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บทคัดย่อ
เมือ่ เกิดเหตุเจ็บปว่ ยหรือได้รบั บำดเจ็บฉุ กเฉินขึน้ กำรเข้ำถึงบริกำรทำง
กำรแพทย์ ท่ี ร วดเร็ ว และเหมำะสม จะส่ ง ผลให้ ก ำรรัก ษำย่ อ มมี
ประสิทธิภำพดียงิ่ ขึ้น ปจั จุบนั กำรแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุ กเฉินเป็ นกำรแจ้ง
ด้วยวำจำผ่ำนทำงโทรศัพท์หมำยเลข 1669 อำจทำให้ศูนย์รบั แจ้งเหตุ
และสังกำรได้
่
รบั ข้อมูลที่จำเป็ นไม่ครบถ้วนหรือไม่เพียงพอ จึงทำให้ไม่
สำมำรถประเมินสถำนกำรณ์ได้ชดั เจน อำจส่งผลให้ กำรวำงแผนสังกำร
่
ช่ว ยเหลือ ไม่เหมำะสมและกำรเข้ำ ให้ก ำรช่ว ยเหลือ ล่ ำช้ำ ดัง นัน้ กำร
พัฒ นำระบบรับ แจ้ง เหตุ แ ละสัง่ กำรฉุ ก เฉิ น ด้ว ยแอพพลิเ คชัน อำจ
สำมำรถช่วยลดปญั หำจำกกำรได้ร บั ข้อมูล ที่ไม่ค รบถ้วนได้ ระบบรับ
แจ้งเหตุและสังกำรฉุ
่
กเฉินด้วยแอพพลิเคชัน ประกอบด้วย 1) แอพพลิเค
ชัน แจ้งเหตุ ฉุก เฉิน ส ำหรับผู้แจ้งเหตุ สำมำรถโทรศัพ ท์ไ ปปลำยทำง
หมำยเลขฉุ กเฉินเบอร์ 1669 พร้อมทัง้ ส่งข้อ มูลตำแหน่ ง รำยละเอีย ด
สถำนที่ ภำพเหตุกำรณ์ เบอร์โทรศัพท์ ไปยังศูนย์รบั แจ้งเหตุและสังกำร
่
2) หน้ำเว็บแอพพลิเคชัน สำหรับศูนย์รบั แจ้งเหตุและสังกำรจะคอยรั
่
บ
ข้อ มูลจำกผู้แจ้งเหตุ เพื่อ วำงแผนสังกำรและติ
่
ด ตำมทีมช่ว ยเหลือ 3)
แอพพลิเคชันสำหรับทีมช่วยเหลือ ทีส่ ำมำรถรับและส่งข้อมูลกับศูนย์สงั ่
กำร แจ้งสถำนะพร้อมให้บริกำร ใช้บริกำรโทรศัพท์ และเรียกใช้บริกำร
ระบบนำทำงไปยังจุดเกิดเหตุ กำรลดควำมละเอียดของภำพเหลือ 30%
ภำพทีไ่ ด้ยงั สำมำรถทีใ่ ช้ประเมินเหตุกำรณ์ได้ ช่วยเพิม่ ควำมเร็วในกำร
ส่งข้อ มูล แก้ไ ขปญั หำบริเวณที่ส ญ
ั ญำณอิน เตอร์เน็ ต อ่ อ น ทำให้ช่ว ย
ั
แก้ปญหำหรือเพิม่ ศักยภำพกำรให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิมำกยิง่ ขึน้ และ
กำรทดสอบกำรระบุตำแหน่งจำกโทรศัพท์เคลื่อน พบว่ำค่ำทีไ่ ด้แตกต่ำง
กันค่อนข้ำงน้อย แต่กย็ งั สำมำรถนำไปใช้ปฏิบตั กิ ำรกำรแพทย์ฉุกเฉินได้

ข้อ มูล สถำบัน กำรแพทย์ ฉุ ก เฉิ น แห่ ง ชำติ ปี ง บประมำณ 2555 ถึ ง
ปีงบประมำณ 2560 พบว่ำกำรกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ฉุกเฉิน ที่ม ี
แนวโน้มเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ ทุกปี ดังรูปที่ 1

จำนวน
(ครัง้ )

รูปที่ 1 แสดงปริมำณกำรให้บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน

ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ช่องทำงกำรแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุ กเฉิน จะเป็ นกำร
แจ้งเหตุผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์หมำยเลข 1669 เมื่อเปรียบเทียบกับกำร
แจ้งเหตุวธิ อี ่นื ๆ ดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงร้อยละช่องทำงทีไ่ ด้รบั แจ้งเหตุฉุกเฉิน

คำสำคัญ-- แอพพลิเคชันแจ้งเหตุฉุกเฉิน ; เว็บแอพพลิเคชันแจ้งเหตุ ;
ศูนย์รบั แจ้งเหตุและสังกำร
่

1. บทนา
กำรเรียกใช้บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินในปจั จุบนั ประชำชนหรือผูพ้ บเหตุ
ผู้ป่ ว ยหรือ ผู้บ ำดเจ็บ ฉุ ก เฉิ น สำมำรถเรีย กใช้บ ริก ำรผ่ ำ นโทรศัพ ท์
หมำยเลข 1669 ซึ่ง เป็ น หมำยเลขโทรศัพ ท์ส ำยด่ว นส ำหรับแจ้งเหตุ
ฉุกเฉินทำงกำรแพทย์หรือมีชอ่ื เรียกว่ำ ศูนย์กชู้ พี "นเรนทร" [1] จำก

ศูน ย์ร บั แจ้งเหตุ และสังกำรมี
่
กำรจัดตัง้ อยู่ในทุก ๆ จังหวัด ซึ่งมีหน้ ำที่
ให้บริกำร ประสำนงำน และส่งทีมช่วยเหลือ แต่บำงครัง้ ผูแ้ จ้งเหตุอำจให้
ข้อมูลในกำรช่วยเหลือไม่เพียงพอ เช่น ไม่ทรำบจุดเกิดเหตุทช่ี ดั เจน ไม่
สำมำรถอธิบ ำยเส้น ทำงที่ใ ห้ผู้ช่ ว ยเหลือ เข้ำ สู่จุ ด เกิด เหตุ ไ ด้ถู ก ต้อ ง
นอกจำกนี้ผแู้ จ้งเหตุอำจไม่สำมำรถอธิบำยเหตุกำรณ์ทเ่ี กิดได้ชดั เจน ทำ
ให้ศนู ย์รบั แจ้งเหตุและสังกำรไม่
่
สำมำรถประเมินสถำนกำรณ์ได้ และอีก
ั
หนึ่งปญหำคือในพื้นบำงพื้นมีสญ
ั ญำณอินเตอร์เน็ตค่อนข้ำงอ่ อน ทำให้
กำรส่ งข้อ มูล ที่จำเป็ น เกิดควำมล่ ำช้ำ หรือ ล้มเหลว ทำให้ย ำกต่ อ กำร
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ตัดสินในกำรในกำรส่งทีมช่วยเหลือได้เหมำะสมและเกิดควำมล่ำช้ำใน
กำรเข้ำช่วยเหลือ ส่งผลให้ผปู้ ่วยผูบ้ ำดเจ็บสูญเสียโอกำสในกำรรับกำร
ดูแลรักษำ [2] ศูนย์รบั แจ้งเหตุและสังกำร
่
( Dispatch center ) ใน
หน่วยงำนทีท่ ำหน้ำทีเ่ ป็ นศูนย์ในกำรรับแจ้งเหตุกำรณ์และสังกำรหน่
่
วย
ปฏิบ ัติก ำรในระบบบริก ำรกำรแพทย์ฉุ ก เฉิน นัน้ ควรมีเ ทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยในกำรเข้ำถึงข้อมูลอย่ ำงรวดเร็ว เช่น มีระบบแสดงหมำยเลข
โทรศัพท์ของผูท้ แ่ี จ้งเหตุอตั โนมัติ (Caller ID) มีระบบทีร่ ะบุตำแหน่งของ
ผูท้ แ่ี จ้งเหตุ (Automatic location tracing) มีระบบแสดงหน่วยปฏิบตั กิ ำร
ที่อ ยู่ใกล้ท่เี กิดเหตุ (Ambulance monitoring) มีร ะบบน ำทำงจำก
โรงพยำบำลไปยังจุดเกิดเหตุ (GPS navigation) จำกทีไ่ ด้กล่ำวข้ำงต้น
ผูว้ จิ ยั จึงเกิดแนวคิดพัฒนำระบบรับแจ้งเหตุและสังกำรฉุ
่
กเฉิน ผ่ำนทำง
แอพพลิเ คชัน โทรศัพ ท์ เ คลื่อ นที่ ที่ม ีค วำมสำมำรถในกำรส่ ง ข้อ มูล
สำมำรถระบุสถำนทีเ่ กิด ภำพเหตุกำรณ์ หมำยเลขโทรศัพท์ และข้อมูล
อื่นๆ ซึง่ จะช่วยให้กำรช่วยเหลือทำได้อย่ำงรวดเร็วและเหมำะสม ส่งผล
ให้อตั รำกำรเสียชีวติ หรือพิกำรของผูป้ ระสบเหตุลดลงได้

2. ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ระบบกาหนดตาแหน่ งบนพืน้ โลก
ระบบกำหนดตำแหน่ งบนโลก [3] เรียกย่อว่ำ จีพเี อส (อังกฤษ: Global
Positioning System : GPS) หรือรูจ้ กั ในชื่อ นำฟสตำร์ (Navstar) คือ
ระบบดำวเทียมนำร่องโลก (Global Navigation Satellite System :
GNSS) เพื่อระบุขอ้ มูลของตำแหน่ งและเวลำโดยอำศัยกำรคำนวณจำก
ควำมถีส่ ญ
ั ญำณนำฬิกำทีส่ ่งมำจำกตำแหน่ งของดำวเทียมต่ำงๆ ทีโ่ คจร
อยู่รอบโลกทำให้สำมำรถระบุตำแหน่ ง ณ จุดที่สำมำรถรับสัญญำณได้
ทัวโลกและในทุ
่
กสภำพอำกำศ รวมถึงสำมำรถคำนวณควำมเร็ว และ
ทิศทำงเพือ่ นำมำใช้ร่วมกับแผนทีใ่ นกำรนำทำงได้

2.2 Haversine formula
Haversine formula [4] เป็นสมกำรในกำรคำนวณหำระยะทำงทีส่ นั ้ ทีส่ ุด
ระหว่ำงจุดสองจุด เหนือพื้นผิวโลกโดยไม่สนใจเนินเขำ ซึ่งผลลัพ ธ์ทไ่ี ด้
จำกกำรคำนวณมีควำมถูกต้องเพีย งพอต่อวัตถุประสงค์ เกิดค่ำควำม
คำดเคลือ่ นทีย่ อมรับได้ กำรคำนวณจะแทนพิกดั
Φ แทนด้วย Latitude
Λ แทนด้วย Longitude
 = Latitude1 – Latitude1
 = Longitude2 – Longitude2
R คือรัศมีของโลก(รัศมีเฉลีย่ = 6,371 กิโลเมตร)
d คือระยะห่ำงระหว่ำงจุดสองจุด

2.3 JSON (Java Script Object Notation)
JSON [5] อ่ำนว่ำ “เจซัน” ย่อมำจำก JavaScript Object Notation เป็ น
ฟอร์แมตสำหรับแลกเปลีย่ นข้อมูลคอมพิวเตอร์ ฟอร์แมต JSON นัน้ อยู่
ในรูปแบบข้อควำมธรรมดำ (plain text ) ที่ทงั ้ มนุ ษย์และโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำมำรถอ่ำนเข้ำใจได้ โดยมีโครงสร้ำงเป็น 2 แบบดังนี้
1. name/value pair ควำมหมำยก็คอื name คู่กบั value หรือตัว
แปรคู่กบั ค่ ำของตัว แปรนัน้ สัญลักษณ์ จะใช้เ ป็ น {} (ปี กกำ) เช่ น
{“firstname” : “Sathittham”, “lastanme” : “Sangthong”} ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 แสดง JSON โครงสร้ำง name/value pair

2. list of values ควำมหมำยก็คอื รำยกำรของ value เทียบกับอัน
แรกคือ ไม่ต้องมี name คู่กบั value เทียบกับภำษำอื่นๆได้กบั array,
vector, list หรือ sequence ตัวอย่ำงเช่น เบอร์โทรศัพท์กม็ เี บอร์อะไรก็
ได้ 08–1234–5678, 09–8765–4321 สัญลักษณ์จะใช้ [] (ก้ำมปู) เช่น
[“08–1234–5678”, “09–8765–4321”] ดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 แสดง JSON โครงสร้ำง list of values

2.4 ฐานข้อมูลเรียลไทม์ไฟร์เบส
ฐำนข้อมูลเรียลไทม์ไฟร์เบส (Firebase Realtime Database) [6] เป็ น
บริกำรฐำนข้อมูลออนไลน์ ของ Google เป็ นฐำนข้อมูลชนิด NoSQL บน
Cloud ทีเ่ ก็บข้อมูลในรูปแบบของ JSON และมีกำร sync ข้อมูลแบบ
Realtime กับทุกอุปกรณ์ทเ่ี ชื่อมต่อแบบอัตโนมัตใิ นเสี้ยววินำที รองรับ
กำรทำงำนเมือ่ offline (ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน local จนกระทังกลั
่ บมำ
online ก็จะทำกำร sync ข้อมูลให้อตั โนมัติ) รวมถึงมี Security Rules
ให้เรำสำมำรถออกแบบเงือ่ นไขกำรเข้ำถึงข้อมูลทัง้ กำร read และ write
ได้ดงั รูปที่ 5

โดยมีสมกำรดังนี้








(1)
(2)
(3)

รูปที่ 5 แสดงภำพไดอะแกรมของ Firebase Realtime Database
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2.5 งานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
จำกงำนวิจยั เรื่อ ง กำรพัฒนำระบบติดตำมพิก ดั ผู้ป่ว ย Stroke และ
STEMI [7] กรณีศกึ ษำทีต่ ้องได้รบั บริกำรจำกระบบบริกำรกำรแพทย์
ฉุ กเฉิน แบบเคลื่อ นที่ เป็ น กำรพัฒนำระบบส ำหรับรองรับกำรใช้งำน
โทรศัพท์แบบสมำร์ทโพน(Smart Phone) และอุ ปกรณ์ร บั สัญญำณ
ดำวเทียมจีพเี อส (GPS Satellite) ในโทรศัพท์ ซึ่งกำรใช้โทรศัพท์แบบ
สมำร์ ท โพนรับ สัญ ญำณจำกดำวเทีย มจีพ ีเ อสและส่ ง สัญ ญำณผ่ ำ น
โครงข่ำยโทรศัพท์เคลือ่ นทีร่ ะบบ 3G โดยใช้โทรศัพท์สมำร์ทโพนทีต่ ดิ ตัง้
แอพพลิเคชันทีพ่ ฒ
ั นำขึน้ ส่งสัญญำณเข้ำเว็บไซต์ของผูพ้ ฒ
ั นำ โดยพบว่ำ
ระบบที่พ ฒ
ั นำขึ้น สำมำรถแสดงพิกดั อุ ปกรณ์ อ ำสมัค รบนแผนที่ และ
พบว่ำรถพยำบำลฉุกเฉินสำมำรถเดินทำงค้นหำผูป้ ว่ ยตำมพิกดั แผนทีไ่ ด้
ซึ่งระบบนี้ขอ้ ดีคอื สำมำรถบอกระยะทำงและเส้นทำงทีจ่ ะเดินทำงไปยัง
จุดเกิดเหตุได้ และยังไม่มรี ะบบนำทำงอัตโิ นมัตเิ พือ่ ไปยังจุดเกิดเหตุ
งำนวิจ ัย [8] เป็ น กำรออกแบบและพัฒ นำระบบกำรแจ้ง เหตุ
ช่ว ยเหลือ ส ำหรับ ผู้โ ดยสำรรถแท็ก ซี่ เป็ น กำรพัฒนำโปรแกรมให้
ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุรำ้ ยบนแท็กซีเ่ มือ่ มีเหตุกำรณ์เกิดขึน้ กับผูโ้ ดยสำร
เมือ่ ผูโ้ ดยสำรกดปุม่ ขอควำมช่วยเหลือ โปรแกรมจะส่งรำยละเอียดข้อมูล
ของรถแท็กซี่ผ่ำนกำรส่งข้อควำม SMS และอีเมลล์ขอควำมช่วยเหลือ
พร้อ มพิกดั จุ ดเกิดเหตุ ไ ปยังเจ้ำหน้ ำที่ผู้ร บั ผิด ชอบ ช่ว ยให้เจ้ำหน้ ำ ที่
สำมำรถประสำนกับสำยตรวจทีก่ ำลังปฏิบตั หิ น้ำทีอ่ ยู่บริเวณทีเ่ กิดเหตุได้
ทันเวลำ โดยพบว่ำกำรแจ้งเหตุขอควำมช่วยเหลือผ่ำนโปรแกรมเร็วกว่ำ
กำรโทรแจ้งผ่ำนสำยด่วน 191 อย่ำงมำก ซึ่งระบบนี้ยงั ไม่มรี ะบบนำ
ทำงอัติโ นมัติเพื่อ ไปยังจุดเกิดเหตุและไม่ร ะบบฐำนข้อ มูล สำหรับเก็บ
ประวัตกิ ำรแจ้งเหตุ
จำกกำรวิจยั เรือ่ งระบบแจ้งข่ำวสำรและกำหนดตำแหน่ งภำพถ่ำย
ผ่ ำ นโทรศัพ ท์ เ คลื่ อ นที่ [9] เป็ น กำรประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบจีพ ี เ อสบน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อแจ้งเตือนภัยธรรมชำติ เช่น เหตุกำรณ์น้ ำท่วมที่
หน่วยงำนหรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องไม่สำมำรถทีจ่ ะเห็นภำพเหตุกำรณ์หรือทรำบ
ตำแหน่งของเหตุกำรณ์ทเ่ี กิดขึน้ ระบบจะส่งข้อมูลรูปภำพและข้อมูลภำพ
เคลื่อนไหว จำกนัน้ นำข้อมูลเชื่อมต่อกับเว็บไซต์แผนทีจ่ ำกกูเกิ้ล ทำให้
หน่ ว ยงำนที่เ กี่ย วข้อ งสำมำรถรับ รู้ข ้อ มูล และให้ค วำมช่ ว ยเหลือ แก่
ผูป้ ระสบภัยได้ทนั ท่วงที มีขอ้ ดีคอื สำมำรถประเมินเหตุกำรจำกภำพเหตุ
แบบภำพเคลือ่ นไหว ซึง่ มีประโยชน์สำหรับกรณีเหตุสำธำรณภัย
แอปพลิเ คชัน มือ ถือ ร่ว มสร้ำงสรรค์ข องกลุ่ มคนส ำหรับ ร้อ งขอ
ควำมช่วยเหลือฉุ กเฉิน ( A Crowd-Based Mobile Application for
Requesting Emergency Assistance) [10] เป็นกำรพัฒนำช่องทำงกำร
แจ้งเหตุฉุกเฉิน ในกำรทำงำนของระบบหลักนัน้ จะเริม่ ต้นจำกผูร้ อ้ งขอ
กดส่งคำร้องขอออกไป คำร้องขอจะถูกประมวลผลและส่งกระจำยให้ก ับ
อำสำสมัครและเจ้ำหน้ำที่ท่เี หมำะสมกับกำรเข้ำช่วยเหลือตำมแนวคิด
กำรร่วมสร้ำงสรรค์ของกลุ่มคน(Crowdsourcing) โดยอำสำสมัครและ
เจ้ำหน้ำทีส่ ำมำรถกดรับคำร้องขอเพื่อส่งตำแหน่ งของตนไปยังผูร้ อ้ งขอ
ได้ว่ ำ ก ำลัง เดิน ทำงไป และหลัง จำกกำรช่ ว ยเหลือ เสร็ จ สิ้น ผู้ร้อ งขอ
สำมำรถทำกำรยืนยันจำกอุปกรณ์ของตนเองว่ำได้รบั กำรช่วยเหลือแล้ว
เพื่อทำกำรปิดกำรส่งคำร้อง ข้อดีคอื ผูท้ ใ่ี ช้แอปพลิเคชันนี้ทอ่ี ยู่ใกล้เคียง
สำมำรถเข้ำให้กำรช่วยเหลือเบีอ้ งได้ โดยกระบวนกำรทำงำนดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 กระบวนกำรทำงำนแอปพลิเคชันมือถือร่วมสร้ำงสรรค์ของกลุ่มคนสำหรับร้อง
ขอควำมช่วยเหลือฉุกเฉิน

แอพพลิเคชัน Stroke KKU [11] ประโยชน์คดั กรองสุขภำพ ค้นหำ
โรงพยำบำลทีอ่ ยู่ใกล้ทส่ี ุดณ ขณะนัน้ คือโรงพยำบำลอะไร อยู่ห่ำงจำกจุด
เกิดเหตุกก่ี โิ ล พร้อมเบอร์โทรศัพท์สำมำรถติดต่อได้ และหำกเกิดเหตุ
เกิดฉุ กเฉินขึน้ และผูป้ ่วยอยู่คนเดียว ผูป้ ่วยสำมำรถใช้แอพพลิเคชันนี้
เรียกรถพยำบำลฉุกเฉิน 1669 ได้ จะมีขอ้ มูลของเรำไปปรำกฏทีห่ น้ำจอ
ของศูน ย์ร บั แจ้งเหตุ ทุก จังหวัดในประเทศไทย ข้อ ดีส ำมำรถคัด กรอง
ผู้ป่ว ยโรคหลอดเลือ ดสมองได้ และในกรณีส งสัย ว่ ำ มีอ ำกำรฉุ ก เฉิน
สำมำรถใช้แอพพลิเคชันเรียกรถพยำบำลได้เช่นกัน
EMS 1669 [12] คือแอพพลิเคชันจะสำมำรถระบุพกิ ดั ตำแหน่ งที่
่
อยู่ผู้ปวยฉุ กเฉินได้อย่ำงแม่นยำ ท ำให้ทมี แพทย์ฉุกเฉินเข้ำช่ วยเหลือ
ผูป้ ว่ ยได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ ข้อดีคอื มีคำแนะนำปฏิบตั ติ วั เมือ่ เกิดเหตุฉุกเฉิน
เช่ น แนวทำงช่ ว ยเหลือ ผู้ป่ ว ยบำดเจ็บที่ศ ีร ษะ ได้ร ับสำรเคมี ภำวะ
เลือ ดออก หมดสติกะทันหัน หัว ใจวำย แผลไฟไหม้ น้ ำร้อนลวก โรค
หลอดเลือดสมอง และยังมีรำยชื่อโรงพยำบำลทีอ่ ยู่ใกล้จุดเกิดเหตุดว้ ย
แต่ระบบนี้ยงั ไม่ระบบนำทำงทีมช่วยเหลือไปยังจุดเกิดเหตุและไม่มรี ะบบ
ติดตำมทีมทีอ่ อกปฏิบตั กิ ำรช่วยเหลือ

3. การออกแบบและวิธีวิจยั
3.1 การทางานของระบบโดยรวม
กำรพัฒนำระบบรับแจ้งเหตุและสังกำรฉุ
่
กเฉินด้วยแอพพลิเคชัน เป็นกำร
ประยุกต์ใช้กำรแจ้งเหตุ กำรรับแจ้งเหตุ และกำรวิเครำะห์ เพื่อจัดสรร
ทรัพยำกรให้เหมำะสมและถูกต้องที่สุด กำรพัฒนำโปรแกรมประยุกต์
ส ำหรับ ให้บ ริกำรประกอบด้ว ย 3 ส่ ว นคือ 1) แอพพลิเ คชัน แจ้ง เหตุ
ฉุกเฉินสำหรับผูแ้ จ้งเหตุ 2) เว็บแอพพลิเคชันสำหรับศูนย์รบั แจ้งเหตุและ
สังกำร
่
3) แอพพลิเคชันสำหรับทีมช่วยเหลือ โดยมีภำพรวมของระบบ
ดังรูปที่ 7

รูปที่ 7 ภำพรวมของระบบ

การประชุมวิ ชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครัง้ ที่ 10

3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบ

รูปที่ 8 โครงสร้ำงของระบบ

จำกรูปที่ 8 โครงสร้ำงของระบบมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ ส่วนที่ 1) คือ
แอพพลิเคชันแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับผูแ้ จ้งเหตุ เมือ่ มีผแู้ จ้งเหตุเข้ำมำโดย
ใช้โทรศัพท์เคลือ่ นทีต่ ดิ ตัง้ แอพพลิเคชัน เมือ่ ต้องเรียกใช้บริกำรหรือแจ้ง
เหตุ กำรทำงำนแบ่งเป็น 2 โหมด ดังนี้
โหมดแรก คือ กำรแจ้งเหตุแบบทันที โหมดนี้กำรแจ้งเหตุ ท่ตี ้อ ง
ควำมรวดเร็วโดยที่ผู้แจ้งไม่ต้องกรอกรำยละเอียดใดๆเลย เพื่อให้เกิด
ควำมง่ำย สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเมื่อ กดโทรออกแอพพลิเคชัน จะส่ ง
ข้อมูล ตำแหน่ ง (GPS) ของเครื่อ งโทรศัพ ท์ไปยัง Firebase Realtime
Database ในรูปแบบ JSON และแอพพลิเคชัน จะโทรศัพท์ออกไปยัง
หมำยเลขโทรศัพท์ปลำยทำง 1669 เพื่อทำกำรพูดคุยซักถำมเหตุกำรณ์
อำกำร ประวัตผิ ปู้ ว่ ย และรวมถึงเจ้ำหน้ำทีใ่ ห้คำแนะนำ
โหมดทีส่ อง กำรแจ้งเหตุแบบละเอียด คือโหมดกำรแจ้งเหตุทต่ี ้อง
ข้อ มูล หลำยอย่ ำ ง คือ 1.อำกำรผู้ป่ ว ยหรื อ ผู้บ ำดเจ็ บ 2.หมำยเลข
โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ 3.ตำแหน่ งของเครื่องโทรศัพท์หรือสถำนที่
เกิด 4.รูปภำพซึง่ ได้จำกกำรเรียกใช้ระบบกล้องทีอ่ ยู่ภำยในโทรศัพท์ ซึง่
เมื่อ กดโทรออกแอพพลิเ คชัน จะส่ ง ข้อ มูล ดัง กล่ ำ วไปยัง Firebase
Realtime Database ในรูปแบบ JSON และทำกำรโทรออกไปยัง
หมำยเลขโทรศัพท์ปลำยทำง 1669 เพื่อทำกำรพูดคุยซักถำมเหตุกำรณ์
อำกำร ประวัตผิ ปู้ ว่ ย และรวมถึงเจ้ำหน้ำทีใ่ ห้คำแนะนำ ดังรูปที่ 9

เหตุ ก ำรณ์ ท่ีถู ก ส่ งเข้ำ มำ พร้อ มทัง้ ป้อ นข้อ มูล เพิ่มเติม ที่ไ ด้จำกกำร
ซักถำมผ่ำนทำงโทรศัพท์ ส่วนที่ 2 แสดงรำยละเอียดของหน่วยกูช้ พี หรือ
ทีมช่วยเหลือ คือ สถำนะควำมพร้อมในปฏิบตั หิ น้ำที่ ตำแหน่ งปจั จุบนั
ของทีมช่วยเหลือเพือ่ เปรียบเทียบระยะทำงหรือเวลำทีใ่ ช้ในกำรเดินทำง
เพื่อใช้วเิ ครำะห์และตัดสินใจส่งทีมช่วยเหลือออกปฏิบตั ิหน้ำที่ได้อย่ำง
เหมำะสม ส่ วนที่ 3 ส่งข้อมูลให้เพิม่ เติมให้ทีมช่วยเหลือ คือ ส่ วนนี้จะ
แสดงต ำแหน่ ง หรือ สถำนที่ท่ที ีมช่ ว ยเหลือ ก ำลังปฏิบ ัติห น้ ำ ที่อ ยู่โ ดย
เชื่อมต่อกับบริกำร Google Map API และเป็ นส่วนของกำรติดตำมทีม
ช่วยเหลือ(Ambulance monitoring) โดยแอพพลิเคชันของทีมช่วยเหลือ
จะส่งข้อมูลตำแหน่ งมำยัง Database Server เพื่อนำค่ำตำแหน่ งที่ไป
เรีย กใช้ค วำมสำมำรถของ Google Street View ในกำรแสดงภำพ
สิง่ แวดล้อมระหว่ำงทีมช่วยเหลือปฏิบตั ิหน้ำที่ และแสดงข้อมูลอำกำร
ผูป้ ว่ ยข้อมูลภำพเหตุกำรณ์ทถ่ี ูกส่งเข้ำมำโดยแอพพลิเคชันทีมช่วยเหลือ
ดังรูปที่ 10

รูปที่ 10 ส่วนเว็บแอพพลิเคชัน

ส่วนที่ 3) แอพพลิเคชันสำหรับทีมช่วยเหลือ โดยแอพพลิเคชันจะคอยรอ
กำรเรียกใช้ขอควำมช่วยเหลือ ซึ่งจะส่งมำจำกส่วนทีส่ อง โดยทีข่ อ้ มูลที่
ได้รบั มำนัน้ คือ อำกำร เหตุกำรณ์ จำนวนผูป้ ่วย ควำมรุนแรง หมำยเลข
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกับผูแ้ จ้งเหตุ และในส่วนสถำนทีเ่ กิด เหตุซ่งึ
ผูใ้ ช้งำนสำมำรถใช้ระบบนำทำงจำกแอพพลิเคชันได้ทนั ที ในส่วนข้อมูล
ทีจ่ ะส่งไปยัง Database server ได้แก่ ข้อมูลอำกำร สัญญำณชีพ และส่ง
ตำแหน่ งพิกดั ของทีมช่วยเหลือไปยัง Database server ทุกๆ 5 วินำที
เพือ่ ให้ระบบติดตำมในส่วนที่ 2 ได้ตดิ ตำมกำรเปลีย่ นแปลง ดังรูปที่ 11

รูปที่ 9 ส่วนแอพพลิเคชันแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ส่วนที่ 2) เว็บแอพพลิเคชันสำหรับศูนย์รบั แจ้งเหตุและสังกำร
่
ระบบจะ
ดึงค่ำที่ Database Server แบ่งกำรทำงำนออกเป็ น 3 หลักๆ ส่วนที่ 1
จะมีกำรแจ้งให้ทรำบว่ำมีกำรแจ้งเหตุ หรือส่งข้อมูลขอควำมช่วยเหลือ
เจ้ำหน้ำที่ประจำศูน ย์ร บั แจ้งเหตุและสังกำรท
่
ำกำรเลือ กหรือ คัดกรอง

รูปที่ 11 ส่วนแอพพลิเคชันทีมช่วยเหลือ
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3.3 เครือ่ งมือที่ใช้พฒ
ั นาระบบ
กำรพัฒนำแอพพลิเคชัน บนโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้ภำษำ Typescript
และ Ionic Framework ซึ่งมีขอ้ ดีคอื แอพพลิเคชันสำมำรถทำงำนได้ทงั ้
บนอุ ปกรณ์ร ะบบปฏิบตั ิกำรไอโอเอส แอนดรอยด์ และวินโดส์โ ฟน
ข้อเสียคือแอพพลิเคชันทำงำนได้ชำ้ กว่ำแอพพลิเคชันทีพ่ ฒ
ั นำด้วยภำษำ
Native ส่วนเว็บแอพพลิเคชันพัฒนำด้วยภำษำ Typescript, HTML และ
Angular6 Framework ข้อดีคอื มีไลบรำรี่ให้เลือกใช้หลำกหลำย ทำให้
พัฒนำง่ำยและสะดวกรวดเร็ว และส่วนเสริมอื่นๆ เช่น Angular Google
Maps (AGM), Google Map JavaScript API, Google Street View
เชือ่ มกับต่อฐำนข้อมูลเรียลไทม์ไฟร์เบส

4. ผลการทดลอง
กำรดำเนินกำรทดลองส่วนแรกของระบบรับแจ้งเหตุและสังกำรฉุ
่
กเฉิน
ด้วยแอพพลิเคชัน เป็ นกำรจับเวลำค่ำ Response Time (ควำมเร็วใน
กำรตอบสนอง) ของกำรรับส่งข้อมูลภำพระหว่ำงแอพพลิเคชันผูแ้ จ้งเหตุ
และแอพพลิเ คชัน ทีม ช่ ว ยเหลือ กับ ฐำนข้อ มูล โดยกำรจ ำลองข้อ มูล
สภำพแวดล้อมที่ใช้ในกำรทดลองรับส่งข้อมูลระหว่ำงแอพพลิเคชัน กับ
ฐำนข้อมูล ครัง้ นี้ ได้แก่ 1.อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงดำวน์ โหลดที่แบนด์
วิดธ์ 4 เมกะไบต์(MB) และ อัพโหลดทีแ่ บนด์วดิ ธ์ 1 เมกะไบต์(MB) 2.
โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบตั ิกำรไอโอเอส รุ่นไอโพนห้ำเอส โดยกำร
ทดสอบส่งไฟล์ภำพขนำดต่ำงๆ กัน จำกแอพพลิเคชันแจ้งเหตุและแอพ
พลิเคชันทีมช่วยเหลือ ทดสอบส่งภำพที่ควำมละเอียดละ 10 รอบ เพื่อ
เปรียบเทียบควำมเร็วเฉลีย่ ของกำรส่งไฟล์ต่ำงละขนำด พบว่ำควำมเร็ว
ในกำรส่งไฟล์ภำพแปรผันตรงกับขนำดของไฟล์ภำพ ซึ่งเมือ่ ปรับขนำด
หรือควำมละเอียดของภำพลดลง ระยะเวลำในส่งภำพก็จะลดลงด้ว ย
เช่นกัน ดังรูปที่ 12 ผลทีไ่ ด้เมือ่ ลดควำมละเอียดภำพลงเหลือ 30% ภำพ
ที่ไ ด้ย ัง มีคุ ณ ภำพเพี ย งพอที่จ ะใช้ว ิเ ครำะห์ เ หตุ ก ำรณ์ ไ ด้ถู ก ต้ อ งไม่
แตกต่ำงจำกภำพทีม่ คี วำมละเอียดสูงกว่ำมำกนัก

รูปที่ 12 เปรียบกำรระยะเวลำส่งภำพขนำดต่ำง ๆ

กำรทดลองส่ ว นที่ส อง คือ กำรทดสอบระบบเพื่อ เปรีย บเทีย บควำม
แตกต่ำงระหว่ำงกำรระบุตำแหน่ งพิกดั ของแอพพลิเคชัน ผูแ้ จ้งเหตุและ
แอพพลิเ คชัน ทีม ช่ ว ยเหลือ บนเครื่อ งโทรศัพ ท์เ คลื่อ นที่ 2 รุ่น คือ
ระบบปฏิบตั ิกำรแอนดรอยด์ รุ่นซัมซุงกำแลกซี่เจหก ติดตัง้ แอพพลเค
ชัน แจ้งเหตุ ฉุกเฉิน และ ระบบปฏิบตั ิกำรไอโอเอส รุ่น ไอโพนห้ำเอส
ติดตัง้ แอพพลิเคชันทีมช่วยเหลือ โดยเลือกสถำนทีจ่ ำกบริเวณทีม่ คี วำมถี่
ในกำรรับแจ้งเหตุ บ่อยครัง้ และเวลำในกำรไปเดินทำงไปยังจุดเกิดเหตุ

ค่อ นข้ำงนำนพอสมควร ในกำรทดลองนี้ใช้ส ถำนต่ ำงๆในเขตอ ำเภอ
เมือ ง จัง หวัด ศรีส ะเกษ เพื่อ น ำค่ ำ พิก ัด ที่ ไ ด้ ไ ปแทนค่ ำ ในสมกำร
Haversine formula ผลลัพธ์ทไ่ี ด้ดงั ตำรำงที่ 1
ตำรำง 1 เปรียบเทียบระยะห่ำงในกำรระบุตำแหน่ง
สถำนที่

iOS iPhone 5s
latitude
longitude

Android - Galaxy J6
latitude
longitude

1

15.11817

104.320017

15.118172

104.320113

2

15.11645

104.323094

15.116461

104.323071

3

15.113695

104.343986

15.113658

104.344071

4

15.096545
15.081013

104.335517
104.296194

15.096528
15.08100

104.335579
104.296175

6
7

15.196426

104.269706

15.196417

104.269744

15.062627

104.350581

15.06266

104.350681

8

15.094038

104.416712

15.094043

104.416788

9

15.10235
15.024375

104.426104
104.254701

15.102451
15.024262

104.426108
104.254797

5

10

Average

Distance
(meter)
10.307
2.755
10.009
6.919
1.885
4.198
11.347
8.178
11.238
16.253
8.308

จำกตำรำงที่ 1 ค่ำจะเห็นได้ว่ำกำรระบุตำแหน่ งของโทรศัพท์ 2
รุ่น ได้ผ ลลัพ ธ์ ท่แี ตกต่ ำ งกัน โดยเฉลี่ย ประมำณ 8.308 เมตร เป็ น
ระยะทำงแตกต่ ำ งกัน ค่ อ นข้ำ งน้ อ ย ซึ่ง เพีย งพอส ำหรับ น ำไปใช้ใ น
ปฏิบตั ิกำรกำรแพทย์ฉุก เฉิน ได้ และในส่ ว นที่ส ำมระบบสำมำรถน ำ
ต ำแหน่ ง พิกดั ที่ไ ด้ม ำจำกกำรแจ้ง เหตุ ไ ปเรีย กใช้ร ะบบน ำทำง(GPS
navigation) จำกหน่ วยช่วยเหลือไปยังจุ ดเกิดเหตุ ได้ผ่ำนแอพพลิเคชัน
Google Map

5. บทสรุป
ระบบรับแจ้งเหตุและสังกำรฉุ
่
กเฉินด้วยแอพพลิเคชัน ประกอบด้วยแอพ
พลิเคชันแจ้งเหตุฉุกเฉินสำหรับผูแ้ จ้งเหตุ เว็บแอพพลิเคชันสำหรับศูนย์
รับแจ้งเหตุ และสังกำร
่
และแอพพลิเคชัน ส ำหรับทีมช่ว ยเหลือ ระบบ
สำมำรถรับแจ้งเหตุ วิเครำะห์ห ำเส้น ทำง เรีย กใช้ร ะบบน ำทำง ช่ว ย
ตัดสิน ใจสังกำรเพื
่
่อ ส่ งหน่ ว ยช่ว ยเหลือออกทำกำรช่วยเหลือได้อ ย่ ำง
เหมำะสม
ปญั หำทีส่ ำมำรถเกิดขึน้ คือ กำรรับส่งข้อมูลมีควำมล่ำช้ำ เนื่องจำก
ชุดข้อมูลมีขนำดใหญ่และในพื้นทีท่ ม่ี ปี ญั หำสัญญำอินเตอร์เน็ตค่อนข้ำง
อ่อน ซึง่ พบว่ำหำกปรับขนำดภำพหรือควำมละเอียดลดลงก็จะสำมำรถที่
ทำให้ลดระยะเวลำในกำรส่งข้อมูล และพบว่ำจำกเมื่อลดควำมละเอียด
ภำพลงเหลือ 30 % ภำพที่ไ ด้ย ังมีคุ ณภำพเพีย งพอที่จะใช้ว ิเครำะห์
เหตุกำรณ์ได้ถูกต้องไม่แตกต่ำงจำกภำพทีม่ คี วำมละเอียดสูงกว่ำมำกนัก
กำรประยุกต์ใช้ Google Street View มีประโยชน์ในกำรแสดงภำพ
และสำรวจสภำพพืน้ ทีบ่ ริเวณโดยรอบ เหมำะต่อกำรปฏิบตั งิ ำนบริเวณที่
ั หำบริเ วณที่ม ี
มีแ สงสว่ ำ งน้ อ ยหรือ ในเวลำกลำงคืน ช่ ว ยแก้ไ ขป ญ
สัญญำณอินเตอร์เน็ตอ่อน ใช้แบนด์วธิ ค่อนข้ำงต่ ำเมือ่ เปรียบเทียบกับ
กำรทำวิดีโ อสตรีมมิง่ ที่ใช้แบนด์ว ิธในกำรรับส่งข้อ มู ลค่ อ นข้ำงสูง แต่
ข้อเสียคือภำพทีไ่ ด้จำก Google Street View อำจไม่เป็ นปจั จุบนั และ
ควรจะมีระบบช่วยวิเครำะห์และตัดสินใจเพื่อให้กำรสังกำรที
่
มปฏิบตั กิ ำร
ออกช่วยเหลือได้อย่ำงเหมำะสมยิง่ ขึน้
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