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ห้อง C:  ห้องประชุม 1811 ชั้น 8 อำคำร 1 
เร่ือง ควำมรอบรู้กำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วมด้ำนสขุภำพ 
ประธำน: รองศำสตรำจำรย์ ดร.อุษำ เล็กอุทัย   ประธำนร่วม: รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย   

13.00 - 13.15 น. PHO-14 ผลของโปรแกรมการพยาบาลระบบสนบัสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการควบคุมภาวะน้ าเกินของพระสงฆ์อาพาธ
โรคไตวายเร้ือรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 
นำยสรำวุธ อำจหำญ 

13.15 - 13.30 น. PHO-21 พฤติกรรมการเป็นสมาชกิที่ดีขององค์การ ของพนักงานโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง 
นำงสำวไพรินทร์ สีน้ ำอ้อม 

13.30 - 13.45 น. PHO-30 การเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานไทยนอกระบบ อ าเภอทา่ศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นำงสำวสุกัญญำ เคี่ยมกำร 

13.45 - 14.00 น. PHO-36 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะครัวเรือน บา้นวังหิน ต าบลอา่วตง อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 
นำงสำววนิดำ สขุรัตน์ 

14.00 - 14.15 น. PHO-44 ประสิทธิภาพในการส่ือสารของบอร์ดดจิิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบนคิมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
นำยเวสำรชั วรตุมะพงศ์พันธุ์ 

 

ห้อง D:  ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อำคำร 1  
เร่ือง ควำมรอบรู้ด้ำนคุณภำพชีวิตและสิ่งเสพติด 
ประธำน: รองศำสตรำจำรย์ ดร.ชูเกียรติ วิวัฒน์วงศ์เกษม     ประธำนร่วม: รองศำสตรำจำรย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์    

13.00 - 13.15 น. PHO-03 การพัฒนามาตรการการจ ากัดการจ าหนา่ยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เยาวชนของผู้ประกอบการร้านค้าโดยรอบ
สถานศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ ์
อ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย 

13.15 - 13.30 น. PHO-13 การก าหนดตารางเวลาของโครงการภายใต้ความไม่แน่นอน โดยใช้การจ าลองบนมือถือ 
อ.นพ.ปูม มำลำกุล ณ อยุธยำ 

13.30 - 13.45 น. PHO-31 การเปิดเผยตนเองของเยาวชนอายุระหว่าง 18-24 ปี ที่เสพติดยาบา้และมารับการรักษาที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 
ส านักอนามยั กรุงเทพมหานคร 
นำงภคพร บุศยป์ระจง 

13.45 - 14.00 น. PHO-50 โปรแกรมส่งเสริมพฤติกรรมทางจริยธรรมโดยการเรียนรู้จากสื่อออนไลน์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น 
นำงสำววิจิตรำ โทษำธรรม 

14.00 - 14.15 น. PHO-53 การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศทางสุขภาพเกีย่วกับสารเสพติดในชุมชน 
รศ.ดร.วรำภรณ์ บญุเชียง 

 

ห้อง E:  ห้องประชุม 1608 ชั้น 6 อำคำร 1  
เร่ือง ควำมรอบรู้ทั่วไปทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ประธำน:  รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิศิษฏ์ ฉวีพจน์ก ำจร   ประธำนร่วม: ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพพัต ควรพงษำกุล  
13.00 - 13.15 น. PHO-08 มาตรฐานการจัดบริการการแพทยแ์ผนไทยของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เขตสุขภาพที ่1 

นำงสำวศศิกร สองค ำชุม 
13.15 - 13.30 น. PHO-18 การดัดแปลงตัวอย่างป้ายล าคอในน้ ายาขนส่งไวรัสเพื่อตรวจหาไวรัสอาร์เอสดว้ยชุดทดสอบ

Immunochromatography (IC) เปรียบเทียบกับวิธ ีMultiplex real time reverse transcription polymerase 
chain reaction (Multiplex real time RT-PCR) 
นำงสำวสิรชิล กำละ 

13.30 - 13.45 น. PHO-33 ปัจจัยแรงจูงใจที่มีผลต่อความผูกพันในวิชาชีพของนักกายภาพบ าบัด 
นำงสำวเพ็ญพชิำ มโนมัธย ์

13.45 - 14.00 น. PHO-46 ผลของฟ้าทะลายโจรสกัดต่อการติดเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium  gallinaceum 
นำงสำวดวงดำว กระพิลำ 

14.00 - 14.15 น. PHO-48 การประเมินค่าปริมาณรังสีจากการใช้สารเภสัชรังสีในการตรวจวินิจฉัยทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์โรงพยาบาลศิริราช 
นำยสหัสำ เรืองศร ี
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PHO-13   

กำรก ำหนดตำรำงเวลำของโครงกำรภำยใต้ควำมไม่แน่นอน โดยใช้กำรจ ำลองบนมือถือ 

ปูม มาลากลุ ณ อยุธยา 

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล;  pmalakul@gmail.com 
 
 
ภูมิหลัง: การก าหนดตารางเวลาของโครงการ เป็นขั้นตอนส าคัญขั้นตอนหนึ่งในการบริหารโครงการ ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ภายใต้
ความไม่แน่นอน เพราะระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมภายในโครงการส่วนใหญ่ มีความแปรปรวนจากปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก 
หรือเพราะขาดประสบการณ์ในการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ มาก่อน วิธีการ PERT ได้ถูกน ามาใช้ในสถานการณ์เช่นนี้ แต่ภายหลัง
มีข้อโต้แย้งและพบข้อบกพร่องหลายประการ ปัจจุบันจึงนิยมใช้วิธีการจ าลอง Monte Carlo แทน แต่ก็เพิ่มความซับซ้อนที่ 
มากอยู่แล้วให้มากยิ่งขึ้น จนยากแก่การน าไปใช้งานจริง 
 
วัตถุประสงค์: จะสร้างซอฟต์แวร์บนมือถือที่ช่วยให้ง่ายต่อการจ าลองตารางเวลาของโครงการ โดยผู้ใช้เพียงใส่ข้อมูลน าเข้า 
ซอฟต์แวร์จะท าการสร้าง Network Model ท าการจ าลอง Monte Carlo และสร้างรายงานเพื่อน าไปใช้ก าหนดตารางเวลา
ของโครงการในขั้นตอนเดียวโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังสามารถใช้วันเวลาตามปฏิทินและสามารถก าหนดช่วงเวลาและวัน
ท างานได้ด้วย 
 
วิธีกำรศึกษำ: เพื่อให้ได้ซอฟต์แวร์คุณลักษณะข้างต้น จ าต้องศึกษาในเรื่องต่างๆ ดังนี้ หนึ่ง การสร้างซอฟต์แวร์ที่ฉลาด ที่
สามารถสร้าง Network model ได้เอง สอง การสร้างซอฟต์แวร์สมรรถนะสูง โดยใช้การประมวลผลแบบคู่ขนานและใช้ 
Native code เพื่อให้สามารถท าการจ าลองบนมือถือ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก มีพลังการประมวลผลและหน่วยความจ าจ ากัด 
และ สาม การค านวณวันเวลาตามปฏิทินและการก าหนดช่วงวันเวลาของการท างาน 
 
ผลกำรศึกษำ: พบว่าสามารถท าการจ าลองตารางเวลาของโครงการบนมือถือโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่สร้าง ขึ้นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ที่ได้ไม่แตกต่างจากการจ าลองโดยใช้ซอฟต์แวร์บนเครื่องเดสก์ท็อป  อย่างไรก็ตามจ านวนครั้งของการ
จ าลองยังถูกจ ากัดตามความสามารถด้านฮาร์ดแวร์ของมือถือนั้นๆ 
 
สรุปผลกำรศึกษำ: แม้การจ าลองตารางเวลาของโครงการบนมือถือจะเป็นไปได้และมีประสิทธิภาพในระดับที่น่าพอใจ แต่หาก
ซอฟต์แวร์ที่สร้างนี้สามารถใช้พลังการประมวลผลจาก graphics processing unit (GPU) บนมือถือร่วมด้วย น่าจะเพิ่ม
สมรรถนะได้สูงยิ่งข้ึนไปอีก ซึ่งจะเป็นเป้าหมายในการศึกษาและพัฒนาต่อไป 
 
 
ค ำส ำคัญ: Quantitative Management; Project Management; Schedule Risk; Monte Carlo simulation; Mobile 
app 
  




