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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาระบบแถวคอย ของการใหบริการแผนกผูปวยนอก  โรงพยาบาลตระการพืชผล  จังหวัด

อุบลราชธานี  โดยประยุกตใชทฤษฎีการจําลองแบบปญหา ผูปวยตองผานข้ันตอนการใหบริการตาง ๆ คือ การลงทะเบียน
และทําบัตร การซักประวัติ การตรวจรักษาโดยแพทย การตรวจที่หอง Lab หอง X-ray และการรับยา  เน่ืองจากจํานวน
ผูปวยที่มากข้ึนอยางตอเน่ือง ทําใหโรงพยาบาลประสบปญหาเกี่ยวกับการรอรับบริการของผูปวยเปนเวลาที่ยาวนาน  
งานวิจัยน้ีจึงมุงเนนการจําลองแบบปญหาของระบบแถวคอยเพื่อศึกษาคุณลักษณะของแถวคอยและเสนอแนวทางในการ
ลดระยะเวลารอคอยของผูปวย  ในการสรางแบบจําลองสถานการณโดยใชโปรแกรม Arena  จะทําการเก็บขอมูลและ
วิเคราะหขอมูลของระยะเวลาหางระหวางการเขามารับบริการของผูปวย และเวลาการใหบริการที่ทุกหนวยบริการ หลังจาก
การทดสอบความถูกตองของแบบจําลองสถานการณแลว ไดมีการจําลองสถานการณของ 4 แนวทางการบริการที่นําเสนอ
ผลการทดลองพบวา ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ แนวทางการ เปล่ียนแปลงเวลาการปฏิบัติงานของแพทยตรวจรักษา จากเร่ิม 
09.00 น.  เปน 08.30 ซ่ึงสามารถชวยลดระยะเวลาการรอรับบริการของผูปวย โดยเฉล่ียจาก 193.34 นาที เหลือ 174.85 
นาที และลดคาใชจายรวมของระบบได 403 บาท (ในชวงเวลาที่ทําการศึกษา 5 ชั่วโมง) 
 
คําสําคัญ : การจําลองสถานการณ, ระบบแถวคอย, แผนกผูปวยนอก 
 

Abstract 
 This research is to study the queuing system of the out patient department of Trakarn Phuetphon Hospital, 
Ubon Ratchathani by applying the simulation theory. Patients need to step through the various services : 
registering and making a hospital cards, being generally examined and questioned about history by nurses, being 
treated by a doctor, having a medical examination at Lab or X-ray rooms and finally receiving medicine. Due to 
an increasing number of patients, the hospital is facing a problem of long waiting lines. This research focuses on 
simulation of the queuing system to study queuing characteristics and propose alternatives to reduce waiting time 
of patients. To construct a simulation model using Arena, interarrival time and service time at each service 
station are collected and analyzed, After testing the accuracy of models and situations. The simulation has four 
ways to provide services that result showed that Alternative approach is the best time to change the operation of 
medical treatment from a 8:30 pm start 9:00, which can help reduce the time patients wait for services an 
average of 193.34 minutes 174.85 minutes remaining and reduce costs. The system included 403 Baht (In the 
period studied five hours). 
 
Keywords:  Simulation, Queuing System, Out Patient Department  



  

 

1. บทนํา 
โรงพยาบาล นับวาเปนองคกรหน่ึงที่มีความสําคัญที่

ใชเปนสถานที่ใหบริการรักษาพยาบาลแกผูปวยที่ไดรับ
ความทุกขจากการเจ็บปวยที่เกดิจากอาการตางๆ การมารับ
บริการที่ โรงพยาบาล  ผูปวยตองพบกับข้ันตอนตางๆ 
หลายข้ันตอน นับต้ังแตการลงทะเบียนผูปวยที่หนวย
ลงทะเบียน  การคัดกรองผูปวย  การตรวจรักษาโรค และ
งานบริการจายยาใหกับผูปวยซ่ึงถือวาเปนข้ันตอนสุดทาย
ในการใหบริการผูปวยในปจจุบันโรงพยาบาลไมวาจะเปน
ภาครัฐหรือภาคเอกชน ตางตองเผชิญกับการแขงขัน อัน
เน่ืองมาจากสภาวะสังคมและเศรษฐกิจ สวนหน่ึงของ
ความสามารถในการแขงขันคือการสรางความพึงพอใจ
ใหกับผูปวยที่ เขามารับบริการได โดยที่หนวยงานที่มี
บทบาทในดานน้ีมากที่สุดหนวยงานหน่ึงคือ หนวยบริการ
แผนกผูปวยนอก (Outpatient Department) โดยทั่วไปแลว
รูปแบบการใหบริการแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาล  
เปนรูปแบบการใหบริการระบบแถวคอย แบบอนุกรม ซ่ึง
การบริการมีหลายระดับข้ันตอน  

การศึกษาระบบแถวคอยไดรับการนํามาใชในการ
วิเคราะหในระบบขององคกรตางๆ มากมาย  ทั้งองคกรที่มี
ลักษณะงานเปนกระบวนการผลิต เชน โรงงานอุตสาหกรรม 
และงานที่ เปนลักษณะงานบริการ เชน โรงพยาบาล  
ธนาคาร รานอาหาร  ซุปเปอรมารเกต โรงภาพยนตร การ
ชําระคาบริการตางๆ เปนตน การวิเคราะหระบบแถวคอย
เพื่อตรวจสอบการใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม ทําให
สาม ารถป รับป รุงกา รใชท รัพยากรในระบบ ให เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยที่ไมทําใหผูปวยในแถวคอยตองรอ
คอยนานข้ึน ซ่ึงอาจนําไปสูการปรับปรุงระบบการใหบริการ  
เพื่อใหผูปวยใชระยะเวลารอคอยสั้นลง สงผลถึงความพึง
พอใจในการรับบริการมากข้ึน  

การศึกษาเพื่อวิเคราะหระบบแถวคอยในโรงพยาบาล
น้ัน  กอนหนาน้ีเคยมีผูศึกษาคนความาเปนจํานวนมาก 
โดยในระยะแรก จะทํ าการวิเคราะหโดยใชสูตรทาง
คณิตศาสตร (Mathematical  Formula) ซ่ึงมีความยุงยาก
ในการคํานวณกรณีที่ลักษณะของระบบเปนแถวคอยแบบ
อนุกรม  ไมสามารถวิเคราะหในชวงกอนถึง Steady-state 
ของระบบได ดังน้ันงานในระยะหลัง  จึงมักทําการศึกษา
วิเคราะหโดยวิธีการสรางแบบจําลอง  (Simulation Model)  
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปชวยในการจําลอง
แบบปญหาและวิเคราะหระบบแถวคอย โปรแกรมหน่ึงที่มีผู 

นิยมใชกันมาก คือ Arena ซ่ึงเปนโปรแกรมที่ผูวิจัยได
เลือกใชในการศึกษาคร้ังน้ี  

โรงพยาบาล ที่ผู วิจัยเลือกใชเปนกรณีศึกษา  คือ  
โรงพยาบาลตระการพืชผล ต.ขุหลุ อ.ตระการพืชผล  
จังหวัดอุบลราชธานี  ซ่ึงเปนโรงพยาบาลของรัฐบาล  ขนาด
กลาง ที่มีจํ านวนเตียงผูปวยที่ขออนุญาตดําเนินการ       
60 เตียง จํานวนเตียงที่เปดบริการจริง 90 เตียง เปด
ดําเนินการใหบริการต้ังแตป พ.ศ. 2523 นับจากน้ัน
โรงพยาบาลมีการเติบโตข้ึนเปนลําดับ  โดยในปจจุบันมี
ผูปวยที่ เขามารับบริการที่แผนกผูปวยนอก โดยเฉล่ีย
ประมาณ  359 คน/วัน โรงพยาบาลตระการพืชผลมีแพทย
ประจํา 8 คน  อัตราสวนของแพทยตอจํานวนผูปวย  
ประมาณ 1:45 ซ่ึงจํานวนผูมารับบริการไมสมดุลกับผู
ใหบริการ  สงผลใหเกิดความลาชาในการรักษา  ทําให
ผูปวยตองรอรับบริการเปนเวลานาน ผูปวยอาจมีความ
กังวลใจ และผลของความกังวลใจน้ีทําใหเสียตอสุขภาพของ
ผูปวยทั้งทางรางกายและจิตใจ นอกจากน้ียังอาจกอใหเกิด
ความสูญเสียทางดานเศรษฐกิจทางตรงและทางออมตามมา
อีกดวย 

ในสวนของโรงพยาบาลตระการพืชผล  ต้ังแตเปด
ดําเนินการมา จนถึงปจจุบันยังไมเคยมีการศึกษาสํารวจ
เวลารอคอยของผูรับริการที่แผนกผูปวยนอก อยางเปน
ระบบจากหนวยงานภายนอก ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะ
ทําการศึกษาระบบแถวคอยของผูปวยแผนกผูปวยนอก  
โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี  ดวย
วิธีการจําลองแบบปญหาระบบแถวคอย เพื่อเสนอแนว
ทางการบริการใหผูปวยเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

สําหรับการจําลองสถานการณในโรงพยาบาลน้ัน    
ไดนํามาประยุกตใชในหลายรูปแบบ โดย มงคล (2545) ได
สรางแบบจําลองระบบแถวคอย  ในแผนกผูปวยนอก 
โรงพยาบาลศรี วิชัย 3 เพื่ อหา วิธีการจัดการใหมี
ประสิทธิภาพย่ิงจากการที่มีปญหาผูปวยใชเวลารอรับ
บริการนาน โดยทําการสรางแบบจําลองเพื่อทดลอง
สถานการณจริง และไดวิเคราะหระบบการรอคอยของผูปวย
นอกที่มารับบริการเฉพาะดานศัลยกรรม  และอายุรกรรม  
มีแนวทางการปรับปรุงโดยการเพิ่มทรัพยากรเขาไป ณ จุด
ที่เกิดการรอคอยสูงสุดและสามารถทําใหเกิดความคุมทุนใน
การปรับเปล่ียนวิธีการ แลวไดนําผลการวิเคราะหเสนอ
ใหกับโรงพยาบาลเพื่ อทําการแกไขตอไป ในทํานอง
เดียวกัน ปญญพัฐน และพัชราภรณ (2545)ไดทําการศึกษา



  

การเพิ่มประสิทธิภาพโดยใชเทคนิคการจําลองแบบปญหา 
กรณีศึกษา โรงพยาบาลสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดย
นําเสนอแนวทางในการแกไขปญหาออกเปน 3 กรณี คือ 
ปรับตารางการตรวจของแพทย เพิ่มพยาบาลในสวนการให
คําปรึกษาหลังจากการพบแพทยและนําทั้ง 2 กรณี ขางตน
ทําพรอมกันโดยมีการหาคําตอบจากการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในแบบจําลองทั้งหมดผลปรกกฎวาการจัดตารางการทํางาน
ขอ ง แพ ท ย ใ ห ม จ ะ มี ค ว าม คุ ม ค า ม า ก ที่ สุ ด แ ล ะ ไ ด
ประสิทธิภาพการทํางานที่ดีข้ึน  สัทธพงศ  (2550) ไดศึกษา
การวิเคราะหการทํางานของระบบการใหบริการผูปวยนอก
ของโรงพยาบาลปาซาง จังหวัดลําพูน โดยมุงเนนในการ
เพิ่มประสิทธิภาพ ในการจัดการเร่ืองของลําดับการรอคอย
เพื่อทําใหสามารถลดเวลารอคอย และเปนการเพิ่ม
ความสามารถของโรงพยาบาลในเร่ืองการใหบริการ ที่อาจ
ตองหลีกเล่ียงการเพิ่มจํานวนของทรัพยากร สวนในแผนก
อื่น ๆ เชน แผนกฉุกเฉิน M.D. Rossetti และคณะ(1999) 
ไดทําการศึกษาการใชแบบจําลองระบบแถวคอยเพื่อ
วิเคราะหหาทางเลือกที่เหมาะสมในการจัดตารางการทํางาน
ของแพทยประจํ าหองฉุก เฉินในศูนยการแพทยของ
มหาวิทยาลัยเวอรจิ เนีย โดยใชเคร่ืองมือในการสราง
แบบจําลอง คือ โปรแกรม Arena โดยมีความมุงหมาย
เพื่อใหผูปวยใชเวลาอยูในระบบนอยที่สุด และแพทยใชเวลา
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด  Seung-Chul Kim   
et al.(2000) ไดสรางแบบจําลองสําหรับการใหบริการ และ
วิเคราะหจํานวนของผูปวยที่ตองเขารับการรักษา โดยแบง
ผูปวยออกเปนกรณีตางๆ เชน ผูปวยฉุกเฉิน ผูปวยที่เขารับ
การรักษานอกเวลาทํางานปกติ ผูปวยไดรับอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน เปนตน โดยมีการพิจารณาจากอาการของผูปวย
กอนเขารับการรักษา เพื่อการจัดการและสํารองเตียงไวให
ผูปวยที่ตองไดรับการรักษาอยางทันที  

 
2.รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Study) โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาสรางเปน
แบบจําลองโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร (Simulation) และ
ทําการวิเคราะหแบบจําลองน้ันเพื่อพิจารณาหาทางเลือกที่
เหมาะสมในการจัดรูปแบบการใหบริการผูปวยนอกของ
โรงพยาบาล 
2.1 การศึกษาปญหา 

โรงพยาบาลที่ ผู วิจัยเลือกใชเปนกรณีศึกษา คือ 
โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงเปน

โรงพยาบาลของรัฐบาล  ในแตละวันจะมีผูปวยที่มารับ
บริการในแผนกผูปวยนอก เปนจํานวนมาก ทําใหผูปวย
ตองรอนานในการรับบริการ ซ่ึงเมื่อดูจากกระบวนการ
ทํางานของแผนกผูปวยนอก พบวากระบวนการดังกลาว 
จะตองผานข้ันตอนตาง ๆ หลายข้ันตอน เร่ิมต้ังแตผูปวย
เขามาถึงโรงพยาบาลก็จะมารับบัตรคิว เจาหนาที่พยาบาลก็
จะเรียกตามหมายเลขคิวเพื่อทําการคัดแยกประเภทคนไข 
หลังจากน้ันผูปวยก็จะไปรับบริการที่หองลงทะเบียน และทํา
บัตร เจาหนาที่คอมพิวเตอรก็จะทําการกรอกขอมูล และ
ตรวจเช็คขอมูล ประวัติการรักษา ขอมูลสวนบุคคล ของ
ผูปวยวาถูกตองหรือไม หลังจากน้ันก็จะสงบัตร OPD card 
ใหกับพยาบาลซักประวัติ เจาหนาที่พยาบาลก็จะทําการชั่ง
นํ้าหนัก วัดความดัน ตรวจวัดไข และซักถามอาการ เพื่อ
แยกไปสงผูปวยใหไดรับการรักษาจากแพทย ตามหองตรวจ
ตาง ๆ กรณีที่ตองวินิจฉัยเพิ่มเติม ผูปวยก็จะถูกสงไปตรวจ
ที่หอง Lab และหอง x-ray แลวกลับไปพบแพทยอีกคร้ัง
หน่ึง สวนกรณีที่ไมตองวินิจฉัยเพิ่ม การตรวจเสร็จสิ้น 
ผูปวยก็จะไปรอรับยาที่หองจายยา เมื่อรับยาเสร็จ เปนอัน
เสร็จสิ้นกระบวนการรับบริการ ลักษณะกระบวนการ
ใหบริการแสดงเปนแผนผังการใหบริการไดดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 แผนผังการใหบริการแผนกผูปวยนอกของ 
โรงพยาบาลตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 



  

 จากรูปที่ 1 แผนผังการใหบริการแผนกผูปวยนอก
ของโรงพยาบาลตระการพืชผล   จังหวัดอุบลราชธานี     
จะเห็นวาลักษณะแถวคอยของผูปวยที่เขารับการตรวจใน
แผนกผูปวยนอกน้ีมีลักษณะ ของแถวคอยที่พบไดบอย
โดยทั่วไป กลาวคือ เปนลักษณะ มากอนไดรับบริการกอน 
(First Come First Serve:FCFS) รูปแบบของแถวคอยจะ
เปนแบบอนุกรม คือมีการเขามาของผูปวยระบบแถวคอย
เดียว แตมีการใหบริการหลายข้ันตอน ซ่ึงบางข้ันตอนอาจมี
หลายหนวยใหบริการ ดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปท่ี 2 แสดงระบบแถวคอยเดียวจุดบริการหลายจุด 
 

เมื่อไดเ ร่ิมทําการเขาพื้นที่ศึกษา คือโรงพยาบาล
ตระการพืชผลแลว ผูวิจัยไดสังเกตและสัมภาษณผูบริหาร
ของโรงพยาบาลพบวาปญหาการรอคอยในกระบวนการการ
รับบริการที่หองตรวจโรคทั่วไปมากที่สุด จากปญหา
ดังกลาวผูศึกษาจึงทําการสรางแบบจําลองศึกษาเฉพาะใน
สวนของ งานบริการตรวจโรคทั่วไป เทาน้ัน 
2.2 ขอมูลและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ขอมลูตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการทํางานของ
แผนกผูปวยนอก สวนของการตรวจโรคทั่วไปมดีังน้ี 
  1) ขอมูลรายละเอียดเบื้องตนของการใหบริการของ
แผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาล เชน จํานวน พยาบาล
แพทย ที่ทําการออกตรวจของหองตรวจแตละหอง จํานวน
เภสัชกรและเจาหนาทีแ่ตละหนวยบริการ 

2) ขอมูลอัตราการใหบริการของหนวยตางๆ ที่
เกี่ยวของในแบบจําลองทุกแผนก ขอมูลเหลาน้ีไดจากการ
เก็บขอมูลระยะเวลาของการใหบริการแกผูปวยทุกรายของ
แตละแตละหนวยบริการ 

3) ขอมูลอัตราการเขามาใชบริการของผูปวยของแต
ละหนวยบริการ ขอมูลเหลา น้ีไดจากการเก็บขอมูล
ระยะเวลาของการมารับบริการของผูปวยทุกรายของแตละ
หนวยบริการ 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูล
ในชวงเวลา 07.00 น.-12.00 น. ของวันจันทร-วันศุกร ใน
เดือน เมษายน พ.ศ. 2551 โดยใชวิธีการบันทึกเทปวีดีโอ
ระบบแถวคอยของทุกหนวยบริการ แลวนําวีดีโอน้ันมา
ศึกษาในภายหลัง จากการเก็บรวบรวมขอมูลในสวนของ
ทรัพยากรพื้นฐานของการใหบริการและขอมูลของการ
ใหบ ริการของแผนกผูปวยนอก สวนตรวจโรคทั่ วไป 
สามารถสรุปไดดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงขอมูลของการใหบริการของแผนกผูปวย
นอก สวนตรวจโรคทั่วไป 
 

จุดรับบริการ ประเภท 
บุคคล 

จํานวน 
คน 

จํานวน
ชองการ

ให 
บริการ 

เกณฑการให 
บริการ 

เวลาเฉล่ีย
การ

ใหบริการ 
(นาที) 

1.ลงทะเบียน   
และ ทําบัตร 

พยาบาล 
เจาหนาท่ี 

4 2 มากอนไดรับ
กอน 

1.40 

2.พยาบาล 
  ซักประวัติ 

พยาบาล 
เจาหนาท่ี 

4 2 มากอนไดรับ
กอน 

3.13 

3. หองตรวจ แพทย 4 4 มากอนไดรับ
กอน 

4.83 

4. หอง  
    Lab 

เจาหนาท่ี 1 1 มากอนไดรับ
กอน 

1.34 

5. หอง  
   X-ray 

เจาหนาท่ี 2 1 มากอนไดรับ
กอน 

5.98 

6. หอง 
    จายยา 

เภสัชกร 
     เจาหนาท่ี 

4 1 มากอนไดรับ
กอน 

9.54 

 
2.3 การสรางแบบจําลองสถานการณ 

กอนที่จะทําการสรางแบบจําลองของระบบแถวคอย 
ของแผนกผูปวยนอก สวนตรวจโรคทั่วไป ของโรงพยาบาล
ตระการพืชผล น้ัน จะตองใช Input Analyzer ของโปรแกรม 
Arena วิเคราะหขอมูลของเวลาการใหบริการ (Service 
time) และระยะเวลาระหวางผูปวยแตละคนที่เขามาในระบบ
แถวคอยของแตละหนวยบริการ (Interarrival time) กอนวา
มีการแจกแจงความนาจะเปนแบบใด ผลจากการวิเคราะห
การแจกแจงความนาจะเปนของเวลาทั้งสองดังกลาว แสดง
ดังตารางที่ 2 จะเห็นไดวาเวลาการใหบริการของแตละ
หนวยจะมกีารแจกแจงที่แตกตางกัน และระยะเวลาระหวาง
ผูปวยแตละคนเขามาในระบบแถวคอยของทุกหนวยบริการ
มีการแจกแจงแบบExponential 
 หลังจากที่ทราบลักษณะการแจกแจงความนาจะเปน
ของเวลาการใหบริการและระยะเวลาระหวางผูปวยแตละคน
ที่เขามาในระบบแถวคอยของแตละหนวยบริการแลว ผูวิจัย
จึงใชโปรแกรม Arena ในการสรางแบบจําลองใหมีลักษณะ
ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด โดยแผนภูมิและ



  

แบบจําลองของระบบแถวคอยแผนกผูปวยนอก สวนของ
การตรวจโรคทั่วไป แสดงดังรูปที่ 3 และ 4 ตามลําดับ 
ตารางท่ี 2 การแจกแจงความนาจะเปนของ Service time 
และ Interarrival time ของระบบแถวคอยที่ศึกษา 

 

 
 

รูปท่ี 3 แผนภูมิแสดงลักษณะแบบจําลองที่สรางข้ึน 
 

 
 

รูปท่ี 4 ลักษณะแบบจําลองที่ออกแบบเสร็จเรียบรอยแลว 

2.4 การวิเคราะหความถูกตองของแบบจําลอง 
 กอนที่จะนําแบบจําลองของระบบแถวคอยที่สรางข้ึน 
ไปทดลองจําลองสถานการณของแนวทางการปรับปรุงการ
ใหบริการแบบตางๆน้ัน จะตองทําการตรวจสอบความ
ถูกตองของแบบจําลองเสียกอน ซ่ึงทําไดโดยใชแบบจําลอง
ที่สรางข้ึนจําลองสถานการณปจจุบันของระบบแถวคอย
จนกวาระบบแถวคอยจะเขาสูสภาวะ Steady State แลวใช
หลักการทางสถิติเปรียบเทียบคาเวลารอคอยเฉล่ียจริงของ
ผูปวยกับคาเวลารอคอยเฉล่ียที่ไดจากแบบจําลอง วามีคา
แตกตางกันหรือไม 
 ผลจากการทดสอบแบบจําลองพบวาระบบแถวคอย
เร่ิมเขาสูสภาวะ Steady State เมื่อมีการทดลองซํ้าเปนคร้ัง
ที่ 29 ดังภาพที่ 5 และผลจากการทดสอบสมมติฐานสรุปได
วาคาเวลารอคอยเฉล่ียจริงของผูปวยกับคาเวลารอคอย
เฉล่ียที่ไดจากแบบจําลอง มีคาไมแตกตางกันที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ดังน้ันผูวิจัยจึงสามารถใชแบบจําลองที่สราง
ข้ึน ไปจําลองสถานการณของแนวทางการปรับปรุงการ
ใหบริการแบบตางๆได 

ผลจากการทดลองทําซ้ําของแบบจําลองสถานการณ
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รูปท่ี 5 ผลลัพธของการทดลองจําลองสถานการณจริงเมื่อ

ระบบแถวคอยเขาสูสภาวะ Steady State 
 
3. ผลการทดลอง 
 หลังจากที่ไดแบบจําลองของระบบแถวคอยที่ถูกตอง
แลว ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการปรับปรุงการใหบริการไว
เปน 4 แนวทางหลัก คือ  

แนวทางที่ 1 เพิ่มเจาหนาที่คอมพิวเตอร 1 คนพรอม
ทั้งอปุกรณตางๆ 

แนวทางที่  2 เปล่ียนแปลงเวลาปฏิบั ติงานของ
พยาบาลซักประวัติ จากเร่ิม 08.00 น. เปน 07.30 น.  

แนวทางที่ 3 เปล่ียนแปลงเวลาปฏิบัติงานของแพทย
ตรวจรักษา จากเร่ิม 09.00 น.  เปน 08.30 น.  
 แนวทางที่ 4 เพิ่มเจาหนาที่เภสัชกร 1 คน 

ลําดับ หนวยบริการ Service time Interarrival time 

1 งานลงทะเบียนและทําบัตร Weibull Exponential 

2 พยาบาลซักประวัติ 1 Weibull Exponential 

3 พยาบาลซักประวัติ 2 Weibull Exponential 

4 หองตรวจ 1 Weibull Exponential 

5 หองตรวจ 2 Weibull Exponential 

6 หองตรวจ 3 Weibull Exponential 

7 หองตรวจ 4 Weibull Exponential 

8 หองตรวจ Lab Triangular Exponential 

9 หอง X-ray Weibull Exponential 

10 หองจายยา Weibull Exponential 



  

 ผูวิจัยใชวิธีการเปรียบเทียบคาใชจายรวมโดยเฉล่ีย
ของระบบแถวคอยในการเลือกแนวทางการปรับปรุงการ
ใหบริการที่ดีที่สุด ซ่ึงคาใชจายของระบบแถวคอยมีหลาย
ประเภท ดังแสดงในตารางที่ 3  
 
ตารางท่ี 3 ประเภทของคาใชจายของระบบแถวคอยแผนก
ผูปวยนอก สวนของการตรวจโรคทั่วไป 
 

ประเภทคาใชจาย จํานวนเงิน  
(บาท/ชั่วโมง) 

1.เงินเดือนเจาหนาท่ีหองลงทะเบียน 50.25 
2.คาคอมพิวเตอรและอุปกรณ 20 

3.เงินเดือนพยาบาล 122.91 
4.เงินเดือนผูชวยพยาบาล 24.61 
5.เงินเดือนแพทย 172 
6.เงินเดือนเจาหนาที่หอง Lab และ
หอง x-ray 

63.58 

7.เงินเดือนเภสัชกร 83.33 
8.เงินเดือนผูชวยเภสัชกร 32.66 
9.คาใชจายที่เกิดจากผูปวยรอคอย 19.25 

 
ผลจากการจําลองสถานการณของแนวทางการปรับปรุง

ทั้งหมดพบวา  การเปล่ียนแปลงเวลาปฏิบัติงานของแพทย
ตรวจรักษา จากเร่ิม 09.00 น.เปน 08.30 เปนแนวทางการ
ใหบริการที่มีคาใชจายรวมเฉล่ียของระบบแถวคอยตํ่าที่สุด ดัง
แสดงในตารางที่ 4  

 
ตารางท่ี 4 การเปรียบเทียบคาใชจายรวมเฉล่ียของระบบแถวคอย
ของแนวทางการปรับปรุงการใหบริการแบบตางๆ  
 

แนวทางการปรับปรุง 
การใหบริการ 

คาใชจายรวมเฉล่ียของ
ระบบแถวคอย (บาท) 

แนวทางที่ 1 17,452 
แนวทางที่ 2 15,935 
แนวทางที่ 3 15,838 
แนวทางที่ 4 18,146 

4. สรุปผลการวิจัย 
จากการจําลองสถานการณระบบแถวคอยของผูปวย

นอก สวนของการตรวจโรคทั่วไป โรงพยาบาลตระการ

พืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อวิเคราะหสภาพปจจุบัน
ของระบบแถวคอยและจําลองสถานการณของแนวทางการ
ปรับปรุงตาง ๆ โดยใชโปรแกรม Arena พบวากอนการ
ปรับปรุง ผูปวยใชเวลาอยูในระบบโดยเฉล่ีย 193.34 นาที 
ตนทุนผูปวยเสียไปในระบบเฉล่ีย คนละ 134.85 บาท และ
คาใชจายที่เกิดข้ึนทั้งหมด 16,241 บาท และหลังการ
ปรับปรุงแนวทางเลือกที่สามารถลดเวลาที่ผูปวยอยูในระบบ
มากที่สุดคือ แนวทางเลือกที่  3 การเปล่ียนแปลงเวลา
ปฏิบัติงานของแพทยตรวจรักษา จากเร่ิม 09.00 น.เปน 
08.30 น.  สามารถลดเวลารอรับบริการจากระบบปจจุบันได 
ผลจากการจําลองสามารถลดเวลาเฉล่ียที่ผูปวยอยูในระบบ
ทั้งหมด 174.85 นาที ลดจากเวลาปจจุบัน 18.49 นาที ลด
ตนทุนที่ผูปวยที่ตองเสียไปในระบบโดยเฉล่ีย 130.24 บาท/
คน และ คาใชจายที่เกิดข้ึนทั้งหมด 15,838 บาท ลด
คาใชจายที่เกิดข้ึนทั้งหมด 2.48%  

แนวทางของการวิจัยในอนาคต นอกจากกําหนดแนว
ทางการใหบริการหลัก 4 แนวทาง แลวยังกําหนดการใหบริการอีก 
11 แนวทาง โดยการนําแนวทางปรับปรุงหลัก 4 แนวทางมา
ผสมผสานรวมกัน ในสวนของการลดเวลารอรับบริการและ
เวลาที่ผูปวยอยูในระบบ นอกจากจะปรับเปล่ียนตามแนว
ทางเลือกที่เสนอในการศึกษาคร้ังน้ีแลว ยังสามารถทําได
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพของการใหบริการเพื่อที่จะใหเวลา
ในการใหบริการลดลง ซ่ึงผูวิจัยจะมีการศึกษาในเร่ืองน้ี
ตอไป 
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