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1. ชื่อโครงการ  โครงการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 
   เรื่อง แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก
   (7th National Nursing Research Conference: Trends, Challenges, and Nursing 

Research Networking in a Technology Disruption Era) 

2. ผู้รับผิดชอบ  คณะกรรมการอ านวยการจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7                             
    สภาการพยาบาล 

3. องค์กรภาคี  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยสาขาภาคต่าง ๆ  
   องค์กรวิจัยระดับชาติ 

        องค์กรวิจัยภาคเอกชน   
      ศูนย์วิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ ในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน  

       ศูนย์วิจัยและศูนย์เป็นเลิศด้านสุขภาพขององค์กรสุขภาพภาครัฐและเอกชน 

4. หลักการและเหตุผล 

 นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2535  ที่สภาการพยาบาลได้จัดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 1 มาจนถึง
ปีปัจจุบันเป็นเวลา 27 ปี ที่การวิจัยทางการพยาบาลได้ขับเคลื่อนและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน สร้างองค์ความรู้
ใหม่ และนวัตกรรมทางการพยาบาลมาอย่างต่อเนื่อง การจัดประชุมวิจัยทางการพยาบาล ซึ่งสภาการพยาบาลจัดขึ้น
ทุก 4 ปี ได้สะท้อนภาพของสถานการณ์ด้านสุขภาพ และทิศทางการวิจัยทางการพยาบาลเพ่ือสนองต่อสังคม 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสุขภาพของประเทศงดังปรากฏจากหัวเรื่อง
การประชุมแต่ละครั้งดังนี้ 

การประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2539 เรื่องการวิจัยทางการพยาบาล 
การประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2544 เรื่องการวิจัยทางการพยาบาล: นวัตกรรมเพ่ือ

สุขภาพของประชาชนไทยในทศวรรษหน้า  
การประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2548 เรื่องการวิจัยทางการพยาบาล: ความเป็นเลิศของ

การปฏิบัติเพ่ือสุขภาพคนไทย 
 การประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2552 เรื่องการวิจัยทางการพยาบาล: ความท้าทาย        
ฝ่าวิกฤตสู่สังคมสุขภาวะ 
 การประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2556 เรื่อง สานวิจัยทางการพยาบาลสู่ปฏิบัติการใน
ประชาคมอาเซียน: พหุลักษณ์ บูรณาการ และสหสถาบัน 
 การประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2560 ได้ยกระดับเป็นการประชุมระดับนานาชาติเป็น      
ครั้งแรก โดยสภาการพยาบาลจัดการประชุมร่วมกับ World Academy of Nursing Science ประเทศญี่ปุ่น ใช้ชื่อ
การประชุมว่า TNMC & WANS International Nursing Research Conference 2017 The Celebrations on 
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the Auspicious Occasion of His Majesty the King’s 90 th Birthday Anniversary, 5 th December 2017:  
“Culture, Co-creation, and Collaboration for Global Health” 

 ส าหรับการประชุมครั้งที่ 7 นี้เป็นการประชุมระดับชาติตามวาระปกติ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การระบาด
ระดับโลกของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ด าเนินการมาตั้งแต่มกราคม 2563 ยังไม่มีท่าทีที่ยุติลงได้ ท่ามกลาง
การศึกษาค้นคว้าทดลองและผลิตวัคซีนอย่างเข้มข้น อย่างไรก็ตามการประชุมวิจัยทางการพยาบาลจ าเป็นต้อง
ด าเนินอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่เหมาะสม ใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือให้ทันกับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านระบาดวิทยาของโรค การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม และวัฒนธรรมอันมีผลต่อสุขภาวะ
ของประชาชนอย่างรวดเร็วและรุนแรง  

 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา โลกได้เข้าสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ “Fourth Industrial 
Revolution” (4IR) เป็นการปฏิวัติด้านเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรอบด้านต่อวิธีการด าเนิน
ชีวิตของผู้คนทั่วโลก ตลอดจนปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ การประกอบอาชีพ และวิธีการท างาน ส าหรับประเทศไทย
นับตั้งแต่ทศวรรษที่ผ่านมามีการเติบโตของเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็ว  เข้าสู่ภาวะเทคโนโลยีพลิกโลก 
(technology disruption) ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนรู้ การสร้างนวัตกรรม การสร้างสรรค์คิดท า     
ได้ด้วยตนเอง มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในทุกมิติของสังคมในด้านสุขภาพนั้น เทคโนโลยีและระบบดิจิทัลท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงการดูแลรักษาสุขภาพทั้งในระดับบุคคล องค์กร และระบบบริการสุขภาพของประเทศ ประชาชนมี
วิธีการดูแลรักษาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไป เกิดเครื่องมือดิจิทัลทางสุขภาพมากมาย รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติ
ใหม่ ๆ หลากหลายมิติ สิ่งเหล่านี้ส่งผลถึงความต้องการองค์ความรู้ทางการพยาบาลในมุมมองและกระบวนการวิจัยที่
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคนี้ 

 สภาการพยาบาลในฐานะองค์กรวิชาชีพการพยาบาล ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงสนับสนุนการจัด
ประชุมการวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 7 ขึ้น โดยยกประเด็นแนวโน้มความต้องการองค์ความรู้จากการวิจัย 
และการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลในภาวะเทคโนโลยีพลิกโลก ความท้าทายด้านกระบวนการวิจัยทางการ
พยาบาลอันสืบเนื่องจากภาวะดังกล่าว และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลเพ่ือการ
เดินไปพร้อม ๆ กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเผยแพร่และการน าใช้ผลการวิจัย นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิม
ระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับนาชาติ และปรับปรุงสุขภาพและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

5. วัตถุประสงค์:  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม 
5.1 ร่วมชื่นชม เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้/นวัตกรรมจากการวิจัยทางการพยาบาล 
5.2 ได้แนวคิดและทิศทางการวิจัยทางการพยาบาลที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
5.3 ได้แนวทางในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่โดยใช้กระบวนการวิจัยที่เหมาะสม 
5.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในหมู่นักวิจัยทางการพยาบาลและ                          

ผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก 
5.5 สร้างเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การน างานวิจัยสู่การปฏิบัติ  
5.6 ได้แนวทางการในการเผยแพร่งานวิจัย และนวัตกรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
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6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ: 

6.1 องค์ความรู้จากการวิจัยทางการพยาบาลมีความทันสมัย สามารถขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพของ
ประเทศ และมีผลลัพธ์ต่อสุขภาวะของประชาชนอย่างแพร่หลาย 

6.2 นักวิจัยทางการพยาบาลสามารถสร้างเครือข่ายวิจัย ด าเนินการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล
ได้อย่างมีคุณภาพ และผลิตผลงานวิจัยที่สามารถพัฒนาผลลัพธ์ของสุขภาพแก่ประชาชนในสังคมต่าง ๆ 

6.3 วิชาชีพการพยาบาลสามารถก าหนดทิศทางการวิจัยทางการพยาบาลที่สอดรับกับแนวโน้มในอนาคต
ของสุขภาวะของประชาชนในภูมิภาคอาเซียนได้ 
 

7. ผู้เข้าร่วมประชุม 
7.1 ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
7.2 กรรมการสภาการพยาบาล 
7.3 กรรมการอ านวยการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรา-                   

บรมราชชนนี 
7.4 ผู้บริหาร และคณาจารย์ และนักศึกษา ในสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ 
7.5 ผู้บริหารการพยาบาลระดับสูง ในระบบบริการพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 
7.6 นักวิจัยและนักวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
8. ก าหนดการจัดประชุม :   วันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2564 จ านวน 2.5 วัน 
 
9. สถานที่จัดประชุม :        โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
 
 
10. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 

อัตราค่าลงทะเบียน 
ภายในเวลาที่ก าหนด 

(วันที่ 15 กรกฎาคม – 20 ตุลาคม 2564) 
หลังเวลาทีก่ าหนด 

(วันที่ 21 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2564) 
6,000 บาท/คน 6,500 บาท/คน 

 

11. ผลลัพธ์จากการประชุม: 
11.1 ผลลัพธ์ต่อสังคม: บริการสุขภาพของพยาบาลไทยมีมาตรฐานสูง ตอบสนองต่อความต้องการด้านสุขภาพ

ของประชาชนในบริบทต่าง ๆ ได้อย่างดี 
11.2 ผลลัพธ์ต่อสมาชิก: พยาบาลที่เข้าร่วมประชุมมีแนวคิดและวิธีปฏิบัติการวิจัยที่ทันยุค ทันสมัย ได้พลัง

วิชาการไปเพิ่มพูนคุณภาพงาน ผลงานวิจัยทางการพยาบาลส่วนหนึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และ
มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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11.3 ผลลัพธ์ต่อสภาการพยาบาลและวิชาชีพ: สังคมรับรู้ความก้าวหน้าและการมีส่วนร่วมอย่างส าคัญของ

วิชาชีพการพยาบาลในประเทศไทยที่มีต่อสังคม และสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development Goal-SDGs)  

........................................................................................................   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ก าหนดการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 
เรื่อง แนวโน้ม ความท้าทาย และเครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก (7th National 

Nursing Research Conference : Trends, Challenges, and Nursing Research Networking in  
a Technology Disruption Era) วันที่ 1- 3 ธันวาคม 2564 

 

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 
ภาคเช้า : ห้องใหญ่ 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.15 น. พิธีเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ   

โดย  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์   
       รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ประธานพิธีเปิด 
       รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาลและประธานจัดการประชุมกล่าวรายงาน 

09.15 – 10.15 น. การบรรยายเรื่อง “นโยบายและทิศทางการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย”   
โดย   ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  
       ประธานกรรมการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

10.15 – 12.15 น. การอภิปรายเรื่อง “ความส าเร็จ และความท้าทายของการวิจัยทางการพยาบาลของไทย” 
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โดย   1. ศ.เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล 
        2. ศ.ดร.ศิริพร จิรวัฒนก์ุล 
        3. นพ.นพพร  ชื่นกลิ่น ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
ผู้ด าเนินการอภิปราย: รศ.ดร.ศิริอร สินธุ   

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ภาคบ่าย ห้องย่อยที่ 1 ห้องย่อยที่ 2 ห้องย่อยที่ 3 ห้องย่อยที่ 4 ห้องย่อยที่ 5 
13.15 – 14.30 น. การวิจัยโดยใช้

เทคโนโลยี
สารสนเทศ : 
ประเด็นด้าน
กฎหมายและ
จริยธรรมการวจิัย 
(Research 
integrity)  
-ศ.ดร.วณีา  
จีระแพทย ์
-รศ.ดร.กติติกร  
นิลมานัต 

การวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงคุณภาพโดยใช้
โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
-อ.สุภรต์ จรัสสิทธ์ิ   
(ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม 
ม.มหิดล) 
- อ.ดร.กังวาฬ    
ฟองแก้ว  
(คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
ม.บูรพา) 
 

การเผยแพร่
ผลงานวิจัยในยุค
เทคโนโลยีพลิกโลก 
-รศ.ดร.อรพรรณ     
โตสิงห์                
- ผศ.ดร.พรรษา     
รอดอาตย์ (คณะนิเทศ
ศาสตร์ มธ.) 
- รศ.ดร.พนา        
ทองมีอาคม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียงและ
กิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) 

เครื่องมือวิจัยทางการ
พยาบาลในยุคดิจิทัล 
-รศ.ดร.นพวรรณ  
เปียซื่อ         
-รศ.ดร.วันทนา    
มณีศรีวงศ์กูล 
 

การวิจัยทางการ
พยาบาลสู่ผลลัพธ์
และผลกระทบในมิติ
ต่าง ๆ 
- รศ.ดร.เรณู        
พุกบุญม ี
- คุณรัตนาภรณ์     
จีระวัฒนา APN 
รามาธิบด ี
- คุณธมลวรรณ  
ยอดกลกิจ APN 
วชิระพยาบาล 
 

14.30 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
14.40 – 16.40 น. Oral Presentation Oral Presentation Oral Presentation Oral Presentation Oral Presentation 

*หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างเช้า  เวลา  10.15 – 10.30 น. 

 
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 
ภาคเช้า : ห้องใหญ่ 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.15 น. การบรรยายเรื่อง สุขภาวะของประชาคมโลก และการวิจัยทางสุขภาพในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก   

โดย    ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ  
         หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

09.15 – 10.30 น. การอภิปรายเร่ือง เครือข่ายวิจัยทางสุขภาพและการพยาบาล: สร้างและอยู่อย่างไรให้เข้มแข็ง ยั่งยืน  
โดย     1. ศ.ดร.รุจา  ภู่ไพบูลย์ 

2. รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา 
3. ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ (CEEE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 

ผู้ด าเนินการอภิปราย: ศ.ดร.วารุณี ฟองแก้ว 
10.30 – 12.00 น. การอภิปรายเร่ือง การใช้ Big data ในการวิจัย 

โดย    1. ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด 
         2. ดร.นพ.ปริญญา ช านาญ 
ผู้ด าเนินการอภิปราย: อ.ดร.นันทกานต์ มณีจักร  
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วันที่ 2 ธันวาคม 2564 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ภาคบ่าย ห้องย่อยที่ 1 ห้องย่อยที่ 2 ห้องย่อยที่ 3 ห้องย่อยที่ 4 ห้องย่อยที่ 5 
13.00 – 14.45 น. 
 

บทบาทของ
การศึกษาระดับ
ปริญญาเอก และ
หลักสูตรวุฒิบัตร
กับการวิจัย 
-รศ.ดร.มณี     
อาภานันทิกุล   
-รศ.ดร.สุชีรา      
ชัยวิบลูย์ธรรม 
-รศ.ดร.กิตติกร   
นิลมานัต 

การพยาบาลผา่นสื่อ
ทางไกล  
(Telehealth 
Nursing/ 
Telenursing 
Research in a 
Technology 
Disruption Era) 
-รศ.ดร.อุษาวดี  
อัศดรวิเศษ  
- Assoc. 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) 

การทบทวนงานวิจัย
อย่างเป็นระบบ 

 -รศ.ดร.ภัทราภรณ์ 
ทุ่งปันค า 

- รศ.ดร.วันชัย       
เลิศวัฒนวิลาศ  
คณะพยาบาลศาสตร์ 
ม.เชียงใหม่            

การวิเคราะห์          
อภิมาน  
ศ.ดร.อัมรินทร์   
ทักขิญเสถียร  
 (หัวหน้าภาควิชา
ระบาดวทิยาคลนิิก
และชีวสถิติ คณะ
แพทยศาสตร์ รพ.
รามาธิบดี ม.มหิดล) 

กับดักกับการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณ 
-รศ.ดร.พิศสมัย 
อรทัย 
-รศ.ดร.รัตน์ศิริ  
ทาโต 

14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารวา่ง 
15.00 – 16.30 น. Oral presentation Oral presentation Oral presentation Oral presentation Oral presentation 

*หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างเช้า  เวลา  10.15 – 10.30 น. 
 
 

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 
ภาคเช้า 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00 น. การบรรยายเรื่อง ความท้าทายในกระบวนการวิจัยจากเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล 



7 
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 

โดย ดร.ชัย วุฒิวิวัฒนช์ัย ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 11.00 น. การอภิปรายเรื่อง ศาสตร์และกระบวนการวิจัยเพื่อน าความรู้สู่การปฏิบัติ (translation 

science/research) 
โดย  ผศ.ดร.พิกุล พรพิบูลย์  
       ผศ.ดร.วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 
ผู้ด าเนินการอภิปราย รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ 

11.00 – 12.00 น. การอภิปรายเรื่อง การบริหารองค์กรพยาบาลเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมในยุค
เทคโนโลยีพลิกโลก   
โดย  - ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 

- ดร.ธีรพร สถิรอังกูร (ท่ีปรึกษากระทรวงสาธารณสุขด้านการพยาบาล และอุปนายกสภาการ   
  พยาบาลคนที่ 2) 
- พว.เฉลาศรี เสงี่ยม (หัวหน้าพยาบาล รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย) 

ผู้ด าเนินการอภิปราย ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข  
12.00 – 12.30 น. สรุปมติการประชุมวิจัยทางการพยาบาลแห่งชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง แนวโน้ม ความท้าทาย และ

เครือข่ายวิจัยทางการพยาบาลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก ...มีแก้ไข 

โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง  
นายกสภาการพยาบาล 

พิธีมอบรางวัลประกวดผลงานวิจัยดีเด่น และพิธีปิดการประชุม 
โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง  

นายกสภาการพยาบาล 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 


