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Message from the Dean

สารจากคณบดี

 ในปี 2563 คณะแพทยศาสตร์ เข้าสูปี่ที ่17 และเป็นการด�ารงต�าแหน่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ปีที่ 2 ของผม ในภาวะที่โลกต้องเผชิญกับภาวะ                     
โรคระบาดโควดิ 19 ท�าให้เกดิผลกระทบทัง้โลก โดยเฉพาะคณะแพทยศาสตร์ 
ที่เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ปัญหาโรคนี้ และได้รับผลกระทบสูงสุด คณะ
แพทยศาสตร์ได้มีการจัดการกับภาวะนี้โดย... 
 1) ปรับปรุงชั้น12 ของโรงพยาบาลสุทธาเวชเพื่อเป็นห้องแยกโรคในการดูแล
ผู้ป่วยโรคนี้ 2) จัดตั้งศูนย์อณูชีวโมเลกุล เพื่อตรวจหาเช้ือ ท่ีบริเวณโรงสัตว์ทดลองเก่า 
3) ปรับปรุงรถพยาบาลให้เป็น mobile ARI clinic ในการออกตรวจผู้ป่วย เชิงรุกนอกสถานที่ 4)  ปรับปรุงหอพักนิสิต ให้เป็น
โรงพยาบาลสนาม  
 ซึ่งในปี 2563 คณะแพทยศาสตร์มีผลงานการตรวจหาเชื้อโควิด 19 มากเป็นอันดับหนึ่งของเขตสุขภาพที่ 7 ถึงแม้จะ
ประสบกับปัญหาโรคระบาด คณะแพทยศาสตร์ก็ยังมีการปรับปรุงและก่อสร้างต่าง ๆ มากมายเพื่อขยายการให้บริการแก่
ประชาชน ดังสรุปการขยายและปรับปรุงดังนี้...
 1) เปิดห้องคลอด ท่ีบริเวณชั้น 5 2) ปรับปรุงศูนย์บริการทางการแพทย์ท่ีขามเรียงใหม่ มีการเพิ่มบริการทันตกรรม 
และแพทย์แผนไทย 3) ย้ายศนูยพ์ัฒนาเดก็เล็กไปที่บรเิวณโรงเรียนสาธิตประถม เพือ่รองรบัการให้บริการได้เพิม่ขึน้ 4) เปิดศูนย์
อาหารและโรงโภชนาการบรเิวณทางเชือ่มตกึโรงพยาบาลและตกึคณะแพทยศาสตร์ 5) ปรบัปรงุบรเิวณ โรงอาหารเดมิทีบ่รเิวณ
ชั้น 2 ตึกโรงพยาบาลเป็นห้องตรวจแผนกอายุรกรรม และกุมารเวชกรรม 6) เปิดห้องตรวจ ผู้ป่วยนอก สูตินรีเวช และห้อง 
ล้างไตทางช่องท้อง ที่บริเวณชั้น 2 ตึกรังสีวินิจฉัย 7) เปิดร้านค้าสวัสดิการ 8) สร้างโรงพักขยะทั่วไป เพิ่มเติม 9) ปรับปรุงบริเวณ
ชั้น 1 ชองตึกคณะแพทยศาสตร์หลังเดิม เป็นคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์และคลินิกกายภาพบ�าบัด 10) ก่อสร้าง 
ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าตึกคณะแพทยศาสตร์ 11) ปรับปรุงชั้น 10 เป็นหอสงฆ์อาพาธ 12) ปรับปรุงชั้น 9 เปิดเป็นหอ
ผู้ป่วยใน และแผนกหลังคลอด 13) ปรับปรุง ชั้น 7 เป็นหอผู้ป่วยในพิเศษรวม 14) ปรับปรุงห้องผ่าตัดชั้น 5 15) ก่อสร้างอาคาร
หอพักบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 16) ปรับปรุงโรงเรียนสาธิตประถมเป็นหอพักผู้ป่วยในจ�านวน 100 เตียง 17) ก่อสร้าง 
โรงซักฟอก
 และได้รับงบประมาณในการก่อสร้างตึกผู้ป่วยนอกหลังที่ 2 วงเงิน 420 ล้านบาท ซึ่งจะเริ่มก่อสร้างในต้นปี 2564 ต่อไป  
และได้ขอใช้งบประมาณเงินสะสมในการปรับปรุงชั้น 2 ตึกคณะแพทยศาสตร์หลังเดิมเป็นสถานผลิตยา และท่ีส�าหรับฝึก 
ภาคปฏิบัติหัตถเวชกรรมของนิสิตสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ต่อไป
 ผลงานของชาวคณะแพทยศาสตร์ตลอดมาได้รับความชื่นชมจากชาวมหาวิทยาลัย และจากชุมชนในจังหวัดเป็นอย่างมาก 
มีผู้มีจิตศรัทธามาบริจาคส่ิงของ เครื่องใช้และงบประมาณ เป็นจ�านวนมาก ตลอดจนได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี คณะแพทยศาสตร์ จึงขอขอบคุณทุกๆท่านมา  ณ โอกาสนี้ด้วย และขอขอบคุณ
บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่านที่เสียสละ และเหน็ดเหนื่อยจากภาระในการท�างาน จนเกิดผลงานอันน่าภาคภูมิใจ ขอให้ 
ทุกท่านร่วมมือร่วมใจในการท�างานต่อไป เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของคณะ คือ ผู้มีปัญญาพึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได้รับการจัดต้ังเป็นหน่วยงานภายในอย่างเป็นทางการ 
ตามมติที่ประชุม สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2546 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 และคณบดีคนปัจจุบัน 
คอื ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศริธินะวฒุชิยั ซึง่มผีลการด�าเนนิงาน 
ดังนี้
หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จ�านวน 3 หลักสูตร
1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (หลักสูตร 6 ปี) 
2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พท.ป.)  
 (หลักสูตร 4 ปี)
3. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิารฉกุเฉนิ 
 การแพทย์ (วท.บ) (หลักสูตร 4 ปี) 

หลักสูตร บัณฑิตศึกษา จ�านวน 3 หลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วท.ม.)
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ (ปร.ด.)
3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (นานาชาติ) (ปร.ด.)

นิสิตส�าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  จ�านวน 59 คน

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต จ�านวน 38 คน

หลักสูตร วท.บ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  จ�านวน 29 คน

หลักสูตร วท.บ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  จ�านวน 2 คน

หลักสูตร ปร.ด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ�านวน 3 คน

ด้าน โรงพยาบาลสุทธาเวช 

 ได้ด�าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเป็นโรงพยาบาลประเภท

ทัว่ไปทีเ่ปิดให้บรกิารตลอด 24 ชม. ให้บรกิารทัง้ผูป่้วยนอก 

ผู้ป่วยในและผู้ป่วยฉุกเฉิน 

 ปี 2563 ผ่านมาตรฐานการประกันคุณภาพ HA ขั้นที่ 3 

 ปี 2563 ให้บริการ 104 เตียง มีจ�านวนผู้ป่วยนอก 

(OPD) จ�านวน 206,670 คร้ัง เฉล่ีย 17,222.5 ครัง้ต่อเดอืน 

จ�านวนผู้ป่วยใน (IPD) จ�านวน 5,036 ครั้ง เฉลี่ย 419.7 

ครั้งต่อเดือน อัตราครองเตียงร้อยละ 53.54

บทสรุปผู้บริหาร
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วิสัยทัศน์     

คณะแพทยศาสตร์ชั้นน�าได้มาตรฐานสากล 

พร้อมสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริบาลสุขภาพชุมชน

แบบองค์รวม

ปณิธาน

เป็นสถาบันท่ีมุ่งมั่นผลิตและพัฒนาแพทย์และบุคลากร

ทางการแพทย์ โดยเน้นด้านเวชศาสตร์ครอบครัวและ

ชุมชน เวชศาสตร์ผู้สูงวัยและทุพพภาพเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของประเทศ

พันธกิจ

 1. ผลติบณัฑติทางการแพทย์ทีม่คีณุภาพ ตามมาตรฐาน

สากลและสามารถให้การบริบาล สุขภาพประชาชนแบบ

องค์รวม

 2. ผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถบูรณาการ

การเรยีนการสอน การบรกิารวชิาการ และน�าไปใช้ประโยชน์

สู่ชุมชนและสังคม

 3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคมแบบองค์รวม 

เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพา ตนเองได้

 4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพระดับสากล มีความรู้ความสามารถดูแลผู้ป่วย 

   และชุมชนอย่างเป็นองค์รวม

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพ่ิมหรือใช้ประโยชน์ให้กับชุมชน 

  และสังคม

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และการให้บริบาลสุขภาพแบบองค์รวมตามมาตรฐานสากล

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบูรณาการการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ 

  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์การบริหารคณะแพทยศาสตร์

ค่านิยม

“รวดเร็ว ตรงเวลา คุณภาพ คุณธรรม”

รายงานประจ�าปี 2563
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ตราประจ�าคณะ

สีประจ�าคณะ

ต้นไม้ประจ�าคณะ

 ตราโรจนากรสญัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

มีความหมายว่า “ดวงตราแห่งความเจรญิรุง่เรอืง” พญานาค  

เป็นสัญลักษณ์ของชาวไทยสื่อถึงงูใหญ่ ซึ่งมีต�านาน 

ทีเ่ก่ียวข้อง กับการแพทย์ของโลกมาตัง้แต่สมยั กรกีโบราณ 

สถาบันต่าง ๆ ของไทยที่เกี่ยวข้องกับทางแพทย์จะมี

สญัลกัษณ์ของ งหูรอืพญานาคเกีย่วข้องด้วย และ พญานาค

ยังมีความสัมพันธ์กับขนบธรรมเนียมความเชื่อถือของ 

ภูมิภาคอีสาน เป็นสัตว์ที่ ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ดูแล

แหล่งน�้าและเป็นสัตว์ที่คอยดูแลปกป้องพระพุทธเจ้า 

จากภัยอันตรายต่าง ๆ รวมท้ังยังมีลวดลายท่ีแสดงถึง

ศิลปกรรม ของไทย  

(ผู้ออกแบบ : นางสาวดวงจันทร์ นาควัน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา)

สีเขียว  

เป็นสีประจ�าคณะแพทยศาสตร์ 

 (ที่มา : www.phargarden.com)

 “พญา” หมายถึง ผู้เป็นเจ้า ผู้เป็นใหญ่ 

“ยา” คือสิ่งที่ใช้รักษาโรค ซึ่งเปรียบเสมือน

อาวุธในการรักษาของหมอ

 รูปลักษณะ : พญายา เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก 

สูง 3-8 เมตร กิ่งก้านมีหนาม ใบประกอบแบบขนนก 

เรียงสลับ ใบย่อย 4-13 ใบ รูปวงรีแกมไข่สลับ กว้าง 

1.5-3 ซม. ยาว 2-7 ซม. ก้านใบแผ่เป็นปีก ดอกช่อ 

ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว ผล เป็นผลสด รูปทรงกลม

 สรรพคุณของ พญายา : แก่น ใช้เป็นยาดับพิษร้อน 

ดองเหล้ากนิแก้กษยั (การป่วยทีเ่กดิจากหลายสาเหต ุท�าให้

ร่างกายเสื่อมโทรม ซูบผอม โลหิตจาง) ล�าต้น ใช้ต้มน�้าดื่ม 

ครั้งละครึ่งแก้ว วันละ 3 ครั้ง เช้า-กลางวัน-เย็น แก้อาการ

โรคผิวหนังมีผื่นคัน เป็นเม็ดขึ้นคล้ายผด คันมาก มักมีไข้

ร่วมด้วย แก้ปวดตามข้อ ปวดเมื่อย เส้นตึง แก้ร้อนใน 

เปลือกต้น แก้ไข้ บ�ารุงจิตใจให้ชุ่มชื่นแจ่มใส

รายงานประจ�าปี 2563
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ประวัติความเป็นมา

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประวัติความเป็นมา

    ท�าเนียบคณบดี

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ สมพร โพธินาม
(21 พฤศจิกายน 2546 - 31 ธันวาคม 2553)1

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุชาติ อารีมิตร

(1 เมษายน 2558 – 10 มกราคม 2560)
3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย 

( 1 เมษายน 2562 – ปัจจุบัน )
5

ศาสตราจารย์นายแพทย์ ดร.เรือน สมณะ, ราชบัณฑิต 
(1 เมษายน 2554 – 31 มีนาคม 2558)

2

ศาสตราจารย์เกียรติคุณพลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช วรรณพฤกษ์
(1 พฤษภาคม 2560 – 3 มกราคม 2562)

4

รายงานประจ�าปี 2563
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ประวัติความเป็นมา

     การก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ได้รับการจัดต้ังเป็นหน่วยงานภายในอย่างเป็นทางการ	
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย	 คร้ังที่	 10/2546 
ในระยะเริ่มด�าเนินงานส�านักงานตั้งอยู ่	 ณ	 อาคาร
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ	คณะวิทยาศาสตร์	ห้อง	305	ชั้น	3	
วิทยาเขตขามเรียง	(ม.ใหม่)	
 เดือนพฤศจิกายน 2548 ได้ย้ายคณะแพทยศาสตร์
มาด�าเนินงาน ณ ที่ตั้ง 269 ถนนนครสวรรค์ ต�าบลตลาด 
อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม (วิทยาเขตพื้นที่ในเมือง 
ม.เก่า) 
 วนัที ่21 พฤศจกิายน 2546 โดยศาสตราจารย์ (พเิศษ) 
นายแพทย์สมพร โพธินาม เป็นคณบดีคนแรกของคณะ
แพทยศาสตร์ 
 เดือนมีนาคม 2557 ได้ย้ายไปที่โรงพยาบาลคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ด�าเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นอาคาร 13 ชั้น เปิดให้บริการทั้ง 
ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยใน 
 วนัที ่16 มถินุายน 2557 เป็นต้นมา เป็นโรงพยาบาล
ประเภททั่วไปที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชม.
 วันที่ 1 เมษายน 2554 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
ดร.เรอืน สมณะ, ราชบณัฑติ ได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ คนที่ 2 

 วนัท่ี 31 มนีาคม 2558 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ 
สุชาติ อารีมิตร ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
คนที ่3 ตัง้แต่วนัที ่1 เมษายน 2558 จนถงึวนัที ่10 มกราคม 
2560 

 วันที่ 10 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2560 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ รัฐ สอนสุภาพ ด�ารง

ต�าแหน่งผู้รักษาการคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2562 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พลตรีหญิง แพทย์หญิงวณิช 

วรรณพฤกษ์ ด�ารงต�าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 วนัที ่1 เมษายน 2562 – ปัจจบุนั ผูช่้วยศาสตราจารย์ 

นายแพทย์เทพลกัษ์ ศิรธินะวุฒชิยั ด�ารงต�าแหน่งคณบดี

คณะแพทยศาสตร์

รายงานประจ�าปี 2563
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  คณะแพทยศาสตร์ ได้ด�าเนนิการจดัการเรยีนการสอน 

6 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

  เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2547 คณะแพทยศาสตร์  

ได้รบัโอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์

แผนไทยประยกุต์ (ต่อเน่ือง - โมดลู) จากคณะเภสชัศาสตร์

และวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ�านวน 2 รุ่น มีนิสิตจ�านวน 

84 คน ซึ่งนิสิตรุ่นแรกได้ส�าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 

2547 จ�านวน 54 คน และได้ด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตร

วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยกุต์

เป็นเทยีบโอน โดยทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2548 มีมติเห็น

ชอบหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548)

  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550 ได้ด�าเนินการปรับปรุง

หลกัสตูรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาการแพทย์แผนไทย

ประยกุต์ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2550) โดยผ่านมติเหน็ชอบ 

จากทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยัมหาสารคาม ครัง้ที ่9/2550 

  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 ได้รับการรับรองจาก

กองประกอบโรคศิลปะโดยคณะกรรมการวิชาชีพสาขา 

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปี พ.ศ. 2552 ได้เปลี่ยนชื่อ

หลักสูตรจากเดิมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา 

การแพทย์แผนไทยประยกุต์ เป็นหลกัสตูรการแพทย์แผนไทย 

ประยกุต์บณัฑติ และเปิดสถานผลติยาและผลติภณัฑ์สมุนไพร 

เพือ่สนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรการแพทย์ 

แผนไทยประยุกต์

2. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

  เมือ่วนัที ่9 มีนาคม 2549 แพทยสภาได้รบัรองหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) และหลักสูตรผ่านมติเห็นชอบ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งท่ี 5/2549 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) 

โดยในปีการศึกษา 2549 รับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต รุ่นที่ 1 จ�านวน 48 คน 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

  เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2553 ทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยั

มหาสารคาม คร้ังท่ี 3/2553 มีมติเห็นชอบหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน (4 ปี)  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) และได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรก 

ในปีการศึกษา 2553 จ�านวน 40 คน (ปรับปรุงหลักสูตร 

เปลี่ยนชื่อเป็น สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  เม่ือวนัที ่25 พฤษภาคม 2555 ทีป่ระชมุสภามหาวทิยาลยั

มหาสารคาม ครั้งที่ 5/2555 มีมติเห็นชอบหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2 ปี) 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) และได้ด�าเนินการเปิดรับนิสิต

ในภาคเรียน 2/2555 

5. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  เมื่อปี พ.ศ. 2549 ได้ด�าเนินการจัดการเรียนการสอน

ระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2549) โดยหลักสูตรผ่านมติเห็นชอบ

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8/2549 

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2549 และในปีการศึกษา 2550 

ได้เปิดรบันสิติหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบัีณฑติ สาขาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ รุ่นที่ 1 จ�านวน 6 คน

6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.) (นานาชาติ)

  เมื่อปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีความพร้อมใน 

การเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2560) โดยหลักสูตรผ่านมติเห็นชอบที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้  

ในการประชมุคร้ังท่ี 12/2560 เมือ่วนัท่ี 22 ธนัวาคม 2560 

รุ่นแรก จ�านวน 1 คน

ประวัติความเป็นมา

   ด้านการเรียนการสอน
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 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ได้เปิดศูนย์บริการทาง 

การแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง และได้เปิดศูนย์บริการทาง 

การแพทย์ เขตพื้นที่ในเมือง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 

เพื่อเป็นแหล่งฝึกงานของนิสิต รวมทั้งให้บริการด้านการ

แพทย์ แก่นิสิตบุคลากรและประชาชนทั่วไป ศูนย์บริการ

ทางการแพทย์ ได้ผ่านการประเมินจากส�านักงานหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ให้เป็นหน่วย

บริการประจ�า (CUP : Contracting Unit For Primary 

Care) และศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียง

เป็นหน่วยบรกิารปฐมภมู ิ(PCU) เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2552 

 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2549 ได้เปิดศูนย์บริการ

ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซึ่งให้บริการตรวจรักษา

ทางการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้แก่ หัตถเวช อายุรเวช 

เภสัชกร

 วันที่ 1 มีนาคม 2557 ได้ย้ายการให้บริการสุขภาพ

จากอาคารศนูย์บริการทางการแพทย์ในเมืองมาด�าเนนิการ 

ณ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ซึ่งเป็นสถานที่ที่จัดไว้รองรับการขยายจ�านวนเตียงผู้ป่วย 

230 เตียง

 วันที ่16 มิถนุายน 2557 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดให้บริการตรวจรักษา 

ผูป่้วยฉกุเฉนิและผูป่้วยใน 24 ชัว่โมง ให้บรกิารตรวจรกัษา

โรคทั่วไป และคลินิกเฉพาะทางด้วยแพทย์และบุคลากร 

ทีม่คีวามเชีย่วชาญ พร้อมด้วยเครือ่งมือ และอปุกรณ์ทางการ

แพทย์ที่ทันสมัย ระยะแรกเปิดให้บริการ จ�านวน 30 เตียง 

โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ได้รบัผดิชอบการให้บรกิาร

สุขภาพ 6 ชุมชน ประกอบด้วย ชุมชนศรีสวัสดิ์ 1, ชุมชน

ศรีสวัสดิ์ 2, ชุมชนศรีสวัสดิ์ 3, ชุมชนปัจฉิมทัศน์ 1, ชุมชน

ปัจฉิมทัศน์ 2, และชุมชนตักสิลา ต�าบลตลาด อ�าเภอเมือง 

จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา

     โรงพยาบาลสุทธาเวช

 วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 โรงพยาบาลคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับพระ

มหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกมุาร ีพระราชทานชือ่โรงพยาบาลว่า“สทุธาเวช” 

(หมายถึง โรงพยาบาลซ่ึงพร้อมด้วยการแพทย์อันดีงาม) 

และพระราชทานพระราชานญุาตให้เชญิอกัษรพระนามาภิไธย 

“ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่อโรงพยาบาลด้วย

 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โรงพยาบาลสุทธาเวช 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับ 

พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีพระราชทานพระฉายาลกัษณ์ 2 พระรปู 

เพ่ืออญัเชญิประดบัไว้ท่ีโรงพยาบาล สุทธาเวช และลงพมิพ์

ในหนังสือที่ระลึกพิธีเปิดโรงพยาบาลสุทธาเวช

 วนัที ่22 มนีาคม 2559 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชด�าเนินเปิดอาคาร 

โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 โรงพยาบาลสุทธาเวช 

ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพ HA ขั้นที่ 1 จากสถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

 วนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2560 โรงพยาบาลสทุธาเวชผ่าน

การรับรองมาตรฐานคุณภาพ HA ขั้นที่ 2 จากสถาบัน

รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน)

 ปัจจุบัน ปี 2562 ให้บริการ 104 เตียง มีจ�านวน 

ผู้ป่วยนอก (OPD) จ�านวน 206,744 ครั้ง เฉลี่ย 17,228 

ครั้งต่อเดือน จ�านวนผู้ป่วยใน (IPD) จ�านวน 4,260 ครั้ง 

เฉลี่ย 355 ครั้งต่อเดือน อัตราครองเตียงร้อยละ 53.54

รายงานประจ�าปี 2563
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โครงสร้างคณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

สาขาวิชา

1. สาขาวิชาแพทยศาสตร์
2. สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยกุต์
3. สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 การแพทย์
4. สาขาวิชาบัณฑิตศึกษา
5. หน่วยแพทยศาสตรศึกษา

 1. งานนโยบายและแผน
 2. งานการเงินและบัญชี
 3. งานพัสดุ
 4. งานการเจ้าหน้าที่
 5. งานธุรการและยานยนต์          
 6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. งานวิจัยและประกันคุณภาพ
 8. งานกิจการนิสิต
 9. งานประชาสัมพันธ์ 
 10. งานอาคารสถานทีแ่ละสิง่แวดล้อม
11. งานวิชาการ
12. งานวศิวกรรมบริการและซ่อมบ�ารุง
13. งานกิจการพิเศษ
14. งานวิเทศสัมพันธ์

 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. งานพัฒนาคุณภาพ
 13. งานประกันสุขภาพ
 14. งานแพทย์แผนไทยประยุกต์
 15. งานจ่ายกลาง

โรงพยาบาลสุทธาเวชส�านักงานเลขานุการคณะ

( ตามประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 )

โครงสร้างการบริหารงานคณะแพทยศาสตร์

คณบดี

รองคณบดีผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

รองผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

ผู้ช่วยคณบดี

หัวหน้างาน หัวหน้างาน

หัวหน้าส�านักงานเลขานุการคณะ

คณะกรรมการประจ�าคณะ คณะผู้บริหาร

รายงานประจ�าปี 2563
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คณะกรรมการประจ�า

คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายงานประจ�าปี 2563
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คณะกรรมการประจ�าคณะแพทยศาสตร์

 1. ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย ประธานกรรมการ

  คณบดีคณะแพทยศาสตร์

 2.  อ.นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ กรรมการ

  รองคณบดีฝ่ายบริหาร

 3. ศ.นพ.สุรพล เวียงนนท์ กรรมการ

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

 4.  ผศ.พญ.จริยา จิรานุกูล กรรมการ

  รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

 5.  ผศ.นพ.เกรียงไกร โกวิทางกูร กรรมการ

  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

 6. ศ.นพ.สมพร โพธินาม กรรมการ

 7. ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม กรรมการ

 8. ผู้อานวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กรรมการ

 9. ผู้อานวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด กรรมการ

 10. รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย กรรมการ

  ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และหัวหน้าสาขาบัณฑิตศึกษา

 11. อาจารย์วัลลภา ลีลานันทกุล กรรมการ

  หัวหน้าสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์

 12. อาจารย์นันทวรรณ ทิพยเนตร กรรมการ

  หัวหน้าสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 13. ผศ.ดร.พญ.ศิรนิาถ ตงศิริ กรรมการและเลขานุการ

  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

 14. นางลัดดาภรณ์ เชื้อในเขา ผู้ช่วยเลขานุการฯ

  หัวหน้าส�านักงานเลขานุการคณะฯ

รายงานประจ�าปี 2563
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ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์

ผศ.นพ.เทพลักษ์  ศิริธนะวุฒิชัย    

คณบดีคณะแพทยศาสตร์   

อ.นพ.คิมหันต์  ยงรัตนกิจ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.พญ.ดร.ศิรินาถ  ตงศิริ

รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ

ผศ.นพ.รัฐ  สอนสุภาพ

รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษา

ผศ.พญ.จริยา  จิรานุกูล           

รองคณบดี

ฝ่ายกิจการนิสิตนิสิต

ศ.นพ.สุรพล  เวียงนนท์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.นพ.บวร  แสนสุโพธิ์

ผอ.โรงพยาบาล

รายงานประจ�าปี 2563
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รศ.ดร.ชัยสิทธิ์  สิทธิเวช

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย

รอง ผอ.โรงพยาบาล

ฝ่ายบริการทางการแพทย์

อ.พญ.ศุภวดี  วงศ์นิจศีล

รอง ผอ.โรงพยาบาล

ฝ่ายวิชาการและนวัตกรรม

ผศ.ดร.ดรุณี  พ่วงพรพิทักษ์

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและ

ประกันคุณภาพ

อ.ศิริพร  รองหานาม

รอง ผอ.โรงพยาบาล

ฝ่ายบริการทางการแพทย์

นางลัดดาภรณ์  เชื้อในเขา

หัวหน้าส�านักงานเลขานุการ

คณะแพทยศาสตร์

ผศ. ดร.สราวุธ  บรรบุผา

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

อ.พญ.สุกัญญา  ชูคันหอม

รอง ผอ.โรงพยาบาล

ฝ่ายคุณภาพ

ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์
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ที่ปรึกษาคณบดคีณะแพทยศาสตร์

อาจารย์นายแพทย์วิทยา จารุพูนผล 

ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทองกระจาย

ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และหัวหน้าสาขาบัณฑิตศึกษา

รายงานประจ�าปี 2563
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม18

ANNUAL REPORT 2020
Faculty of Medicine MAHASARAKHAM UNIVERSITY



หัวหน้างานสังกัดส�านักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์

 1. ดาบต�ารวจชาตรี  ไตรยขันธ์  

  หัวหน้างานพัสดุ 

 2. นางสาวสุกัญญา  ครุฑไชยันต์  

  หัวหน้างานการเงินและบัญชี

 3. นางสาวอุราภรณ์  ยาตรา

  หัวหน้างานนโยบายและแผน

 4. นางสาวบุญฑริกา  หวานอารมณ์ 

  หัวหน้างานวิจัยและประกันคุณภาพ

 5. นางสาวดาริการ์  บุญไสย์

  หัวหน้างานวิชาการ 

 6. นายกฤตยชญ์  ไชยค�าภา  

  หัวหน้างานกิจการนิสิต

 7. นางสาวปิยวรรณ  สุวรรณเกษม  

  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 

 8. นางสาวมะลิ  นารินนท์ 

  หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

 9. นายธนาทร  อารวริต  

  หัวหน้างานวิศวกรรมและซ่อมบ�ารุง
 

 10. นายวรวิทย์  แสนผาลา

  รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีฯ

 11. นางนุชจรีย์  บัวขาว

  หัวหน้างานอาคารและสิ่งแวดล้อม 

 12. นางสาววิไวลรรณ  หลวงจิตต์  

  หัวหน้างานธุรการและยานยนต์

 13. นางสาวอัญชลี  สินธุมา 

  รักษาการหัวหน้างานกิจการพิเศษ

14. นางสาวพิสินี จะระคร  

  รักษาการหัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
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หัวหน้างานโรงพยาบาลสุทธาเวช

 1. อ.พญ.สุกัญญา  ชูคันหอม 

   หัวหน้างานการแพทย์

 2. นางปาลิตา  พูลเพิ่ม 

   หัวหน้างานการพยาบาล

 3. นางสิรินธร  นิลวรรณาภา

   หัวหน้างานเวชกรรมสังคม

 4. นางสาววงเดือน  วงษ์ส�าราญ 

   หัวหน้างานประกันสุขภาพ

 5. นางสาวจีราภรณ์  เรียงอิศราง  

   หัวหน้างานเวชระเบียนและสถิติ

 6. นางเบญจพร  แก้วค�าใต้ 

  หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์

 7. นางสาววัลภา ไตรทิพย์ 

   หัวหน้างานกายภาพบ�าบัด

 8. ทันตแพทย์พิชัย  งามวิริยะพงศ์ 

  หัวหน้างานทันตกรรม

 9. นางสาวอมารวดี  สีลี 

  หัวหน้างานโภชนาการ

 10. นางสุวันเพ็ญ  สีแสง 

   หัวหน้างานอ�านวยการ

 11. นางปาริชาต  ดอนบรรจง 

  หัวหน้างานจ่ายกลาง

 12. นางสาวพนิดา  อุตวัฒน์ 

  หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพ

 13. เภสัชกรหญิงจุฬาภรณ์  กันทะวิทย์ 

  หัวหน้างานเภสัชกรรม

14. นายวรวิทย์  แสนผาลา 

  หัวหน้างานรังสีวินิจฉัย

 15. นางสาวนงนุช  วีระวงค์ 

  หัวหน้างานแพทย์แผนไทยประยุกต์
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บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์) คณะแพทยศาสตร์

ผู้เชี่ยวชาญ

ล�าดับที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่งทางวิชาการ ประเภท หมายเหตุ
1 นายประยงค์ ระดมยศ ศาสตราจารย์ พนักงานที่จ้างตามภารกิจ  
2 นพ.สุรพล เวียงนนท์ ศาสตราจารย์ พนักงานที่จ้างตามภารกิจ  
3 นางอรนุช วุตติวิโรจน์ รองศาสตราจารย์ พนักงานที่จ้างตามภารกิจ  
4 นายปราโมทย์ ทองกระจาย รองศาสตราจารย์ พนักงานที่จ้างตามภารกิจ  
5 พญ.จิราพร สิทธิถาวร รองศาสตราจารย์ พนักงานที่จ้างตามภารกิจ  
6 นางพรทิพย์ บุญเรืองศรี รองศาสตราจารย์ พนักงานที่จ้างตามภารกิจ  
7 นางปัทมา อมาตยคง รองศาสตราจารย์ พนักงานที่จ้างตามภารกิจ  
8 นพ.วิทยา จารุพูนผล อาจารย์ พนักงานที่จ้างตามภารกิจ  
9 นพ.ประพัฒน์ ศิริธราธิวัตร อาจารย์ พนักงานที่จ้างตามภารกิจ  
10 Ms.Tomas Peter Timothy Cushnie อาจารย์ พนักงานที่จ้างตามภารกิจ  
11 นพ.คิมหันต์ ยงรัตนกิจ อาจารย์ พนักงานที่จ้างตามภารกิจ  

สาขาแพทยศาสตร์บัณฑิต

ล�าดับที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่งทางวิชาการ ประเภท หมายเหตุ
1 นพ.เทพอุทิศ กั้วสิทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ  
2 นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
3 นพ.ภีม เอี่ยมประไพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
4 พญ.วกมลวรรณ ตั้งวรพงศ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
5 นพ.รัฐ สอนสุภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
6 พญ.ศิรินาถ ตงศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
7 พญ.วจริยา จิราณุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
8 นพ.ปริญญา สีหไตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
9 นพ.สรรญชัย สมบัติไหมไทย อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
10 พญ.สุกัญญา ชูคันหอม อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
11 พญ.ฐานิตา วะทา อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
12 นพ.ธนานันท์ ธเนศวรนันต์ อาจารย์ พนักงานวิชาการ ลาศึกษาต่อ
13 พญ.พลอยทราย รุจกรกานต์ อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
14 พญ.พรรณิพิศ วงศ์มีฤทธิ์ อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
15 พญ.สุจิตรา สมสงวน อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
16 พญ.อัจฉรา โชคสกุลทรัพย์ อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
17 นพ.พสิษฐ์ อัศวธนบดี อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
18 พญ.กองกาญจน์ จันทร์จารุสิริ อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
19 นพ.เฉลิมพล โพธิ์กุล อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
20 พญ.พงษ์วริษฐ์ จันทรัตน์ อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
21 นพ.ภควัส ไพรศาสติ อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
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ล�าดับที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่งทางวิชาการ ประเภท หมายเหตุ
22 นพ.สมาธิ ปัทมธรรมกุล อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
23 นพ.อภิวุฒิ ชมภูนุชประภา อาจารย์ พนักงานวิชาการ ลาศึกษาต่อ
24 นพ.กิตติธัช จิระเกียรติ อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
25 พญ.เกศ ศรีสว่างวงศ์ อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
26 พญ.กฤติยากร ดงเทียมสี อาจารย์ พนักงานวิชาการ ลาศึกษาต่อ
27 พญ.ปานฤทัย ปรัชญาอาภรณ์ อาจารย์ พนักงานวิชาการ ลาศึกษาต่อ
28 พญ.ภัทราวดี ศิริประภานนท์กุล อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
29 พญ.เบญจรัตน์ ตรีวิริยานุภาพ อาจารย์ พนักงานวิชาการ ลาศึกษาต่อ
30 นพ.ปฏิญญา ยุทธชาวิทย์ อาจารย์ พนักงานวิชาการ ลาศึกษาต่อ
31 นพ.จิรายุส อัครประเสิรฐกุล อาจารย์ พนักงานวิชาการ ลาศึกษาต่อ
32 พญ.วิธรรดา อัครพิมาน อาจารย์ พนักงานวิชาการ ลาศึกษาต่อ
33 พญ.ณัฐพลิน จันทชุม อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
34 นพ.ภาวิชญ์ บุญญะพาณิชสกุล อาจารย์ พนักงานวิชาการ ลาศึกษาต่อ
35 พญ.เถามณี รวยสูงเนิน อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
36 นพ.บวร แสนสุโพธิ์ อาจารย์ พนักงานวิชาการ  

37 นพ.ชญากร พันธ์นิกุล อาจารย์ พนักงานวิชาการ  

38 พญ.มนสินี เวียงค�า อาจารย์ พนักงานวิชาการ  

39 นพ.ธนัท ยศปัญญา อาจารย์ พนักงานวิชาการ  

40 นพ.พุทธพร ชินสถิต อาจารย์ พนักงานวิชาการ  

41 พญ.พาณิชย์ จันทจร อาจารย์ พนักงานวิชาการ  

42 นพ.วทัญญู  ชินภักดี อาจารย์ พนักงานวิชาการ  

43 นพ.ชัชฏา  มหาวีรวัฒน์ อาจารย์ พนักงานวิชาการ  

44 นพ.ปวีณวัตร  จุลสม อาจารย์ พนักงานวิชาการ  

45 พญ.พรรณประภา  แสนรุ่งเมือง อาจารย์ พนักงานวิชาการ  

46 นพ.ภัคพล สุวรรณชาติ อาจารย์ พนักงานวิชาการ  

สาขาปรีคลินิก

ล�าดับที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่งทางวิชาการ ประเภท หมายเหตุ
1 นางสาวเบญจพร บุราณรัตน์ รองศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
2 นายชัยสิทธิ์  สิทธิเวช รองศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
3 นางสาวต้องจิตร ถันชมนาง รองศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
4 นางสาวสมจินตนา ทั่วทิพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ  
5 นางสาววลัยพร ทองเจริญบัวงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ  
6 นางสาวดรุณี พ่วงพรพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
7 นางกุสาวดี แสงดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
8 นางวิภาวดี ได้ผลมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
9 นางกนกพร ไชยอนันต์พร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
10 นางสุทธิวรรณ ธรรมวัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
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ล�าดับที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่งทางวิชาการ ประเภท หมายเหตุ
11 นางรติกร ชาติชนะยืนยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
12 นางสาวฐานยา โกมุทรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
13 นางกฤษณา หอมวุฒิวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
14 นางขวัญจิต อภัยจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
15 นางสาวนุชนาถ ไหมหรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
16 นางสาวจิณัติตา จิตติวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
17 นางสาววรัญญา จตุพรประเสริฐ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
18 นางสาวจุไรรัตน์ จงถวิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
19 นายสราวุธ บรรบุผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
20 นางสาวลดาชาติ แต่พงษ์โสรัถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
21 นางสาวพรพิมล วงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
22 นางสาวอ�าภา คนซื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
23 นางสาววัลลภา ลีลานันทกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
24 นายณรงค์ศักดิ์ จันทะวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
25 นายปิยะพงษ์ ยัพราษฎร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ  
26 นางวัลยา เนาวรัตน์วัฒนา อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
27 นางสาววินิตา เฝ้าสันเทียะ อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
28 นางสาวพัชรวรรณ สูจยานนท์ อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
29 นางสาวชูวดี ปริวัฒนากุล อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
30 นางสาวจงกลนี ธนาไสย์ อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
31 นางสาวอารยา ศุภวัฒน์ อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
32 นายกฤษดา สิงหะ อาจารย์ พนักงานวิชาการ  

สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์

ล�าดับที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่งทางวิชาการ ประเภท หมายเหตุ
1 นางสาวปิยาภรณ์ แสนศิลา อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
2 นางสาวภคมน ธนทัศกิตติ อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
3 นางสาวจิตรลดา คงค�า อาจารย์ พนักงานวิชาการ ลาศึกษาต่อ
4 นางสาวสุวรรณา แม่นปืน อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
5 นายอดิสร คงค�า อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
6 นางสาวมนตร์ปาจรีย์ ณ ร้อยเอ็ด อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
7 นางสาวธิดารัตน์ ขวัญสวัสดิ์ อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
8 นายนรากร เส็งเล็ก อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
9 นางสาวกุลิสรา อุ่นเจริญ อาจารย์ พนักงานวิชาการ  
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สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

ล�าดับที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่งทางวิชาการ ประเภท หมายเหตุ

1 นางสาวนันทวรรณ ทิพยเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ

2 นายวชิระ ชนะบุตร อาจารย์ พนักงานวิชาการ

3 นางชลลดา ทอนเสาร์ อาจารย์ พนักงานวิชาการ

4 นายเกียรติศักดิ์ ชัยพรม อาจารย์ พนักงานวิชาการ
5 นางสาวจันทนา ศรีพราว อาจารย์ พนักงานวิชาการ ลาศึกษาต่อ

6 นางสาวอัจฉรา ค�ายา อาจารย์ พนักงานวิชาการ

7 นางวิภาดา วิจักขณาสัญฉ์ อาจารย์ พนกังานทีจ่า้งตามภารกจิ

บัณฑิตศึกษา

ล�าดับที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่งทางวิชาการ ประเภท หมายเหตุ

1 นางสาวพิศมัย หอมจ�าปา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการ

2 นายชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ

3 นายนิรันดร์ อินทรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนักงานวิชาการ

4 นางราณี วงศ์คงเดช อาจารย์ พนักงานวิชาการ

5 Dr.Ong Yek Cheng อาจารย์ พนักงานที่จ้างตามภารกิจ
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บุคลากร (สายสนับสนุน) ส�านักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์

หวัหน้าส�านักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์

นางลัดดาภรณ์  เชื้อในเขา

หัวหน้าส�านักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์

งานนโยบายและแผน

 1 น.ส.วิชญาดา  ภักดีบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 2 น.ส.อุราภรณ์  ยาตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ
 3 น.ส.จิระกรณ์  พูนน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
 4 น.ส.สุนันทา  เนตะค�า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

*ซ้าย 1

งานการเจ้าหน้าที่

 1  นายกรกิตต์ มีที เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 2  นางสาวมะลิ นารินนท์ บุคลากรปฏิบัติการ
 3  นางสาวจุฬาลักษณ์ พลศรี นิติกรปฏิบัติการ
 4  นางสาวเขมนัท์ อาจจุลลา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 5  นางสาววิภาพร อินทปัญญา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

*ซ้าย 1

งานพัสดุ

 1 นางสาวลักษณา ทิพย์โสดา นักวิชาการพัสดุ
 2 นางสาวประทุมพร อนันตวุฒิ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 3 ดาบต�ารวจชาตรี  ไตรยขันธ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
 4 นางสาวเปียทิพย์ ปะริเตสัง นักวิชาการพัสดุ
 5 นางสาวจันทร์สุดา ชื่นใจ นักวิชาการพัสดุ
 6 นางสาวพรรัชดา ค�าแสนโคตร นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

*ซ้าย 1
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บุคลากร (สายสนับสนุน) ส�านักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์

งานการเงินและบัญชี

 1  นางสาวกชกร  ภูมิศรี พนักงานการเงินและบัญชี
 2  นางสาวธูศิริ ศรีชมชื่น พนักงานการเงินและบัญชี
 3  นางสาวเพลินพิศ ปักษา นกัวชิาการการเงนิและบญัชปีฏิบัติการ
 4  นางนวลจันทร์ ศรีสารคาม นกัวชิาการการเงนิและบญัชปีฏิบัติการ
 5  นางสาวยุวรี คุณมี พนักงานการเงินและบัญชี

งานวิจัยและประกันคุณภาพ

 1 นางสาววรรณิภา ถิ่นมุกดา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 2 นายณัฐพล สุกพวงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 3 นางสาวบุญฑริกา หวานอารมณ์ เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไปปฏบัิตกิาร

*ซ้าย 1

งานประชาสัมพันธ์ 

 1 นางสาวบวรลักษณ์ แซ่ลิ่ม ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 2 นางสาวปิยวรรณ สุวรรณเกษม นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ

 3 นางสาวรุจิลักษณ์ ดวงกลาง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

*ซ้าย 1

 6  นางสาวดวงใจ เผ่าเวียงค�า นกัวชิาการการเงนิและบญัชปีฏิบัตกิาร
 7 นางสาวกัญญาพร อังคะแสน นกัวชิาการการเงนิและบญัชปีฏบัิตกิาร
 8 นางสาวสุกัญญา ครุฑไชยันต์ นกัวชิาการการเงินและบญัชชี�านาญการ
 9 นายจักรกฤษณ์  รักษาภักดี พนักงานการเงินและบัญชี

*ยืนซ้าย 1  *นั่งซ้าย 7
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งานธุรการและยานยนต์

 1 นางสาวพุทธิดา เพียช�านิ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 2 ว่าที่ ร.ต.หญิง อารีรัตน์ โหวดหอม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 3 นางสาววิไลวรรณ หลวงจิตต์ เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปปฏบิตักิาร

 4 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์มา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
*ซ้าย 1

งานกิจการนิสิต

 1 นายกฤตยชญ์ ไชยค�าภา  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
 2 นางสาวภัสราวดี แสนภาษา  นักวิชาการศึกษา
 3 นายวัชระ รู้ยืนยงค์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

*ซ้าย 1

บุคลากร (สายสนับสนุน) ส�านักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์

งานอาคารสถานที่

 1 นางสาวนุชจรีย์ บัวขาว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

 2 นายสุวัฒนพงษ์ ศรีบุดดา นักชีวอนามัยปฏิบัติการ

*ซ้าย 1
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งานวิชาการ

 1 นายไมตรี ทอนเสาร์ ผู้ช่วยสอน

 2 นายธานินธ์ น้อยชื่น ผู้ช่วยสอน

 3 นางสาวพัชรินทร์ เชื้อภักดี นักวิชาการศึกษา

 4 นางสาวนิ่มนวล เครือภูงา ผู้ช่วยสอน

 5 นางสาวจิตรสุดา  กุลวัฒน์ ผู้ช่วยสอน

 6 นางสาวอรปวีณ์ กลางประชา นักวิชาการศึกษา

 7 นางสาวดาริการ์ บุญไสย์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 8 นางสาวอาทิตยา รัตนโรจนากุล นักวิชาการศึกษาช�านาญการ

 9 นางสาวปิยกาญจน์ ภารแผ้ว นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 10 นายนิติธร ปักษา นักวิชาการศึกษา

 11 นายสมศักดิ์ ไชยบุตร บรรณารักษ์

 12 นางสาวศิริพร กั้วนามน ผู้ช่วยสอน 

 13 นางสาวขวัญชนก พรหมราษฎร์ เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานทัว่ไปปฏิบตักิาร

 14 นางสาวสุธารัตน์ พินธะ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 15 นางสาวนรีรัตน์ สุเมผา เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไปปฏบิตักิาร

 16 นางปริยากร ปุราถานัง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 17 นางสาวศศิธร ทัศคร ผู้ช่วยสอน

 18 นางปัญญานีย์ พวงจ�าปา คนงาน

 19 นางสาวสุจิตรา  ยาหอม นักวิทยาศาสตร์ช�านาญการ

*ยืนซ้าย 1   *นั่งกลางซ้าย 12   *นั่งล่างซ้าย 16 

งานวิเทศสัมพันธ์

นางสาวพิสินี จะระคร

นักวิเทศสัมพันธ์ (วิเทศสัมพันธ์)

งานกิจการพิเศษ

นางสาวอัญชลี สินธุมา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศและโสตทัศณูปกรณ์

 1 นายปริวรรต วุฒิสิริสมบูรณ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 2 นายวรศักดิ์ อนันตวุฒิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 3 นายจักรพันธ์ แสงใส นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 4 นายวรวิทย์ แสนผาลา นักรังสีการแพทย์
   (รักษาการหัวหน้างานเทคโลยีฯ)

งานวิศวกรรมบริการและซ่อมบ�ารุง

 1 นายปกาศิต มาหลิน วิศวกรไฟฟ้า 
 2 นายฤทธิรงณ์ สมพิทักษ์ ช่างเทคนิค
 3 นายธนาทร อารยวริต วิศวกร
 4 นายไกรอนันต์ สิงสี สถาปนิก

บุคลากร (สายสนับสนุน) ส�านักงานเลขานุการคณะแพทยศาสตร์

 5 นายสมพงษ์  แต้มสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 6 นายปิยะณัฐ สุยังกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 7 นายพงษ์พัฒน์ นรินยา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 8 นางสาวดวงจันทร์ นาควัน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
* ซ้าย 1 

 5 ว่าที่ ร.ต.ธรรมรัตน์ ชนะศึก ช่างเทคนิค
 6 นายสัญญา สุทธิประภา ช่างเทคนิค
 7 นายภานุวัฒน์ นาคพล ช่างเทคนิค

* ซ้าย 1 
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บุคลากร สังกัดโรงพยาบาลสุทธาเวช

งานอ�านวยการ

 นางสุวันเพ็ญ สีแสง     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

งานพยาบาล

 1 นางสาวพนิดา อุตวัฒน์ พยาบาลปฏิบัติการ 
 2 นางสิรินธร นิลวรรณาภา พยาบาลปฏิบัติการ
 3 นางปาลิตา พูลเพิ่ม พยาบาลช�านาญการ
 4 นางสาวน�้าทิพย์ คตภูธร พยาบาลปฏิบัติการ 
 5 นางสาววงเดือน วงษ์ส�าราญ พยาบาลปฏิบัติการ
 6 นางสาวฌายินี โยธะการี พยาบาลปฏิบัติการ 

*ซ้าย 1
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งานเวชกรรมสังคม

 1 น.ส.เอ็มอร เทศนาเรียง พยาบาลปฏิบัติการ
 2 นางสาวฐิติมา ประทุมทอง พยาบาลปฏิบัติการ
 3 น.ส.นิสาชล ดงจารย์ พยาบาลปฏิบัติการ
 4 นายพลพิพัฒน์ ภาแก้ว พนักงานช่วยการพยาบาล
 5 นางสายฝน ป้องชาลี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

บุคลากร สังกัดโรงพยาบาลสุทธาเวช

งานเภสัชกรรม

 1 นางสาววรรณิศา อุทัยชัย เภสัชกรปฏิบัติการ
 2 นางสาวอมรรัตน์ ปะติเก เภสัชกรปฏิบัติการ
 3 นายจักรภพ ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยเภสัชกร
 4 นางวิทยาภรณ์ ค�าอ่อนศรี ผู้ช่วยเภสัชกร
 5 นางสาวจุฬาภรณ์ กันทะวิทย์ เภสัชกรปฏิบัติการ
 6 นางศิริจันทร์เพ็ญ ดาวศรี ผู้ช่วยเภสัชกร
 7 นางสาวอรนภา ค�าวันสา ผู้ช่วยเภสัชกร
 8 นางสาวพิจิตรา ศรีมายา เภสัชกรปฏิบัติการ

 9 นางสาวเรืองรัตน์ ศรีสุนทร เภสัชกรปฏิบัติการ
 10 นายวสันต์ บึงลี เภสัชกรปฏิบัติการ
 11 นางสาวเกตุวลีพร ใจมา ผู้ช่วยเภสัชกร
 12 นางสาวจินตนา สวนมะไฟ ผู้ช่วยเภสัชกร
 13 นางสาวเสาวนีย์ ชนะศึก ผู้ช่วยเภสัชกร
 14 นางสาวสุภานิดา แสงชมภู ผู้ช่วยเภสัชกร
 15 นายสุธิพร อัครแสง เภสัชกรปฏิบัติการ 
*ยืนซ้าย 1 *นั่งซ้าย 10 

 6 น.ส.สุภาวดี วรรณภักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 7 น.ส.นิภาวรร  อินเนตร พนักงานช่วยการพยาบาล
 8 นางสิรินธร นิลวรรณาภา พยาบาลปฏิบัติการ
 9 น.ส.ลภณพร โกมินทร์ พยาบาลปฏิบัติการ

*ยืนซ้าย 1 *นั่งกลางซ้าย 8
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งานเวชระเบียนและสถิติ

 1 นายทินกร กิจการธรรม ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ
 2 น.ส.วัลลภา พรศรีสุราช เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 3 น.สชุลีพร ภูมิภักดิ์ พนักงานธุรการ
 4 น.ส.จีราภรณ์ เวียงอิศราง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ

งานเทคนิคการแพทย์

 1 นางสาวเบญจมาศ อรุณพาส นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 2 นางเบจพร แก้วค�าใต้ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 3 นางสาวสิรฉัตร วรวัฒนธรรม พนักงานการแพทย์
 4 นางสาวมยุรา ยอดมีสี นักเทคนิคการแพทย์ปฏบัติการ
 5 นางสาวปภาภัสร์ เดชดา นักเทคนิคการแพทย์ปฏบัติการ
 6 นางสาวอภิญญา เวลาโสภา พนักงานการแพทย์

 5 น.ส.พรพิมล สิมลา นักวิชาการเวชสถิติปฏิบัติการ
 6 น.ส.เพชรพลอย บุบผามะตะนัง เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
 7 ว่าที่ รต.คาวี อัศวภูมิ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

*ยืนซ้าย 1

 7 น.ส.มลฤดี วิชัยวงษ์ นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 8 นางสาวคุณากร ไตยมณี นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
 9 นายกิตติพงษ์ แก้วทอง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
10 นายอภิวัฒน์ เกตุดี พนักงานการแพทย์และรงัสเีทคนคิ
11 นายปุณณพัฒน์ พรไธสง นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ
12 นายณภัทร แสนจักร นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

*ยืนซ้าย 1  *นั่งซ้าย 9

บุคลากร สังกัดโรงพยาบาลสุทธาเวช
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งานทันตกรรม

 1 น.ส.ฐิติมา เหลา ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
 2 ทพ.พิชัย งามวิริยะพงศ์ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ
 3 น.ส.เพ็ญโสภา หนองขุ่นสาร ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
 4 นายยุทธนา อ่อนศิลา ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
 5 น.ส.นิชานันท์ ไชยบุรี ผู้ช่วยทันตแพทย์
 6 ทพญ.ศิริพร จูวัฒนส�าราญ ทันตแพทย์ปฏิบัติการ

งานพัฒนาคุณภาพ

 1 นางสาวกิดาภา วงศ์ชารี พนักงานช่วยการพยาบาล
 2 นายเจษฎา เกษทองมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 3 นางสาวพนิดา อุตวัฒน์ พยาบาลปฏิบัติการ

*ซ้าย 1

 7 นายณรงค์สิทธิ์ วรรณภักดี ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
 8 น.ส.จิตตราภรณ์ บุญแสน ผู้ช่วยทันตแพทย์
 9 น.ส.มินตรา อุปกัง ผู้ช่วยทันตแพทย์
 10 น.ส.นิญาพร นามสมบูรณ์ ผู้ช่วยทันตแพทย์
 11 นายศักดิ์ดาวัฒน์ อุปมัย ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมปฏิบัติการ

*นั่งซ้าย 1, ยืนซ้าย 4

บุคลากร สังกัดโรงพยาบาลสุทธาเวช
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บุคลากร สังกัดโรงพยาบาลสุทธาเวช

งานประกันสุขภาพ

 1 นายทินกร วิรุณพัฒน์ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
 2 น.ส.พรทิพา นาคประสาธน์ ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติการ
 3 น.ส.สุภาพร ดรพานเหล็ก เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

งานจ่ายกลาง

 1 นายธนบดี  ชมภูพาน พนักงานช่วยการพยาบาล
 2 นางสาวศุภักษร สูนสุข พนักงานช่วยการพยาบาล
 3 นายวิชิต  รวมสันเที๊ยะ พนักงานช่วยการพยาบาล
 4 นายสุธรรม  อักษรวิลัย พนักงานช่วยการพยาบาล
 5 นางสาวเบญจมาศ อันทปัญญา พนักงานช่วยการพยาบาล

 4 นายขวัญเมือง แวงเลิศ เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไปปฏิบัติการ
 5 น.ส.วงเดือน วงษ์ส�าราญ พยาบาลปฏิบัติการ
 6 นางผกามาศ ด่านประดิษฐ์ พยาบาลปฏิบัติการ

*ยืนซ้าย 1, นั่งซ้าย 5

 6 น.ส.วรรณรดา  นาวิเศษ พนักงานช่วยการพยาบาล
 7 นางปาริชาต  ดอนบรรจง  พยาบาลปฏิบัติการ
 8 น.ส.ศิริลักษณ์  อรรคแสง พนักงานช่วยการพยาบาล
 9 น.ส.วศินี  บุญหล้า พนักงานช่วยการพยาบาล
10 นางสาวกรรณิการ์ รักษาภักดี พนักงานช่วยการพยาบาล

*ยืนซ้าย 1, ยืนล่างซ้าย 5
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งานรังสีวินิจฉัย

 1 นายชาติชาย พลศิลา นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
 2 นายณัฐกฤต  วิชาไชย เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานทัว่ไปปฏบิตักิาร
 3 นางสาวนฤมล ธีรวัฒนากร พยาบาลปฏิบัติการ
 4 นายวรวิทย์ แสนผาลา นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
 5 นายณรงค์ วงทรัพย์ ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิคปฏิบัติการ

งานกายภาพบ�าบัด

 1 นางสาวรตินาฏ จ�าปา  นักกายภาพบ�าบัด 
 2 นางสาวชุติมน ก้งซ่า  นักกายภาพบ�าบัด
 3 นางสาววัลภา ไตรทิพย์  นักกายภาพบ�าบัด
 4 นาสาววรรณิดา นามค�าภา   นักกายภาพบ�าบัด
 5 นางสาวศศิชา ทรัพย์คณารักษ์ นักกายภาพบ�าบัด
*ซ้าย 1

บุคลากร สังกัดโรงพยาบาลสุทธาเวช

 6 นางสาวนุชิดา  ไสยาศรี นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
 7 นางสาวณัฐธิดา ดรปัดสา นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ
 8 นางสาวรัตนาภรณ์ พลกันยา คนงาน

*ซ้าย 1
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บุคลากร สังกัดโรงพยาบาลสุทธาเวช

งานโภชนาการ

 1 นางสาวอัญชลี อุปจันโท ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ
 2 นางธนาวัลย์ มุขนิล ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ
 3 นางพราวนภา ทันบาล ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ
 4 นางสาวอมารวดี สีลี นักวิชาการโภชนาการปฏิบัติการ

 5 นางสาวเพ็ญพักษ์ แถมวรรณ์ ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ
 6 นางสาวกุสุมา พลเรืองทอง ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ

*ซ้าย 1

งานแพทย์แผนไทยประยุกต์

 1 นายเปียโน ส�านึก ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 2 นางสาวเพ็ญพิชชา พงษ์พวงเพชร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 3 นางสาวนงนุช วีระวงค์     แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
 4 นางสาวสุลัดดา เมามีจันทร์  ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
 5 นายปฏิคม พาสว่าง   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
 6 นางสาวพัชริน ภูผาลินิน         เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทยฯ
 7 นางสาววิรา นิลด�า                แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
 8 นางสาวนันทิกานต์ พรมดี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยฯ

 9 นางสาววริสรา ทาโยหา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยฯ
 10 นายศรีอรุณ โพธิ์เกตุ  แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
 11 นางสาวสุพรรณิการ์ วงษ์วิลา แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
 12 นางสาววาสนา ดวงบรรเทา ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยฯ
 13 นางสาวสุชานาถ เงินค�ามูล ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยฯ
 14 นางสาวชุติมา สืบวงษ์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยฯ

*ยืนซ้าย 1, นั่งซ้าย 11
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บุคลากร สังกัดโรงพยาบาลสุทธาเวช

คลินิกสุขภาพจิต

 1 นางสาวธาณัฐดา สิริโสนแก้ว     นักจิตวิทยาปฏิบัติการ
 2 นางสาวน�้าทิพย์ คตภูธร  พยาบาลปฏิบัติการ
 3 ผศ.พญ.จริยา จิรานุกูล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 4 พญ.กองกาญจน์ จันทร์จารุศิริ อาจารย์
 5 นางสาวจันทร์เพ็ญ ต้วมศรี  พยาบาลปฏิบัติการ

*ซ้าย 1

หน่วยซักฟอก

 1 นางสาวประทุมทิพย์ ดลปัดชา ผู้ช่วยพยาบาล
 2 นางอาภาภรณ์ พันลา  พนักงานทั่วไป
 3 นางปาลิชาต ดอนบรรจง  พยาบาลปฏิบัติการ
 4 นางสาวสุนันทินี ทองบัวบาน  พนักงานทั่วไป
 5 นางสาวมณีรัตน์ สิทธิจันทร์  พนักงานทั่วไป

*ซ้าย 1
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บุคลากร สังกัดโรงพยาบาลสุทธาเวช

หอผู้ป่วยใน ชั้น 11

 1 น.ส.พรสุดา งิ้วไชยราช พนักงานช่วยการพยาบาล
 2 น.ส.ธัญชนก ฤทธิพรหมณ์ ผู้ช่วยการพยาบาล
 3 น.ส.วาสนา ซาสุด ผู้ช่วยการพยาบาล
 4 นางเกษมณี ประมูลจักโก พยาบาลปฏิบัติการ
 5 น.ส.อรวรรณ เหล่าเกิด พยาบาลปฏิบัติการ

 6 น.ส.วิลาวัลย์ บุพะตา พยาบาลปฏิบัติการ
 7 น.ส.ปิยะมาศ ธงอาจ พนักงานช่วยการพยาบาล
 8 น.ส.ศุภลักษณ์ ธุระท�า พยาบาลปฏิบัติการ
 9 นายวัลลภ แสงป้อง พยาบาลปฏิบัติการ

*ยืนซ้าย 1, นั่งซ้าย 8

หน่วยป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล

 1 นางปาริชาต ดอนบรรจง พยาบาลปฏิบัติการ
 2 นางสาวช่อชมพู่ ไวสาหลง พยาบาลปฏิบัติการ

*ซ้าย 1
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บุคลากร สังกัดโรงพยาบาลสุทธาเวช

หน่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและเวรเปล

 1 นางสาวสิริวิมล จ�าปีหอม  พยาบาล 
 2 นางสาวพรนภา ดีน้อย  เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน
 3 นางสาวปริยดา ดีพรม  พนักงานช่วยการพยาบาล
 4 นายวิชิต มะปะเข  นกัปฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทย์
 5 นางพิมพิมาน รุ่งวิริยะวณิช  พยาบาล
 6 นางสาวพรรณพิทย์ แก้วสุระ  พนักงานช่วยการพยาบาล
 7 นางสาวเบญจวรรณ ชูเนตร  ผู้ช่วยพยาบาล
 8 นางสาวจีราวรรณ ปาปะเข  พยาบาล
 9 นางสาวสุภชา ปั่นเอื่อม  เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

 10 นางสาวภรณ์พินิจ แสนสุข  พยาบาล
 11 นางสาวจันทร์ทิมา อับสีรัมย์ พนักงานช่วยการพยาบาล
 12 นายณัฐวุฒิ คันธา  พนักงานเปล
 13 นายอภิสิทธิ์ วรจักษ์  พนักงานเปล
 14 นายอดิเทพ พลเสน  พนักงานเปล
 15 นายมนชัย ศรีโสภา     พนักงานเปล
 16 นายเฉลิมเกียรติ เจียรศิริสมบูรณ์  พนักงานเปล

*ยืนซ้าย 1, นั่งซ้าย 12

ห้องคลอด

 1 นางสาวผกาวรรณ ฝนดี   พยาบาล     
 2 นางธนนันท์ ศรีสารคาม      พยาบาล   
 3 นางชุติมา สืบสุนทร          พยาบาล         
 4 นางสาวสุทธิมนต์ เขตจัตุรัส พนักงานการพยาบาล

*ซ้าย 1
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บุคลากร สังกัดโรงพยาบาลสุทธาเวช

หน่วยผู้ป่วยวิกฤต

 1 นายญาณกร โพเทพา พยาบาลปฏิบัติการ
 2 น.ส.พัชรา ศรีสุวัฒน์ พยาบาลปฏิบัติการ
 3 น.ส. ละอองดาว ปินะถา พยาบาลปฏิบัติการ
 4 น.ส.วรรณภา ศรีโททุม พยาบาลปฏิบัติการ

ศนูย์การเรียนรู้สถาบันพฒันาเดก็เล็กนมแม่และเรียนรู้แบบบูรณาการ

 1 นางปิติพร เบญจจินดา พยาบาลปฏิบัติการ
 2 นางสาวจุฑามาศ พลสอน ครูพี่เลี้ยง
 3 นางสาวชันณิสา ดีสม ครูพี่เลี้ยง
 4 นางสาวสุนิสา โสภาอุทก ครูพี่เลี้ยง
 5 นายสราวุฒิ พิมพิรุด พนักงานช่วยการพยาบาล

*ยืนซ้าย 1

 5 น.ส.สุภรพรรณ เฒ่าสีสุราช พยาบาลปฏิบัติการ
 6 น.ส.สุดารัตน์ หีบแก้ว พยาบาลปฏิบัติการ

*ยืนซ้าย 1
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บุคลากร สังกัดโรงพยาบาลสุทธาเวช

หน่วยวิสัญญี

 1 นางสาวจิราพร มูลสูตร พยาบาลปฏิบัติการ
 2 นางสาวรุ่งรัตน์ พันเสนา พยาบาลปฏิบัติการ
 3 นางสาวธณัฏฐ์ภรณ์ มีสมบูรณ์ พยาบาลปฏิบัติการ

 4 นางสาวเสาวลักษณ์ แสนโสภา พยาบาลปฏิบัติการ
 5 นางสาวพาวิณี ค�าสมัย พยาบาลปฏิบัติการ
 6 นายกฤษณุ วรรณญาติ ผู้ช่วยการพยาบาล

*ยืนซ้าย 1

สถานผลิตยา

 1 นางสาวจิราภรณ์ โสดาจันทร์  นักวิทยาศาสตร์
 2 นางสาวนงลักษณ์ ชินสงคราม คนงาน
 3 นางสาวบุญศรี จิตต์หาญ  คนงาน

*ซ้าย 1
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ผลการด�าเนินงาน

ประจ�าปีงบประมาณ 2563

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1 ด้านการเรียนการสอน

มีการจัดการเรียนการสอน จ�านวน 6 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.2562)

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

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (วท.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง 2559)

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

ระดับปริญญาโท จ�านวน 1 หลักสูตร

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วท.ม.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) 

 (Master of Health Science Program in Health Science [M.SC.(Health Science)]

ระดับปริญญาเอก จ�านวน 2 หลักสูตร

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.) (หลักสูตรใหม่ 2560)

       (Doctor of Philosophy Program in Health Science [Ph.D.( Health Science)]

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.) (นานาชาติ)

      (Doctor of Philosophy Program in Health Science [Ph.D.( Health Science)]

- ร่าง – 
 

60

50

40

6

6

65

59

32

6

6

1

แพทยศาสตรบัณฑิต

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

วท.ม. สาขาวิชาปฏิบตัิการฉกุเฉนิการแพทย์

วท.ม. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปร.ด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ปร.ด สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

แผนการรับ ผลการรับนิสิตปีการศึกษา 2563

 

1.  ด้านการเรียนการสอน 
หลักสูตร 
   มีการจัดการเรียนการสอน จ านวน 6 หลักสูตร ดังนี้ 
 

ระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสตูร 
 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) (หลักสูตร 6 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) 

       (Doctor of Medicine Program (M.D.)) 
 หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

        (Bachelor of Applied Thai Traditional Medicine (B.ATM.)) 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (วท.บ.) (หลักสูตรปรับปรุง 
2559)  (Bachelor of Science Program in Emergency Health Science (B.Sc.)) 

ระดับปริญญาโท  จ านวน 1 หลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (วท.ม.) (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2560)   (Master of Health Science Program in Health Science [M.SC.(Health 

Science)] 
ระดับปริญญาเอก  จ านวน 2 หลักสตูร 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.) (หลักสูตรใหม่ 2560) 
       (Doctor of Philosophy Program in Health Science [Ph.D.( Health Science)] 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ปร.ด.) (นานาชาติ) 
      (Doctor of Philosophy Program in Health Science [Ph.D.( Health Science)] 
 
แผนการรับนิสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แผนการรับนิสิต
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 จ�านวนนิสิตแยกตามชั้นปี 

หลักสูตร ปี1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 รวม
แพทยศาสตรบัณฑิต 65 59 63 57 61 59 

(+2 ซ�้าชั้น)
364

การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 58 39 41 46 184
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์

30 40 34 33 4 
ซ�้าชั้น

141

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

6 1 - 1 8

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 6 4 14 3 3 11 
ซ�้าชั้น 

41

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวิชาวทิยาศาสตร์สขุภาพ 
(หลักสูตรนานาชาติ)

1 - 2 1 4

รวม 166 143 154 141 68 70 742

 ผลสอบ National License (NL)

NL 1

ศูนย์แพทย์ จ�านวน
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ก.ย.2563

ผ่าน ไม่ผ่าน

รพ.กาฬสินธุ์ 27 18 9
รพ.ร้อยเอ็ด 27 21 6
รวม 54 39 15

เกณฑ์ผ่าน 52.33

NL 2

ศูนย์แพทย์ จ�านวน
ครั้งที่ 1 วันที่ 12 ก.ย.2563

ผ่าน ไม่ผ่าน
รพ.กาฬสินธุ์ 29 26 3
รพ.ร้อยเอ็ด 29 28 1
รวม 58 54 4

เกณฑ์ผ่าน 52.33
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 โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

วัน/เดือน/ปี โครงการ/กิจกรรม

20 – 21 กรกฎาคม 2563
โครงการสัมมนาเครือข ่ายแหล่งฝ ึกปฏิบัติงานรายวิชาประสบการณ์ในสถานพยาบาล  
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ปีการศึกษา 2563

1 กันยายน 2563
ให้บรกิารด้านแพทย์แผนไทยประยกุต์ ในโครงการออกหน่วยแพทย์เคลือ่นที ่ตามแนวทางโครงการ
พระราชด�าริสาธารณสุข

19 กันยายน 2563 โครงการสื่อสารผ่านใจ แผนไทยผูกพัน สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ 7

26 - 27 กันยายน 2563 กิจกรรมการเรียนการสอนร่วมสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional Education หรือ IPE)

การพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน

 ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัย

มหาสารคามในหัวข้อ อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการศึกษา ที่มุ่งผลลัพธ์(Outcome-based 

Education:OBE) มคีณาจารย์จากหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาปฏบิตักิารฉกุเฉนิเข้าร่วมในโครงการดงักล่าว 

โดยในการอบรมดังกล่าวเป็นการให้ความรู้ OBE เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและตรงต่อความต้องการ

ของสายอาชีพ เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทาง

นวัตกรรมไหม กองส่งเสริมการวิจัยและ บริการวิชาการ
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2 ด้านผลงานนิสิตหรือศิษย์เก่า และทุนการศึกษา

นิสิตและศิษย์เก่าได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

รางวัลในระดับชาติและ/นานาชาติ คณะแพทยศาสตร์ 

ที่
ชื่อ-สกุล

นิสิต ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล

ผลการด�าเนินงาน

ชื่อรางวัล วัน-เดือน-ปี สถานที่จัด

1 นางสาวพรบุญญา สิงห์สู่ถ�้า รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การ
แข่งขนัประเภท Public Poster การ
แข่งขัน Pre-East Asian Medical 
Students’ Conference 2020

14 ตุลาคม 2562 สมาพนัธ์นสิตินกัศกึษาแพทย์
เอเชียแห่งประเทศไทย

2 นางสาวฤทยัรัตน์ หล้าสมบรูณ์ รางวลัการชนะเลศิการแข่งขนัทกัษะ
ทางวชิาการ (สาขาวชิาเวชกรรมไทย)

15 - 16 
กุมภาพันธ์ 2563

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ร่วม
กับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์แผนไทยและแพทย์แผน
ไทยประยกุต์แห่งประเทศไทย

3 นางสาวจิรนันท์ อารีชม รางวลัการชนะเลศิการแข่งขนัทกัษะ
ทางวชิาการ (สาขาวชิาเวชกรรมไทย)

15 - 16 
กุมภาพันธ์ 2563

มหาวทิยาลยัมหาสารคามร่วม
กับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์แผนไทยและแพทย์แผน
ไทยประยกุต์แห่งประเทศไทย

4 นายจักกาย ศรีสวัสดิ์ รางวลัการชนะเลศิการแข่งขนัทกัษะ
ทางวชิาการ (สาขาวชิาหตัถเวชกรรม
ไทย)

15 - 16 
กุมภาพันธ์ 2563

มหาวทิยาลยัมหาสารคามร่วม
กับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์แผนไทยและแพทย์แผน
ไทยประยกุต์แห่งประเทศไทย

5 นางสาวปัญญดา บุญศรี รางวลัการชนะเลศิการแข่งขนัทกัษะ
ทางวชิาการ (สาขาวชิาหตัถเวชกรรม
ไทย)

15 - 16 
กุมภาพันธ์ 2563

มหาวทิยาลยัมหาสารคามร่วม
กับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์แผนไทยและแพทย์แผน
ไทยประยกุต์แห่งประเทศไทย

6 นางสาวพัชราภรณ์ ภตู่างแดน รางวลัการชนะเลศิการแข่งขนัทกัษะ
ทางวิชาการ (สาขาวิชาเภสัชกรรม
ไทย)

15 - 16 
กุมภาพันธ์ 2563

มหาวทิยาลยัมหาสารคามร่วม
กับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์แผนไทยและแพทย์แผน
ไทยประยกุต์แห่งประเทศไทย

7 นางสาวสุธิดา สุค�าภา รางวลัการชนะเลศิการแข่งขนัทกัษะ
ทางวิชาการ (สาขาวิชาเภสัชกรรม
ไทย)

15 - 16 
กุมภาพันธ์ 2563

มหาวทิยาลยัมหาสารคามร่วม
กับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์แผนไทยและแพทย์แผน
ไทยประยกุต์แห่งประเทศไทย
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ที่
ชื่อ-สกุล

นิสิต ศิษย์เก่า ที่ได้รับรางวัล

ผลการด�าเนินงาน

ชื่อรางวัล วัน-เดือน-ปี สถานที่จัด

8 นายพลวราพร พลเยี่ยม รางวลัการชนะเลศิการออกแบบเสือ้
สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผน
ไทยและแพทย์แผนไทยประยกุต์แห่ง
ประเทศไทย

15 - 16 
กุมภาพันธ์ 2563

มหาวทิยาลยัมหาสารคามร่วม
กับสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา
แพทย์แผนไทยและแพทย์แผน
ไทยประยกุต์แห่งประเทศไทย

9 นายยุรนันท์ ภูโทถ�้า รางวัลเชิดชูเกียรติ HERO Award 
ประจ�าปี 2563 

15 มิถุนายน 
2563

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน 
แห่งชาติ

10 นางสาวชนัญญา ปทุมวัน รางวัลพระราชทาน (ระดับชมเชย)
แก่นักเรียน นักศึกษา และสถาน
ศึกษา ประจ�าปี 2562

20 สิงหาคม 
2563

กระทรวงศึกษาธิการ

11 นางสาวนาถยา เจมิประดิษฐ์วงศ์ รางวัลผู ้ประพฤติตนดีเด่นในเชิง
คุณธรรม จริยธรรม แพทยสภา

27 สิงหาคม 
2563

แพทยสภา

12 นางสาวศิราภรณ์ มหาโคตร รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ประเภท
การน�าเสนอผลงานวชิาการประเภท
นวัตกรรม (Innovation) ผลงานใน
หัวข้อ การเปรียบเทียบประสิทธิผล
ของยาชงเปลอืกพะยอมกบัน�า้เกลอื
ในการรักษาอาการแผลในช่องปาก

2 - 6 กันยายน 
2563

งานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาติ 
ครัง้ท่ี 17 ณ ฮอลล์ 10-11-12 
เมืองทองธานี

13 นางสาวจุฑามาศ ภูนีรับ รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัสอง ประเภท 
R2R การน�าเสนอแบบโปสเตอร์ผล
งานวิจัย ภูมิปัญญาการรักษาโรค
งูสวัด จังหวัดกาฬสินธุ์

2 - 6 กันยายน 
2563

งานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาติ 
ครัง้ท่ี 17 ณ ฮอลล์ 10-11-12 
เมืองทองธานี

14 นางสาวภริตา ทองยา รางวลัชมเชย กลุม่ผลงานของนกัศกึษา
ปรญิญาตร ี(students) ผลงาน การ
ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและ
ความปลอดภัยของยาเม็ดสารสกัด
กระเจี๊ยบแดงกับยาแอมโลตีปีนใน
การรกัษาโรคความดนัโลหติสงูระดบั
อ่อน โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช
ด่านซ้าย จังหวัดเลย

2 - 6 กันยายน 
2563

งานมหกรรมสมนุไพรแห่งชาติ 
ครัง้ท่ี 17 ณ ฮอลล์ 10-11-12 
เมืองทองธานี
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- ร่าง – 
 

วิชาการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

กีฬาและนันทนาการ

บริการวิชาการ

11

3

10

1

205,638 

65,000 

364,295 

2,800 

สรุปกิจกรรมนิสิต

งบประมาณ โครงการ

กิจกรรมพัฒนานิสิต  
 โครงการ/กิจกรรมของนิสิต   
 

 
  

 

 

 

 

 

 

ทุนการศึกษานิสิต 

 
 

 
 
 
 
 
 

1,800,000 

210,000 

100,000 

240,000 

300,000 

ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช 30 ทุน

ทุนสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย 3 ทุน

ทุนมูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย 2 ทุน

ทุนโครงการบัณฑิตคืนถิ่นฯ 4 ทุน

ทุนมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา 5 ทุน

ทุนการศึกษานิสิต ประเภทต่อเนื่อง

84,000 

10,000 

ทุนการศึกษาภายในคณะฯ 16 ทุน

ทุนภูมิพลมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 ทุน

ทุนการศึกษานิสิต ให้เปล่ารายปี
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ทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  

ประเภท สาขาแพทยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย

ประยุกต์

ปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์
รวมจ�านวน

กยศ รายเก่า 2 ราย 9 ราย 7 ราย 18 ราย  

กรอ รายเก่า 43 ราย 42 ราย  42 ราย   127 ราย  

กยศ รายใหม่ 1 ราย 5 ราย 4 ราย 10 ราย

กยศ.ต่อเนื่องจาก ม.6 1 ราย 9 ราย  3 ราย 13 ราย  

กรอ รายใหม่ 15 ราย 9 ราย 6ราย 30 ราย 

รวมจ�านวน  62 ราย  74 ราย   62  ราย   198 ราย  
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3 ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ

 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ�านวน  4,875,900 บาท  

และได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จ�านวน 4,848,134 บาท

- ร่าง – 
 

งบประมาณภายใน 65
โครงการ

งบประมาณภายนอก 3
โครงการ

4,875,900

4,848,134

สรุป การสนับสนุนโครงการวิจัย

3.  ด้านการวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ 
 

โครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน  
4,875,900 บาท  และได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก จ านวน 4,848,134  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บทความที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 
ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ ์ ว/ด/ป ฉบับท่ี

ลงบทความ 
1.อ.ชลลดา ทอนเสาร ์ การศึกษาการคดัแยกประเภทผู้ปว่ยฉุกเฉิน แผนก

อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุทธาเวช คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

NMCCON    23 /05/63 
2020 

 
2.อ.ดร.ราณี วงศ์คงเดช พุทธบูรณาการกับการเสรมิสร้างความปรองดอง

สมานฉันท์ในชุมชน 
การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งท่ี 6 “งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อการรับใช้
สังคม” ณ วิทยาลยัสงฆล์าพูน 
มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

 29 /02/ 
2563  

3.ผศ.ดร.อ าภา คนซื่อ ปริมาณรวมของสารฟีนอลิกและฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของ
สารสกัดน้ าจากยาต ารับโคคลาน 

KKU Sci. J. 
 

2020 

4.ผศ.ดร.ศิรินาถ ตงศริ ิ
 

การพัฒนามาตรการควบคุมโรคไขเ้ลือดออกโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม 

วารสารวิชาการสาธารณสุข
ชุมชน ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 

ม.ค.-มี.ค. 
2563 

5.ผศ.ดร.ศิรินาถ ตงศริ ิ
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสู้งอายุโดยการมสี่วนร่วมของ
ชุมชน 

วารสารวิชาการสาธารณสุข
ชุมชน ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1  

เม.ย.-มิ.ย. 
2563 

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

บทความ

1. อ.ชลลดา ทอนเสาร์ การศกึษาการคดัแยกประเภทผู้ป่วยฉกุเฉนิ 
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาล
สทุธาเวช คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
มหาสารคาม

NMCCON   23 /05/63 
2020

2. อ.ดร.ราณี วงศ์คงเดช พุทธบูรณาการกับการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ในชุมชน

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่  6 “งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทางพระพุทธศาสนา
เพือ่การรบัใช้สังคม” ณ วทิยาลัย
สงฆ์ลาพนู มหาวทิยาลยัมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย

 29 /02/ 2563 

3. ผศ.ดร.อ�าภา คนซื่อ ปรมิาณรวมของสารฟีนอลิกและฤทธิต้์าน
อนุมูลอิสระของสารสกัดน�้าจากยาต�ารับ
โคคลาน

KKU Sci. J. 2020

4. ผศ.ดร.ศิรินาถ ตงศิริ การพัฒนามาตรการควบคุมโรคไข้เลือด
ออกโดยชุมชนมีส่วนร่วม

วารสารวชิาการสาธารณสุขชมุชน 
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

ม.ค.-มี.ค. 2563
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ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ์
ว/ด/ป ฉบับที่ลง

บทความ

5. ผศ.ดร.ศิรินาถ ตงศิริ การพฒันาคณุภาพชีวิตผู้สูงอายโุดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

วารสารวชิาการสาธารณสุขชมุชน 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 

เม.ย.-มิ.ย. 2563

6. ผศ.ดร.สราวุธ บรรบุผา สารสกดัผกัเมก็บรรเทาการเกิดพงัผดืในไต 
ในหนแูรทความดนัเลอืดสูงทีถ่กูเหนีย่วน�า
ด้วยสารแอลเนม

ศรีนครินทร์เวชสาร 2563

7. รศ.ดร.เบญจพร บุราณรัตน์ การตรวจสอบการออกฤทธิต้์านอนมุลูอสิระ
ของสารสกัดใบเพกา

วารสารวิจัย มข. 2563

8. ผศ.ณรงค์ศักดิ์ จันทะวัง ต�าแห่งทางกายวิภาคของศรีษะท่ีตรงกับ
แนวเส้นพื้นฐานและจุดสัญญาณของการ
นวดไทย

J Med Health Sci Vol.27 No3 De.2020

9.ผศ.ดร.วรัญญา จตุพรประเสริฐ Reused palm oil from frying pork or 
potato induced expression of cyto-
chrome P450s and the SLCO1B1 trans-
porter in HepG2 cells

J Food Biochem.   
Mar.2020

10. ผศ.ดร.วรัญญา จตพุรประเสรฐิ Bergin Exhibits Hepatoprotective 
Activity Against Ethanol-lnduced 
Oxidative Stress in ICR Mice.

CURRENT TOPICS IN NUTRA-
CEUTICAL RESEARCH

2020

11. ผศ.พรพิมล วงศ์สุวรรณ A New Species of Kaempferia (Zin-
giberaceae) from Northern Thailane

J.Jpn.Bot Jan.2020

12. อ.ดร.ราณี วงศ์คงเดช Knowledge, attitude and prevention 
behavior related toHIV/AIDS among 
students of a college in Lao-PDR: 
across-sectional study [version 1; 
peer review: awaitingpeer review]

F1000 Research 2020

13. รศ.ดร.ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช Mortality and Cholesterol Metabolism 
in Subjects Aged 75 Years and Old-
er : The Helsinki Businessmen Study

The Amerrican Geriatrics 
Society 

2020

14. รศ.ดร.เบญจพร บุราณรัตน์ Cytotoxic and antimigratory effects 
on michigan cancer foundation-7 
cells of Morinda citrifolia L. leaf 
extract and formulation of tablets 
from extract

Pharmacognosy Research. Jan.2020

15. ผศ.ดร.สราวุธ บรรบุผา Tangeretin mitigates l-NAME-induced 
ventricular dysfunction and remodeling 
through the 
AT1R/pERK1/2/pJNK signaling path-
way in rats

Food Funct. Feb.2020
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ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ์
ว/ด/ป ฉบับที่ลง

บทความ

16. ผศ.พญ.กมลวรรณ ตั้งวรพงศ์ชัย Falls in systolic blood pressure during 
dialysis which require no nursing 
intervention are associated with 
increased patient intra-dialytic symp-
tom self-reporting and prolonged 
post-dialysis recovery times

BMC. Jan. Jan.2020

17.ผศ.ดร.รติกร ชาติชนะยืนยง Evaluation of  the anti- proliferation 
and anti-migration effects of Leu-
caena Leucocephala and Dolichadrone 
Serrulata Ethanolic  extracts against 
human cervical cancer cell line

Pharmacognosy magazine. 2020

18.ผศ.ดร.จิณัติติ จิตติวัฒน์ Hexahydrocurcumin alleviated 
blood–brain barrier dysfunction in 
cerebral ischemia/reperfusion rats

Pharmacological Reports. Jan.2020

19.ศ.นพ.สุรพล เวียงนนท์ Severe Thalassemia Syndrome Caused 
by Hemoglobin Pak Num Po AEBart’s 
Disease: A Hematological, Molecular, 
and Diagnostic Aspects

Int J Lab Hematol. May.2020

20.ผศ.ดร.สราวุธ บรรบุผา Hesperidin ameliorates signs of the 
metabolic syndrome and cardiac 
dysfunction via IRS/Akt/GLUT4 sig-
naling pathway in a rat model of 
diet-induced metabolic syndrome

Eu ropean  Jou rna l  o f  
Nutrition 

May.2020

21.รศ.ดร.เบญจพร บุราณรัตน์ Cytotoxic,colony formation andam-
ti-migratory effects of Spilanthes 
acmella (Asteraceae) aerialextract 
on MCF-7 cell and its cream formu-
lation.

Tropical Journal of Pharma-
ceutical Research 

2020

22.รศ.ดร.เบญจพร บุราณรัตน์ Inhibition of cell proliferation and 
migration by Oroxylum indicum 
extracts on breast cancer cell via 
Rac1 modulation.

Journal of Pharmaceutical 
Analysis. 

2020

23.รศ.ดร.เบญจพร บุราณรัตน์ Extracts of edible,medicinal Thai 
plants inhibit the human breast 
cancer cell

T r o p i c a l  J o u r n a l  o f  
Pharmaceutical Research 

2020

24.ผศ.ดร.วรญัญา จตพุรประเสรฐิ Cytochrome P450 expression-asso-
ciated multiple-hit pathogenesis of 
non-alcoholic fatty liver disease 
(NAFLD) in HepG2 cells

T r o p i c a l  J o u r n a l  o f  
Pharmaceutical Research 

2020
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ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ์
ว/ด/ป ฉบับที่ลง

บทความ

25. ผศ.ดร.วรัญญา จตพุรประเสรฐิ Oxidative stress exacerbates dextran 
sulfate sodium-induced ulcerative 
colitis in ICR mice

Biologia 2020

26. รศ.ดร.เบญจพร บุราณรัตน์ Mechanisms of crude protein from 
medicinal mushroom Ophiocordyce- 
ps sobolifera against human breast 
MCF-7 cancer cells

Biologia 2020

27. ผศ.ดร.ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล Discovery of Carcinogenic Liver Fluke 
Metacercariae in Second Intermedi-
ate Hosts and Surveillance on Fish-
Borne Trematode Metacercariae 
Infections in Mekong Region of 
Myanmar

Environ Res.Public Health 2020

28. Dr.Tim Cushnie Bioprospecting for Antibacterial Drugs: 
a Multidisciplinary Perspective on 
Natural Product Source Material, 
Bioassay Selection and Avoidable 
Pitfalls

Pharm Res 2020

29. ผศ.พญ.กมลวรรณ ตั้งวรพงศ์ชัย Changes in aortic pulse wave veloc-
ity in peritoneal dialysis do not 
mirror changes in extracellular water 
measured by bioimpedance

The International Journal of 
Artificial Organs 

2020

30. ผศ.ดร.ศราวุธ บรรบุผา Nobilitin ameliorates high-fat dietin-
duced vascular and renal changes 
by reducing inflammation with 
modulating AdipoR1 and TGF B1 
expression in rats.

Life Sciences. 2020

31. ผศ.นพ.ปริญญา สีหไตร Comparative study of 1 DD and 2 
DD radius conventional internal 
limiting membrane peeling in large 
idiopathic full-thickness macular 
holes : a randomized controlled 
trial

S.Sinawat et al. Nov. 2020

32. รศ.ดร.เบญจพร บุราณรัตน์ Cytotoxicty of Selenium Enriched 
Chinese Kale (Brassice oleracea var. 
alboglabra L.) Seedlings Against 
Caco-2,MCF -7 and HepG2 Cancer 
Cell.

Pharmacognosy Journal 12 
(4),674-681

2020
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ชื่อผู้แต่ง/ผู้เขียน ชื่อบทความ หนังสือ/สิ่งพิมพ์
ว/ด/ป ฉบับที่ลง

บทความ

33. รศ.ดร.เบญจพร บุราณรัตน์ Cytotoxicty of Lactobacillus planta-
rum KK518 lsolated from Pak-Sian 
Dong (Thai Fermented Gynandropsis 
pentaphylla Dc.) Against HepG2,MCF-7 
and Hela cancer Cells.

Pharmacognosy Journal 12(5) 
: 1050-1057

 2020

34. รศ.ดร.เบญจพร บุราณรัตน์ Cytotoxicty effects of Saccharomy-
ces cerevisiae TC6 and Lactobacillus 
brevis TBRC 3003 isolated from Thai
fermented foods.

Tropical Journal of Pharma-
ceutical Research 19(11), 
2385-
2393.2393.

2020

35. ผศ.ดร.อ�าภา คนซื่อ Psychobiotic Effects of Multi Strain 
Probiotics Originated from Thai 
Model.

Food Science of Animal 
Resources. 40(6) : 1014-1032. 

2020

36. ผศ.นพ.ภีม เอี่ยมประไพ Effects of self-prepared hypertonic 
nasal saline irrigation in allergic 
rhinitis : A randomized controlled 
trial.

Asian Pacific Journal of Al-
lergy and lmmunology. 
38,200-207

2020

37. รศ.ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง Effects of Strongyloides Recombinant 
IgG Immunoreactive Antigen in De-
tecting IgG and IgG4 Strongyloidiasis 
Using Rapid Immunochromatograph-
ic Tests

Diagnostics 2020

38. รศ.ดร.ต้องจิตร ถันชมนาง Possible transmission of Strongyloi-
des fuelleborni between working 
Southern pig-tailed macaques (Ma-
caca nemestrina) and their owners 
in Southern Thailand : Molecular 
identification and diversity

Infection,Genetics and Evo-
lution 

2020

39. รศ.พญ.จิราพร สิทิถาวร Application of urine antigen assay 
to evaluate outcomes of praziquan-
tel treatment and reinfection in 
opisthorchiasis in northeast Thailand

Trans R Soc Trop med Hyg. Oct.2020 

40. ผศ.พรพิมล วงศ์สุวรรณ A New Caulokaempferia (Zingibera-
ceae) from Northeast Thailand

J.Jpn.Bot.95(6) : 321-326 Jul.2020
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ผลงานวิจัย นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ที่น�าไปใช้ประโยชน์

งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation)

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน สถานที่ วัน / เดือน / ปี

การแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลสุทธาเวช

ยาพอกเข่า คลีนิกแพทย ์แผนไทยประยุกต ์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ค.62 – ก.ย.63

การแพทย์แผนไทย
โรงพยาบาลสุทธาเวช

ยาธาตุอบเชย คลีนิกแพทย ์แผนไทยประยุกต ์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ต.ค.62 – ก.ย.63

งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาล
สุทธาเวช

อปุกรณ์ปลดเขม็ฉดียาง่ายๆ ค่าใช้จ่าย
แสนถูก

โรงพยาบาลสุทธาเวช ต.ค.62 – ก.ย.63

ชื่อ – นามสกุล ผลงาน สถานที่ วัน / เดือน / ปี

รศ.ดร.เบญจพร บุราณรัตน์ Buranrat B, Noiwetch S, Suksar T, 
Ta-Ut A. Inhibition of cell prolif-
eration and migration by Oroxylum 
indicum extracts on breast cancer 
cells via Rac1 modulation. J Pharm 
Anal. 2020 Apr;10(2):187-193. 

Tumoricidal Potential of Novel 
Amino-1,10-phenanthroline 
Derived Imine Ligands: Chem-
ical Preparation, Structure, and 
Biological Investigations. Mole-
cules. 2020 Jun 22;25(12):2865. 
doi: 10.3390/molecules25122865.

22 มิถุนายน 63

รศ.ดร. เบญจพร บุราณรัตน์
ผศ.ดร.กุสาวดี แสงดี
ผศ.ดร.สุทธิวรรณ   ธรรมวัตร

Buranrat B, Sangdee K, Thammawat 
S, Sangdee, A.
Mechanisms of crude protein from 
medicinal mushroom Ophiocordy-
ceps sobolifera against human 
breast MCF-7 cancer cells.
Biologia, 2020, 75(10), pp. 1759–1768

Antibacterial activity of crude 
protein and development of 
species-specific molecular 
marker for fungus Ophiocordy-
ceps sobolifera.
Biologia, 2020

ก.ย. 63

ผศ.ดร.วรัญญา จตุพรประเสริฐ Tatiya-aphiradee N, Chatuphon-
prasert W, Jarukamjorn K.
Oxidative stress exacerbates dex-
tran sulfate sodium-induced 
ulcerative colitis in ICR mice.Bio-
logia, 2020, 75(11), pp. 2063–207

Oxidative stress exacerbates 
dextran sulfate sodium-induced 
ulcerative colitis in ICR mice. 
Biologia 75, 2063–2071 (2020).

3 มิ.ย. 63

ผศ.ดร. สราวุธ บรรบุผา Prasatthong P, Meephat S, Rat-
tanakanokchai S, Bunbupha S, 
Prachaney P, Maneesai P, Pak-
deechote P. Hesperidin ameliorates 
signs of the metabolic syndrome 
and cardiac dysfunction via IRS/
Akt/GLUT4 signaling pathway in 
a rat model of diet-induced met-
abolic syndrome. Eur J Nutr. 2020 
May 27. 

Tumoricidal Potential of Novel 
Amino-1,10-phenanthroline 
Derived Imine Ligands: Chem-
ical Preparation, Structure, and 
Biological Investigations.
Molecules. 2020 Jun 22;25(12):2865.

20 มิ.ย. 63
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ชื่อ – นามสกุล ผลงาน สถานที่ วัน / เดือน / ปี

ผศ.พญ.กมลวรรณ ตั้งวรพงศ์ชัย Yoowannakul S, Vongsanim S, 
Tangvoraphonkchai K, Mohamed 
A, Davenport A. Falls in systolic 
blood pressure during dialysis 
which require no nursing inter-
vention are associated with in-
creased patient intra-dialytic 
symptom self-reporting and 
prolonged post-dialysis recovery 
times.
Renal Replacement Therapy, 2020, 
6(1), 2

Reducing the risk of intradialyt-
ic hypotension by altering the 
composition of the dialysate. 
Hemodial Int. 2020 Jul;24(3):276-
281. doi: 10.1111/hdi.12840. 
Epub 2020 May 7.

7 พ.ค. 63

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม

และงานสร้างสรรค์

ล�าดับที่ กิจกรรม/โครงการ สถานที่ วัน / เดือน / ปี

1 เงินอุดหนุนด้านการวิจัยส�าหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ต.ค.62-ก.ย.63

2. เงินอุดหนุนด้านการวิจัยส�าหรับบุคลกรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ต.ค.62-ก.ย.63

3. เงินอุดหนุนการวิจัยส�าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ต.ค.62-ก.ย.63

4. โครงการส่งเสรมิการเรยีนการสอน /การส่งเสรมิการท�าต�ารา 
/ส่งเสริมการจัดท�าทัศนูปกรณ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ต.ค.62-ก.ย.63

5. โครงการประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ต.ค.62-ก.ย.63
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4 ด้านการบริการวิชาการ

ด้านการให้บริการวิชาการ ของคณะแพทยศาสตร์

วัน/เดือน/ปี ชื่อกิจกรรม/โครงการ สถานที่
ผู้เข้าร่วม

(คน)
งบประมาณ

(บาท)

24 มกราคม – 
2 กุมภาพันธ์ 2563

โครงการเผยแพร่องค์ความรูด้้านสขุภาพ
แก่ชุมชน

บรเิวณทีว่่าการอ�าเภอเมอืงจงัหวดั
มหาสารคาม 
(ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า)

105 9,000
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5 ด้านการให้บริการสุขภาพโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์

วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล เพื่อชุมชนด้วยการแพทย์อันดีงาม 
ปรัชญา  “ผู้มีปัญญา พึงเป็นอยู่เพื่อสุขภาพมหาชน”
พันธกิจ  1) ให้บริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ
  2) สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกระดับ
  3) วิจัยและการสร้างองค์ความรู้ด้านสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยในชุมชน
  4) ศูนย์กลางการรับส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิของภูมิภาค
 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์เป็นหน่วยงานภายในก�ากับของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
เปิดด�าเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 ณ อาคารประกอบการหอพัก ระหว่างหอพักเชียงยืนและหอพักชื่นชม 
ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต�าบลขามเรียง ต่อมาได้เปิดศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งที่ 2 ณ ที่ท�าการ 
คณะแพทยศาสตร์ อาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ ต�าบลตลาด อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เม่ือวันที่ 6 
กุมพาพันธ์ 2549 ซึ่งได้ผ่านการประเมินจากส�านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ให้เป็นหน่วยบริการ
ประจ�า (CUP) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดยที่ศูนย์บริการทางการแพทย์ เขตพื้นที่ขามเรียงเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ 
ปัจจุบนัศูนย์บรกิารทางการแพทย์ได้เปิดเป็นโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ และได้ผ่านการตรวจประเมนิเพือ่ขึน้ทะเบียน
เป็นหน่วยบริการรับส่งต่อ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557 จากส�านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น 
รวมทั้งได้เปิดให้บริการผู้ป่วยใน และผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ระยะแรกเปิดให้บริการ 30 เตียง และปัจจุบันมี  
104 เตียง เขตพื้นที่รับผิดชอบ รวม 51,600 ราย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ขามเรียง 
46,488 ราย และเขตพื้นท่ีในเมือง 6 ชุมชน (ตักสิลา , ศรีสวัสด์ิ 1 , ศรีสวัสด์ิ 2 , ศรีสวัสด์ิ 3 , ปัจฉิมทัศน์ 1 , 
ปัจฉิมทัศน์) 25,112 ราย
 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม เป็นโรงพยาบาลประเภททัว่ไปทีเ่ปิดให้บรกิารตลอด 
24 ชั่วโมง โดยมีสาขาที่เปิดให้บริการ ดังนี้

 วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 

คลินิกโรคทั่วไป คลินิกศัลยกรรมหลอดเลือด คลินิกฉายแสงอาทิตย์เทียม ห้องผ่าตัด

คลินิกอายุรกรรมทั่วไป คลินิกกุมารเวชกรรม คลินิกสุขภาพจิต หน่วยไตเทียม

คลินิกอายุรกรรมโรคไต คลินิกจักษุวิทยา คลินิกทันตกรรม อาคารรังสีวินิจฉัย

คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด คลินิกหู คอ จมูก คลินิกกายภาพบ�าบัด ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

คลินิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ห้องตรวจการนอนหลับ คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ แผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่งโมง

คลินิกศัลยกรรมประสาท คลินิกโรคผิวหนัง 
ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง

ตรวจสุขภาพประจ�าปี หอผูป่้วยสามญั/หอผูป่้วยในพเิศษ

วันจันทร์ – ศุกร์       วันเสาร์ – อาทิตย์

คลินิกในเวลาราชการ    เวลา 08.00 – 16.00   คลินิกนอกเวลาราชการ เวลา 08.00 – 16.00

คลินิกนอกเวลาราชการ  เวลา 16.00 – 19.00   ผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
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General Profile 2563

จ�านวนเตียงบริการทั่วไป
หอผู้ป่วยสามัญ 69 เตียง
หอผู้ป่วยพิเศษ 35 เตียง
ICU 4 เตียง

ห้องผ่าตัด OR 3 ห้อง

การให้บริการ
ห้องตรวจทั่วไป 10 ห้อง
คลินิกเฉพาะทาง 18 ห้อง

บุคลากร
บุคลากรสายวิชาชีพ 224 คน
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาชีพ 100 คน
บุคลากรสายอ�านวยการ 51 คน

ณ 30 กันยายน 2563 OPD (ครั้ง) IPD (ครั้ง)

สถิติการให้บริการ
จ�านวนคน 52,543 3,844
จ�านวนครั้ง 206,668 5,036
เฉลี่ยครั้ง ต่อ เดือน 17,222 420

อัตราครองเตียง เฉลี่ยร้อยละ - 45.35  
วันนอน เฉลี่ยต่อคน - 3.43 วัน 

- ร่าง – 
 

 
ณ 30 กันยายน 2563 OPD (คร้ัง) IPD (คร้ัง) 

สถิติการให้บริการ 
จ านวนคน 52,543 3,844 
จ านวนคร้ัง 206,668 5,036 
เฉลี่ยคร้ัง ต่อ เดือน 17,222 420 

อัตราครองเตียง เฉลี่ยร้อยละ - 45.35   
วันนอน เฉลี่ยต่อคน - 3.43 วัน  

 

สถิติผู้มารับบริการโรงพยาบาลสุทธาเวช ปีงบประมาณ 2560 – 2563 
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UC จ่ายตรง ประกันสัง
คม

ประกัน
ชีวิต

พ.ร.บ. รัฐวิสาหกิ
จ

อปท. ช าระเงิน
เอง

สิทธิอื่นๆ

ปี 2561 ครั้ง 54,954 47,091 633 10,986 2,095 889 7,978 18,585 22,649 165,860
ปี 2562 ครั้ง 77,058 59,342 1,465 8,408 5,736 1,824 11,114 10,754 30,927 206,628
ปี 2563 ครั้ง 71,408 62,747 10,883 8,120 4,785 2,498 12,683 10,467 23,079 206,670

ผู้รับบริการ ผู้ป่วยนอก ปี 2560 - 2563

• จ านวนเตียง
บริการทั่วไป 

หอผู้ป่วยสามัญ 69 เตียง 
หอผู้ป่วยพิเศษ 35 เตียง 
ICU 4 เตียง 

• ห้องผ่าตัด OR 3 ห้อง 

• การให้บริการ 
ห้องตรวจทั่วไป 10 ห้อง 
คลินิกเฉพาะทาง 18 ห้อง 

• บุคลากร 
บุคลากรสายวิชาชีพ 224 คน 
บุคลากรสายสนบัสนนุวิชาชีพ 100 คน 
บุคลากรสายอ านวยการ 51 คน 

สถิติผู้มารับบริการโรงพยาบาลสุทธาเวช ปีงบประมาณ 2560 – 2563
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สาเหตุการเจ็บป่วย 5 อันดับแรกแผนกผู้ป่วยนอก                           (แสดงเป็นกราฟ/แผนภูมิ)

ล�าดับ รหัสโรค สาเหตุ
ปีงบประมาณ 2563

ราย จ�านวนครั้ง
1 N18 ไตวายเรื้อรัง 278 11,206
2 M62 ความผิดปกติอื่น ๆ ของกล้ามเนื้อ 3,716 7,308
3 J00 เยื่อบุจมูกและล�าคออักเสบ 5,424 6,391
4 K08 ความผิดปกติของฟันและโครงสร้างที่พยุงฟัน 4,512 6,385
5 I10 ความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ (ปฐมภูมิ) 1,742 6,118

สาเหตุการเจ็บป่วย 5 อันดับแรกแผนกผู้ป่วยใน         (แสดงเป็นกราฟ/แผนภูมิ)

ล�าดับ รหัสโรค สาเหตุ
ปีงบประมาณ 2563

ราย จ�านวนครั้ง
1 H25 ต้อกระจกในวัยชรา 1,053 1,171
2 D56 ทาลัสซีเมีย 41 180
3 A09 กระเพาะอาหารกับล�าไส้อักเสบ 173 178
4 N18 ไตวายเรื้อรัง                          73 147
5 S06 การบาดเจ็บในกะโหลกศีรษะ 122 124

สาเหตุการเสียชีวิต ปีงบประมาณ 2563                                      (แสดงเป็นกราฟ/แผนภูมิ)

ล�าดับ รหัสโรค สาเหตุ จ�านวน

1 J15 Bacterial pneumonia 4
2 I46 Cardiac arrest 3
3 C22 Liver and intrahepatic bile ducts cacer 2
4 E87 Other disorders of fluid 2
5 J18 Pneumonia 2
6 N17 Acute renal failure 1
7 I21 Acute myocardial infarction 1
8 K70 Alcoholic liver disease 1
9 S06 Intracranial injury 1
10 R57 Shock 1
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6 ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ/กิจกรรมด้านการท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม เพิ่มเติมรูปภาพกิจกรรมเด่น

วัน เดือน ปี ชื่อกิจกรรม/โครงการ สถานที่
จ�านวนผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม

1 – 2 พฤศจิกายน 2562 โครงการทอดกฐินพระราชทาน  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ประจ�าปี 2562

1.บริเวณตลาดน้อย มมส  
2. วัดใหม่ประชาสามัคคี บ้าน
หนองโน ต.เขวาใหญ่  
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม

62

20 พฤศจิกายน 2562 โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะ
แพทยศาสตร์  ประจ�าปี 2562

อาคาร 
คณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2 คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

335

25 ธันวานคม 2562 โครงการกีฬาสานสัมพันธ์บุคลากร คณะ
แพทยศาสตร์ ประจ�าปี 2563

ลานสร้างเสริมสุขภาพ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (เขตพื้นที่ในเมือง)

393

14 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการท�าบุญเนื่องในวันมาฆบูชา ประจ�าปี 
2563

วัดศรีสวัสดิ์ ต.ตลาด อ.เมือง 
จ.มหาสารคาม

47

4 – 5 มีนาคม 2563 โครงการฮีตเดือน 4 ประเพณีบุญผะเหวด ฟัง
เทศน์มหาชาติ ประจ�าปี 2563

สวนป่าศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

91

9 – 10 ตุลาคม 2563 โครงการท�าบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้า
พรรษา ประจ�าปี 2562

วัดศรีสวัสดิ์, วัดปัจฉิมทัศน์,      
วัดป่าศุภมิตร

61

3 กรกฎาคม 2563 โครงการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน�้าฝน
เนื่องในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจ�าปี 
2563

อาคารบรมราชกุมารี 5

11 สิงหาคม  2563 โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่
ชุมชน วันเด็ก

บริเวณที่ท�าการองค์การบริหาร
ส่วนต�าบลหนองปลิง

196

24 กันยายน 2563 โครงการวันมหิดล ประจ�าปี 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เขต
พื้นที่ขามเรียง

190
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7 ด้านวิเทศสัมพันธ์

เครือข่ายความร่วมมือกับองค์การต่างประเทศ  

ที่ วัน/เดือน/ปี ชื่ออาคันตุกะ/สัญชาติ หน่วยงาน ผู้เข้าร่วม งบประมาณ วัตถุประสงค์
1 6 มกราคม -

1 กุมภาพันธ์ 
2563

1. Mr. Amri Arminto Ca-
turputranto

Sanata Dharma สาธารณรฐั
อินโดนีเซีย

35 1,750 แลกเปลี่ยน และฝึก
ประสบการณ์ทาง
วิชาชีพเภสัชกรรม
ระยะสั้น

2. Miss Carolin Vivian 
Maura

University of Philippines 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

3. Miss Wakana Shimizu Showa University ญีปุ่น่
4. Miss Takako Iizuka Showa University ญีปุ่น่

2 13 มกราคม 
2563

1. Dr. Nguyen Thi Anh 
Phuong

HUE University สาธารณรฐั
สังคมนิยมเวียดนาม

22 1,000 ปรึกษาหารือและ
อภิปรายแนวทาง
ความร ่วมมือทาง
วิชาการ

2. Mrs. Ho Thi Thuy Trang HUE University สาธารณรฐั
สังคมนิยมเวียดนาม

3. Prof. Kim Yunmi Gachon Univers ity 
สาธารณรัฐเกาหลี

4. Ms. An Mi Young Gachon Univers ity 
สาธารณรัฐเกาหลี

5. Mr. Mai Ba Hai HUE University สาธารณรฐั
สังคมนิยมเวียดนาม

6. Prof. Jina Oh Inje University สาธารณรฐั
เกาหลี

3 17 – 20 
กุมภาพันธ์ 

2563

1. Dr. John O Gibson,M.D. University of North 
Texas Health Science 
Center สหรัฐอเมริกา

45 6,753.00 1. แลกเปลี่ยน และ
ฝึกประสบการณ์ทาง
วืชาชีพระยะสั้น                 
2.แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ทางวิชาการ 
และหารือถึ งการ
ด�าเนินงานภายใต้
ความร ่วมมือทาง
วิชาการ MOU

2. Miss Kelsey Floyd University of North 
Texas Health Science 
Center สหรัฐอเมริกา

3. Miss Mariel Balboa University of North 
Texas Health Science 
Center สหรัฐอเมริกา

4. Mr. Bunnarack kuch University of North 
Texas Health Science 
Center สหรัฐอเมริกา
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ความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบัน/หน่วยงานภายในประเทศ

ที่ ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน วัตถุประสงค์ วันที่ลงนาม วันที่สิ้นสุด
รายการข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงานภายในประเทศ

1 คณะสาธารณสขุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี

การด�าเนินงานร่วมกันตามพันธกิจ 4 ด้าน คือ การเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการท�านุบ�ารุงศิลป
วัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครอบคลุมทั้ง อาจารย์  
บุคลกร นิสิต และหน่วยงาน โดยผ่านกิจกรรม โครงการ ทาง
ด้านการเรียนการสอน บริการวิชาการ การวิจัย และกิจกรรม
การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง

16 สิงหาคม 2559 16 สิงหาคม 
2563

2 โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา

เพือ่ตอบสนองความต้องการบคุลากรระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ
ระดับประเทศ ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ 

22 มิถุนายน 2558 -

3 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เพ่ือผลตินกัปฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทย์ให้เป็นไปตามข้อตกลง 
(ในบันทึกข้อตกลง) ระหว่างโรงพยาบาลร้อยเอ็ด  กับ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6 กรกฎาคม 2560 -

4 โรงพยาบาลขอนแก่น เพ่ือผลตินกัปฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทย์ให้เป็นไปตามข้อตกลง 
(ในบันทึกข้อตกลง) ระหว่างโรงพยาบาลขอนแก่น  กับ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

5 กรกฎาคม 2560 -

5 โรงพยาบาลมหาสารคาม เพ่ือผลตินกัปฏบิตักิารฉกุเฉนิการแพทย์ให้เป็นไปตามข้อตกลง 
(ในบันทึกข้อตกลง) ระหว่างโรงพยาบาลมหาสารคาม  กับ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

18 กรกฎาคม 2560 -

6 เทศบาลเมอืงมหาสารคาม เพือ่จดับรกิารและพฒันาบรกิารการแพทย์ฉกุเฉนิในเขตเทศบาล
เมืองมหาสารคาม

18 มิถุนายน 2555 -

7 มูลนิธิเครือข่ายพัฒนา
มูลนิธิเครือข่ายพัฒนา
ศักยภาพผู้น�าการสร้าง
สุขภาวะ

เพือ่ร่วมมอืด�าเนนิโครงการการฟ้ืนฟสูมรรถภาพคนพกิารแบบ
มีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐบาล ท้องถิ่น ชุมชน และ
คนพกิาร โดยการมส่ีวนร่วมของเครอืข่ายทีป่ระกอบด้วย ผู้ให้
บริการทางการแพทย์ การศึกษา องค์กรในชุมชน องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น และองค์กรคนพิการ

21 พฤศจกิายน 2559 21/11/2563

8 1.ส�านกังานท้องถิน่ จงัหวดั
มหาสารคาม                      
2.ส�านกังานสาธารณสขุ
จังหวัดมหาสารคาม                 
3.ศูนย์อนามัยที่ ๗ 
ขอนแก่น 
4.ส�านกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติเขต ๗ 
ขอนแก่น 5.มลูนธิศิภุนมิติ
แห่งประเทศไทย                            
6.มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่ง
ประเทศไทย                         
7.บริษัท กรุงไทยการ
ไฟฟ้า จ�ากัด 

เพือ่ให้เกิดการขับเคลือ่นทางสังคมและสร้างการเปล่ียนแปลง
และเพือ่พัฒนาระบบการอบรมเล้ียงดเูดก็ปฐมวยัอย่างจรงิจงั
ซ่ึงจะเป็นรากฐานส�าคัญ ทีท่�าให้การพฒันาพลเมอืงของประเทศ
เกิดคุณภาพและสร้างสังคมที่มีศักยภาพต่อไปอย่างแท้จริง 
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รายการข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน/หน่วยงานต่างประเทศ
1 University of Health 

Sciences, The Lao 
People’s Democrat-
ic Republic สาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชน
ลาว

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย การจัดหา
การสนับสนุนด้านการเงินส�าหรับการแลกเปล่ียนอาจารย์ 
บุคลากร นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

22 มิถุนายน 2559 22 มิถุนายน 
2564

2 University of Oregon 
สหรัฐอเมริกา

เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัย     โอเรกอน

25 พฤษภาคม 2560 25 พฤษภาคม 
2563

3 Universiti sains Ma-
laysia มาเลเซีย 

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความก้าวหน้าของข้อตกลง       
(ในบันทึกข้อตกลง) ระหว่างมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์แห่ง
มาเลเซีย และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

16 สิงหาคม 2560 16 สิงหาคม 
2563

4 Universitiy of North 
Texas Health Science 
Center สหรัฐอเมริกา

เพื่อส่งผลต่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการของคณาจารย์ และ
นสิติตลอดจนข้อมลูด้านวชิาการและการวจิยัระหว่างสถาบนั
การศึกษาทั้งสองแห่ง ภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ ประเภทของ
ความร่วมมือจะรวมไปถึงการแลกเปล่ียนนิสิตหรือคณาจารย์ 
โครงการวจิยัร่วมกนั การแลกเปล่ียนบทความวชิาการ รายงาน
หรอืข้อมลูทางวชิาการอืน่ๆ การพฒันาวชิาชพีร่วมกัน และกจิ
กรรมอื่นๆ ที่ได้ตกลงร่วมกัน

12 มีนาคม 2561 12 มีนาคม 
2566

5 Saveetha Institute of 
Medical and Techni-
cal Sciences สาธารณรฐั
อินเดีย

เพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืด้านวชิาการและวิจัย รวมถงึการแลก
เปลี่ยนบุคลากร นิสิต/นักศึกษาและข้อมูลข่าวสาร เจตนารม
เดิมในการจัดท�าบันทึกความเข้าใจฉบับนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
พัฒนาความเข้าใจ เพิ่มกรอบความร่วมมือและมิตรภาพที่
แน่นแฟ้นระหว่างสองสถาบนั รวมถงึความร่วมมอืเฉพาะด้าน
เกี่ยวกับหลักสูตรร่วม

13 กันยายน 2561 13 กันยายน 
2566

6 Universiti Putra Ma-
laysia มาเลเซีย

สถาบันต้องปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบันทึกความเข้าใจ 
ฉบบันี ้รวมทัง้กฎหมาย ระเบยีบข้อบงัคบั และนโยบายระดบั
ประเทศท่ีมีผลบังคับใช้ในแต่ละประเทศของทั้งสองสถาบัน  
ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาวิชาการ

28 พฤศจกิายน 2562 28 พฤศจิกายน 
2567

7 Setthathirath Hospital 
สาธารณรัฐประชาธปิไตย
ประชาชนลาว

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัย การจัดหา
การสนับสนุนด้านการเงินส�าหรับการแลกเปล่ียนอาจารย์ 
บคุลากร นสิติระดบับณัฑิตศึกษา และข้อมลูข่าวสาร การรเิริม่
ความร่วมมือนี้มีเจตนารมณ์เพื่อพัฒนาความเข้าใจความร่วม
มือ และความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นระหว่างสถาบัน
ทัง้สองแห่ง รวมถงึความร่วมมอืทีจ่�าเพาะในการพฒันาหลกัสตูร
ร่วมกัน

28 พฤศจกิายน 2562 28 พฤศจิกายน 
2567
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8 ด้านการบริหารบุคคล

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ปี 2563

- ร่าง – 
 

5

85

214

11

196

ข้าราชการ

พนักงานวิชาการ

พนักงานปฏิบัติการ

ผู้เชี่ยวชาญ

ลูกจ้างช่ัวคราว

จ านวนบุคลากร

8.  ด้านการบริหารบุคคล 
 

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ปี 2563 
 จ านวนบุคลากร  รวม 511 คน 

 

 
 

 

 

 

 

 

จ านวนอาจารย์ประจ า 

 
 

 

1. บัณฑิตศึกษา
2. ปรีคลินิก

3. แพทย์แผนไทยประยุกต์
4. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

5. แพทยศาสตบัณฑิต
6. ผู้เชี่ยวชาญ

1. บัณฑิตศึกษา 2. ปรีคลินิก 3. แพทย์แผนไทย
ประยุกต์

4. ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์

5. แพทยศาสต
บัณฑิต 6. ผู้เชี่ยวชาญ

ป.เอก 5 26 1 2 40 7
ป.โท 0 1 13 4 4
ป.ตรี 0 0 0 1 9 0

จ าแนกตามวุฒิการศึกษา
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- ร่าง – 
 

 
 

 จ านวนบุคลากรวิชาชีพ 
 

 
 
 

 

 

 

 

1. บัณฑิตศึกษา

2. ปรีคลินิก

3. แพทย์แผนไทยประยุกต์

4. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

5. แพทยศาสตบัณฑิต

6. ผู้เชี่ยวชาญ

1. บัณฑิตศึกษา 2. ปรีคลินิก 3. แพทย์แผนไทย
ประยุกต์

4. ปฏิบัติการฉุกเฉิน
การแพทย์

5. แพทยศาสต
บัณฑิต 6. ผู้เช่ียวชาญ

ศ. 0 0 0 0 0 2
รศ. 0 3 0 0 0 5
ผศ. 3 15 1 0 7 0
อาจารย์ 2 9 13 7 42 4

จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ

13
10

101
1
2

10
8

4
2
3

แพทย์ปฏิบัติการ 
แพทย์ปฏิบัติการ (ลาศึกษา)

พยาบาล
พยาบาลช านาญการ

ทันตแพทย์
เภสัชกร

นักเทคนิคการแพทย์
รังสีการแพทย์

นักกายภาพบ าบัด
นักวิชาการสาธารณสุข

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

สถานะปฏิบัติงาน
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สาขาความเชี่ยวชาญแพทย์

ที่ สาขา
 อาจารย์

ผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ก�าลังศึกษา
1 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา - 3 2

2 ศัลยศาสตร์ - 2 2

3 อายุรศาสตร์ - 6 2

4 กุมารเวชศาสตร์ 1 2 1
5 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู - - -
6 ออร์โธปิดิกส์ - 4 1

7 เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว 1 2 -
8 จักษุวิทยา - 4 1
9 จิตเวชศาสตร์ - 2 -
10 วิสัญญีวิทยา - 3 2

11 โสต-ศอ นาสิกวิทยา - 4 -
12 นิติเวชศาสตร์ - - -
13 รังสีวิทยา - 4 -
14 พยาธิวิทยา 1 2 -
15 ตจวิทยา - 1 -
16 ประสาทวิทยา - 1 -

รวมทั้งสิ้น 3 40 11

หมายเหตุ ไม่นับรวมแพทย์ปฏิบัติการ (แพทย์ปฏิบัติการยังไม่มีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ)

- ร่าง – 
 

 สาขาความเชี่ยวชาญแพทย์ 

ที ่ สาขา 
  อาจารย์ 

ผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติงาน ก าลังศึกษา 
1 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา - 3 2 
2 ศัลยศาสตร ์ - 2 2 
3 อายุรศาสตร ์ - 6 2 
4 กุมารเวชศาสตร ์ 1 2 1 
5 ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟ ู - - - 
6 ออร์โธปิดิกส ์ - 4 1 
7 เวชปฏิบัติทั่วไป/เวชศาสตร์ครอบครัว 1 2 - 
8 จักษุวิทยา - 4 1 
9 จิตเวชศาสตร ์ - 2 - 

10 วิสัญญีวิทยา - 3 2 
11 โสต-ศอ นาสิกวิทยา - 4 - 
12 นิติเวชศาสตร ์ - - - 
13 รังสีวิทยา - 4 - 
14 พยาธิวิทยา 1 2 - 
15 ตจวิทยา - 1 - 
16 ประสาทวิทยา - 1 - 

รวมทั้งสิ้น 3 40 11 
  หมายเหต ุไม่นับรวมแพทย์ปฏบิัติการ (แพทย์ปฏิบัติการยังไม่มีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ) 

 

การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร 

 
 

 

14 7

169

5
0

50

100

150

200

สถิติการพัฒนาบุคลากร (กิจกรรม/ครั้ง)

การส่งเสริมทุนการศึกษาของบุคลากร
การจัดอบรม/สัมมนาบุคลากร
ประชุมวิชาการและหรือเสนอผลงานวิชาการ
บุคลากรที่ศึกษาดูงานท้ังในและต่างประเทศ  
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9 ด้านงบประมาณ

งบประมาณคณะแพทยศาสตร์

งบประมาณของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563

ประเภทงบประมาณ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1. งบประมาณเงินแผ่นดิน 33,638,530.00 120,970,840.00 69,952,780.00

 1.1 งบประมาณแผ่นดิน (ปกติ) 33,638,530.00 120,970,840.00 69,952,780.00

2. งบประมาณเงินรายได้  309,738,267.00 415,313,800.00 357,577,000.00

 2.1 ส�านักงานเลขานุการคณะ 13,252,097.00 11,675,570.00 14,781,650.00

 2.2 โครงการผลติและพฒันาศกัยภาพและบคุลากร ตาม
โครงการผลิตแพทย์แห่งประเทศไทย

53,214,000.00 54,096,000.00 53,214,000.00

     2.3  ระดับปริญญาตรี 5,031,700.00 6,557,215.00 6,991,340.00

        - สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 3,107,900.00 4,524,520.00 5,145,830.00

        - สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 556,900.00 711,400.00 738,330.00

        - สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1,366,900.00 1,321,295.00 1,107,180.00

     2.4 ระดับปริญญาโท (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 98,500.00 117,210.00 114,740.00

        -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 98,500.00 117,210.00 114,740.00

     2.5 ระดบัปรญิญาเอก (สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ) 826,000.00 1,450,005.00 1,592,080.00

        -  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 826,000.00 1,108,010.00 1,400,580.00

        -  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 341,995.00 191,500.00

     2.6 โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ 147,342,170.00 226,418,800.00 280,883,190.00

     2.7 เงินสะสมและงบกลางปี 89,973,800.00 114,999,000.00 -

3. งบประมาณอื่นๆ 35,625,767.96 29,842,259.62 18,840,185.00

     3.1 งบค่าเสื่อม 3,653,767.96 3,428,259.62 3,615,185.00

     3.2 เงินกองทุนคณะแพทยศาสตร์ 20,212,000.00 18,574,000.00 11,305,000.00
     3.3 งบประมาณโครงการกระจายแพทย์หนึง่อ�าเภอหนึง่
ทุน (ODOD)

11,760,000.00 7,840,000.00 3,920,000.00

รวมทั้งสิ้น 379,002,564.96 566,126,899.62 446,369,965.00
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- ร่าง – 
 

 
 
ภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 

 
 

 

 

 

 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
1. ประมาณการรายรับ 202,133,390.00 220,434,720.00 300,790,536.00 357,577,059.25
2. รายรับจริง 192,167,126.50 231,511,584.19 260,654,857.56 314,653,118.39
3. รายจ่ายจริง 176,395,624.17 206,246,285.06 270,750,836.34 311,734,675.28
ส่วนต่าง 15,771,502.33 25,265,299.13 (10,095,978.78) 2,918,443.11

202.13 220.43 

300.79 
357.58 

192.17 231.51 260.65 
314.65 
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15.77 25.27 (10.10) 2.92 
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เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง-รายจ่ายจริง 
ภาพรวมคณะและโรงพยาบาล ปี 2560 - 2563

เงินแผ่นดิน เงินรายได้ เงินกองทุน เงิน ODOD
ชุดข้อมูล1 64,858,200 357,577,000 11,305,000 5,995,800

14.75%

81.32%

2.57% 1.36%
0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000
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- ร่าง – 
 

ภาพรวมแยกรายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 

 
 

 

 งบประมาณโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ 
ภาพรวมรายได้แยกสิทธิ์ โรงพยาบาลสุทธาเวช ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 
 

 

งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบอุดหนุน งบรายจ่ายอ่ืน
รวม 25,070,360 219,178,200 78,826,000 96,224,480 20,436,960

5.70%

49.84%

17.93%
21.88%

4.65%

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

28.04
47.69

2.35
2.48

0.45
0.13

3.03 15.83

UC
จ่ายตรง

ประกันสังคม
ประกันชีวิต

พรบ
รัฐวิสาหกิจ

ตรวจสุขภาพ
ช าระเงินเอง

รวมท้ังสิ้น 238,827,234.88

UC จ่ายตรง ประกันสังคม ประกันชีวิต พรบ รัฐวิสาหกิจ ตรวจสุขภาพ ช าระเงินเอง
ปี 2563 66,967,569.09 113,891,793.9 5,621,720.35 5,926,856.00 1,074,315.00 307,929.50 7,237,250.00 37,799,801.00

ภาพรวมรายได้แยกสิทธิ์ ปี 2563
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- ร่าง – 
 

 
 

เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายรับจริง โรงพยาบาลสุทธาเวช 

 
เปรียบเทียบรายรับจริง - รายจ่ายจริง โรงพยาบาลสุทธาเวช ปี 2560 - 2563 

 

จ่ายตรง 48%

UC 28%

ช าระเงินเอง
16%

ตรวจสุขภาพ
3%

ประกันชีวิต
3% ประกันสังคม

2%

ภาพรวมรายรับจริง
แยกตามสิทธ์ิการรักษา 

ปี 2563

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 (30 ก.ย.63)
1. ประมาณการรายรับ 135,000,000 152,220,000 231,525,000 280,883,190
2. รายรับจริง 121,387,434.00 159,464,604.19 184,801,106.56 236,484,741.01
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ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 (30 ก.ย.63)
1. รายรับจริง 121,387,434.00 159,464,604.19 181,029,574.41 236,484,741.01
2. รายจ่ายจริง  132,327,769.62 139,354,660.70 207,072,885.11 257,555,488.70
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10 ด้านการประกันคุณภาพ

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้ผ่านการรับรองจาก (WFME : World Federation for Medical Education)

 หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้ผ่านการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนรับการ เผยแพร่หลักสูตรที่มี 

 คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQR : Thai Qualifications Register)

 ผ่านการประเมินขึ้นทะเบียนสถานพยาบาลหลักประกันสังคม ประจ�าปี 2563

  ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA 3) เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

  ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ โดยสภาเทคนิค 

 การแพทย์ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562
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  ศูนย์เรียนรู้สถานพัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมนมแม่ และเรียนรู้แบบบูรณาการ (Day care รับรางวัลเชิดชูเกียรต ิ

 การด�าเนินงานจังหวัดไอโอดีนยั่งยืนมุ่งสู่เด็กตักสิลา 4.0 : 2 ปี ซ้อน

  การประเมินการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการิ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 คณะแพทยศาสตร์ ได้ด�าเนินการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่ 1 

ตุลาคม 2562 ถึง 30  กันยายน 2563) ปัจจุบันยังไม่ได้รับการประเมินผลการด�าเนินงานจากคณะกรรมการ ซึ่งคณะ 

มีเพียงคะแนนถ่วงน�้าหนักของผลการด�าเนินงานการประเมินตนเองรอบ 12 เดือนเท่านั้น รายละเอียดดังต่อไปนี้

 สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ

- ร่าง – 
 

 การประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการิ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
คณะแพทยศาสตร์  ได้ด าเนินการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2563 (ตั้งแต่  1  ตุลาคม  2562  ถึง  30  กันยายน  2563)  ปัจจุบันยังไม่ได้รับการประเมินผลการด าเนินงาน
จากคณะกรรมการ  ซึ่งคณะมีเพียงคะแนนถ่วงน้ าหนักของผลการด าเนินงานการประเมินตนเองรอบ  12  
เดือนเท่านั้น  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

สรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูล  ณ  วันที่  16  ตุลาคม  2563 
 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  คณะแพทยศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ  ของคณะแพทยศาสตร์  พบว่า  มีประเด็นความเสี่ยง   

ที่ม ี ระดับความเสี่ยงลดลง  จ านวน  5  ประเด็น  และ  ประเด็นความเสี่ยง  ที่ม ี ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม   
จ านวน  1  ประเด็น  ดังนี้ 
 

ล าดับ
ความ
เสี่ยง 

ประเด็นความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
เร่ิมต้น 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ณ  
รอบ 12 เดือน 

เปรียบเทียบ 
ระดับความเสี่ยง 

(ก่อน-รอบ 12 เดือน) 
ด าเนินการตามแผนงาน 

1 หลักสตูรไม่ตอบสนองความต้องการ 
ของตลาด 
(ปัจจัยเสีย่ง  :  หลักสูตรไม่ไดร้ับการปรับปรุง) 

24 8 ลดลงจนหมดไป 

2 หลักสตูรไม่ตอบสนองความต้องการ 
ของตลาด 
(ปัจจัยเสีย่ง  :  ไม่มีการปรับปรุงกระบวนการ/
วิธีการจัดการเรียนการสอน) 

24 4 ลดลงจนหมดไป 

3 การได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน 
ภายนอกน้อยลง 

15 15 ความเสีย่งคงเดิม 

4 งบประมาณในการบรหิารจดัการของมหาวิทยาลัยมี
แนวโน้มลดลง 

13 4 
 

ลดลงจนหมดไป 

2560 2561 2562 2563

4.2541
4.4045

4.7423
4.8612
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  การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน คณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ผลการด�าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ ของคณะแพทยศาสตร์ พบว่า มีประเด็นความเสี่ยงที่มีระดับ 

ความเสี่ยงลดลง จ�านวน 5 ประเด็น และ ประเด็นความเสี่ยง ที่มี ระดับความเสี่ยงเท่าเดิม จ�านวน 1 ประเด็น ดังนี้

ล�าดับ
ความเสี่ยง

ประเด็นความเสี่ยง
ระดับ

ความเสี่ยง
เริ่มต้น

ระดับ
ความเสี่ยง ณ 
รอบ 12 เดือน

เปรียบเทียบ
ระดับความเสี่ยง

(ก่อน-รอบ 12 เดือน)
ด�าเนินการตามแผนงาน

1 หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาด
(ปัจจัยเสี่ยง : หลักสูตรไม่ได้รับการปรับปรุง)

24 8 ลดลงจนหมดไป

2 หลักสูตรไม่ตอบสนองความต้องการ
ของตลาด
(ปัจจัยเสี่ยง : ไม่มีการปรับปรุงกระบวนการ/วิธี
การจัดการเรียนการสอน)

24 4 ลดลงจนหมดไป

3 การได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกน้อยลง

15 15 ความเสี่ยงคงเดิม

4 งบประมาณในการบรหิารจดัการของมหาวทิยาลยั
มีแนวโน้มลดลง
(ปัจจัยเสี่ยง : รัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
ให้มหาวิทยาลัยน้อยลง)

13 4 ลดลงจนหมดไป

5 งบประมาณในการบรหิารจดัการของมหาวทิยาลยั
มีแนวโน้มลดลง
(ปัจจัยเสี่ยง : จ�านวนนิสิตไม่เป็นไป
ตามแผนการรับนิสิต  (ป.ตรี/บัณฑิต/
นอกการศึกษา))

13 4 ลดลงจนหมดไป

6 จ�านวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไป
ตามแผนการเปิดรับ

13 4 ลดลงจนหมดไป

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563
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11 ด้านอาคารและสิ่งก่อสร้าง

การเปิดให้บริการหรือด�าเนินการแล้วเสร็จ 

ย้ายการให้บริการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่  8  กันยายน พ.ศ. 2563

เปิดคลินิกแพทย์แผนจีน วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เปิดศูนย์จักษุ ชั้น 3 วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

เปิดศูนย์ขามเรียง (หลังปรับปรุง) วันที่  14  กันยายน พ.ศ. 2563

เปิดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เปิดร้านค้าสุทธาภักดิ์ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

รายงานประจ�าปี 2563
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 75

ANNUAL REPORT 2020
Faculty of Medicine MAHASARAKHAM UNIVERSITY



เปิดห้องล้างไตทางช่องท้อง 

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563  

โรงอาหาร

ร้านค้าสวัสดิการ

คลังเก็บเวชภัณฑ์มิใช่ยา

เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ

วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

อาคารโภชนาการ

ร้านอเมซอน

รายงานประจ�าปี 2563
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โรงพักขยะทั่วไป

ปรับปรุงหอสงฆ์อาพาธ จ�านวน 20 เตียง ชั้น 10

ก่อสร้างอาคารที่พักบุคลากร

ด้านอาคารสถานที่ (อยู่ระหว่างปรับปรุง) 

ปรับปรุงแพทย์แผนไทยประยุกต์และงานกายภาพบ�าบัด

รายงานประจ�าปี 2563
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12 เหตุการณ์ส�าคัญประจ�าปี

บุคลากรสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมให้บริการด้านแพทย์

แผนไทยประยุกต์   

 วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศาลา

การเปรียญวัดโพธิ์ศรี อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 

บุคลากรและนิสิตสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  ร่วมให้บรกิารด้าน

แพทย์แผนไทยประยกุต์ ในโครงการออกหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ 

ตามแนวทางโครงการพระราชด�าริสาธารณสุข กิจกรรมให้

ความรูด้้ายกายภาพบ�าบดั กจิกรรมแพทย์แผนไทย กจิกรรม

ส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพอนามยัแม่และเดก็ และมอบ

เกลอืเสรมิไดโอดนี โดยม ีอสม.และประชาชนชมุชนโพธิศ์รี 

ร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน

พิธีมอบเครื่องแบบปฏิบัติการของนิสิต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

ประจ�าปีการศึกษา 2562

 เมื่อวันพุธ ท่ี 8 มกราคม 2563 คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์

เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็น

ประธานในพิธีและมอบเคร่ืองแบบปฏิบัติการแก่นิสิต 

คณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2562 นิสิตที่เข้ารับ

มอบเครื่องแบบปฏิบัติการในครั้งนี้ รวมจ�านวน 128 คน 

วัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ตระหนักถึง

บทบาทในวิชาชีพ

รายงานประจ�าปี 2563
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โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ

เร่ืองการจัดท�าแผนปฏบัิตงิานและงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2564

 วันที ่6 มนีาคม 2563 ณ โรงแรม X2 Vibe Buriram 

จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ ์

ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสัมมนา 

เชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการจดัท�าแผนปฏบิติังานและงบประมาณ

รายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ 2564 จัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน 

ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัด

ท�าแผนปฏิบตังิานและงบประมาณรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ 

2564 และเป็นแผนในปฏบิติังานให้เกดิความสอดคล้องกบั

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม และและเกดิความสอดคล้องกบั

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

ประจ�าปีการศึกษา 2563

 วนัพฤหสับดี ที ่27 สงิหาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 ผศ.นพ.เทพลักษ์ 

ศริธินะวฒุชิยั คณบดคีณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี

ไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2563 

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้แสดงความกตัญญูกตเวที 

ต่อบูรพาจารย์
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการ

บริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2563 

 วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหาสารคามคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการ

บริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 

4/2563

พระครูวินัยวรญาณ

(หลวงพ่อมนูญชัย มนุญญพโล)

บริจาคเงินเพื่อจัดสร้างหอสงฆ์อาพาธ

โรงพยาบาลสุทธาเวช

 วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00น. 

ณ ห้องประชุม 50 ที่นั่ง ชั้น 7 อาคารคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังที่ 2 พระครูวินัยวรญาณ 

(หลวงพ่อมนูญชัย มนุญญพโล) เจ้าคณะอ�าเภอกันทรวิชัย 

(ธ) และ เจ้าอาวาสวดัป่าศรทัธาธรรมวทิยา อ�าเภอกันทรวิชยั 

จังหวัดมหาสารคาม มอบเงินบริจาคเพื่อจัดสร้างหอสงฆ์

อาพาธโรงพยาบาลสุทธาเวช จ�านวน 150,000 บาท  

(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยอาจารย์ นายแพทย์บวร 

แสนสโุพธิ ์ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลสทุธาเวช พร้อมผู้บริหาร 

และบุคลากร ร่วมรับมอบเงินบริจาคในครั้งนี้
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ผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีวันมหิดล 

ประจ�าปี 2563

 วันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. 

ณ บริเวณหน้าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์เทพลักษ ์

ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บรหิาร และบคุลากรคณะแพทยศาสตร์ 

ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสกัการะหน้าพระราชานสุาวรีย์

สมเดจ็พระมหติลาธเิบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 

“พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย” เนื่องในวันมหิดลประจ�าปี 

2563 เพื่อน้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ 

พระมหิตลา ธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 

ผู้ทรงอุทิศตลอด พระชนม์ชีพด้านการแพทย์ การพยาบาล 

และการสาธารณสุขไทย

พิธีเปิดอาคารสุทธาเวชอณูชีวโมเลกุล 

(ศูนย์ตรวจหาเชื้อ ไวรัสโควิด-19)

โรงพยาบาลสุทธาเวช

 เป็นห้องปฏิบัติการอณูชีวโมเลกุลทางการแพทย ์

ท่ีสามารถตรวจหาเชือ้ไวรัส แบคทีเรีย เชือ้โรคในระดับ DNA, 

RNA ท่ีมีความรวดเร็ว และสามารถตรวจจับเชื้อไวรัส 

ในปริมาณน้อยได้ ซึ่งมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่สามารถ 

ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
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คณะแพทยศาสตร์จัดนิทรรศการหนังสือ

ชุดบริการความรู้ด้านท�านุบ�ารุงศลิปวฒันธรรม 

สู่ประชาชน เฉลมิพระเกียรตเิน่ืองในโอกาส

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 วันอังคารท่ี 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ บริเวณ 

ซุ้มเฉลิมพระเกียรติอาคารคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม หลังที่ 2

โรงพยาบาลสุทธาเวช ลงนามข้อตกลง

การเป็นสถานพยาบาล ในความตกลง

ของกองทุนเงินทดแทน (ภาครัฐบาล) 

กับส�านักงานประกันสังคม

 วันศุกร์ ที่ 12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 
อาคารอเนกประสงค์ ส�านกังานประกันสงัคม กรงุเทพมหานคร 
ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรื่อง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงการ
เป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน 

(ภาครัฐบาล) ระหว่างโรงพยาบาลสุทธาเวช คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี ผศ.นพ.เทพลักษ์ 
ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ลงนามข้อตกลง
การเป็นสถานพยาบาลในความตกลงของกองทนุเงนิทดแทน 
(ภาครัฐบาล) กับ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการ
ส�านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ร่วมลงนาม 
ข้อตกลงในครั้งนี้
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โครงการส่ือสารผ่านใจ แผนไทยผูกพัน 

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ครั้งที่ 7

 วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิม 
วราวิทย์ ชัน้ 2 อาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังที ่2 คณาจารย์
และบคุลากรฝ่ายวชิาการสาขาการแพทย์แผนไทยประยกุต์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ
ส่ือสารผ่านใจ แผนไทยผูกพัน สาขาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์ #2ATM คร้ังท่ี 7 โดยนิสิตชั้นปีท่ี 2 สาขาการ
แพทย์แผนไทยประยกุต์ ได้ร่วมกจิกรรมในคร้ังน้ี มวัีตถุประสงค์
เพ่ือให้นิสิตได้พัฒนาตนเอง พัฒนาความคิด รู้จักตนเอง  
รู้จักผู้อื่น เปิดใจ เข้าใจ และไว้วางใจเพื่อนร่วมทีมให้ใช้ชีวิต
ได้อย่างมีความสุข ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.แพทย์หญิง ศิรินาถ ตงศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและ 
ประกนัคณุภาพการศกึษา พร้อมด้วยคณาจารย์และบคุลากร
ฝ่ายวชิาการสาขาการแพทย์แผนไทยประยกุต์ เป็นวทิยากร
ในครั้งนี้

โครงการสัมมนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏบัิติ

งานรายวิชาประสบการณ์ในสถานพยาบาล 

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

ปีการศึกษา 2563

 ระหว่างวนัที ่20 – 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชมุ 

50 ที่นั่ง อาคารคณะแพทยศาสตร์ หลังที่ 2 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม ผศ.นพ.เทพลักษ์ ศิริธนะวุฒิชัย คณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ

ผู ้เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายแหล่งฝึกปฏิบัติงานรายวิชา

ประสบการณ์ในสถานพยาบาล สาขาการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ ปีการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียม 

ความพร้อมและหาแนวทางการฝึกปฏิบัติร่วมกันระหว่าง

สาขาและแหล่งฝึกให้นิสิตได้รับความรู้และประสบการณ์ 

ในการฝึกปฏิบัติสูงสุด ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย

บุคลากรจากแหล่งฝึก จ�านวน 8 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล

สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา, โรงพยาบาลกุดชุม จังหวัด

ยโสธร, โรงพยาบาลกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์, โรงพยาบาล

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จังหวัดสกลนคร, โรงพยาบาล 

กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์, โรงพยาบาลสังคม จังหวัด

หนองคาย, โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด และ 

โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
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รายงานประจ�าปี 2563

ที่ปรึกษา
 ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์

จัดท�า/รวบรวม/เรียบเรียง/วิเคราะห์ข้อมูล/รูปเล่ม/ประสานงาน
 นางสาวอุราภรณ์ ยาตรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

 นางสาวจิระกรณ์ พูนน้อย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 นางสาวสุนันทา เนตะค�า นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 นายกิตติพงษ์ หอมเนียม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

แหล่งที่มาข้อมูล และรูปภาพประกอบ
 หน่วยงานในคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลสุทธาเวช ทุกหน่วยงาน

ขอขอบคุณ
 บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและอนุเคราะห์ข้อมูล

ปีที่จัดท�า
 มิถุนายน 2564 จ�านวนที่จัดท�า 100 เล่ม

พิมพ์ที่

 โรงพิมพ์สารคามการพิมพ์ 

 375 ม.12 บ้านเจริญสุข ต�าบลเกิ้ง
 อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 4400
 โทร. 043722344
 E-mail : spp_printing@hotmail.com
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