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ก ำหนดกำรประชุมวิจัยทำงกำรพยำบำลแห่งชำติ ครั้งที่ 7 

เรื่อง แนวโน้ม ควำมท้ำทำย และเครือข่ำยวิจัยทำงกำรพยำบำลในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก  
(7th National Nursing Research Conference : Trends, Challenges, and Nursing Research Networking in a Technology Disruption Era)  

วันที่ 1- 3 ธันวำคม 2564    โรงแรมมิรำเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 
 

วันที่ 1 ธันวำคม 2564 
ภำคเช้ำ : ห้องใหญ่ 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.15 น. พิธีเปิดกำรประชุมและปำฐกถำพิเศษ   

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

09.15 – 10.15 น. กำรบรรยำยเรื่อง “นโยบำยและทิศทำงกำรวิจัยเพื่อพัฒนำประเทศไทย”   
โดย   ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ  
       ประธานกรรมการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

10.15 – 12.15 น. 
 

 

กำรอภิปรำยเรื่อง “ควำมส ำเร็จ และควำมท้ำทำยของกำรวิจัยทำงกำรพยำบำลของไทย” 
โดย   1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สมจิต หนุเจริญกุล 
        2. ศาสตราจารย์ ดร. ศริิพร จิรวัฒน์กุล 
        3. นายแพทย์นพพร  ชื่นกลิ่น ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)  
ผู้ด าเนินการอภิปราย: รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริอร สินธุ   

12.15 – 13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ภำคบ่ำย ห้องย่อยที่ 1 ห้องย่อยที่ 2 ห้องย่อยที่ 3 ห้องย่อยที่ 4 ห้องย่อยที่ 5 
13.15 – 14.30 น. การวิจัยโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ : ประเด็นด้าน
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพโดยใชโ้ปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ยุคเทคโนโลยพีลิกโลก 
1) รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์                

เครื่องมือวิจัยทางการพยาบาล
ในยุคดิจิทัล 
1) รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ         

การวิจัยทางการพยาบาลสู่
ผลลัพธ์และผลกระทบในมิติ
ต่าง ๆ 
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กฎหมายและจริยธรรมการ
วิจัย (Research integrity)  
1) ศ.ดร. วีณา จีระแพทย ์
2) รศ.ดร.กิตติกร  นิลมานัต 

1) อ.สุภรต์ จรัสสิทธิ์   
(ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบัน 
วิจัยประชากรและสงัคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล) 
2) อ.ดร. กังวาฬ ฟองแก้ว  
(คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยับูรพา) 
 

2) ผศ.ดร.พรรษา รอดอาตย์  
(คณะนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์) 
3) รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม 
ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ 
กิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) 
 

2) รศ.ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล 
 

1) รศ.ดร. เรณู พุกบุญมี 
2) คุณรัตนาภรณ์ จีระวัฒนา 

APN รามาธิบด ี
3) คุณธมลวรรณ ยอดกลกิจ 

APN วชิระพยาบาล 
 

14.30 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
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 ธันวำคม 2564 
ภำคเช้ำ : ห้องใหญ่ 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
08.30 – 09.15 น. กำรบรรยำยเรื่อง สุขภำวะของประชำคมโลก และกำรวิจัยทำงสุขภำพในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก   

โดย    ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ  
         หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

09.15 – 10.30 น. กำรอภิปรำยเร่ือง เครือข่ำยวิจัยทำงสุขภำพและกำรพยำบำล: สร้ำงและอยู่อย่ำงไรให้เข้มแข็ง ยั่งยืน  
โดย     1. ศาสตราจารย์ ดร.รจุา  ภู่ไพบูลย์ 
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วันที่ 2 ธันวำคม 2564 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา 
3. ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักด์ิ รัตนเดโช  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยแห่งความเป็นเลิศ (CEEE) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ผู้ด าเนินการอภิปราย : ศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ฟองแก้ว  
10.30 – 12.00 น. กำรอภิปรำยเร่ือง กำรใช้ Big data ในกำรวิจัย 

โดย    1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ บุญเกิด 
         2. ดร.นายแพทย์ปริญญา ช านาญ 
ผู้ด าเนินการอภิปราย: อาจารย์ ดร.นันทกานต์ มณีจักร  

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
ภำคบ่ำย ห้องย่อยที่ 1 ห้องย่อยที่ 2 ห้องย่อยที่ 3 ห้องย่อยที่ 4 ห้องย่อยที่ 5 

13.00 – 14.45 น. 
 

บทบาทของการศึกษาระดบั
ปริญญาเอก และหลักสูตร
วุฒิบัตรกับการวิจยั 
1) รศ.ดร. มณี อาภานันทิกุล   
2) รศ.ดร.สุชีรา ชัยวิบูลย์ธรรม 
3) รศ.ดร.กิตติกร  นิลมานัต 

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

การทบทวนงานวิจัยอย่าง
เป็นระบบ 

 1) รศ.ดร.ภัทราภรณ์ ทุ่งปันค า 
2) รศ.ดร.วันชัย เลิศวัฒนวิลาศ  

คณะพยาบาลศาสตร์       
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่            

การวิเคราะห์อภิมาน  
ศ.ดร.อัมรินทร์ ทักขิญเสถียร  
 (หัวหน้าภาควิชาระบาด
วิทยาคลนิิกและชีวสถิติ 
คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธบิดี  
มหาวิทยาลยัมหิดล) 

กับดักกับการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณ 
1) รศ.ดร.พิศสมัย อรทัย 
2) รศ.ดร.รัตน์ศิริ ทาโต 

14.45 – 15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
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วันที่ 2 ธันวำคม 2564 
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 ธันวำคม 2564 
ภำคเช้ำ 
08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน 
09.00 – 10.00 น. กำรบรรยำยเรื่อง ควำมท้ำทำยในกระบวนกำรวิจัยจำกเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล 

โดย  ดร.ชัย วุฒิววิัฒน์ชัย ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
10.00 – 10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
10.15 – 11.00 น. กำรอภิปรำยเรื่อง ศำสตร์และกระบวนกำรวิจัยเพื่อน ำควำมรู้สู่กำรปฏิบัติ (translation science/research) 

โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิกุล พรพิบูลย์  
       ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร 
ผู้ด าเนินการอภิปราย รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ 
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วันที่ 3 ธันวำคม 2564 
11.00 – 12.00 น. กำรอภิปรำยเรื่อง กำรบริหำรองค์กรพยำบำลเพื่อขับเคลื่อนงำนวิจัยและนวัตกรรมในยุคเทคโนโลยีพลิกโลก   

โดย   ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล 
 ดร.ธีรพร  สถิรอังกูร    (ท่ีปรึกษากระทรวงสาธารณสุขด้านการพยาบาล และอุปนายกสภาการพยาบาลคนที่ 2) 
 พว. เฉลาศรี เสงี่ยม     (หัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย) 

ผู้ด าเนินการอภิปราย ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข  

12.00 – 12.30 น. พิธีมอบรำงวัลประกวดผลงำนวิจัยดีเด่น และพิธีปิดกำรประชุม 
โดย   รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง  

นายกสภาการพยาบาล 
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 


