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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัด
ต้ังขึน้เมือ่วนัที ่๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๔๕ หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติมหาวทิยาลยั
บูรพาได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
แพทยสภา เมือ่วนัที ่๑๔ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และเห็น
ชอบให้เปิดรับนิสิตรุ่นที่ ๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ 
จ�านวน ๓๒ คน โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บรูพา รบันกัเรยีนทีส่�าเร็จการศกึษาระดบัมัธยมปลายที่
มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตพื้นที่ ๙ จังหวัด (สมุทรปราการ 
นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 
ปราจนีบรุ ีและสระแก้ว) ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นการ
ผลิตแพทย์ให้เหมาะสมต่อระบบบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะภมูภิาคตะวันออก 
เป็นแพทย์ที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ
วชิาชพีเวชกรรมของแพทยสภาเทยีบเท่ามาตรฐานสากล 
มคีวามรูค้วามสามารถและเจตคตทิีจ่ะปฏบิตังิานในชนบท
ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการท�าวิจัยด้านการ

แพทย์ และธ�ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย
ในโอกาสทีค่รบรอบ ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ 

ขอแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ได้จัดท�าหนังสือที่ระลึก ครบรอบ ๑๐ ปี 
นับตั้งแต่เริ่มรับนิสิตแพทย์รุ ่นแรกเป็นต้นมา ทาง
คณะแพทยศาสตร์ได้ด�าเนินการพัฒนางานด้านต่างๆ 
เจริญก้าวหน้าขึ้นตามล�าดับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา 
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท�านุบ�ารุงศิลปะ
วฒันธรรม ซึง่ได้ประจกัษ์ดงัผลงานทีผ่่านมาและปัจจุบนั
ขออวยพรให้คณะแพทยศาสตร์ มีความเจริญก้าวหน้า
ในการพัฒนางานทางด้านต่างๆ ให้แก่สังคมและประเทศ
ชาติอย่างต่อเนื่อง โดยยึดถือพระราชปณิธานในสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
พระบิดาแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย และ
พระบิดาแห่งการอดุมศึกษาไทยทีท่รงให้ทกุคนถอืประโยชน์
ส่วนรวมเป็นกิจทีห่นึง่ในการด�าเนนิการใดๆ เพ่ือประโยชน์
ร่วมกันของสังคม

สารจากอธิการบดี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย 
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 3



deAn 
Faculty oF Medicine, 
Burapha university

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

4 ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



เนื่องในโอกาสคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ได้จัดตัง้มาครบ ๑๐ ปี นบัตัง้แต่คณะกรรมการสภามหาวทิยาลยั 
มมีตเิหน็ชอบหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ เมือ่วนัที ่๒ กนัยายน 
พุทธศักราช ๒๕๔๕ เร่ิมรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๑ ในปีการ
ศึกษา ๒๕๕๐ และปัจจุบันนิสิตแพทย์บูรพา รุ่นที่ ๑ ก�าลัง
ศกึษาอยูใ่นหลกัสตูรชัน้ปีที ่๖ และก�าลงัจะจบการศกึษาเป็น
บัณฑิตแพทย์ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ เป็นบัณฑิตแพทย์รุ่น
แรกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผมมีความ
หวังและอยากเห็นบัณฑิตแพทย์บูรพา เป็นบัณฑิตแพทย์ที่
เก่ง ด ีมคีวามสขุ บนความพอเพยีงของชวีติตามหลกัปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช และยึดหลักการท�างานตามแนวทางแห่งพระราช
ด�ารัสของสมเด็จพระบรมราชชนก พระบิดาการแพทย์ไทย 
ที่ทรงตรัสไว้ว่า “I don’t want you to be a doctor, but  
I also want you to be a man” และ “ขอให้ถือประโยชน์
ส่วนตนเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง 
ลาภ ทรพัย์ และเกยีรตยิศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรม
แห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์” 

ความเก่ง ดี มีความสุข หมายความถึง เก่ง ในด้าน
ความรู้และวิชาการทางการแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใน
การดแูลผูป่้วยโดยองค์รวม (Holistic care)ด ีในด้านคณุธรรม 

จรยิธรรม จรรยาบรรณวชิาชพีและความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และประเทศชาต ิมคีวามสขุ ในชวีติตนเองทัง้ทางด้านร่างกาย 
จิตใจ และจิตวิญญาณ มีความพร้อมในการใช้ชีวิตอย่างมี
คณุค่าตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว อันประกอบไปด้วย ความพอเพียง ความมี
เหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งต้องก�ากับโดยความรู้ คู่คุณธรรม 
และมีความสมดุลตามบริบทชีวิตของแต่ละคน

ผมอยากเหน็นสิติแพทย์ บณัฑิตแพทย์ คณาจารย์ และ
บคุลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา เป็นผูท้ี่
มคีวามเก่ง ด ีและมคีวามสขุในการท�างานอย่างเต็มศกัยภาพ 
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และค่านิยมขององค์กร ACTIVE

A =Achievement มุ่งผลสัมฤทธิ์
C = Continuous Quality Improvement  คิดพัฒนา
T = Teamwork  ประชาร่วมใจ
I = Innovation  สร้างสรรค์งานใหม่
V = Volunteer  ใจอาสา
E = Ethics  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้ม

แขง็เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้เพือ่พฒันาคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

สารจากคณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
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สารจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์แพทยห์ญงิลักษณาพร  กรงุไกรเพชร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

คณะแพทยศาสตร์ไดร้บัการสถาปนาให้เปน็สว่นงานภายในมหาวทิยาลัยบรูพาเมือ่วนัที ่๒  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และเปน็คณะแพทยศาสตรน์อ้งใหมใ่นกลุ่มสถาบนัแพทยศาสตรแ์หง่ประเทศไทยทีต่อ้งเรง่พฒันาคณุภาพงานทกุดา้น
ให้ได้มาตรฐาน นับเป็นเรื่องท้าทายส�าหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 

งานกิจการนสิติเองกต็อ้งเร่งพฒันาระบบและกลไกต่างๆใหม้ปีระสทิธภิาพดว้ย งานกิจการนสิติ คณะแพทยศาสตร์
เร่ิมด�าเนนิการต้ังแตท่ีค่ณะรบันสิติรุน่แรก (ปีการศกึษา ๒๕๕๐) ซึง่ครัง้นัน้การท�ากิจกรรมต่างๆ ไดร้บัความอนเุคราะห์
สถานทีจ่ากคณะสหเวชศาสตร์ (แต่เดมิเปน็คณะวิทยาศาสตร์) ทีใ่หใ้ชส้ถานทีชั่น้ล่างของอาคารวทิยาศาสตร์การแพทย์
เป็นพื้นที่ใช้สอยส�าหรับส�านักงานคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีเพียงส�านักงานคณะแพทยศาสตร์ ๑ ห้อง  และห้องเรียน/
ท�ากจิกรรมอกี ๑ หอ้ง บรเิวณทีใ่หน้สิติแพทยใ์ชท้�ากจิกรรมมจี�ากดัมาก แตน่สิติแพทยก์น็า่รกัสามารถท�ากจิกรรมตอบ
สนองนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยมาได้ด้วยดีโดยตลอด จนกระทั่งภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๔ อาคารคณะ
แพทยศาสตร์แล้วเสร็จ สามารถเข้าใช้งานได้แล้ว จึงได้ย้ายมาที่อาคารแห่งใหม่นี้ ท�าให้ปัจจุบันนิสิตแพทย์มีสถานที่
ท�ากิจกรรมได้มากขึ้น รวมทั้งคณะฯ ได้สร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์ขึ้นอีก ๒ หลัง ส�าหรับเป็นที่พักและสถานที่ท�า
กิจกรรมนอกเวลาได้สะดวกยิ่งขึ้น นิสิตแพทย์สามารถท�ากิจกรรมได้ครบถ้วนทั้ง ๕ ด้าน ตามมาตรฐานของประกัน
คณุภาพการศกึษา ฝา่ยกิจการนสิิต คณะแพทยศาสตรเ์อง มคีวามคาดหวงัให้นสิติแพทยท์กุคนเปน็คนเกง่ คนด ีคนมี
ความสุข และเปน็บณัฑติทีพ่งึประสงค ์สามารถจบออกไปเปน็แพทยท์ีด่ ีมจีรรยาบรรณวชิาชพี ซึง่เปน็สิง่ทีฝ่า่ยกจิการ
นิสิตต้องพัฒนานิสิตแพทย์เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 

ในระยะเวลาที่ผ่านมานี้ฝ่ายกิจการนิสิต ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนิสิตแพทย์
ทุกท่านเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว จึงไม่มีค�าพูดใดที่จะดีไปกว่าการขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้งานทุกอย่างประสบ
ความส�าเร็จ  และในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์เจริญเติบโตก้าวเข้าสู่ขวบปีที่ ๑๐ แล้ว ขอแสดงความยินดีกับคณะ
แพทยศาสตร์ของเราด้วยใจจริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้นี้ คณะแพทยศาสตร์จะเป็นส่วนงานที่สร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา และประชาชนชาวภาคตะวันออกตลอดไป
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ในวาระครบรอบ ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา มีนิสิตเข้าศึกษาทั้งหมด ๖ รุ่น และก�าลังจะมี
บณัฑติแพทย์รุ่นแรกในป ี๒๕๕๖ ซึง่จะออกไปปฏบิตังิานในภาคตะวนัออกรวมทัง้สิน้ ๓๑ ท่าน นบัเปน็ความภมูใิจของ
พวกเราอาจารย์แพทยแ์ละบคุลากรทกุคนทีไ่ด้รว่มฝ่าฟนัมาดว้ยกันต้ังแต่ยังไมมี่นสิิตจวบจนนสิติก�าลงัจะจบการศกึษา 
กระบวนการที่ผ่านมาถูกบันทึกเพื่อน�ามาวิเคราะห์และปรับปรุงการท�างานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นในทุกๆ ปี พร้อม
กันนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยก็ยังมีทิศทางการเติบโตที่ชัดเจน 

การเปลี่ยนแปลงในช่วง ๖ ปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่ามีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก สามารถเป็นที่พึ่งของบุคลากร
มหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดี ในแง่ของความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและบริการ 

โรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลเป็น ๒ องค์กรที่ไม่สามารถแยกจากกันได้โดยเด็ดขาด จ�าเป็นต้องเติบโตควบคู่
กนัไปอยา่งมัน่คงและยัง่ยนื ทัง้น้ี จ�าเปน็ตอ้งอาศยัความรว่มแรงรว่มใจจากทกุภาคสว่น ไมว่า่จะเปน็ผูบ้รหิาร อาจารย ์
บุคลากร นิสิตและบัณฑิต ในอนาคตอันใกล้ เราจะได้เห็นภาพความเป็นโรงเรียนแพทย์สมบูรณ์แบบแห่งแรกในภาค
ตะวันออกที่มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยความทุ่มเทก�าลังกายก�าลังใจของพวกเรา

AssOCiAte deAn FOr ACAdemiC And reseArCh AFFAirs
Faculty oF Medicine, 
Burapha university

สารจากรองคณบดฝีา่ยวชิาการและวจิยั

 นายแพทย์สมชาย  ยงศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
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AssOCiAte deAn FOr University hOsPitAl
Faculty oF Medicine, 
Burapha university

สารจากรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

 นายแพทย์สันติชัย ดินชูไท
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

๑๐ (ปี)ย่างก้าวที่ผ่านมาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ก้าวแรกของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามมติสภา

มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นย่างก้าวที่ส�าคัญ ที่ท�าให้คณะแพทยศาสตร์แห่งนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
ก้าวต่อมา คือ การรับนิสิตแพทย์รุ่นที่ ๑ ตามมติคณะกรรมการแพทยสภา เมื่อวันที่ ๑๔ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นย่างก้าวที่ส�าคัญอีกหนึ่งก้าวที่ท�าให้คณะแพทยศาสตร์ก้าวเดินไปพร้อมกับนิสิตแพทย์
กา้วที ่๑๐ น้ีกจ็ะเปน็กา้วแรกของวา่ทีบ่ณัฑติแพทย ์ทีจ่ะกา้วเดนิออกจากรัว้คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา 

เพื่อไปรับใช้ประชาชน สังคมและประเทศชาติ อย่างเต็มภาคภูมิให้สมดังพระราชด�ารัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า 

“อาชพีแพทยน์ัน้มเีกียรต ิแพทยท่ี์ดีจะไมร่่ำารวย แตไ่มอ่ดตายถา้ใครอยากร่ำารวยกค็วรเปน็อยา่งอืน่ไมใ่ช่แพทย ์
อาชีพแพทย์นั้นจำาต้องยึดมั่นในอุดมคติ เมตตากรุณาคุณ”

ถึงแม้ในแต่ละย่างก้าวจะมีอุปสรรคขวากหนาม ซึ่งเป็นหนทางท่ีท้าทายส�าหรับ นิสิต บุคลากร อาจารย์ และ
ผูบ้รหิารของคณะแพทยศาสตร์ ท�าใหห้ลายๆ ยา่งกา้ว อาจจะชา้บา้ง สะดดุบา้ง หรอืหกลม้บา้ง แตค่ณะแพทยศาสตร ์
มหาวทิยาลัยบรูพา กส็ามารถฟนัฝา่ และลกุข้ึนยนืหยดั เดนิหนา้ตอ่ไปอยา่งมัน่คง เพือ่ทีจ่ะเตบิโตเปน็เสาหลกัในการ
ผลิตบัณฑิตแพทย์ของภาคตะวันออกและประเทศ ที่เปี่ยมไปด้วยสีเทาแห่งสติปัญญา และสีทองแห่งคุณธรรม
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Content

สารบัญ

๑๒   ทำ�เนียบคณบดี

๑๒  ร�ยน�มที่ปรึกษ�คณบดี

๑๓  ร�ยน�มคณะกรรมก�รประจำ�คณะ

๑๖  ทำ�เนียบผู้บริห�รคณะ

๑๘  ร�ยน�มผู้บริห�รคณะ (พ.ศ.๒๕๕๕-ปัจจุบัน)

๒๐  ร�ยน�มประธ�นส�ข�วิช�

๒๒  ร�ยน�มหัวหน้�หน่วยง�น

๒๔  ในวันว�นจ�กอดีตสู่ปัจจุบัน

๒๘-๓๑  ปรัชญ� วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่�นิยมองค์กร

๓๔  ศูนย์วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ (โรงพย�บ�ลมห�วิทย�ลัยบูรพ�)

๔๒  โครงก�รบูรณ�ก�รก�รเรียนร่วมกลุ่มวิทย�ศ�สตร์สุขภ�พในชุมชน

๔๔  โครงก�รเสริมสร้�งคว�มรู้ท�งพุทธธรรม

๔๕  โครงก�รคว�มร่วมมือกับสถ�บันก�รศึกษ�จ�กต่�งประเทศ

๔๖  โครงก�รจัดบริก�รที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น

พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในภาคตะวันออก



๕๐  ก�รผลิตบัณฑิต

๕๒ ก�รวิจัย

๕๔ ก�รบริก�รวิช�ก�ร

๕๖ ก�รทำ�นบุำ�รุงศลิปะและวัฒนธรรม

๕๘  ก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�

บทความพเิศษ ๑ ทศวรรษ แหง่ความทรงจำา

๖๔ นพ.วรรณะ อูน�กูล

๖๖ ศ.นพ.ศ�สตรี เส�วคนธ์

๖๘ ศ.นพ.สุจินต์ อี้งถ�วร

๗๐ รศ.พญ.สมจิต พฤกษะริต�นนท์ 

๗๒ ผศ.นพ.ทวีล�ภ ตั๊นสวัสดิ์

๗๔ ผศ.พญ.ลักษณ�พร กรงุไกรเพชร

๗๖ ผศ.นพ.กิตติ กรุงไกรเพชร

๗๘ นพ.พร้อมพงษ์ อนุชิตช�ญชัย

๗๙ นพ.กฤติน กิตติกรชัยช�ญ

๘๐ พญ.เพ็ชรง�ม เต็งพฤทธิ์ธน�กร

๘๑ พญ.อลิสร� วงศ์สุทธิเลิศ

๘๒ พญ.มยุรี พิทักษ์ศิลป์

๘๔ นพ.พรรษ กรรณล้วน

๘๕ นพ.ยศศักดิ์ สกุลไชยกร

๘๖ นิสิตคณะแพทยศ�สตร์ รุ่นที่ ๖

๘๘ นิสิตคณะแพทยศ�สตร์ รุ่นที่ ๕

๘๙ นิสิตคณะแพทยศ�สตร์ รุ่นที่ ๔

บนเส้นทางแพทย์บูรพา

บันทึกภาพ...บันทึกความทรงจำา



ทำาเนียบคณบดี 
คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยบูรพ�

นายแพทย์วรรณะ  อูนากูล
ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน

รายนามที่ปรึกษาคณบดี
คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยบูรพ�

ศาสตราจารย์เกยีรติคณุ ดร.นายแพทย์ศาสตร ีเสาวคนธ์
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔– ปัจจุบัน

นายแพทย์วรรณะ อูนากูล
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
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รายนามกรรมการประจ�าคณะ
คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยบูรพ� 

ปี พ.ศ. ๒๕๔๖–๒๕๔๙

๑. นายแพทย์วรรณะ อูนากูล     ประธานกรรมการ
๒. แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อาจารย์วิรัช คารวะพิทยานุกูล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. รองศาสตราจารย์ส�าเภา จงจิตต์    กรรมการและเลขานุการ

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙–๒๕๕๒

๑. นายแพทย์วรรณะ อูนากูล     ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ บุญเกิด   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. รองศาสตราจารย์ส�าเภา จงจิตต์    กรรมการและเลขานุการ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒–๒๕๕๕

๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย   ที่ปรึกษา
๒. นายแพทย์วรรณะ อูนากูล     ประธานกรรมการ
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์    กรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ มีรัตน์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๘. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์  กรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ  กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ กรุงไกรเพชร  กรรมการ
๑๑. แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ นิรุตติรักษ์    กรรมการ
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์  กรรมการและเลขานุการ
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รายนามกรรมการประจ�าคณะ
คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยบูรพ� 

ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริย�พรรณ

ประธานกรรมการ

น�ยนิคม ฆ้องนอก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

น�ยแพทย์สมช�ย ยงศิริ

กรรมการ

น�ยณรงค์ชัย คุณปลื้ม

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.นพ.ทวีล�ภ ตั๊นสวัสดิ์

กรรมการประเภทตัวแทนสาขาวิชา

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
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ผศ.นพ.กิตติ กรุงไกรเพชร

กรรมการประเภทตัวแทนสาขาวิชา

นพ.พร้อมพงศ์ อนุชิตช�ญชัย

กรรมการประเภทตัวแทนสาขาวิชา

พญ.เพ็ชรง�ม  เต็งพฤทธิ์ธน�กร

กรรมการประเภทตัวแทนสาขาวิชา

ผศ.พญ.ลักษณ�พร กรุงไกรเพชร

กรรมการและเลขานุการ

นพ.ยศศักดิ์ สกุลไชยกร

กรรมการประเภทตัวแทนสาขาวิชา

น�ยสรร กลิ่นวิชิต

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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ทำาเนียบผู้บริหารคณะ
คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยบูรพ�

๑. รองศาสตราจารย์ส�าเภา จงจิตต์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐
ต�าแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนรองคณบดี

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ มีรัตน์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐
ต�าแหน่ง ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

๓. นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๕
ต�าแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการ

๔. แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ นิรุตติรักษ์ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐
ต�าแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

๕. รองศาสตาจารย์ส�าเภา จงจิตต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑
ต�าแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร

๖. นายแพทย์กิตติ กรุงไกรเพชร ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕
ต�าแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔
ต�าแหน่ง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

๘. นายแพทย์อัมพร จงเสรีจิตต์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ –๒๕๕๓
ต�าแหน่ง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชการ

๙. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓
ต�าแหน่ง ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

๑๐. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
ต�าแหน่ง ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
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๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
ต�าแหน่ง ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

๑๒. แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
ต�าแหน่ง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

๑๓. นายแพทย์พิชาญศักดิ์ บุญมาศ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕
ต�าแหน่ง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

๑๔. นายแพทย์สมชาย ยงศิริ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
ต�าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
ต�าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

๑๖. แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม ปี พ.ศ. ๒๕๕๕– ๒๕๕๕
ต�าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

๑๗. นายสรร กลิ่นวิชิต ปี พ.ศ. ๒๕๕๕–ปัจจุบัน
ต�าแหน่ง ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส�านักงานคณบดี

๑๘. นางเวธกา กลิ่นวิชิต ปี พ.ศ. ๒๕๕๕–ปัจจุบัน
ต�าแหน่ง ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส�านักงานจัดการศึกษา

๑๙. นายแพทย์สันติชัย ดินชูไท ปี พ.ศ. ๒๕๕๕–ปัจจุบัน
ต�าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

๒๐. นายแพทย์กฤติน กิตติกรชัยชาญ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕–ปัจจุบัน
ต�าแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 17



รายนามผู้บริหารคณะ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕–ปัจจุบัน

ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริย�พรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
และผู้รักษาการแทนผู้อ�านวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

นพ.สันติชัย ดินชูไท 
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
ผู้รักษาการแทนรองผู้อ�านวยการ 
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

นพ.สมช�ย ยงศิริ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

พญ.รมร แย้มประทุม 
ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(พฤษภาคม ๒๕๕๕ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕)

นพ.กฤติน กิตติชัยช�ญ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน)

ผศ.พญ.ลักษณ�พร กรุงไกรเพชร 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
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น�ยสรร กลิ่นวิชิต 
ผู้รักษาการแทน
หัวหน้าส�านักงานคณบดี

นพ.สุริย� โปร่งนำ้�ใจ

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายโรงพยาบาล

น�ยสัญลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ 

ผู้รักษาการแทน
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร

ดร.เวธก� กลิ่นวิชิต 
ผู้รักษาการแทน
หัวหน้าส�านักงานจัดการศึกษา

น�งส�ววัลลภ� พ่วงขำ� 

ผูร้กัษาการแทนผูช้ว่ยผูอ้�านวยการ ฝา่ย
บริการวิชาการและการพยาบาล

พญ.ผก�พรรณ ดินชูไท 
ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายประกันคุณภาพโรงพยาบาล
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รายนามประธานสาขาวชิา 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕–ปัจจุบัน

ผศ.นพ.ทวีล�ภ  ตั๊นสวัสดิ์

ประธานสาขาวชิากมุารเวชศาสตร์

นพ.กฤติน  กิตติกรชัยช�ญ

ประธานสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา

พญ.สุธิด�  พันธุ์พิทย์แพทย์

ประธานสาขาวิชาจักษุวิทยา

พญ.มยุรี  พิทักษ์ศิลป์

ประธานสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน
และเวชศาสตร์ครอบครัว

นพ.พรรษ  กรรณล้วน 

ประธานสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์

นพ.พร้อมพงศ์  อนุชิตช�ญชัย 

ประธานสาขาวิชาศัลยกรรมกระดูกและข้อ
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นพ.พร้อมพงศ์  อนุชิตช�ญชัย 

ประธานสาขาวิชาศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.ยศศักดิ์  สกุลไชยกร

ประธานสาขาวิชาศัลยศาสตร์
ผศ.นพ.กิตติ  กรุงไกรเพชร  

ประธานสาขาวิชาสูตินรีเวชวิทยา

พญ.เพ็ชรง�ม  เต็งพฤทธิ์ธน�กร

ประธานสาขาวิชาอายุรศาสตร์

พญ.จ�รุวรรณ  กิตติวร�วุฒิ

ประธานสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
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รายนามหัวหน้างาน 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕–ปัจจุบัน

น�งอรนงค์ เถ�ทอง  

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

น�งส�วสุวิมล ชุนถนอม 

หวัหนา้งานบรหิารงานการเงนิ
และบัญชี

น�งส�วเบญจม�ศ อุสิม�ศ 

หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

น�งส�ววร�ภรณ์ เข็มทอง 

หัวหน้างานบริหารงานพัสดุ

น�ยนฤตย์ คุ้มย� 

หัวหนา้งานบรหิารยุทธศาสตร์
และโสตทัศนศึกษา

น�ยสัญลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ 

หวัหนา้งานบรหิารงานอาคารสถานที ่
และยานพาหนะ

น�งวลีพร พิช�ลี 

หัวหน้างานบริหารงานประชาสัมพันธ์

22 ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



น�งส�วนงนุช สลับศรี  

หัวหน้างานบริหารงาน
กิจการนิสิต

น�งส�วสุกัญญ� ยิ้มใย 

หัวหน้างานบริการการศึกษา

ดร.ก�ญจน� พิบูลย์ 

หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

น�ยบุญพร้อม ปัญญ�ใส 

หัวหน้างานบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

น�งส�วคนึงนิจ อุสิม�ศ 

หวัหน้างานบรกิารวชิาการและวจิยั
น�งส�วพวงทอง อินใจ  

หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษาและบริหารความเสี่ยง
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดย

มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งพิเศษ / ๒๕๔๕ เห็นชอบให้จัดตั้งเป็นหน่วยงาน

ภายใน และได้จดัตัง้เป็นส่วนงาน ตามประกาศมหาวทิยาลัยบรูพา เรือ่ง การจดัตัง้ส่วนงาน และ

ภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีหน้าที่จัดการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการทางด้านแพทยศาสตร์

ในวันวาน  จากอดีตสู่ปัจจุบัน 

โครงการจดัต้ัง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยั
บูรพา ได้รเิริม่ด�าเนนิการตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
จากแนวความคดิในการขยายงานศูนย์วิทยาศาสตร์สขุภาพ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขนาด 
๕๐๐ เตียง เพื่อเป็นโรงพยาบาลส�าหรับรักษาและฝึก 
ปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์ พยาบาลและสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยบูรพาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ 
จัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และได้ขอปรึกษากับทบวง
มหาวิทยาลัย (ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาใน
ปัจจุบัน) ซึ่งให้ความเห็นว่า ให้ด�าเนินการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์ในลักษณะของการจัดตั้งคณะใหม่ มิใช่การ
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ขยายจากหน่วยงานเดิม มหาวิทยาลัยจึงได้ด�าเนิน
การเสนอโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ไว้ใน 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๘ 
(พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) และ ระยะที ่๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-
๒๕๔๙) โดย มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการเตรียมการ
ต่างๆ ลุล่วงด้วยดีตลอดมา ดังนี้

๑. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะ
วทิยาศาสตร์ ได้เปิดสอนหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรดังกล่าว 
จัดการเรียนการสอนรายวิชาท่ีประกอบด้วยวิชา 
มหกายวภิาคศาสตร์ของมนษุย์ จลุกายวภิาคศาสตร์
ของมนุษย์ สรีรวิทยาของมนุษย์ จุลชีววิทยาทาง 
การแพทย์ พยาธิวิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน ปรสิตวิทยา
ทางการแพทย์ ซ่ึงเป็นรายวิชาที่นิสิตแพทย์จะต้อง
เรียนในชั้นปรีคลินิก

๒. มคีวามพร้อมด้านอาคารสถานที ่ในการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นปรีคลินิก โดยมีอาคาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นอาคาร ๖ ชั้น พื้นที่ 
๙,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมห้องประชุม ห้องเรียน 
ห้องท�างาน ห้องปฏบิตักิารพร้อมครภุณัฑ์ และอปุกรณ์
การเรียนการสอน ซ่ึงใช้เป็นสถานที่จัดการเรียน 
การสอนด้านปรีคลินิกได้อย่างสมบูรณ์

๓. มีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็น 
หน่วยงานที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการเรียนการสอน 
การวิจยั และบรกิารรกัษาพยาบาล โดยมโีรงพยาบาล
ขนาด ๑๕๐ เตียง เพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของ
มหาวิทยาลัย

๔. การจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก  
มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและความพร้อมในพื้นที่
และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบ
ด้วย โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรรีาชา
อ�าเภอศรรีาชา จังหวดัชลบรีุ โรงพยาบาลเจ้าพระยา

อภัยภูเบศร อ�าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
โรงพยาบาลระยอง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง ซึง่สามารถ
รองรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์

๕. มคีณะวิทยาศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะวทิยาศาสตร์การกฬีา ทีส่ามารถ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพ้ืนฐานของหลักสูตร 
แพทยศาสตรบัณฑิต

๖. มคีณะทีเ่ปิดด�าเนนิการจดัการเรยีนการสอน
ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ คอื คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ
สาธารณสขุศาสตร์ ท่ีผลติบณัฑติออกไปรบัใช้สงัคมแล้ว
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด�าเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นเป็น
หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยบูรพาได้ให้ความเห็นชอบในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต (มติสภามหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๔๕เมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕) และ
ทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ เมื่อวันที่๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๖ หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการแพทยสภา เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๔๙ และเห็นชอบให้เปิดรับนิสิตรุ่นที่ ๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จ�านวน ๓๒ คน โดยคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา รับนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายที่มีภูมิล�าเนาอยู่ในเขตพื้นที่ ๙ จังหวัด คือ 
สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย
ที่มุ่งเน้นการผลิตแพทย์ให้เหมาะสมต่อระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะ
ภูมิภาคตะวันออก เป็นแพทย์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 
เทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่จะปฏิบัติงานในชนบทได้เป็นอย่างดี มีความ
สามารถในการท�าวิจัยด้านการแพทย์ และธ�ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำาเนินการ

จัดการเรียนการสอนนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้อย่างมีมาตรฐาน ผ่านการ

ตรวจประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน และผ่านการพจิารณารบัรองจากคณะกรรมการ

แพทยสภาอย่างต่อเนื่องซึ่งแพทยสภาเห็นชอบให้เปิดรับนิสิตเพิ่มตั้งแต่รุ่นที่ ๔ในปีการ

ศึกษา ๒๕๕๓ เป็น ๔๘ คน ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามีนิสิต ทั้งสิ้น 

๖ รุ่น จำานวน ๒๓๘ คน เพือ่เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของสงัคม และปณธิาน

ของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของคณะแพทยศาสตร์

 

คณะแพทยศาสตร์

สำานักงานคณบดี ภาควิชา ๑๔ ภาควิชา ศนูยว์ทิยาศาสตรส์ขุภาพ

๑. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

๒. ภาควิชาจักษุวิทยา

๓. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

๔. ภาควิชาพยาธิวิทยา

๕. ภาควิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

๖. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

๗. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

๘. ภาควิชาศัลยกรรมกระดูกและข้อ

๙. ภาควิชาศัลยศาสตร์

๑๐. ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา

๑๑. ภาควิชาอายุรศาสตร์

๑๒. ภาควิชาโสต ศอ นาสิก ลาริงซ์วิทยา

๑๓. ภาควิชานิติเวชศาสตร์

๑๔. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
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ปรัชญามหาวิทยาลัยบูรพา

สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น�าสังคม

ปรัชญาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

มุง่เน้นการผลติแพทย์ให้เหมาะสมต่อระบบบรกิารทางการแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออก มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของ แพทยสภา เทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่จะ

ปฏิบัติงานในชนบทได้เป็นอย่างดี และธ�ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย

ปรัชญา

PhilOsOPhy 
Faculty oF Medicine, 
Burapha university
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“สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพ”

บัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี หมายถึง บัณฑิตแพทย์ที่มีความคิดดี พูดดี และท�าดี ภายใต้กฎระเบียบของ
สังคม โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น และด�ารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น

คิดดี หมายถึง การคิดอย่างมีวิจารณญาณและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยมีเจตคติท่ีดีต่อวิชาชีพและ
สังคม

พูดดี หมายถึง การมีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้
ท�าดี หมายถึง การกระท�าที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรม ไม่เห็นแก่ตัว มีหิริโอตปะ มีสติและปัญญา
มีคุณธรรม หมายถึง บัณฑิตแพทย์ท่ีมีการประพฤติดี จิตใจดี อย่างสม�่าเสมอ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ตนเองและสังคม ตามแนวทางของคุณธรรม ประกอบด้วย ความรอบคอบ ความกล้าหาญ การรู้จักประมาณ และ
มีความยุติธรรม

มีคุณภาพ หมายถึง เป็นบัณฑิตแพทย์ที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ของแพทยสภา และมีบทบาทน�าทางสงัคมและการพฒันาประเทศ มคีวามเป็นไทย เทดิทนูชาต ิศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ร่วมตระหนัก ร่วมสืบสาน ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน

Vis ion

วิสัยทัศน์

Faculty oF Medicine, Burapha university

visiOn 
Faculty oF Medicine, 
Burapha university
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missiOn 
Faculty oF Medicine, 
Burapha university

พันธกิจ

๑. สร้างบัณฑิตแพทย์เพื่อให้บริการประชาชนในภาคตะวันออก
๒. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๓. ให้บริการวิชาการทางด้านการแพทย์ส�าหรับชุมชน
๔. สนบัสนนุศลิปะ วฒันธรรม และภมูปัิญญาท้องถิน่ ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

30 ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



Faculty oF Medicine, Burapha university

COre vAlUe 
Faculty oF Medicine, 
Burapha university

ACTIVE 

 Achievement  มุ่งผลสัมฤทธิ์  

 Continuous  คิดพัฒนา 

 Teamwork  ประชาร่วมใจ 

 Innovation  สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

 Volunteer  ใจอาสา

 Ethics  มีจรรยาวิชาชีพ

ค่านิยมองค์กร
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พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่ง

ในภาคตะวันออก



Faculty oF Medicine, Burapha university



ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยบูรพา

34 ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



ศูนย์วทิย�ศ�สตร์สุขภ�พ (โรงพย�บ�ลมห�วทิย�ลยับรูพ�) เป็นหน่วยง�นภ�ยในคณะแพทยศ�สตร์ 

มห�วิทย�ลัยบูรพ� เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เดิมใช้ช่ือว่� “โครงก�รศูนย์บริก�รท�งก�รแพทย์” 

โดยได้รับคว�มอนุเคร�ะห์งบประม�ณจ�กพลเอกอ�ทิตย์ กำ�ลังเอก เพื่อก่อสร้�งอ�ค�ร ๒ ช้ัน ต�ม

รปูแบบโรงพย�บ�ลชมุชน ๓๐ เตยีง ใช้ชือ่อ�ค�รหลงัแรกนีว่้� “อ�ค�รท่�นผูห้ญงิประภ�ศร ีกำ�ลงัเอก” 

ตั้งอยู่เลขที ่๑๖๙/๓๘๒ ถ.ลงห�ดบ�งแสน ต. แสนสขุ อ.เมือง จ.ชลบุร ีมุง่หวังใหบ้รกิ�รรักษ�พย�บ�ล

ผูป่้วยในพืน้ท่ีตำ�บลแสนสขุและชมุชนใกล้เคยีง และเป็นแหล่งฝึกประสบก�รณ์วชิ�ชพีแก่นสิติคณะพย�บ�ล

ศ�สตร์ในสมัยนั้น ศูนย์วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พเปิดให้บริก�รผู้ป่วยนอกอย่�งเป็นท�งก�ร
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ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ และมีการพัฒนาคุณภาพ
งาน ขยายขอบข่ายการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบ
สนองความต้องการของชุมชนและสังคมโดยสังเขป ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๒๘   ขยายบริการรับผู้ป่วยใน บริการคลอดบุตรตลอด ๒๔ ชั่วโมง

พ.ศ. ๒๕๓๔     มหาวิทยาลัยมีโครงการขยายงานของโครงการศูนย์บริการทางการแพทย์ ให้เป็น 
โรงพยาบาลเทียบเท่าโรงพยาบาลขนาด ๑๕๐  เตียง ใช้งบประมาณก่อสร้างและ
ลงทุนกว่า ๒๐๐ ล้านบาท เพื่อรองรับการให้บริการวิชาการแก่สังคมทางด้านการ
แพทย์และสาธารณสุข และการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น  
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  และคณะแพทยศาสตร์ในอนาคต

พ.ศ. ๒๕๓๗   “อาคารศรีนครินทร์” ก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ๖ ชั้น 
เปิดให้บริการทางด้านการแพทย์ เทียบเท่าขนาดโรงพยาบาล ๑๕๐ เตียง 

พ.ศ. ๒๕๔๐   ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ” เป็นหน่วยงานท่ี 
ด�าเนินการ โดยมุ่งเน้นในการสนับสนุนการเรียนการสอน ท�าการศึกษาค้นคว้าวิจัย
ด้านวทิยาศาสตร์สุขภาพ และให้บรกิารรกัษาพยาบาล เพือ่พฒันางานให้สอดคล้อง
กับแผนงานพัฒนาของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้  

    ๑. สนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    ๒. เป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสาร ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    ๓. เป็นหน่วยงานทีท่�าหน้าทีห่ลักในการค้นคว้าวิจยัและสนบัสนนุการศึกษาวจัิย

ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    ๔. เป็นหน่วยงานที่น�าแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ที่เหมาะสมมาประยุกต์ เพื่อ

เป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    ๕. เป็นหน่วยงานที่ท�าหน้าที่ด้านงานบริการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อ

เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและด�าเนินงานทางด้านการศึกษาวิจัยทางคลินิก
    ๖. เป็นศูนย์กลางการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานระดับคณะอื่นๆ เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย

พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในภาคตะวันออก>
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พ.ศ. ๒๕๔๕   ได้รบัการจดัตัง้หน่วยงานเป็นศูนยเทยีบเท่าคณะ ในนาม “ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ”  
โดยมีการจัดแบ่งโครงการสร้างหน่วยงาน ๔ ฝ่าย คือ 

    ๑.  ส�านักงานเลขานุการ  
    ๒.  ฝ่ายวิชาการและวิจัย  
    ๓.  ฝ่ายบริการวิชาการ  
    ๔.  ฝ่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
   เปิดคลินิกตะวัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วย/ 

ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี 

		  เปิดคลนิิกจติแจ่มใส เพือ่บรกิารให้ค�าปรกึษาปัญหาสขุภาพจติ โดยพยาบาล ปัจจุบนั
มีจิตแพทย์ประจ�าคลินิกให้การบ�าบัดรักษาโรคทางจิตเวชแบบผู้ป่วยนอก

พ.ศ. ๒๕๔๖     เปิดบริการห้องนวดแผนไทย ซึ่งเป็นอีกทางเลือกส�าหรับผู้รับบริการ
   เปิดหน่วยบ�าบัดวิกฤตและไตเทียม ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครือ่งไตเทยีม ปัจจบัุน(พ.ศ. 

๒๕๕๕) จ�านวน ๑๔ เครื่อง ให้บริการวันละ ๒ รอบ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ 
น. ทกุวนัองัคาร - วนัเสาร์ วนัจนัทร์ให้บรกิาร ๓ รอบ และหยดุทกุวนัอาทติย์ จ�านวน
ผูร้บับรกิารเฉลีย่ ๒๐ – ๒๒ ราย และเปิดบริการหน่วยล้างไตทางช่องท้องโดยมแีพทย์
และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด

   เปิดแผนกจักษุกรรม ให้บริการตรวจวัดสายตา การรักษาและการผ่าตัดโรคทางตา 
เช่น ต้อกระจก  ต้อเนื้อ 

  	เปิดคลินิกส่องกล้องทางเดินอาหาร 

พ.ศ. ๒๕๔๗   เปิดแผนกอายุรกรรม เพื่อให้บริการรักษาโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรค
เบาหวาน 
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พ.ศ. ๒๕๔๘  เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บริการแบบพักค้าง มีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน โดยผู้สูงอายุ
เป็นผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่ไม่เจ็บป่วยรุนแรง และอยู่ภายใต้การดูแล
ของทีมสหสาขาวิชาชีพ

  เปิดคลนิกิพิเศษนอกเวลา ส�าหรับผูร้บับรกิารทีไ่ม่สะดวกมารบับรกิารในเวลาราชการ 

พ.ศ. ๒๕๔๙   ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพได้ขยายบริการเป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๐๐ เตียง โดยเปิด
บริการเพิ่มในแผนกหอผู้ป่วยสามัญชาย 

พ.ศ. ๒๕๕๐   เปิดให้บริการห้องเลเซอร์ตารักษาผู้ป่วยด้านจักษุกรรม โดยจักษุแพทย์

พ.ศ. ๒๕๕๑   เปิดบริการล้างไตผ่านทางหน้าท้องตามนโยบาย ส�านักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ปี ๒๕๕๑

พ.ศ. ๒๕๕๒   เปิดบริการคลินิก หู คอ จมูก 

  เปิดคลินิก โรคภูมิแพ้  

  เปิดคลินิกให้ค�าปรึกษา

  เปิดบริการศัลยกรรมเพื่อความงาม โดยทีมแพทย์เฉพาะทางประจ�า

พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในภาคตะวันออก>
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พ.ศ. ๒๕๕๓  ศนูย์วทิยาศาสตร์สุขภาพปรบัโครงสร้างเป็นหน่วยงานเทยีบเท่าภาควิชา ภายใต้สังกดั
คณะแพทยศาสตร์มีระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นอิสระภายใต้ข้อก�าหนดของ
มหาวิทยาลัย

  เปิดบริการกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูเต็มรูปแบบ 

พ.ศ. ๒๕๕๔  เปิดศูนย์โสตพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้บริการการดูแลรักษาด้านการได้ยิน

  เปิดศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน  เพื่อรองรับผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เช่ียวชาญด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยตลอด 
๒๔ชั่วโมง รวมถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับอุบัติเหตุหมู่ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ให้
บริการครอบคลุมกลุม่นสิตินกัศกึษา บคุลากรภายในมหาวทิยาลยั ประชาชนในเขต
พื้นที่ต�าบลแสนสุข อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป

  เปิดคลินิกโรคจากการท�างาน

  ขยายบริการทางการพยาบาล ณ จุดบริการเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี 

พ.ศ. ๒๕๕๕  เปิดหอผู้ป่วยศัลยกรรม

  โครงการจัดตั้งศูนย์เอกซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
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ปรัชญา 
พฒันาองค์ความรูท้างด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพบนพืน้ฐานวชิาการและการวิจยัเพือ่สขุภาพทีด่แีละ

มีคุณภาพของประชาชน

วิสัยทัศน์ 
ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับประเทศ  ที่ผู้ใช้บริการประทับใจ 

เชือ่มัน่ในคณุภาพการรกัษา  และการบรกิาร  พร้อมพฒันาสูอ่งค์กรคณุภาพบนพืน้ฐานการวิจยั  และองค์กร
แห่งการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง บุคลากรเป็นมืออาชีพ และการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
๑. พัฒนาระบบการสนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพให้มีคุณภาพ
๒. สร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพบนพื้นฐานวิชาการและการวิจัย
๓. บริการวิชาการสุขภาพแก่สังคม
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการภายในให้มีความเป็นเลิศและบุคลากรเป็นมืออาชีพ

นับตั้งแต่ปีงบประมาณ  ๒๕๔๔ เป็นต้นมา ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ด�าเนินการปรับปรุงและ
พฒันาคณุภาพทัง้ในระบบการประกนัคณุภาพทางการศกึษา ผ่านการการรบัรองมาตรฐานด้านสิง่แวดล้อม 
ISO ๑๔๐๐๑: ๒๐๐๑ และการรับรองมาตรฐานต่อเนือ่งเป็นระยะเวลา ๓ ปีตดิต่อกันผ่านการรบัรองคณุภาพ
ตามาตรฐานสถานพยาบาลบันไดขั้นที่ ๒ โดยได้ด�าเนินการพัฒนาทุกระบบอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่ส�าคัญใน
การพัฒนาคือ บุคลากร มีบทบาทส�าคัญของการด�าเนินกิจกรรม เป็นตัวจักรส�าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
ให้เกดิความก้าวหน้า และการบรรลภุารกจิทีต่ัง้ไว้ ปัจจบุนัศนูย์วทิยาศาสตร์สขุภาพ มบีคุลากรกว่า ๓๕๐ คน 
ด�าเนินงานด้วยงบประมาณกว่า ๒๐๐ ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ก�าหนดแผนระยะยาว
ในการขยายพ้ืนที่ให้บริการเป็นโรงพยาบาลขนาด ๔๐๐ เตียง เพื่อให้เป็นโรงเรียนแพทย์ที่สมบูรณ์แบบ  
พร้อมให้การสนับสนุนการเรียนการสอน การด�าเนินงานศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งกระจาย
โอกาสให้ครอบคลุมการให้สุขศึกษาแก่ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกและรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก สนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในชุมชนและสังคมต่อไป 

FACUlty OF mediCine, 
Burapha university
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ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
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โครงการบรูณาการการเรยีนรว่มกลุม่
วิทยาศาสตร์สุขภาพในชุมชน

การบูรณาการการเรียนรู้รายวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นอกเหนือจาก
การศึกษาเนื้อหาและฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนจนครบถ้วน
แล้วนั้นเพ่ือเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนิสิตได้เรียนรู้
บูรณาการ การให้บริการเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนอย่าง
แท้จริง ภาควชิาได้ด�าเนนิการจดัโครงการฝึกภาคสนาม
แบบผสมผสานโดยบูรณาการร่วมกับคณะกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา เช่น คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือให้นสิติจากทุกคณะได้
เรียนรูก้ารปฏบิติังานเป็นทมีสหวชิาชพี ร่วมกับเจ้าหน้าที่
องค์การบรหิารส่วนท้องถิน่ คร ูผูน้�าชมุชน และชาวบ้าน
ในชุมชน โดยการประยุกต์ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไป
สูก่ารปฏบิตังิานจรงิในชมุชน ฝึกประสบการณ์การท�างาน
เป็นทมีกบัเพือ่นนสิติและอาจารย์ในกลุม่คณะวทิยาศาสตร์

สขุภาพซึง่อนาคตจะเป็นเพือ่นร่วมงาน เรยีนรูแ้ละเตมิ
เต็มในศาสตร์ของแต่ละคณะเพื่อวัตถุประสงค์และเป้า
หมายของงานร่วมกัน ได้รู้ถึงวิถีชุมชน การวิเคราะห์
และแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชน การส่ือสารกับชุมชน 
การฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ ซึง่ประสบการณ์เหล่า
นี้นิสิตอาจหาไม่ได้จากห้องเรียน

การดำาเนินงานแบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ การเรียนรู้ภาคทฤษฎี  เป็นการ

จัดการเรียนสอนภาคทฤษฎีในช้ันเรียนให้กับนิสิต ซึ่ง
เรียนรู้ร่วมกันทุกคณะ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา
ชุมชนโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  ฝึกการวางแผนการปฏิบัติ
งานเป็นทีมของนิสิตในระหว่างเรียนด้วย และเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคสนาม

ระยะที่ ๒ การฝึกภาคสนาม  นิสิตที่ได้เรียน
รู้ภาคทฤษฎ๊แล้วจะต้องออกฝึกประสบการณ์ในพื้นที่
จรงิในเขตภาคตะวันออก ระยะเวลา ๗ วัน การฝึกภาค
สนามนี้นิสิตจะแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบตามงานที่ได้รับ

พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในภาคตะวันออก>
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มอบหมายโดยหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้มอบหมายงานในแต่ 
ละวนั อาทเิช่น การฝึกทกัษะการสือ่สารโดยสมัภาษณ์
ชาวบ้านในชมุชนในเรือ่งเกีย่วกบัปัญหาสขุภาพ ปัญหา
สาธารณปูโภค ปัญหาเรือ่งสิง่แวดล้อม และปัญหาเรือ่ง
ความเสี่ยง ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน จากนั้นจะมี
การประชุมกลุ่มทุกเย็นเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
รวบรวมข้อมูล วางแผนงาน ตลอดจนการให้ก�าลังใจ
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ นอกจากนี้นิสิตได้ฝึก
สรปุและวเิคราะห์ข้อมูล น�ามาจดัล�าดบัความส�าคญัโดย
ท�าร่วมกบัตวัแทนผูน้�าชมุชนเพือ่ให้ได้ถงึปัญหาทีชุ่มชน
ตระหนกัอย่างแท้จริง และจัดท�าการบริการให้กับชมุชน
โครงการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น

เมือ่นสิติได้เข้าร่วมกับชุมชนเพือ่วเิคราะห์ปัญหา
แล้ว จะต้องระดมความคดิ วางแผนจดัท�าโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาที่พบ เช่นการจัดโครงการอบรมความรู้ให้
กับประชาชนในชุมชน เช่น โครงการพฤติกรรมดี ชีวี
ปลอดภยั  โครงการบ้านเขาพริก ส่งเสรมิ ป้องกนั ความ
ดันควบคุมได้  โครงการเขาพริกร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพ
โครงการสุขภาพดีติดต่อ โครงการธรรมานามัย โดย
โครงการเหล่าน้ีจะได้รับการสานต่อจากชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนได้ยั่งยืนต่อไป

กิจกรรมการค้นหาปัญหาและการวางแผน
จัดการแก้ปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง ที่มีความแตก
ต่างกบัการเรยีนภาคทฤษฎใีนห้องเรียนนีช่้วยให้นสิิตได้
รับประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท�างาน
ร่วมกับเพื่อนเป็นทีมสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

ผู้น�าชุมชน อสม ชาวบ้าน และอาจารย์ที่ปรึกษาอย่าง
ใกล้ชิด ย่ิงไปกว่านัน้นสิิตได้เรยีนรูแ้ละปรบัตวัในการใช้
ชีวิตอยู่ในชุมชนชนบท ที่มีความแตกต่างจากวิถีชีวิต
ปกติ ซึ่งเป็นผลดีต่อนิสิตในฝึกฝนประสบการณ์ในการ
ปรับตัวในการท�างานรวมกันกับผู้อื่นรวมทั้งกับชุมชน 
เพ่ือเป็นการเตรยีมความพร้อมของนสิิตทีส่ามารถท�างาน
ร่วมกับชุมชนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึง่เป็นไปตามปณธิาน

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาคือ คณะแพทย์
ที่ผลิตแพทย์เพื่อชนบท
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การจดัการเรยีนการสอนในหลกัสตูรแพทยศาสตร
บณัฑิตทีม่คีวามเข้มข้นทางวชิาการสงูทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบิติั โดยใช้ระยะเวลานานถงึ 6 ปีเพ่ือหล่อหลอม
ให้นิสิตแพทย์เป็นบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ คือมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทาง
วิชาการ มีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพ มีความเมตตากรุณา 
มีความมั่นคงทางอารมณ์ มนุษยสัมพันธ์ดีได้นั้น 
เป็นเร่ืองท่ียากยิง่ส�าหรบันสิติแพทย์เอง คณาจารย์ และ
ผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนทั้งสถาบันผู้ให้ทุน  เจ้าหน้าที่ 
รวมถึงผู้ปกครอง การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจให้
กับนิสิตแพทย์ ได้มีภูมิคุ้มกัน มีจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อเป็น
พืน้ฐานในการศกึษาเล่าเรยีนจงึมคีวามจ�าเป็นอย่างมาก 
ด้วยความตระหนักในความส�าคญัข้างต้น คณะแพทยศาสตร์
จึงจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ทางพุทธธรรม ที่เป็น
ประโยชน์ต่อนิสติแพทย์ทกุคน โดยมุง่หวงัให้นสิิตคณะ
แพทยศาสตร์ ได้รู้จักตนเอง รู้จักแก้ปัญหาในทางที่ถูก

ที่ควร ฝึกสมาธิ มีสติ และรู้อารมณ์ด้วยหลักธรรมทาง
พทุธศาสนา เพือ่น�าไปใช้ในชีวิตการเรยีน ชีวิตประจ�าวัน 
และการท�างาน ผูท้ีส่ามารถฝึกสมาธ ิมสีต ิรูอ้ารมณ์อยู่
เป็นประจ�านัน้ จะเป็นผูม้บีคุลกิภาพด ีสงบเยอืกเยน็ มี
ความอดทน อดกลัน้ จติใจสบาย ไม่เครยีด หายหวาดกลวั  
ลดความกระวนกระวาย  มสีตสัิมปชัญญะดี ความจ�าดี 
ส่งเสรมิสมรรถภาพการเรียนรู ้ ทัง้นีค้ณะแพทยศาสตร์
ได้ด�าเนนิกจิกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนือ่งโดยก�าหนดให้
เป็นส่วนหน่ึงของการจดัการเรยีนการสอนทีน่สิิตทุกรุ่น
สมควรเข้าร่วม นอกจากประโยชน์ทีไ่ด้กล่าวมาข้างงต้น
แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมองค์กรทางด้านการมี
จรยิธรรม กระตุน้ให้นสิิตแพทย์ตระหนกัในจรรยาบรรณ
แพทย์ได้เป็นอย่างดี ส่งผลถึงการท�างานในอนาคต 
ป้องกนัปัญหาการร้องเรยีนเรือ่งจรยิธรรมทางการแพทย์
ได้ และเป็นการสบืสานวัฒนธรรมประเพณอีนัดงีามของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย

โครงการเสรมิสรา้งความรูท้างพทุธธรรม

โครงการเสริมสร้างความรู้ทางพุทธธรรม วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี

พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในภาคตะวันออก>

44 ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



โครงการความร่วมมือ

กับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ

เนือ่งจากประเทศไทยจะกา้วเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ การสร้างความร่วมมือและการสร้าง
เครอืขา่ยกบัสถาบนัการศกึษาตา่งประเทศในภมูภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการเรียนรู้สังคม วัฒนธรรม ความรู้
ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี ก็ยิ่งมีความส�าคัญและจ�าเป็น
อย่างยิ่ง 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเองได้ค�านึง
ถึงความส�าคัญดังกล่าว จึงได้สร้างเครือข่ายความร่วม
มือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศและจัดกิจกรรม
ต่างๆ มากมาย เช่น การศึกษาดูงานต่างประเทศ การจัด
โครงการ “แลกเปลี่ยนความรู้ด้านระบบสาธารณสุขระบบ
แพทยศาสตรศ์กึษาและวฒันธรรมทางการศกึษา” เพือ่เปดิ
โอกาสการเรยีนรูใ้หกั้บนสิิตคณะแพทยศาสตร์ ในการแลก
เปล่ียนประสบการณ์ ความรู้ทางด้านระบบสาธารณสุข 
แพทยศาสตรศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษาแพทย์และ
นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างประเทศ ท�าให้นิสิต
เกิดความรู้ความเข้าใจในความเหมือนหรือความแตกต่าง
ระหว่างกัน และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืนต่อไป

โครงการนี้เริ่มด�าเนินการครั้งแรกในเดือน
กรกฎาคม-สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยคณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพารับนักศึกษาแลกเปลี่ยนใน
โครงการแลกเปลีย่นระหว่างมหาวทิยาลัยบูรพาและ
มหาวิทยาลัยต้าลี่ เป็นระยะเวลา ๑ เดือน จ�านวน  
๓ คน ซึ่งผลของการด�าเนินงานดังกล่าวเป็นที่
น่าพอใจ นิสิตต่างประเทศและนิสิตแพทย์ต่างได้
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 
การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในประเทศกลุ่ม
อาเซยีนของคณะแพทยศาสตรม์คีวามเขม้แขง็และตอ่
เนื่องตามล�าดับมากขึ้น เช่น ในปีการศึกษา ๒๕๕๕  
คณะแพทยศาสตร์ได้รับนิสิตลาวเข้ามาศึกษาและ
เรียนรู้ระบบแพทยศาสตรศึกษา โดยมีการติดตาม
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
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โครงการจัดบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
(Youth Friendly Health Service : YFHS)
โครงการจัดบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
(Youth Friendly Health Service : YFHS)

เยาวชน วัยรุ่นเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ซึ่งเป็น
ทรัพยากรที่มีคุณค่าต ่ออนาคตของประเทศชาติ  
และสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ท�าให้เด็กวัยรุ่นเป็นกลุ่มต้องเผชิญกับ
ปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา
เพศสัมพันธ์ ปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
เป็นต้น 

ดังนั้นสิ่งส�าคัญที่ผู้ใหญ่ควรด�าเนินการคือ การ
สร้างเกราะคุ้มกันภัยให้วัยรุ่นและเยาวชน ได้รู้จักและ
เข้าใจตนเอง เข้าถงึบริการด้านสุขภาพและอนามยัการ
เจริญพันธุ์ตามความเหมาะสม โดยให้ค�าแนะน�า ให้
ค�าปรึกษา และดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมในมิติกาย จิต 
วิญญาณ ตอบสนองและส่งต่อการดูแล เพ่ือคุณภาพ
ชวิีตทีด่ใีนกลุ่มวัยรุน่ เยาวชน และครอบครัว สร้างทกัษะ
การเรียนรู้เพื่อจัดการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมกับ
วัย โดยมุ่งหวังให้มีสุขภาวะ มีคุณภาพชีวิตและมีความ
สดใสสมวัย 

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นหน่วยงานภายใน
คณะแพทยศาสตร์ที่ให้บริการครอบคลุมมิติด้านการ
รกัษาพยาบาล ควบคมุป้องกนั ฟ้ืนฟสูภาพ และมุง่เน้น
การสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อการ
ดูแลด้านสุขภาพอย่างเต็มศักยภาพ และเข้าถึงกลุ่ม

เป้าหมาย ได้เล็งเห็นความส�าคัญในเรื่องดังกล่าวจึง
บรูณาการการจดับรกิาร จดัส่ิงแวดล้อม และสนบัสนนุ
แนวทางจัดบริการเพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงที่หลาก
หลายทั้งในเชิงรุกและเชิงรับให้กับกลุ่มเยาวชน และ
วัยรุ่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมุ่งหวัง
ให้สามารถด�าเนนิการได้อย่างครอบคลุม ต่อเนือ่ง และ
เป็นรูปธรรม

กิจกรรมสำ�คัญของโครงก�ร

๑. กิจกรรมเชิงรุกเพื่อเสริมทักษะชีวิต 
- การค้นหารากเหง้าปัญหา ณ สถานที่จริง 
- การเยีย่มหอพกัและส�ารวจปัญหาความต้องการ  
- การสร้างแกนน�านกัเรยีน แกนน�านิสติเพ่ือสอด

ส่องดูแล
- สร้างเครอืข่ายครใูนการดแูลสขุภาพและส่งต่อ
- กิจกรรม สื่อ เหมาะสมกับวัย/ สถานที่ และ

เวลาตามที่กลุ่มเป้าหมายสะดวก
๒. กิจกรรมเชิงรับ คลินิกวัยรุ่น
 บริการให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพทั่วไป สุขภาพ

ทางเพศ สุขภาพจิต และสนบัสนุนส่ือให้ความรู ้อปุกรณ์
คมุก�าเนดิ และบรกิารให้ค�าปรกึษาช่วงเทศกาลรบัน้อง 
ตัง้รบัภาวะหายใจหอบจากความเครยีด HYPERVEN-
TILATION

พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในภาคตะวันออก>
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๓. การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงวัยรุ ่น โดยใช้
ช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น HOTLINE / E-MAIL/ 
Facebook

มกีลุ่มเป้าหมายหลกัน�าร่องในการด�าเนนิงานของ
โครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตวัยรุ่น ใน
จังหวัดชลบุรี ได้แก่ โรงเรียนในเขตและนอกเขตพื้นที่ 
พีห่อ พีเ่ชยีร์ พีว๊่าก องค์การนสิติ นายกสโมสรนสิติของ
มหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ องค์กรเอกชน มูลนิธเิข้าถงึเอดส์ เครอืข่าย
ครใูนจังหวัดชลบรุ ีเพือ่เป็นเครอืข่ายในการดแูลสุขภาพ
วัยรุ่นในจังหวัด เกิดเป็นเครือข่ายท�างานจ�านวนมาก 
เช่นแกนน�านักเรียน จังหวัดชลบุรี แกนน�าครู อาจารย์ 
ในเขตพืน้ทีต่�าบลแสนสขุ และในจงัหวดัชลบรุ ีเครอืข่าย
คณะท�างานเทศบาลต�าบลแสนสุข คณะท�างานเอดส์
ต�าบลเสม็ด เครือข่ายที่ปรึกษาหอพัก พี่หอ และนายก
สโมสรนิสิตทุกคณะ ของมหาวิทยาลัย

ผลการด�าเนนิงานได้รบัการประเมนิจากส�านกังาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เป็นโมเดลคลินิกวัยรุ่น ที่จัด
รูปแบบการให้บริการที่เข้าถึงวัยรุ่น ได้รับการเผยแพร่
ในการจัดอบรมแกนน�านักเรียนของจังหวัดชลบุรี และ 
จดัอบรมคณะครูอาจารย์ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมและมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี  

ในอนาคตจะมกีารขยายพืน้ทีใ่ห้มากขึน้ เนือ่งจาก
ปัจจุบันการจัดกิจกรรมยังไม่ครอบคลุมในกลุ่มวัยรุ่น
ทั้งหมด ที่ควรจะได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสารใน
การดูแลสขุภาพของตนเอง ทัง้กลุ่มปกต ิกลุ่มเสีย่งและ
กลุ่มทีก่�าลังได้รับผลกระทบ จึงมแีนวทางทีจ่ะจดักิจกรรม
รณรงค์เพ่ือป้องกันปัญหาต่างๆ ในกลุ่มวัยรุ่นต่อไป 
อย่างต่อเนื่องในทุกภาคการศึกษา และขยายการให้
บริการที่หลากหลายช่องทาง เปิดกว้างในกลุ่มวัยรุ่น 
โดยไม่จ�ากัดเขตพื้นที่การให้บริการ
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บนเส้นทาง

แพทย์บูรพา
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หลักสูตร

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ด�าเนิน
การจัดท�าหลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ ส�าหรับการเรยีน
การสอนโดยเนือ้หาของหลักสูตร มุ่งเน้นการผลติแพทย์
ให้เหมาะสมต่อระบบบรกิารทางการแพทย์และสาธารณสขุ
ของประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออก มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เทียบ
เท่ามาตรฐานสากล ทัง้นีไ้ด้ด�าเนนิการจดัท�าและปรบัปรงุ
หลักสูตร ดังนี้

๑. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๔๕

๒. หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ  หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. ๒๕๔๕และเริ่มใช้กับนิสิตแพทย์รุ่นที่ ๑ ในปีการ
ศึกษา ๒๕๕๐

๓. หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑติ หลักสูตรปรบัปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕  เริม่ใช้กบันสิติแพทย์รุน่ที ่ในปี ๗ ในปีการ
ศึกษา ๒๕๕๖ และจะด�าเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 
อีกครั้งหลังจากครบรอบในการใช้หลักสูตร ซ่ึงมีระยะ
เวลา ๖ ปี ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ระบบก�รศึกษ�

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งการ
ศึกษาออกเป็น ๓ ระยะ

  ระยะที่ ๑ การศึกษาทั่วไป เป็นการศึกษาใน
ชั้นปีที่ ๑ โดยใช้ระบบทวิภาค (Semester)

  ระยะที่  ๒ การศึกษาระดับปรีคลินิก เป็นการ
ศึกษาในชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่  ๓ โดยใช้ระบบทวิภาค 
(Semester)

การผลิตบัณฑิต
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  ระยะที่ ๓ การศึกษาระดับคลินิก เป็นการศึกษาในชั้น
ปีที่ ๔–๖ โดยใช้ระบบการศึกษาตลอดปี (Year Course) โดย
การศึกษาชั้นคลินิกนิสิตต้องไปศึกษาที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา 
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย 
จ.ชลบรุ ีและศูนยแ์พทยศาสตรศกึษา  โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยั
ภูเบศร จ.ปราจีนบุรี  

ก�รรับนิสิต

ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

๑. ผู้สมัคร หรือบิดาผู้ให้ก�าเนิด  หรือมารดาผู้ให้ก�าเนิด
มีภูมิล�าเนาตามทะเบียนบ้าน อยู่ใน ๙ จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ  
สมทุรปราการ นครนายก ฉะเชงิเทรา ชลบรีุ ระยอง จนัทบุร ีตราด 
ปราจีนบุรี และสระแก้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่สมัคร

๒. เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าหลักสูตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนด

๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย
ศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐตามโครงการพิเศษ
ต่างๆที่ได้ยืนยันสิทธิกับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว

๔. ไมเ่ปน็ผูก้�าลงัศกึษาเกินชัน้ปทีี ่๑ ในมหาวิทยาลัย/สถาบัน
การศกึษาของรฐัทีเ่ขา้รว่มระบบการคดัเลอืดนกัศกึษารว่มกบั สกอ. 
ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร (หากมีการลง
ทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ ๑ จะถือว่าศึกษา
ในชั้นปีที่เกินชั้นปีที่ ๑)

๕. ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์

๖. เป็นผู้ท่ีมีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะรับ
ราชการได้เมื่อจบการศึกษา ตามคุณสมบัติที่ก�าหนดไว้ส�าหรับ
ข้าราชการพลเรือน การรับราชการจะต้องเข้าระบบการใช้ทุนตาม
ระเบียบของทางราชการ

จำ�นวนนิสิต

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเริ่มเปิดรับนิสิตเข้า
เรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ 
ปจัจุบนัคณะแพทยศาสตร์มนีสิติจ�านวน ๖  ชัน้ป ีรวมทัง้ส้ิน ๒๓๗ คน 

ปีก�รศึกษ� จำ�นวนนิสิต (คน)

๒๕๕๕ ๔๖

๒๕๕๔ ๔๘  

๒๕๕๓ ๔๘

๒๕๕๒ ๓๒

๒๕๕๑ ๓๒

๒๕๕๐ ๓๑

รวม ๒๓๗

๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 51



ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๕ คณะแพทยศาสตร์
ผลติผลงานวจัิยทางดา้นวทิยาศาสตร์สขุภาพทีมุ่่งเนน้การ
ตอบสนองความตอ้งการของชมุชนเปน็หลกั ผลงานวิจยั
ในภาพรวมเพิม่จ�านวนขึน้ตามล�าดบัและเปน็ไปในทศิทาง
ทีด่ ีในระยะเวลา ๑๐ ป ีคณะแพทยศาสตร์มีผลงานวจิยั
จ�านวน ๑๑๐ เรื่อง งบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกสว่นงานรวมทัง้สิน้ ๑๕,๑๕๒,๕๐๕ 
บาท คณะแพทยศาสตรไ์ดพ้ฒันาระบบและกลไกการวจิยั
ใหม้ปีระสิทธภิาพตามมาตรฐานของการประกันคณุภาพ
การศึกษาระดบัอดุมศกึษา ส�านกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาเพือ่การสง่เสริมสนบัสนนุการด�าเนนิการวจัิย 
อ�านวยความสะดวกในการท�าวิจัย ช่วยเหลือนักวิจัยรุ่น
ใหม่ให้สามารถผลิตผลงานวิจัยได้ส�าเร็จ รองรับการ
ขยายงานวิจัยของคณะให้เต็มศักยภาพและพัฒนาให้
เปน็ศนูยว์จิยัครบวงจรในอนาคตเพือ่ตอบสนองการเปน็
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งภาคตะวันออก

คณะแพทยศาสตร์สนับสนุนให้มีการผลิตผลงาน
วจัิยแบบบรูณาการ คณะผูว้จิยัทีม่าจากสหสาขาวชิาชพี 

ทัง้แพทย์  พยาบาล เภสัชกร นกัโภชนาการ นกัวิชาการ
สาธารณสุข ฯลฯ เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้
เกดิประโยชนส์งูสดุแกค่ณุภาพชวีติของประชาชนในภาค
ตะวันออก คณะแพทยศาสตร์มีวิสัยทัศน์ในการสร้าง
บัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพ มีพันธกิจ
ในการส่งเสรมิการวิจยัเชิงบูรณาการทางการแพทยแ์ละ
วทิยาศาสตรส์ขุภาพ  โดยก�าหนดจดุยืนในการพฒันาผล
งานวจิยัทางดา้นวทิยาศาสตร์สขุภาพทีส่ามารถน�าไปใชใ้ห้
เกิดประโยชนท์ีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของสังคมไทย
และสากล นโยบายด้านการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์
จึงมีสาระส�าคัญ ดังนี้ 

๑. ส่งเสริม สนับสนุนการท�าวิจัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของคณะ
แพทยศาสตร์

๒. สง่เสรมิการผลติผลงานวจิยัดา้นแพทยศาสตร์
ศึกษา  การวิจัยสหสถาบัน การวิจัยทางคลินิก การวิจัย
แบบ R๒R (Routine to Research)  และการวจิยัสถาบนั 

๓. ส่งเสริมให้มีนักวิจัยรุ่นใหม่  พัฒนาศักยภาพ

การวิจัย
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นักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
๔. พฒันาระบบและกลไกดา้นการบรหิารงานวิจัย

ให้มีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๕. สรา้งเครอืขา่ยการวจิยัอนัจะน�าไปสูก่ารผลติผล
งานวิจัยที่สร้างคุณค่าให้แก่สังคมมากขึ้นสอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์มหาวทิยาลยัในการเปน็เลศิทางศาสตรด์า้น
ผู้สูงอายุ 

ผลงานวจิยัในรอบ ๑๐ ปทีีผ่า่นมานีม้คีวามหลาก
หลายเนือ่งจากคณะมีนโยบายสง่เสรมิสนบัสนนุให้บคุลากร
สายวิชาการและสายสนับสนนุผลิตผลงานวิจยัทีส่ามารถ
น�ามาใช้ประโยชนใ์นส่วนงานและในชุมชนสังคมได้ อาท ิ
งานวิจัยสถาบัน งานวิจัยแพทยศาสตร์ศึกษา งานวิจัย
ทางคลินิก งานวิจัยแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น

และในระยะเวลาต่อมาคณะแพทยศาสตร์กไ็ด้เข้า
ร่วมเป็นส่วนงานน�าร่องในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้ต้นแบบระบบการ
บรหิารจัดการโครงการวจิยัของศนูย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
คณะแพทยศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็เริ่มสร้างเครือข่าย
การวิจัยกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่ 
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสขุศาสตร์ คณะการ
แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 
และคณะศึกษาศาสตร์ ในการจดัท�าแผนงานวจัิยทีต่อบ
สนองยทุธศาสตร์การวจัิยของชาต ิประเดน็เร่งด่วนที ่๑๓ 
สังคมผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ. 
๒๕๕๕-๒๕๕๘) โดยมุ่งให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูง
อายุนี้ถูกน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไป
ในสังคมไทย นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับส่วนงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (Medical Research 
Network of the Consortium of Thai Medical Schools) 
เพือ่ด�าเนนิการศกึษาวจิยัในโครงการวจิยัด้านวทิยาศาสตร์
สุขภาพขนาดใหญ่ กับโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ 

คณะแพทยศาสตร์มุ่งหวงัว่าการพฒันาระบบและ
กลไกการวจิยัเพือ่ส่งเสริมให้เกดิผลงานวจิยัทีม่คีณุภาพ 
เกิดองค์ความรู้ขนาดใหญ่ที่สามารถน�าไปใช้แก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขได้นี้ 
จะท�าให้คณะแพทยศาสตร์มก้ีาวย่างทีม่ัน่คงทางวิชาการ 
และเป็นทีพ่ึง่ทางด้านสุขภาพอนามยัให้กบัประชาชนใน
สังคมภาคตะวันออก เป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนา
วิทยาการที่ก้าวหน้าของประเทศสืบไป 

คณะแพทยศ�สตร์มีคว�มภ�คภูมิใจเป็นอย่�งยิ่ง เมื่อปี พ.ศ. 

๒๕๔๖ ผลงานวจิยัสิง่ประดษิฐ ์“กระบอกสญุญากาศ” ของ

นางสาวลดัดา วทิยประภารตัน ์พย�บ�ลท่ีปฏบัิติง�น ณ ศนูย์

วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พ 

คณะแพทยศ�สตร์ ได้รับก�รจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรฉบับแรก

ของมห�วิทย�ลัยบูรพ� (ปัจจุบันได้โอนสิทธิ์ให้มห�วิทย�ลัย

เพื่อก�รใช้ประโยชน์แล้ว) 
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คณะแพทยศาสตร์เริ่มมีภารกิจการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมในช่วงปี ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา เนื่องด้วย
ในระยะแรกของการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ต้องจัด
เตรยีมความพร้อมระบบและกลไกของงานส�าคญัหลาย
ประการ หากมองย้อนไปต้ังแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา 
คณะแพทยศาสตร์ได้พัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ 
ระบบและกลไกการจดัการเรยีนการสอน การวิจยั การ
บรกิารวชิาการ มาตามล�าดบั กระทัง่ปีการศกึษา ๒๕๕๐ 
คณะแพทยศาสตร์มีความพร้อมในการรับนิสิตรุ่นที่ ๑ 
จึงเริ่มด�าเนินงานตามพันธกิจอย่างจริงจัง  

ในอีก ๓ ปีต่อมา (ปี ๒๕๕๓) สภามหาวิทยาลัย
บูรพาได้อนุมัติให้ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าเป็น
หน่วยงานภายใต้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ โดยให้มีการ
บริหารจดัการอย่างเป็นอิสระภายใต้ระเบยีบข้อก�าหนด
ของมหาวิทยาลัย  เป้าหมายหลักคอืการใช้ทรพัยากรท่ี
มีอยู่อย่างคุ้มค่า ทั้งโครงสร้างทางกายภาพ บุคลากร 
งบประมาณ และองค์ความรูส้�าหรบัพฒันางานการเรียน
การสอน งานวิชาการ การวิจัย และงานบริการวิชาการ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ผู้เรียน และสังคมภาค
ตะวนัออก  ด้วยเหตนุีเ้องท�าให้คณะแพทยศาสตร์มีการ

การบริการวิชาการ
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ขยายงานอย่างรวดเร็ว และที่เห็นชัดเจนคือการบริการ
งานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ชุมชน และ
สังคม

โครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมในขณะนี้มีมากกว่า ๕๐  โครงการต่อปี และมี
รูปแบบที่หลากหลาย ทั้งแบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้
จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม เพื่อตอบ
สนองความต้องการและการแก้ไขปัญหาทางด้านสขุภาพ
อนามัยของประชากรในเขตภาคตะวันออกซึ่งสามารถ
จ�าแนกตามกลุ่มเป้าหมายหรือภารกิจ ดังนี้

๑) โครงการ/กจิกรรมส�าหรับกลุม่เดก็และเยาวชน  
เช่น โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการอนามัย
ลูกรัก โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โครงการ
บ�าบัดและป้องกันยาเสพติด คลินิกวัยใส อนามัยเจริญ
พันธุ์ 

๒) โครงการ/กจิกรรมส�าหรบักลุม่วยัท�างาน ได้แก่ 
โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  
มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก โครงการอบรมอาชีว
อนามยัส�าหรบับคุลากร โครงการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 
(สูบบุหรี่ โรคอ้วน)

๓) โครงการ/กิจกรรมส�าหรับกลุ่มผู้สูงอายุ  เช่น 
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  ชมรมผู้สูงอายุ

๔) โครงการ/กิจกรรมส�าหรับประชาชน  ผู้สนใจ
ทัว่ไป เช่น โครงการบรรยายวชิาการต่างๆ โครงการเผย
แพร่บทความทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
รายการ “สุขภาพดี มีสุข” โครงการออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ในชุมชนใกล้เคียงและพื้นที่ห่างไกล

๕) โครงการ/กิจกรรมทางวชิาการ เช่น โครงการ
อบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานส�าหรับแพทย์  
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 

๖) โครงการความร่วมมือเพื่อการใช้ทรัพยากร
ร่วมกนัเช่น โครงการผ่าตดัต้อกระจกส�าหรบัผูส้งูอายุ ที่
ด�าเนินการร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลเมตตาประชา
รกัษ์ เทศบาลเมอืงแสนสุข ชลบรีุ และคณะแพทยศาสตร์ 

โครงการบูรพาคืนเด็กโสตสู่สังคม เพื่อสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กบันกัเรยีนทีม่คีวามบกพร่องทางการ
ได้ยนิในเขตภาคตะวนัออกซึง่ด�าเนนิการร่วมกนัระหว่าง
โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบุรี โรงเรียนสาธิต “พิบูล
บ�าเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา เทศบาลเมอืงแสนสุข ชลบรีุ 
และคณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น 

๗) โครงการ/กจิกรรมเน้นการบรูณาการระหว่าง
การเรียนการสอน การวิจัย เช่น โครงการร่วมฝึกภาค
สนามของส่วนงานสาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพได้แก่ คณะ
แพทยศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทยอภยัภเูบศร คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา การศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุใน
ชุมชนภาคตะวันออก 

กล่าวได้ว่าการบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็น
พนัธกจิทีส่�าคญัย่ิงของคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
บรูพา รปูแบบการให้บรกิารวชิาการทีม่คีวามหลากหลาย
นี้นอกจากจะเป็นการท�าประโยชน์ให้กับชุมชน  สังคม
แล้วยังเป็นประโยชน์โดยตรงต่อคณะแพทยศาสตร์ด้วย
คอืเป็นการเพิม่พนูความรู ้ทกัษะ และประสบการณ์ของ
บคุลากรทกุระดบัอนัจะน�าไปสู่การพฒันาคณุภาพงานการ
เรยีนการสอน การวิจยั การสร้างเครอืข่ายความร่วมมือ
กบัองค์กรภาคประชาชน ภาครฐั และภาคเอกชนได้เป็น
อย่างดี รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนงาน หรือ
สร้างรายได้ให้กับส่วนงานได้อีกทางหนึ่งด้วย 
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การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นพันธกิจ
ส�าคัญยิง่ประการหนึง่ของสถาบนัอดุมศกึษา ดงันัน้คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับูรพา มนีโยบายในการพฒันา
ระบบและกลไกการด�าเนินงานด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพ โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกฝังค่านิยมของ
องค์กรถ่ายทอดสู่บุคลากรและนิสิตให้เกิดพฤติกรรมที่
พึงประสงค์เป็นไปตามปรัชญาและธรรมชาติของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในอันที่จะพัฒนาให้
นสิติเป็นคนด ี คนเก่ง และมีความสขุอย่างพอเพยีงตาม
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง มีค่านยิมขององค์กรร่วม
กนัเป็นหลักในการท�างาน คอื ค�าว่า ACTIVE ซึง่ หมาย
ถงึ ความกระตือรือร้น ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ผ่านพฤตกิรรมทีพ่งึ
ประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ

A chieve มุง่สมัฤทธิ ์คอื การมุง่สร้างพฤตกิรรม
ของคนในองค์กรให้เป็นผู้ที่มุ่งมั่นในการท�างานอย่างมี
เป้าหมาย ยึดผลสัมฤทธิ์ พัฒนากระบวนการไปสู่เป้า
หมายอย่างรับผิดชอบและมุ่งมั่น โดยมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ คือ ๑. ตั้งเป้าหมาย ๒. พัฒนากระบวนการสู่
เป้าหมาย ยึดยุทธศาสตร์องค์กร ๓. มีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ มุ่งมั่นท�าอะไรท�าจริง

C ontinuous quality improvement คิดพัฒนา 
คือ การมุ่งสร้างพฤติกรรมคนในองค์กรให้เป็นคนที่คิด
เป็น ท�าเป็น พฒันาตนเองและงานอย่างต่อเนือ่งเพือ่ส่ิง
ที่ดีกว่า โดยมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ คือ ๑. คิดพัฒนา
สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา คิดแล้วท�า ๒. คิดสร้างสรรค์ 
ขยนัเรยีนรู ้แลกเปลีย่น(KM) ๓. คดิพฒันาปรบัปรงุงงาน
อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลงานอย่างสม�่าเสมอ

T eamwork ประชาร่วมใจ คือ  การมุ่งสร้าง
พฤตกิรรมคนในองค์กรให้มคีวามสามคัค ีกลมเกลยีวใน
การท�างานเป็นทีม รู้เข้าใจในความเป็นทีม ท�างานเป็น
ทีมอย่างมืออาชีพ โดยมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ คือ 
๑.ร่วมแรงร่วมใจ ๒. มุง่มานในการท�างานเป็นทมี ๓. รูจั้ก
ปรับตนให้เป็น ผู้น�าที่ดี ผู้ตามที่ดี ผู้พูดดี ผู้ฟังที่ดี

I nnovation สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ คือ การ
มุง่สร้างพฤตกิรรมของคนในองค์กรให้เป็นผูท้ีอ่ยูก่บัความ
รู้ แสวงหาความรู้ น�าความรู้มาพัฒนาความคิดตนเอง 
เพ่ือสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กร น�าพา
องค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรม โดยมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ คือ ๑.เป็นผู้ใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอด
ชวีติ ๒. กล้าคิด กล้าท�า กล้าเปลีย่นแปลง ๓. สรรค์สร้าง
สิ่งใหม่ แสวงหาสิ่งที่ดีกว่าเดิม คิดบวก

V olunteer คอื การมุง่สร้างพฤตกิรรมของคนใน
องค์กรให้เป็นผู้ทีม่จีติใจและความคดิทีดี่ มุง่สร้างประโยชน์
สขุแก่คนรอบข้างและสงัคม โดยมพีฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ 
คอื ๑. มคีวามเอือ้เฟ้ือ เสียสละเพือ่ส่วนรวมเป็นทีต่ัง้ ๒. 
มนี�า้ใจ ช่วยเหลือผู้อืน่อย่างไม่หวังผลตอบแทน ปรารถนา
ให้ผู้อื่นมีความสุข จิตใจดี ๓. เข้าร่วมกิจกรรมของสังคม 
และองค์กรอย่างต่อเนื่อง

E thics มีจรรยาวิชาชีพ คือ การมุ่งสร้างคนใน
องค์กรให้เป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม เคารพใน
วิชาชีพของตนเองและผู้อืน่ เพือ่ส่งมอบส่ิงทีดี่ทีสุ่ดแก่ทุก
คน โดยมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ คือ ๑.มีใจเมตตา 
ซื่อสัตย์ เสียสละ ๒. มีจรรยาบรรณ คุณธรรม ๓. ยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคณะ
กรรมการท�านุบ�ารุงศลิปะและวฒันธรรม ท�าหน้าท่ีวางแผน 
ด�าเนินการ และบริหารจัดการงานท�านุบ�ารุงศิลปะและ
วฒันธรรมทัง้การอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูสบืสาน เผยแพร่วัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ตามจุดเน้นของคณะแพทยศาสตร์ซึ่ง
เน้นศาสตร์การดแูลผูส้งูอาย ุอาชวีเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์
ชมุชนแหล่งท่องเทีย่วทางทะเล ผ่านกจิกรรมและโครงการ
ต่าง ๆ  ทีท่างคณะแพทยศาสตร์ จดักจิกรรมร่วมกับชุมชน 
โดยมทีัง้นิสิตและบคุลากรร่วมแรงร่วมใจในการสร้างและ
ปลูกฝังจิตส�านึกของการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย และมีการบูรณาการงานด้านท�านุบ�ารุงศิลปะและ
วฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอน มวีตัถปุระสงค์เพือ่
ให้ผู้เรยีนได้ซมึซบัความงดงาม และความดงีามด้านศลิปะ
และวัฒนธรรมไทย ดังนี้คือ

๑. การจดัการเรยีนการสอนในวชิาเวชศาสตร์ชุมชน 
ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชุมชนไม่เพียงแต่
ด้านการดูแลรักษาสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมุ่งหมายให้นิสิต
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ ่น ความเชื่อและแบบแผนทาง
วัฒนธรรมของชุมชนด้วย

๒. การจัดการเรียนการสอนในวิชาเวชศาสตร์เชิง
ประจกัษ์ ทีใ่ห้นิสติได้ศกึษาวจิยัเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใช้
ชวีติของนสิติ และชมุชน เพ่ือเรียนรู้สภาพและวิถีชีวติจาก
สถานการณ์จรงิผ่านกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ให้นสิติ
สามารถน�าผลการเรียนรู้ไปใช้ในการปรับเปลีย่นพฤตกิรรม 
และสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ดีในชุมชนได้

ส�าหรบัการบรูณาการงานด้านท�านบุ�ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้
มส่ีวนร่วมในการท�านบุ�ารุงศิลปะและวฒันธรรมไทย ซึง่มี
กจิกรรมต่าง ๆ  มากมายทีน่สิติมส่ีวนร่วมและจรรโลงความ
เป็นไทยอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่

๑. โครงการวันไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์ 
๒. โครงการสบืสานประเพณีสงกรานต์ รดน�า้ด�าหวั 

ขอพรผู้ใหญ่
๓. โครงการท�าบุญเก้าวัด ประเพณีถวายเทียนวัน

เข้าพรรษา
๔. โครงการประเพณวีนัท�าบญุครบรอบวนัคล้ายวัน

สถาปนาคณะแพทยศาสตร์ และศนูย์วทิยาศาสตร์สขุภาพ
๕. โครงการกิจกรรมออกหน่วยวันมหิดลและพิธี

วางพวงมาลา
๖. โครงการประเพณีวันลอยกระทง
๗. โครงการเชือ่มความสมัพนัธ์และประเพณีวันขึน้

ปีใหม่ ฯลฯ
หากเรามาศึกษาความหมาย ชอง “ศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย” จะพบว่า “ศิลปะ” คือ ความงาม คุณค่า
ของความงดงาม หรือผลงานของมนุษย์ที่มีจุดมุ่งหมาย
การสร้างสรรค์และแสดงออกถึงความงาม เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ ให้มนษุย์มีอารมณ์
เพลดิเพลนิและมคีวามสขุแห่งชีวติอย่างแท้จรงิ “วฒันธรรม” 
หมายถึง “แบบอย่างหรอืวถีิการด�าเนนิชวีติของชมุชนแต่ละ
กลุ่ม เป็นตัวก�าหนดพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างปกติ
สุขในสังคม” วัฒนธรรมแต่ละสังคมจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับข้อจ�ากัดทางภูมิศาสตร์ และทรัพยากรต่างๆ ลักษณะ
อกีประการหนึง่ของวัฒนธรรมคอื เป็นการส่ังสมความคิด 
ความเชื่อ วิธีการ จากสังคมรุ่นก่อนๆ มีการเรียนรู้ และ
สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อๆ ไปได้ วัฒนธรรมใดที่มีรูป
แบบ หรือแนวความคิดที่ไม่เหมาะสม ก็อาจจะเลือนหาย
ไปได้ และหากมองในมมุมองของ “ความเป็นไทย” น้ันจะ
มีลักษณะของวัฒนธรรมไทยดังต่อไปนี้ คือ ๑.ความเป็น
เมอืงพทุธทีม่ศีาสนาพทุธเป็นศาสนาประจ�าชาต ิแต่ขึน้อยู่
กับถิ่นฐานในประเทศไทยด้วยว่าเมืองไทยไม่มีการแบ่ง
ชนช้ันและศาสนาท�าให้คนไทยเราสามารถทีจ่ะเรยีนรูแ้ละ
อยูร่่วมกนัแม้ต่างศาสนาด้วยความกลมเกลยีวกนัได้ ๒. มี
พระมหากษัตรย์ิทรงเป็นประมขุ ๓. มอีกัษรและภาษาไทย 
๔.มีประเพณีไทย ๕. มีศิลปกรรมไทย ๖.มีมารยาทอย่าง
ไทย ๗. มีวัฒนธรรมพื้นฐาน เช่น การแต่งกาย การรับ
ประทานอาหาร ยาไทยที่เป็นภูมิปัญญาไทย เป็นต้น 

ศิลปะและวัฒนธรรมไทย จึงเป็นส่ิงที่แสดงความ
เป็นชาตใิห้ปรากฏชดัเจนขึน้ ความโดดเด่นด้านศลิปะและ
วัฒนธรรมไทย ขึ้นอยู่กับคนในชาติร่วมใจกันพัฒนาและ
สร้างเอกลักษณ์ให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา น้อมน�ามาใส่ใจร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
สืบสานและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย รวมทัง้ภูมปัิญญาท้อง
ถิ่นไทยให้ธ�ารงสืบต่อไป
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การประกันคุณภาพการศึกษา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ซึ่งผลการประเมินปรากฎดังต่อไปนี้

แผนภูมิแสดงระดับคะแนน แยกตามองค์ประกอบเปรียบเทียบในแต่ละปีการศึกษาที่เริ่มด�าเนินการ
ประเมินตนเองตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐จนถึงปัจจุบัน

(ในปีการศึกษา๒๕๕๐ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้ท�าการเปรียบเทียบจากคะแนนเต็ม ๓)

ผู้บริหารและบุคลากร คณะ
แพทยศาสตร์ ถ่ายภาพร่วมกับคณะ
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๐
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ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยบรูพา เปิดการเรยีนการสอนเป็นปีแรก ซึง่
สอนโดยคณะแพทยศาสตร์ เพียง ๑ รายวิชาจากการ
ประเมินโดย ๓๖ ตัวบ่งชี้ของ สกอ. พบว่าคุณภาพเฉลี่ย 
อยูใ่นระดบั พอใช้ แต่เม่ือประเมิน ร่วมกับตัวบ่งชีเ้ฉพาะ 
(๓๗ ตัวบ่งชี้) พบว่า คุณภาพเฉลี่ย อยู่ในระดับดี ใน
ภาพรวมคณุภาพของปัจจยันาเข้า อยูใ่นระดบัด ีคณุภาพ
ของกระบวนการอยูใ่นระดบัพอใช้ คณุภาพของผลลพัธ์
อยู่ในระดับพอใช้

ในปีการศกึษา ๒๕๕๑ ผลการด�าเนนิงานของคณะ
แพทยศาสตร์ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีการ
ประเมินโดย (๓๖ ตัวบ่งชี้) ของ สกอ. พบว่าคุณภาพ
เฉล่ีย อยู่ในระดับ ดี และเมื่อประเมิน ร่วมกับตัวบ่งชี้
เฉพาะ (๓๗ ตัวบ่งชี้) พบว่า คุณภาพเฉลี่ย อยู่ในระดับ 
ดีโดยสรุป ในภาพรวมคุณภาพของปัจจัยน�าเข้า อยู่ใน

ระดับพอใช้ คุณภาพของกระบวนการ อยู่ในระดับดี 
คุณภาพของผลลัพธ์ อยู่ในระดับพอใช้

ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ผลการด�าเนินงานของ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา ในภาพรวมมคีณุภาพ
อยู่ในระดับ ดี (๒.๓๐) พบว่า การประเมินโดย ๓๗ ตัว
บ่งช้ีของ สกอ. พบว่าคุณภาพเฉล่ีย อยู่ในระดับ ดี (๒.๓๐) 
และเมือ่ประเมนิร่วมกบัตวับ่งชีเ้ฉพาะของคณะแพทยศาสตร์ 
รวมเป็น ๓๙ ตัวบ่งชี้ พบว่า คุณภาพเฉลี่ย อยู่ในระดับ 
ดี (๒.๓๑)โดยสรุป ในภาพรวมตามเกณฑ์ของ สกอ. มี
คณุภาพของปัจจยัน�าเข้า อยู่ในระดับพอใช้คณุภาพของ
กระบวนการ อยูใ่นระดบัดมีาก และคณุภาพของผลลพัธ์ 
อยู่ในระดับพอใช้ และตามเกณฑ์ของ สกอ. รวมกับตัว
บ่งชีเ้ฉพาะของคณะฯ มคีณุภาพของปัจจยัน�าเข้า อยูใ่น
ระดับดี คณุภาพของกระบวนการ อยู่ในระดับดีมาก และ
คุณภาพของผลลัพธ์ อยู่ในระดับพอใช้

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๑
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ผู้บริหารและบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๒

ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ผลการด�าเนนิงานของคณะ
แพทยศาสตร์ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ได้
คะแนน ๔.๑๔ การประเมิน ๙ องค์ประกอบคุณภาพ 
๒๓ ตัวบ่งชี้ของสกอ. พบว่าคุณภาพเฉลี่ย อยู่ในระดับ 
ดี ๔.๑๔ และเมื่อประเมินร่วมกับองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้เฉพาะของคณะ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบอัต
ลักษณ์ของสถาบัน ๑ องค์ประกอบคุณภาพ ๑ ตัวบ่งชี้

และ ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ อัตลักษณ์ของบัณฑิต ๑ 
ตวับ่งช้ี รวมเป็น ๑๐ องค์ประกอบคณุภาพ ๒๕ ตวับ่งชี้ 
พบว่าคณุภาพเฉล่ียอยูใ่นระดับ ดี (๔.๑๗) ซึง่อยูใ่นระดบั
ดี มาตลอดตัง้แต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓โดยสรปุ 
ในภาพรวมคุณภาพของปัจจัยน�าเข้าอยู่ในระดับพอใช้ 
คุณภาพของกระบวนการอยู่ในระดับดี คุณภาพของ
ผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมาก
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๓

ผู้บริหารและบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 
ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๔

โดยในปีการศกึษา ๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับคณะ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ที ่
ส�านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) 
และส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
ก�าหนด โดยมีผลการประเมินในระดับดี คือได้
คะแนนการประเมินเฉลีย่ ๔.๑๓ จากคะแนนเต็ม 
๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๐ (บรรลุเป้าหมาย ๑๙ 
ตวับ่งชี ้จาก ๒๓ ตวับ่งชีข้อง สกอ.) ส่วนตวับ่งชี ้
ของ สกอ. สมศ. รวมกับตวับ่งชีข้องมหาวทิยาลยั 
ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๔ จากคะแนนเต็ม ๕ คิด
เป็นร้อยละ ๘๔.๘ (บรรลเุป้าหมาย ๒๕ ตวับ่งช้ี 
จาก ๓๘ ตัวบ่งชี้ย่อย)
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๑ ทศวรรษ แห่งความทรงจำา





กอ่นอ่ืนผมขอแสดงความยนิด ีทีค่ณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลยับรูพา บางแสน ชลบรีุ ไดถื้อก�าเนดิมา ครบ 
๑๐ ป ีไดฟ้นัผา่อปุสรรคต่างๆ มาจนกระทัง่ประสบความ
ส�าเร็จจนถึงวันนี้ ซึ่งก็เป็นผลมาจากท่านผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร 
อาจารย ์แพทย ์พนกังานทกุระดับของคณะแพทยศาสตร ์
และของคณะอ่ืนๆ ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้ง ไดร้ว่มกนัชว่ยเหลือ 
สนับสนุนในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และช่วยดูแล 
อบรม สั่งสอนนิสิตตลอดมา และในปีนี้ นิสิตรุ่นที่ ๖ 
ก็ได้เริ่มเข้าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผมเริม่เขา้มาท�างาน เมือ่ป ี๒๕๔๖ เผลอแผลบ็เดียว 

มาวันนี้ คณะแพทยศาสตร์ ก็จะมีอายุครบ ๑๐ ปีแล้ว 
วนัแรกทีเ่ขา้มาท�างาน ยงัไมม่สีถานทีท่�างานหรอือาคาร
เรียนเป็นของคณะแพทย์ฯเอง แต่ด้วยการช่วยเหลือ 
และสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน ของผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยบูรพาในขณะนั้น ท�าให้การท�างาน 
สานต่อการก่อตั้งคณะแพทย์ฯ ดูเป็นเรื่องง่าย ทุกท่าน
เอาใจช่วย ให้ก�าลังใจผมตลอดมา และบางท่านลงมา
ร่วมปฏิบัติงานด้วย นอกจากนี้ยังได้รับการช่วยเหลือ
จากผูบ้รหิารของรฐับาล อาจารย ์จากคณะแพทยศาสตร์
ศิริราช จุฬา รามา รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ กระทรวง 
ทบวง กรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเพ่ือนๆ พ่ี น้อง  

นายแพทย์วรรณะ อูนากูล
ผู้รักษาแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
(พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕๑๐ ปี แพทย์บูรพา

บทความพิเศษ

๑ ทศวรรษแห่งความทรงจำา>

64 ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา



ทีท่�างานอยูใ่นหนว่ยงานนัน้ๆ ใหก้ารสนบัสนนุชว่ยเหลือ
เป็นอย่างด ีและชว่ยแนะน�า ดแูลเรือ่งหลกัสตูรแพทย์ซึง่
เป็นเรื่องส�าคัญมากให้ด้วย 

มาวันนี้ นิสิตรุ่นแรกที่ส่งไปเรียน และฝึกประสบ
การณด์า้นคลินิคอยู่ทีโ่รงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ี
ณ ศรีราชา ก็จะเรียนจบหลักสูตรปีสุดท้าย และเข้ารับ
พระราชทานปรญิญาบตัรจากสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกมุารีฯ แลว้ ซึง่ก็ตอ้งขอขอบคณุอาจารย์ 
แพทย์ พยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง ศูนย์แพทยศาสตร์
ศกึษาทางคลนิคิโรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทวี ณ 
ศรีราชา โดยเฉพาะท่านเลขาธิการและผู้บริหารระดับ
สูงของสภากาชาดไทย ไว้ด้วยความเคารพ ณ ที่นี้ด้วย

สุดท้ายนี ้ผมขอแสดงความยินดีทีค่ณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี ที่จะมีอายุครบ 
๑๐ ปี ในปีน้ี ซึ่งขณะนี้ ก็ค่อนข้างจะเป็นปึกแผ่นและ
มั่นคงแล้ว มีอาคารเรียน หอพักนิสิตหญิง ชาย และ
มีนโยบายที่จะขยายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาให้
มีจ�านวนเตียงผู้ป่วยครบ ๔๐๐ เตียง เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของแพทยสภาในการใช้เป็นที่ฝึกประสบการณ์ 
การเรยีนการสอนให้แก่นสิติแพทย์ เป็นทีท่�าวจิยัส�าหรบั
อาจารย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมท้ังให้บริการ
ทางด้านป้องกัน รกัษาและฟ้ืนฟสุูขภาพให้กบัประชาชน
ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงตามนโยบายของ
รัฐบาล 

คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยบูรพ� บ�งแสน ชลบุรี ได้ถือกำ�เนิดม�ครบ 

๑๐ ปี ได้ฟันผ่�อุปสรรคต่�ง ๆ ม�จนกระทั่งประสพคว�มสำ�เร็จจนถึงวันนี้ ซึ่งก็เป็นผล 

ม�จ�กท่�นผู้บริห�รและเจ้�หน้�ที่ทุกระดับของมห�วิทย�ลัย รวมทั้งผู้บริห�ร อ�จ�รย์ 

แพทย์ พนักง�นทุกระดับของคณะแพทยศ�สตร์ และของคณะอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

ได้ร่วมกันช่วยเหลือ สนับสนุนในก�รจัดตั้งคณะแพทยศ�สตร์
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เมื่อประมาณ ๑๓ ปีที่แล้ว ข้าพเจ้ามาอยู่  
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะ
ผูร้บัผดิชอบการจัดท�าหลกัสตูรสาธารณสขุมหาบณัฑติ
นานาชาต ิขา้พเจ้าไดท้ราบจากค�าบอกเลา่วา่ไดม้คีวาม
พยายามจะจดัตัง้คณะแพทยศาสตร ์แตยั่งท�าไมส่�าเรจ็
และไดช้ะลอโครงการไวก่้อน และตอ่มาเม่ือขา้พเจา้เปน็
ผูบ้รหิารคณะสาธารณสขุศาสตร์ไดมี้ส่วนร่วมในการท�า
หลักสูตร ท�ารายละเอยีดของหลกัสตูรโดยเฉพาะวชิาที่
นอกเหนือจากวชิาปรคีลนิกิ และคลนิกิ เชน่ สงัคมศาสตร์
การแพทย์ เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว 
เปน็ตน้ หลงัจากน้ันข้าพเจา้ไดรั้บผิดชอบการจดัตัง้คณะ
การแพทยแ์ผนไทยอภยัภเูบศร โดยการรักษาการคณบด ี
ซึง่ท�าใหห้า่งเหนิคณะแพทยศาสตรไ์ปชัว่ระยะเวลาหนึง่ 

จนกระทัง่เมือ่มหาวทิยาลยัไดป้รบัเปน็มหาวทิยาลยั
ในก�ากับของรฐั ขา้พเจา้ไดม้าท�างานคณะแพทยพ์รอ้มกับ
เปน็คณบดคีณะการแพทยแ์ผนไทยอภยัภเูบศร ขา้พเจา้

ได้พิจารณาว่า การขยายงานของคณะแพทยศาสตร์  
สว่นงานทีจ่ะหาอาจารย์ยาก คอืการท�างานเกีย่วกบัชมุชน
ซึง่เปน็สว่นทีจ่ะตอ้งพานสิติออกฝกึภาคปฏิบตัใินชมุชน 
จะตอ้งท�าทัง้เวชศาสตรค์รอบครวัและเวชศาสตร์ชมุชน 
และในขณะนั้นมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบเพียงท่านเดียว  
ซึง่ขา้พเจา้มองวา่คงจะล�าบากในการจัดการ ทัง้การเรียน
การสอนในคณะฯ และการฝึกภาคสนาม ประกอบกับ
ขา้พเจา้มปีระสบการณ์ในการท�างานดา้นนีม้าพอสมควร 
จงึได้ตดัสนิใจเลอืกทีจ่ะรว่มรบัผดิชอบในสาขาเวชศาสตร์
ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งๆ ที่ข้าพเจ้ามีงาน
ที่เป็นภูมิหลังคือท�าด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป โดยท�างาน
เกี่ยวข้องกับโภชนาการคลินิก (Clinical Nutrition) แต่
ก็ไม่ได้ยุติการท�างานที่เก่ียวกับชุมชน การท�างานและ
สอนเกีย่วกบัเวชศาสตรชุ์มชนและเวชศาสตรค์รอบครัว
นัน้ คอ่นขา้งจะยาก ส�าหรบัการกระตุน้ใหน้สิิตแพทยม์ี
ความสนใจอย่างแทจ้รงิ ด้วยเหตุผลหลักๆ สองประการ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์
ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์

๑๐ ป ีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลยับรูพา

ในมุมมองของข้าพเจ้า

แพทย์ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ อีก 

เช่น  ทำางานด้วยจิตอาสา 

(Humanized medical care) 

ซึ่งในส่วนนี้จะช่วยให้คว�มสัมพันธ์ระหว่�ง

แพทย์และผู้ป่วยรวมทั้งญ�ติดียิ่งขึ้น

บทความพิเศษ

๑ ทศวรรษแห่งความทรงจำา>
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กล่าวคอื ชมุชนครอบครวั มคีวามซบัซอ้น มกีารแสดงออก
หรอืประพฤตปิฏบิตัตินของบคุคลในชุมชน ทีแ่สดงออก
มาเปน็ภาพองค์รวม ทัง้กาย ใจ สงัคม และจติวญิญาณ 
ผสมผสานกัน มีความสัมพันธ์กันของคนที่ป่วยและคน
ปกต ิทัง้ระดบัครอบครวั ระหวา่งบคุคล และชมุชน มทีัง้
วฒันธรรมความเชือ่ จติสงัคม เศรษฐานะ ความรู ้ฯลฯ มี
ปฏสิมัพนัธก์นัซ่ึงแสดงออกมาทัง้ทางพฤตกิรรมและเปน็
พลวตัรอยูต่ลอดเวลา ประการทีส่องปญัหาดงักลา่วขา้ง
ตน้ นิสิตแพทยม์คีวามรูส้กึวา่มลีกัษณะคอ่นขา้งไกลตวั 
สิ่งที่นิสิตมุ่งหวังคือความรู้ความสามารถที่จะวินิจฉัย
และบ�าบัดโรคได้ สิ่งที่มีความซับซ้อนในชุมชนนั้นยาก
ที่จะท�าให้เข้าใจว่ามีความเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและ
การบ�าบัดโรคอย่างไร ฉะนั้นการจัดล�าดับความส�าคัญ
จึงเน้นที่วิชาที่จะน�าไปสู่การวินิจฉัยและบ�าบัดโรคเป็น
หลัก ความส�าคัญของเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์
ครอบครวักจ็ะเปน็ล�าดบัรอง ฉะน้ันงานดา้นเวชศาสตร์
ชมุชนและเวชศาสตรค์รอบครวัจงึเปน็งานทา้ทาย ส�าหรบั
ผูท่ี้เกีย่วขอ้งและโดยเฉพาะอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบโดยตรง 
จะท�าใหวิ้ชาน้ีเปน็ทีน่า่สนใจและมีความส�าคญัตอ่วชิาชพี
แพทย์ และนโยบายระดับชาติ ด้านการผลิตแพทย์ที่มี
ให้ความรู้ความช�านาญทางเวชศาสตร์ครอบครัว และมี
ความรูค้วามสามารถทางดา้นสง่เสรมิสขุภาพ การปอ้งกนั  
เพ่ือแพทย์จะสามารถบริบาลผู้ป่วยแบบองค์รวม 
(Holistic Approach) ได้แก่ กาย ใจ สังคม และจิต
วญิญาณ โดยมคีวามสามารถในการร่วมกันท�างานเปน็ทมี
รว่มกบัวิชาชพีอืน่ๆ ไดเ้พ่ือประโยชนส์งูสดุของประชาชน 

แพทยย์งัจะตอ้งมคีวามรูแ้ละทกัษะทีส่�าคญัอืน่ๆ 
นอกเหนอืจากอาชีพแพทย์ ได้แก่ การวิเคราะห์หลกัฐาน 
ทางด้านวิทยาศาสตรก์ารแพทย์และการบรบิาลสขุภาพ 
โดยใช้วิจารณญาณ (Critical Approach of health 
science and health care) โดยใชห้ลกัฐานเชงิประจักษ์
ทางการแพทย์ (Evidence-based medicine) มาใชเ้ป็น
หลักในการประกอบวิชาชีพแพทย์ 

แพทย์ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ อีก เช่น ท�างาน
ดว้ยจติอาสา (Humanized medical care) ซึง่ในสว่นนี้
จะชว่ยใหค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งแพทยแ์ละผูป้ว่ยรวมทัง้
ญาตดีิย่ิงขึน้ จะช่วยลดการมปีญัหาความขดัแย้งระหวา่ง
แพทย์กบัผูใ้ช้บรกิารได้ ในแนวคดิใหมใ่นการให้บรบิาล
สุขภาพ แพทย์จะปฏิบัติตนในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกับ
ผู้มาใช้บริการ ครอบคลุมทั้งผู้ป่วย ญาติพี่น้อง บุคคล
ปกติ โดยแพทย์จะให้ค�าแนะน�าให้ค�าปรึกษาและการ
บ�าบัดโรคโดยค�านึงถึงผู้มาใช้บริการเป็นหลัก (People 
centered medical care) ให้ผู้มาใช้บริการสามารถที่
จะออกความเหน็ซกัถามเกีย่วกบัด้านตา่งๆ ทางสขุภาพ 
ตลอดจนประชาชนสามารถมามสีว่นรว่มในการด�าเนนิ
การทางด้านสุขภาพต่าง ๆ ซึ่งหมายถึงแพทย์พยายาม
สร้างศักยภาพ (Empowerment) แก่สังคมโดยรวมใน
การทีจ่ะดูแลรกัษาตวัเองได้ในระดับหนึง่ และแพทยจ์ะ
ช่วยเหลือในส่วนที่ๆจะต้องพึ่งวิชาชีพซ่ึงเป็นแนวโน้ม
ในการให้บริการสุขภาพแนวใหม่ (New approachin 
health care) ซึ่งหวังผลส�าเร็จคือความมีสุขภาพดีของ
ประชาชนนั่นเอง
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เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีของการก่อตั้ง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา ผมขอแสดงความ
ยนิดแีละชืน่ชมต่อการบรหิารงานและการพฒันาองค์กร
ของคณะแพทยศาสตร์ในทุกๆ ด้าน เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนทัว่ไป และของสถาบนัการแพทย์อ่ืนๆ ในวนันีไ้ด้

ผมมาปฏบิตังิานในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โดยการชักชวนของ
นายแพทย์วรรณะ อูนากูล รักษาการแทนคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ในขณะนั้น ผมเองในช่วงเวลานั้นได้ครบ
วาระของการด�ารงต�าแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กลับมา
อยู่ที่บ้านในกรุงเทพฯ ได้ดูแลบ้านและคิดว่าคงจะไม่
ท�างานด้านการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์แล้ว อาจจะใช้
เวลารบัใช้สงัคมบ้างเท่าทีจ่ะท�าได้และกไ็ด้ท�าจรงิๆ เพราะ
ได้รับการแต่งตั้งจากการเลือกตั้งของสมาชิกสมาคม
เมอืงทองนเิวศน์ ๑ หลกัสี ่ให้ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคม
อยู่วาระหน่ึง ดังนั้นเม่ือปรึกษากับทางครอบครัวและ
เพื่อนๆ ที่ท�างานด้านนี้แล้วหลายฝ่ายให้การสนับสนุน
ประกอบกบัผมเองมคีวามสมัพนัธ์ส่วนตวักบัทางครอบครวั

ท่านคณบดี และคณบดีกับผมเป็นศิษย์เก่าโรงเรียน
อัสสัมชัญ ศรีราชา มาด้วยกัน เมื่อไปศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาที่กรุงเทพฯ ก็อยู่หอพักเดียวกันตลอดจนจบ
การศึกษา จึงได้ตอบรับที่จะมาปฏิบัติงานที่นี่

วันแรกทีผ่มมาท�างานท่านคณบดีไปรอรบัทีถ่นน
สุขุมวิท ตรงทางแยกที่จะเข้าบางแสน น�ามาแนะน�าตึก
ที่ท�าการและตึกเรียนของคณะต่างๆ จนมาถึงที่ท�างาน
ของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชั้นล่างของ
อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรงข้ามส�านักงานของ
ภาควชิาวทิยาศาสตร์การแพทย์ คณะวทิยาศาสตร์ ท่าน
คณบดีได้จัดโต๊ะท�างานไว้ให้ และแนะน�าบุคลากรใน
คณะซึ่งท�างานอยู่ก่อนแล้ว การแนะน�าใช้เวลาไม่มาก
นกัเพราะนอกจากท่านคณบดีแล้วกม็อีกี ๓ ท่านเท่านัน้ 
คือ ท่านอาจารย์ส�าเภา อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ 
ซึ่งมาท�าหน้าท่ีรองคณบดีฝ่ายบริหาร และมีคุณนฤตย์ 
คุ้มยา คุณอรนงค์ เถาทอง ซ่ึงท�าหน้าที่ทุกอย่างใน
ส�านักงานคณบดี ทุกๆ วันเราก็นั่งท�างานอยู่ด้วยกัน
ตลอด หากวนัไหนท่านคณบด ีหรอืรองคณบดตีดิประชมุ 
หรือมีภารกิจอื่น ก็จะเหลือผู้ปฏิบัติงาน ๓-๔ ท่าน ออก

ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สุจินต์ อึ้งถาวร
อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษประจำาคณะแพทยศาสตร์

๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์

บทความพิเศษ

๑ ทศวรรษแห่งความทรงจำา>
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จะรู้สึกเงียบเหงาทั้งๆ ที่คิดไว้ก่อนแล้ว ที่เป็นเช่นนั้น
เพราะได้จากการมีประสบการณ์เดิมในช่วงท่ีเป็นรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีบุคลากรเกือบ ๑๐๐ ท่าน เพราะ
นอกจากจะดแูลงานของฝ่ายวชิาการเองแล้วยงัดแูลหน่วย
งานอื่น เช่น หน่วยโสตทัศนศึกษา หน่วยแพทยศาสตร
ศึกษา หอสมุด และศูนย์วิทยบริการ เป็นต้น หรือเมื่อ
ด�ารงต�าแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร บคุลากรในส�านักงานคณบดกีม็คีรบทุกฝ่ายและ
มอีาจารย์ทีส่อนทางด้านปรีคลินกิซึง่สงักดัคณะแพทยศาสตร์
อีกจ�านวนหน่ึง อย่างไรก็ตามที่กล่าวมาน้ีคงเป็นเรื่อง
ของความรูสึ้กเท่านัน้ เพราะหน่วยงานใหม่ในระยะแรก
ก็คงเริ่มต้นในลักษณะนี้

ในช่วงปีแรกงานส่วนใหญ่เป็นเรือ่งของการวางแผน 
เช่นแผนการและวิธีการรับนิสิต แผนพัฒนาคณะฯ โดย
เฉพาะด้านบุคลากร ซึ่งต้องพัฒนาทั้งในเรื่องจ�านวน
อาจารย์ และเรือ่งความรู้ด้านแพทยศาสตรศกึษา ซึง่จะ
ต้องน�าเสนอคณะกรรมการบริหารแพทยสภาทกุ ๖ เดอืน 
ส่วนงานเอกสารกจ็ะมมีากพอสมควร เช่น เอกสารทีจ่ะ
น�าเสนอแพทยสภาเพื่อขออนุมัติและรับรองในการเปิด
คณะแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ ๑๔ ข้อของแพทยสภา 
ต้องจัดท�าระเบียบการเงินของคณะฯ ข้อแนะน�าในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับคณะอื่นๆ และกับสถาบันร่วมผลิต 
ซึง่ท�าหน้าทีจ่ดัการเรยีนการสอนด้านคลนิกิ และเนือ่งจาก
ผมเป็นอาจารย์สอนวิชากายวิภาคศาสตร์มาก่อน จึงได้
รับเชิญให้สอนในรายวิชาจุลกายวิภาคศาสตร์แก่นิสิต 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์บ้าง จนปัจจุบันนี้ก็ยัง
รบัเชญิไปสอนนสิติแพทย์ในรายวชิาเวชจรยิศาสตร์ และ
มนุษย์พันธุศาสตร์ นอกจากนี้ผมยังได้รับมอบหมายให้
เป็นผูป้ระสานงานกบัคณาจารย์ผูส้อนรายวชิาต่างๆ ใน
ด้านปร-ีคลนิกิทัง้ในด้านการพฒันาอาจารย์ การจดัการ
เรยีนการสอน และการช่วยเหลอืด้านงบประมาณในการ

จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาต่างๆ ท�าให้ได้รู้จักอาจารย์ใน
สาขาวิชาทางปรีคลินิก เป็นอย่างดีจนถึงทุกวันนี้

ภารกิจที่ส�าคัญประการหนึ่งของคณะฯ คือ  
การผลิตบัณฑิตเป็นที่น ่ายินดีที่คณะแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นคณะแพทย์ใหม่ได้รับการ
ยอมรบัและไว้วางใจในด้านการผลิตแพทย์จากประชาชน
ทั่วไปมากพอสมควร ทั้งนี้จะเห็นได้จากการที่ผู้สมัคร 
เข้าสอบคดัเลือกเข้าศึกษามจี�านวนเพิม่มากขึน้ทกุปี นสิติ
ทีเ่ข้ามาศึกษามคีวามรูพ้ืน้ฐานพอเพยีงในการศกึษาวชิา
แพทยศาสตร์ และมคีวามตัง้ใจดี ผลการศึกษาจงึเป็นท่ี
น่าพอใจ หากจะดูผลสัมฤทธิ์จากการสอบเพื่อขอใบ
อนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาใน 
ขั้นที่ ๑ จะเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ผลการสอบที่นิสิต 
๓๒ คน สอบผ่านหมด ๑๐๐% ก็ยังเป็นเกียรติประวัติ
ของคณะฯ ได้ ผมจงึใคร่ขอขอบคณุคณาจารย์ทกุท่านท่ี
ได้ทุม่เทก�าลงักาย ก�าลงัใจให้แก่ลกูศษิย์ของเรา หากผม
ได้เป็นผู้ประเมินในเรื่องของการประกันคุณภาพการ
ศึกษา ผมคงให้คะแนนเต็มด้วยความเต็มใจ

ส่วนภารกิจอื่น เช่น การวิจัย การบริการวิชาการ
แก่ชุมชน อาจจะไม่มีมากนกั แต่ฝ่ายบรหิารก็มไิด้ละเลย
เพียงแต่จัดระดับความส�าคัญให้กับภารกิจในการผลิต
บัณฑิตก่อน ต่อไปคงต้องพัฒนาในเรื่องนี้รวมถึงเรื่อง
ของการเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้วย โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยกก็�าลังขยายงานเพิม่จ�านวนบคุลากร และ
เตียงผู ้ป่วยเพื่อรองรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ ทั้งน้ี 
คงต้องอาศยัเวลา ทรพัยากร และทีส่�าคญัทีสุ่ด คอื ความ
ร่วมมอืของทกุๆ ฝ่าย ทีจ่ะท�าให้คณะฯ ขบัเคล่ือนไปได้ 
ผมเองยินดีที่จะช่วยในการพัฒนาอย่างเต็มที่ตามความ
สามารถที่มีอยู ่ และหวังได้ว ่าคณะแพทยศาสตร์  
มหาวทิยาลยับรูพา จะประสบความส�าเรจ็ในการพฒันา
ทกุๆ ด้าน เพือ่น�าประโยชน์มาสูช่มุชน และประเทศชาติ
ได้นานเท่านาน
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รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมจิต พฤกษะริตานนท
อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษประจำาคณะแพทยศาสตร์์

มมุมองหนึง่ในการผลติแพทย์ กบั ๑๐ ป ีบรูพา

ประเทศไทยมีปัญหาการขาดแคลนแพทย์หรือ
การกระจายแพทย์ในชนบทมายาวนานหลายทศวรรษ 
มาตรการที่น�ามาใช้เพื่อให้มีแพทย์อยู่ในชนบทมีหลาย
ประการ มาตรการแรก คือ การบังคับให้แพทย์จบใหม่
ปฏบิตังิานในชนบทเป็นเวลา ๓ ปี แต่กย็งัประสบปัญหา
แพทย์ลาออกจากระบบราชการโดยเฉพาะหน่วยงานใน
กระทรวงสาธารณสุข มาตรการต่อๆ มา เช่น การปรับ
เปลี่ยนการเรียนการสอนในชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก
จาก ๔ ปีและ ๒ ปี ไปเป็น ๓ ปีและ ๓ ปี เพื่อให้แพทย์
ได้สัมผัสกับผู้ป่วยและชุมชนเร็วขึ้น 

การมโีครงการผลติแพทย์เพ่ือชาวชนบท (CPIRD) 

เพ่ือเพ่ิมบุคลากรทางการแพทย์ในชนบทหรอืในภมูภิาค
ที่ขาดแคลนแพทย์ โดยให้โอกาสนักเรียนในภูมิล�าเนา
นั้นๆ ที่มีความมุ่งมั่นจะเป็นแพทย์และปฏิบัติงานให้
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในภูมิล�าเนาของ
ตนเองหรือใกล้เคียงเป็นเวลา ๓ ปี 

การมโีครงการกระจายแพทย์หนึง่อ�าเภอหนึง่ทุน 
(One District One Doctor, ODOD) เป็นอีกหนึ่ง
โครงการทีก่ระทรวงสาธารณสุขจดัสรรงบประมาณแก่ผู้
ที่ศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โดยการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่อยู่ในโครงการ เช่น การจัด
ค่ายเตรียมความพร้อมส�าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยบูรพ� 

เป็นคณะแพทย์ใหม่ที่เกิดขึ้นในภูมิภ�ค

เพื่อตอบสนองปัญห�ก�รข�ดแคลนแพทย์ในชนบท 

มีหน้�ที่ในก�รผลิตบัณฑิตแพทย์ต�มโครงก�รผลิตแพทย์ 

เพื่อช�วชนบท ที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณภ�พ
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ตอนปลายเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิตของโครงการ การให้ทุนการศึกษา
ตลอดหลักสูตร (๖ ปี) และการจัดกิจกรรมเสริมตลอด
หลักสูตร ผู้อยู่ในโครงการ ODOD ต้องท�าสัญญาการ
ปฏบิตังิานชดใช้ทนุเมือ่ส�าเรจ็การศกึษา โดยปฏบัิตงิาน
ในภูมิล�าเนาของตนเองหรือใกล้เคียงเป็นเวลา ๑๒ ปี 
สองโครงการนี้ท�าให้มีสัดส่วนของนักศึกษาและนิสิต
แพทย์มาจากชนบทเพิ่มขึ้น 

การให้เงินเพิม่เพือ่เป็นค่าตอบแทนก�าลงัคนด้าน
สาธารณสุขตามสิทธิ (พ.ต.ส.) เป็นต้น

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา เป็นคณะ
แพทย์ใหม่ทีเ่กดิขึน้ในภมูภิาค เพือ่ตอบสนองปัญหาการ
ขาดแคลนแพทย์ในชนบท ตั้งอยู่ ณ. ต�าบลบางแสน 
อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซ่ึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเล และเป็นแหล่งอตุสาหกรรมของภาคตะวนัออก รบั
นกัเรยีนทีจ่บมธัยมศกึษาตอบปลายจาก ๙ จงัหวดั ได้แก่ 
สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเฉรา ชลบุรี ระยอง 
จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีหน้าที่ในการ
ผลิตบัณฑิตแพทย์ตามโครงการผลติแพทย์เพ่ือชาวชนบท 

ที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพ มีเป้าหมายเป็น
ศนูย์กลางความรูข้องภาคตะวนัออกและประเทศ มคีวาม
เป็นเลิศในศาสตร์ทางทะเล ศาสตร์ผู้สูงอายุ และอาชีว
เวชศาสตร์

ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
มอีาย ุ๑๐ ปี ก�าลงัอยูใ่นระยะพฒันาการและเจรญิเตบิโต 
ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ มีนิสิตจบแพทยศาสตร
บัณฑติ ๓๒ คน มกีารอบรมระยะส้ันอาชีวเวชศาสตร์พืน้
ฐานส�าหรบัแพทย์ และจะเปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจ�า
บ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครวัในปีการศึกษาหน้า คณะ
แพทย์ฯยังมโีอกาสในการพัฒนาความเป็นเลิศสูงซึง่เป็น
ความท้าทายในการท�างาน ได้ท�าในส่ิงทีต่นเองอยากท�า
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยต้องพัฒนาความพร้อม
ทัง้โครงสร้างพืน้ฐาน สถานที ่ทรพัยากรบุคคล บคุลากร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา สหวิชาชีพอื่นๆ มีเครื่องไม้
เครื่องมือ มีการเรียนการสอน การฝึกอบรม การวิจัย 
และการท�างานเชิงรุก ตลอดจนแรงจูงใจ ให้การยกย่อง 
ใช้เทคโนโลยีทั้งที่เป็น high touch และ high tech ซึ่ง
เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
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นับว่าเวลาไดผ่้านไปอยา่งรวดเร็วทีค่ณะแพทยศาสตร์
ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาสิบปีแล้ว และได้รับนิสิตแพทย์มา
ครบ ๕ ป ีตัง้แต่ปกีารศกึษา ๒๕๕๐ และในปนีีน้สิติแพทย ์
รุน่ที ่๖ ไดเ้ริม่เขา้ศึกษาในชัน้ปทีี ่๑ และคณะฯ ของเรามี
นสิิตครบทัง้ ๖ ชัน้ป ีซึง่ท�าใหเ้ราเปน็คณะแพทยศาสตร์
ที่สมบูรณ์ และในปีหน้าจะมีบัณฑิตแพทย์ที่จะจบไป
ท�างานใหก้บัประเทศชาตริุน่แรก ในความรูส้กึของแพทย์
รุ่นแรกๆ ที่ร่วมก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์รู้สึกภาคภูมิใจ
เป็นอย่างมากเนื่องจากคณะฯ ของเราไม่ได้ก่อตั้งขึ้น
มาได้ง่ายๆ มีปัญหาและอุปสรรคมากมายต้องใช้เวลา
ในการก่อตั้งค่อนข้างนาน น่าเสียดายที่แพทย์รุ่นแรกๆ 
หลายคนไม่ได้อยู่ร่วมงานกับพวกเราแล้ว ด้วยเหตุผล
ที่แตกต่างกันไป ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุชาติ (ศ.ดร. 
สุชาติ อุปถัมภ์ อดีตอธิการบดี) ที่ได้สนับสนุนการจัด
ตั้งคณะแพทยศาสตร์อย่างจริงจัง อาจารย์ประเสริฐ 

(ศ.นายแพทย์ ประเสริฐ บุญเกิด) อดีตหัวหน้าภาควิชา
อายุรศาสตร ์คณะแพทยศาสตร ์รพ.รามาธิบดี ) อาจารย์
สมพล (ศ.นายแพทย์ สมพล พงษ์ไทย อธิการบดีท่าน
ปัจจุบัน) ที่มาช่วยในการก่อตั้งคณะฯ อาจารย์วรรณะ 
(นายแพทย์วรรณะ อูนากูล อดีตคณบดี) ที่ผลักดัน
การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ได้ส�าเร็จ อาจารย์พิสิษฐ์  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ 
คณบดีท่านปัจจุบัน) ที่เป็นเสาหลักให้กับหน่วยงานมา
ตลอด และอาจารย์อีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่
นี้ที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งคณะฯ ซึ่งท�าให้ประเทศของ
เราสามารถผลติแพทยไ์ดเ้พิม่ขึน้ ชว่ยบรรเทาภาวะการ
ขาดแคลนแพทย์ได้ระดับหนึ่ง

ผมในฐานะตวัแทนของสาขาวชิากมุารเวชศาสตร ์
ขอเล่าถึงประวัติของสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ย้อน
หลังไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ในปีแรกที่ผมเข้ามาท�างาน
เป็นกุมารแพทย์เพียงคนเดียวของศูนย์วิทยาศาสตร์
สุขภาพ (ขณะนั้นยังไม่มีคณะแพทยศาสตร์) ได้จัดวาง
ระบบการท�างานของแผนกทั้งหมดทั้งการดูแลผู้ป่วย
นอกและผูป้ว่ยในไดจ้ดัตัง้หนว่ยบริบาลทารกแรกเกิดท่ี
เจบ็ปว่ย พฒันาคลนิกิสขุภาพเด็กดแีละในขณะเดยีวกนั
ตอ้งตรวจรกัษาผู้ปว่ยทัว่ไปด้วย ทัง้ในเวลาและนอกเวลา
ราชการ เนือ่งจากทัง้โรงพยาบาลมแีพทย์เพยีง ๖ คน ใน
ปตีอ่มาโชคดทีีม่นีอ้งกมุารแพทย ์(แพทยห์ญงิรมร แยม้
ประทมุ) มาเพิม่อกี ๑ คน ซึง่ได้รว่มกนัพฒันาแผนกกุมาร
เวชศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการได้มีส่วนร่วมใน
บรหิารงานของศนูย์ฯในด้านตา่งๆ และในชว่งหลงัๆ ได้
มนีอ้งกมุารแพทยอ์กีหลายคนเขา้มาเสริมทมีใหเ้ขม้แขง็
ขึน้เรือ่ยๆ ซึง่ในปจัจบัุนเราได้พฒันางานประกันคณุภาพ
ด้านสุขภาพมารดาและทารก (MCH : Maternal and 

๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ 
สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ผศ.นพ. ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์

ประธานสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
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Child Healt) จนได้รับมาตรฐานระดับเหรียญทองจาก
กระทรวงสาธารณสุข และได้จัดตั้งคลินิกเฉพาะทาง
เพ่ิมข้ึน ไดแ้ก ่คลนิกิโรคภมูแิพ ้คลนิกิพฒันาการ คลนิกิ
ทารกแรกเกิด คลินิกโรคทางเดินหายใจ ท�าให้ศักยภาพ
ของแผนกสงูขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง นอกจากนีย้งัไดด้�าเนนิการ
โครงการอนามยัลกูรักซ่ึงเปน็โครงการบริการวชิาการแก่
สังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี

ในดา้นการมสีว่นร่วมในการกอ่ตัง้คณะแพทยศาสตร ์
ไดม้สีว่นรว่มตัง้แต่การร่างหลักสตูรและรายละเอยีดของ
รายวิชา และร่วมบริหารงานทางด้านวิชาการ วิจัย และ
ประกนัคณุภาพการศกึษา สอนนสิติแพทยท์ัง้ชัน้ปรคีลินิก
และชัน้คลินิก สอนนสิติที ่รพ.สมเดจ็ฯ ศรรีาชา และผลิตผล
งานทางวิชาการ ทัง้เอกสารประกอบการสอน บทความ
วชิาการ งานวจิยั และในปกีารศกึษาหนา้จะมีนสิิตแพทย์
ส่วนหนึ่งไปเรียนชั้นคลินิกที่ รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
นอกจากนีท้างคณะฯ มีแผนทีจ่ะขยาย รพ. มหาวิทยาลัย 
ใหส้ามารถสอนนสิติชัน้คลนิกิไดเ้อง ในอนาคตทางสาขา
วิชากุมารเวชศาสตร์จะต้องพัฒนางานในทุกๆ ด้านให้
มีศักยภาพเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ วิจัย การ
บริการวิชาการ และการประกันคุณภาพเพื่อรองรับการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจ�าบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ให้ได้
ในอนาคตปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา นิสิตแพทย์ชั้น
ปทีี ่๓ สามารถสอบผา่น National Licence Test Part I 
ได้ รอ้ยละ ๑๐๐ และคะแนนเฉล่ียสูงเปน็อนัดับสองของ
ประเทศ ผลงานนีเ้ปน็ของทัง้นสิติ อาจารย ์ผูบ้รหิาร และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ท�าให้คณะฯ ของเราเริ่มมีชื่อเสียง 
ในอนาคตตอ้งพยายามรกัษาสถตินิีไ้วโ้ดยอยา่งนอ้ยควร
จะผ่านมากกว่า ร้อยละ ๙๐ ทุกปี

เมื่อองค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้น อาจารย์แพทย์และ
บุคลากรมากขึ้น ความคิดเห็นมีความแตกต่างหลาก
หลายมากขึ้น แต่ผมหวังว่าความแตกต่างเหล่านี้คงไม่
ท�าให้องค์กรเกิดความแตกแยก ขอให้ทุกคนคิดถึงผล
ประโยชน์ของส่วนรวมทั้งองค์กรเป็นหลัก เพื่อความ
สมัครสมานสามัคคีและความเจริญก้าวหน้าของคณะ
แพทยศาสตรข์องเรา รุน่นอ้งควรให้เกยีรตริุน่พีใ่นฐานะ
ผูท่ี้อาวโุสกวา่ มปีระสบการณ์มากกวา่ รุน่พีค่วรดูแลรุ่น
นอ้งทีจ่ะเปน็ก�าลงัส�าคญัของคณะฯตอ่ไป มคีวามจริงใจ
ให้กัน พวกเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคณะฯ ให้
เปน็ทีย่อมรบัในระดับชาตแิละนานาชาตใิห้ได้ในอนาคต
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๑๐ ปคีณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา เปน็ 
๑๐ ปแีหง่พฒันาการทีต่อ่เนือ่ง และนา่ภาคภมูใิจ ทกุส่ิง
อย่างเติบโต ก้าวหน้าขึ้นมาก ตลอดระยะเวลา ๙ ปีที่
ข้าพเจ้าปฏิบัติงานที่นี่ รู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว 
แค่ชั่วพริบตาเรามีนิสิตแพทย์ถึง ๖ รุ่น มีเพื่อนร่วมงาน
มากกว่า ๔๐๐ คน คณะแพทยศาสตร์ของเราเป็นที่รู้จัก
ของคนภาคตะวนัออกมากข้ึน  เราก�าลงัจะมีโรงพยาบาล
ขนาด ๔๐๐ เตียง เรามีสาขาวิชาเพื่อการจัดการเรียน
การสอนที่สมบูรณ์แบบถึง ๑๔ สาขาวิชา ซ่ึงรวมสาขา
วิชาจักษุวิทยานี้ด้วย

รากฐานส�าคญัของการจดัตัง้สาขาวชิาจกัษวิุทยา
นั้นเริ่มต้นเมื่อศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
บูรพาในสมัยนั้น (พ.ศ. ๒๕๔๖) ได้เปิดแผนกจักษุกรรม

เพ่ือให้บริการครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ โดย
การสนบัสนนุของผูอ้�านวยการศนูยว์ทิยาศาสตรส์ขุภาพ
นายแพทย์ธนวัฒน์ สิงคาลวณิช ขณะนั้นมีจักษุแพทย์
คนเดียวคือข้าพเจ้า พยาบาล ๒ ท่าน และผู้ช่วยเหลือ
คนไข้อีก ๑ ท่าน บริการตรวจตาทั่วไปทั้งช่วงเช้าและ
ช่วงบ่ายท�าการผ่าตัดต้อกระจก ต้อเน้ือ ต้อหิน ซึ่งได้
ความอนุเคราะห์เครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกจากบริษัท 
ยู เอส ซัมมิทประเทศไทย อีก ๒ ปีต่อมาได้มีผู้ป่วยที่
ได้รบัผา่ตดัตอ้กระจกกบัขา้พเจา้ชว่ยกนัตดิตอ่ ประสาน
งานผู้มีจิตศรัทธาคือ คุณเทียม โชควัฒนา จากบริษัท
สหพัฒนพิบูล จ�ากัด มาช่วยบรจิาคเครือ่งเลเซอร ์(YAG) 
และเครื่องสลายต้อกระจก ซึ่งยังคงใช้มาถึงทุกวันนี้ ใน
ขณะเดียวกันแผนกจักษุกรรมก็ได้รับการสนับสนุนจาก

๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ในความทรงจำา
สาขาจักษุวิทยา ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร

อาจารย์ประจำาสาขาวิชาจักษุวิทยา

บุคล�กร แผนกจักษุกรรมทุกคน 

ยนิดใีหบ้รกิ�รผูป้ว่ยดว้ยคว�มเตม็ใจ

เปรยีบประดจุญ�ตมิติรของพวกเร� 

และจะพัฒน�แผนกของเร�ต่อไป

บทความพิเศษ

๑ ทศวรรษแห่งความทรงจำา>
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ผู้บริหารให้ส่งแพทย์ไปศึกษาต่อเฉพาะทางจักษุวิทยา
เพิ่มอีก ๒ ท่าน จนปัจจุบันนี้มีแพทย์แผนกจักษุวิทยา  
๓ ท่านแล้ว และในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ท่านคณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ ผู้ชว่ยศาสตราจารยน์ายแพทยพ์สิษิฐ ์
พิริยาพรรณ ได้อนุมัติให้ซื้อเครื่องมือตาเพิ่ม คือ เครื่อง
เลเซอรเ์บาหวาน (Argon laser) ส�าหรับตรวจวเิคราะหภ์าพ
ตดัขวางจอประสาทตาดว้ยเลเซอร ์(Optical Coherence 
Tomography) เพ่ือให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มี
จ�านวนมากขึน้ ซึง่ยงัผลใหแ้ผนกจกัษกุรรมตอ้งเรง่ขยาย
พื้นที่บริการผู้ป่วยทางตาในอีก ๓ เดือนข้างหน้านี้ โดย
บุคลากรแผนกจักษุกรรมทุกคนต่างมุ่งม่ันให้บริการผู้
ป่วยด้วยความเต็มใจประดุจญาติมิตรของพวกเรา และ
ต้ังใจแนว่แน่ว่าจะพฒันางานบรกิารของเราอยา่งตอ่เนือ่ง 

ไมห่ยุดนิง่ และจะเปน็ส่วนหนึง่ทีช่่วยส่งเสรมิ สนบัสนนุ
งานการเรียนการสอนทางคลินิก การศึกษาค้นคว้าวิจัย
เพือ่พฒันาองคว์ามรูใ้หมท่ีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การเรยีนการ
สอนของนสิิตแพทย์ และตอ่วงการแพทย์ เพ่ือประโยชน์
สุขของชาวภาคตะวันออกและสังคมต่อไป

สดุทา้ยนีข้า้พเจา้ขอแสดงความยนิดีอยา่งจรงิใจกบั
คณะแพทยศาสตรข์องเราในโอกาสทีด่�าเนนิการมาครบ
ปีที่ ๑๐ แล้ว และยินดีกับการที่คณะก�าลังจะมีบัณฑิต
แพทย์รุ่นแรก ซ่ึงจักได้ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนในภาค
ตะวนัออกตามปณธิาน สมกบัความเปน็ “แพทยบ์รูพา” 
ด้วยความภาคภูมิ
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เผลอพกัเดยีวเหมือนหลบัไปเพยีงข้ามคนื น่ีสิบปี 
แล้วหรอืน่ี ดเูหมอืนนานจังเวลาฟังผูใ้หญ่เล่าความหลัง
สบิปี แต่สบิปีวนันีค้วามทรงจ�าย้อนหลงัยงัคงแจ่มชัด… 
สมยัเมือ่เข้ามาท�างานทีน่ีใ่หม่ๆ นบัว่าเป็นหมอรุน่แรกๆ
ทีม่าท�างานทีโ่รงพยาบาลเลก็ๆ แห่งน้ี พอดโีรงพยาบาล
ก�าลังจะขยายอัตราก�าลังพอดี ได้ตึกใหม่อาคาร 
ศรนีครนิทร์หกชัน้ ตอนนัน้มีสติูแพทย์อยูส่องคนคอืผม
และพีไ่ชยนนัท์ ท่านจบก่อนผม ๓-๔ ปี ตอนนัน้ท�างาน
เป็น GP ท�าทุกอย่าง รื้อฟื้นความรู้ในกรุมาปัดฝุ่นใหม่
ทัง้หมด รกัษาทัง้เบาหวาน ความดนัโลหติสงู ธยัรอยด์  
ตรวจเด็ก ผ่าตัดเล็ก ฯลฯ ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้ง
หลายทีไ่ด้พร�า่สอนมา ท�างานอย่างนีห้ลายปี จนมกีาร
พฒันาเรือ่งการหาแพทย์ GP มาช่วยท�างาน มกีารจ้าง

แพทย์เฉพาะทางแบบ part-time ท�าให้งานเฉพาะทาง
ตามสาขามคีวามชดัเจนมากขึน้ ต้องขอบคณุวสิยัทัศน์
ผู้บริหารในสมัยนั้น ท�าให้มีแพทย์เฉพาะทางเพ่ิมขึ้น
เรือ่ยๆตลอดมา จวบจนมกีารจดัตัง้คณะแพทยศาสตร์
ซึ่งพอทราบมาบ้าง ว่ามีความยากล�าบากมากๆ กว่า
จะมีการจัดตั้งได้แม้จะมีแนวคิดเรื่องการจัดตั้งคณะฯ
มาเป็นเวลานานกว่าย่ีสิบปี ในที่สุดก็มีการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจนได้ 

จนทกุวันนีม้กีารเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ทัง้
จ�านวนแพทย์ บุคลากร งบประมาณ กิจกรรมต่างๆ ที่
เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในด้านงานสูติศาสตร์
นรีเวชวิทยาเองก็ได้มีการพัฒนาไปในหลายด้านเช่น 
การตรวจคัดกรองความพิการแต่ก�าเนิดด้วยการเจาะ

๑๐ ปี แพทย์บูรพา 
สาขาวชิาสติูนรเีวชวทิยา

ผศ.นพ.กิตติ  กรุงไกรเพชร
ประธานสาขาวิชาสูตินรีเวชวิทยา

 หนึ่งทศวรรษคณะแพทย์ นับว่�ได้มีก�รพัฒน�

ท�งก�รแพทย์ในหล�ยๆด้�น โดยเฉพ�ะก�รผลิตบัณฑิต

แพทย์ที่ เป็นลูกหล�นของพี่น้องช�วภ�คตะวันออก  

เพื่อออกม�รับใช้ช�วตะวันออกซึ่งท�งส�ข�สูติศ�สตร์ 

และนรีเวชวิทย� ได้มีปณิธ�นในก�รสนับสนุนก�รผลิต

บัณฑิตส�ข�วิทย�ศ�สตร์สุขภ�พและก�รสร้�งคว�มเป็น

เลิศในก�รรักษ�พย�บ�ลให้ได้คุณภ�พม�ตรฐ�นส�กล

บทความพิเศษ
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ตรวจน�้าคร�่า ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว สนับสนุน
การคลอดธรรมชาติร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ การ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA พัฒนาการผ่าตัด
ผ่านกล้อง ซึ่งทางสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ได้วางแผนเพือ่พฒันาการผ่าตดัด้านนีใ้ห้มากยิง่ข้ึน โดย
มีแผนที่จะส่งอาจารย์แพทย์ได้ฝึกอบรมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์และเป็นที่
พึ่งพิงของประชาชนในภาคตะวันออก

ในส่วนของการเรียนการสอนของนสิติแพทย์และ
นสิติสาขาวทิยาศาสตร์สขุภาพนัน้ สาขาสตูศิาสตร์และ
นรเีวชวิทยาได้ให้ความร่วมมอืในการร่วมสอนกบัคณะ
สหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ซึ่งที่
ผ่านมาพบว่านิสติมีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมมากขึน้ด้วย
การเรยีนแบบผสมผสานด้วยการบูรณาการความรูท้าง
คลินิกกับความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พ้ืนฐานเข้า 
ด้วยกัน (ซึ่งแต่ก่อนพวกเราได้ค่อยได้เรียนแบบนี้)

หนึ่งทศวรรษคณะแพทย์ นับว่าได้มีการพัฒนา
ทางการแพทย์ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการผลติบณัฑติ
แพทย์ที่เป็นลูกหลานของพี่น้องชาวภาคตะวันออก  
เพื่อออกมารับใช้ชาวตะวันออกซึ่งทางสาขาสูติศาสตร์
และนรเีวชวทิยา ได้มปีณธิานในการสนบัสนนุการผลิต
บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสร้างความ
เป็นเลิศในการรักษาพยาบาลให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
สากล 

สุดท้ายคงต้องฝากแพทย์บูรพารุ่นหลังทุกท่าน 
ได้ช่วยกันท�านุบ�ารุงและสร้างสรรค์สถาบันแห่งนี้ 
ให้ย่ิงใหญ่ เกรียงไกร… ยอดเย่ียม ย่ิงใหญ่ เกรียงไกร 
ว้ีดดดดดดดดดดดดด บ้ึม! ยอดเย่ียม ย่ิงใหญ่  
เกรียงไกร ตลอดไป วี้ดดดดดดดดดดดดดดด  
บึ้มอีกครั้งๆๆ
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ในวาระครบรอง ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์นี้
ผมขอเล่าความเป็นมาของสาขาวชิา เร่ิมต้นโดย อาจารย์
นายแพทย์นเรศ ประสานพาณิช เป็นแพทย์คนแรกของ
ศนูย์วทิยาศาสตร์สขุภาพ มหาวทิยาลยับรูพา (ซึง่เตบิโต
ต่อมาเป็นคณะแพทยศาสตร์ในปัจจุบัน) ได้วางระบบ
ต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วย พัฒนางานห้องผ่าตัดให้ทัน
สมัยเพียงผู้เดียวมาเป็นเวลาช้านาน ท่านมีความตั้งใจ
พัฒนาโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ สร้างความ
ศรัทธาแก่ผู ้ป่วยในแถบจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างมาก 
รวมถงึยงับรจิาคงบส่วนตัวเพ่ือซ้ืออุปกรณ์การผ่าตดัด้วย 
ต่อมาคณะแพทย์เริ่มเติบโตขึ้นจึงได้มีอาจารย์แพทย์ 
เพิ่มขึ้นตามล�าดับ และเป็นที่น่าเสียดายว่า อาจารย์
นายแพทย์นเรศ จ�าเป็นต้องย้ายออกจากเราไปด้วยความ
อาวรณ์เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ 

ปัจจุบันสาขาวิชามีอาจารย์แพทย์ทั้งหมด ๘ 
ท่าน (อยูร่ะหว่างศกึษาต่อ ๒ ท่าน) มศีกัยภาพการผ่าตดั
และดูแลรักษาผู ้ป ่วยด้านออร์โธปิดิกส์เทียบเท่า 
โรงพยาบาลศนูย์ ได้รบัความร่วมมอืจากฝ่ายศลัยกรรม
กระดูกและข้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี  
ณ ศรีราชา ในการเรียนการสอนนิสิตแพทย์เป็นอย่างดี 
มีบทความวิชาการ งานวิจัยสม�่าเสมอ สามารถจัดงาน
ประชุมวิชาการระดับประเทศหลายครั้ง จากผลงานท่ี
ผ่านมาแสดงให้เหน็ถงึการเตบิโตอย่างต่อเนือ่งของสาขา
วิชา ถึงแม้จะเป็นคณะแพทย์ที่ก่อตั้งใหม่ มีปัญหาและ
อปุสรรคมากมายขอเพียงทกุท่านร่วมมือร่วมใจไม่ท้อถอย 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยของเราจะก้าวไกล 
ไปสู่ AEC (Asean Economic Community) ได้อย่าง
น่าภาคภูมิใจ

๑๐ ปี แพทย์บูรพา 
สาขาวชิาศลัยกรรมกระดกูและขอ้

นพ.พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย
ประธานสาขาวิชาศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ขอเพียงทุกท่�นร่วมมือร่วมใจไม่ท้อถอย

 คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยของเร� 

จะก้�วไกลไปสู่ AEC (Asian Economic 

Community)  ได้อย่�งน่�ภ�คภูมิใจ

บทความพิเศษ

๑ ทศวรรษแห่งความทรงจำา>
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ปี ๒๕๓๕ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับ
พยาบาลวสิญัญคีนแรก คอื นางสาวพทัยา จนัทรเ์สง่ียม 
ขณะน้ันหอ้งผ่าตัดม ี๑ หอ้ง ซึง่อยูช่ัน้ ๑ อาคารทา่นผู้หญงิ
ประภาศรี ก�าลังเอก อุปกรณ์มีเพียงเคร่ืองดมยาสลบ  
๑ เครือ่งซึง่ยงัไมม่ ีVentilator มเีครือ่งวดัความดันโลหิต 
Diamap ๑ ตัว ไม่สามารถวัด O

๒
 Sat ได้ ยังไม่มีผู้ช่วย

ด้านวิสัญญี เนื่องจากคนไข้ขณะนั้นยังมีจ�านวนไม่มาก
และบคุลากรผูใ้หบ้รกิารมจี�านวนนอ้ย การผา่ตดัตอ้งท�า
ช่วงบ่ายของวันราชการเท่านั้น Case ที่ให้บริการระงับ
ความรู้สึก ได้แก่ ผ่าตัดคลอดหน้าท้อง ผ่าตัดท�าหมัน
หญิงชาย ผ่าตัดไส้ติ่ง Carpal ganglion การส่องข้อเข่า 
ซึง่เปน็ Case ทีท่�าบอ่ย ป ี๒๕๓๘-๒๕๕๑ ยา้ยหอ้งผา่ตัด 
มาที่อาคารศรีนครินทร์จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต 
และเครื่องดมยาสลบ อุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น ด้าน
บคุลากรมพียาบาลวสิญัญเีพิม่ขึน้ ผูช้ว่ยพยาบาลเพ่ิมขึน้  
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ยุคแห่งการพัฒนางานคุณภาพการ
พยาบาลวิสัญญี มุ่งสู่ HA มีการขยายงานเพิ่มการ
ผ่าตัดเพิ่มทุกสาขา ในปัจจุบันมีวิสัญญีแพทย์ ๒ ท่าน

ได้แก่นายแพทย์กฤติน กิตติกรชัยชาญ และนายแพทย์
วิมานะ ภักดีธนากุล ด้านการพยาบาลวิสัญญี ปัจจุบัน
มีพยาบาล ๔ คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ๓ คน ได้มีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการให้ทันสมัยปลอดภัย
เป็นที่ประทับใจทั้งลูกค้าภายในและภายนอก ได้มีการ
จดัหาอปุกรณ์ทีท่นัสมยัเหมาะสมกบัการผา่ตดัทีซ่บัซอ้น 
ลดอตัราเสีย่ง มกีารริเร่ิมจัดการความรูภ้ายในหนว่ยงาน 
ในช่วงหลายปีที่ผ่านได้มีการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์
และระบบการจดัการใหท้นัสมยัและเหมาะสมกบับรบิท
ของโรงพยาบาลภายใต้งบประมาณและทรัพยากรท่ีมี
ขดีจ�ากดัหลายๆ สิง่ สิง่ไดร้บัการปรบัปรงุมาเรือ่ยจนถึง
ปัจจุบัน เช่น ยาตัวใหม่ เคร่ืองดมยาสลบที่ทันสมัย 
อุปกรณ์ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจล�าบาก พัฒนาระบบการ
เยีย่มกอ่นและหลงัผา่ตดั การจดัการความเจบ็ปวดหลงั
ผ่าตัด ท�าให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดดีขึ้น
และปลอดภัยมากขึ้น วิสัญญีวิทยาในปัจจุบันได้รับการ
พัฒนาไปมากด้วยวิวัฒนาการและเทคโนโลยีเพื่อความ
ปลอดภัยของผูป้ว่ยใหม้ากทีส่ดุและมปีระสทิธภิาพมาก
ที่สุด เราจะก้าวทันสู่อนาคตไปอย่างมั่นคงพร้อมกันใน
ทุกภาคส่วนของคณะแพทย์ แผนกวิสัญญีวิทยาพร้อม 
จะพัฒนาแผนกทั้งในด้านการบริการ วิชาการการวิจัย
และการเรยีนการสอนให้มคีณุภาพและมาตรฐานใหเ้ทยีบ
เท่าคณะแพทย์ชั้นน�าของประเทศไทยภายใต้ขีดจ�ากัด
ของทรัพยากรและปัญหาปัจจัยมากมาย แต่ด้วยความ
มุ่งมั่นตั้งใจของชาวคณะแพทย์บูรพาจะสามารถฝ่าฟัน
อปุสรรคไปได้อยา่งงดงามและความประสบความส�าเรจ็ 
เราทกุคนอยากเห็นอนาคตของคณะแพทยศาสตรเ์จริญ
รุ่งเรือง เป็นที่พึ่งพาและบรรเทาทุกข์ของประชาชนของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกของประเทศไทย

๑๐ ปี แพทย์บูรพา 
สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา

นพ.กฤติน กิตติกรชัยชาญ
ประธานสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
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ในวาระครบรอบ ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีนิสิตเข้าศึกษาทั้งหมด ๖ รุ่น 
และก�าลังจะมีบัณฑิตแพทย์รุ่นแรกในปี ๒๕๕๖  
ซึ่งจะออกไปปฏิบัติงานในภาคตะวันออกรวมทั้งสิ้น  
๓๑ ทา่น นับเปน็ความภมิูใจของพวกเราอาจารยแ์พทย์
และบคุลากรทกุคนทีไ่ดร่้วมฝ่าฟนัมาดว้ยกัน ตัง้แตย่งั
ไมม่นีสิติจวบจนนสิติก�าลงัจะจบการศกึษา กระบวนการ
ทีผ่า่นมาถกูบนัทกึเพือ่น�ามาวเิคราะหแ์ละปรับปรงุการ
ท�างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุกๆ ปี พร้อมกันนี้  
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยก็ยังมีทิศทางการเติบโตที่ 
ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงในช่วง ๖ ปีที่ผ่านมา เรียก
ได้ว่ามีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก สามารถเป็นที่พึ่ง
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบได้เป็น
อยา่งดี ในแง่ของความเป็นเลศิในการผลิตบัณฑิตและ
บริการ โรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลเป็น ๒ องค์กร
ที่ไม่สามารถแยกจากกันได้โดยเด็ดขาด จ�าเป็นต้อง

เติบโตควบคู่กันไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ จ�าเป็น
ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ไม่ว่า
จะเป็นผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตและบัณฑิต  
ในอนาคตอนัใกล ้เราจะไดเ้หน็ภาพความเปน็โรงเรียน
แพทย์สมบูรณ์แบบแห่งแรกในภาคตะวันออกที่
มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยความทุ่มเทก�าลังกายก�าลังใจ
ของพวกเรา

๑๐ ปี แพทย์บูรพา 
สาขาวิชาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงเพ็ชรงาม  เต็งพฤทธิ์ธนากร

 นบัเปน็คว�มภมิูใจของพวกเร�อ�จ�รย์

แพทยแ์ละบุคล�กรทุกคนท่ีได้รว่มฝ�่ฟนัม�ด้วย

กนัตัง้แต่ยงัไม่มนีสิติจวบจนนสิติกำ�ลงัจะจบก�ร

ศกึษ� กระบวนก�รทีผ่�่นม�ถกูบนัทกึเพือ่นำ�ม�

วเิคร�ะหแ์ละปรบัปรงุก�รทำ�ง�นให้มปีระสทิธภิ�พ

ยิ่งขึ้นในทุกๆปี

บทความพิเศษ

๑ ทศวรรษแห่งความทรงจำา>
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๑๐ ปี แพทย์บูรพา

พญ.อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ
อาจารย์ประจำาสาขาวิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

สาขาวิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยับรูพา ได้ด�าเนนิการ
รบันสิติแพทยเ์ขา้ศกึษาตอ่ในหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติ
ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา ๖ ปี โดยมีเป้าหมายในการ
ผลิตบัณทติแพทยใ์ห้มศีกัยภาพสงู ทัง้ดา้นความรูค้วาม
สามารถทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การ
ประเมนิและรบัรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม และการมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดแูลรกัษาผูป้ว่ยใหส้อดคลอ้งกับปรัชญาการผลติบณัฑติ
แพทย์ที่ว่า“สร้างคนดีคนเก่งคนทันสมัย”

สาขาวชิารงัสวีทิยาและเวชศาสตร์นวิเคลียรไ์ดรั้บ
การจดัตัง้ขึน้ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพ่ือรองรับการพัฒนาด้าน
การเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ โดยก�าหนด
พันธกิจหลัก ๓ ประการ คือ สร้างบัณฑิตแพทย์ท่ีมี
คุณภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้าน
รงัสวีทิยาและเวชศาสตร์นวิเคลยีร์ทีเ่ปน็เลิศในเขตพืน้ที่
ภาคตะวันออก และสรา้งแรงจงูใหบ้คุลากรผลติผลงาน
วจิยัจากงานประจ�า (Routine-to-Research) เพ่ือพฒันา
คุณภาพการเรียนการสอนและการบริการอย่างยั่งยืน

ปจัจุบนั สาขาวชิารงัสวีทิยาและเวชศาสตรน์วิเคลยีร ์
ไดมี้แผนพฒันาในระยะยาว ๔ ป ีเพือ่รองรับพันธกจิทัง้ ๓ 

ด้าน อาท ิโครงการกา้วสู่การเปน็อาจารย์คลินกิโครงการ
พัฒนา e-Learning of Radiology ห้องเรียนเสมือน
จริง (Virtual Classroom) ของสาขาวิชารังสีวิทยาและ
เวชศาสตรน์วิเคลยีรแ์ผนเตรยีมความพรอ้มสูก่ารพฒันา
เปน็โรงพยาบาลระดับตตยิภูมแิละโครงการแลกเปลีย่น
เรยีนรูก้ารพฒันางานประจ�าสูง่านวจิยัดา้นรงัสวีทิยา (๓R 
KM : R๒R of Radiology KM) เป็นต้น 

แม้ว่าแผนพัฒนาดังกล่าวอยู่ในระยะเริ่มต้นและ
ตอ้งอาศยัความมุง่มัน่ทุม่เทของบคุลากรทกุคนในสาขา
วิชาและในคณะแพทยศาสตรเ์ปน็อย่างมาก แตส่าขาวชิา
มีปรัชญาในการท�างานที่ว่า “การคิดค้นและการพัฒนา 
คอืหวัใจส�าคญัของการผลิตบณัฑติแพทย์ทีมี่คณุภาพและ
สรา้งความเปน็เลศิทางวชิาการ” เราเชือ่วา่ กา้วเลก็ๆของ
การพฒันาในวนันี ้จะเปน็กา้วทีส่�าคญักา้วหนึง่ของคณะ
แพทยศาสตรท์ีจ่ะมุง่สูค่วามเปน็เลศิทางวชิาการดา้นการ
แพทยใ์นระดบัประเทศ และมุง่สูก่ารพฒันาศกัยภาพขอ
งบัณทิตแพทย์และบุคลากรให้สามารถแข่งขันในระดับ
ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ …………… “เราจะ
พัฒนาไปพร้อมกัน เพราะเส้นทางของการพัฒนา ย่อม
ไม่มีวันสิ้นสุด”

“เร�จะพฒัน�ไปพร้อมกนั เพร�ะเสน้ท�ง

ของก�รพัฒน� ย่อมไม่มีวันสิ้นสุด”
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ณ มุม ๑ ของอาจารย์คน ๑

แพทย์หญิงมยุรี พิทักษ์ศิลป์
ประธานสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

ถงึเวล�นีผ่้�นไปแล้วเกอืบ ๕ ป ีข�้พเจ�้

ไดเ้หน็ก�รพฒัน�อย่�งช�้ๆ ในทกุๆ ด�้น 

กไ็ดแ้ตห่วงัว่�จะเปน็ก�รก�้วเดนิทีม่ัน่คง 

ปลอดภยั ย่ังยนื และจะได้เห็นก�รพฒัน�

ของคณะแพทย ์ท่ีมุ่งม่ันจะผลิตแพทยท์ี่

มีศักยภ�พให้แก่สังคมต่อไป

บทความพิเศษ

๑ ทศวรรษแห่งความทรงจำา>
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ข้าพเจ้าเขา้มาเปน็สว่นหนึง่ของคณะแพทยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยบรูพา เม่ือปลายภาคเรียนที ่๒ ปกีารศกึษา 
๒๕๕๐ ในเดือน มกราคม ๒๕๕๑ ครั้งนั้นสืบเนื่องจาก
คณะแพทย์ที่นี่ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนเป็นปีแรก 
โดยหมวดวชิาเวชศาสตร์ชมุชนและเวชศาสตร์ครอบครวั
มวีชิาสอนในภาคเรยีนนี ้ขา้พเจา้ไดเ้ขา้รว่มประชมุการ
จดัการเรยีนสอนรายวชิาเมือ่ เดอืนพฤศจกิายน ๒๕๕๐ 
กับทางอาจารย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา 
และผูอ้�านวยการโรงพยาบาลทีร่บัเปน็สถานทีฝ่กึปฏิบัติ
คือ โรงพยาบาลบ้านบึง โรงพยาบาลพานทอง และ
โรงพยาบาลพนัสนิคม หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้กลับไป
ท�างานและ เตรียมการสอนเป็นเวลาสองเดือน นั่นคือ
การเปล่ียนบทบาทจากแพทยผ์ูด้แูลผูป้ว่ยและญาตมิา
เป็นแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย ครอบครัวและนิสิตแพทย์

ในปีแรกของการท�างานที่นี่มีอุปสรรคมากมาย  
มีวินาทีที่ต้องพยายามท�าความเข้าใจ ต้องคิดเชิงบวก
อย่างสูง และให้ก�าลังใจตัวเองว่าการท�างานย่อมมี
ปัญหาและอุปสรรคไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง แต่ก็มีหลาย
จังหวะท่ีรู้สึกท้อเช่นกัน เมื่อมองย้อนไปถึงจุดนั้นส่ิงที่
ท�าให้ผ่านมาได้ก็คือ ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ของตนเองและรับผิดชอบต่อหน้าท่ีที่มีต่อนิสิตแพทย์ 

ทีอ่ยูต่รงหนา้ อกีทัง้ยงัม ีอาจารยแ์ละเจา้หนา้ทีห่ลายๆ
ทา่นทีช่ว่ยประคบัประคองขา้พเจา้ในนาทวีกิฤตเหล่านัน้ 
ซึง่ขอขอบคุณในความมีน้�าใจของทกุท่านไว้ ณ ทีน่ีด่ว้ย

ถึงเวลานี้ผ่านไปแล้วเกือบ ๕ ปี ข้าพเจ้าได้เห็น
การพัฒนาอย่างช้าๆ ในทุกๆ ด้าน ก็ได้แต่หวังว่าจะ
เป็นการก้าวเดินที่มั่นคง ปลอดภัย ย่ังยืน และจะได้
เห็นการพัฒนาของคณะแพทย์ ท่ีมุ่งมั่นจะผลิตแพทย์ 
ที่มีศักยภาพให้แก่สังคมต่อไป ซ่ึงในปีการศึกษานี้ 
นิสิตรุ่นแรกก�าลังจะจบเป็นบัณฑิตแพทย์ เป็นสมาชิก
ใหม่ของวิชาชีพแพทย์ ในฐานะอาจารย์แพทย์คนหนึ่ง 
ข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นความส�าเร็จของ 
ทกุคนในวันนัน้ ซึง่จะเปน็กา้วแรกของชีวิตการท�างานและ 
หวงัวา่จะกา้วไปสู่การเป็นแพทย์ท่ีมศัีกยภาพ มคีวามรู ้
มีคุณธรรม มีหัวใจของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสถานที่ ใน
ชุมชนที่แต่ละคนได้กลับไปปฏิบัติงานและจะยินดีเป็น
อย่างยิ่งถ้าจะมีศิษย์เก่ากลับมาพัฒนาคณะแพทย์ของ
เราโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสาขาวชิาเวชศาสตรช์มุชนและ
เวชศาสตร์ครอบครัว
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ก่อนอื่นกระผมต้องขอแสดงความยินดี 
เป็นอย่างยิ่งเนื่องในโอกาสวาระครบรอบ ๑๐ ปีก่อตั้ง 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานั้นได้ 
ถอืก�าเนิดขึน้จากความต้ังใจทีจ่ะผลติแพทยท์ีมี่คุณภาพ
เพ่ือชว่ยเหลอืสงัคมโดยเฉพาะผูป้ว่ยทีอ่ยูใ่นชนบทหา่งไกล
หรอืผูย้ากไรท้ีข่าดโอกาสการไดรั้บบริการทีเ่ปน็มาตรฐาน
และทัว่ถงึเปา้หมายส�าคญัของการผลติแพทยท์ีด่มีคีณุภาพ
นัน้นอกจากจะตอ้งมีความฉลาดทางเชาวน์ปญัญา (IQ) 
ที่ดีแล้วนั้น ยังต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที่ดี 
อกีดว้ย จึงจะสามารถเปน็แพทย์ทีมี่ครุภาพครบสมบรูณไ์ด้ 
ในการทีเ่ราจะผลิตแพทยไ์ดต้ามคุณสมบติัดงักลา่วตอ้ง
อาศัยทัง้แรงกายแรงใจ ความทุม่เทของผู้เปน็ “อาจารย์
แพทย์” ในการให้วิชาความรู้ และ “ศิษย์” มีหน้าที่ตั้งใจ
เรียนให้ดีที่สุดเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับคณะในอนาคต 

กว่าจะมีวันนี้หลายท่านคงปฎิเสธไม่ได้ว่า ความส�าเร็จ
ของคณะแพทยศาสตร์นั้นมิได้เกิดจากผู้ใดผู้หน่ึงหรือ
คณะใดคณะหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เกิดจากการร่วมแรง
ร่วมใจ อดทนฝันฝ่าอุปสรรคต่างๆ โดยไม่ย่อท้อของ
พวกเราทุกคน

สดุทา้ยนี ้กระผมอยากจะฝากทกุทา่นใหร่้วม
มือร่วมใจเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เต็มที่  
ในการท�างานให้ส�าเร็จนั้นย่อมมีอุปสรรคเป็นธรรมดา  
หากแต่ว่าเรามองอุปสรรคนั้นเป็นอย่างไร เป็นเครื่อง
บัน่ทอนจติใจหรอืเปน็ส่ิงทา้ทาย ถ้าทา่นมองว่าอปุสรรค
เป็นเครื่องบั่นทอนจิตใจ ชีวิตท่านก็จะมีแต่ความ
เหน็ดเหนื่อยและความทุกข์ แต่ถ้าท่านมองว่าอุปสรรค
นั้นเป็นส่ิงท้าทายท่านก็จะมีพลังใจที่จะก้าวข้ามผ่าน
อุปสรรคนั้นและพัฒนาตัวเองไปสู่จุดมุ่งหมายในที่สุด

๑๐ ปี แพทย์บูรพา 
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์

นพ.พรรษ กรรณล้วน
ประธานสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์

บทความพิเศษ

๑ ทศวรรษแห่งความทรงจำา>
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก่อตั้ง 
มาเป็นระยะเวลา๑๐ ปี โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
นบัเปน็เรือ่งทีน่่ายนิดีอยา่งยิง่  ถึงแม้วา่คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาจะเป็นคณะแพทยศาสตร์ที่เปิดขึ้น
ใหม่  แต่ก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ ได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากผล
การสอบ National License ของนสิติแพทย ์อนัเปน็ตวั
ชีว้ดัถงึคณุภาพของการจดัการเรียนการสอนทีด่ใีนระดับ
หนึง่ได ้ซ่ึงไดร้บัความทุม่เทจากผูบ้รหิารและคณาจารย ์
ทัง้จากโรงพยาบาลมหาวทิยาลยับรูพา และโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

สาขาวิชาศลัยศาสตรเ์ปน็สาขาหลกัทีส่�าคญัสาขา
หน่ึงของการเรียนแพทย์ อันเป็นศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับ
การรกัษาโรคโดยการผา่ตดั ซึง่จะตอ้งรวมถงึการผา่ตดั
รกัษาผูป้ว่ยในภาวะฉกุเฉนิดว้ยตวัโรคเอง และการผ่าตดั

ฉุกเฉินจากภาวะทางอบัุตเิหตทุีไ่มอ่าจคาดเวลาทีผู่ป่้วย
จะมาได ้ดงันัน้ศลัยแพทย ์จงึตอ้งเปน็ผูท้ีม่คีวามทุม่เทให้
กบัการรักษาผูป้ว่ยเปน็อยา่งมาก ซึง่สาขาศลัยศาสตร์ได้
รบัการพัฒนาด้วยความรว่มมอืของคณาจารย์ศัลยแพทย์
หลายทา่น แมบ้างทา่นจะไดอ้ยูช่ว่ยกบัทางสาขาเปน็ชว่ง
ระยะเวลาไม่นานมาก แต่ก็ได้ร่วมพัฒนาท�าให้สาขามี
ความพรอ้มและมมีาตรฐานในการรกัษาผูป้ว่ยและการ
เรียนการสอนมากขึ้นตามล�าดับ

ปนีี ้คณะแพทยศาสตร ์ไดผ้ลตินสิติแพทย ์จนถึง
ชั้นปีที่ ๖ ซึ่งหมายถึงว่าจะมีแพทยศาสตรบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะได้ปฏิบัติงานจริง ตรวจรักษา
ช่วยเหลือผู้ป่วยในเวลาอีกไม่ถึงหน่ึงปีข้างหน้า ซึ่งตัว
ช้ีวัดความส�าเร็จของคณะแพทยศาสตร์ที่แท้จริง คงไม่
ได้อยู่ที่ผลการสอบใดๆของนิสิตแพทย์ หากแต่ขึ้นกับ
ความส�าเร็จในการประยุกต์ใช้ความรู้ของนิสิตแพทย์ 
เพ่ือประโยชนใ์นการช่วยเหลือและรกัษาผู้ปว่ยได้เปน็อย่าง
ด ีดัง่พระราชด�ารสัของพระราชบดิา “True success is 
not in the learning, but in its application to the 
benefit of mankind” กระผมเชื่อว่าด้วยความร่วมมือ
ของคณาจารยแ์ละบุคลากรทกุระดบั ตลอดจนนสิติแพทย์
ทุกคนเช่นนี้ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จะ
มกีารพฒันาอย่างตอ่เน่ืองและเปน็คณะแพทยศาสตรท์ี่
ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีตลอดไป

๑๐ ปี แพทย์บูรพา 
สาขาวิชาศัลยศาสตร์

นพ. ยศศักดิ์  สกุลไชยกร
ประธานสาขาวิชาศัลยศาสตร์
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ตอนผมอายุได้ ๙ ขวบในปี ๒๕๔๕ พ่อกับแม่ชอบพาผมและพี่มาขี่จักรยานที่มหาวิทยาลัยบูรพา  
พ่อจอดรถข้างๆ โรงพยาบาลประภาศรี ผมจะมาวันเสาร์ แม่ผมจะเดินไปเก็บผักเสี้ยนเอาไปดองกินกับน�้าพริก 
สนามเป็นดนิลกูรงัสแีดง มหีลมุมบ่ีอ ผมสนกุมาก บางวันผมจะหนพ่ีอกับแม่ไปห้องน�า้โรงพยาบาลประภาศร ีเวลา
ผ่านไปตึกคณะแพทย์ถูกสร้าง หอพักชาย หอพักหญิงถูกสร้าง ผมโตขึ้นผมไม่ได้ขี่จักรยานอีกแต่ผมดูและเห็นการ
สร้างตั้งแต่ฐานราก จวบจบในปี ๒๕๔๕ เวลาพ้นผ่านไปเร็วมาก ๑๐ ปีแล้ว ผมพูดได้เต็มปากว่าคณะแพทย์คือ
บ้านที่ผมสัมผัสมาตั้งแต่เด็ก ผมภูมิใจที่ได้ถูกเลือกและได้เลือกที่จะเรียนที่บ้านผม ผมอยู่ปี ๑ ผมมาด้วยใจ 
เต็มร้อย วันนี้ผมและเพื่อนปี ๑ได้เริ่มชีวิตแพทย์ สิ่งที่ผมต้องจ�าและต้องท�าให้ได้คือ ผมต้องคิดถึงประโยชน์ส่วน
ตนเป็นทีส่อง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจทีห่นึง่ ลาภทรพัย์และเกยีรตยิศจะตกแก่ตวัผมเอง ถ้าผมทรงธรรม
แห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ ๑ ทศวรรษแล้ว รุ่นพี่ปี ๖ใกล้จบการศึกษา ผมเข้ามาอยู่ในคณะได้ ๑ เดือนเศษ ผมไม่ค่อย
ได้สัมผัสกับพี่ปี ๖ มากนัก แต่ผมเห็น ผมก็รับรู้ได้เลยว่าพี่เรียนหนักมาก ผมมีความหวังว่าผมจะต้องด�าเนินรอย
ตามพี่ ผมไม่กล้าวัดรอยเท้าพี่ แต่ผมจะจดจ�ารอยเท้าพี่ และจะเดินตามรอยเท้าพี่

เวลากลืนกินไป แม้กระทั่งสนามขี่จักรยานของผมและตัวผมเอง มันท�าให้ผมแข็งแกร่งเติบโตเหมือน 
คณะแพทย์ทีม่คีณาจารย์และรุ่นพ่ี เปรียบเหมือนพ่อกับแม่ผมทีค่อยดแูลผม สอนผมให้รูจ้กัวชิาชพีทีส่ร้างประโยชน์
แก่เพื่อนมนุษย์ ไม่มีแบ่งชนชั้น ผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน รวมทั้งเพ่ือนในรุ่นผม ที่เป็นก�าลังใจให้ผม 
ในยามเหนื่อยล้า

ปี ๔๕ ได้ก�าเนดิเกิดคณะเป็นวาระเสรมิสร้างทางแพทย์ใหม่ คณาจารย์หมอทกุท่านทุม่แรงใจ สร้างคณะ
ใหม่ใช้ชื่อคือแพทย์บูรพา

๑ ทศวรรษ แพทย์บูรพา
บทความพิเศษ จากนิสิต

นายสมปราชญ์ นันทนพิบูล
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่ ๓

บทความพิเศษ

๑ ทศวรรษแห่งความทรงจำา>
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 ๑ ทศวรรษ ครบรอบมอบคว�มหวัง แจ้งประจักษ์ตัวแทนแพทย์รุ่นใหม่

ปี ๕๕ กำ�หนดครบจบออกไป สร้�งชื่อไว้สอบไลเซนเน้นคุณธรรม

จ�กรุ่น ๑ เปลี่ยนผ่�นน�นรุ่น ๖ ขอน้อมนบเค�รพศรัทธ�เหลือ

พี่บ�กบั่น ฟันฝ่�ยังจุนเจือ พี่เอื้อเฟื้อคว�มเมตต�พ�น้องเดิน

แนวท�งแพทย์บูรพ�หนักหน�เหลือ ศึกษ�เพื่อช่วยผู้.. เข้�ทุกข์เข็ญ

๑๐ปีผ่�นปรม�สร้�งท�งให้เป็น ชัดเจนเด่นแพทย์บูรพ�กล้�ท้�ยืน

บทกลอนจบแล้ว แต่คณะแพทย์ก�าลังจะ 
เริ่มต้น ๑๐ ปีที่ผ่านมา คณาจารย์ทนุถนอมปลูกสร้าง
ข้ึน ขณะนี้ได้เริ่มผลิดอกออกผล และก�าลังจะเติบโต
ต่อไป มนุษย์คือจุดศูนย์กลางของเส้นรอบวงที่ไม่ม ี
ขีดจ�ากัด มนุษย์เหมือนกัน กลับประสบความส�าเร็จ
ไม่เท่ากนั เหลก็ทีผ่่านไฟ ย่อมแข็งแกร่ง และคมยิง่กว่า
เหล็กธรรมดาฉันใด ใจที่ผ่านอุปสรรคมามากย่อมไม่
หวัน่ต่อปัญหาไม่ว่าจะหนกัเพียงใดฉนันัน้ ผมและเพือ่น
ตั้งใจเป็นเหล็กให้ไฟได้หลอมจนเกิดความแข็งแกร่ง 
คมยิง่กว่าเหลก็ธรรมดา และน�าไปใช้ประโยชน์แก่มวล
มนุษย์ต่อไป
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันแพทย์เปิดใหม่ แต่เป็นสถาบันแพทย์ที่มีความพร้อม
ในการสอน มคีวามพร้อมในการเรียนรู้และเร่ิมประสบความส�าเรจ็มากมาย รวมทัง้ปีทีผ่่านมา นสิติได้ประสบความ
ส�าเรจ็ในการสอบ NL ผ่านทัง้ร้อยเปอร์เซ็นต์  ถงึคณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลัยบูรพา จะยังเป็นคณะแพทย์เลก็ๆ 
แต่ก็ก�าลังก้าวหน้าและพัฒนาต่อไป

เมื่อผมได้ยินชื่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจเป็นชื่อที่ไม่มีชื่อเสียงและได้ยินว่าเป็นคณะ
แพทย์เปิดใหม่ แต่เมื่อผมได้เข้ามาเรียนที่นี่ ในตอนแรกผมกังวลว่า ที่แห่งนี้จะมีความพร้อมและความสามารถที่
จะท�าให้ผมเป็นแพทย์ที่ดีและประสบความส�าเร็จได้หรือไม่ แต่ตอนน้ีเมื่อผมเข้ามาที่น่ีและได้ศึกษาที่นี่ท�าให้ผมรู้
ว่า ที่คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา แห่งนี้ถึงจะยังเป็นสังคมเล็กๆอยู่ แต่ก็ก�าลังด�าเนินไป คณาจารย์และผู้บริหาร มี
ความสนใจและความใส่ใจในการสอนเป็นอย่างมาก ท่านต้องการที่จะพัฒนาพวกเราให้เป็นแพทย์ที่ดี มีความ
สามารถ ระบบต่างๆ ในตอนแรกอาจจะไม่พร้อม แต่เมื่อผ่านมา ทุกอย่างก็พร้อมมากขึ้น เมื่อแรกพวกเรายังไม่มี
ตึกคณะของเราเอง แต่ ณ เวลานี้ พวกเรามีตึกคณะที่มีความพร้อมในการเรียน ท�าให้ผมเริ่มรู้สึกว่า การที่ผมได้
มาเรียนที่นี่นั้นเป็นเรื่องที่ดี และการที่ผมจะสามารถเป็นแพทย์ที่ดีนั้นมันขึ้นอยู่กับผม และทุกคนรอบตัวผมนั้น
พร้อมที่จะผลักดันผมให้เป็นแพทย์ที่ดีได้อย่างแน่นอน

สุดท้ายนี ้ถงึคณะแพทยศาสตร์มหาวทิยาลยับรูพา จะยงัเป็นคณะแพทย์เปิดใหม่และเป็นสงัคมเลก็ๆอยู่
แต่ก็เป็นชุมชนท่ีอบอุ่นและมีความพร้อมความสามารถที่จะพัฒนานิสิตแพทย์ให้เป็นแพทย์ที่ดีได้ และคณะ
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานี้ ก็พร้อมที่จะพัฒนาและก้าวไป เพื่อสร้างแพทย์ท่ีดีและสร้างบุคลากรทางการ
แพทย์เพื่อประเทศไทยต่อไป

๑ ทศวรรษ แพทย์บูรพา
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิยาลัยบูรพา รุ่นที่ ๕

บทความพิเศษ

๑ ทศวรรษแห่งความทรงจำา>
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เมื่อย้อนกลับไปสมัยมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ มีเด็กผู้ชายคนนึงมีค�าถามที่ชวนเขาให้ครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลา
กับค�าถามที่ว่า เขาอยากเรียนคณะอะไร และ “เขาจะเรียนที่ไหนดี” เขาได้สมัครสอบตรงในหลายคณะ และหลาย
สถาบนั มทีัง้ทีส่อบตดิและไม่ตดิ รวมทัง้การสอบเข้า “คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา” เมือ่ถงึวันทีป่ระกาศ
ผลสอบและพบว่าชื่อเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่สอบผ่าน ในที่สุดค�าตอบที่ตามหามานานก็คือ “เขาอยากเป็นแพทย์” นั่น
คงเป็นจุดเริ่มต้นของเขาในฐานะนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่ ๔

เมื่อได้ก้าวมาเรียนในสาชาวิชาชีพแพทย์ตลอดระยะเวลาเกือบ ๓ ปีที่ผ่าน ตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่งของการเป็น
นสิติแพทย์ ท�าให้เดก็ชายคนนีไ้ด้รบัทัง้ประสบการณ์การเรยีนรูจ้ากอาจารย์ทีต่ัง้ใจประสิทธ์ิประสาทวิชาความรูเ้พือ่
ให้พวกเราได้รบัความรูอ้ย่างเตม็ที ่กจิกรรมรบัน้องในมหาวิทยาลัย กจิกรรมภายในคณะ รวมทัง้ค�าแนะน�าจากรุน่
พีท่ีค่อยดแูลเราอย่างใกล้ชดิ และความภาคภมูใิจล่าสุดทีรุ่น่พ่ีของพวกเราได้ช่วยกันฝ่าฟัน นัน่ก็คือผลการสอบผ่าน 
National license test ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และนอกจากนี้รุ่นพี่ของพวกเราก็ยังได้คะแนนเป็นอันดับ๒ ของประเทศ 

ส่ิงต่างๆ เหล่านี้ล้วนพิสูจน์ให้เห็นว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แม้จะเปิดมาเพียงแค่  
๑๐ ปี และมนิีสติแพทย์เพยีงหกรุน่ แต่ทางคณะฯ กม็ศัีกยภาพในด้านการจดัการเรยีนการสอน อาจารย์ ตลอดจน
บคุลากรทางด้านวชิาการและด้านอืน่ๆ ทีค่อยสนบัสนนุให้ความช่วยเหลือนสิิตแพทย์ในด้านการเรยีนการสอนและ
ด้านกิจกรรมเป็นอย่างดี ไม่แพ้สถาบันอื่นๆ โดยทุกคนสามารถประจักษ์ได้จากผลงานต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้น 

สิง่เหล่านีไ้ด้หล่อหลอมให้เดก็ชายคนนีม้คีวามภาคภมูใิจทีเ่ขาได้ก้าวมาเป็นส่วนหนึง่ในสถาบนัแห่งนีแ้ละ
พร้อมที่จะน้อมรับค�าสอนของสมเด็จพระบรมราชชนกไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนทั้งในการเรียน การท�างาน 
และการด�าเนินชวีติในการเป็นแพทย์ทีด่อัีนสามารถเป็นแบบอย่างทีด่แีก่ผูอ้ืน่ โดยค�าสอนนัน้ได้มใีจความว่า “ท่าน
ควรยกย่องคณะที่ให้การศึกษาแก่ท่าน ท่านควรมีความภาคภูมิใจในคณะของท่าน และท่านไม่ควรเรียนวิชาขึ้นใจ
แล้ว ให้เป็นเครื่องมือหากินเท่านั้น ควรเก็บค�าสอน ใส่ใจ และประพฤติตาม ผู้ที่จะบ�าบัดทุกข์ต้องเป็นตัวอย่าง
ความประพฤติซึ่งจะน�ามาแห่งสุขภาพ แพทย์ที่ไม่ประพฤติตามวิธีที่ตัวเองสอนแก่คนไข้แล้ว จะหาความไว้ใจจาก
คนไข้ได้อย่างไร” 

ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่ ๔
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Faculty oF Medicine, Burapha university



บันทึกภาพ
บันทึกความทรงจำ 



ต่างคนมีที่มาต่างกัน แต่เราทุกคนล้วนมีความฝัน

> บันทึกภาพบันทึกความทรงจำา
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ใจทั้งหมดที่มีและกายพลังดวงนี้ มุ่งมั่นเป็นแพทย์ที่ดี
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แพทย์บูรพา   ฟันฝ่าไม่ย่อท้อสิ่งใด 

> บันทึกภาพบันทึกความทรงจำา
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แพทย์บูรพา   ฟันฝ่าไม่ย่อท้อสิ่งใด หมดแรง มิยอมหมดใจ ก้าวไปด้วยใจแข็งแกร่ง
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รวมจิตวิญญาณน้องพี่ สามัคคีสถาบัน

> บันทึกภาพบันทึกความทรงจำา
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แพทยศาสตร์บูรพา สง่าเลิศล�้า  ร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคม 
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คณะแพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยบูรพ� 
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