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 ก ำหนดกำรประชุมวิจัยทำงกำรพยำบำลแห่งชำติ คร้ังที่ 7       
เรื่อง แนวโน้ม ควำมท้ำทำย และเครือข่ำยวิจัยทำงกำรพยำบำลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก 

(7th National Nursing Research Conference: Trends, Challenges, and Nursing Research Networking in a Technology Disruption Era) 
วันที่ 27 – 28 มกรำคม 2565  ในรูปแบบ Virtual Conference 

จำกที่ประชุมวิชำกำร(วิจัย) 17 ตุลำคม 2564 
วันพฤหัสบดีที่ 27 มกรำคม 2565 
 

ภำคเช้ำ : ห้องใหญ ่
 

เวลำ รำยละเอียด 
พิธีกร :  รศ.ดร.มณี อำภำนันทิกุล            ผู้ช่วยพิธีกร : ผศ.ดร.นันทกำ สวัสดิพำนิช                           

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน  
 

08.30 – 09.15 น. พิธีเปิดกำรประชุมและปำฐกถำพิเศษ เรื่อง  ยุทธศำสตร์กำรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
โดย ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์ ศิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ปลัดการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    
กล่ำวรำยงำน โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร.ทัศนำ บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และประธานจัดการประชุม 
 

09.15 – 10.00 น. กำรบรรยำยเร่ือง “นโยบำยและทิศทำงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำประเทศไทย”   
โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 
 

10.00 – 10.45 น. กำรบรรยำยเร่ือง สุขภำวะของประชำคมโลก และกำรวิจัยทำงสุขภำพในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก   
โดย ศาสตราจารย์ นพ.ยง  ภู่วรวรรณ  หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางดา้นไวรัสวิทยาคลนิิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 

10.45 - 11.00 น. 
 

พัก (Poster Presentation/นิทรรศกำรฯ ) 

11.00 – 12.00 น. บรรยำย “ควำมส ำเร็จ และควำมท้ำทำยของกำรวิจัยทำงกำรพยำบำลของไทย” 
โดย     1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประคณิ สุจฉายา 
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วันพฤหัสบดีที่ 27 มกรำคม 2565 

ภำคบ่ำย : ห้องใหญ ่

เวลำ รำยละเอียด 
12.00 - 13.00 น. พัก (Poster Presentation/นิทรรศกำรฯ) 

13.00 – 13.45 น. กำรบรรยำยเร่ือง ควำมท้ำทำยในกำรขับเคลื่อนงำนวิจัย เทคโนโลยีและระบบดิจทิัลสู่สังคม 
โดย  ดร.ชัย วุฒวิิวัฒน์ชัย    ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

13.45 – 14.45 น. กำรอภิปรำย เร่ือง กำรใช้ Big Data ในกำรวิจัย 
โดย  1. ศาสตราจารย์ นพ.ประเสริฐ บุญเกิด 
       2. ดร.นพ.ปริญญา ช านาญ 
ผู้ด าเนนิการอภิปราย อ.ดร.นันทกานต์ มณีจักร 

เวลำ รำยละเอียด 
14.45 – 15.30 น. กำรบรรยำยเร่ือง กำรพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรพยำบำลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก  

โดย  อาจารยส์ุภาวดี ทบักล่ า   คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร ์
15.30 – 15.45 น. พัก (Poster Presentation/นิทรรศกำรฯ) 
15.45– 16.45 น. กำรอภิปรำยเรื่อง กำรบริหำรองค์กรพยำบำลเพื่อขับเคลื่อนงำนวิจัยและนวัตกรรมในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก 

โดย   1. ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพฒันาโครงการวิทยาศาสตร์สุขภาพ และรักษาการ  
คณบดี โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์  สถาบนัการจัดการปัญญาภิวฒัน์  

        2. ดร.ธีรพร สถิรอังกูร     ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุขด้านการพยาบาล และอุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2   
ผู้ด าเนนิการอภิปราย  ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข  
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วันศุกร์ที่ 28 มกรำคม 2565 

ภำคเช้ำ : ห้องย่อย 

เวลำ รำยละเอียด 

พิธีกร  :  ผศ.ดร.นันทพันธ์ ชินล้ ำประเสริฐ   ผู้ช่วยพิธีกร : รศ.ดร.มณี อำภำนันทิกุล    

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน              
ภำคเช้ำ ห้องย่อยที่ 1 

รศ.ดร.อัจฉรำพร สี่หิรัญวงศ์ 
ห้องย่อยที่ 2 

ผศ.ดร.วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 
ห้องย่อยที่ 3 

รศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล 
ห้องย่อยที่ 4 

รศ.ดร.จอนผะจง เพ็งจำด 
ห้องย่อยที่ 5 

ดร.สุภำพร วรรณสันทัด 
08.45 – 10.15 น. กำรวิจัยเชิงระบบด้ำนกำร

ดูแลผู้สูงอำยุระดับปฐมภูมิ  
- รศ.ดร.ศิริอร สินธุ และคณะ 

 

กำรพยำบำลผ่ำนสื่อทำงไกล 
(Telehealth Nursing/ 
Telenursing Research in a 
Technology Disruption Era) 
- รศ.ดร.อุษาวดี  
  อัศดรวิเศษ  
- Prof Dr. Melissa O’Connor 
(College of Nursing, Villanova 
University) 
- Assoc. Prof. Dr. Kavita 
Radhakrishnan (Post-doctoral 
fellowship at the University of 
Pennsylvania The University of 
Texas at Austin, School of 
Nursing) 
 

กำรวิจัยทำงกำรพยำบำลที่
เกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์ โค
วิด-19  
- รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล 
- รศ.ดร.บัวหลวง ส าแดงฤทธ์ิ  
- รศ.ดร.พรทิพย์ มาลาธรรม 
 

กำรวิจัยโดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ: กำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลและประเด็น
จริยธรรม  
- ศ.ดร.วีณา    จีระแพทย ์
- รศ.ดร.กติติกร   นิลมานัต   
 

กำรเผยแพร่ผลงำนวิจัย
ในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก 
- รศ.ดร.อรพรรณ   โตสิงห ์
- ผศ.ดร.พรรษา  รอดอาตย์  
- ศ.ดร.พนา ทองมีอาคม        

10.15 – 10.30 น. พัก (Poster Presentation/นิทรรศกำร) 
 

เวลำ รำยละเอียด 

10.30 – 12.00 น. 
Oral Presentation 

รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ 
Oral Presentation 
รศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล 

Oral Presentation 
รศ.ดร.สุรีพร ธนศิลป์ 

Oral Presentation 
รศ.ดร.อาภรณ์ ดีนาน 

Oral Presentation 
ศ.ดร.รัตน์ศิริ ทาโต 
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วันศุกร์ที่ 28 มกรำคม 2565 

ภำคบ่ำย : ห้องใหญ ่

เวลำ รำยละเอียด 

13.00 – 14.30 น. 
Oral Presentation 
รศ.ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล 

Oral Presentation 
รศ.ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ์ 

Oral Presentation 
ผศ.ดร.วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 

Oral Presentation 
ดร.สุภาพร วรรณสันทัด 

Oral Presentation 
ผศ.ดร.ธิราภรณ์ จันทร์ดา 

14.30 – 14.45 น. พัก (Poster Presentation/นิทรรศกำร) 

14.45 – 16.00 น. สรุปแนวโน้ม ควำมท้ำทำย และทิศทำงกำรวิจัยทำงกำรพยำบำลของประเทศไทย  
โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บญุทอง  นายกสภาการพยาบาล 
        ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี     ฟองแก้ว 

16.00 น. ปิดประชุม 
 


