
จุลสารคณะสาธารณสขุศาสตร์

คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา 
เป�นสถาบนัการศึกษาชั�นนําที�มผีลดําเนินการเป�นเลิศด้านสาธารณสขุศาสตร ์และการแพทยแ์ผนตะวนัออก
ในการสรา้งป�ญญาและนวตักรรมสขุภาพเพื�อยกระดับคณุภาพชวีติที�ยั �งยนื ของชุมชนสูส่ากล

ป�ที� 1 ฉบบัที� 10
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ป�ที� 1 ฉบบัที� 10

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา

          สวสัดทีกุท่าน หลังจาก สถาบนัการศึกษาเป�ดเรยีนแบบ on-site 

ซึ�งนบัเป�นโอกาสที�ด ีในการเรยีนการสอนของนสิติ และอาจารย์
มกีารพบปะแลกเปลี�ยนความรูกั้นโดยตรง แต่ป�ญหาหนึ�งที�ต้องระวงั
คือ การกลับมาระบาด ของโรค COVID-19 ทางคณะไดด้าํเนนิ
ตามมาตราการป�องกันเต็มที� ผลจะเป�นอยา่งไร ฉบบัหนา้จะรายงาน
ใหท้ราบ

          ฉบบันี� เนื�อหาเรายงัคงอยูกั่บกิจกรรมปฐมนเิทศ และบรกิารวชิาการ
เป�นหลัก อยา่งไรก็ด ีเดอืนหนา้ กรกฎาคม 65 มวีนัสาํคัญทางศาสนา ทั�งวนั
อาสาฬหบูชา วนัเขา้พรรษา ขอใหท้กุท่านอิ�มบุญ เตรยีมงดเหล้าเขา้พรรษา 
เพื�อสขุภาพที�ดี



ขอแสดงความยนิดี กับผูช้ว่ยศาสตราจารย์
ดร.นํ�าเงิน จนัทรมณี

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
ดร.นํ�าเงิน จนัทรมณี

วนัที� 1 มถินุายน 2565

คณะสาธารณสขุศาสตร ์ขอแสดงความยนิดีกับ
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นํ�าเงิน จนัทรมณี
เป�นผูร้กัษาการแทนผูอํ้านวยการสถาบนันวตักรรม
การเรยีนรู ้มหาวทิยาลัยพะเยา

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้ 
คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร์
พรอ้มดว้ย ผูบ้รหิาร อาจารย ์หวัหน้าสาํนกังาน 
หวัหน้างาน และเจา้หนา้ที�คณะสาธารณสขุศาสตร ์

เขา้มอบชอ่ดอกไมแ้สดงความยนิดีกับ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.นํ�าเงิน จนัทรมณ ี
ได้ดาํรงตําแหนง่ รกัษาการแทนผูอํ้านวยการสถาบนันวตักรรมการเรยีนรู ้
มหาวทิยาลัยพะเยา ตั�งแต่ วนัที� 1 มถินุายน 2565



ครอบครวั สา'สขุ
จุลสารคณะสาธารณสขุศาสตร ์/ PH UP NEWS

คณะสาธาณสขุศาสตร ์ได้จดักิจกรรมปฐมนิเทศนิสติใหม ่(PH UP) ประจาํป�การศึกษา 2565 
ณ หอ้งประชุม UB 003 อาคาร 99 ป� พระอุบาลีคณุูปมาจารย ์มหาวทิยาลัยพะเยา

โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้ (คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร)์ ได้กล่าวต้อนรบันิสติใหม่
แนะนําผูบ้รหิารและบุคลากรคณะสาธารณสขุศาสตร ์และได้ชี�แจงแนวทางการจดัการเรยีนการสอนให้
นิสติใหมท่ราบ

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. อนุกลู มะโนทน (รองคณบดีฝ�ายยุทธศาสตรแ์ละพฒันาองค์) ได้กล่าว
ต้อนรบันิสติและบรรยายในหวัขอ้ เรื�อง การบรหิารจดัการสิ�งสนับสนุนเพื�อเสรมิสรา้งการเรยีนรู ้
ของนิสติ



ครอบครวั สา'สขุ
จุลสารคณะสาธารณสขุศาสตร ์/ PH UP NEWS

ดร.ศศิวมิล บุตรสเีขยีว (รองคณบดีฝ�ายวชิาการและคณุภาพนิสติ) กล่าวต้อนรบันิสติและบรรยาย
ในหวัขอ้ เรื�อง เขม็ทิศชวีตินิสติใหมเ่รยีนอยา่งไรใหป้ระสบความสาํเรจ็ ในการใชช้วีติและการศึกษา
ในมหาวทิยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย ์ดร.เกษแก้ว เสยีงเพราะ (รองคณบดีฝ�ายวจิยัและนวตักรรม) กล่าวต้อนรบันิสติ
และบรรยายในหวัขอ้ เรื�อง การเรยีนรูสู้โ่ลกกวา้งในศตวรรษที� 21



ครอบครวั สา'สขุ
จุลสารคณะสาธารณสขุศาสตร ์/ PH UP NEWS

และผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรณัยภั์ค พทัิกษ์พงษ์ ผูช้ว่ยคณบดี (ด้านกิจการนิสติ) กล่าวต้อนรบั
นิสติ และบรรยายในหวัขอ้ เรื�อง การใชช้วีติในรั�วมหาวทิยาลัย เพื�อใหน้ิสติใหมรู่จ้กัมหาวทิยาลัยพะเยา

โดยชว่งท้ายของการจดักิจกรรม ได้มกีารจดักิจกรรมพบปะหลักสตูร นําโดยประธานหลักสตูร
แต่ละหลักสตูร พรอ้มด้วยอาจารยป์ระจาํหลักสตูร เพื�อใหน้ิสติใหมไ่ด้ทําความรูจ้กัและเรยีนรูแ้นวทาง
ในการจดัการเรยีนการสอนของแต่ละหลักสตูรของคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา
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วนัที� 7 มถินุายน 2565
คณะสาธารณสขุศาสตร ์รว่มกับ 
คณะแพทยศาสตร ์ออกหนว่ยบรกิาร
สขุภาพ และจดัตั�งศูนยส์ขุภาพ 
ณ โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนเบต็ตี�
ดเูมน ตําบลผาชา้งน้อย อําเภอปง
จงัหวดัพะเยา ภายใต้ปณธิาน 
"ป�ญญาเพื�อความเขม็แขง็ของชุมชน"
และ โครงการ 1 คณะ 1 นวตักรรม
กิจกรรมประกอบดว้ยการตรวจสขุภาพ
ประชาชน และนกัเรยีน ในพื�นที� โดยทีม
อาจารยแ์พทย ์อาจารยแ์พทยแ์ผนไทย
ประยุกต์ และอาจารยแ์พทยแ์ผนจนี
โดยมกิีจกรรมการสง่เสรมิสขุภาพ 
ใหแ้ก่นักเรยีน โดยทีมอาจารยจ์าก
คณะสาธารณสขุศาสตร์

คณะสาธารณสขุศาสตร์
รว่มกับ คณะแพทยศาสตร์
ออกหนว่ยบรกิารสขุภาพ
และจดัตั�งศูนยส์ขุภาพ

    ทั�งนี� ได้รบัความรว่มมอืจากหนว่ยงาน
ในพื�นที� ไดแ้ก่ อบต.ผาชา้งนอ้ย
รพ.สต.บา้นปางค่า กองกํากับการตํารวจ
ตะเวนชายแดนที� 32 โรงเรยีนตํารวจ
ตระเวนชายแดนเบต็ตี�ดเูมน และประชาชน
ในพื�นที�เป�นอยา่งดียิ�ง



คณะสาธารณสขุศาสตร ์
ไดจ้ดัโครงการอบรมความปลอดภัยในหอ้งปฏิบติัการ คณะสาธารณสขุ

ศาสตร ์ในเรื�องความปลอดภัยในหอ้งปฏิบติัการ

โดยไดร้บัเกียรติจาก
อาจารยว์ชัรพล เดชกลุ

บรรยาย เรื�องเทคนิคการจดัทําทะเบยีน
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับมาตราฐาน
ความปลอดภัยหอ้งปฏิบติัการ และไดร้บั
เกียรติจาก ผูช้ว่ยศาสตราจารย์
ดร.สมคิด จูหวา้ คณบดคีณะสาธารณสขุ
ศาสตร ์เป�นประธานกล่าวเป�ดโครงการ
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อนกุลู มะโนทน
รองคณบดฝี�ายยุทธศาสตรแ์ละพฒันา
องค์กร ดร.ศศิวมิล บุตรสเีขยีว รอง
คณบดีฝ�ายวชิาการและคณุภาพนสิติ
นายภาณุวฒัน ์ทวกีลุ รกัษาการแทน
หวัหนา้สาํนักงานคณะสาธารณสขุศาสตร์
นางจริาพร ขาํจนัทร ์หวัหนา้งานหอ้ง
ปฏิบติัการ และนกัวทิยาศาสตร ์เขา่รว่ม
อบรม เพื�อไดร้บัความรูค้วามเขา้ใจ
เกี�ยวกับเรื�องความปลอดภัยในหอ้ง
ปฏิบติัการ



คณะสาธารณสขุศาสตร ์
ได้จดัประชุมบุคลากรคณะสาธารณสขุศาสตร์
เพื�อเตรยีมความพรอ้ม และทําความเขา้ใจ
ก่อนวนัเป�ดภาคการศึกษาต้น ป�การศึกษา
2565

วนัที� 8 มถินุายน 2565 คณะสาธารณสขุศาสตร ์ไดจ้ดัประชุมบุคลากรคณะสาธารณสขุศาสตร ์
เพื�อเตรยีมความพรอ้ม และทําความเขา้ใจก่อนวนัเป�ดภาคการศึกษาต้น ป�การศึกษา 2565 
ในวนัที� 13 มถินุายน 2565 เพื�อเป�นการเตรยีมความพรอ้ม และชี�แจงแนวทางในการจดั
การเรยีนการสอนแบบ On - site เพื�อใหเ้ป�นไปในทิศทางเดยีวกัน

ขอแสดงความยนิดกัีบบุคลากรสายสนบัสนนุ 
คณะสาธารณสขุศาสตร ์ที�ได้จดัทําคู่มอืการปฏิบติังาน
สาํเรจ็ และเตรยีมความพรอ้มในการยื�นขอตําแหนง่
ที�สงูขึ�น

มหาวทิยาลัยพะเยา
คณะสาธารณสขุศาสตร ์

     คณะสาธารณสขุศาสตร ์ขอแสดงความยนิดีกับ บุคลากรสายสนับสนุนที�ได้จดัทําคู่มอืการ
ปฏิบติังานสาํเรจ็



โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้ คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร ์พรอ้มดว้ย
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรณัยภั์ค พทัิกษ์พงษ์ ผูช้ว่ยคณบด ีเขา้รว่มกิจกรรม ตักบาตรนอ้งใหม ่

ณ ลานพระพุทธภชุคารกัษ์ และกิจกรรมมหกรรมจติอาสา ณ รอบอ่างหลวง

     คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา
เขา้รว่มกิจกรรม ตักบาตรนอ้งใหมแ่ละกิจกรรมมหกรรมจติอาสา

          คณะสาธารณสขุศาสตร ์จดักิจกรรมพธิบีายศรสีูข่วญั 
"ฮับขวญันอ้ง ฮ้องขวญัเจา้ เขา้เฮือนสาสขุฯ" 
และพธิเีทียน ประจาํป�การศึกษา 2565



โดยไดร้บัเกียรติจาก ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูห้วา้ คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร ์คณะผูบ้รหิาร
คณาจารย ์เจา้หนา้ที� และนสิติรุน่พี�เขา้รว่มใหก้ารต้อนรบันสิติชั�นป�ที� 2 และนสิติใหมช่ั�นป�ที� 1 
เขา้สูค่ณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา โดยบรรยากาศเป�นไปดว้ยความอบอุ่น

ซึ�งกิจกรรมดงักล่าวจดัขึ�นโดยสโมสรนสิติคณะสาธารณสขุศาสตร ์และนสิติรุน่พี�ของหลักสตูรที�สงักัด
คณะสาธารณสขุศาสตร ์ทกุชั�นป�



แพทย์จีน
ม.พะเยา

วัดบ้านตุ่นใต้

โครงการแพทย์จีน มพ.สู่ชุมชน ณ วัดบ้านตุ่นใต้

โครงการแพทย์จีน มพ.สู่ชุมชน ณ วัดบ้านตุ่นใต้

เป�นผูใ้ห้บรกิารความรูด้้านศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจนีและฝ�งเขม็รกัษาโรค
ต่าง ๆให้กับพระสงฆ ์3 รูป และประชาชนที�สนใจ จาํนวน 37 คน โดยแยก
ตามอาการปวดจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ปวดเอว 12 คน ปวดคอ บา่ ไหล่ 
10 คน ปวดเขา่ 5 คน และอาการปวดอื�น ๆ อีก 13 คน

ในการนี� ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อนุกลู มะโนทน รองคณบดีฝ�ายยุทธศาสตร์
และพฒันาองค์กร คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา พรอ้มด้วย
ตัวแทนอาจารยห์ลักสตูรการแพทยแ์ผนจนีบณัฑิต พระสมุห์ จริพงศ์ วรลาโภ
เจา้อาวาสวดับา้นตุ่นใต้ และผูใ้หญบ่า้นตุ่นใต้ หมู ่1 (นายวจิติร ใหมน่า) 

ได้รว่มกันหารอืถึงแนวทางการเป�ด “ศูนยก์ารเรยีนรูก้ารแพทยแ์ผนจนี”
ภายในวดับา้นตุ่นใต้ เพื�อให้บรกิารวชิาการและวชิาชพีแก่ชุมชน ตามปณธิาน
ของมหาวทิยาลัย “ป�ญญาเพื�อความเขม้แขง็ของชุมชน”

หลักสตูรการแพทยแ์ผนจนี
บณัฑิต คณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา ได้จดั
โครงการแพทยจ์นี มพ.สูชุ่มชน
ณ วดับา้นตุ่นใต้

เพื�อบรกิารวชิาการและวชิาชพี
แก่ชุมชน โดยอาจารย ์ เจา้หนา้ที�
และนสิติในหลักสตูร จาํนวน 25
คน 

Eps. 01 Kitchen style

หลักสตูรการแพทยแ์ผนจนีบณัฑิต
คณะสาธารณสขุศาสตรม์หาวทิยาลัยพะเยา



              คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา รว่มประชุมหารอืกับคณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยนเรศวร ในการพฒันาหลักสตูร ความรว่มมอืดา้นการวจิยั ระดบัสถาบนั และการบรหิาร
จดัการองค์กร ณ หอ้งประชุมวมิาลา ชโยดม ชั�น 4 อาคารสขุวทิยาสถิตย ์คณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยนเรศวร จงัหวดัพษิณโุลก

               โดยม ีผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้ (คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร)์ 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อนกุลู มะโนทน (รองคณบดฝี�ายยุทธศาสตรแ์ละพฒันาองค์กร) 
ดร.ศศิวมิล บุตรสเีขยีว (รองคณบดฝี�ายวชิาการและคณุภาพนสิติ) รองศาสตราจารย ์ดร.เกษแก้ว
เสยีงเพราะ (รองคณบดฝี�ายวจิยัและนวตักรรม) พรอ้มดว้ย คณะผูบ้รหิารและประธานหลักสตูร
เขา้รว่มทั�งนี� ไดร้บัเกียรติจาก รองศาสตราจารย ์ดร.ณรงค์ศักดิ� หนสูอน (คณบดคีณะสาธารณสขุ
ศาสตร ์) พรอ้มดว้ย ผูบ้รหิาร ประธานหลักสตูร อาจารย ์และบุคลากร คณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยนเรศวร รว่มใหก้ารต้อนรบั และแลกเปลี�ยนเรยีนรูแ้นวทางการดาํเนนิงานเพื�อพฒันา
องค์กรต่อไป

คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยนิด ีกับอาจารยที์�ได้รบัการตี
พมิพผ์ลงานในระดบันานาชาติ
เรื�อง Using the Health Belief Model to
Predict Vaccination Intention Among
COVID-19 Unvaccinated People in Thai
Communities.

คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา
รว่มประชุมหารอืกับคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

https://www.facebook.com/PHPhayao/?__cft__[0]=AZVVGLWsibMZYkyImQvuwuK0tw4Cy-NdYhBu1EWmzyVr94INCvF6FfM15HPZlY9P8w0s-Ul5Wwzr5oVcFFzAdwx5m1ZBc06aHPtGumGW7k9uxXtVhN_Y4UfBAWYdAEji-jyaZZtsLA5QHXbpBcAkeHb4JX-pWaueSwvbvji0pFJMzTZ3pw2Q_jEEyQEUBLHjkVX1schwcgERJgAGJSBTkRHF&__tn__=-UC%2CP-R


โครงการ GREEN OFFICE

(สาํนักงานสเีขยีว)
คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา ไดจ้ดัอบรมโครงการ Green Office

(สาํนกังานสเีขยีว) 

โดยการใชท้รพัยากรและพลังงานอยา่งรูค้ณุค่า
มแีนวทางในการจดัการของเสยีอยา่งมี
ประสทิธภิาพรวมไปถึงการเลือกใชว้สัดอุุปกรณ์
เครื�องใชส้าํนักงานที�เป�นมติรกับสิ�งแวดล้อม
และปล่อยก๊าซเรอืนกระจกออกมาในปรมิาณตํ�า
รวมถึงมกีารปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมและการมี
สว่นรว่มของบุคลากรในสาํนักงาน

วตัถปุระสงค์ในการดําเนนิกิจกรรมต่าง ๆ
ภายในคณะ ฯ

เพื�อสง่เสรมิการบรหิารจดัการที�สง่ผล
กระทบต่อสิ�งแวดล้อม

โดยม ีผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้
(คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร)์

ทั�งนี� ได้รบัเกียรติจาก ดร.ปรชัญ์ ป�งเมอืงเหล็ก
(หวัหน้างานสิ�งแวดล้อม) ผูม้คีวามรูค้วามสามารถ
ในการเป�นผูต้รวจประเมนิสาํนักงานสเีขยีว จาก
หลายสถาบนั มาใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจแนวทาง
ในการดําเนินงาน รวมทั�งแลกเปลี�ยนเรยีนรูแ้นวทาง
การดําเนินงาน Green Office เพื�อพฒันาองค์กร
ต่อไป



หวงัเป�นอยา่งยิ�งวา่เขา้เยี�ยมชมในครั�งนี� 
จะเป�นประโยชน์ ในการบรหิารจดัการดา้น
วชิาการ การจดัการเรยีนการสอน
และการวจิยัในอนาคต

คณะสาธารณสขุศาสตร์

 ยนิดีต้อนรบัคณะศึกษาดงูาน

โรงพยาบาลเชยีงใหมฮ่อสพทิอล
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้ คณบดี
คณะสาธารณสขุศาสตร ์ไดม้อบหมายให ้
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อนุกลู มะโนทน 
รองคณบดีฝ�ายยุทธศาสตรแ์ละพฒันาองค์กร 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์และดร.ปฏิพทัธ ์วงค์เรอืง
ผูช้ว่ยคณบดี อาจารยป์ระธานหลักสตูร 
นายภาณวุฒัน์ ทวกีลุ รกัษาการแทนหวัหนา้
สาํนักงานคณะสาธารณสขุศาสตร ์หวัหนา้งาน
พรอ้มดว้ยบุคลากร คณะสาธารณสขุศาสตร์
ใหก้ารต้อนรบัคณะศึกษาดงูานจาก Asian
medical exchange foundation
Association (AMEFA) โรงพยาบาล
เชยีงใหมฮ่อสพทิอล นําโดย ผูบ้รหิาร ของ
AMEFA และผูบ้รหิารโรงพยาบาล เขา้เยี�ยมชม
คณะสาธารณสขุศาสตร ์



สงัเกตอาการสกันดิ
เพื�อป�องกัน COVID-19

เมื�อยตัว
อ่อนเพลีย

เจบ็คอ

ท้องเสยี 
คลื�นใส ้
อาเจยีน เจบ็หน้าอก

หายใจลําบาก
หอบเหนื�อย

ปวดหวั
มไีขเ้กิน 37.5

ที�มา: กรมควบคมุโรค

ไอจาม มนีํ�ามูก

สายดว่น COVID-19 โทร 1422 กรมควบคมุโรค
โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา โทร 0 5446 6666 - 8 

#สา'สขุสูภั้ยโควดิ      #คณะสาธารณสขุศาสตร์



ยนิดต้ีอนรบั
นสิติ

คณะสาธารณสขุศาสตร์
ในการจดัการเรยีนการสอน

ON-SITE

แล้วพบกันใหมใ่นเดอืนต่อไป :

จุลสารคณ
ะสาธารณ

สขุศาสตร ์/ประดําเดือนมถินุายน
 2

5
6

5
ป�ที� 1

 ฉบับที� 1
0


