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บทความปริทรรศน์ 

บทคัดย่อ 
 บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อช้ีแจงหลกัการจดัการระบบคิวเพื่อการนัดหมายของผูรั้บบริการทางรังสีว่า

จ าเป็นตอ้งมีการวิเคราะห์เพื่อให้จดัการกบัระยะเวลารอคอยการนดัหมาย ความยาวนานของคิวเพื่อการนดัหมาย และ
การเพิ่มความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ ลดความคลาดเคล่ือนในการเรียกผูรั้บบริการและท าให้การท างานเป็นระบบ มี
ความเป็นมืออาชีพ และเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่หน่วยงานได ้    

ค าส าคญั คิวนดั , รังสี, ผูรั้บบริการ 
 

Abstract 
 This article aims to show that the managing of the radiology client's appointment queue system requires 

analysis in order to handle the appointment lead times, queue length for appointment and increasing the service 
satisfaction, reduce the error in personal identification from the calling discrepancies, and make the work systematic 
and professional to enhance a good reputation for the organization. 
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บทน า 
งานรังสีวิทยาเป็นหน่วยงานท่ีมีการเก่ียวพนักบั

ผู ้ป่วยท่ีมาขอเป็นผู ้รับบริการ (client)  ในทุก ๆวัน 
โดยเฉพาะการขอนดัหมายการตรวจ การเล่ือนนดัตรวจ 
ทั้ งการติดต่อโดยตรงและการติดต่อทางโทรศัพท์ซ่ึง
เจา้หน้าท่ีนัดหมายจะตอ้งพิจารณาความเหมาะสมใน
การนดัหมายท่ีแตกต่างกนั ท าให้กระบวนการนดัหมาย
ตอ้งใช้เวลานาน มีความล่าช้า ผูป่้วยตอ้งใช้เวลารอใน
การนดัหมายนาน ซ่ึงอาจส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
มารับบริการของทางรังสีวิทยา  ผูท่ี้ให้บริการนัดหมาย
จ าเป็นตอ้งรู้ล าดบัการท างาน และเขา้ใจเป็นอยา่งดี ถึงจะ
สามารถปรับแต่งระบบการนัดหมายให้ตรงใจผูใ้ชง้าน
ไดเ้ป็นอย่างดี และดว้ยความพิเศษน้ีเอง งานนัดหมาย
ของทางรังสีวิทยาจึงจ าเป็นตอ้งมีการบริหารระบบคิวท่ีดี 
เพื่อป้องกันความยุ่งยากซับซ้อนไม่ให้ เ กิด ข้ึนกับ
ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงความผิดพลาดย่อมหมายถึงปัญหาท่ีจะ
ตามมานั้นเอง 

ส าหรับขั้นตอนการท างานของการนัดหมาย
ทางรังสีวิทยาสามารถปรับให้เหมาะสมได้ตามการ
กระจายการมาถึงของผูป่้วย ซ่ึงมีผลกระทบอยา่งมากต่อ
ประสิทธิภาพของแผนกโดยเฉพาะในเร่ืองเวลารอคอย
ท าการนัดหมาย  ทั้ งน้ี เวลารอของผูป่้วยอาจลดลงได้
โดยการจัดตารางการท างานสับเปล่ียนในช่วงพัก
กลางวนัและการเปล่ียนแปลงจ านวนเจ้าหน้าท่ีผูน้ัด
หมายให้มากข้ึนในช่วงเวลาท่ีผูป่้วยมาท าการนัดหมาย
มาก   
 องคค์วามรู้เพื่อการท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการ
จัดคิวจ าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ปัจจัยหลายประการ 
ไดแ้ก่ การจดัตารางเวลาและการจดัล าดบัความส าคญั
ของขั้นตอนการกระจายการมาถึงของผูป่้วยระดบัการ

ให้บริการท่ีต้องการเวลาในการตรวจสอบและการ
จดัสรรพนกังาน 
 ทั้ งน้ี ในกระบวนการปรับระบบ อาจใช้การ
ตรวจสอบสถิติรายสัปดาห์หรือรายเดือนเพื่อช้ีใหเ้ห็นถึง
แนวโนม้การใชง้านของแผนกท าใหส้ามารถปรับเปล่ียน
พนักงานในแผนกได้อย่างเหมาะสมในช่วงท่ีมีผูป่้วย
มาถึงจุดสูงสุดและช่วงเวลาท่ีผูป่้วยนอ้ยท่ีสุด  มาตรการ
เชิงรุกเช่นน้ีสามารถน ามาใช้ในการจดัตารางเวลาเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการนดัหมายต่อไป  

อยา่งไร ในการบริหารจดัการของผูใ้ห้บริการท่ี
เก่ียวข้องกับระบบคิว การจัดรูปแบบของระบบคิว 
เกณฑ์การให้บริการ และจ านวนผูใ้ห้บริการ เป็นส่ิงท่ี
ตอ้งค านึงถึงอยา่งยิง่เน่ืองจากสามารถลดเวลาการรอคอย
ของผูรั้บบริการ อีกทั้งเป็นการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งมี
ประสิทธิภาพและคุม้ค่ามากท่ีสุด 

 
ทฤษฏคีวิ 

ทฤษฎีคิว (ระบบแถวคอย: Queueing Theory) 
พฒันาข้ึนโดย  เออร์แลง (Agner  Krarup Erlang) วิศวกร
ชาวเดนมาร์ก ในปี พ.ศ. 2453 เพื่อแกปั้ญหาการรอคอย
ของผูใ้ชโ้ทรศพัท์ และไดมี้การน าทฤษฎีคิวต่อยอดเป็น
เป็นตัวแบบในการจัดระบบคิวในกระบวนการต่างๆ 
ในทางธุรกิจ  
 ความจ าเป็นในการจัดการคิวนัดหมาย  
 ระบบคิวนัดหมายจะมีความพิเศษกว่าระบบ
ปกติ เน่ืองจากตอ้งจ าแนกประเภทการนัดหมายว่าเป็น
การตรวจใด เช่น การตรวจอัลตราซาวด์ การตรวจ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และ การตรวจสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า เป็นตน้  
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นอกจากน้ี ยงัมีขอ้มูลบางประการท่ีจะเป็นตอ้ง
พิจารณาเช่น คิวเฉพาะ อนัไดแ้ก่ คิวผูป่้วยเดก็หรือผูป่้วย
ท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการบริการดมยา ซ่ึงกระบวนการนดั
หมายจะล่าช้ากว่า และเร่ืองของสิทธิในการรักษาซ่ึง
จะตอ้งมีกระบวนการตรวจสอบสิทธ์ิ ขอใชสิ้ทธิเขา้มา
เก่ียวขอ้งกบัการนดัหมายอีกดว้ย  
 

วตัถุประสงค์ในการจัดการควินัดหมาย 
1. ลดความซ ้าซอ้นในการจ าคิว   
2. ลดการใช้เจ้าหน้าท่ีเรียกผูรั้บบริการ ป้องกัน

ความคลาดเคล่ือนในการระบุตัวด้วยการ
เรียกช่ือหรือช่ือซ ้าซอ้นกนัในกลุ่มผูรั้บบริการ 

3. ลดปัญหาการขดัแยง้กันเร่ืองล าดับในการใช้
บริการ   
 

ประโยชน์จากการจัดการคิวนัดหมาย 
1. เพิ่มความพึงพอใจให้กับผูป่้วยระหว่างการ

ใหบ้ริการ   
2. เพิ่มความรวดเร็วใหก้บัการใหบ้ริการ  
3. เพิ่มความน่าเช่ือถือในการท าหน้าท่ีในการ

ใหบ้ริการ 
4. ท าให้ภาพลกัษณ์ดี มีการท างานเป็นระบบ มี

ความทนัสมยั มีความเป็นเป็นมืออาชีพในการ
จดัการระบบการใหบ้ริการใหแ้ก่ผูรั้บบริการ 

การพฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการจดัการ ไม่ตอ้งยืน/นัง่

รอคิวยาว ๆ จนท าใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่ตอ้งรอ
นาน 

2. ลดการใชท้รัพยากรบุคคลในการยนืเรียกคิว 

3. เ พื่ อ ก า ร ดู แลต ามล า ดับคว ามส า คัญแ ก่
ผู ้รับบริการสูงอายุหรือผู ้ท่ี มีข้อจ ากัดทาง
ร่างกาย 

4. เป็นการปรับปรุงกระบวนการให้บริการท่ีเนน้
การอ านวยความสะดวกให้กับหน่วยงานใน
การบริการท่ีมีความรวดเร็ว รองรับผูใ้ชบ้ริการ
ไดม้ากข้ึน 

ลกัษณะของระบบควิ 
การพิจารณาลกัษณะพื้นฐานของระบบคิวนั้นจะ

พิจารณาผ่านตัวแบบระบบตามกรอบในการก าหนด
ลกัษณะพื้นฐานท่ีแน่นอน ไดแ้ก่ ผู้รับบริการ ลกัษณะคิว 
รูปแบบการจัดระบบคิว และหน่วยให้บริการ  ดังมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 ผู้รับบริการ 

ลักษณะการเขา้มารับบริการของผูรั้บบริการ 
เม่ือผูรั้บบริการจากกลุ่มประชากรมีความต้องการใช้
บริการก็จะเขา้มาสู่ระบบบริการ ซ่ึงลกัษณะการเขา้มา
รับบริการ(Arrival characteristic) อาจจะเป็นแบบใด
แบบหน่ึง ดงัน้ี  

(1) แบบคงท่ี (Constant ratio) คือ ผูรั้บบริการ
เขา้มารับบริการเป็นจ านวนเท่า ๆ กนัในแต่ละช่วงเวลา 
เช่น ชั่วโมงละ 10 คน หรือผูรั้บบริการแต่ละรายมา
ติดต่อห่างกนั 10 นาที เป็นตน้ ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีจะพบใน
ระบบอุตสาหกรรมท่ีใชร้ะบบอตัโนมติัเป็นหลกั   

(2) แบบสุ่ม (Random ratio) คือ ผูรั้บบริการเขา้
มาในลกัษณะท่ีไม่แน่นอน ไม่สามารถทราบล่วงหน้า 
และการเขา้มาของผูรั้บบริการแต่ละรายเป็นอิสระต่อกนั 
เช่น ผูรั้บบริการตรวจจากหน่วยตรวจต่างกนั  โดยใน
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บางช่วงเวลาอาจมีผูรั้บบริการเขา้มามาก บางช่วงเวลา
อาจมีผูรั้บบริการเขา้มานอ้ยรายหรือขาดช่วง 

ลกัษณะควิ 
ลกัษณะส าคญัท่ีส าคญัของคิว คือ  ความยาวของคิว 

และรูปแบบการจดัระบบคิว ทั้งน้ี ความยาวของคิวจะ
เกิดข้ึนมากน้อย ข้ึนอยู่กับจ านวนผู ้มารับบริการ มี
มากกว่าความสามารถในการใหบ้ริการ จึงเกิดการรอ ซ่ึง
ถา้พื้นท่ีในการให้บริการมีจ ากดัก็จะท าใหผู้รั้บบริการท่ี
รออยู่ถูกจ ากดัความสะดวกสบาย อย่างไรก็ตาม ในการ
บริการนดัหมายการตรวจจะไม่เกิดภาวะคิวจ ากดั (Finite 
queue length) เน่ืองจากเป็นการนดัหมายล่วงหนา้ ไม่ได้
จ  ากดัเป็นจ านวนการนัดหมายต่อวนั ดงันั้น ความยาว
ของคิวจึงเป็นการรอนัดหมายได้มากราย ไม่จ ากัด 
(Infinite queue length) 

รูปแบบการจดัระบบควิ 
รูปแบบการจดัระบบคิวมีอยู่ดว้ยกนัหลายรูปแบบ

ตามลักษณะขั้นตอนการให้บริการและจ านวนหน่วย
ใหบ้ริการ โดยมีรูปแบบหลกั 4 รูปแบบ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ระบบคิวแบบช่องทางเดียว-ขั้นตอนเดียว 
(Single Channel-Single Phase System) คือ ระบบคิวท่ีมี
หน่วยให้บริการหน่วยเดียวและมีขั้นตอนการบริการ
ขั้นตอนเดียว เม่ือผูรั้บบริการรับบริการเสร็จแลว้ก็จะ
ออกจากระบบ เป็นระบบสั้นๆ หากขั้นตอนการบริการ
ใช้เวลาไม่นาน ก็จะลดการคอยไดอ้ย่างรวดเร็ว แต่ถา้
การบริการใชเ้วลาต่อหน่ึงหน่วยนานก็จะท าให้เกิดการ
รอคอยท่ีนานได ้ 

 
 

(2) ระบบคิวแบบช่องทางเดียว-หลายขั้นตอน 
(Single Channel-Multiple Phase System) คือ ระบบคิวท่ี
มีขั้นตอนการบริการหลายขั้นตอน เช่น คิวการใหบ้ริการ
เอกซเรย ์ผูรั้บบริการตอ้งเขา้คิวเพื่อลงทะเบียน จากนั้นก็
ไปเข้าคิวเพื่อจ่ายเงิน จึงจะไปรอรับบริการได้  ถ้า
เจา้หนา้ท่ียงัไม่วา่ง ผูรั้บบริการก็ตอ้งรออยูใ่นคิว เป็นตน้ 
ในกระบวนการน้ีจะเกิดคิวในแต่ละจุดบริการ  

 
(3) ระบบคิวแบบหลายช่องทาง-ขั้นตอนเดียว 

(Multiple Channel-Single Phase System) คือ ระบบคิวท่ี
มีขั้นตอนการบริการขั้นตอนเดียวแต่มีหน่วยให้บริการ
หลายหน่วย (มากกว่า 1 หน่วย) เช่น บริการท่ีเคาน์เตอร์
แบบบริการเบ็ดเสร็จ  มีเจา้หน้าท่ีหลายคนและจดัให้มี
คิวแบบแถวเดียว หรือใชบ้ตัรคิว เม่ือรับบริการเสร็จแลว้
ผู ้รับบริการก็จะออกจากระบบไป ระบบน้ีก็จะท า
ใหบ้ริการจดัการระยะเวลารอคอยใหส้ั้นลงได ้ 

 
(4) ระบบคิวแบบหลายช่องทาง-หลายขั้นตอน 

(Multiple Channel-Multiple Phase System) คือ ระบบ
คิวที่ีมีขั้นตอนการบริการหลายขั้นตอน และแต่ละ
ขั้นตอนมีหน่วยใหบ้ริการหลายหน่วย เช่น คิวในการนดั
หมาย มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสิทธ์ิหลายคนและมีเจา้นหา้
ท่ีท าการนดัหลายคน เป็นตน้ เป็นระบบท่ีมุ่งเนน้ความ
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รวดเร็ว ในการจดัการผูรั้บบริการหลายกลุ่มไดพ้ร้อมๆ 
กนั แต่กท็  าใหเ้กิดความสบัสนไดง่้ายเช่นกนั  
 

หน่วยให้บริการ  
ลกัษณะส าคญัของหน่วยให้บริการ ไดแ้ก่ ระเบียบ 

กฎเกณฑ์การให้บริการและหลักการการให้บริการ
(Service discipline) ท่ีจะก าหนดว่าจะให้บริการแก่
ผูรั้บบริการใดก่อน ไดแ้ก่ 

(1) การมาก่อนไดรั้บบริการก่อน (FCFS: First 
Come First Served หรือ  FIFO:  First In First Out)  คือ 
ลกัษณะของพฤติกรรมการให้บริการท่ีผูรั้บบริการท่ีเขา้
สู่ระบบคิวก่อนจะไดรั้บบริการก่อนซ่ึงเป็นลกัษณะของ
พฤติกรรมการใหบ้ริการโดยทัว่ไป 

(2) การมาหลงัไดรั้บบริการก่อน (LCFS: Last 
Come First Served หรือ  LIFO:  Last In First Out)  คือ
ลกัษณะของพฤติกรรมการให้บริการท่ีผูรั้บบริการท่ีเขา้
สู่ระบบคิวหลงัสุดจะไดรั้บบริการ การบริการน้ีจะท าใน
การบริการท่ีมีการขนถ่ายเขา้มาเก่ียวขอ้งหรือเพื่อความ
สะดวกในด้านต าแหน่งการยืน /นั่ ง รอคอยของ
ผูรั้บบริการ เป็นตน้ 

(3) การให้บริการแบบอภิสิทธ์ิ (PRI: Priority)  
คือ ลักษณะของพฤติกรรมการให้บริการบริการท่ี
ให้บริการผูรั้บบริการโดยให้ความส าคญัไม่เท่ากนั เช่น 
การให้บริการท่ีจ าแนกตามความเร่งด่วน ประเภทสิทธิ 
รวมไปถึง การแยกตามสภาวะผูป่้วยเช่น สูงอายุ เด็ก 

และผูป่้วยเปล ซ่ึงจ าเป็นตอ้งให้บริการก่อนแมว้่าจะเขา้
มาทีหลงักต็าม เป็นตน้ 
 
การก ากบัดูแลการนัดหมาย 

โดยธรรมชาติของกระบวนการนัดหมายทางรังสี
ย่อมพิจารณาได้ว่า ผูรั้บบริการลักษณะการเข้ามารับ
บริการแบบสุ่ม (random ratio) เม่ือแพทยเ์จา้ของไขส้ั่ง
นดัหมายทางรังสีก็จะมาติดต่อเพื่อนดัหมาย ดงันั้นจึงไม่
อาจทราบล่วงหนา้ไดว้า่จะมามากในช่วงเวลาใด อยา่งไร
ก็ตาม ช่วงเวลาท่ีผูรั้บบริการมานัดหมายสูงมกัจะเป็น
ช่วงเวลา 10.00-13.00 น. ตามการออกตรวจของหน่วย
ตรวจผูป่้วยนอก ทั้งน้ี การให้บริการนดัหมายทางรังสีมี
ลกัษณะคิวเป็นแบบไม่จ ากดั (infinite queue length) นัน่
คือ กระบวนการนดัหมายจะนดัหมายให้แก่ผูรั้บบริการ
ไปจนกว่าจะหมดผูรั้บบริการ ส าหรับผูดู้แลระบบการ
นดัหมายจะตอ้งเขา้ในในรูปแบบการจดัระบบคิดการนดั
หมาย ซ่ึงหลายจุดใหบ้ริการแบบระบบคิวช่องทางเดียว-
หลายขั้นตอน ท าใหผู้ป่้วยตอ้งรอคอยอยูใ่นคิวเป็นช่วงๆ 
รวมระยะเวลาในการนดัหมายนานและติดต่อเจา้หนา้ท่ี
หลายคน อย่างไรก็ตาม ในจุดบริการนัดหมายบางจุดท่ี
ใหบ้ริการแบบจุดเดียวเบด็เสร็จ อาจมีการบริการแบบคิว
หล า ย ช่ อ งท า ง - ขั้ น ตอน เ ดี ย ว ซ่ึ ง ต้อ ง ใ ช้ ร ะ บบ
คอมพิวเตอร์ท่ีครบวงจรเขา้มาช่วยในการนดัหมายหลาย
ระบบ และในหลายแห่งมีการคดักรองผูรั้บบริการก่อน
เพื่อจ าแนกกลุ่มการนดัหมาย ก็อาจเป็นลกัษณะคิวหลาย
ช่องทาง-หลายขั้นตอน ซ่ึงในจุดน้ีจะมีเจา้หน้าท่ีมาท า
การคดักรองและคอยแนะน าผูรั้บบริการเพิ่มข้ึนมาเพื่อ
รองรับความเร่งด่วน ความจ าเพาะและความสับสนของ
ผู ้รับบริการในการเข้ารับบริการนัดหมาย ส าหรับ
หลกัการใหบ้ริการของการนดัหมายนั้น ยอ่มใชห้ลกัการ
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มาก่อนไดรั้บบริการก่อน แต่เน่ืองจากเป็นการนดัหมาย
ผูป่้วยหรือการตรวจพิเศษ จึงย่อมมีการจ าแนกผูป่้วย
เร่งด่วน หรือผูป่้วยท่ีมีสภาวะจ าเป็นเพื่อการนัดหมาย
แบบอภิสิทธ์ิ ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการโดยไม่ใหผู้รั้บบริการ
ปกติรู้สึกวา่ถูกแซงคิว อนัจะน าไปสู่ความไม่พึงพอใจได ้ 
ดงันั้น คุณลกัษณะของเจา้หนา้ท่ีในการใหบ้ริการจึงตอ้ง
มีความคล่องตวั มีไหวพริบ และมีใจบริการ จึงจะท าให้
กระบวนการนดัหมายด าเนินลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 
การวางแนวทางพฒันาระบบคิวนัดหมาย 

ผู ้ดูแลระบบการนัดหมายจะต้องวิ เคราะห์ว่า
ผูรั้บบริการมีความตอ้งการอย่างไร อาจรับฟังเสียงจาก
ผูรั้บบริการทั้ งทางตรงและทางอ้อม ในรูปแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อใหไ้ดค้วามตอ้งการของ
ผูรั้บบริการ จากนั้น พิจารณาว่า ขั้นตอนกระบวนการใน
การใหบ้ริการไดจ้ดัรูปแบบการจดัระบบคิวไดเ้หมาะสม
หรือไม่ และมีหลกัการให้บริการท่ีผูรั้บบริการพึงพอใจ 
ทั้งน้ี ควรศึกษาถึงพฤติกรรมของรับบริการวา่ในระหวา่ง
รอคอยนัดนั้ น ได้แสดงพฤติกรรมอย่างไร  บางคน
อาจจะยินดีท่ีจะนั่งรอในสถานท่ีท่ีจดัให้ บางคนอาจจะ
ใจร้อนและกระสับกระส่ายรอการเรียกคิว บางคนอาจ
ตดัสินใจท่ีจะไปธุระอ่ืนก่อนท่ีจะกลบัมารอคอยคิวอีก
คร้ัง ในขณะท่ีบางคนอาจจะอยากรู้เวลาในการรอคอย
คิวนัดหมายเพื่อท่ีจะไปท าธุระได้ในระหว่างเวลานั้น
และกลับมาทันการนัดหมายตามคิวท่ีได้ไว้ เป็นต้น  
ทั้ งน้ี ในระหว่างรอการนัดหมาย ผู ้รับบริการอาจมี
พฤติกรรมน่ิงเงียบ บางคนอาจใช้เวลาไปกับการอ่าน
หนังสือ ใชโ้ทรศพัท์มือถือ ใชอิ้นเตอร์เน็ท หรือพูดคุย
กบัผูท่ี้มาดว้ย เป็นตน้ ซ่ึงจะตอ้งมีแนวทางการดูแลมิให้
มีการรบกวนผูรั้บบริการอ่ืนดว้ย  

ส าหรับการให้บริการนั้น จ านวนเจา้หนา้ท่ี จ  านวน
คอมพิวเตอร์ และระบบท่ีเก่ียวขอ้งกับการนัดหมายมี
ความพร้อมเพียงพอท่ีจะรองรับการนัดหมายได้อย่าง
ค ร บ ว ง จ ร ห รื อ ไ ม่  ซ่ึ ง จ ะ เ ป็ น ส่ ว นสนั บ ส นุ น
ประสิทธิภาพในการนดัหมายใหร้วดเร็วข้ึน ผูรั้บบริการ
ติดต่อจุดเดียวเบ็ดเสร็จย่อมท าให้เกิดความพึงพอใจได้
มากกว่า รอคิวนัดหมายแล้วต้องไปติดต่อหน่วยงาน
อ่ืนๆ ท าใหต้อ้งรอคิวเป็นจุด ๆ ไป  
  วินัยในการให้บริการของผูใ้ห้บริการจะต้อง
ค า นึงถึงผู ้รอรับบริการเ ป็นส าคัญ และ ให้ เ กียรติ
ผูรั้บบริการทุกคน ช่วยเหลือแก้ปัญหาแก่ผูรั้บบริการ 
ช่วยติดต่อประสานงานแกไ้ขปัญหากบัระบบอ่ืนๆ เท่าท่ี
เป็นไปได้ โดยแสดงให้เห็นถึงความเต็มใจช่วยเหลือ 
หรือได้ช่วยเหลือเต็มความสามารถแล้ว ก่อนท่ีจะให้
ผู ้รับบริการไปติดต่อในจุด อ่ืนเพื่อแก้ไขปัญหาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการนัดหมายการตรวจน้ี เช่น ปัญหาดา้น
สิทธิการรักษา ปัญหาดา้นค าขอตรวจไม่ชดัเจน มีความ
ซ ้ าซ้อน เป็นตน้ ซ่ึงหากให้ผูรั้บบริการเดินยอ้นกลบัไป
กลับมาย่อมท าให้การนัดหมายล่าช้าและผูรั้บบริการ
ไม่ได้รับความสะดวกสบายในการนัดหมาย และเม่ือ
ผูรั้บบริการกลบัมา จะตอ้งต่อคิวใหม่หรือแทรกคิวได้
ทนัที ซ่ึงจะตอ้งไม่ท าให้ผูรั้บบริการอ่ืนรู้สึกว่าตนถูก
แทรกคิว เจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการตอ้งแสดงตนเป็นเจา้ภาพ 
เจ้าบ้านด้วยถ้อยค าโอภาปราศรัย และมีความสุภาพ
เพื่อให้การบริการนดัหมายมีความราบร่ืนเรียบร้อยเป็น
ส าคญั  
 
สรุป 
  แนวทางการก ากับดูแลการนัดหมายทางรังสี
เป็นงานส่วนหนา้ท่ีส าคญั ตอ้งรองรับผูรั้บบริการจ านวน
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มากท่ีมานัดหมายการตรวจ การมีองค์ความรู้ดา้นการ
จัดระบบคิวจะช่วยให้สามารถพิจารณาระบบคิวให้
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของผูม้ารับการบริการ 
และจดัการขั้นตอนใหเ้หมาะสม มีเกณฑก์ารใหบ้ริการท่ี
ดี แ ล ะ จั ด ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก า ร ท่ี พ ร้ อ ม ใ ห้ บ ริ ก า ร ผ่ า ย
กระบวนการพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง ยอ่มจะเป็นส่วน
ส าคัญท่ีจะเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู ้รับริการได้ ทั้ งน้ี
ยอ่มจะช่วยให้การนดัหมายเป็นส่วนท่ีท าใหผู้รั้บบริการ
เกิดความพึงพอใจจนถึงระดบัความประทบัใจในการมา
รับบริการนดัหมายทางรังสีได ้  
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