ภาคสอง : บทความวิจัย
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การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการ
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล จังหวัดลำ�ปาง1
ดร.วิพัฒน์ หมั่นการ2
ดร.พงศกร คำ�ใจหนัก3
รัชฎาภรณ์ ทองแป้น4
วารินทร์ วงษ์วรรณ5
บทคัดย่อ
การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล จังหวัดลำ�ปาง มีวัตถุประสงค์ในการ
ศึกษา 3 ประการ คือ (1) เพื่อจัดทำ�ฐานข้อมูลสาธารณสุขของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล จังหวัดลำ�ปางในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (2)
พัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสาธารณสุขในรูปแบบเว็บ
แอพพลิเคชั่น และ (3) ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
วิเคราะห์ทางระบาดวิทยา (ไข้เลือดออก) ในพื้นที่นำ�ร่องพื้นที่เทศบาล
เมืองเขลางค์นคร จังหวัดลำ�ปาง เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุข
ในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสนับสนุนการให้บริการของ
โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บลให้ ส ามารถให้ บ ริ ก ารสุ ข ภาพ
ขั้นพื้นฐาน (Primary health care service) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มาภาพ : https://goo.gl/ZCJf9V
จากงานวิจัย วิพัฒน์ หมั่นการและคณะ, การประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการของโรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล จังหวัดลำ�ปาง, รายงานการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 2558
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ผลการศึกษาพบว่าฐานข้อมูลสาธารณสุขในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS Health Database)ที่เป็นการใช้ GIS ในการเชื่อม
โยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลสุขภาพและข้อมูลเชิงพื้นที่เข้าด้วยกัน
เพื่ออธิบายการกระจายตัวของสถานบริการสาธารณสุข อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน (อสม.) และตำ�แหน่งการเกิดโรคไข้เลือดออก
รวมไปถึงนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการบริหารจัดการข้อมูลด้าน
สาธารณสุข ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการสือ่ สารผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต มาช่วยนำ�เสนอและจัดการข้อมูลด้วยการพัฒนาเว็บแอ
พลิเคชั่น (Web Application) ผลของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์สาธารณสุขออนไลน์จังหวัดลำ�ปาง คือ ผู้ใช้สามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้ง่ายมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันทันต่อสถานการณ์ เป็น
แหล่งสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการนำ�เสนอข้อมูลในลักษณะแผนที่เพื่อ
ช่วยในการตัดสินใจวางแผนการป้องกัน ควบคุม และเฝ้าระวังการ
ระบาดของโรค และเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลสาธารณสุขต่อสาธารณชน
		
การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา (ไข้เลือดออก) ในครั้งนี้ เป็นการ
อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเกิดโรค พบว่า ในพื้นที่เทศบาล
เมืองเขลางค์นคร พบจำ�นวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2557 มี
จำ�นวน 22 ราย จำ�นวนผู้ป่วยไข้เลือดออกในปี พ.ศ. 2558 มีจำ�นวน
11 ราย ลดลงร้อยละ 50 ซึ่งตำ�บลกล้วยแพะ และตำ�บลปงแสนทอง
มีจำ�นวนผู้ป่วยไข้เลือดออกลดลงอย่างมาก แต่ตำ�บลพระบาท และ
ตำ�บลชมพู ยังคงมีผู้ป่วยไข้เลือดออกไม่แตกต่างจากปีก่อน โดยจำ�นวน
ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงนั้น
เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น พื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่นปริมาณขยะ
จํานวนมาก เป็นต้น วิถีชีวิตพฤติกรรมการดูแลตนเองของประชาชน และ
มาตรการการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อการเกิดและการระบาดของโรคทั้งสิ้น
คำ�สำ�คัญ : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล, ฐานข้อมูลสาธารณสุข
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Application of Geographic Information System for
Service of Tambon Health Promoting Hospital in
Lampang Province6
Dr.Wiphat Mankan7
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Ratchadaporn Tongpaen9
Warin Wongwan10
Abstract
Applying in Geographic Information System (GIS)
of service of Tambon Health Promoting Hospital, Lampang
Province has three dimensional purposes (1) In order to create
a public-health GIS database of the province (2) To develop
GIS for using in web application (3) To apply GIS in analysis of
epidemiology of hemorrhagic in study area of Kelangnakorn
municipality, Lampang Province. In order to develop the
abilities of public-health officers in using GIS for their business
and support the general service of public-health hospitals
to execute primary health care service efficiently.
From Wiphat Mankan et al, Application of Geographic Information System for Service of
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The result shows that using GIS in public-health
database is able to connect the relationship between health
information and spatial data seamlessly. In order to illustrate
dispersing of service locations, public-health volunteers and
locations of the outbreak. Using GIS and internet as a
fundamental information for public-health management
is beneficial in terms of presenting and web application
development. In this circumstance, users are able to access
the information data sufficiently, information data is more
accuracy and up to date. Yet, it can also be a center of
visualization of GIS in terms of deferent kinds of decision
making for public health clients or even citizens.
This analysis of epidemiology of hemorrhagic
is tended to explain related factors that involve to the
procedures of the outbreak. The analysis tells the study
area, Kelangnakorn municipal, has epidemic patients for 22
people in 2014 and has been reduced to 11 people in only
a year. Two sub-districts, Kluay Pae and Pong Saen Thong
dramatically decreased, however, Chompoo sub-district still
has the same number of epidemic patient. The number
of epidemic patient was believed to relate with environmental
factors such as more population more trash, populations’
routine and disease control was also concerned.
Keyword : Geographic Information System (GIS), Tambon
Health Promoting Hospital, public-health GIS
database
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ความเป็นมาและความสำ�คัญของการวิจัย
ประเทศไทยได้พัฒนาระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิมาเป็นระยะเวลามากกว่า
30 ปี โดยมีสถานีอนามัยกระจายไปสูร่ ะดับตำ�บลทัว่ ประเทศและมีโรงพยาบาลชุมชนทุกอำ�เภอ
ทั้งนี้ในระยะสิบปีที่ผ่านมา ความต้องการบริการสุขภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามจำ�นวนและ
โครงสร้างประชากรทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป รวมทัง้ การมีระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในขณะเดียวกัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ หรือสถานีสถานีอนามัยประจำ�ตำ�บลส่วนใหญ่ยังมีข้อจำ�กัดในด้าน
ศักยภาพ ซึง่ ไม่สามารถให้บริการเชิงรุกเพือ่ สร้างสุขภาพและบริการรักษาพยาบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เพียงพอ
ประชาชนจำ�นวนมากยังคงเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่อยู่ใน
เขตเมือง ทำ�ให้เกิดการกระจุกตัวและแออัดในการให้บริการรักษาพยาบาล และเป็นภาระต่อ
ประชาชนทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเวลาที่สูญเสียขณะรอรับบริการ ทั้งที่ปัญหาสุขภาพ
เหล่านี้ส่วนใหญ่สามารถจัดการได้ในเบื้องต้น ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลที่อยู่ใกล้
บ้านหากมีการพัฒนาระบบการให้บริการด้านการป้องกัน และรักษาสุขภาพอนามัยของคนใน
พื้นที่เป็นเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลที่มีกระจายอยู่ใน
ทุกพื้นที่เกือบทั้งจังหวัด นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายภาครัฐในการดูแลสุขภาพประชาชนและ
ความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่ลงยังช่วยลดค่าใช้จ่ายและเวลาของประชาชนในการ
เดินทางไปโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
ด้านสุขภาพอนามัยในเบื้องต้นของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขได้
มีนโยบายที่จะเพิ่มขีดความสามารถระดับปฐมภูมิ (Primary Care)โดยยกฐานะสถานีอนามัย
หรือศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในปี 2552 ปัจจุบันการดำ�เนิน
การตามนโยบายดังกล่าวยังไม่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์อย่างชัดเจน ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยัง
คงเดินทางไปใช้บริการยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่และมีจำ�นวนเพิ่มมากขึ้นเป็นลำ�ดับเช่นเดิม
จากปัญหาดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรมีการปรับปรุงรูปแบบหรือวิธีการในการให้
บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลให้มีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของประชาชน
ในพื้นที่อย่างแท้จริง ซึ่งนอกจากบุคลากรที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ เครื่องมือที่จำ�เป็นสำ�หรับการ
ให้บริการแล้วผู้ป่วยที่มาบำ�บัดรักษาในเบื้องต้นที่เพียงพอแล้ว สิ่งสำ�คัญที่จำ�เป็นสำ�หรับเฝ้า
ระวังและติดตามสถานการณ์ด้านสุขภาพอนามัยในพื้นที่คือระบบฐานข้อมูลด้านสุขภาพของ
ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo-Informatics) เป็นนวัตกรรมที่
ถูกนำ�มาใช้เสริมศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่ เชื่อมโยงและ
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ผสมผสานข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยายลักษณะงานประจำ�ที่เก็บไว้ในฐาน
ข้อมูล สามารถดัดแปลง แก้ไข วิเคราะห์ และนำ�เสนอข้อมูลด้านพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศยังเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่กับข้อมูล
ทางด้านสาธารณสุขเข้าด้วยกันเพื่อการตัดสินใจได้ดีและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในการติดตาม เฝ้าระวัง
สอบสวนและควบคุมโรค ตลอดจนวางแผนป้องกันการระบาดของโรค
ดังนั้นโครงการวิจัยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการให้บริการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในพื้นที่จังหวัดลำ�ปางในครั้งนี้
เป็นการจัดทำ�ฐานข้อมูล
สาธารณสุขในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS Health Database) และพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสาธารณสุขในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application)
ของจังหวัดลำ�ปาง เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดลำ�ปาง
พัฒนาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล
และประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาโรคไข้
เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะสามารถนำ�ไปเป็น
แนวทางในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลในพื้นที่
อื่น ๆ และเผยแพร่ข้อมูลสาธารณสุขและการระบาดของโรคต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อจัดทำ�ฐานข้อมูลสาธารณสุขของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล เขตพื้นที่
จังหวัดลำ�ปางในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
2. พัฒนาระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์เพือ่ การสาธารณสุขในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชัน่
3. ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา
(ไข้เลือดออก) ในพื้นที่นำ�ร่อง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
วิธีดำ�เนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการผสมผสานทัง้ การศึกษาในเชิงเอกสาร (Documentary Study)
การศึกษาวิจัยในภาคสนาม (Field Survey) การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลและเวบแอพ
พลิเคชั่น โดยการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ข้อมูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
150 < มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ปริทัศน์, 5 : 1 (มกราคม - มิถนายน 2560)

1) รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูลด้านสาธารณสุขจังหวัดลำ�ปาง ประกอบด้วย
ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับในจังหวัดลำ�ปาง โดยเฉพาะในส่วนของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) และตำ�แหน่งที่ตั้งของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมูบ้าน
(อสม.) และเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ รวมไปถึงการสำ�รวจตำ�แหน่งการเกิดโรคไข้เลือด
ออกในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นครเพื่อจัดทำ�ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS) ในรูปแบบชั้นข้อมูลแผนที่และสารสนเทศด้านสาธารณสุข
2) พัฒนาฐานข้อมูลสาธารณสุขในระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ โดยการการออกแบบ
และพัฒนาฐานข้อมูลสาธารณสุขในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ได้จากข้อ (1) ด้วยการ
วิเคราะห์ระบบวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน
เพื่อศึกษาสารสนเทศขั้นพื้นฐานที่ผู้ใช้ต้องการ
พิจารณาขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการ
แล้วออกแบบระบบที่ได้จากการวิเคราะห์ให้มี
ความเหมาะสมกับระบบงาน ที่ประกอบด้วย
		 - ออกแบบระบบฐานข้อมูล ด้วยโมเดลจำ�ลองความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
(Entity RelationshipModel : ER-Model) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบฐานข้อมูล
โดยนําเสนอการออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิด (Conceptual) ในลักษณะของแผนภาพ
(Diagram)
		 - ออกแบบส่วนการแสดงผลข้อมูล แผนที่ และการออกรายงาน
3) วิเคราะห์ทางระบาดวิทยาโรคไข้เลือดออก จากข้อมูลตำ�แหน่งการเกิดโรคและ
มาตรการควบคุมโรค ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกายภาพของพื้นที่จังหวัดลำ�ปาง ในด้าน
ปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่องานบริการสาธารณสุข และปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการแพร่
กระจายของโรค เพื่อเป็นการติดตาม เฝ้าระวังและควบคุมโรค ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น
ในการกำ�หนดนโยบายการควบคุมโรคในปีต่อไป และเป็นแนวทางการติดตามหรือเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา (ไข้เลือดออก) ให้กับพื้นที่อื่น ๆ
4) พั ฒ นาเว็ บ แอพพลิ เ คชั่ น ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ การสาธารณสุ ข
เป็นการพัฒนาระบบโดยเน้นซอฟต์แวร์รหัสเปิดสร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูล ให้ครอบคลุมข้อมูลที่ได้จากการสำ�รวจ และพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ตามที่ได้
ออกแบบไว้ ด้วยภาษา HTML, PHP และ JavaScript โดยจัดทำ�ในรูปแบบของ Web Application ทำ�งานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หลังจากที่พัฒนาระบบแล้วเสร็จ จะทำ�การติด
ตั้งระบบ ลงในส่วนของเครื่องแม่ข่าย (Server) พร้อมทั้งประเมินผลการทำ�งานของระบบ โดย
ใช้แบบสอบถามจากการจัดฝึกอบรม ให้ความรู้ การใช้งานระบบ ของตัวแทนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำ�หน้าที่ ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
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เครื่องมือการวิจัย
เครื่องมือหรือเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย
1) การสำ�รวจภาคสนาม เป็นการศึกษาข้อมูล และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของ
สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับในจังหวัดลำ�ปางโดยเฉพาะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บล (รพ.สต.) และตำ�แหน่งที่ตั้งของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเครือข่ายส่งเสริมสุข
ภาพต่าง ๆ รวมไปถึงการสำ�รวจตำ�แหน่งการเกิดโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
2) การจัดทำ�ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ที่จัดเก็บในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS) ในรูปแบบชั้นข้อมูลแผนที่และสารสนเทศด้านสาธารณสุข โดยอาศัยเทคโนโลยีภูมิ
สารสนเทศ (Geo-Informatics) เพื่อให้ได้มาซึ่งฐานข้อมูลสาธารณสุขในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (GIS Health Database)
3) พัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น (Web Application) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อ
การสาธารณสุขด้วยการวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน ศึกษาสารสนเทศขั้นพื้นฐานที่ผู้ใช้ต้องการ
พิจารณาขอบเขตของสารสนเทศที่ต้องการ
แล้วออกแบบระบบที่ได้จากการวิเคราะห์ให้มี
ความเหมาะสมกับระบบงานด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล
หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน
การเก็บข้อมูล
การรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทำ�การเก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาดังต่อไปนี้
1) ฐานข้อมูลสาธารณสุขในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ได้จากการนำ�เข้าข้อมูลที่
เกี่ยวข้องด้านการสาธารณสุข ได้แก่ ตำ�แหน่งที่ตั้งสถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ตำ�แหน่งที่ตั้งของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน (อสม.) ตำ�แหน่งการเกิด
โรคทางระบาดวิทยา (พื้นที่นำ�ร่อง) ตำ�แหน่งชุมชน ถนน แม่นํ้า ที่รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นและ
การสำ�รวจภาคสนาม
2) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการสาธารณสุขในรูปแบบเว็บแอพพลิเคชั่น
ได้จากการนำ�ข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูล
สาธารณสุข หรือฐานข้อมูลสาธารณสุขในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาแสดงข้อมูลในฐาน
ข้อมูลข้างต้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) โดยมี Google Map
เป็นพื้นหลัง
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3) ประยุ ก ต์ ใช้ ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ ใ นการวิ เ คราะห์ ท างระบาดวิ ท ยา
(ไข้เลือดออก) ในพื้นที่นำ�ร่อง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลตำ�แหน่ง
การเกิดโรคมาตรการควบคุมโรค ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกายภาพของพื้นที่จังหวัด
ลำ�ปาง ในด้านปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่องานบริการสาธารณสุข และปัจจัยทางกายภาพที่มี
ผลต่อการแพร่กระจายของโรค
ผลการวิจัย
การศึกษาครัง้ นี้ ได้ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเทคนิคและเชิงคุณภาพทางด้านสาธารณสุข
ภายใต้ความรับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำ�ปาง
จากนั้นนำ�ข้อมูลและผลการวิเคราะห์มาประมวลผลโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ดังราย
ละเอียดต่อไปนี้
1) การจัดทำ�ฐานข้อมูลสาธารณสุขในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยใช้เทคนิค
การเชื่อมโยงและผสมผสานข้อมูลทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยายลักษณะประจำ�ที่
เก็บไว้ในฐานข้อมูล สามารถดัดแปลง แก้ไข วิเคราะห์ และนำ�เสนอข้อมูลด้านพื้นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยการจัดทำ�ข้อมูลเชิงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องด้านการสาธารณสุข ได้แก่ ตำ�แหน่งที่ตั้ง
สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตำ�แหน่งทีต่ ง้ั ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำ�หมู่บ้าน (อสม.) ตำ�แหน่งการเกิดโรคทางระบาดวิทยา ตำ�แหน่งชุมชน ถนน แม่นํ้าและ
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ในรูปของฐานข้อมูลสาธารณสุขในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS Health Database) สำ�หรับใช้ในการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นต่อไป ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้
ได้ดำ�เนินการจัดทำ�ฐานข้อมูลระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลของจังหวัดลำ�ปางจำ�นวน 1 ระบบ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดลำ�ปาง ประกอบด้วยที่ตั้ง
และพื้นที่บริการด้านสาธารณสุขพื้นฐานจำ�นวนทั้งสิ้น 142 แห่ง (ดูรายละเอียดแผนที่ 1) จาก
ข้อมูลประชากรในแต่ละอำ�เภอของจังหวัดลำ�ปาง เมื่อนำ�มาเปรียบเทียบกับจำ�นวน อสม.ของ
แต่ละอำ�เภอ พบว่า อัตราส่วนระหว่าง อสม. ต่อจำ�นวนประชากร คือ 1 : 39 นั่นคือ อสม.
1 คนรับผิดชอบประชากร 39 คน และอัตราส่วนระหว่าง อสม. ต่อจำ�นวนบ้าน คือ 1 : 14.5
นั่นคือ อสม. 1 คนรับผิดชอบบ้าน 14-15 หลังคาเรือน ซึ่งก็เป็นไปตามการรับผิดชอบดูแล
ครัวเรือนในหมูบ่ า้ น/ชุมชนของ อสม. ทีก่ �ำ หนดจำ�นวน อสม. ในหมูบ่ า้ น/ชุมชน โดยเฉลีย่ 1 คน
รับผิดชอบ 10-15 หลังคาเรือน
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2) การพั ฒ นาระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ การสาธารณสุ ข ในรู ป แบบเว็ บ
แอพพลิเคชั่น โดยการนำ�ข้อมูลเชิงบรรยายหรือข้อมูลคุณลักษณะของงานด้านสาธารณสุข
ที่มีความสัมพันธ์กับตำ�แหน่งเชิงพื้นที่มาแสดงร่วมกับแผนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการ
วิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน ศึกษาสารสนเทศขั้นพื้นฐานที่ผู้ใช้ต้องการ พิจารณาขอบเขตของ
สารสนเทศที่ต้องการ แล้วออกแบบระบบที่ได้จากการวิเคราะห์ให้มีความเหมาะสมกับระบบ
งานด้านสาธารณสุขและออกแบบหน้าต่างโปรแกรมหรือส่วนติดต่อผูใ้ ช้ ให้ใช้งานได้อย่างสะดวก
และเข้าใจได้ง่ายซึ่งระบบดังกล่าวสามารถประมวลผลข้อมูลการให้บริการเชิงสถิติเพื่อประกอบ
การวางแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ปัญหาการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพผลการ
วิเคราะห์ได้นำ�เสนอในลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพ ในรูปของการพรรณนาเป็นหลักโดยมี
แผนที่แสดงประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และในรูปของเว็บแอพพลิเคชั่นระบบ
สารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ เ พื่ อ การสาธารณสุ ข ที่ ส ามารถเข้ า ถึ ง ได้ ผ่ า นการเรี ย กใช้ ง านระบบ
อินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผลการศึกษาครั้งนี้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ลักษณะของเว็บแอพพลิเคชั่น
เป็นดังนี้

ภาพที่ 1 หน้าหลักของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาธารณสุขออนไลน์จังหวัดลำ�ปาง
(เว็บแอพพลิเคชั่น)
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ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สาธารณสุขออนไลน์จังหวัดลำ�ปาง ประกอบด้วย
“ส่วนการจัดการข้อมูล” และ “ส่วนสรุปผลข้อมูลภาพรวม” โดยส่วนจัดการข้อมูลประกอบ
ด้วยข้อมูลหลัก 3 ด้าน คือ ข้อมูลสถานพยาบาล ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)
และข้อมูลผู้ป่วยไข้เลือดออก
- การจัดการข้อมูลสถานพยาบาล สามารถจัดเก็บ เพิ่มข้อมูลสถานพยาบาล ได้แก่
ชื่อสถานพยาบาล ชื่อผู้บริหาร จำ�นวนครัวเรือนที่ดูแล สถานที่ตั้ง ละติจูด ลองติจูด เบอร์
โทรศัพท์ติดต่อ จังหวัด อำ�เภอ และตำ�บล
- การจัดการข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) สามารถจัดเก็บ/เพิ่ม
ข้อมูลอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ได้แก่ คำ�นำ�หน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขที่
บัตรประชาชน อาชีพ วุฒิการศึกษา และวันที่เริ่มปฏิบัติงาน และกรอกข้อมูลที่อยู่ ได้แก่ บ้าน
เลขที่ เบอร์โทรศัพท์ ตำ�แหน่งละติจูด ลองติจูด จังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล และหมู่บ้านที่รับผิดชอบ
- การจัดการข้อมูลผูป้ ว่ ยไข้เลือดออก สามารถจัดเก็บ/เพิม่ ข้อมูลผูป้ ว่ ยไข้เลือดออก
ได้แก่ คำ�นำ�หน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด และกรอกข้อมูลที่อยู่ ได้แก่ บ้านเลขที่ เบอร์
โทรศัพท์ ตำ�แหน่งละติจูด ลองติจูด จังหวัด อำ�เภอ ตำ�บล และหมู่บ้านที่อาศัย
ข้อมูลทั้ง 3 เรื่องนี้ จะแสดงผลตำ�แหน่งบนแผนที่บน Google Map (ดังภาพ) ใน
ลักษณะของ “ข้อมูลในเชิงภูมิศาสตร์” นอกจากนี้ ส่วนสรุปผลข้อมูลภาพรวม ด้านสถิติการ
เก็บข้อมูลทั้งหมดในระบบ จะแสดงตัวเลขข้อมูลได้แก่ สถานพยาบาล อาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน และผู้ป่วยไข้เลือดออก

ภาพที่ 2 ข้อมูลภาพรวมเชิงภูมิศาสตร์
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3) การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออกในพืน้ ทีเ่ ทศบาลเมืองเขลางค์นคร
โดยการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อระบุพื้นที่การเกิดโรค การกระจายตัวในเชิงเวลา สถานที่
และกลุ่มประชากร จะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการวางแผนป้องกันและควบคุมโรค ด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลตำ�แหน่งการเกิดโรคมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่การเกิดโรค ตลอดจน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกายภาพของพื้นที่จังหวัดลำ�ปาง ในด้านปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อ
งานบริการสาธารสุข และปัจจัยทางกายภาพที่มีผลต่อการแพร่กระจายของโรคผลจากการ
วิเคราะห์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เทศบาลเขลางค์นครพบว่าการเกิดของ
โรคไข้เลือดออกเปลี่ยนแปลงไปตามสถานที่และช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป แสดงให้เห็นว่าสภาพ
สิ่งแวดล้อมของที่อยู่อาศัย ลักษณะของประชากร ยังมีผลต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก
ด้วย ดังนั้น การรณรงค์เพื่อการกำ�จัดแหล่งเพาะพันธุ์ และการให้ความรู้กับชุมชนจะทำ�ให้การ
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามการประยุกต์ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ในการจัดทำ�ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ด้านระบาดวิทยา ทำ�ให้เข้าใจกระบวนการ
เกิดโรคตามสถานที่ซึ่งเป็นการกระจายของโรคเชิงพื้นที่ แต่ยังขาดปัจจัยทางสังคม ปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ เช่น พื้นที่ที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่น ปริมาณขยะจํานวนมาก เป็นต้น
วิถีชีวิต พฤติกรรมการดูแลตนเองของประชาชน และมาตรการการดําเนินงานป้องกันควบคุม
โรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ส่งผลต่อการเกิดและการระบาดของ
โรคทั้งสิ้น
ผลการศึกษาครั้งนี้จะนำ�ไปถ่ายทอดสู่สังคมโดยนำ�ไปอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
สาธารณสุขในการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในการให้บริการของโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตำ�บล จังหวัดลำ�ปางต่อไป
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แผนที่ 1 ตำ�แหน่งสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดลำ�ปาง
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