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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน6 ีมีวตัถุประสงคเ์พื$อกาํหนดตาํแหน่งที$ต6งัจุดต6งัจอดรถปฏิบติัการทางการการแพทยฉุ์กเฉินที$เหมาะสม ในเขต

พื6นที$อาํเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี โดยทาํการเกบ็รวบรวมขอ้มูลที$เกี$ยวขอ้ง ไดแ้ก่ จาํนวนสายเรียกใชบ้ริการผา่นหมายเลข U��_ 

พิกดัของจุดเกิดเหตุหรือตาํแหน่งของผูป่้วยในปี X^�\ ประเภทของสายแจง้เหตุฉุกเฉิน เป็นตน้ โดยประยกุตใ์ชแ้บบจาํลองทาง

คณิตศาสตร์ในการแกปั้ญหา เพื$อเป็นตวัช่วยในการตดัสินใจเลือกจุดจอดรถปฏิบติัการทางการแพทยฉุ์กเฉินที$สามารถครอบคลุม

จาํนวนผูที้$ไดรั้บบาดเจ็บไดสู้งสุด โดยแบ่งการทดลองออกเป็น � กรณี ที$ใชข้อ้มูลนาํเขา้แตกต่างกนั ไดแ้ก่ ปริมาณสายแจง้เหตุ

ในแต่ละช่วงเวลา และกาํหนดน6 าํหนกัความสําคญัของเหตุฉุกเฉิน จากน6 นัทาํการเปรียบเทียบประสิทธิภาพกบัจุดจอดปัจจุบนั 

กรณีที$ U ใชข้อ้มูลปริมาณสายแจง้เหตุตลอดท6งัวนั โดยกาํหนดให้ทุกสายสําคญัเท่ากนั กรณีที$ X ใชข้อ้มูลปริมาณสายแจง้เหตุ

เฉพาะช่วงเวลากลางวนั โดยกาํหนดให้ทุกสายสาํคญัเท่ากนั กรณีที$ � ใชข้อ้มูลปริมาณสายแจง้เหตุเฉพาะช่วงเวลากลางคืนโดย

กาํหนดใหทุ้กสายสาํคญัเท่ากนั และกรณีที$ Z-� ใชข้อ้มูลปริมาณสายแจง้เหตุตลอดท6งัวนั โดยกาํหนดความสาํคญัของสายแต่ละ

ประเภทแตกต่างกนั จากน6 นัหาคาํตอบที$เหมาะสมในแต่ละกรณีโดยใชโ้ปรแกรมสาํหรับการคาํนวณที$เหมาะสม ผลการศึกษา

พบว่าจุดจอดใหม่ที$ไดจ้ากแบบจาํลองทางคณิตศาสตร์สามารถเพิ$มการครอบคลุมจากจุดจอดปัจจุบนั ในกรณีที$จาํนวนรถ

ปฏิบติัการเท่ากนั นอกจากน6นัยงัพบวา่ช่วงเวลาและระดบัความฉุกเฉินส่งผลต่อการกาํหนดจุดจอดรถปฏิบติัการที$เหมาะสม 

คําสําคัญ : การกาํหนดตาํแหน่งหน่วยบริการ, การหาค่าที$เหมาะสม, การให้บริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน, แบบจาํลองทาง

คณิตศาสตร์

Abstract 

This research objective is to find optimal location of emergency medical services system for Amphoe Muang, 

Prachinburi Province.  We collected the related data, which are requested call for emergency medical service via 1669, 

coordinates of instance or location of injured person in year, 2018, types of requested calls. We applied the mathematical model 

to solve problem to make a decision on locating emergency medical services units that can maximize coverage of injured 

persons.  We conducted experiments, which composed of 6 cases that have different parameters, which are volume of calls in 

different periods and priority of calls.  Next, we compared the efficiency of the result with the current location.  Case 1:  use 

parameter of call volume entire day with equal priority, Case 2: use parameter of call volume during daytime with equal priority, 



Case 3:  use parameter of call volume during nighttime with equal priority, and Case 4-6:  use parameter of call volume entire 

day with different priorities.  Then, we fine the optimal solution by using optimization programming language software.  The 

result showed that the new locations that suggested by mathematical model can increase the coverage at the same number of 

ambulance. Moreover, time period and priority of calls can lead to different solutions of emergency medical services locations.

 facility location, optimization, emergency medical service, mathematical mode 
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ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มของการเกิดเหตุ

ฉุกเฉินสูงขึ6นทุกปี ในปี X^�U พบวา่จาํนวนการแจง้เหตุฉุกเฉิน

ของพื6นที$จงัหวดัปราจีนบุรีเพียงจงัหวดัเดียวเท่ากบั U,���,¢_� 

สาย โดยเพิ$มขึ6 นจากปี X^�\ คิดเป็น �% อ้างอิงข้อมูลจาก

สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน [U] โดยมีสาเหตุการบาดเจ็บจากเกิด

อุบติัเหตุ หรือการเจ็บป่วยจากโรคฉุกเฉินวิกฤตที$ตอ้งไดรั้บ

การรักษาหรือนาํส่งโรงพยาบาลทนัที สามารถจาํแนกไดเ้ป็น

ผูป่้วยฉุกเฉินวิกฤต (สีแดง) ผูป่้วยฉุกเฉินเร่งด่วน (สีเหลือง) 

ผูป่้วยฉุกเฉินไม่รุนแรง (สีเขียว) และผูป่้วยทั$วไป (สีขาว) 

ดังนั6 น สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินจึงได้นําระบบการแพทย์

ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services: EMS) เขา้มาใหบ้ริการ

กับผูป่้วยฉุกเฉิน โดยผูป่้วย ญาติ หรือผูพ้บเห็นเหตุการณ์

สามารถโทรแจ้งเหตุเพื$อของรับบริการทางการแพทยผ์่าน

หมายเลข U��_ เมื$อไดรั้บสายแจง้เหตุศูนยป์ระสานงานจะส่ง

รถปฏิบติัการออกไปใหบ้ริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน ณ จุดเกิด

เหตุ และนาํส่งโรงพยาบาลในกรณีที$ตอ้งการการรักษาต่อเนื$อง 

โดยสถาบนัการแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติได้กาํหนดมาตรฐาน

ให้กับรถฉุกเฉินให้ไปถึงที$ เกิดเหตุในเวลา � นาทีหลงัจาก

ไดรั้บแจง้เหตุฉุกเฉินจากประชาชน 

อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการให้บริการทางด้าน

การแพทยฉุ์กเฉินยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ดว้ยปริมาณ

สายฉุกเฉินที$เพิ$มขึ6น และจาํนวนรถปฏิบติัการที$จาํกดั อาจทาํ

ให้การเขา้ถึงจุดเกิดเหตุทาํไดล้่าช้า ซึ$ งอาจทาํให้ผูป่้วยหรือ

ผูบ้าดเจ็บนั6นมีอาการที$รุนแรง ไม่ทนัต่อการรักษา หรือทาํให้

เสียชีวิตในที$เกิดเหตุได ้สาเหตุหนึ$ งเกิดจากการวางจุดจองรถ

ปฏิบติัการฉุกเฉินไม่ครอบคลุมพื6นที$ของจุดเกิดเหตุ หรืออยู่

ห่างไกลจากจุดเกิดเหตุ ดังนั6 น ทางผู ้วิจัยจึงนําเสนอการ

กาํหนดจุดจอดรถปฏิบติัการฉุกเฉินที$เหมาะสม โดยมีวตัถุประ

ส่งให้ครอบคลุมพื6นที$ที$มีการแจง้เหตุฉุกเฉินให้ไดม้ากที$สุด 

เพื$อสามารถส่งรถปฏิบัติการฉุกเฉินออกไปให้บริการได้

ภายในเวลามาตรฐาน �  นาที  โดยใช้แบบจําลองทาง

คณิตศาสตร์เขา้มาช่วยในการกาํหนดตาํแหน่งที$เหมาะสม และ

ทาํการจาํแนกสายแจง้เหตุฉุกเฉินตามระดบัความฉุกเฉินของ

ผู ้รับบริการ พื6นที$กรณีศึกษา ได้แก่ อ ําเภอเมือง จังหวัด

ปราจีนบุรี 

นทัธพงศ ์(X^^Z) [X] ประยกุตใ์ชเ้ทคนิคศูนยถ่์วงจาก

นํ6 าหนักความเสี$ยง ในการวิเคราะห์สถานที$จอดยานพาหนะ

สาํหรับปฏิบติัการทางการแพทยฉุ์กเฉิน มีวตัถุประสงคเ์พื$อหา

สถานที$จอดยานพาหนะสําหรับปฏิบัติการทางการแพทย์

ฉุกเฉินที$เหมาะสมในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ที$เกิดขึ6 น

โดยใชเ้วลานอ้ยที$สุดไปยงัจุดเกิดเหตุเพื$อทาํการปฐมพยาบาล

ผู ้ที$ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือผู ้ป่วยฉุกเฉินในพื6นที$

ให้บริการของหน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดย

กาํหนดพิกดัของจุดเกิดเหตุดงักล่าวลงบนแผนที$ Google map 

จากนั6นจึงประเมินความเสี$ยงโดยประยุกตใ์ชรู้ปแบบของการ

วิเคราะห์อาการขัดข้องและผลกระทบ ผลการศึกษาพบว่า

สถานที$จอดยานพาหนะแห่งใหม่เปลี$ยนแปลงจากจุดจอด

ปัจจุบันโดยห่างจากจุดเดิม U.U กิโลเมตร และสามารถลด

ระยะทางในการเดินทางไปถึงผูรั้บบริการได ้X\.X�% เมื$อคิด

ระยะทางแบบระยะขจดั 

วโรรส (X^^¢) [�] พฒันาตวัแบบการจดัสรรตาํแหน่ง

ของหน่วยการแพทยฉุ์กเฉินเพื$อลดระยะเวลาการเขา้ถึงจุดเกิด

เหตุ มีวตัถุประสงค์เพื$อศึกษาและเก็บขอ้มูลจากการแพทย์

ฉุกเฉินในปัจจุบนั เพื$อพฒันาตวัแบบการจดัสรรตาํแหน่งชุด

ปฏิบติัการฉุกเฉินเพื$อเพิ$มจาํนวนผูป่้วยฉุกเฉินใหไ้ดรั้บบริการ 

ทางการแพทย์ฉุก เ ฉินจ า ก  ALS (Advance Life Support) 

ภายในระยะเวลาตอบสนอง � นาทีให้ไดม้ากที$สุด โดยมีแนว

ทางการปรับปรุงการปฏิบติัการฉุกเฉิน X แนวทางคือ (U) การ

ย ก ร ะ ดับ ที$ ตั6 ง  BLS ( Basic Life Support)  ห รื อ  FR ( First 

Responder) เพื$อเป็น ALS จากตวัแบบยกระดบั และ (X) การ

ใช้ BLS หรือ FR ไปรับผูป่้วยฉุกเฉินแลว้ส่งต่อให้กับ ALS 

จากตวัแบบส่งต่อโดยทั6 งตวัแบบมีจุดมุ่งหมายเพื$อให้ผูป่้วย

1  บทนํา

2. งานวจิยัที�เกี�ยวข้อง



ฉุกเฉินนี6  ไดเ้ขา้ถึงบริการทางการแพทยฉุ์กเฉินระดบัสูงจาก 

ALS ไดท้นัระยะเวลาตอบสนองใน � นาทีให ้ไดม้ากที$สุด ผล

จากการศึกษาและสร้างตัวแบบเพื$อจัดสรรตําแหน่งชุด

ปฏิบัติการฉุกเฉินดังกล่าวพบว่า หากยงัไม่มีการปรับปรุง 

จาํนวนเหตุฉุกเฉินที$ครอบคลุมโดยชุดปฏิบติัการระดบั ALS มี

ทั6งสิ6น �X.\_% และเมื$อไดใ้ชต้วัแบบยกระดบัทาํการยกระดบั

ที$ตั6ง BLS หรือ FR ใหเ้ป็น ALS จาํนวนเหตุ ฉุกเฉินที$จะไดรั้บ

บริการการแพทยฉุ์กเฉินระดบัสูงจาก ALS ภายในระยะเวลา

ตอบสนอง � นาที เพิ$มเป็น U\\%  

ธันยา และคณะ (X^^�) [Z] ปรับปรุงระบบบริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน โดยมีวตัถุประสงค์เพื$อ U) ศึกษาวิธีการ

ดําเนินงานและนําเสนอแนวทางการปรับปรุง ระบบการ

ให้บริการ X) นาํเสนอแนวทางการกาํหนดจุดจอดรถพยาบาล

ให้กับระบบบริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน ของโรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภยัภูเบศร โดยในส่วนที$ U ทาํการศึกษาวิธีการ

ดาํเนินงาน ใชก้ารแจกแบบสอบถาม เพื$อเก็บรวบรวมขอ้มูล

จาก X กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มเจ้าหน้าที$ ผู ้ให้บริการในระบบ

การแพทย์ฉุกเฉิน ได้แก่ แพทย์พยาบาล เจ้าหน้าที$ วิทยุ

เจา้หนา้ที$ผูอ้อกปฏิบติังานกบัรถฉุกเฉิน และกลุ่มผูรั้บบริการ 

ในส่วนที$ X กาํหนดจุดจอดรถพยาบาลโดยใช้ขอ้มูล ได้แก่ 

ปริมาณความตอ้งการรับบริการ ตาํแหน่งของจุดเกิดเหตุและ

ตาํแหน่งของจุดจอดรถพยาบาล เพื$อคาํนวณหาจุดจอดที$

เหมาะสม โดยใช้วิ ธีหาจุดศูนย์กลาง (Center of Gravity 

Method) ผลการศึกษาในส่วนที$ U ทาํการศึกษาปัจจยัที$มีผลต่อ

ระบบการดาํเนินการบริการการแพทย ์ฉุกเฉิน � ดา้น ไดแ้ก่ 

ด้านบุคลากร ด้านเครื$ องมือและอุปกรณ์ และด้านการ

ดาํเนินงาน ผลการศึกษาในส่วนที$ X แบ่งออกเป็น X กรณี 

ได้แก่ การพิจารณาปริมาณสายเรียกเข้า และการพิจารณา

ปริมาณสายเรียกเขา้ร่วมกบัระดบัความสูงจากนํ6 าทะเล จาก

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของจุดจอดเดิมที$มีอยูใ่นปัจจุบนั 

Z จุด กบัจุดจอดใหม่ที$คาํนวณ พบว่า สามารถครอบคลุมสาย

เรียกเขา้ไดถึ้ง �,Z\^ สาย เพิ$มขึ6นคิดเป็นร้อยละ X_.�� และเมื$อ

พิจารณาปริมาณสายเรียกเขา้ร่วมกับระดับความสูงจากนํ6 า

ทะเล พบวา่ จุดจอดใหม่ทั6ง Z จุด สามารถครอบคลุมสายเรียก

เขา้ได ้U,¢�^ สาย ลดลงคิดเป็นร้อยละ �U._X แต่สามารถลด

ความเสี$ยงจากการเกิดอุทกภยั 

พลอยพรรณ และสุนาริน (X^^�) [^] กาํหนดจุดจอด

รถปฏิบัติการฉุกเฉินที$เหมาะสม โดยพิจารณาระดับความ

รุนแรงของอาการผูป่้วย เพื$อให้สามารถครอบคลุมจาํนวนผูที้$

ต้องการรับบริการมากที$ สุด ด้วยการใช้แบบจําลองทาง

คณิตศาสตร์ และทาํการทดลองเพื$อหาความสามารถในการ

ครอบคลุมผูที้$ตอ้งการรับบริการใหไ้ดม้ากที$สุดภายใตเ้งื$อนไข

ต่าง ๆ  � กรณี ผลการทดลอง พบวา่ กรณีที$ U ตาํแหน่งจุดจอด

รถปฏิบติัการฉุกเฉินที$ใช้อยู่ในปัจจุบัน สามารถครอบคลุม

จาํนวนผูที้$ตอ้งการรับบริการได ้_U.Z% กรณีที$ X และกรณีที$ � 

ปรับเปลี$ยนประเภทของรถและจาํนวนรถปฏิบติัการฉุกเฉินใน

แต่ละจุดจอด สามารถครอบคลุมผูที้$ตอ้งการรับบริการเพิ$มขึ6น

เป็น _¢.¢�% และ _�.^U% ตามลาํดบั กรณีที$ Z หากเพิ$มจุดจอด

ทางเลือกจากเดิม _ จุด เป็น �� จุด สามารถครอบคลุมจาํนวนผู ้

ที$ตอ้งการรับบริการไดท้ั6 งหมด U\\% โดยจุดจอดในกรณีนี6

เป็นจุดจอดที$ระบุตามแผนที$ กรณีที$ ^ สํารวจพื6นที$และปรับ

ตาํแหน่งจุดจอดไปในบริเวณพื6นที$ใกลเ้คียงแทนที$ไม่อยู่ใน

เขตป่าไมห้รือแม่นํ6า สามารถครอบคลุม จาํนวนผูที้$ตอ้งการรับ

บริการไดท้ั6งหมด U\\% และกรณีที$ � สํารวจพื6นที$และปรับ

ตาํแหน่งจุดจอด ไปในสถานที$ราชการใกลเ้คียงที$มีบริเวณจอด

รถ ซึ$ งสามารถครอบคลุมผูรั้บบริการได ้_�.¢% 

กนัยกิ์ติมา  และคณะ (X^�X) [�] ประยุกต์ใช้ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์สร้างแบบจาํลองเพื$อจดัสรรจุดจอดรถ

ฉุกเฉินสําหรับบริการผู ้สูงอายุ ในอําเภอชื$นชม จังหวัด

มหาสารคาม มีวตัถุประสงค์เพื$อ U) วิเคราะห์ความหนาแน่น

ของกลุ่มผูสู้งอายุที$ เสี$ ยงต่อการใช้บริการรถฉุกเฉิน แบบ 

Kernel Density X) วิเคราะห์ขอบเขตการให้บริการรถฉุกเฉิน 

และ �) สร้างแบบจาํลองหาที$ตั6 งใหม่ของจุดจอดรถฉุกเฉิน 

กลุ่มประชากรผูสู้งอาย ุ� กลุ่ม คือ อายตุั6งแต่ �\ ปีขึ6นไป ป่วย

เป็นโรคไม่ติดต่อเรื6 อรัง และมีประวติัเคยใชบ้ริการรถฉุกเฉิน 

จํานวนทั6 งหมด �,ZU\ คน เครื$ องมือที$ใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถามดา้นสุขภาพ กบัการใชบ้ริการรถฉุกเฉิน ใชส้ถิติ

ร้อยละ วิธีการวิเคราะห์ขอบเขตการให้บริการรถฉุกเฉินแบบ

แบบ Area Service โดยใชปั้จจยัในดา้นระยะทาง ระยะเวลาใน

การใหบ้ริการตามดรรชนีสมรรถนะ (Key Performance Index: 

KPI) และ แบบจาํลองหาที$ตั6งใหม่ของจุดจอดรถฉุกเฉิน พบวา่

ความหนาแน่นของกลุ่มผูสู้งอายุเสี$ ยงต่อการใช้บริการรถ

ฉุกเฉิน U^¢ จุดต่อขนาดพื6นที$ Z\\ ตารางเมตร ส่วนใหญ่อยู่

บริเวณตาํบลปลาดุก ตาํบลชื$นชม ตาํบลเหล่าดอกไม้ และ



ตาํบลหนองกุง คิดเป็นร้อยละ X�.� , 27.4, X�.� และ X\.Z 

ตามลาํดับ ผลการวิเคราะห์ขอบเขตการให้บริการของ รถ

ฉุกเฉิน พบว่า การให้บริการภายในเวลา � นาที สามารถ

ให้บริการผู ้สูงอายุได้จ ํานวน X,Z^� คน ซึ$ งไม่สามารถ

ครอบคลุมพื6นที$ ดงันั6น จึงตอ้งเพิ$มจุดจอด � จุด คือ บริเวณ

ตาํบลชื$นชม X จุด และตาํบลปลาดุก U จุด จึงจะสามารถรองรับ

ประชากรที$กาํลงัเขา้สู่วยัผูสู้งอายุและอาจเป็นกลุ่มที$มีสภาวะ

เสี$ยงต่อการใชร้ถฉุกเฉินในอนาคตที$เพิ$มขึ6นได ้

Eaton, et al. (U_�^) [¢] ได้ทาํการศึกษาระบบการ

ให้บริการทางการแพทยฉุ์กเฉินของเมือง Austin, รัฐ Texas 

ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื$อวิเคราะห์จาํนวน ประเภท และ

ตาํแหน่งของหน่วยใหบ้ริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน โดยพฒันา

แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ซึ$ งปรับปรุงมาจากแบบจาํลองของ 

Church and ReVelle (U_¢Z)  [� ]  ปัญหาครอบคลุมความ

ต้อ ง ก า ร ข อ ง ลู ก ค้า ใ ห้ไ ด้ม า ก ที$ สุ ด  ( Maximal Covering 

Location Problem: MCLP) โดยเพิ$มการให้นํ6 าหนักกับสาย

เรียกเขา้วิกฤต ผลการวิเคราะห์ พบว่า รถปฏิบติัการฉุกเฉิน

แบบ ALS จาํนวน Z คนั และรถปฏิบติัการฉุกเฉินแบบ BLS 

จาํนวน � คนั ถูกใชใ้น X สถานีบริการทางการแพทยฉุ์กเฉิน 

ร่วมกับ U\ สถานีดับเพลิง ซึ$ งจะทําให้สามารประหยัด

งบประมาณในการก่อสร้างลงได ้�.Z ลา้นเหรียญสหรัฐ และ

ประหยดังบประมาณดา้นการดาํเนินงานลงได ้U.X ลา้นเหรียญ

สหรัฐ รวมถึงสามารถลดเวลาตอบสนองเฉลี$ย ( average 

response time) ของระบบลงดว้ย 

Lightner, et al. (X\\�) [_] พัฒนาแบบจําลองทาง

คณิตศาสตร์ในการกาํหนดตาํแหน่งหน่วยปฏิบติัการฉุกเฉิน 

ในเขต Cumberland รัฐ North Carolina ประเทศสหรัฐเมริกา 

โดยปรับปรุงจากแบบจําลอง MOFLEET (Multiple cover, 

One- unit Facility Location, Equipment Emplacement 

Technique) ซึ$ งนาํเสนอโดย Bianchi and Church (1988) [10] 

โดยปัจจัยที$พิจารณาเพิ$มเติม ได้แก่ ความน่าจะเป็นที$รถ

ปฏิบติัการในแต่ละพื6นที$จะไม่ว่าง ความจุของรถปฏิบติัการที$

จะตอ้งบรรทุกอุปกรณ์การช่วยเหลือ จาํนวนรถปฏิบัติการ

สูงสุดที$ยอมให้จอดในพื6นที$เดียวกนั โดยแต่ละพื6นที$สามารถ

ถูกครอบคลุมโดยรถปฏิบติัการมากกว่า U คนั มีวตัถุประสงค์

เพื$อทาํให้ค่าคาดหวงัของจาํนวนประชากรที$ไม่ถูกครอบคลุม

ภายในระยะเวลามาตรฐาน � นาที มีจาํนวนน้อยที$สุด โดย

กาํหนดสัดส่วนของการครอบคลุมตํ$าสุดที$ยอมรับได ้ผลการ

ทดลอง พบว่า ต้องเปิดสถานีจอดรถปฏิบัติการฉุกเฉิน

ทางเลือกจาํนวน _ แห่ง รถปฏิบติัการฉุกเฉินจาํนวน UZ คนั จึง

จะสามารถครอบคลุมการให้บริการสูงสุด _�.\_�% โดยจาก

การทดลองยงัพบวา่การเพิ$มจาํนวนรถปฏิบติัการฉุกเฉิน อาจะ

ไม่ทาํใหก้ารครอบคลุมเพิ$มขึ6นเสมอไป ทั6งนี6ตอ้งเพิ$มทางเลือก

สถานีจอดรถปฏิบติัการดว้ยจึงจะทาํใหก้ารครอบคลุมเพิ$มขึ6น 

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับปัญหาการ

กาํหนดตาํแหน่งที$ตั6งที$เหมาะสม ซึ$ งพิจารณาการครอบคลุม

ความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้ากที$สุด (Maximal Covering 

Location Problem:  MCLP)  ถูกพัฒนาขึ6 นโ ดย  Church and 

ReVelle (1974)  [8]  ปัจ จุบันมีนักวิจัยนําไปใช้กันอย่า ง

แพร่หลาย มีรายละเอียดดงัแสดงในสมการที$ 1 ถึง สมการที$ 5 

Maximize (1)

Subject to (2) 

(3) 

(4)  

(5)  

โดยที$ 

ดชันีและสัญลกัษณ์ คือ 

n  =จาํนวนพื6นที$ใหบ้ริการ (โซน) 

m =จาํนวนทางเลือกที$สามารถเป็นจุดจอดรถ 

       ปฏิบติัการฉุกเฉิน (สถานี) 

i   =ดชันีแทนพื6นที$ใหบ้ริการ โดยที$ i =1, 2, …, n 

j   =ดชันีของจุดจอดรถฉุกเฉิน โดยที$ j =1, 2, …, m 

s   =ระยะครอบคลุม (coverage distance) หรือระยะ 

(1) 

(2) 

(3) 

(4)  

(5)  
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ได้มากที�สุด



ใหบ้ริการ     

dij  =ระยะทางระหวา่งตาํแหน่งของผูป่้วยในพื6นที$ i 

     กบัตาํแหน่งของรถปฏิบติัการฉุกเฉิน j 

Ni  =เซตของรถปฏิบติัการฉุกเฉินที$จอดอยูใ่นระยะ 

ครอบคลุมของพื6นที$ i โดยที$ Ni={j| dij≤s} 

พารามิเตอร์ คือ 

P   =จาํนวนรถปฏิบติัการฉุกเฉินที$มีอยู ่

ai  =จาํนวนสายแจง้เหตุในพื6นที$ i 

ตวัแปรตนัสินใจ คือ 

Xj  =1 ถา้เลือกจอดรถปฏิบติัการฉุกเฉินในตาํแหน่ง j 

     =0  ถา้ไม่ใช่          

Yi  =1 ถา้ผูป่้วยในพื6นที$ i ถูกครอบคลุม (ไดรั้บบริการ 

           ภายใน 8 นาที) 

 =0 ถา้ไม่ใช่      

โดยวตัถุประสงค์ (1) ตอ้งการให้ครอบคลุมจาํนวน

ผูป่้วยที$ไดรั้บบริการภายในเวลามาตรฐานสูงสุด (ผูป่้วยที$ถูก

ครอบคลุมคือผูป่้วยที$ไดรั้บบริการภายในเวลามาตรฐาน ผูป่้วย

ที$ไดรั้บบริการชา้กวา่นั6นคือผูป่้วยที$ไม่ถูกครอบคลุม) เงื$อนไข

ที$ (2) กาํหนดให้ผูป่้วยไดรั้บบริการก็ต่อเมื$อมีรถปฏิบติัการ

ฉุกเฉินจอดอยูใ่นระยะครอบคลุม เงื$อนไขที$ (3) กาํหนดให้รถ

ปฏิบติัการฉุกเฉินถูกจดัสรรไดไ้ม่เกินจาํนวนที$มีอยู่ เงื$อนไข 

(4)-(5) กาํหนดค่าของตวัแปรตดัสินใจให้มีค่าเป็น 0 และ 1 

เท่านั6น 

แบบจําลองทางคณิตศาสตร์สําหรับปัญ หาการ

กาํหนดตาํแหน่งที$ตั6งที$เหมาะสมนี6  พฒันามาจากแบบจาํลอง 

MCLP โดยใหน้ํ6าหนกักบัสายแจง้เหตุที$มีความรุนแรงแตกต่าง

กนั ถูกพฒันาขึ6นโดย Eaton, et al. (U_�^) [¢] มีรายละเอียด

ดงันี6  

โดยที$ 

ดชันีและสัญลกัษณ์ คือ 

n  =จาํนวนพื6นที$ใหบ้ริการ (โซน) 

m =จาํนวนทางเลือกที$สามารถเป็นจุดจอดรถ  

       ปฏิบติัการฉุกเฉิน (สถานี) 

i   =ดชันีแทนพื6นที$ใหบ้ริการ โดยที$ i =1, 2, …, n 

j   =ดชันีของจุดจอดรถฉุกเฉิน โดยที$ j =1, 2, …, m 

s   =ระยะครอบคลุม (coverage distance) หรือระยะ 

       ใหบ้ริการ     

dij  =ระยะทางระหวา่งตาํแหน่งของผูป่้วยในพื6นที$ i กบั  

        ตาํแหน่งของรถปฏิบติัการฉุกเฉิน j 

Ni  =เซตของรถปฏิบติัการฉุกเฉินที$จอดอยูใ่นระยะ 

 ครอบคลุมของพื6นที$ i โดยที$ Ni={j| dij≤s} 

พารามิเตอร์ คือ 

P   =จาํนวนรถปฏิบติัการฉุกเฉินที$มีอยู ่

wk =นํ6าหนกัความสาํคญัของสายแจง้เหตุประเภท k 

aik  =จาํนวนสายแจง้เหตุประเภท k ในพื6นที$ i 

ตวัแปรตนัสินใจ คือ 

Xj  =U ถา้เลือกจอดรถปฏิบติัการฉุกเฉินในตาํแหน่ง j 

     =\  ถา้ไม่ใช่          

Yi  =U ถา้ผูป่้วยในพื6นที$ i ถูกครอบคลุม (ไดรั้บบริการ 

          ภายใน � นาที)

     =\ ถา้ไม่ใช่      

โดยวตัถุประสงค ์(�) ตอ้งการใหค้รอบคลุมจาํนวนผูป่้วย

ทุกประเภทจาํแนกตามระดบัความฉุกเฉินที$ไดรั้บบริการ

Maximize 

Subject to 

�%&% �� ��% ��
����� �� � �� �i

�� �� � �
��� � � !"#

$� � � !"#          �   

ได้มากที�สุดที�จาํแนกระดบัความฉุกเฉิน



รูปที$ 1 แผนที$จงัหวดัปราจีนบุรี 

ภายในเวลามาตรฐานสูงสุด (ผูป่้วยที$ถูกครอบคลุมคือผูป่้วยที$

ไดรั้บบริการภายในเวลามาตรฐาน ผูป่้วยที$ไดรั้บบริการชา้กวา่

นั6 นคือผูป่้วยที$ไม่ถูกครอบคลุม) เงื$อนไขที$ (¢) กาํหนดให้

ผูป่้วยได้รับบริการก็ต่อเมื$อมีรถปฏิบติัการฉุกเฉินจอดอยู่ใน

ระยะครอบคลุม เงื$อนไขที$ (�) กาํหนดใหร้ถปฏิบติัการฉุกเฉิน

ถูกจดัสรรไดไ้ม่เกินจาํนวนที$มีอยู ่เงื$อนไข (_)-(U\) กาํหนดค่า

ของตวัแปรตดัสินใจใหมี้ค่าเป็น \ และ U เท่านั6น 

พื6นที$ศึกษา ไดแ้ก่ อาํเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี ซึ$ ง

ประกอบดว้ย U� ตาํบล ไดแ้ก่ เนินหอม, โคกไมล้าย, โนนหอ้ม

, ไม้เค็ด, ดงขี6 เหล็ก, ดงพระราม, ท่างาม, บางเดชะ, บาง

บริบูรณ์, บา้นพระ, รอบเมือง, วดัโบสถ์, และหน้าเมือง โดย

จากสถิติการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉินของสถาบัน

การแพทยฉุ์กเฉินผ่านหมายเลข U��_ ในช่วงเดือนมกราคม - 

ธันวาคม พ.ศ. X^�\ พบว่ามีสายฉุกเฉินในพื6นที$อาํเภอเมือง 

จงัหวดัปราจีนบุรี จาํนวน Z,Z¢� สาย จาํแนกเป็นสายสีแดง สี

เหลือง สีเขียว และสีขาว จาํนวน U^_Z, 1457, 1399, และ X� 

สาย ตามลาํดบั ตารางที$ U แสดงจาํนวนสายแจง้เหตุในแต่ละ

ตาํบล และในแต่ละช่วงเวลา โดยช่วงเวลากลางวนั ไดแ้ก่ เวลา 

�.\U-U�.\\ น. และช่วงเวลากลางคืน ไดแ้ก่ เวลา U�.\\-�.\\ 

น. โดยในเขตพื6นที$อาํเภอเมืองมีจุดจอดรถปฏิบติัการฉุกเฉิน

หลกั จาํนวน � จุด ในตาํบลเนินหอม ท่างาม และหนา้เมือง 

ทาํการแบ่งพื6นที$การให้บริการในเขตอาํเภอเมือง

ปราจีนบุรีออกเป็น U� โซน (i) ตามเขตการปกครองตาํบล 

กาํหนดใหจุ้ดกึ$งกลางของแต่ละตาํบลแทนจุดรวมสายแจง้เหตุ

ฉุกเฉิน และทางเลือกของจุดจอดรถปฏิบติัการ ( j) โดยพิกดั

ภูมิศาสตร์ของจุดจอดทั6ง U� จุด แสดงในตารางที$ X และรูปที$ U 

แสดงแผนที$อาํเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี และตาํแหน่งของ

ทางเลือกจุดจอดทั6ง U� จุด  

 ปริมาณสายแจง้เหตุฉุกเฉินในอาํเภอเมือง จงัหวดั

ปราจีนบุรี จาํแนกตามตาํบล และช่วงเวลาเกิดเหตุ 

เนินหอม 304 212 516

โคกไมล้าย 98 42 140 

โนนหอ้ม 126 76 202 

ไมเ้คด็ 219 139 358

ดงขี6 เหลก็ 433 231 664 

ดงพระราม 263 162 425 

ท่างาม 143 78 221

บางเดชะ 70 35 105 

บางบริบูรณ์ 34 27 61 

บา้นพระ 324 236 560

รอบเมือง 129 66 195 

วดัโบสถ ์ 37 32 69 

หนา้เมือง 584 376 960 

คาํนวณหาระยะทางระหว่างจุดกึ$ งกลางของแต่ละ

ตาํบล (dij) โดยใชเ้ส้นทางจริงในการเดินทางจากฐานขอ้มูล

ของ Google map  

กําหนดเซตของตําแหน่งทางเลือกของจุดจอดที$

สามารถครอบคลุมการให้บริการในแต่ละโซน (Ni) โดย

กาํหนดให้เวลามาตรฐานเท่ากบั 8 นาที หรือสายแจง้เหตุจะ

ไดรั้บการครอบคลุมหากมีรถปฏิบติัการฉุกเฉินอยูใ่นระยะไม่

เกิน 8 กิโลเมตรของสายแจง้เหตุ ดงันาํเสนอในหวัขอ้ที$ 3.2 

 วธีิการดาํเนินงานวจิยั

2 การจดัการข้อมูลเบื�องต้น

ตารางที�



 พิกดัภูมิศาสตร์ของทางเลือกจุดจอดรถปฏิบติัการ

ฉุกเฉิน ในอาํเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี 

ําแหน่งที� ํา

1 เนินหอม (14.185515, 101.399704) 

2 โคกไมล้าย (14.139859, 101.303240) 

3 โนนหอ้ม (14.087081, 101.462238) 

4 ไมเ้คด็ (14.121433, 101.331996) 

5 ดงขี6 เหลก็ (14.130566, 101.445134) 

6 ดงพระราม (14.066676, 101.393675) 

7 ท่างาม (14.026864, 101.398571) 

8 บางเดชะ (14.007286, 101.353045) 

9 บางบริบูรณ์ (14.041919, 101.427762) 

10 บา้นพระ (14.118781, 101.399932) 

11 รอบเมือง (14.059389, 101.359629) 

12 วดัโบสถ ์ (14.030863, 101.309074) 

13 หนา้เมือง (14.055258, 101.378500) 

โดยเขียนโปรแกรม Optimization Programming Language: 

OPL 12.7 เพื$อคน้หาคาํตอบที$เหมาะสม 

วิ เคราะห์หาตําแหน่งที$ตั6 ง จุดจอดรถปฏิบัติการ

ทางการแพทย์ฉุกเฉิน   โดยแบบจําลองทางคณิตศาสตร์

สําหรับปัญหาครอบคลุมความตอ้งการของลูกคา้ให้ไดม้าก

ที$สุด ที$จาํแนกระดบัความฉุกเฉิน  

 จากขอ้มูลจะเห็นวา่ปริมาณสายแจง้เหตุฉุกเฉินในแต่

ละตาํบลแตกต่างกนั อีกทั6งในแต่ละช่วงเวลากมี็ความแตกต่าง

กนั นอกจากนั6นระดบัความสําคญัของสายแจง้เหตุฉุกเฉินก็มี

ความแตกต่างกนัดว้ย ปัจจยัเหล่านี6อาจจะส่งผลต่อการกาํหนด

ตาํแหน่งที$ตั6งรถปฏิบติัการ ดงันั6น ผูว้ิจยัจึงสร้างการทดลอง

โดยแบ่งออกเป็น  � กรณี ตามปัจจยันาํเขา้ที$แตกต่างกนั ดงั

แสดงในตารางที$ � เพื$อเปรียบเทียบกบัประสิทธิภาพของจุด

จอดในปัจจุบนั 

 จากตารางที$ � กรณีแรกทาํการพิจารณาจุดจอดใน

ปัจจุบันว่ามีการครอบคลุมสายฉุกเฉินเป็นปริมาณเท่าไร 

เปรียบเทียบกบักรณีที$ U-� ที$ทาํการคน้หาจุดจอดที$เหมาะสม

จากการใช้แบบจาํลองทางคณิตศาสตร์ ทั6 งนี6 มีการกาํหนด

ขอ้มูลปริมาณสายเรียกเขา้ที$ใชใ้นการกาํหนดจุดจอดต่างกนั 

แบ่งเป็น � กรณี ไดแ้ก่ ปริมาณสายเรียกเขา้ตลอดวนั ปริมาณ

สายเรียกเขา้เฉพาะช่วงเวลากลางวนั และปริมาณสายเรียกเขา้

เฉพาะช่วงเวลากลางคืน จากนั6นกาํหนดนํ6 าหนักความสําคญั

ของสายฉุกเฉินแต่ละประเภทที$แตกต่างกนั โดยในกรณีที$ U-� 

กาํหนดใหทุ้กประเภทมีนํ6าหนกัเท่ากนั คือ (U,1,1,U) ในกรณีที$ 

Z-� กาํหนดให้นํ6 าหนกัของสายฉุกเฉินแต่ละประเภทแตกต่าง

กนั ทั6งนี6 เพื$อทาํการทดลองให้เห็นความแตกต่างในกรณีที$เรา

ให้ความสําคญักบัสายฉุกเฉินไม่เท่ากนั โดยในกรณีที$ Z ให้

ความสาํคญักบัสายแต่ละประเภทแบบเส้นตรง โดยเพิ$มระดบั

ความสาํคญัขึ6นครั6 งละเท่าๆกนั กรณีที$ ^ ใหค้วามสาํคญักบัสาย

แต่ละประเภทแบบไม่เป็นเส้นตรง โดยเพิ$มระดบัความสาํคญั

ขึ6นแบบทวีคูณ กรณีที$ � ให้ความสําคญัเฉพาะสายวิกฤตหรือ

สายสีแดงที$ส่งผลต่อชีวติเท่านั6น

 การกาํหนดค่าพารามิเตอร์ของการทดลอง 

aik

wk

ปัจจุบนั ตลอดวนั (1,1,1,1) 

1 ตลอดวนั (1,1,1,1) 

2 ช่วงกลางวนั (1,1,1,1) 

3 ช่วงกลางคืน (1,1,1,1) 

4 ตลอดวนั (4,3,2,1) 

5 ตลอดวนั (10,5,2,1) 

6 ตลอดวนั (10,0,0,0) 

 โดยในแต่ละกรณีจะทาํการหาคาํตอบโดยเริ$ มจาก

การกาํหนดใหจ้าํนวนรถปฏิบติัการเท่ากบั U และปรับเพิ$มทีละ 

U จนกวา่จะครบ U� คนั (P=1,2,…,U�)  หรือจนกวา่จะสามารถ

ครอบคลุมสายแจง้เหตุฉุกเฉินไดค้รบ U\\% จากปัญหานี6  มี

ตารางที�

ตารางที�



จาํนวนพื6นที$ให้บริการทั6 งสิ6น U� ตาํบล (n=U�) และจาํนวน

ทางเลือกจุดจอดรถปฏิบติัการพื6นที$ละ U แห่ง รวม U� แห่ง 

(m=13) 

 ผลการทดลองทั6ง 6 กรณีแสดงในตารางที$ Z-U\ โดย

ในแต่ละกรณีจะรายงานตาํแหน่งที$เหมาะสมของรถปฏิบติัการ 

พร้อมจาํวนสายแจง้เหตุที$สามารถครอบคลุม ร้อยละของการ

ครอบคลุม และเวลาที$ใชใ้นการประมวลผล (หน่วยเป็นวินาที) 

เมื$อพิจารณาผลลพัธ์ในตารางที$ Z-U\ สามารถสรุปประเด็นที$

คน้พบได ้ดงันี6  

• จากตารางที$  Z-^ ตาํแหน่งรถปฏิบัติการฉุกเฉินใน

ปัจจุบนัสามารถปรับปรุงได ้โดยหากเปลี$ยนแปลงตาํแหน่ง

จากเดิม {1 7 U�) ไปเป็น {1 5 6} จะสามารถครอบคลุมการ

ให้บริการได้เพิ$มขึ6 นจาก 53.1% เป็น78.7%  โดยหากเพิ$ม

จํานวนรถปฏิบัติการฉุกเ ฉินหรือจุดจอดก็จะสามารถ

ครอบคลุมการให้บริการได้มากขึ6นตามไปด้วย ในที$นี6 หาก

จํานวนจุดจอดเท่ากับ 7 จุด จะสามารถครอบคลุมการ

ใหบ้ริการได ้100%

 การครอบคลุมตาํแหน่งจุดจอดปัจจุบนั 

P ตาํแหน่งจุดจอด การครอบคลุม เ ว ล า 

(sec.)สายแจง้เหตุ ร้อยละ 

3 {1,7,13} 2378 53.1 2.4 

• จากตารางที$  ^ -¢  ในการกําหนดตําแหน่งรถ

ปฏิบัติการจากปริมาณสายแจ้ง เหตุฉุกเฉินตลอดทั6 งว ัน 

เปรียบเทียบกบัการใช้ปริมาณสายแจ้งเหตุฉุกเฉินเฉพาะใน

ช่วงเวลากลางวนัและกลางคืนนั6 น พบว่า จะให้จุดจอดรถ

ปฏิบัติการที$ เหมาะสมต่างกัน โดยในกรณีที$  P=� หากใช้

ปริมาณสายแจ้งเหตุทั6 งหมด ควรจอดรถที$ตาํแหน่ง {1 5 6} 

ในขณะที$หากใชป้ริมาณสายแจง้เหตุแยกตามช่วงเวลากลางวนั

และกลางคืน พบว่า ในเวลากลางวนัควรจอดรถที$ตาํแหน่งที$ 

{2 5 6} ขณะที$ในเวลากลางคืนควรจอดรถที$ตาํแหน่ง {1 5 6} 

ดงันั6นในกรณีนี6 จุดจอดตาํแหน่งที$ ^ และ � จึงพิจารณาให้เป็น

จุดจอดถาวร ในขณะที$จุดจอดที$ U และ X มีจาํนวนสายแจง้เหตุ

แปรผัน จึงพิจารณาเป็นจุดจอดชั$วคราวที$อาจมีการย ้าย

ตาํแหน่งในบางช่วงเวลา 

 ผลลัพธ์กรณีที$  1 พิจารณาจํานวนสายเรียกเข้า

ทั6งหมด และกาํหนดให้สายเรียกเขา้แต่ละประเภทมีนํ6 าหนัก

เท่ากนั 

เ ว ล า 

(sec.) 
สายแจง้เหตุ ร้อยละ 

1 {6} 1850 35.3 2.3 

2 {5 6} 3006 67.2 2.1 

4 {1 2 5 6} 4020 89.7 2.4 

5 {1 2 5 6 7} 4302 96.1 2.3 

6 {1 2 5 6 7 8} 4407 98.6 2.1 

7 {1 2 5 6 7 8 12} 4476 100.0 2.7 

 ผลลพัธ์กรณีที$ 2 พิจารณาจาํนวนสายเรียกเขา้เฉพาะ

เวลากลางวนั และกาํหนดให้สายเรียกเข้าแต่ละประเภทมี

นํ6าหนกัเท่ากนั 

1 {6} 976 35.3 2.4 

2 {5 6} 1859 67.2 2.2 

4 {1 2 5 6} 2480 89.73 2.3 

5 {1 2 5 6 7} 2657 96.13 2.3 

6 {1 2 5 6 7 8} 2727 98.6 3.5 

7 {1 2 5 6 7 8 12} 2764 100.0 2.5 

จากตารางที$ �-9 กาํหนดนํ6 าหนกัความสาํคญัของสาย

แจง้เหตุฉุกเฉินแตกต่างกนั โดยในกรณีที$ 4 พิจารณานํ6 าหนัก

ของสายแจง้เหตุฉุกเฉินแต่ละสายต่างกนัตามลาํดบั ดงันี6  สายสี

แดง=4 สายสีเหลือง=3 สายสีเขียว=2 และสายสีขาว=1 ส่วนใน

กรณีที$  5 พิจารณานํ6 าหนักของสายแจ้งเหตุฉุกเฉินโดยเน้น 

ความสาํคญัของสีแดงและสีเหลือง ดงันี6  สายสีแดง=10 สายสี 

ตารางที�

ตารางที�

ตารางที�



 ผลลพัธ์กรณีที$ 3 พิจารณาจาํนวนสายเรียกเขา้เฉพาะ

เวลากลางคืน และกาํหนดให้สายเรียกเข้าแต่ละประเภทมี

นํ6าหนกัเท่ากนั 

1 {6} 604 35.2 2.8 

2 {5 6} 1147 67.0 2.2 

4 {1 2 5 6} 1540 89.9 2.3 

5 {1 2 5 6 7} 1645 96.0 2.1 

6 {1 2 5 6 7 8} 1680 98.1 2.1 

7 {1 2 5 7 8 12} 1712 100.0 2.2 

เหลือง=5 สายสีเขียว=2 และสายสีขาว=1 ผลการทดลอง พบวา่ 

ไดต้าํแหน่งจุดจอดที$เหมาะสมเหมือนกนั โดยเหมือนกบักรณี

ที$ใหค้วามสาํคญักบัสายแจง้เหตุทุกประเภทเท่ากนั (ตารางที$ 5) 

 จากตารางที$  U\ เมื$อกําหนดนํ6 าหนักความสําคัญ

ให้กบัสายแจง้เหตุฉุกเฉินวิกฤตเพียงประเภทเดียว พบว่า ได้

ตาํแหน่งจุดจอดที$เหมาะสมแตกต่างจากกรณีอื$นๆ โดยจุดจอด

รถปฏิบติัการที$เหมาะสม ไดแ้ก่ จุดที$ UU แสดงวา่ จุดนี6 เป็นจุด

ที$มีสายแจง้เหตุฉุกเฉินวกิฤตหนาแน่น ดงันั6น ในทางปฏิบติัจุด

นี6ควรมีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพื$อสามารถช่วยเหลือผูป่้วยวิกฤติได้

ทนัเวลา เช่น เครื$องกระตุกหวัใจไฟฟ้า หรือพิจารณาใหเ้ป็นจุด

จอดของรถปฏิบัติการฉุกเฉินประเภทที$มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต 

เป็นตน้ 

การงานวิจยันี6 นาํเสนอการใชแ้บบจาํลองทางคณิตศาสตร์

ในการกาํหนดตาํแหน่งที$เหมาะสมของรถปฏิบติัการทางการ

แพทย์ฉุกเฉิน มีวตัถุประสงค์เพื$อสามารถครอบคลุมการ

ให้บริการมากที$สุด โดยทาํการวิเคราะห์ปัจจัยที$ เกี$ยวข้อง 

ไดแ้ก่ ปริมาณสายแจง้เหตุฉุกเฉิน ตาํแหน่งที$เกิดเหตุ ช่วงเวลา

ในการเกิดเหตุฉุกเฉิน และระดบัความสําคญัของสายฉุกเฉิน 

ผลการวิจยัพบว่า ตาํแหน่งที$ใหม่ที$ไดจ้ากการใชแ้บบจาํลอง

ทางคณิตศาสตร์  สามารถเพิ$มระดับการครอบคลุมการ

ให้บริการ นอกจากนั6 นยงัพบว่า ช่วงเวลาการเกิดเหตุและ

ระดับความสําคัญของเหตุฉุกเฉิน ส่งผลต่อการกําหนด

ตาํแหน่งรถปฏิบติัการฉุกเฉินที$เหมาะสม  

 ผลลัพธ์กรณีที$  4 พิจารณาจํานวนสายเรียกเข้า

ทั6งหมด และกาํหนดใหส้ายเรียกเขา้มีนํ6าหนกั (Z,3,2,1) 

การครอบคลุม 

สายแจง้เหตุ ร้อยละ 

1 {6} 4721 34.7 2.1 

2 {5 6} 9064 66.7 2.2 

3 {1 5 6} 10619 78.2 2.4 

4 {1 2 5 6} 12110 89.2 2.4 

5 {1 2 5 6 7} 13033 96.0 2.3 

6 {1 2 5 6 7 8} 13511 98.3 2.2 

7 {1 2 5 6 7 8 12} 13571 100.0 2.3 

 ผลลัพธ์กรณีที$  5 พิจารณาจํานวนสายเรียกเข้า

ทั6งหมด และกาํหนดใหส้ายเรียกเขา้มีนํ6าหนกั (10,5,2,1) 

 าํแหน่งจุดจอด

1 {6} 8981 34.4 2.5 

2 {5 6} 17332 66.5 2.4 

3 {1 5 6} 20265 77.8 2.2 

4 {1 2 5 6} 23092 88.6 2.2 

5 {1 2 5 6 7} 24993 95.9 2.4 

6 {1 2 5 6 7 8} 25613 98.3 2.0 

7 {1 2 5 6 7 8 12} 26049 100.0 2.3 

เนื$องจากพื6นที$กรณีศึกษานี6 เป็นพื6นที$ขนาดเล็ก ทาํให้

มองเห็นการกระจายของสายแจ้งเหตุฉุกเฉินไม่ชัดเจน ใน

อนาคตผูว้ิจยัวางแผนจะทาํการกาํหนดตาํแหน่งภาพรวมของ

ทั6งจงัหวดั และพิจารณาปัจจยัที$สะทอ้นสภาพจริงของระบบ

การให้บริการมากขึ6น เช่น การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นที$รถ

ปฏิบติัการจะไม่ว่าง ประเภทของรถปฏิบติัการ และขอบเขต

การใหบ้ริการ เป็นตน้

ตารางที�

ตารางที�
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 ผลลัพธ์กรณีที$  6 พิจารณาจํานวนสายเรียกเข้า

ทั6งหมด และกาํหนดใหส้ายเรียกเขา้มีนํ6าหนกั (10,0,0,0) 

1 {11} 5600 35.1 2.3 

2 {5 11} 10620 66.6 2.2 

3 {4 5 11} 12340 77.4 2.3 

4 {1 4 5 11} 13950 87.5 2.0 

5 {1 4 5 7 11} 15250 95.6 2.2 

6 {1 4 5 7 8 11} 15650 98.1 2.4 

7 {1 4 5 7 8 11 13} 15940 100.0 2.3 

งานวิจยันี6 ไดรั้บทุนสนบัสนุนจากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
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