
รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีการศึกษา 2559 

1. ด้านผลงานวิชาการ 

ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร ่
(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสาร เล่มที่/
ชื่อฐานข้อมูล/รูปแบบการเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์/
เผยแพร ่

ค่า
น  าหนัก 

Cognitive Training Program to 
Improve Safety Awareness Among 
Street Sweepers on Muscle Pain in 
Chiang Rai Province 

ดร.กาญจนา ปินตาค า 
 รศ.ดร.วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์ 

วารสารศรีวนาลยัวิจยั  ปีที่ 6 ฉบับ
พิเศษ 2/2559 

0.6 

พฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืช
ของเกษตรกรบ้านร่องคี ต าบลป่าซาง 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  

ธนพร ฟองค า 
อนุธิดา เปีย่มตาช ู
แพรวพรรณ ชุ่มใจ 
ฉวีวรรณ หอมฤทธิ ์
พัทธนิษย ์ค าธาร 

รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ล าปาง
วิจัย คร้ังที่ 2 

16 สิงหาคม 
2559 

0.2 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความเครียด
ของประชาชนในชุมชนบ้านวังช้าง ต าบล
เมืองชุม อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย  

อรอุมา เริงฤทัยวรรณ 
วนัสนันท์ สวยโสภา 

สุวัฒรัส หน่อไม้หวาน 
สมพร ฟ้ากว้างไกล 

อารีย์ จอแย 
รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ล าปาง
วิจัย  ครั้งที่ 2 

16 สิงหาคม 
2559 

0.2 

ก า ร ศึ ก ษ า บ ริ บ ท ด้ า น สุ ข ภ า พ ข อ ง
เกษตรกรชาวนา ต าบลแม่ยาว อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

ณิชาภัทร เลิศพรมาตุลี 
 
 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1 

7-8 กุมภาพันธ ์
2560 

0.2 

ปัจจัยเสี่ยงและระดับความเสี่ยงของ
เกษตรกรชาวนา ต าบลบ้านดู่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

วารุณี พันธ์วงศ์ 
อุมารินทร์ จ าปา 
พนัสดา ช่างเขียน  

ดร.กาญจนา ปินตาค า 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1 

7-8 กุมภาพันธ ์
2560 

0.2 

Prevalence and factors of head 
lice infestation among primary 
school students in Northern 
Thailand 

ผศ.วัชรพงษ์   เรือนค า 
อาจารย์พัชรินทร์ วินยางค์กุล 

ผศ.ดร.นพวรรณ บุญชู 

วารสาร Asian Pacific Journal of 
Tropical Disease  

เล่มที่ 10 ปีที่ 6  1 

Variation in the Time of Colonization of 
Broiler Carcasses by Carrion Flies in 
Nakhonsawan Province, Thailand. 

ผศ.ดร.นพวรรณ บุญชู 
ผศ.วัชรพงษ์   เรือนค า 

วารสาร Journal of Medical 
Entomology  

Volume 99 
Suppl.9 
December 
2016 
ISSN 0125-
2208 

1 

Prevalence of Nutritional Status 
and Its Associated Factors among 
Primary Education Students in 
Muang District, Chiang Rai Province 

อาจารย์สุเนตรา  สมก าลัง 
อาจารย์อนุสรา  พงค์จันตา 
นางสาวสายฝน  กันแกว้ 

วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ 
 

เล่มที่ 99 เดือน 
ธันวาคม 2560 

1 

Reducing Power, Iron Chelating 
Property abd Free Radical 
Scavenging Activity of Ventilago 
denticulate Wild Leaves Extract in 
Iron-Loaded HepG2 cells 

อาจารย์อนุสรา  พงค์จันตา 
 

วารสารจดหมายเหตุทางการแพทย์ 
 

เล่มที่ 99 เดือน 
ธันวาคม 2560 

1 



ชื่อผลงาน ชื่อเจ้าของผลงาน แหล่งเผยแพร ่
(ชื่อการประชุม/ชื่อวารสาร เล่มที่/
ชื่อฐานข้อมูล/รูปแบบการเผยแพร่) 

วันเดือนปี 
ที่ตีพิมพ์/
เผยแพร ่

ค่า
น  าหนัก 

ความสัมพันธ์ระหวา่งปัจจัยสว่นบุคคล 
ความรู้ ทัศนคติ เกี่ยวกับโรคพยาธิตัวตดื
และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ปรุง
จากเนื้อสัตว์สุกๆดิบๆ ในต าบลนางแล 
จังหวัดเชียงราย 

ผศ.วัชรพงษ์   เรือนค า 
อาจารย์สุเนตรา  สมก าลัง 
อาจารย์อนุสรา  พงค์จันตา 

อาจารย์พัชรินทร์ วินยางค์กุล 

วารสารวารสารศรีวนาลัยวิจยั ปี ที่ 6 ฉบับพิเศษ 
1/2559 

0.6 

Effects of Sodium intake on sleep 
quality with uncontrolled Hyper-
tension patients in rural Chiang Rai 
Provience, Northern Thailand 

อาจารย์พัชรินทร์ วินยางค์กุล 
ผศ.วัชรพงษ์   เรือนค า 

Journal of Health Research 
 

เล่มที่ 31 ปี 
2561 

0.8 

การคุมก าเนิดของกลุ่มชาตพิันธุ ์ใน
จังหวัดเชียงราย 

ผศ.วัชรพงษ์   เรือนค า 
อาจารย์สุเนตรา  สมก าลัง 
อาจารย์อนุสรา  พงค์จันตา 

รศ.พัชรา  ก้อยชูสกุล 

วารสาร Rajabhat Journal of 
Sciences, Humanities & Social 
Sciences  

เล่มที่ 17 0.8 

ความชุกและปัจจยัท านายภาวะซึมเศร้า 
ในประชาชนเขตเทศบาล ต าบลพญาเม็ง
ราย อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

อาจารย์พัชรินทร์ วินยางค์กุล 
ผศ.วัชรพงษ์   เรือนค า 

วารสาร Rajabhat Journal of 
Sciences, Humanities & Social 
Sciences  

เล่มที่ 18 0.8 

โรคที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพที่
แพทยว์ินิจฉยัในเวชระเบียนผู้ปว่ยประกนั
ตนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแห่งหนึ่ง
ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

อาจารย์มณุเชษฐ์  มะโนธรรม 
นางสาวเนสินี  ไชยเอยี 

การประชุมวิชาการด้านโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ครั้งที่ 8   

วันที่ 1-3 
มีนาคม 2560 

0.2 

ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าของเด็ก
นักเรียนชั้นประถมศึกษา ในเขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

รวิพรรดิ พูลลาภ 
กรรณิการ์ เทพกิจ 

ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร ์
อนัญญา  เหล่ารินทอง 
ขวัญหทยั ไชยอกัษร 

วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

ฉบับที1่0                
เล่ม 1 2560 

0.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ด้านผลงานวิจัย 

ชื่อเรื่องวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ วันที่ท าสัญญา แหล่งทุน จ านวนเงิน 
การศึกษาวัฒนธรรมกลุ่มชาวเขาใน
เร่ืองเพศศึกษาชาวเขาในจังหวัด
เชียงราย 

อ.รวิพรรดิ พูลลาภ อ.พัทธนิษย์ ค าธาร 
อ.ณิชาภัทร เลิศพรมาตุลี 
นางสาวยวุลักษณ์ โชคลอย
แก้ว 

1 ตุลาคม 2559 ทุนสถาบันวิจยั
แห่งชาติ 

287,800 

บทบาทของสามีต่อภาวะอนามัย
เ จ ริ ญ พั น ธุ์ ข อ ง ห ญิ ง วั ย ห ม ด
ประจ าเดือนในกลุ่มชาวเขา จังหวัด
เชียงราย 

อ.กาญจนา ปินตาค า อ.พิณัฏฐิณีย์ จิตค า 1 ตุลาคม 2559 ส านักงาน
คณะกรรมการวิจยั

แห่งชาติ 

415,800 

รูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนส าหรับ
ผู้สูงอายุในต าบลนางแล จังหวัด
เชียงราย 

อ.สุพรรณ วนิชปริญญา
กุล 

อ.รวิพรรดิ พูลลาภ 
อ.วรัญญา มณีรัตน ์

2 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

55,000 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหวา่ง
ภาวะสมองเสื่อมและปัจจัยสว่น
บุคคลของผู้สูงอายุในต าบลนางแล 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

อ.วรัญญา มณีรัตน ์ - 3 มีนาคม 2560 ส านักวิชา
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

12,000 

การพัฒนาแนวทางการสร้างเสริม
สุขภาพจิตของผู้สูงอายุต าบลนางแล 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

อ.อนัญญา เหลา่รินทอง อ.รวิพรรดิ พูลลาภ 2 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

43,000 

การวิจัยแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา
แนวทางลดการบริโภคโซเดียมที่มีผล
ต่อคุณภาพชีวิตและคุณภาพการ
นอน หลั บ  ใ นช า ว เ ข า  จั ง ห วั ด
เชียงราย  

อ.พัชรินทร์  วินยางค์กูล ผศ.วัชรพงษ์  เรือนค า 
อ.อนุสรา พงค์จันตา 

1 ตุลาคม 2559 ส านักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

686,180 

อนามัยการเจริญพันธุ์ ในชาวเขา
จังหวัดเชียงราย 

รศ.พัชรา ก้อยชูสกุล อ.สุพรรณ วนิชปริญญากุล 
ผศ.วัชรพงษ์  เรือนค า 
อ.อนุสรา พงค์จันตา 
อ.สุเนตรา นุ่นลอย 

1 ตุลาคม 2559 ส านักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

88,000 

การศึกษาการใช้สมุนไพรตามภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพ
ของสตรีหลังคลอดในกลุ่มชาวเขา  

อ.อนุสรา  พงค์จันตา ผศ.วัชรพงษ์  เรือนค า 1 ตุลาคม 2559 ส านักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

274,800 

แนวทางการสร้างเสริมสุขภาพของ
สตรีวัยทองและผู้สูงวัยในชาวเขา 
จังหวัดเชียงราย 

อ.พัชรินทร์  วินยางค์กูล อ.ฐิติมา ทาสุวรรณอินทร ์
อ.อนัญญา เหลา่รินทอง 
อ.วรัญญา มณีรัตน ์
อ.กรรณิการ์ เทพกิจ 

1 ตุลาคม 2559 ส านักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

337,600  

การป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ในชาวเขา จังหวัด
เชียงราย 

อ.วัชรพงษ์  เรือนค า อ.พัชรินทร์  วินยางค์กูล 1 ตุลาคม 2559 ส านักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

328,700 

การศึกษาแนวทางการป้องกันและ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิในชาวเขา 
จังหวัดเชียงราย โดยใช้แบบจ าลอง
การวางแผนส่งเสริมสุขภาพ 

อ.วัชรพงษ์  เรือนค า อ.พัชรินทร์  วินยางค์กูล 1 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

72,000 

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของสตรี
หลังคลอดในชาวเขา จังหวัด
เชียงราย 

อ.สุเนตรา  นุ่นลอย 
อ.อารีย์  จอแย 
อ.อรุณี อินเทพ 
คุณสายฝน กันแก้ว 

1 ตุลาคม 2559 
ส านักงาน
คณะกรรมการวิจยั
แห่งชาติ 

313,800 

ความเครียดของผู้สู งอายุในเขต อ.มณุเชษฐ์ มะโนธรรม - 3 มีนาคม 2560 มหาวิทยาลัย 11,000 



ชื่อเรื่องวิจัย หัวหน้าโครงการ ผู้ร่วมโครงการ วันที่ท าสัญญา แหล่งทุน จ านวนเงิน 
ต าบล  นางแล จังหวัดเชียงราย ราชภัฏเชียงราย 
ผลของโปรแกรมการป้องกันการ
พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 

อ.ฐิติมา  ทาสวุรรณอินทร์ อ.กรรณิการ์ เทพกิจ 2 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย 

46,000 

รวม 2,971,680 
 

 

 

 
 


