
การประชุมเชิงวิชาการประจําปดานการจัดการโซอุปทานและโลจิสติกส ครั้งท่ี 8 
 

 การจําลองแบบการทํางานในงานบริการจายยาผูปวยนอก 
 

นิภา  จงจอหอ1*, พัฒนพงษ แสงหัตถวัฒนา2, กฤษฎา ประเสริฐถาวร3 

1,3 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร 0-2942-8555 ตอ 1603 โทรสาร 0-2579-8610 E-mail: narin_chongchoho@hotmail.com 
2ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  

51 ถ. เชื่อมสัมพันธ แขวงลาดยาว เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530 
โทร 0-2988-3655 ตอ 2356-7 โทรสาร 0-2988-4040 E-mail: patanapo@mut.ac.th 

 
บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคท่ีจะจําลองแบบการทํางานในงานบริการจายยาผูปวยนอก และวัดการ
ทํางานของบุคลากรเภสัชกรรม โดยใชโปรแกรมอารีนาในการจําลองสถานการณ เพ่ือปรับปรุงการทํางานของ
บุคลากร ทําการศึกษาเมื่อเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 ณ งานบริการจายยาผูปวยนอก กลุม
งานเภสัชกรรม โรงพยาบาลแหงหน่ึงในประเทศไทย วิเคราะหผลไดดังนี้ 
 ผลการศึกษาพบวา ผลการศึกษา พบวา เวลาการทํางานของบุคลากรเภสัชกรรมในการบริการจาย
ยาผูปวยนอกเทากับ 30.81 นาทีตอใบส่ังยา โดยใชเวลาไปกับขั้นตอนยอย 4 ขั้นตอน ดังนี้ เวลาท่ีใชในการ
เจาหนาท่ีทําการบรรจุยาลงซองเฉล่ีย (Arrange drug) 0.01 นาที เจาหนาท่ีปอนขอมูลยาตามแพทยส่ังเฉล่ีย 
(Pharmacist key in order) 24.64 นาที เจาหนาท่ีตรวจทานเฉล่ีย (Pharmacist review order) 2.84 นาที 
เจาหนาท่ีตรวจสอบเฉล่ีย (Pharmacist check) 0.03 นาที โดยสรุป พบวา เวลารอรับยาของผูปวย ลดลงจาก
เดิม 10.17 นาที คิดเปน 24.81 เปอรเซ็นต 
 
คําสําคัญ: การจําลองสถานการณ; การพัฒนาการทํางานเภสัชกรรมโรงพยาบาล 
 

1. ที่มาและความสําคัญ 
 การรอคอยเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูปวย และสะทอนถึงคุณภาพการ
บริการทางสาธารณสุข กลาวคือ การประเมนิคุณภาพการบริการทางสาธารณสุข จะประเมินจากความพึง
พอใจของผูมรับบริการ เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุขมีแนวคิดท่ีวาการบริการท่ีดี จะตองยึดผูปวยเปน
ศูนยกลาง ในการประเมินความพึงพอใจของผูมารับบริการนั้น สามารถประเมินไดหลายวิธี เชน ประเมินจาก
ความคิดเห็นของผูมารับบริการ หรืออาจประเมินจากเวลารอรับบริการ เปนตน 

การมารับบริการผูปวยนอกท่ีโรงพยาบาล จะผานขั้นตอนการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลหลาย
ขั้นตอน ตั้งแตการยื่นบัตรที่หนวยเวชระเบียน การคัดกรองผูปวย การตรวจรักษาโรค และการบริการจายยา
ใหแกผูปวย ซึ่งแตละขั้นตอนตองใชเวลาในการทํางานของบุคลากรและการรอคอยของผูปวยท้ังส้ิน การท่ี
ผูปวยตองรอรับบริการในสถานบริการที่นานเกินไป สงผลใหเกิดความลาชาในการรักษา และความลาชาใน
การรักษานี้ทําใหเกิดความผลเสียตอสุขภาพของผูปวย ท้ังทางรางกายและจิตใจ นอกจากนี้ยังกอใหเกิดการ
สูญเสียทางดานเศรษฐกิจทางตรงและทางออม ท้ังตอผูปวยเองและรัฐ และกระตุนใหเกิดความวิตกกังวลและ
ยังสงผลถึงการประกันการเขาถึงบริการของผูปวย 
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  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในขั้นตอนสุดทายของการใหบริการสุขภาพในโรงพยาบาล จะเปนงานการ
ใหบริการจายยาแกผูปวย ทําใหมีผลตอความรูสึกของผูปวยในการรอรับยา ดังนั้น การศึกษาและการปรับปรุง
การทํางานในงานบริการสุขภาพ เพ่ือใหการบริการดานสุขภาพ อํานวยความสะดวกแกผูรับบริการ และให
ไดรับความพึงพอใจ จึงมีความจําเปนอยางย่ิง เชน การลดเวลาในการรอรับยา (Waiting Time) ของผูปวย 
อยางไรก็ตาม โครงการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาล (พ.ศ. 2540) ไดกําหนดใหเวลาท่ีผูปวยรอรับยาไมควร
เกิน 20 นาที ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและปรับปรุงการทํางานของบุคลากรเภสัชกรรมในงานบริการ
จายยา โดยใชการจําลองสถานการณดวยโปรแกรมอารีนาทําการศึกษารายละเอียดขั้นตอนการทํางาน และมี
ดัชนีชี้วัดคือ เวลาท่ีผูปวยรอรับยาโดยเฉล่ียต่ําท่ีสุด เพ่ือปรับปรุงการทํางานใหดียิ่งขึ้น (Work Improvement)  
 

2. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ในปจจุบันเนื่องจากมีผูมารับบริการเพ่ิมมากขึ้น มักจะพบปญหาความยุงยากในการรอคอยเพื่อใช

บริการตางๆ สาเหตุท่ีมีการรอคอยเกิดขึ้นเพราะ จํานวนผูมารับบริการไมสมดุลกับการใหบริการ เชน ความ
ตองการในการใชบริการมีมากกวาการใหบริการ และความไมแนนอนของการเขามารับบริการของผูมารับ
บริการ ซึ่งตองพิจารณาจาก ผูมารับบริการและผูใหบริการ 

2.1 องคประกอบพ้ืนฐานในระบบแถวคอย 
 ประกอบดวย 3 สวน คือ 
 2.1.1 ผูมารับบริการ 
 2.1.2 แถวคอย 
 2.1.3 หนวยบริการหรืออุปกรณท่ีใหบริการ ซึ่งอาจมี 1 ชองทางหรือมากกวา 1 ชองทาง 

        ก็ได 
Queuing system 

 
รูปท่ี 1: โครงสรางพ้ืนฐานของระบบแถวคอย 

 
2.2  สัญลักษณท่ีใชในทฤษฏีแถวคอย 
C  เปนจํานวนหนวยบริการ มีคาเปนเลขจํานวนเต็ม 
λ  เปนอัตราการเขารับบริการของผูปวยโดยเฉล่ีย (จํานวนผูปวยตอ 1 หนวยเวลา) 
μ  เปนอัตราการใหบริการโดยเฉล่ีย (จํานวนผูปวยท่ีไดรับบริการตอ 1 หนวยเวลา) 
ρ  เปนคาอรรถประโยชนของหนวยบริการ (Server Utilization) 
L  เปนคาเฉล่ียระยะยาวของจํานวนผูปวยในระบบ 

qL  เปนคาเฉล่ียระยะยาวของจํานวนผูปวยในแถวคอย 

W  เปนคาเฉล่ียระยะยาวของเวลาที่ผูปวย 1 หนวยอยูในระบบ 

qW  เปนคาเฉล่ียระยะยาวของเวลารอคอยของผูปวย 1 หนวยในแถวคอย 

 
Input Source 

Served 
Customer Input Service Machine 
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 สําหรับรูปแบบของแถวคอยทั่วไป จะมคีวามสัมพันธดังนี้  
 

μ
λρ

C
=   ซึ่งจะตองมีคานอยกวาเทากับ  1 ระบบจึงเสถียร 

 

q q

L W
L W

λ
λ

= ⎫⎪
⎬= ⎪⎭

    Little’s Law 

     
2.3 การระบุระบบแถวคอย 
Taha (1997) ไดพัฒนาสัญลักษณท่ีใชบอกลักษณะปญหาของระบบแถวคอยจาก Kendall Notation 

ดังนี้คือ 
(a / b / c) : (d / e / f) 

 a   การแจกแจงของชวงเวลาระหวางผูมารับบริการแตละราย 
 b   การแจกแจงของเวลาการใหบริการ  
 c   จํานวนชองทางบริการหรือหนวยบริการ 
 d   ระเบียบของแถวคอย 
 e   จํานวนผูเขารับบริการสูงสุดท่ีสามารถอยูในระบบ 
 f   จํานวนผูมีสิทธิ์เขารับบริการ 
 โดยกําหนดให c, e และ f มีคาเปนจํานวนเต็มบวก 

สัญลักษณท่ีใชในตําแหนงของ a และ b อาจเปนได ดังนี้ 
M   การแจกแจงความนาจะเปนของผูปวยท่ีเขามาสูระบบหรือผูปวยท่ีออกจากระบบเปนแบบ     

ปวซอง (Poisson Arrival or Departure Distribution) หรือการแจกแจงความนาจะเปนของชวงเวลาระหวาง
การเขาสูระบบหรือชวงเวลารับบริการเปนแบบเอ็กซโปเนนเชียล (Exponential Interarrival Time or Service 
Time Distribution) 

D   ชวงเวลาระหวางการเขาสูระบบหรือเวลาสําหรับการใหบริการเปนแบบคงท่ี (Constant or 
Deterministic) 

Ek   ชวงเวลาระหวางการเขาสูระบบหรือเวลาสําหรับการใหบริการมีการแจกแจงแบบเออรแลง  
(Erlang Distribution) 

GI   การแจกแจงการเขาสูระบบหรือชวงเวลาการเขามาของผูปวยเปนแบบอิสระท่ัวๆ ไป (General 
Independent or Interarrival Distribution) 

สัญลักษณท่ีใชในตําแหนงของ d อาจเปน FCFS, LCFS, SIRO และ GD ตัวอยางเชน (M/M/1 : 
FCFS/4 /∞ ) หมายถึง ระบบแถวคอยของการเขามารับบริการของผูปวย มีการแจกแจงแบบปวซอง การแจก
แจงของชวงเวลาของการใหบริการเปนแบบเอ็กซโปเนนเชียล ระบบแถวคอยมีหนวยใหบริการ 1 หนวย ซึ่งใช
หลักเกณฑในการใหบริการผูปวยในลักษณะมากอนไดรับบริการกอน ท้ังนี้มีขอจํากัดวาระบบสามารถรองรับ
จํานวนผูปวยไดสูงสุด 4 คนโดยที่จํานวนผูปวยท่ีมีโอกาสขอรับบริการ มีจํานวนไมจํากัด ถา N และ K มี
จํานวนไมจํากัดแลว สามารถละเวนเคร่ืองหมาย N และ K ได ซึ่งในระบบแถวคอยของธนาคารเปนแบบ 
M/M/S : FCFS/∞ /∞  
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 2.4 เวลาเปดปดและหนาท่ีรับผิดชอบของงานเภสัชกรรม 
2.4.1 เวลาปฏิบัติงาน 8.00 – 21.00 
2.4.2 ตําแหนง/ประเภทบุคลากร เจาหนาท่ีทําการบรรจุยาลงซอง (Arrange drug)   

เจาหนาท่ีปอนขอมูลยาตามแพทยส่ัง(Pharmacist key in order) เจาหนาท่ีตรวจทาน (Pharmacist review 
order) เจาหนาท่ีตรวจสอบ (Pharmacist check) 

2.4.3 หนาท่ีรับผิดชอบ เจาหนาท่ีทําการบรรจุยาลงซอง (Arrange drug) ทําหนาท่ีในการ
บรรจุยาลงในซองใหครบตามใบ Prescription เจาหนาท่ีปอนขอมูลยาตามแพทยส่ัง (Pharmacist key in 
order) ทําหนาท่ี ปอนขอมูลยาตามใน Prescription ตามท่ีแพทยส่ัง เจาหนาท่ีตรวจทาน (Pharmacist review 
order) ทําการตรวจทานวาขอมูลท่ีปอนถูกตองตามท่ีแพทยส่ัง และเจาหนาท่ีตรวจสอบ (Pharmacist check) 
ทําหนาท่ีตรวจสอบวายาท่ีถูกจัดเสร็จเรียบรอยแลวถูกตองตรงกับชื่อผูปวยอีกครั้ง 

 
2.5 ขั้นตอนการใหบริการ 

 
รูปท่ี 2: ขั้นตอนการทํางานของการทํางานในงานบริการจายยาผูปวยนอก 

 
2.6 การจําลองสถานการณ 

 

1 2 

Scan 
physician 
medication 
list in 
system 
(complete) 

3 

Pharmacist 
key in order 
complete 

5 

Pharmacist 
start to 
arrange 
drug (Fill) 

6 

Pharmacist 
arrange 
drug 
complete 
(Fill) 

4 

Pharmacist 
review order 
complete 

7 

Pharmacist 
(check) 

9 

Pharmacist 
receive drug 
via 
pneumatic 
tube 

10 

Pharmacist 
dispensing 
drug to Pt. 
 

Physician 
writes 
prescription 
(complete) 

8 

Pharmacist 
send drug 
via 
pneumatic 
tube (start) 
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  จากขั้นตอนการทํางาน รูปท่ี 2 ทําการจําลองสถานการณเพ่ือหาเวลาท่ีผูปวยรอรับยาโดย
เฉล่ียต่ําท่ีสุด โดยมีทางเลือกท่ีทําการตัดสินใจท้ังหมด 4 นโยบาย คือ 
 
 ระบบเดิม คือ ทํางานท่ีตนเองรับผิดชอบเทานั้น  

นโยบายที่ 1 เมื่อมีจํานวนคิวท่ีเจาหนาท่ีปอนขอมูลยาตามแพทยส่ัง (Pharmacist key in order
มากกวา 10 พนักงาน 1 คน จากเจาหนาท่ีตรวจทาน (Pharmacist review order) จะมาชวยเจาหนาท่ีปอน
ขอมูลทํางาน และพนักงานจากเจาหนาท่ีปอน 1 คนจะไปชวยท่ีเจาหนาท่ีทําการบรรจุยาลงซอง (Arrange 
drug) และจะกลับไปเมื่อคิวท่ีเจาหนาท่ีปอนลดลงเหลือนอยกวา 10  

นโยบายที่ 2 เมื่อมีจํานวนคิวท่ีเจาหนาท่ีปอนขอมูลยาตามแพทยส่ัง (Pharmacist key in order
มากกวา 10 พนักงาน 1 คน จากเจาหนาท่ีตรวจทาน (Pharmacist review order) จะมาชวยเจาหนาท่ีปอน
ขอมูลทํางาน และพนักงานจากจากหนวยอ่ืน 1 คนจะไปชวยท่ีเจาหนาท่ีทําการบรรจุยาลงซอง (Arrange 
drug) และจะกลับไปเมื่อคิวท่ีเจาหนาท่ีปอนลดลงเหลือนอยกวา 10  

นโยบายที่ 3 เมื่อมีจํานวนคิวท่ีเจาหนาท่ีปอนขอมูลยาตามแพทยส่ัง (Pharmacist key in order
มากกวา 10 พนักงาน 1 คน จากเจาหนาท่ีตรวจทาน (Pharmacist review order) จะมาชวยเจาหนาท่ีปอน
ขอมูลทํางาน และจะกลับไปเมื่อคิวท่ีเจาหนาท่ีปอนลดลงเหลือนอยกวา 10 โดยเพ่ิมคนที่เจาหนาท่ีทําการ
บรรจุยาลงซอง (Arrange drug) อีก 1 คนตลอดเวลาการทํางาน  

 
 2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ธีระภา  วีระถาวร (2532) ไดศึกษาการวิเคราะหระบบการใหบริการผูปวยท่ีหองจายยา 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 เปรียบเทียบกับระบบท่ีมีผูใหบริการ 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 และประสิทธิภาพการทํางานโดยท่ัวไปของ
ระบบหลังจะดีกวาระบบแรก 

 สุชาติ เวชอุดมและอุทิต ประวิง (2532) เก็บขอมูลเวลารอคอยของระบบใหบริการ หองยา
โรงพยาบาลศรีนครินทรในปจจุบัน เพ่ือทําการจําลองโดยการเปล่ียนจํานวนเจาหนาท่ีแตละจุดบริการและ
คํานวณคาใชจายท่ีคิดเฉพาะเงินเดือนของเจาหนาท่ี เปรียบเทียบหลายๆนโยบาย แลวไดนโยบายที่มี
เจาหนาท่ีเหมาะสม คาใชจายและเวลารอคอยนอยนําเสนอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 

 Andrew B.Bindman และคณะ (1991) พบวา การรอคอยที่นานจะสงผลใหผูปวยกลับ
บานดดยไมไดรับการตรวจจากแพทย และผูปวยจะกลับบานมารักษาอีกคร้ังดวยอาการท่ีรุนแรงกวาเดิม และ
ระบบบริการท่ีผูปวยตองรอรับบริการนานนั้น นอกจากจะทําใหผูรับบริการไมประทับใจ และกระตุนใหเกิด
ความวิตกกังวล จึงมีผูสนใจศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอเวลารอคอย พบวามีปจจัยท่ีมีผลกับเวลารอคอย ไดแก การ
ติดตามเวลารอคอยของผูรับบริการ อัตราผูปวยตอผูใหบริการ เวลาของแพทยท่ีใหบริการตอผูปวยตอผูปวย
แตละราย การบริการอื่นๆ และอาคารสถานที่ กลาวคือ ในปจจัยการติดตามเวลารอคอยของผูรับบริการของ
ผูบริหาร ถามีการติดตามเวลารอคอย ของผูบริหารพบวา เวลารอคอยของผูรับบริการจะส้ัน ในสวนของปจจัย
อัตราผูปวยตอผูใหบริการ กลาวคือ ถาอัตราสวนนอย พบวา เวลารอคอยของผูมารับบริการส้ัน และปจจัย
อัตราของผูปวยฉุกเฉินตอผูปวยไมฉุกเฉิน กลาวคือ ผูมารับบริการเปนผูปวยฉุกเฉินมากจะทําใหเวลารอคอย
นานเพราะตองใชเวลาในการบริการผูปวยฉุกเฉินนาน และในสวนของปจจัยเวลาของแพทยท่ีใหบริการตอ
ผูปวยแตละรายกลาวคือถาแพทยใหบริการผูปวยแตละรายนานก็จะสงผลใหเวลารอคอยของผูปวยนานดวย 
และนอกจากนี้ยังมีปจจัยเกี่ยวกับการบริการอื่นๆ และอาคารสถานที่ 

 
3. ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1: ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนยอย เวลาของการทํางานยอยในงานบริการจายยา     
ผูปวยนอก 
เวลารอรับบริการเฉลี่ย (นาที) 

จุดบริการ 
งานเภสัชกรรม ระบบปจจุบัน นโยบายท่ี 1 นโยบายท่ี 2 นโยบายท่ี 3 

ความแตกตาง
(%) 

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  
   เฉล่ียท้ังหมด 

40.98 34.20 31.54 30.81 24.81 
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 4. สรุป 
 การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาวิจัยท่ีมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาการทํางานบริการจายยาผูปวย
นอก เพือ่ดูเวลาการรอรับยาและการทํางานของบุคลากรเภสัชกรรม 
 ผลการศึกษา พบวา เวลาการทํางานของบุคลากรเภสัชกรรมในการบริการจายยาผูปวยนอก
เทากับ 30.81 นาทีตอใบส่ังยา โดยใชเวลาไปกับขั้นตอนยอย 4 ขั้นตอน ดังนี้ เวลาท่ีใชในการเจาหนาท่ีทํา
การบรรจุยาลงซองเฉล่ีย (Arrange drug) 0.01 นาที เจาหนาท่ีปอนขอมูลยาตามแพทยส่ังเฉล่ีย (Pharmacist 
key in order) 24.64 นาที เจาหนาท่ีตรวจทานเฉลี่ย (Pharmacist review order) 2.84 นาที เจาหนาท่ี
ตรวจสอบเฉล่ีย (Pharmacist check) 0.03 นาที โดยสรุป พบวา เวลารอรับยาของผูปวย ลดลงจากเดิม 
10.17 นาที คิดเปน 24.81 เปอรเซ็นต  
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