ระบบรายงานข้อมู ลอุ บัติเหตุทางถนน

ที่ระบุ ตําแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์ โดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย
http://geo-items.niems.go.th

GEO-ITEMS

GEO-ITEMS
ระบบรายงานข้อมู ลอุ บัติเหตุทางถนนที่ระบุ ตําแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์
โดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย

โมบายแอพพลิเคชัน่

มู ลนิธิไทยโรดส์ (ThaiRoads Foundation)
ที่อยู ่ 307-308 ชัน้ 3 อาคารพร้อมพันธุ ์ 2 ซอยลาดพร้าว 3
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุ งเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-938-4376 โทรสาร 02-513-4485
Email: trso@thairoads.org Website: www.thairoads.org

สิงหาคม 2559

ระบบรายงานข้อมู ลอุ บัติเหตุทางถนนที่ระบุ ตําแหน่งในเชิงพิกัดภูมิศาสตร์
โดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย

GEO-ITEMS

GEO-ITEMS เป็นระบบรายงานข้อมู ลอุ บัติเหตุทางถนน โดยหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัย
ผ่ า นทางโมบายแอพพลิ เ คชั่น ของโทรศัพ ท์ Smart Phone ซึ่ ง สามารถระบุ
ตําแหน่งจุ ดเกิดอุ บัติเหตุ พร้อมทัง้ แสดงข้อมู ลต่างๆ ผ่านทางเว็บแอพพลิเคชัน่
ในรูปแบบ Real Time และข้อมู ลต่างๆ ที่รายงานผ่านระบบนี้ ก็จะถูกเชื่ อมโยง
เข้ากับระบบสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉิน (ITEMS) ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ (สพฉ.) ทําให้ฐานข้อมู ลของระบบ ITEMS มีความสมบู รณ์มากยิง่ ขึน้

โมบายแอพพลิเคชัน่

สําหรับ GEO-ITEMS โมบาย
แอพพลิเคชั่น สามารถดาวน์
โหลดได้ทั้ง Android และ iOS

สรุ ปผลการออกปฏิบตั กิ ารของหน่วย

สะดวก ใช้ งานง่าย ไม่ซบั ซ้ อน

ขัน้ ตอนที่ 1 ติดต่อเจ้าหน้าที่เพือ่ สมัครเข้าใช้ งานระบบ

ติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ดู แ ลระบบเพื่ อ ขอรั บ แบบฟอร์ ม สมั ค รเข้ า ใช้ ง าน โดยสามารถติ ด ต่ อ ได้ ที่ 02-938-4376 หรื อ อี เ มล์
trso@thairoads.org พร้อมแจ้งว่า “ขอสมัครเข้าใช้งานระบบ GEO-ITEMS” โดยแต่ละมูลนิธิหรืออาสากู้ภัยจะต้องกรอก
รายละเอียด ชื่อ-นามสกุล ของเจ้าหน้าที่กู้ชีพ/กู้ภัยในหน่วยตนเองที่ต้องการใช้งาน และส่งกลับมายังเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเพื่อ
กําหนด Username และ Password สําหรับการเข้าใช้งานทั้งในส่วนโมบายแอพพลิเคชั่น และเว็บแอพพลิเคชั่น

ขัน้ ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด Mobile Application และเริม่ ใช้ งาน

หลังจากได้รับ Username และ Password จากเจ้าหน้าที่ดูแลระบบแล้ว เจ้าหน้าที่กู้ชีพ/กู้ภัยสามารถดาวน์โหลดโมบาย
แอพพลิเคชั่นสําหรับโทรศัพท์ Smart Phone ได้จาก Google Play Store สําหรับระบบปฎิบัติการ Android และ Apps
Store สําหรับระบบปฎิบัติการ iOS จากนั้นก็สามารถ Login เข้าใช้งานโมบายแอพพลิเคชั่น ด้วย Username และ Password
ที่ ต นเองได้ รั บ ซึ่ ง Username และ Password ดั ง กล่ า วนี้ สามารถใช้ สํ า หรั บ การเข้ า ใช้ ง านในส่ ว นเว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น ได้
เช่นเดียวกัน

วิธีการใช้ งานโมบายแอพพลิเคชัน่

โมบายแอพพลิเคชั่น สามารถบันทึกข้อมูล
อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ภาพถ่าย รูปแบบการชน
ยานพาหนะที่ประสบเหตุ จํานวนผู้บาดเจ็บ
จํานวนผู้เสียชีวิต เป็นต้น โดยใช้เวลาไม่นาน

รายงานอุ บัตเิ หตุรายเคส

หลังจากข้อมูลของระบบที่ส่งผ่านโมบาย
แอพพลิเคชั่นเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของ
ระบบ ITEMS แล้ว เว็บแอพพลิเคชั่นสามารถ
แสดงสรุปผลการออกปฏิบัติการของหน่วย
กู้ชีพ/กู้ภัยตามช่วงวันและเวลาที่ต้องการได้

ระบบฯ สามารถแสดงรายงานอุบัติเหตุรายเคส
ซึ่งประกอบไปด้วย ภาพถ่ายอุบัติเหตุ ข้อมูล
อุบัติเหตุต่างๆ ข้อมูลการออกปฏิบัติการ
ตําแหน่งจุดที่เกิดอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถปริ้น
ออกมาใช้งานในรูปแบบของรายงานได้ทันที

วิเคราะห์ขอ้ มู ลอุ บัตเิ หตุเบือ้ งต้น

ฐานข้อมู ลอุ บัตเิ หตุประจําหน่วย

หน่วยกู้ชีพ/กู้ภัยที่เข้าใช้งานระบบฯ สามารถ
ค้นหาและดูสรุปผลการวิเคราะห์อุบัติเหตุ
เบื้องต้นในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ตามช่วงวัน
และเวลาที่ต้องการผ่านทางเว็บแอพพลิเคชั่นได้

ขัน้ ตอนและกระบวนการสมัครเข้าใช้ งานระบบ GEO-ITEMS

นอกจากนี้ หน่วยกู้ชีพ/กู้ภัยที่ใช้งานระบบฯ
สามารถค้นหาข้อมูลอุบัติเหตุต่างๆ ที่ออก
ปฏิบัติการในพื้นที่ที่หน่วยตัวเองรับผิดชอบ
ตามช่วงวันและเวลาที่ต้องการได้

1

2

เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึน้
ในพืน้ ที่รับผิดชอบ

5

เจ้าหน้าที่กู้ชีพ/กู้ภัย
ไปถึงที่เกิดเหตุ

ผู ้ใช้งานสามารถ
เรียกดูข้อมู ลผ่าน
เว็บแอพพลิเคชัน่

3

4

บันทึกข้อมู ลอุ บัติเหตุ
ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่

ข้อมู ลถูกส่งมายัง
Server ผ่านระบบ
3G/4G หรือ Internet

