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      โครงการประชุมวิชาการระดบั ชาติ  ประจ าปี 2562 : ครบรอบ 56 ปี วิทยาลัยพยาบาลกองทพั 
บก              “ทิศทาง ประเดน็ และแนวโนีมวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสรีางเสริมสุขภาพ”                                              
วันท่ี 23-24 กรกฎาคม 2562  

              ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลีา  

…………………………………………………………………………..  
1. หนีวยงานที่รับผิดชอบ  สมาคมพยาบาลทหารบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก กองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

2. หลักการและเหตุผล ป้จจุบนัมีการเปล่ียนแปลงของสังคม ส่ิงแวดล้อม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ท 

าให้วิถีชีวิตของประชาชนเปล่ียนแปลงไป ส้งผล 

กระทบต้อสุขภาวะ เกิดโรคติดต้อที่อุบัตใิหม้ โรคติดต้อเรื้อรัง ซึ่งเป้นป้ญหาส าคัญด้านสาธารณสุขของประเทศ ผลกระทบเหล้านี้ท าให้สุขภาวะ 
ในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ต้องปรับเปล่ียนไป ด้วยมีแนวคิด มุมมองใหม้ รวมทั้งใช้วิทยาการที่หลากหลายเพื่อหาองค้ความรู้ 
มีงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล ที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างสรรค้คุณภาพบริการในระบบสุขภาพไทย และส้งเสริมคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชน วิชาชีพพยาบาลจึงจ าเป้นต้องมีการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม ท้ังบุคคลปกติ ผู้ที่เจ็บป้วย ครอบครัว และชุมชนได้อย้างมีประสิทธิภาพ   

 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก สมาคมพยาบาลทหารบก และกองการพยาบาลโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้เล็งเห็นความส าคัญใน 
การพัฒนาศักยภาพของพยาบาลและตระหนักถึงความส าคัญของงานวจิัย และการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเป้นวิถีทางแห้งการเรียนรู้ 
และการสร้างสรรค้องค้ความรู้ที่สนองตอบต้อความต้องการด้านสุขภาพของสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน จึงจัดการประชุม 
วิชาการระดับชาติเรื่อง “ทิศทาง ประเด็นและแนวโน้มวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” เพื่อให้ผู้เข้าร้วมประชุมได้รับ 
ความรู้ความเข้าใจ สามารถน าไปสู้การปฏิบัตใินหน้วยงานได้อย้างมีประสิทธิภาพ   

3. วัตถุประสงคี เพื่อให้ผู้เข้าประชุม  

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทาง ประเด็น และแนวโน้มวิจัย นวตักรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  

2. ได้แนวทางการพัฒนา เผยแพร้งานวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  

3. เพื่อเป้นเวทีเผยแพร้ หรือแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ในระดับชาติ  

4. เพื่อเสริมสร้างเครือข้ายความร้วมมือด้านวิจัย นวัตกรรม ระหว้างอาจารย้ นักวจิัย นักวิชาการ บุคลากรทางด้านสุขภาพ และ 
นักศึกษาจากสถาบันการศกึษาในประเทศ  

4. ผีูเขีารีวมประชุม ประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ ผู้บริหารการพยาบาล อาจารย้พยาบาล นักวิชาการ นักศึกษาและผู้สนใจ จ านวน 300 คน  

5. วิธีการประชุม  

      5.1 การบรรยาย การอภิปราย การเสวนา การน าเสนอประสบการณ้การพัฒนางาน และซักถามแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

       5.2 เป้ดรับสมัครผู้สนใจส้งบทความวิจัย นวัตกรรม ทางด้านการพยาบาล สุขภาพ การศึกษาพยาบาล และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดย 
คัดเลือกบทความโดยกองบรรณาธิการ และประเมินคุณภาพบทความโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เช่ียวชาญ (การน าเสนอผลงานวจิัย นวตักรรม 
จะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในการน าเสนอของท้านเป้นแบบโปสเตอร้หรือแบบปากเปล้า)  

6. ประเภทของบทความ  

          บทความวิจัยหรือนวัตกรรมฉบับสมบูรณ้ กรณีน าเสนอผลงานและประสงค้จะส้งบทความฉบับสมบูรณ้ตีพิมพ้ในรายงานสืบเนื่องจาก 
การประชุมวิชาการ (Proceeding) โดยบทความฉบับสมบูรณ้จะได้รับการประเมินโดยกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Reviews)  

7. ก าหนดการเปีดรับสมัครบทความ  ท้านสามารถเลือกได้อย้างใดอย้างหนึ่ง ดังนี้  
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     7.1 บทความฉบับสมบูรณี (Full paper) 6-10 หน้า (รวมเอกสารอ้างอิง) วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 (ส าหรับการ 
ตีพิมพ้ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) แจ้งความประสงค้การน าเสนอแบบโปสเตอร้ (Poster Presentation) หรือ 
แบบปากเปล้า (Oral Presentation)  

      7.2 ติดตีอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกีย่วกับการสีงบทความไดีที่  

          พันเอกหญิง ผศ.ดร.สายสมร  เฉลยกิตติ  081-3455771, พันตรีหญิง อุษณีย้ อังคะนาวิน 085-1760970 หรือ ร้อยเอกหญิง นันทิกานต้ 
กล่ินเชตุ 061-8735559   

          ที่อยู้ 317/6 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ถ.ราชวิถี แขวงทุ้งพญาไท ราชเทวี กทม.10400 โทร 02-3547600 ต้อ 93564 โทรสาร 02-
3547598, E-mail : drsaisamorn2019@gmail.com  

8. ก าหนดการประชุม           วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2562     

9. สถาบันเจีาภาพรีวม  คณะพยาบาลศาสตร้ วิทยาลัยเซ็นหลุยส้, คณะพยาบาลศาสตร้ มหาวิทยาลัยปทุมธานี, กรมสุขภาพจิต 
โรงพยาบาลศรีธัญญา, ภาควิชาวจิัยและจิตวิทยาประยกุต้ คณะศึกษาศาสตร้ มหาวิทยาลัยบูรพา, 
คณะพยาบาลศาสตร้มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, คณะพยาบาล ศาสตร้ มหาวิทยาลัยชินวัตร, คณะพยาบาลศาสตร้ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ  

10. สถานที่จัดประชุม  ณ ห้องประชุมช้ัน 10 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า  

11. ประโยชนีที่คาดวีาจะไดีรับ  ผู้เข้าร้วมประชุม  

        11.1  ได้รับความรู้ และแนวคิดใหม้ๆในการวจิัยทางการพยาบาลในการสร้างเสริมสุขภาพ  

       11.2  ได้แนวทางการท าวจิัย และพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล วิธีการวิจัยที่หลากหลายส าหรับน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ 
การพยาบาลต้อไป  

11.3 เป้ดพื้นที่ให้มีการเผยแพร้ผลงานทางวิชาการ มีเครือข้ายความร้วมมือและแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ้ในการวิจัยของ 

พยาบาลวิชาชีพ อาจารย้ นักวจิัย นกัวิชาการ บุคลากรด้านสุขภาพและนักศึกษา  

       11.4  น าผลการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และพัฒนาคุณภาพการปฏิบตัิงานในวิชาชีพการ 
พยาบาล ท้ังด้านบริหารการพยาบาล การปฏิบัติการพยาบาล และการศึกษาพยาบาล  

12. การสมัครและการช าระเงิน   ส้งใบสมัครมาที่สมาคมพยาบาลทหารบก   

• ค้าลงทะเบียนก้อนวันที่ 15 มิ.ย.62 จ านวน 2,500 บาท ต้อท้าน, หลังวันที่ 15 มิ.ย.62 จ านวน 3,000 บาท ต้อท้าน  

• นักศึกษาระดับปริญญาตร ีค้าลงทะเบียน ก้อนวนัที่ 15 มิ.ย.62 จ านวน 2,000 บาทต้อท้าน, หลังวันที่ 15 มิ.ย.62 จ านวน 2,500 
บาทต้อท้าน  

โดย  

1. เงินสด ส้งใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สมาคมพยาบาลทหารบก ตั้งอยู้ที่อาคารสโมสรนักเรียน ช้ัน 1 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  

(อาคารหน้าเสาธง) 317/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ้งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400  

2. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย สาขา รพ.พระมงกุฎเกล้า หมายเลขบัญชี 038-7-356678  

3. ส้งหลักฐานการสมัครและการช าระเงินได้ที่ 317/6 สมาคมพยาบาลทหารบก ถ.ราชวิถี ราชเทวี กทม.(10400) อยู้ภายใน 
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โทร 085-3667899,  081-5677787 หรือ 081-345-5771 e-mail : psompis@yahoo.com, 
saisamorn2006@hotmail.com Fax :  02-3545223 หรือ 02-3547598  

  

หมายเหตุ :  (ผู้เข้าร้วมประชุม: จะได้รับหน้วย CNEU ไม้น้อยกว้า 12 หน้วยคะแนน และผู้น าเสนอผลงาน: ท้านจะได้นับการแสดงผลงานใน 
การประชุมระดับชาติสามารถใช้ผลงานวิชาการได้ค้าคะแนนระดับ 0.2)  
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2562 : ครบรอบ 56 ปี 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก “ทิศทาง ประเด็นและแนวโนีมวิจัย 

นวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อสรา  งเสริมสุขภาพ” วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2562  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ช้ัน 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลีา  

……………………………………………………………………………………………  
  

วันอังคารที่ 23 ก.ค. 62  

07.30 – 08.30 น.   ลงทะเบียน  

08.30 – 08.45 น.          พิธีเปีดการประชุมวิชาการ  

        ประธานในพิธี เจ้ากรมแพทย้ทหารบก  

08.45 – 09.00 น.           พิธีเปีดนิทรรศการวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาล ณ หีองประชุมดุสิต ช้ัน 10      

09.00 – 10.15 น.         บรรยายเร่ือง “ยทุธศาสตรีชาติในการท าวิจัยและนวัตกรรม”                        
โดย ศาสตราจารย้ ดร.นายแพทย้ สิริฤกษ้ ทรงศิวิไล   

                                     ผู้อ านวยการส านักงานการวิจัยแห้งชาติ  

10.15 – 10.30 น.          รับประทานอาหารวีาง  

10.30 – 12.00 น.          เสวนาวิจัย “นวัตกรรมในการพยาบาล : คดิและสรา  
ง”                                    โดย  ผู้ช้วยศาสตราจารย้ ดร.ละเอียด แจ้มจันทร้  
                          ผู้ช้วยศาสตราจารย้ ดร.จุฑามาศ แหนจอน                          
ผู้ด าเนินการเสวนา พันตรีหญิง อุษณีย้ อังคะนาวิน  

12.00 – 13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.15 น.          บรรยายเร่ือง “การตีพิมพีเผยแพรีงานวิจัย” โดย  
 รองศาสตราจารย้.ดร.สมใจ พุทธาพิทกัษ้ผล  ผู้ช้วยศาสตราจารย้ 
นาวาอากาศเอกหญิง ดร.วัชราภรณ้ เปาโรหิตย้  

14.15 – 14.30 น.          รับประทานอาหารวีาง  

14.30 – 16.30 น.         อภิปรายเรอื่ ง “ประสบการณีการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมในสถาบันการศึกษา คลินิก และชุมชน” โดย  
ผู้ช้วยศาสตราจารย้ จิณพิชญ้ชา มะมม          ดร.ศุกร้ใจ  เจริญศุกร้           พันเอกหญิง ยุพาภรณ้ กรินชัย     

      ผู้ด าเนินการอภิปราย  พันโทหญิง ดร.นัยนา วงศ้สายตา  
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วันพุธที่ 24 ก.ค. 62  

07.30 – 08.30 น.   ลงทะเบียน  

08.30 – 10.15 น.           อภิปรายเรอื่ ง “การพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมในศตวรรษหนีา”  

   โดย     ศาสตราจารย้ ดร.รุจา ภู้ไพบูลย้   

                                        รองศาสตราจารย้ ดร.ศิริอร สินธุ   

    พันเอกหญิง รุ้งทิวา พิมพ้สักกะ  

 ผู้ด าเนินการอภิปราย พันเอกหญิง ดร.พัชราภรณ้ อุ้นเตจ้ะ  

10.15 – 10.30           รับประทานอาหารวีาง  

10.30 – 12.00 น.   น าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลเพอื่ 

สรีางเสริมสุขภาพ  ประธาน     พันโทหญิง มันทนา เกวียนสูงเนิน   

เลขานุการ   ร้อยโทหญิง จิราภา ศรรี  ัตน้  

12.00 – 13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น.     น าเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการพยาบาลเพอื่ สรีางเสริมสุขภาพ 

(ตีอ) ประธาน     พนัเอกหญิง ดร.อภิญญา อินทรรัตน้    เลขานุการ   พันตรีหญิง 

แสงจันทร้ สุนันต้ะ    

14.30 – 14.45 น.  รับประทานอาหารวีาง  

14.45 – 16.00 น.  บรรยายเร่ือง “เคล็ดลับการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมทางการพยาบาลเพอื่ สรีางเสริมสุขภาพ”  

  โดย  รองศาสตราจารย้ ดร.ป้ยะธิดา นาคะเกษียร   

1600 – 16.30 น.   มอบเกียรติบัตรรางวัลประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม  

16.30 น.     

  

พิธีปีดประชุมวิชาการ  

……………………………………………………………………………………………  
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