กาหนดการการประชุมวิชาการ ชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 (HoRNetS 2019)
Research for health: สร้างสรรค์งานวิจัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี
วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน
เวลา
9.00-9.30

กล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

9.30-10.30

กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อคนไทยสุขภาพดี
ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

10.30-12.00

Room I
Preparation of qualified medical
education research for "AMEE"
(An international Association for
Medical Education)
Decoding AMEE:
A: accepted abstract (concise &
comprehensible)
M: medical education theory
related issues
E: educational research (preferred
to report)
E: external validity
(generalizability)
ผศ.(พิเศษ)นพ.ไพโรจน์ บุญลักษณ์ศิริ
ดร.นพ.วิน เตชะเคหะกิจ
ผศ.(พิเศษ)ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา

Room II
● Literature Review
● Writing for publication
● Basic statistics for
general health research
ดร.นพ..ศิริศักดิ์ นันทะ
รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว
ผศ.ดร.ภญ..ชิดชนก เรือนก้อน

18.00-22.00 น.

 ท างานอย่างไรให้ได้ C10-11
นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์ รองผู้อานวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลลาพูน
พญ.วราภรณ์ เตชะเสนา ผู้ท รงคุณวุฒิโรงพยาบาลน่าน
 เวทีสานเสวนา Smart research
ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล
ดร.นพ.ศิริศักดิ์ นันทะ
รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว
รศ.ดร.นงเยาว์ เกษตรภิบ าล

Room III
 Form research
idea to
publication in
Nursing. Step by
step
รศ.ดร.นงเยาว์ เกษตรภิบ าล
อ.ดร.จีราวรรณ ดีเหลือ
อ.ยุคลธร จิตรเกื้อกูล

พักรับ ประทานอาหารว่าง
มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่น ประจาปี 2562

พักรับ ประทานอาหารกลางวัน
Preparation of qualified medical
education research for "AMEE"
(ต่อ)

16.00-18.00 น.

Oral & poster presentation
Room I: Clinical & general health
Room II: Nursing I
Room III: Nursing II
Room IV: Poster presentation

วันศุก ร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562

พิธีส่งมอบธงเจ้าภาพปี 2020 และพิธีป ิด

12.00-13.00 น.

13.00- 16.00 น.

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562

Oral & poster presentation
Room I: Clinical & general health
Room II: Nursing I
Room III: Nursing II

Room I: Research consultation: Hand on session
โดย รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว
Room II: การปรึกษาและเสวนา การส่งผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ สายการพยาบาล
โดย รศ.ดร.นงเยาว์ เกษตรภิบ าล, อ.ดร.จีราวรรณ ดีเหลือ และ อ.ยุคลธร จิตรเกื้อกูล
Room III: การปรึกษาและการเสวนา การส่งผลงานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ สายการแพทย์
โดย ดร.นพ.กิจจา เจียรวัฒนกนก และดร.นพ.ศิริศักดิ์ นันทะ
Room IV: การปรึกษาและเสวนา การส่งผลงานเพื่อความก้าวหน้าวิชาการ สายทันตกรรม เภสัชกรรม และฝ่าย
สนับ สนุนอื่นๆ โดย ผศ.(พิเศษ) ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา และผศ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนก้อน
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายโรงพยาบาล

Oral & poster presentation
Room I: Clinical & general health
Room II: Nursing I
Room III: Nursing II
Room IV: Poster presentation

สัมผัสความงามและธรรมชาติของเมืองน่า น

งานเลี้ยงรับ รอง “-ขันโตกนครน่าน”

