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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคที่จะจําลองแบบการทํางานในงานบริการจายยาผูปวยนอก และวัดการ
ทํางานของบุคลากรเภสัชกรรม โดยใชโปรแกรมอารีนาในการจําลองสถานการณ เพื่อปรับปรุงการทํางานของ
บุคลากร ทําการศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ณ งานบริการจายยาผูปวยนอก กลุม
งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแหงหนึ่งในประเทศไทย วิเคราะหผลไดดังนี้
ผลการศึกษาพบวา ผลการศึกษา พบวา เวลาการทํางานของบุคลากรเภสัชกรรมในการบริการจาย
ยาผูปวยนอกเทากับ 30.81 นาทีตอใบสั่งยา โดยใชเวลาไปกับขั้นตอนยอย 4 ขั้นตอน ดังนี้ เวลาที่ใชในการ
เจาหนาที่ทําการบรรจุยาลงซองเฉลี่ย (Arrange drug) 0.01 นาที เจาหนาที่ปอนขอมูลยาตามแพทยสั่งเฉลี่ย
(Pharmacist key in order) 24.64 นาที เจาหนาที่ตรวจทานเฉลี่ย (Pharmacist review order) 2.84 นาที
เจาหนาที่ตรวจสอบเฉลี่ย (Pharmacist check) 0.03 นาที โดยสรุป พบวา เวลารอรับยาของผูปวย ลดลงจาก
เดิม 10.17 นาที คิดเปน 24.81 เปอรเซ็นต
คําสําคัญ: การจําลองสถานการณ; การพัฒนาการทํางานเภสัชกรรมโรงพยาบาล

1. ที่มาและความสําคัญ
การรอคอยเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูปวย และสะทอนถึงคุณภาพการ
บริการทางสาธารณสุข กลาวคือ การประเมินคุณภาพการบริการทางสาธารณสุข จะประเมินจากความพึง
พอใจของผูมรับบริการ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดที่วาการบริการที่ดี จะตองยึดผูปวยเปน
ศูนยกลาง ในการประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการนั้น สามารถประเมินไดหลายวิธี เชน ประเมินจาก
ความคิดเห็นของผูมารับบริการ หรืออาจประเมินจากเวลารอรับบริการ เปนตน
การมารับบริการผูปวยนอกที่โรงพยาบาล จะผานขั้นตอนการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลหลาย
ขั้นตอน ตั้งแตการยื่นบัตรที่หนวยเวชระเบียน การคัดกรองผูปวย การตรวจรักษาโรค และการบริการจายยา
ใหแกผูปวย ซึ่งแตละขั้นตอนตองใชเวลาในการทํางานของบุคลากรและการรอคอยของผูปวยทั้งสิ้น การที่
ผูปวยตองรอรับบริการในสถานบริการที่นานเกินไป สงผลใหเกิดความลาชาในการรักษา และความลาชาใน
การรักษานี้ทําใหเกิดความผลเสียตอสุขภาพของผูปวย ทั้งทางรางกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการ
สูญเสียทางดานเศรษฐกิจทางตรงและทางออม ทั้งตอผูปวยเองและรัฐ และกระตุนใหเกิดความวิตกกังวลและ
ยังสงผลถึงการประกันการเขาถึงบริการของผูปวย
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โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในขั้นตอนสุดทายของการใหบริการสุขภาพในโรงพยาบาล จะเปนงานการ
ใหบริการจายยาแกผูปวย ทําใหมีผลตอความรูสึกของผูปวยในการรอรับยา ดังนั้น การศึกษาและการปรับปรุง
การทํางานในงานบริการสุขภาพ เพื่อใหการบริการดานสุขภาพ อํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ และให
ไดรับความพึงพอใจ จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง เชน การลดเวลาในการรอรับยา (Waiting Time) ของผูปวย
อยางไรก็ตาม โครงการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาล (พ.ศ. 2540) ไดกําหนดใหเวลาที่ผูปวยรอรับยาไมควร
เกิน 20 นาที ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและปรับปรุงการทํางานของบุคลากรเภสัชกรรมในงานบริการ
จายยา โดยใชการจําลองสถานการณดวยโปรแกรมอารีนาทําการศึกษารายละเอียดขั้นตอนการทํางาน และมี
ดัชนีชี้วัดคือ เวลาที่ผูปวยรอรับยาโดยเฉลี่ยต่ําที่สุด เพื่อปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งขึ้น (Work Improvement)

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในปจจุบันเนื่องจากมีผูมารับบริการเพิ่มมากขึ้น มักจะพบปญหาความยุงยากในการรอคอยเพื่อใช
บริการตางๆ สาเหตุที่มีการรอคอยเกิดขึ้นเพราะ จํานวนผูมารับบริการไมสมดุลกับการใหบริการ เชน ความ
ตองการในการใชบริการมีมากกวาการใหบริการ
และความไมแนนอนของการเขามารับบริการของผูมารับ
บริการ ซึ่งตองพิจารณาจาก ผูมารับบริการและผูใหบริการ
2.1 องคประกอบพื้นฐานในระบบแถวคอย
ประกอบดวย 3 สวน คือ
2.1.1 ผูมารับบริการ
2.1.2 แถวคอย
2.1.3 หนวยบริการหรืออุปกรณที่ใหบริการ ซึ่งอาจมี 1 ชองทางหรือมากกวา 1 ชองทาง
ก็ได
Queuing system

Input Source

Input

Service Machine

Served
Customer

รูปที่ 1: โครงสรางพื้นฐานของระบบแถวคอย
2.2 สัญลักษณที่ใชในทฤษฏีแถวคอย
C
เปนจํานวนหนวยบริการ มีคาเปนเลขจํานวนเต็ม
λ
เปนอัตราการเขารับบริการของผูปวยโดยเฉลี่ย (จํานวนผูปวยตอ 1 หนวยเวลา)
μ
เปนอัตราการใหบริการโดยเฉลี่ย (จํานวนผูปวยที่ไดรับบริการตอ 1 หนวยเวลา)
ρ
เปนคาอรรถประโยชนของหนวยบริการ (Server Utilization)
L
เปนคาเฉลี่ยระยะยาวของจํานวนผูปวยในระบบ
Lq
เปนคาเฉลี่ยระยะยาวของจํานวนผูปวยในแถวคอย
W
เปนคาเฉลี่ยระยะยาวของเวลาที่ผูปวย 1 หนวยอยูในระบบ
Wq
เปนคาเฉลี่ยระยะยาวของเวลารอคอยของผูปวย 1 หนวยในแถวคอย
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สําหรับรูปแบบของแถวคอยทั่วไป จะมีความสัมพันธดังนี้
ρ=

λ
Cμ

L = λW ⎫⎪
⎬
Lq = λWq ⎪⎭

ซึ่งจะตองมีคานอยกวาเทากับ 1 ระบบจึงเสถียร

Little’s Law

2.3 การระบุระบบแถวคอย
Taha (1997) ไดพัฒนาสัญลักษณที่ใชบอกลักษณะปญหาของระบบแถวคอยจาก Kendall Notation
ดังนี้คือ
(a / b / c) : (d / e / f)
a การแจกแจงของชวงเวลาระหวางผูมารับบริการแตละราย
b การแจกแจงของเวลาการใหบริการ
c จํานวนชองทางบริการหรือหนวยบริการ
d ระเบียบของแถวคอย
e จํานวนผูเขารับบริการสูงสุดที่สามารถอยูในระบบ
f จํานวนผูมีสิทธิ์เขารับบริการ
โดยกําหนดให c, e และ f มีคาเปนจํานวนเต็มบวก
สัญลักษณที่ใชในตําแหนงของ a และ b อาจเปนได ดังนี้
M
การแจกแจงความนาจะเปนของผูปวยที่เขามาสูระบบหรือผูปวยที่ออกจากระบบเปนแบบ
ปวซอง (Poisson Arrival or Departure Distribution) หรือการแจกแจงความนาจะเปนของชวงเวลาระหวาง
การเขาสูระบบหรือชวงเวลารับบริการเปนแบบเอ็กซโปเนนเชียล (Exponential Interarrival Time or Service
Time Distribution)
D
ชวงเวลาระหวางการเขาสูระบบหรือเวลาสําหรับการใหบริการเปนแบบคงที่ (Constant or
Deterministic)
Ek ชวงเวลาระหวางการเขาสูระบบหรือเวลาสําหรับการใหบริการมีการแจกแจงแบบเออรแลง
(Erlang Distribution)
GI การแจกแจงการเขาสูระบบหรือชวงเวลาการเขามาของผูปวยเปนแบบอิสระทั่วๆ ไป (General
Independent or Interarrival Distribution)
สัญลักษณที่ใชในตําแหนงของ d อาจเปน FCFS, LCFS, SIRO และ GD ตัวอยางเชน (M/M/1 :
FCFS/4 / ∞ ) หมายถึง ระบบแถวคอยของการเขามารับบริการของผูปวย มีการแจกแจงแบบปวซอง การแจก
แจงของชวงเวลาของการใหบริการเปนแบบเอ็กซโปเนนเชียล ระบบแถวคอยมีหนวยใหบริการ 1 หนวย ซึ่งใช
หลักเกณฑในการใหบริการผูปวยในลักษณะมากอนไดรับบริการกอน ทั้งนี้มีขอจํากัดวาระบบสามารถรองรับ
จํานวนผูปวยไดสูงสุด 4 คนโดยที่จํานวนผูปวยที่มีโอกาสขอรับบริการ มีจํานวนไมจํากัด ถา N และ K มี
จํานวนไมจํากัดแลว สามารถละเวนเครื่องหมาย N และ K ได ซึ่งในระบบแถวคอยของธนาคารเปนแบบ
M/M/S : FCFS/ ∞ / ∞
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2.4 เวลาเปดปดและหนาที่รับผิดชอบของงานเภสัชกรรม
2.4.1 เวลาปฏิบัติงาน 8.00 – 21.00
2.4.2 ตําแหนง/ประเภทบุคลากร เจาหนาที่ทําการบรรจุยาลงซอง (Arrange drug)
เจาหนาที่ปอนขอมูลยาตามแพทยสั่ง(Pharmacist key in order) เจาหนาที่ตรวจทาน (Pharmacist review
order) เจาหนาที่ตรวจสอบ (Pharmacist check)
2.4.3 หนาที่รับผิดชอบ เจาหนาที่ทําการบรรจุยาลงซอง (Arrange drug) ทําหนาที่ในการ
บรรจุยาลงในซองใหครบตามใบ Prescription เจาหนาที่ปอนขอมูลยาตามแพทยสั่ง (Pharmacist key in
order) ทําหนาที่ ปอนขอมูลยาตามใน Prescription ตามที่แพทยสั่ง เจาหนาที่ตรวจทาน (Pharmacist review
order) ทําการตรวจทานวาขอมูลที่ปอนถูกตองตามที่แพทยสั่ง และเจาหนาที่ตรวจสอบ (Pharmacist check)
ทําหนาที่ตรวจสอบวายาที่ถูกจัดเสร็จเรียบรอยแลวถูกตองตรงกับชื่อผูปวยอีกครั้ง
2.5 ขั้นตอนการใหบริการ

1

2

Physician
writes
prescription
(complete)

Scan
physician
medication
list in
system
(complete)

5

6

7

8

Pharmacist
start to
arrange
drug (Fill)

Pharmacist
arrange
drug
complete
(Fill)

Pharmacist
(check)

Pharmacist
send drug
via
pneumatic
tube (start)

3

4

Pharmacist
key in order
complete

Pharmacist
review order
complete

9
Pharmacist
receive drug
via
pneumatic
tube

รูปที่ 2: ขั้นตอนการทํางานของการทํางานในงานบริการจายยาผูปวยนอก
2.6 การจําลองสถานการณ
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10
Pharmacist
dispensing
drug to Pt.
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จากขั้นตอนการทํางาน รูปที่ 2 ทําการจําลองสถานการณเพื่อหาเวลาที่ผูปวยรอรับยาโดย
เฉลี่ยต่ําที่สุด โดยมีทางเลือกที่ทําการตัดสินใจทั้งหมด 4 นโยบาย คือ
ระบบเดิม คือ ทํางานที่ตนเองรับผิดชอบเทานั้น
นโยบายที่ 1 เมื่อมีจํานวนคิวที่เจาหนาที่ปอนขอมูลยาตามแพทยสั่ง (Pharmacist key in order
มากกวา 10 พนักงาน 1 คน จากเจาหนาที่ตรวจทาน (Pharmacist review order) จะมาชวยเจาหนาที่ปอน
ขอมูลทํางาน และพนักงานจากเจาหนาที่ปอน 1 คนจะไปชวยที่เจาหนาที่ทําการบรรจุยาลงซอง (Arrange
drug) และจะกลับไปเมื่อคิวที่เจาหนาที่ปอนลดลงเหลือนอยกวา 10
นโยบายที่ 2 เมื่อมีจํานวนคิวที่เจาหนาที่ปอนขอมูลยาตามแพทยสั่ง (Pharmacist key in order
มากกวา 10 พนักงาน 1 คน จากเจาหนาที่ตรวจทาน (Pharmacist review order) จะมาชวยเจาหนาที่ปอน
ขอมูลทํางาน และพนักงานจากจากหนวยอื่น 1 คนจะไปชวยที่เจาหนาที่ทําการบรรจุยาลงซอง (Arrange
drug) และจะกลับไปเมื่อคิวที่เจาหนาที่ปอนลดลงเหลือนอยกวา 10
นโยบายที่ 3 เมื่อมีจํานวนคิวที่เจาหนาที่ปอนขอมูลยาตามแพทยสั่ง (Pharmacist key in order
มากกวา 10 พนักงาน 1 คน จากเจาหนาที่ตรวจทาน (Pharmacist review order) จะมาชวยเจาหนาที่ปอน
ขอมูลทํางาน และจะกลับไปเมื่อคิวที่เจาหนาที่ปอนลดลงเหลือนอยกวา 10 โดยเพิ่มคนที่เจาหนาที่ทําการ
บรรจุยาลงซอง (Arrange drug) อีก 1 คนตลอดเวลาการทํางาน
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ธีระภา วีระถาวร (2532) ไดศึกษาการวิเคราะหระบบการใหบริการผูปวยที่หองจายยา ของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมการแพทยทหารอากาศ ผลการวิเคราะหจากการจําลองแบบในระบบที่มีผู
ใหบริการในขั้นตอนการเก็บเงิน จํานวน 2 คน ในขั้นตอนการเขียนฉลากยา จํานวน 3 คน ในขั้นตอนการจัด
ยาจํานวน 6 คน และขั้นตอนการตรวจสอบยาจํานวน 1 คน พบวา ผูปวยใชเวลาอยูในระบบประมาณ 171.66
– 173.11 วินาที เปรียบเทียบกับระบบที่มีผูใหบริการ ในขั้นตอนการเก็บเงินจํานวน 2 คน ในขั้นตอนการ
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เขียนฉลากยา จํานวน 2 คน ในขั้นตอนการจัดยาจํานวน 7 คน และขั้นตอนการตรวจสอบยาจํานวน 1 คน
พบวา ผูปวยใชเวลาอยูในระบบประมาณ 170.29 – 171.59 วินาที และประสิทธิภาพการทํางานโดยทั่วไปของ
ระบบหลังจะดีกวาระบบแรก
สุชาติ เวชอุดมและอุทิต ประวิง (2532) เก็บขอมูลเวลารอคอยของระบบใหบริการ หองยา
โรงพยาบาลศรีนครินทรในปจจุบัน
เพื่อทําการจําลองโดยการเปลี่ยนจํานวนเจาหนาที่แตละจุดบริการและ
คํานวณคาใชจายที่คิดเฉพาะเงินเดือนของเจาหนาที่ เปรียบเทียบหลายๆนโยบาย แลวไดนโยบายที่มี
เจาหนาที่เหมาะสม คาใชจายและเวลารอคอยนอยนําเสนอผูบริหารเพื่อพิจารณา
Andrew B.Bindman และคณะ (1991) พบวา การรอคอยที่นานจะสงผลใหผูปวยกลับ
บานดดยไมไดรับการตรวจจากแพทย และผูปวยจะกลับบานมารักษาอีกครั้งดวยอาการที่รุนแรงกวาเดิม และ
ระบบบริการที่ผูปวยตองรอรับบริการนานนั้น นอกจากจะทําใหผูรับบริการไมประทับใจ และกระตุนใหเกิด
ความวิตกกังวล จึงมีผูสนใจศึกษาปจจัยที่สงผลตอเวลารอคอย พบวามีปจจัยที่มีผลกับเวลารอคอย ไดแก การ
ติดตามเวลารอคอยของผูรับบริการ อัตราผูปวยตอผูใหบริการ เวลาของแพทยที่ใหบริการตอผูปวยตอผูปวย
แตละราย การบริการอื่นๆ และอาคารสถานที่ กลาวคือ ในปจจัยการติดตามเวลารอคอยของผูรับบริการของ
ผูบริหาร ถามีการติดตามเวลารอคอย ของผูบริหารพบวา เวลารอคอยของผูรับบริการจะสั้น ในสวนของปจจัย
อัตราผูปวยตอผูใหบริการ กลาวคือ ถาอัตราสวนนอย พบวา เวลารอคอยของผูมารับบริการสั้น และปจจัย
อัตราของผูปวยฉุกเฉินตอผูปวยไมฉุกเฉิน กลาวคือ ผูมารับบริการเปนผูปวยฉุกเฉินมากจะทําใหเวลารอคอย
นานเพราะตองใชเวลาในการบริการผูปวยฉุกเฉินนาน และในสวนของปจจัยเวลาของแพทยที่ใหบริการตอ
ผูปวยแตละรายกลาวคือถาแพทยใหบริการผูปวยแตละรายนานก็จะสงผลใหเวลารอคอยของผูปวยนานดวย
และนอกจากนี้ยังมีปจจัยเกี่ยวกับการบริการอื่นๆ และอาคารสถานที่

3. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1: ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนยอย เวลาของการทํางานยอยในงานบริการจายยา
ผูปวยนอก
เวลารอรับบริการเฉลี่ย (นาที)
จุดบริการ
ความแตกตาง
งานเภสัชกรรม
ระบบปจจุบัน นโยบายที่ 1 นโยบายที่ 2 นโยบายที่ 3
(%)
1. Arrange drug
0.02
0.02
0.02
0.01
50.00
2. Ph key in order
74.27
48.87
29.91
24.64
66.82
3. Ph review order
2.05
2.06
2.87
2.84
38.53
4. Ph check
0.04
0.04
0.04
0.03
25.00
5.เวลารอรับบริการ
40.98
34.20
31.54
30.81
24.81
เฉลี่ยทั้งหมด
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4. สรุป
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยที่มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการทํางานบริการจายยาผูปวย
นอก เพือ่ ดูเวลาการรอรับยาและการทํางานของบุคลากรเภสัชกรรม
ผลการศึกษา พบวา เวลาการทํางานของบุคลากรเภสัชกรรมในการบริการจายยาผูปวยนอก
เทากับ 30.81 นาทีตอใบสั่งยา โดยใชเวลาไปกับขั้นตอนยอย 4 ขั้นตอน ดังนี้ เวลาที่ใชในการเจาหนาที่ทํา
การบรรจุยาลงซองเฉลี่ย (Arrange drug) 0.01 นาที เจาหนาที่ปอนขอมูลยาตามแพทยสั่งเฉลี่ย (Pharmacist
key in order) 24.64 นาที เจาหนาที่ตรวจทานเฉลี่ย (Pharmacist review order) 2.84 นาที เจาหนาที่
ตรวจสอบเฉลี่ย (Pharmacist check) 0.03 นาที โดยสรุป พบวา เวลารอรับยาของผูปวย ลดลงจากเดิม
10.17 นาที คิดเปน 24.81 เปอรเซ็นต
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