
 

 

คู่มือการลงข้อมูลในระบบ ITEMS ของการรับแจ้งเหตุและส่ังการ 1669 
 

 

 

 

จัดทำโดย  

 

 

1. นางสาวกชกร  จีนจาน  ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

2.นางสาวรวิภา  ตุ้มวัด   ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 

3.นางสาวจิรภิญญา  ช่างหล่อ  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

4.นางสาวชฎาพร ลายละเอียด  ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 

 

 

หน่วยงานอุบตัิเหตุและฉุกเฉิน 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉกุเฉินและนิตเิวช 

โรงพยาบาลพระน่ังเกล้า จ.นนทบุรี 

 

 

 

 



คำนำ 

 
การลงข้อมูลในระบบ ITEMS คือการนำข้อมูลการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่มีการแจ้งเหตุและสั่งการโทร 

1669 ในจังหวัดนนทบุรี มาลงรายละเอียดต้ังแต่อาการผู้ป่วยฉุกเฉินหรือประเภทของอุบัติฉุกเฉิน เพศ อายุ 
โรคประจำตัว สถานที่เกิดเหตุและเบอร์โทรติดต่อกลับ โดยนำข้อมูลเหล่าน้ีไปลงระบบ ITEMS 

ระบบงานที่พัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ สำหรับศูนย์รับแจ้งและสั่งการภาวะฉุกเฉิน ที่ประจำอยู่ตาม
จังหวัดต่าง ๆ เป็นระบบที่รวมเอา การใช้งานโทรศัพท์ การบันทึกข้อมูลรับแจ้ง การคัดกรองผู้ป่วยด้วย CBD 
และ การบันทึกข้อมูลการสั่งการ ซึ่งสามารถทำงานได้แม้ระบบ internet อยู่ในสภาวะที่ไม่เป็นปกติ เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็น ไปอย่างต่อเน่ืองและทันกาล 

 

29 กรกฎาคม 2565 
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ลักษณะการใช้งานท่ี ITEMS รองรับ 

• รองรับการบันทึกข้อมูลเต็มรูปแบบผ่านทางระบบ Call Center แทนการบันทึกด้วยกระดาษ 

• รองรับเหตุการณ์ที่มีผู้ป่วยหน่ึงคน ใช้ชุดปฏิบัติการมากกว่า 1 ชุด (dual system) 

• รองรับเหตุการณ์ที่ มีผู้ป่วยจำนวนมาก (mass casualty) 

• รองรับกรณี ออกเหตุ แล้วไม่พบเหตุ แต่ต้องการขอเบิก  

• รองรับกรณี ออกเหตุ แล้วพบเหตุ แต่ไม่ขอเบิก 

• รองรับกรณี ออกเหตุใช้รถระดับสูงกว่า ระดับที่คัดกรอง (เปลี่ยนระดับแบบบันทึก) 

 

การทำงานของระบบ ITEMS 

 

 

 

 

 



การรับแจ้งเหตุผ่านทาง ITEMS 

1. ติดตั ้งระบบ ITEMS Call Center โดยสามารถ Download ได้จากเว ็บไซต์ของทางสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ http://www.niems.go.th  

2. เปิดระบบ ITEMS Call Center 
 

 

 

3.คลิกที่แถบบนของแผนที่ ITEMS Maps ที่ปรากฏที่มุมด้านซ้ายล่างของโปรแกรม แล้วลากออกมา
วางที่กึ่งกลางหน้าจอ (กรณีที่เป็นเคร่ืองที่มี 2 หน้าจอ แนะนำให้นำไปวางที่จอที่ 2)  

4.คลิกขยายแผนที่ ITEMS Maps ให้ขยายเต็มหน้าจอ 

5.เมื่อมีการแจ้งเหตุผ่านทาง Mobile Application หรือ จากระบบงานอื่นๆ จะปรากฏ รายการ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำการแจ้งเหตุขึ้นมาที่มุมด้านซ้ายล่างของแผนที่ พร้อมมีเสียงแจ้งเตือนเป็นระยะหากยังมี
เหตุการณ์ค้างอยู่โดยไม่ได้รับการรับแจ้งหรือยกเลิก 

6.ให้เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุทำการคลิกเลือกที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ทำการแจ้งเหตุการแพทย์ฉุกเฉินเข้า
มา 

7.ระบบจะทำการแสดงข้อมูลแผนที่ตามสถานที่ที ่ได้รับแจ้งเข้ามา พร้อมรายละเอียดการแจ้งเหตุ
ขึ้นมาทางด้านขวามือล่างของแผนที่ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1) วันเวลาที่ทำการแจ้งเหตุ 
2) ระบบงานที่ใช้ในการแจ้งเหตุ 
3) ชื่อผู้แจ้ง พร้อมเลขประจำตัวประชาชน 
4) หมายเลขโทรศัพท์ผู้แจ้ง 



5) สถานที่เกิดเหตุ 
6) อาการที่แจ้ง 
7) ข้อมูลอื่น ๆ ที่ระบุมาจากระบบงานที่ใช้ในการแจ้งเหตุ 
8) ข้อมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ระบบงานน้ัน จัดเตรียมข้อมูลไว้ให้ในรูปแบบ website 
9) ปุ่ม “รับเหตุ” หรือ “ยกเลิกเหตุ” 

ปุ่ม “โอนเหตุ” ในกรณีที่เหตุน้ันเกิดอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์รับแจ้งเหตุการการแพทย์ฉุกเฉิน
อื่น ซึ่งเหตุน้ันก็จะไปปรากฏที่จังหวัดที่เลือกโอนไปทันที 

 

 

 

8.หากต้องการทราบข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ให้เจ้าหน้าที่ทำการคลิกที่ link เพิ่มเติม 

9.ระบบจะทำการเปิดหน้าข้อมูลเพิ่มเติมของระบบงานน้ันๆ ที่ได้ทำการแจ้งเหตุขึ้นมา 

10.ให้เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุทำการคลิกที่ปุ่ม รับเหตุ เพื่อตอบรับการแจ้งเหตุการแพทย์ฉุกเฉินน้ัน 

11.ระบบ ITEMS Call Center จะทำการสร้างเหตุการณ์ใหม่ขึ้นมาในระบบพร้อมกับทำการดึงข้อมูล
ที่ได้รับจากการแจ้งเหตุขึ้นมาแสดงเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้โดยอัตโนมัติ 



12.จากน้ันให้เจ้าหน้าที่ทำการบันทึกข้อมูล ออกคำสั่งปฏิบัติการ และส่งเหตุเข้า สพฉ. ตามขั้นตอน
เดิมที่เคยปฏิบัติมาใน ITEMS Call Center version ก่อนหน้า 

ข้ันตอนการใช้งานระบบITEMS 

1.เปิดหน้า ITEMS  ลงชื่อเข้าใช้งาน

 

2.กดรับแจ้งเหตุแล้วกดที่ Dispatch แล้วกรอกข้อมูลลงไปให้ครบทุกช่อง  

 

3.เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วน ให้ทำการกดบันทึกและส่งเหตุเข้าไปในระบบ ITEMS  

 



ปัญหาท่ีพบในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในปัจจุบัน 

1.เอกสารสะสมจำนวนมากเพื่อรอการอนุมัติเบิกจ่าย 

2. เอกสารที่มีอยู่เป็นจำนวนมากยากแก่การค้นหาข้อมูลย้อนหลัง 

3.ออกคำสั่งปฏิบัติการมากเกินกว่าความจำเป็น 

4.ไม่สามารถสะท้อนข้อมูลที่เป็นจริงได้ในกรณีเกิดอุบัติภัยหมู่ 

5.ไม่สามารถออกหมายเลขปฏิบัติการได้ เมื่อ internet มีปัญหา  

 

ประโยชน์ของระบบ ITEMS 

1. จำนวนปฏิบัติการรายวัน 
2. จำนวนปฏิบัติการรายเดือน 
3. รายงานสรุปการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินรายจังหวัด 
4. กราฟปฏิบัติการเปรียบเทียบจังหวัดต่างๆในช่วงเวลาที่กำหนด 
5. ปฏิบัติการจำแนกตามช่องทางการแจ้งเหตุ 
6. เวลาปฏิบัติการ 
7.  ระยะทางปฏิบัติการ 
8. ประเภทเหตุการณ์ 
9. การให้บริการ 
10. ช่องทางการสื่อสารกับ รพ.นำส่ง 
11. สิทธิการรักษา 
12.  กลุ่มอาการ Trauma ในบริการระดับ ALS และ ILS 
13. Treatment ระดับ ALS และ ILS 
14. สภาพผู้ป่วยในบริการระดับ BLS และ FR 
15. การช่วยเหลือในระดับ BLS และ FR 
16. ผลการดูแลรักษาขั้นต้น 
17.  เกณฑ์การนำส่ง โรงพยาบาล 
18. การประเมินการนำส่ง 
19. ผลการรักษาในโรงพยาบาล 
20. จำนวนผู้ป่วยแยกตามความเร่งด่วนและอาการนำตาม CBD 
21.  ประสบการณ์การรับแจ้งเหตุ/ออกหน่วย อาการ CBD ของเจ้าหน้าที่ ตามช่วงเวลา 
22. สถานะของการเชื่อมต่อระหว่างโปรแกรมรับแจ้งเหตุและศูนย์แม่ข่ายที่ สพฉ. 
23. จำนวนเหตุที่รับแจ้งผ่านระบบ ITEMS 

https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report001.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report002.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report003.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report011.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report014.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report015.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report016.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report017.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report018.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report019.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report020.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report022.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report023.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report024.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report025.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report026.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report027.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report028.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report029.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report030.aspx


24. รายการปฏิบัติงานของ จนท. ในแต่ละหน่วย/จังหวัด 
25. อุบัติเหตุถึงภายใน 1 ชม นับจากโทรเข้ามา 
26. ความรุนแรงหรืออาการสีแดง เทียบข้อมูลรายปี 
27. รายงานผู้บริหาร - การจ่ายแต่ละจังหวัด แต่ละเดือน เทียบกับจำนวนปฏิบัติการที่ออก 
28. ระดับความรุนแรง E/U/N 
29. ผลการรักษา ณ จุดเกิดเหตุ ตามช่วงระยะเวลา แยกรายหน่วย 
30. เวลาออกปฏิบัติการ 
31. ปริมาณข้อมูลสั่งการในระบบ ITEMS 
32. ประเมินและจัดอันดับ 
33. ความเร็วเฉลี่ยของรถฉุกเฉินไปยังจุดเกิดเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report033.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report035.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report037.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report039.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report040.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report041.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report045.aspx


Work flow ของกระบวนการทำงานของระบบ ITEMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รบัแจง้เหตุและสั่งการผ่าน 1669 

 

 

คียข์อ้มูลลงในระบบ ITEM 

เจา้หนา้ทีข่อ้มูล เจา้หนา้ทีส่ื่อสาร Commander 

ตอ้งการขอ้มูลของการท างานของ

ระบบ 1669 จาก ITEMS 

ลงชื่อเขา้ใชร้ะบบ ITEM สพฉ จำนวนการออก
ปฏิบัติการของระดับ
ต่างๆ เช่น ALS BLS FR 

 

จำนวนผู้ป่วยแยกตาม
ความเร่งด่วนและ
อาการนำตาม CBD 

 

รายงานสรุปการ
ดำเนินงานการแพทย์
ฉุกเฉินรายจังหวัด 

 

ความรุนแรงหรืออาการสี
แดง เทียบข้อมูลรายป ี

 

จำนวนการเจ็บป่วย
ฉุกเฉินของผู้แต่พื้นที่ 

 

https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report011.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report011.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report011.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report029.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report029.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report029.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report003.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report003.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report003.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report035.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report035.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report025.aspx
https://ws.niems.go.th/ITEMS_DWH/report025.aspx


 

 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 



 
 

 



 
 


