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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแถวคอยและการจ าลองแบบปัญหาในการจ าลองสถานการณ์การเขา้รับบริการ
ของผู้ป่วย ในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อหาแนวทางในการลด
เวลารอคอยเฉลีย่ของผู้ป่วยท่ีเข้ามารับบริการ ในปัจจุบันผู้ป่วยนอกแต่ละคนต้องรอคอยเพื่อเข้ารบับริการทุกจุดบริการ
โดยเฉลี่ย 396.65 นาที ผู้วิจัยไดส้ร้างแบบจ าลองสถานการณ์จริงดว้ยโปรแกรม Arena เพื่อใช้วิเคราะห์วิธีการปรับปรุง
แก้ไขลดเวลารอคอยของผู้ป่วย จากผลการทดลองพบว่าแนวทางการปรับปรุงที่ดีท่ีสุดคือ การเลื่อนเวลาการท างานของ
แพทย์และพยาบาลแตล่ะแผนกเรว็ข้ึน 30 นาที และแผนกจ่ายยาเปิดให้บริการเร็วขึ้น 1 ช่ัวโมง จะสามารถลดเวลารอ
คอยเฉลี่ยของผู้ป่วยทั้งระบบได้ 111.65 นาที หรือลดลงจากเดมิ 28.15 % เมื่อท าการวิเคราะหค์่าใช้จ่ายรวมของระบบ
แถวคอย พบว่า จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ 1,534 บาท/วัน หรือ 552,240 บาท/ปี  
ค าหลัก  ทฤษฎีแถวคอย, การจ าลองสถานการณ,์ แผนกผู้ป่วยนอก 

 
Abstract 
This research involves the application of the queuing theory and simulation for simulating the 
situation of patients receiving services in the out-patient department of Warinchamrab Hospital, Ubon 
Ratchathani with the objective of finding alternatives to reduce the average waiting time of patients 
who come for service. At the present each out-patient has to wait at all service points for 396.65 
minutes on the average. The simulation model has been generated using the Arena program to 
analyze the improvement methods of reducing the waiting time of the patients. From the experiment 
results, the best alternative is to have doctors and nurses to start working 30 minutes earlier and the 
drug department opens one hour earlier which can reduce the average waiting time for 111.65 
minutes or reducing by 28.15%. When analyzing the total cost of the queuing system, it is found that 
the total cost can be reduced by 1,534 Baht per day or 552,240 Baht per year. 
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1. บทน า 
 การได้รับการบริการจากโรงพยาบาลที่รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดี ย่อมเป็นที่คาดหวังของ
ผู้ป่วยที่ เข้ามารับบริการ แต่ในปัจจุบันโรงพยาบาลของ
รัฐบาลประสบปัญหาการบริการไม่ทั่วถึง เนื่องจากจ านวน
ของผู้ป่วยทีเ่ข้ามารับบริการเป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง จึง
ท าให้เกิดแถวคอยขึ้นในการให้บริการ[1] นอกจากนั้นยัง
ส่งผลให้ผู้ป่วยสูญเสียเวลาในการรอคอยที่ยาวนานมาก
เกินไป  

ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีแถวคอยและ
การจ าลองแบบปัญหาเพื่อหาแนวทางในการลดเวลารอคอย
ของผู้ป่วย โดยเลือกกรณีศึกษา คือ แผนกผู้ป่ วยนอก 
โรงพยาบาลวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผู้วิจัยได้สร้าง
แบบจ าลองสถานการณ์จริงด้วยโปรแกรม Arena และใช้
วิเคราะห์วิธีการปรับปรุงแก้ไขลดเวลารอคอยของผู้ป่วย 
หลั งจากได้ ผลจากการจ าลองสถานการณ์  ผู้ วิ จั ย ได้
เปรียบเทียบแนวทางการปรับปรุงที่สามารถลดเวลารอคอย
ของผู้ป่วยได้มากที่สุด และเกิดค่าใช้จ่ายจากการรอคอยน้อย
ที่สุด เพื่อหาแนวทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการผู้ป่วย 
 

2. วิธีการด าเนินงาน 
 ส าหรับขั้นตอนวิธีการด าเนินงานนั้น ผู้วิจัยได้มีการ
ด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 
2.1 ศึกษาสภาพปัจจุบันของกรณีศึกษา 

แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี เปิดให้บริการตรวจรักษา วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. (ในเวลาราชการ) และเวลา 
16.00 – 18.00 น. (นอกเวลาราชการ) ส่วนในวันเสาร์และ
วันอาทิตย์ เปิดใหบ้ริการเวลา 08.00 – 12.00 น. โดยเฉพาะ
ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จะมีผู้ป่วยเข้ามารับบริการเป็นจ านวน
มาก ท าให้เกิดแถวคอยที่ยาวนาน ส าหรับการให้บริการของ
แผนกผู้ป่วยนอก ได้แยกประเภทผู้ป่วยเป็น 4 ประเภท คือ    
1. ผู้ป่วยทั่วไป  

2. ผู้ป่วยผูสู้งอายุ  
3. ผู้ป่วย หู คอ จมูก ปาก  
4. ผู้ป่วยทางด้านศัลยกรรม  
ซึ่งมีข้ันตอนการให้บริการ ดังแสดงในรูปภาพท่ี 1  
 

  
รูปภาพที ่1 แสดงการให้บรกิารผู้ป่วย ของแผนกผู้ป่วยนอก 

โรงพยาบาลวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

โดยระบบการเข้ารับบริการของแผนกผู้ป่วยนอก เริ่ม
จากผู้ป่วยประเภทต่างๆ เข้ารบับริการ ณ จุดให้บริการแจก
บัตรคิว และคัดกรองผู้ป่วยเพื่อคัดแยกผู้ป่วยแต่ละประเภท 
จากนั้น เจ้าหน้าท่ีจะส่งผู้ป่วยไปยงัจุดบริการวดัชีพจรและซัก
ประวัติ ก่อนเข้าจุดบริการตรวจรักษา เมื่อแพทย์ตรวจ
วินิจฉัยโรคเสร็จแล้ว และส่งผู้ป่วยไปรับยา ณ จุดบริการจ่าย
ยา ในกรณีทีแ่พทยต์้องวินิจฉัยเพิม่เติม แพทย์จะให้ผู้ป่วยไป
เจาะเลือด หรือ X-Ray ก่อน แล้วกลับมาพบแพทย์อีกครั้ง 
เมื่อผู้ป่วยรับยาเสรจ็แล้ว ก็ถือว่าออกจากระบบการให้บริการ 

ซึ่งในข้ันตอนการแจกบัตรคิวและคัดกรองผู้ป่วยนี้ 
ผู้วิจัยเห็นว่ามีแถวคอยเกิดขึ้นไมม่าก ผู้วิจัยจึงไมไ่ด้ก าหนดให้
อยู่ในระบบแถวคอยที่ท าการศึกษาวิจัย และได้ก าหนดใหจุ้ด
บริการวัดชีพจรและซักประวตัิเปน็จุดแรกของระบบแถวคอย
ในการท าวิจัย  ส าหรับบุคลากรและเวลาที่ให้บริการโดย
เฉลี่ยของแผนกผู้ป่วยนอก ดังแสดงดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลบุคลากรผู้ให้บรกิาร ของแผนกผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลวารินช าราบ 

ชนิดผู้ป่วย/จุดบรกิาร 
ประเภทผู้
ให้บริการ 

จ านวน
(คน) 

เวลา
ให้บริการ

เฉลี่ย 
(นาที) 

ทั่วไป 

วัดชีพจร พยาบาล 1 2.27 

ซักประวัติ 1 พยาบาล 1 1.56 

ซักประวัติ 2 พยาบาล 1 2.03 

ตรวจรักษา ห้อง2 แพทย ์ 1 4.56 

ตรวจรักษา ห้อง3 แพทย ์ 1 6.27 

ตรวจรักษา ห้อง4 แพทย ์ 1 6.30 

ผู้สูง 
อาย ุ

วัดชีพจร และ 
ซักประวัต ิ

พยาบาล 1 1.87 

ตรวจรักษา ห้อง1 แพทย ์ 1 6.47 

หู คอ 
จมูก 
ปาก 

วัดชีพจร และ 
ซักประวัต ิ

พยาบาล 1 3.43 

ตรวจรักษา ห้อง6 แพทย ์ 1 5.46 

ศัลย-
กรรม 

วัดชีพจร และ 
ซักประวัต ิ

พยาบาล 1 6.02 

ตรวจรักษา ห้อง5 แพทย ์ 1 4.93 

ทุกชนิด 

X-Ray เจ้าหน้าที ่ 2 2.44 

ตรวจเลือด เจ้าหน้าที ่ 2 41.05 

จัดยา  เจ้าหน้าที ่ 4 12.14 

จ่ายยา ห้อง1 เภสัชกร 1 0.955 

จ่ายยา ห้อง2 เภสัชกร 1 0.89 

จ่ายยา ห้อง3 เภสัชกร 1 1.91 

 
2.2 การเก็บบันทึกและการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการท าวิจัย ผู้วิจยัได้ใช้กล้องบันทึกภาพเคลื่อนไหว
ในการบันทกึข้อมูลในช่วงเวลา 06.40 – 11.30 น. ของวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ เป็นระยะเวลา 3 วันท าการ และน าข้อมูลที่
ได้ มาวิเคราะห์หาค่าพารามิเตอร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้าง
แบบจ าลองปัญหา ซึ่งข้อมลูที่ได้ท าการเก็บบันทึกนั้น มี
ดังต่อไปนี ้
2.2.1 เวลาที่เข้ามาในระบบ คือ เวลาที่ผู้ป่วยเข้ามารับบัตร
คิวในจุดบริการต่างๆ ของระบบแถวคอย  

2.2.2 เวลาที่เริ่มรับบริการ คือ เวลาที่เจ้าหน้าท่ีเริ่มให้บริการ
ผู้ป่วย ตามบัตรคิวท่ีแจกให้ในกรณีแรก 
2.2.3 เวลาที่รับบริการเสร็จ คือ เวลาที่ผู้ป่วยได้รับบริการ
จากจุดใหบ้ริการต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
2.2.4 เวลารอคอย  (Waiting  Time)    คือ เวลาที่ผู้ป่วยรอ
คอยอยู่ในแถวคอยก่อนเข้ารับบริการ ซึ่งเป็นระยะเวลาห่าง
ระหว่างเวลาที่เริ่มรับบริการกับเวลาที่เข้ามาในระบบ (เวลาที่
เริ่มเข้ารับบริการ ลบด้วย เวลาเข้ามาในระบบแถวคอย ) 
2.2 .5  เวลารับบริการ   (Service  Time)   คือ  เวลาที่
เจ้าหน้าที่แต่ละจุดบริการ ให้บริการผู้ป่วยจนเสร็จสิ้น
กระบวนการท างาน (เวลาที่รับบริการเสร็จ ลบด้วย เวลาที่
เริ่มรับบริการ) 
2.2.6 เวลาห่ างระหว่างผู้ ม ารับบริการ  (Inter-arrival  
Time)   คือ ช่วงระยะเวลาห่างระหว่างผู้ป่วยแต่ละคนที่เข้า
มารับบริการในแต่ละจุดให้บริการ 
2.3 การสร้างแบบจ าลองปัญหา 

ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้โปรแกรม Arena ในการสร้าง
แบบจ าลองปัญหา และได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ด้วยกัน คือ 
2.3.1 ส่วนท่ีใช้ในการควบคุมการให้บริการของผู้ป่วย ในส่วน
นี้จะสร้างแบบจ าลองเพื่อจ าลองสถานการณ์จริง ที่เกิดขึ้นใน
ระยะ เวลาที่ ผู้ วิจั ย ได้ เก็บข้ อมู ล  ส าหรับแบบจ าลอง
สถานการณ์นั้น ดังแสดงในรูปที่ 2  

 

 
รูปที่ 2 แสดงแบบจ าลองที่ใช้ควบคุมการให้บริการผู้ป่วย ของแผนก

ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวารินช าราบ 
 

 
2.3.2 ส่วนที่ใช้แสดงสถานการณ์จ าลองจริง หรือที่เรียกว่า 
Animation ซึ่งในส่วนนี้  จะแสดงภาพเคลื่อนไหวในการ
ให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก ดังแสดงในรูปที่ 3 
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รูปที่ 3 แสดงแบบจ าลองสถานการณ์การให้บริการผู้ป่วย ของแผนก

ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวารินช าราบ 

 
2.4 การวิเคราะห์และปรับปรุงแก้ไขปัญหาแถวคอย 

หลังจากการสร้างแบบจ าลองปัญหา จ าเป็นจะต้องมี
การตรวจสอบความถูกต้องของแบบจ าลอง[2] ผู้วิจัยได้หา
สภาวะที่แบบจ าลองท าการจ าลองสถานการณ์จนเข้าสู่
สภาวะคงตัว (Steady state) และทดสอบความถูกต้องของ
แบบจ าลองโดยเปรียบเทียบเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้ป่วยที่
เกิดขึ้นจริงกับค่าที่ ได้ จากแบบจ าลองปัญหา ที่ ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าแบบจ าลอง

ปัญหาของการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวา
รินช าราบ ที่สร้างขึ้น มีความถูกต้อง จึงสามารถใช้จ าลอง
ระบบแถวคอยของแผนกผู้ป่วยนอกได้อย่างเหมาะสม 

ก่อนการปรับปรุงแก้ไข เวลารอคอยเฉลี่ยของผู้ป่วยใน
ระบบ คือ 396.65 นาที ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ท าให้
ผู้ป่วยรอนาน พบว่า ในส่วนของจุดให้บริการวัดชีพจร ผู้ป่วย
แผนกทั่วไป เกิดแถวคอยที่นานมากที่สุด ดังแสดงในรูปภาพ
ที่ 4 นอกจากนั้น ผู้วิจัยได้หาแนวทางการแก้ไขด้วยการเลื่อน
เวลาการเริ่มให้บริการของแต่ละจุดบริการ[1],[3],[4],[5] ดัง
แสดงในตารางที่ 2 โดยทดสอบปรับเวลาการเริ่มให้บริการ
หลายๆแนวทาง ผลการทดสอบด้วยแบบจ าลองที่สร้างขึ้น 
พบว่า แนวทางการปรับปรุงที่ดีที่สุดคือ การเลื่อนเวลาการ
ท างานของแพทย์และพยาบาลแต่ละแผนกเร็วขึ้น 30 นาที 
และแผนกจ่ายยาเปิดให้บริการเร็วขึ้น 1 ช่ัวโมง จะสามารถ
ลดเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้ป่วยท้ังระบบได้ 111.65 นาที 

 
 

 
รูปที่ 4 แสดงเวลารอคอยของผู้ป่วย ณ จุดบริการวัดชีพจรของผู้ป่วยทั่วไป มีเวลานานที่สุด 

 
ตารางที่ 2 แสดงแนวทางในการปรับปรงุแก้ไขปัญหาเวลารอคอยของผู้ป่วย แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวารินช าราบ 

ประเภทผู้ป่วย/จุดบริการ 
แนวทางการปรับปรุงเวลาเร่ิมให้บริการ 

ก่อน
ปรับปรุง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ทั่วไป 

วัดชีพจร 7:30 7:00 7:00 7:00 7:00 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 

ซักประวัติ 1 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

ซักประวัติ 2 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

ตรวจรักษา 
ห้อง 2 

8:30 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 

ตรวจรักษา 8:30 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 
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ห้อง 3 

ตรวจรักษา 
ห้อง 4 

9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 9:00 

ผู้สูง 
อาย ุ

วัดชีพจร และ 
ซักประวัต ิ

7:30 7:00 7:00 7:00 7:00 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 

ตรวจรักษา 
ห้อง 1 

8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

หู คอ จมกู 
ปาก 

วัดชีพจร และ 
ซักประวัต ิ

8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

ตรวจรักษา 
ห้อง 6 

8:30 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 

ศัลยกรรม 

พยาบาล 
 ซักประวัต ิ

8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 

ตรวจรักษา 
ห้อง 5 

8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 

ทุกชนิด 

X-Ray 8:30 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 

ตรวจเลือด 9:00 9:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 9:00 

จัดยา  7:30 7:00 7:00 7:00 7:00 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 7:30 

จ่ายยา ห้อง 1 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

จ่ายยา ห้อง 2 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

จ่ายยา ห้อง 3 8:30 8:30 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:00 8:30 

เวลารอคอยเฉลี่ยของทั้งระบบ
(นาที) 

404 418 364 338 323 333 331 318 321 317 306 285 

ค่าใช้จ่ายจากการรอคอยทั้ง
ระบบ (บาท) 

7,200 7,387 6,705 6,575 6,704 6,545 6,487 6,473 6,753 6,387 6,340 5,666 

 
3. สรุป 
 จากการศึกษาระบบแถวคอยของแผนกผู้ป่วยนอก 
โรงพยาบาลวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่าผู้ป่วย
แต่ละรายต้องเสียเวลารอคอยเป็นเวลานานมากก่อนที่จะ
ได้รับบริการจากโรงพยาบาล ผู้วิจัยจึงได้สร้างแบบจ าลอง
ปัญหาเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางการปรับปรุงลดเวลารอคอย
เฉลี่ยของผู้ป่วยโดยทดลองปรับเลื่อนเวลาการเริ่มให้บริการ
ของแต่ละจุดบริการในหลายรูปแบบ ผลการทดลองพบว่า
แนวทางการปรับปรุงที่ 11 เป็นแนวทางดีที่สุดคือ การเลื่อน
เวลาการท างานของแพทย์และพยาบาลแต่ละแผนกเร็วขึ้น 
30 นาที และแผนกจ่ายยาเปิดให้บริการเร็วขึ้น 1 ช่ัวโมง จะ
สามารถลดเวลารอคอยเฉลี่ยของผู้ป่วยทั้งระบบได้ 111.65  

 
นาที หรือลดลงจากเดิม 28.15 % เมื่อท าการวิเคราะห์
ค่าใช้จ่ายรวมของระบบแถวคอย พบว่า จะสามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้ 1,534 บาท/วัน หรือ 552,240 บาท/ป ี
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