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยฉุกเฉินท่ีหองฉุกเฉิน 

 8. โครงการพัฒนาบริการประเมินแบบรวดเร็วสําหรับผูปวยสูงอายุท่ีตองเขารับการรักษาใน

โรงพยาบาล 

 9. โครงการสรางระบบประเมินระดับวิกฤติเ พ่ือสรางแนวปฏิบัติการแจงทีมแพทย ท่ี มี

ประสิทธิภาพสําหรับการจัดการการรักษาผูปวยภาวะฉุกเฉินผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี 

 10. โครงการพัฒนาการเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉินในพ้ืนท่ีทุรกันดารอําเภออมกอย 

 11. โครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินของพนักงานขับ

รถพยาบาล และสรางความเขมแข็งของเครือขายพนักงานขับรถพยาบาล 

 12. โครงการพัฒนาระบบเชื่อมตอขอมูลการสงตอผูปวยอยางงายของกลุมโรงพยาบาลเครือขาย

สายใต M1 

 

 กรอบงานวิจัย : มีระบบการบริหารจัดการ การเฝาระวังและดูแลผูปวยแบบ smart system  

ในระดับอําเภอ โซนบริการจังหวัด และทุกระดับบริการ โดยครอบคลุมท้ังระบบ Pre hospital care, 

Intra hospital care และ Inter hospital care (รูปภาพท่ี 8) 
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รูปภาพท่ี 6 การดําเนินงานของกลุมการพัฒนาระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศและการใชประโยชน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาระบบการดูแลตอเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉิน 

โดยมีโครงการยอยท่ีไดรับทุนวิจัยภายใตยุทธศาสตรนี้ จํานวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 

1,453,900 บาท ไดแก 

1. โครงการพัฒนาระบบบริการ การบริบาลฟนฟูผูปวยระยะกลาง (Intermediate Care) จังหวัด

เชียงใหม 

2. โครงการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงบริการท่ีไรรอยตอ ในการดูแลผูปวยภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทย และสาธารณสุขและการดูแลตอเนื่อง ระดับอําเภอ 

3. โครงการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุท่ีเปนกลุมเสี่ยงและผูปวยสูงอายุท่ีมีกระดูกสะโพกหัก

โดยอาสาสมัครสาธารณสุขและผูดูแลในพ้ืนท่ีจังหวัดนาน 

 

 กรอบงานวิจัย : มีหลักสูตร/รูปแบบกระบวนการฟนสภาพสําหรับผูปวยระยะก่ึงเฉียบพลัน และ

ผูปวยระยะประคับประคองท่ีเหมาะสม เพ่ือลดคาใชจายในการบริบาลฟนสภาพผูปวยในระบบ

Ulcerative Colitis (UC) ของ สปสช. (รูปภาพท่ี 9) 
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รูปภาพท่ี 7 การดําเนินงานของกลุมการพัฒนาระบบการดูแลตอเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉิน 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาระบบการปองกันและเพ่ิมความตระหนักสูสาธารณะ (Public 

awareness) ในประชาชนและกลุมเส่ียง 

โดยมีโครงการยอยท่ีไดรับทุนวิจัยภายใตยุทธศาสตรนี้ จํานวน 10 โครงการ งบประมาณรวม 

8,751,350 บาท ไดแก 

1. โครงการการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรับรูของประชาชนและการพัฒนาระบบบริการ

เพ่ือการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขอยางครบวงจร 

2. โครงการการพัฒนาระบบความปลอดภัยและความรอบรูดานสุขภาพเก่ียวกับการชวยเหลอืใน

ภาวะฉุกเฉินสําหรับนักวิ่ง 

3. โครงการสรางพ้ืนฐานการชวยฟนคืนชีพใหฝงรากลึกในระดับประชาชน 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนดานการชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินเบื้องตน 

5. โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพเพ่ือปองกันการเจ็บปวย

ฉุกเฉินจากโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูสูงอายุ โดยชุมชนมีสวนรวม 

6. โครงการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเรียนรูและกระบวนการถายทอดความรูดานการแพทย

ฉุกเฉินเชิงสรางสรรคอยางมีสวนรวม จังหวัดเชียงราย 

7. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน (โรงพยาบาลจอมทอง) 

8. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน (โรงพยาบาลสันปาตอง) 
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9. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนในการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน (โรงพยาบาลสันทราย) 

10. โครงการเสริมสรางความรูในการชวยฟนคืนชีพสูชุมชน (โรงพยาบาลฝาง) 
  

 กรอบงานวิจัย : มีหลักสูตร/รูปแบบกระบวนการฟนสภาพสําหรับผูปวยระยะก่ึงเฉียบพลัน และ

ผูปวยระยะประคับประคองท่ีเหมาะสม เพ่ือลดคาใชจายในการบริบาลฟนสภาพผูปวยในระบบ 

Ulcerative Colitis (UC) ของ สปสช. (รูปภาพท่ี 10) 

  
รูปภาพท่ี 8 การดําเนินงานของกลุมการพัฒนาระบบการปองกันและเพ่ิมความตระหนักสูสาธารณะ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย 

 ถือวาทุกโครงการท่ีขอรับทุนอยูภายใตยุทธศาสตร ท่ี 5 เนื่องจากเปนงานวิจัย Research and 

Development (R&D) 
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4. สรุปผลการทํากิจกรรมสงเสริมและสนบัสนุนการวิจัย 
 

4.1 ผลผลิต (output) ตามตัวช้ีวัดผลผลิต 

ผลผลิต รายละเอียดผลผลิต 

จํานวนผลผลิตใน 

ปท่ี 1 ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ทําได 

1. รายงานการ

วิเคราะห

ชองวางและ

สถานการณ 

1.1 รายงานชองวางและ

สถานการณปญหาระบบ

การดูแลผูปวยฉุกเฉิน ใน

ระบบบริการสุขภาพ 3 

ระดับ ไดแก ปฐมภูมิ ทุติย

ภูมิ และตติยภูมิ  

1 1 ไดรายงานการวิเคราะห

ชองวางและสถานการณ

ฉบับสมบูรณ  

 1.2 สรุปปญหา ความ

ตองการ ท่ีนํามาเปนกรอบ

การพัฒนาของโครงการ 

 1.3 แผนการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพบริการ

ภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุข

ของโครงการ 5 แผนงาน  

5 5 - ไดแผนการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพท้ัง 5 แผน 

ดังนี้ 

1. แผนพัฒนาระบบการ

จัดการขอมูลสารสนเทศ

และการใชประโยชน 

2. แผนพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐาน ระบบ ECS 

(Pre-hospital,  

In-hospital, Inter-

hospital) 

3. แผนพัฒนาระบบการ

ดูแลตอเนื่องหลังการดูแล

ฉุกเฉิน 

4. แผนพัฒนาระบบการ

ปองกันและ เพ่ิมความ
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ผลผลิต รายละเอียดผลผลิต 

จํานวนผลผลิตใน 

ปท่ี 1 ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ทําได 

ตระหนักสูสาธารณะ 

(Public awareness)  

ในประชาชนและกลุมเสี่ยง 

5. แผนพัฒนานวัตกรรม

และงานวิจัย 

2. นวัตกรรม

ตนแบบ 

 

2.1 นวัตกรรมสําหรับการ

บริการ Pre-hospital  

1 10 ได prototype ของ

นวัตกรรม 10 ชิ้น:  

1. เครื่องมือสําหรับ

ผูสูงอายุกดเรียกเม่ือเกิด

ภาวะฉุกเฉิน 

2. กลองสงสัญญาณฉุกเฉิน 

3. ตนแบบบริการประเมิน

แบบรวดเร็วสําหรับผูปวย

สูงอายุท่ีตองเขารับการ

รักษาในโรงพยาบาล 

4. Application แบบคัด

กรองตนเอง  

self –screening 

5. Application แบบ

บันทึกสุขภาพตนเอง 

SELF HEALTH CHECK 

6. Platform ประสานงาน

การตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

7. Application CMC-19 

บริหารขอมูลผูปวยโควิด 

8. Application แบบ

รายงาน sentinel  

รานยา/คลินิก 
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ผลผลิต รายละเอียดผลผลิต 

จํานวนผลผลิตใน 

ปท่ี 1 ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ทําได 

9. Application CMU 

SELF HEALTH CHECK 

10. แผนท่ีออนไลน

ตําแหนงเครื่องกระตุกหัวใจ

ไฟฟา 

2.2 นวัตกรรมสําหรับการ

บริการ Inter-hospital  

1 2 ได 2 prototype ของ

นวัตกรรม  ไดแก 

1. ตนแบบระบบการระบุ

พิกัดพรอมการสื่อสารแบบ

ไรสายสําหรับรถฉุกเฉิน 

จํานวน 20 ชิ้น 

2. เครื่องวัดสัญญาณชีพ

พ้ืนฐาน จํานวน 20 ชิ้น 

2.3 นวัตกรรมสําหรับการ

บริการ post-hospital  

1 1  แอพพลิเคชั่น Rapid 

Assessment Service 

(RAS) 

2.4 รายงานนวัตกรรม

สําหรับการบริการ 

3 8 1. รายงานเครื่องวัด

สัญญาณชีพพ้ืนฐานและ

ระบบการระบุพิกัดสําหรับ

รถฉุกเฉิน จํานวน 1 เลม 

2. รายงานระบบการระบุ

พิกัดพรอมการสื่อสารแบบ

ไรสายสําหรับรถฉุกเฉิน 

จํานวน 1 เลม 

3. รายงานการพัฒนา

ศักยภาพหนวยของ

อาสาสมัครฉุกเฉินในเขต

เมืองเพ่ือชวยเหลือเบื้องตน

ในผูสูงอายุ จํานวน 1 เลม 

 2.5 รายงานการ

ประเมินผล และการ

นําไปใช/ขยายผล

นวัตกรรมสําหรับการ

บริการ 
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ผลผลิต รายละเอียดผลผลิต 

จํานวนผลผลิตใน 

ปท่ี 1 ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ทําได 

4. รายงานการพัฒนาระบบ

แผนท่ีออนไลนตําแหนง

ตําแหนงเครื่องกระตุกหัวใจ

ไฟฟา จงัหวัดเชียงใหม 

จํานวน 1 เลม 

5. รายงานการพัฒนาระบบ

การดูแลผูปวยฉุกเฉินท่ีหอง

ฉุกเฉิน จํานวน 1 เลม 

6. รายงานการพัฒนาการ

ประเมินแบบรวดเร็ว

สําหรับผูปวยสูงอายุท่ีเขา

รับการรักษาในโรงพยาบาล 

จํานวน 1 เลม 

7. รายงานการสรางระบบ

ประเมิน ระดับวิกฤติเพ่ือ

สรางแนวปฏิบัติการแจงทีม

แพทยและการรักษาผูปวย

ภาวะฉุกเฉินผานอุปกรณ

สื่อสารเคลื่อนท่ี จํานวน 2 

เลม 

2.6 แผนการตอบโตจาก

การระบาดของโรค 

COVID-19 

- 1 แผนการตอบโตภาวะ

ฉุกเฉิน กรณีการระบาดโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

จังหวัดเชียงใหม 

3. ระบบ

ฐานขอมูล

สารสนเทศ/ 

Big data  

3.1 ระบบฐานขอมูล

สารสนเทศ/ Big data 

สําหรับการบริการ Intra 

หรือ Pre-hospital  

3 10 ไดระบบฐานขอมูลระบบ :  

1. ระบบการใหบริการ

การแพทยฉุกเฉิน 

“โรงพยาบาลหนึ่งเดียว 
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ผลผลิต รายละเอียดผลผลิต 

จํานวนผลผลิตใน 

ปท่ี 1 ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ทําได 

3.2 ระบบฐานขอมูล

สารสนเทศ/Big data 

สําหรับการบริการ Inter-

hospital 

(ONE HOSPITAL)”  

ในกลุมเครือบริการท่ี 2 

จังหวัดเชียงใหม 

2. ระบบการเชื่อมโยง

บริการท่ีไรรอยตอในการ

ดูแลผูปวยภาวะฉุกเฉิน

ดานการแพทยและ

สาธารณสุขและการดูแล

ตอเนื่อง ระดับอําเภอ 

3. ระบบเชื่อมโยงโปรแกรม

ท่ีเก่ียวของกับบริการเพ่ือ

การดูแลภาวะฉุกเฉินดาน

การแพทยและสาธารณสุข 

จังหวัดเชียงใหม 

4. ระบบขอมูลการแพทย

ฉุกเฉินอยางไรรอยตอและ

คุณภาพบริการการแพทย

ฉุกเฉินดานหลอดเลือด

สมอง หลอดเลือดหัวใจ 

และอุบัติเหตุจราจร จังหวัด

เชียงราย 

5. ระบบฐานขอมูลแบบคัด

กรองตนเอง  

self –screening 

6. ระบบฐานขอมูลแบบ

บันทึกสุขภาพตนเอง SELF 

HEALTH CHECK 

 3.3 ระบบฐานขอมูล

สารสนเทศ/Big data 

สําหรับการบริการ post-

hospital 
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ผลผลิต รายละเอียดผลผลิต 

จํานวนผลผลิตใน 

ปท่ี 1 ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ทําได 

7. ระบบฐานขอมูล 

Platform ประสานงาน

การตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

8. ระบบฐานขอมูล  

CMC-19 บริหารขอมูล

ผูปวยโควิด 

9. ระบบฐานขอมูลแบบ

รายงาน sentinel  

รานยา/คลินิก 

10. ระบบฐานขอมูล CMU 

SELF HEALTH CHECK 

3.4 รายงานระบบ

ฐานขอมูลสารสนเทศ

สําหรับการบริการ 

3 6 1. รายงานการพัฒนาระบบ

บริการฉุกเฉินแบบไร

รอยตอระดับจังหวัด 

จํานวน 1 เลม 

2. รายงานการพัฒนาระบบ

เชื่อมโยงโปรแกรมท่ี

เก่ียวของกับบริการเพ่ือการ

ดูแลภาวะฉุกเฉินระดับ

จังหวัด จํานวน 1 เลม 

3. รายงานการพัฒนาระบบ

โรงพยาบาลหนึ่งเดียวใน

กลุมเครือบริการท่ี 2 

จํานวน 1 เลม 

4. รายงานการพัฒนาระบบ

ขอมูลคุณภาพบริการ

การแพทยฉุกเฉินดาน

หลอดเลือดสมอง หลอด

เลือดหัวใจและอุบัติเหตุ

3.5 รายงานการนําไปใช/

ประเมินผล/ขยายผล 
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ผลผลิต รายละเอียดผลผลิต 

จํานวนผลผลิตใน 

ปท่ี 1 ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ทําได 

จราจร จังหวัดเชียงราย 

จํานวน 1 เลม 

5. รายงานการพัฒนา

เทคโนโลยีระบบการเฝา

ระวังโรคการจัดการขอมูล 

และการตอบโตภาวะ

ฉุกเฉินจากโรคติดตอระดับ

จังหวัด จํานวน 1 เลม 

6. รายงานการพัฒนา

แผนการตอบโตจากการ

ระบาดของโรค COVID-19 

แบบบูรณาการระดับ

จังหวัด จํานวน 1 เลม 

4. ผลงาน

ศึกษาวิจัย

รูปแบบ R&D ท่ี

พัฒนาข้ึนตาม

แผน 

4.1 รายงานศึกษาวิจัย

รูปแบบ R&D ใน 4 พ้ืนท่ี

ศึกษา  

4 - อยูระหวางการจัดทํา

รายงานฉบับสมบูรณ 

จํานวน 31 รายงาน 

4.2 รายงานการนําไปใช/

ประเมินผล/ขยายผล 

- - อยูระหวางการดําเนินการ 

5. ชิ้นงาน หรือ 

สื่อ ทางดาน 

Public 

Information 

และ Health 

Literacy 

5.1 สื่อ Infographic 24 24  

5.2 สปอทวิทยุ 20 14  

5.3 บทความทางวิทยุ 30 17  

5.4 คลิปวีดิโอ 15 8 ขอมูลจํานวนผูเขาชม  

ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 

2563 

1. ทุกคนก็เปนฮีโรไดแค
รูจัก “CPR”  

2. แฟนพันธุแท ตอน 
บทสรุปนาทีชีวิต | 
แพทยฉุกเฉิน 1669  
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ผลผลิต รายละเอียดผลผลิต 

จํานวนผลผลิตใน 

ปท่ี 1 ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ทําได 

3. Official MV นี่และ
หนอ  

4. รถฉุกเฉิน 360 องศา  
5. อุบัติเหตุเจ็บปวย

ฉุกเฉิน โทร 1669 ป
ใหมนี้ขอใหขับข่ี
ปลอดภัยนะครับ  

6. เกิดเหตุฉุกเฉิน ทําไม
ตองเรียก 1669  

7. การใหทางรถพยาบาล
ฉุกเฉิน  

8. หองฉุกเฉินความดันลบ
โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม  

5.5 ปาย Standee 

Board/ Foam Board 

0 2 - นองไซเรน  (Mascot) 

5.6 เพลงรณรงค 4 2 1. เพลงนี่ละหนอ 1669  

(ภาษาเหนือ)  

2. MV โอยแพทยฉุกเฉิน 

1669 

5.3 รายงานการนําไปใช/

ประเมินผล/ขยายผล 

1 - อยูระหวางการดําเนินการ 

6. เพจ และ

เว็บไซต 

 - 2 - Facebook Page “แพทย

ฉุกเฉิน 1669” 

- เว็บไซต 

www.thesecsi.net 

7. หลักสูตรการ

อบรมสําหรับ

7.1 หลักสูตรการอบรม

สําหรับประชาชน 

เจาหนาท่ี อสม.  

3 7 ไดหลักสูตรการอบรม  

7 หลักสูตร 
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ผลผลิต รายละเอียดผลผลิต 

จํานวนผลผลิตใน 

ปท่ี 1 ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ทําได 

ประชาชน 

เจาหนาท่ี อสม.  

1. หลักสูตรการปฐมพยาบาล

และชวยปฏิบัติการแพทยข้ัน

พ้ืนฐาน 

2. หลักสูตรการปฐมพยาบาล

เบื้องตนและการชวยฟนคืน

ชีพข้ันพ้ืนฐาน 

3. หลักสูตรการอบรม

อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน 

1669 

4. หลักสูตรการอบรมการชวย

ฟนคืนชีพในระดับประชาชน 

ครู ก 

5. หลักสูตรการใชเครื่องวิทยุ

คมนาคมแบบสังเคราะห

ความถ่ีสําหรับเครือขาย

บริการการแพทยฉุกเฉิน  

6. หลักสูตรการสงเสรมิความ

รอบรูดานสุขภาพในผูสูงอายุ

ท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการ

เจ็บปวยฉุกเฉินจากโรคหวัใจ

และหลอดเลือด โดยชุมชนมี

สวนรวม 

7. หลักสูตรการแพทยฉุกเฉิน

สําหรับนักเรียน 

7.2 รายงานการนําไปใช/

ประเมินผล/ขยายผล 

 

- - อยูระหวางการดําเนินการ 
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ผลผลิต รายละเอียดผลผลิต 

จํานวนผลผลิตใน 

ปท่ี 1 ผลการดําเนินงาน 

เปาหมาย ทําได 

8. การจัดเวที

แลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวาง

องคกรและ

เครือขาย 

8.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางองคกรและ

เครือขาย  

1 

 

8 ดําเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรูระหวางองคกรและ

เครือขาย เพ่ือพัฒนา

ศักยภาพนักวิจัย จํานวน 8 

ครั้ง ดังนี้ 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การเขียนขาวเพ่ือการ

สื่อสารและนําเสนอในยุคสื่อ

ดิจิทัล” 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“เทคนิคการเขียนรายงาน

วิจัยรูปแบบ R&D และการ

เขียนบทคัดยอเพ่ือการ

นําเสนอในการประชุม” 

- การอบรมพัฒนาศักยภาพ

การผลิตสื่อวิดีโอเพ่ือการ

นําเสนอผลงาน 

- การจัดอบรมพัฒนา

ศักยภาพโครงการยอยเพ่ือ

จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

จํานวน 5 ครั้ง  

8.2 รายงานและ

ขอเสนอแนะ  

9. รายงาน

ความกาวหนา

ของโครงการ

รายป 

9.1 สรปุรายงาน

ความกาวหนาของโครงการ

รายป ปละ 1 เลม 

รวม 3 เลม 

1 4 - รายงานความกาวหนา 

PC จํานวน 2 เลม 

- รายงานความกาวหนา

ODU จํานวน 2 เลม 

 9.2 รายงานความกาวหนา

โครงการยอย  

- 64 - รายงานความกาวหนา

ครั้งท่ี 1 จํานวน 32 เลม 

- รายงานความกาวหนา

ครั้งท่ี 2 จํานวน 32 เลม 
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4.2 ผลลัพธ (outcome) และตัวช้ีวัดผลลัพธ 

ผลลัพธ 
จํานวนผลลัพธ 

ในปท่ี 1 
การดําเนินการท่ีสงผลตอผลลัพธ 

1. ประชาชนท่ัวไปและกลุม
เสี่ยงมีความรอบรูดาน
สุขภาพ  
  

6 หลักสูตร 

4,054 คน 

1.1 หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินการปฐม

พยาบาลเบื้องตนและการชวยข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 9 

รุน รวมท้ังหมด 235 คน 

1.2 หลักสูตรการอบรมการพัฒนาศักยภาพเครือขาย

พนักงานขับรถพยาบาล จํานวน 2 รุน รวมท้ังหมด 

98 คน 

1.3 หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน 

1669 จํานวน 5 รุน รวมท้ังหมด 237 คน 

1.4 หลักสูตรการอบรมการชวยฟนคืนชีพในระดับ

ประชาชน ครู ก จํานวน 60 คน และ ครู ข จํานวน 

45 คน 

1.5 หลักสูตรการอบรมบุคลากรและนักเรียนแกน

นําดานการแพทยฉุกเฉิน  

      - ครู ศึกษานิเทศก จํานวน 30 คน 

      - นักเรียน ท่ีอบรมกับทีมวิทยากร 

        จํานวน 20 คน 

1.6 หลักสูตรการอบรม อสม. และ  care giver 

เรื่องโรคกระดูกพรุนและการปองกันการหกลม 

ท้ังหมด 43 ครั้ง จํานวน 3,329 คน 

2. จํานวนผูติดตามผาน

เว็บไซต & สื่อสังคมออนไลน 

37,931 คน ขอมูล ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 

- เว็บไซต http://thesecsi.net/SECSICMU/ 

จํานวนผูติดตาม 9,015 คน 

- Facebook Page “แพทยฉุกเฉิน 1669” 

จํานวนผูติดตาม 28,916 คน 

3. จํานวนผูเขาชมคลิป

ความรูเก่ียวกับการแพทย

ฉุกเฉิน 

3,393,000  

view 

ขอมูลจํานวนผูเขาชม (view)  

ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2563 

1. ทุกคนก็เปนฮีโรไดแครูจัก “CPR” จํานวน 
3,100,000 view 

http://thesecsi.net/SECSICMU/
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ผลลัพธ 
จํานวนผลลัพธ 

ในปท่ี 1 
การดําเนินการท่ีสงผลตอผลลัพธ 

2. แฟนพันธุแท ตอน บทสรุปนาทีชีวิต | แพทย
ฉุกเฉิน 1669 จํานวน 34,000 view 
3. Official MV นี่และหนอ จํานวน 147,000 
view 
4. รถฉุกเฉิน 360 องศา จํานวน 15,000 view 
5. อุบัติเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน โทร 1669 ปใหมนี้
ขอใหขับข่ีปลอดภัยนะครับ จํานวน 12,000 
view 
6. เกิดเหตุฉุกเฉิน ทําไมตองเรียก 1669 จํานวน
38,000 view 
7. การใหทางรถพยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 11,000 
view 
8. หองฉุกเฉินความดันลบโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม จํานวน 24,000 view 
9. MV โอยแพทยฉุกเฉิน 1669 จํานวน 12,000 
view 

4. ภาคีท่ีรวมดําเนินการจาก

โครงการฯ 

20 หนวยงาน - หนวยงานสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม เชน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด

เชียงใหม โรงพยาบาลนครพิงค โรงพยาบาลนาน 

เปนตน 

- หนวยงานสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม เชน 

คณะแพทยศาสตร  สถาบันวิศวกรรม 

ชีวการแพทย คณะการสื่อสารมวลชน เปนตน 

- หนวยงานสังกัดอ่ืน ๆ เชน โรงเรียนผานศึก

สงเคราะห 1 ศูนยการเรียนรูโรโมมายด เปนตน 
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5. ผลสําเร็จและความคุมคา 

 
ผลสําเร็จของโครงการฯจะแสดงขอมูลหรืออธิบายถึงผลผลิต (output) ท่ีไดจากงานวิจัย 

โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคหลักของแผนงานวิจัยและนําไปสูการประยุกตใช ความคุมคาของ

งบประมาณท่ีจะใชทําการวิจัย ซ่ึงจะนําไปสูผลสําเร็จท่ีเปนผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) 

ท่ีคาดวาจะไดรับ โดยใหสอดคลองตามแผนบริหารงานและแผนการดําเนินงานตลอดแผนงานวิจัยดังนี้ 

 

5.1 ผลสําเร็จเบื้องตน 
โดยในปท่ี 1 จะรายงานในผลสําเร็จเบื้องตน (Preliminary results) โดยแบงเปนผลสําเรจ็ท่ีเปน

องคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการท่ีจะนําไปสูการวิจัยในระยะตอไป ผลสําเร็จท่ีเปนของใหมและมีความ

แตกตางจากท่ีเคยมีมาแลว ผลสําเร็จท่ีอาจจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยไดดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 

1.) ผลสําเร็จท่ีเปนองคความรู หรือรูปแบบ หรือวิธีการท่ีจะนําไปสูการวิจัยในระยะตอไป 

 

ผลสําเร็จท่ีเปนองคความรูฯ รายละเอียด 
1. รายงานการวิเคราะหชองวางและ
สถานการณ 

1.1 รายงานชองวางและสถานการณปญหาระบบการดูแล
ผูปวยฉุกเฉิน ในระบบบริการสุขภาพ 3 ระดับ ไดแก 
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ  

1.2 สรุปปญหา ความตองการ ท่ีนํามาเปนกรอบการ
พัฒนาของโครงการ 

1.3 แผนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพบริการภาวะ
ฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขของโครงการ 5 
แผนงาน 

2. รายงานนวัตกรรมสําหรบัการบริการ
และการประเมินผล และการนําไปใช/ขยาย
ผลนวัตกรรมสําหรับการบริการ 
 

2.1 รายงานเครื่องวัดสัญญาณชีพพ้ืนฐานและระบบการ
ระบุพิกัดสําหรับรถฉุกเฉิน จํานวน 1 เลม 

2.2 รายงานระบบการระบุพิกัดพรอมการสื่อสารแบบไร
สายสําหรับรถฉุกเฉิน จํานวน 1 เลม 

2.3 รายงานการพัฒนาศักยภาพหนวยของอาสาสมัคร
ฉุกเฉินในเขตเมืองเพ่ือชวยเหลือเบื้องตนในผูสูงอายุ 
จํานวน 1 เลม 
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ผลสําเร็จท่ีเปนองคความรูฯ รายละเอียด 
2.4 รายงานการพัฒนาระบบแผนท่ีออนไลนตําแหนง

ตําแหนงเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟา จังหวัดเชียงใหม 
จํานวน 1 เลม 

2.5 รายงานการพัฒนาระบบการดูแลผูปวยฉุกเฉินท่ีหอง
ฉุกเฉิน จํานวน 1 เลม 

2.6 รายงานการพัฒนาการประเมินแบบรวดเร็วสําหรับ
ผูปวยสูงอายุท่ีเขารับการรักษาในโรงพยาบาล จํานวน 
1 เลม 

2.7 รายงานการสรางระบบประเมิน ระดับวิกฤติเพ่ือสราง
แนวปฏิบัติการแจงทีมแพทยและการรักษาผูปวย
ภาวะฉุกเฉินผานอุปกรณสื่อสารเคลื่อนท่ี จํานวน 2 
เลม 

2.8 แผนการตอบโตภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1 
แผน 

3. รายงานระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
สําหรับการบริการและการนําไปใช/
ประเมินผล/ขยายผล รวม 6 เลม 
 

3.1 รายงานการพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินแบบไรรอยตอ
ระดับจังหวัด จํานวน 1 เลม 

3.2 รายงานการพัฒนาระบบเชื่อมโยงโปรแกรมท่ี
เก่ียวของกับบริการเพ่ือการดูแลภาวะฉุกเฉินระดับ
จังหวัด จํานวน 1 เลม 

3.3 รายงานการพัฒนาระบบโรงพยาบาลหนึ่งเดียวในกลุม
เครือบริการท่ี 2 จํานวน 1 เลม 

3.4 รายงานการพัฒนาระบบขอมูลคุณภาพบริการ
การแพทยฉุกเฉินดานหลอดเลือดสมอง หลอดเลือด
หัวใจและอุบัติเหตุจราจร จังหวัดเชียงราย จํานวน 1 
เลม 

3.5 รายงานการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการเฝาระวังโรค
การจัดการขอมูล และการตอบโตภาวะฉุกเฉินจาก
โรคติดตอระดับจังหวัด จํานวน 1 เลม 

3.6 รายงานการพัฒนาแผนการตอบโตจากการระบาด
ของโรค COVID-19 แบบบูรณาการระดับจังหวัด 
จํานวน 1 เลม 
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4. ผลงาน ศึกษาวิ จั ย รู ปแบบ  R&D ท่ี
พัฒนาข้ึนตามแผนซ่ึงอยูระหวางการจัดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ จํานวน 31 รายงาน 

4.1 รายงานฉบับสมบูรณ จํานวน 31 รายงาน 

5. ชิ้นงาน หรือ สื่อ ทางดาน Public 
Information และ Health Literacy  
 

5.1 สื่อ Infographic จํานวน 24  สื่อ 
5.2 สปอทวิทยุจํานวน    3  สื่อ 
5.3 บทความทางวิทยุจํานวน 13  บทความ 
5.4 คลิปวีดิโอ  9 คลิป  ไดแก 

- ทุกคนก็เปนฮีโรไดแครูจัก “CPR”  
- แฟนพันธุแท ตอน บทสรุปนาทีชีวิต | แพทย

ฉุกเฉิน 1669  
- Official MV นี่และหนอ  
- รถฉุกเฉิน 360 องศา  
- อุบัติเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน โทร 1669 ปใหมนี้ขอให

ขับข่ีปลอดภัยนะครับ  
- เกิดเหตุฉุกเฉิน ทําไมตองเรียก 1669  
- การใหทางรถพยาบาลฉุกเฉิน  
- หองฉุกเฉินความดันลบโรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม   
5.5 เพลงรณรงคจํานวน 2 เพลง ไดแก 

- เพลงนี่ละหนอ 1669 (ภาษาเหนือ) 
- MV โอยแพทยฉุกเฉิน 1669 

5.6 เพจ และเว็บไซตจํานวน 2 เว็บไซต 
- Facebook Page “แพทยฉุกเฉิน 1669” 
- เว็บไซต www.thesecsi.net 

5.7 หลักสูตรการอบรมสําหรับประชาชน เจาหนาท่ี อสม.
จํานวน 7 หลักสูตร ดังนี้     

- หลั กสู ตรการปฐมพยาบาลและช วยปฏิ บั ติ
การแพทยข้ันพ้ืนฐาน 

- หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องตนและการชวยฟน
คืนชีพข้ันพ้ืนฐาน 

- หลักสูตรการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน 1669 
- หลักสูตรการอบรมการชวยฟนคืนชีพในระดับ

ประชาชน ครู ก 

http://www.thesecsi.net/
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- หลักสูตรการใชเครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห

ความถ่ีสําหรับเครือขายบริการการแพทยฉุกเฉิน  
- หลักสูตรการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพใน

ผูสูงอายุท่ีมีความเสี่ยงสูงตอการเจ็บปวยฉุกเฉิน
จากโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยชุมชนมีสวนรวม 

- หลักสูตรการแพทยฉุกเฉินสําหรับนักเรียน 
5.8 รายงานความกาวหนาของโครงการ ประกอบดวย  

1. รายงานความกาวหนาของโครงการรายป 
-  รายงานความกาวหนา PC จํานวน 2 เลม 
-  รายงานความกาวหนา ODU จํานวน 2 เลม 

1. รายงานความกาวหนาโครงการยอย 
-  รายงานความกาวหนาครั้งท่ี 1 จํานวน 32 เลม 
-  รายงานความกาวหนาครั้งท่ี 2 จํานวน 32 เลม 

 

2.) ผลสําเร็จท่ีเปนของใหมและมีความแตกตางจากท่ีเคยมีมาแลว 

ผลสําเร็จท่ีเปนของใหมและมีความแตกตางจากท่ีเคยมีมาแลวเปนนวัตกรรมสําหรับการบริการ 

Pre-hospital, Inter-hospital, ผลผลิตของโตรงการได prototype ไดแก  

 

ผลสําเร็จท่ีเปนของใหมฯ รายละเอียด 
1. นวัตกรรมสาํหรับการบริการ Pre-
hospital จํานวน 10 ชิ้น 

1.1 เครื่องมือสําหรับผูสูงอายุกดเรียกเม่ือเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน 

1.2 กลองสงสัญญาณฉุกเฉิน 
1.3 ตนแบบบริการประเมินแบบรวดเร็วสําหรับผูปวย

สูงอายุท่ีตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาล 
1.4 Application แบบคัดกรองตนเอง self –screening 
1.5 Application แบบบันทึกสุขภาพตนเอง SELF 

HEALTH CHECK 
1.6 Platform ประสานงานการตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
1.7 Application CMC-19 บริหารขอมูลผูปวยโควิด 
1.8 Application แบบรายงาน sentinel รานยา/คลินิก 
1.9 Application CMU SELF HEALTH CHECK 
1.10 แผนท่ีออนไลนตําแหนงเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟา 
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2. นวัตกรรมสําหรับการบริการ Inter-
hospital จํานวน 2 prototype 

1.1 ตนแบบระบบการระบุพิกัดพรอมการสื่อสารแบบไร
สายสําหรับรถฉุกเฉิน จํานวน 20 ชิ้น 

2.2  เครื่องวัดสัญญาณชีพพ้ืนฐาน จํานวน 20 ชิ้น 
3. นวัตกรรมสาํหรับการบริการ post-
hospital จํานวน 1 แอพพลิเคชั่น 

3.1  Rapid Assessment Service (RAS) 
 

4. ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ/Big data 
สําหรับการบริการ Intra หรือ Pre -
hospital, Inter-hospital, post-hospital 
จํานวน 10 ระบบฐานขอมูล 

4.1 ระบบการใหบริการการแพทยฉุกเฉิน “โรงพยาบาล
หนึ่งเดียว (ONE HOSPITAL)”  
ในกลุมเครือบริการท่ี 2 จังหวัดเชียงใหม 

4.2 ระบบการเชื่อมโยงบริการท่ีไรรอยตอในการดูแล
ผูปวยภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขและ
การดูแลตอเนื่อง ระดับอําเภอ 

4.3 ระบบเชื่อมโยงโปรแกรมท่ีเก่ียวของกับบริการเพ่ือการ
ดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข 
จังหวัดเชียงใหม 

 4.4 ระบบขอมูลการแพทยฉุกเฉินอยางไรรอยตอและ
คุณภาพบริการการแพทยฉุกเฉินดานหลอดเลือด
สมอง หลอดเลือดหัวใจ และอุบัติเหตุจราจร จังหวัด
เชียงราย 

4.5 ระบบฐานขอมูลแบบคัดกรองตนเอง  
self –screening 

4.6 ระบบฐานขอมูลแบบบนัทึกสุขภาพตนเอง  
SELF HEALTH CHECK 

4.7 ระบบฐานขอมูล Platform ประสานงานการตอบโต
ภาวะฉุกเฉิน 

4.8 ระบบฐานขอมูล CMC-19 บริหารขอมูลผูปวยโควิด 
4.9 ระบบฐานขอมูลแบบรายงาน sentinel รานยา/

คลินิก 
4.10 ระบบฐานขอมูล CMU SELF HEALTH CHECK 

  

 

 

 

 



32 
 

3.) ผลสําเร็จท่ีอาจจะถูกนําไปตอยอดการวิจัยได 

 จากผลสําเร็จท่ีเปนองคความรู รูปแบบ วิธีการท่ีจะนําไปสูการวิจัย ผลสําเร็จท่ีเปนของใหมและมี

ความแตกตางจากท่ีเคยมีจะถูกนําไปใชเปนโมเดลตนแบบของจังหวัด ซ่ึงสามารถนําไปเรียนรู และขยาย

ตอยอดการวิจัยในปท่ี 2 และ 3 โดยการขยายผลตอไปยังพ้ืนท่ี ภูมิภาคอ่ืน และองคการบริหารสวนจังหวัด 

ท่ีมีความเหมาะสมในประเทศไทย  

แผนงานการพัฒนาระบบบริการเพ่ือการดูแลภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขอยาง

ครบวงจรในปท่ี 2 ยังคงแบงออกเปน 5 ดาน โดยครอบคลุมตามยุทธศาสตรการดําเนินงานฯ เพ่ือใหเกิด

การเชื่อมตอและขับเคลื่อนการทํางานรวมกันกลาวคือ 

 ยุทธศาสตรท่ี 1) การพัฒนาระบบการจัดการขอมูลสารสนเทศและการใชประโยชน  จะมีการ

ทดสอบประสิทธิผลของการเชื่อมตอของระบบขอมูลการแพทยฉุกเฉินท่ีครอบคลุมตั้งแต Pre-hospital 

Intra-hospital Inter-hospital และ Post-hospital ท้ังในภาวะปกติและมีเหตุการณทางอุบัติภัย รวมท้ัง

โรคอุบัติใหม อุบัติซํ้า (disaster) และมีการขยายผลการเชื่อมตอของระบบขอมูลสารสนเทศรวมถึงการนํา

โมเดลตนแบบเผยแพรเพ่ือใหเกิดการพัฒนาระบบฯ และขยายการดําเนินการไปยังภูมิภาคอ่ืนของประเทศ

ไทย 

 ยุทธศาสตรท่ี 2) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน จะเนนการตอยอด

การนํานวัตกรรมและโมเดลตนแบบในการใหบริการการแพทยฉุกเฉินท้ังในระดับ Pre-hospital Intra-

hospital และ Inter-hospital อุบัติภัย รวมท้ังโรคอุบัติใหม อุบัติซํ้า (disaster) ในพ้ืนท่ีตาง ๆ และพ้ืนท่ี

เฉพาะ เชน พ้ืนท่ีหางไกล พ้ืนท่ีท่ีมีชาติพันธุสามารถเขาถึงบริการการแพทยฉุกเฉินไดอยางรวดเร็วและ

ปลอดภัย นอกจากนี้ ในปท่ีสองจะศึกษาและพัฒนาระบบการสงตอขอมูลและผูปวยระหวางโรงพยาบาล

ในทุกระดับใหครอบคลุม และขยายการดําเนินการไปยังภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทยท่ีมีความสนใจ  

ใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ือลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการลง 

 ยุทธศาสตรท่ี 3) การพัฒนาระบบการดูแลตอเนื่องหลังการดูแลฉุกเฉินจะมีการพัฒนาระบบการ

สงตอกลับ (Refer back) ระหวางโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลแมขาย โรงพยาบาลชุมชน และ

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบลเพ่ิมข้ึนโดยนําบทเรียนท่ีไดจากการดําเนินงานในปแรกมาตอยอด

เพ่ือใหเกิดการสงตอขอมูลและกระบวนการดูแลผูปวยอยางตอเนื่องในชุมชน อันจะนําไปสูการมีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีและลดการเกิดความพิการลง ใหครอบคลุมท่ัวท้ังจังหวัดเชียงใหม และขยายการดําเนินการไปยัง

ภูมิภาคอ่ืนของประเทศไทยท่ีมีความสนใจ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4) การพัฒนาระบบการปองกันและเพ่ิมความตระหนักสูสาธารณะ จะยังคงเนน

การใหความรูเพ่ือเพ่ิมความตระหนักถึงการปฐมพยาบาลเบื้องตน ความสําคัญและแนวทางการใหบริการ

การแพทยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุและหองฉุกเฉิน ท้ังในระดับวงกวางและในกลุมเฉพาะ เชน ผูสูงอายุ  

ผูเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง ผูออกกําลังกาย นักเรียน และขยายการดําเนินการไปยังภูมิภาคอ่ืนของประเทศ

ไทยท่ีมีความสนใจ 
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ยุทธศาสตรท่ี 5) การพัฒนานวัตกรรมและงานวิจัย จะมีการสงเสริมและสนับสนุนเพ่ือใหเกิด

นักวิจัยรุนใหมในพ้ืนท่ีและผลักดันใหเกิดการนํานวัตกรรมและงานวิจัยท่ีพัฒนาไปตอยอดและเผยแพรใน

ระดับชาติและนานาชาติ  รวมถึงการพัฒนาเพ่ือให เ กิดขอเสนอแนะเชิงนโยบายอันจะนําไปสู 

การเปลี่ยนแปลงระบบการแพทยฉุกเฉินท่ีครบวงจรในพ้ืนท่ีอ่ืนตอไป 

 

 

 


