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ประจำเดือนธันวาคม 2564

ปีที่ 1

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันที่ 5 ธันวาคม 2564
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ภายใต้แนวคิด
"บทเพลงแห่งสำนึก รำลึกองค์ภูมิพล" ณมหาวิทยาลัยพะเยา

ฉบับที่ 3
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วันที่ 7 ธันวาคม 2564

INDUSTRY >

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา นำโดย ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้บริหาร
อาจารย์ บุคลากร ได้ดำเนินการตามกรอบ
นโยบาย และแผนกลยุทธ์ การบริหารงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่มุ่งพัฒนาความเข้ม
แข็งและขีดความสามารถ ในการวิจัยของ
บุคลากร โดยมีมาตรการและแผนการ
ดำเนินงานในการที่จะจัดตั้งหน่วยความเป็น
เลิศด้านการวิจัยขึ้น และคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ เป็นหน่วยงานที่มุ่งเน้นการส่ง
เสริมสุขภาพ การป้องกันโรคร่วมกับการบู
รณาการในการเรียนการสอน รวมทั้งการ
สร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่โดยชุมชนมีส่วนร่วม
นำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต
ของชุมชน
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา จึงลงพื้นที่หารือแนวทางในการ
ดำเนินงานด้านการวิจัยในเขตพื้นที่อำเภอ
ปง พร้อมทั้งแนะนำคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และชี้แจงวัตถุประสงค์ในการ
ดำเนินงาน ด้านการสร้างงานวิจัย และการ

ระหว่างวันที่
8-10 ธันวาคม 2564
DETAIL >
คณะสาธารณสุขศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ่ายวิจัย

บริการวิชาการด้วยองค์ความรู้และ

และนวัตกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ทอนช่วย อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว

นวัตกรรม โดย ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิศารัตน์ อุตตะมะ อาจารย์กานต์ชนก สุขบทและเจ้าหน้าที่ ได้ออก

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ แนะนำ

ดำเนินโครงการบริการวิชาการการส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ

หลักสูตร พร้อมทั้งได้ดำเนินกิจกรรม

ณ ศูนย์พัฒนาสังคมและสวัสดิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ด้านผู้สูง

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างงาน
วิจัย และการบริการวิชาการด้วยองค์ความ
รู้และนวัตกรรมระหว่างโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่สำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอปง

อายุ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับเกียรติจากนางสาววรางคณา วงศ์มหาชัย พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสกลนคร ให้การต้อนรับโดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนสถานการณ์ผู้สูงอายุกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตในช่วงการระบาดของโควิด-19 และศึกษาโมเดลผู้สูงอายุ ณ เทศบาลนครสกลนคร
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย จิต ผู้สูงอายุ" นอกจากนั้น
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมะขามป้อม เกี่ยวกับการขับ
เคลื่อนชุมชนต้นแบบ โดยให้ชุมชนและผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบนวิถีการ
สร้างเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุข
คำ พร้อมด้วย อาจารย์อรทัย เกตุขาว
และ อาจารย์สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการวิจัย
ถอดบทเรียนการบริหารจัดการ
สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขใน
การรับมือโรค COVID-19 ของจังหวัด
ต่าง ๆ ในประเทศ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยได้รับความร่วมมือจาก ท่านรองผู้ว่า
ราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเวชกรรมป้องกัน หัวหน้ากลุ่มโรค
ติดต่อ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและการสื่อสา
ร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับโรค

COVID-19 สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดแม่ฮ่องสอน แพทย์ พยาบาล
เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และผู้รับ
ผิดชอบงานโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
สาธารณสุขอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
ผอ.รพ.สต.ผาบ่อง ผอ.รพ.สต.รักไทย
ผอ.รพ.นาปลาจาด ผู้รับผิดชอบงานโรค

COVID-19 ระดับอำเภอ ตำบล อสม.
ผู้นำชุมชนตำบลผาบ่อง และ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

DETAIL >

ในวันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะ
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัด"กิจกรรมแนะแนวสัญจรการศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565" โดยได้สัญจรไปยังโรงเรียนในเขต
พื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย โดยมีโรงเรียน จำนวน 6 แห่ง ดังนี้
1. โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร
2. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
3. โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา จังหวัดกำแพงเพชร
4. โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย
5. โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย
6. โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จังหวัดสุโขทัย
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษา
ของมหาวิทยาลัยพะเยา ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ขอแสดงความยินดี
กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ
เรื่อง RISK FACTORS ASSOCIATED WITH FALL AWARENESS, FALLS, AND
QUALITY OF LIFE AMONG ETHNIC MINORITY OLDER ADULTS IN UPPER
NORTHERN THAILAND.

DETAIL >

ขอแสดงความยินดี
กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ
เรื่อง EFFECTS OF A SOCIAL SUPPORT FAMILY CAREGIVER TRAINING PROGRAM ON
CHANGING BLOOD PRESSURE AND LIPID LEVELS AMONG ELDERLY AT RISK OF
HYPERTENSION IN A NORTHERN THAI COMMUNITY.
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INDUSTRY >

ขอแสดงความยินดี
กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ
เรื่อง SOCIAL MEASURES FOR REDUCING EXPOSURE TO SECONDHAND SMOKE IN MIGRANT
WORKERS OF SUGARCANE HARVEST IN THE LOWER NORTHERN REGION OF THAILAND.

DETAIL >

ขอแสดงความยินดี
กับอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ
เรื่อง COMPARISON OF VOLATILE ORGANIC COMPOUND CONCENTRATIONS IN AMBIENT AIR
AMONG DIFFERENT SOURCE AREAS AROUND KHON KAEN, THAILAND.

PH UP NEWS
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ขอแสดงความยินดี
กับนางสาวภัทราภรณ์ คำรินทร์ รหัสนิสิต 62055659
นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข
และอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ
เรื่อง FACTORS ASSOCIATED WITH HEALTH LITERACY, SELF-EFFICACY,
SOCIAL SUPPORT, AND ORAL HEALTH CARE BEHAVIORS AMONG ELDERLY IN NORTHERN
BORDER COMMUNITY THAILAND.
วันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2564
DETAIL >
ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ได้ดำเนินกิจกรรม
LLC สัญจร
โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววันเพ็ญ ตันจันทร์กูล หัวหน้างานคลังข้อมูลเพื่อการวิจัย รักษาการแทนผู้
อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร มาบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 1
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ดร.ศศิวิมล
บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รอง
คณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.สุทธิชัย ศิรินวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หัวหน้างาน และบุคลากร ให้การต้อนรับและร่วมรับฟัง
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วันที่ 20-22 ธันวาคม 2564
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา นำโดย อาจารย์ณรงค์ ใจเที่ยง
และ อาจารย์สุรางคนา ไชยรินคำ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยชุมชน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตจัดอบรม ITHESIS ให้แก่นิสิตรหัส 63
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์

ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโครงการวิจัย

“ขจัดมลพิษสารธาเลตในฝุ่นบ้านเพิ่ม
ความยาวนานคุณภาพชีวิตผู้สูง
วัย”ร่วมกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
มหิดล นำโดย รศ.ดร.อรวรรณ
แก้วบุญชู รศ. ดร.ไกรชาติ ตันตระการ
อาภา และ รศ.ดร. ดวงรัตน์ อินทร
โดยได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต และ
ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง ผู้ช่วยคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา ร่วมให้การต้อนรับทีมวิจัยดัง
กล่าวด้วย ซึ่งในการเก็บข้อมูลในช่วง
แรกนี้ได้รับความร่วมมือจากนายก
เทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่กา
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่ง
แวดล้อมเทศบาลตำบลแม่กา ผู้อำนวย
การโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
แม่กา และทีมอสม.ตำบล แม่กาเป็น
อย่างดียิ่ง นอกจากนี้ยังนับเป็นการ
เสริมสร้างประสบการณ์จริงในการทำ
วิจัยให้แก่นิสิต คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกิจกรรมการสรุปผลการ
ดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
หรือมหาวิทยาลัยสู่ตำบลรากแก้วสร้างประเทศ
(UNIVERSITY TO TUMBON : U2T)
ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอปง กล่าวเปิดกิจกรรม
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร่ หัวหน้าโครงการได้นำเสนอผล
สำเร็จในการดำเนินโครงการในระยะที่ 1 ในพื้นที่ตำบลนาปรัง
และตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา

PH UP NEWS
SCI BUZZ >

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
INDUSTRY >
อาจารย์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก
โครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(SUPER KPIS ด้านวิชาการ 1.1.3) พ.ศ.2564
จากมหาวิทยาลัยพะเยา
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
INDUSTRY >
อาจารย์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก
โครงการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
(SUPER KPIS ด้านวิชาการ 1.1.3) พ.ศ.2564
จากมหาวิทยาลัยพะเยา
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PH UP NEWS
SCI BUZZ >

INDUSTRY >
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ที่ได้ผ่านการคัดเลือก
โครงการนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
(SUPER KPIS ด้านวิชาการ 1.1.2) พ.ศ.2564
จากมหาวิทยาลัยพะเยา

DETAIL >

PH UP NEWS
SCI BUZZ >

INDUSTRY >
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ์ วงค์เรือง
ผู้ช่วยคณบดี
ได้รับอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (1804)

WORK FROM HOME
เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

(COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในขณะนี้ มหาวิทยาลัย
พะเยาได้ออกแนวทางปฏิบัติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยพะเยา
พร้อมทั้งให้ติดตามข่าวสารและมาตราการจากกระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค หรือ ประกาศจากภาครัฐ โดยให้ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด

แล้วพบกันใหม่...ฉบับประจำเดือนมกราคม 2565

ส มุ ด บั น ทึ ก
ค ณ ะ ส า ธ า ณ สุ ข ศ า ส ต ร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดทำสมุดบันทึก เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่บุคลากร
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา
ได้เขียนคำนิยม เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ครบ 1 ปี ในวันที่ 1 มกราคม 2565

สมุดบันทึก

SCHOOL OF PUBLIC HEALTH

2202 YRAUNAJ

ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า

PH UP
วิ สั ย ทั ศ น์ ( V I S I O N )
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีผลดำเนินการเป็นเลิศ
ด้านสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนตะวันออก
ในการสร้างปัญญาและนวัตกรรมสุขภาพ
เพื่ อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ของชุมชนสู่สากล

P: PARTNERSHIP H: HUMANITY U: UNITY P: PROFESSIONAL

School of Public Health
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลั ยพะเยา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลั ยพะเยา
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
56000
(054) 466-666 ต่ อ 3315
Email: phup@up.ac.th
www.ph.up.ac.th

