กําหนดการการประชุมวิชาการ ชมรมเครือขายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 (HoRNetS 2019)
Research for health: สรางสรรคงานวิจัย เพื่อคนไทยสุขภาพดี
วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 ณ หองประชุมโรงแรมเทวราช จังหวัดนาน

เวลา
9.00-9.30 น.
9.30-10.30 น.

10.30-12.00 น.

12.00-13.00 น.

กลาวตอนรับผูเขารวมประชุมวิชาการเครือขายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 โดย ผูวาราชการจังหวัดนาน
พิธีเปดและปาฐกถาพิเศษ สรางสรรคงานวิจัยเพื่อคนไทยสุขภาพดี
โดย นพ.ไพศาล ธัญญาวินิชกุล สาธารณสุขนิเทศเขตสุขภาพที่ 1 ณ หองแกรนด 2
หองแกรนด 1
หองไพลิน
Preparation of qualified medical
● Literature Review
education research for "AMEE"
● Writing for publication
(An international Association for
● Basic statistics for
Medical Education)
general health
Decoding AMEE:
research
A: accepted abstract (concise &
ดร.นพ..ศิ
ริศักดิ์ นันทะ
comprehensible)
รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแกว
M: medical education theory related
issues
ผศ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
E: educational research (preferred to
report)
E: external validity (generalizability)
ผศ.(พิเศษ)นพ.ไพโรจน บุญลักษณศิริ ดร.
นพ.วิน เตชะเคหะกิจ
ผศ.(พิเศษ)ดร.ภญ.รุงทิวา หมื่นปา

Preparation of qualified medical
education research for "AMEE"
(ตอ)

13.00 -16.00 น.

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562

หองแกรนด 2
Form research idea to
publication in Nursing.
Step by step

รศ.ดร.นงเยาว เกษตรภิบาล
อ.ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ
อ.ยุคลธร จิตรเกื้อกูล

Oral & poster presentation
หองไพลิน : Clinical & general health
ผูวิพากษ : ดร.นพ.ศิริศักดิ์ นันทะ/ผศ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
หองแกรนด 1: Nursing & Pharmacy
ผูวิพากษ : รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแกว/อ.ยุคลธร จิตรเกื้อกูล
หองแกรนด 2 : Nursing & Innovation
ผูวิพากษ : รศ.ดร.นงเยาว เกษตรภิบาล/ดร.เชษฐา แกวพรม
หองมรกต: Poster presentation
ผูวิพากษ ทีม 1 : ดร.นพ.กิจจา เจียรวัฒนกนก/
ผศ.ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ/ดร.สุรางครัตน พองพาน
ผูวิพากษทีม 2 : พญ.สุภารัชต กาญจนะวณิชย/
ผศ.(พิเศษ)ดร.ภญ.รุงทิวา หมื่นปา
ผูวิพากษทีม 3 : ดร.พญ.นลวันท เชื้อเมืองพาน/
ดร.ภมรศรี ศรีวงศพันค

วันศุกร ที่ 12 กรกฎาคม 2562
หองแกรนด 2
• ทําผลงานวิชาการเพื่อการเลื่อนระดับ
พญ.วราภรณ เตชะเสนา ผูทรงคุณวุฒิโรงพยาบาลนาน
พญ.สุภารัชต กาญจนะวณิชย โรงพยาบาลนครพิงค
• เวทีสานเสวนา Smart research
ดร.นพ.วัชรพล ภูนวล
ดร.นพ.ศิริศักดิ์ นันทะ
รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแกว
รศ.ดร.นงเยาว เกษตรภิบาล
มอบรางวัลผลงานวิชาการดีเดน ประจําป 2562

พิธีสงมอบธงเจาภาพป 2020 และพิธีปด

รับประทานอาหารกลางวันหองอาหารเทวี
13.00-15.00 น.
Literature Review
Writing for publication
Basic statistics for
general health
research
(ตอ)
15.00-16.00 น.
การปรึกษาและการเสวนาการ
สงผลงานเพื่อความกาวหนาทาง
วิชาการ
●
●
●

สายการแพทย
โดย ดร.นพ.กิจจา เจียรวัฒนกนก
และดร.นพ.ศิริศักดิ์ นันทะ
สายทันตกรรม เภสัชกรรม และฝาย
สนับสนุนอื่นๆ โดย ผศ.(พิเศษ)
ดร.ภญ.รุงทิวา หมื่นปา /ผศ.ดร.ภญ.
ชิดชนก เรือนกอน/
ทพ.ฉลองชัย สกลวสันต

13.00-15.00 น.
Form research idea to
publication in Nursing.
Step by step
(ตอ)
15.00-16.00 น.
การปรึกษาและเสวนา
การสงผลงานเพื่อ
ความกาวหนาทาง
วิชาการ สายการพยาบาล
โดย รศ.ดร.นงเยาว
เกษตรภิบาล,
อ.ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ
อ.ยุคลธร จิตรเกื้อกูล

Oral & poster presentation
หองไพลิน : Clinical & general health
ผูวิพากษ : ดร.นพ.ศิริศักดิ์ นันทะ/ผศ.ดร.ภญ.ชิดชนก เรือนกอน
หองแกรนด 1: Nursing & Pharmacy
ผูวิพากษ : รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแกว/อ.ยุคลธร จิตรเกื้อกูล
หองแกรนด 2 : Nursing & Innovation
ผูวิพากษ : รศ.ดร.นงเยาว เกษตรภิบาล/ดร.เชษฐา แกวพรม
หองมรกต: Poster presentation
ผูวิพากษ ทีม 1 : ดร.นพ.กิจจา เจียรวัฒนกนก/
ผศ.ดร.จิราวรรณ ดีเหลือ/ดร.สุรางครัตน พองพาน
ผูวิพากษทีม 2 : พญ.สุภารัชต กาญจนะวณิชย/
ผศ.(พิเศษ)ดร.ภญ.รุงทิวา หมื่นปา
ผูวิพากษทีม 3 : ดร.พญ.นลวันท เชื้อเมืองพาน/
ดร.ภมรศรี ศรีวงศพันค

16.00–17.00 น.

นั่งรถรางสัมผัสความงามและธรรมชาติของเมืองนาน

นั่งรถรางสัมผัสความงามและธรรมชาติของเมืองนาน

18.00-22.00 น.

ประชุมคณะกรรมการเครือขายวิจัยโรงพยาบาล

19.00 น. งานเลี้ยงรับรอง “ขันโตกนครนาน”

