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จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ฉบบัที� 8
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สารจากการผูบ้รหิาร
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        สวสัดี ผูร้บัขา่วสาร ในชว่งเมษายน เป�นฤดรูอ้นแต่ป�นี�ชุม่
ฉํ�าไปดว้ยหยาดฝน  ซึ�งเป�นเดอืนที�มหาวทิยาลัยพะเยา มพีธิี
มอบพระราชทานปรญิญาบตัร โดย สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา้
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี
        พระราชทานพระราโชวาทแก่ผูส้าํเรจ็การศึกษาจาก
มหาวทิยาลัยพะเยา ประจาํป�การศึกษา 2563 ความวา่พระบาท
สมเด็จพระเจา้อยูห่วัทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่ม
ใหข้า้พเจา้ มาปฏิบติัพระราชกรณยีกิจแทนพระองค์ ในพธิี
พระราชทานปรญิญาบตัรของมหาวทิยาลัยพะเยา ประจาํป�
การศึกษา 2563 ในวนันี� ขอแสดงความชื�นชมต่อผูท้รงคณุวุฒิ
และบณัฑิตทกุคน ที�ได้รบัเกียรติและความสาํเรจ็บณัฑิต
ทั�งหลายคงจะมคีวามมุง่มั�นปรารถนา ที�จะออกไปประกอบ
อาชพีการงาน สมกับที�ได้อุตสาหะเล่าเรยีนมา ไมว่า่จะทํางาน
ประเภทใดสาขาใดก็ตาม แต่ละคนต้องตั�งเป�าหมายใหช้ดัเจน
แล้วดําเนนิการอยา่งถกูต้องเหมาะสมเพื�อใหบ้รรลเุป�าหมาย 
แต่ในการทํางานนั�น ก็อาจมอุีปสรรคป�ญหาเกิดขึ�นบา้ง ยากที�
จะหลีกเลี�ยงพน้ ทกุคนจงึควรระลึกไวเ้สมอวา่ อุปสรรคป�ญหา
เป�นเรื�องปรกติธรรมดาของการทํางาน และเป�นสิ�งที�ชว่ย
ฝ�กฝนขดัเกลาความรูค้วามสามารถของคนเราไดเ้ป�นอยา่งดี
เมื�อต้องเผชญิอุปสรรคป�ญหา หากแต่ละคนตั�งสติใหม้ั �นคง
ใชป้�ญญาพจิารณาป�ญหาอยา่งรอบคอบและรอบด้าน แล้วเรง่
ปฏิบติัแก้ไขใหถ้กูต้องตรงจุด งานที�ทําก็จะดาํเนนิลลุ่วงไป
อยา่งมปีระสทิธภิาพ และสาํเรจ็ผลสมบูรณต์ามเป�าหมายที�ตั�ง
ไว ้จงึขอใหบ้ณัฑิตนาํสิ�งที�พูดนี�ไปเป�นขอ้คิดและแนวปฏิบติั
เพื�อความสาํเรจ็ในการประกอบอาชพีการงาน ตลอดจนการ
ดําเนินชวีติต่อไป นบัเป�นพระมหากรณุาธคิณุ แก่มหาวทิยาลัย
พะเยายิ�ง
         คณะสาธารณสขุศาสตร ์ยงัคงต้องปฏิบติังานหนกัใน
ภาระกิจป�องกันไวรสัโคโรนา (COVID-19) ใหเ้ขม้ขน้ยิ�งขึ�น 
และจุลสารขออภัย ในความล่าชา้ ในฉบบันี� พบกันใหมใ่นฉบบั
เดือนพฤษภาคม 2565



อบรมเชงิปฏิบติัการ

ประชุมวางแผนแนวทางการ
รว่มพฒันาวชิาการด้านสาธารณสขุ 

CONTENTS

สระเกล้าดําหัวอธกิารบดีและผูอ้าวุโส

แพทยจ์นี มพ. สูชุ่มชน

การวจิยังบประมาณรายได้

01

02

02

03

04 พธิพีระราชทานปรญิญาบตัรประจาํ
ป�การศึกษา 2563

ณ กระทรวงสาธารณสขุ 
จงัหวดันนทบุร ี

 

งานวจิยัและนวตักรรม

หลักสตูรการแพทยแ์ผนจนีบณัฑิต
คณะสาธารณสขุศาสตร ์

เนื�องในเทศกาลสงกรานต์
มหาวทิยาลัยพะเยา ประจาํป� 2565.

ป�ที� 1 ฉบบัที� 8



คณะสาธารณสขุศาสตร ์เขา้รว่ม
" พธิสีระเกล้าดําหวัอธกิารบดแีละผูอ้าวุโส เนื�องในเทศกาลสงกรานต์มหาวทิยาลัยพะเยา ประจาํป� 2565 "



การแพทยแ์ผนจนี

#08/04/65 #7 - 8/04/65 #11/04/65

ดร.ปารฉัิตร องอาจบรริกัษ์ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์
ดร.สมคิด จูหวา้

คณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา จดัโครงการ
อบรมเชงิปฏิบติัการ การเขยีน
ผลงานวจิยัในวารสารระดับ
นานาชาติ

หลักสตูรการแพทยแ์ผนจนี
บณัฑิต คณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา ได้ดําเนนิ
โครงการแพทยจ์นี มพ. สูชุ่มชน
ณ โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพ
ตําบลแมก่าโทกหวาก ต.แมก่า
อ.เมอืง จ.พะเยา

คณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา งานวจิยั
และนวตักรรม
จดัการประชุมชี�แจงการเบกิ
จา่ยการดําเนนิโครงการวจิยังบ
ประมาณรายได้คณะ
สาธารณสขุศาสตร ์ประจาํ
ป�งบประมาณ 2565

คณะสาธารณสขุศาสตร์
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ประชุมวางแผนแนวทางการรว่มพฒันา
วชิาการด้านสาธารณสขุ 

ณ กระทรวงสาธารณสขุ 

จงัหวดันนทบุร ี

คณะสาธารณสขุศาสตร ์โดย ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้ คณบดคีณะ
สาธารณสขุศาสตร ์พรอ้มดว้ย ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ดร. อนุกลู มะโนทน รอง
คณบดีฝ�ายยุทธศาสตรแ์ละพฒันาองค์กร ผู้
ชว่ยศาสตรจารย ์ดร. สมชาย จาดศร ีและ
ดร.สทุธชิยั ศิรนิวล ไดเ้ขา้รว่มประชุม
วางแผนแนวทางการรว่มพฒันาวชิาการดา้น
สาธารณสขุ เพื�อนํามาพฒันาและออกแบบ
หลักสตูรงานวจิยัและการบรกิารวชิาการ
เพื�อใหส้อดคล้องกับทิศทางการพฒันา
บุคลากรด้านสาธารณสขุ ของสภาการ
สาธารณสขุชุมชน และพฒันาความรว่มมอื
การดําเนินงานดา้นสาธารณสขุในระดบัพื�นที�
ณ กระทรวงสาธารณสขุ จงัหวดันนทบุร ี

วนัที� 18 เมษายน 2565 ไดร้บัเกียรติจาก
ดร.ไพศาล บางชวด นายกสภาการ
สาธารณสขุชุมชน นายมานะ เปาทยุ อุปนา
ยกสภาฯ ศาสตราจารย ์นายแพทยส์รุศักดิ�
ฐานีพานชิสกลุ อุปนายกสภา ฯ นายอเนก
ทิมทับ เลขาธกิารสภา ฯ ศาสตราจารย์
ดร.วงศา เล้าหศิรวิงค์ กรรมการ
ดร.ปรญิญา จติอรา่ม กรรมการ และทีมงาน
สภาการสาธารณสขุชุมชน ใหก้ารต้อนรบั
คณะผูบ้รหิารคณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา ในการประชุมเพื�อ
วางแผนความรว่มมอืในการพฒันางาน
วชิาการดา้นสาธารณสขุ ฯ ณ หอ้งประชุม 4

อาคาร 1 ชั�น 2 ตึกสาํนกังานปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ

วนัที� 19 เมษายน 2565 ไดร้บัเกียรติจาก
นายแพทยภ์านวุฒัน์ ปานเกตุ
รองอธบิดกีรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ นาย
จรสั รชักลุ ผูอํ้านวยการกองสนบัสนนุ
สขุภาพภาคประชาชน นายชาติชาย สวุรรณ
นลิย ์นกัวชิาการสาธารณสขุเชี�ยวชาญ (ดา้น
พฒันาสขุภาพภาคประชาชน) นางสาวมะลิ
ไพฑรูยเ์นรมติ ผูอํ้านวยการกองสขุศึกษา
และบุคลากรจากกองสนับสนนุสขุภาพภาค
ประชาชน/กองสขุศึกษา ใหก้ารต้อนรบัคณะ
ผูบ้รหิารคณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา ในการประชุมเพื�อ
วางแผนความรว่มมอืในการพฒันางาน
วชิาการดา้นสาธารณสขุ ฯ ณ หอ้งประชุม
ชั�น 6 กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ



-  พระราโชวาท -

          สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี

พระราชทานพระราโชวาทแก่ผูส้าํเรจ็การศึกษาจากมหาวทิยาลัยพะเยา ประจาํป�การศึกษา 2563 

ความวา่

          ในพระปรมาภิไธยพระบามสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ขออวยพรใหบ้ณัฑิตทกุคน และทกุท่าน
ที�มารว่มในพธินีี� มคีวามเจรญิก้าวหนา้และความผาสกุมั�นคงทกุประการ
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พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงพระ
กรณุาโปรดเกล้า ฯ ใหส้มเดจ็พระกนษิฐาธิ
ราชเจา้ กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ
สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดําเนนิ
มาปฏิบติัพระราชกรณยีกิจแทนพระองค์

ในการพระราชทานปรญิญาบตัร
แก่ผูส้าํเรจ็การศึกษา
จากมหาวทิยาลัยพะเยา 

คณะแพทยศาสตร ์รว่มกับ
คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา

ไดจ้ดัการฝ�กซอ้มในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร
แก่ผูส้าํเรจ็การศึกษา สงักัดคณะแพทยศาสตร ์

ประจาํป�การศึกษา 2563 โดยมบีณัฑิตและมหาบณัฑิต
คณะแพทยศาสตร ์จาํนวน 437 คน เขา้รบัการฝ�กซอ้ม
ระหวา่งวนัที� 24-26 เมษายน 2565 และเขา้รบัพระราชทาน

ปรญิญาบตัร ในวนัที� 27 เมษายน 2565 
ณ หอประชุมพญางําเมอืง มหาวทิยาลัยพะเยา
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