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สารจากคณบดีสารจากคณบดี

	 ผลงานของคณะแพทยศาสตร์ระหว่าง	1	ตุลาคม	2557	–	30	กันยายน	2558	คณะแพทยศาสตร์	ได้มี

การพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง	 ทุกๆ	 ด้าน	 ทั้งทางด้านการผลิตบัณฑิต,	 การวิจัย	 และการบริการ 

วิชาการ	 โดยเฉพาะการขยายตัวอย่างต่อเนื่องอย่างมีคุณภาพของโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

มหาสารคาม	 มีจ�านวนผู้ใช้บริการมากขึ้นเป็นล�าดับ	 นอกจากนั้นโรงพยาบาลจะเน้นคุณภาพของบริการ	 ทั้ง 

มาตรฐานการรักษาพยาบาล	 ให้เป็นมาตรฐานของวิชาชีพ	 และด้านคุณภาพของการบริการ	 ให้ความปลอดภัย	

สะดวก,รวดเร็วและบริการด้วยความประทับใจ	 แม้ว่าทางโรงพยาบาลยังคงประสบปัญหาความจ�ากัดของ 

ทรัพยากรก็ตาม	 แต่ด้วยความมุ่งม่ันของบุคลากรของคณะทุกฝ่าย	 ท�าให้คณะได้ฟันผ่าอุปสรรคทั้งหลายได้ 

อย่างมีประสิทธิภาพ	 ผลงานท่ีเกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นจากการท�างานที่ต่อเนื่องของผู้บริหารทุกชุดที่ผ่านมา	 อดีต 

คณบดี	 คณะแพทยศาสตร์	 ศ.นพ.สมพร	 โพธินาม	 และ	 ศ.นพ.ดร.เรือน	 สมณะ	 ได้วางรากฐานของระบบและ 

โครงสร้างไว้อยู่แล้ว	 ท่ีท�าให้การปฏิบัติงานต่อได้โดยไม่มีการสะดุด	 อย่างไรก็ตามคณะแพทยศาสตร์ยังคงมี 

ภารกิจที่ต้องด�าเนินอีกมากมาย	 ซึ่งต้องการการสนับสนุนจากทุกฝ่าย	 ทั้งมหาวิทยาลัย,	 สภามหาวิทยาลัยและ 

ส่วนราชการส่วนกลางที่เก่ียวข้อง	 ทั้งนี้เพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็น 

คณะแพทย์ที่น่าภาคภูมิใจส�าหรับชาวมหาวิทยาลัยและประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม	ต่อไปในอนาคต

	 ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายและส่วนงานต่างๆ	ที่สนับสนุนให้คณะแพทยศาสตร์	มาอย่างต่อเนื่อง	

	 รศ.นพ.สุชาติ	อารีมิตร

	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์
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บทสรุปผู้บริหาร
	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในอย่างเป็นทางการ	 

ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย	ครั้งที่	10/2546		เมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	2546	และรองศาสตราจารย์	นายแพทย์	

สุชาติ	อารีมิตร	เป็นคณบดีคนปัจจุบัน	ซึ่งปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอน	5	หลักสูตร	ประกอบด้วย

	 ในช่วงปลายปี	 พ.ศ.	 2556	 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ด�าเนินการ 

ก่อสร้างแล้วเสร็จ	 เป็นอาคาร	12	ชั้น	และเปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอก	ผู้ป่วยฉุกเฉิน	และผู้ป่วยใน	ระยะแรก	30	เตียง 

เมื่อวันท่ี	 16	 มิถุนายน	 2557	 เป็นต้นมา	 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นโรงพยาบาล

ประเภททั่วไปที่เปิดให้บริการตลอด	24	ชั่วโมง	ปัจจุบันมีการให้บริการ	ดังนี้

อายุรกรรม

จิตเวช

ทันตกรรม

เวชปฏิบัติทั่วไป

ข
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งบประมาณของคณะแพทยศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณ (บาท) ร้อยละ

1.  งบประมาณเงินแผ่นดิน 118,265,400 40.24

		1.1		งบประมาณแผ่นดิน		(ปกติ)	 97,305,000		 33.11

		1.2		โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 20,960,400 7.13

2.  งบประมาณเงินรับฝาก 49,145,388.67 16.73

		2.1		โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพและบุคลากร	ตามโครงการลงทุนภายใต้

แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

12,005,000 4.09

		2.2		โครงการผลติและพฒันาศกัยภาพและบุคลากร	ตามโครงการผลติแพทย์แห่ง

ประเทศไทย

34,692,000 11.81

		2.3		งบค่าเสื่อม 2,448,388.67 0.83

3.  งบประมาณเงินรายได้  126,460,800 43.03

		3.1		ส�านักงานเลขานุการคณะ	 13,179,400 4.48

		3.2		ระดับปริญญาตรี	 10945400 3.72

								-	สาขาแพทยศาสตร์ 5,039,600		 1.71

								-	สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4,033,700 1.37

								-	สาขาเวชกิจฉุกเฉิน 1,872,100		 0.64

		3.3		ระดับปริญญาโท 406,500 0.14

									-	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 406,500 0.14

		3.4		ระดับปริญญาเอก 1,617,400 0.55

									-	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 1,617,400 0.55

		3.5		โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 60,347,700 20.54

		3.6		สถานผลิตยาและเวชภัณฑ์ 559,000		 0.19

		3.7		เงินสะสมและงบกลางปี 39,405,400 13.41

รวมทั้งสิ้น 293,871,588.67 100.00

ค
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ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะแพทยศาสตร์

ปรัชญา

	 ผู้มีปัญญา	พึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน

ปณิธาน

	 เป็นสถาบันท่ีมุ่งมั่นผลิตและพัฒนาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์	 โดยเน้นด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและ

ชุมชน,	แพทย์แผนไทย,	เวชกิจฉุกเฉิน,	เวชศาสตร์ผู้สูงวัยและทุพพลภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ

วิสัยทัศน์

	 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้รับใบประกอบวิชาชีพอย่างน้อยร้อยละ	85	และโรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ

พันธกิจ

	 1.		 จัดการศึกษาวิชาชีพขั้นสูง	ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานนานาชาติและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถาบัน

	 2.		 สร้างผลงานวจิยัใหม่ทีม่คีณุภาพ	เพือ่สนบัสนนุการเรยีนการสอน	การบรกิารวชิาการ	การท�านบุ�ารุงศิลปวฒั

ธรรม	และการน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์

	 3.	 ให้บริการและสร้างเสริมสุขภาพชุมชนและสังคมเข้มแข็งเพื่อพึ่งพาตนเองได้

	 4.	 การอนรุกัษ์	ส่งเสรมิ	ปกป้อง	เผยแพร่	ศกึษา	พฒันา	และบรูณาการศิลปวัฒนธรรม	ขนบธรรมเนยีมประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่นของอีสาน

ยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพภายใต้การเรียนการสอนในหลักสูตรท่ีทันสมัยตามเกณฑ์คุณภาพและ

มาตรฐานของชาติและสากล	 รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคม

โลก

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเป็นศนูย์กลางแห่งการเรยีนรู้และบรกิารวชิาการ	วชิาชีพชัน้น�าในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

 ยุทธศาสตร์ที่ 3	 การวจัิยเพือ่สร้างองค์ความรูแ้ละพฒันานวตักรรมทีส่ร้างมลูค่าเพิม่หรอืใช้ประโยชน์ให้กบัชุมชน

และสังคม

 ยุทธศาสตร์ที่ 4	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารธรรมมาภิบาลของ

คณะ

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะให้ได้รับการยอมรับระดับชาติและระดับสากล

 ยุทธศาสตร์ที่ 6	 การพัฒนาสู่คณะแพทยศาสตร์สีเขียวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์ที่ 7	 การส่งเสริมการน�าทุนทางวัฒนธรรม	 ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน

 ยุทธศาสตร์ที ่8 	การพฒันาระบบการให้บรกิารด้านสขุภาพแบบองค์รวมและได้การรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล
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ต้นไม้ประจำาคณะ

ต้นพญายา

ตราสัญลักษณ์ประจำาคณะแพทยศาสตร์

กรอบความหมาย
	 มีตราโรจนากรสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ซึ่งมีความหมายว่า	 

ดวงตราแห่งความเจริญรุ่งเรือง

	 พญานาค	 เป็น	 สัญลักษณ์ของชาวไทยสื่อถึงงูใหญ่	 ซึ่งมีต�านานท่ีเกี่ยวข้อง 

กับการแพทย์ของโลกมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ	 สถาบันต่างๆ	 ของไทยที่เกี่ยวข้องกับ 

ทางแพทย์จะมสีญัลกัษณ์ของงหูรอืพญานาคเกีย่วข้องด้วย	และ	พญานาคยงัมคีวามสมัพนัธ์

กับขนบธรรมเนียมความเชื่อถือของภูมิภาคอีสาน	 เป็นสัตว์ท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ดูแล

แหล่งน�้าและเป็นสัตว์ที่คอยดูแลปกป้องพระพุทธเจ้าจากภัยอันตรายต่างๆ	 รวมท้ังยังมี

ลวดลายที่แสดงถึงศิลปกรรมของไทย

	 ชื่อภาษาไทย	:	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ชื่อภาษาอังกฤษ	:	Faculty	of	Medicine,	Mahasarakham	University.

	 ปี	พ.ศ.	2546		=		ปี	ค.ศ.	2003	เป็นปีก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 สีเขียว	เป็นสีประจ�าคณะแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ลายประจ�ายาม	 เป็นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ไทย	 และเป็นภูมิปัญญาของชาวอีสานในการแกะสลักตามโบสถ์	

วิหาร	ต้นเทียน	หรือถักทอเป็นเสื้อผ้า

สีประจำาคณะแพทยศาสตร์: สีเขียว

ที่ตั้ง : คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เลขที่	 269	 ถนนนครสวรรค์	 ต�าบลตลาด	 อ�าเภอเมือง	 

	 จังหวัดมหาสารคาม	โทรสาร	:	0-4371-2991	โทรศัพท์	:	0-4371-2992	หมายเลขภายใน		6333

	 เว็บไซค์		http://www.med.msu.ac.th
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ประวัติความเป็นมาของคณะแพทยศาสตร์ 

การก่อตั้ง / คณบดี

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ได้รับการจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายในอย่างเป็นทางการ	ตามมติที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัย	ครั้งที่	10/2546	เมื่อวันที่	21	พฤศจิกายน	2546		โดยศาสตราจารย์	(พิเศษ)	นายแพทย์สมพร		

โพธนิาม	เป็นคณบดคีนแรกของคณะแพทยศาสตร์	ในระยะเร่ิมด�าเนนิงานส�านกังานตัง้อยู	่ณ	อาคารวทิยาศาสตร์ชวีภาพ	

คณะวิทยาศาสตร์	ห้อง	305	ชั้น	3	วิทยาเขตขามเรียง	(ม.ใหม่)	

	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	2548	ได้ย้ายคณะแพทยศาสตร์มาด�าเนินงาน	ณ	ที่ตั้ง	269	ถนนนครสวรรค์	ต�าบลตลาด		

อ�าเภอเมือง	จังหวัดมหาสารคาม	(วิทยาเขตพื้นที่ในเมือง	ม.เก่า)	

	 เมื่อวันที่	 1	 เมษายน	2554	ศาสตราจารย์	นายแพทย์	ดร.เรือน	สมณะ,	ราชบัณฑิต	 ได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง

คณบดคีณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหาสารคาม	ซึง่ปฏบิตัหิน้าทีแ่ละหมดวาระในวนัที	่31	มนีาคม	2558	โดยปัจจบุนั	รอง

ศาสตราจารย์	นายแพทย์สุชาติ	อารีมิตร	ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์	ตั้งแต่วันที่	1	เมษายน	2558	เป็นต้นไป

ศ.(พิเศษ)นพ. สมพร โพธินาม ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ, ราชบัณฑิต รศ.นพ.สุชาติ อารีมิตร

การเรียนการสอน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

	 เมือ่วนัที	่15	มกราคม	2547	คณะแพทยศาสตร์ได้รับโอนหลักสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต	สาขาวชิาการแพทย์แผน

ไทยประยุกต์	(ต่อเนื่อง	-	โมดูล)	จากคณะเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	จ�านวน	2	รุ่น	มีนิสิตจ�านวน	84	คน	ซึ่ง

นิสิตรุ่นแรกได้ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา	 2547	 จ�านวน	 54	 คน	 และได้ด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต	สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นเทียบโอน	โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ครั้งที่	5/2548		

เมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	2548	มีมติเห็นชอบหลักสูตร	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.	2548)

	 เมื่อวันที่	28	กันยายน	2550	ได้ด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย

ประยกุต์	(หลักสตูรปรบัปรงุ	พ.ศ.	2550)	โดยผ่านมตเิหน็ชอบจากทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ครัง้ท่ี	9/2550	

	 เมื่อวันที่	 25	 สิงหาคม	 2551	 ได้รับการรับรองจากกองประกอบโรคศิลปะโดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขาการ

แพทย์แผนไทยประยุกต์	

	 ปี	พ.ศ.	2552	ได้เปลีย่นช่ือหลกัสตูรจากเดมิหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ	สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์	เป็น

หลกัสตูรการแพทย์แผนไทยประยกุต์บัณฑิต	และเปิดสถานผลติยาและผลติภณัฑ์สมนุไพร	เพือ่สนบัสนนุการจัดการเรยีน

การสอนในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
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หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

	 เมื่อวันที่	9	มีนาคม	2549	แพทยสภาได้รับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 (6	ปี)	และหลักสูตรผ่านมติเห็น

ชอบที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ครั้งที่	5/2549	เมื่อวันที่	26	พฤษภาคม	2549	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2549)		

โดยในปีการศึกษา	2549	รับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	รุ่นที่	1	จ�านวน	48	คน		

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

	 เม่ือวนัที	่26	มนีาคม	2553	ทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ครัง้ที	่3/2553	มมีตเิหน็ชอบหลกัสตูรวทิยา

ศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน	(4	ปี)	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2553)	และได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา	2553	

จ�านวน	40	คน	

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 เมื่อวันที่	25	พฤษภาคม	2555	ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ครั้งที่	5/2555	มีมติเห็นชอบหลักสูตร

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	(2	ปี)	(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.	2555)	และได้ด�าเนินการเปิดรับนิสิต

ในภาคเรียน	2/2555	

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 เมื่อปี	พ.ศ.	 2549	 ได้ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

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

ที่	25	สิงหาคม	2549	และในปีการศึกษา	2550	ได้เปิดรับนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	

รุ่นที่	1	จ�านวน	6	คน	

การบริการ 

	 เม่ือวนัที	่1	กรกฎาคม		2547	ได้เปิดศนูย์บรกิารทางการแพทย์	เขตพืน้ทีข่ามเรยีง	และได้เปิดศนูย์บรกิารทางการ

แพทย์	 เขตพื้นที่ในเมือง	เมื่อวันที่	6	กุมภาพันธ์	2549		เพื่อเป็นแหล่งฝึกงานของนิสิต	รวมทั้งให้บริการด้านการแพทย์		

แก่นิสิต		บุคลากร		และประชาชนทั่วไป	โดยที่ศูนย์บริการทางการแพทย์	ได้ผ่านการประเมินจากส�านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ		เขต	7	ขอนแก่น	ให้เป็นหน่วยบริการประจ�า	(CUP	:	Contracting	Unit	For	Primary	Care)	และศูนย์

บริการทางการแพทย์	 เขตพื้นที่ขามเรียงเป ็นหน่วยบริการปฐมภูมิ 	 (PCU)	 เมื่อวันที่ 	 1	 ตุลาคม	 	 2552			 

	 เมือ่วนัที	่12	กรกฎาคม	2549	ได้เปิดศนูย์บรกิารทางการแพทย์แผนไทยประยกุต์	ซึง่ให้บรกิารตรวจรกัษาทางการ

แพทย์แผนไทยประยุกต์	ได้แก่	หัตถเวช	อายุรเวช	เภสัชกร	

	 วันที่	 1	 มีนาคม	 2557	 ได้ย้ายการให้บริการสุขภาพจากอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์	 เขตพื้นที่ 

ในเมอืงมาด�าเนนิการ	ณ	โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ซ่ึงเป็นสถานทีท่ี่จดัไว้รองรบัการขยาย

จ�านวนเตียงผู้ป่วย	230	เตียง

	 วันที่	16	มิถุนายน	2557	โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ได้เปิดให้บริการตรวจรักษา

ผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยใน	24	ชั่วโมง	ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป	และคลินิกเฉพาะทาง	ด้วยแพทย์และบุคลากร	ที่มี

ความเชี่ยวชาญ	พร้อมด้วยเครื่องมือ	และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย	ระยะแรกเปิดให้บริการ	จ�านวน	30	เตียง

	 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ได้รับผิดชอบการให้บริการสุขภาพ	 6	 ชุมชน	 ประกอบด้วย	 ชุมชนศรีสวัสดิ์	 1,	

ชุมชนศรีสวัสดิ์	2,	ชุมชนศรีสวัสดิ์	3,	ชุมชนปัจฉิมทัศน์	1,	ชุมชนปัจฉิมทัศน์	2,	และชุมชนตักสิลา	ต�าบลตลาด	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดมหาสารคาม
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โครงสร้างองค์กรคณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา ส�านักงานเลขานุการคณะ
โรงพยาบาล

(ศูนย์บริการทางการแพทย์)
สถานผลิตยาและ

เวชภัณฑ์

1.	สาขาวิชาแพทยศาสตร์

				-	หมวดวิชาปรีคลินิก

				-	หมวดวิชาคลินิก

2.	 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

ประยุกต์

3.	สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน

4.	สาขาวิชาบัณฑิตศึกษา

1.	งานนโยบายและแผน

2.	งานการเงินและบัญชี

3.	งานพัสดุ

4.	งานการเจ้าหน้าที่

5 . 	 งานประชาสัมพันธ ์และ

วิเทศสัมพันธ์

6.	 งานธุรการและยานยนต์										

7.	 งานอาคารสถานที่และซ่อม

บ�ารุง

8.	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

9.	งานวิชาการ

10.	งานวิจัยและประกัน

คุณภาพ

11.	งานกิจการนิสิตและกิจการ

พิเศษ

12.	งานบัณฑิตศึกษา

1.	งานอ�านวยการ

2.	งานการแพทย์

3.	งานการพยาบาล

4.	งานเภสัชกรรม

5.	งานเวชระเบียนและสถิติ

6.	งานห้องปฏิบัติการ

7.	งานรังสีวินิจฉัย

8.	งานทันตกรรม

9.	งานกายภาพบ�าบัด

10.	งานเวชกรรมสังคม

11.	งานโภชนาการ

12.	งานพัฒนาคุณภาพการ

บริการ

13.	งานแพทย์แผนไท

ประยุกต์

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ�าคณะแพทยศาสตร์	ครั้งที่	2/2556	วันจันทร์ที่	18	มีนาคม	2556



รายงานประจำาปี 2558

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5

โครงสร้างการบริหารงานคณะแพทยศาสตร์

คณบดี คณะกรรมการประจ�าคณะ

คณะกรรมการบริหารคณะ

รองคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี

หัวหน้าส�านักงานเลขานุการคณะ

หัวหน้างาน
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คณะกรรมการ/ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์
ในรอบปีงบประมาณ 2558 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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คณะกรรมการประจ�าคณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รศ.นพ.สุชาติ  อารีมิตร
ประธานกรรมการ

ศ.นพ.สมพร		โพธินาม
กรรมการ

รศ.ดร.ปราโมทย์		ทองกระจาย
กรรมการ

นพ.คิมหันต์		ยงรัตนกิจ
กรรมการ

นพ.สุนทร		ยนต์ตระกูล
กรรมการ

นพ.สุธี		พิสิฐพยัต
กรรมการ

นพ.เกรียงไกร		โกวิทางกูร
กรรมการ

นายสุรณัฐ		ลิ้มสุวรรณ
กรรมการ

ผศ.นพ.เทพลักษ์		ศิริธนะวุฒิชัย
กรรมการและเลขานุการ

นพ.กิตติศักดิ์		คณาสวัสดิ์
กรรมการ

นางลัดดาภรณ์		เชื้อในเขา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รศ.ดร.ปราโมทย์	ทองกระจาย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อ.พญ.สุกัญญา	ชูดินหอม

หัวหน้าสาขา 

แพทยศาสตรบัณฑิต

รศ.นพ.สุชาติ	อารีมิตร

คณบดี

ผศ.นพ.เทพลักษ์	ศิริธนะวุฒิชัย

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และกิจการนิสิต

อ.ดร.นันทวรรณ	ทิพยเนตร

หัวหน้าสาขา 

วิชาปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

ผศ.นเรศ	วโรภาสตระกูล

รองคณบดีฝ่าย 

งานนโยบายและแผน

อ.ปิยาภรณ์	แสนศิลา

หัวหน้าสาขา 

แพทย์แผนไทยประยุกต์

ผศ.นพ.รัฐ	สอนสุภาพ

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

อ.นพ.วิทยา	จารุพูนผล

ที่ปรึกษา

อ.ศิริพร	รองหานาม

ที่ปรึกษา

อ.พญ.จริยา	จิรานุกูล

ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

ผศ.ดร.วลัยพร	ทองเจริญบัวงาม

ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิจัย

อ.ดร.ลดาชาติ	แต่พงษ์โสรัก

ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ

อ.นพ.สรรญชัย	สมบัติไหมไทย

ผู้ช่วยรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

ผศ.ดร.พิศมัย	หอมจ�าปา

หัวหน้าสาขา 

บัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.พญ.ศิรินาถ	ตงศิริ

รองคณบดีฝ่ายวิจัย

นางลัดดดาภรณ์	เชื้อในเขา

หัวหน้าสาขา 

ส�านักงานเลขานุการฯ
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ด้านการเรียนการสอน   

ประจ�าปีงบประมาณ 2558

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ด้านการเรียนการสอน   

มีการจัดการเรียนการสอน จ�านวน 3 หลักสูตร ดังนี้

 ระดับปริญญาตรี จ�านวน 3 หลักสูตร

	 	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	(พ.บ.)	(หลักสูตร	6	ปี)	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.2555)

	 	 (Doctor	of	Medicine	Program:	M.D.)

	 	หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	(พทป.บ.)	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.2556)

	 	 (Bachelor	of	Applied	Thai	Traditional	Medicine:	B.ATM.)

	 	หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	(วท.บ.)	(หลักสูตรใหม่	2553)

	 	 (Bachelor	of	Science	Program	in	Emergency	Health	Science:	B.Sc.)

 ระดับปริญญาโท  จ�านวน 1 หลักสูตร

	 	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต		สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	(วท.ม.)	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.2555)

	 	 (Master	of	Health	Science	Program	in	Health	Science:	M.SC.)	(Health	Science)

 ระดับปริญญาเอก  จ�านวน 1 หลักสูตร

 	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	(ปร.ด.)	(หลักสูตรใหม่	2555)

	 	 (Doctor	of	Philosophy	Program	in	Health	Science:	Ph.D.)	(Health	Science)
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นิสิต
แผนการรับนิสิต

จ�านวนนิสิตแยกตามชั้นปี
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โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
งบประมาณ 

(บาท)

1.	ติวสอบ	National	License	ของนิสิตพาราเมดิก	(Paramedic)	ส�าหรับ

นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน		

21	ม.ค.	2558	และ	 

6–7	ก.พ.	2558

66,758

2.	 โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมแหล่งฝึกปฏิบัติงาน	 สาขาวิชาเวชกิจ

ฉุกเฉิน

17	เม.ย.	2558,	

27	เม.ย.	2558,	

21	พ.ค.	2558,	 

22	พ.ค.	2558,	 

25	พ.ค.	2558

49,645

3.	 โครงการอบรมการใช้วิทยุสื่อสารคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่เพื่อน�า

ไปใช้ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

7	ก.ย.	2558 14,480

4.	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ	NL	Part	1,2,3 23-28	พ.ค.,	30-31		

2558

19,925

5.	โครงการสัมมนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงาน 20-21	ส.ค.	2558 40,535

6.	โครงการสื่อสารผ่านใจ	แผนไทยผูกพันครั้งที่	2 17	ต.ค.,	8	พ.ย.	2558 9,400

รวม 200,743

บทความวิทยานิพนธ์ของบัณฑิตที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ชื่อ-สกุล ผลงาน

นายณรงค์ศักดิ์	จันทะวัง Anatomical	Locations	in	the	Lower	Limb	that	Correlate	with	the	Basic	

Massage	 Lines	 and	 Signaling	 Points	 of	 Court	 Type	 Thai	 Traditional	 

Massage.	 (Journal	 of	 Thai	 Traditional	 &	 Alternative	Medicine	 Vol.	 13	 

No.	2	May–August	2015)

บทความวทิยานิพนธ์ของบณัฑติทีไ่ด้ตพีมิพ์เผยแพร่ระดบันานาชาต ิปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ชื่อ-สกุล ผลงาน

นางอุไร	จ�าปาวะดี FACTORS	RELATED	TO	MOTORCYCLE	ACCIDENT	RISK	BEHAVIOR	AMONG	

UNIVERSITY	STUDENTS	IN	NORTHEASTERN	THAILAND	(Southeast	Asian	

Journal	of	Tropical	Medicine	and	Public	Health	46.4	(Jul	2015):	805.)
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ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต
ในรอบปีงบประมาณ 2558

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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โครงการ/กิจกรรมของนิสิต

สรุปงบประมาณ ด้านกิจกรรมพัฒนานิสิต

	 กจิกรรมพฒันานสิติ	มกีารจดัโครงการทัง้หมด	40	โครงการ	ใช้งบประมาณทัง้ส้ิน	1,476,598	บาท	โดยด้านท�านุ

บ�ารงุวฒันธรรม	ใช้งบประมาณ	680,960	บาท	ด้านกจิกรรมกฬีาและนนัทนาการใช้งบประมาณ	494,864	บาท	และด้าน

วิชาการ	ใช้งบประมาณ	219,274	บาท		ตามล�าดับ
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นิสิตหรือศิษย์เก่าได้รับรางวัล
และทุนการศึกษา

ในรอบปีงบประมาณ 2558

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ทุนการศึกษาของนิสิต(ต่อเนื่อง)

*	หมายเหตุ	:	ทุนพัฒนาอาจารย์		=	ทุนพัฒนาอาจารย์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตสกลนคร

ทุนการศึกษาของนิสิต(รายปี)
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ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์
ในรอบปีงบประมาณ 2558

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558) 

โครงการวิจัย และงานสร้างสรรค์
สรุปงบประมาณตามโครงการวิจัยภายนอกและภายใน

 

	 สรุปงบประมาณตามโครงการวิจัยภายนอกและภายใน	 มีทั้งหมด	 69	 โครงการ	 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น	

3,019,056บาท	แบ่งเป็นภายใน	65	โครงการ	ใช้งบประมาณ	1,152,347	บาท	และภายนอก	4	โครงการ	ใช้งบประมาณ	

1,866,709	บาท

สรุปจ�านวนเงินทุนวิจัยจากหน่วยงานภายในและภายนอก

	 สรุปจ�านวนเงินทุนวิจัยฯ	ภายใน	ปี	2556	-	2557		เพิ่มขึ้นจาก	1,527,342	บาท		เป็น	2,132,480	บาท	เพิ่มขึ้น	

605,138	บาท	และปี	2557	-2558	ลดลงจาก	2,132,480	บาท	เป็น	1,152,347	บาท	ซึ่งลดลงถึง	980,133	บาท		เงิน

ทุนภายนอก	ปี	2556	-2557	เพิ่มขึ้นจาก	1,122,499	บาท		เป็น	3,382,302	บาท	เพิ่มขึ้น	2,259,803	บาท		และปี	2557	

-2558	ลดลงจาก	3,382,302	บาท		เป็น	1,866,709	บาท	ซึ่งลดลงถึง	1,515,593	บาท
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บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ

ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ์
ว/ด/ป ฉบับที่

ลงบทความ

1.	ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์	สิทธิเวช -	การวิเคราะห์ปริมาณสเตอรอลในข้าวหอมมะลิ	

(Oryza	sativa)

วารสารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

2014

-	ราฟต์	คาวีโอเล	และการขนส่งคอเลสเตอรอล

ภายในเซลล์

วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา		

ปีที่	:	19		ฉบับที่	:	1		เลข

หน้า	:	147-159

2557

2.	อาจารย์พรพิมล	วงศ์สุวรรณ Kaempferia	Koontermii	(Zingiberaceae)	A	

New	Species	from	Thailand	

J.Jpn.Bot.	90	:	29	-33 2015

3.	ผศ.ดร.ต้องจิตร	ถันชมนาง -	Three	Human	Gnathostomiasis	Cases	in	

Thailand	with	Molecularldentification	of		

Causative	Parasite	Species

Jongtha	win	and	Others June	8	2015

-	GENETIC	SUBTYPES	OF	BLASTOCYSTIS	

ISOLATED	FROM	THAIPATIENTS	IN	NORTH-

EASTERN	THAILAND	 

HOSPITALIZED	

Southeast	Asian	J	Trop	

Med	Public	Health

March	2015

-	Detection	of	Babesia	canis	vogeli	and	

Hepatozoon	canis	in	canine	blood	by	a	

singletubereal-time	fluorescence	reso-

nance	energy	transfer	polymerase	

chainreaction	assay	and	melting	curve	

analysis

Journal	of	Veterinary	

Diagnostic	Investigation

June	2,	2015

4.	อ.ดร.กุสาวดี		แสงดี Isolation	of	the	entomopathogenic	

fungal	strain	Cod-MK1201	from	a	cicada	

nymph	and	assessment	of	its	antibacte-

rial	activities

International	Journal	of	

Medicinal	Mushrooms
2015

5.	อ.พญ.กมลวรรณ	

			ตั้งวรพงษ์ชัย

-	Acute	Intradialytic	Cardiac	Function	and	

Inflammatory	Cytokine	Changes	During		

High	–	Efficiency	Online	Hemodiafiltra-

tion	With	Acetate-Free	and	Standard	

Dialysis		Solutions

Therapeutic	Apheresis	

and	Dialysis	Vol.19	,No	

3

2015

-	Psychological	Stress	Can	Be	Decreased	

by	Traditional	Thai	Massage

J	med	Assoc	Thai	

Vol.98	
2015

-	ภาวะความผิดปกติของไตหลังถูกผึ้งต่อและ

แตนต่อย

Chula	Med	J	Vol.	59 2015

6.	อ.ดร.วรัญญา	จตุพรประเสริฐ -	Effect	of	tetrahydrocurcumin	on	the	

profiles	of	drug-metabolizing	encymesin-

duced	by	a	high	fructose	diet	in	mice

Chemico-Biological	

Interactions	239	67-75
2015
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ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ์
ว/ด/ป ฉบับที่

ลงบทความ

-	Lobatin	B	inhibits	NPM/ALK	and	NF-kB	

attenuating	anaplastic-large-cell-lympho-

magene	sis	and	lymphendothelial	

tumour	intravasation

Cancer	Letters	356					

994-1006
2015

-	The	Effects	of	Curcumin	on	the	Antioxi-

dation	System	in	the	Livers	of	Mice	with	

Social	Lso

Journal	of	Applied	

Biopharmaceutics	and	

Pharmacoklnetics

2014

-	Effect	of	tetrahydrocurcumin	on	the	

profiles	of	drug-metabolizing	encymes	

induced	by	a	high	fructose	diet	in	mice

Chemico-Biological	

Interactions	239	67-75
2015

7.	อ.ดร.กฤษณา	หอมวุฒิวงศ์ Investigation	of	gasoline	distributions	

within	petrol	stations:	spatial	and	

seasonal	concentrations,sources,mitigati

on	measures,and	occupationally	ex-

posed	Symptoms

Environ	Sci	Pollut	Res 2015

8.	อ.ดร.นุชนาถ	ไหมหรือ -	The	effects	of	okra	(Abelmoschus	

esculentus	Linn)	on	the	cellular	events	

associated	with	Alzheimer	s	disease	in	a	

stably	expressed	HFE	neuroblastoma	

SH-SY5Y	cell	iine

Neuroscience	Letters 2015

-	ความสัมพันธ์ระหว่างเหล็ก	ยีน	HFE	และโรค

ทางระบบประสาท

วารสารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

ปีที่	:	34		ฉบับ

ที่	:	3		เลขหน้า	

:	277-285

9.	อ.นพ.สมาธิ	ปัทธมธรรมกุล Community-acquired	Acinetobacter	

baumannii	Paeumonia:Report	from	a	

Community	Hospital

Journal	of	Infectious	

Diseases	and	Antimicro-

blal	Agents

January	

-	April	2015

10.	อ.ดร.เบญจพร	บุราณรัตน์ -	Cytoprotective	effects	of	ferritin	on	

doxorubicin-induced	breast	cancer	cell	

death

Oncollogy	Reports 2015

-	บทบาทของเฟอริตินในมะเร็ง	 J	Med	Assoc	Thai	Vol.97	

N0.4

2014

-	สารยับยั้งเอนไซม์ไซโคลออกซีเนสกับการรักษา

มะเร็ง

วารสารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	

Dec-14

11.	ผศ.ดร.ศิรินาถ		ตงศิริ การน�าการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างลึก

ซึ้งมาใช้ในการสอนวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว

ส�าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต	คณะ

แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Thammasat	Medical	

Journal,Vol.15	No.3

July	-Sep-

tember	2015
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ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ์
ว/ด/ป ฉบับที่

ลงบทความ

12.	อ.ดร.ลดาชาติ	แต่พงษ์โสรัถ

กระดูกพรุน:	ระบาดวิทยา	สาเหตุ	การตรวจ

วินิจฉัย	การรักษา	

วารสารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ปีที่	:	33	ฉบับ		

ที่	:	5		เลขหน้า	:	526-536		

				กันยายน	

-	ตุลาคม	

2557

13.	อ.นพ.เทพอุทิศ	กั้วสิทธิ์

ความชุกของโรคหนอนพยาธิในประชากรที่ชุมชน

รอบเขื่อนล�าปาว	จังหวัดกาฬสินธุ์

วารสารวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม		ปีที่	:	33		

ฉบับที่	:	5		เลขหน้า	:	

467-471		

2014

ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล (พร้อมภาพประกอบ)

ชื่อ-นามสกุล ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ สถานที่ วัน/เดือน/ปี

ผศ.นพ.ภีม	เอี่ยมประไพ ความแตกต่างของการตอบสนองต่อยาเคมีบ�าบัด	

Cisplatin	ในแง่ความเป็นพิษต่อหูชั้นใน	ของชาว

เอเชีย

ประเทศเกาหลีใต้ 24	–	26	เมษายน	

2558

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย  นวัตกรรม  และงานสร้างสรรค์

ชื่อ-นามสกุล กิจกรรม / โครงการ สถานที่ วัน/เดือน/ปี

คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เงินอุดหนุนด้านการวิจัยส�าหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ค.57-ก.ย.58

คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เงินอุดหนุนด้านการวิจัยส�าหรับบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ค.57-ก.ย.58

คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เงนิอดุหนนุวจิยัส�าหรบันสิติระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติ

ศึกษา

คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ค.57-ก.ย.58

คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

งบประมาณสนบัสนนุการตพีมิพ์บทความวจิยั/บทความ

วิชาการและการเขียนต�ารา	หรือหนังสือวิชาการ

คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ค.57-ก.ย.58

คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โครงการพฒันาหน่วยวจิยัเฉพาะทาง	คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ค.57-ก.ย.58
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ด้านการบริการวิชาการ
ในรอบปีงบประมาณ 2558

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม



รายงานประจำาปี 2558

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
23

ด้านการบริการวิชาการ ในรอบปีงบประมาณ 2558

โครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ

หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถานที่
ผู้เข้าร่วม 

(คน)

งบประมาณ

(บาท)

1.	โครงการสร้างเสริมเครือข่าย

สุขภาพจิตในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

1	พ.ค.	–	31	ก.ย.	

58

พบเครือข่ายจากคณะต่างๆ	ดังนี้

-คณะการบัญชีและการจัดการ

-วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

-คณะนิติศาสตร์

-คณะดุริยางคศิลป์

-คณะสิ่งแวดล้อมฯ

-คณะสาธารณสุขศาสตร์

-คณะเภสัชศาสตร์

-คณะวิทยาศาสตร์

-คณะวิศวกรรมศาสตร์

-คณะศึกษาศาสตร์

-คณะศิลปกรรมศาสตร์

-คณะศิลปกรรมศาสตร์

-คณะสัตวแพทย์

-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

-คณะเทคโนโลยี

-คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

184	คน 47,700

2.	โครงการอบรมและพัฒนาแกน

น�าอาสาสมัครสาธารณสุขนิสิต	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

29	ส.ค.	58 ห้องประชุมกองกิจการนิสิต	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

186	คน 77,956

3.	โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่

และเด็ก

17	ส.ค.	58 ห้องประชุม	120	ที่นั่ง	โรงพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

80	คน 14,000

4.	โครงการขั้นทะเบียนสิทธิการ

รักษา

20	ก.ค.	–	30	

ส.ค.	58

อาคารพลศึกษา	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

10,036	คน 13,000

5.	โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูง

อายุและคนพิการในเขตพื้นที่รับ

ผิดชอบ	6	ชุมชน

1	มิ.ย.	-	30	ก.ย.	

58

ชุมชนศรีสวัสดิ์	1,	ชุมชนศรีสวัสดิ์	

2,	ชุมชนศรีสวัสดิ์	3,	ชุมชนปัจฉิม

ทัศน์	1,	ชุมชนปัจฉิมทัศน์	2,	และ

ชุมชนตักสิลา	

165	คน 17,375	

6.	โครงการเฝ้าระวังความ

ปลอดภัยด้านอาหารในเขตพื้นที่

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7-9	ก.ย.	58 ร้านอาหารและผู้ปะรกอบการใน

เขตพื้นที่ในเมืองและขามเรียง	

อ.เมือง	จ.มหาสารคาม

อสน.ม.	30	คน	

และเจ้าของร้านค้า

และผู้ประกอบการ

ในพื้นที่

64,800
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หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถานที่
ผู้เข้าร่วม 

(คน)

งบประมาณ

(บาท)

7.	โครงการมหาวิทยาลัยควบคุม

โรคเข็มแข้ง

1	พ.ค.	–	30	ก.ย.	

58

พื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประชาชนและนิสิต

ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

79,650

8.	โครงการอบรมความรู้การผลิต

ยาสมุนไพรสู่ท้องถิ่น		

23	ก.ย.	58 วัดบูรพา(ส่องใต้)	ต.แวงน่าง	อ.เมือง	

จ.มหาสารคาม

กลุ่มอสม.และ

ประชาชนบ้านส่อง

นางใย	30	คน

อาจารย์และบุคลากร

คณะแพทยศาสตร์	

10	คน

17,000

9.	โครงการพัฒนาวัดส่งเสริมสุข

ภาพ		ปี	2558

15-29	ก.ค.	58 วัดศรีสวัสดิ์

วัดปัจฉิมทัศน์

พระสงฆ์	21	รูป

สามเณร	24	รูป

ปะชาชน	25	คน

4,500

10.	อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ

ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	(Basic	

life	support)	ส�าหรับบุคลากร

17-18	ก.ย.	58 ห้องประชุม	120	ที่นั่ง	โรงพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

141	คน ได้รับการ

สนับสนุน

อาหารว่างจาก

บริษัท	โซวิด

11.	โครงการอบรมฟื้นฟูพัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข	

อสม.

26	ก.ค.	58 ห้องประชุม	120	ที่นั่ง	โรงพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

75	คน 13,825

12.	โครงการเฝ้าระวังโรคและ

ควบคุมโรคไข้เลือดออก	ประจ�าปี	

2558

14	ส.ค.	58 พื้นที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ประชาชนและนิสิต

ในพื้นที่มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม

25,040

13.	โครงการอนามัยโรงเรียน	

(ประถม)	ประจ�าปี	2558

1	มิ.ย.	–	31	ส.ค.	

58

โรงเรียนอนุบาลกิติยา	และ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	(ประถม)

นักเรียนโรงเรียน

อนุบาลกิติยา	

1,488	คน

นักเรียนโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัย	

857	คน

5,254

14.	โครงการจัดนิทรรศการ

สัปดาห์						วันไตโลก

9-10	มี.ค.	58 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บุคลากรและผู้มา

รับบริการแผนก 

ผู้ป่วยนอกที่สนใจ

รวม	114	คน

1,877

รวม 381,977
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ด้านการให้บริการทางการแพทย์/วิชาชีพ

โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์

	 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในก�ากับของคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 

เปิดด�าเนินการตั้งแต่วันท่ี	 1	 กรกฎาคม	 2547	ณ	 อาคารประกอบการหอพัก	 ระหว่างหอพักเชียงยืนและหอพักชื่นชม	

ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ต�าบลขามเรียง	 ต่อมาได้เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งท่ี	 2	 ณ	 ที่ท�าการ 

คณะแพทยศาสตร์	 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์	 ต�าบลตลาด	 อ�าเภอเมือง	 จังหวัดมหาสารคาม	 เมื่อวันท่ี	 6	 

กมุพาพนัธ์	2549	ซึง่ได้ผ่านการประเมนิจากส�านกังานประกนัสขุภาพแห่งชาต	ิเขต	7	ขอนแก่น	ให้เป็นหน่วยบรกิารประจ�า	

(CUP)	 เม่ือวันที่	 1	 ตุลาคม	 2552	 โดยที่ศูนย์บริการทางการแพทย์	 เขตพื้นที่ขามเรียงเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ	 

ปัจจบุนัศูนย์บริการทางการแพทย์ได้เปิดเป็นโรงพยาบาล	คณะแพทยศาสตร์	และได้ผ่านการตรวจประเมนิเพือ่ขึน้ทะเบยีน

เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อ	 ตั้งแต่วันที่	 16	 มิถุนายน	 2557	 จากส�านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 7	 ขอนแก่น	 

รวมทั้งได้เปิดให้บริการผู้ป่วยใน	และผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด	24	ชั่วโมง	ระยะแรกเปิดให้บริการ	30	เตียง	

	 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	เป็นโรงพยาบาลประเภททั่วไปที่เปิดให้บริการตลอด	

24	ชั่วโมง	โดยมีสาขาที่เปิดให้บริการ	ดังนี้

 อายุรกรรม     ศัลยกรรม

	 	 -	สาขาอายุรศาสตร์ทั่วไป	 	 	 	 -	สาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป

	 	 -	สาขาอายุรศาสตร์โรคไต	 	 	 	 -	สาขาศัลยศาสตร์หลอดเลือด

	 	 -	สาขาอายุรศาสตร์โลหิตวิทยา	 	 	 -	สาขาศัลยกรรมประสาท

 รังสีวิทยา     โสต ศอ นาสิก

	 	 -	สาขารังสีวิทยาทั่วไป	 	 	 	 -	สาขาโสต	ศอ	นาสิก

	 	 -	สาขารังสีวิทยาวินิจฉัย	 	 	 	 -	เวชศาสตร์สื่อความหมาย

 

 จิตเวช      ตจวิทยา

	 	 -	สาขาจิตเวชศาสตร์	 	 	 	 	 -	ตจศัลยศาสตร์

	 	 	 	 	 	 	 	 	 -	ตจวิทยา

 ทันตกรรม     เวชปฏิบัติทั่วไป

	 	 -	ทันตสาธารณสุข	 	 	 	 	 -	แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
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สถิติผู้มารับบริการโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2556-2558

	 1)	 จ�านวนผู้ป่วยแยกตามสิทธิในการรักษา	ปีงบประมาณ	2556-2558

ล�าดับ สิทธิในการรักษา

ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2558 ปี 2557

ราย ครั้ง ราย ครั้ง ราย ครั้ง ครั้ง ครั้ง

1 ช�าระเงินเอง 11,774 18,765 9,312 13,681 7,466 10,648 48 27

2 สวัสดิการข้าราชการ	กรมบัญชี

กลาง	(เบิกจ่ายตรง)

4,216 23,681 3,072 17,056 2,197 12,783 658 200

3 สวัสดิการข้าราชการส่วนท้อง

ถิ่น	(อปท.)	(เบิกจ่ายตรง)

855 3,303 459 1,538 94 222 103 41

4 สวัสดิการบุคลากร	(กรณีเจ็บ

ป่วย,	อุบัติเหตุ)

898 2,731 780 2,152 737 2,508 30 13

5 สวัสดิการนักเรียน

โรงเรียนสาธิต	(อุบัติเหตุ)

97 247 71 165 41 111 - 1

6 สวัสดิการนิสิต	(อุบัติเหตุ) 1,990 6,018 1,119 3,602 996 3,354 39 18

7 สิทธิต้นสังกัด 3,596 5,425 3,381 4,911 3,707 5,542 17 21

8 พนักงานรัฐวิสาหกิจ 255 460 4 4 - - 16 1

9 บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า 19,119 50,145 15,528 35,892 15,883 31,300 822 278

10 ประกันสังคม 3,503 12,065 2,552 10,190 1,850 6,176 16 10

11 บัตรประกันชีวิต 14 14 3 3 - - 2 -

10 พรบ. 40 41 30 30 - - 7 3

รวม 46,357 122,295 36,311 89,224 32,971 72,644 1,758 613

	 2)	 สาเหตุการเจ็บป่วย	10	อันดับแรกแผนกผู้ป่วยนอก	ปีงบประมาณ	2556-2558

ล�าดับ รหัส สาเหตุ
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

ราย ครั้ง ราย ครั้ง ราย ครั้ง

1 I10 Essential	(primary)	hypertension 1,052 4,356 782 3,149 523 2,358

2 J00 Acute	nasopharyngitis	[common	cold] 3,466 4,125 3,577 4,463 1,987 2,359

3 M6268 กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น 1,998 3,452 1,419 2,713 1,051 1,607

4 J069 Acute	upper	respiratory	infection	of	multiple	

and	unspecified	sites

2,685 3,200 889 1,067 1,165 1,349

5 K021 Dental	caries 1,769 3,188 1,199 1,865 1,347 2,283

6 N185 ไตวายเรื้อรัง 367 3,104 - - - -

7 E119 Non-insulin-dependent	diabetes	mellitus 516 2,884 387 2,385 305 1,912

8 K30 Dyspepsia 1,852 2,389 1,085 1,367 955 1,191

9 K051 Gingivitis	and	periodontal	diseases 1,936 2,078 1,192 1,252 1,671 1,808

10 K01 Embedded	and	impacted	teeth 1,158 1,850 - - - -
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	 3)	 สาเหตุการเจ็บป่วย	10	อันดับแรกแผนกผู้ป่วยใน	ปีงบประมาณ	2557-2558

ล�าดับ รหัส สาเหตุ
ปี 2558 ปี 2557

ราย ครั้ง ราย ครั้ง

1 A090 other	and	unspecified	Gastritis	gastroenteritis	and	colitis	of	in	factious	origin	 157 162 10 10

2 J189 Pneumonia,	unspecified	 84 84 9 29

3 N185 ไตวายเรื้อรัง 61 75 - -

4 N390 Urinary	tract	infection,	site	not	specified 39 47 6 6

5 N179 Acute	renal	failure,	unspecified 36 39 - -

6 C920 Acute	myeloid	leukemia 7 35 - -

7 I829 Embolism	and	thrombosis	of	unspecified	vein 28 30 5 7

8 I10 Essential	(primary)	hypertension	 24 24 10 11

9 J11 Influenza	virus	not	identified 20 20 - -

10 N10 Acute	tubule-interstitial	nephritis 19 19 5 5

	 4)	 สาเหตุการเสียชีวิต	ปีงบประมาณ	2558	

ล�าดับ รหัส สาเหตุ
ปี 2558

จ�านวน (ราย)

1 C719 Brain	tumor 2

2 C221 CHCA	with	septicemia,	DVT 1

3 C719 High	grade	glioma	Lt	temporal 1

4 K830 Abdominal	pain,	sudden	arrest 1

5 C189 Metastasis	CA 1

6 C349 CA	lung	stage	4 1

7 C259 CA	pancreas	with	DVT,	pulmonary	embolism 1

	 5)	 สรุประยะเวลารอคอยเฉลี่ยการให้บริการผู้ป่วย	ณ	จุดต่างๆ	ในช่วงเวลา	08.00-16.00	น.

	 	 ประจ�าปีงบประมาณ	2558

ล�าดับ จุดบริการ
ระยะเวลารอคอย

วันท�าการ (จ-ศ) เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ รวมทุกวัน

1 ห้องบัตร	-	จุดซักประวัติ 12.10 4.93 11.04

2 จุดซักประวัติ	-	ส่งเข้าห้องตรวจ 2.44 2.13 2.39

3 ส่งเข้าห้องตรวจ	–	แพทย์เริ่มตรวจ 27.73 11.89 25.47

4 แพทย์เริ่มตรวจ	–	แพทย์ตรวจเสร็จ 8.78 6.78 8.50

5 จุดซักประวัติ	-	แพทย์ตรวจเสร็จ 30.17 14.02 27.87

6 ห้องบัตร	-	แพทย์เริ่มตรวจ 42.27 18.95 38.91

7 ห้องบัตร	–	ห้องรับยา 66.40 33.15 61.63
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คลินิกกายภาพบ�าบัด
ประเภทของผู้มารับบริการกายภาพบ�าบัด	ปีงบประมาณ	2554-2558

ประเภทของผู้รับบริการ

กายภาพบ�าบัด

จ�านวนผู้มารับบริการ (ร้อยละ)

ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ 712	(91.3) 1,007	(90.8) 861	(75.1) 1,437	(81.8) 1,779	(76.4)

ระบบประสาท 50	(6.4) 96	(8.7) 282	(24.6) 305	(17.4) 490	(21.0)

ระบบทางเดนิหายใจและไหลเวยีนโลหิต 14	(1.8) 5	(0.5) 2	(0.2) 7	(0.4) 45	(1.9)

อื่นๆ 4	(0.5) 1	(0.1) 1	(0.1) 8	(0.5) 15	(0.7)

รวมทั้งสิ้น 780 (100.0) 1,109 (100.0) 1,146 (100.0) 1,757 (100.0) 2,330 (100.0)

การใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/วิธีการรักษาทางกายภาพบ�าบัด	ปีงบประมาณ	2556-2558

รหัส

รายการ

สถิติการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์/วิธีการรักษา

ทางกายภาพบ�าบัด

สถิติการใช้ (ครั้ง

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

56001 การประคบด้วยแผ่นร้อน 1,730 2,927 3,519

56002 การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า 21 51 294

56003 การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ 655 1,389 1,541

56003 การรักษาด้วยคลื่นสั้น 0 0 12

56006 การแช่พาราฟิน 0 0 0

56007 การกดจุดและการนวด 0 13 9

56009 การออกก�าลังกายทั่วไป 322 598 626

56011 การออกก�าลังกายด้วยจักรยานอยู่กับที่หรือลู่วิ่ง 75 165 215

56020 สอนญาติและผู้ป่วยปฏิบัติตนที่บ้าน 76 53 203

56110 การปรับยืนด้วยเตียง 46 7 9

56111 การฝึกเดิน 268 240 320

56120 การดึงคอด้วยเครื่อง 68 194 165

56121 การดึงหลังด้วยเครื่อง 131 192 347

56301 การรักษาผู้ป่วยทางเดินหายใจ 2 8 36

56701 การเคลื่อนไหวข้อต่าง	ๆ 5 25 102

56702 การดัด	ดึงข้อต่อ 13 199 441

รวม 3,412 6,061 7,839
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งานบริการแพทย์แผนไทยประยุกต์

	 การให้บริการแพทย์แผนไทยประยกุต์		เร่ิมมกีารจัดตัง้ศนูย์บรกิารแพทย์แผนไทยประยกุต์เมือ่วนัที	่	12		กรกฎาคม		

พ.ศ.		2549		ด้วยหลักการและเหตุผลที่ว่าการแพทย์แผนไทยนั้นเป็นภูมิปัญญาอันล�้าค่าของคนไทย	การแพทย์แผนไทย

จึงมีรากฐานมาจากการแพทย์พืน้บ้าน	วตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้ศนูย์บรกิารแพทย์แผนไทยประยุกต์	เพือ่เป็นสถานทีใ่ห้

บรกิารตรวจรกัษาโรคตามทฤษฎีทางการแพทย์แผนไทยประยกุต์	เป็นแหล่งฝึกปฏบิติังาน	ด้านวชิาชพีการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ส�าหรับนิสิต	 เป็นแหล่งส่งเสริมให้มีการใช้สมุนไพร	ยาไทย	 ในการส่งเสริมดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนและ

เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	 การพัฒนา	 การวิจัยการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร	 ลักษณะงานบริการของศูนย์

บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์	มีดังนี้

	 1.	 การตรวจทางเวชกรรมแผนไทยประยกุต์	เป็นการปฏบิติัการตรวจร่างกาย	การซักประวติั	โดยใช้อปุกรณ์ทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคนิคการแพทย์ที่ใช้ในการตรวจร่างกายใน	 ระบบต่าง	 ๆ	 ในสภาพที่ร่างกายปกติและผิด

ปรกต	ิ	การวนิจิฉยัโรคและรกัษาด้วยวธิทีางแพทย์แผนไทยประยกุต์		ตลอดจนการให้ค�าแนะน�าการดูแลสุขภาพด้านการ

แพทย์แผนไทยประยุกต์

	 2.	 การนวดรักษาแบบราชส�านัก	 เป็นการนวดไทยที่ใช้ในพระราชวัง	 ดังนั้นท่าต่างๆ	 ในการนวดจึงได้รับการ

พัฒนาให้สุภาพและมักนวดด้วยนิ้วมือเท่านั้น	เพื่อให้สามารถควบคุมน�้าหนักในการนวดไม่ให้มากเกินไป	และไม่ให้เป็นที่

ล่วงเกินต่อพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์	จนมีค�ากล่าวว่า	“แม้เพียงลมหายใจก็ไม่ให้แตะต้องพระวรกาย”	

	 3.	 การประคบสมุนไพร	คือ	การใช้สมุนไพรหลายอย่างมาโขลกแล้วห่อรวมกัน	ส่วนใหญ่จะเป็นยาสมุนไพรที่มี

น�ามันหอมระเหย	ซึ่งเมื่อถูกความร้อนจะระเหยออกมา	เช่น	ไพล	ขมิ้นชัน	ขมิ้นอ้อย	ตะไคร้		การบูร	เป็นต้น	เป็นวิธีการ

บ�าบัดรักษาของแพทย์แผนไทย	จึงสามารถน�าไปใช้ควบคู่กับการนวดไทย	โดยใช้การประคบหลังจากการนวดไทย

	 4.	 การอบสมนุไพร	คอื	การอบตวัด้วยไอน�า้ทีไ่ด้จากการต้มสมนุไพร	เป็นวธิบี�าบดัรกัษาอย่างหนึง่ซึง่เริม่ต้นจาก

ประสบการณ์		การนั่งกระโจมในหญิงหลังคลอด	โดยใช้ผ้าท�าเป็นกระโจม	หรือนั่งในสุ่มไก่ที่ปิดคลุมไว้มิดชิด	และมีหม้อ

ต้มสมุนไพรซึ่งเดือดสามารถท�าให้สามารถอบและสูดดมไอน�้าสมุนไพรได้	ผิวหนังได้สัมผัสไอน�้าด้วย	ช่วยให้การไหลเวียน

ของโลหิตดีขึ้นท�าให้ร่างกายสดชื่น	ผิวพรรณเปล่งปลั่งมีน�้ามีนวล	ต่อมาเป็นที่นิยมในหมู่ประชาชนทั่วไป
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  1)  การรับบริการทางด้านการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2557-2558

	 การรับบริการทางด้านการแพทย์แผนไทย	ปีงบประมาณ	2557-2558	แยกได้ดังนี้

1.	การนวดบ�าบัด		2.	การประคบสมุนไพร		3.	การอบยาสมุนไพร			4.	การจ�าหน่ายยาสมุนไพร	เมื่อเปรียบเทียบการรับ

บริการทางด้านการแพทย์แผนไทย	2	ปี	จะเห็นว่า	1.	การนวดบ�าบัดเพิ่มขึ้น	1%	(726)		2.	การประคบสมุนไพรเพิ่มขึ้น	

3%		(1,100)		3.	การอบยาสมุนไพรลดลง	4	%	(-577)		4.	การจ�าหน่ายยาสมุนไพรคงที่	

 2)  จ�านวนตามสิทธิ์การรักษา ปีงบประมาณ 2557 - 2558

	 การจ�าแนกตามสิทธิ์การรักษาของผู้มารับบริการ	ปีงบประมาณ	2557-2558	มี	9	รายการ	ดังนี้

1.จ่ายตรง		2.จ่ายตรง	(อปท)		3.ช�าระเงินเอง		4.ต้นสังกัด		5.UC	นิสิต		6.ประกันสังคม		7.UC	เขต	6	ชุมชน		8.UC	นอก

เขต		9.ประกันภัยกลุ่ม	เมื่อเปรียบเทียบการจ�าแนกตามสิทธิ์การรักษาของผู้มารับบริการ	2	ปี		จะเห็นว่าเพิ่มขึ้น	ดังนี้	1.	

จ่ายตรงเพิ่มขึ้น	5%	(2,467)		2.ประกันสังคมเพิ่มขึ้น	3%	(775)	3.UC	เขต	6	ชุมชนเพิ่มขึ้น	4%	(480)	ตามล�าดับ
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สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

	 สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นหน่วยงานภายในของคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ได้

เริม่ท�าการผลติยาสมนุไพรในวนัท่ี	12	มนีาคม	2550	และได้เปิดด�าเนนิการอย่างเป็นทางการในวนัที	่17	พฤษภาคม	2550	

ลกัษณะงานของสถานผลติยาและผลติภณัฑ์สมนุไพร	เป็นการปฏบิติังานท่ีเกีย่วกบัด้านการผลิตยาและผลิตภณัฑ์สมนุไพร

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร

	 1.	เพื่อเป็นแหล่งฝึกทักษะทางด้ายวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

	 2.	เพื่อเป็นแหล่งผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

	 3.	เพื่อเป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร

 

เปรียบเทียบการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร	21	รายการ		ประจ�าปีงบประมาณ	2558

ล�าดับ รายการ ขนาด หน่วย
เปรียบเทียบการผลิต เพิ่ม/ลด 

(ร้อยละ)ปี 2557 ปี 2558

1 ขมิ้นชันแคปซูล 100	Cap กระปุก 1,176 1,186 +0.84

3 ชากระเจี๊ยบ 15	ซองย่อย ซอง 150 40 -73.33

4 ชารางจืด 15	ซองย่อย ซอง 498 357 -48.39

5 น�้ามันไพล 30	CC ขวด 3,429 3,523 +2.67

6 พิมเสนน�้า 5	CC ขวด 0 0 0

7 ฟ้าทะลายโจรแคปซูล 100	cap กระปุก 244 466 -47.64

8 มะระขี้นกแคปซูล 100	cap กระปุก 155 0 0

9 ยาดมสมุนไพร 30	กรัม ขวด 0 0 0.0

10 ลูกประคบสมุนไพร 150	g ลูก 1,864 1,847 -0.91

11 ยาหม่องสมุนไพร 50	g ขวด 3,398 4,141 +17.94

12 ชาชุมเห็ดเทศ 15	ซองย่อย ซอง 137 44 -67.88

13 ผงขัดผิวซองเล็ก 50	g ซอง 0 0 0.0

14 ยอแคปซูล 100	Cap กระปุก 0 0 0.0

15 ยอแคปซูล 50	Cap ซอง 0 0 0.0

16 มะรุมแคปซูล 100	Cap กระปุก 104 0 0.0

17 มะรุมแคปซูล 50	Cap ซอง 0 0 0.0

18 ชาตะไคร้ 15	ซองย่อย ซอง 0 181 +100.0

19 ชาดอกค�าฝอย 15	ซองย่อย ซอง 202 0 -100.0

20 ยาอบสมุนไพร 150	g ห่อ 137 0 -100.0
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ล�าดับ รายการ ขนาด หน่วย
เปรียบเทียบการผลิต เพิ่ม/ลด 

(ร้อยละ)ปี 2557 ปี 2558

21 ยาอบสมุนไพร 1 กก. 0 10 0.0

ยอดการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในปีงบประมาณ 2558

(ระหว่างวันที่	1	ตุลาคม	2557	–	30	กันยายน	2558)	สถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีการผลิตทั้งหมด	17	รายการ

ที่ รายการ ขนาด หน่วย
จ�านวน

ผลิต

ราคาต้นทุน

(บาท)

ราคา

ขายส่ง 

(บาท) 

เงินต้นทุน

(บาท)

เงินขายส่ง 

(บาท)

ก�าไร 

(บาท)

1 ขมิ้นชันแคปซูล 100	Cap กระปุก 1,186 45.07 80 53,453.02 94,880 41,426.98

2 ฟ้าทะลายโจรแคปซูล 100	Cap กระปุก 466 41.38 80 19,283.03 37,280 17,996.97

3 ฟ้าทะลายโจรแคปซูล 50	Cap กระปุก 473 19.62 40 9,280.26 18,920 9,639.74

4 มะรุมแคปซูล 100	Cap กระปุก - 43.35 100 - - -

5 ลูกประคบสมุนไพร 180	g ลูก 1,847 23.73 60 43,829.31 110,820 66,990.69

6 น�้ามันไพล 21		ซีซี ขวด 3,523 12.96 30 45,658.08 105,690 60,031.92

7 ยาหม่องสมุนไพร 50	g ขวด 4,141 15.34 45 63,522.94 186,345 122,822.06

8 มะระขี้นก 100	Cap กระปุก - 41.38 100 - - -

9 ยาอบสมุนไพร 1 กก. 10 131.83 333 1,318.3 3,330 2,011.70

10 ยาอบสมุนไพร 100		g ห่อ - 17.26 40 - - -

11 ชาชุมเห็ดเทศ 15	ซองย่อย ซอง 44 11.17 35 491.48 1,540 1,048.52

12 ชาดอกค�าฝอย 15	ซองย่อย ซอง - 22.5 65 - - -

13 ชากระเจี๊ยบ 15	ซองย่อย ซอง 40 17.57 35 702.8 1,400 697.20

14 ชารางจืด 15	ซองย่อย ซอง 357 11.81 35 4,216.17 12,495 8,278.83

15 ชาตะไคร้ 15	ซองย่อย ซอง 181 11.08 35 2,005.48 6,335 4,329.52

16 ผงขัดผิวสมุนไพร 50	g ซอง - 8.31 25 - - -

17 พิมเสนน�้า 5		cc ขวด - 12.29 20 - - -

รวม 243,760.87 579,035 335,274.13
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ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม
ในรอบปีงบประมาณ 2558

คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม  

โครงการ/กิจกรรมด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

วัน/เดือน/ปี โครงการ สถานที่ ผู้เข้าร่วม
งบประมาณ

(บาท)

4	ธ.ค.	57 โครงการวันพ่อแห่งชาติ ณ	บริเวณชั้น	1	ศูนย์บริการ

ทางการแพทย์	คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บุคลากร	นิสิต

คณะแพทยศาสตร์

ประชาชนทั่วไป

42	คน

5,345

29	ธ.ค.	57 โครงการวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	

และกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์บุคลากร	

คณะแพทยศาสตร์

ลานสร้างเสริมสุขภาพ	

คณะแพทยศาสตร์		

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บุคลากร

คณะแพทยศาสตร์

246	คน

81,711

ตลอด

ปีงบประมาณ

โครงการท�าบุญตามวันส�าคัญทาง

ศาสนาและประเพณีฮีต	12	คอง	14

วัดต่างๆ	บริเวณในตัวเมือง	

และอ�าเภอกันทรวิชัย	

จังหวัดมหาสารคาม

บุคลากร	นิสิต

คณะแพทยศาสตร์

ประชาชนทั่วไป

44	คน

9,000

9–10	เม.ย.	58 โครงการวันสงกรานต์ประจ�าปี ลานสร้างเสริมสุขภาพ	

คณะแพทยศาสตร์		

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บุคลากร	นิสิต

คณะแพทยศาสตร์

152	คน

49,920

11	ส.ค.	58 โครงการวันแม่แห่งชาติ อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์

และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ	

(ตึกใหม่)	คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บุคลากร	นิสิต

คณะแพทยศาสตร์

ประชาชนทั่วไป

66	คน

500

24	ก.ย.	58 โครงการวันมหิดล ลานหน้าตึกคณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บุคลากร	นิสิต

คณะแพทยศาสตร์

200	คน

1,500

รวม 147,976
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ด้านการบริหารจัดการ
ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ด้านการบริหารจัดการ

 บุคลากร ปีงบประมาณ 2558
	 จ�านวนบุคลากร

ข้าราชการสาย พนักงาน
ผู้เชี่ยวชาญ

ลูกจ้าง พนักงาน ลูกจ้าง

ก ข ค วิชาการ ปฏิบัติการ ประจ�า ราชการ ชั่วคราว

อัตราก�าลังของคณะ

4 - 1 106 153 11 - - 173

รวมทั้งสิ้น  448  คน

บุคลากรปฏิบัติงาน

4 - 1 62 112 9 - - 126

รวมทั้งสิ้น  314  คน

หมายเหตุ	:	ไม่นับรวมบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ	(ลาศึกษาต่อจ�านวน	12	คน)

บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ 2556-2558
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	 จ�านวนอาจารย์ประจ�า

คณะแพทยศาสตร์
จ�าแนกตามวุฒิการศึกษา จ�าแนกตามต�าแหน่งทางวิชาการ

ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ.

1.	อาจารย์คลินิก - 12 15 24 3 - -

2.	อาจารย์ปรีคลีนิก - - 22 17 5 - -

3.	อาจารย์แพทย์แผนไทยประยุกต์ 1 10 - 11 - - -

4.	อาจารย์เวชกิจฉุกเฉิน 1 2 - 3 - - -

4.	อาจารย์	ปร.ด. - - 3 1 2 - -

หมายเหตุ	:	ไม่รวมลาศึกษาต่อและผู้เชี่ยวชาญ

อาจารย์ประจ�าคณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ 2558
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การส่งเสริมทุนการศึกษาของบุคลากรของหน่วยงาน	เข้าศึกษาต่อสถาบันภายในและภายนอกประเทศ	

ในรอบปีงบประมาณ	2558

	 สายวิชาการ

ระดับการ

ศึกษา
ชื่อผู้รับทุน ทุนสาขาที่เรียน สถาบัน จ�านวนทุน

ปริญญาเอก 1.นายแพทย์พงษ์วริษฐ์		จันทรัตน์

2.แพทย์หญิงกองกาญจน์		จันทร์จารุสิริ

3.แพทย์หญิงอัจฉรา		โชคสกุลทรัพย์		

4.แพทย์หญิงสุจิตรา		สมสงวน		

วิสัญญีวิทยา

จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น

รังสีวิทยาวินิจฉัย		

กุมารเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กรมสุขภาพจิต	–	สถาบัน

ยุวประสารทไวทโยปถัมภ์

โรงพยาบาลรามาธิบดี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1

1

1

1

	 สายสนับสนุน

ระดับการศึกษา ชื่อผู้รับทุน ทุนสาขาที่เรียน สถาบัน จ�านวนทุน

ปริญญาโท นายไมตรี		ทอนเสาร์ สาธารณสุขศาสตร์	ระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1

	 การจัดอบรม/สัมมนาให้กับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์	ในปีงบประมาณ	2558

วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่
ผู้เข้าร่วม งบประมาณ ประกาศนียบัตร

(คน) (บาท) ได้รับ ไม่ได้รับ

การอบรม/สัมมนา

ระยะที่	1

15	ธ.ค.	2557

ระยะที่	2

13	ก.พ.	2558

ระยะที่	3

14-17	ม.ีค.	2558

1.	 การถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติตาม

ยุทธศาสตร์	เป้าหมาย	แผนปฏิบัติราชการ

ปี	2558	การก�าหนดเกณฑ์	แนวปฏิบัติใน

การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร	

และการพัฒนาบคุลากรคณะแพทยศาสตร์	

ก้าวเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ

ระยะที่	1

คณะแพทยศาสตร์	มมส

ระยะที่	2

คณะแพทยศาสตร์	มมส

ระยะที่	3

หวัหนิ	จ.ประจวบครีขีนัธ์

150 732,596 - -

23	มิ.ย.	2558 2.	ก้าวเข้าสู่ต�าแหน่งทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์	มมส 25 14,200 - -

11	ก.ค.	2558 3.	ระบบงานคุณภาพโรงพยาบาล	HA คณะแพทยศาสตร์	มมส 60 17,800 - -

12	ส.ค.	2558 4.	หัวหน้าพาท�างานคุณภาพ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน 56 30,200 -

6-7	ก.ย.	2558 5.	การประเมนิผลการปฏบิตังิานและการ

พัฒนาศักยภาพตนเองเพื่อการบริการที่

เป็นเลิศ

คณะแพทยศาสตร์	มมส 86 63,650 - -

รับเชิญเป็นวิทยาการ

14-16	ต.ค.	

2557

1.	 รศ.นพ.กิจประมุข	 ตันตยาภรณ์	 เป็น

วิทยากร	 “Exploratory	 Course	 in	

Medical	 Education	 :	 Assessment	

Toolbox	Part	”

จ.กรุงเทพฯ - - - -
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วัน/เดือน/ปี หัวข้อเรื่อง สถานที่
ผู้เข้าร่วม งบประมาณ ประกาศนียบัตร

(คน) (บาท) ได้รับ ไม่ได้รับ

12	มิ.ย.	58 2.	รศ.นพ.สุชาติ	อารีมิตร

เป็นวิทยากร	“ภาวะผู้น�ายุคใหม่และการ

บริหารการเปลี่ยนแปลง”

จ.ร้อยเอ็ด - - - -

18-20	พ.ย.	57

29	มี.ค.	–	1	

เม.ย.	58

3-6	พ.ย.	58

3-7	ก.ค.58

19-21	ก.ค.	58

12-15	ส.ค.	58

3.	ผศ.ดร.ศิรินาถ	ตงศิริ

-	เป็นวิทยากร	“การเยี่ยมบ้าน”

-	 เป็นวิทยากร	 “แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ

ด�าเนินงานกองทุนฟื ้นฟูสมรรถภาพที่

จ�าเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัด”

-	เป็นวทิยากร	“Introduction	of	clinic”

-	 เป็นวิทยากร	 “ประชุมเชิงปฏิบัติการ

สุนทรียสนทนาเพื่อหาแนวทางการ

ท�างานร่วมกันกับหน่วยงาน”	

-	เป็นวิทยากร	“ICA”

-	เป็นวิทยากร	“ICF”

จ.กรุงเทพฯ

จ.อุดรธานี

จ.	ศรีสะเกษ

จ.สงขลา

จ.ขอนแก่น

จ.ยะลา

- - - -

รวม 377 858,446 - -

บุคลากรที่เข้าร่วมประชุมวิชาการและ/หรือเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.2558

ล�าดับ ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถานที่

1 ศ.ดร.ภก.ชยันต์	พิเชียรสุนทร,

ราชบัณฑิต

ประชุม	18th	world	Congress	on	Clinical 1-3	ธ.ค.	2557 อุบลราชธานี

2 รศ.นพ.กิจประมขุ	ตนัตยาภรณ์

 

ประชุมวิชาการ	 The	 Reproductive	Medicine	

Training	Course	2014

24-26	พ.ย.	2557 กรุงเทพฯ

ประชุมวิชาการนานาชาติ"การประกันคุณภาพการ

ศึกษา

8-10	ธ.ค.	2557 ศูนย์ไบเทค	

กรุงเทพฯ

3 ผศ.นพ.เทพลกัษ์	ศริธินะวฒุชิยั ประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษา 1-6	ก.ค.	2558 สุราษฏร์ธานี

4 ผศ.ดร.ศิรินาถ	ตงศิริ ประชุมวิชาการปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต 9-10	มิ.ย.	2558 นนทบุรี

5 ผศ.ดร.พิศมัย	หอมจ�าปา โครงการวจิยัความมัน่คงทางอาหารในภมูภิาคเอเชยี

ตะวันออกเฉียงใต้

26-27	ก.พ.	2558 บุรีรัมย์

6 รศ.นพ.สุชาติ	อารีมิตร ประชุมวิชาการแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย 23-25	ส.ค.	2558 สงขลา

7 อ.พญ.สุกัญญา	ชูคันหอม ประชุมวิชาการเรื่อง	"the	3rd	Asean	Federation	

of	Hematology	Congress

22-25	ต.ค.	2557 กรุงเทพฯ

 

 

 

 

ประชมุวชิาการนานาชาต	ิ"2015	Highlights	of	ASH	

in	Asia"	

27	ก.พ.	-	1มี.ค.	

2557

กรุงเทพฯ

ประชุมวิชาการประจ�าปี	ครั้งที่	31ราชวิทยาลัยอายุ

รแพทย์แห่งประเทศไทย

25-29	มี.ค.	2558 กรุงเทพฯ

เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยประเภท	 Besy	 Extra	

Institutional	Research	Award

6-9	ส.ค.	2558 ชลบุรี
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ล�าดับ ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถานที่

8 อ.พญ.จริยา	จิรานุกูล ประชุม	2015	international	congress	of	Korea	

society	of	otorhinolaryngology-head	&	neck	

surgery

22-28	เม.ย.	2558 ประเทศ

เกาหลีใต้

9

 

 

 

 

อ.นพ.สรรญชัย	สมบัติไหมไทย

 

 

 

 

ประชุมวิชาการเรื่อง	The	 journey	to	the	heart	

of	 Asian	 beauty;	 Heritage	 of	 20	million	 of	

safety	and	effective	treatment

8-10	ต.ค.	2557 กรุงเทพฯ

ประชุมวิชาการประจ�าปีสถาบันโรคผิวหนัง	 15-17	ต.ค.	2557 กรุงเทพฯ

ประชุม	"4th	International	Thaicosderm	Con-

gress	on	Aesthetic	Medicine	2014

6-9	พ.ย.	2557 กรุงเทพฯ

ประชมุสมาคมแพทย์ผิวหนงัแห่งประเทศไทยประชมุ

ใหญ่สามัญประจ�าปี	2558

3-6	มี.ค.	2558 กรุงเทพฯ

ประชุม	ISDS	2015	(36	Congress	of	the	Inter-

national	Society	for	Dermatologic	Surgery

30	ก.ย.	–	5	ต.ค.	

2558

ประเทศ

เกาหลีใต้

10 อ.พญ.กมลวรรณ	ตั้งวรพงศ์ชัย ประชุมวิชาการ	Nephrology	Meeting 6-8	พ.ย.	2557 กรุงเทพฯ

 

 

 

 

 

 

ประขุมวิชาการ	Dialysis	Weekend	2015 12-15	ก.พ.	2558 ชลบุรี

ประชุม	Proper	Dry	weight	setting	 in	HD	pa-

tients	&	Quality	issues

20	มี.ค.	58 ขอนแก่น

ประกวดผลงานวิจัยประเภท	 Best	 Extra-Institu-

tional	Research	Award

6-9	ส.ค.	2558 ชลบุรี

11 อ.พญ.อัจฉรา	โชคสกุลทรัพย์ ประชุมวิชาการประจ�าปีครั้งที่	 1	 /2558	 Theme	

"Ultrasound	of	the	small	Parts"

11-13	ก.พ.	2558 กรุงเทพฯ

12

 

อ.นพ.วศิน	เบญจมปริญญากุล

 

ประชุมวิชาการประจ�าปี	 2558	 Annual	 Vascular	

Meeting	:	Emergency	Vascular	Surgery

16-19	มี.ค.	2558 กรุงเทพฯ

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการเรื่อง	"Peripheral	In-

tervention	Workshop"

12-13	มี.ค.2558 นครราชสีมา

13 อ.พญ.สุจิตรา		สมสงวน ประชมุวชิาการส่วนภมูภิาคครัง้ที	่16	เรือ่ง	"Update	

and	Practical	point	in	preterm	care"

25-26	มี.ค.	2558 ขอนแก่น

14 อ.นพ.ภูรินทร์		สุจิระกุล ประชุมวิชาการประจ�าปี	 2558	 ครั้งที่	 1	 โดยราช

วิทยาลัยโสต	ศอ	นาสิก

27	เม.ย.	-	1	พ.ค.	

2558

ชลบุรี

15 อ.นพ.ภควัส	ไพรศานติ ประชุมวิชาการแพทย์ออร์โธปิดิกส์ 8-9	ก.ค.	2558 กรุงเทพฯ

16 อ.นพ.ณัฐพล	วงษ์หาแก้ว ประชุมวิชาการแผนกโรคไตและหลอดเลือด	 PMK	

Cardiology	Review	2015

24-26	ก.ค.	2558 กรุงเทพฯ

17 อ.พญ.วรวรรร	คลังบุญครอง การประชุมวิชาการรังสีภาคเหนือ	ครั้งที่2	

"Pearls	and	pitfalls	in	Diagnose	Radiology"

19-21	ส.ค.	2558 เชียงใหม่

18 อ.พญ.อลิตา		สมบัติไหมไทย ประชุมนานาชาติ	 International	 Congress	 of	

Aesthetic	Dermatology	ICAD2015

7-10	ต.ค.	2558 กรุงเทพฯ
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ล�าดับ ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถานที่

19 อ.พญ.ศุภวดี		วงศ์นิจศีล ประชุมวิชาการอายุรศาสตร์ประจ�าปี	ครั้งที่	4	 10-11	ก.ย.	2558 อุดรธานี

20

 

 

อ.ดร.วรัญญา	จตุพรประเสริฐ

 

 

ประชมุวชิาการระดบัชาต	ิThe	7th	Annual	North-

east	Pharmacy	Research	Conference	2015

7-8	มี.ค.	2557 ขอนแก่น

น�าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ	 โครงการประชุมนัก

วิจัยรุ่นใหม่พบเมธีวิจัยอาวุโส	สกว.ครั้งที่	15

5-9	ม.ค.	2558 เพชรบุรี

ประชุมวิชาการระดับชาติ	การเลี้ยงสัตว์เพื่องานทาง

วิทยาศาสตร์

26-30	ก.ค.2558 นนทบุรี

น�าเสนอผลงานวิจัย	 The	 International	 Confer-

ence	 on	 Herbal	 and	 traditional	 Medicine	

(HTM2015)

28-30	ม.ค.	2558 ขอนแก่น

21 อ.ดร.ลดาชาติ	แต่พงษ์โสรัถ ประชุมวิชาการประจ�าป ีระดับชาติ	 เรื่อง"การ

พัฒนาการศึกษาด้านสุขภาพ"ครั้งที่	 2	 ปฏิรูปการ

เรียนรู้	สู่สมรรถนะและหัวใจ

4-7	ส.ค.	2558 กรุงเทพฯ

22 ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์	สิทธิเวช ประชุมวิชาการระดับชาติ"การพัฒนาการศึกษา" 17-20	พ.ย.	2556 กรุงเทพฯ

23

 

อ.ปิยาภรณ์	แสนศิลา

 

ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยในงานประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ	'ISTAM	2014

14-16	ธ.ค.	2557 อุบลราชธานี

ประชุม	GTF	and	the	Development	of	Profes-

sional	Standards	Framework

3-5	มิ.ย.	2558 ขอนแก่น

24 อ.มนตรปาจรีย์	ณ	ร้อยเอ็ด ประชุมAn	invitation	to	the	international	con-

ference	update	in	herbal	Medicine	and	qual-

ity	analysis

30	มี.ค.	-1	เม.ย.	

2558

กรุงเทพฯ

25 ผศ.ดร.ชูศักดิ์		นิธิเกตุกุล ประชุมสมาคมปรสิตและอายุรศาสตร์เขตร้อน 12-13	มี.ค.	2558 กรุงเทพฯ

เสนอผลงานวิจัย	 เรื่อง	 "Health	 informationtics'	

model	for	helminthaisis

21-27	มี.ค.	2558 ประเทศสเปน

26 อ.ดร.ศุภวิตา	แสนศักดิ์ เสนอผลงานวิจัย	เรื่อง	"Effect	of	body	mass	in-

dex	 on	mind-body	 relaxation	 therapy	 for	

reducing	hing	blood	pressure	in	postmeno-

pausal	women	 :	 A	 rendomized	 controlled	

trail	

11-17	พ.ค.	2558 ประเทศ

เกาหลีใต้

ประชุมวิชาการแห่งชาติด้านสูงวัย 22-24	พ.ค.	2558 กรุงเทพฯ

27 อ.สุวรรณา	แม่นปืน ประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันผลิตก�าลังคนด้าน

การแพทย์แผนไทย	ครั้งที่	25

17-18	ธ.ค.	2557 อุบลราชธานี

28 นางสิ รินธร	 นิลวรรณาภา 

นางปาลิตา	พูนเพิ่ม

ประชุมวิชาการสภาการพยาบาล 17-19	ธ.ค.	2557 อุบลราชธานี

29 นางสาวกาญจนรัตน์	ชัยชาญ ประชมุวชิาการครัง้ที	่98	ของทนัตแพทย์สมาคมแห่ง

ประเทศไทย

17-19	ธ.ค.	2557 กรุงเทพฯ
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ล�าดับ ชื่อ - สกุล หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถานที่

30 นางสาวพลับพลึง	แสงโพธิ์ดา ประชุมวิชาการทันตสาธารณสุข 3-5	ก.พ.	2558 ขอนแก่น

31 อ . นพ . ภู ริ น ท ร ์ 	 สุ จิ ร ะ กุ ล 

นางสาวกรประภา	 ไตรยวิภาค 

นางสาวสุภัทรา	รักษาพันธ์

ประชุมวิชาการประจ�าปี	 2558	 ครั้งที่1	 โดยราช

วิทยาลัยโสต	ศอ	นาสิก

27	เม.ย.	-1	พ.ค.

2558

ชลบุรี

32 นางสาวพัชรี		อนุวรรณ์ ประชมุวชิาการเทคนคิเภสชั	ทนัตสาธารณสขุ	เวชกจิ

ฉุกเฉิน	 สาธารณสุขชุมชนและสาธารณสุขบัณฑิต	

ประจ�าปี2558

5-8	พ.ค.	2558 ชลบุรี

33 นางสาวสายฝน	อาระลา ประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่	7 6-9	ก.ค.	2558 กรุงเทพฯ

34 ดร.สมจินตนา	ทั่วทิพย์

ดร.กฤษณา	หอมวุฒิวงศ์

ดร.นุชนาถ	ไหมหรือ

ดร.วลัยพร	ทองเจริญบัวงาม

ดร.ลดาชาติ	แต่พงษ์โสรัถ

ประชุมวิชาการกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย	

ครั้งที่	37

24-26	มิ.ย.58 โรงแรมเอวัน	

พัทยา

บุคลากรที่ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

ล�าดับ หัวข้อเรื่อง วัน/เดือน/ปี สถานที่

1 ศึกษาดูงานเพื่อการจัดต้ังหน่วยวิจัยโรค

เขตร้อนและโรคปรสิต		

26-29	พ.ค.	2558

อ.ดร.จงกลณี	ธนาไสย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

และ	ส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ

2 ดงูานการบรหิารจดัการหมูบ้่านต้นแบบ

การปลูกผักพ้ืนบ้านในชุมชนเพื่อการ

บริโภคและจ�าหน่าย

7	พ.ย.	57

ผศ.ดร.พิสมัย	หอมจ�าปา

อ.ธิดารัตน์	ขวัญสวัสดิ์

นางสาวพชรมน	พรหมศวร

ว่าที่	รต.หญิงธนาภรณ์	แสนองอาจ

มหาสารคาม

3 ดูงานสถาบันเทคโนโลยีเอเชีย 16-18	ก.พ.	58 กรุงเทพฯ

4 ดูงานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 29	ก.ค.	58

ผศ.นพ.ภีม	เอี่ยมประไพ

อ.ดร.สมจินตา	ทั่วทิพย์

ขอนแก่น

5 ดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดศูนย์

เลเซอร์ผิวหนัง

3-17	มกราคม	2558

8-21	กุมภาพันธ์	2558

อ.นพ.สรรญชัย	สมบัติไหมไทย

กรุงโซล

ประเทศเกาหลีใต้
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เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การต่างประเทศ	(งานวิเทศสัมพันธ์)

วัน/เดือน/ปี ชื่ออาคันตุกะ/สัญชาติ หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม งบประมาณ วัตถุประสงค์

27	ส.ค.	2555	-		

27	ส.ค.	2558

Cooperation	of	Agreement	

between	Mahasarakham	

University	and	University	of	

Medicine	Magway	Myanmar

Mahasarakham	

University		

University	of	Medicine	

Magway	Myanmar

ไม่ระบุ ไม่ระบุ ท�าข้อตกลงในด้าน

วิชาการกับองค์กร

ต่างประเทศ

27	มิ.ย.	2558	-		

27	มิ.ย.	2562

Memorandum	of	

Understanding	(MoU)

between	Maharakham	

University	and	Universiti	

Sains	Malaysia

Maharakham	

University	

Universiti	Sains	

Malaysia

ไม่ระบุ ไม่ระบุ ความร่วมมือในด้าน

วิชาการกับองค์กร

ต่างประเทศ

16	พ.ค.	2556	-	

16	พ.ค.	2560

Memorandum	of	

Understanding	(MoU)

between	Mahasarakham	

University	and		Hue	

University	of	Medicine	and	

Pharmacy	Vietnam

Mahasarakham	

University		

Hue	University	of	

Medicine	and	Phar-

macy	Vietnam

ไม่ระบุ ไม่ระบุ ความร่วมมือในด้าน

วิชาการกับองค์กร

ต่างประเทศ

19	มี.ค.	2556	-	

19	March	2560	

Memorandum	of	

Understanding	(MoU)

between	Mahasarakham	

University	and	China	

Medical	University

Taichung,	Taiwan

Mahasarakham	

University

China	Medical	

University	Taichung,	

Taiwan

ไม่ระบุ ไม่ระบุ ความร่วมมือในด้าน

วิชาการกับองค์กร

ต่างประเทศ
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ด้านงบประมาณ
ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

งบประมาณจัดสรรของคณะแพทยศาสตร์  ปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

ประเภทงบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน 118,235,400.00 50,062,500.00 115,939,700.00

	 1.1	 งบประมาณแผ่นดิน	(ปกติ)	 108,635,400.00		 26,062,500.00 74,539,700.00

	 1.2	 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 9,600,000.00 24,000,000.00 41,400,000.00

2. งบประมาณเงินรับฝาก 46,697,000.00 36,505,000.00 43,218,000.00

	 2.1	 โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพและบุคลากร	

ตามโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

12,005,000.00 21,805,000.00 38,514,000.00

	 2.2	 โครงการผลิตและพัฒนาศักยภาพและบุคลากร	

ตามโครงการผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย

34,692,000.00 14,700,000.00 4,704,000.00

3. งบประมาณเงินรายได้  126,460,800.00 170,899,700.00 155,981,300.00

	 3.1	 ส�านักงานเลขานุการคณะ	 13,179,400.00 7,527,400.00 6,147,400.00

	 3.2	 ระดับปริญญาตรี	 10,945,400.00 6,952,300.00 7,021,300

	 	 -	สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 5,039,600.00		 2,539,000.00 3,427,300.00

	 	 -	สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 4,033,700.00 2,858,700.00 2,271,500.00

	 	 -	สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1,872,100.00		 1,554,600.00 1,322,500.00

	 3.3	 ระดบัปรญิญาโท	(สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ) 406,500.00 274,700.00 15,400.00

	 3.4	 ระดบัปรญิญาเอก	(สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ) 1,617,400.00 1,049,800.00 1,005,000.00

	 3.5	 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 60,347,700.00 63,160,000.00 110,132,200.00

	 3.6	 สถานผลิตยาและเวชภัณฑ์ 559,000.00		 - -

	 3.7	 เงินสะสมและงบกลางปี 39,405,400.00 91,935,500.00 45,854,900.00

4. งบประมาณอื่นๆ 18,088,188.67 19,382,265.91 16,216,144.45

	 4.1	 งบค่าเสื่อม 2,448,388.67 2,351,265.91 3,135,912.03

	 4.2	 เงินกองทุนคณะแพทยศาสตร์ 5,251,800.00 7,819,000.00 2,852,232.42

		 4.3	 งบประมาณโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอ�าเภอ

หนึ่งทุน	(ODOD)

10,388,000.00 9,212,000.00 10,228,000.00

รวมทั้งสิ้น 309,481,388.67 276,849,465.91 331,355,144.45
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รายรับจริงเงินรายได้

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

1. งบประมาณเงินรายได้  103,353,758 60,881,770 52,510,622

	 1.1	ระดับปริญญาตรี	 14,209,320 60,881,770 52,510,622

	 	 -	สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 9,516,225.00 8,568,007.00 9,225,095.00

	 	 -	สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2,633,495.00 2,567,879.00 2,586,343.00

	 	 -	สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2,059,600.00 2,050,020.00 1,705,050.00

	 1.2	ระดบัปรญิญาโท	(สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ) 131,040.00 146,735.00 138,295.00

	 1.3	ระดบัปรญิญาเอก	(สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ) 1,796,195.00 1,500,040.00 1,062,826.00

	 1.4	โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 87,217,203.00 46,049,089.00 37,793,013.00

	 1.5	รายรับอื่นๆ	 2,556,268.00 2,826,437.00 2,429,204.00

รวมทั้งสิ้น 105,910,026.00 63,708,207.00 54,939,826.00

หมายเหตุ	:	รายรับอื่นๆ	ได้แก่	ค่าสมัครสอบของหลักสูตร	พ.บ.	ค่าตรวจร่างกายนิสิตใหม่
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งบประมาณรายจ่าย

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน 115,833,522.10 50,009,455.75 114,350,874.70

	 1.1	 งบประมาณแผ่นดิน	(ปกติ)	 106,236,224.51 26,040,441.75 72,996,460.70

	 1.2	 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 9,597,297.59 23,969,014.00 41,354,414.00

2. งบประมาณเงินรับฝาก 46,697,000.00 36,505,000.00 43,218,000.00

	 2.1	 โครงการผลติและพฒันาศกัยภาพและบคุลากร	ตาม

โครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

12,005,000.00 21,805,000.00 38,514,000.00

	 2.2	 โครงการผลติและพฒันาศกัยภาพและบคุลากร	ตาม

โครงการผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย

34,692,000.00 14,700,000.00 4,704,000.00

3. งบประมาณเงินรายได้  110,468,526.33 114,205,996.76 79,856,989.45

	 3.1	 ส�านักงานเลขานุการคณะ	 8,735,013.99 6,413,102.50 5,127,647.44

	 3.2	 ระดับปริญญาตรี	 8,073,392.65 5,792,288.72 6,690,604.29

	 	 -	สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 3,735,740.65 1,912,893.97 3,463,839.77

	 	 -	สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2,883,099.30 2,491,561.15 2,424,140.52

	 	 -	สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1,454,552.70 1,387,833.60 802,624.00

	 3.3	 ระดับปริญญาโท	(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 130,906.00 82,001.60 103,919.00

		 3.4	 ระดับปริญญาเอก	(สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 588,081.00 465,679.50 412,887.00

	 3.5	 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 56,309,713.83 45,077,574.11 24,140,131.72

	 3.6	 สถานผลิตยาและเวชภัณฑ์ 274,582.90

	 3.7	 เงินสะสมและงบกลางปี 36,356,835.96 56,375,350.33 43,381,800.00

4. งบประมาณอื่นๆ 12,830,028.00 16,119,769.00 12,579,282.39

	 4.1	 งบค่าเสื่อม 2,415,700 2,252,310.00 1,678,875.00

	 4.2	 เงินกองทุนคณะแพทยศาสตร์ 1,323,828.00 3,686,209.00 -

	 4.3	 งบประมาณโครงการกระจายแพทย์หนึง่อ�าเภอหนึง่

ทุน	(ODOD)

9,090,500 10,181,250 10,900,407.39

รวมทั้งสิ้น 285,829,076.43 216,840,221.51 250,005,146.54

หมายเหตุ	 :	งบประมาณเงินแผ่นดิน	ให้ส่วนงบด�าเนินงานและงบลงทุนคงเหลือของคณะ	มหาวิทยาลัยจะน�าไปใช้ในค่า

สาธารณูปโภค	
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ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะแพทยศาสตร์

	 คณะแพทยศาสตร์		ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		วงรอบการประเมินปีการศึกษา		2557	(ตั้งแต่		

1	สิงหาคม		2557		-		31		กรกฎาคม		2558)		เมื่อวันจันทร์ที่		21		กันยายน		2558		ณ		ห้องประชุม		ME		305		ชั้น		

3	คณะแพทยศาสตร์		มหาวทิยาลยัมหาสารคาม		(เขตพ้ืนทีใ่นเมอืง)		ต�าบลตลาด		อ�าเภอเมอืง		จังหวดัมหาสารคาม	โดย

มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน		ดังนี้

	 	 1.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์		ดร.อัญชลี		ตัตตะวะศาสตร์	 	 ประธานกรรมการ

	 	 	 สังกัด		คณะแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัยขอนแก่น

	 	 2.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์		ดร.วรพจน์		พรหมสัตยพรต	 	 กรรมการ

	 	 	 สังกัด		คณะสาธารณสุขศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 	 3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์		ดร.ชนัตถา		พลอยเลื่อมแสง	 	 กรรมการ

	 	 	 สังกัด		คณะเภสัชศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 กองเลขานุการ

	 	 1.	 นางสาววรรณิภา		ถิ่นมุกดา

	 	 	 สังกัด		คณะแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 	 2.	 นางสาวเจษฎาภรณ์		สมีพันธ์

	 	 	 สังกัด		คณะแพทยศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายมาตรฐาน  ประจ�าปีการศึกษา  2558
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ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของคณะแพทยศาสตร์

	 คณะแพทยศาสตร์		ได้ด�าเนินการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ		ประจ�าปีงบประมาณ		พ.ศ.	2558		(ตั้งแต่		

1		ตุลาคม		2557	ถึง	30	กันยายน		2558)		ปัจจุบันยังไม่ได้รับการประเมินผลการด�าเนินงานจากคณะกรรมการ	ซึ่งคณะ

มีเพียงคะแนนถ่วงน�้าหนักของผลการด�าเนินงานการประเมินตนเองรอบ		12		เดือนเท่านั้น		รายละเอียดดังต่อไปนี้

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

เกณฑ์ผลการด�าเนินงาน	

*3.50-4.11	ดี

*3.45-3.49	พอใช้

การบริการจัดการความเสี่ยง

	 คณะแพทยศาสตร์		มหาวทิยาลยัมหาสารคามได้ด�าเนนิงานการบรหิารจัดการความเสีย่งและการควบคมุภายใน		

คณะแพทยศาสตร์	ประจ�าปีงบประมาณ		พ.ศ.	2558		(ตั้งแต่		1		ตุลาคม		2557		ถึง		30		กันยายน		2558)		ตามนโยบาย

ของมหาวิทยาลยัมหาสารคามทกุประการ		ปัจจบัุนยงัไม่ได้รับการประเมนิผลการด�าเนนิงานจากคณะกรรมการ	ซึง่มเีพยีง

สรปุผลการด�าเนนิงานการบรหิารจดัการความเสีย่งและการควบคมุภายใน		ประจ�าปีงบประมาณ		พ.ศ.	2558		รายละเอียด

ดังต่อไปนี้		

	 คณะแพทยศาสตร์		มหาวทิยาลยัมหาสารคาม		มปีระเด็นความเส่ียง	ซ่ึงเป็นประเด็นความเส่ียงทีอ่ยูใ่น	ระดบัสงู	

-	ระดบัสงูมาก	(ตามเกณฑ์ของมหาวทิยาลยั)	ท่ีคณะต้องน�ามาด�าเนนิการจดัท�าแผนบรหิารความเสีย่ง	ประจ�าปีงบประมาณ		

พ.ศ.	2558		ทั้งสิ้น	จ�านวน	7	ประเด็น		ประกอบด้วย

	 -		ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก	 	 จ�านวน		2		ประเด็น		

	 -		ประเด็นความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูง	 	 จ�านวน		5		ประเด็น		ดังนี้
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ล�าดับ

ความ

เสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง

ยทุธศาสตร์
โอกาส ผลกระทบ

ระดับ

ความ

รุนแรง

1 การเบิกจ่ายค่าก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 5 5 25 5

2 ไม่เกิดการบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบัน

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอย่างยั่งยืน

4 4 21 8

3 อาจารย์ที่ครบก�าหนดยื่นขอต�าแหน่งทางวิชาการ

ไม่ยื่นขอต�าแหน่งทางวิชาการ

3 4 15 5

4 บุคลากรยังขาดการพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแข่งขันด้านการวิจัยและการร่วมมือท�าผลงาน

วิจัยกับองค์กรภายนอกยังมีน้อย

3 3 13 2

5 การพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษขาดความน่าสนใจ

และไม่เป็นปัจจุบัน

3 3 13 6

6 ยังไม่เริ่มด�าเนินการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล		(HA)

(ปัจจัยเสี่ยง		:		ขาดคู่มือมาตรฐานในการด�าเนินงาน

ของแต่ละหน่วยงาน)

3 3 13 8

7 ยังไม่เริ่มด�าเนินการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล		(HA)

(ปัจจัยเสี่ยง		:		บุคลากรไม่ตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล		(HA))

3 3 13 8
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	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงฯ	 ได้ด�าเนินการจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในคณะ

แพทยศาสตร์		ประจ�าปีงบประมาณ		พ.ศ.	2558		และได้ก�าหนดให้มกีารก�ากบัตดิตามการด�าเนนิงานตามแผนการด�าเนนิ

งานบริหารความเสี่ยงฯ		ของคณะแพทยศาสตร์		รอบ		6,		รอบ		9		เดือน		และ		รอบ		12		เดือน

	 ทั้งนี้		ผลการด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ		ของคณะแพทยศาสตร์		พบว่า		มีประเด็นความเสี่ยงที่มี		

ระดับความเสี่ยงลดลง		ทั้ง		7		ประเด็น		ดังนี้

ล�าดับ

ความ

เสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง

ระดับ

ความเสี่ยง

เริ่มต้น

ระดับ

ความเสี่ยง ณ 

รอบ 12 เดือน

เปรียบเทียบ

ระดับความเสี่ยง

(ก่อน-รอบ 12 เดือน)

ด�าเนินการตามแผนงาน

1 การเบิกจ่ายค่าก่อสร้างไม่เป็นไปตามแผน 25 4 ลดลงจนหมดไป

2 ไม่เกิดการบูรณาการการแพทย์แผนปัจจุบัน

การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

อย่างยั่งยืน

21 4 ลดลงจนหมดไป

3 อาจารย์ที่ครบก�าหนดยื่นขอต�าแหน่ง

ทางวิชาการ		ไม่ยื่นขอต�าแหน่งทางวิชาการ

15 8 ลดลงจนหมดไป

4 บุคลากรยังขาดการพัฒนาขีดความสามารถ

ในการแข่งขันด้านการวิจัยและการร่วมมือ

ท�าผลงานวิจัยกับองค์กรภายนอกยังมีน้อย

13 1 ลดลงจนหมดไป

5 การพัฒนาเว็บไซต์ภาษาอังกฤษ

ขาดความน่าสนใจและไม่เป็นปัจจุบัน

13 8 ลดลงจนหมดไป

6 ยงัไม่เริม่ด�าเนนิการรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล	

(HA)	 (ปัจจัยเสี่ยง	 :	 ขาดคู่มือมาตรฐานในการ

ด�าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน)

13 8 ลดลงจนหมดไป

7 ยงัไม่เริม่ด�าเนนิการรบัรองคณุภาพโรงพยาบาล		

(HA)	(ปัจจยัเสีย่ง	:	บุคลากรไม่ตระหนักถงึความ

ส�าคัญของการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล	

(HA))

13 5 ลดลงจนหมดไป
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กิจกรรมส�าคัญในรอบปี
ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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กิจกรรมส�าคัญในรอบปี คณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปี 2558

1) พธิมีอบใบประกอบวิชาชพีเวชกรรมและปฏญิาณตน คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ประจ�าปี 2557

	 เมื่อวันเสาร์	ที่	29	พฤศจิกายน	2557	เวลา	15.00	น.	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์

และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 จัดพิธีมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมและการปฏิรูปตนของบัณฑิต	ประจ�าปีการศึกษา	2557	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์

และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.	ศุภชัย	สมัปปิโต	ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 เป็นประธานในพิธี	 พร้อมกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

นายแพทย์เทพลกัษ์	ศริธินะวฒุชัิย	รองคณบดฝ่ีายกจิการนสิติและกจิการพเิศษ	กล่าวรายงานวตัถปุระสงค์การจดัโครงการ	

ในปีนี้มีผู้ส�าเร็จการศึกษาและสอบได้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว	จ�านวน	83	คน
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2) พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ�าปีการศึกษา 2558 

	 เมื่อวันที่	3	กันยายน	2558	ห้องประชุมชั้น	2	อาคารสถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร	คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ได้จัดพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์	ประจ�าปีการศึกษา	2558	ณ	ห้องประชุมเฉลิมวราวิทย์	ชั้น	

2	 อาคารสถานผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้

นิสิตได้ร�าลึกถึงพระคุณครูอาจารย์	 เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับนิสิต	 และเพื่อเป็นการขอขมาครูอาจารย์เพื่อสร้าง

ความสามัคคีให้กบันสิติคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	โดยมนีสิติคณะแพทยศาสตร์	คณาจารย์และบุคลากร

เข้าร่วม	320	คน
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3) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดงานจริยธรรมสัญจร “ดูแลกาย  

ดูแลจิต ใจลิขิตความเป็นมนุษย์” 

	 เมือ่วนัที	่27	มถินุายน	2558	ณ	คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวทิยาลัยมหาสารคาม	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์

สุชาติ	 อารีมิตร	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นประธานเปิดโครงการค่ายจริยธรรมสัญจร 

ครั้งที่	14	ประจ�าป	ี2558	ภายใตห้ัวขอ้“ดูแลกาย	ดแูลจติ	ใจลิขติความเปน็มนุษย์”	โดยจดักจิกรรมระหวา่งวันที่	27	-	29	

มิถุนายน	2558	ณ	ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	เขตอ�าเภอนาดูน	จังหวัดมหาสารคาม	

จังหวัดร้อยเอ็ด	และจังหวัดกาฬสินธุ์

	 แพทยสภาได้แต่งตัง้คณะอนกุรรมการส่งเสรมิจรยิธรรมนสิตินกัศกึษาแพทย์ขึน้	และจดักจิกรรมจรยิธรรมสัญจร

เพือ่ส่งเสรมิให้เกิดการเรยีนรูด้้านจรยิธรรมทัง้แก่นสิตินกัศกึษาแพทย์และอาจารย์แพทย์	ซึง่แต่ละปีได้หมนุเวยีนจดักิจกรรม

ไปตามสถาบันโรงเรียนแพทย์ในทุกภูมิภาค	ส�าหรับปี	2558	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ได้รับเกียรติ

ให้เป็นเจ้าภาพ	ภายใต้แนวคิด	“ดูแลกาย	ดูแลจิต	ใจลิขิตความเป็นมนุษย์”	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปลูกฝังความ

รู้	 พัฒนาศักยภาพ	 และส่งเสริมแนวคิดด้านจริยธรรมความเป็นวิชาชีพแพทย์	 และให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ตระหนักถึง 

ความส�าคัญของจริยธรรมวิชาชีพแพทย์	 รวมท้ังให้นิสิตนักศึกษาแพทย์สามารถปรับตัวให้เข้ากับระบบบริการสุขภาพใน

ปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมเพ่ือให้นิสิตนักศึกษาแพทย์ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิสิต

นักศึกษาแพทย์แต่ละสถาบัน	โดยค่ายจริยธรรมสัญจร	ในครั้งนี้	มีคณาจารย์	เจ้าหน้าที่	นิสิตนักศึกษาแพทย์	จากสถาบัน

ต่างๆ	ทั่วประเทศ	จ�านวน	19	สถาบัน	กิจกรรมประกอบด้วย	การบรรยายทางวิชาการ	กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	กิจกรรม

ทัศนศึกษาเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	กิจกรรมศึกษาเรียนรู้การท�างานระบบสุขภาพ
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4) วันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครบรอบ 11 ปี

	 เมื่อวันที่	 21	พฤศจิกายน	2557	 เวลา	09.00	น.	ณ	ห้องประชุมชั้น	 3	อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และ

ศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ศาสตราจารย์	 นายแพทย์	 ดร.เรือน	 สมณะ,	

ราชบัณฑิต	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์	 เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทย์ศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ครบรอบ	11	ปี	ประจ�าปี	2557	เพือ่เป็นการเสรมิสร้างความเป็นสริมิงคล	ตระหนกัถงึความส�าคัญและร�าลึก

ถึงการจัดตั้ง	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ที่ได้ด�าเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับนิสิตและ

ให้บริการด้านสุขภาพมาอย่างต่อเนื่อง	กิจกรรมภายในงาน	มีการบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	“Transformative	 learning	 in	

health	education”	(การเรียนรู้ในด้านการศึกษาและสุขภาพ)	โดย	ศาสตราจารย์	กิตติคุณ	นายแพทย์เฉลิม	วราวิทย์	

และการน�าเสนอผลงานวิชาการเกี่ยวกับงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา	และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์
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5) โครงการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล (HA)

	 วันเสาร์	ที่	11	กรกฎาคม	2558	เวลา	08.00	–	17.00	น.	ณ	ห้องประชุมชั้น	3	อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์

และศูนย์วจัิยเฉลมิพระเกยีรต	ิคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	รองศาสตราจารย์	นายแพทย์สชุาต	ิอารมิีตร	

คณบดีคณะแพทยศาสตร์	 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาระบบคุณภาพโรงพยาบาล	 (HA)	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์สามารถพัฒนางานด้านระบบคุณภาพ	 และเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินระบบคุณภาพ

โรงพยาบาล	(HA)	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ทวนทอง	พันธะโร	ผู้ช่วยหัวหน้างานบริการฝ่าย

คุณภาพและบริหารจัดการความเสี่ยง	โรงพยาบาลศรีนครินทร์	และอาจารย์	นายแพทย์ชัช	สุมนานนท์	รองผู้อ�านวยการ

โรงพยาบาลศรีนครินทร์	ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องแนวทางสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล	(HA)	ในครั้งนี้
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6) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ�าปีการศึกษา 2558 

	 วันจันทร์ท่ี	 27	 กรกฎาคม	 2558	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 3	 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์	 และศูนย์วิจัย

เฉลิมพระเกียรติ	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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7) พิธีท�าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ 

	 เมื่อวันอังคารที่	26	พฤษภาคม	2558	ณ	ตึกวิทยาศาสตร์ชีวภาพ		คณะวิทยาศาสตร์		มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

ได้จัดพิธีท�าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและอุทิศส่วนกุศลแก่ท่าน

ผูเ้สยีสละร่างกายให้เป็นประโยชน์ต่อการศกึษา	เป็นการปลกูฝังจติส�านกึของการมจีรยิธรรมและคณุธรรมทีต้่องตอบแทน

ผู้มีพระคุณให้แก่นิสิต	ทั้งยังเป็นการด�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามและท�านุบ�ารุง	ซึ่งมีนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ชั้นปีที่	1,2,3	และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์เข้าร่วม	จ�านวน	132	คน
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8) พิธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติการให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 เมือ่วนัพธุ	ที	่14	มกราคม	2558	ศาสตราจารย์	นายแพทย์	ดร.เรือน	สมณะ,	ราชบณัฑิต	คณบดี	คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติการให้กับนิสิต	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ประจ�าปีการศึกษา	2557	โดยผู้รับมอบเครื่องแบบปฏิบัติการรวมจ�านวน	117	คน	ประกอบด้วย

	 1.	 นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	ชั้นปีที่	3	จ�านวน	50	คน

	 2.	 นิสิตหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต	ชั้นปีที่	2	จ�านวน	33	คน

	 3.	 นิสิตหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน	ชั้นปีที่	2	จ�านวน	34	คน

	 การจดัพธีิมอบเครือ่งแบบปฏิบัตกิารให้กับนสิติคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม		ประจ�าปีการศกึษา	

2557	นั้น	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ตระหนักถึงบทบาทในวิชาชีพ	การวางตัวที่เหมาะสม	ส่งเสริมทัศนคติในวิชาชีพ	

เตรียมความพร้อมในการลงปฏิบัติงานคลินิก	และสร้างความภาคภูมิใจให้กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์	
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9) พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 2  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

	 วันจันทร์	ที่	11	พฤษภาคม	2558	 เวลา	08.00	–	10.30	น.	ณ	บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารหลังที่	2	คณะ

แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	เขตพื้นที่ในเมือง	พระโพธิญาณมุนี	(หลวงพ่อเมือง	พลวฑฺโฒ)	เจ้าอาวาสวัดป่า

มัชฌมิาวาส	จงัหวดักาฬสนิธ์ุ	ประธานฝ่ายสงฆ์	นายปัญญา	ถนอมรอด	นายกสภามหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ประธานฝ่าย

ฆราวาส	พร้อมด้วยนายเมธี	สุพรรณฝ่าย	รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม	รองศาสตราจารย์	ดร.ศุภชัย	สมัปปิโต	ผู้

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 รองศาสตราจารย์	 นายแพทย์สุชาติ	 อารีมิตร	 คณบดีคณะ

แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ผู้บริหาร	บุคลากร	และผู้มีเกียรติจากส่วนงานต่างๆ	ร่วมประกอบพิธีวางศิลา

ฤกษ์อาคารศนูย์บรกิารทางการแพทย์และศนูย์วจัิยเฉลิมพระเกยีรติ	หลังที	่2	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยมหาสารคาม	

	 อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

หลังที่	2	เป็นตึกขนาด	12	ชั้น	พื้นที่ใช้สอย	15,025.53	ตารางเมตร	วงเงินจัดสรร	253,200,000	บาท	อาคารนี้เมื่อสร้าง

แลว้เสรจ็จะเพิม่ศกัยภาพและขดีความสามารถในการเรยีนการสอน	การท�าวจิยั	และใช้เป็นสถานทีใ่นการปฏบิัตงิานเพือ่

จะสามารถเพิ่มจ�านวนการรับนิสิต	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ได้มากยิ่งขึ้นได้อย่างมีคุณภาพ		
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ดัชนีสมรรถนะส�าคัญ (Key Performance Index: KPI) ปีงบประมาณ 2556-2558

ตัวบ่งชี้ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

1. การผลิตบัณฑิต    

1.1 จ�านวนนิสิตทั้งหมด 620 673 663

 ระดับปริญญาตรี (คน)        591 602 618

	 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต		 293 306 320

	 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต		 159 162 160

	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 138 134 138

 ระดับปริญญาโท (คน) 8 9 8

	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต		 8 9 8

 ระดับปริญญาเอก (คน) 21 33 37

	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		 21 33 37

1.2 จ�านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) สัดส่วนอาจารย์ : นิสิต สกอ = 1 : 8) 

 ระดับปริญญาตรี (คน)

	 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต		(	1:4	)	รวม	Parameter 1	:	5.00 1	:	5.03 1:57.71

	 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต		(	1:4	) 1	:	7.56 1	:	6.88 1:2.63

	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน	(	1:4	) 1	:	13.75 1	:	7.60 1:3.05

1.3 สถานภาพบัณฑิต   

	 จ�านวนนิสิตที่ส�าเร็จการศึกษา	(คน) 80 116 120

	 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท�า 94.44 100 100

2. การวิจัย

2.1 จ�านวนโครงการวิจัย   

	 จ�านวนโครงการวิจัยทั้งหมด 35 56 70

	 จ�านวนโครงการวิจัยภายนอก 3 6 4

	 จ�านวนโครงการวิจัยภายใน 32 50 65

2.2 เงินสนับสนุนการวิจัย   

	 เงินสนับการวิจัยทั้งหมด	(บาท) 2,649,841 5,514,782 3,019,056

	 เงินสนับการวิจัยภายนอกทั้งหมด	(บาท) 1,122,499 3,382,302 175,000

	 เงินสนับการวิจัยภายในทั้งหมด	(บาท) 1,527,342 2,132,480 2,844056

3. การบริการวิชาการ    

	 จ�านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 3 7 14

	 รายรับในการให้บริการวิชาการ	(บาท) - - -
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ตัวบ่งชี้ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

	 ค่าใช้จ่าย	และมูลค่าในการบริการวิชาการ	(บาท) 240,000 253,566 381,977

4. การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

	 จ�านวนโครงการที่ด�าเนินการทั้งหมด 10 11 8

	 จ�านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 848 1,171 1,050

5. ด้านบริหารจัดการ   

5.1.1 สายวิชาการ (Teaching staff) 56 87 101

	 1	ผู้เชี่ยวชาญ 9 11 11

	 2.	ข้าราชการ 5 5 4

	 3.	พนักงานวิชาการ 42 71 86

 อาจารย์ที่มีต�าแหน่งทางวิชาการ  

	 ศาสตราจารย์ 2 3 1

	 รองศาสตราจารย์ 3 3 5

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 9 17

 คุณวุฒิอาจารย์และพนักงานวิชาการ   

	 ปริญญาเอก 41 40 55

	 ปริญญาโท 30 27 44

	 ปริญญาตรี 4 4 2

 ลาศึกษาต่อ

	 ปริญญาเอก 4 13 5

	 ปริญญาโท 1 3 -

	 สูงกว่าปริญญาเอก 1 - -

5.1.2	สายสนับสนุน	(Supporting	staff)    

	 1.	ข้าราชการ	สาย	ข-ค   	1

	 2.	พนักงานปฏิบัติการ 70 105 125

	 3.	ลูกจ้างชั่วคราว 58 89 122

 คุณวุฒิ

	 ปริญญาโท 1 2 8

	 ปริญญาตรี 98 127 147

	 ต�่าว่าปริญญาตรี 30 64 93

 ลาศึกษาต่อ

	 ปริญญาโท 1 1 -

	 ปริญญาตรี - - -
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ตัวบ่งชี้ ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558

5.2 เครื่องคอมพิวเตอร์ (เครื่อง)    

 จ�านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 274 343 431

	 1.	จ�านวนเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับนิสิต 89 89 99

	 2.	จ�านวนเครือ่งคอมพวิเตอร์เพือ่การบรหิารงานการบรกิาร	และการจดัการเรยีน

การสอน

185 254 332

6. ศูนย์บริการทางการแพทย์

6.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงาน

	 บุคลากรทั้งหมดในศูนย์	(ราย) 69 116 155

6.2 จ�านวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก   

	 จ�านวนผู้มารับบริการทั้งหมด	(ครั้ง) 32,971 36,311 30,626

	 จ�านวนผู้มารับบริการ	(ราย) 72,644 89,224 16,799

6.3 จ�านวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน    

	 จ�านวนผู้มารับบริการทั้งหมด	(ครั้ง) - 603 535

	 จ�านวนผู้มารับบริการ	(ราย) - 603 475

7. ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์    

7.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงาน    

	 บุคลากรทั้งหมดในศูนย์	(ราย) 8 8 8

7.2 จ�านวนผู้มารับบริการ

	 จ�านวนผู้มารับบริการ	(ราย) 4,560 7,027 15,249

8. สถานผลิตยาและสมุนไพร   

8.1 บุคลากรที่ปฏิบัติงาน   

	 บุคลากรทั้งหมดในศูนย์	(ราย) 4 2 3

8.2 จ�านวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทั้งหมด (ชนิด)

	 จ�านวนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตทั้งหมด	(ชนิด) 21 17 17
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 1. การผลิตบัณฑิต

	 	 1.1	จ�านวนนิสิตทั้งหมด

 2.  การวิจัย

	 	 2.1	จ�านวนโครงการวิจัย
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 2. การวิจัย

  2.2	เงินสนับสนุนการวิจัย

 

 6. ศูนย์บริการทางการแพทย์

  6.2 จ�านวนผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก
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 6. ศูนย์บริการทางการแพทย์

  6.3	จ�านวนผู้มารับบริการผู้ป่วยใน

 7. ศูนย์บริการแพทย์แผนไทยประยุกต์

  7.2	จ�านวนผู้มารับบริการ

2557 25582556
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	 งานกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ	 	 	 สถานผลิตยา	และผลิตภัณฑ์สมุนไพร
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