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บทคัดยอ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา   

รายไดเฉล่ียตอเดือน โรคประจําตัว จํานวนคนท่ีพักอาศัยในบานท้ังหมด การไดรับการดูแลชวยเหลือจากบุตร

หลาน และการไดรับการสนับสนุนทางสังคมกับการเขาถึงบริการสุขภาพของผูสูงอายุ กลุมตัวอยางสําหรับ

สัมภาษณไดแกผูสูงอายุ 191 คนและสําหรับสนทนากลุม 20 คนท่ีอาศัยอยูในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครไม

นอยกวา 6 เดือน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณและสนทนากลุม วิเคราะหขอมูลดวยความถ่ี รอยละ 

คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไคสแควร  

              ผลการวิจัยพบวาผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 63.9 อายุเฉล่ีย 70.64(สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

= 8.14) ป สถานภาพสมรสคูรอยละ 60.7 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ59.1 มีรายไดเฉล่ียตอ

เดือนนอยกวา 5,000 บาท รอยละ 61.8  มีโรคประจําตัวรอยละ 71.7 มีจํานวนคนท่ีพักอาศัยในบานเฉล่ีย 4.1 

คน (สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.89) ไดรับการดูแลชวยเหลือจากบุตรหลานเปนประจํา รอยละ56.0 ไดรับการ

สนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลางและมากรอยละ 53.9และเขาถึงบิการสุขภาพในระดับปานกลาง  

นอกจากน้ียังพบวา รายไดเฉล่ียตอเดือนของผูสูงอายุ โรคประจําตัวและการไดรับการดูแลชวยเหลือจากบุตร

หลานมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการเขาถึงบริการสุขภาพของผูสูงอายุท่ีระดับ 0.05 

 

คําสําคัญ: ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเขาถึงบริการสุขภาพ, ผูสูงอายุ  
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           The objectives of this research were to examine the relationship between gender, age, marital 

status, educational level, an average of income per month, getting chronic disease, total number of 

persons living in a house, receiving help and care from son/daughter/nephew/niece, social support 

and health service accessibility of the elderly. The samples were 191 elderly for interview and 20 

elderly for focus group discussion, living for at least 6 months in Taweewattana District, Bangkok 

Metropolis. Data were collected by interview and focus group discussion and were analyzed 

through frequency, percentage, mean, standard deviation and Chi-square. 

          Results indicated that majority of the elderly were female (63.9 percent), an average age was 

70.64 years(SD = 8.14), were married (60.7 percent), finished primary education (59.1 percent), an 

average of monthly income was less than 5,000 baht (61.8 percent), got chronic disease (71.7 

percent), having an average of 4.1  persons (SD = 1.89) lived in a house, receiving help and care 

from son/daughter/nephew/niece (56.0), received social support at moderate/high level (53.9)and 

obtained health service accessibility at moderate level. Moreover, an average of monthly income, 

getting chronic disease and receiving help and care from son/daughter/nephew/niece had 

significant relationships with health service accessibility of the elderly at 0.05 level.   

Keywords: Factors Related to Health Service  Accessibility , Elderly 

 

บทนํา 

          ปจจุบัน ประเทศไทยมีความเจริญกาวหนาทางดานการแพทยและสาธารณสุข ตลอดจนประชาชนมี

การศึกษาท่ีดีข้ึน สงผลทําใหสังคมยุคปจจุบันมีการพัฒนาดานวิทยาการและเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว จากปจจัย

เหลานี้เองจึงสงผลตอการดําเนินชีวิตและทําใหโครงสรางของประชากรมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม มีผลทําให

อายุขัยเฉล่ียของประชากรยืนยาวข้ึนและมีประชากรสูงอายุเพ่ิมมากข้ึน โดยประชากรสูงอายุในประเทศไทยได

เพ่ิมข้ึนจาก 1.7 ลานคนหรือประมาณรอยละ 4.9 ของประชากรท้ังหมด ในพ.ศ. 2513 เปน 10.3 ลานคน หรือรอยละ 

15.8 ของประชากรท้ังหมดใน พ.ศ. 2558 (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,2558) 

                    ผูสูงอายุเปนวัยที่มีการพัฒนาโครงสรางทางรางกายและดานอ่ืน ๆ ไปในทางท่ีเสื่อมถอยลง  จึงทํา

ใหผูสูงอายุมีการเจ็บปวยไดงายกวาวัยอ่ืน ซึ่งเม่ือเจ็บปวยยอมสงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพและ การดําเนิน

ชีวิตประจําวัน การเขาถึงบริการสุขภาพจึงเปนเร่ืองหน่ึงที่สําคัญตอสุขภาพของผูสูงอายุ 

สําหรับในเขตทวีวัฒนาที่เปนเขตเมืองดานตะวันตก ของกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาสถิติ

ผูสูงอายุอยางตอเน่ือง พบวาประชากรสูงอายุในเขตทวีวัฒนาไดเพ่ิมข้ึนเร่ือย ๆ (สํานักสงเสริมและพิทักษ

ผูสูงอายุ, 2556) ซึ่งจากการท่ีมีผูสูงอายุเพ่ิมข้ึนทําใหเร่ิมมีการวิจัยเก่ียวกับผูสูงอายุมากข้ึน แตสําหรับการศึกษา
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เก่ียวกับการเขาถึงบริการสุขภาพและปจจัยท่ีเก่ียวของมีไมมากนัก ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาใน

เร่ืองนี้ในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร คณะผูวิจัยหวังวา ผลของการศึกษาจะนําไปเปนแนวทางในการ

วางแผน สงเสริมใหผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนาสามารถเขาถึงบริการสุขภาพไดดีย่ิงข้ึนในอนาคต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 วัตถุประสงคทั่วไป 

เพ่ือศึกษาการเขาถึงบริการสุขภาพและปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเขาถึงบริการสุขภาพของ

ผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงคเฉพาะ 

1) เพื่อศึกษาการเขาถึงบริการสุขภาพของผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

                     2) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยดาน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายได

เฉล่ียตอเดือน โรคประจําตัว จํานวนคนที่พักอาศัยในบานท้ังหมด การไดรับการดูแลชวยเหลือจากบุตรหลาน และการ

ไดรับการสนับสนุนทางสังคมกับการเขาถึงบริการสุขภาพ ของผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1) ปจจัยดาน เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ียตอเดือน โรคประจําตัว

จํานวนคนที่พักอาศัยในบานทั้งหมด การไดรับการดูแลชวยเหลือจากบุตรหลาน และการไดรับการสนับสนุนทาง

สังคมมีความสัมพันธกับการเขาถึงบริการสุขภาพของผูสูงอายุในเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

 

นิยามศัพท  

1) ผูสูงอายุ หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีอายุต้ังแต 60 ปข้ึนไป อาศัยอยูในเขต

ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานครอยางนอย 6 เดือน 

2) การไดรับการสนับสนุนทางสังคม หมายถึงการท่ีผูสูงอายุไดรับการดูแลชวยเหลือสนับสนุน

จากคนอ่ืน เพ่ือตอบสนองความตองการของผูสูงอายุ ใน 3 ดานคือ 

 2.1) ทางดานขอมูลขาวสารทางสังคม และการกระตุนเตือนใหผูสูงอายุปฏิบัติในการ

เขารวมกิจกรรมทางสังคมหรือการดูแลตนเอง 

 2.2) ทางดานอารมณ ไดแกการไดรับความรัก ความอบอุนการดูแลเอาใจใสอยาง

ใกลชิดจากผูอ่ืน และการจัดการความเครียด 

 2.3) ทางดานแรงงาน สิ่งของ เงินทอง จากบุคคลอ่ืน เชนจาก คูสมรส บุตรหลาน 

ญาติ เพ่ือน ผูนําชุมชน และบุคคลในวิชาชีพตางๆ เปนตน 
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3) การเขาถึงบริการสุขภาพ หมายถึงความสะดวกในการเดินทาง และการเขารับบริการสุขภาพ 

รวมท้ังการไดรับบริการสุขภาพหลากหลายจากสถานพยาบาลอยางเหมาะสมตามสิทธ์ิของผูสูงอายุ และตาม

ปญหาสุขภาพหรือความตองการของผูสูงอายุ 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจภาคตัดขวาง (Cross-sectional survey)  

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร ไดแก ผูสูงอายุชาย หญิง ที่มีอายุต้ังแต 60 ปขึ้นไปที่อาศัยอยูในเขตทวีวัฒนาอยาง

นอย 6 เดือน จํานวน 5,617 คน  

สําหรับกลุมตัวอยางไดแก ผูสูงอายุชาย หญิง ท่ีมีอายุตั้งแต 60 ปขึ้นไปอาศัยอยูในเขตทวีวัฒนา

อยางนอย 6 เดือน กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางตามสูตรของ Cohen (1988)ไดขนาดตัวอยาง อยางนอย 

178 คน เลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑคือ เปนผูสูงอายุที่สามารถตอบคําถามไดและยินดีเขารวมโครงการวิจัยน้ี

ซึงมีทั้งส้ิน 191 คน นอกจากนั้นยังมีกลุมตัวอยางสําหรับการสนทนากลุมอีก 20 คน 

 

เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 
ประกอบดวย 2 ชุด ไดแก แบบสัมภาษณ ซ่ึงใชสัมภาษณผูสูงอายุกลุมตัวอยาง 191 คนโดย

ดัดแปลงมาจากงานวิจัยของ ชุติเดช เจียนดอน (2554) และ ธนาเสฎฐ มองทรัพย (2555) ท่ีไดศึกษาเกี่ยวของ

กับผูสูงอายุ แบบสัมภาษณ แบงออกเปน 3 สวนคือ 

สวนที่ 1 เปนขอคําถามขอมูลสวนบุคคลที่เกี่ยวของของผูสูงอายุไดแก เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา รายได  และโรคประจําตัวเปนตน 

สวนที่ 2 เปนขอคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา โดยถามเกี่ยวกับการเขาถึงบริการสุขภาพ

ของผูสูงอายุจํานวน 6 ขอ แตละขอเลือกตอบได 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง และนอย มีเกณฑใหคะแนนดังน้ี 

มาก = 3 คะแนน 

ปานกลาง = 2 คะแนน 

นอย = 1 คะแนน 

 

สวนที่ 3 เปนขอคําถามเกี่ยวกับการไดรับการสนับสนุนทางสังคม ซ่ึงขอคําถามเปนแบบมาตรา

สวนประมาณคา 3 ระดับคือ ไดรับเปนประจํา ไดรับบางครั้ง และไมเคยไดรับ ขอคําถามท้ังหมด 10 ขอ คะแนน

แตละขอเปนดังนี ้
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ไดรับเปนประจํา = 2 คะแนน 

ไดรับบางครั้ง = 1 คะแนน 

ไมเคยไดรับ  = 0 คะแนน 

 

การแบงระดับการไดรับการสนับสนุนทางสังคม โดยอางอิงเกณฑของ Bloom (1971) ดังนี ้

นอยกวารอยละ 60  (0-11 คะแนน)  = ไดรับในระดับนอย/ ไมไดรับเลย 

รอยละ 60-79  (12-15 คะแนน)  = ไดรับในระดับปานกลาง 

รอยละ 80 ขึ้นไป (16-20 คะแนน) = ไดรับในระดับมาก 

                  ชุดท่ี 2 เปนประเด็นยอยสําหรับสนทนากลุมกับผูสูงอายุอีก 20 คนเก่ียวกับการเขาถึงบริการสุขภาพ 

 

คุณภาพของเคร่ืองมือเกบ็รวบรวมขอมูล 

ความเช่ือม่ันหรือความเที่ยงของขอคําถามท่ีใชสัมภาษณผูสูงอายุเก่ียวกับการเขาถึงบริการสุขภาพ  

และการสนับสนุนทางสังคม เม่ือคํานวณโดยสูตรของ Cronbach แลวไดคาเทากับ 0.89และ0.86ตามลําดับ 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณผูสูงอายุและสนทนากลุมกับผูสูงอายุท่ียินดีเขารวมโครงการวิจัย 

 

การวิเคราะหขอมูล 
1) วิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูสูงอายุ การไดรับการสนับสนุนทางสังคม และการเขาถึง

บริการสุขภาพ โดยใชสถิติรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                      2) วิเคราะหความสัมพันธระหวาง เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา รายไดตอเดือนโรค

ประจําตัว จํานวนคนที่พักอาศัยในบานทั้งหมด การไดรับการดูแลชวยเหลือจากบุตรหลาน และการไดรับการ

สนับสนุนทางสังคมกับการเขาถึงบริการสุขภาพ โดยใช ไคสแควร 

                       สําหรับขอมูลจากสนทนากลุม ใชการวิเคราะหเน้ือหา 

 

สรุปผลการวิจัย 

                     ผลการวิจัยพบวาผูสูงอายุสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ 63.9 อายุเฉล่ีย 70.64 ป(สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน = 8.14) สถานภาพสมรสคูรอยละ 60.7 สําเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษารอยละ59.1 มีรายไดเฉล่ีย

ตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท รอยละ 61.8  มีโรคประจําตัวรอยละ 71.7 มีจํานวนคนท่ีพักอาศัยในบานเฉล่ีย 4.1 

คน(สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน = 1.89) ไดรับการดูแลชวยเหลือจากบุตรหลานเปนประจํา รอยละ56.0 ไดรับการ
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สนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลางและมากรอยละ 53.9และเขาถึงบิการสุขภาพในระดับปานกลาง  

นอกจากน้ียังพบวา รายไดตอเดือนของผูสูงอายุ โรคประจําตัวและการไดรับการดูแลชวยเหลือจากบุตรหลานมี

ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับการเขาถึงบริการสุขภาพของผูสูงอายุท่ีระดับ 0.05 ดังตารางที่ 1 และ 

2 

 ตารางท่ี 1จํานวน (N) และรอยละ(%) ของผูสูงอายุจําแนกตามระดับการเขาถึงบริการสุขภาพ และคาเฉล่ีย(M) 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(SD) ของการเขาถึงบริการสุขภาพรายขอ 

ระดับความเห็น 

นอย ปานกลาง มาก การเขาถึงบริการสุขภาพ 

N % N % N % 

M SD 

1. ความเพียงพอของแพทย/พยาบาล และเจาหนาท่ี

ใหบริการสุขภาพของโรงพยาบาล 

88 46.1 96 50.3 7 3.7 2.42 0.56 

2. เจาหนาที่กระตือรือรน และเอาใจใสในการให บริการ

สุขภาพ 

82 42.9 103 53.9 6 3.1 2.40 0.55 

3. บริการสุขภาพของโรงพยาบาลมีหลากหลายตรง กับ

ความตองการ 

81 42.4 103 53.9 7 3.7 2.39 0.56 

4. เจาหนาที่ใหบริการอยางเสมอภาคเทาเทียมกันทุกคน 84 44.0 97 50.8 10 5.2 2.39 0.59 

5. ความสะดวกในการเขารับบริการตามสิทธ์ิของ

ผูสูงอายุ 

87 45.5 92 48.2 12 6.3 2.39 0.61 

6.  ความสะดวกในการเดินทางไปรับบริการท่ี

โรงพยาบาล 

79 41.4 98 51.3 14 7.3 2.34 0.61 

 

 

 

 

 

 ตารางท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยกับการเขาถึงบริการสุขภาพ 

ความสัมพันธระหวางปจจัยกับการเขาถึงบริการสุขภาพ ผลการทดสอบความสัมพันธท่ี

ระดับนัยสําคัญ .05 ดวยไคสแควร 

- เพศ ไมมีนัยสําคัญ 

- อายุ ไมมีนัยสําคัญ 
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- สถานภาพสมรส ไมมีนัยสําคัญ 

- ระดับการศึกษา ไมมีนัยสําคัญ 

- รายไดเฉล่ียตอเดือน มีนัยสําคัญ 

- โรคประจําตัว มีนัยสําคัญ 

- จํานวนคนที่พักอาศัยในบานท้ังหมด ไมมีนัยสําคัญ 

- การไดรับการดูแลชวยเหลือจากบุตรหลาน มีนัยสําคัญ 

- การไดรับการสนับสนุนทางสังคม ไมมีนัยสําคัญ 

 

 สรุปไดวา ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยไดแก รายไดเฉล่ียตอเดือน การมีโรคประจําตัว 

และการไดรับการดูแลชวยเหลือจากบุตรหลาน มีความสัมพันธกับการเขาถึงบริการสุขภาพของผูสูงอายุที่ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05  

              สําหรับผลของการสนทนากลุมพบวา  ผูสูงอายุสวนใหญ ตอบวาคอนขางสะดวกท้ังการเดินทางและ

การเขารับบริการสุขภาพของสถานพยาบาล มีแพทย พยาบาล และเจาหนาที่พอเพียง มี บริการสุขภาพ

หลากหลาย ในเร่ืองปญหาการเขาถึงบริการสุขภาพพบวา มีความยุงยากอยูบางในบางรายท่ีมีการสงตัวตอจาก

สถานบริการแรกสูอีกสถานบริการหน่ึง 

อภิปรายผล 

 ก. การเขาถึงบริการสุภาพ 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณพบวาผูสูงอายุสวนใหญเขาถึงบริการสุขภาพในระดับปานกลาง

คลายคลึงกับผลของการสนทนากลุมกับผูสูงอายุที่ตอบวาคอนขางสะดวกและสอดคลองกับผลวิจัยของ สุรางค

ศรี ศิตมโนชญ (2547) ที่พบวา ผูสูงอายุกลุมตัวอยางเขาถึงบริการสุขภาพในระดับปานกลาง      ทั้งน้ีอาจเปน

เพราะผูสูงอายุบางคนอาจจะไมคอยสะดวกและยุงยากบางในกรณีท่ีตองถูกสงตัวไปรับบริการตอที่อีกสถาน

บริการหน่ึงเปนตน 

 ข.  ความสัมพันธระหวางปจจัยที่ศึกษากับการเขาถึงบริการสุขภาพของผูสูงอายุ 

 จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่ศึกษาจํานวน 9 ปจจัยเชน เพศ และอายุพบวา รายได

เฉล่ียตอเดือน การมีโรคประจําตัว และการไดรับการดูแลชวยเหลือจากบุตรหลาน มีความสัมพันธอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 กับการเขาถึงบริการสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สุภาพร แสงอวม 

นิทรา ธีระวุฒิพงษ ภูดิท เดชาติวัฒน ชญานินท ประทุมสูตร และกันยารัตน คอวนิช(2558) และFerreira 

,Antunes and Andrade (2013) ที่พบวารายไดของผูสูงอายุมีความสัมพันธกับการเขาถึงบริการสุขภาพ 

 การมีโรคประจําตัวมีความสัมพันธกับการเขาถึงบริการสุขภาพอาจเปนเพราะวาผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยบอย

หรือมีโรคเร้ือรังหลายโรคอาจตองใชบริการมากกวาผูสูงอายุท่ีไมคอยเจ็บปวยหรือมีโรคเร้ือรังนอยโรคกวาเปน

ตน นอกจารนี้การที่การไดรับการดูแลชวยเหลือจากบุตรหลานมีความสัมพันธกับการเขาถึงบริการสุขภาพอาจ
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เนื่องจากการดูแลชวยเหลือจากบุตรหลานที่เปนประจํา ทําใหผูสูงอายุมีความสะดวกสบายและเขาถึงบริการ

สุขภาพท่ีดีกวา ผูสูงอายุบางคนที่ไดรับการดูแลชวยเหลือจากบุตรหลานเปนเพียงบางคร้ังหรือนอย ซึ่งคลายคลึง

กับผลการวิจัยของ Borreani,Wright,Scammbler and Gallagher (2008) 

 

ขอเสนอแนะ 

 ก.ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

          ผลของการวิจัยพบวาสวนใหญของผูสูงอายุตอบวาเขาถึงบริการสุขภาพไดในระดับปานกลาง แตท่ีเขาถึง

ไดนอยก็มีบางเชนความสะดวกในการเขารับบริการสุขภาพตามสิทธ์ิเปนตน อยางไรก็ตามผูรับผิดชอบและผูท่ี

เก่ียวของควรพิจารณาปรับปรุงใหผูสูงอายุเขาถึงบริการสุขภาพไดมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ันจากผลการสนทนา

กลุมพบวา ระบบการสงตอผูสูงอายุใหไดรับการศึกษาอีกสถานบริการหนึ่งอาจทําใหผูสูงอายุบางคนไมสะดวก

หรือรอนาน จึงควรท่ีผูเก่ียวของอาจจะตองปรับปรุงระบบการสงตอใหดีข้ึนอีกดวย 

            จากผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีศึกษา 9 ปจจัยกับการเขาถึงบริการสุขภาพของผูสูงอายุ 

พบวา การดูแลชวยเหลือของบุตรหลานเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสัมพันธกับการเขาถึงบริการสุขภาพ จึงควร

สนับสนุนใหบุตรหลานเห็นความสําคัญดูแลผูสูงอายุเพิ่มมากข้ึน  

 ข.ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 

 ควรเพิ่มศึกษาการเขาถึงบริการสุขภาพของผูสูงอายุโดยการสัมภาษณญาติท่ีดูแลผูสูงอายุดวยรวมท้ัง

ศึกษาความสัมพันธระหวางการเขาถึงบริการสุขภาพของผูสูงอายุกับปจจัยอ่ืนๆเชนประเภทของสิทธ์ิในการ

รักษาพยาบาลเปนตน 
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