
รายละเอียดการประชุมสัมมนาการศึกษาเคลื่อนที่  คร้ังที่ 42 
สมาคมแพทยทหารแหงประเทศไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ 

วันที่ 20  – 25 ตุลาคม 2552  
 

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2552 กรุงเทพฯ-มุกดาหาร 640 กม.       
2100    พรอม/ตรวจสอบ/บรรทุกสัมภาระณ ลานหนาอาคารเรียน วพม. (9 คัน วพม. 1 คัน สัตหีบ) 
2200  ออกเดินโดยรถโคชปรับอากาศ วพม.- ปธ.-อย.-สบ.-นม. : 260 กม. # ราชวถิี-ดินแดง-โทลลเวย-31-1-2  
0115 พักเขาหองนํ้า ปตท. .....   เลี่ยงเมือง นม. (คันสัตหีบมาสมทบ) 
0200 เดินทางตอ นม.-โนนแดง-บานไผ-บรบือ-มหาสารคาม-รอยเอด็-ยโสธร-กุดชุม-เลิงนกทา-นิคมคําสรอย-
มุกดาหาร : 460 กม. # 2-23-202--2169-212   
วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2552 มุกดาหาร-พระธาตุพนม 50 กม. X 2 
0700     ถึง จ.มุกดาหาร Check in โรงแรมมุกดาหาร แกรนด โฮเต็ล  4          (เขาไดกอน~ 120 หอง) 
0800    อาหารเชา ณ หองอาหารลานมุจรินทร ช้ัน 3  
1000     ข้ึนรถออกเดินทางไปชมเมืองมุกดาหาร  ชมทัศนียภาพรอบเมืองและสองฝงโขง นมัสการ 

พระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร    ณ หอแกวเฉลิมพระเกยีรติกาญจนาภิเษก  (แบงเปน 2 สาย 4X2 คัน) 
1100  แวะเท่ียวตลาดอินโดจีน 
1145 เดินทางกลับ 
1200  อาหารกลางวัน ณ หองภูไท ช้ันลาง (จัดโตะ 8 ตามสีหมวก) 
1300  สมาชิก ลงทะเบียน ณ หองดุสิตา  ช้ัน 2 (150 คน) 
1320 พิธีเปดการประชุมวิชาการ  

- ประธานกรรมการวิทยาการกลาวรายงาน 
- นายกสมาคมฯ กลาวเปด 

พิธีรับมอบเงิน/อุปกรณกีฬา/ตูยาพรอมเวชภณัฑแกผูแทนโรงเรยีนในพ้ืนท่ีมกุดาหาร (10000 บาท) 
- เลขาธิการกลาวรายงาน 
- นายกสมาคมฯ มอบทุนทรัพย/สิ่งอุปกรณใหผูแทนโรงเรียน/หนวยในพ้ืนท่ี  

1.  รร.ตชด.234 
2. รร.โสตศึกษามุกดาหาร (นายชาตรี  ประดุจชล ผอ.รร.) 
3. รร.มุกดาวิทยานุกูล (นายสุพจน  เขตอนันต  รอง ผอ.รร.) 
4. นรข. (รวม 2 สถานีเรือ)  

- ผูวาราชการจังหวัดมุกดาหารหรือผูแทน  กลาวตอนรับและขอบคุณ 
- ถายภาพรวมกัน 

1400 พักอาหารวางเครื่องด่ืม (150 คน) 
1415 บรรยายสรุปสภาพเศรษฐกิจ สังคม การคา การทองเท่ียวและความม่ันคง จังหวัดมุกดาหาร 

- มุกดาหารในมุมมองของหอการคา มุกดาหาร :ประธานหอการคา นายชัยยุทธ  ล้ิมวัฒนา 

- แมโขงสายนํ้าแหงมิตรภาพวันนี้ : หน.สถานีเรือมุกดาหาร ร.อ.กรภัทร   ศรีพิพัฒน  ร.น. 

1515 เสนอผลงานทางวิชาการแพทยสี่เหลา (เหลาละ 15 นาที รวมตอบขอซักถาม) 
- พบ. : การแยกเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนซัยทอยางงายโดยวิธีการปนแยกดวยเปอรคอล พ.ท.หญิง 

ขวัญใจ วิพุทธิกุล สวพท. 



- พร. อัตราอุบัติการณและปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบาดเจ็บและเจ็บปวยของกลามเน้ือกระดูก
โครงรางในกําลังพลเรอืบรรทุกเฮลิคอปเตอร ร.อ.อติพงษ  สุจิรัตน ร.น. 

- พอ. โครงการฟนดีมีสุข  น.อ.หญิง รัตนาพร   ตีระวัฒนานนท 
- พต. นวัตกรรมใหมในการตรวจยาเสพติดในชีววัตถุ พ.ต.ท.ญ.ธีรินทร  สินไชย 

1615 ปดการประชุมวิชาการ 

1330    ผูติดตาม City Tour ออกเดินทางไป อ.ธาตุพนม นครพนม (~ 6 คัน) 
1430 นมัสการพระธาตุพนม 
1530 ออกเดินทางกลบัมุกดาหาร 
1630 ถึงโรงแรม ผอนคลายอิริยาบถตามอัธยาศัย 
1745 ออกเดินทาง (10 คัน) 
1800   Welcome Reception & Farewell Party  หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร  
2000 พักผอน  

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2552       มุกดาหาร - สะหวันนะเขต – ดานัง   510 กม.   
0530 อาหารเชา ณ หองอาหารลานมุจรินทร ช้ัน 3 , Check out /ฝากของ(ถามี) ,ยายสัมภาระเปลี่ยนรถ(10 คัน) 
  กระเปาใหญใชรถคอนเทนเนอรรวม 
0630 ออกเดินทางไป สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 
0645 ผานพิธีการออก/เขาเมือง ดานสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 2 
0800 ออกเดินทางตาม เสนทางหมายเลข 9 สูแขวงสะหวันนะเขต 
0830 แวะนมัสการพระธาตุอิงฮัง หลัก 12+3 กม. (สตรีตองนุงผาซ่ิน หามกางเกงขาส้ัน) 
0900 ออกเดินทางตอ คันทะบุรี/ไกสอนพรมวิหาร-อุทุมพอน-อาดสะพังทอง-พิณ 150 กม. 
1200 อาหารกลางวัน ณ รานดอกแกว(5) รานแฟนตา(5)  ท่ีเมืองพิณ สปป.ลาว 
1300 ออกเดินทางตอ พิณ-เซโปน-แดนสะหวัน  100 กม. 
1400 ผานพิธีการออก/เขาเมือง ดานลาวบาว    (แจกผาเย็น Thermo scan) 
1500 ออกเดินทางตอ  ผานเมืองดองฮา สูเมืองดานัง 260 กม. 
  พักเขาหองนํ้าปมนํ้ามันกอนเขาเมืองเว(-30 กม.) 
1545 ออกเดินทางตอ 
1900 อาหารเย็น ณ ภตัตาคาร Pho Bien (Sea food)  เมืองดานัง 
2000 Check in  โรงแรม Hoang Anh Gia Lai   5    
 

วันศุกรที่ 23 ตุลาคม 2552 ดานัง - ฮอยอัน – เว       
0600    อาหารเชา ณ หองอาหาร ช้ัน 2 , Check out  , ยายสัมภาระ 
0700 ออกเดินทางตอ 30 กม. 
0800 ชมเมืองมรดกโลก ฮอยอัน (ศาลเจาจั่วฟุกเกี๋ยน,สะพานญ่ีปุน,บานเลขท่ี 101,Shopping) แบงเปน 2 สาย 
1000 ออกเดินทางกลบั 
1025 แวะชมการผลิตและแกะสลักหินออน  Tien Hieu 3 ณ หมูบานภูเขาหาลูก 
1100 ออกเดินทางตอผานเสนทางไฮเวินพาส  
1200 อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Thanh Tam (Sea food) เมืองลังโก ริมฝงทะเลจีนใต   
1300   ออกเดินทางตอ 



1500   ถึงเมืองเว (แบงเปน 2 สาย) ชมวัดเทียนมู  - ชมพระราชวังหลวงราชวงศเหงียน 
1630  ออกเดินทางตอ 
1700 Shopping  ท่ี ตลาดดงบา ยานการคาใหญท่ีสุดใจกลางเมืองเว  
1800  ออกเดินทางตอ 
1830   Check in โรงแรม  Huong Giang Hotel (1-5) Century Riverside Hotel(6-10)  4         
1920  ออกเดินทางตอ 
1930 อาหารเย็นพรอมการแสดงพ้ืนบานและแฟช่ันโชว   ณ Festival Tourist Service Center เมืองเว  
                      ชมทิวทัศนริมฝงแมน้ําหอม เรือมังกร สะพานเปลี่ยนสี 
2130   พักผอนตามอัธยาศัย   
 

วันเสารที่ 24 ตุลาคม 2552      เว - สะหวันนะเขต - มุกดาหาร – กรุงเทพ    330 + 720 กม. 
0600    อาหารเชา   ณ หองอาหาร ช้ันลาง , Check out  , ยายสัมภาระ 
0700   ออกเดินทางกลบั 150 กม. 
1000   ผานพิธีการออก/เขาเมือง ดานลาวบาว 

Shopping VN Duty free , Cong Ty Thien Nien Ky Millennium Duty Free/Hyper Mart   
1200    อาหารกลางวัน  ณ รานอาหาร Nha hang  เมืองแดนสะหวัน สปป.ลาว, Shopping  LAO PDR. ตอ 
1300   ออกเดินทางตอ 100  กม. 
1430 พักเขาหองนํ้า ปมนํ้ามันเมืองพิณ 
1515   ออกเดินทางตอ 250  กม. 
1800   Shopping  LAO PDR. สะหวันนะเขต   
1830  ผานพิธีการออก/เขาเมือง ดานสะพานมิตรภาพไทย - ลาว 2 
1845   ออกเดินทางกลบัมุกดาหาร 
1900 พักอาบนํ้า (50 หอง) ณโรงแรมมุกดาหาร แกรนด โฮเต็ล ,รบัของท่ีฝากไว(ถามี) ,ยายสัมภาระเปลี่ยนรถ 
2000  อาหารเย็น  ณ หองภูไท ช้ันลาง 
2100  ออกเดินทางกลบักรุงเทพมหานคร มุกดาหาร-เลิงนกทา-กุดชุม-ยโสธร-รอยเอ็ด-มหาสารคาม-บรบือ- 
                     บานไผ-นม. : 460 กม. # 212-2169-202-23-2 
วันอาทิตยที่ 25 ตุลาคม 2552       นครราชสีมา-กรุงเทพมหานคร 260 กม. 
0100 พักเขาหองนํ้า ปตท.เลี่ยงเมือง นม.  
0145   ออกเดินทางตอ นม.-สบ.-อย.-ดานบางปะอิน-ปธ.-กทม. : 260 กม. # 2-1-31-ทางพิเศษอุดรรัถยา-ศรีรัช- 
                      คลองประปา-พระราม 6-ราชวิถ ี
0500 เดินทางถึง วพม. โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ 
 

ปหนาฟาใหมตํารวจไทยเปนแกนนํา 
 
 
 

แกไข 18 ส.ค. 52 


