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ประจาํเดอืนธนัวาคม 2564



วนัที� 5 ธนัวาคม 2564
คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
ดร.สมคิด จูหวา้ คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์ได้เขา้รว่มกิจกรรม
ดนตร ีอว. เทิดพระเกียรติ 5 ธนัวาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ภายใต้แนวคิด
"บทเพลงแห่งสาํนกึ ราํลึกองค์ภมูพิล" ณ  มหาวทิยาลัยพะเยา

ป�ที� 1 ฉบบัที� 3จุลสารคณะสาธารณสขุศาสตร์
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    คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลัย

พะเยา นําโดย ผศ.ดร.สมคิด จูหวา้ คณบดี

คณะสาธารณสุขศาสตร ์และผู้บรหิาร

อาจารย์ บุคลากร ได้ดาํเนินการตามกรอบ

นโยบาย และแผนกลยุทธ ์การบรหิารงาน

มหาวทิยาลัยพะเยา ที�มุ่งพัฒนาความเข้ม

แข็งและขีดความสามารถ ในการวจิัยของ

บุคลากร โดยมีมาตรการและแผนการ

ดําเนินงานในการที�จะจัดตั�งหน่วยความเป�น

เลิศด้านการวจิัยขึ�น และคณะสาธารณสุข

ศาสตร ์เป�นหน่วยงานที�มุ่งเน้นการส่ง

เสรมิสุขภาพ การป�องกันโรครว่มกับการบู

รณาการในการเรยีนการสอน รวมทั�งการ

สรา้งภาคีเครอืข่ายการพัฒนารูปแบบการ

เรยีนการสอนโดยใชชุ้มชนเป�นฐานเพื�อ

สรา้งองค์ความรูใ้หม่โดยชุมชนมีส่วนรว่ม

นําไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชวีติ

ของชุมชน

    คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลัย

พะเยา จึงลงพื�นที�หารอืแนวทางในการ

ดําเนินงานด้านการวจิัยในเขตพื�นที�อําเภอ

ปง พรอ้มทั�งแนะนาํคณะสาธารณสุข

ศาสตร ์และชี�แจงวตัถุประสงค์ในการ

ดําเนินงาน ด้านการสรา้งงานวจิัย และการ

บรกิารวชิาการด้วยองค์ความรูแ้ละ

นวตักรรม โดย ผศ.ดร.สมคิด จูหวา้

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์แนะนาํ

หลักสูตร พรอ้มทั�งได้ดาํเนินกิจกรรม

กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรยีนรูก้ารสรา้งงาน

วจิัย และการบรกิารวชิาการด้วยองค์ความ

รูแ้ละนวตักรรมระหวา่งโรงพยาบาลส่ง

เสรมิสุขภาพตําบลในเขตพื�นที�สาํนักงาน

สาธารณสุขอําเภอปง

DETAIL >ระหวา่งวนัที� 8-10 ธนัวาคม 2564

คณะสาธารณสุขศาสตร ์นาํโดยรองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ�ายวจิัย

และนวตักรรม พรอ้มด้วย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประกาศิต ทอนชว่ย อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว

อาจารย์ วา่ที�รอ้ยตรหีญิงนิศารตัน์ อุตตะมะ อาจารย์กานต์ชนก สุขบทและเจ้าหน้าที� ได้ออก

ดาํเนินโครงการบรกิารวชิาการการส่งเสรมิสุขภาพและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุ

ณ ศูนย์พัฒนาสังคมและสวสัดิการ สาํนักงานพัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์ ด้านผู้สูง

อายุ จังหวดัสกลนคร โดยได้รบัเกียรติจากนางสาววรางคณา วงศ์มหาชยั พัฒนาสังคมและความ

มั�นคงของมนุษย์จังหวดัสกลนคร พรอ้มด้วยเจ้าหน้าที�พัฒนาสังคมและความมั�นคงของมนุษย์

จังหวดัสกลนคร ใหก้ารต้อนรบัโดยมุ่งเน้นการแลกเปลี�ยนสถานการณ์ผู้สูงอายุกับการพัฒนา

คุณภาพชวีติในชว่งการระบาดของโควดิ-19 และศึกษาโมเดลผู้สูงอายุ ณ เทศบาลนครสกลนคร

ด้านการพัฒนาคุณภาพชวีติผู้สูงอายุ "กิจกรรมส่งเสรมิสุขภาพกาย จิต ผู้สูงอายุ" นอกจากนั�น

ได้แลกเปลี�ยนเรยีนรู ้ณ ศูนย์การเรยีนรูเ้ศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมะขามป�อม เกี�ยวกับการขับ

เคลื�อนชุมชนต้นแบบ โดยใหชุ้มชนและผู้สูงอายุมีส่วนรว่มในการพัฒนาคุณภาพชวีติบนวถีิการ

สรา้งเศรษฐกิจพอเพียงเพื�อความยั�งยืน
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ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทววีรรณ ศรสีุข

คํา พรอ้มด้วย อาจารย์อรทัย เกตุขาว

และ อาจารย์สุนันทา ตั�งนิติพงศ์ คณะ

สาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา

ได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโครงการวจิัย

ถอดบทเรยีนการบรหิารจัดการ

สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขใน

การรบัมือโรค COVID-19 ของจังหวดั

ต่าง ๆ ในประเทศ ที�จังหวดัแม่ฮ่องสอน

โดยได้รบัความรว่มมือจาก ท่านรองผู้วา่

ราชการจังหวดัแม่ฮ่องสอน ผู้เชี�ยวชาญ

ด้านเวชกรรมป�องกัน หวัหน้ากลุ่มโรค

ติดต่อ หวัหน้ากลุ่มส่งเสรมิและการสื�อสา

ร เจ้าหน้าที�ผู้รบัผิดชอบเกี�ยวกับโรค

COVID-19 สาํนักงานสาธารณสุข

จังหวดัแม่ฮ่องสอน แพทย์ พยาบาล

เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ และผู้รบั

ผิดชอบงานโรงพยาบาลศรสีังวาลย์

สาธารณสุขอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ผอ.รพ.สต.ผาบ่อง ผอ.รพ.สต.รกัไทย

ผอ.รพ.นาปลาจาด ผู้รบัผิดชอบงานโรค

COVID-19 ระดับอําเภอ ตําบล อสม.

ผู้นาํชุมชนตําบลผาบ่อง และ

ประชาสัมพันธจ์ังหวดัแม่ฮ่องสอน

DETAIL > ในวนัที� 15 - 17 ธนัวาคม 2564
คณะสาธารณสุขศาสตร ์รว่มกับคณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ และคณะ

เกษตรศาสตรแ์ละทรพัยากรธรรมชาติ ได้จัด"กิจกรรมแนะแนวสัญจรการศึกษา
ต่อมหาวิทยาลัยพะเยา ประจาํป�การศึกษา 2565" โดยได้สัญจรไปยังโรงเรยีนในเขต
พื�นที� จังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดสุโขทัย โดยมีโรงเรยีน จาํนวน 6 แหง่ ดังนี�

1. โรงเรยีนพรานกระต่ายพิทยาคม จังหวัดกําแพงเพชร
2. โรงเรยีนมัธยมพัชรกิติยาภา 2 กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร

3. โรงเรยีนปางศิลาทองศึกษา  จังหวัดกําแพงเพชร
4. โรงเรยีนศรสีาํโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย 
5. โรงเรยีนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย 

6. โรงเรยีนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ จังหวัดสุโขทัย 
กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื�อเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธก์ารรบัเข้าศึกษา

ของมหาวิทยาลัยพะเยา ใหแ้ก่นักเรยีนมัธยมศึกษาตอนปลาย
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ขอแสดงความยินดี 
กับอาจารย์ที�ได้รบัการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

เรื�อง RISK FACTORS ASSOCIATED WITH FALL AWARENESS, FALLS, AND
QUALITY OF LIFE AMONG ETHNIC MINORITY OLDER ADULTS IN UPPER

NORTHERN THAILAND.

ขอแสดงความยินดี 
กับอาจารย์ที�ได้รบัการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

เรื�อง 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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ขอแสดงความยินดี
กับอาจารย์ที�ได้รบัการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

เรื�อง SOCIAL MEASURES FOR REDUCING EXPOSURE TO SECONDHAND SMOKE IN MIGRANT
WORKERS OF SUGARCANE HARVEST IN THE LOWER NORTHERN REGION OF THAILAND.

 

ขอแสดงความยินดี 
กับอาจารย์ที�ได้รบัการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ

เรื�อง COMPARISON OF VOLATILE ORGANIC COMPOUND CONCENTRATIONS IN AMBIENT AIR
AMONG DIFFERENT SOURCE AREAS AROUND KHON KAEN, THAILAND. 
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ขอแสดงความยินดี
กับนางสาวภัทราภรณ์ คํารนิทร ์รหสันิสิต 62055659
นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข

และอาจารย์ที�ปรกึษา ที�ได้รบัการตีพิมพ์ผลงานในระดับนานาชาติ
เรื�อง FACTORS ASSOCIATED WITH HEALTH LITERACY, SELF-EFFICACY, 

SOCIAL SUPPORT, AND ORAL HEALTH CARE BEHAVIORS AMONG ELDERLY IN NORTHERN
BORDER COMMUNITY THAILAND.

 
 วันอังคารที� 23 ธนัวาคม 2564 

ศูนย์บรรณสารและการเรยีนรูไ้ด้ดําเนินกิจกรรม LLC สัญจร 
โดยได้รบัเกียรติจาก นางสาววันเพ็ญ ตันจันทรก์ูล หวัหน้างานคลังข้อมูลเพื�อการวิจัย รกัษาการแทนผู้
อํานวยการศูนย์บรรณสารและการเรยีนรู ้พรอ้มด้วยบุคลากร มาบรรยายและแลกเปลี�ยนเรยีนรูร้ว่มกัน

ณ หอ้งประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร ์ชั�น 1
ทั�งนี� ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ�ายยุทธศาสตรแ์ละพัฒนาองค์กร ดร.ศศิวิมล
บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ�ายวิชาการและคุณภาพนิสิต รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รอง
คณบดีฝ�ายวิจัยและนวัตกรรม พรอ้มด้วย ดร.สุทธชิยั ศิรนิวล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน หวัหน้างาน และบุคลากร ใหก้ารต้อนรบัและรว่มรบัฟ�ง
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คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลัย

พะเยา นําโดย อาจารย์ณรงค์ ใจเที�ยง

และ อาจารย์สุรางคนา ไชยรนิคํา

อาจารย์ประจาํสาขาวชิาอนามัยชุมชน

ได้ดําเนินการเก็บข้อมูลโครงการวจิัย

“ขจัดมลพิษสารธาเลตในฝุ�นบ้านเพิ�ม

ความยาวนานคุณภาพชวีติผู้สูง

วยั”รว่มกับทีมนักวจิัยจากมหาวทิยาลัย

มหดิล นําโดย รศ.ดร.อรวรรณ 

แก้วบุญชู รศ. ดร.ไกรชาติ ตันตระการ

อาภา และ รศ.ดร. ดวงรตัน์ อินทร 

โดยได้รบัทุนจากสาํนักงานการวจิัย

แหง่ชาติ (วช.) ทั�งนี� ได้รบัเกียรติจาก

ดร.วุฒชิยั ไชยรนิคํา รองอธกิารบดี

ฝ�ายพัฒนาคุณภาพนิสิต และ

ดร.ปฏิพัทธ ์วงค์เรอืง ผู้ชว่ยคณบดี

คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลัย

พะเยา รว่มใหก้ารต้อนรบัทีมวจิัยดัง

กล่าวด้วย ซึ�งในการเก็บข้อมูลในชว่ง

แรกนี�ได้รบัความรว่มมือจากนายก

เทศมนตรเีทศบาลตําบลแม่กา 

ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขและสิ�ง

แวดล้อมเทศบาลตําบลแม่กา ผู้อํานวย

การโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบล

แม่กา และทีมอสม.ตําบล แม่กาเป�น

อย่างดียิ�ง นอกจากนี�ยังนับเป�นการ

เสรมิสรา้งประสบการณ์จรงิในการทํา

วจิัยใหแ้ก่นิสิต คณะสาธารณสุข

ศาสตร ์ได้เป�นอย่างดี

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตจัดอบรม ITHESIS ใหแ้ก่นิสิตรหสั 63 
เมื�อวันที� 19 ธนัวาคม 2564 ณ หอ้งประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์

เมื�อวนัที� 25 ธนัวาคม 2564
คณะสาธารณสุขศาสตร ์โดยผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะ
สาธารณสุขศาสตร ์พรอ้มด้วยคณะผู้บรหิาร ได้รว่มกิจกรรมการสรุปผลการ
ดําเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ

หรอืมหาวิทยาลัยสู่ตําบลรากแก้วสรา้งประเทศ
(UNIVERSITY TO TUMBON : U2T)

ในการนี�ได้รบัเกียรติจาก นายนิกร ยะกะจาย นายอําเภอปง กล่าวเป�ดกิจกรรม
และผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.บุญลือ ฉิมบ้านไร ่หวัหน้าโครงการได้นําเสนอผล

สาํเรจ็ในการดําเนินโครงการในระยะที� 1 ในพื�นที�ตําบลนาปรงั
และตําบลขุนควร อําเภอปง จังหวัดพะเยา
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SCI BUZZ > คณะสาธารณสุขศาสตร ์ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ที�ได้ผ่านการคัดเลือก

โครงการนวตักรรมเพื�อพัฒนาการเรยีนการสอน
(SUPER KPIS ด้านวชิาการ 1.1.3) พ.ศ.2564

จากมหาวทิยาลัยพะเยา
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SCI BUZZ > คณะสาธารณสุขศาสตร ์ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ที�ได้ผ่านการคัดเลือก

โครงการนวตักรรมเพื�อยกระดับคุณภาพชวีติ
(SUPER KPIS ด้านวชิาการ 1.1.2) พ.ศ.2564

จากมหาวทิยาลัยพะเยา



PH UP NEWS
INDUSTRY >SCI BUZZ > คณะสาธารณสุขศาสตร ์ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธ ์วงค์เรอืง
ผู้ชว่ยคณบดี

ได้รบัอนุมัติแต่งตั�งใหด้าํรงตําแหน่งทางวชิาการ
ตําแหน่งผู้ชว่ยศาสตราจารย์

ในสาขาวชิาเทคโนโลยีสิ�งแวดล้อม (1804)

WORK FROM HOME
เพื�อป�องการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา สายพนัธุใ์หม ่2019

(COVID-19) ที�มกีารแพรร่ะบาดอยา่งรวดเรว็ในขณะนี� มหาวทิยาลัย
พะเยาไดอ้อกแนวทางปฏิบติัของบุคลากรในมหาวทิยาลัยพะเยา
พรอ้มทั�งใหติ้ดตามขา่วสารและมาตราการจากกระทรวงสาธารณสขุ
กรมควบคมุโรค หรอื ประกาศจากภาครฐั โดยใหถื้อปฏิบติัอยา่ง
เครง่ครดั

แล้วพบกันใหม.่..ฉบบัประจาํเดือนมกราคม 2565



ส มุ ด บั น ทึ ก
ค ณ ะ ส า ธ า ณ สุ ข ศ า ส ต ร์

คณะสาธารณสขุศาสตร ์ไดด้าํเนินการจดัทําสมุดบนัทึก เพื�อเป�นของขวญัป�ใหมใ่หแ้ก่บุคลากร
โดยได้รบัเกียรติจาก รองศาสตราจารย ์ดร.สภุกร พงศบางโพธิ� อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 

ไดเ้ขยีนคํานิยม เนื�องในโอกาสครบรอบวนัคล้ายวนัสถาปนา
คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา ครบ 1 ป� ในวนัที� 1 มกราคม 2565
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เป�นสถาบันการศึกษาชั�นนําที�มีผลดําเนินการเป�นเลิศ
ด้านสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนตะวันออก 

ในการสร้างป�ญญาและนวัตกรรมสุขภาพ
เพื� อยกระดับคุณภาพชีวิตที�ยั �งยืน ของชุมชนสู่สากล

P: PROFESSIONAL 

สมุดบันทึกสมุดบันทึก

School of Public Health
คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19 หมู่  2 ตําบลแม่กา  อํา เภอเมืองพะเยา
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