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                                               เรียนพี่น้องช�วสถ�บันวิจัยวิทย์สุขภ�พทุกท่�น

                                                ในระยะเวล� 2-3 เดือนที่ผ่�นม� มีบ�งเรื่องที่ผมอย�ก            

                                                เก็บม�เล่�ให้พวกเร�ฟังครับ

                                                      เรื่องแรกคือก�รทำ�บุญครบรอบวันสถ�ปน�   

                                               สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ ในวันที่ 11 ตุล�คม  

                                               2561 ที่ผ่�นม� ซึ่งถือเป็นวันครบรอบ 51 ปีของก�ร 

                                              ก่อตั้งสถ�บันฯ อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเร� ในโอก�สนี้

ผมขอเล่�เกร็ดประวัติศ�สตร์เล็กน้อยเกี่ยวกับก�รนับวันครบรอบก�รสถ�ปน�สถ�บันฯ สำ�หรับ

พวกเร�ที่ยังไม่รู้และสำ�หรับสม�ชิกที่เพิ่งเข้�ม�ทำ�ง�นที่นี่ใหม่ ๆ ที่จริงชื่อท�งก�รของสถ�บันฯ 

คือ  สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ หรือ Research Institute for Health Sciences  

(RIHES) ที่เร�ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ถือกำ�เนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2521 หรือประม�ณ 40 ปี

เท่�นั้นเอง โดยถือเอ�วันที่ 11 ตุล�คม 2521 ซึ่งเป็นวันที่มีประก�ศของสำ�นักน�ยกรัฐมนตรี 

กำ�หนดให้สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พเป็น 1 ใน 15 ส่วนร�ชก�รในมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

    ส�รสถ�บันฯ 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เป็นวันสถ�ปน�สถ�บันฯ อย่�งเป็นท�งก�รนับแต่นั้นม� แต่พวกเร�หล�ยคนอ�จจะสงสัย

ว่� เหตุใดเร�จึงไม่นับว่�วันที่ 11 ตุล�คม 2561 ที่ผ่�นม�เป็นวันครบรอบ 40 ปีของก�รก่อตั้ง

สถ�บันฯ ที่ม�ของก�รนับวันครบรอบก�รก่อตั้งสถ�บันฯ ม� จ�กก�รที่สถ�บันฯ ของเร�เป็นหน่วย

ง�นที่พัฒน�ม�จ�ก ศูนย์วิจัยโลหิตวิทย�และทุโภชน�ก�ร หรือ Anemia and Malnutrition 

Research Center (MALAN) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2510 โดยคว�มร่วมมือของรัฐบ�ลไทย 

รัฐบ�ลสหรัฐอเมริก� คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย

เซ็นหลุยส์ ดังนั้น เร�จึงนับปี พ.ศ. 2510 เป็นปีก่อตั้งของสถ�บันฯ ด้วยเหตุผล 2 ประก�รนี้เอง เร�

จึงถือเอ�วันที่ 11 ตุล�คม 2510 เป็นวันก่อตั้งสถ�บันฯ อย่�งเป็นท�งก�ร ส�ม�รถอ่�นร�ยละเอียด

ในเรื่องดังกล่�วนี้จ�กหนังสือ 50 ปี สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ ที่จัดทำ�ขึ้นในโอก�สครบรอบ 

50 ปีของสถ�บันฯ ปีที่แล้ว
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นอกจ�กนั้น ยังมีเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นในวันดังกล่�วด้วย คือนอกจ�กจะเป็นวันทำ�บุญเนื่องใน

โอก�สอันเป็นมงคลของก�รครบรอบวันก่อตั้งของสถ�บันฯ แล้ว ท�งสำ�นักง�นเลข�นุก�รของ

สถ�บันฯ ยังริเริ่มให้มีพิธีทักษิณ�นุปท�นขึ้นเป็นครั้งแรก คือก�รจัดพิธีทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่

บุคล�กรของสถ�บันฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยพระสงฆ์ได้สวดม�ติก�บังสุกุลและกรวดน้ำ�อุทิศส่วน

กุศลไปให้แก่ดวงวิญญ�ณของท่�นทั้งหล�ยเหล่�นั้นเพื่อแสดงถึงคว�มกตัญญูกตเวทีของพวกเร�

ที่มีต่อผู้ที่มีพระคุณแก่สถ�บันฯ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้มีก�รทำ�พิธีทำ�บุญเนื่องในโอก�สมงคลใน

ว�ระครบรอบ 51 ปีของก�รก่อตั้งสถ�บันฯ ผมคิดว่�ในก�รทำ�บุญครบรอบวันสถ�ปน�ครั้งต่อ ๆ 

ไป พวกเร�น่�จะยึดถือพิธีทั้งสองนี้ให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อไป
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ตอนนี้ก็ย่�งเข้�ฤดูหน�วที่สองในว�ระผู้อำ�นวยก�รของผมแล้ว ในปีนี้คณะกรรมก�รบริห�รตอนนี้ก็ย่�งเข้�ฤดูหน�วที่สองในว�ระผู้อำ�นวยก�รของผมแล้ว ในปีนี้คณะกรรมก�รบริห�รตอนนี้ก็ย่�งเข้�ฤดูหน�วที่สองในว�ระผู้อำ�นวยก�รของผมแล้ว ในปีนี้คณะกรรมก�รบริห�รตอนนี้ก็ย่�งเข้�ฤดูหน�วที่สองในว�ระผู้อำ�นวยก�รของผมแล้ว ในปีนี้คณะกรรมก�รบริห�ร

สถ�บันฯ ได้กำ�หนดให้จัดง�นสัมมน�เพื่อพัฒน�สถ�บันฯ และพบปะบุคล�กรทุกระดับประจำ�ปีขึ้นสถ�บันฯ ได้กำ�หนดให้จัดง�นสัมมน�เพื่อพัฒน�สถ�บันฯ และพบปะบุคล�กรทุกระดับประจำ�ปีขึ้นสถ�บันฯ ได้กำ�หนดให้จัดง�นสัมมน�เพื่อพัฒน�สถ�บันฯ และพบปะบุคล�กรทุกระดับประจำ�ปีขึ้นสถ�บันฯ ได้กำ�หนดให้จัดง�นสัมมน�เพื่อพัฒน�สถ�บันฯ และพบปะบุคล�กรทุกระดับประจำ�ปีขึ้น

ในวันศุกร์ที่ 21 ธันว�คม 2561 ซึ่งปีนี้เร�จะจัดง�นที่สวนทวีชล ก่อนถึงแยกอำ�เภอดอยสะเก็ด และในวันศุกร์ที่ 21 ธันว�คม 2561 ซึ่งปีนี้เร�จะจัดง�นที่สวนทวีชล ก่อนถึงแยกอำ�เภอดอยสะเก็ด และ
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ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      ทั้งก�รแลกของขวัญและจับร�งวัลเพียบต�มเคย จึงขอเชิญชวนบุคล�กรทุกท่�นเข้�ร่วมง�นโดย      

พร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับพร้อมเพรียงกันนะครับ

ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ

13 พฤศจิก�ยน 256113 พฤศจิก�ยน 256113 พฤศจิก�ยน 256113 พฤศจิก�ยน 256113 พฤศจิก�ยน 256113 พฤศจิก�ยน 256113 พฤศจิก�ยน 256113 พฤศจิก�ยน 256113 พฤศจิก�ยน 256113 พฤศจิก�ยน 256113 พฤศจิก�ยน 256113 พฤศจิก�ยน 256113 พฤศจิก�ยน 256113 พฤศจิก�ยน 256113 พฤศจิก�ยน 256113 พฤศจิก�ยน 256113 พฤศจิก�ยน 256113 พฤศจิก�ยน 256113 พฤศจิก�ยน 256113 พฤศจิก�ยน 2561



7



8

  ศูนย์วิจัยด้�นวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พประยุกต์ 

  สวัสดีครับพี่ๆ นองๆ ชาวสถาบันฯ ทุกทาน ในฉบับนี้มีความเคลื่อนไหว

เกี่ยวกับงานวิจัยดังนี้ครับ

   วันที่ 21 กันยายน 2561 ศ.นพ.กิตติพันธุ ฤกษเกษม หัวหนาศูนยวิจัย

วิทยาศาสตรสุขภพประยุกต พรอมทีมงาน เขารวมโครงการเสวนาแพทยพบ

ประชาชนประจําป 2561 (Sriphat Health Expo 2018)  เรื่อง มหกรรม

สุขภาพครั้งยิ่งใหญของชาวลานนา ตั้งแตเวลา 07.00-16.00 น. ณ ศูนย

ประชุมและแสดงสินคานานาชาติ จังหวัดเชียงใหม โดยกิจกรรมภายในงาน

ที่ศูนยไดรวมคือ บริการตรวจวัดอายุหลอดเลือด (ankle brachial index) 

มีการตรวจโรคเสนเลือดขอด การเสวนาเกี่ยวกับนวัตกรรมในการรักษาโรค

เสนเลือดขอดโดยไมตองผาตัด  ซึ่งกิจกรรมนี้ไดรับความสนใจเปนอยางมาก

ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม

  ศูนย์วิจัยด้�นวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พประยุกต์ 



  ศูนย์วิจัยด้�นวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พประยุกต์   ศูนย์วิจัยด้�นวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พประยุกต์ 
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    เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤศจิก�ยน 2561 หน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ศูนย์วิจัยด้�น

วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พประยุกต์นำ�ทีมโดย ศ.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม หัวหน้�ศูนย์ฯ ได้ออกหน่วย

เคลื่อนไปให้บริก�รตรวจเส้นฟอกไตไม่เสียค่�ใช้จ่�ย ให้กับกลุ่มผู้ป่วยไตว�ยเรื้อรังในผู้ป่วยหลัง

ก�รดูแลรักษ�ที่เข้�ม�ใช้บริก�รกับท�งโรงพย�บ�ลมห�ร�ชนครเชียงใหม่ ต�มโรงพย�บ�ล

ต่�งๆ ในเขตจังหวัดแพร่ และอุตรดิตถ์ โดยก�รจัดกิจกรรมครั้งมีผู้ป่วยเข้�ม�รับบริก�รอย่�ง

เนืองแน่น และยังพบว่�มีผู้ป่วยที่มีเส้นฟอกไตมีคว�มผิดปกติ ซึ่งคณะนักวิจัยได้ให้บริก�รตรวจ

และให้คำ�ปรึกษ�ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วย เพื่อให้ส�ม�รถนำ�ไปปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ 

10

  ศูนย์วิจัยด้�นวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พประยุกต์ 
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  ศูนย์วิจัยด้�นวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พประยุกต์ 
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 เมื่อไม่นานมานี้ผู้เขียนได้มีโอกาสไปประชุมที่เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนามเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยได้

รับโอกาสให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของ Pasteur Institute ในหัวข้อเรื่อง “Epidemiology, Surveillance, 

and Elimination of Viral Hepatitis” ซึ่งมีนักวิจัย แพทย์ จากองค์กรต่างๆ หลายประเทศเข้าร่วมประชุม เพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู้และงานวิจัยด้านโรคตับอักเสบ รวมถึงขยายความร่วมมือด้านงานวิจัยในอนาคตด้วย            

     รู้จัก “นครโฮจิมินห์” 

โฮจิมินห์ซิตี้ (Ho Chi Minh City) หรือเดิมเรียกว่า ไซ่ง่อน (Saigon) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ตั้งอยู่

ทางใต้ของประเทศ จัดเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศที่สำาคัญ เป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว มีเขต

อุตสาหกรรมต่างๆ ที่ทันสมัย และยังเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าสนใจของนักลงทุนต่างชาติอย่างมาก ทำาให้นคร

แห่งนี้กลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำาคัญของประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันมีประชากร

อาศัยอยู่ประมาณ 8 ล้านคน มีการเติบโตของเมืองอย่างรวดเร็ว ที่นี่จึงเต็มไปด้วยความวุ่นวายแบบเมืองใหญ่ นอก

เหนือจากตึกสูงระฟ้า และอาการเก่าแก่สไตล์ฝรั่งเศสแล้ว ความวุ่นวายของการใช้จักรยานยนต์ของชาวเวียดนามที่นี่ก็

ตื่นตาตื่นใจไม่แพ้กัน 

    

ฮฮ โโโ ลลล โโโ ิ หหห์์



เดินทางสู่ “นครโฮจิมินห์”

การเดินทางสู่นครโฮจิมินห์ครั้งนี้ ผู้เขียนเลือกเดินทางโดยสายการบิน Vietjet Air ซึ่งบินตรงจาก

เชียงใหม่สู่นครโฮจิมินห์ โดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง สนามบินนานาชาติ Tan Son Nhat ถือเป็น

สนามบินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม และในขณะนี้กำาลังสร้างสนามบินแห่งใหม่ ห่างออกไปจากนคร

โฮจิมินห์อีกประมาณ 40 กิโลเมตร ออกจากสนามบินมาก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่การจราจร

ติดขัดมาก ไม่ต่างจากการจราจรในกรุงเทพฯของเราเลย ทำาให้ใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าจะถึง

โรงแรม ทั้งที่ห่างจากสนามบินเพียง 5 กิโลเมตรเท่านั้นเอง  
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Pasteur Institute, Ho Chi Minh City                                

 
     เริ่มต้นการประชุมวันแรกที่ Pasteur Institute ซึ่งเราจะอยู่กันยาวๆที่นี่ไปตลอดสัปดาห์ของการ

ประชุม สถาบันปาสเตอร์เป็นหนึ่งในสถาบันวิจัยชั้นนำาของโลก ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1887 ใน

กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยหลุยส์ ปาสเตอร์ ซึ่งเป็นผู้คิดค้นเทคนิคการฆ่าเชื้อในอาหารแบบหนึ่ง

ที่เรียกว่า“Pasteurization”รวมทั้งคิดค้นวัคซีนต่อต้านไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าและโรคแอนแทรกซ์ ปัจจุบัน

สถาบันปาสเตอร์ยังคงเป็นสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงในการวิจัย และเป็นสถานที่ทำางานของนักวิทยาศาสตร์

ผู้ได้รับรางวัลโนเบลหลายคน รวมทั้งการค้นพบเชื้อไวรัสเอชไอวี ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคเอดส์ด้วย 

นอกจากนี้ ยังมีสาขาทั่วโลกกว่า 24 สาขา มุ่งเน้นการทำาวิจัยกับโรคภัยไข้เจ็บในประเทศกำาลังพัฒนา 



                                                           

    สถาบันปาสเตอร์นครโฮจิมินห์ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1891 มีชื่อเดิมว่า Saigon Pasteur    

Institute โดย Dr. Albert Calmette ผู้ค้นพบวิธีการเพาะเชื้อวัณโรค เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ค้นพบดัง

กล่าว จึงเรียกวัคซีนป้องกันวัณโรคว่า บีซีจี (Bacillus Calmette Guerin) อาคารของสถาบันแห่งนี้ยัง

คงเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียล ซึ่งมีอายุเกือบ 130 ปีแล้ว แต่ภายในยังคงรักษาไว้เป็นอย่างดี 

ตึกที่ใช้เป็นห้องปฏิบัติการและศูนย์ฝึกอบรมถูกสร้างขึ้นมาใหม่ข้างๆ แต่ยังคงสร้างในแบบสไตล์โคโลเนีย

ลเช่นกัน 



International workshop

การประชุมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมจำานวน 30 คน มีทั้งนักวิจัย แพทย์ จาก

องค์กรต่างๆ หลายประเทศ การประชุมหลักๆ เป็นการฟังบรรยาย และจัดกลุ่ม

อภิปรายในหัวข้อต่างๆ โปรแกรมในแต่ละวันของการประชุมเริ่มตั้งแต่เช้า บางวัน

เลิกหกโมงเย็น ในแต่ละวันผู้เขียนจึงได้เพียงแค่แวะเดินเล่นแถวสถาบันปาสเตอร์

และรอบๆ โรงแรม ดูวิถีชีวิตชาวเวียดนาม ซึ่งก็เต็มไปด้วยความวุ่นวายแบบเมือง

ใหญ่เช่นเดียวกันกับในบ้านเรา 



    วันที่สามของการประชุม ทั้งคณะได้มีโอกาสออกไปเยี่ยมชมโรงพยาบาล Hospital for 

Tropical Diseases ซึ่งเป็นโรงพยาบาลหลักของฝั่งเวียดนามใต้สำาหรับดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคติด

เชื้อ และยังมีหน่วยงานหลักที่ทำาวิจัยคือ Oxford University Clinical Research Unit ตั้งอยู่ภายใน   

โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วย 

      +วันสุดท้ายของการประชุม ได้มีการแจกใบประกาศนียบัตร ภาพหมู่ และของที่ระลึกจาก

ประเทศเวียดนามให้ทุกคนที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย จบการประชุมห้าวันแบบสมบูรณ์



อาหารการกิน

 เมื่อมาถึงเวียดนามแล้ว ก็ต้องกินอาหารยอดนิยมของประเทศเค้าสักหน่อย 

ซึ่งก็คงจะหนีไม่พ้น “เฝอ” ที่คล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวของไทย แต่ต่างกันที่เส้นและน้ำา

ซุป เฝอ ถือเป็นอาหารจานหลักที่รับประทานได้ทุกมื้อ ส่วนใหญ่นิยมเฝอเนื้อ กิน

พร้อมกับปาท่องโก๋แท่งโตๆ “บั๋นแส่ว” หรือขนมเบื้องญวน ที่ไทยอาจเห็นได้บ้าง 

แต่เห็นว่าทำายากเลยไม่ค่อยมีขายมากนักในไทย ความเด็ดคือแป้งที่หอมหวานมันและ

กรอบมาก และไส้แน่นมาก คือดี และต้องกิน



  สำาหรับคอกาแฟทั้งหลาย เมื่อมาถึงเวียดนามแล้ว คงไม่พลาดที่จะลิ้มรส

กาแฟของที่นี่ ซึ่งครองตำาแหน่งผู้ส่งออกกาแฟรายใหญ่อันดับต้นๆของโลก กาแฟ

ดริปเป็นกาแฟสไตล์เวียดนาม บีบอัดเมล็ดกาแฟบดลงบนภาชนะด้านบน เติมน้ำา

ร้อน แล้วรอกาแฟที่ค่อยๆไหลซึมลงสู่แก้วด้านล่าง คนเวียดนามนิยมดื่มกาแฟใส่

นมข้นหวาน นอกจากนี้ยังมีกาแฟโยเกิร์ต กาแฟไข่คน กาแฟปั่นกับผลไม้ เช่น 

กล้วย มะพร้าว กาแฟเวียดนามมีความโดดเด่นคือมีความเข้ม และหอมแบบ strong 

มาก เสียดายที่ส่วนตัวดื่มแต่กาแฟดำา นอกนั้นไม่ได้ลองเลย 
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วันเดียวก็เที่ยวได้
 หลังจากประชุมห้าวันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ยังมีเวลาหนึ่งวันเต็มก่อนเดินทางกลับไทย ผู้เขียนจึง

ได้มีเวลาเยี่ยมชมเมืองแบบสบายๆได้ทั้งวัน สถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญต่างๆ อยู่บริเวณไม่ไกลกันมากนัก 

และผังเมืองก็ไม่ได้ซับซ้อน เมื่อดูแผนที่แล้วสามารถเดินจากที่หนึ่งไปอีกที่ได้ง่าย ส่วนตัวผู้เขียนชอบเดิน

เที่ยวมากกว่า เพราะจะได้เห็นตึกและเห็นวิถีชีวิตของผู้คน ปัจจุบันในนครโฮจิมินห์ยังอยู่ในระหว่างการ

ก่อสร้างรถไฟใต้ดินและคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2020 ซึ่งน่าจะทำาให้การคมนาคมสะดวกสบายมากขึ้น 

ที่นี่อากาศค่อนข้างร้อนค่ะ แต่สองข้างทางของถนนจะมีต้นไม้สูงๆตลอดแนว พอให้ช่วยคลายร้อนได้บ้าง 

เนื่องจากนครโฮจิมินห์แห่งนี้ถูกปกครองโดยฝรั่งเศสมาก่อน ตึก อาคารต่างๆ ยังคงความเก่าแก่สไตล์

ฝรั่งเศสไว้ได้เป็นอย่างดี ไปดูกันค่ะว่าหนึ่ง วันที่โฮจิมินห์นี้ สามารถเที่ยวอะไรได้บ้าง
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พิพิธภัณฑ์สงคราม (War Remnants Museum)

 พิพิธภัณฑ์สงครามแห่งนี้จัดแสดงเครื่องมือรบและอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ในสมัยสงคราม

เวียดนาม สงครามเวียดนามเป็นสงครามระหว่างเวียดนามเหนือซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจีน สหภาพ

โซเวียตและพันธมิตร กับเวียดนามใต้ที่สนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกา สงครามนี้ยืดเยื้อยาวนานถึง 20 

ปี คร่าชีวิตมนุษย์ไปมากมายมหาศาล หลังจากการถอนกำาลังทหารของสหรัฐในปี พ.ศ. 2516 กอง

กำาลังเวียดนามเหนือจึงสามารถเข้ายึดไซง่อนและเวียดนามใต้ไว้ได้ทั้งหมดในปี พ.ศ. 2518 ถือเป็นจุด

สิ้นสุดของสงครามและมีการรวมชาติเวียดนามเหนือและเวียดนามใต้เข้าไว้ด้วยกันในปีถัดมา ในส่วนของ

พิพิธภัณฑ์มีส่วนจัดแสดงด้านนอก และภายในจัดแสดงภาพถ่ายที่แสดงถึงความโหดร้าย ความน่ากลัว

และผลกระทบของสงครามเวียดนามที่มีต่อชาวเวียดนาม และยังมีส่วนจัดแสดงเกี่ยวกับสารเคมี Agent 

Orange ที่ทำาให้ชาวเวียดนามต้องตกเป็นเหยื่อของฝนเหลือง ภาพในส่วนนิทรรศการเหล่านี้ล้วนสลดใจ

และหดหู่มาก ถึงแม้นิทรรศการที่จัดแสดงอาจจะสะเทือนใจไปบ้าง แต่ยังคงเป็นสถานที่ที่มี

นักท่องเที่ยวไปเยือนมากที่สุดแห่งนึงของเมือง
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ทำาเนียบอิสรภาพ (Independence Palace) 

 ทำาเนียบอิสรภาพแห่งนี้ เดิมสร้างเป็นทำาเนียบของผู้ว่าการชาวฝรั่งเศสที่เรียก

ว่า ทำาเนียบนโรดม ต่อมาใช้เป็นทำาเนียบของประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ทำาเนียบ

นี้ถูกทิ้งระเบิดและได้มีการสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาแทน ปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์

ให้เข้าชมได้ โดยทุกอย่างถูกจัดวางไว้ให้เหมือนสภาพเดิมก่อนถูกยึดอำานาจโดย

เวียดนามเหนือ ชั้นล่างเป็นห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม ห้องโถงใหญ่ ชั้นบนเป็น

ห้องรับรองของประธานาธิบดีและภริยา และมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ส่วนชั้น

ใต้ดินเป็นห้องประชุมลับ ห้องวิทยุ รวมทั้งห้องนอนอีกด้วย  
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โบสถ์นอร์ทเธอดาม (Notre Dame Cathedral)

ลักษณะของตัวโบสถ์นี้เป็นรูปแบบของสมัยอาณานิคม มีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้าน

บน ไม่มีการประดับด้วยกระจกสีเหมือนโบสถ์คริสต์ที่อื่น ด้านหน้ามีรูปปั้นของ

พระแม่มารีขนาดใหญ่สีขาวเด่นเป็นสง่า โบสถ์นี้ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงาม

มากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม และยังคงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเด่นประจำาเมืองนี้เช่น

กัน



25

 ไปรษณีย์กลาง (Main Post Office)

สำานักงานไปรษณีย์กลางแห่งนี้มีการออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศส โดย

สถาปนิกชาวฝรั่งเศสชื่อดัง Gustave Eiffel ผู้ที่ออกแบบหอไอเฟลในกรุง

ปารีสนั่นเอง อาคารแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในแบบอย่างสถาปัตยกรรมยุคฟื้นฟู

ศิลปวิทยาที่งดงามที่สุดในเวียดนาม ด้านในเป็นโถงอาคารทรงหลังคาโค้งงาม

สง่า โอ่อ่ากว้างขวาง มีภาพแผนที่ทางทะเลโบราณ และภาพของอดีตผู้นำาประเทศ

โฮจิมินห์ จัดเป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม มีบริการทั้งการส่งจดหมาย 

จำาหน่ายของที่ระลึก ไปรษณียบัตร นักสะสมแสตมป์ยังสามารถหาซื้อแสตมป์หา

ยากในราคาลดพิเศษอีกด้วย
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จัตุรัสศาลาว่าการนครโฮจิมินห์ (Ho Chi Minh City Hall)
เป็นอีกหนึ่งสถานที่สำาคัญของเมือง มีลักษณะอาคารแบบสไตล์โคโลเนียล เดิมอาคารนี้ถูกสร้างเป็น

โรงแรม ปัจจุบันใช้เป็นที่ทำาการของรัฐบาลท้องถิ่น จึงไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเยี่ยมชมด้านใน ด้านหน้า

อาคารมีอนุสาวรีย์โฮจิมินห์ตั้งอยู่และเป็นลานกิจกรรมกว้างเป็นทางยาวจนถึงแม่น้ำา เรียกบริเวณนี้ว่า 

โฮจิมินห์สแควร์ ซึ่งรายล้อมไปด้วยตึกหรูหราทันสมัย โรงแรม ร้านอาหาร และมีการจัดสวนโดยรอบ

อย่างสวยงาม ส่วนกลางจะเป็นลานแสดงน้ำาพุ ซึ่งจะมีการแสดงน้ำาพุพร้อมแสงสีให้ชมยามค่ำาคืน ข้างๆ

โฮจิมินห์สแควร์นี้ ยังเป็นที่ตั้งของตึก Bitexco Financial Tower ซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดของเมือง และ

สูงเป็นอันดับ 3 ของเวียดนาม 
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Opera House 

โรงละครแห่งนี้เป็นโรงละครเก่า

แก่ มีสถาปัตยกรรมเป็นแบบสไตล์     

โคโลเนียล มีการตกแต่งอย่างวิจิตร

บรรจง ภายในมีเวทีการแสดง และ

บรรจุที่นั่งไว้ราวๆ 800 ที่นั่ง ซึ่ง

ปัจจุบันนี้ยังคงมีการแสดงที่หมุนเวียน

มาให้ชมกันตลอด

พิพิธภัณฑ์นครโฮจิมินห์          

(Museum of Ho Chi Minh City)

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นอาคารเก่าทรงยุโรป 

เดิมสร้างเป็นศาลาว่าการแห่งโคชินจีน 

หรือเรียกว่า ศูนย์กลางบริหารประเทศ

ที่ถูกยึดครองโดยฝรั่งเศสในแถบอินโด

จีน และเคยเป็นที่พักของประธานาธิบดี

เวียดนามใต้มาก่อน ปัจจุบันถูกเปลี่ยน

เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในจัดนิทรรศการบอก

เล่าถึงความเป็นมาของเวียดนาม เครื่องใช้ 

เงินตรา ภาพถ่าย รวมถึงการต่อสู้ของชาว

เวียดนาม 



 นครโฮจิมินห์ในปัจจุบันถือว่าเหลือร่องรอยสถาปัตยกรรมแบบยุโรปที่

สร้างโดยฝรั่งเศสไว้มากที่สุด นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวแบบง่ายๆ สบายๆ 

ได้สัมผัสกลิ่นอายแบบยุโรปและยังมีที่เที่ยวที่เป็นจุดน่าสนใจอีกมาก เช่น         

อุโมงค์กู๋จี โรงละครหุ่นกระบอกน้ำา เป็นต้น ใครที่มีเวลามากหน่อย ก็สามารถ

เดินทางไป เมืองอื่นๆ ของเวียดนามได้ค่ะ 

    ครั้งหน้าออกไปดูโลกที่ไหน อย่าลืมเอาความรู้และความสนุกใส่กระเป๋ากลับ

บ้านไปด้วยนะคะ 
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“ทริปนี้มีทั้ง เด็ก วัยรุ่นตอนปลาย วัยผู้ใหญ่ 

และผู้สูงวัย จึงเหมาะกับการใช้บริการทัวร์      

     มากกว่าไป backpack ”

 BY...คอเคป๊อบตะลุยแดนซากุระ



วันแรก ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ (ดอนเมือง)-สนามบินนาริตะ 
(ญี่ปุ่น)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง/เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 

ชั่วโมง

วันที่สอง ณ ประเทศญี่ปุ่น (โตเกียว) 
 วัดอาซากุสะ ถือเป็น land-

mark โตเกียวก็เป็นได้ ใครมา

โตเกียวก็ต้องแวะถ่ายภาพกับโคมยักษ์                        

ณ ประตูทางเข้าของวัด

    ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ ถนนอิโจนามิกิ สอง

ข้างทางเต็มใบด้วยต้นแปะก๊วย สีเหลื่องอร่าม



  เดินทางต่อไปยังจังหวัดจิบะ ชมเทศกาลประดับ

ไฟฤดูหนาวที่หมู่บ้านเยอรมัน ไฟประดับประดา

สวยงาม ใช้ไฟหลายล้านดวง



วันที่สาม                                    
    ชมภูเขาไฟฟูจิ ทริปนี้ฟ้าเปิดเป็นใจให้เราได้ชมความงามของภูเขาไฟฟูจิอย่างใกล้ชิด ซึ่ง

เราเดินทางขึ้นไปยังชั้น 5 ของภูเขาไฟกันเลยทีเดียว

** หาก backpack ไม่แน่ใจว่าจะต้องเช่ารถหรือมีรถประจำาทาง นำาท่านขึ้นมายังชั้น 5 นี้หรือไม่ 

ปกติจะส่งท่านชมไกลๆ (แต่ไม่ไกลมาก เนื่องจากพี่ฟูจิของเราใหญ่โต) แถวๆทะเลสาบคาวากูจิโกะ

      ยามค่ำาคืน ชมอุโมงค์เมเปิ้ล ใบเมเปิ้ลสีแดง ปลายกิ่งโค้งเข้าหากันคล้ายอุโมงค์



วันที่ี่สี ่                                
ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่หุบเขาโครังเค จังหวัดไอจิ มีต้นเมเปิ้ลกว่า 4,000 ต้น ตลอดจนแมกไม้

น้อยใหญ่สลับกันทั้ง แดง ส้ม เหลือง เขียว สวยงามท่ามกลางขุนเขา

 เดินทางต่อไปที่เมืองโอบาระ ชมซากะรุบาน พร้อมใบไม้เปลี่ยนสี เป็นซากุระสายพันธุ์ shikizak-



วันที่ห้า                                    
เมืองอาราชิยาม่า นั่งรถไฟสายโรแมนติก ชมทิวทัศน์ 2 ข้างทาง ชมความงงามของแมกไม้ 

ภูเขา แม่น้ำา บรรยากาศช่างโรแมนติก ลงจากรถไฟสายโรแมนติก เดินต่อไปยังสวนป่าไผ่ มี

เส้นทางเดินตัดผ่านสวนป่าไผ่ บริเวณใกล้ๆสวนป่าไผ่จะมีร้านค้าขายของที่ระลึกมากมาย อาหาร 

ขนม ให้ท่านได้เลือกชิม ช้อป ชิว ได้อย่างมากมาย

    เมืองเกียวโต ชมปราสาทคินคาคุจิ หรือคนไทยรู้จักกันในนามปราสาททอง ตัวปราสาท

มีสีทองอร่าม    ตั้งตระหง่านกลางสระน้ำา (เป็นประสาทของท่านโชกุนในการ์ตูนอิคคิวซังที่

ท่านคุ้นเคย)



Note 
1.สถานที่ที่ได้กล่าวมานี้ เป็น highlight ที่น่าจะมาเยือนสักครั้ง หากท่านได้มีโอกาสมา

เที่ยวญี่ปุ่น

2.เดินทางกับทัวร์ อาจจะใช้เวลาค่อนข้างมากในการนั่งรถ ถ้าหากสถานที่ท่องเที่ยวเหล่า

นั้นอยู่ไกลกันสักหน่อย แต่ละจุดท่องเที่ยวอาจใช้เวลาดื่มด่ำากับมันได้ไม่มาก แต่มีข้อดี

คือ ไม่ต้องเดินเยอะ หากท่าน backpack ก็จะสามารถใช้เวลากับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ

ได้นาน จนกว่าจะพึงพอใจ ไม่เร่งรีบ ข้อเสียคือ เหนื่อยกับการเดิน การขึ้นรถไฟ และ

หลง (บางครั้ง)เลือกใช้วิธีไหนก็ได้ตามความสะดวก

3.ทริปนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้กล่าวถึงอยู่อีกจำานวนหนึ่ง รวมถึงแหล่งช้อปปิ้งที่

ทุกท่านสามารถ search หาได้ตามความพอใจ                                                             

ความประทับใจต่อการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

1.สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี แต่ละภูมิภาคก็จะมีจุดขายที่แตกต่างกัน

2.บ้านเมืองสะอาด ทุกคนเคารพกฎจราจร ข้ามถนนไม่ต้องกลัวถูกชน เขาจอดให้เราข้าม

ทุกคัน

3.มีห้องน้ำาสาธารณะอยู่ทั่วทุกที่ ฟรี สะอาด และ high technology 

4.รู้สึกว่าเป็นการท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัย ถึงแม้ต้องเดินคนเดียวตามถนนหนทางก็ตาม

5.ผู้คนพร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ถึงแม้สื่อสารกันไม่รู้เรื่องบ้าง แต่ภาษากายช่วยได้

6.หากทำาสิ่งของหายหรือลืมทิ้งไว้ เปอร์เซ็นต์ได้คืนสูง หากเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น
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      3 -7 ธันว�คม 2561 น�ย ภ�สพงษ์ ปรมศิริ ผู้ช่วยนักวิจัย ขออนุมัติให้เจ้�หน้�ที่ไป

ร�ชก�รเพื่อปฏิบัติง�นภ�คสน�ม ขออนุมัติให้เจ้�หน้�ที่ไปร�ชก�รเพื่อปฏิบัติง�นภ�คสน�ม || 

แพร่

      3 -31 ธันว�คม 2561 น�งส�ว ธัญภรณ์ เกิดน้อย นักวิจัยอ�วุโส ขออนุมัติให้เจ้�

หน้�ที่ไปร�ชก�รเพื่อปฏิบัติง�นภ�คสน�ม ขออนุมัติให้เจ้�หน้�ที่ไปร�ชก�รเพื่อปฏิบัติง�นภ�ค

สน�ม || จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำ�พูน

      1-31 ธันว�คม 2561 น�งส�ว ทิพวรรณ ประภ�มณฑล นักวิจัย ขออนุมัติให้เจ้�หน้�ที่ไป

ร�ชก�รเพื่อปฏิบัติง�นภ�คสน�ม ขออนุมัติให้เจ้�หน้�ที่ไปร�ชก�รเพื่อปฏิบัติง�นภ�คสน�ม

      5-7 ธันว�คม 2561น�งส�ว กนิษฐ� ไทยกล้� นักสถิติ เข้�ร่วมประชุม อ�เซียนเรื่องก�ร

ให้คว�มรู้ด้�นก�รป้องกันก�รใช้ย�ในท�งที่ผิด ครั้งที่ 1 กรุงมะนิล� ประเทศฟิลิปปินส์

      6-7 ธันว�คม 2561 แพทย์หญิง ลินด� เอื้อไพบูลย์ นักวิจัย ร่วมเป็นวิทย�กร ประชุม

วิช�ก�ร The 1th Chiangmai Conference on Pediatric Infectious Diseases (CMU-

PID) ณ ห้องประชุมแกนด์บอลรูม โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

      7 -10 ธันว�คม 2561 ศ�สตร�จ�รย์ กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม รองผู้อำ�นวยก�ร

สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ มช. ขออนุมัติให้เจ้�หน้�ที่ไปร�ชก�รเพื่อปฏิบัติง�นภ�ค

สน�ม ขออนุมัติให้เจ้�หน้�ที่ไปร�ชก�รเพื่อปฏิบัติง�นภ�คสน�ม โรงพย�บ�ลพะเย�ร�ม โรง

พย�บ�ลเชียงร�ยประช�นุเคร�ะห์ และโรงพย�บ�ลสมเด็จยุพร�ชเชียงของ|| พะเย� และ

เชียงร�ย
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      11-12 ธันว�คม 2561 น�ยจรัญ เชื้อเย็น นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทย�กร 

สรุปบทเรียนโครงก�รส่งเสริมสถ�นบริก�รสุขภ�พที่ปร�ศจ�กก�รตีตร�และเลือกปฏิบัติต่อผู้มี

เชื้อเอชไอวีและกลุ่มประช�กรหลัก ปี 2561 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้�แกรนด์ วัฒนะ 

กรุงเทพฯ 

      13 ธันว�คม 2561 น�ยจรัญ เชื้อเย็น นักวิช�ก�รคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทย�กร ก�ร

ประชุมเชิงปฏิบัติก�รพัฒน�ศักยภ�พก�รสำ�รวจสถ�นก�รณ์ก�รตีตร�และเลือกปฏิบัติในสถ�น

บริก�รสุขภ�พ ในพื้นที่เฝ้�ระวังของประเทศ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้�แกรนด์ วัฒนะ 

กรุงเทพฯ 

      21 ธันว�คม 2561 สัมมน�เพื่อพัฒน�องค์กร สถ�บันวิจัยวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ ณ สวน

พฤกษศ�สตร์ทวีชล อ.ดอยสะเก็ด

      22 ธันว�คม 2561 กีฬ�บุคล�กรมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 

                          มกร�คม 2562                          

       23-24 มกร�คม 2562  น�งส�วทิพวรรณ ประภ�มณฑล นักวิจัย ร่วมเป็นวิทย�กร 

ก�รประชุมวิช�ก�รน�น�ช�ติ NIES International Forum Vietnam National University, 

Hanoi กรุงฮ�นอย Vietnam






