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บทคดัยอ่ 
เมือ่เกดิเหตุเจบ็ปว่ยหรอืไดร้บับำดเจบ็ฉุกเฉินขึน้ กำรเขำ้ถงึบรกิำรทำง
กำรแพทย์ที่รวดเร็วและเหมำะสม จะส่งผลให้กำรรักษำย่อมมี
ประสทิธภิำพดยีิง่ขึ้น  ปจัจุบนักำรแจง้เหตุเจบ็ป่วยฉุกเฉินเป็นกำรแจ้ง
ดว้ยวำจำผ่ำนทำงโทรศพัท์หมำยเลข 1669 อำจท ำใหศู้นย์รบัแจง้เหตุ
และสัง่กำรได้รบัขอ้มลูที่จ ำเป็นไม่ครบถ้วนหรอืไม่เพยีงพอ จงึท ำใหไ้ม่
สำมำรถประเมนิสถำนกำรณ์ไดช้ดัเจน อำจส่งผลให้กำรวำงแผนสัง่กำร
ช่วยเหลือไม่เหมำะสมและกำรเข้ำให้กำรช่วยเหลือล่ำช้ำ ดงันัน้กำร
พัฒนำระบบรับแจ้งเหตุและสัง่กำรฉุกเฉินด้วยแอพพลิเคชัน อำจ
สำมำรถช่วยลดปญัหำจำกกำรได้รบัขอ้มูลที่ไม่ครบถ้วนได้  ระบบรบั
แจง้เหตุและสัง่กำรฉุกเฉนิดว้ยแอพพลเิคชนั ประกอบดว้ย 1) แอพพลเิค
ชนัแจ้งเหตุฉุกเฉินส ำหรับผู้แจ้งเหตุ สำมำรถโทรศพัท์ไปปลำยทำง
หมำยเลขฉุกเฉินเบอร์ 1669 พร้อมทัง้ส่งขอ้มูลต ำแหน่ง รำยละเอียด
สถำนที ่ภำพเหตุกำรณ์ เบอรโ์ทรศพัท์ ไปยงัศูนย์รบัแจง้เหตุและสัง่กำร 
2) หน้ำเว็บแอพพลเิคชนัส ำหรบัศูนย์รบัแจ้งเหตุและสัง่กำรจะคอยรบั
ขอ้มูลจำกผู้แจ้งเหตุ เพื่อวำงแผนสัง่กำรและติดตำมทีมช่วยเหลอื 3) 
แอพพลเิคชนัส ำหรบัทมีช่วยเหลอื ทีส่ำมำรถรบัและส่งขอ้มลูกบัศูนย์สัง่
กำร แจง้สถำนะพรอ้มใหบ้รกิำร ใชบ้รกิำรโทรศพัท์ และเรยีกใชบ้รกิำร
ระบบน ำทำงไปยงัจุดเกดิเหตุ กำรลดควำมละเอยีดของภำพเหลอื 30% 
ภำพทีไ่ดย้งัสำมำรถทีใ่ชป้ระเมนิเหตุกำรณ์ได้ ช่วยเพิม่ควำมเรว็ในกำร
ส่งข้อมูล แก้ไขปญัหำบริเวณที่สญัญำณอินเตอร์เน็ตอ่อน ท ำให้ช่วย
แกป้ญัหำหรอืเพิม่ศกัยภำพกำรใหบ้รกิำรอย่ำงมปีระสทิธมิำกยิง่ขึน้ และ
กำรทดสอบกำรระบุต ำแหน่งจำกโทรศพัท์เคลื่อน พบว่ำค่ำทีไ่ดแ้ตกต่ำง
กนัค่อนขำ้งน้อย แต่กย็งัสำมำรถน ำไปใชป้ฏบิตักิำรกำรแพทยฉุ์กเฉนิได ้
 
ค ำส ำคญั-- แอพพลเิคชนัแจง้เหตุฉุกเฉิน; เว็บแอพพลเิคชนัแจง้เหตุ; 
ศนูยร์บัแจง้เหตุและสัง่กำร 
 

1. บทน า 
กำรเรยีกใชบ้รกิำรกำรแพทย์ฉุกเฉินในปจัจุบนั ประชำชนหรอืผูพ้บเหตุ
ผู้ป่วยหรือผู้บำดเจ็บฉุกเฉิน สำมำรถเรียกใช้บริกำรผ่ำนโทรศัพท์
หมำยเลข 1669 ซึ่งเป็นหมำยเลขโทรศัพท์สำยด่วนส ำหรบัแจ้งเหตุ
ฉุกเฉนิทำงกำรแพทยห์รอืมชีือ่เรยีกว่ำ ศนูยก์ูช้พี"นเรนทร" [1] จำก 

ข้อมูลสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ ปีงบประมำณ 2555 ถึง
ปีงบประมำณ 2560 พบว่ำกำรกำรให้บรกิำรทำงกำรแพทย์ฉุกเฉินที่มี
แนวโน้มเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ทุกปี ดงัรปูที ่1  

รปูที ่1 แสดงปรมิำณกำรใหบ้รกิำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
 
ซึ่งส่วนใหญ่แลว้ ช่องทำงกำรแจ้งเหตุเจบ็ป่วยฉุกเฉิน จะเป็นกำร

แจง้เหตุผ่ำนช่องทำงโทรศพัท์หมำยเลข 1669 เมื่อเปรยีบเทยีบกบักำร
แจง้เหตุวธิอีื่นๆ ดงัรปูที ่2 

 
รปูที ่2 แสดงรอ้ยละชอ่งทำงทีไ่ด้รบัแจง้เหตุฉุกเฉิน 

 
ศูนย์รบัแจ้งเหตุและสัง่กำรมกีำรจดัตัง้อยู่ในทุกๆ จงัหวดั ซึ่งมหีน้ำที่
ใหบ้รกิำร ประสำนงำน และส่งทมีช่วยเหลอื แต่บำงครัง้ผูแ้จง้เหตุอำจให้
ขอ้มลูในกำรช่วยเหลอืไมเ่พยีงพอ เช่น ไม่ทรำบจุดเกดิเหตุทีช่ดัเจน ไม่
สำมำรถอธิบำยเส้นทำงที่ให้ผู้ช่วยเหลือเข้ำสู่จุดเกิดเหตุได้ถูกต้อง 
นอกจำกนี้ผูแ้จง้เหตุอำจไมส่ำมำรถอธบิำยเหตุกำรณ์ทีเ่กดิไดช้ดัเจน ท ำ
ใหศ้นูยร์บัแจง้เหตุและสัง่กำรไม่สำมำรถประเมนิสถำนกำรณ์ได ้และอกี
หนึ่งปญัหำคอืในพื้นบำงพื้นมสีญัญำณอนิเตอร์เน็ตค่อนขำ้งอ่อน ท ำให้
กำรส่งข้อมูลที่จ ำเป็นเกิดควำมล่ำช้ำหรือล้มเหลว ท ำให้ยำกต่อกำร
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ตดัสนิในกำรในกำรส่งทมีช่วยเหลอืได้เหมำะสมและเกดิควำมล่ำชำ้ใน
กำรเขำ้ช่วยเหลอื ส่งผลใหผู้ป้่วยผูบ้ำดเจบ็สูญเสยีโอกำสในกำรรบักำร
ดูแลรกัษำ [2] ศูนย์รบัแจ้งเหตุและสัง่กำร ( Dispatch center ) ใน
หน่วยงำนทีท่ ำหน้ำทีเ่ป็นศูนย์ในกำรรบัแจง้เหตุกำรณ์และสัง่กำรหน่วย
ปฏิบัติกำรในระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินนัน้  ควรมีเทคโนโลยีที่
ทนัสมยัในกำรเขำ้ถึงขอ้มูลอย่ำงรวดเร็ว เช่น มรีะบบแสดงหมำยเลข
โทรศพัทข์องผูท้ีแ่จง้เหตุอตัโนมตั ิ(Caller ID) มรีะบบทีร่ะบุต ำแหน่งของ
ผูท้ีแ่จง้เหตุ (Automatic location tracing) มรีะบบแสดงหน่วยปฏบิตักิำร
ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ (Ambulance monitoring) มรีะบบน ำทำงจำก
โรงพยำบำลไปยงัจุดเกดิเหตุ (GPS navigation) จำกทีไ่ดก้ล่ำวขำ้งต้น 
ผูว้จิยัจงึเกดิแนวคดิพฒันำระบบรบัแจง้เหตุและสัง่กำรฉุกเฉินผ่ำนทำง
แอพพลิเคชันโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีควำมสำมำรถในกำรส่งข้อมูล
สำมำรถระบุสถำนทีเ่กดิ ภำพเหตุกำรณ์ หมำยเลขโทรศพัท์ และขอ้มูล
อื่นๆ ซึง่จะช่วยใหก้ำรช่วยเหลอืท ำไดอ้ย่ำงรวดเรว็และเหมำะสม ส่งผล
ใหอ้ตัรำกำรเสยีชวีติหรอืพกิำรของผูป้ระสบเหตุลดลงได้ 
 

2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 ระบบก าหนดต าแหน่งบนพืน้โลก 
ระบบก ำหนดต ำแหน่งบนโลก [3] เรยีกย่อว่ำ จพีเีอส (องักฤษ: Global 
Positioning System : GPS) หรอืรูจ้กัในชื่อ นำฟสตำร์ (Navstar) คอื
ระบบดำวเทยีมน ำร่องโลก (Global Navigation Satellite System : 
GNSS) เพื่อระบุขอ้มลูของต ำแหน่งและเวลำโดยอำศยักำรค ำนวณจำก
ควำมถีส่ญัญำณนำฬกิำทีส่่งมำจำกต ำแหน่งของดำวเทยีมต่ำงๆ ทีโ่คจร
อยู่รอบโลกท ำให้สำมำรถระบุต ำแหน่ง ณ จุดที่สำมำรถรบัสญัญำณได้
ทัว่โลกและในทุกสภำพอำกำศ รวมถึงสำมำรถค ำนวณควำมเร็วและ
ทศิทำงเพือ่น ำมำใชร้่วมกบัแผนทีใ่นกำรน ำทำงได ้ 
 
2.2 Haversine formula 
Haversine formula [4] เป็นสมกำรในกำรค ำนวณหำระยะทำงทีส่ ัน้ทีสุ่ด
ระหว่ำงจุดสองจุดเหนือพื้นผวิโลกโดยไม่สนใจเนินเขำ ซึ่งผลลพัธ์ทีไ่ด้
จำกกำรค ำนวณมคีวำมถูกต้องเพยีงพอต่อวตัถุประสงค์ เกดิค่ำควำม
คำดเคลือ่นทีย่อมรบัได ้กำรค ำนวณจะแทนพกิดั  

Φ   แทนดว้ย Latitude 
Λ   แทนดว้ย Longitude 
 =  Latitude1 – Latitude1 

 = Longitude2 – Longitude2 

R  คอืรศัมขีองโลก(รศัมเีฉลีย่ = 6,371 กโิลเมตร)  
d   คอืระยะห่ำงระหว่ำงจุดสองจุด 
 

โดยมสีมกำรดงันี้ 
 

 
 
 
 

 

2.3 JSON (Java Script Object Notation) 
JSON [5] อ่ำนว่ำ “เจซนั” ย่อมำจำก JavaScript Object Notation เป็น
ฟอรแ์มตส ำหรบัแลกเปลีย่นขอ้มลูคอมพวิเตอร์ ฟอร์แมต JSON นัน้อยู่
ในรูปแบบขอ้ควำมธรรมดำ (plain text ) ที่ทัง้มนุษย์และโปรแกรม
คอมพวิเตอรส์ำมำรถอ่ำนเขำ้ใจได ้โดยมโีครงสรำ้งเป็น 2 แบบดงันี้ 

1. name/value pair ควำมหมำยกค็อื name คู่กบั value หรอืตวั
แปรคู่กบัค่ำของตัวแปรนัน้ สญัลกัษณ์จะใช้เป็น {} (ปีกกำ) เช่น 
{“firstname” : “Sathittham”, “lastanme” : “Sangthong”} ดงัรปูที ่3 

 
 
 

 

 
รปูที ่3 แสดง JSON โครงสรำ้ง name/value pair 

 
2. list of values ควำมหมำยกค็อืรำยกำรของ value เทยีบกบัอนั

แรกคอื ไม่ต้องม ีname คู่กบั value เทยีบกบัภำษำอื่นๆไดก้บั array, 
vector, list หรอื sequence ตวัอย่ำงเช่น เบอร์โทรศพัท์กม็เีบอร์อะไรก็
ได ้08–1234–5678, 09–8765–4321 สญัลกัษณ์จะใช ้[] (ก้ำมป)ู เช่น 
[“08–1234–5678”, “09–8765–4321”] ดงัรปูที ่4 

 
รปูที ่4 แสดง JSON โครงสรำ้ง list of values 

 
2.4 ฐานข้อมูลเรียลไทมไ์ฟรเ์บส 
ฐำนขอ้มลูเรยีลไทมไ์ฟร์เบส (Firebase Realtime Database) [6] เป็น
บรกิำรฐำนขอ้มลูออนไลน์ของ Google เป็นฐำนขอ้มลูชนิด NoSQL บน 
Cloud ทีเ่ก็บขอ้มลูในรูปแบบของ JSON และมกีำร sync ขอ้มลูแบบ 
Realtime กบัทุกอุปกรณ์ทีเ่ชื่อมต่อแบบอตัโนมตัใินเสี้ยววนิำท ีรองรบั
กำรท ำงำนเมือ่ offline (ขอ้มลูจะถูกเกบ็ไวใ้น local จนกระทัง่กลบัมำ 
online กจ็ะท ำกำร sync ขอ้มลูใหอ้ตัโนมตัิ) รวมถงึม ีSecurity Rules 
ใหเ้รำสำมำรถออกแบบเงือ่นไขกำรเขำ้ถงึขอ้มลูทัง้กำร read และ write 
ไดด้งัรปูที ่5 
 

 
รปูที ่5 แสดงภำพไดอะแกรมของ Firebase Realtime Database 

 
 

 

                            
 

 
  

                        

        

(1) 

(2) 

(3) 
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2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
จำกงำนวิจยั เรื่อง กำรพฒันำระบบติดตำมพกิดัผู้ป่วย Stroke และ 
STEMI [7] กรณีศกึษำทีต่้องไดร้บับรกิำรจำกระบบบรกิำรกำรแพทย์
ฉุกเฉินแบบเคลื่อนที่ เป็นกำรพัฒนำระบบส ำหรับรองรับกำรใช้งำน
โทรศพัท์แบบสมำร์ทโพน(Smart Phone) และอุปกรณ์รบัสญัญำณ
ดำวเทยีมจพีเีอส (GPS Satellite) ในโทรศพัท์ ซึ่งกำรใชโ้ทรศพัท์แบบ
สมำร์ทโพนรับสัญญำณจำกดำวเทียมจีพีเอสและส่งสัญญำณผ่ำน
โครงขำ่ยโทรศพัทเ์คลือ่นทีร่ะบบ 3G โดยใชโ้ทรศพัทส์มำรท์โพนทีต่ดิตัง้
แอพพลเิคชนัทีพ่ฒันำขึน้ส่งสญัญำณเขำ้เวบ็ไซต์ของผูพ้ฒันำ โดยพบว่ำ
ระบบที่พฒันำขึ้นสำมำรถแสดงพิกดัอุปกรณ์อำสมคัรบนแผนที่ และ
พบว่ำรถพยำบำลฉุกเฉนิสำมำรถเดนิทำงคน้หำผูป้ว่ยตำมพกิดัแผนทีไ่ด ้
ซึ่งระบบนี้ขอ้ดคีอืสำมำรถบอกระยะทำงและเสน้ทำงทีจ่ะเดนิทำงไปยงั
จุดเกดิเหตุได ้และยงัไมม่รีะบบน ำทำงอตัโินมตัเิพือ่ไปยงัจุดเกดิเหตุ 

งำนวิจัย [8] เป็นกำรออกแบบและพัฒนำระบบกำรแจ้งเหตุ
ช่วยเหลือส ำหรบัผู้โดยสำรรถแท็กซี่ เป็นกำรพัฒนำโปรแกรมให้
ช่วยเหลอืกรณเีกดิเหตุรำ้ยบนแทก็ซีเ่มือ่มเีหตุกำรณ์เกดิขึน้กบัผูโ้ดยสำร 
เมือ่ผูโ้ดยสำรกดปุม่ขอควำมช่วยเหลอื โปรแกรมจะส่งรำยละเอยีดขอ้มลู
ของรถแทก็ซี่ผ่ำนกำรส่งขอ้ควำม SMS และอเีมลล์ขอควำมช่วยเหลอื 
พร้อมพิกดัจุดเกิดเหตุไปยงัเจ้ำหน้ำที่ผู้รบัผิดชอบ ช่วยให้เจ้ำหน้ำที่
สำมำรถประสำนกบัสำยตรวจทีก่ ำลงัปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยู่บรเิวณทีเ่กดิเหตุได้
ทนัเวลำ โดยพบว่ำกำรแจง้เหตุขอควำมช่วยเหลอืผ่ำนโปรแกรมเรว็กว่ำ
กำรโทรแจง้ผ่ำนสำยด่วน 191 อย่ำงมำก ซึ่งระบบนี้ยงัไม่มรีะบบน ำ
ทำงอตัิโนมตัิเพื่อไปยงัจุดเกิดเหตุและไม่ระบบฐำนขอ้มูลส ำหรบัเก็บ
ประวตักิำรแจง้เหตุ 

จำกกำรวจิยัเรือ่งระบบแจง้ข่ำวสำรและก ำหนดต ำแหน่งภำพถ่ำย
ผ่ำนโทรศัพท์เคลื่อนที่  [9] เป็นกำรประยุกต์ใช้ระบบจีพีเอสบน
โทรศพัท์เคลื่อนที ่เพื่อแจง้เตือนภยัธรรมชำต ิเช่น เหตุกำรณ์น ้ำท่วมที่
หน่วยงำนหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งไมส่ำมำรถทีจ่ะเหน็ภำพเหตุกำรณ์หรอืทรำบ
ต ำแหน่งของเหตุกำรณ์ทีเ่กดิขึน้ ระบบจะส่งขอ้มลูรปูภำพและขอ้มลูภำพ
เคลื่อนไหว จำกนัน้น ำขอ้มูลเชื่อมต่อกบัเวบ็ไซต์แผนทีจ่ำกกูเกิ้ล ท ำให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถรับรู้ข้อมูลและให้ควำมช่วยเหลือแก่
ผูป้ระสบภยัไดท้นัท่วงท ีมขีอ้ดคีอืสำมำรถประเมนิเหตุกำรจำกภำพเหตุ
แบบภำพเคลือ่นไหว ซึง่มปีระโยชน์ส ำหรบักรณเีหตุสำธำรณภยั 

แอปพลิเคชันมอืถือร่วมสร้ำงสรรค์ของกลุ่มคนส ำหรับร้องขอ
ควำมช่วยเหลอืฉุกเฉิน ( A Crowd-Based Mobile Application for 
Requesting Emergency Assistance) [10]  เป็นกำรพฒันำช่องทำงกำร
แจง้เหตุฉุกเฉิน ในกำรท ำงำนของระบบหลกันัน้ จะเริม่ต้นจำกผูร้อ้งขอ
กดส่งค ำรอ้งขอออกไป ค ำรอ้งขอจะถูกประมวลผลและส่งกระจำยใหก้ับ
อำสำสมคัรและเจ้ำหน้ำที่ที่เหมำะสมกับกำรเขำ้ช่วยเหลอืตำมแนวคดิ
กำรร่วมสร้ำงสรรค์ของกลุ่มคน(Crowdsourcing) โดยอำสำสมคัรและ
เจำ้หน้ำทีส่ำมำรถกดรบัค ำรอ้งขอเพื่อส่งต ำแหน่งของตนไปยงัผูร้อ้งขอ
ได้ว่ำก ำลังเดินทำงไป และหลังจำกกำรช่วยเหลือเสร็จสิ้นผู้ร้องขอ
สำมำรถท ำกำรยนืยนัจำกอุปกรณ์ของตนเองว่ำไดร้บักำรช่วยเหลอืแลว้ 
เพื่อท ำกำรปิดกำรส่งค ำรอ้ง ขอ้ดคีอืผูท้ีใ่ช้แอปพลเิคชนันี้ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง
สำมำรถเขำ้ใหก้ำรช่วยเหลอืเบีอ้งได ้โดยกระบวนกำรท ำงำนดงัรปูที ่6  

 
รปูที ่6 กระบวนกำรท ำงำนแอปพลเิคชนัมอืถอืร่วมสรำ้งสรรคข์องกลุ่มคนส ำหรบัรอ้ง

ขอควำมชว่ยเหลอืฉุกเฉิน 
 

แอพพลเิคชนั Stroke KKU [11] ประโยชน์คดักรองสุขภำพ คน้หำ
โรงพยำบำลทีอ่ยู่ใกลท้ีสุ่ดณ ขณะนัน้คอืโรงพยำบำลอะไร อยู่ห่ำงจำกจุด
เกดิเหตุกีก่โิล พรอ้มเบอร์โทรศพัท์สำมำรถติดต่อได้ และหำกเกดิเหตุ
เกดิฉุกเฉินขึน้ และผูป้่วยอยู่คนเดยีว  ผูป้่วยสำมำรถใชแ้อพพลเิคชนันี้ 
เรยีกรถพยำบำลฉุกเฉนิ 1669 ได ้จะมขีอ้มลูของเรำไปปรำกฏทีห่น้ำจอ
ของศูนย์รบัแจ้งเหตุทุกจงัหวดัในประเทศไทย ข้อดสีำมำรถคดักรอง
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ และในกรณีสงสัยว่ำมีอำกำรฉุกเฉิน
สำมำรถใชแ้อพพลเิคชนัเรยีกรถพยำบำลไดเ้ช่นกนั 

EMS 1669 [12] คอืแอพพลเิคชนัจะสำมำรถระบุพกิดัต ำแหน่งที่
อยู่ผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่ำงแม่นย ำ ท ำให้ทมีแพทย์ฉุกเฉินเขำ้ช่วยเหลือ
ผูป้ว่ยไดร้วดเรว็ยิง่ข ึน้ ขอ้ดคีอืมคี ำแนะน ำปฏบิตัติวัเมือ่เกดิเหตุฉุกเฉิน 
เช่น แนวทำงช่วยเหลือผู้ป่วยบำดเจ็บที่ศีรษะ ได้ร ับสำรเคมี ภำวะ
เลอืดออก หมดสติกะทนัหนั หวัใจวำย แผลไฟไหม ้น ้ำร้อนลวก โรค
หลอดเลอืดสมอง และยงัมรีำยชื่อโรงพยำบำลทีอ่ยู่ใกล้จุดเกดิเหตุดว้ย 
แต่ระบบนี้ยงัไมร่ะบบน ำทำงทมีช่วยเหลอืไปยงัจุดเกดิเหตุและไมม่รีะบบ
ตดิตำมทมีทีอ่อกปฏบิตักิำรช่วยเหลอื 

 
3. การออกแบบและวิธีวิจยั 

3.1 การท างานของระบบโดยรวม 
กำรพฒันำระบบรบัแจง้เหตุและสัง่กำรฉุกเฉนิดว้ยแอพพลเิคชนั เป็นกำร
ประยุกต์ใช้กำรแจ้งเหตุ กำรรบัแจ้งเหตุ และกำรวเิครำะห์  เพื่อจดัสรร
ทรพัยำกรให้เหมำะสมและถูกต้องที่สุด กำรพฒันำโปรแกรมประยุกต์
ส ำหรบัให้บริกำรประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) แอพพลิเคชนัแจ้งเหตุ
ฉุกเฉนิส ำหรบัผูแ้จง้เหตุ 2) เวบ็แอพพลเิคชนัส ำหรบัศนูยร์บัแจง้เหตุและ
สัง่กำร 3) แอพพลเิคชนัส ำหรบัทมีช่วยเหลอื โดยมภีำพรวมของระบบ 
ดงัรปูที ่7 

รปูที ่7 ภำพรวมของระบบ 



การประชมุวิชาการระดบัประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครัง้ท่ี 10 

 

3.2 การออกแบบและพฒันาระบบ 

รปูที ่8 โครงสรำ้งของระบบ 
 
จำกรูปที ่8  โครงสรำ้งของระบบมรีำยละเอยีดดงัต่อไปนี้ ส่วนที ่1) คอื
แอพพลเิคชนัแจง้เหตุฉุกเฉนิส ำหรบัผูแ้จง้เหตุ เมือ่มผีูแ้จง้เหตุเขำ้มำโดย
ใชโ้ทรศพัทเ์คลือ่นทีต่ดิตัง้แอพพลเิคชนั เมือ่ต้องเรยีกใชบ้รกิำรหรอืแจง้
เหตุ กำรท ำงำนแบ่งเป็น 2 โหมด ดงันี้  

โหมดแรก คอืกำรแจ้งเหตุแบบทนัท ีโหมดนี้กำรแจ้งเหตุที่ต้อง
ควำมรวดเรว็โดยที่ผู้แจง้ไม่ต้องกรอกรำยละเอยีดใดๆเลย เพื่อให้เกดิ
ควำมง่ำย สะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเมื่อกดโทรออกแอพพลิเคชนัจะส่ง
ขอ้มูลต ำแหน่ง(GPS) ของเครื่องโทรศพัท์ไปยงั Firebase Realtime 
Database ในรูปแบบ JSON และแอพพลเิคชนัจะโทรศพัท์ออกไปยงั
หมำยเลขโทรศพัทป์ลำยทำง 1669 เพื่อท ำกำรพูดคุยซกัถำมเหตุกำรณ์ 
อำกำร ประวตัผิูป้ว่ย และรวมถงึเจำ้หน้ำทีใ่หค้ ำแนะน ำ  

โหมดทีส่อง กำรแจง้เหตุแบบละเอยีด คอืโหมดกำรแจง้เหตุทีต่้อง
ข้อมูลหลำยอย่ำง คือ 1.อำกำรผู้ป่วยหรือผู้บำดเจ็บ 2.หมำยเลข
โทรศพัท์ส ำหรบัตดิต่อกลบั 3.ต ำแหน่งของเครื่องโทรศพัท์หรอืสถำนที่
เกดิ 4.รปูภำพซึง่ไดจ้ำกกำรเรยีกใชร้ะบบกลอ้งทีอ่ยู่ภำยในโทรศพัท ์ ซึง่
เมื่อกดโทรออกแอพพลิเคชันจะส่งข้อมูลดังกล่ำวไปยัง Firebase 
Realtime Database ในรูปแบบ JSON และท ำกำรโทรออกไปยงั
หมำยเลขโทรศพัทป์ลำยทำง 1669 เพื่อท ำกำรพูดคุยซกัถำมเหตุกำรณ์ 
อำกำร ประวตัผิูป้ว่ย และรวมถงึเจำ้หน้ำทีใ่หค้ ำแนะน ำ ดงัรปูที ่9 

 

รปูที ่9 ส่วนแอพพลเิคชนัแจง้เหตุฉุกเฉิน 
 

ส่วนที ่2) เวบ็แอพพลเิคชนัส ำหรบัศูนย์รบัแจง้เหตุและสัง่กำร ระบบจะ
ดงึค่ำที ่ Database Server แบ่งกำรท ำงำนออกเป็น 3 หลกัๆ ส่วนที ่1 
จะมกีำรแจ้งให้ทรำบว่ำมกีำรแจ้งเหตุหรอืส่งขอ้มูลขอควำมช่วยเหลือ 
เจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์รบัแจ้งเหตุและสัง่กำรท ำกำรเลอืกหรอืคดักรอง

เหตุกำรณ์ที่ถูกส่งเข้ำมำ  พร้อมทัง้ป้อนข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้จำกกำร
ซกัถำมผ่ำนทำงโทรศพัท ์ส่วนที ่2 แสดงรำยละเอยีดของหน่วยกูช้พีหรอื
ทมีช่วยเหลอื คอื  สถำนะควำมพรอ้มในปฏบิตัหิน้ำที ่ต ำแหน่งปจัจุบนั
ของทมีช่วยเหลอืเพือ่เปรยีบเทยีบระยะทำงหรอืเวลำทีใ่ชใ้นกำรเดนิทำง 
เพื่อใชว้เิครำะห์และตดัสนิใจส่งทมีช่วยเหลอืออกปฏบิตัิหน้ำที่ได้อย่ำง
เหมำะสม ส่วนที่ 3 ส่งข้อมูลให้เพิม่เติมให้ทีมช่วยเหลอื คอื ส่วนนี้จะ
แสดงต ำแหน่งหรือสถำนที่ที่ทีมช่วยเหลือก ำลังปฏิบัติหน้ำที่อ ยู่โดย
เชื่อมต่อกบับรกิำร Google Map API และเป็นส่วนของกำรตดิตำมทมี
ช่วยเหลอื(Ambulance monitoring) โดยแอพพลเิคชนัของทมีช่วยเหลอื
จะส่งขอ้มูลต ำแหน่งมำยงั Database Server เพื่อน ำค่ำต ำแหน่งที่ไป
เรยีกใช้ควำมสำมำรถของ Google Street View ในกำรแสดงภำพ
สิง่แวดล้อมระหว่ำงทมีช่วยเหลอืปฏบิตัิหน้ำที่ และแสดงข้อมูลอำกำร
ผูป้ว่ยขอ้มลูภำพเหตุกำรณ์ทีถู่กส่งเขำ้มำโดยแอพพลเิคชนัทมีช่วยเหลอื 
ดงัรปูที ่10 

 
รปูที ่10 ส่วนเวบ็แอพพลเิคชนั 

 
ส่วนที ่3) แอพพลเิคชนัส ำหรบัทมีช่วยเหลอื โดยแอพพลเิคชนัจะคอยรอ
กำรเรยีกใชข้อควำมช่วยเหลอื ซึ่งจะส่งมำจำกส่วนทีส่อง โดยทีข่อ้มลูที่
ไดร้บัมำนัน้คอื อำกำร เหตุกำรณ์ จ ำนวนผูป้่วย ควำมรุนแรง หมำยเลข
เบอรโ์ทรศพัทส์ ำหรบัตดิต่อกบัผูแ้จง้เหตุ และในส่วนสถำนทีเ่กดิเหตุซึ่ง
ผูใ้ชง้ำนสำมำรถใชร้ะบบน ำทำงจำกแอพพลเิคชนัไดท้นัท ี ในส่วนขอ้มลู
ทีจ่ะส่งไปยงั Database server ไดแ้ก่ ขอ้มลูอำกำร สญัญำณชพี และส่ง
ต ำแหน่งพกิดัของทมีช่วยเหลอืไปยงั Database server ทุกๆ 5 วนิำท ี
เพือ่ใหร้ะบบตดิตำมในส่วนที ่2 ไดต้ดิตำมกำรเปลีย่นแปลง  ดงัรปูที ่11 

รปูที ่11 ส่วนแอพพลเิคชนัทมีช่วยเหลอื 
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3.3 เครือ่งมือท่ีใช้พฒันาระบบ 
กำรพฒันำแอพพลเิคชนับนโทรศพัท์เคลื่อนที่โดยใชภ้ำษำ Typescript 
และ Ionic Framework ซึ่งมขีอ้ดคีอืแอพพลเิคชนัสำมำรถท ำงำนไดท้ัง้
บนอุปกรณ์ระบบปฏบิตัิกำรไอโอเอส แอนดรอยด์ และวินโดส์โฟน 
ขอ้เสยีคอืแอพพลเิคชนัท ำงำนไดช้ำ้กว่ำแอพพลเิคชนัทีพ่ฒันำดว้ยภำษำ 
Native ส่วนเวบ็แอพพลเิคชนัพฒันำดว้ยภำษำ Typescript, HTML และ 
Angular6 Framework ขอ้ดคีอืมไีลบรำรี่ใหเ้ลอืกใชห้ลำกหลำย ท ำให้
พฒันำงำ่ยและสะดวกรวดเรว็ และส่วนเสรมิอื่นๆ เช่น Angular Google 
Maps (AGM), Google Map JavaScript API, Google Street View  
เชือ่มกบัต่อฐำนขอ้มลูเรยีลไทมไ์ฟรเ์บส 
 

4. ผลการทดลอง 
กำรด ำเนินกำรทดลองส่วนแรกของระบบรบัแจ้งเหตุและสัง่กำรฉุกเฉิน
ดว้ยแอพพลเิคชนั เป็นกำรจบัเวลำค่ำ Response Time (ควำมเรว็ใน
กำรตอบสนอง) ของกำรรบัส่งขอ้มลูภำพระหว่ำงแอพพลเิคชนัผูแ้จง้เหตุ
และแอพพลิเคชันทีมช่วยเหลือกับฐำนข้อมูลโดยกำรจ ำลองข้อมูล 
สภำพแวดลอ้มที่ใชใ้นกำรทดลองรบัส่งขอ้มลูระหว่ำงแอพพลเิคชนักบั
ฐำนขอ้มูลครัง้นี้ ได้แก่ 1.อินเตอร์เน็ตควำมเร็วสูงดำวน์โหลดที่แบนด์
วดิธ์ 4 เมกะไบต์(MB) และ อพัโหลดทีแ่บนด์วดิธ์ 1 เมกะไบต์(MB) 2.
โทรศพัท์เคลื่อนที่ระบบปฏบิตัิกำรไอโอเอส รุ่นไอโพนห้ำเอส โดยกำร
ทดสอบส่งไฟล์ภำพขนำดต่ำงๆ กนัจำกแอพพลเิคชนัแจง้เหตุและแอพ
พลเิคชนัทมีช่วยเหลอื ทดสอบส่งภำพที่ควำมละเอียดละ 10 รอบ เพื่อ
เปรยีบเทยีบควำมเรว็เฉลีย่ของกำรส่งไฟล์ต่ำงละขนำด พบว่ำควำมเรว็
ในกำรส่งไฟล์ภำพแปรผนัตรงกบัขนำดของไฟล์ภำพ ซึ่งเมือ่ปรบัขนำด
หรอืควำมละเอียดของภำพลดลง  ระยะเวลำในส่งภำพก็จะลดลงด้วย
เช่นกนั ดงัรปูที ่12 ผลทีไ่ดเ้มือ่ลดควำมละเอยีดภำพลงเหลอื 30% ภำพ
ที่ได้ยังมีคุณภำพเพียงพอที่จะใช้วิเครำะห์เหตุกำรณ์ได้ถูกต้องไม่
แตกต่ำงจำกภำพทีม่คีวำมละเอยีดสงูกว่ำมำกนกั 

 
รปูที ่12 เปรยีบกำรระยะเวลำส่งภำพขนำดต่ำง ๆ 

 
กำรทดลองส่วนที่สอง คือกำรทดสอบระบบเพื่อเปรียบเทียบควำม
แตกต่ำงระหว่ำงกำรระบุต ำแหน่งพกิดัของแอพพลเิคชนัผูแ้จง้เหตุและ
แอพพลิเคชันทีมช่วยเหลือบนเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 รุ่น คือ 
ระบบปฏบิตัิกำรแอนดรอยด์ รุ่นซมัซุงกำแลกซี่เจหก ติดตัง้แอพพลเค
ชนัแจ้งเหตุฉุกเฉิน และ ระบบปฏิบตัิกำรไอโอเอส รุ่นไอโพนห้ำเอส 
ตดิตัง้แอพพลเิคชนัทมีช่วยเหลอื โดยเลอืกสถำนทีจ่ำกบรเิวณทีม่คีวำมถี่
ในกำรรบัแจ้งเหตุบ่อยครัง้และเวลำในกำรไปเดนิทำงไปยงัจุดเกดิเหตุ

ค่อนข้ำงนำนพอสมควร ในกำรทดลองนี้ใช้สถำนต่ำงๆในเขตอ ำเภอ
เมือง จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อน ำค่ำพิกัดที่ได้ไปแทนค่ำในสมกำร 
Haversine formula ผลลพัธท์ีไ่ดด้งัตำรำงที ่1 

ตำรำง 1 เปรยีบเทยีบระยะห่ำงในกำรระบุต ำแหน่ง 

สถำนที ่
iOS iPhone 5s Android - Galaxy J6 Distance 

(meter) latitude longitude latitude longitude 
1 15.11817 104.320017 15.118172 104.320113 10.307 
2 15.11645 104.323094 15.116461 104.323071 2.755 
3 15.113695 104.343986 15.113658 104.344071 10.009 
4 15.096545 104.335517 15.096528 104.335579 6.919 
5 15.081013 104.296194 15.08100 104.296175 1.885 
6 15.196426 104.269706 15.196417 104.269744 4.198 
7 15.062627 104.350581 15.06266 104.350681 11.347 
8 15.094038 104.416712 15.094043 104.416788 8.178 
9 15.10235 104.426104 15.102451 104.426108 11.238 
10 15.024375 104.254701 15.024262 104.254797 16.253 
 Average 8.308 

 
จำกตำรำงที่ 1 ค่ำจะเห็นไดว้่ำกำรระบุต ำแหน่งของโทรศพัท์ 2 

รุ่น ได้ผลลพัธ์ที่แตกต่ำงกนั โดยเฉลี่ยประมำณ 8.308 เมตร เป็น
ระยะทำงแตกต่ำงกันค่อนข้ำงน้อย ซึ่งเพียงพอส ำหรับน ำไปใช้ใน
ปฏิบตัิกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินได้  และในส่วนที่สำมระบบสำมำรถน ำ
ต ำแหน่งพิกดัที่ได้มำจำกกำรแจ้งเหตุไปเรียกใช้ระบบน ำทำง(GPS 
navigation) จำกหน่วยช่วยเหลอืไปยงัจุดเกดิเหตุไดผ้่ำนแอพพลเิคชนั 
Google Map  
  

5. บทสรปุ 
ระบบรบัแจง้เหตุและสัง่กำรฉุกเฉนิดว้ยแอพพลเิคชนั ประกอบดว้ยแอพ
พลเิคชนัแจง้เหตุฉุกเฉนิส ำหรบัผูแ้จง้เหตุ เวบ็แอพพลเิคชนัส ำหรบัศูนย์
รบัแจ้งเหตุและสัง่กำร และแอพพลิเคชนัส ำหรบัทีมช่วยเหลือ ระบบ
สำมำรถรบัแจ้งเหตุ วิเครำะห์หำเส้นทำง เรียกใช้ระบบน ำทำง ช่วย
ตดัสินใจสัง่กำรเพื่อส่งหน่วยช่วยเหลือออกท ำกำรช่วยเหลือได้อย่ำง
เหมำะสม  

ปญัหำทีส่ำมำรถเกดิขึน้ คอื กำรรบัส่งขอ้มลูมคีวำมล่ำชำ้ เนื่องจำก
ชุดขอ้มลูมขีนำดใหญ่และในพื้นทีท่ีม่ปีญัหำสญัญำอนิเตอร์เน็ตค่อนขำ้ง
อ่อน ซึง่พบว่ำหำกปรบัขนำดภำพหรอืควำมละเอยีดลดลงกจ็ะสำมำรถที่
ท ำให้ลดระยะเวลำในกำรส่งขอ้มูล และพบว่ำจำกเมื่อลดควำมละเอยีด
ภำพลงเหลือ 30 % ภำพที่ได้ยังมคีุณภำพเพียงพอที่จะใช้วิเครำะห์
เหตุกำรณ์ไดถู้กตอ้งไมแ่ตกต่ำงจำกภำพทีม่คีวำมละเอยีดสงูกว่ำมำกนกั  

กำรประยุกต์ใช ้Google Street View มปีระโยชน์ในกำรแสดงภำพ
และส ำรวจสภำพพืน้ทีบ่รเิวณโดยรอบ เหมำะต่อกำรปฏบิตังิำนบรเิวณที่
มแีสงสว่ำงน้อยหรือในเวลำกลำงคืน   ช่วยแก้ไขปญัหำบริเวณที่มี
สญัญำณอินเตอร์เน็ตอ่อน ใชแ้บนด์วธิค่อนขำ้งต ่ำเมือ่เปรยีบเทยีบกบั
กำรท ำวดิีโอสตรีมมิง่ที่ใช้แบนด์วิธในกำรรบัส่งข้อมูลค่อนข้ำงสูง แต่
ขอ้เสยีคอืภำพทีไ่ดจ้ำก Google Street View อำจไม่เป็นปจัจุบนั และ
ควรจะมรีะบบช่วยวเิครำะหแ์ละตดัสนิใจเพื่อใหก้ำรสัง่กำรทมีปฏบิตักิำร
ออกช่วยเหลอืไดอ้ย่ำงเหมำะสมยิง่ขึน้ 
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