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ที่มาและความส าคัญ

ปัญหาการจัดตารางการท างานเป็นปัญหาที่ทุกหน่วยงานต้องพบเจอ รวมทั้ง
การจัดตารางการท างานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยโรงพยาบาลทุกระดับ 
จ าเป็นจะต้องมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละแผนกเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ทุก
คนจะได้รับหน้าที่ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวัน เวลา และประเภทของเวร
ที่แตกต่างกัน เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในการปฏิบัติหน้าที่จึงจ าเป็นต้องมี
การจัดตารางเวร โดยตารางการปฏิบัติงานที่ดีจะท าให้เภสัชกรแต่ละคนสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงความเหมาะสมและอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ของโรงพยาบาล



โดยทั่วไปเภสัชกรอาวุโสจะรับหน้าที่ในการจัดตารางให้กับเภสัชกรทุกคน แต่พบ
ปัญหาเรื่องของจ านวนเวรและประเภทของเวรที่มีความแตกต่างกัน ส่งผลให้เภสัชกร
แต่ละคนเกิดความเมื่อยล้าทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงได้มี
การศึกษาตัวแบบการตัดสินใจการจัดตารางการปฏิบัติงานของเภสัชกร เพื่อให้เภสัช
กรแต่ละคนมีจ านวนเวรและประเภทของเวรที่ต้องปฏิบัติงานใกล้เคียงกัน โดยใช้
โปรแกรม Open Solver ซึ่งก าหนดฟังก์ชันจุดประสงค์เป็น mean square error 
และ Gini mean difference ให้ต่ าที่สุด จากนั้นจึงน ามาเปรียบเทียบค่า Gini Index

ที่มาและความส าคัญ (ต่อ)



1.  เพื่อสร้างตัวแบบการตัดสินใจในการจัดตารางเวรนอกเวลาราชการส าหรับเภสัชกร

2.  เพื่อเปรียบเทียบค่าความไมเ่ท่าเทียม โดยใช้ Gini Index จากตัวแบบการตัดสินใจที่มีการก าหนดค่าฟังก์ชัน
จุดประสงค์เป็นค่า mean square error และ Gini mean difference กับการจัดตารางเวรนอกเวลาราชการ
แบบเดิม

วัตถุประสงค์

GMD

MSE

Traditional



- ขอบเขตด้านพื้นที่ โรงพยาบาลของรัฐ ระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร

- ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่มีผลกระทบคือเภสัชกรที่ปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการในโรงพยาบาลดังกล่าว จ านวน 45 คน

ขอบเขตการศึกษา



วิธีการวิจัย

Open Solver

จัดแบบเดิม

Mean Square Error

Gini Mean Difference 

Gini Coefficient 

and Gini Index

(compare)



วัดความไม่เท่าเทียมกัน



ก าหนดดัชนี (Index)

a คือ จ านวนวันในแต่ละเดือน b คือ จ านวนประเภทของเวร
c คือ จ านวนเภสัชกรทั้งหมด i คือ วันที่ ใน 1 เดือนที่จัดเวร

j คือ ประเภทของเวรที่เภสัชกรจะต้องอยู่ปฏิบัติงาน โดยก าหนดให้ 
j=1 หมายถึง เวร 4 ชั่วโมง ห้องยาฉุกเฉิน
j=2 หมายถึง เวร 8 ชั่วโมง ห้องยาฉุกเฉิน
j=3 หมายถึง เวรห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ตึก A
j=4 หมายถึง เวรห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ตึก B
j=5 หมายถึง เวร 4 ชั่วโมง ห้องยาผู้ป่วยใน
j=6 หมายถึง เวร 8 ชั่วโมง ห้องยาผู้ป่วยใน
j=7 หมายถึง เวรคลินิกผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ
j=8 หมายถึง เวรดึก



ก าหนดดัชนี (Index) (ต่อ)

k คือ เภสัชกรที่มีหน้าที่อยู่เวร (k=1, 2, 3,…, 45) 
Dj คือ จ านวนเภสัชกรที่ต้องอยู่เวรประเภท j ในแต่ละวัน 
Wj คือ คะแนนความอยากปฏิบัติงานในเวรประเภท j 
XU คือ ขอบบนของจ านวนเวรต่อเดือนต่อเภสัชกร 1 คน 
XL คือ ขอบล่างของจ านวนเวรต่อเดือนต่อเภสัชกร 1 คน
XNU คือ ขอบบนของจ านวนเวรดึกต่อเดือนต่อเภสัชกร 1 คน
XNL คือ ขอบล่างของจ านวนเวรดึกต่อเดือนต่อเภสัชกร 1 คน



ให้ค่าน้ าหนักเวร

4ER

OPD A OPD B

Clinic ARI 4IPD

8ER 8IPD

NIGHT
duration

wage 







1 = เวรที่ทุกคนต้องการ
4 = เวรที่ไม่มีคนอยากอยู่



ตัวแปรตัดสินใจ

Xijk =
1   เมื่อมีเวรวันที่ i เวร j ของเภสัชกรที่ k

0 เมื่อไม่มีเวร



Objective function

Min   MSE
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Objective function

Min   GMD

Min
1
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Constraint


𝑗=1

𝑏

𝑋𝑖𝑗𝑘 ≤ 1 ; ∀𝑖, ∀𝑘

1. ในหนึ่งวันเภสัชกรสามารถอยู่เวรได้เพียง 1 เวรเท่านั้น



2. ในแต่ละเวรในแต่ละวันจะต้องมีจ านวนเภสัชกรเท่ากับจ านวนที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น


𝑘=1

𝑐

𝑋𝑖𝑗𝑘 = 𝐷𝑗 ; ∀𝑖, ∀𝑗

3. ถ้าเภสัชกรอยู่เวรดึกแล้วจะต้องไม่มีเวรใดๆเลยในวันถัดไป

𝑋𝑖−1,8,𝑘 + 

𝑗=1

𝑏

𝑋𝑖𝑗𝑘 ≤ 1; ∀𝑖, ∀𝑘

เวรดึกวันก่อนหน้า

Constraint



4. เภสัชกรทุกคนมีจ านวนเวรใกล้เคียงกนั

Constraint
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; ∀𝑘

5. เภสัชกรทุกคนมีจ านวนเวรดึกใกล้เคียงกัน

𝑋𝑁𝑈- 𝑋
𝑁𝐿

= 1



ผลการศึกษา

Open Solver- MSE



Open Solver- MSE

Lorenz curve

Gini Index



Open Solver- GMD

ผลการศึกษา



Open Solver- GMD

Lorenz curve

Gini Index



แบบดั้งเดิม

ผลการศึกษา



แบบดั้งเดิม

Lorenz curve

Gini Index



ตารางแสดงค่า Gini Index เปรียบเทียบระหว่างการจัดแบบเดิม และการใช้ optimization 
ที่มี Objective function ที่แตกต่างกัน

วิธีการจัดตารางเวร GINI Index MSE

การจัดแบบเดิม 11.58 27.97

OpenSolver-MSE 7.03 10.20

OpenSolver-GMD 5.73 15.17



สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าสามารถจัดตารางการปฏิบัติงานนอกเวลาของเภสัชกรที่มีจ านวนเวรท้ังหมด 
จ านวนเวรดึกใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันมากที่สุด และ workload เท่าเทียมกันมากที่สุด สอดคล้องกับจ านวนเภสัชกร
ที่มี และจ านวนวันหยุดราชการในแต่ละเดือน ซึ่งแตกต่างจากการจัดแบบเดิมที่พบปัญหาเรื่องของจ านวนเวรและ
ประเภทของเวรท่ีมีความแตกต่างกัน

งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองการตัดสินใจ โดยการใช้ Gini mean difference เป็นฟังก์ชันจุดประสงค์ 
ท าให้ workload ของเภสัชกรแต่ละคนมีความเท่าเทียมกันมากที่สุด เหมาะสมกับปัญหาการจัดตารางการปฏิบัติงาน
ของเภสัชกรและสามารถขยายขอบเขตการศึกษากับปัญหาอื่น ๆ ที่มีตัวแปรการตัดสินใจและเงื่อนไขมากขึ้นได้
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