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บทคัดย่อ

 ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีหน่วยให้บริการสาธารณสุขของภาครัฐอย่างครอบคลุมเชิงพื้นที่ 

โดยเฉพาะสาธารณสุขปฐมภูมิ อย่างไรก็ตาม การมีอยู่ของบริการสาธารณสุขและการเข้าถึงการบริการนั้น

อาจไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกันได้เสมอไป โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการในกลุ่มของประชากรสูงอายุที่มีจ�านวน

เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในสังคมชนบท งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของ

ผู้สูงอายุโดยการใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ ArcGIS Pro ในการวิเคราะห์เพื่อส�ารวจความเหลื่อมล�้า

เชิงพื้นที่ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและน�าเสนอในรูปแบบแผนที่ด้วยการใช้ข้อมูลประชากรและดาต้า

เชิงพื้นที่ (spatial data) งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสม โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากเอกสาร โดยข้อมูล

เชิงปริมาณได้แก่ข้อมูลด้านประชากรผู้สูงอายุ และข้อมูลเชิงคุณภาพได้แก่พิกัดสถานบริการสาธารณสุข 

เส้นทางถนนหลวง และเขตการปกครอง เพื่อเปรียบเทียบระหว่างสองพื้นที่ศึกษา การศึกษาพบว่าพื้นที่ที่มี

ความเป็นชนบทมากกว่า มีสถานบริการสาธารณสุขที่ประชากรสามารถเข้าถึงได้ในรัศมีที่ใกล้น้อยกว่า และ

อาจมีอุปสรรคในการเข้าถึงที่เก่ียวข้องกับเครือข่ายถนนและการเดินทาง สภาพภูมิประเทศ และลักษณะ

ทางเศรษฐสังคมด้วย จากวรรณกรรมพบว่าการใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการส�ารวจการเข้าถึง

บริการสาธารณสุขสามารถสะท้อนความชัดเจนได้มาก ผลการส�ารวจน้ีสามารถน�าไปใช้เพื่อประกอบการ

ศึกษาเชิงลึกในการจัดท�า พัฒนา หรือปรับปรุงนโยบายที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

ค�าส�าคัญ:	บริการสาธารณสุข	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 ความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นที่	 การเข้าถึงบริการ

	 ด้านสุขภาพ	นโยบายสาธารณะ	นโยบายสาธารณสุข 
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Abstract

  Thailand is one of the countries where public health services have covered in every 

area, especially primary care services. However, availability of health services does not 

always indicate accessibility, particularly of older people and in the rural areas of 

the country where the number of elderly population is increasing. The objective of this

study is to explore disparity of older population’s health services accessibility using a 

geographic information system software ArcGIS Pro. This study is a mixed-method study, 

with data collected from public database and document. The researcher uses quantitative 

data of demographic information, and qualitative spatial data including location of health 

service centers, networks of local roads, and administrative areas and presents findings in 

form of maps to compare two districts. Findings show that  remote rural areas have less 

public health providers with less accessibility. Older population’s challenges to health services 

accessibility are up to rural road systems and transportation, location, and socioeconomic 

condition. Literature reviews have found that the use of a GIS software in studying health 

services accessibility provides clarity and is useful in the development and improvement 

of health and related policies.

Keywords: public health services, geographical information system (GIS), topological disparity, 

 health services accessibility, public policy, public health policy
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บทน�ำ

	 ประเทศไทยได้เข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุสมบูรณ์	(complete	aged	society)	ในปี	2564	(อุไรวรรณ	

กลิ่นหอม	และ	ธนพิชฌ์	แก้วกา,	2564)	ด้วยจ�านวนประชากรผู้สูงอายุที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	และ

จ�านวนประชากรวัยแรงงานและอัตราการเกิดที่ลดลงท�าให้รัฐบาลต้องมีมาตรการในการบริหารจัดการ

สภาพเศรษฐกิจ	 สังคม	 และสิ่งแวดล้อมท่ีมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรนี้อย่างรวดเร็ว	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพเนื่องจากประเทศที่ก�าลังเผชิญกับสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ

มีแนวโน้มที่จะมีการใช้งบประมาณรายจ่ายสูงตามไปด้วย	 (สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,	

2554)	 การปรับเปลี่ยนการใช้งบประมาณด้านสาธารณสุขโดยให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมสุขภาพ	

(health	 promotion)	 เป็นองค์ประกอบหนึ่งของบริการสาธารณสุขปฐมภูมิ	 เป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ใน

ประเทศทีก่�าลงัเข้าสูส่งัคมสงูวยั	และเป็นมาตรการทีจ่ะควบคุมค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสขุรวมถึงป้องกนั

โรคเรื้อรังในวัยสูงอายุ	(มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง,	2556;	Ming	&	Chan,	2015)	

อย่างไรก็ดี	 ประเทศต่าง	 ๆ	 มีบริบทและปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสภาวะสาธารณสุขของประชากร	

ยุทธศาสตร์ชาติ	การประเมินผล	และโครงสร้างการปกครองแตกต่างกัน	(Rütten,	2001)	

	 ในกรณีของประเทศไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อบต.)	 โดยเฉพาะองค์กรบริหารส่วน

ต�าบลและเทศบาลต�าบลมบีทบาทในการส่งเสรมิสขุภาพผู้สงูอายแุละประชากรกลุม่อ่ืน	ๆ 	เป็นอย่างยิง่	

เนือ่งจากเป็นองค์กรของรฐัซ่ึงอยู่ใกล้ชิดกับประชากรมากทีส่ดุ	อบต.	และเทศบาลต�าบลได้จัดกจิกรรม

ส่งเสรมิสขุภาพผู้สงูอายุร่วมกับองค์กรเครอืข่ายระดับต�าบลอย่างต่อเนือ่ง	นอกจากนีป้ระเทศไทยถอืว่า

เป็นประเทศที่มีความครอบคลุมด้านการส่งมอบบริการสาธารณสุขอย่างกว้างขวาง	 (Jongudomsuk	

et	al.,	2015)	โดยเฉพาะในระดับปฐมภูม	ิ(primary	care)	ซ่ึงให้บรกิารสาธารณสขุเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพ	

ป้องกันโรค	รักษาโรคและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนในชุมชน	ได้แก่สถานีอนามัยที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุก

ต�าบลทั่วประเทศ	ซึ่งประชากรทุกช่วงวัยในชุมชนสามารถใช้บริการได้	แต่เมื่อพิจารณาการกระจายตัว

ของสถานบรกิารในระดับของโรงพยาบาลกลบัพบว่ายงัมคีวามไม่เท่าเทยีมในความเพยีงพอของบรกิาร

สาธารณสุข	ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องของความไม่เท่าเทียมนี้	มีทั้งในเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจของพื้นที่

นัน้	ๆ 	เช่น	จังหวดัทีม่ภีาวะเศรษฐกจิทีดี่	จะมสีดัส่วนของเตียงต่อประชากรสงูกว่าและมผู้ีป่วยทีร่กัษาตัว

ในโรงพยาบาลมากกว่าจังหวัดที่มีภาวะเศรษฐกิจต�่ากว่า	 (ชื่นฤทัย	 กาญจนะจิตรา	 และคณะ,	 2552)	

หรือ	 กรุงเทพมหานครมีจ�านวนเตียงต่อประชากรมากกว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 2.7	 เท่า	

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	 2563)	 ซ่ึงถือได้ว่าเป็นสิ่งสะท้อนถึงความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขด้วย

	 ‘การเข้าถึง’	บริการสาธารณสุขสามารถพิจารณาได้สองประเภทตามการแบ่งของ	Guilliford	

et	 al.	 (2002)	 ได้แก่	 ‘การมีการเข้าถึง’	 (having	 access)	 ซ่ึงเป็นผลมาจากการมีอยู่ของบริการ
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สาธารณสุข	 และ	 ‘การได้รับการเข้าถึง’	 (gaining	 access)	 ซ่ึงคือการที่ปัจเจกบุคคลมีทรัพยากร

มากพอทีจ่ะสามารถจัดการกับอุปสรรคด้านการเงิน	การจดัการ	และวฒันธรรมสงัคม	หรอือ่ืน	ๆ 	เพือ่ทีจ่ะ

ใช้บรกิารสาธารณสขุได้	(2002)	โดยการเข้าถงึบรกิารสาธารณสขุน้ี	มปัีจจัยได้แก่	1)	ความพร้อมในการ

ให้บรกิาร	(availability)	2)	การได้รบัการยอมรบัและความสามารถในการจะได้มา	(acceptability	and	

affordability)	 โดยปัจจัยนี้เป็นปัจจัยด้านเศรษฐสังคม	 (socio-economic)	 ซ่ึงรวมไปถึงเช้ือชาติ

ศาสนา	เพศ	อาย	ุและราคา	3)	ภูมปิระเทศ	(Penchansky	&	Thomas,	1981;	Oliver	&	Mossialos,	

2004)	 โดยปัจจัยเชิงภูมิประเทศนี้หมายถึงการเข้าถึงเชิงพื้นที่หรือทางกายภาพของประชากรสู่สถาน

บริการสาธารณสุข	(Black,	et	al.,	2004)	และความเท่าเทียมของการเข้าถึงการบริการสาธารณสุข	

หมายถึงผู้ท่ีมีความต้องการที่เท่ากันในการใช้บริการสาธารณสุข	 ควรสามารถเข้าถึงบริการนั้นได้

เท่าเทียมกัน	 อย่างไรก็ตามจากสถิติผู้สูงอายุในประเทศไทย	 พบว่าผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในชนบท

จ�านวนมากเป็นโรคเรื้อรัง	 มีฐานะยากจน	 อยู่ในภาวะติดเตียง	 และประสบปัญหาในการเคลื่อนไหว	

นอกจากนีย้งัประสบปัญหาในการเข้าถงึสถานบรกิารด้านสขุภาพเนือ่งจากไม่มกีารขนส่งทีร่าคาย่อมเยา

(Osornprasop	&	 Sondergaard,	 2016)	 และไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพที่จัด

โดย	อบต.	หรือ	เทศบาลต�าบลได้เนื่องจากไม่สามารถเดินทางมายังสถานที่จัดกิจกรรมด้วยตนเองได้	

โดยเฉพาะเมือ่สมาชิกครอบครวัต้องออกไปท�างานระหว่างวันหรอือยูอ่าศัยตามล�าพงั	(Srichamroen,	

2020)	ดังนัน้ถงึแม้พจิารณาตามเขตปกครองท้องถิน่จะมทีีต้ั่งของสถานส่งมอบบรกิารสาธารณสขุอย่าง

ครอบคลมุ	กม็ไิด้แปลว่าการเข้าถึงบรกิารสาธารณสขุโดยเฉพาะของกลุม่ผู้สงูอายจุะมคีวามครอบคลมุ

ไปด้วย	เนือ่งจากข้อจ�ากดั	และอุปสรรคดังกล่าว	ปัญหาดังเหล่าน้ีสะท้อนให้เหน็ถึงประเด็นความท้าทาย

ด้านการเป็นสังคมสูงอายุสมบูรณ์ในประเทศไทยทั้งในด้านการส่งมอบบริการสาธารณสุขของรัฐ	และ

การรับบริการของกลุ่มประชากรสูงอายุ	 ซ่ึงหากไม่ได้รับการบริหารจัดการอย่างเร่งด่วนโดยหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	 ซ่ึงรวมถึงหน่วยงานที่อาจไม่ได้มีภารกิจก่อต้ังเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุโดยตรง	 อาจส่งผล

กระทบต่อประเด็นด้านสังคมและเศรษฐกิจอื่น	ๆ	อย่างกว้างขวางได้	ดังนั้นในการศึกษาเกี่ยวกับการ

เข้าถึงบริการสาธารณสุขของผู้สูงอายุ	 จึงควรมีการพิจารณาอย่างครอบคลุม	 ทั้งปัจจัยด้านสังคม	

เศรษฐกิจ	 และความแตกต่างของกายภาพเชิงพื้นที่หรือเชิงภูมิศาสตร์ด้วยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน	

และเกิดประโยชน์สูงสุดในการลดอุปสรรคการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของผู้สูงอายุด้านต่าง	 ๆ	

ดังกล่าวมาแล้ว

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

		 เพื่อใช้โปรแกรมสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ในการศึกษาความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นที่ในการเข้าถึง

บริการสาธารณสุขของผู้สูงอายุ
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ขอบเขตกำรวิจัย

	 1.	 ขอบเขตพื้นที่ในการวิจัย	พื้นที่ในการศึกษานี้	ได้แก่อ�าเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่	และ

อ�าเภอเมือง	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 เพื่อเป็นประโยชน์แก่การศึกษา	 จัดท�า	 หรือพัฒนานโยบายโดยมี

พื้นฐานอยู่บนหลักฐาน	(evidence-based	policy)	พื้นที่ศึกษาในงานชิ้นนี้จึงถูกเลือกจากปัจจัยได้แก่	

1)	เงื่อนไขด้านเศรษฐกิจของพื้นที่;	2)ระยะทางจากตัวเมือง;	3)	ความเป็นเมืองหรือชนบทของชุมชน	

โดยแสดงให้เห็นเขตพื้นที่บริการของสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิในอ�าเภอที่

มีลักษะด้านเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกัน	 ระดับจ�านวนประชากรผู้สูงอายุที่แตกต่างกันของ

แต่ละชุมชน	 (ต�าบล)	 ในอ�าเภอนั้น	 ๆ	 และเส้นทางถนนทางหลวงที่ตัดผ่านชุมชนและสถานบริการ

ด้านสุขภาพ	 โดยพื้นที่ที่ได้ศึกษาเป็นอ�าเภอในจังหวัดภาคเหนือ	 ซ่ึงเป็นภูมิภาคที่มีจ�านวนประชากร

สูงอายุมากที่สุดในประเทศไทย	

	 จังหวัดพื้นที่ศึกษาได้แก่จังหวัดเชียงใหม่	 และแม่ฮ่องสอน	 โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัด

ที่มีสถานบริการสาธารณสุขครอบคลุมทุกระดบัตัง้แต่ระดบัปฐมภูมิ	ได้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลและสถานอีนามยัต่าง	ๆ 	ระดับทติุยภูมไิด้แก่โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่เช่นโรงพยาบาลอ�าเภอ	

โรงพยาบาลจังหวัด	และโรงพยาบาลเฉพาะทาง	และระดับตติยภูมิคือโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีแพทย์

ผู้เช่ียวชาญหลายสาขาและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย	 ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่

ประชากรมีรายได้ต่อครัวเรือนต�่าที่สุดในภาคเหนือ	มีความเป็นชนบท	และภูมิประเทศเป็นภูเขา	โดย

มีสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและระดับทุติยภูมิเท่านั้น	

	 2.	 ขอบเขตประชากรและสิง่ทีศึ่กษา	ประชากรในการศึกษานีไ้ด้แก่ประชากรผู้สงูอายุทีอ่ยู่ใน

แต่ละต�าบลในอ�าเภอเขตพืน้ทีศึ่กษา	โดยจ�านวนประชากรเป็นข้อมลูเชิงคุณภาพ	นอกจากนีส้ิง่ทีศึ่กษา

ยังรวมไปถึงดาต้าเชิงพื้นท่ีได้แก่เส้นทางถนนหลวง	 พิกัดที่ต้ังสถานบริการสาธารณสุข	 และขอบเขต

การปกครองระดับต�าบลและอ�าเภอ	 โดยข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ผู้วิจัยค้นคว้าจากฐาน

ข้อมูลสาธารณะ	

	 เพื่อการเปรียบเทียบเชิงภูมิศาสตร์	 อ�าเภอพื้นที่ศึกษาคืออ�าเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่และ

อ�าเภอเมอืงจังหวดัแม่ฮ่องสอน	โดยข้อมลูประชากรผู้สงูอายเุป็นข้อมลูแยกรายอ�าเภอและต�าบล	และ

เป็นข้อมูลดิบ	จากกรมกิจการผู้สูงอายุ	ณ	วันที่	28	กุมภาพันธ์	2562	โดยลักษณะด้านต่าง	ๆ	ของ

อ�าเภอพื้นที่ศึกษามีรายละเอียดดังนี้
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ตำรำง 1	ลักษณะส�าคัญพื้นที่ศึกษา

ลักษณะส�ำคัญ อ�ำเภอแม่อำย จังหวัดเชียงใหม่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

สถานบริการ

สาธารณสุข

-	เป็นอ�าเภอที่ห่างไกลอ�าเภอเมืองและ

ศูนย์กลางทางการแพทย์และสาธารณสุข

ของจังหวัดมากที่สุด	(174	กิโลเมตร)	

ระยะทางจากอ�าเภอถึงโรงพยาบาลระดับ

ทุติยภูมิระดับจังหวัดที่ใกล้ที่สุด	คือ	

โรงพยาบาลนครพิงค์	อ�าเภอแม่ริม	

157	กิโลเมตร

-	มีสถานบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ

คือ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

และสถานีอนามัย	

-	มีโรงพยาบาลอ�าเภอ	คือโรงพยาบาล

แม่อาย	(60	เตียง)เป็นสถานบริการ

สาธารณสุขทุติยภูมิระดับต้น	

(โรงพยาบาลชุมชนมีเตียง	10	–	150	

เตียง	เขตพื้นที่บริการไม่เกิน	45	

กิโลเมตร)	

เป็นอ�าเภอเมืองและศูนย์กลาง

ทางการแพทย์และสาธารณสุข

ของจังหวัด

-	มีสถานบริการสาธารณสุขระดับ

ปฐมภูมิคือ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุข

ภาพต�าบลและสถานีอนามัย	

-	มีโรงพยาบาลจังหวัดคือโรงพยาบาล

ศรีสังวาลย์	(150	เตียง)	เป็นสถาน

บริการสาธารณสุขทุติยภูมิระดับต้น	

(โรงพยาบาลชุมชน	มีเตียง	10	–	

150	เตียง	เขตพื้นที่บริการไม่เกิน	

45	กิโลเมตร)

พื้นที่ 737	ตารางกิโลเมตร 2,483	ตารางกิโลเมตร

ประชากรทั้งหมด 78,007	คน 62,704	คน

จ�านวนประชากรสูง

อายุ	(60	ปีขึ้นไป)

8,575	คน	

(ร้อยละ	11	ต่อประชากรทั้งหมด)	

5,234	คน	

(ร้อยละ	11	ต่อประชากรทั้งหมด)

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

	 1.	 การใช้โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการส�ารวจเบื้องต้นถึงความเหลื่อมล�้าเชิงพื้นท่ี

ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของผู้สูงอายุ	 เพื่อการพัฒนาการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุม

อย่างแท้จรงิและลดความเหลือ่มล�า้ในการเข้าถงึบรกิารให้ได้มากทีส่ดุ	โดยเฉพาะในกลุม่ผู้สงูอายซ่ึุงมี

ข้อจ�ากดัด้านการเคลือ่นไหวและการเดินทาง	กระบวนการจดัท�านโยบายจึงจ�าเป็นต้องให้ความส�าคัญใน

การวเิคราะห์ปัจจัยด้านภูมศิาสตร์เพือ่ประกอบการตัดสนิใจเชิงนโยบายนอกเหนอืจากปัจจัยด้านเศรษฐ

สงัคมด้วย	โดยทีผ่่านมามกีารใช้ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์	(geographic	information	system)	หรอื	

GIS	 เป็นส่วนประกอบหนึ่งในการศึกษาข้อมูลการเข้าถึงบริการสาธารณสุข	 การวิเคราะห์ต้นทุนและ
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ประสิทธิผล	 การประเมินความครอบคลุม	 และการวางแผนและจัดสรรทรัพยากร	 เพื่อวางแผน

ด้านสาธารณสุขและปรับปรุงนโยบายในหลายประเทศและภูมิภาค	(Black,	et	al.,	2004)	ในด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข	มีการใช้ระบบ	GIS	ประกอบการศึกษาและส�ารวจปัญหา	จุดแข็งและ

ความท้าทายในประเด็นต่าง	ๆ	เช่นการเฝ้าระวังโรคต่าง	ๆ	การวิเคราะห์ความเสี่ยง	การเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขและการวางแผน	การอธิบายลักษณะของสุขภาพชุมชน	(Nykiforuk	&	Flaman,	2011)	

การวิเคราะห์ผลกระทบของสิ่งก่อสร้างที่อันตรายต่อแนวโน้มการเกิดโรคและการเสียชีวิตในชุมชน

การวางแผนการรักษาแบบฉุกเฉินและการวางเส้นทางของรถพยาบาล	(Higgs,	2004)

	 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์นี้	คือ	“ระบบบริหารจัดการดาต้าเชิงพื้นที่”	หรือ	“spatial	data	

management	 systems”	 (Fradelos	 et	 al.,	 2014,	 p.	 403)	 เป็นระบบที่สามารถท�าการวิเคราะห์	

รวบรวม	 บูรณาการดิจิทัลดาต้าที่มีความสัมพันธ์กับลักษณะเชิงภูมิศาสตร์เป็นช้ัน	 ๆ	 (layers)	 โดย

ชั้นของดิจิทัลดาต้าเหล่านี้อาจอยู่ในรูปภูมิลักษณะ	(topography)	หรือดาต้าจากดาวเทียม	(satellite	

data)	และดาต้าที่มีลักษณะเฉพาะ	(thematic	data)	(Fradelos	et	al.,	2014)	เช่นที่ตั้งของสถาน

ส่งมอบบริการของภาครัฐประเภทต่าง	 ๆ	 GIS	 ยังมีบทบาทในการสร้างสถานการณ์ต่าง	 ๆ	 เพื่อการ

ออกแบบนโยบาย	เมื่อน�าข้อมูลเชิงพื้นที่มาประกอบกับข้อมูลเช่นพฤติกรรมการใช้บริการสาธารณสุข

ของประชากรทีม่คีวามต้องการแตกต่างกนั	และระยะเวลาในการเดินทางเพือ่เข้าถงึบรกิารสาธารณสขุ	

โดยเฉพาะในกลุ่มย่อยของประชากร	(sub-group)	กลุ่มต่าง	ๆ	

	 จากการศึกษาการใช้	GIS	และข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ในการศึกษาการเข้าถึงบริการสาธารณสุข

ของ	Higgs	(2004)	พบว่าความแม่นย�าในการวิเคราะห์การเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้วย	GIS	สูงกว่า

วิธีที่มีการใช้อยู่ทั่วไปก่อนหน้าเช่น	 การวิเคราะห์ความพร้อมของผู้ให้บริการทางการแพทย์และ

การให้บริการด้านสุขภาพจิต	และกลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วย	โดยพิจารณาการนับจ�านวนสถานให้บริการ

ในบริเวณพื้นที่ศึกษา	หรือระยะเวลาในการเดินทาง	หรือระยะทางถึงสถานที่บริการ	(Fortney	et	al.	

2000,	as	cited	in	Higgs,	2004)	ซึ่งผลของการวิเคราะห์ในลักษณะนี้จะไม่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลใน

ระดับรายบุคคลทั้งในด้านต�าแหน่งที่อยู่อาศัยและความต้องการในการใช้บริการ	ซึ่งการวิเคราะห์	GIS	

สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนกว่า	(2004)	

	 2.	 ปัจจยัทางความแตกต่างของสถานะทางเศรษฐกิจ	สาธารณูปโภคขัน้พืน้ฐาน	ระยะทางจาก

ที่อยู่อาศัยถึงสถานบริการสาธารณสุข	 ระยะเวลาการเดินทาง	 และการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของ

ผู้สูงอายุ	ประเทศไทยมีการบริการสาธารณสุขของรัฐที่ราคาต�่าจากหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	และ

ระบบประกันสุขภาพของรัฐแบบอ่ืน	 ๆ	 แต่ปัจจัยในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคา

ที่ต�่าเท่านั้นจากการส�ารวจอนามัยและสวัสดิการของประชากรไทยปี	 2560	 พบว่าปัจจัยหลักที่มีผล

กระทบต่อการเข้ารับบริการสาธารณสุขของคนไทยรวมไปถึงปัจจัยด้านสถานะเศรษฐสังคม	 ปัจจัย
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ด้านภูมิศาสตร์	 ปัจจัยด้านประชากร	 โดยสาเหตุหลักที่ท�าให้คนไทยไม่เข้ารับการบริการสาธารณสุข

จากสถานบริการของภาครัฐอันดับแรก	ๆ	รวมไปถึงการไม่สามารถจ่ายค่าเดินทางได้	ไม่มีผู้พาไป	และ

ความไม่สะดวกในการเดินทาง	 (Chongthawonsatid,	 2021)	 โดยเฉพาะการเดินทางเพื่อรับบริการ

สาธารณสุขจากโรงพยาบาลประจ�าจังหวัด	(Kullanit	&	Taneepanichskul,	2017)	สะท้อนให้เห็นว่า	

ผู้ที่อยู ่อาศัยใกล้สถานบริการด้านสุขภาพมากกว่า	 มีความสะดวกในการเดินทาง	 และสามารถ

จ่ายค่าเดินทางเพื่อไปรับบริการสาธารณสุขได้	 มีแนวโน้มที่จะไปเข้ารับบริการมากกว่าหากมีปัญหา

สุขภาพ	(Chongthawonsatid,	2021)

	 อย่างไรก็ตามด้วยสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่	 ท�าให้ความ

สามารถในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข	 และความสามารถของผู้ให้บริการ	 ในแต่ละพื้นที่ก็มีความ

แตกต่างกัน	 นอกจากนี้สิ่งที่เป็นปัจจัยในความแตกต่างของการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ	 และความ

สามารถของผู้ให้บริการในพื้นที่	 ยังข้ึนอยู่กับความช่วยเหลือและการสนับสนุนด้านความรู้	 ความ

เช่ียวชาญ	ทกัษะ	และบรกิารของสถานพยาบาลภายในพืน้ทีใ่นระดับปฐมภูม	ิคือโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุ

ภาพต�าบล	 และสถานพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	 ระดับภูมิภาค	 เช่นโรงพยาบาลอ�าเภอ	 (ถือว่าเป็น

องค์กรระดับภูมภิาคของกระทรวงสาธารณสขุ)	ซ่ึงเป็นสถานพยาบาลระดับทติุยภูมอีิกด้วย	ด้วยเหตุน้ี

ท�าให้ความส�าคัญของการเข้าถึงแหล่งบริการสาธารณสุขเหล่านี้เป็นปัจจัยส�าคัญต่อสุขภาพผู้สูงอายุ

ทั่วประเทศไทยทั้งในรูปแบบการเข้าถึงการบริการโดยกลุ่มประชากรผู้สูงอายุเอง	 และในรูปแบบ

การบริการแบบผู้ให้บริการเข้าไปถึงกลุ่มประชากรผู้สูงอายุในชุมชน	 (outreach)	 (Hfocus,	 2561;	

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ,	2560)

	 ปัจจัยด้านระยะทางมีผลต่อการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของผู้สูงอายุ	 และการให้บริการ

สาธารณสุขแก่ผู้สูงอายุในชุมชน	โดยระยะทางที่ห่างไกลจากสถานที่บริการสาธารณสุข	(health	care	

facility)	 ท�าให้การใช้บริการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุลดลง	 (Nemet	&	Bailey,	 2000)	 โดยกลุ่ม

ที่ถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขคือผู้ที่มีฐานะยากจนและอยู่ในพื้นที่ชนบท	

(Weiss	et	al.,	2020)	นอกจากระยะทางและระยะเวลาทีม่ผีลกระทบต่อการเข้ารบับรกิารสาธารณสขุ

แล้ว	 ปัจจัยที่ส�าคัญอีกประการคือเส้นทางการเดินทาง	 เนื่องจากโดยทั่วไปประชาชนจะเลือกการ

เดินทางโดยเส้นทางที่มีพื้นผิวที่เป็นอุปสรรคน้อยที่สุด	 ดังนั้นในการศึกษาเกี่ยวกับการเดินทางเข้ารับ

บริการสาธารณสุข	 ณ	 สถานบริการที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดจึงพิจารณาจากการเดินทางบนเส้นทางซ่ึง

ส่วนใหญ่เป็นเครือข่ายถนน	(Weiss	et	al.,	2020)

	 เมื่อพิจารณาในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุโดยเฉพาะ	 พบว่า	 ประชากรไทยที่อายุมากกว่า	 60	

มแีนวโน้มทีจ่ะไม่เข้ารบับรกิารท่ีสถานพยาบาลเน่ืองจากความไม่สะดวกในการเดินทาง	โดยข้อค้นพบน้ี
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มีความสอดคล้องกับการศึกษาในกลุ่มประชากรผู้สูงอายุในประเทศเกาหลีใต้ที่มีความไม่สะดวก

ในการเดินทาง	 เป็นอุปสรรคหลักในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท

(Chongthawonsatid,	 2021)	 หลักฐานจากการศึกษาเปรียบเทียบการใช้บริการด้านสุขภาพของ

ผู้สูงอายุยังแสดงให้เห็นอีกว่า	ผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในเขตเมือง	(ร้อยละ	55)	มีแนวโน้มที่จะใช้บริการ

สาธารณสุขมากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในเขตชนบท	 (ร้อยละ	 50)	 และความช่วยเหลือด้านการเงิน

จากสมาชิกในครอบครัวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้บริการสาธารณสุขของผู้สูงอายุในเขตชนบท

มากกว่าในเขตเมือง	 แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ว่าหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจะครอบคลุมค่าใช้จ่าย

การรักษาพยาบาล	ปัจจัยด้านการเงินและเศรษฐกิจของผู้สูงอายุและความไม่เสมอภาคทางภูมิศาสตร์

ส่งผลต่อการรับบริการสาธารณสุข	อย่างไรก็ตามการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	การสนับสนุนการศึกษา	

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางสังคม	 และความมั่นคงด้านรายได้	 สามารถเพิ่มอัตราการใช้บริการ

สาธารณสุขของกลุ่มประชากรผู้สูงอายุได้	(Quashie	&	Pothisiri,	2019)

	 ลกัษณะทางเศรษฐกจิอาจสะท้อนได้จากสถานะทางเศรษฐกิจของครวัเรอืน	และการครอบครอง

ยานพาหนะท่ีใช้เดินทาง	 และลักษณะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานซ่ึงได้แก่เครือข่ายถนน	 การบริการ

ด้านการโดยสารและขนส่ง	 และสถานบริการสาธารณสุข	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มประชากรที่อาศัย

ในเขตชนบทส่วนใหญ่ไม่มีรถยนต์	และจากการศึกษาของ	Jordan	et	al.	(2004)	เกี่ยวกับการเดนิทาง

ความเป็นชนบท	และความต้องการบริการสาธารณสุขพบว่า	ระยะทางและเวลาการเดินทางที่ยาวนาน

ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนการดูแลด้านสาธารณสุขและเป็นปัจจัยที่ท�าให้เกิดโรคเรื้อรังที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ผู ้ที่อยู ่อาศัยห่างไกลจากสถานบริการสาธารณสุขยังมีผลลัพธ์ทางสุขภาพ	 (health	

outcomes)	เช่น	อัตราการรอดชีวิต	ระยะเวลาในการพกัรกัษาทีโ่รงพยาบาล	การเข้ารบับรกิารการตรวจ

ติดตามท่ีด้อยกว่าผู้ทีอ่ยู่อาศัยในระยะทางใกล้และใช้เวลาเดินทางสัน้กว่า	อย่างไรกต็ามปัจจยัทีส่�าคัญ

นอกจากระยะทางและเวลาการเดินทาง	คือสถานทีต้ั่งทางของสถานบรกิารสาธารณสขุด้วย	โดยในการ

พจิารณาผลทางสขุภาพควรค�านงึถึงทีต้ั่งของสถานบรกิารสาธารณสขุหลายประเภทประกอบกนั	ได้แก่

สถานบรกิารขัน้ปฐมภูมแิละทติุยภูมริวมถงึสถานบรกิารเฉพาะทาง	เช่นศูนย์ตรวจมะเรง็เฉพาะทาง	ฯลฯ	

ด้วยเช่นกัน	ไม่ใช่เพียงแค่สถานบริการสาธารณสุขเพียงประเภทเดียวเท่านั้น	(Kelly	et	al.,	2016)

	 3.	 การใช้โปรแกรมสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ในการจัดท�านโยบายและบริหารงานภาครัฐผ่าน

มมุมองพาราไดม์ด้านรฐัประศาสนศาสตร์	การเพิม่ประสทิธภิาพของการท�างานของภาครฐัถอืเป็นหวัใจ

ของพาราไดม์รัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่	หรือ	NPM	(New	Public	Management)	โดยวิธีหนึ่งคือ

การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	(Osborne	&	Gaebler,	1992)	ที่ผ่านมามีการใช้ข้อมูลเชิง

ปรมิาณ	และเชิงคุณภาพร่วมกนัในการวเิคราะห์และแสดงผลในรปูแบบแผนทีผ่่านโปรแกรมสารสนเทศ

เชิงภูมิศาสตร์ในการจัดท�านโยบายและการจัดการบริหารจัดการประเด็นด้านสาธารณสุข	 และมีการ
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สนบัสนนุให้มกีารใช้ระบบสารสนเทศเชิงภูมศิาสตร์มากขึน้ในด้านอ่ืน	ๆ 	เช่นสงัคมสงเคราะห์	(Teixeira,	

2018)	เพราะการน�าเสนอในรูปแบบทีม่องเห็นได้	(visualization)	ผ่านการบูรณาการข้อมูลและดาต้า

เหล่านีเ้ปรยีบเสมอืน	“พาหนะทีช่่วยแปลความรูร้ะหว่างกันของนกัวิทยาศาสตร์	ผู้จัดท�านโยบาย	และ

ชาวบ้าน”	(Teizeira,	2018,	p.	14)	และจะท�าให้การจัดท�านโยบายของรัฐมีความเป็นบริบทเชิงพื้นที่

และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้มากขึ้น	

	 นอกจากนี้	 นโยบายและการบริหารจัดการของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุ

ในประเทศไทยนัน้ไม่ได้มผู้ีเกีย่วข้องเฉพาะหน่วยงานด้านสาธารณสขุเท่านัน้	แต่เป็นการท�างานร่วมกนั

ของหลายหน่วยงานในลักษณะเครือข่าย	โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น	(Srichamroen,	2020)	ซึ่งการ

ท�างานในลักษณะเครือข่ายนี้เป็นลักษณะส�าคัญอย่างหน่ึงของการบริหารจัดการภาครัฐในพาราไดม์	

การจัดการปกครองสาธารณะแนวใหม่หรือ	NPG	(New	Public	Governance)	(Osborne,	2006;	

Casady	et	al.,	2020)	ซึ่งประโยชน์จากการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว	

จะช่วยท�าให้การวางแผนงานและการด�าเนินงานของเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับสุขภาพของผู้สูงอายุเกิด

ประสิทธิภาพมากขึ้นได้	

ระเบียบวิธีวิจัย

	 1.	 การเก็บข้อมลู	งานวิจยัช้ินนีเ้ป็นการวจัิยแบบผสม	(mixed	methods)	โดยการเกบ็รวบรวม

ข้อมูลใช้วิธีการเก็บข้อมูลทางเอกสารทั้งหมด	

 ข้อมูลเชิงปริมาณ	 ได้แก่ข้อมูลสถิติประชากรผู้สูงอายุแยกตามต�าบล	 เป็นข้อมูลที่อยู่ในฐาน

ข้อมลูของกรมกิจการผู้สงูอาย	ุโดยผู้วจัิยท�าการเกบ็ข้อมลูตัวเลขจ�านวนประชากรผู้สงูอายแุต่ละต�าบล

ในอ�าเภอเขตพื้นที่ศึกษาตามที่แสดงในเว็ปไซต์ของกรมกิจการผู้สูงอายุ	 https://www.dop.go.th/th/

know/side/1/1/238	 และบันทึกลงในโปรแกรม	Microsoft	 Excel	 เนื่องจากข้อมูลสาธารณะใน

เว็ปไซต์เป็นเพียงการน�าเสนอตัวเลขเท่านั้น	 ไม่สามารถดาวน์โหลดได้	 ข้อมูลสถิติประชากรนี้จะถูก

วิเคราะห์และน�าเสนอแบบแผนที่สถิติ	(Statistical	map)	

	 ข้อมูลเชิงคุณภาพ	ได้แก่ข้อมูลชื่อสถานบริการสาธารณสุขและพิกัด	(ละติจูดและลองติจูด)	

โดยที่ตั้งสถานบริการสาธารณสุข	 เก็บข้อมูลจากเว็ปศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ	 https://data.go.th/

dataset/health-citizeninfo	 และข้อมูลเส้นทางถนนหลวง	 และเขตการปกครอง	 เก็บข้อมูลจาก	

https://csuwan.weebly.com/360436343623360936603650362736213604--download.html	

	 ถึงแม้พิกัดท่ีต้ังจะเป็นข้อมูลตัวเลข	 แต่ตัวเลขไม่ได้มีนัยยะส�าคัญเชิงปริมาณ	 เช่นเดียวกับ

เส้นทางถนนหลวงและเขตการปกครองที่ไม่ได้สะท้อนถึงปริมาณ	 และขนาด	 แต่น�าเสนอลักษณะ
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เครือข่ายและขอบเขต	 หรือการกระจายตัวของข้อมูลแบบนามบัญญัติ	 ดังนั้นในการศึกษานี้	 ข้อมูล

เหล่านี้จึงถือเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ	 (Buckley,	 2013;	 Anderson,	 2022;	 The	 University	 of	

Oklahoma,	n.d.)

	 2.	 การวิเคราะห์ข้อมลู	ในการศึกษานีก้ารวเิคราะห์ข้อมลูเชิงปรมิาณ	และเชิงคุณภาพ	จ�าเป็น

ต้องท�าควบคู่กันไปในโปรแกรม	 ArcGISPro	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิงพื้นที่และประชากร	 เช่น

การวิเคราะห์ความแตกต่างของระดับจ�านวนประชากรผู้สูงอายุในแต่ละต�าบลภายในอ�าเภอเขตพื้นที่

ศึกษาต้องใช้ข้อมูลจ�านวนประชากรผู้สูงอายุ	 ซ่ึงเป็นข้อมูลเชิงปริมาณ	 และขอบเขตพื้นที่ต�าบล	

ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ	

	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองประเภท	 ผู้วิจัยน�าข้อมูลเชิงคุณภาพมาสร้างช้ันแผนที่	 (map	

layers)	ในโปรแกรม	ArcGIS	Pro	เพื่อแสดงเขตการปกครอง	ต�าแหน่งที่ตั้งสถานบริการสาธารณสุข

ในพื้นที่ศึกษา	และถนนหลวงที่ตัดผ่านในพื้นที่	จากนั้นท�าการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรโดยใช้การ

วเิคราะห์ข้อมลูแบบตัวแปรเดียว	(Univariate	Statistical	Analysis)	เพือ่สร้างความสมัพนัธ์เชิงพืน้ที่

และประชากร	(Topology)	ในการน�าเสนอระดับความแตกต่างของจ�านวนประชากรผู้สงูอายุในแต่ละ

ต�าบลในพื้นที่ศึกษา	 และท�าการก�าหนดรัศมีระยะทางการให้บริการ	 (Create	 service	 areas)	 ของ

สถานบริการสาธารณสุขเพื่อวิเคราะห์การเข้าถึงการให้บริการ

	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวด้วยโปรแกรม	 ArcGIS	 Pro	 การแสดงข้อมูลบนแผนที่จะ

ประกอบไปด้วย

	 1.	 ผลการวิเคราะห์เชิงส�ารวจด้วยดาต้าเชิงพื้นที่	(Exploratory	spatial	data	analysis)	ซึ่ง

จะแสดงให้เหน็ถงึขอบเขตต�าบลและอ�าเภอของพืน้ทีศึ่กษา	จ�านวนประชากรผู้สงูอาย	ุและ	ระดับจ�านวน

ประชากรผู้สูงอายุในต�าบลภายในอ�าเภอพื้นที่ศึกษาแบ่งตามสี	 สัญลักษณ์แสดงแหล่งที่ต้ัง	 ประเภท	

และขอบเขตพื้นที่บริการของสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา	

	 2.	 การก�าหนดและการแสดงลกัษณะเชิงพืน้ทีโ่ดยการแสดงขอบเขตของพืน้ทีด้่วย	Buffering	

Features	 เช่น	 พื้นที่บริการของสถานบริการสาธารณสุขระดับต่างปฐมภูมิและทุติยภูมิในพื้นที่ศึกษา	

และสัญลักษณ์ต่าง	ๆ 	ที่แสดงถึงถนนและสถานที่ประกอบกับลักษณะทางประชากร	เช่นระดับจ�านวน

ประชากรผู้สูงอายุในต�าบลภายในอ�าเภอพื้นที่ศึกษา	 เครือข่ายถนนหลวง	 แหล่งที่ต้ัง	 ประเภท	 และ

พื้นที่บริการของสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ศึกษา	พื้นที่บริการของสถานบริการสาธารณสุขระดับ

ปฐมภูมิและทุติยภูมิในพื้นที่ศึกษา		

	 การศึกษาพื้นที่ที่สนใจด้วยโปรแกรม	ArcGIS	Pro	และการท�าแผนที่นี้	 สามารถแสดงออก

ได้เป็นชั้นของแผนที่	2	ลักษณะ	ได้แก่	แผนที่แบบ	vector	ซึ่งคือแผนที่ที่ประกอบด้วยชั้นของข้อมูล
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ได้แก่ระดับจ�านวนของประชากรผู้สูงอายุ	ขอบเขตพื้นที่ให้บริการ	(service	areas)	และดาต้าเชิงพื้นที่

อื่น	ๆ	โดยไม่เห็นสภาพภูมิประเทศ	โดยในการศึกษานี้	แผนที่แบบ	vector	เป็นแผนที่สถิติโดยมีองค์

ประกอบคือการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูแบบตัวแปรเดียวของระดับจ�านวนประชากรผู้สงูอายทุีแ่ตก

ต่างกนัในเชิงปรมิาณของแต่ละต�าบลในพืน้ทีศึ่กษา	และแผนทีแ่บบ	raster	ซ่ึงคือแผนทีท่ีป่ระกอบด้วย

ชั้นข้อมูลได้แก่ดาต้าเชิงพื้นที่	ขอบเขตพื้นให้บริการ	(service	areas)	และสภาพภูมิประเทศ	

 1. ผลกำรศึกษำ

	 	 6.1	 พื้นที่อ�าเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่

 

ถถถ

แผนที่ A:	แผนทีแ่สดงจ�านวนประชากรสงูอายใุนต�าบลต่าง	ๆ 	ทีต้ั่งสถานบรกิารสาธารณสขุและพืน้ทีบ่รกิาร	

	 และเครือข่ายถนนหลวงภายในอ�าเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่ในมุมมอง	vector
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บริการสาธารณสุขของผู้สูงอายุ

แผนที่ B: แผนท่ีแสดง	ทีต้ั่งสถานบรกิารสาธารณสขุและพืน้ทีบ่รกิาร	และเครอืข่ายถนนหลวงภายในอ�าเภอ

	 แม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่	ในมุมมอง	raster

	 แผนที่	A	และ	B	แสดงให้เห็นถึงจ�านวนประชากรสูงอายุในต�าบลต่าง	ๆ	ที่ตั้งสถานบริการ

สาธารณสุขและพื้นที่บริการ	และเครือข่ายถนนหลวงภายในอ�าเภอแม่อาย	โดย	จากแผนที่	A	พบว่า

ต�าบลแม่นาวางเป็นต�าบลที่มีผู้สูงอายุอาศัยเป็นจ�านวนมากที่สุด	อย่างไรก็ตามเมื่อท�าการขยายแผนที่	

B	 ในมุมมอง	 raster	พบว่าบริเวณหมายเลข	1	และ	2	แสดงในแผนที่ในเขตต�าบลแม่นาวาง	และ	

หมายเลข	3	แสดงในต�าบลบ้านหลวงเป็นที่ตั้งขอบชุมชนที่อยู่อาศัยที่อยู่นอกรัศมี	2	กิโลเมตรและ	

5	กิโลเมตร	จากสถานพยาบาลขั้นปฐมภูมิโรงพยาบาลต�าบลที่ใกล้ที่สุด	และต�าบลเหล่านี้	 ไม่มีถนน

หลวงตดัผ่าน	หากผู้สูงอายุจ�าเป็นต้องเข้ารับการบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลแม่อายจะต้องเดินทาง

กว่ายี่สิบกิโลเมตรจากต�าบลบ้านหลวงและ	 16	 กิโลเมตรจากต�าบลแม่นาวาง	 หรือจากการศึกษา

เกี่ยวกับการเดินทางของผู้สูงอายุในชนบท	 ผู้สูงอายุอาจต้องเดินทางด้วยเท้าหรือรถจักรยานยนต์

มากกว่า	 2	 –	 5	 กิโลเมตรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลที่ใกล้ที่สุด	 ซ่ึงอาจเป็นอุปสรรค

ในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ	หรือรักษาสุขภาพได้	
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  6.2	 พื้นที่อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน	จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แผนที่ C:	แผนที่แสดงจ�านวนประชากรสูงอายุในต�าบลต่าง	ๆ 	ที่ตั้งสถานบริการสาธารณสุขและพื้นที่บริการ	

	 และเครือข่ายถนนหลวงภายในอ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน	ในมุมมอง	vector

แผนที่ D:	แผนทีแ่สดง	ทีต้ั่งสถานบรกิารสาธารณสขุและพืน้ทีบ่รกิาร	และเครอืข่ายถนนหลวงภายในอ�าเภอ

	 เมืองแม่ฮ่องสอน	ในมุมมอง	raster
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บริการสาธารณสุขของผู้สูงอายุ

 แผนที่	C	และ	D	แสดงให้เห็นถึงจ�านวนประชากรสูงอายุในต�าบลต่าง	ๆ	ที่ตั้งสถานบริการ

สาธารณสุขและพื้นที่บริการ	 และเครือข่ายถนนหลวงภายในอ�าเภอเมือง	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 โดย	

จากแผนที่	 C	 พบว่าต�าบลผาบ่อง	 ต�าบลจองค�า	 และต�าบลปางหมูเป็นต�าบลที่มีผู้สูงอายุอาศัยเป็น

จ�านวนมากท่ีสุด	 อย่างไรก็ตามเมื่อศึกษาพื้นที่ด้วย	 Google	 Earth	 Pro	 พบว่ามีชุมชนในเขต

อ�าเภอเมอืงจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่ีต้ังอยูภ่ายในหบุเขาอย่างกระจัดกระจายเป็นจ�านวนมาก	ไม่อยูภ่ายใน

รัศมี	 2	 –	 5	 กิโลเมตรจากสถานบริการสาธารณสุขขั้นปฐมภูมิเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	

และเข้าถึงได้โดยถนนลูกรังเท่านั้น	โดยบริเวณหมายเลข	1	แสดงในในแผนที่	D	เป็นเพียงตัวอย่าง

หนึ่งเท่านั้น	 นอกจากนี้ระยะทางจากเขตต�าบลที่มีประชากรสูงอายุจ�านวนมากที่สุดในอ�าเภอยังไกล

มากกว่า	 20	กิโลเมตร	 ในการเดินทางถึงโรงพยาบาลศรีสังวาลย์	 (โรงพยาบาลธัญญารักษ์เป็นสถาน

บ�าบัดผู้ติดยาเสพติด)	ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจ�าจังหวัด	และชุมชนมีความห่างไกลจากเครือข่ายถนน

หลวงด้วย	นอกจากอุปสรรคด้านการเดินทางเช่นเดียวกบัผู้สงูอายใุนเขตอ�าเภอแม่อาย	จังหวัดเชียงใหม่

แล้ว	ประชากรสูงอายุในเขตอ�าเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังมีอุปสรรคจากสภาพภูมิประเทศที่เป็น

ภูเขาอีกด้วย	 เป็นที่น่าสนใจว่าอ�าเภอเมืองซ่ึงเป็นศูนย์กลางด้านการแพทย์ของจังหวัดในจังหวัดที่มี

ลกัษณะชนบทเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน	มปัีจจยัอุปสรรคทีก่่อให้เกดิความเหลือ่มล�า้ในการเข้าถงึบรกิาร

สาธารณสุขของผู้สูงอายุ	มากกว่าอ�าเภอที่อยู่ไกลจากตัวเมืองมากที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่เสียอีก

สรุปผลกำรศึกษำ

	 การศึกษาและน�าเสนอด้วยมุมมองแผนที่ท�าให้เห็นความเหลื่อมล�้าในการเข้าถึงบริการ

สาธารณสุขของประชากรผู้สูงอายุชัดเจนขึ้นในเชิงพื้นที่	 โดยจากการศึกษาพื้นที่อ�าเภอแม่อาย

จังหวดัเชียงใหม่	และอ�าเภอเมอืง	จังหวดัแม่ฮ่องสอน	ท�าให้ทราบจากลกัษณะเชิงภูมศิาสตร์และดาต้า

เชิงพื้นท่ีว่า	 ถึงแม้สถานบริการสาธารณสุขในประเทศไทยมีที่ต้ังค่อนข้างครอบคลุมอยู่ในแต่ละพื้นที	่

(availability	coverage)	แต่ในเชิงระยะทางและการเดินทาง	ยังไม่มีหลักฐานว่าทุกชุมชนจะสามารถ

เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงอย่างแท้จริง	 หรืออาจไม่สามารถสรุปได้ว่ามีการเข้าถึงได้ที่

เท่าเทียมนั่นเอง	โดยประชากรในพื้นที่ที่มีความเปราะบางด้านเศรษฐกิจ	ขาดโครงสร้างเครือข่ายถนน

ทีค่รอบคลมุ	มรีะยะทางห่างไกลจากศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับภูมภิาคขนาดใหญ่	มลีกัษณะชนบท	

และมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา	 เช่นอ�าเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 เป็นกลุ่มที่มีความท้าทาย

ในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขมากท่ีสุด	 ดังนั้นการมีสวัสดิการด้านสาธารณสุขและประกันสุขภาพที่

ครอบคลุมไม่ได้หมายความว่าประชากรสูงอายุที่มีสิทธิ์จะสามารถเข้าถึงสิทธิ์ถึงของตนเองได้ทั้งหมด	

จงึควรค�านงึถงึปัจจยัเปราะบางเหล่านีใ้นการก�าหนดนโยบายด้านการส่งเสรมิสขุภาพ	ป้องกันโรค	และ

บรกิารสาธารณสขุอ่ืน	ๆ 	อย่างทัว่ทกุด้านแก่ผู้สงูอายใุนสงัคมสงูวัยสมบรูณ์ซ่ึงจะมปีระชากรวัยแรงงาน

ที่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้น้อยลงอย่างต่อเน่ือง	 และใช้การศึกษาเชิงภูมิศาสตร์และแผนท่ีประกอบ
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ในการวิเคราะห์และก�าหนดแนวทางนโยบายที่เน้นการเข้าถึงได้	 (accessible)	 อย่างเท่าเทียมและ

แท้จริงด้วย

ข้อจ�ำกัดในกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ

	 การใช้ระบบการจัดการสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ทั้งเพื่อการวิเคราะห์และน�าเสนอข้อมูลบน

แผนที่	 หรือเพื่อการจัดท�าแผนที่	 จ�าเป็นต้องใช้ดาต้าเป็นจ�านวนมาก	 เช่นชุดข้อมูลประชากร	 แหล่ง

ที่ต้ังหรือพิกัดของสถานที่ที่เก่ียวข้องในการศึกษา	 เส้นทางถนน	 พื้นที่และขอบเขตพื้นที่	 ซ่ึงข้อมูล

สาธารณะทีเ่ก่ียวข้องเหล่านีเ้ข้าถึงได้ยาก	และถงึแม้จะมเีผยแพร่ในเวป็ไซต์ของหน่วยงานราชการกไ็ม่

ได้เป็นข้อมลูทีเ่ป็นปัจจบุนั	และไม่ได้อยูใ่นรปูแบบทีส่ามารถน�าไปใช้ได้เลย	เช่นต้องสร้างชุดจากข้อมลู

ตัวเลขที่แสดงอยู่บนเว็ปไซต์	ซึ่งข้อมูลสาธารณะควรมีการท�าให้อยู่ในรูปแบบไฟล์ชุดข้อมูลที่สามารถ

ดาวน์โหลดเพือ่น�าไปใช้ต่อได้	ข้อมลูยงัมคีวามกระจัดกระจายและไม่ได้เอ้ือให้การน�าไปใช้เพือ่การจัดท�า

แผนที่หรือวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์เป็นไปได้ง่าย	 นอกจากนี้การติดต่อหน่วยงานราชการเจ้าของข้อมูล

ผ่านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์เพื่อสอบถามเพิ่มเติมยังไม่มีการตอบรับและไม่สามารถติดต่อได้โดยง่าย

อีกด้วย	 โดยที่หากข้อมูลสาธารณะเหล่านี้อยู่ในรูปแบบที่สามารถน�าไปใช้งานได้โดยง่าย	และมีความ

เป็นปัจจุบัน	 การใช้โปรแกรมสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดท�าและปรับปรุง

นโยบายสาธารณะได้มากขึ้นอย่างแน่นอน
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