


ขอใหถือประโยชนสวนตนเปนที่สอง
ประโยชนของเพื่อนมนุษยเปนกิจที่หนึ่ง 

ลาภทรัพยและเกียรติยศจะตกมาแกตัวของทานเอง

ถาทานทรงธรรมะแหงวิชาชีพไว ใหบริสุทธิ์ถาทานทรงธรรมะแหงวิชาชีพไว ใหบริสุทธิ์

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
“พระบิดาแหงการแพทยแผนปจจุบัน และการสาธารณสุขของไทย”

และ “เจาฟาทหารเรือ”



สารจากอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศาสตราจารย สัมพันธ ฤทธิเดช

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณย่ิงอย่างหาท่ีสุดมิได้ท่ีสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ได้พระราชทานชื่อ

โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์	 ว่าโรงพยาบาลสุทธาเวช	 ซ่ึงหมายถึง	

โรงพยาบาลซึ่งพร้อมด้วยการแพทย์อันดีงาม	 และได้ทรงเสด็จเป็น

องค์ประธานในพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช

โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์เร่ิมให้การบริการรักษาพยาบาล

ตั้งแต่วันที่	 ๑	 กรกฎาคม	๒๕๔๗	 โดยเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์	

เขตพื้นที่ขามเรียง	และเปิดศูนย์บริการทางการแพทย์	 เขตพื้นที่ในเมือง

เมื่อวันที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๔๙

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาโรงพยาบาลสุทธาเวช	 ได้มีภารกิจ

ส�าคัญในการเป็นแหล่งฝึกงานแก่นิสิตในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

และนอกจากนี้ยังให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนท่ัวไป	ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาล	ขนาด	๒๐๐	 เตียง	และมี

บุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการรองรับการให้บริการในด้านต่างๆ

(ศาสตราจารย์	สัมพันธ์	ฤทธิเดช)

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(จากหนังสือที่ระลึก	พิธีเปิดโรงพยาบาลสุทธาเวช	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	22	มีนาคม	2559)
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ความเป็นมาของการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เริ่มด้วย...	วันศุกร์ที่	1	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2545	ขณะที่ผมเดินลง

มาจากห้องประชุมชั้น	 2	 ของโรงแรมสยามซิตี้ 	 ถนนศรีอยุธยา	

กรุงเทพมหานคร	หลังจากเลิกจากการประชุมวิชาการท่ีห้องประชุมช้ัน	

2	ของโรงแรม

ผมได้พบกบัท่าน	ศาสตราจารย์	(พเิศษ)	ดร.ภก.ภาวชิ	ทองโรจน์	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามขณะนั้น	 พร ้อมกับ	 ผู ้ช ่วย

ศาสตราจารย์	 ดร.ไกรสร	 ชัยโรจน์กาญจนาและ	ศาสตราจารย์	 นาย

แพทย์.ดร.เรือน	สมณะ,	ราชบัณฑิต	ที่มารอพบผมที่ชั้น	1	ของโรงแรม

ท่าน	ดร.ภาวิช	ได้บอกกับผมว่า	ขอให้ผมไปช่วยจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้

ด้วย	ซึ่งก็ตรงกับแนวคิดของผมพอดีที่ขณะนั้นได้ทราบว่าประเทศก�าลังขาดแคลนแพทย์จ�านวนมาก	และเป็น

โอกาสที่ดี	 ที่จะได้มีการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวตามแนวโน้มของหลายประเทศ	 โดยเฉพาะประเทศที่

พฒันาแล้ว	เพราะการผลติแพทย์ระดบันีจ้ะคุม้ค่ามากท่ีสดุและทีส่�าคญัคอืประชาชนผูข้อรบับรกิารทางการแพทย์

จะเข้าถึงได้สะดวก	 โดยจะมีสถานบริการที่ใกล้บ้านใกล้ชุมชน	และแพทย์รวมท้ังเจ้าหน้าที่ผู้จะให้บริบาลผู้เจ็บ

ป่วยก็จะใกล้ชิดชุมชนหรือเป็นส่วนหนึ่งแต่ละชุมชนด้วย

แต่การผลติแพทย์จ�าเป็นจะต้องมคีวามพร้อมทัง้ด้านปรคีลนิกิ	(ก่อนขึน้ชัน้คลนิกิ)	และด้านคลนิกิโดยมี

ข้อก�าหนดของแพทยสภา	14	ข้อในขณะนั้นที่จะต้องจัดให้ได้	โดย	14	ข้อก�าหนดของแพทยสภานั้นได้แก่	

1.	 คุณสมบัติของมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่ขอเปิดด�าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

2.	 อาจารย์

3.	 การรับนักศึกษา

4.	 หลักสูตร

5.	 ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับเตรียมแพทย์

6.	 ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปรีคลินิก

7.	 ความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับคลินิก

8.	 ระบบการดูแลนักศึกษา	/	ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

9.	 อาคารสถานที่ส�าหรับการจัดการเรียนการสอน

10.	หอพักนักศึกษา	สวัสดิการ	สโมสร	สถานที่ส�าหรับกีฬาและสันทนาการ

11.	ห้องสมุด	/	สื่อสารสนเทศ

12.	การบริหารจัดการ

13.	แหล่งเงินงบประมาณ

14.	การประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและการประเมินสถาบัน

สารจากอดีตคณบดี
ศาสตราจารย (พิเศษ) นายแพทยสมพร โพธินาม
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	 การท่ีผมต้องการอยากจะให้มแีพทยเวชศาสตร์ครอบครวักเ็นือ่งด้วย	ผมเป็นสตูนิรแีพทย์และแพทย์รักษา

มะเร็งสตรีเมื่อคร้ังก่อนเกษียณอายุราชการได้ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์ในภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา	

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ซึ่งขณะน้ันการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งต้องใช้การผ่าตัดและการรักษาด้วยรังสีวิทยาเป็น

ส่วนใหญ่	การรักษาด้วยเคมีบ�าบัดยังมีน้อย	การรักษาด้วยการผ่าตัดต้องใช้เวลามากในผู้ป่วยแต่ละราย	

แพทย์ต้องมีความอดทนสูง	 ไม่เคยได้รับประทานอาหารตามเวลาและหลังผ่าตัดผู้ป่วยก็มักจะมีโรคแทรกซ้อน

เสมอ	ต้องดูแลเป็นอย่างดีตลอด	24	ชั่วโมง	โดยเฉพาะหลังผ่าตัด	2-3	วันแรก	แต่เมื่อยิ่งรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้

มากขึ้นเท่าไหร่	จ�านวนผู้ป่วยก็ไม่ลดลง	มีแต่เพิ่มมากขึ้น	จึงต้องถามตัวเองเสมอว่า	แพทย์เน้นแต่การรักษาโรค	

แต่ขาดการป้องกันโรค	(สาเหตุของการเกิดโรค)	และการสร้างเสริมสุขภาพให้มีภูมิคุ้มกันต่อโรค

	 ฉะน้ันถ้าหากมกีารผลติแพทย์ทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการป้องกนั	(ป้องกนัสาเหตหุรอืสิง่ทีก่่อให้เกิด

โรค)	รวมท้ังการสร้างเสรมิสขุภาพกจ็ะท�าให้ประชาชนลดอตัราการเกดิโรคน้ีได้ซึง่แพทย์ลักษณะน้ีเรยีกโดยทัว่ไป

ว่า	 “แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว”	 ซึ่งการผลิตแพทย์ระดับน้ีประเทศไทยยังมีน้อย	 สาเหตุอาจมาจากนักศึกษา

แพทย์ไม่นิยมที่จะเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งจากหลายปัจจัย

ก่อนมีพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	ปี	พ.ศ.	2545	ที่เรียกว่าโครงการ	30	บาท	รักษาทุกโรคในขณะ

นัน้	ผู้ป่วยท่ีเป็นโรคมะเรง็ต้องเสยีค่าใช้จ่ายมากในการรับการรักษาโรค	เช่น	ค่าผ่าตดั	ค่ารักษาด้วยรังสี	หรอื	เคมี

บ�าบัด	ล้วนต้องเสยีค่ารกัษาพยาบาล	จ�านวนมาก	รวมทัง้บางครัง้มโีรคแทรกซ้อนด้วย	กต้็องใช้ค่ารกัษาพยาบาล

ต่อเนื่องยาวนาน	หลายครอบครัวต้องเป็นครอบครัวที่ล้มละลายจากการรักษาพยาบาล	โรงพยาบาลเอง	แม้จะ

มีโครงการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล	ผู้มีรายได้น้อย	แต่ก็ไม่สามารถจะรับผิดชอบทั้งหมดได้

เมื่อครั้งผมด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ก็ได้ถือโอกาสไปศึกษาการ

ปฏบิตังิานแพทยศาสตร์ครอบครวัทีป่ระเทศสิงคโปร์	มาเลเซยีและฮ่องกง	ซึง่เคยเป็นอาณานิคมของราชอาณาจกัร

อังกฤษมาก่อน	จึงรู้สึกประทับใจการปฏิบัติงานของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวของประเทศเหล่านี้เป็นอันมาก	

โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม	(Holistic	care)	ที่ต้องท�างานเป็นทีมที่เรียกว่า	Health	Team		

	 เมือ่ในตวัผมมคีวามคดิเรือ่งการสร้างแพทย์เวชศาสตร์ครอบครวัครุกรุน่อยูแ่ล้ว	และเป็นเรือ่งท้าทาย	ผม

จึงเสนอกับท่านอาจารย์ภาวิช	 และคณะที่ไปพบผมว่า	 ถ้าจะให้ไปช่วยจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์	 ก็จะต้องผลิต

แพทย์ลกัษณะทีผ่มได้กล่าวมานี	้ท่านจะตกลงหรอืไม่	ท่านกต็อบผมว่า	ท่านเองกม็แีนวคดิตรงกบัผม	ผมจึงตอบ

ตกลงกับท่าน	แต่ก็มเีงือ่นไขว่าต้องไปขอตรวจสอบว่า	มสีิง่สนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอน	ว่าจะพร้อมหรอืไม่	

โดยเฉพาะ	การเรียนชั้นปรีคลินิกก่อน

	 ในอดตีผมเคยมส่ีวนร่วมในการจดัตัง้คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัขอนแก่น	โดยมศีาสตราจารย์	นาย

แพทย์กวี	ทังสุบุตร	 เป็นผู้น�าจัดตั้งขณะนั้น	รวมทั้งเมื่อครั้งผมด�ารงต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	ก็

เคยไปด�าเนินการช่วยจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในระยะแรกมาก่อน	

จึงรู้วิธีการและขั้นตอนการจัดตั้งองค์กรลักษณะนี้

	 ส�าหรบัการจดัตัง้คณะแพทยศาสตร์สิง่ส�าคญัอันดับต้นๆ	รวมทัง้การจดัสิง่สนบัสนนุ	การศกึษาตามเกณฑ์	

14	ข้อ	ของแพทยสภา	เป็นสิ่งส�าคัญ	จึงจะได้รับการอนุมัติจากทั้งสภามหาวิทยาลัยและแพทยสภา

15 ปีทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม04



เมือ่เริม่ด�าเนนิโครงการเพ่ือการจดัตัง้คณะแพทยศาสตร์	กไ็ด้ม	ีผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์	เทพลกัษ์	

ศริธินะวฒุชิยั	ทีล่าออกจากโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข	และรองศาสตราจารย์	ดร.เวทินี	สุขมาก	จากคณะ

พยาบาลศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มาร่วมงานในการจัดตั้งในปี	พ.ศ.	2547	ด้วย	ซึ่งขณะนั้นก็ได้โอน

หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์	(ต่อเนื่องแบบโมดุล)	จากคณะเภสัชศาสตร์	มาอยู่ในคณะแพทยศาสตร์	โดย

ค�าแนะน�าของท่าน	ศาสตราจารย์	นายแพทย์อดุลย์	วิริยเวชกุล	อธิการบดี	ขณะนั้น

	 การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ที่ยังไม่มีงบประมาณเป็นของตนเอง	 จึงต้องขอยืมเงิน	 3	 ล้านบาทจาก

มหาวิทยาลัยมาเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง	ๆ	ในส�านักงาน	รวมทั้งการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนด้วย	ในระยะ

แรกๆ	มีรายจ่ายไม่มาก	แต่เมื่อมีเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น	ก็มีรายจ่ายหมวดเงินเดือนและหมวดค่าวัสดุเพิ่มมากขึ้น	จึง

คิดว่าต้องหารายได้เพิ่ม	

	 โดยต่อมาในเดือนมกราคม	พ.ศ.	 2547	จึงได้เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์ท่ีเรียกว่า	 Primary	 care	

center	 ในเขตมหาวิทยาลัยที่ตั้งใหม่	 ที่ต�าบลขามเรียง	 ซึ่งจะมีรายได้จากการดูแลรักษาพยาบาลนิสิตของ

มหาวิทยาลัยที่เจ็บป่วย	 โดยทางมหาวิทยาลัยมีกองทุนอุบัติเหตุท่ีจะจ่ายให้	 รวมท้ังได้เจรจากับส�านักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	เพื่อรับค่าเหมาจ่ายรายหัว	ในโครงการ	30	บาท	รักษาทุกโรคขณะนั้น

	 ตั้งแต่ต้นปี	พ.ศ.	 2545	 เป็นต้นมา	ผมได้ติดต่อท่าน	 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์เมืองทอง	แขมมณ	ี

(ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)	และ	ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม	วราวิทย์	มาช่วยในการจัดท�าหลักสูตรแพทยศาสตร์	

ทีจ่ะต้องส่งให้สภามหาวทิยาลยั	และแพทยสภารบัรอง	ซึง่ทัง้สองท่าน	ได้ให้การช่วยเหลอืเป็นอย่างดี	ซึง่พระคณุ

ของท่านทั้งสองคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้จะต้องจดจ�าไปชั่วนิรันดร์

	 หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต	 ได้รับการรับรองจากสภามหาวิทยาลัย	 เมื่อวันท่ี	 21	พฤศจิกายน	พ.ศ.

2546	และได้รับการรับรองจากแพทยสภา	เมื่อวันที่	9	มีนาคม	พ.ศ.2549	

	 การจัดท�าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์	ตามความต้องการที่หวังจะปลูกฝังให้

นักศึกษาแพทย์ได้ท�าการศึกษาต่อยอดเป็นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว	ขณะนั้นมีความยากล�าบาก	ในการที่จะ

ให้แพทยสภารบัรอง	เพราะเป็นเรือ่งใหม่	ไม่เคยมมีหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ใด	ท่ีมหีน่วยกติเวชศาสตร์ครอบครวั

จ�านวนมาก	เหมือนคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้	การน�าเสนอหลักสูตรต่อแพทยสภาและองค์กรแพทย์อื่น	ๆ	ก็ต้อง

น�าเสนอหลายครั้งก่อนที่แพทยสภาจะให้การอนุมัติ

เมื่อเริ่มมีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ขึ้น	 ก็มีอีก	 6	มหาวิทยาลัย	มีความประสงค์จะจัดตั้งเช่น

เดียวกันได้แก่

1.	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

2.	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 (จัดตั้งมาก่อนแล้วแต่ยังไม่เคยรับนักศึกษามา

ท�าการศึกษา	แพทยสภาจึงให้คณะฯ	น�าหลักสูตรมาขอรับรองก่อนจึงจะสามารถรับนักศึกษาได้)

3.	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

4.	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5.	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

6.	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 (มาร่วมประชุมเพื่อการจัดต้ังรอบแรกและต่อมาก็

ขอยกเลิก)
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ต่อมาคงเหลือเพียง	6	คณะโดยรวมกับคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ซึ่งก็ได้ร่วมกัน

จัดตั้งเป็นเครือข่ายโรงเรียนแพทย์ใหม่	ได้ประชุมและช่วยเหลือในเรื่องต่าง	ๆ	ร่วมกันมาตลอดจนถึงปัจจุบัน

คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ได้รับนักศกึษารุ่นแรก	เมือ่วันท่ี	26	พฤษภาคม	พ.ศ.	2549	

และปัจจุบันได้จบแพทยศาสตร์บัณฑิตไปแล้ว	7	รุ่น	จ�านวน	287	คน	

คณะแพทยศาสตร์	 ได้เจริญและพัฒนาในด้านต่าง	ๆ	มาโดยล�าดับ	จวบจนปัจจุบันเราได้มีสิ่งก่อสร้าง	

โรงพยาบาลสุทธาเวช	1	หลัง	อาคารปรีคลินิก	1	หลัง	อาคารคณะแพทยศาสตร์	1	หลัง	และจะมีการพัฒนาต่อ

เป็นโรงเรียนแพทย์ขนาด	400	เตยีง	และ	600	เตยีง	เพือ่ขยายโอกาสของการศกึษาแพทยศาสตร์ให้กุลบตุร	กุลธดิา

ในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไปตลอดกาลนาน
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คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ก่อตั้งเมื่อวันท่ี	

21	พฤศจิกายน	2546	เพื่อผลิตแพทย์และพัฒนาก�าลังคนทางด้านการ

แพทย์ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานเพือ่ตอบสนองต่อความต้องการแพทย์

ของประเทศ	ซึ่งเป็นระยะเวลาที่คณะแพทยศาสตร์ได้เปิดด�าเนินการมา

ครบ	15	ปี	 จากการตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่าง	 ๆ	 ของคณะพบว่าในทุก

หน่วยงานได้มกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	ภายใต้การน�าของคณบดทีัง้สาม

ท่าน	 ในแต่ละช่วงคือ	 ศ.นพ.สมพร	 โพธินาม	ศ.นพ.ดร.เรือน	 สมณะ	

รศ.นพ.สุชาติ	อารีมิตร	จนถึงในช่วงที่ได้เข้ามารับหน้าที่นี้	

ด้านการเรยีนการสอน	ทุกหลกัสตูรผ่านการประเมนิคณุภาพการ

ศึกษา	 ทั้งจากการประเมินของส�านักงานการอุดมศึกษาและจาก

สภาวิชาชีพ	 หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	 เป็นหลักสูตรแรก

ในประเทศไทยท่ีได ้รับการรับรองว ่าได ้มาตรฐานตามเกณฑ์

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	 และหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์ท่ีได้รับรองคุณภาพนับเป็นอันดับ	 3	

ของประเทศ	มีนิสิตและอาจารย์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติหลายรางวัลเป็นที่น่าภูมิใจ

ด้านการวิจัย	ได้มีความก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง	มีการสร้างองค์ความรู้เพิ่มขึ้น	มีผู้ท�าวิจัยเพิ่มขึ้นเป็นที่

น่ายินด	ีด้านการบรกิารวิชาการสูชุ่มชน	ได้รบัการยอมรบัและชืน่ชมระดบัประเทศ	หน่วยงานหลายแห่งได้ประสาน

ตดิต่อให้ความร่วมมือ	ในด้านการด�าเนนิการแบบสหสาขาวชิา	(Interprofessional	Education-IPE)	ซึง่ยงัมคีวาม

ก้าวหน้าต่อเนื่อง

ด้านการบริการวิชาการในการดูแลสุขภาพของโรงพยาบาลสุทธาเวช	มีความก้าวหน้าทั้งด้านโครงสร้าง

ทางกายภาพ	บุคลากร	และจ�านวนผู้มารับบริการสุขภาพ	รวมทั้งมีผู้บริหารโรงพยาบาลและทีมงานที่พึ่งเข้ามา

รับหน้าที่ได้เริ่มงานอย่างเข้มแข็ง	เพื่อน�าไปสู่ความเป็นเลิศของคณะแพทยศาสตร์ตามวิสัยทัศน์

ด้านท�านบุ�ารงุศลิปวฒันธรรม	คณะแพทยศาสตร์ให้ความส�าคญัมาก	เพราะถอืว่าเป็นส่วนท่ีจะช่วยสร้าง

เสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 ด้านความสุภาพ	อ่อนโยน	ความเอื้ออาทร	 เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์	มาสู่การ

ดูแลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ	เพราะวัฒนธรรมท้องถิ่นหลายอย่างท�าให้เกิดปัญหาสุขภาพได้

ในปี	พ.ศ.	2561	อนัเป็นวาระครบรอบ	15	ปีของการก่อตัง้คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยมหาสารคาม	

ผลงานที่ด�าเนินไปได้ผลอย่างน่าภูมิใจทุกด้านนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกระดับในคณะ

แพทยศาสตร์	จึงขอขอบคุณทุก	ๆ	คน	และขอให้มีก�าลังใจที่ดี	ร่วมท�างานกันอย่างเข็มแข็งยิ่งๆ	ขึ้นต่อไป

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	พลตรีหญิง	แพทย์หญิง	วณิช	วรรณพฤกษ์)

คณบดีคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สารจากคณบดี
ศาสตราจารยเกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทยหญิง วณิช วรรณพฤกษ
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 หนังสือ	 15	 ป ีทอง	 คณะแพทยศาสตร ์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เล่มนี้	 ก�าเนิดจากมติของ

คณะผูบ้รหิารคณะแพทยศาสตร์	ในการประชมุเมือ่วนั

ที่	3	พฤษภาคม	2561	เพื่อเป็นบันทึกช่วงหนึ่งของการ

พัฒนาของคณะแพทยศาสตร์	ระหว่างปี	พ.ศ.2546	-	

2561	การจัดท�าหนังสือดังกล่าว	ด�าเนินการโดยคณะ

กรรมการที่คณบดีคณะแพทยศาสตร์	แต่งต้ังจ�านวน	

14	คน	โดยมี	อ.นพ.วิทยา	จารุพูนผล	และ	ผศ.นพ.ภีม	

เอี่ยมประไพ	เป็นประธานและรองประธานตามล�าดับ	

เ ดิ มก� าหนดจะให ้ เ ส ร็ จทั น วั นสถาปนาคณะ

แพทยศาสตร์	คอื	วนัที	่21	พฤศจกิายน	2561	แต่คณะ

ท�างานหลายท่านต้องร่วมเตรียมการประชุมวิชาการ

นานาชาตขิองคณะแพทยศาสตร์	ในช่วงเวลาดงักล่าว	

ด้วยความจ�ากัดในด้านเวลา	 จึงท�าให้หนังสือเล่มนี้

ส�าเร็จในช่วงต้นปี	2562	คณะผู้จัดท�าฯ	ขอกราบอภัย

ในความล่าช้า	อย่างไรกต็าม	หนงัสอืเล่มนีก้ไ็ด้รวบรวม

สาระต่างๆ	ที่มีคุณค่า	เป็นประจักษ์พยานความส�าเร็จ

อนัเกดิจากผลงานของท่านคณบดทุีกท่าน	และทมีงาน

ร่วมกับบุคลากรทุกระดับชั้น	ที่ได้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ

อย่างต่อเนื่อง	 จนบรรลุเป็น	 15	ปีทองของการพัฒนา

คณะแพทยศาสตร์	ในปี	พ.ศ.	2561	

 หวังว่า	หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับ

ผูส้นใจจะได้ศกึษา	และมีส่วนสนบัสนนุสถาบนัแห่งนี้

ให้เจริญก้าวหน้า	 เป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางการ

แพทย์	และสาธารณสุขท่ีมคีณุภาพ	เป็นสถาบนับรกิาร

สุขภาพท่ีมีมาตรฐานสากล	 เป็นท่ีพึ่งด้านสุขภาพของ

ประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้

เคยีง	รวมทัง้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูต้ามพนัธกิจทุกๆ

ด้าน	ที่มีผลงานวิชาการ	การค้นคว้าวิจัย	และผลงาน

ต่างๆ	 เพื่อประโยชน์ของชุมชนภาคอีสาน	 สังคมไทย	

และสากลสืบไป.

บ	ท	น	ำ
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ค�ำขวัญจังหวัดมหำสำรคำม

พุทธมณฑลอีสาน	 ถิ่นฐานอารยธรรม

ผ้าไหมล�้าเลอค่า	 ตักสิลานคร

.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

	 เมืองมหาสารคามนั้นงามนัก

งามด้วยรักงามด้วยรู้คู่ถิ่นสยาม

สืบสมบัติวัฒนธรรมอันดีงาม

สารคามคือคุณค่าสาระคน

เนาวรัตน์	พงษ์ไพบูลย์	ศิลปินแห่งชาติ	กวีซีไรท์	(11	มีนาคม	2525)

ประวัติความเป็นมาของคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทที่ 1

1.1	ประวัติศาสตร์	และต�านานเมืองมหาสารคาม

ในพื้นทีจ่ังหวดัมหาสารคามปัจจุบนัมีประวัตศิาสตร์เหตุการณ์ส�าคญัเกีย่วกบัการแพทย์	รวมทัง้ต�านาน

เมืองมหาสารคามที่น่าสนใจหลายเรื่อง	ดังนี้

ก่อนอาณาจกัรสโุขทยั	มหีลกัฐานปรากฏในศลิาจารึกของอาณาจกัรขอมมคีวามว่า	ประมาณพทุธศักราช	

1725	-	1729	พระเจ้าชยัวรมนัที	่7	ทรงบ�าเพญ็พระราชกศุลตามความเชือ่ในพทุธศาสนา	โดยสร้างสถานพยาบาล

เรียกว่า	 “อโรคยาศาลา”	จ�านวน	102	แห่งขึ้น	 ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและบริเวณ

ใกล้เคียง	พร้อมทั้งก�าหนดผู้ท�าหน้าที่รักษาพยาบาลไว้อย่างชัดเจน	ได้แก่	แพทย์	พยาบาล	เภสัชกร	ผู้จดสถิติ	ผู้

ปรุงอาหารและยา	รวมจ�านวน	92	คน	โดยเขียนไว้เป็นภาษาสันสกฤต	พร้อมทั้งมีพิธีกรรมบวงสรวงพระไภสัชย

ครุไุวฑูรย์ประภา	ตามความเชือ่ทางศาสนาพทุธลัทธมิหายาน	ด้วยการบชูา	ด้วยยาและอาหารก่อนการแจกจ่าย

ให้แก่ผู้ป่วยด้วย	ปัจจุบันยังมีหลักฐาน	อโรคยาศาลา	ที่ยังเหลือเป็นปราสาทที่สมบูรณ์ที่สุดปรากฏอยู่คือ	กู่บ้าน

เขวา	จังหวัดมหาสารคาม

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	(รชักาลที4่)	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะ	

“บ้านกุดยางใหญ่”	ขึ้นเป็น	 “เมืองมหาสารคาม”	 เมื่อวันที่	 22	สิงหาคม	พ.ศ.2408	 โดยมีพระเจริญราชเดชหรือ

ท้าวมหาชัย(กวด)	เป็นเจ้าเมืองคนแรก
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หนึ่งร้อยห้ำสิบปีศรีมหำสำรคำม

ภูมินาม	 ภูมิมณฑล	 มงคลสถาน	

ภูมิไผท	 ภูมิธรรม	 ภูมิต�านาน

บันดาล	 สาระคน	 คนสารคาม

เนาวรัตน์	พงษ์ไพบูลย์	ศิลปินแห่งชาติ	กวีซีไรท์	(22	สิงหาคม	2558)

ในปี	พ.ศ.	2471	นสิติแพทย์ปรญิญารุ่นแรกของประเทศไทย	ซึง่มมีาตรฐานเทียบเท่าอารยประเทศส�าเรจ็

การศึกษาจ�านวน	18	คนเป็นที่น่ายินดีว่า	หนึ่งในแพทย์ปริญญารุ่นแรกคือ	นายแพทย์หม่อมหลวงเต่อ	สนิทวงศ์	

ได้มาปฏิบัติงานอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามตั้งแต่ปี	พ.ศ.2471	จังหวัดมหาสารคามจึงมีวิวัฒนาการทางด้านการ

แพทย์และสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการปฏิบัติการ	ด้านวิชาการ	ด้านการบริหารจัดการ	มีสถาบัน

การศึกษาระดับต่างๆ	 จนเป็นที่มาของค�าว่า	 “เมืองตักสิลา”	 ตัวอย่างของสถาบันที่เกี่ยวกับการแพทย์และ

สาธารณสุขได้แก่

-	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

-	 โรงพยาบาลมหาสารคาม	(พ.ศ.	2494)

-	 วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม	(พ.ศ.2525)

-	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(วศ	/	มค	:	2511,	มศว/มค	:	2517,	มมส	:	2537)

-	คณะพยาบาลศาสตร์	(พ.ศ.2541)

-	คณะเภสัชศาสตร์	(พ.ศ.	2542)

-	คณะสาธารณสุขศาสตร์	(พ.ศ.	2546)

-	คณะแพทยศาสตร์	(พ.ศ.	2546)

-	คณะสัตวแพทยศาสตร์	(พ.ศ.	2555)

ในปี	พ.ศ.	2561	เป็นวาระเฉลิมฉลองครบรอบ	50	ปี	ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	และเป็นปีที่	คณะ

แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ก่อตั้งครบ	15	ปี
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1.2	ประวัติคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 ความเป็นมา

	 เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยยังมีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข	 โดย

เฉพาะสาขาแพทยศาสตร์	 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุข	ปี	 2542	สัดส่วนของ

แพทย์ต่อประชากรในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืเป็น	1	:	8,116	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัค่าเฉลีย่	ต่อประชากรทัว่ประเทศ

เป็น	1	:	3,395	ในฐานะสถาบนัอดุมศกึษาทีต่ัง้อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ	และมีศักยภาพในการผลิตบคุลากร

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้น	

โดยมีการด�าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้	

	 วันที่	1	กุมภาพันธ์	2545	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ในขณะนั้น	(ศ.ดร.ภก.ภาวิช	ทองโรจน์)	

และคณะ	(ศ.นพ.ดร.เรอืน	สมณะ,ราชบณัฑติ	และ	ผศ.ดร.ไกรสร	ชยัโรจน์กาญจนา)	ได้เดนิทางไปพบ	ศ.นพ.สม

พร	 โพธินาม	 ซึ่งก�าลังร่วมประชุมวิชาการที่กรุงเทพมหานคร	 เพื่อเชิญให้เป็นประธานโครงการจัดตั้งคณะ

แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (ศ.นพ.สมพร	 โพธินาม	ท่านเกิดท่ีจังหวัดมหาสารคาม	 เป็นศิษย์เก่า

โรงเรียนสารคามพิทยาคม	 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	ส�าเร็จแพทยศาสตรบัณฑิตจากศิริราช	 รุ่นที่	 65	 ในปี	

พ.ศ.2503	ศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา	ได้รับ	American	Board	OB	-	GYN	และ	Oncology	Gyne.	ท่านผ่านงาน

บริการ	งานวิชาการและงานบริหารต่างๆ	อาทิเช่น	ร่วมก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	,	คณบดี

คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ,	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น	 ,	 ร่วมจัดตั้งมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี	และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	ท่านเกษียณอายุราชการเมื่อปี	พ.ศ.2538	ท่านได้รับเลือกเป็น

หนึ่งใน	150	คนดีศรีมหาสารคาม	ในวาระฉลอง	150	ปี	การตั้งเมืองมหาสารคาม	เมื่อปี	พ.ศ.	2558)

อาจารย์แพทย์อาวุโส	 3	 ท่านที่มีส่วนส�าคัญในการร่วมร่างหลักสูตรฉบับแรกของคณะแพทยศาสตร	์

ประกอบด้วย	1.ศ.นพ.สมพร	 โพธินาม	2.รศ.นพ.เมืองทอง	แขมมณี	 3.ศ.นพ.เฉลิม	 วราวิทย์	 โดยเน้นให้คณะ

แพทยศาสตร์	เป็นสถาบันทางวิชาการด้านเวชศาสตร์ครอบครวั	ผลติบณัฑติและแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์

ครอบครัวและชุมชนที่มีคุณภาพ	ประกอบด้วยคุณธรรมและจริยธรรม	สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า	เป็นแหล่งอ้างอิง

ทางวิชาการของท้องถิ่น	ประเทศชาติ	และนานาชาติ	และยุทธศาสตร์ที่จะท�าให้เกิดผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	

วันที่	21	พฤศจิกายน	2546	สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ได้มีมติให้จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์	และวัน

ที่	21	พฤศจิกายน	ของทุกปีถือเป็นวันสถาปนาคณะฯ	เมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลให้เปิดคณะแพทยศาสตร์	

นัน้	ได้รับมอบหมายให้รบัผดิชอบพืน้ที	่6	จงัหวดั	ในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื	ประกอบด้วย	จงัหวดัมหาสารคาม	

จังหวัดร้อยเอ็ด	จังหวัดกาฬสินธุ์	จังหวัดสกลนคร	จังหวัดนครพนม	และจังหวัดมุกดาหาร	ในเวลาต่อมาได้เพิ่ม

พื้นที่รับนักเรียนจากจังหวัดขอนแก่นอีก	1	จังหวัด
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 ปัญหาของการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย

1.	 ความเชือ่ถอืของแพทยสภาท่ีมีต่อคณะแพทยศาสตร์	ซึง่เป็นคณะแพทยศาสตร์เปิดใหม่	ในต่างจังหวดั

นั้นมีน้อย

2.	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	มีทรัพยากร	รวมทั้งงบประมาณจ�ากัด

3.	 หลักสูตรคณะแพทยศาสตร์	 “เน้นสร้าง	น�าซ่อม”	คือ	 เน้นเวชศาสตร์ครอบครัว	ดูแลผู้ป่วยแบบองค์

รวม	(Holistic	care)	มากกว่าผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง	(Specialist)

4.	 ประเทศไทยอยู่ในภาวะขาดแคลนอาจารย์แพทย์และพยาบาลจ�านวนมาก

5.	 การท�าความเข้าใจกบัสถาบนัร่วมผลิตของกระทรวงสาธารณสุข	ซึง่เดมิมภีารกจิให้บริการ	ซึง่เมือ่เพิม่

ภารกิจการเรียนการสอนเข้ามา	ในระยะแรก	จึงยากในการบรรลุความร่วมมือ

 แนวทางการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ อาจสรุปได้ 4 แนวทางหลัก ดังนี้

1. กำรจดัท�ำหลักสูตร ด�ำเนนิกำรในรปูคณะกรรมกำร	เพือ่แสวงหาการมส่ีวนร่วมจากทกุภาคส่วนท่ี

เกี่ยวข้อง

2. จัดตั้งคณะกรรมกำร 3 คณะ

2.1	 คณะกรรมการอ�านวยการ

2.2	 คณะกรรมการจัดท�าหลักสูตร	Preclinic

2.3	 คณะกรรมการจัดท�าหลักสูตร	Clinic

3. กำรจัดหำทรัพยำกร	

3.1	 อาคารสถานที่	 วัสดุอุปกรณ์	 เพื่อการเรียนการสอน	และการปฏิบัติงาน	ในระยะเริ่มด�าเนิน

งาน	 ส�านักงานชั่วคราว	 ตั้งอยู ่ที่อาคารบรมราชกุมารี	 (พ.ศ.2546)	 และอาคาร

วทิยาศาสตร์ชวีภาพ	ห้อง	305	ชัน้	3	คณะวิทยาศาสตร์	วทิยาเขตพืน้ท่ี	ขามเรียง	อ.กนัทรวชิยั	

(ม.ใหม่)	 และได้ย้ายมาอยู่คณะแพทยศาสตร	์ วิทยาเขตในเมือง	 (ม.เก่า)	 เลขท่ี	 269	ถนน

นครสวรรค์	อ�าเภอเมือง	จงัหวดัมหาสารคาม	ซึง่เป็นส�านกังานถาวร	ตัง้แต่เดอืนพฤศจิกายน	

พ.ศ.	2548	จนถึงปัจจุบัน

3.2	 การขอยืม	เงินจ�านวน	3	ล้านบาทจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	เพื่อใช้จ่ายในระยะเริ่มต้น

3.3	 การบรรจุบุคลากร	อาจารย์	 และสายสนับสนุน	ส�าหรับอาจารย์	 Preclinic	 ซึ่งสังกัดคณะ

วิทยาศาสตร์	 หลังจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์	 (ศ.นพ.สมพร	 โพธินาม)	และคณะได้ไป

พบปะและเชื้อเชิญแล้ว	ส่วนใหญ่แสดงความประสงค์ขอย้ายมาสังกัดคณะแพทยศาสตร	์

(จ�านวน	17	คน	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2552)	โดยประสานกับคณะวิทยาศาสตร์ตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

3.4	 การจัดตั้งศูนย์บริการปฐมภูมิ	(Primary	Care	Center)

15 ปีทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 13



4. กำรเตรียมจัดหำสถำบันร่วมผลิต

4.1		 คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	สอนชั้น	Preclinic

4.2		 สถานบันร่วมผลิตคือโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท่ีได้รับมาตรฐานโรงพยาบาล	

HA	(Hospital	Accreditation.)	ตามเกณฑ์ทีแ่พทยสภาก�าหนด	ซึง่ในขณะนัน้คอืโรงพยาบาล

ร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลกาฬสินธุ์

4.3		 ประสานกับสถาบัน	Residency	Training	Center.	ในการส่งแพทย์ไปฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญ	

(Board,	Sub	Board)	เพื่อกลับมาเป็นอาจารย์

4.4		 จัดท�าแผนพัฒนาคณะ	แผนการเรียนการสอน	Course	Syllabus.

4.5		 การเตรียมรับการประเมินจากแพทยสภาตามเกณฑ์ใหม	่ 14	 ข้อ	 ซึ่งแพทยสภาก�าหนดให้

คณะแพทยศาสตร์	ที่เปิดใหม่ในระยะนั้น	6	แห่ง	ถือปฏิบัติได้แก่

1.	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.	 ส�านักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

3.	 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4.	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

5.	 ส�านักวิชาแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

6.	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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 จุดเปลี่ยน

1.	 ได้รบัการสนบัสนนุจากรฐับาล	เพือ่แก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์	โดยอนมุัตงิบประมาณในการผลติ

แพทย์	 3	ล้านบาท/คน	ซึ่งครึ่งหนึ่งของงบประมาณดังกล่าวจัดสรรให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก	 (ศพค)	

ของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

2.		มหาวิทยาลัยมหาสารคามให้การสนับสนุนให้ยืมเงินมาด�าเนินการเบื้องต้นเป็นจ�านวน	 3	ล้านบาท	

ซึ่งปัจจุบันได้ใช้คืนหมดแล้ว	และอนุมัติอัตราบรรจุศูนย์บริการปฐมภูมิ	(Primary	Care	Center)

3.		การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ได้รับความกรุณาจาก	 รศ.นพ.	 เมืองทอง	

แขมมณี	และ	ศ.นพ.เฉลิม	วราวิทย์	มาช่วยท�าหลักสูตรอย่างเต็มที่	รวมทั้งบุคลากรทุกคนมีความมุ่งมั่น

4.		การจดัตัง้คณะแพทยศาสตร์ใหม่ในช่วงเวลาใกล้เคยีงกนั	6	แห่ง	ได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้	และช่วยเหลอื

กันในลักษณะเครือข่าย	ท�าให้มีพลังมาก	สามารถผลักดันให้แพทยสภาเห็นชอบหลักสูตรแนวทางใหม่	และ

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ)	เห็นชอบ	ให้สร้างโรงพยาบาลของแต่ละคณะได้	ซึ่งเป็นที่มาของ

ชือ่อาคาร	ในข้ันตอนการขออนุมตังิบประมาณจะเป็นลักษณะเดยีวกนัคอื	“อาคารศนูย์บรกิารทางการแพทย์และ

ศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ”

	 ปจัจุบนัคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยมหาสารคาม	มีอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วจิัย

เฉลิมพระเกียรติจ�านวน	2	อาคาร	ลักษณะคล้ายอาคารแฝดตั้งอยู่คู่กันเห็นเด่นเป็นสง่า	อาคารแต่ละหลังสูง	12	

ชั้น	มีความส�าคัญ	ดังนี้

-	 อาคาร	1	คือ	อาคารโรงพยาบาลสุทธาเวช

-	 อาคาร	2	คือ	อาคารส�านักงานและอาคารเรียนรวมของนิสิต
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หมำยเหตุ : 

-	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์	ดร.เรือน	สมณะ,	ราชบัณฑิต	รักษาการคณบดี

	 (	1	มกราคม	2554	-	31	มีนาคม	2554	)

-	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์รัฐ	สอนสุภาพ	รักษาการคณบดี	

	 (	11	มกราคม	2560	-	30	เมษายน	2560	)

ศาสตราจารย์(พิเศษ)	นายแพทย์สมพร	โพธินาม

21 พฤศจิกายน 2546 - 31 ธันวาคม 2553

ศาสตราจารย์	นายแพทย์	ดร.เรือน	สมณะ,	ราชบัณฑิต	(ถึงแก่กรรม)

1 เมษายน 2554 - 31 มีนาคม 2558

รองศาสตราจารย์	นายแพทย์สุชาติ	อารีมิตร

1 เมษายน 2558 - 10 มกราคม 2560

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	พลตรีหญิง	แพทย์หญิงวณิช	วรรณพฤกษ์

1 พฤษภาคม 2560 - 3 มกราคม 2562

1.3	ท�าเนียบคณบดีคณะแพทยศาสตร	์
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หนึ่งในภารกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 คือ	 การให้บริการด้าน
สุขภาพแบบองค์รวมที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล	 เพื่อ
ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่นักเรียน	
นสิิตนกัศกึษา	บคุลากรและประชาชนทัว่ไป	รวมทัง้เป็น
สถานทีศ่กึษาและฝึกปฏบิตังิานของแพทย์ประจ�าบ้าน	
แพทย์ใช้ทุน	นิสิตแพทย์	นิสิตแพทย์แผนไทยประยุกต์	
นิสิตปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	 (Paramedic)	 นิสิต
พยาบาลและบุคลากรทางสาธารณสุข	โดยมีการพัฒนาตามล�าดับ	ดังนี้

1 กรกฎำคม 2547 เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์	วิทยาเขตพื้นที่ขามเรียง	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด
มหาสารคาม	(ม.ใหม่)

6 กุมภำพันธ์ 2549 เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์	 วิทยาเขตพื้นท่ีในเมือง	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัด
มหาสารคาม	(ม.เก่า)

12 กรกฎำคม 2549 เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์	 วิทยาเขตพื้นที่ในเมือง	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
มหาสารคาม	(ม.เก่า)

1 ตุลำคม 2552 ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิ(สปสช)	เขต	7	ขอนแก่น	ได้มมีตใิห้	ศนูย์บรกิาร
ทางการแพทย์ผ่าน	การประเมินมาตรฐาน	ดังนี้

ศนูย์บรกิารทางการแพทย์	วทิยาเขตพืน้ทีใ่นเมอืง	(ม.เก่า)	เป็นหน่วยบรกิารประจ�า	(CUP	:	Contracting	
Unit	For	Primary	Care)	รับผิดชอบประชากรในเขต	6	ชุมชน	ประกอบด้วย	ชุมชนศรีสวัสดิ์	1,	ชุมชนศรีสวัสดิ์	2,	
ชุมชนศรีสวัสดิ์	3,	ชุมชนปัจฉิมทัศน์	1,	ชุมชนปัจฉิมทัศน์	2,	และชุมชนตักสิลา	ต�าบลตลาด	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
มหาสารคาม

ศูนย์บริการทางการแพทย์	วิทยาเขตพื้นที่ขามเรียง	(ม.ใหม่)	เป็นหน่วยบริการประจ�า	(CUP	:	Contract-
ing	Unit	For	Primary	Care)	รับผิดชอบประชากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ประกอบด้วยนักเรียนและนิสิต	
54,756	คน	และบุคลากร	3,682	คน	(ข้อมูล	ณ	วันที่	12	มิถุนายน	2558)	การบริการระดับปฐมภูมิระยะแรก	มี	
ผศ.นพ.เทพลักษ์	ศิริธนะวุฒิชัย	รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์เป็นผู้รับผิดชอบ

อาคารศนูย์บรกิารทางการแพทย์และศนูย์วจิยัเฉลิมพระเกยีรต(ิอาคาร1)	เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็	
12	ชั้น	ขนาด	200	เตียง	มีพื้นที่	ใช้สอย	17,430	ตารางเมตร	ตั้งอยู่ในวิทยาเขตพื้นที่ในเมือง	(ม.เก่า)	เริ่มก่อสร้าง
วันที่	 16	 ตุลาคม	 2552	แล้วเสร็จวันที่	 15	มีนาคม	 2556	 โดยเงินงบประมาณแผ่นดินร่วมกับเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	รวมทั้งสิ้น	279,538,600	บาท	(สองร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันหก
ร้อยบาทถ้วน)	ส�าหรับเครื่องมือ	อุปกรณ์การแพทย์	และการปรับปรุงตกแต่งห้องพิเศษ	 ได้รับความร่วมมือจาก
แรงศรัทธาของชาวจงัหวดัมหาสารคามและจงัหวัดใกล้เคยีงร่วมบริจาคเพิม่เตมิจากเงนิงบประมาณ	อาคารศนูย์
บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติเป็นชื่อในขั้นตอนของการของบประมาณและพัฒนามาเป็น
โรงพยาบาล	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ในเวลาต่อมา

ประวัติโรงพยาบาลสุทธาเวช

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทที่ 2
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1 มีนำคม 2557 ได้ย้ายการให้บรกิารสขุภาพจากอาคารศนูย์บรกิารทางการแพทย์	เขตพืน้ทีใ่นเมอืงมา
ด�าเนินการ	ณ	 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนอกโดยมี	
อาจารย์นายแพทย์มานิต	ธีระตันติกานนท์	เป็นรองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์	(ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล)

16 มิถุนำยน 2557 ได้ขยายการให้บริการแผนกผู้ป่วยใน	จ�านวน	30	เตียง	เปิดแผนกฉุกเฉินให้บริการ
ตลอด	24	ชั่วโมง	และในปีเดียวกันได้เปิดให้บริการห้องผ่าตัด	จ�านวน	3	ห้อง

26 พฤศจิกำยน 2558 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณจาก	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	พระราชทานชื่อโรงพยาบาลว่า	“สุทธา
เวช”	 (หมายถึง	 โรงพยาบาล	ซึ่งพร้อมด้วยการแพทย์อันดีงาม)	และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษร
พระนามาภิไธย	“	ส.ธ.	”	ประดับที่ป้ายชื่อโรงพยาบาลด้วย

11 กุมภำพันธ์ 2559 โรงพยาบาลสุทธาเวช	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	พระราชทานพระฉายาลักษณ์	2	พระรูป
เพือ่อญัเชญิประดบัไว้ทีโ่รงพยาบาลสทุธาเวช	และลงพมิพ์ในหนังสือท่ีระลึกพธิเีปิดโรงพยาบาลสุทธาเวชนับเป็น
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น	 และเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ผู ้ป่วยและบุคลากรโรงพยาบาลสุทธาเวชคณะ
แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า	 นอกจากหนังสือที่ระลึกแล้ว	 คณะ
แพทยศาสตร์ได้จดัท�าของทีร่ะลกึเป็นเหรยีญ	60	พรรษา	สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีบรรจุ
ในตลับก�ามะหยี่สีม่วงด้วย

โดยมี	ผศ.นพ.รัฐ	สอนสุภาพ	 เป็นรองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์	 (ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล)	ใน
ช่วงเปลี่ยนผ่านคณบดี	2	ท่าน	มีผู้บริหาร	3	ท่านมารับผิดชอบเป็นผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสุทธาเวช	ดังนี้

1.	อาจารย์นายแพทย์สรรญชัย	สมบตัไิหมไทย	รกัษาการรองคณบดฝ่ีายโรงพยาบาล	(10	มกราคม	2560	
-	15	ตุลาคม	2560)

2.	ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงศิราภรณ์	สวัสดิวร	(16	ตุลาคม	2560	-	31	กรกฎาคม	2561)
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงไกร	โกวิทางกูร	(	1	สิงหาคม	2561	-	ปัจจุบัน)
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ภาพพระราชทาน ๒ พระรูป ซึ่งคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทูลขอพระราชทาน

(ตามประชามติของประชาคมทาง LINE ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙)

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานพระฉายาลักษณ์	2	พระรูป
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อาจารย์นายแพทย์มานิต	ธีระตันติกานนท์

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์	

(1	มกราคม	2555	-	30	เมษายน	2558)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์รัฐ	สอนสุภาพ

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์	และ	โรงพยาบาลสุทธาเวช	

(1	พฤษภาคม	2558	-	9	มกราคม	2560)

อาจารย์นายแพทย์สรรญชัย	สมบัติไหมไทย

รักษาการรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสุทธาเวช

(10	มกราคม	2560	-	15	ตุลาคม	2560)

ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงศิราภรณ์	สวัสดิวร

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสุทธาเวช	

(16	ตุลาคม	2560	-	31	กรกฎาคม	2561)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เกรียงไกร	โกวิทางกูร

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

โรงพยาบาลสุทธาเวช

(1	สิงหาคม	2561	-	ปัจจุบัน)

ท�าเนียบผู้บริหารโรงพยาบาลสุทธาเวช

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ข้อมูลสภาพปัจจุบัน	

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทที่ 3

ปรัชญา	วิสัยทัศน์	ปณิธาน	พันธกิจ ค่านิยมองค์กร	ยุทธศาสตร์

 ปรัชญา

 ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน	

 วิสัยทัศน์

	 คณะแพทยศาสตร์ชัน้น�าได้มาตรฐานสากล	พร้อม

สร้างสรรค์นวัตกรรมการบริบาลสุขภาพชุมชนแบบ

องค์รวม

 ปณิธาน

 เป็นสถาบันที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนาแพทย์และ

บุคลากรทางการแพทย์	 โดยเน้นด้านเวชศาสตร์

ครอบครวัและชมุชน	เวชศาสตร์ผูส้งูวยัและทุพพลภาพ

เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

 พันธกิจ

 1.	 ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ท่ีมีคุณภาพ	ตาม

มาตรฐานสากลและสามารถให้การบริบาลสุขภาพ

ประชาชนแบบองค์รวม	

	 2.	 ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ	สามารถบูรณา-

การการเรยีนการสอน	การบรกิารวิชาการ	และน�าไปใช้

ประโยชน์สู่ชุมชนและสังคม

	 3.	ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน	สงัคมแบบองค์รวม	

เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

	 4.	อนรุกัษ์ศลิปวัฒนธรรมประเพณแีละภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

 ค่านิยมองค์กร

MED - MSU

M =	 Morality	(คุณธรรม)

E	 =	 Efficiency	(ประสิทธิภาพ)

D	 =	 Development	of	Self	and	Organization	

	 	 (พัฒนาตนเองและองค์กร)

M	 =	 Management	with	Good	Governance	

	 	 (บริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาล)

S	 =	 Social	Responsibility	(รับผิดชอบต่อสังคม)

U	 =	 Unity	(สามัคคี)

 ยุทธศาสตร์

	 ยทุธศำสตร์ที ่1	การผลติบัณฑติท่ีมคีณุภาพตาม

มาตรฐานวิชาชีพระดับสากล	มีความรู้ความสามารถ

ดูแลผู้ป่วยและชุมชนอย่างเป็นองค์รวม

 ยทุธศำสตร์ที ่2	การวจิยัเพือ่สร้างองค์ความรูแ้ละ

พัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มหรือใช้ประโยชน์ให้

กับชุมชนและสังคม

	 ยุทธศำสตร์ที่ 3	การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียน

รู ้ 	 และการให้บริบาลสุขภาพแบบองค์รวมตาม

มาตรฐานสากล

	 ยุทธศำสตร์ที ่4 การบรูณาการการท�านบุ�ารงุศิลป

วฒันธรรม	ขนบธรรมเนยีมประเพณภีมูปัิญญาท้อง	ถ่ิน

ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 ยุทธศำสตร์ที่ 5	การพัฒนาระบบบริหารจัดการ	

ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
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ตราประจ�าคณะ

ตรำโรจนำกรสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัย

มหำสำรคำม 

มีความหมายว่า	 “ดวงตรำแห่งควำมเจริญ

รุ่งเรือง”

พญำนำค	 เป็น	 สัญลักษณ์ของชาวไทยส่ือถึงงู

ใหญ่	ซึ่งมีต�านานที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ของโลกมา

ตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ	 สถาบันต่าง	 ๆ	 ของไทยท่ี

เกี่ยวข้องกับทางแพทย์จะมีสัญลักษณ์ของ	 งูหรือ

พญานาคเก่ียวข้องด้วย	 และ	 พญานาคยังมีความ

สัมพันธ์กับขนบธรรมเนียมความเชื่อถือของภูมิภาค

อีสาน	เป็นสัตว์ที่ ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ดูแลแหล่ง

น�้าและเป็นสัตว์ที่คอยดูแลปกป้องพระพุทธเจ้า	 จาก

ภัยอันตรายต่าง	 ๆ	 รวมทั้งยังมีลวดลายที่แสดงถึง

ศิลปกรรมของไทย	

(ผู้ออกแบบ : นำงสำวดวงจันทร์ นำควัน 

นักวิชำกำรโสตทัศนศึกษำ)

ลายประจ�ายาม
เป็นลวดลายที่ เป ็นเอกลักษณ์ไทย	 และเป็น

ภูมิปัญญาของชาวอีสานในการแกะสลักตามโบสถ์	

วิหาร	ต้นเทียน	หรือถักทอเป็นเสื้อผ้า

ชื่อภาษาไทย
“คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”

ชื่อภาษาอังกฤษ
Faculty	of	Medicine,	

Mahasarakham	University.

ปี	พ.ศ.	2546
ปี	ค.ศ.	2003	เป็นปีก่อตั้ง	คณะแพทยศาสตร์	

สีเขียว	เป็นสีประจ�าคณะแพทยศาสตร์	

ต้นไม้ประจ�าคณะ 
ต้นพญำยำ

Hesperthusa crenulata (Roxb.) M.Roem

(ที่มา	:	www.phargarden.com)

“พญำ” หมำยถงึ ผูเ้ป็นเจ้ำ ผู้เป็นใหญ่ “ยำ” คอื

สิ่งที่ใช้รักษำโรค ซ่ึงเปรียบเสมือนอำวุธ ในกำร

รักษำของหมอ

ภูมิปัญญาของชาวอีสานในการแกะสลักตามโบสถ์	

“คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”
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โครงสร้างคณะแพทยศาสตร์

1. งำนนโยบำยและแผน

2. งำนกำรเงินและบัญชี

3. งำนพัสดุ

4. งำนกำรเจ้ำหน้ำที่

5. งำนธุรกำรและยำนยนต์ 

6. งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

7. งำนวิจัยและประกันคุณภำพ

8. งำนกิจกำรนิสิต

9. งำนประชำสัมพันธ์ 

10. งำนอำคำรสถำนที่และสิ่งแวดล้อม

11. งำนวิชำกำร

12. งำนวิศวกรรมบริกำรและซ่อมบ�ำรุง

13. งำนกิจกำรพิเศษ

14. งำนวิเทศสัมพันธ์

1. งำนอ�ำนวยกำร

2. งำนกำรแพทย์

3. งำนกำรพยำบำล

4. งำนเภสัชกรรม

5. งำนเวชระเบียนและสถิติ

6. งำนห้องปฏิบัติกำร

7. งำนรังสีวินิจฉัย

8. งำนทันตกรรม

9. งำนกำยภำพบ�ำบัด

10. งำนเวชกรรมสังคม

11. งำนโภชนำกำร

12. งำนพัฒนำคุณภำพ

13. งำนประกันสุขภำพ

14. งำนแพทย์แผนไทยประยุกต์

15. งำนจ่ำยกลำง

คณะแพทยศาสตร์

1. สำขำวิชำแพทยศำสตร์

2. สำขำวิชำแพทย์แผนไทยประยุกต์

3. สำขำวชิำปฏบิตักิำรฉกุเฉนิกำรแพทย์

4. สำขำวิชำบัณฑิตศึกษำ

5. หน่วยแพทยศำสตรศึกษำ

คณบดี

รองคณบดี

หัวหน้าส�านักงานเลขานุการคณะ

หัวหน้างาน

(ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ลงวันที่	18	สิงหาคม	2560)

โครงสร้างการบริหารงานคณะแพทยศาสตร์

คณะกรรมการประจ�าคณะ

สาขาวิชา ส�านักงานเลขานุการคณะ โรงพยาบาลสุทธาเวช
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คณะกรรมการประจ�าคณะแพทยศาสตร์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจ�าคณะ

แพทยศาสตร์	ณ วันที่ 5 มกรำคม พ.ศ. 2559	ดังรายชื่อต่อไปนี้

1.	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	 	 ประธานกรรมการ

2.	ผศ.นพ.รัฐ	สอนสุภาพ	 	 กรรมการ

3.	ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ	ตงศิริ	 	 กรรมการ

4.	รศ.ดร.ปราโมทย์	ทองกระจาย	 	 กรรมการ

5.	ศ.นพ.สมพร	โพธิ์นาม	 	 กรรมการ

6.	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด	 	 กรรมการ

7.	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์	 	 กรรมการ

8.	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม	 	 กรรมการ

9.	ผศ.ดร.พิศมัย	หอมจ�าปา	 	 กรรมการ

10.	อ.ปิยาภรณ์	แสนศิลา	 	 กรรมการ

11.	อ.ดร.นันทวรรณ	ทิพยเนตร	 	 กรรมการ

12.	อ.พญ.สุกัญญา	ชูคันหอม	 	 กรรมการ

13.	ผศ.นพ.เทพลักษ์	ศิริธนะวุฒิชัย	 	 กรรมการและเลขานุการ

14.	หัวหน้าส�านักงานเลขานุการคณะฯ	 	 ผู้ช่วยเลขานุการ
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ท�าเนียบรองคณบดี	คณะแพทยศาสตร์	
ปีงบประมาณ	2547	-	ปัจจุบัน

1 รองศาสตราจารย์	ดร.วาทินี(เวทินี)	สุขมาก

-		ผู้อ�านวยการส�านักงานโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์	(2547	-	2548)

-		รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร	(2549)

2

	

ศาสตราจารย์	นายแพทย์เฉลิม	วราวิทย์	

รักษาการรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	(2549	-	2551)

3

	

อาจารย์	นายแพทย์วิทยา	จารุพูนผล

-		รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหาร	(2551)

-		รองคณบดีฝ่ายบริหาร	(2552	-	2553)	

-		รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ	(2554	-	2558)	

4 รองศาสตราจารย์	ดร.ปราโมทย์	ทองกระจาย

-		รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ	(2550	-	2552)	

-		รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ	(2553	-	2555)	

-		รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ	(2556	-	2558)	

-		รองคณบดีฝ่ายบริหาร (2559)	

5

	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์เทพลักษ์	ศิริธนะวุฒิชัย

-		รักษาการรองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์	(2549	-	2551)

-		รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์	(2552	-	2555)

-		รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ	(2556	-	2558)

-		รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต	(2559	-	ปัจจุบัน)

15 ปีทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 27



ท�าเนียบรองคณบดี	คณะแพทยศาสตร์	
ปีงบประมาณ	2547	-	ปัจจุบัน

6 ศาสตราจารย์	ดร.ภก.ชยันต์	พิเชียรสุนทร,	ราชบัณฑิต

รองคณบดีฝ่ายบริหาร	(2554	-	2558)

7 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์กิจประมุข	ตันตยาภรณ์

-  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	(2554	-	2558)

-		รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและแพทยศาสตร์ศึกษา	(2561)

8 อาจารย์	นายแพทย์มานิต	ธีระตันติกานนท์

รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์	(2556	-	2558)

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์รัฐ	สอนสุภาพ

-		รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล	(2559)

-		รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน	(2560	-ปัจจุบัน)

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นเรศ	วโรภาสตระกูล

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาคุณภาพ	(2559)

15 ปีทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม28



11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.แพทย์หญิงศิรินาถ	ตงศิริ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย	(2559	-	ปัจจุบัน)

12 ศาสตราจารย์	คลินิก	พญ.ศิราภรณ์	สวัสดิวร

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล	

(16	ตุลาคม	2560	-	31	กรกฎาคม	2561)

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพ.เกรียงไกร	โกวิทางกูร

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

(1	สิงหาคม	2561	-	ปัจจุบัน)

ท�าเนียบรองคณบดี	คณะแพทยศาสตร์	
ปีงบประมาณ	2547	-	ปัจจุบัน

15 ปีทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 29



ท�าเนียบผู้ช่วยคณบดี	คณะแพทยศาสตร์
ปีงบประมาณ	2554	-	ปัจจุบัน

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.แพทย์หญิงศิรินาถ	ตงศิริ	

-	ผู้ช่วยคณบดี	(2554	-	2555)

-	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย	(2556	-	2557)	

2

	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์รัฐ	สอนสุภาพ

-	ผู้ช่วยคณบดี	(2554	-	2555)	

-	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการทางการแพทย์	(2556	-	2557)	

3

	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.พิศมัย	หอมจ�าปา

-	ผู้ช่วยคณบดี	(2554)

-	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา	(2556	-	2557)	

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สมจินตนา	ทั่วทิพย์

ผู้ช่วยคณบดี	(2554	-	2555)	

5

	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ชูศักดิ์	นิธิเกตุกุล

ผู้ช่วยคณบดี	(2555)	

6 รองศาสตราจารย์	ดร.ชัยสิทธิ์	สิทธิเวช

-	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายปรีคลีนิก	(2556	-	2557)

-	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย	(2560	-	ปัจจุบัน)

7 อาจารย์สุวรรณา	แม่นปืน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทย์แผนไทยฯ	(2556	-	2557)

15 ปีทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม30



ท�าเนียบผู้ช่วยคณบดี	คณะแพทยศาสตร์
ปีงบประมาณ	2554	-	ปัจจุบัน

8 อาจารย์	นายแพทย์สรรญชัย	สมบัติไหมไทย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล	(2559	-	ปัจจุบัน)

9 อาจารย์	ดร.ลดาชาติ	แต่พงษ์โสรัถ

-	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต	(2559)

-	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	(2560	-	ปัจจุบัน)

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วลัยพร	ทองเจริญบัวงาม

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย	(2559)

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	แพทย์หญิงจริยา	จิรานุกูล

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต	(2559)

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุทธิวรรณ	ธรรมวัตร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	(2560	-	ปัจจุบัน)

13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ดรุณี	พ่วงพรพิทักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร	(2560	-	ปัจจุบัน)

15 ปีทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 31



ท�าเนียบหัวหน้าสาขาวิชา

ท�าเนียบหัวหน้าส�านักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์

ปีงบประมาณ	2558	-	ปัจจุบัน

ปีงบประมาณ	2553	-	ปัจจุบัน

อ.พญ.สุกัญญา	ชูคันหอม
หัวหน้าสาขาแพทยศาสตร์

นางณัฐนันท์	มาบุญธรรม
เลขานุการคณะฯ

(ต.ค.2552	-	ม.ค.2553)

ผศ.ดร.พิศมัย	หอมจ�าปา
หัวหน้าสาขาบัณฑิตศึกษา
(พ.ศ.2558	-	พ.ศ.2560)

นางพรทิพย์	พันธุมชัย
ผู้รักษาการหัวหน้าส�านักงานเลขานุ
การคณะฯ	(ก.ค.	-	ก.ย.	2554)

รศ.ดร.ปราโมทย์	ทองกระจาย
หัวหน้าสาขาบัณฑิตศึกษา

(พ.ศ.2561)

นางสาวสุกัญญา	ครุฑไชยันต์
ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าส�านักงานเลขานุ

การคณะฯ	(ส.ค.	-	ธ.ค.	2556)

อ.วัลลภา	ลีลานันทกุล
หัวหน้าสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์

(พ.ศ.2561)

นางลัดดาภรณ์	เชื้อในเขา
หัวหน้าส�านักงานเลขานุการคณะฯ

(ม.ค.	2557	-	ปัจจุบัน)

อ.ปิยาภรณ์	แสนศิลา
หัวหน้าสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์

(พ.ศ.2558	-	พ.ศ.2560	)

นายจักริน	เพชรสังหาร	
รักษาการเลขานุการคณะฯ

(ก.ค.-	ก.ย.2553)

อ.ดร.นันทวรรณ	ทิพยเนตร
หัวหน้าสาขาวิชาปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์

น.ส.อุราภรณ์	ยาตรา
รักษาการเลขานุการคณะฯ
(	1	ก.พ.53	-	30	มิ.ย.53)
(	1	ม.ค.54	-	30	มิ.ย.54)
(	20	ก.พ.55	-	19	ส.ค.56)

15	ปีทอง	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม32



6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17

ท�าเนียบหัวหน้างานส�านักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์

1 2 3 4 5

ที่ ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่

1 ด.ต.ชาตรี		ไตรยขันธ์ นักพัสดุ หัวหน้างานพัสดุ

2 นางสาวสุกัญญา		ครุฑไชยันต์ นักวิชาการเงินและบัญชี หัวหน้างานการเงินและบัญชี

3 นางสาวอุราภรณ์		ยาตรา นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนช�านาญการ หัวหน้างานนโยบายและแผน

4 นางสาวบุญฑริกา		หวานอารมณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานวิจัยและประกันคุณภาพ

5 นางปริยากร		ปุราถานัง นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานวิชาการ

6 นายกฤตยชญ์		ไชยค�าภา นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานกิจการนิสิต

7 นางสาวปิยวรรณ		สุวรรณเกษม นักประชาสัมพันธ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

8 นางสาวมะลิ		นารินนท์ บุคลากร หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

9 นายธนาทร		อารวริต วิศวกร หัวหน้างานวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง

10 นายวรวิทย์		แสนผาลา นักรังสีการแพทย์ รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีฯ

11 นางนุชจรีย์		บัวขาว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานอาคารและสิ่งแวดล้อม

12 นางสาววิไลวรรณ		หลวงจิตต์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หัวหน้างานธุรการและยานยนต์

13 นางสาวอัญชลี		สินธุมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาการหัวหน้างานกิจการพิเศษ

14 นางสาวพิสินี		จะระคร นักวิเทศสัมพันธ์ รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

15 นางสาวอาทิตยา		รัตนโรจนากุล นักวิชาการศึกษา อดีตหัวหน้างานวิชาการ

16 นางสาวจิระกรณ์		พูนน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อดีตหัวหน้างานนโยบายและแผน

17 นายจักรพันธ์		แสงใส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ อดีตหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ

15	ปีทอง	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 33



6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

ท�าเนียบหัวหน้างานส�านักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์

1 2 3 4 5

ที่ ชื่อ ต�าแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่

1 อ.พญ.สุกัญญา	ชูคันหอม อาจารย์ หัวหน้างานการแพทย์

2 นางปาลิตา	พูลเพิ่ม พยาบาล หัวหน้างานการพยาบาล

3 นางสิรินธร	นิลวรรณาภา พยาบาล หัวหน้างานเวชกรรมสังคม

4 นางสาววงเดือน	วงษ์ส�าราญ พยาบาล หัวหน้างานประกันสุขภาพ	/	

รักษาการหัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ

5 ทน.พญ.เบญจพร	แก้วค�าใต้ นักเทคนิคการแพทย์ หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ

6 ดร.อธิพงศ์	พิมพ์ดี นักกายภาพบ�าบัด หัวหน้างานกายภาพบ�าบัด

7 ทพ.พิชัย	งามวิริยะพงศ์ ทันตแพทย์ หัวหน้างานทันตกรรม

8 นายวิสุทธิ์	มัชปาโต นักโภชนาการ หัวหน้างานโภชนาการ

9 นางสุวันเพ็ญ	สีแสง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รักษาการหัวหน้างานอ�านวยการ

10 นางปาริชาต	ดอนบรรจง พยาบาล หัวหน้างานจ่ายกลาง

11 นางสาวพนิดา	อุตวัฒน์ พยาบาล หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ

12 ภญ.จุฬาภรณ์	กันทะวิทย์ เภสัชกร หัวหน้างานเภสัชกรรม

13 นายวรวิทย์	แสนผาลา นักรังสีการแพทย์ หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย

14 นางสาวนงนุช	วีระวงค์ แพทย์แผนไทย หัวหน้างานแพทย์แผนไทยประยุกต์

15 นางจีราภรณ์		เรียงอิศราง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อดีตหัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ

15 ปีทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม34



อาจารย์ประจ�าสาขาวิชา

	อาจารย์สาขาวิชาปรีคลินิก

ที่ ชื่อ	-	สกุล สาขา สถาบัน

1 ผศ.ดร.กฤษณา	หอมวุฒิวงศ์ กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 ผศ.ดร.กนกพร	ไชยอนันต์พร Doctor	of	Sciena HEIDELBERG	UNIVERSITY

3 ผศ.ดร.กุสาวดี	แสงดี ชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 ผศ.ดร.ขวัญจิต	อภัยจิตต์ สรีรวิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 อ.ดร.จงกลณี	ธนาไสย์ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6 ผศ.ดร.จิณัติตา	จิตติวัฒน์ ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7 อ.ดร.จุไรรัตน์	จงถวิล ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 รศ.ดร.ชัยสิทธิ์	สิทธิเวช ชีวเวชเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 อ.ชูวดี	ปริวัฒนากุล กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10 ผศ.ดร.ฐานยา	โกมุทรินทร์ ชีววิทยาสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

11 ผศ.ดร.ดรุณี	พ่วงพรพิทักษ์ ชีวเวชเคมีทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

12 รศ.ดร.ต้องจิตร	ถันชมนาง ปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13 อ.ดร.เทวฤทธิ์	เบิกบาน กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

14 ผศ.ดร.นุชนาถ	ไหมหรือ ชีวเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ที่ ชื่อ	-	สกุล

1 รศ.ดร.ปราโมทย์	ทองกระจาย

2 อ.นพ.วิทยา		จารุพูนผล

3 อ.นพ.ประพัฒน์		ศิริธราธิวัตร

4 ศ.ประยงค์	ระดมยศ

5 Dr.	Tomas	Peter	Timothy	Cushnie

6 Dr.	Ong	Hek	Cheng

7 นพ.คิมหันต์	ยงรัตนกิจ

8 ผศ.นพ.เกรียงไกร		โกวิทางกูร

9 อ.ดร.วิภาดา	วิจักขณาสัญฉ์

10 ศ.นพ.สุรพล	เวียงนนท์

11 นางศิริพร		รองหานาม

12 รศ.อรนุช	วุตติวิโรจน์

13 รศ.พญ.จิราพร	สิทธิถาวร
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ที่ ชื่อ	-	สกุล สาขา สถาบัน

15 ผศ.ดร.เบญจพร	บุราณรัตน์ เภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16 อ.ดร.พัชรวรรณ	สูจยานนท์ วิทยาภูมิคุ้มกัน มหาวิทยาลัยมหิดล

17 ผศ.ดร.รติกร	ชาติชนะยืนยง วิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

18 อ.ดร.ลดาชาติ	แต่พงษ์โสรัถ สรีรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

19 ผศ.ดร.วรัญญา	จตุพรประเสริฐ วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20 ผศ.ดร.วลัยพร	ทองเจริญบัวงาม ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

21 อ.ดร.วัลยา	เนาวรัตน์วัฒนา ชีวเวชเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

22 อ.ดร.วินิตา	เฝ้าสันเทียะ Bioinformatics University	of	Aberdeen	

ประเทศสก็อตแลนค์

23 ผศ.ดร.วิภาวดี	ได้ผลมาก ความหลากหลายทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

24 ผศ.ดร.สมจินตนา	ทั่วทิพย์ กายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

25 อ.ดร.สราวุธ	บรรบุผา สรีรวิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26 ผศ.ดร.สุทธิวรรณ	ธรรมวัตร Microbiology Flinders	University,	Australia

	อดีตอาจารย์แพทย์สาขาวิชาปรีคลินิก

ที่ ชื่อ	-	สกุล สาขา สถาบัน

1 อ.สุมาลี	ชัยชนะดี อาจารย์ปรีคลินิค ชีวเคมีทางการแพทย์

	อาจารย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ที่ ชื่อ	-	สกุล สาขา สถาบัน

1 ผศ.พญ.กมลวรรณ	ตั้งวรพงศ์ชัย อายุรศาสตร์ แพทยสภา

2 อ.พญ.กฤติยากร	ดงเทียมสี ศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3 อ.พญ.กองกาญจน์	จันทน์จารุสิริ จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต

4 อ.นพ.กิตติธัช	จิระเกียรติ์ ออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 อ.นพ.กิตติศักดิ์	ตั้งจิตเพียรวิทย์ อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6 อ.พญ.เกศ	ศรีสว่างวงศ์ โสต	ศอ	นาสิกวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

7 ผศ.พญ.จริยา	จิรานุกูล จิตเวชศาสตร์ แพทยสภา

8 อ.นพ.จิรายุส	อัครประเสริฐกุล แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

9 อ.นพ.เฉลิมพล	โพธิ์กุล ศัลยศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10 อ.นพ.ชญากร	พนัธ์นิกุล โสต	ศอ	นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11 อ.พญ.ฐานิตา	หล่อจิตต์เสียง จักษุ แพทยสภา

12 อ.นพ.ณัฐพล	วงษ์หาแก้ว อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

13 อ.พญ.ณัฐพลิน	จันทชุม รังสีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

15 ปีทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม36



ที่ ชื่อ	-	สกุล สาขา สถาบัน

14 อ.พญ.ถลัชนันท์	ค�าทะแจ่ม เวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยมหิดล

15 อ.พญ.เถามณี	รวยสูงเนิน พยาธิกายวิภาค มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16 ผศ.นพ.เทพลักษ์	ศิริธนะวุฒิชัย สูตินรีวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

17 ผศ.นพ.เทพอุทิศ	กั้วสิทธิ์ พยาธิวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

18 อ.นพ.ธนัท	ยศปัญญา วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

19 อ.นพ.ธนานันท์	ธเนศวรอนันต์ อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

20 อ.นพ.บวร	แสนสุโพธิ์ จักษุ แพทยสภา

21 อ.พญ.เบญจรัตน์	ตรีวิริยานุภาพ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

22 อ.นพ.ปฏิญญา	ยุทธชาวิทย์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

23 ผศ.นพ.ปริญญา	สีหไตร จักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

24 อ.พญ.ปานฤทัย	ปรัชญาอาภรณ์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

25 อ.นพ.พงษ์วริษฐ์	จันทรัตน์ วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

26 อ.พญ.พรรณิพิศ	วงศ์มีฤทธิ์ กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

27 อ.พญ.พลอยทราย	รุจกรกานต์ จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

28 อ.นพ.พสิษฐ์	อัศวธนบดี อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

29 อ.พญ.พุทธพร	ชินสถิต วิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

30 อ.นพ.ภควัส	ไพรศานติ ออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

31 อ.พญ.ภัทราวดี	ศิริประภานนท์กุล สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

32 อ.นพ.ภาวิชญ์	บุญญะพานิชสกุล ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

33 ผศ.นพ.ภีม	เอี่ยมประไพ โสต	ศอ	นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

34 อ.พญ	มนสินี	เวียงค�า รังสีวินิจฉัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

35 ผศ.นพ.รัฐ	สอนสุภาพ รังสีวิทยาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล

36 อ.พญ.วิธรรดา	อัครพิมาน แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

37 ผศ.พญ.ศุภวดี	วงศ์นิจศีล อายุรศาสตร์ทั่วไป มหาวิทยาลัยขอนแก่น

38 ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ	ตงศิริ Ph.D.(HELTH	ECONOMICS) University	of	london

39 อ.นพ.สมาธิ	ปัทมธรรมกุล อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

40 อ.นพ.สรรญชัย	สมบัติไหมไทย ตจวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

41 อ.พญ.สุกัญญา	ชูคันหอม อายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

42 อ.พญ.สุจิตรา	สมสงวน กุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

43 อ.พญ.สุทธิดา	วิจิตรพันธ์ โสต	ศอ	นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

44 อ.นพ.อยุทธ์	จินตรักษ์ ประสาทศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

45 อ.นพ.อภิวุฒิ	ชมภูนุชประภา ออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล

46 อ.พญ.อลิตา	สมบัติไหมไทย ตจวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

47 อ.พญ.อัจฉรา	โชคสกุลทรัพย์ รังสีวิทยาวินิจฉัย มหาวิทยาลัยมหิดล

15 ปีทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 37



	อดีตอาจารย์แพทย์สาขาวิชาแพทยศาสตร์

ที่ ชื่อ	-	สกุล สาขา สถาบัน

1 อ.พญ.ฐิติมา	ลัญจกรสิริพันธุ์ อาจารย์แพทย์ จักษุวิทยา

2 อ.พญ.จุฬาลักษณ์	สุวรรณสุโข อาจารย์แพทย์ กุมารเวชศาสตร์

3 อ.พญ.	ธนาพร	นันต์ธนพานิช อาจารย์แพทย์ วิสัญญีวิทยา

4 อ.พญ.นภาจรีย์	โอฬารกิจอนันต์ อาจารย์แพทย์ อายุรศาสตร์

5 อ.พญ.เมธิณีณัฐ	เลิศโกวิทย์ อาจารย์แพทย์ รังสีวิทยาวินิจฉัย

6 อ.พญ.ยินดี	บุญตรา อาจารย์แพทย์ แพทยศาสตร์

7 อ.พญ.ศรัณย์พร	เตชะสิรังกูล อาจารย์แพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต

8 อ.พญ.ศรินยา	ศรีสารคาม อาจารย์แพทย์ กุมารเวชศาสตร์

9 อ.พญ.สุจิราพร	พวกพระลับ อาจารย์แพทย์ รังสีวินิจฉัย

10 อ.พญ.	สุพิสชา	ธีรศาศวัต อาจารย์แพทย์ ประสาทวิทยา

11 อ.นพ.อภิเชษฐ์	ศิรินวเสถียร อาจารย์แพทย์ อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร

12 อ.นพ.อาทิตย์	วงษ์เสาวศุภ อาจารย์แพทย์ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

13 อ.นพ.อุดม	ชุติคงเฉลิมโรจน์ อาจารย์แพทย์ แพทยศาสตร์

14 อ.นพ.เอกรัฐ	โพธิรุกข์ อาจารย์แพทย์ จักษุวิทยา

	อาจารย์สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์

ที่ ชื่อ	-	สกุล สาขา สถาบัน

1 อ.กุลิสรา	อุ่นเจริญ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 อ.จิตรลดา	คงค�า การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3 อ.ณรงค์ศักดิ์	จันทะวัง การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4 อ.ธิดารัตน์	ขวัญสวัสดิ์ รังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล

5 อ.ปิยะพงษ์	ยัพราษฎร์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 อ.ปิยาภรณ์	แสนศิลา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7 ผศ.พรพิมล	วงศ์สุวรรณ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

8 อ.ภคมน	ธนทัศกิตติ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

9 อ.มนตร์ปาจรีย์	ณ	ร้อยเอ็ด การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล

10 อ.นรากร	เส็งเล็ก การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

11 อ.วัลลภา	ลีลานันทกุล การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

12 อ.สุวรรณา	แม่นปืน การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

13 อ.อดิสรณ์	คงค�า การแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14 อ.ดร.อ�าภา	คนซื่อ วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

15 ปีทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม38



	อดีตอาจารย์แพทย์สาขาวิชาแพทยแผนไทยประยุกต์

ที่ ชื่อ	-	สกุล สาขา สถาบัน

1 อ.ไชยยา	สนิท อาจารย์แผนไทยฯ -

2 อ.ภก.ณัฐพงษ์	วิชัย อาจารย์แผนไทยฯ เภสัชภัณฑ์

	อาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ที่ ชื่อ	-	สกุล สาขา สถาบัน

1 อ.เกียรติศักดิ์	ชัยพรม เวชกิจฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 อ.จันทนา	ศรีพราว เวชกิจฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3 อ.ชลลดา	ทอนเสาร์ พยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 อ.ดร.นันทวรรณ	ทิพยเนตร การพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5 อ.วชิร	ชนะบุตร สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 อ.อัจฉรา	ค�ายา เวชกิจฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	อดีตอาจารย์แพทย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ที่ ชื่อ	-	สกุล สาขา สถาบัน

1 อ.ดร.วิภาดา	วิจักขณาลัญฉ์ อาจารย์เวชกิจ หลักสูตรและการสอน

	อาจารย์สาขาวิชาบัณฑิตศึกษา

ที่ ชื่อ	-	สกุล สาขา สถาบัน

1 ผศ.ดร.ชูศักดิ์	นิธิเกตุกุล ความหลากหลายทางชีวภาพและชวีวทิยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 อ.นิรันดร์	อินทรัตน์ ระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3 ผศ.ดร.พิศมัย	หอมจ�าปา Ph.D.	With	 an	Emphasis	 on	Medical	

and	Nutritional	Anthropology

University	of	Oregon,	USA

4 อ.ดร.ราณี	วงศ์คงเดช การพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	อดีตอาจารย์แพทย์สอนสาขาวิชาบัณฑิตศึกษา

ที่ ชื่อ	-	สกุล สาขา สถาบัน

1 ผศ.ดร.วิเชียร	สิทธิประภาพร อาจารย์บัณฑิต ประสาทวิทยาการรู้คิด

และปัญญา
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4.1 ด้านการผลิตบัณฑิต

4.1.1 หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต (พ.บ.)

วันที่	21	พฤศจิกายน	2546	ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ครั้งที่	11/2546	ได้มีมติให้จัดตั้ง

คณะแพทยศาสตร์	เห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	(6	ปี)	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.2547)

ข้อมูลการพัฒนาตามพันธกิจบทที่ 4

วันที่	9	มีนาคม	2549	แพทยสภาได้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	(6	ปี)	และหลักสูตรผ่านมติ

เห็นชอบที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ครั้งที่	5/2549	 เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2549	(หลักสูตรใหม่	

พ.ศ.	2549)	โดยในปีการศึกษา	2549	รับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	รุ่นที่	1	จ�านวน	48	คน	ปัจจุบันได้

ส�าเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตไปแล้ว	7	รุ่น	จ�านวน	287	คน

ปีกำรศึกษำ จ�ำนวนนิสิตส�ำเร็จกำรศึกษำ

2554 46

2555 45

2556 48

2557 47

2558 47

2559 50

2560 48

รวม 287
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4.1.2 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์ (พท.ป.)

วันที่	15	มกราคม	2547	คณะแพทยศาสตร์ได้รับโอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการแพทย์

แผนไทยประยุกต์	(ต่อเนื่อง	-	โมดูล)	จากคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

และได้ด�าเนนิการปรบัปรงุหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ	สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์เป็นเทยีบ

โอน	 โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ครั้งที่	 5/2548	 เมื่อวันที่	 27	พฤษภาคม	2548	มีมติเห็นชอบ

หลักสูตร	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2548)

ปี	 พ.ศ.	 2552	 ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเดิมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์	 เป็นหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	และเปิดสถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 เพื่อ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	 ปัจจุบันได้ส�าเร็จการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	(สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์)	แล้ว	9	รุ่น	จ�านวน	404	คน

ปีกำรศึกษำ จ�ำนวนนิสิตส�ำเร็จกำรศึกษำ

2552 65

2553 83

2554 35

2555 25

2556 39

2557 38

2558 37

2559 38

2560 44

รวม 404
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4.1.3 หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำปฏิบัติกำรฉุกเฉินกำรแพทย์ (วท.บ.)

วันที่	26	มีนาคม	2553	ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ครั้งที่	3/2553	มีมติเห็นชอบหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	(4	ปี)	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2559)	และได้เปิดรับ

นิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา	2553	จ�านวน	40	คน	ปัจจุบันได้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขา

วิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แล้ว	5	รุ่น	จ�านวน	166	คน

ปีกำรศึกษำ จ�ำนวนนิสิตส�ำเร็จกำรศึกษำ

2556 33

2557 26

2558 36

2559 35

2560 36

รวม 166
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4.1.4 หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ (วท.ม.)

วนัที	่25	พฤษภาคม	2555	ทีป่ระชมุสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ครัง้ท่ี	5/2555	มมีติเห็นชอบหลกัสตูร

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ	สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ	(2	ปี)	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2555)	และได้ด�าเนนิการเปิด

รับนิสิตในภาคเรียน	2/2555	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	ปัจจุบันได้ส�าเร็จการศึกษาแล้ว	3	รุ่น	จ�านวน	4	คน	

ปีกำรศึกษำ จ�ำนวนนิสิตส�ำเร็จกำรศึกษำ

2557 1

2558 2

2559 1

รวม 4

4.1.5 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ (ปร.ด.)

ปี	พ.ศ.	2549	ได้ด�าเนนิการจดัการเรยีนการสอนระดบัปรชัญาดษุฎบีณัฑติ	สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สขุภาพ	

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2549)	โดยหลักสูตรผ่านมติเห็นชอบที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ครั้งที่	8/2549	

เมื่อวันที่	 25	 สิงหาคม	 2549	 และในปีการศึกษา	 2550	 ได้เปิดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	รุ่นที่	1	จ�านวน	6	คน	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2560)	ปัจจุบันได้ส�าเร็จการศึกษาแล้ว	6	รุ่น	

จ�านวน	15	คน	

ปีกำรศึกษำ จ�ำนวนนิสิตส�ำเร็จกำรศึกษำ

2552 1

2554 4

2555 1

2558 2

2559 2

2560 5

รวม 15

15 ปีทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 43



จ�านวนนิสิต	แยกตามระดับ	ปริญญาตรี	-	โท	-	เอก

พ.ศ.	2550	-	2561

ที่ หลักสูตร

จ�ำนวนนิสิต (คน)
25

50

25
51

25
52

25
53

25
54

25
55

25
56

25
57

25
58

25
59

25
60

25
61

1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 96 143 189 184 231 237 238 300 254 267 340 356

2 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์

บัณฑิต	

195 227 390 317 326 333 207 210 155 155 166 178

3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

40 74 103 106 139 138 140 147 135

4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

5 7 8 5 5 6 7

5 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

5 8 7 3 7 12 22 32 35 36 29 37

6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

(นานาชาติ)

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1 2

รวมจ�ำนวนนิสิตทุกระดับ 296 378 586 544 638 690 580 679 590 603 689 715

4.1.6 หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต  สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ (ปร.ด.) (นำนำชำติ)

ปีการศึกษา	2560		หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ปริญญาเอก	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม	่

พ.ศ.	2560)	โดยหลักสูตรผ่านมติเห็นชอบที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้	

ในการประชุมครั้งที่		12/2560	เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2560	มีนิสิตรุ่นแรก	จ�านวน	1	คน
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รุน 1 EMO จบ

Ph.D. รุนแรกจบแลว 2 ป

ATM (Module) รุนแรกจบแลว 9 ป

รุน 3 MD จบ

รุน 5 ATM จบ

ครบ 10 ป คณะแพทยศาสตร มมส.10

9

5

3

2

1

หลักไมลคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หมายเหตุ

EMO  = Emergency Medical Operation (Parameclic) (เริ่ม 2553) นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย เรียน 4 ป

MD = Doctor of Medicine (เริ่ม 2549) แพทยศาสตรบัณฑิต เรียน 6 ป

ATM = Applied Thai Traditional Medicine (เริ่ม 2551) แพทยศาสตรประยุกตบัณฑิต เรียน 4 ป

Ph.D. = Doctor of Philosophy (เริ่ม 2549) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

ATM (Module)  = หลักสูตรเดิมของ ATM เดิมสังกัดคณะเภสัชศาสตร (เริ่ม 2545)

พ.ศ.2546

หลักสูตร

เวลา

พ.ศ.2551 พ.ศ.2556 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562
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4.2 ด้านการวิจัย

ผลงำนวิจัย นวัตกรรม และงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับรำงวัล

ชื่อ-นำมสกุล ผลงำน/รำงวัลที่ได้รับ สถำนที่ วัน/เดือน/ปี

รศ.ดร.ต้องจิตร	ถันชมนาง

รำงวัลเชิดชูเกียรติผู ้มีผลงำนวิจัยตีพิมพ์ดีเด่น 

ประจ�ำปี 2560 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม สำขำ

วิทยำศำสตร์ และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 7	-	8	พ.ย.	60

รำงวัลนักวิจัยดีเด่น ประเภท Publication 

คณะแพทยศำสตร์มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21	พ.ย.	60

อ.อดิสรณ์	คงค�า

อ.จิตรลดา	คงค�า

รำงวัลชมเชย	 การน�าเสนอผลงานวิชาการแบบ	

โปสเตอร์	เรือ่ง	“การเปรยีบเทยีบรงคเลขผวิบางของสาร

สกัดจากสมุนไพรใช้แทนกันระหว่างโกษฐ์หัวบัวและ

กระเทียมตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย”

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	

อิมแพ็ค	เมืองทองธานี

31	ส.ค.	-	2	ก.ย.	59

ผศ.ดร.เบญจพร	บุราณรัตน์

การน�าเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์	 ระดับดี

เยี่ยม	ในการประชุม	MCHS	2016	เรื่อง	“The	effects	

of	Cratoxylum	Formosum	(Jack)	Dyer	Leaf	extract	

on	Human	Liver	HepG2	Cancer	cells	Death”

คณะสาธารณสุขศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4-5	ส.ค.	59

อ.ดร.นันทวรรณ	ทิพยเนตร

การน�าเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์	 ระดับดี

เยี่ยม	ในการประชุม	MCHS	2016	เรื่อง	“Cardiopul-

monary	 Resuscitation	 Training	 in	 Public	 High	

Schools	Mahasarakham,Northeastern	of	Thailand”

คณะสาธารณสุขศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4-5	ส.ค.	59

อ.ดร.กนกพร	ไชยอนันต์พร

การน�าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา	ระดับดี	ในการ

ประชุม	MCHS	2016	เรื่อง	“ความเข้มข้นต�่าสุดของยา

ปราบวัชพืชชนิดไกลเซตและพาราควอตที่มีผลต่อการ

ยับยั้งเชื้อ	Burkholderia	pseudomallei”ที่แยกได้จาก

สิ่งแวดล้อมและผู้ป่วย

คณะสาธารณสุขศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4-5	ส.ค.	59

อ.จิตรลดา	คงค�า

การน�าเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา	ระดับดี	ในการ

ประชุม	 MCHS	 2016เรื่อง	 “การเปรียบเทียบองค์

ประกอบทางเคมีของสมุนไพรใช้แทนกัน	 ระหว่างโกษ

ฐ์เชียงกับไพล	ตามทฤษฎีการแพทย์แผนไทย”

คณะสาธารณสุขศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4-5	ส.ค.	59

อ.ดร.จิณัติตา	จิตติวัฒน์

การน�าเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์	 ระดับดี

เยี่ยม	ในการประชุม	MCHS	2016	เรื่อง	“Laser	Acu-

puncture	 Improves	Cognitive	 Impairment	 And	

Brain	Damage	In	Cerebrl	Ischemic	Rat”

คณะสาธารณสุขศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4-5	ส.ค.	59

อ.ดร.วรัญญา	จตุพรประเสริฐ

การน�าเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์	 ระดับดี

เย่ียม	 ในการประชุม	MCHS	2016	 เรื่อง	 “Pueraria	

candoiiei	Induced	the	Expression	of	Cytochrome	

P450	Family	 1	 in	Human	Placenta	Choriocarci-

noma,Bewo	cells”

คณะสาธารณสุขศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4-5	ส.ค.	59

อ.ณรงค์ศักดิ์	จันทะวัง การน�าเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์	ระดับดี	ใน

การประชุม	MCHS	2016	เรือ่ง	“ต�าแหน่งทางกายวภิาค

กับแนวเส้นพื้นฐานและจุดสัญญาณของการนวดราช

ส�านักในแขนและหัวไหล่”

คณะสาธารณสุขศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4-5	ส.ค.	59
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4.3 ด้านบริการวิชาการ

ด้านบริการวิชาการ

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

ผลงำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

ชื่อ-นำมสกุล ผลงำน/รำงวัลที่ได้รับ วัน/เดือน/ปี เลขสิทธิบัตร

นางกัลป์ยาณ์	แดงติ๊บ

นายทิมโมที	เฟลเกล

นางอมรรัตน์	ตั้งประสิทธิภาพ

ผศ.ดร.สมจินตนา	ทั่วทิพย์

ไพรเมอร์ที่จ�าเพาะต่อปรสิตเอ็นเทอโรไซโตซูน	

เฮปพาโตพนีอีาย	(Enterocytozoon	hepatopenaei)	

และการใช้ไพรเมอร์ดังกล่าว

9	กันยายน	2554 1103000952
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4.4 ด้านการบริการสุขภาพ (โรงพยาบาลสุทธาเวช)

ด้ำนกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์/วิชำชีพ

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย	ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล	เพื่อชุมชนด้วยการแพทย์อันดีงาม 

ปรัชญำ “ผู้มีปัญญา	พึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน”

พันธกิจ 1)	ให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ

	 2)	สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกระดับ

	 3)	วิจัยและการสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในชุมชน
	 4)	ศูนย์กลางการรับส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิของภูมิภาค

ศูนย์บริการทางการแพทย์	 คณะแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในก�ากับของคณะแพทยศาสตร	์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	เปิดด�าเนินการตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2547	ณ	อาคารประกอบการหอพัก	ระหว่าง
หอพักเชียงยืนและหอพัก	ชื่นชม	ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ต�าบลขามเรียง(ม.ใหม่)	 ต่อมาได้เปิดศูนย์
บรกิารทางการแพทย์แห่งที	่2	ณ	ทีท่�าการคณะแพทยศาสตร์	อาคารศนูย์บริการทางการแพทย์	ต�าบลตลาด	อ�าเภอ
เมือง	 จังหวัดมหาสารคาม(ม.เก่า)	 เมื่อวันท่ี	 6	 กุมพาพันธ์	 2549	ซึ่งได้ผ่านการประเมินจากส�านักงานประกัน
สุขภาพแห่งชาติ	เขต	7	ขอนแก่น	ให้เป็นหน่วยบริการประจ�า	(CUP)	เมื่อวันที่	1	ตุลาคม	2552	โดยที่ศูนย์บริการ
ทางการแพทย์	 เขตพ้ืนที่ขามเรียงเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ	ปัจจุบันศูนย์บริการทางการแพทย์ได้เปิดเป็นโรง
พยาบาลคณะแพทยศาสตร์	และได้ผ่านการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อ	ตั้งแต่วันที่	
16	มิถุนายน	2557	จากส�านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	เขต	7	ขอนแก่น	รวมทั้งได้เปิดให้บริการผู้ป่วยใน	และ
ผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด	24	ชั่วโมง	ระยะแรกเปิดให้บริการ	30	เตียง

โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	เป็นโรงพยาบาลประเภททัว่ไปทีเ่ปิดให้บรกิาร
ตลอด	24	ชั่วโมง	โดยมีสาขาที่เปิดให้บริการ	ดังนี้

คลินิกโรคทั่วไป คลกินกิศลัยกรรมหลอดเลอืด คลิกนิกฉายแสงอาทิตย์เทียม ห้องผ่าตัด

คลิกนิกอายุรกรรมทั่วไป คลิกนิกกุมารเวชกรรม คลิกนิกสุขภาพจิต หน่วยไตเทียม

คลิกนิกอายุรกรรมโรคไต คลิกนิกจักษุวิทยา คลิกนิกทันตกรรม อาคารรังสีวินิจฉัย

คลกินิกอายรุกรรมโรคเลอืด คลิกนิกหู	คอ	จมูก คลิกนิกกายภาพบ�าบัด ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

คลิกนิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ห้องตรวจการนอนหลับ คลิกนิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน	24	ชั่งโมง

คลิกนิกศัลยกรรมประสาท คลิกนิกโรคผิวหนัง	

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง

ตรวจสุขภาพประจ�าปี หอผู้ป่วยสามัญ/หอผู้ป่วยในพิเศษ

วันจันทร์ - ศุกร์ วันเสำร์ - อำทิตย์

คลินิกในเวลาราชการ	เวลา	08.00	-	16.00	น. คลินิกนอกเวลาราชการ	เวลา	08.00	-	16.00	น.

คลินิกนอกเวลาราชการ	เวลา	16.00	-	19.00	น. ผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
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วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โรงพยาบาลสุทธาเวชผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ HA ขั้นที่ 1 จากสถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับมาตรฐานโรงพยาบาล (HA: Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรอง

คุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ขั้นที่ 2
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เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2561	ณ	บริเวณประร�าพิธีหอพระ	หน้าคณะวัฒนธรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 เขตพื้นที่ในเมือง	บุคลกรคณะแพทยศาสตร์	 ร่วมงานบุญหลวงนมัสการสมโภช	สรงน�้าปิดทอง

พระพทุธกันทรวชิยัอภสิมัยธรรมนายก	และแห่ดอกไม้บญุเดอืน	5	ประจ�าปี	2561	โดยมศีาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์	

ฤทธิเดช	อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	เป็นประธานในพิธี	

4.5 ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์	 ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อสบทบทุนจัดสร้างหออภิบาลสงฆ์

อาพาธ	โรงพยาบาลสุทธาเวช	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันที่ 26 - 30 มีนำคม 2561	ณ	อาคารพลศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่ง

เสริมการท�านบุ�ารงุ	และอนรุกัษ์ศลิปวฒันธรรม	ขนบธรรมเนยีมและภมิูปัญญาท้องถิน่	และเป็นการประชาสมัพันธ์

และเผยแพร่ชื่อเสียงของ	คณะแพทยศาสตร์	และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ได้จัดโครงการเฉลิมฉลองครบ	50	ปี	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	และงานบุญผะเหวด	เทศน์มหาชาติ	ประจ�าปี	2561

บุคลกรคณะแพทยศาสตร์	ร่วมงานบุญหลวงนมัสการสมโภชพระพุทธกันทรวิชัยฯ	มมส.
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4.6 ด้านการบริหารจัดการบุคลากร

โครงกำรและกิจกรรมพัฒนำบุคลำกร

-	 โครงการการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่องการทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดท�าแผนปฏิบัติงาน	

-	 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านบริการด้วยใจอย่างมีความสุข

-	 โครงการก้าวเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการสายวิชาการและสายสนับสนุน

-	 โครงการพัฒนาบุคลาการด้านการปฏิบัติงาน

-	 โครงการอบรมการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

-	 โครงการอบรมและพัฒนาผู้น�า

-	 โครงการแพทยศาสตร์รวมใจสู้ภัยเหตุฉุกเฉิน

กรอบอัตรำก�ำลัง ตั้งแต่ก่อตั้งคณะแพทยศำสตร์ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2546 - 2561

ที่ ประเภท

กรอบอัตรำก�ำลัง (อัตรำ)

25
46

25
47

25
48

25
49

25
50

25
51

25
52

25
53

25
54

25
55

25
56

25
57

25
58

25
59

25
60

25
61

1 ผู้เชี่ยวชาญ 1 1 1 2 5 7 7 9 9 9 19 19 11 11 11 15

2 ข้าราชการ 1 1 3 4 3 4 3 7 5 4 5 6 5 5 5 5

3 พนักงานวิชาการ 8 8 11 20 27 34 33 55 64 94 106 105 106 86 98 98

4 พนกังานปฏบิตักิาร 8 8 8 16 28 30 29 39 64 82 127 152 153 135 158 164

5 ลูกจ้างชั่วคราว 3 3 5 8 6 16 23 44 49 117 133 153 162 138 144 140

6 ลูกจ้างรายวัน - - - - - - - - - - 11 111 10 10 12

รวมทั้งสิ้น 21 21 28 50 69 91 95 154 194 308 390 446 448 385 426 434
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4.7 ด้านประกันคุณภาพและแพทยศาสตร์ศึกษา

22 กันยำยน 2560 ตอนรับคณะกรรมกำรประเมิน QA 

28 ธันวำคม 2559 กำรประกันคุณภำพด้ำนกำรปฏิบัติงำน

10 สิงหำคม 2559 โครงกำรถ่ำยทอดเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด�ำเนินงำนที่เป็นเลิศ (EdPEx)

23 พฤศจิกำยน 2560 กำรตรวจประเมินผล กพร. 
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ท�าเนียบเกียรติยศบทที่ 5

1.	 คณะแพทยศาสตร์	 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ	 ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ของหลักสูตรไปใช้	 โครงการน�า

เสนอผลงาน	และผลการเรียนรู้	รายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน

เมื่อวันที่	15	พฤษภาคม	2561	ณ	อาคารพลศึกษา	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	คณาจารย์	บุคลากร	และ

นิสิตคณะแพทยศาสตร์	 รับโล่รางวัลชนะเลิศ	ด้านการบูรณาการองค์ความรู้ของหลักสูตร	 ไปใช้	 ในโครงการน�า

เสนอผลงานและผลการเรียนรู้รายวิชาหน่ึงหลักสูตรหนึ่งชุมชน	ประจ�าภาคปลายปีการศึกษา	2560	จากส�านัก

ศึกษาทั่วไป	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	โดย	อาจารย์.ปิยาภรณ์	แสนศิลา	ผู้ประสานงานรายวิชาหลัก	และการ

จดัโครงการน�าโดย	รศ.ดร.ต้องจติร	ถนัชมนาง	คณาจารย์	บคุลากร	เจ้าหน้าท่ี	และนิสิต	โดยมคีณาจารย์และนสิติ

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา

วิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	รวมจ�านวน	150	คน	การด�าเนินงานโครงการในครั้งนี้	ได้ตอบสนองต่อนโยบาย

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ด้านบริการวิชาการ	แก่ชุมชน	ภายใต้โครงการ	1	หลักสูตร	1	ชุมชน	การบูรณาการ

องค์ความรู้ทางด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพ	และการแพทย์แผนไทยในการดแูลสขุภาพของประชาชนในกลุม่ต่าง	ๆ 	

อย่างต่อเนือ่ง	ผลการด�าเนนิงานท่ีผ่านมาอยู่ในระดบัดมีาก	ส่งผลให้ประชาชน	ในกลุ่มท่ีได้รับการดแูลมสีขุภาพ

ที่ดีขึ้น
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2.	ผู้บริหาร	อาจารย์	และบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากภายนอกมหาวิทยาลัย

ชื่อ - นำมสกุล ผลงำน - รำงวัลที่ได้รับ คณะ / หน่วยงำน ประจ�ำปี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	

พลตรีหญิง	พญ.	วณิช	วรรณพฤกษ์	

รางวัลแพทย์สตรีตัวอย่าง สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย 2560

นางสาวสายฝน	อาระลา คนดีศรีระบาด ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่	7	

จังหวัดขอนแก่น

2560

อ.นพ.วิทยา	จารุพูนผล อาจารย์ผู้ปฏิบัติตนเชิง

คุณธรรม	จริยธรรม	ดีเด่น

แพทยสภา 2559

อ.นพ.วิทยา	จารุพูนผล รางวัลพระกินรี	ภายใต้แนว

ความคิด	“คนดี	คิดดี	สังคมดี	

ตามรอยพระยุคลบาท”

หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์	ชั้น	3	

เขตพญาไท	กรุงเทพมหานคร

2555

อ.นพ.สรรญชัย	สมบัติไหมไทย ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิง

คุณธรรม	จริยธรรม	

แพทยสภา 2554

ผศ.นพ.ภมี	เอีย่มประไพ ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิง

คุณธรรม	จริยธรรม	

แพทยสภา 2553

อ.พญ.ศรนิยา	ศรสีารคาม 1.	ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิง

คุณธรรม	จริยธรรม

2.	บทความวชิาการทางการ

แพทย์ดเีด่น	รางวลัแพทย์โดม

แพทยสภา

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

2552

2552

อาจารย์ภคมน	ธนทัศกิตติ

อาจารย์อ�าภา	คนซื่อ

BEST	POSTER	AWARD The	2nd	Asian	International	Confer-

ence	on	Humanized	Health	Care	

(AIC-HHC	2009)	

ณ	เมืองนานนิง	ประเทศจีน	เมื่อ	12-13	

ตุลาคม	2552

2552

3.	อาจารย์และบุคลากรที่ได้รับรางวัลจากภายในมหาวิทยาลัย

ชื่อ - นำมสกุล ผลงำน - รำงวัลที่ได้รับ คณะ / หน่วยงำน ประจ�ำปี

นางปาลิตา	พูลเพิ่ม พยาบาลต้นแบบ	วันพยาบาลแห่งชาติ	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560

รศ.ดร.ต้องจิตร	ถันชมนาง

นักวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2560

รางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานวิจัยตีพิมพ์

ดีเด่น	สาขาวิทยาศาสตร์	และเทคโนโลยี	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2560

ผศ.ดร.ชูศักดิ์	นิธิเกตุกุล นักวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2559

อ.ดร.วรัญญา	จตุพรประเสริฐ นักวิจัยดีเด่น คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2559

อ.ชลลดา	ทอนเสาร์ อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่น คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2559

15 ปีทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม54



4.	รายนามนิสิตที่ได้รับเกียรตินิยม	ระดับปริญญาตรี	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ เกียรตินิยมอันดับ ชื่อ - สกุล ปริญญำที่ได้รับ

2552 2 นางสาวอัจฉรา	พินิจการ พทป.บ.

2553 2 นางสาววรรณา	โปตะวัฒน์	 พทป.บ.

2 นางสาวสุนิสา	แดนกาไสย พทป.บ.

2 นางสาววรรณภา	บุญประถัมภ์ พทป.บ.

2 นางสาวกัญญารัตน์	จันทร์โสม พทป.บ.

2 นางสาวปภาวิณี	ผะแดนนอก พทป.บ.

2 นายฆะณาพันธ์	วงศ์สถิตย์ พทป.บ.

2 นางสาวปริญญา	เทียงดาห์ พทป.บ.

2 นางสาวอัญชลี	ไพรณรินทร์ พทป.บ.

2554 1 นางสาวพรรณนิดา	สินสวัสดิ์ พทป.บ.

2 นางสาวอัจฉรา	ตันสังวรณ์ พ.บ.

2 นายนพรัตน์	สัญญาเขื่อน พ.บ.

2 นางสาวประภัสสร	สาระไชย พ.บ.

2 นายธีระพัฒน์	ทาบึงการ พ.บ.

2 นางสาวสิริรักษ์	ธนะสกุลประเสริฐ พ.บ.

2 นางสาวสุมัทนา	สาระตุ้ย พ.บ.

2 นายศิริวุฒิ	จินาล่อง พ.บ.

2 นายนฤดล	ใหญ่สาร พ.บ.

2 นายกิตติพงศ์	โสรินทร์ พ.บ.

2 นางสาวศศิธร	วงศ์อาจ พ.บ.

2 นางสาวงามชื่น	ศรีพันธ์ลม พ.บ.

2 นางสาวนันทรัช	ยุทธวงศ์ พ.บ.

2 นางสาวรุ่งอรุณ	บุญโสม พ.บ.

2 นางสาวประภาพร	อุเทศพรรัตนกุล พ.บ.

2 นางสาวพรทิพา	วิเศษปัสสา พ.บ.

2 นายธราพงษ์	ชนะวงศ์ พ.บ.

2 นางสาวเพทาย	ศิลาอุดมกิจ พทป.บ.

2 นายกฤษฎา	สุพล พทป.บ.

2 นางสาวปิยนุช	อันทะปัญญา พทป.บ.

2 นางสาวศุมาลิณ	ดีจันทร์ พทป.บ.

2555 1	(เหรียญทอง) นางสาวยลดา	ศรีเศรษฐ์ พทป.บ.

2 นายวรพล	อิฐรัตน์ พ.บ.

2 นางสาวชฎารัตน์	วิชัยวงษ์ พ.บ.

2 นางสาวริสรา	ไชยวรรณ พ.บ.
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ปีที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ เกียรตินิยมอันดับ ชื่อ - สกุล ปริญญำที่ได้รับ

2555 1	(เหรียญทอง) นางสาวยลดา	ศรีเศรษฐ์ พทป.บ.

2 นายวรพล	อิฐรัตน์ พ.บ.

2 นางสาวชฎารัตน์	วิชัยวงษ์ พ.บ.

2 นางสาวริสรา	ไชยวรรณ พ.บ.

2 นางสาวนิรมล	ลาภสาร พ.บ.

2 นายระวินทร์	โนนหนองคู พ.บ.

2 นายอรรณพ	ศุภสุข พ.บ.

2 นายอัคคฤทธิ์	ภูถนอม พทป.บ.

2 นางสาวธารนรินทร์	แก้วสีขาว พทป.บ.

2 นายธเนศ	โพธิ์ใคร วท.บ.	(สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน)

2556 1	(เหรียญทอง) นางสาวปรัศวี	แสงชาติ พ.บ.

2 นายพิษณุ	พานา พ.บ.

2 นางสาวศุภวรรณ	ปาปะขี พ.บ.

2 นางสาวพจนารถ	อินทะวงษ์ พ.บ.

2 นายธนพล	เรืองชัยทวีสุข พ.บ.

2 นางสาวมณีรัช	แก้วมณี พ.บ.

2 นายศุภวัตร	จังจงกิจ พ.บ.

2 นายเกียรติศักดิ์	ชัยพรม วท.บ.	(สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน)

2557 1	(เหรียญทอง) นางสาวรัชฎาภรณ์	รัตนะ พทป.บ.

1 นางสาวพิชญา	พริ้มพราย พทป.บ.

2 นางสาวชนกภรณ์	อนุอัน พ.บ.

2 นายจักรกริช	ไชยทองดี พ.บ.

2 นายสุรชาติ	สมศรี พ.บ.

2 นางสาวพัชรี	บรรณศรี พ.บ.

2 นางสาวมนต์ทิพ	ขันศรีมนต์ พ.บ.

2 นางสาวศุจินันท์	ศักดิ์สกุลวัฒนา พ.บ.

2 นางสาวกัณตินันภ์	กาญจนา พ.บ.

2 นายบัญชา	ปัตถารัตน์ พ.บ.

2 นางสาววริยา	ลิ้มสกุล พทป.บ.

2 นายศิลา	กองวัฒนาสุภา พทป.บ.

2 นายภาณุพันธ์	ศรีพันธุ์ พทป.บ.

2 นายอนวัช	ศรีจันทร์ พทป.บ.

2 นางสาววราธิปติ์	พุ่มอินทร์ พทป.บ.

2 นายอานนท์	ศิลาเพชร วท.บ.	(สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน)

2558 1	(เหรียญทอง)	 นายชนะชัย	เงาปัดชา พ.บ.
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ปีที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ เกียรตินิยมอันดับ ชื่อ - สกุล ปริญญำที่ได้รับ

2558 2 นายรัชชานนท์	รัตนฐานู พ.บ.

2 นางสาว	ศินีนาฎ	ทิพสอน พ.บ.

2 นางสาว	กฤษณา	ซากลม พ.บ.

2 นางสาว	ปานรวี	สุขวัฒก์ พ.บ.

2 นางสาว	ภัทรปภา	อารีราษฎร์ พ.บ.

2 นายกิตติพงษ์	หอมไกล พ.บ.

2 นางสาวพิชญ์ภัคสินี	สุ่มมาตย์ พ.บ.

2 นางสาวสุภัทรา	อามาตย์ พ.บ.

2 นางสาวอัฐภิญญา	ทับพิมพ์แสน พ.บ.

2 นายเลิศวิทย์	เหลือผล พ.บ.

2 นายกฤตภาส	กิตติวรนันท์ พทป.บ.

2 นางสาวจันทนา	ศรีพราว วท.บ.	(สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน)	

2 นายวัชรพงค์	สิงหาทอ วท.บ.	(สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน)	

2 นางสาวพัชรี	ผิวข�า วท.บ.	(สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน)	

2559 1	(เหรียญทอง) นายวัชริศ	พลสอน วท.บ.	(สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน)	

1 นางสาวมาริสา	ปาละจูม พ.บ.

1 จ่าเอก	สุรเดช	พิลา วท.บ.	(สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน)	

2 นางสาวธีราพร	รุญเจริญ พ.บ.

2 นายทินภัทร	บูรณปัทมะ พ.บ.

2 นายภูรพล	พรมมงคล พ.บ.

2 นายรชตะ	ยุบลแมน พ.บ.

2 นางสาวชนิกานต์	วงษ์บัณฑิตย์ พ.บ.

2 นางสาวนาถฬดา	อุตรี พ.บ.

2 นายวรวัฒน์	แสนจันทร์ พ.บ.

2 นางสาวกรกนก	พาบุ พ.บ.

2 นายกรกฏ	ภูมิศรี พ.บ.

2 นางสาวพรประภา	โสภณฤทธิเดช พ.บ.

2 นายเสรี	ผารัตน์ พ.บ.

2 นายธิติ	พงษ์สุธีถาวร พ.บ.

2 นายวรมรรค	แสนสุโพธิ์ พ.บ.

2 จ่าเอกนิธิ	มะลิทิพย์ วท.บ.	(สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน)	

2 นางสาวจิตติมา	ข�าสาธร วท.บ.	(สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน)	

2 นางสาวกฤษณา	ชัยภูมิ วท.บ.	(สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน)	

2 นางสาวเจนจิรา	ดอนกระสินธุ์ วท.บ.	(สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน)	

2 นางสาวณิชคพัทย์	กันภัยศิจญา วท.บ.	(สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน)	
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2559 2 นายพจน์	ไพบูลย์วรชาติ วท.บ.	(สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน)	

2560 1	(เหรียญทอง) Mr.	Oeng	Visal พ.บ.

1 นางสาวอัญชลี	กุลสุทธิ์ พทป.บ.

2 นายวิริยะ	ไตรปกรณ์กุศล พ.บ.

2 นางสาวศศิธร	ศิลปศักดิ์ พ.บ.

2 นายณัฐ	ลีลาวิวัฒน์ พ.บ.

2 นางสาวอัจฉริยาพร	นวลเพ็ญ พ.บ.

2 นางสาวธิดาวรรณ	ยวงสุวรรณ์ พ.บ.

2 นางสาวธนภรณ์	วัชระสุขโพธิ์ พ.บ.

2 นายศิวกร	ช�านาญภูมิ พ.บ.

2 นางสาวอารียา	พาบุ พ.บ.

2 นางสาวกนกกานต์	โชติการณ์ พ.บ.

2 นายชัยวัฒน์	กัญญาค�า พ.บ.

2 นางสาวจุฑามาศ	กัลยาสนธิ พ.บ.

2 นางสาวขวัญปริญชญ์	แสงมุข พ.บ.

2 นายกิตติศักดิ์	เทพวงษา พ.บ.

2 นางสาวปริยดา	ปิยกุลมาลา พ.บ.

2 นางสาวหทัยชนก	ค�าอ่อนสา พ.บ.

2 นางสาวเมธินี	ชิณเทศน์ พ.บ.

2 นางสาวศรินรัตน์	ธนัชจิระพงศ์ พ.บ.

2 นางสาวชนัญญา	ธนูชาญ พ.บ.

2 นางสาวศาตพร	มโนคุ้น พ.บ.

2 นายชวรัตน์	ศรีปน พ.บ.

2 นางสาวสุภัทธรา	บุญน�า พ.บ.

2 นายณัฐดนัย	ธนรัตนกูล พ.บ.

2 นางสาวชนิดา	สังคนนท์ พทป.บ.

2 นางสาวสุวัจณี	ชูทอง พทป.บ.

2 นางสาวมนันยา	เสรีมานะกิจ พทป.บ.

2 นางสาวนิรมล	วงษ์ธานี พทป.บ.

2 นางสาวชนิกานต์	พัฒนิบูลย์ พทป.บ.

2 นางสาวธิติยา	สมศรี พทป.บ.

2 นายวิโรจน์	ศรีเผือก วท.บ.	(สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน)	

2 จ่าเอกเศกสิทธิ์	สิงห์บุญ วท.บ.	(สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน)	

2 นางสาวนันทรีญา	ภูหัดสวน วท.บ.	(สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน)	

2 นางสาวครองขวัญ	มุลทา วท.บ.	(สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน)	
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ปีที่ส�ำเร็จกำรศึกษำ เกียรตินิยมอันดับ ชื่อ - สกุล ปริญญำที่ได้รับ

2560 2 นายจิรปกรณ์	บัวพันนา วท.บ.	(สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน)	

2 นางสาว	เยาวภา	โชคลา วท.บ.	(สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน)	

หมำยเหตุ	:	 -	 แพทยศาสตรบัณฑิต	เรียน	6	ปี

	 -	 การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	เรียน	4	ปี

	 -	 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	เรียน	4	ปี

	 -	 ปีการศึกษากับปีที่รับปริญญาแต่ละสาขาต่างกันตามเวลาที่เรียนต่างกัน	2	ปี

	 -	 พ.บ.	ย่อมาจาก	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

	 -	 พทป.บ.	ย่อมาจาก	หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

	 -	 วท.บ.	 (สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)	 ย่อมาจาก	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์

5.	นิสิตหรือศิษย์เก่าได้รับรางวัล/ผลงานนิสิต	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2551	-	2561

ชื่อ - นำมสกุล ผลงำน - รำงวัลที่ได้รับ คณะ / หน่วยงำน วัน/เดือน/ปี

นายกันตภณ	กลีบบัว	

น.ส.	พิชามญชุ์	สุขศิริ	

น.ส.นันทพัทธ์	นามเตทวีหิรัญ

น.ส.ชนัญญา	ปทุมวัน

ตัวแทนประเทศไทยร่วมน�าเสนอผลงาน

วชิาการในการประชมุวชิาการสมาพนัธ์นสิติ

นักศึกษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทยฯ	

(Asian	Medical	Students’	Conference	 :	

AMSC)	

ประเทศมาเลเซีย 6-16	ก.ค.61	

นายกันตภณ	กลีบบัว	

น.ส.	พิชามญชุ์	สุขศิริ	

น.ส.นันทพัทธ์	นามเตทวีหิรัญ

น.ส.ชนัญญา	ปทุมวัน

	

ชนะเลิศการน�าเสนอผลงานวิชาการในการ

ประชุม	AMSC2018	และได้รับการคัดเลือก

เป็นตัวแทนประเทศไทยในการน�าเสนอผล

งานวิชาการในการประชุมวิชาการสมาพันธ์

นสิตินกัศกึษาแพทย์เอเชียแห่งประเทศไทยฯ	

(Asian	Medical	Students’	Conference	 :	

AMSC)	

ณ	วิทยาลัยแพทยศาสตร์

พระมงกุฎเกล้า

27-29	เม.ย.	

2561

น.ส.ชุติกานต์	แสง	ทอง

น.ส.วีกาญจน์	ทอง	เวียง

นายกันตภณ	กลีบบัว

น�าเสนอผลงานแบบบรรยาย	 ในการแข่งขัน	

Rex	Crossley	การประชุม	March	Meeting	

2017	 สมาพันธ ์นิสิตนักศึกษาแพทย ์

นานาชาติ	(IFMSA	:	International	Federa-

tion	of	Medical	Students’	Associations	)	

ประเทศแทนซาเนีย	 31	ก.ค.-12	

ส.ค.60	

นายพชร	สีดามาตร์

น.ส.รกัษณนัท์ภร	ธราภมูพิพิฒัน์

น.ส.อุไรวรรณ	รุ่งกิตติกานต์

น.ส.อภิชญา	สังวร

รางวัลชนะเลิศ	 การน�าเสนอผลงานทาง

วิชาการ	ประเภท	Poster	presentation	ใน

หัวข้อ	 Learning	of	medical	 ethics	 from	

community	setting	study	

โครงการค่ายจริยธรรม

สัญจร	ครั้งที่	16	ณ	คณะ

แพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยพะเยา

7	-	9	ก.ค.

2560

นายแพทย์ทวีศักดิ์	พลหงส์

(ศิษย์เก่า)

รับรางวัล	 RESIDENT	 OF	 THE	 YEAR	

ประจ�าปีการศึกษา	2559

จากหน่วยตรวจโรคแพทย์

เวร-ฉุกเฉิน	โรงพยาบาล

ศิริราช

16	พ.ค.	2560
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ชื่อ - นำมสกุล ผลงำน - รำงวัลที่ได้รับ คณะ / หน่วยงำน วัน/เดือน/ปี

น.ส.ชุติกานต์	แสง	ทอง

น.ส.วีกาญจน์	ทอง	เวียง

นายกันตภณ	กลีบบัว

รางวัลชนะเลิศการ	 การน�าเสนอผลงานใน	

โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา	

แพทย์ในการจดัท�า	โครงการส่งเสรมิสขุภาพ	

Thailand’s	 Health	 Promotion	 Project	

Conference	ครั้งที่	4	(Boot	Camp	2016	-	

2017)

ณ	คณะแพทยศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์	มหาวิทยาลัย	

26	มี.ค.	2560

น.ส.ปิโยรส	โสหนองบัว	

น.ส.สิริกาญจร์	พุทธบุตร	

น.ส.พนัญญา	จอมพรรษา

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 และรางวัล	 popular	

vote	การน�าเสนอผลงานใน	โครงการพฒันา	

ศักยภาพนิสิตนักศึกษา	แพทย์ในการจัดท�า	

โครงการส่งเสริมสุขภาพ	 ในการประชุม

วิชาการ	 The	1st	 Thai	Medical	 Student’s	

Health	 promotion	 project	Conference	

2014	(Boot	Camp	2014)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล	มหาวิทยาลัย

มหิดล	และ	คณะ

แพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	

17-20	ม.ค.

57

น.ส.ปิโยรส	โสหนองบัว	

น.ส.สิริกาญจร์	พุทธบุตร	

น.ส.พนัญญา	จอมพรรษา

น�าเสนอผลงานแบบบรรยาย	 ในการแข่งขัน	

Rex	Crossley	การประชุม	March	Meeting	

2014	 สมาพันธ ์นิสิตนักศึกษาแพทย ์

นานาชาติ	(IFMSA	:	International	Federa-

tion	of	Medical	Students’	Associations	)	

ประเทศสาธารณรัฐตูนิเซีย 3-9	ม.ีค.57

น.ส.สุพัตรา	บุญน�า	 เข้าร่วมโครงการ	 JENESYS	 2.0	 สาขา

ป้องกนัภยัพบิตั	ิ(	Disaster	Prevention	)	จดั

โดย	ส�านกัส่งเสรมิสวสัดภิาพและพทิกัษ์เดก็	

เยาวชน	ผู้ด้อยโอกาส	ผู้สูงอายุ	

ประเทศญี่ปุ่น 18-26	มิ.ย.57	

นายเจน	วาวจะโป๊ะ รางวลัการแข่งขนัการช่วยชวีติแห่งเอเชยี	ครัง้

ที่	3	

สมาพันธ์	ช่วยชีวิตดับเพลิง

และกู้ภัยแห่งเอเชีย	(ASIA	

Pre	Hopital	And	Fire)	

ประเทศมาเลเชีย

14	-	16	ธ.ค.	

2556

น.ส.เกศ	ศรีสว่างวงศ์ รางวลัชนะเลศิบทความวชิาการรางวลัแพทย์

โดม

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 11	ม.ิย.	2552

นายธราพงษ์	ชนะวงศ์ รางวัลบทความวิชาการการประชุมวิชาการ

แพทยศาสตร์ศกึษาแห่งประเทศไทย	ครัง้ท่ี	9

กลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์

แห่งประเทศไทย

17	พ.ย.	2551

น.ส.ว่านป่า	กณิเรศ รางวัลบทความวิชาการการประชุมวิชาการ

แพทยศาสตร์ศกึษาแห่งประเทศไทย	ครัง้ท่ี	9

กลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์

แห่งประเทศไทย

17	พ.ย.	2551

6.	ท�าเนยีบรายนามนิสติแพทย์ทีไ่ด้รบัรางวัลนสิติแพทย์ผูป้ระพฤตตินดเีด่นเชงิคณุธรรมจรยิธรรมของแพทยสภา

ปี รำยชื่อ 

2561 นางสาวคริตยา	วาโยพัฒนา	

2560 นางสาวธีราพร	รุญเจริญ	

2559 นายวรวัฒน์	แสนจันทร์	
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ปี รำยชื่อ 

2558 นางสาวริสา	โรจนพร

2557 นายจักรกริช	ไชยทองดี

2556 นายวรพล	อิฐรัตน์

2555 นายณัฐพงษ์	พุทธบุญกันต์	

2554 นางสาวเกศ	ศรีสว่างวงค์	

2553 นายธีรพัฒน์	ทาบึงการ

2552 นางสาวณัฐพร	โสภาพล

2551 นางสาวพาณิชย์	จันทจร

2550 นายกิตติพงศ์	โสรินทร์	

7.	ท�าเนียบรายนามนิสิตที่ได้รับทุนภูมิพล	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ปี ชื่อ - สกุล สำขำ หมำยเหตุ

2561 นางสาวคริตยา	วาโยพัฒนา	 แพทยศาสตร์

2560 นายวิโรจน์	ศรีเผือก	 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	

2559 นางสาวธีราพร	รุญเจริญ	 แพทยศาสตร์

2558 นายรัชชานนท์	รัตนฐานู	 แพทยศาสตร์	

2557 นางสาวรัชฎาภรณ์	รัตนะ การแพทย์แผนไทยประยุกต์	

2556 นายชนะชัย	เงาปัดชา	 แพทยศาสตร์

2555 นายเกียรติศักดิ์	ชัยพรม	 เวชกิจฉุกเฉิน	

2554 นางสาวศุมาลิณ	ดีจันทร์	 การแพทย์แผนไทยประยุกต์	

2553 นายธนพล	เรืองชัยทวีสุข	 แพทยศาสตร์

2552 นางสาวเกศ	ศรีสว่างวงศ์	 แพทยศาสตร์	

2551 นายพงดนัย	เคยสนิท	 การแพทย์แผนไทยประยุกต์	

2550 นางสาวพาณิชย	จันทะจร	 แพทยศาสตร์	

2549 นางสาวสุวรรณา	แม่นปืน	 การแพทย์แผนไทยประยุกต์	 หลักสูตรต่อเนื่อง	

2548 นางสาวจิตรลดา	คงค�า	 การแพทย์แผนไทยประยุกต์	 หลักสูตรต่อเนื่อง

8.	ท�าเนียบรายนามนายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ปีกำรศึกษำ ชื่อ-สกุล สำขำ

2548 นางสาวมุสิกร	หนูสวัสดิ์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์	(หลักสูตรต่อเนื่อง)

2549 นายอดิสรณ์	คงค�า การแพทย์แผนไทยประยุกต์	(หลักสูตรต่อเนื่อง)

2550 นายบุญส่ง	แปลงดี	 การแพทย์แผนไทยประยุกต์	(หลักสูตรต่อเนื่อง)

2551 นายกิตติพงษ์	โสรินทร์ แพทยศาสตร์	

2552 นายธิชานนท์	พรหมศรีสุข การแพทย์แผนไทยประยุกต์	
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ปีกำรศึกษำ ชื่อ-สกุล สำขำ

2553 นายปิยพงษ์	ชินสุทธิ์	 แพทยศาสตร์

2554 นายปรัชญา	วิเศษปัสสา แพทยศาสตร์	

2555 นายวิศวะ	เทวะหา แพทยศาสตร์

2556 นายคุณากร	มาพร เวชกิจฉุกเฉิน	

2557 นางสาวสุภัทธรา	บุญน�า แพทยศาสตร์

2558 นางสาวอรนัดดา	ลุนพรหม การแพทย์แผนไทยประยุกต์	

2559 นายอาคม	วิชัยวงษ์ แพทยศาสตร์

2560 นายพงศ์ณภัทร	รุ่งโรจน์ชญานนท์ การแพทย์แผนไทยประยุกต์	

2561 นายจักรพรรดิ์	ทองสุขโข การแพทย์แผนไทยประยุกต์	

9.	ท�าเนียบรายนามนิสิตผู้ได้รับรางวัลคนดีศรี	มมส	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ปี ชื่อ	-	สกุล สาขา หมายเหตุ

2561 นายจักรพรรดิ	ทองสุโข	 แพทย์แผนไทยประยุกต์ *รางวัลมอบครั้งแรกในปี	พ.ศ.2556	

มอบเนื่องในงานวันสถาปนา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	
2560 นายพงศ์นภัทร	รุ่งโรจน์ชญานนท์	 แพทย์แผนไทยประยุกต์

2559 นายวรวัฒน์	แสนจันทร์	 แพทยศาสตร์	

2558 นายปริญญา	ดวงมณี	 เวชกิจฉุกเฉิน	

2557 นางสาวศรินรัตน์	ธนัสจิระพงศ์ แพทยศาสตร์	

2556 นางสาวสุทธาพร	วงศ์กาฬสินธุ์	 แพทย์แผนไทยประยุกต์

10.	 ท�าเนียบรายนามนิสิตที่เคยได้รับรางวัลนิสิตผู้ที่มีจิตอาสากองทุนศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมวราวิทย	์

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปี สำขำแพทยศำสตร์ สำขำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์
สำขำปฏิบัติกำรฉุกเฉิน

กำรแพทย์

2561 นายภัทรพล	ศรีหารัตน์	 นางสาวญาณิศา	สาตรวาหา นายชาญวิทย์	ชินสีห์

2560 นางสาวชมพูนุท	กฤษณะประกรกิจ นายพงศ์ณภัทร	รุ่งโรจน์ชญานนท์ นายณัฐพงศ์	โสภาใฮ

2559 นายภาณุวัฒน์	แสนจันทร์ นายธวัชชัย	จ�าหมาย นางสาวเจนจิรา	ดอนกระสินธุ์

2558 นายพัฒนคุณ	แสนจันแดง	 นายสุรเชษฐ์	คงศรี นางสาวสุชาดา	ศรีโยธา	

2557 นายวรวัฒน์	แสนจันทร์	 นายภาณุพันธ์	ศรีพันธุ์	 นายเจน	วาวจะโป๊ะ	

2556 นางสาวริสา	โรจนพร	 นางสาวสุทธาพร	วงศ์กาฬสินธุ์	 นางสาวมะลิวัลย์	ผลทับทิม	

*รางวัลนิสิตผู้ที่มีจิตอาสา	กองทุนศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิมวราวิทย์	มอบครั้งแรกในปี	พ.ศ.2556	

15 ปีทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม62



11.	ท�าเนียบรายนามนิสิตได้รับรางวัลเก่งและดี	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ปี สำขำแพทยศำสตร์ สำขำกำรแพทย์แผนไทยประยุกต์
สำขำปฏิบัติกำรฉุกเฉิน

กำรแพทย์

2561 นายณัฐนันท์	วิชัยภูมิ	

นางสาวกมลชนก	คงสมมาตย์

นางสาวจิราพร	จินดาศิริตระกูล

นายจักรพรรดิ์	ทองสุโข นายนิพนธ์	นวลสนิท	

2560 นายณัฐนันท์	วิชัยภูมิ

นางสาวคริตยา	วาโยพัฒนา

นายวิริยะ	ไตรปกรณ์กุศล

นางสาวอัญชลี	กุลสุทธิ์ นายวิโรจน์	ศรีเผือก

2559 นางสาวยลรดี	แคว้นคอนฉิม

นายพัฒนคุณ	แสนจันแดง	

นางสาวทิพย์สุวรรณ	เขียวพุ่มพวง	 นายเศกสิทธิ์	สิงห์บุญ	

2558 นายวิริยะ	ไตรปกรณ์กุศล

นายชนะชัย	เงาปัดชา	

นายรัชชานนท์	รัตนฐานู

นางสางอรอนงค์	พรรนุรัตน์	 นายสุรเดช	พิลา

2557 นางสาวธีราพร	รุญเจริญ	

นายชนะชัย	เงาปัดชา	

นายรัชชานนท์	รัตนฐานู

นางสาวรัชฎาภรณ์	รัตนะ	 นายอานนท์	ศิลาเพชร	

2556 นางสาวฐิตาภรณ์	นาสอ้าน	

นางสาวชยานันท์	ลือจันดา	

นางสาวพจนารถ	อินทะวงษ์	

นางสาวรัชฎาภรณ์	รัตนะ นายธเนศ	โพธิ์ใคร	

12.	ท�าเนียบรายนามผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประจ�ำปี ชื่อ สำขำ

2560 ดร.สุพัฒน์	จ�าปาหวาย สาขาบัณฑิตศึกษา	

2560 พญ.กนกวรรณ	คนหาญ สาขาแพทยศาสตร์	

2560 นายพิชิต	โนนตูม สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	

2560 นายเกียรติศักดิ์	ชัยพรม สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	

2561 ดร.ศุภะลักษณ์	ฟักค�า สาขาบัณฑิตศึกษา	

2561 นพ.นรินทร์	ทับแสง สาขาแพทยศาสตร์	

2561 อ.ปิยาภรณ์	แสนศิลา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	

2561 นายดุษฎี	ลิ้มศิริ สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	

13.	บุคลากรดีเด่นประจ�าปี

ประจ�ำปี กลุ่มวิชำกำร/อำจำรย์ กลุ่มพนักงำน กลุ่มลูกจ้ำงชั่วครำว

2553 ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ	ตงศิริ นางสาวสาวิตรี	จ�าปามูล นายบุญโฮม	วงหาแทน

2554 อาจารย์แพทย์หญิงสุกัญญา	ชูคันหอม นายกฤตยชญ์	ไชยค�าภา นายณรงค์	วงศ์ทรัพย์

2555 ผศ.นพ.รัฐ	สอนสุภาพ นางสาวสุกัญญา	ครุฑไชยันต์ นางศิริวรรณ	สนิท

15 ปีทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 63



ประจ�ำปี กลุ่มวิชำกำร/อำจำรย์ กลุ่มพนักงำน กลุ่มลูกจ้ำงชั่วครำว

2556 ผศ.นพ.รัฐ	สอนสุภาพ นางจีราภรณ์	เรียงอิศราง นายทินกร	ศรีจันทร์พล

2557 อาจารย์	แพทย์หญิงสุจิตรา	สมสงวน นางปาลิตา	พูลเพิ่ม นายวัชระ	รู้ยืนยงค์

2558 ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ	ตงศิริ นางปาริชาต	ดอนบรรจง นางสาวบญุฑรกิา	หวานอารมณ์

ประจ�ำปี กลุ่มวิชำกำร/อำจำรย์
กลุ่มสำยสนับสนุนโรงพยำบำล

สุทธำเวช

กลุ่มสำยสนับสนุนส�ำนักงำน

เลขำนุกำรฯ

2560 ผศ.แพทย์หญิงศุภวดี	วงศ์นิจศิล ทันตแพทย์พิชัย	งามวิริยะพงศ์ นางสาวอุราภรณ์	ยาตรา

15 ปีทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม64



15	เหตุการณ์	กลุ่มเหตุการณ์และกิจกรรมที่ส�าคัญช่วงเวลา	15	ปีทอง	

ของคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	(พ.ศ.	2546	-	2561)

บทที่ 6

30 พฤษภำคม 2560	คณบดี	ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ร่วมเป็นเจ้าภาพ

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมและเข้าถวายสักการะพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

ณ	พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท	พระบรมมหาราชวัง	กรุงเทพมหานคร

18 ตลุำคม 2560	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	จดักจิกรรมปลกูดอกดาวเรอืงร�าลึกพระมหากรุณาธคุิณ	

ในหลวงรัชกาลที่	9	เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

“พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	9	กับการแพทย์และสาธารณสุขไทย”	เอกสารที่คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

จัดท�าขึ้นในปี	พ.ศ.	2559	เป็นเล่มที่	9	ในหนังสือชุดบริการความรู้สู่ประชาชน	ซึ่งมีจ�านวน	10	เล่ม

	 26 พฤศจกิำยน 2558	ได้รบัพระราชทานชือ่โรงพยาบาล	ว่า	“สทุธาเวช”	(หมายถงึ	โรงพยาบาลซึง่พร้อมด้วยการแพทย์

อันดีงาม)	และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย	“ส.ธ.”	ประดับที่ป้ายชื่อโรงพยาบาลด้วย

11 กุมภำพันธ์ 2559	พระราชทานพระฉายาลักษณ์	2	พระรูป	เพื่อเชิญไปประดับไว้ที่โรงพยาบาลสุทธาเวช	และลง

พิมพ์ในหนังสือที่ระลึกเปิดโรงพยาบาลสุทธาเวช

22 มีนำคม 2559	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดโรงพยาบาลสุทธา

เวช	(คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคามได้จดัท�าหนังสือท่ีระลึกเปิดโรงพยาบาลสุทธาเวช	และของท่ีระลึกเป็นเหรยีญ

ที่ระลึกครบรอบ	60	พรรษาบรรจุในตลับก�ามะหยี่สีม่วง)

14 ธันวำคม 2559	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรงพระสุหร่าย	พระพุทธกันทรวิชัย	อภิสมัย

ธรรมนายก	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(รุ่นที่	3	ครบรอบ	36	ปี	เสด็จเททอง)	จัดสร้างเพื่อน�ารายได้ทั้งหมดสมทบการก่อสร้างหอ

อภิบาลสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสุทธาเวช

เหตุการณ์ที่ 1	 กิจกรรมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่	9

เหตุการณ์ที่ 2 
พระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

ที่ทรงมีต่อคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

15 ปีทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 65



1.	 ศ.ดร.ภก.ภาวิช	ทองโรจน	์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.	 ศ.นพ.สมพร	โพธินาม	อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3.	 ศ.นพ.เฉลิม	วราวิทย์

4.	 รศ.นพ.เมืองทอง	แขมมณี

1. 19 ธันวำคม 2546	สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	เห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	(6	ปี)

2. 9 มีนำคม 2549	แพทยสภาให้การรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	(6	ปี)

3. 31 กรกฎำคม 2552	 พิธีลงนามความร่วมมือผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ณ	ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี

4. ปีกำรศึกษำ 2549	 รับนิสิตแพทยศาสตรบัณฑิตรุ่นท่ี	 1	 จ�านวน	 48	 คน	 การเรียนช้ันคลินิกนอกจาก	 ศพค.	

(ศนูย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลนิกิ)	โรงพยาบาลร้อยเอด็และโรงพยาบาลกาฬสนิธุแ์ล้ว	2	รุน่แรกคณะแพทยศาสตร์

กร็บันสิติชัน้คลนิกิด้วย	แต่ด้วยความไม่พร้อมด้านโครงสร้าง	(โรงพยาบาล)	และจ�านวนอาจารย์แพทย์ไม่เป็นตาม

แผนการที่วางไว้	จึงขอรับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลมุกดาหาร	(ปี	5	ตลอดปี)	และโรงพยาบาลมหาสารคาม	

ช่วยในปีที่	6	ซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง

5. 12-13 มิถุนำยน 2556	 คณะกรรมการมาตรวจประเมินหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต	 (หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	

2555)

6. 5 มีนำคม 2551	 ศ.นพ.สมพร	 โพธินาม	 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณบดีคนแรกของคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

1 2 3

เหตุการณ์ที่ 3	

เหตุการณ์ที่ 4	 เหตุการณ์ส�าคัญของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

บุคคลส�าคัญ	4	ท่าน	ที่มีส่วนส�าคัญในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1 กุมภำพันธ์ 2545	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามในขณะน้ัน	พร้อมคณะได้ไปเชิญ	ศ.นพ.สมพร	 โพธินาม	

ให้มาช่วยจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21 พฤศจิกำยน 2546	 วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ศ.นพ.สมพร	 โพธินาม,	

รศ.นพ.เมืองทอง	แขมมณี	และ	ศ.นพ.เฉลิม	วราวิทย์	ได้ร่วมกันเป็นแกนหลักส�าคัญ	โดยการสนับสนุนจากหลายฝ่ายจนกระทั่ง

ได้รับการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 (6	ปี)	 จากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เมื่อวันท่ี	 19	 ธันวาคม	2546	และ

แพทยสภา	เมื่อวันที่	9	มีนาคม	2549

15	ปีทอง	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม66



15 มกรำคม 2547	รับโอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	(ต่อเนื่อง-โมดูล)	จาก

คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	จ�านวน	2	รุ่น	มีนิสิต	84	คน

ปีกำรศึกษำ 2549	รับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	(4	ปี)	รุ่นที่	1	จ�านวน	

75	คน

25 สิงหำคม 2551	หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต	สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	(ฉบับปรับปรุง	พ.ศ.	2550)	

ได้รับการรับรองจากกองประกอบโรคศิลปะ	โดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

2 พฤศจกิำยน 2552	ส�านกังานคณะกรรมการอดุมศกึษาให้ความเหน็ชอบในการเปลีย่นชือ่หลกัสตูรจากเดมิ	หลกัสตูร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต	สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	เป็นหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

25 สิงหำคม 2549	สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2549)

ปีกำรศึกษำ 2550	รับนิสิตปรัชญาดุษฎีบัณฑิตรุ่นแรก	จ�านวน	6	คน

25 พฤษภำคม 2555	สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	เห็นชอบหลักสูตร	วท.ม.	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

22 ธันวำคม 2560	 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เห็นชอบหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 (นานาชาติ)	 สาขา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	รับรุ่นแรก	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	1	คน

26 มีนำคม 2553	 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน		

(4	ปี)	 (หลักสูตรใหม่	 พ.ศ.	 2553)	 ซึ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีของบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	หลักสูตรแรกของ

ประเทศไทย	

ปีกำรศึกษำ 2553	รับนิสิตรุ่นแรกจ�านวน	40	คน

6 พฤษภำคม 2553	สพฉ.	(สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ)	ให้การรับรองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชา

เวชกิจฉุกเฉิน	ซึ่งจะเปิดรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา	2553	(ตามหนังสือที่	สพฉ	05/852	ลวท	6	พฤษภาคม	2553)

24 กันยำยน 2556	อศป.	ซึ่งจัดตั้งตามประกาศราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	128	ตอนพิเศษ	131ง	หน้า	18-22	วันที่	22	

กุมภาพันธ์	2554	มาประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	(Paramedic)	หรือชื่อเดิมคือ	

วทบ.	สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน

30 มถินุำยน 2557	นสิติ	Paramedic	ผูส้�าเรจ็การศกึษาจากคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ได้รบัมอบ

เครือ่งหมายแสดงวทิยฐานะ	นกัปฏิบตักิารฉกุเฉนิการแพทย์ฝึกหดัรุน่แรกของประเทศไทย	จ�านวน	29	คน	พธิมีอบและการแถลง

ข่าวจัดที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	กระทรวงสาธารณสุข	จังหวัดนนทบุรี	โดยมีเลขาธิการ	สพฉ.	เป็นประธาน

22 มถุินำยน 2558	บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการระหว่างกระทรวงสาธารณสขุกบัมหาวทิยาลยัมหาสารคาม	

ในการฝึกอบรมนิสิต	Paramedic	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2554 - ปัจจุบัน	 กรมแพทย์ทหารเรือได้ส่งก�าลังพลมาศึกษาหลักสูตร	 Paramedic	 รวมทั้งสิ้น		

10	นาย

เหตุการณ์ที่ 5	 เหตุการณ์ส�าคัญของหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

เหตุการณ์ที่ 6	 เหตุการณ์ส�าคัญของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

เหตุการณ์ที่ 7	 เหตุการณ์ส�าคัญของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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ผลงำนที่ได้รับสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ทำงปัญญำ 

1.	 ผศ.ดร.สมจินตนา	ทั่วทิพย์	 ลิขสิทธิ์ทางปัญญา	 ไพรเมอร์ท่ีจ�าเพาะต่อปรสิตเอ็นเทอโรไซโตซูน	 เฮปพาโตพีนีอาย	

(Enterocytozoon	hepatopenaei)	และการใช้ไพรเมอร์ดังกล่าว	เลขที่	1103000952	วันที่	9	กันยายน	2554

2.	 อ.นพ.วิทยา	 จารุพูนผล	ลิขสิทธิ์ประเภทงานวรรณกรรมหนังสือชื่อ	 “หมอชีวกโกมารภัจจ์บรมครูแห่งการแพทย์	

แผนไทย”	เลขที่	208563	วันที่	18	มิถุนายน	พ.ศ.	2552	/	ส�านักลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญา

3.	 อ.นพ.วทิยา	จารพุนูผล	ลขิสทิธิป์ระเภทงานวรรณกรรม	หนงัสอืชือ่	“ประวตักิารแพทย์ของโลก	History	of	medicine”	

เลขที่	366577	วันที่	6	มิถุนายน	พ.ศ.	2561	/	ส�านักลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงำนดีเด่นด้ำนวิชำกำรและวิจัย 

1.	 อาจารย์ภคมน	ธนทัศกิตติ	และ	อาจารย์	ดร.อ�าภา	คนซื่อ	ได้รับรางวัล	Best	Poster	Award	ในการประชุม	The	2	

nd	Asian	International	Conferenec	on	Hunmaniged	Health	Care	(AIC	-	HHC	2009)	ณ	เมอืงนานนงิ	ประเทศ

จีน	เมื่อวันที่	12	-	13	ตุลาคม	2552

2.	 อาจารย์จิณัติตา	 จิตติวัฒน์	 ได้รับรางวัลการน�าเสนอPaperในต่างประเทศ	 (Young	Scientist	 Award	 2013.		

Jinatta Jittiwat,	 Jintanaporn	Wattanathorn.	Ginger	pharmacopuncture	 improves	brain	damage	and	

motor	deficit	 via	COX-2	pathway	 in	 animal	model	 of	 focal	 stroke.	Karolinska	 Institute,	Stockholm,		

Sweden	on	October	4	-	6,	2013.)

3.	 ผศ.นพ.ภีม	เอี่ยมประไพ	(Paper	ขณะรับทุน	Takeda	ญี่ปุ่น	ได้รับรางวัล	Clinical	research	team,Kyoto	Japan	

2010	และ	SPIO	grant	award	from	project	in	Kyoto,Japan	2010	With	Prof.	Makoto	lgarashi	of	SPIO.)	

นิสิตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ได้สร้างเกียรติประวัติให้กับสถาบันด้วยการชนะเลิศ	ในการแข่งขันด้าน

วชิาการ	ระดบัประเทศของสมาพนัธ์นสิติ	นกัศกึษาแพทย์	แห่งประเทศไทย	ได้เป็นตวัแทนของประเทศไทยไปแข่งระดบันานาชาติ

รวม	3	รายการ	ดังนี้

1.	นางสาวปิโยรส	 โสหนองบัว,	นางสาวสิริกาญจร์	พุทธบุตร	และนางสาวพนัญญ	จอมพรรษา	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

และรางวัล	Popular	vote	ในการประชุมวิชาการ	Tht	1	st	Thai	Medical	Student’s	Health	promotion	project	conference	

2014	(Boot	Camp	2014)	17	-	20	มกราคม	2557	และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย	ไปเสนอผลงานแบบบรรยาย	แข่งขัน	Rese	

Crossley	ในการประชุม	March	Meeting	2014	ของสมาพันธ์นิสิต	นักศึกษาแพทย์นานาชาติ	ที่ประเทศสาธารณรัฐตูนิเซีย	3	-	9	

มีนาคม	2557

2. 26	มีนาคม	2560	นางสาวชุติกานต์	แสงทอง,	นางสาววีกาญจน์	ทองเวียง	และนายกันตภณ	กลีบบัว	นิสิตแพทย์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ชนะเลิศการแข่งขันโครงการของ	คณะแพทยศาสตร์ทั่วประเทศ	ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเสนอ

ผลงานที่ประเทศแทนซาเนีย	31	กรกฏาคม	-	12	สิงหาคม	2560

3. 27	-	29	เมษายน	2561	นายกันตภณ	กลีบบัว,	นางสาวพิชามญชุ์	สุขศิริ,	นางสาวนันทพัทธ์	นามเตทวีหิรัญ	และนาง

สาวชนัญญา	ปทุมวัน	นิสิตแพทย์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศในการประชุมวิชาการ	ในการ

ประชมุ	AMSC	2018	และได้เป็นตวัแทนประเทศไทยไปเสนอผลงานวชิาการของสมาพนัธ์นสิติ	นกัศกึษาแพทย์อาเซยีนทีป่ระเทศ

มาเลเซีย	6	-	16	กรกฏาคม	2561

เหตุการณ์ที่ 8	 ผลงานอาจารย์บุคลากรดีเด่นระดับชาติและนานาชาติ

เหตุการณ์ที่ 9	 ผลงานเด่นของนิสิตระดับประเทศและนานาชาติ
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พ.ศ.	 2558	 กิจกรรมโครงการจริยธรรมสัญจรของแพทยสภา	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม		

เป็นเจ้าภาพ

1-30 ตุลำคม 2553	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสมาพันธ์นิสิต	

นักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย	(CTAMT	GAME)	ครั้งที่	3

พ.ศ. 2555	การแข่งขัน	Paramedic	Games	ครั้งที่	2	ของสมาพันธ์นิสิต	นักศึกษา	Paramedic	แห่งประเทศไทย

19 มิถุนำยน 2558	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์สุชาติ	อารีมิตร	ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพันธมิตรนักวิจัย

หลังปริญญาเอก	ระหว่างคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	และคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	(Med	

MSU-KKU	Post	Doctoral	Program)

21 กันยำยน 2558	ผูช่้วยศาสตราจารย์	นายแพทย์ภมี	เอีย่มประไพ	ท�าความร่วมมือกบัคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยั

ขอนแก่น	ท�าการวิจัยเรื่อง	Developing	of	Network	and	Model	in	Community	Screening,	Rehabilitation	and	long-term	

Care	for	Hearing	Disabled	Elders

พ.ศ. 2559	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทนุกองบญุเอือ้อาทร	คนสารคาม

ไม่ทอดทิ้งกัน	ซึ่งจัดตั้งโดยเทศบาลเมืองมหาสารคาม

พ.ศ. 2560	คณะแพทยศาสตร์	ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์	คณะสถาปัตยกรรม	ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	คณะพยาบาล

ศาสตร์	คณะสตัวแพทยศาสตร์	และคณะเทคโนโลยสีารสนเทศ	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	จดัท�าโครงการการเรยีนการสอนร่วม

สหสาขาวิชาชีพ	(Interprofessional	Education	:	IPE)

21 พฤศจิกำยน 2560	 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการแบบมี

ส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	ท้องถิ่น	 ชุมชน	และคนพิการ	มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาศักยภาพผู้น�าการสร้างสุขภาวะ	คณะ

แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7 ธนัวำคม 2561	คณะแพทยศาสตร์	ร่วมกบัคณะสถาปัตยกรรม	ผงัเมืองและนฤมติศลิป์	คณะเภสชัศาสตร์	และคณะ

พยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ร่วมมอืกนัในโครงการจดัตัง้ศนูย์ความเป็นเลศิทางการวจิยัและสร้างสรรค์	(Univer-

sal	Design	Center	:	UDC)

21 พฤศจิกำยน 2550	 การประชุมวิชาการ	ครั้งท่ี	 1	คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 “การแพทย์ยุค

โลกาภิวัฒน์สู่การดูแลสุขภาพอย่างพอเพียงเพื่อเทิดพระเกียรติพระชนมพรรษาครบรอบ	 80	 พรรษาของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	ณ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

21 พฤศจิกำยน 2555	จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ	วิทยาศาสตร์สุขภาพและการแพทย์แผนไทย	การแพทย์ทาง

เลือก	ครั้งที่	 1	 เรื่อง	 “บทบาทของการแพทย์แผนไทย	 การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนปัจจุบันในการบริบาลสุขภาพ”		

ณ	โรงแรมตักสิลา	จังหวัดมหาสารคาม

2560	การจัดท�าเอกสารเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนเป็นบริการวิชาการ	จ�านวน	1	ชุด	มี	10	เล่ม	โดยใช้เงินบริจาคและ

เพือ่มอบให้ผูบ้รจิาคเงนิสมทบทุนสร้างหอผูป่้วยสงฆ์อาพาธ	โรงพยาบาลสทุธาเวช	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม

21 - 23 พฤศจิกำยน 2561	การประชุมวิชาการนานาชาติ	วิทยาศาสตร์สุขภาพ	ครั้งที่	2	ณ	โรงแรมตักสิลา	จังหวัด

มหาสารคาม

เหตุการณ์ที่ 10	 ผลงานดีเด่นด้านกิจการนิสิต

เหตุการณ์ที่ 11	 “ผลงานดีเด่นด้านการวิจัย”	เหตุการณ์ส�าคัญของงานวิจัย

เหตุการณ์ที่ 12	 ผลงานดีเด่นด้านบริการวิชาการ
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1.	 การพัฒนาระดับการให้บริการจากปฐมภูมิสู่ตติยภูมิ	(1	กรกฎาคม	2547	-	16	มิถุนายน	2557)

2.	 ได้รับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล	HA	ขั้นที่	1	(	29	กุมภาพันธ์	2559	)

3.	 ได้รับมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาล	HA	ขั้นที่	2	(1	มิถุนายน	2561)

โครงการพฒันาพืน้ทีว่ฒันธรรมศนูย์รวมจิตวญิญาณในคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยมหาสารคาม	ได้รบัทุนสนบัสนุน

จากโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม	ปี	2561	ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.	 การปรับปรุงศาลกระดิ่ง	เป็นกิจกรรมร่วมฉลอง	50	ปี	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.	 การพัฒนาอาศรม	หมอชีวกโกมารภัจจ์	บรมครูแห่งการแพทย์แผนไทย

3.	 การประดิษฐานพระรูปครึ่งพระองค์	สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม	พระบรมราชชนก

4.	 การประดิษฐานพระรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�าโรงพยาบาลสุทธาเวช

5.	 การปรับปรุงห้องละหมาด

6.	 การจัดท�าเอกสารและข้อมูลเผยแพร่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

7.	 การวิจัยเพื่อวัดความสัมพันธ์ระหว่างระดับความสุข	 และเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในบริเวณคณะแพทยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.	 18	ธันวาคม	พ.ศ.	2556	จัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2.	 พ.ศ.	2559	จัดท�าแผนแม่บท	(Master	Plan)	ของคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

3.	 16	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2559	 เริ่มโครงการประชาสัมพันธ์ทางวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 (MSU	

Radio)	ชื่อรายการ	“สาระสุขภาพกับแพทย์	มมส”	ออกอากาศทุกวันพุธ	15.00	-	16.00	น.

4.	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ได้ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	(MOU)	กับสถาบัน

ต่างประเทศ	หลายสถาบัน	(งานวิเทศสัมพันธ์)

5.	 มีนิสิตต่างชาติหลายประเทศมาศึกษาตลอดหลักสูตรในสาขาวิชาต่างๆ	 ของคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	(งานวิเทศสัมพันธ์)

6.	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดสุดยอดส้วม	สาธารณะระดับ

จังหวัด	 2	ปีซ้อน	 (พ.ศ.	 2554,	 2555)	ประเภทส้วมของหน่วยงานราชการ	 จัดโดยส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด

มหาสารคาม

เหตุการณ์ที่ 13	 ผลงานดีเด่นด้านบริบาลสุขภาพ	(โรงพยาบาลสุทธาเวช)

เหตุการณ์ที่ 14	 ผลงานดีเด่นด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

เหตุการณ์ที่ 15	 ผลงานดีเด่นด้านการบริหาร
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ท้ายเล่ม

 คณะผู้จัดท�าหนังสือครบรอบ	15	ปี	วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ขอกราบ

ขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่าน	 ที่กรุณามอบสาร	 เพื่อความเป็นสิริมงคล	 และขอขอบคุณ	บุคลากร	 และ	

หน่วยงานต่างๆ	ทีก่รณุาสนบัสนนุข้อมลู	ภาพประกอบตลอดจนค�าแนะน�าทีม่คุีณค่าอย่างยิง่	เพือ่ให้คณะท�างานฯ	

ใช้ถักทอเป็นสายใยตัวอักษรมาปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้	

	 ขออภัยในความบกพร่องทกุประการ	และยินดน้ีอมรบัทกุค�าตชิม	เพือ่รวบรวมเป็นข้อมลูทีส่มบูรณ์ย่ิงขึน้

ในอนาคต

คณะกรรมการจัดท�าหนังสือครบรอบ	15	ปี	

วันสถาปนา	คณะแพทยศาสตร์
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	15 ปีทองคณะแพทย์ มมส
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