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ก ำหนดกำรประชุมวิชำกำร 
เรื่อง กำรวิจัยเพื่อพัฒนำศำสตร์กำรแปลงควำมรู้สู่กำรปฏิบัติเพื่อพัฒนำคุณภำพกำรพยำบำล 

(Translational Science Research in Improving Quality of Nursing Practice) 
วันที่ 16 – 18 ธันวำคม 2563 ณ ห้องประชุมรำชนครินทร์ ชั้น 4 สภำกำรพยำบำล 

------------------------------- 
วันที่ 16 ธันวำคม 2563 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการประชุม พิธีมอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติ  

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง  นายกสภาการพยาบาล 
09.30 – 10.45 น. ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทสภาการพยาบาลกับการด าเนินการเพ่ือส่งเสริมการวิจัยทางการ

พยาบาลเพ่ือพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติในประเทศไทย 
(Roles of Thailand Nursing and Midwifery Council in Enhancing Nursing Research 
and Translational Science in Thailand) 
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง  นายกสภาการพยาบาล 

10.45 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

11.00 – 12.00 น. การบรรยายเรื่อง ศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ: เรารู้อะไรและ  
ยังไม่รู้อะไร (Translational Science Research for Quality of Care: A State of the Art)  
โดย  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. การอภิปรายเรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติ: ระเบียบวิธีวิจัย และ
ประเด็นท้าทาย (Research for Development of Translational Science:  Research 
Methods and Challenging Issues) 
วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิกุล  พรพิบูลย์ 

(ระเบียบวิธีวิจัยและความท้าทายในการด าเนินการวิจัยแต่ละขั้นตอน) 
รองศาสตราจารย์ ดร. เรณู  พุกบุญมี 
(ความท้าทายด้านนโยบายและระบบ ปัจจัยเกื้อหนุน และการก้าวข้ามอุปสรรค)  
ดร. ธีรพร สถิรอังกูร 
(ความท้าทายด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ) 

ผู้ด าเนินการอภิปราย:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 
15.00 – 15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15 – 16.30 น. Oral Presentation  

ผู้ด าเนินรายการ: รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาวัณย์  พิเชียรเสถียร 
     

พิธีกรประจ าวัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิดา ปรีชาวงษ์ 
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วันที่ 17 ธันวำคม 2563 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 12.00 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ: 
 
Workshop:                 

การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติ:  
ระเบียบวิธีวิจัยและประเด็นท้าทาย 
Research for Development of Translational Science:  
Research Methods and Challenging Issues 

 
กลุ่มท่ี 1 กระทรวงสาธารณสุข 

  วิทยากร: ดร. ธีรพร สถิรอังกูร 
รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณภา ศรีธัญรัตน์ 
นางศิริมา ลีละวงศ์ 
นางสาวอุไรพร จันทะอุ่มเม้า 

 
กลุ่มท่ี 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 

  วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร. พูลสุข ศิริพูล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรตัน์ ปานอุทัย 

 
กลุ่มท่ี 3 โรงพยาบาลเอกชน 

  วิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วงจนัทร์ เพชรพิเชฐเชียร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิดา ปรีชาวงษ์ 

 
กลุ่มท่ี 4 โรงพยาบาลสังกัดอ่ืน ๆ 

  วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร. ประณีต ส่งวัฒนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 16.30 น. ประชุมเชิงปฏิบัติการ: การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติ:  
ระเบียบวิธีวิจัยและประเด็นท้าทาย (Research for 
Development of Translational Science:  Research 
Methods and Challenging Issues)  (ต่อ) 

(*หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.) 
 
พิธีกรประจ าวัน  พว. สมพร ค าพรรณ์ 
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วันที่ 18 ธันวำคม 2563 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.15 น. Poster Presentation 
ผู้ด าเนินการ:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิศา สุขตระกูล และคณะ 

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.30 – 11.45 น. การอภิปรายเรื่อง บทเรียนจากการท างานวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การแปลงความรู้สู่การปฏิบัติ    
 (Lessons Learned from Working on Translational Science Research   
 Projects) 

วิทยากร:  พว. ดร. ศรีสุดา อัศวพลังกูล     
พว. สุพรพรรณ์ กิจบรรยงเลิศ   
พว. ฉันทิกา ฐิตาสวัสดิ์ชัยการ  

ผู้ด าเนินการอภิปราย:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นงลักษณ์ เมธากาญจนศักดิ์ 

11.45 – 12.00 น. วิดีทัศน์ “Translational Nursing Research in Action” 
โดย:  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร. วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 

12.00 – 12.30 น. สรุปการประชุม  พิธีมอบรางวัลผู้น าเสนอผลงาน 
พิธีปิด 

 
พิธีกรประจ าวัน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุนิศา สุขตระกูล 
 

 
 

 


