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ระบบภูมิสารสนเทศเพือ ส่ งเสริมโครงการเมืองน่ าอยู่
ในด้ านสาธารณสุ ข จังหวัดนครศรีธรรมราช
Geo-Informatics for increasing Healthy Cities Project Efficiency
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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาระบบภู มิ ส ารสนเทศเพื! อ ส่ ง เสริ มโครงการเมื อ งน่ า อยู่ ใ นด้ า นสาธารณสุ ข จั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช เป็ นการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศและรู ปแบบการวิเคราะห์ที!ทาํ ให้เพิ!มประสิ ทธิ ภาพการ
ติดตามการกระจายตัวหน่วยบริ การด้านสาธารณสุข ในจังหวัดนครศรี ธรรมราช เพื!อให้เกิดความเสมอภาคในการ
เข้าถึงหน่วยบริ การด้านสาธารณสุข อย่างทัว! ถึงเพื!อประกอบโครงการเมืองน่าอยูใ่ นด้านสาธารณสุ ขต่อไป ระบบ
ภูมิสารสนเทศสนับสนุนการผลิตแผนที!หน่วยบริ การด้านสาธารณสุ ข แบ่งตามระดับของหน่วยบริ การ พบว่ามี
ระดับหน่วยบริ การได้แก่ 1.0 ระดับปฐมภูมิ 2.1 ระดับทุติย-ภูมิระดับต้น 2.2 ระดับทุติยภูมิระดับกลาง 2.3 ระดับ
ทุติยภูมิระดับสูง และ 3.1 ระดับตติยภูมิระดับสูง ได้แก่ โรงพยาบาล 23 แห่ง สถานี อนามัย 251 แห่ ง ศูนย์สุขภาพ
ชุมชน 260 แห่ง และการวิเคราะห์การเข้าถึงหน่วยบริ การด้านสาธารณสุข เพื!อส่งเสริ มโครงการเมืองน่าอยูใ่ นด้าน
สาธารณสุข ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จากงานวิจยั พบว่า ระยะเวลาในการเข้าถึงบริ การระดับพื;นฐาน มีค่าเฉลี!ยของ
ทุกหมู่บา้ นไปยังหน่วยบริ การใช้เวลา 3.39 นาที และหากมีการนําระบบภูมิสารสนเทศไปประกอบการวางแผน
โดยบุคลากรจากสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดเพื!อการติดตามงานด้านสาธารณสุ ขจะช่วยให้ติดตามการกระจาย
ทรัพยากรด้านสาธารณสุข และการวิเคราะห์การเข้าถึงบริ การด้านสาธารณสุขได้สะดวกมากขึ;น
คําสําคัญ: ระบบภูมิสารสนเทศ การวิเคราะห์โครงข่าย การเข้าถึงหน่วยบริ การด้านสาธารณสุข

Abstract
This research is applied Geo-informatics to support the projects on the city’s public health, Nakhon Si
Thammarat province. Geo-informatics can serve as a useful tools for the promoting the provincial public health
and to monitor and plan the distribution of public health service units at Nakhon Si Thammarat province. It can
be supported to extensively achieve equality in access to health care service center in this province. The level of
the health care service center was divided as primary health care service (1.0), secondary level (2.1), middle64
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secondary level (2.2), senior secondary level (2.3), and tertiary level (3.1). 23 hospitals, 251 health care service
centers, 260 community health care centers and road accessibility are included in GIS database. The results
showed that Health Care Service Accessibility Analysis can be applied by using Geo-informatics. The average
access time is 3.39 minutes of all villages. If the Geo-informatics application is used to support for planning,
tracking the health care center, it should track the distribution of health care service resources and in equity
health service accessibility in the future.
Keywords: geo-informatics, network analysis, health care center accessibility
(People Participation) เป็ นสําคัญ ภายใต้คาํ ขวัญที!ใช้
ในการรณรงค์ ให้เมืองต่าง ๆ หันมาสนใจ และดําเนิ น
โครงการว่า Healthy Cities for Better Life หรื อ บ้าน
น่าอยู่ เมืองน่าอยู่ สุ ขภาพดี ชีวีสดใส เมื!อปี 2539 ซึ! ง
ประเทศต่ า ง ๆ รวมทั;ง ประเทศไทย ต่ า งใช้ค วาม
พยายาม ที! จะค้น หา และพัฒนา แผนงานโครงการ
ต่ า งๆ เพื! อ ดํา เนิ น การตามสภาพ และระดับ ความ
รุ นแรง ของปั ญหาที!แตกต่างกันมาโดยตลอด
ระบบภู มิ ส ารสนเทศ (Geo-Informatics)
เป็ นเครื! องมือที!สาํ คัญในการบูรณาการข้อมูลเชิงพื;นที!
กับ ข้อ มู ล ทางด้า นสาธารณสุ ข เข้า ด้ว ยกัน เพื! อ การ
ตัด สิ น ใจได้ดี แ ละรวดเร็ ว ยิ! ง ขึ; น ในการเฝ้ าระวัง
สอบสวนและควบคุ ม โรค รวมทั;ง เพื! อ รั บ ทราบถึ ง
เทคโนโลยีแ ละข้อมู ล ที! ดี สําหรั บการตัด สิ น ใจและ
วางแผนป้ องกันการระบาดดังนั;น ผูก้ าํ หนดนโยบาย
ผูเ้ ชี!ยวชาญทางด้านการแพทย์ นักวิจยั นักวิชาการจึ ง
ควรมีเครื! องมือช่วยเหลือในการวางแผน ตัดสิ นใจใน
การบริ หารงานสาธารณสุข [2]
ดังนั;นงานศึ กษาครั; งนี; มี วตั ถุประสงค์เพื!อ
ประยุ ก ต์ ร ะบบภู มิ ส ารสนเทศเพื! อ สนั บ สนุ น การ
ให้ บ ริ การและติ ด ตามงานสาธารณสุ ขจั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช และวิเ คราะห์ ก ารเข้า ถึ ง หน่ ว ย

1. บทนํา
นับตั;งแต่ปี พ.ศ.2520 ที!องค์การอนามัยโลก
(WHO)
ซึ! งเป็ นองค์ ก รชํ า นาญพิ เ ศษของ
สหประชาชาติ ที! ท ํา หน้า ที! ส่ ง เสริ ม และคุ ้ม ครอง
สุขภาพอนามัยของประชาชน ได้มีมติร่วมกัน ในการ
ประชุมสมัชชา สมัยที! 30 กําหนดเป้ าหมาย "สุ ขภาพดี
ถ้วนหน้า ปี ค.ศ.2000" (Health for All by the Year
2000) เป็ นเป้ าหมายร่ วมกันที! จะดําเนิ นการ เพื!อให้
ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ทุกอาชีพ ได้รับสิ ทธิ มีโอกาส
และมีส่วนร่ วม ในการพัฒนาสุ ขภาพของตน โดยเท่า
เทียมกัน ในด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค
และการดูแลรักษาตนเอง ให้ปราศจากโรค และความ
พิการ โดยได้รับประโยชน์ จากการจัดสรรทรัพยากร
เพื!อการพัฒนาสาธารณสุ ข อย่างเป็ นธรรม และมีชีวิต
อยู่ อย่า งมี คุณ ภาพชี วิต ที! ดี รวมตลอดถึ งการมี ส่ว น
ร่ วม ในการเสริ มสร้างเศรษฐกิจ และสังคมในท้องถิ!น
ที! อ ยู่อ าศัย อย่า งเต็ม ที! [1] ซึ! งในการประชุ ม ใหญ่ ที!
อัล มา อตา ประเทศรั สเซี ย ในปี ถัด มา (พ.ศ.2521)
ประเทศภาคีสมาชิก ขององค์การอนามัยโลก ได้ตกลง
ร่ วมหัน ที! จะนําเอาการสาธารณสุ ขมูลฐาน (Primary
Health Care) โดยยึดเอาการพัฒนาพฤติกรรมสุ ขภาพ
สังคม สิ! งแวดล้อม และบริ การสุ ขภาพพื;นฐาน เป็ น
แนวทางสํา คัญ โดยเน้น การมี ส่ว นร่ ว มของชุ ม ชน
65
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ในทางกายภาพเป็ นระยะทางของจุ ดให้บริ การด้าน
สาธารณสุ ข เป็ นไปตามระยะทางที! กํา หนดได้ ซึ! ง
สามารถเพิ!มประสิ ทธิ ภาพในด้านบริ การสาธารณสุ ข
ดังนี; 1) นํามาใช้ในการวางแผนการจัดระบบบริ การ
สุ ข ภาพแบบเป็ นเครื อข่ า ย เพื! อ รองรั บ ต่ อ ความ
ต้องการด้านการเข้าถึงบริ การสุ ขภาพของประชาชน
ในอนาคต 2) เกิ ด ประสิ ทธิ ภาพในการจัด ทําแผน
ความต้ อ งการกํ า ลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพ 3) เกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการกํา หนดแผนการลงทุ น ด้า น
สุ ข ภาพ 4) เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพในการการกํา หนด
แผนการจัดสรรทรัพยากร
สถานบริ ก ารด้า นสาธารณสุ ข จะสามารถ
แบ่ ง จํ า แนกได้ เ ป็ นระดั บ ความสามารถในการ
ให้บริ การแก่ประชาชน ซึ! งสามารถจําแนกระดับของ
หน่วยบริ การ (Level of Health Services) (เกรี ยงศักดิs,
2549) ได้ดงั นี; ระดับ 1.0 ระดับปฐมภูมิ ส่ งเสริ ม
ป้ องกัน ฟื; นฟู และรักษา สิ; นสุ ดที! OPD โดย พยาบาล
ระดับ 1.1 ระดับปฐมภูมิ ส่ งเสริ ม ป้ องกัน ฟื; นฟู และ
รักษา สิ; นสุ ดที! OPD โดย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
ระดับ 2.1 ระดับทุติยภูมิระดับต้น รักษาสิ; นสุ ดที! IPD
(COMMON PROBLEM) ระดับ 2.2 ระดับทุติยภูมิ
ระดับกลาง รักษาสิ; นสุ ดที! การรักษาแพทย์เฉพาะทาง
สาขาหลัก ระดับ 2.3 ระดับทุติยภูมิระดับสู ง รักษา
สิ; นสุ ดที! การรั กษาแพทย์เฉพาะทางสาขารอง ระดับ
3.1 ระดับตติ ยภูมิระดับสู ง รักษาสิ; นสุ ดที! การรักษา
แพทย์เ ฉพาะทางต่ อ ยอด และระดับ 3.2 ระดับ
EXCELLENT CENTER รั กษาสิ; นสุ ดที! การรักษา
แพทย์เฉพาะทางสาขาต่อยอด
ในการวิ เ คราะห์ ก ารเข้า ถึ ง บริ การด้ า น
สาธารณสุ ข ในภาพระดับ เขต แสดงด้ว ยแผนภู มิ
(เกรี ยงศักดิs , 2549) [3] ในการวิเคราะห์การเข้าถึง
บริ การด้วยระยะทางของการให้บริ การจากสามารถ

บ ริ ก า ร พื; น ฐ า น ด้ า น ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด
นครศรี ธรรมราช

2. ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ กีย วข้ อง
ศ . น พ . ไ ช ย ยั น ต ร์ (2 5 4 0 [1] ไ ด้ ใ ห้
ความหมายของคําว่า เมืองน่าอยู่ (Healthy Cities) ว่า
เป็ นคําที!มีความหมายที!กว้าง เป็ นความหมายของเมือง
ที!ผูบ้ ริ หารระดับสู งของเมือง และชุมชน มีวิสัยทัศน์
ร่ วมกันที!กว้างไกล สามารถมองเห็นการเปลี!ยนแปลง
ที!จะก่อให้เกิดผลดีต่อเมือง และชุมชนในอนาคต การ
ดําเนิ นงาน เพื!อให้เมืองหรื อชุมชนน่ าอยู่ จึ งเป็ นการ
ดําเนิ นงาน ที! นอกเหนื อจากจะต้องทําให้เมื อง หรื อ
ชุมชนไม่เพียงแต่เป็ นสถานที! ปลอดโรคเท่านั;น แต่
จะต้อ งเป็ นเมื อ งที! มี ส ภาวะสิ! ง แวดล้อ ม ทั; งด้ า น
กายภาพ เศรษฐกิ จ สัง คม ที! ท ําให้ประชาชนมี ชี วิต
อย่างเป็ นสุ ข และมีคุณภาพชี วิตที!ดีดว้ ย ลักษณะของ
กิจกรรม ในการดําเนิ นงานโครงการเมืองน่ าอยู่ จึ งมี
ความจํา เป็ นที! จะต้อ งเป็ นการพัฒ นาที! ย ง!ั ยืน มี ก าร
ดําเนิ นการให้ครอบคลุมในด้าน การปรับปรุ งสภาพ
สิ! ง แวดล้อ ม และการดํา เนิ น งาน ด้า นการส่ ง เสริ ม
สุ ขภาพ ตลอดจนจัดให้มีบริ การทางการแพทย์ และ
สาธารณสุ ข ที! ห ลากหลาย เพื! อ ให้ ป ระชาชนได้มี
โอกาสเข้าถึง และเลือกตัดสิ นใจใช้บริ การ
นพ.เกรี ยงศักดิs วัชรนุ กูลเกี ยรติ (2549) [3]
ผู ้อ ํา นวยการโรงพยาบาลภู ก ระดึ ง ได้บ รรยายใน
หัวข้อที!เกี!ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ในงานสาธารณสุ ข เมื! อวัน ที! 26 เมษายน
2549 ในหัวข้อ Road Map to Real GIS Phase 2 ถึง
เหตุผลที!ตอ้ งทํา GIS ในงานด้านสาธารณสุ ข ว่า การ
นํา ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ มาสนับ สนุ น การ
วิเคราะห์การเข้าถึงบริ การ INEQUITY (เกรี ยงศักดิs ,
2549) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สามารถวิเคราะห์
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2.2) การกระจายของสมรรถนะบริ การสุ ขภาพ 2.3)
การวิเคราะห์การเข้าถึงบริ การ

วิเ คราะห์ ร ะยะทางการให้บ ริ ก ารตามระดับ หน่ ว ย
บริ การ 1) หน่ วยบริ การสาธารณสุ ขระดับตติ ยภูมิ
สามารถให้บริ การได้ในระยะทางไม่เกิน 202.5 – 250
กิโลเมตร 2) หน่วยบริ การสาธารณสุ ขระดับทุติยภูมิ
สามารถให้บริ การได้ในระยะทางไม่เกิ น 67.5 – 70
กิโลเมตร 3) หน่วยบริ การสาธารณสุ ขระดับปฐมภูมิ
หลัก สามารถให้บริ การได้ในระยะทางไม่เกิน 22.5 –
25 กิโลเมตร
ในการวิ เ คราะห์ ก ารเข้า ถึ ง บริ การด้ า น
สาธารณสุ ขในภาพระดับจังหวัด แสดงด้วยแผนภูมิ
(เกรี ยงศักดิs , 2549) [3] ในการวิเคราะห์การเข้าถึง
บริ การด้วยระยะทางของการให้บริ การจาก สามารถ
วิเ คราะห์ ร ะยะทางการให้บ ริ ก ารตามระดับ หน่ ว ย
บริ การคือ 1) หน่วยบริ การสาธารณสุ ขระดับทุติยภูมิ
สามารถให้บริ การได้ในระยะทางไม่เกิ น 67.5 – 70
กิโลเมตร 2) หน่วยบริ การสาธารณสุ ขระดับปฐมภูมิ
หลัก สามารถให้บริ การได้ในระยะทางไม่เกิน 22.5 –
25 กิโลเมตร 3) หน่วยบริ การสาธารณสุ ขระดับปฐม
ภูมิรอง สามารถให้บริ การได้ในระยะทางไม่เกิน 7.5 –
10 กิโลเมตร
นพ.พินิจ ฟ้ าอํานวยผล [2] สํานักงานพัฒนา
ระบบข้อ มู ล ข่ า วสารสุ ข ภาพ ได้บ รรยายในงาน
ฝึ กอบรม ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ แ ละการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ใ นงานสาธารณสุ ข รุ่ น ที! 1 วัน ที! 6-7
กันยายน 2550 ณ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ โดยมีเนื; อหา
โดยสรุ ปดังนี; การใช้งาน GIS ในงานสาธารณสุ ข 1)
การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา 1.1) การกระจายของ
การตาย 1.2) การกระจายของการป่ วย 1.3) การ
กระจายของอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั 1.4) การกระจายของ
ปั จจัยเสี! ยง 1.5) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยเสี! ยงกับ ผลลัพธ์สุขภาพ 2) การวิเคราะห์ระบบ
บริ การสุขภาพ 2.1) การกระจายของทรัพยากรสุขภาพ

3. วิธีดําเนินการวิจัย
ขั;น ตอนนี; เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มูล จาก
เอกสารวิ จั ย หนั ง สื อ บทความวิ ช าการ ข้ อ มู ล
อินเตอร์เน็ต และแหล่งอื!น ๆ ที!เกี!ยวข้อง เพื!อรวบรวม
ข้อมูลเกี!ยวกับโครงการเมืองน่าอยู่ ข้อมูลสาธารณสุ ข
จัง หวัด นครศรี ธรรมราช ข้อ มู ล พื; น ฐานและด้า น
กายภาพจั ง หวั ด นครศรี ธรรมราช และระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์จงั หวัดนครศรี ธรรมราช รวมถึง
เก็ บรวบรวมข้อมู ลรี โมทเซนซิ ง ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ของพื;นที!จงั หวัดนครศรี ธรรมราช
3.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลและศึกษาข้ อมูลเบือ` งต้ น
3.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสํารวจพื;นที!
และเก็ บ ข้อ มู ล จากสํา นัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัด มี
ขั;นตอน ดังนี;
3.1.1.1 การวางแผนก่ อนสํารวจ โดย
ใช้ ข ้อ มู ล เอกสารและติ ด ต่ อ บุ ค ลากรที! เ กี! ย วข้อ ง
ล่วงหน้า
3.1.1.2 การฝึ กอบรมให้ที ม งานวิจัย
เพื!อการออกสํารวจ
3.1.1.2.1 จัดเตรี ยมแผนที! และ
อุปกรณ์จีพีเอสเพื!อบันทึกตําแหน่งสํารวจ
3.1.1.2.2 เรี ยนรู ้การบันทึ กค่า
พิกดั ภูมิศาสตร์ของตําแหน่งสํารวจ
3.1.1.2.3 เรี ย นรู ้ ก ารอ่า นค่ า
พิกดั ภูมิศาสตร์เทียบเคียงกับแผนที!สาํ รวจ
3.1.1.2.4 เรี ยนรู ้การบันทึ กค่า
พิ กัด ภู มิ ศ าสตร์ จ ากจี พี เ อส (GPS) เข้า สู่ ร ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
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3.1.1.3 ออกสํารวจ โดยการจับพิกัด
ภู มิ ศ าสตร์ พ;ื น ที! ที! ท ํา การสํ า รวจด้ว ย GPS และ
บันทึ กภาพ รวบรวมข้อมูลสถิติจากสถานี อนามัยทุก
แห่ งภายในจัง หวัดนครศรี ธรรมราช และตําแหน่ ง
ที! ต; ัง สถานี อ นามัย และเครื อข่ า ยส่ ง เสริ มสุ ข ภาพ
ภายในจังหวัด
3.1.1.4 บันทึกข้อมูลที! รวบรวมมาได้
ทั;งข้อมูลสถานี อนามัย และแหล่งท่ องเที! ยวเพื!อการ
ส่ ง เสริ มสุ ข ภาพ และฟื; นฟู สุ ข ภาพด้ว ยโปรแกรม
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จะได้เป็ นข้อมูลเชิงพื;นที!
แล้วตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมข้อมูลที!จดั ทํา
ไว้แล้วในรู ปเอกสาร Digital map แผนที! ฯลฯ
3.1.3 การ จั ด ซื; อ จั ด ห าแ ผ น ที! ภาพ ถ่ าย
ดาวเทียม และแผนที!ภูมิประเทศ 1:50,000 และทําการ
แปลงอยู่ในรู ปแบบดิ จิตอล และนํามาประกอบการ
วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เชิ งกายภาพของพื; นที! จั ง หวั ด
นครศรี ธรรมราช ในด้านปั จจัยทางกายภาพที!มีผลต่อ
งานบริ การสาธารสุข
3.2 การพัฒนาฐานข้ อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เพือสนับสนุนงานส่ งเสริ มโครงการเมืองน่ าอยู่ ด้าน
สาธารณสุ ข
3.2.1 ทํ า การศึ ก ษาปั จจั ย ที! เ กี! ย วข้ อ งกั บ
โครงการเมื องน่ าอยู่ด้านสาธารณสุ ขและจัด เตรี ย ม
ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้อยูใ่ นระบบ
เส้นโครงแผนที!ดาตัมและโซนเดียวกัน ในระบบเส้น
โครงแผนที!แบบ UTM ดาตัม WGS 1984 Zone 47N
3.2.2 ก า ร พั ฒ น า ฐ า น ข้ อ มู ล ร ะ บ บ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เ พื! อ สนั บ สนุ น งานส่ ง เสริ ม
โครงการเมืองน่าอยู่ดา้ นสาธารณสุ ข ในพื;นที!จงั หวัด
นครศรี ธรรมราช โดยนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

(GIS) มาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพื;นที!
และเชื!อมโยงกับฐานข้อมูลที!ใช้สาํ หรับสนับสนุนการ
วางแผนโครงการเมืองน่าอยูด่ า้ นสาธารณสุข
3.2.2.1 นํา เข้าข้อ มู ลเชิ ง พื;น ที! Spatial
Data ได้แก่ ข้อมูลขอบเขตการปกครองระดับจังหวัด
ขอบเขตการปกครองระดั บ อํา เภอ ขอบเขตการ
ปกครองระดับตําบล และที!ต; งั หมู่บา้ น และครัวเรื อน
ในพื;นที! ศึกษา แผนที! ชุดดิ น แผนที!เส้นทางคมนาคม
แผนที!เส้นทางนํ;า แผนที!สภาพการใช้ที!ดิน เป็ นต้น
3.2.2.2 นํ า เ ข้ า ข้ อ มู ล เ ชิ ง บ ร ร ย า ย
Attribute Data ได้แก่ ข้อมูลการปกครอง เส้นทาง
คมนาคม การใช้ประโยชน์ที!ดิน
3.2.2.3 ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
ปรั บแก้ไข และเพิ!มเติ มข้อมูล ทั;งข้อมูลเชิ งบรรยาย
และข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
3.2.3 ทดสอบฐานข้ อ มู ล แสดงผล และ
วิเคราะห์การใช้งานทั;งในรู ปแบบทางภูมิศาสตร์ โดย
วิเคราะห์รูปแบบการเข้าถึงบริ การด้านสาธารณสุ ขใน
ระ ยะ ทางแ ละ เวลาที! เ ป็ น มาตร ฐานท าง ด้ า น
สาธารณสุ ข ด้ ว ยโปรแกรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และรายละเอียดของสถิติงานสาธารณสุ ข
ของจังหวัดนครศรี ธรรมราช
3.3 การวิ เ คราะห์ ด้ ว ย Network Analysis เพื อ
วิเคราะห์ การเข้ าถึงหน่ วยบริการด้ านสุ ขภาพ
การวิเ คราะห์ ล ัก ษณะตํา แหน่ ง ที! ต; ัง สถานี
อนามัย แหล่งส่ งเสริ มสุ ขภาพ ภายในจังหวัด ฯลฯ
เพื! อ สร้ า งความเชื! อ มโยงและเครื อ ข่ า ยสํา หรั บ งาน
บริ การด้านสาธารณสุขอย่างทัว! ถึงด้วยแบบจําลองการ
วิเคราะห์ โครงข่ายด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(Network Analyst for GIS)
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ผลการศึ ก ษาโดยลงสํา รวจภาคสนามด้ว ย
อุปกรณ์ GPS เพื!อบันทึกค่าพิกดั ภูมิศาสตร์ และนําเข้า
สู่ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้ร่วมกับข้อมูล
ทุ ติ ย ภู มิ ร ายชื! อ สถานบริ ก ารด้า นสาธารณสุ ข จาก
ข้ อ มู ล ข อ ง สํ า นั ก ง า น ส า ธ า ร ณ สุ ข จั ง ห วั ด
นครศรี ธรรมราช สามารถบั น ทึ ก ค่ า พิ กั ด สถาน
ให้บริ การด้านสาธารณสุขจํานวน 213 แห่ง ที!สามารถ
รวบรวมได้ดงั แสดงในรู ปที! 1 และรวบรวมข้อมูล
ทุติยภูมิแผนที!ที!ต; งั หมู่บา้ นในจังหวัดนครศรี ธรรมราช
ได้ ดังรู ปที! 2
และมีการสํารวจเส้นถนนคมนาคม เพื!อให้
วิเคราะห์ ขอ้ มูล ด้ว ย Network Analyst ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ในฟั งก์ชนั! Service Area ใน
ระดับของหน่วยให้บริ การด้านสาธารณสุข ทุกระดับ

4. ผลการวิจัย
4.1 ข้ อ มู ล พื` น ฐ า น ส า ธ า ร ณ สุ ข ใ น ง า น ร ะ บ บ
สารสนเทศภูมศิ าสตร์
จากการศึ ก ษาจํ า นวนประชากรที! เ ป็ น
ฐานข้อ มู ล พื; น ฐานที! ส ามารถนํา เข้า สู่ ข ้อ มู ล ตาราง
(Attribute Data) ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้
ข้อ มู ล ประชากรที! ห นาแน่ น พบในเขตอํา เภอเมื อ ง
นครศรี ธรรมราช 271,228 คน อําเภอทุ่งสง 160,055
คน อําเภอท่าศาลา 112,561 คน และอําเภอปากพนัง
110,701 คน ตามลําดับ และที!หนาแน่นน้อยพบในเขต
อําเภอถํ;าพรรณรา 17,225 คน อําเภอนาบอน 26,925
คน อําเภอพิปูน 27,721 คน อําเภอขนอม 27,854 คน
กิ! งอําเภอนบพิตาํ 28,428 คน เรี ยงลําดับจากน้อยไป
มาก

รู ปที 2 ที!ต; งั หมู่บา้ น จังหวัดนครศรี ธรรมราช

รู ป ที 1 ที! ต; ัง สถานบริ ก ารด้า นสาธารณสุ ข จัง หวัด
นครศรี ธรรมราช
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หน่ วยบริ การที! มีระยะทางไม่เกิ น 67.5 กิ โลเมตร ใช้
เวลาไม่ เ กิ น 90 นาที ได้แ ก่ โรงพยาบาลมหาราช
นครศรี ธรรมราช โรงพยาบาลทุ่งสง โรงพยาบาลสิ ชล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง โรงพยาบาลท่า
ศาลา โรงพยาบาลปากพนัง โรงพยาบาลร่ อนพิบูลย์
และ โรงพยาบาลหัวไทร ซึ!งเป็ นหน่วยบริ การระดับที!
2.2 พื;นที!บริ การรวม 9,701.38 ตร. กม.
2.1 ระดับทุติยภูมิระดับต้น รักษาสิ; นสุ ดที!
IPD (COMMON PROBLEM) ผูป้ ่ วยที!ห่างจากหน่วย
บริ การที! มีระยะทางไม่เกิ น 45 กิ โลเมตร ใช้เวลาไม่
เกิ น 60 นาที จํา นวนโรงพยาบาลที! ใ ช้วิเ คราะห์ 26
แห่ ง พื;นที!บริ การรวม 8,466.86 ตร. กม. (ดังตัวอย่าง
การวิเคราะห์ซ! ึงแสดงได้ในรู ปที! 3)
1.0 ระดับปฐมภู มิ ส่ งเสริ ม ป้ องกัน ฟื; นฟู
และรักษา สิ; นสุ ดที! OPD โดยพยาบาล ผูป้ ่ วยที! ห่าง
จากหน่ วยบริ การที! มีระยะทางไม่เกิ น 7.5 กิ โลเมตร
ใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที จํานวนโรงพยาบาล และสถานี
อนามัย และศู น ย์บ ริ ก ารสุ ข ภาพ จํา นวน 213 แห่ ง
พื;นที!บริ การรวม 5,195.37 ตร. กม.
จากการวิจยั ครั;งนี; พบผลลัพธ์ขอ้ จํากัดของ
การเข้า ถึ ง บริ ก ารของบางหมู่ บ้า น แสดงผลเฉพาะ
หมู่บา้ น 34 แห่งที!มีระยะเวลาในการเข้าถึงบริ การเกิน
กว่า 10 นาที จากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าระยะเวลาที! มากที! สุดใช้
เดิ น ทางจากศู น ย์ก ลางหมู่ บ้า นมายัง หน่ ว ยบริ ก าร
19.69 นาที ดังแสดงรายละเอี ยดในตารางที! 1 และ
ค่ า เฉลี! ย ของทุ ก หมู่ บ้า นไปยัง หน่ ว ยบริ ก ารใช้เ วลา
3.39 นาที

ในการศึ กษาวิจัยครั; งนี; จะใช้การวิเคราะห์
พื; น ที! ใ ห้ บ ริ การ และระยะทางการเข้า ถึ ง โดยใช้
เส้น ทางคมนาคมบนถนนจริ งเป็ นหลัก เพื!อ ให้เกิ ด
ความถูกต้องและน่ าเชื! อถื อมากขึ;น โดยได้จดั เตรี ยม
ฐานข้อ มู ล เบื; อ งต้น สํา หรั บ การวิ เ คราะห์ โ ครงข่ า ย
(Network Analyst) เพื!อนํามาใช้ในการวิเคราะห์ คือ
จุดที!ต; งั สถานี ให้บริ การด้านสาธารณสุ ข และเส้นทาง
คมนาคมของจังหวัด ระดับของหน่วยบริ การ (Level
of Health Services) ของจังหวัด
3.1 ระดับตติ ยภู มิร ะดับ สู ง รั กษาสิ; น สุ ด ที!
การรั กษาแพทย์เ ฉพาะทางต่ อยอด ผูป้ ่ วยที! ห่า งจาก
หน่วยบริ การที!มีระยะทางไม่เกิน 202.5 กิโลเมตร ใช้
เวลาไม่ เ กิ น 270 นาที ซึ! งมี โ รงพยาบาลมหาราช
นครศรี ธรรมราช ซึ!งเป็ นหน่วยบริ การระดับที! 3.1 ได้
ผลลัพธ์คือพื;นที! ให้บริ การตามระยะทาง ครอบคลุม
ทุ ก หมู่ บ้ า น ทั; งจั ง หวัด ซึ! งได้ ร ะยะห่ า งของการ
ให้บริ การที! ระยะที! ไกลที! สุดในจังหวัดคื อ 115.605
กิ โลเมตร โดยใช้ระยะเวลาที! มากที! สุด คื อ 112.792
นาที
2.3 ระดับทุ ติ ยภูมิร ะดับสู ง รั กษาสิ; นสุ ด ที!
การรักษาแพทย์เฉพาะทางสาขารอง ผูป้ ่ วยที!ห่างจาก
หน่ ว ยบริ ก ารที! มี ร ะยะทางไม่ เกิ น 90 กิ โลเมตร ใช้
เวลาไม่ เ กิ น 120 นาที ได้แ ก่ โรงพยาบาลมหาราช
นครศรี ธรรมราช โรงพยาบาลทุ่งสง และโรงพยาบาล
สิ ชล ซึ!งเป็ นหน่วยบริ การระดับที! 2.3 พบพื;นที!บริ การ
รวม 10,292.92 ตร. กม.
2.2 ระดับทุติยภูมิระดับกลาง รักษาสิ; นสุ ดที!
การรักษาแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก ผูป้ ่ วยที!ห่างจาก
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รู ปที 3 แผนที! การวิเคราะห์ การเข้าถึ งบริ การด้านสาธารณสุ ขบริ การระดับที! 2.1 ระดับทุ ติยภู มิระดับต้น ใน
ระยะเวลาของการเดินทางภายใน 60 นาที ด้วย Network Analyst Model
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ตารางที 1 หมู่บา้ นที!ใช้เวลาเข้าถึงหน่วยบริ การด้านสาธารณสุขบริ การระดับที! 1.0 ระดับปฐมภูมิ เกินกว่า 10 นาที
หมู่บ้าน - หน่ วยบริการด้ านสาธารณสุ ข
ระยะเวลาการเข้ าถึง (นาที)
บ้านกุมแป - สถานี อนามัยตําบลแม่เจ้าอยูห่ วั
10.92
บ้านเขาวง - สถานี อนามัยบ้านสี! ขีด
10.43
บ้านเขาหัวช้าง - สถานี อนามัยบ้านสี! ขีด
10.25
บ้านคลองตูกเหนื อ - สถานี อนามัยกะปาง
19.69
บ้านคลองเพรี ยง - สถานี อนามัยบ้านคลองเนี ยง
13.84
บ้านคลองลํานาว - โรงพยาบาลบางขัน
13.46
บ้านคลองวัง - สถานี อนามัยบ้านสี! ขีด
12.16
บ้านควนเคร็ ง - สถานี อนามัยตําบลแหลม
19.05
บ้านควนเงิน - สถานี อนามัยตําบลแม่เจ้าอยูห่ วั
17.00
บ้านควนแบก - สถานี อนามัยบ้านเคี!ยมงาม
13.07
บ้านควนยาว - สถานี อนามัยตําบลแหลม
19.19
บ้านถํ;าเพดาน - สถานี อนามัยบ้านสหกรณ์นิคม
10.12
บ้านท่าเข็น - สถานี อนามัยบ้านไร่ เนิ น
14.44
บ้านทุ่งกรวด - สถานี อนามัยบ้านคลองเนี ยง
13.55
บ้านทุ่งโชน - สถานี อนามัยบ้านเขาพระทอง
11.86
บ้านทุ่งอินทนิ น - โรงพยาบาลบางขัน
10.68
บ้านไทรหัวม้า - สถานี อนามัยบ้านไร่ เนิ น
11.09
บ้านในญาติ - สถานี อนามัยบ้านสวน
11.23
บ้านบ่อปลา (ชุมชนป่ า) - สถานี อนามัยบ้านสหกรณ์นิคม
16.27
บ้านบางขัน (เขาดิน) - โรงพยาบาลบางขัน
10.64
บ้านบางหลวง - โรงพยาบาลแม่และเด็ก
10.47
บ้านปากบางกลม - สถานี อนามัยบ้านไร่ เนิ น
13.59
บ้านปากแพรก - โรงพยาบาลบางขัน
15.38
บ้านย่านแดง - สถานี อนามัยตําบลแม่เจ้าอยูห่ วั
12.28
บ้านเราะ - สถานี อนามัยบ้านประดู่หอม
12.03
บ้านไร่ ยาว - สถานี อนามัยบ้านทุ่งควาย
11.39
บ้านสวนกลาง - สถานี อนามัยบ้านหัวทุ่ง
11.37
บ้านเสม็ดงาม - สถานี อนามัยตําบลแหลม
10.47
บ้านใสเตาอ้อย - โรงพยาบาลบางขัน
11.29
บ้านไสขนุน - สถานี อนามัยตําบลแหลม
16.58
บ้านห้วยยวนเหนื อ - สถานี อนามัยนํ;าตก
12.77
บ้านเหนื อคลอง - สถานี อนามัยบ้านเคี!ยมงาม
10.38
บ้านอินทนิ น - สถานี อนามัยบ้านสวน
11.45
*** หมายเหตุ ผลลัพธ์ตารางมาจากการวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรม GIS Network Analysis ที!เทียบจากระยะทางการเคลื!อนที!บนเส้นถนนจริ ง
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เวลาไม่ เ กิ น 90 นาที ได้แ ก่ โรงพยาบาลมหาราช
นครศรี ธรรมราช โรงพยาบาลทุ่งสง โรงพยาบาลสิ ชล
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง โรงพยาบาลท่า
ศาลา โรงพยาบาลปากพนัง โรงพยาบาลร่ อนพิบูลย์
และ โรงพยาบาลหัวไทร ซึ!งเป็ นหน่วยบริ การระดับที!
2.2 พื;นที!บริ การรวม 9,701.38 ตร. กม.
2.1 ระดับทุติยภูมิระดับต้น รักษาสิ; นสุ ดที!
IPD (COMMON PROBLEM) ผูป้ ่ วยที!ห่างจากหน่วย
บริ การที! มีระยะทางไม่เกิ น 45 กิ โลเมตร ใช้เวลาไม่
เกิ น 60 นาที จํา นวนโรงพยาบาลที! ใ ช้วิเ คราะห์ 26
พื;นที!บริ การรวม 8,466.86 ตร. กม.
1.0 ระดับปฐมภู มิ ส่ งเสริ ม ป้ องกัน ฟื; นฟู
และรักษา สิ; นสุ ดที! OPD โดยพยาบาล ป่ วยที!ห่างจาก
หน่ วยบริ การที! มีระยะทางไม่เกิ น 7.5 กิ โ ลเมตร ใช้
เวลาไม่เกิ น 10 นาที จํานวนโรงพยาบาล และสถานี
อนามัย และศู น ย์บ ริ ก ารสุ ข ภาพ จํา นวน 213 แห่ ง
พื;นที!บริ การรวม 5,195.37 ตร. กม.
การวิ เ คราะห์ ผ ลด้ ว ยระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศ าสตร์ วิ เ คราะห์ ก ารเข้า ถึ ง หน่ ว ยบริ การด้า น
สาธารณสุ ข พบทุกหมู่บา้ นมีค่าเฉลี!ยของทุกหมู่บา้ น
ไปยังหน่ วยบริ การใช้เวลา 3.39 นาที แต่พบหมู่บา้ น
34 แห่ งที!มีระยะเวลาในการเข้าถึงบริ การเกินกว่า 10
นาที จ ากการ วิ เ คราะห์ ด้ ว ย โปรแกรมระบ บ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พบว่าระยะเวลาที! มากที! สุดใช้
เดิ น ทางจากศู น ย์ก ลางหมู่ บ้า นมายัง หน่ ว ยบริ ก าร
19.69 นาที ผลจากการศึ ก ษาได้ มี ก ารถ่ า ยทอด
กระบวนการวิจัย ผ่า นการสัม มนา เพื!อ นําเสนอผล
การศึ กษาระบบภูมิสารสนเทศเพื!อส่ งเสริ มการเพิ!ม
ประสิ ทธิภาพในงานสาธารณสุ ข ให้กบั บุคลากรด้าน
สาธารณสุ ขให้ ส ามารถพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ด้ า น
สาธารณสุ ข เพื!อสนับสนุ นการเฝ้ าระวังด้านสุ ขภาพ
ได้ และมี โ ครงการเผยแพร่ ค วามรู ้ สู่ ชุ ม ชนโดยจัด

5. สรุ ปผลการวิจัย
ในการนําระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จดั ทํา
แผนที! ระดับของหน่ วยบริ การ (Level of Health
Service) ในเขตพื;นที! ศึกษาจังหวัดนครศรี ธรรมราช
พบว่ามี ระดับหน่ วยบริ การได้แก่ 1.0 ระดับปฐมภูมิ
2.1 ระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ร ะดั บ ต้ น 2.2 ระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ
ระดับกลาง 2.3 ระดับทุติยภูมิระดับสูง และ 3.1 ระดับ
ตติ ยภูมิระดับสู ง การวิเคราะห์ ระยะทางการเข้าถึ ง
บริ การ และระยะเวลาในการเข้าถึงบริ การ ของแต่ละ
ระดับของหน่วยบริ การ (Level of Health Services) ที!
นพ.เกรี ย งศัก ดิs วัช รนุ กูล เกี ย รติ (2549) ได้จ ํา แนก
ระดับของหน่วยบริ การดังนี;
3.1 ระดับตติ ยภู มิร ะดับ สู ง รั กษาสิ; น สุ ด ที!
การรั กษาแพทย์เ ฉพาะทางต่ อยอด ผูป้ ่ วยที! ห่า งจาก
หน่วยบริ การที!มีระยะทางไม่เกิน 202.5 กิโลเมตร ใช้
เวลาไม่ เ กิ น 270 นาที ซึ! งมี โ รงพยาบาลมหาราช
นครศรี ธรรมราช ซึ!งเป็ นหน่วยบริ การระดับที! 3.1 ได้
ผลลัพธ์คือพื;นที! ให้บริ การตามระยะทาง ครอบคลุม
ทุ ก หมู่ บ้ า น ทั; งจั ง หวัด ซึ! งได้ ร ะยะห่ า งของการ
ให้บริ การที! ระยะที! ไกลที! สุดในจังหวัดคื อ 115.605
กิ โลเมตร โดยใช้ระยะเวลาที! มากที! สุด คื อ 112.792
นาที
2.3 ระดับทุ ติ ยภูมิร ะดับสู ง รั กษาสิ; นสุ ด ที!
การรักษาแพทย์เฉพาะทางสาขารอง ผูป้ ่ วยที!ห่างจาก
หน่ ว ยบริ ก ารที! มี ร ะยะทางไม่ เกิ น 90 กิ โลเมตร ใช้
เวลาไม่ เ กิ น 120 นาที ได้แ ก่ โรงพยาบาลมหาราช
นครศรี ธรรมราช โรงพยาบาลทุ่งสง และโรงพยาบาล
สิ ชล ซึ!งเป็ นหน่วยบริ การระดับที! 2.3 พบพื;นที!บริ การ
รวม 10,292.92 ตร. กม.
2.2 ระดับทุติยภูมิระดับกลาง รักษาสิ; นสุ ดที!
การรักษาแพทย์เฉพาะทางสาขาหลัก ผูป้ ่ วยที!ห่างจาก
หน่ วยบริ การที! มีระยะทางไม่เกิ น 67.5 กิ โลเมตร ใช้
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โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตร“เรี ยนรู ้พ;ืนฐานการสร้าง
แผนที!เพื!อสนับสนุนงานเฝ้ าระวังอุบตั ิภยั และควบคุม
โรค ด้วยโปรแกรม ArcGIS: ArcView เบื; องต้น”
ระหว่างวันที! 21 – 25 ธันวาคม 2552 ห้องปฏิบตั ิการ
คอมพิ ว เตอร์ ร ะบบภู มิ ส ารสนเทศศาสตร์ อาคาร
บรรยายรวม 5 ห้อง R302 ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท
ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิ ต

7. เอกสารอ้ างอิง
[1]

[2]

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณผูท้ ี! เกี!ยวข้องให้งานวิจยั นี; สาํ เร็ จ
ลุล่วง ได้แก่ เจ้าหน้าที! สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด
นครศรี ธ รรมราช เจ้า หน้า ที! สํา นัก งานสาธารณสุ ข
จัง หวัด สิ ง ห์ บุ รี เจ้ า หน้ า ที! สํ า นั ก งานสาธารณสุ ข
จัง หวัด ปราจี น บุ รี เจ้า หน้า ที! สํา นักงานสาธารณสุ ข
จั ง หวัด ระยอง เจ้ า หน้ า ที! โ รงพยาบาลมหาราช
นครศรี ธรรมราช ที! ไ ด้ ใ ห้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และ
อนุ เคราะห์ ขอ้ มูล และสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ที!ได้สนับสนุนทุนการวิจยั ครั;งนี;

[3]

[4]

74

ไชยยัน ตร์ กัม ปนาทแสนยากร, ศ.นพ.,
แนวคิด และหลักการการดําเนิ นงานเมืองน่ า
อยู,่ เอกสารประกอบการอบรม โครงการเมือง
น่ าอยู่, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข,
กรุ งเทพฯ, 2540.
พินิจ ฟ้ าอํานวยผล, นพ., ระบบสารสนเทศ
ภู มิ ศาสตร์ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นงาน
สาธารณสุ ข, เอกสารประกอบคําบรรยาย ใน
งานฝึ กอบรม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และ
การประยุก ต์ใ ช้ใ นงานสาธารณสุ ข รุ่ น ที! 1
วันที! 6-7 กันยายน 2550, สถาบันวิจยั จุฬา
ภรณ์, กทม, 2550.
เกรี ยงศั ก ดิs วัช รนุ กู ล เกี ย รติ , นพ.,การ
ประยุก ต์ใ ช้ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ใ น
งานสาธารณสุข, เอกสารประกอบคําบรรยาย
วันที! 26 เมษายน 2549 ในหัวข้อ Road Map
to Real GIS Phase 2, มปท, 2549.
สํานักงานจังหวัดนครศรี ธรรมราช, กลุ่มงาน
ข้อ มู ล สารสนเทศและการสื! อ สาร, ข้อ มู ล
พื;นฐานจังหวัดนครศรี ธรรมราช, [ออนไลน์],
เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ าก: http://www.nakhonsithammarat.go.th/,2551.

