
                                                                                                                 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

เรื่อง ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology 
และ 

กำหนดการประชุม สาขาพยาบาลศาสตร์ 
เรื่อง “พยาบาลกับการวิจัยตามศาสตร์พระราชา เพื่อวิถีชีวิตใหมใ่นยุค Disruptive Technology” 

วันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
  

ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง  
คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม    กลุ่มการพยาบาล  โรงพยาบาลนครปฐม 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี   คณะพยาบาลศาสตร ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี และ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 

 
 

วันพฤหัสบดีที่  
9 กรกฎาคม 2563 

รายละเอียดกิจกรรม 

 

08.00-12.00 น. พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
“ศาสตร์พระราชา และการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology” 
ณ ห้องประชุมปิ่นเกลียว ชั้น 2 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ปาฐกถาพิเศษ   เรื่อง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา : ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน 
                           โดย    ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร  

                    เรื่อง “Disruptive Technology และการปรับตัวของประเทศไทยสู่อนาคต 
                           โดย    คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา  

 

12.00 – 12.45 น. -  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม สาขาพยาบาลศาสตร์  
   ณ ห้องบรรยาย LI 6 ชั้น 4 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   พิธีกรดำเนินรายการ โดย  อาจารย์ กมลภู ถนอมสัตย์ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
                                   อาจารย์ดวงพร  ผาสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

 

12.45 – 13.00 น. - พิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม   
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ 
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

13.00 – 14.00 น. 
 

 

-  เสวนา “บทบาทพยาบาลในยุค New Normal & Disruptive Technology” 
   โดย    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ  

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
      พว. ฉัตรวลัย  ใจอารีย ์
หัวหน้าพยาบาล และรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม 
 

ดำเนินรายการโดย ผูช้่วยศาสตราจารย์วริยา จันทร์ขำ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

14.00 – 14.15 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
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วันพฤหัสบดีที่  
9 กรกฎาคม 2563 

รายละเอียดกิจกรรม 

 

14.15 – 16.15 การบรรยายแนวปฏิบัติที่ดีด้านศาสตร์พระราชาและการวิจัยเพื่อสร้างดุลยภาพชีวิตในยุค Disruptive Technology 
 

- แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอนตามสถานการณ์จริง  
        โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
- แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอน  
        โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์วรางคณา สายสิทธิ์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
- แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอน เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาด้านการสร้างเสริมสุขภาวะ 
  ผู้สูงอายุภายใต้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
        โดย อาจารย์ รัชนี ครองระวะ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
- แนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
        โดย อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
- แนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการวิชาการ  
        โดย อาจารย์กมลภู ถนอมสัตย์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
- แนวปฏิบัติที่ดีด้านกิจการนักศึกษาและการวิเทศสัมพันธ์  
        โดย อาจารย์ณัฐยา เชิงฉลาด ชูพรหม  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
- แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพยาบาลตามระบบชอ่งทางด่วน (Fast Track)  
        โดย พว.วาสนา  สายเสมา  งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนครปฐม 
 

ดำเนินรายการโดย   อาจารย์ ดร.พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช           

 

16.15 – 17.30 น. การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation)  
ณ ห้องบรรยาย LI 6 ชั้น 4 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

กรรมการวิพากษ์: - ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ ์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
                       - อาจารย์ ดร.จารุภา จิรโสภณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
                       - ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
                       - พว.วาสนา สายเสมา และ พว.ปิยวะดี ลีฬหะบำรุง โรงพยาบาลนครปฐม  
 

รายชื่อผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่นำเสนอแบบโปสเตอร ์(Poster presentation): 
 

1. รูปแบบการป้องกันและควบคุมยาสูบในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 

         โดย นายอัสฮา อดุลย์รอหมาน 

2. ประสิทธิผลของหมากฝรั่งผสมสารเคซีนฟอสโฟเปปไทด ์อะมอร์ฟัสแคลเซียมฟอสเฟต ต่อการป้องกันฟันผุในเด็กวัยเรียน 

          โดย นายมารุต ภู่เพนียด 

3. ผลของโปรแกรมฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานต่อความรู้และการปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในกลุ่ม  

   ผู้สูงอายุทีโ่รงเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา 

          โดย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ 

4. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ

          โดย อาจารย์ ดร.กมลรัตน์ ทองสว่าง 

5. อัตราความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของนิสิตในมหาวิทยาลัย จังหวัดพะเยา 

          โดย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขคำ 
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กำหนดการวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 
	
	
	

วันศุกร์ที่ 
10 กรกฎาคม 2563 

รายละเอียดกิจกรรม 

 

08.00 – 09.00 น. -  ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องบรรยาย LI 6 ชั้น 4 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
   พิธีกรดำเนินรายการประจำวัน โดย: อาจารย์ วาร์ธินีย์ แสนยศ 

   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

09.00 – 11.00 น. ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง “ศาสตร์ของพระราชากับบทบาทพยาบาลในยุค Disruptive Technology” 
                          โดย  ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  
                                  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

11.00 – 11.15 น. - พักรับประทานอาหารว่าง 
 

11.15 – 12.15 น. การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการแบบปากเปล่า (Oral Presentation)  
ณ ห้องบรรยาย LI 6 ชั้น 4 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
    Session Chair:  อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ แวววีรคุปต์   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
       Committee:  อาจารย์ ร.ต.ท.หญิง ดร.เจือจันทร์ วัฒกีเจริญ   คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
                          ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
                          อาจารย์ ดร. พิมพ์ลดา อนันต์สิริเกษม  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช                      
ดำเนินรายการโดย  อาจารย์ มนชยา  สมจริต คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 

รายชื่อผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่นำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) 
 

1. ปัญหาสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนส้มโอ 
        โดย อาจารย์ มาลินี จำเนียร  
2. ผลของโปรแกรมการให้สุขศึกษาต่อความรู้ และทัศนคติการบริโภคอาหารเช้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
    โรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
         โดย นางสาวศศิวิมล จันทร์มาล ี
3. ประสิทธิผลของโปรแกรมสร้างเสริมทักษะการปฏิเสธและป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
         โดย อาจารย์ สุกฤษฏิ์ ใจจำนง 

12.15–13.15 น. - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.15–16..15 น.** การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการแบบปากเปล่า (Oral Presentation) (ต่อ)   
ณ ห้องบรรยาย LI 6 ชั้น 4 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
     Session Chair:   รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา จารุวรรโณ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
        Committee:   อาจารย์ ดร.มุกข์ดา ผดุงยาม คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
                             อาจารย์สุวารี คำศิริรักษ์    คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  
                             อาจารยร์ัชนี ครองระวะ    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช 
ดำเนินรายการโดย                   
                   อาจารย์ ปุณณิภัสสร์   อริยะปรานต์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
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วันศุกร์ที่ 
10 กรกฎาคม 2563 

รายละเอียดกิจกรรม 

 

13.15–16..15 น.** 
(ต่อ) 

  

รายชื่อผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่นำเสนอแบบปากเปล่า (Oral Presentation) (ต่อ) 
 

4. การดูแลสุขภาวะแบบองค์รวมของผู้สูงอายุในชุมชนตามแนวคิดพฤฒพลัง 
        โดย อาจารย์ ศุภธิดา จันทร์บุรี 
5. ความสัมพันธ์การรับรู้ภาวะสุขภาพกับการยอมรับการตรวจคัดกรองเบาหวานในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
        โดย นางสาวปิยะวรรณ จันตรี 
6. ผลของโปรแกรมการให้ความรู้ ทัศนคติและทักษะการตรวจโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุข  
   ประจำหมู่บ้าน ในตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
         โดย อาจารย์ สุทธิดา แก้วมุงคุณ 
7. การพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิตที่มีภาวะช็อค (Septic shock) 
        โดย  พว. แสงสม เพิ่มพูล 
8. การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม 
        โดย  พว. อรยา เข็มทอง 
9. การศึกษาเปรียบเทียบผลการพยาบาลผู้ป่วย Severe ARDS ระหว่างการรักษาพยาบาลแบบท่านอนหงาย 
   และแบบท่านอนคว่ำ : กรณีศึกษา 
         โดย พว. สุปรีดา มหาสุข 
10. ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยสูงอายุที่มีกระดูกสะโพกหัก 
         โดย พว.เยาวลักษณ์ สงวนพานิช 
11. การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดโคโรนารี่ ที่ได้รับการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงร่วมกับ 
     การออกกำลังกาย: กรณีศึกษา 
       โดย พว.อุบล  บุญยงค ์
12. การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ที่พบในระยะหลังคลอด: กรณีศึกษา 
       โดย พว. จันทร์ยงค์  ลิ้มวนานนท์  

 

16.15 – 16.30 น. พิธีปิดการประชุมวิชาการ มอบรางวัล และ เกียรติบัตร 
ณ ห้องบรรยาย LI 6 ชั้น 4 อาคารสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยชนก บัวเจริญ  
      คณบดีคณะพยาบาลศาสตรม์หาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 ** รับประทานอาหารว่างในห้องบรรยาย 
	


