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๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สารจากอธิการบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัด
ตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๔๕ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัย
บูรพาได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
แพทยสภา เมือ่ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ และเห็น
ชอบให้เปิดรับนิสิตรุ่นที่ ๑ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐
จ�ำนวน ๓๒ คน โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา รับนักเรียนทีส่ ำ� เร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายที่
มีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ ๙ จังหวัด (สมุทรปราการ
นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ปราจีนบุรี และสระแก้ว) ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นการ
ผลิตแพทย์ให้เหมาะสมต่อระบบบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะภูมภิ าคตะวันออก
เป็นแพทย์ที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาเทียบเท่ามาตรฐานสากล
มีความรูค้ วามสามารถและเจตคติทจี่ ะปฏิบตั งิ านในชนบท
ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการท�ำวิจัยด้านการ

แพทย์ และธ�ำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย
ในโอกาสทีค่ รบรอบ ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บู ร พา ที่ ไ ด้ จั ด ท� ำ หนั ง สื อ ที่ ร ะลึ ก ครบรอบ ๑๐ ปี
นั บ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม รั บ นิ สิ ต แพทย์ รุ ่ น แรกเป็ น ต้ น มา ทาง
คณะแพทยศาสตร์ได้ด�ำเนินการพัฒนางานด้านต่างๆ
เจริญก้าวหน้าขึ้นตามล�ำดับไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา
การวิจัย การบริการวิชาการ และการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ
วัฒนธรรม ซึง่ ได้ประจักษ์ดงั ผลงานทีผ่ า่ นมาและปัจจุบนั
ขออวยพรให้คณะแพทยศาสตร์ มีความเจริญก้าวหน้า
ในการพัฒนางานทางด้านต่างๆ ให้แก่สงั คมและประเทศ
ชาติอย่างต่อเนื่อง โดยยึดถือพระราชปณิธานในสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
พระบิดาแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย และ
พระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยทีท่ รงให้ทกุ คนถือประโยชน์
ส่วนรวมเป็นกิจทีห่ นึง่ ในการด�ำเนินการใดๆ เพือ่ ประโยชน์
ร่วมกันของสังคม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย
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๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

สารจากคณบดี
เนื่องในโอกาสคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ได้จดั ตัง้ มาครบ ๑๐ ปี นับตัง้ แต่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
มีมติเห็นชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เมือ่ วันที่ ๒ กันยายน
พุทธศักราช ๒๕๔๕ เริ่มรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ๑ ในปีการ
ศึกษา ๒๕๕๐ และปัจจุบันนิสิตแพทย์บูรพา รุ่นที่ ๑ ก�ำลัง
ศึกษาอยูใ่ นหลักสูตรชัน้ ปีที่ ๖ และก�ำลังจะจบการศึกษาเป็น
บัณฑิตแพทย์ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ เป็นบัณฑิตแพทย์รุ่น
แรกของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผมมีความ
หวังและอยากเห็นบัณฑิตแพทย์บูรพา เป็นบัณฑิตแพทย์ที่
เก่ง ดี มีความสุข บนความพอเพียงของชีวติ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช และยึดหลักการท�ำงานตามแนวทางแห่งพระราช
ด�ำรัสของสมเด็จพระบรมราชชนก 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 ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ทา่ นเอง ถ้าท่านทรงธรรม
แห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”
ความเก่ง ดี มีความสุข หมายความถึง เก่ง ในด้าน
ความรู้และวิชาการทางการแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องใน
การดูแลผูป้ ว่ ยโดยองค์รวม (Holistic care)ดี ในด้านคุณธรรม

จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและความรับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติ มีความสุข ในชีวติ ตนเองทัง้ ทางด้านร่างกาย
จิตใจ และจิตวิญญาณ มีความพร้อมในการใช้ชีวิตอย่างมี
คุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว อันประกอบไปด้วย ความพอเพียง ความมี
เหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งต้องก�ำกับโดยความรู้ คู่คุณธรรม
และมีความสมดุลตามบริบทชีวิตของแต่ละคน
ผมอยากเห็นนิสติ แพทย์ บัณฑิตแพทย์ คณาจารย์ และ
บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผูท้ ี่
มีความเก่ง ดี และมีความสุขในการท�ำงานอย่างเต็มศักยภาพ
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
แข็งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาสู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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สารจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ได้รบั การสถาปนาให้เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพาเมือ่ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
และเป็นคณะแพทยศาสตร์นอ้ งใหม่ในกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยทีต่ อ้ งเร่งพัฒนาคุณภาพงานทุกด้าน
ให้ได้มาตรฐาน นับเป็นเรื่องท้าทายสำ�หรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
งานกิจการนิสติ เองก็ตอ้ งเร่งพัฒนาระบบและกลไกต่างๆให้มปี ระสิทธิภาพด้วย งานกิจการนิสติ คณะแพทยศาสตร์
เริม่ ดำ�เนินการตัง้ แต่ทคี่ ณะรับนิสติ รุน่ แรก (ปีการศึกษา ๒๕๕๐) ซึง่ ครัง้ นัน้ การทำ�กิจกรรมต่างๆ ได้รบั ความอนุเคราะห์
สถานทีจ่ ากคณะสหเวชศาสตร์ (แต่เดิมเป็นคณะวิทยาศาสตร์) ทีใ่ ห้ใช้สถานทีช่ นั้ ล่างของอาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็นพื้นที่ใช้สอยสำ�หรับสำ�นักงานคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งมีเพียงสำ�นักงานคณะแพทยศาสตร์ ๑ ห้อง และห้องเรียน/
ทำ�กิจกรรมอีก ๑ ห้อง บริเวณทีใ่ ห้นสิ ติ แพทย์ใช้ทำ�กิจกรรมมีจำ�กัดมาก แต่นสิ ติ แพทย์กน็ า่ รักสามารถทำ�กิจกรรมตอบ
สนองนโยบายของคณะและมหาวิทยาลัยมาได้ด้วยดีโดยตลอด จนกระทั่งภาคปลายปีการศึกษา ๒๕๕๔ อาคารคณะ
แพทยศาสตร์แล้วเสร็จ สามารถเข้าใช้งานได้แล้ว จึงได้ย้ายมาที่อาคารแห่งใหม่นี้ ทำ�ให้ปัจจุบันนิสิตแพทย์มีสถานที่
ทำ�กิจกรรมได้มากขึ้น รวมทั้งคณะฯ ได้สร้างอาคารหอพักนิสิตแพทย์ขึ้นอีก ๒ หลัง สำ�หรับเป็นที่พักและสถานที่ทำ�
กิจกรรมนอกเวลาได้สะดวกยิ่งขึ้น นิสิตแพทย์สามารถทำ�กิจกรรมได้ครบถ้วนทั้ง ๕ ด้าน ตามมาตรฐานของประกัน
คุณภาพการศึกษา ฝ่ายกิจการนิสติ คณะแพทยศาสตร์เอง มีความคาดหวังให้นสิ ติ แพทย์ทกุ คนเป็นคนเก่ง คนดี คนมี
ความสุข และเป็นบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ สามารถจบออกไปเป็นแพทย์ทดี่ ี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึง่ เป็นสิง่ ทีฝ่ า่ ยกิจการ
นิสิตต้องพัฒนานิสิตแพทย์เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
ในระยะเวลาที่ผ่านมานี้ฝ่ายกิจการนิสิต ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง และนิสิตแพทย์
ทุกท่านเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายดังกล่าว จึงไม่มีคำ�พูดใดที่จะดีไปกว่าการขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้งานทุกอย่างประสบ
ความสำ�เร็จ และในโอกาสที่คณะแพทยศาสตร์เจริญเติบโตก้าวเข้าสู่ขวบปีที่ ๑๐ แล้ว ขอแสดงความยินดีกับคณะ
แพทยศาสตร์ของเราด้วยใจจริง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้นี้ คณะแพทยศาสตร์จะเป็นส่วนงานที่สร้าง
ความภาคภูมิใจให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา และประชาชนชาวภาคตะวันออกตลอดไป
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สารจากรองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั

นายแพทย์สมชาย ยงศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ในวาระครบรอบ ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา มีนิสิตเข้าศึกษาทั้งหมด ๖ รุ่น และกำ�ลังจะมี
บัณฑิตแพทย์รนุ่ แรกในปี ๒๕๕๖ ซึง่ จะออกไปปฏิบตั งิ านในภาคตะวันออกรวมทัง้ สิน้ ๓๑ ท่าน นับเป็นความภูมใิ จของ
พวกเราอาจารย์แพทย์และบุคลากรทุกคนทีไ่ ด้รว่ มฝ่าฟันมาด้วยกันตัง้ แต่ยงั ไม่มนี สิ ติ จวบจนนิสติ กำ�ลังจะจบการศึกษา
กระบวนการที่ผ่านมาถูกบันทึกเพื่อนำ�มาวิเคราะห์และปรับปรุงการทำ�งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุกๆ ปี พร้อม
กันนี้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยก็ยังมีทิศทางการเติบโตที่ชัดเจน
การเปลี่ยนแปลงในช่วง ๖ ปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่ามีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก สามารถเป็นที่พึ่งของบุคลากร
มหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบได้เป็นอย่างดี ในแง่ของความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและบริการ
โรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลเป็น ๒ องค์กรที่ไม่สามารถแยกจากกันได้โดยเด็ดขาด จำ�เป็นต้องเติบโตควบคู่
กันไปอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน ทัง้ นี้ จำ�เป็นต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ไม่วา่ จะเป็นผูบ้ ริหาร อาจารย์
บุคลากร นิสิตและบัณฑิต ในอนาคตอันใกล้ เราจะได้เห็นภาพความเป็นโรงเรียนแพทย์สมบูรณ์แบบแห่งแรกในภาค
ตะวันออกที่มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยความทุ่มเทกำ�ลังกายกำ�ลังใจของพวกเรา
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สารจากรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

นายแพทย์สันติชัย ดินชูไท
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
๑๐ (ปี)ย่างก้าวที่ผ่านมาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ก้าวแรกของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ตามมติสภา
มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งเป็นย่างก้าวที่สำ�คัญ ที่ทำ�ให้คณะแพทยศาสตร์แห่งนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา
ก้าวต่อมา คือ การรับนิสิตแพทย์รุ่นที่ ๑ ตามมติคณะกรรมการแพทยสภา เมื่อวันที่ ๑๔ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
ในปีการศึกษา ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นย่างก้าวที่สำ�คัญอีกหนึ่งก้าวที่ทำ�ให้คณะแพทยศาสตร์ก้าวเดินไปพร้อมกับนิสิตแพทย์
ก้าวที่ ๑๐ นีก้ จ็ ะเป็นก้าวแรกของว่าทีบ่ ณ
ั ฑิตแพทย์ ทีจ่ ะก้าวเดินออกจากรัว้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เพื่อไปรับใช้ประชาชน สังคมและประเทศชาติ อย่างเต็มภาคภูมิให้สมดังพระราชดำ�รัสของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า
“อาชีพแพทย์นนั้ มีเกียรติ แพทย์ทดี่ จี ะไม่ร�่ำ รวย แต่ไม่อดตายถ้าใครอยากร่�ำ รวยก็ควรเป็นอย่างอืน่ ไม่ใช่แพทย์
อาชีพแพทย์นั้นจำ�ต้องยึดมั่นในอุดมคติ เมตตากรุณาคุณ”
ถึงแม้ในแต่ละย่างก้าวจะมีอุปสรรคขวากหนาม ซึ่งเป็นหนทางที่ท้าทายสำ�หรับ นิสิต บุคลากร อาจารย์ และ
ผูบ้ ริหารของคณะแพทยศาสตร์ ทำ�ให้หลายๆ ย่างก้าว อาจจะช้าบ้าง สะดุดบ้าง หรือหกล้มบ้าง แต่คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ก็สามารถฟันฝ่า และลุกขึน้ ยืนหยัด เดินหน้าต่อไปอย่างมัน่ คง เพือ่ ทีจ่ ะเติบโตเป็นเสาหลักในการ
ผลิตบัณฑิตแพทย์ของภาคตะวันออกและประเทศ ที่เปี่ยมไปด้วยสีเทาแห่งสติปัญญา และสีทองแห่งคุณธรรม
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พญ.อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ
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นิสิตคณะแพทยศาสตร์ รุ่นที่ ๕
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ท�ำเนียบคณบดี

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

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

รายนามที่ปรึกษาคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ ดร.นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔– ปัจจุบัน

นายแพทย์วรรณะ อูนากูล
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน
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รายนามกรรมการประจ�ำคณะ
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖–๒๕๔๙
๑. นายแพทย์วรรณะ อูนากูล					
๒. แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์					
๓. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์			
๔. อาจารย์วิรัช คารวะพิทยานุกูล				
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์			
๖. รองศาสตราจารย์ส�ำเภา จงจิตต์				

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ

ปี พ.ศ. ๒๕๔๙–๒๕๕๒
๑. นายแพทย์วรรณะ อูนากูล					
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์			
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ พันธุวัฒนา			
๔. ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์			
๕. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย			
๖. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประเสริฐ บุญเกิด			
๗. รองศาสตราจารย์ส�ำเภา จงจิตต์				

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการและเลขานุการ
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๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย			
๒. นายแพทย์วรรณะ อูนากูล					
๓. ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ อุปถัมภ์				
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข		
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี ชัดแช้ม				
๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ มีรัตน์			
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์		
๘. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์		
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ		
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กิตติ กรุงไกรเพชร		
๑๑. แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ นิรุตติรักษ์				
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์		
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ท�ำเนียบผู้บริหารคณะ
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๑. รองศาสตราจารย์ส�ำเภา จงจิตต์
ต�ำแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนรองคณบดี

ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๐

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ มีรัตน์
ต�ำแหน่ง ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
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๓. นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
ต�ำแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริการ
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๔. แพทย์หญิงจุฑาทิพย์ นิรุตติรักษ์
ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๐
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ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑

๖. นายแพทย์กิตติ กรุงไกรเพชร
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ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๕

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร
ต�ำแหน่ง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔

๘. นายแพทย์อัมพร จงเสรีจิตต์
ต�ำแหน่ง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชการ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ –๒๕๕๓

๙. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย
ต�ำแหน่ง ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓

๑๐. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔
ต�ำแหน่ง ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

16 ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
ต�ำแหน่ง ผู้รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

๑๒. แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕
ต�ำแหน่ง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
๑๓. นายแพทย์พิชาญศักดิ์ บุญมาศ
ต�ำแหน่ง ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร

ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

๑๔. นายแพทย์สมชาย ยงศิริ
ต�ำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน

๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร
ต�ำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ปัจจุบัน

๑๖. แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม
ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕– ๒๕๕๕

๑๗. นายสรร กลิ่นวิชิต
ต�ำแหน่ง ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส�ำนักงานคณบดี

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕–ปัจจุบัน

๑๘. นางเวธกา กลิ่นวิชิต
ต�ำแหน่ง ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส�ำนักงานจัดการศึกษา

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕–ปัจจุบัน

๑๙. นายแพทย์สันติชัย ดินชูไท
ต�ำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕–ปัจจุบัน

๒๐. นายแพทย์กฤติน กิตติกรชัยชาญ
ต�ำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ปี พ.ศ. ๒๕๕๕–ปัจจุบัน

๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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รายนามผู้บริหารคณะ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕–ปัจจุบัน

ผศ.นพ.พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ

ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร นพ.สมชาย ยงศิริ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

นพ.สันติชัย ดินชูไท

พญ.รมร แย้มประทุม

นพ.กฤติน กิตติชัยชาญ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์
และผู้รักษาการแทนผู้อำ�นวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
ผู้รักษาการแทนรองผู้อำ�นวยการ
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

18 ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
(พฤษภาคม ๒๕๕๕ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕)

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
(๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ปัจจุบัน)

นายสรร กลิ่นวิชิต

ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต

นพ.สุริยา โปร่งน�้ำใจ

นางสาววัลลภา พ่วงขำ�

พญ.ผกาพรรณ ดินชูไท

นายสัญลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ

ผู้รักษาการแทน
หัวหน้าสำ�นักงานคณบดี

ผูร้ กั ษาการแทนผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ�นวยการ ฝ่าย
บริการวิชาการและการพยาบาล

ผู้รักษาการแทน
หัวหน้าสำ�นักงานจัดการศึกษา

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ
ฝ่ายประกันคุณภาพโรงพยาบาล

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายโรงพยาบาล

ผู้รักษาการแทน
ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร

๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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รายนามประธานสาขาวิชา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕–ปัจจุบัน

ผศ.นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
ประธานสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์

พญ.สุธิดา พันธุ์พิทย์แพทย์
ประธานสาขาวิชาจักษุวิทยา

นพ.กฤติน กิตติกรชัยชาญ
ประธานสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา

พญ.มยุรี พิทักษ์ศิลป์
ประธานสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน
และเวชศาสตร์ครอบครัว

20 ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นพ.พรรษ กรรณล้วน
ประธานสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์

นพ.พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย
ประธานสาขาวิชาศัลยกรรมกระดูกและข้อ

อ

นพ.ยศศักดิ์ สกุลไชยกร
ประธานสาขาวิชาศัลยศาสตร์

ผศ.นพ.กิตติ กรุงไกรเพชร
ประธานสาขาวิชาสูตินรีเวชวิทยา

พญ.เพ็ชรงาม เต็งพฤทธิ์ธนากร
ประธานสาขาวิชาอายุรศาสตร์

พญ.จารุวรรณ กิตติวราวุฒิ
ประธานสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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รายนามหัวหน้างาน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕–ปัจจุบัน

นางสาวเบญจมาศ อุสิมาศ
หัวหน้างานบริหารงานบุคคล

นางอรนงค์ เถาทอง		
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสาวสุวิมล ชุนถนอม
หัวหน้างานบริหารงานการเงิน
และบัญชี

นางสาววราภรณ์ เข็มทอง
หัวหน้างานบริหารงานพัสดุ

นางวลีพร พิชาลี
หัวหน้างานบริหารงานประชาสัมพันธ์
22 ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นายนฤตย์ คุ้มยา	
หัวหน้างานบริหารยุทธศาสตร์
และโสตทัศนศึกษา

นายสัญลักษณ์ จันทร์ประเสริฐ
หัวหน้างานบริหารงานอาคารสถานที่
และยานพาหนะ

นายบุญพร้อม ปัญญาใส
หัวหน้างานบริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนงนุช สลับศรี		
หัวหน้างานบริหารงาน
กิจการนิสิต

นางสาวสุกัญญา ยิ้มใย
หัวหน้างานบริการการศึกษา

นางสาวคนึงนิจ อุสิมาศ
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจยั

นางสาวพวงทอง อินใจ		
หัวหน้างานประกันคุณภาพ
การศึกษาและบริหารความเสี่ยง

ดร.กาญจนา พิบูลย์
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์

๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ในวันวาน จากอดีตสู่ปัจจุบัน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดย
มติสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งพิเศษ / ๒๕๔๕ เห็นชอบให้จัดตั้งเป็นหน่วยงาน
ภายใน และได้จดั ตัง้ เป็นส่วนงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรือ่ ง การจัดตัง้ ส่วนงาน และ
ภาระหน้าที่ของส่วนงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่
๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีหน้าที่จัดการศึกษา การวิจัยและบริการวิชาการทางด้านแพทยศาสตร์

โครงการจัดตัง้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ได้รเิ ริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๗
จากแนวความคิดในการขยายงานศูนย์วทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ
มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยขนาด
๕๐๐ เตียง เพื่อเป็นโรงพยาบาลส�ำหรับรักษาและฝึก
ปฏิ บั ติ ง านของนิ สิ ต แพทย์ พยาบาลและสาธารณสุ ข
มหาวิทยาลัยบูรพาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการ
จั ด ตั้ ง คณะแพทยศาสตร์ และได้ ข อปรึ ก ษากั บ ทบวง
มหาวิทยาลัย (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใน
ปัจจุบัน) ซึ่งให้ความเห็นว่า ให้ด�ำเนินการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์ในลักษณะของการจัดตั้งคณะใหม่ มิใช่การ
24 ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ขยายจากหน่วยงานเดิม มหาวิทยาลัยจึงได้ด�ำเนิน
การเสนอโครงการจัด ตั้งคณะแพทยศาสตร์ไ ว้ ใ น
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๘
(พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) และ ระยะที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕๒๕๔๙) โดย มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการเตรียมการ
ต่างๆ ลุล่วงด้วยดีตลอดมา ดังนี้
๑. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรดังกล่าว
จั ด การเรี ย นการสอนรายวิ ช าที่ ป ระกอบด้ ว ยวิ ช า
มหกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ จุลกายวิภาคศาสตร์
ของมนุษย์ สรีรวิทยาของมนุษย์ จุลชีววิทยาทาง
การแพทย์ พยาธิวิทยา วิทยาภูมิคุ้มกัน ปรสิตวิทยา
ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นรายวิชาที่นิสิตแพทย์จะต้อง
เรียนในชั้นปรีคลินิก
๒. มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ในการ
จัดการเรียนการสอนในชั้นปรีคลินิก โดยมีอาคาร
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นอาคาร ๖ ชั้น พื้นที่
๙,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมห้องประชุม ห้องเรียน
ห้องท�ำงาน ห้องปฏิบตั กิ ารพร้อมครุภณ
ั ฑ์ และอุปกรณ์
การเรียนการสอน ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการเรียน
การสอนด้านปรีคลินิกได้อย่างสมบูรณ์
๓. มี ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ ซึ่ ง เป็ น
หน่วยงานที่มุ่งเน้นการสนับสนุนการเรียนการสอน
การวิจยั และบริการรักษาพยาบาล โดยมีโรงพยาบาล
ขนาด ๑๕๐ เตียง เพื่อรองรับการจัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของ
มหาวิทยาลัย
๔. การจัดการเรียนการสอนในชั้นคลินิก
มีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพและความพร้อมในพื้นที่
และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา ประกอบ
ด้วย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลเจ้าพระยา

อภัยภูเบศร อ�ำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โรงพยาบาล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
โรงพยาบาลระยอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึง่ สามารถ
รองรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์
๕. มีคณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ทีส่ ามารถ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
๖. มีคณะทีเ่ ปิดด�ำเนินการจัดการเรียนการสอน
ด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ คือ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ทีผ่ ลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สงั คมแล้ว
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด�ำเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ขึ้นเป็น
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�ำนวน ๓๒ คน โดยคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา รับนักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายที่มีภูมิล�ำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ ๙ จังหวัด คือ
สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย
ที่มุ่งเน้นการผลิตแพทย์ให้เหมาะสมต่อระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะ
ภูมิภาคตะวันออก เป็นแพทย์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา
เทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่จะปฏิบัติงานในชนบทได้เป็นอย่างดี มีความ
สามารถในการท�ำวิจัยด้านการแพทย์ และธ�ำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด�ำเนินการ
จัดการเรียนการสอนนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้อย่างมีมาตรฐาน ผ่านการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ
แพทยสภาอย่างต่อเนื่องซึ่งแพทยสภาเห็นชอบให้เปิดรับนิสิตเพิ่มตั้งแต่รุ่นที่ ๔ในปีการ
ศึกษา ๒๕๕๓ เป็น ๔๘ คน ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพามีนิสิต ทั้งสิ้น
๖ รุน่ จ�ำนวน ๒๓๘ คน เพือ่ เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของสังคม และปณิธาน
ของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา
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โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของคณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

สำ�นักงานคณบดี

ภาควิชา ๑๔ ภาควิชา

ศูนย์วทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ

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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Philosophy

Faculty of Medicine,
Burapha University

ปรัชญา

ปรัชญามหาวิทยาลัยบูรพา
สร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม ชี้น�ำสังคม

ปรัชญาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
มุง่ เน้นการผลิตแพทย์ให้เหมาะสมต่อระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออก มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของ แพทยสภา เทียบเท่ามาตรฐานสากล มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่จะ
ปฏิบัติงานในชนบทได้เป็นอย่างดี และธ�ำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย
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Vision

Faculty of Medicine,
Burapha University

วิสัยทัศน์

Vision
Faculty of Medicine, Burapha University

“สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพ”
บัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี หมายถึง บัณฑิตแพทย์ที่มีความคิดดี พูดดี และท�ำดี ภายใต้กฎระเบียบของ
สังคม โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น และด�ำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และผู้อื่น
คิดดี หมายถึง การคิดอย่างมีวิจารณญาณและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและ
สังคม
พูดดี หมายถึง การมีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ท�ำดี หมายถึง การกระท�ำที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นธรรม ไม่เห็นแก่ตัว มีหิริโอตปะ มีสติและปัญญา
มีคุณธรรม หมายถึง บัณฑิตแพทย์ที่มีการประพฤติดี จิตใจดี อย่างสม�่ำเสมอ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคม ตามแนวทางของคุณธรรม ประกอบด้วย ความรอบคอบ ความกล้าหาญ การรู้จักประมาณ และ
มีความยุติธรรม
มีคุณภาพ หมายถึง เป็นบัณฑิตแพทย์ที่พึงประสงค์ ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๕ ของแพทยสภา และมีบทบาทน�ำทางสังคมและการพัฒนาประเทศ มีความเป็นไทย เทิดทูนชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ ร่วมตระหนัก ร่วมสืบสาน ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน
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Mission
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Burapha University

พันธกิจ

๑. สร้างบัณฑิตแพทย์เพื่อให้บริการประชาชนในภาคตะวันออก
๒. ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๓. ให้บริการวิชาการทางด้านการแพทย์ส�ำหรับชุมชน
๔. สนับสนุนศิลปะ วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
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core Value

Faculty of Medicine,
Burapha University

ค่านิยมองค์กร

Faculty of Medicine, Burapha University

ACTIVE
Achievement
Continuous
Teamwork
Innovation
Volunteer
Ethics

มุ่งผลสัมฤทธิ์
คิดพัฒนา
ประชาร่วมใจ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่
ใจอาสา
มีจรรยาวิชาชีพ
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พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่ง

ในภาคตะวันออก

Faculty of Medicine, Burapha University

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยบูรพา
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ศูนย์วทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา) เป็นหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ เดิมใช้ชื่อว่า “โครงการศูนย์บริการทางการแพทย์”
โดยได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากพลเอกอาทิตย์ ก�ำลังเอก เพื่อก่อสร้างอาคาร ๒ ชั้น ตาม
รูปแบบโรงพยาบาลชุมชน ๓๐ เตียง ใช้ชอื่ อาคารหลังแรกนีว้ า่ “อาคารท่านผูห้ ญิงประภาศรี ก�ำลังเอก”
ตั้งอยู่เลขที่ ๑๖๙/๓๘๒ ถ.ลงหาดบางแสน ต. แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี มุง่ หวังให้บริการรักษาพยาบาล
ผูป้ ว่ ยในพืน้ ทีต่ �ำบลแสนสุขและชุมชนใกล้เคียง และเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วชิ าชีพแก่นสิ ติ คณะพยาบาล
ศาสตร์ในสมัยนั้น ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกอย่างเป็นทางการ
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> พัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในภาคตะวันออก

ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ และมีการพัฒนาคุณภาพ
งาน ขยายขอบข่ายการให้บริการทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบ
สนองความต้องการของชุมชนและสังคมโดยสังเขป ดังนี้

พ.ศ. ๒๕๒๘
พ.ศ. ๒๕๓๔

พ.ศ. ๒๕๓๗

 ขยายบริการรับผู้ป่วยใน บริการคลอดบุตรตลอด ๒๔ ชั่วโมง
 มหาวิทยาลัยมีโครงการขยายงานของโครงการศูนย์บริการทางการแพทย์ ให้เป็น
โรงพยาบาลเทียบเท่าโรงพยาบาลขนาด ๑๕๐ เตียง ใช้งบประมาณก่อสร้างและ
ลงทุนกว่า ๒๐๐ ล้านบาท เพื่อรองรับการให้บริการวิชาการแก่สังคมทางด้านการ
แพทย์และสาธารณสุข และการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะแพทยศาสตร์ในอนาคต
 “อาคารศรีนครินทร์” ก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นอาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ๖ ชั้น
เปิดให้บริการทางด้านการแพทย์ เทียบเท่าขนาดโรงพยาบาล ๑๕๐ เตียง

พ.ศ. ๒๕๔๐

 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ” เป็นหน่วยงานที่
ด�ำเนินการ โดยมุ่งเน้นในการสนับสนุนการเรียนการสอน ท�ำการศึกษาค้นคว้าวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ และให้บริการรักษาพยาบาล เพือ่ พัฒนางานให้สอดคล้อง
กับแผนงานพัฒนาของมหาวิทยาลัยดังต่อไปนี้
				 ๑. สนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
				 ๒. เป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสาร ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
				 ๓. เป็นหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีห่ ลักในการค้นคว้าวิจยั และสนับสนุนการศึกษาวิจยั
ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
				 ๔. เป็นหน่วยงานที่นำ� แนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ที่เหมาะสมมาประยุกต์ เพื่อ
เป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
				 ๕. เป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ด้านงานบริการทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อ
เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพและด�ำเนินงานทางด้านการศึกษาวิจัยทางคลินิก
				 ๖. เป็นศูนย์กลางการใช้ทรัพยากรร่วมกันของหน่วยงานระดับคณะอื่นๆ เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัย
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พ.ศ. ๒๕๔๕

 ได้รบั การจัดตัง้ หน่วยงานเป็นศูนยเทียบเท่าคณะ ในนาม “ศูนย์วทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ”
โดยมีการจัดแบ่งโครงการสร้างหน่วยงาน ๔ ฝ่าย คือ
				 ๑. ส�ำนักงานเลขานุการ
				 ๒. ฝ่ายวิชาการและวิจัย
				 ๓. ฝ่ายบริการวิชาการ
				 ๔. ฝ่ายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
		
 เปิดคลินิกตะวัน โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้บริการตรวจและรักษาผู้ป่วย/
ผู้ติดเชื้อ เอช ไอ วี
 เปิดคลินกิ จิตแจ่มใส เพือ่ บริการให้คำ� ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต โดยพยาบาล ปัจจุบนั
มีจิตแพทย์ประจ�ำคลินิกให้การบ�ำบัดรักษาโรคทางจิตเวชแบบผู้ป่วยนอก
พ.ศ. ๒๕๔๖
		

		
		
พ.ศ. ๒๕๔๗

 เปิดบริการห้องนวดแผนไทย ซึ่งเป็นอีกทางเลือกส�ำหรับผู้รับบริการ
 เปิดหน่วยบ�ำบัดวิกฤตและไตเทียม ให้บริการฟอกเลือดด้วยเครือ่ งไตเทียม ปัจจุบนั (พ.ศ.
๒๕๕๕) จ�ำนวน ๑๔ เครื่อง ให้บริการวันละ ๒ รอบ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๘.๐๐
น. ทุกวันอังคาร - วันเสาร์ วันจันทร์ให้บริการ ๓ รอบ และหยุดทุกวันอาทิตย์ จ�ำนวน
ผูร้ บั บริการเฉลีย่ ๒๐ – ๒๒ ราย และเปิดบริการหน่วยล้างไตทางช่องท้องโดยมีแพทย์
และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด
 เปิดแผนกจักษุกรรม ให้บริการตรวจวัดสายตา การรักษาและการผ่าตัดโรคทางตา
เช่น ต้อกระจก ต้อเนื้อ
 เปิดคลินิกส่องกล้องทางเดินอาหาร
 เปิดแผนกอายุรกรรม เพื่อให้บริการรักษาโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรค
เบาหวาน
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พ.ศ. ๒๕๔๘

พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๑
พ.ศ. ๒๕๕๒

 เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ บริการแบบพักค้าง มีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน โดยผู้สูงอายุ
เป็นผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ แต่ไม่เจ็บป่วยรุนแรง และอยู่ภายใต้การดูแล
ของทีมสหสาขาวิชาชีพ
 เปิดคลินกิ พิเศษนอกเวลา ส�ำหรับผูร้ บั บริการทีไ่ ม่สะดวกมารับบริการในเวลาราชการ
 ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพได้ขยายบริการเป็นโรงพยาบาลขนาด ๑๐๐ เตียง โดยเปิด
บริการเพิ่มในแผนกหอผู้ป่วยสามัญชาย
 เปิดให้บริการห้องเลเซอร์ตารักษาผู้ป่วยด้านจักษุกรรม โดยจักษุแพทย์
 เปิดบริการล้างไตผ่านทางหน้าท้องตามนโยบาย ส�ำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ
ปี ๒๕๕๑
 เปิดบริการคลินิก หู คอ จมูก
 เปิดคลินิก โรคภูมิแพ้
 เปิดคลินิกให้ค�ำปรึกษา
 เปิดบริการศัลยกรรมเพื่อความงาม โดยทีมแพทย์เฉพาะทางประจ�ำ
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พ.ศ. ๒๕๕๓

พ.ศ. ๒๕๕๔

 ศูนย์วทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพปรับโครงสร้างเป็นหน่วยงานเทียบเท่าภาควิชา ภายใต้สงั กัด
คณะแพทยศาสตร์มีระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นอิสระภายใต้ข้อก�ำหนดของ
มหาวิทยาลัย
 เปิดบริการกลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูเต็มรูปแบบ
 เปิดศูนย์โสตพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้บริการการดูแลรักษาด้านการได้ยิน
 เปิดศูนย์อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เพื่อรองรับผู้ป่วยกรณีอุบัติเหตุและผู้ป่วยภาวะฉุกเฉิน
โดยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้วยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยตลอด
๒๔ชั่วโมง รวมถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับอุบัติเหตุหมู่ ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ให้
บริการครอบคลุมกลุม่ นิสติ นักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ประชาชนในเขต
พื้นที่ต�ำบลแสนสุข อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป
 เปิดคลินิกโรคจากการท�ำงาน
 ขยายบริการทางการพยาบาล ณ จุดบริการเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี

พ.ศ. ๒๕๕๕

 เปิดหอผู้ป่วยศัลยกรรม
 โครงการจัดตั้งศูนย์เอกซเรย์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
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ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

Health science center

Faculty of Medicine,
Burapha University

ปรัชญา

พัฒนาองค์ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพบนพืน้ ฐานวิชาการและการวิจยั เพือ่ สุขภาพทีด่ แี ละ
มีคุณภาพของประชาชน

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับประเทศ ที่ผู้ใช้บริการประทับใจ
เชือ่ มัน่ ในคุณภาพการรักษา และการบริการ พร้อมพัฒนาสูอ่ งค์กรคุณภาพบนพืน้ ฐานการวิจยั และองค์กร
แห่งการเรียนรู้ วัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง บุคลากรเป็นมืออาชีพ และการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

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

นับตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ เป็นต้นมา ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ด�ำเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพทัง้ ในระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา ผ่านการการรับรองมาตรฐานด้านสิง่ แวดล้อม
ISO ๑๔๐๐๑: ๒๐๐๑ และการรับรองมาตรฐานต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลา ๓ ปีตดิ ต่อกันผ่านการรับรองคุณภาพ
ตามาตรฐานสถานพยาบาลบันไดขั้นที่ ๒ โดยได้ด�ำเนินการพัฒนาทุกระบบอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่ส�ำคัญใน
การพัฒนาคือ บุคลากร มีบทบาทส�ำคัญของการด�ำเนินกิจกรรม เป็นตัวจักรส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
ให้เกิดความก้าวหน้า และการบรรลุภารกิจทีต่ งั้ ไว้ ปัจจุบนั ศูนย์วทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ มีบคุ ลากรกว่า ๓๕๐ คน
ด�ำเนินงานด้วยงบประมาณกว่า ๒๐๐ ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ก�ำหนดแผนระยะยาว
ในการขยายพื้นที่ให้บริการเป็นโรงพยาบาลขนาด ๔๐๐ เตียง เพื่อให้เป็นโรงเรียนแพทย์ที่สมบูรณ์แบบ
พร้อมให้การสนับสนุนการเรียนการสอน การด�ำเนินงานศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้
และเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้บริการวิชาการแก่สังคม ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งกระจาย
โอกาสให้ครอบคลุมการให้สุขศึกษาแก่ประชาชนในภูมิภาคตะวันออกและรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก สนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
และสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในชุมชนและสังคมต่อไป
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โครงการบูรณาการการเรียนร่วมกลุม่
วิทยาศาสตร์สุขภาพในชุมชน

การบูรณาการการเรียนรู้รายวิชาเวชศาสตร์
ครอบครัวและชุมชน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นอกเหนือจาก
การศึกษาเนื้อหาและฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนจนครบถ้วน
แล้วนั้นเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับนิสิตได้เรียนรู้
บูรณาการ การให้บริการเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนอย่าง
แท้จริง ภาควิชาได้ดำ� เนินการจัดโครงการฝึกภาคสนาม
แบบผสมผสานโดยบูรณาการร่วมกับคณะกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา เช่น คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วัตถุประสงค์หลักเพือ่ ให้นสิ ติ จากทุกคณะได้
เรียนรูก้ ารปฏิบตั งิ านเป็นทีมสหวิชาชีพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ ครู ผูน้ ำ� ชุมชน และชาวบ้าน
ในชุมชน โดยการประยุกต์ความรู้ที่ได้จากห้องเรียนไป
สูก่ ารปฏิบตั งิ านจริงในชุมชน ฝึกประสบการณ์การท�ำงาน
เป็นทีมกับเพือ่ นนิสติ และอาจารย์ในกลุม่ คณะวิทยาศาสตร์
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สุขภาพซึง่ อนาคตจะเป็นเพือ่ นร่วมงาน เรียนรูแ้ ละเติม
เต็มในศาสตร์ของแต่ละคณะเพื่อวัตถุประสงค์และเป้า
หมายของงานร่วมกัน ได้รู้ถึงวิถีชุมชน การวิเคราะห์
และแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชน การสื่อสารกับชุมชน
การฝึกแก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าต่างๆ ซึง่ ประสบการณ์เหล่า
นี้นิสิตอาจหาไม่ได้จากห้องเรียน
การด�ำเนินงานแบ่งเป็น ๒ ระยะ ดังนี้
ระยะที่ ๑ การเรียนรู้ภาคทฤษฎี เป็นการ
จัดการเรียนสอนภาคทฤษฎีในชั้นเรียนให้กับนิสิต ซึ่ง
เรียนรู้ร่วมกันทุกคณะ ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ปัญหา
ชุมชนโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ ฝึกการวางแผนการปฏิบัติ
งานเป็นทีมของนิสิตในระหว่างเรียนด้วย และเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนการฝึกภาคสนาม
ระยะที่ ๒ การฝึกภาคสนาม นิสิตที่ได้เรียน
รู้ภาคทฤษฎ๊แล้วจะต้องออกฝึกประสบการณ์ในพื้นที่
จริงในเขตภาคตะวันออก ระยะเวลา ๗ วัน การฝึกภาค
สนามนี้นิสิตจะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามงานที่ได้รับ

มอบหมายโดยหัวหน้ากลุ่มเป็นผู้มอบหมายงานในแต่
ละวัน อาทิเช่น การฝึกทักษะการสือ่ สารโดยสัมภาษณ์
ชาวบ้านในชุมชนในเรือ่ งเกีย่ วกับปัญหาสุขภาพ ปัญหา
สาธารณูปโภค ปัญหาเรือ่ งสิง่ แวดล้อม และปัญหาเรือ่ ง
ความเสี่ยง ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน จากนั้นจะมี
การประชุมกลุ่มทุกเย็นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวบรวมข้อมูล วางแผนงาน ตลอดจนการให้ก�ำลังใจ
และแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ นอกจากนี้นิสิตได้ฝึก
สรุปและวิเคราะห์ขอ้ มูล น�ำมาจัดล�ำดับความส�ำคัญโดย
ท�ำร่วมกับตัวแทนผูน้ ำ� ชุมชนเพือ่ ให้ได้ถงึ ปัญหาทีช่ มุ ชน
ตระหนักอย่างแท้จริง และจัดท�ำการบริการให้กบั ชุมชน
โครงการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
เมือ่ นิสติ ได้เข้าร่วมกับชุมชนเพือ่ วิเคราะห์ปญ
ั หา
แล้ว จะต้องระดมความคิด วางแผนจัดท�ำโครงการเพือ่
แก้ไขปัญหาที่พบ เช่นการจัดโครงการอบรมความรู้ให้
กับประชาชนในชุมชน เช่น โครงการพฤติกรรมดี ชีวี
ปลอดภัย โครงการบ้านเขาพริก ส่งเสริม ป้องกัน ความ
ดันควบคุมได้ โครงการเขาพริกร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพ
โครงการสุขภาพดีติดต่อ โครงการธรรมานามัย โดย
โครงการเหล่านี้จะได้รับการสานต่อจากชุมชนให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนได้ยั่งยืนต่อไป
กิจกรรมการค้นหาปัญหาและการวางแผน
จัดการแก้ปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริง ที่มีความแตก
ต่างกับการเรียนภาคทฤษฎีในห้องเรียนนีช้ ว่ ยให้นสิ ติ ได้
รับประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท�ำงาน
ร่วมกับเพื่อนเป็นทีมสหวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ผู้น�ำชุมชน อสม ชาวบ้าน และอาจารย์ที่ปรึกษาอย่าง
ใกล้ชดิ ยิง่ ไปกว่านัน้ นิสติ ได้เรียนรูแ้ ละปรับตัวในการใช้
ชีวิตอยู่ในชุมชนชนบท ที่มีความแตกต่างจากวิถีชีวิต
ปกติ ซึ่งเป็นผลดีต่อนิสิตในฝึกฝนประสบการณ์ในการ
ปรับตัวในการท�ำงานรวมกันกับผู้อื่นรวมทั้งกับชุมชน
เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมของนิสติ ทีส่ ามารถท�ำงาน
ร่วมกับชุมชนได้อย่างสมบูรณ์แบบ ซึง่ เป็นไปตามปณิธาน
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาคือ คณะแพทย์
ที่ผลิตแพทย์เพื่อชนบท
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โครงการเสริมสร้างความรูท้ างพุทธธรรม

โครงการเสริมสร้างความรู้ทางพุทธธรรม วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตทีม่ คี วามเข้มข้นทางวิชาการสูงทัง้ ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั ิ โดยใช้ระยะเวลานานถึง 6 ปีเพือ่ หล่อหลอม
ให้นิสิตแพทย์เป็นบัณฑิตแพทย์ที่มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ คือมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ทาง
วิชาการ มีบุคลิกภาพที่ดี สุภาพ มีความเมตตากรุณา
มี ค วามมั่ น คงทางอารมณ์ มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ดี ไ ด้ นั้ น
เป็นเรือ่ งทีย่ ากยิง่ ส�ำหรับนิสติ แพทย์เอง คณาจารย์ และ
ผู้เกี่ยวข้องหลายส่วนทั้งสถาบัน ผู้ให้ทุน เจ้าหน้าที่
รวมถึงผู้ปกครอง การเตรียมความพร้อมด้านจิตใจให้
กับนิสิตแพทย์ ได้มีภูมิคุ้มกัน มีจิตใจที่เข้มแข็งเพื่อเป็น
พืน้ ฐานในการศึกษาเล่าเรียนจึงมีความจ�ำเป็นอย่างมาก
ด้วยความตระหนักในความส�ำคัญข้างต้น คณะแพทยศาสตร์
จึงจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ทางพุทธธรรม ที่เป็น
ประโยชน์ตอ่ นิสติ แพทย์ทกุ คน โดยมุง่ หวังให้นสิ ติ คณะ
แพทยศาสตร์ ได้รู้จักตนเอง รู้จักแก้ปัญหาในทางที่ถูก
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ที่ควร ฝึกสมาธิ มีสติ และรู้อารมณ์ด้วยหลักธรรมทาง
พุทธศาสนา เพือ่ น�ำไปใช้ในชีวติ การเรียน ชีวติ ประจ�ำวัน
และการท�ำงาน ผูท้ สี่ ามารถฝึกสมาธิ มีสติ รูอ้ ารมณ์อยู่
เป็นประจ�ำนัน้ จะเป็นผูม้ บี คุ ลิกภาพดี สงบเยือกเย็น มี
ความอดทน อดกลัน้ จิตใจสบาย ไม่เครียด หายหวาดกลัว
ลดความกระวนกระวาย มีสติสมั ปชัญญะดี ความจ�ำดี
ส่งเสริมสมรรถภาพการเรียนรู้ ทัง้ นีค้ ณะแพทยศาสตร์
ได้ดำ� เนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ งโดยก�ำหนดให้
เป็นส่วนหนึง่ ของการจัดการเรียนการสอนทีน่ สิ ติ ทุกรุน่
สมควรเข้าร่วม นอกจากประโยชน์ทไี่ ด้กล่าวมาข้างงต้น
แล้ว ยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมองค์กรทางด้านการมี
จริยธรรม กระตุน้ ให้นสิ ติ แพทย์ตระหนักในจรรยาบรรณ
แพทย์ได้เป็นอย่างดี ส่งผลถึงการท�ำงานในอนาคต
ป้องกันปัญหาการร้องเรียนเรือ่ งจริยธรรมทางการแพทย์
ได้ และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงามของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้อีกทางหนึ่งด้วย

โครงการความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษาจากต่างประเทศ

เนือ่ งจากประเทศไทยจะก้าวเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ การสร้างความร่วมมือและการสร้าง
เครือข่ายกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการเรียนรู้สังคม วัฒนธรรม ความรู้
ทางวิชาการหรือเทคโนโลยี ก็ยิ่งมีความสำ�คัญและจำ�เป็น
อย่างยิ่ง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเองได้คำ�นึง
ถึงความสำ�คัญดังกล่าว จึงได้สร้างเครือข่ายความร่วม
มือกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศและจัดกิจกรรม
ต่างๆ มากมาย เช่น การศึกษาดูงานต่างประเทศ การจัด
โครงการ “แลกเปลี่ยนความรู้ด้านระบบสาธารณสุขระบบ
แพทยศาสตร์ศกึ ษาและวัฒนธรรมทางการศึกษา” เพือ่ เปิด
โอกาสการเรียนรูใ้ ห้กบั นิสติ คณะแพทยศาสตร์ ในการแลก
เปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ทางด้านระบบสาธารณสุข
แพทยศาสตรศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษาแพทย์และ
นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพต่างประเทศ ทำ�ให้นิสิต
เกิดความรู้ความเข้าใจในความเหมือนหรือความแตกต่าง
ระหว่างกัน และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ชุมชน สังคม และประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืนต่อไป

โครงการนี้ เ ริ่ ม ดำ�เนิ น การครั้ ง แรกในเดื อ น
กรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยคณะแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พารั บ นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นใน
โครงการแลกเปลีย่ นระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและ
มหาวิทยาลัยต้าลี่ เป็นระยะเวลา ๑ เดือน จำ�นวน
๓ คน ซึ่ ง ผลของการดำ�เนิ น งานดั ง กล่ า วเป็ น ที่
น่าพอใจ นิสิตต่างประเทศและนิสิตแพทย์ต่างได้
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือในประเทศกลุ่ม
อาเซียนของคณะแพทยศาสตร์มคี วามเข้มแข็งและต่อ
เนื่องตามลำ�ดับมากขึ้น เช่น ในปีการศึกษา ๒๕๕๕
คณะแพทยศาสตร์ได้รับนิสิตลาวเข้ามาศึกษาและ
เรียนรู้ระบบแพทยศาสตรศึกษา โดยมีการติดตาม
และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
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โครงการจัดบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
(Youth Friendly Health Service : YFHS)

เยาวชน วัยรุ่นเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ซึ่งเป็น
ทรั พ ยากรที่ มี คุ ณ ค่ า ต่ อ อนาคตของประเทศชาติ
และสภาพสังคมในปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว ท�ำให้เด็กวัยรุ่นเป็นกลุ่มต้องเผชิญกับ
ปัญหาต่างๆ มากมาย เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหา
เพศสัมพันธ์ ปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
เป็นต้น
ดังนั้นสิ่งส�ำคัญที่ผู้ใหญ่ควรด�ำเนินการคือ การ
สร้างเกราะคุ้มกันภัยให้วัยรุ่นและเยาวชน ได้รู้จักและ
เข้าใจตนเอง เข้าถึงบริการด้านสุขภาพและอนามัยการ
เจริญพันธุ์ตามความเหมาะสม โดยให้ค�ำแนะน�ำ ให้
ค�ำปรึกษา และดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมในมิติกาย จิต
วิญญาณ ตอบสนองและส่งต่อการดูแล เพื่อคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ใี นกลุม่ วัยรุน่ เยาวชน และครอบครัว สร้างทักษะ
การเรียนรู้เพื่อจัดการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมกับ
วัย โดยมุ่งหวังให้มีสุขภาวะ มีคุณภาพชีวิตและมีความ
สดใสสมวัย
ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นหน่วยงานภายใน
คณะแพทยศาสตร์ที่ให้บริการครอบคลุมมิติด้านการ
รักษาพยาบาล ควบคุมป้องกัน ฟืน้ ฟูสภาพ และมุง่ เน้น
การสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป เพื่อการ
ดูแลด้านสุขภาพอย่างเต็มศักยภาพ และเข้าถึงกลุ่ม
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เป้าหมาย ได้เล็งเห็นความส�ำคัญในเรื่องดังกล่าวจึง
บูรณาการการจัดบริการ จัดสิง่ แวดล้อม และสนับสนุน
แนวทางจัดบริการเพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงที่หลาก
หลายทั้งในเชิงรุกและเชิงรับให้กับกลุ่มเยาวชน และ
วัยรุ่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมุ่งหวัง
ให้สามารถด�ำเนินการได้อย่างครอบคลุม ต่อเนือ่ ง และ
เป็นรูปธรรม

กิจกรรมส�ำคัญของโครงการ
๑. กิจกรรมเชิงรุกเพื่อเสริมทักษะชีวิต
- การค้นหารากเหง้าปัญหา ณ สถานที่จริง
- การเยีย่ มหอพักและส�ำรวจปัญหาความต้องการ
- การสร้างแกนน�ำนักเรียน แกนน�ำนิสติ เพือ่ สอด
ส่องดูแล
- สร้างเครือข่ายครูในการดูแลสุขภาพและส่งต่อ
- กิจกรรม สื่อ เหมาะสมกับวัย/ สถานที่ และ
เวลาตามที่กลุ่มเป้าหมายสะดวก
๒. กิจกรรมเชิงรับ คลินิกวัยรุ่น
บริการให้ค�ำปรึกษาด้านสุขภาพทั่วไป สุขภาพ
ทางเพศ สุขภาพจิต และสนับสนุนสือ่ ให้ความรู้ อุปกรณ์
คุมก�ำเนิด และบริการให้คำ� ปรึกษาช่วงเทศกาลรับน้อง
ตัง้ รับภาวะหายใจหอบจากความเครียด HYPERVENTILATION

๓. การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงวัยรุ่น โดยใช้
ช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น HOTLINE / E-MAIL/
Facebook
มีกลุม่ เป้าหมายหลักน�ำร่องในการด�ำเนินงานของ
โครงการบูรณาการกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตวัยรุ่น ใน
จังหวัดชลบุรี ได้แก่ โรงเรียนในเขตและนอกเขตพื้นที่
พีห่ อ พีเ่ ชียร์ พีว่ า๊ ก องค์การนิสติ นายกสโมสรนิสติ ของ
มหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ องค์กรเอกชน มูลนิธเิ ข้าถึงเอดส์ เครือข่าย
ครูในจังหวัดชลบุรี เพือ่ เป็นเครือข่ายในการดูแลสุขภาพ
วัยรุ่นในจังหวัด เกิดเป็นเครือข่ายท�ำงานจ�ำนวนมาก
เช่นแกนน�ำนักเรียน จังหวัดชลบุรี แกนน�ำครู อาจารย์
ในเขตพืน้ ทีต่ ำ� บลแสนสุข และในจังหวัดชลบุรี เครือข่าย
คณะท�ำงานเทศบาลต�ำบลแสนสุข คณะท�ำงานเอดส์
ต�ำบลเสม็ด เครือข่ายที่ปรึกษาหอพัก พี่หอ และนายก
สโมสรนิสิตทุกคณะ ของมหาวิทยาลัย

ผลการด�ำเนินงานได้รบั การประเมินจากส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี เป็นโมเดลคลินิกวัยรุ่น ที่จัด
รูปแบบการให้บริการที่เข้าถึงวัยรุ่น ได้รับการเผยแพร่
ในการจัดอบรมแกนน�ำนักเรียนของจังหวัดชลบุรี และ
จัดอบรมคณะครูอาจารย์ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมและมัธยมศึกษาจังหวัดชลบุรี
ในอนาคตจะมีการขยายพืน้ ทีใ่ ห้มากขึน้ เนือ่ งจาก
ปัจจุบันการจัดกิจกรรมยังไม่ครอบคลุมในกลุ่มวัยรุ่น
ทั้งหมด ที่ควรจะได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลข่าวสารใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง ทัง้ กลุม่ ปกติ กลุม่ เสีย่ งและ
กลุม่ ทีก่ ำ� ลังได้รบั ผลกระทบ จึงมีแนวทางทีจ่ ะจัดกิจกรรม
รณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ในกลุ่มวัยรุ่นต่อไป
อย่างต่อเนื่องในทุกภาคการศึกษา และขยายการให้
บริการที่หลากหลายช่องทาง เปิดกว้างในกลุ่มวัยรุ่น
โดยไม่จ�ำกัดเขตพื้นที่การให้บริการ
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บนเส้นทาง

แพทย์บูรพา
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การผลิตบัณฑิต
หลักสูตร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด�ำเนิน
การจัดท�ำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ส�ำหรับการเรียน
การสอนโดยเนือ้ หาของหลักสูตร มุง่ เน้นการผลิตแพทย์
ให้เหมาะสมต่อระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข
ของประเทศ โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออก มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เทียบ
เท่ามาตรฐานสากล ทัง้ นีไ้ ด้ดำ� เนินการจัดท�ำและปรับปรุง
หลักสูตร ดังนี้
๑. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่
พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๔๕และเริ่มใช้กับนิสิตแพทย์รุ่นที่ ๑ ในปีการ
ศึกษา ๒๕๕๐
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๓. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. ๒๕๕๕ เริม่ ใช้กบั นิสติ แพทย์รนุ่ ที่ ในปี ๗ ในปีการ
ศึกษา ๒๕๕๖ และจะด�ำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่
อีกครั้งหลังจากครบรอบในการใช้หลักสูตร ซึ่งมีระยะ
เวลา ๖ ปี ตามระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

ระบบการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แบ่งการ
ศึกษาออกเป็น ๓ ระยะ
yy ระยะที่ ๑ การศึกษาทั่วไป เป็นการศึกษาใน
ชั้นปีที่ ๑ โดยใช้ระบบทวิภาค (Semester)
yy ระยะที่ ๒ การศึกษาระดับปรีคลินิก เป็นการ
ศึกษาในชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ โดยใช้ระบบทวิภาค
(Semester)

yy ระยะที่ ๓ การศึกษาระดับคลินิก เป็นการศึกษาในชั้น
ปีที่ ๔–๖ โดยใช้ระบบการศึกษาตลอดปี (Year Course) โดย
การศึกษาชั้นคลินิกนิสิตต้องไปศึกษาที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย
จ.ชลบุรี และศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย
ภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

การรับนิสิต
ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
๑. ผู้สมัคร หรือบิดาผู้ให้กำ�เนิด หรือมารดาผู้ให้กำ�เนิด
มีภูมิลำ�เนาตามทะเบียนบ้าน อยู่ใน ๙ จังหวัดดังต่อไปนี้ คือ
สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด
ปราจีนบุรี และสระแก้ว ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่สมัคร
๒. เป็นผู้สำ�เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่าหลักสูตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกำ�หนด
๓. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทย
ศาสตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐตามโครงการพิเศษ
ต่างๆที่ได้ยืนยันสิทธิกับสถาบันที่คัดเลือกไว้เรียบร้อยแล้ว
๔. ไม่เป็นผูก้ ำ�ลังศึกษาเกินชัน้ ปีที่ ๑ ในมหาวิทยาลัย/สถาบัน
การศึกษาของรัฐทีเ่ ข้าร่วมระบบการคัดเลือดนักศึกษาร่วมกับ สกอ.
ยกเว้นได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันยื่นใบสมัคร (หากมีการลง
ทะเบียนในรายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ ๑ จะถือว่าศึกษา
ในชั้นปีที่เกินชั้นปีที่ ๑)
๕. ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็น
อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์
๖. เป็น ผู้ที่มีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะรับ
ราชการได้เมื่อจบการศึกษา ตามคุณสมบัติที่กำ�หนดไว้สำ�หรับ
ข้าราชการพลเรือน การรับราชการจะต้องเข้าระบบการใช้ทุนตาม
ระเบียบของทางราชการ

จ�ำนวนนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเริ่มเปิดรับนิสิตเข้า
เรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๐
ปัจจุบนั คณะแพทยศาสตร์มนี สิ ติ จำ�นวน ๖ ชัน้ ปี รวมทัง้ สิน้ ๒๓๗ คน

ปีการศึกษา

จำ�นวนนิสิต (คน)

๒๕๕๕

๔๖

๒๕๕๔

๔๘

๒๕๕๓

๔๘

๒๕๕๒

๓๒

๒๕๕๑

๓๒

๒๕๕๐

๓๑

รวม

๒๓๗
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การวิจัย
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๕ คณะแพทยศาสตร์
ผลิตผลงานวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพทีม่ งุ่ เน้นการ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ผลงานวิจยั
ในภาพรวมเพิม่ จำ�นวนขึน้ ตามลำ�ดับและเป็นไปในทิศทาง
ทีด่ ี ในระยะเวลา ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์มผี ลงานวิจยั
จำ�นวน ๑๑๐ เรื่อง งบประมาณสนับสนุนการวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอกส่วนงานรวมทัง้ สิน้ ๑๕,๑๕๒,๕๐๕
บาท คณะแพทยศาสตร์ได้พฒ
ั นาระบบและกลไกการวิจยั
ให้มปี ระสิทธิภาพตามมาตรฐานของการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา สำ�นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพือ่ การส่งเสริมสนับสนุนการดำ�เนินการวิจยั
อำ�นวยความสะดวกในการทำ�วิจัย ช่วยเหลือนักวิจัยรุ่น
ใหม่ให้สามารถผลิตผลงานวิจัยได้สำ�เร็จ รองรับการ
ขยายงานวิจัยของคณะให้เต็มศักยภาพและพัฒนาให้
เป็นศูนย์วจิ ยั ครบวงจรในอนาคตเพือ่ ตอบสนองการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งภาคตะวันออก
คณะแพทยศาสตร์สนับสนุนให้มีการผลิตผลงาน
วิจยั แบบบูรณาการ คณะผูว้ จิ ยั ทีม่ าจากสหสาขาวิชาชีพ
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ทัง้ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ นักวิชาการ
สาธารณสุข ฯลฯ เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อให้
เกิดประโยชน์สงู สุดแก่คณ
ุ ภาพชีวติ ของประชาชนในภาค
ตะวันออก คณะแพทยศาสตร์มีวิสัยทัศน์ในการสร้าง
บัณฑิตที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพ มีพันธกิจ
ในการส่งเสริมการวิจยั เชิงบูรณาการทางการแพทย์และ
วิทยาศาสตร์สขุ ภาพ โดยกำ�หนดจุดยืนในการพัฒนาผล
งานวิจยั ทางด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพทีส่ ามารถนำ�ไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ทตี่ อบสนองต่อความต้องการของสังคมไทย
และสากล นโยบายด้านการวิจัยของคณะแพทยศาสตร์
จึงมีสาระสำ�คัญ ดังนี้
๑. ส่งเสริม สนับสนุนการทำ�วิจัยที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของคณะ
แพทยศาสตร์
๒. ส่งเสริมการผลิตผลงานวิจยั ด้านแพทยศาสตร์
ศึกษา การวิจัยสหสถาบัน การวิจัยทางคลินิก การวิจัย
แบบ R๒R (Routine to Research) และการวิจยั สถาบัน
๓. ส่งเสริมให้มีนักวิจัยรุ่นใหม่ พัฒนาศักยภาพ

นักวิจัยให้สามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
๔. พัฒนาระบบและกลไกด้านการบริหารงานวิจยั
ให้มีประสิทธิภาพ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๕. สร้างเครือข่ายการวิจยั อันจะนำ�ไปสูก่ ารผลิตผล
งานวิจัยที่สร้างคุณค่าให้แก่สังคมมากขึ้นสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการเป็นเลิศทางศาสตร์ดา้ น
ผู้สูงอายุ

ผลงานวิจยั ในรอบ ๑๐ ปีทผี่ า่ นมานีม้ คี วามหลาก
หลายเนือ่ งจากคณะมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้บคุ ลากร
สายวิชาการและสายสนับสนุนผลิตผลงานวิจยั ทีส่ ามารถ
นำ�มาใช้ประโยชน์ในส่วนงานและในชุมชนสังคมได้ อาทิ
งานวิจัยสถาบัน งานวิจัยแพทยศาสตร์ศึกษา งานวิจัย
ทางคลินิก งานวิจัยแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น

คณะแพทยศาสตร์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อปี พ.ศ.
๒๕๔๖ ผลงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ์ “กระบอกสุญญากาศ” ของ
นางสาวลัดดา วิทยประภารัตน์ พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ าน ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรฉบับแรก
ของมหาวิทยาลัยบูรพา (ปัจจุบันได้โอนสิทธิ์ให้มหาวิทยาลัย
เพื่อการใช้ประโยชน์แล้ว)

และในระยะเวลาต่อมาคณะแพทยศาสตร์กไ็ ด้เข้า
ร่วมเป็นส่วนงานน�ำร่องในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้ต้นแบบระบบการ
บริหารจัดการโครงการวิจยั ของศูนย์วทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ
คณะแพทยศาสตร์ ในขณะเดียวกันก็เริ่มสร้างเครือข่าย
การวิจัยกับส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ได้แก่
คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะการ
แพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และคณะศึกษาศาสตร์ ในการจัดท�ำแผนงานวิจยั ทีต่ อบ
สนองยุทธศาสตร์การวิจยั ของชาติ ประเด็นเร่งด่วนที่ ๑๓
สังคมผู้สูงอายุ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๔ ปี (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๘) โดยมุ่งให้องค์ความรู้ด้านสุขภาพผู้สูง
อายุนี้ถูกน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไป
ในสังคมไทย นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับส่วนงาน

ภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (Medical Research
Network of the Consortium of Thai Medical Schools)
เพือ่ ด�ำเนินการศึกษาวิจยั ในโครงการวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพขนาดใหญ่ กับโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศ
คณะแพทยศาสตร์มงุ่ หวังว่าการพัฒนาระบบและ
กลไกการวิจยั เพือ่ ส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เกิดองค์ความรู้ขนาดใหญ่ที่สามารถน�ำไปใช้แก้ปัญหา
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขได้นี้
จะท�ำให้คณะแพทยศาสตร์มกี า้ วย่างทีม่ นั่ คงทางวิชาการ
และเป็นทีพ่ งึ่ ทางด้านสุขภาพอนามัยให้กบั ประชาชนใน
สังคมภาคตะวันออก เป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนา
วิทยาการที่ก้าวหน้าของประเทศสืบไป
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การบริการวิชาการ
คณะแพทยศาสตร์เริ่มมีภารกิจการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมในช่วงปี ๒๕๕๐ ที่ผ่านมา เนื่องด้วย
ในระยะแรกของการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ต้องจัด
เตรียมความพร้อมระบบและกลไกของงานส�ำคัญหลาย
ประการ หากมองย้อนไปตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ เป็นต้นมา
คณะแพทยศาสตร์ได้พัฒนาโครงสร้างทางกายภาพ
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน การวิจยั การ
บริการวิชาการ มาตามล�ำดับ กระทัง่ ปีการศึกษา ๒๕๕๐
คณะแพทยศาสตร์มีความพร้อมในการรับนิสิตรุ่นที่ ๑
จึงเริ่มด�ำเนินงานตามพันธกิจอย่างจริงจัง
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ในอีก ๓ ปีต่อมา (ปี ๒๕๕๓) สภามหาวิทยาลัย
บูรพาได้อนุมัติให้ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพเข้าเป็น
หน่วยงานภายใต้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ โดยให้มีการ
บริหารจัดการอย่างเป็นอิสระภายใต้ระเบียบข้อก�ำหนด
ของมหาวิทยาลัย เป้าหมายหลักคือการใช้ทรัพยากรที่
มีอยู่อย่างคุ้มค่า ทั้งโครงสร้างทางกายภาพ บุคลากร
งบประมาณ และองค์ความรูส้ ำ� หรับพัฒนางานการเรียน
การสอน งานวิชาการ การวิจัย และงานบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งแก่ผู้เรียน และสังคมภาค
ตะวันออก ด้วยเหตุนเี้ องท�ำให้คณะแพทยศาสตร์มกี าร

ขยายงานอย่างรวดเร็ว และที่เห็นชัดเจนคือการบริการ
งานวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพแก่ชุมชน และ
สังคม
โครงการ/กิจกรรมที่เป็นงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมในขณะนี้มีมากกว่า ๕๐ โครงการต่อปี และมี
รูปแบบที่หลากหลาย ทั้งแบบให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้
จ่าย หรือคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม เพื่อตอบ
สนองความต้องการและการแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพ
อนามัยของประชากรในเขตภาคตะวันออกซึ่งสามารถ
จ�ำแนกตามกลุ่มเป้าหมายหรือภารกิจ ดังนี้
๑) โครงการ/กิจกรรมส�ำหรับกลุม่ เด็กและเยาวชน
เช่น โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว โครงการอนามัย
ลูกรัก โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โครงการ
บ�ำบัดและป้องกันยาเสพติด คลินิกวัยใส อนามัยเจริญ
พันธุ์
๒) โครงการ/กิจกรรมส�ำหรับกลุม่ วัยท�ำงาน ได้แก่
โครงการคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก โครงการอบรมอาชีว
อนามัยส�ำหรับบุคลากร โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
(สูบบุหรี่ โรคอ้วน)
๓) โครงการ/กิจกรรมส�ำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เช่น
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ
๔) โครงการ/กิจกรรมส�ำหรับประชาชน ผู้สนใจ
ทัว่ ไป เช่น โครงการบรรยายวิชาการต่างๆ โครงการเผย
แพร่บทความทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
รายการ “สุขภาพดี มีสุข” โครงการออกหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่ในชุมชนใกล้เคียงและพื้นที่ห่างไกล
๕) โครงการ/กิจกรรมทางวิชาการ เช่น โครงการ
อบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานส�ำหรับแพทย์
โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ
๖) โครงการความร่วมมือเพื่อการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเช่น โครงการผ่าตัดต้อกระจกส�ำหรับผูส้ งู อายุ ที่
ด�ำเนินการร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลเมตตาประชา
รักษ์ เทศบาลเมืองแสนสุข ชลบุรี และคณะแพทยศาสตร์

โครงการบูรพาคืนเด็กโสตสู่สังคม เพื่อสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้กบั นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางการ
ได้ยนิ ในเขตภาคตะวันออกซึง่ ด�ำเนินการร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดชลบุรี โรงเรียนสาธิต “พิบูล
บ�ำเพ็ญ”มหาวิทยาลัยบูรพา เทศบาลเมืองแสนสุข ชลบุรี
และคณะแพทยศาสตร์ เป็นต้น
๗) โครงการ/กิจกรรมเน้นการบูรณาการระหว่าง
การเรียนการสอน การวิจัย เช่น โครงการร่วมฝึกภาค
สนามของส่วนงานสาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพได้แก่ คณะ
แพทยศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร คณะ
วิทยาศาสตร์การกีฬา การศึกษาวิจัยด้านผู้สูงอายุใน
ชุมชนภาคตะวันออก
กล่าวได้ว่าการบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็น
พันธกิจทีส่ ำ� คัญยิง่ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา รูปแบบการให้บริการวิชาการทีม่ คี วามหลากหลาย
นี้นอกจากจะเป็นการท�ำประโยชน์ให้กับชุมชน สังคม
แล้วยังเป็นประโยชน์โดยตรงต่อคณะแพทยศาสตร์ดว้ ย
คือเป็นการเพิม่ พูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของ
บุคลากรทุกระดับอันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาคุณภาพงานการ
เรียนการสอน การวิจยั การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กับองค์กรภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนได้เป็น
อย่างดี รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ส่วนงาน หรือ
สร้างรายได้ให้กับส่วนงานได้อีกทางหนึ่งด้วย

๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

55

การทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรม
การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เป็นพันธกิจ
ส�ำคัญยิง่ ประการหนึง่ ของสถาบันอุดมศึกษา ดังนัน้ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีนโยบายในการพัฒนา
ระบบและกลไกการด�ำเนินงานด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพ โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกฝังค่านิยมของ
องค์กรถ่ายทอดสู่บุคลากรและนิสิตให้เกิดพฤติกรรมที่
พึงประสงค์เป็นไปตามปรัชญาและธรรมชาติของคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในอันที่จะพัฒนาให้
นิสติ เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขอย่างพอเพียงตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีคา่ นิยมขององค์กรร่วม
กันเป็นหลักในการท�ำงาน คือ ค�ำว่า ACTIVE ซึง่ หมาย
ถึง ความกระตือรือร้น ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ผ่านพฤติกรรมทีพ่ งึ
ประสงค์ดังต่อไปนี้ คือ
A chieve มุง่ สัมฤทธิ์ คือ การมุง่ สร้างพฤติกรรม
ของคนในองค์กรให้เป็น ผู้ที่มุ่งมั่นในการท�ำงานอย่างมี
เป้าหมาย ยึดผลสัมฤทธิ์ พัฒนากระบวนการไปสู่เป้า
หมายอย่างรับผิดชอบและมุ่งมั่น โดยมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ คือ ๑. ตั้งเป้าหมาย ๒. พัฒนากระบวนการสู่
เป้าหมาย ยึดยุทธศาสตร์องค์กร ๓. มีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ มุ่งมั่นท�ำอะไรท�ำจริง
C ontinuous quality improvement คิดพัฒนา
คือ การมุ่งสร้างพฤติกรรมคนในองค์กรให้เป็นคนที่คิด
เป็น ท�ำเป็น พัฒนาตนเองและงานอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ สิง่
ที่ดีกว่า โดยมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ คือ ๑. คิดพัฒนา
สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา คิดแล้วท�ำ ๒. คิดสร้างสรรค์
ขยันเรียนรู้ แลกเปลีย่ น(KM) ๓. คิดพัฒนาปรับปรุงงงาน
อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผลงานอย่างสม�่ำเสมอ
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T eamwork ประชาร่วมใจ คือ

การมุ่งสร้าง
พฤติกรรมคนในองค์กรให้มคี วามสามัคคี กลมเกลียวใน
การท�ำงานเป็นทีม รู้เข้าใจในความเป็นทีม ท�ำงานเป็น
ทีมอย่างมืออาชีพ โดยมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ คือ
๑.ร่วมแรงร่วมใจ ๒. มุง่ มานในการท�ำงานเป็นทีม ๓. รูจ้ กั
ปรับตนให้เป็น ผู้น�ำที่ดี ผู้ตามที่ดี ผู้พูดดี ผู้ฟังที่ดี
I nnovation สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ คือ การ
มุง่ สร้างพฤติกรรมของคนในองค์กรให้เป็นผูท้ อี่ ยูก่ บั ความ
รู้ แสวงหาความรู้ น�ำความรู้มาพัฒนาความคิดตนเอง
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร น�ำพา
องค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรม โดยมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ คือ ๑.เป็นผู้ใฝ่รู้ เรียนรู้ตลอด
ชีวติ ๒. กล้าคิด กล้าท�ำ กล้าเปลีย่ นแปลง ๓. สรรค์สร้าง
สิ่งใหม่ แสวงหาสิ่งที่ดีกว่าเดิม คิดบวก
V olunteer คือ การมุง่ สร้างพฤติกรรมของคนใน
องค์กรให้เป็นผูท้ มี่ จี ติ ใจและความคิดทีด่ ี มุง่ สร้างประโยชน์
สุขแก่คนรอบข้างและสังคม โดยมีพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์
คือ ๑. มีความเอือ้ เฟือ้ เสียสละเพือ่ ส่วนรวมเป็นทีต่ งั้ ๒.
มีนำ�้ ใจ ช่วยเหลือผูอ้ นื่ อย่างไม่หวังผลตอบแทน ปรารถนา
ให้ผู้อื่นมีความสุข จิตใจดี ๓. เข้าร่วมกิจกรรมของสังคม
และองค์กรอย่างต่อเนื่อง
E thics มีจรรยาวิชาชีพ คือ การมุ่งสร้างคนใน
องค์กรให้เป็น ผู้ที่มีจรรยาบรรณ มีคุณธรรม เคารพใน
วิชาชีพของตนเองและผูอ้ นื่ เพือ่ ส่งมอบสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ แก่ทกุ
คน โดยมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ คือ ๑.มีใจเมตตา
ซื่อสัตย์ เสียสละ ๒. มีจรรยาบรรณ คุณธรรม ๓. ยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีคณะ
กรรมการท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรม ท�ำหน้าทีว่ างแผน
ด�ำเนินการ และบริหารจัดการงานท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทัง้ การอนุรกั ษ์ ฟืน้ ฟู สืบสาน เผยแพร่วฒ
ั นธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามจุดเน้นของคณะแพทยศาสตร์ซึ่ง
เน้นศาสตร์การดูแลผูส้ งู อายุ อาชีวเวชศาสตร์ และเวชศาสตร์
ชุมชนแหล่งท่องเทีย่ วทางทะเล ผ่านกิจกรรมและโครงการ
ต่าง ๆ ทีท่ างคณะแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน
โดยมีทงั้ นิสติ และบุคลากรร่วมแรงร่วมใจในการสร้างและ
ปลูกฝังจิตส�ำนึกของการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย และมีการบูรณาการงานด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน มีวตั ถุประสงค์เพือ่
ให้ผเู้ รียนได้ซมึ ซับความงดงาม และความดีงามด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย ดังนี้คือ
๑. การจัดการเรียนการสอนในวิชาเวชศาสตร์ชมุ ชน
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ชุมชนไม่เพียงแต่
ด้านการดูแลรักษาสุขภาพเท่านั้น แต่ยังมุ่งหมายให้นิสิต
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ความเชื่อและแบบแผนทาง
วัฒนธรรมของชุมชนด้วย
๒. การจัดการเรียนการสอนในวิชาเวชศาสตร์เชิง
ประจักษ์ ทีใ่ ห้นสิ ติ ได้ศกึ ษาวิจยั เกีย่ วกับพฤติกรรมการใช้
ชีวติ ของนิสติ และชุมชน เพือ่ เรียนรูส้ ภาพและวิถชี วี ติ จาก
สถานการณ์จริงผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้นสิ ติ
สามารถน�ำผลการเรียนรูไ้ ปใช้ในการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
และสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่ดีในชุมชนได้
ส�ำหรับการบูรณาการงานด้านท�ำนุบำ� รุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับกิจกรรมนิสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้
มีสว่ นร่วมในการท�ำนุบำ� รุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ซึง่ มี
กิจกรรมต่าง ๆ มากมายทีน่ สิ ติ มีสว่ นร่วมและจรรโลงความ
เป็นไทยอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่
๑. โครงการวันไหว้ครู คณะแพทยศาสตร์
๒. โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน�ำ้ ด�ำหัว
ขอพรผู้ใหญ่
๓. โครงการท�ำบุญเก้าวัด ประเพณีถวายเทียนวัน
เข้าพรรษา
๔. โครงการประเพณีวนั ท�ำบุญครบรอบวันคล้ายวัน

สถาปนาคณะแพทยศาสตร์ และศูนย์วทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ
๕. โครงการกิจกรรมออกหน่วยวันมหิดลและพิธี
วางพวงมาลา
๖. โครงการประเพณีวันลอยกระทง
๗. โครงการเชือ่ มความสัมพันธ์และประเพณีวนั ขึน้
ปีใหม่ ฯลฯ
หากเรามาศึ ก ษาความหมาย ชอง “ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมไทย” จะพบว่า “ศิลปะ” คือ ความงาม คุณค่า
ของความงดงาม หรือผลงานของมนุษย์ที่มีจุดมุ่งหมาย
การสร้างสรรค์และแสดงออกถึงความงาม เพือ่ ตอบสนอง
ความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ ให้มนุษย์มอี ารมณ์
เพลิดเพลินและมีความสุขแห่งชีวติ อย่างแท้จริง “วัฒนธรรม”
หมายถึง “แบบอย่างหรือวิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของชุมชนแต่ละ
กลุ่ม เป็นตัวก�ำหนดพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างปกติ
สุขในสังคม” วัฒนธรรมแต่ละสังคมจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่
กับข้อจ�ำกัดทางภูมิศาสตร์ และทรัพยากรต่างๆ ลักษณะ
อีกประการหนึง่ ของวัฒนธรรมคือ เป็นการสัง่ สมความคิด
ความเชื่อ วิธีการ จากสังคมรุ่นก่อนๆ มีการเรียนรู้ และ
สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อๆ ไปได้ วัฒนธรรมใดที่มีรูป
แบบ หรือแนวความคิดที่ไม่เหมาะสม ก็อาจจะเลือนหาย
ไปได้ และหากมองในมุมมองของ “ความเป็นไทย” นัน้ จะ
มีลักษณะของวัฒนธรรมไทยดังต่อไปนี้ คือ ๑.ความเป็น
เมืองพุทธทีม่ ศี าสนาพุทธเป็นศาสนาประจ�ำชาติ แต่ขนึ้ อยู่
กับถิ่นฐานในประเทศไทยด้วยว่าเมืองไทยไม่มีการแบ่ง
ชนชัน้ และศาสนาท�ำให้คนไทยเราสามารถทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละ
อยูร่ ว่ มกันแม้ตา่ งศาสนาด้วยความกลมเกลียวกันได้ ๒. มี
พระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ๓. มีอกั ษรและภาษาไทย
๔.มีประเพณีไทย ๕. มีศิลปกรรมไทย ๖.มีมารยาทอย่าง
ไทย ๗. มีวัฒนธรรมพื้นฐาน เช่น การแต่งกาย การรับ
ประทานอาหาร ยาไทยที่เป็นภูมิปัญญาไทย เป็นต้น
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย จึงเป็นสิ่งที่แสดงความ
เป็นชาติให้ปรากฏชัดเจนขึน้ ความโดดเด่นด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ขึ้นอยู่กับคนในชาติร่วมใจกันพัฒนาและ
สร้างเอกลักษณ์ให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา น้อมน�ำมาใส่ใจร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู
สืบสานและเผยแพร่วฒ
ั นธรรมไทย รวมทัง้ ภูมปิ ญ
ั ญาท้อง
ถิ่นไทยให้ธ�ำรงสืบต่อไป
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การประกันคุณภาพการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ด�ำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มาตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ซึ่งผลการประเมินปรากฎดังต่อไปนี้

แผนภูมิแสดงระดับคะแนน แยกตามองค์ประกอบเปรียบเทียบในแต่ละปีการศึกษาที่เริ่มด�ำเนินการ
ประเมินตนเองตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐จนถึงปัจจุบัน
(ในปีการศึกษา๒๕๕๐ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้ท�ำการเปรียบเทียบจากคะแนนเต็ม ๓)

ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากร คณะ
แพทยศาสตร์ ถ่ายภาพร่วมกับคณะ
กรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๐
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๑
ในปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๐ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดการเรียนการสอนเป็นปีแรก ซึง่
สอนโดยคณะแพทยศาสตร์ เพียง ๑ รายวิชาจากการ
ประเมินโดย ๓๖ ตัวบ่งชี้ของ สกอ. พบว่าคุณภาพเฉลี่ย
อยูใ่ นระดับ พอใช้ แต่เมือ่ ประเมิน ร่วมกับตัวบ่งชีเ้ ฉพาะ
(๓๗ ตัวบ่งชี้) พบว่า คุณภาพเฉลี่ย อยู่ในระดับดี ใน
ภาพรวมคุณภาพของปัจจัยนาเข้า อยูใ่ นระดับดี คุณภาพ
ของกระบวนการอยูใ่ นระดับพอใช้ คุณภาพของผลลัพธ์
อยู่ในระดับพอใช้
ในปีการศึกษา ๒๕๕๑ ผลการด�ำเนินงานของคณะ
แพทยศาสตร์ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีการ
ประเมินโดย (๓๖ ตัวบ่งชี้) ของ สกอ. พบว่าคุณภาพ
เฉลี่ย อยู่ในระดับ ดี และเมื่อประเมิน ร่วมกับตัวบ่งชี้
เฉพาะ (๓๗ ตัวบ่งชี้) พบว่า คุณภาพเฉลี่ย อยู่ในระดับ
ดีโดยสรุป ในภาพรวมคุณภาพของปัจจัยน�ำเข้า อยู่ใน

ระดับพอใช้ คุณภาพของกระบวนการ อยู่ในระดับดี
คุณภาพของผลลัพธ์ อยู่ในระดับพอใช้
ในปีการศึกษา ๒๕๕๒ ผลการด�ำเนินงานของ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในภาพรวมมีคณ
ุ ภาพ
อยู่ในระดับ ดี (๒.๓๐) พบว่า การประเมินโดย ๓๗ ตัว
บ่งชีข้ อง สกอ. พบว่าคุณภาพเฉลีย่ อยูใ่ นระดับ ดี (๒.๓๐)
และเมือ่ ประเมินร่วมกับตัวบ่งชีเ้ ฉพาะของคณะแพทยศาสตร์
รวมเป็น ๓๙ ตัวบ่งชี้ พบว่า คุณภาพเฉลี่ย อยู่ในระดับ
ดี (๒.๓๑)โดยสรุป ในภาพรวมตามเกณฑ์ของ สกอ. มี
คุณภาพของปัจจัยน�ำเข้า อยูใ่ นระดับพอใช้คณ
ุ ภาพของ
กระบวนการ อยูใ่ นระดับดีมาก และคุณภาพของผลลัพธ์
อยู่ในระดับพอใช้ และตามเกณฑ์ของ สกอ. รวมกับตัว
บ่งชีเ้ ฉพาะของคณะฯ มีคณ
ุ ภาพของปัจจัยน�ำเข้า อยูใ่ น
ระดับดี คุณภาพของกระบวนการ อยูใ่ นระดับดีมาก และ
คุณภาพของผลลัพธ์ อยู่ในระดับพอใช้
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ผู้บริหารและบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๒
ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ ผลการด�ำเนินงานของคณะ
แพทยศาสตร์ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ได้
คะแนน ๔.๑๔ การประเมิน ๙ องค์ประกอบคุณภาพ
๒๓ ตัวบ่งชี้ของสกอ. พบว่าคุณภาพเฉลี่ย อยู่ในระดับ
ดี ๔.๑๔ และเมื่อประเมินร่วมกับองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้เฉพาะของคณะ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบอัต
ลักษณ์ของสถาบัน ๑ องค์ประกอบคุณภาพ ๑ ตัวบ่งชี้
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และ ตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ อัตลักษณ์ของบัณฑิต ๑
ตัวบ่งชี้ รวมเป็น ๑๐ องค์ประกอบคุณภาพ ๒๕ ตัวบ่งชี้
พบว่าคุณภาพเฉลีย่ อยูใ่ นระดับ ดี (๔.๑๗) ซึง่ อยูใ่ นระดับ
ดี มาตลอดตัง้ แต่ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๓โดยสรุป
ในภาพรวมคุณภาพของปัจจัยน�ำเข้าอยู่ในระดับพอใช้
คุณภาพของกระบวนการอยู่ในระดับดี คุณภาพของ
ผลลัพธ์อยู่ในระดับดีมาก

โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๔ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ก�ำหนด โดยมีผลการประเมินในระดับดี คือได้
คะแนนการประเมินเฉลีย่ ๔.๑๓ จากคะแนนเต็ม
๕ คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๐ (บรรลุเป้าหมาย ๑๙
ตัวบ่งชี้ จาก ๒๓ ตัวบ่งชีข้ อง สกอ.) ส่วนตัวบ่งชี้
ของ สกอ. สมศ. รวมกับตัวบ่งชีข้ องมหาวิทยาลัย
ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๔ จากคะแนนเต็ม ๕ คิด
เป็นร้อยละ ๘๔.๘ (บรรลุเป้าหมาย ๒๕ ตัวบ่งชี้
จาก ๓๘ ตัวบ่งชี้ย่อย)

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๓

ผู้บริหารและบุคลากร คณะแพทยศาสตร์
ถ่ายภาพร่วมกับคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๕๔
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ก่อนอืน่ ผมขอแสดงความยินดี ทีค่ ณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี ได้ถอื กำ�เนิดมา ครบ
๑๐ ปี ได้ฟนั ผ่าอุปสรรคต่างๆ มาจนกระทัง่ ประสบความ
สำ�เร็จจนถึงวันนี้ ซึ่งก็เป็นผลมาจากท่านผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร
อาจารย์ แพทย์ พนักงานทุกระดับของคณะแพทยศาสตร์
และของคณะอืน่ ๆ ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง ได้รว่ มกันช่วยเหลือ
สนับสนุนในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และช่วยดูแล
อบรม สั่งสอนนิสิตตลอดมา และในปีนี้ นิสิตรุ่นที่ ๖
ก็ได้เริ่มเข้าเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผมเริม่ เข้ามาทำ�งาน เมือ่ ปี ๒๕๔๖ เผลอแผล็บเดียว
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นายแพทย์วรรณะ อูนากูล
ผู้รักษาแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์
(พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

มาวันนี้ คณะแพทยศาสตร์ ก็จะมีอายุครบ ๑๐ ปีแล้ว
วันแรกทีเ่ ข้ามาทำ�งาน ยังไม่มสี ถานทีท่ ำ�งานหรืออาคาร
เรียนเป็นของคณะแพทย์ฯเอง แต่ด้วยการช่วยเหลือ
และสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกๆ ด้าน ของผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยบูรพาในขณะนั้น ทำ�ให้การทำ�งาน
สานต่อการก่อตั้งคณะแพทย์ฯ ดูเป็นเรื่องง่าย ทุกท่าน
เอาใจช่วย ให้กำ�ลังใจผมตลอดมา และบางท่านลงมา
ร่วมปฏิบัติงานด้วย นอกจากนี้ยังได้รับการช่วยเหลือ
จากผูบ้ ริหารของรัฐบาล อาจารย์ จากคณะแพทยศาสตร์
ศิริราช จุฬา รามา รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ กระทรวง
ทบวง กรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งเพื่อนๆ พี่ น้อง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี ได้ถือกำ�เนิดมาครบ
๑๐ ปี ได้ฟันผ่าอุปสรรคต่าง ๆ มาจนกระทั่งประสพความสำ�เร็จจนถึงวันนี้ ซึ่งก็เป็นผล
มาจากท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร อาจารย์
แพทย์ พนักงานทุกระดับของคณะแพทยศาสตร์ และของคณะอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ได้ร่วมกันช่วยเหลือ สนับสนุนในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

ทีท่ ำ�งานอยูใ่ นหน่วยงานนัน้ ๆ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
เป็นอย่างดี และช่วยแนะนำ� ดูแลเรือ่ งหลักสูตรแพทย์ซงึ่
เป็นเรื่องสำ�คัญมากให้ด้วย
มาวันนี้ นิสิตรุ่นแรกที่ส่งไปเรียน และฝึกประสบ
การณ์ดา้ นคลินคิ อยูท่ โี่ รงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา ก็จะเรียนจบหลักสูตรปีสุดท้าย และเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารีฯ แล้ว ซึง่ ก็ตอ้ งขอขอบคุณอาจารย์
แพทย์ พยาบาลและผู้เกี่ยวข้อง ศูนย์แพทยศาสตร์
ศึกษาทางคลินคิ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ
ศรีราชา โดยเฉพาะท่านเลขาธิการและผู้บริหารระดับ
สูงของสภากาชาดไทย ไว้ด้วยความเคารพ ณ ที่นี้ด้วย

สุดท้ายนี้ ผมขอแสดงความยินดีทคี่ ณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี ที่จะมีอายุครบ
๑๐ ปี ในปีนี้ ซึ่งขณะนี้ ก็ค่อนข้างจะเป็นปึกแผ่นและ
มั่นคงแล้ว มีอาคารเรียน หอพักนิสิตหญิง ชาย และ
มีนโยบายที่จะขยายโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาให้
มีจ�ำนวนเตียงผู้ป่วยครบ ๔๐๐ เตียง เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของแพทยสภาในการใช้เป็นที่ฝึกประสบการณ์
การเรียนการสอนให้แก่นสิ ติ แพทย์ เป็นทีท่ ำ� วิจยั ส�ำหรับ
อาจารย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งให้บริการ
ทางด้านป้องกัน รักษาและฟืน้ ฟูสขุ ภาพให้กบั ประชาชน
ในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียงตามนโยบายของ
รัฐบาล

๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

65

> ๑ ทศวรรษแห่งความทรงจำ�
บทความพิเศษ

๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ในมุมมองของข้าพเจ้า

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ศาสตรี เสาวคนธ์
ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์
แพทย์ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ อีก
เช่น ทำ�งานด้วยจิตอาสา
(Humanized medical care)
ซึ่งในส่วนนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
แพทย์และผู้ป่วยรวมทั้งญาติดียิ่งขึ้น

เมื่ อ ประมาณ ๑๓ ปี ที่ แ ล้ ว ข้ า พเจ้ า มาอยู่
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาในฐานะ
ผูร้ บั ผิดชอบการจัดทำ�หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต
นานาชาติ ข้าพเจ้าได้ทราบจากคำ�บอกเล่าว่าได้มคี วาม
พยายามจะจัดตัง้ คณะแพทยศาสตร์ แต่ยงั ทำ�ไม่สำ�เร็จ
และได้ชะลอโครงการไว้กอ่ น และต่อมาเมือ่ ข้าพเจ้าเป็น
ผูบ้ ริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้มสี ว่ นร่วมในการทำ�
หลักสูตร ทำ�รายละเอียดของหลักสูตรโดยเฉพาะวิชาที่
นอกเหนือจากวิชาปรีคลินกิ และคลินกิ เช่น สังคมศาสตร์
การแพทย์ เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
เป็นต้น หลังจากนัน้ ข้าพเจ้าได้รบั ผิดชอบการจัดตัง้ คณะ
การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร โดยการรักษาการคณบดี
ซึง่ ทำ�ให้หา่ งเหินคณะแพทยศาสตร์ไปชัว่ ระยะเวลาหนึง่
จนกระทัง่ เมือ่ มหาวิทยาลัยได้ปรับเป็นมหาวิทยาลัย
ในกำ�กับของรัฐ ข้าพเจ้าได้มาทำ�งานคณะแพทย์พร้อมกับ
เป็นคณบดีคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ข้าพเจ้า
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ได้พิจารณาว่า การขยายงานของคณะแพทยศาสตร์
ส่วนงานทีจ่ ะหาอาจารย์ยาก คือการทำ�งานเกีย่ วกับชุมชน
ซึง่ เป็นส่วนทีจ่ ะต้องพานิสติ ออกฝึกภาคปฏิบตั ใิ นชุมชน
จะต้องทำ�ทัง้ เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชมุ ชน
และในขณะนั้นมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบเพียงท่านเดียว
ซึง่ ข้าพเจ้ามองว่าคงจะลำ�บากในการจัดการ ทัง้ การเรียน
การสอนในคณะฯ และการฝึกภาคสนาม ประกอบกับ
ข้าพเจ้ามีประสบการณ์ในการทำ�งานด้านนีม้ าพอสมควร
จึงได้ตดั สินใจเลือกทีจ่ ะร่วมรับผิดชอบในสาขาเวชศาสตร์
ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว ทั้งๆ ที่ข้าพเจ้ามีงาน
ที่เป็นภูมิหลังคือทำ�ด้านอายุรศาสตร์ทั่วไป โดยทำ�งาน
เกี่ยวข้องกับโภชนาการคลินิก (Clinical Nutrition) แต่
ก็ไม่ได้ยุติการทำ�งานที่เกี่ยวกับชุมชน การทำ�งานและ
สอนเกีย่ วกับเวชศาสตร์ชมุ ชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
นัน้ ค่อนข้างจะยาก สำ�หรับการกระตุน้ ให้นสิ ติ แพทย์มี
ความสนใจอย่างแท้จริง ด้วยเหตุผลหลักๆ สองประการ

กล่าวคือ ชุมชนครอบครัว มีความซับซ้อน มีการแสดงออก
หรือประพฤติปฏิบตั ติ นของบุคคลในชุมชน ทีแ่ สดงออก
มาเป็นภาพองค์รวม ทัง้ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ
ผสมผสานกัน มีความสัมพันธ์กันของคนที่ป่วยและคน
ปกติ ทัง้ ระดับครอบครัว ระหว่างบุคคล และชุมชน มีทงั้
วัฒนธรรมความเชือ่ จิตสังคม เศรษฐานะ ความรู้ ฯลฯ มี
ปฏิสมั พันธ์กนั ซึง่ แสดงออกมาทัง้ ทางพฤติกรรมและเป็น
พลวัตรอยูต่ ลอดเวลา ประการทีส่ องปัญหาดังกล่าวข้าง
ต้น นิสติ แพทย์มคี วามรูส้ กึ ว่ามีลกั ษณะค่อนข้างไกลตัว
สิ่งที่นิสิตมุ่งหวังคือความรู้ความสามารถที่จะวินิจฉัย
และบำ�บัดโรคได้ สิ่งที่มีความซับซ้อนในชุมชนนั้นยาก
ที่จะทำ�ให้เข้าใจว่ามีความเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยและ
การบำ�บัดโรคอย่างไร ฉะนั้นการจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
จึงเน้นที่วิชาที่จะนำ�ไปสู่การวินิจฉัยและบำ�บัดโรคเป็น
หลัก ความสำ�คัญของเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์
ครอบครัวก็จะเป็นลำ�ดับรอง ฉะนัน้ งานด้านเวชศาสตร์
ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัวจึงเป็นงานท้าทาย สำ�หรับ
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องและโดยเฉพาะอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบโดยตรง
จะทำ�ให้วชิ านีเ้ ป็นทีน่ า่ สนใจและมีความสำ�คัญต่อวิชาชีพ
แพทย์ และนโยบายระดับชาติ ด้านการผลิตแพทย์ที่มี
ให้ความรู้ความชำ�นาญทางเวชศาสตร์ครอบครัว และมี
ความรูค้ วามสามารถทางด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน
เพื่ อ แพทย์ จ ะสามารถบริ บ าลผู้ ป่ ว ยแบบองค์ ร วม
(Holistic Approach) ได้แก่ กาย ใจ สังคม และจิต
วิญญาณ โดยมีความสามารถในการร่วมกันทำ�งานเป็นทีม
ร่วมกับวิชาชีพอืน่ ๆ ได้เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของประชาชน

แพทย์ยงั จะต้องมีความรูแ้ ละทักษะทีส่ ำ�คัญอืน่ ๆ
นอกเหนือจากอาชีพแพทย์ ได้แก่ การวิเคราะห์หลักฐาน
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการบริบาลสุขภาพ
โดยใช้วิจารณญาณ (Critical Approach of health
science and health care) โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
ทางการแพทย์ (Evidence-based medicine) มาใช้เป็น
หลักในการประกอบวิชาชีพแพทย์
แพทย์ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ อีก เช่น ทำ�งาน
ด้วยจิตอาสา (Humanized medical care) ซึง่ ในส่วนนี้
จะช่วยให้ความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และผูป้ ว่ ยรวมทัง้
ญาติดยี งิ่ ขึน้ จะช่วยลดการมีปญ
ั หาความขัดแย้งระหว่าง
แพทย์กบั ผูใ้ ช้บริการได้ ในแนวคิดใหม่ในการให้บริบาล
สุขภาพ แพทย์จะปฏิบัติตนในลักษณะเป็นหุ้นส่วนกับ
ผู้มาใช้บริการ ครอบคลุมทั้งผู้ป่วย ญาติพี่น้อง บุคคล
ปกติ โดยแพทย์จะให้คำ�แนะนำ�ให้คำ�ปรึกษาและการ
บำ�บัดโรคโดยคำ�นึงถึงผู้มาใช้บริการเป็นหลัก (People
centered medical care) ให้ผู้มาใช้บริการสามารถที่
จะออกความเห็นซักถามเกีย่ วกับด้านต่างๆ ทางสุขภาพ
ตลอดจนประชาชนสามารถมามีสว่ นร่วมในการดำ�เนิน
การทางด้านสุขภาพต่าง ๆ ซึ่งหมายถึงแพทย์พยายาม
สร้างศักยภาพ (Empowerment) แก่สังคมโดยรวมใน
การทีจ่ ะดูแลรักษาตัวเองได้ในระดับหนึง่ และแพทย์จะ
ช่วยเหลือในส่วนที่ๆจะต้องพึ่งวิชาชีพซึ่งเป็นแนวโน้ม
ในการให้บริการสุขภาพแนวใหม่ (New approachin
health care) ซึ่งหวังผลสำ�เร็จคือความมีสุขภาพดีของ
ประชาชนนั่นเอง
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๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีของการก่อตั้ง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผมขอแสดงความ
ยินดีและชืน่ ชมต่อการบริหารงานและการพัฒนาองค์กร
ของคณะแพทยศาสตร์ในทุกๆ ด้าน เป็นที่ยอมรับของ
ประชาชนทัว่ ไป และของสถาบันการแพทย์อนื่ ๆ ในวันนีไ้ ด้
ผมมาปฏิบตั งิ านในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๙ โดยการชักชวนของ
นายแพทย์วรรณะ อูนากูล รักษาการแทนคณบดีคณะ
แพทยศาสตร์ในขณะนั้น ผมเองในช่วงเวลานั้นได้ครบ
วาระของการด�ำรงต�ำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้กลับมา
อยู่ท่ีบ้านในกรุงเทพฯ ได้ดูแลบ้านและคิดว่าคงจะไม่
ท�ำงานด้านการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์แล้ว อาจจะใช้
เวลารับใช้สงั คมบ้างเท่าทีจ่ ะท�ำได้และก็ได้ทำ� จริงๆ เพราะ
ได้รับการแต่งตั้งจากการเลือกตั้งของสมาชิกสมาคม
เมืองทองนิเวศน์ ๑ หลักสี่ ให้ดำ� รงต�ำแหน่งนายกสมาคม
อยู่วาระหนึ่ง ดังนั้นเมื่อปรึกษากับทางครอบครัวและ
เพื่อนๆ ที่ท�ำงานด้านนี้แล้วหลายฝ่ายให้การสนับสนุน
ประกอบกับผมเองมีความสัมพันธ์สว่ นตัวกับทางครอบครัว
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ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์สุจินต์ อึ้งถาวร

อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษประจำ�คณะแพทยศาสตร์

ท่านคณบดี และคณบดีกับผมเป็นศิษย์เก่าโรงเรียน
อัสสัมชัญ ศรีราชา มาด้วยกัน เมื่อไปศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาที่กรุงเทพฯ ก็อยู่หอพักเดียวกันตลอดจนจบ
การศึกษา จึงได้ตอบรับที่จะมาปฏิบัติงานที่นี่
วันแรกทีผ่ มมาท�ำงานท่านคณบดีไปรอรับทีถ่ นน
สุขุมวิท ตรงทางแยกที่จะเข้าบางแสน น�ำมาแนะน�ำตึก
ที่ท�ำการและตึกเรียนของคณะต่างๆ จนมาถึงที่ท�ำงาน
ของคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชั้นล่างของ
อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรงข้ามส�ำนักงานของ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ท่าน
คณบดีได้จัดโต๊ะท�ำงานไว้ให้ และแนะน�ำบุคลากรใน
คณะซึ่งท�ำงานอยู่ก่อนแล้ว การแนะน�ำใช้เวลาไม่มาก
นักเพราะนอกจากท่านคณบดีแล้วก็มอี กี ๓ ท่านเท่านัน้
คือ ท่านอาจารย์ส�ำเภา อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์
ซึ่งมาท�ำหน้าที่รองคณบดีฝ่ายบริหาร และมีคุณนฤตย์
คุ้มยา คุณอรนงค์ เถาทอง ซึ่งท�ำหน้าที่ทุกอย่างใน
ส�ำนักงานคณบดี ทุกๆ วันเราก็นั่งท�ำงานอยู่ด้วยกัน
ตลอด หากวันไหนท่านคณบดี หรือรองคณบดีตดิ ประชุม
หรือมีภารกิจอื่น ก็จะเหลือผู้ปฏิบัติงาน ๓-๔ ท่าน ออก

จะรู้สึกเงียบเหงาทั้งๆ ที่คิดไว้ก่อนแล้ว ที่เป็นเช่นนั้น
เพราะได้จากการมีประสบการณ์เดิมในช่วงที่เป็นรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีบุคลากรเกือบ ๑๐๐ ท่าน เพราะ
นอกจากจะดูแลงานของฝ่ายวิชาการเองแล้วยังดูแลหน่วย
งานอื่น เช่น หน่วยโสตทัศนศึกษา หน่วยแพทยศาสตร
ศึกษา หอสมุด และศูนย์วิทยบริการ เป็นต้น หรือเมื่อ
ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร บุคลากรในส�ำนักงานคณบดีกม็ คี รบทุกฝ่ายและ
มีอาจารย์ทสี่ อนทางด้านปรีคลินกิ ซึง่ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
อีกจ�ำนวนหนึ่ง อย่างไรก็ตามที่กล่าวมานี้คงเป็นเรื่อง
ของความรูส้ กึ เท่านัน้ เพราะหน่วยงานใหม่ในระยะแรก
ก็คงเริ่มต้นในลักษณะนี้
ในช่วงปีแรกงานส่วนใหญ่เป็นเรือ่ งของการวางแผน
เช่นแผนการและวิธีการรับนิสิต แผนพัฒนาคณะฯ โดย
เฉพาะด้านบุคลากร ซึ่งต้องพัฒนาทั้งในเรื่องจ�ำนวน
อาจารย์ และเรือ่ งความรูด้ า้ นแพทยศาสตรศึกษา ซึง่ จะ
ต้องน�ำเสนอคณะกรรมการบริหารแพทยสภาทุก ๖ เดือน
ส่วนงานเอกสารก็จะมีมากพอสมควร เช่น เอกสารทีจ่ ะ
น�ำเสนอแพทยสภาเพื่อขออนุมัติและรับรองในการเปิด
คณะแพทยศาสตร์ตามเกณฑ์ ๑๔ ข้อของแพทยสภา
ต้องจัดท�ำระเบียบการเงินของคณะฯ ข้อแนะน�ำในการ
ปฏิบัติงานร่วมกับคณะอื่นๆ และกับสถาบันร่วมผลิต
ซึง่ ท�ำหน้าทีจ่ ดั การเรียนการสอนด้านคลินกิ และเนือ่ งจาก
ผมเป็นอาจารย์สอนวิชากายวิภาคศาสตร์มาก่อน จึงได้
รับเชิญให้สอนในรายวิชาจุลกายวิภาคศาสตร์แก่นิสิต
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์บ้าง จนปัจจุบันนี้ก็ยัง
รับเชิญไปสอนนิสติ แพทย์ในรายวิชาเวชจริยศาสตร์ และ
มนุษย์พันธุศาสตร์ นอกจากนี้ผมยังได้รับมอบหมายให้
เป็นผูป้ ระสานงานกับคณาจารย์ผสู้ อนรายวิชาต่างๆ ใน
ด้านปรี-คลินกิ ทัง้ ในด้านการพัฒนาอาจารย์ การจัดการ
เรียนการสอน และการช่วยเหลือด้านงบประมาณในการ

จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาต่างๆ ท�ำให้ได้รู้จักอาจารย์ใน
สาขาวิชาทางปรีคลินิก เป็นอย่างดีจนถึงทุกวันนี้
ภารกิ จ ที่ ส� ำ คั ญ ประการหนึ่ ง ของคณะฯ คื อ
การผลิ ต บั ณ ฑิ ต เป็ น ที่ น ่ า ยิ น ดี ที่ ค ณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นคณะแพทย์ใหม่ได้รับการ
ยอมรับและไว้วางใจในด้านการผลิตแพทย์จากประชาชน
ทั่วไปมากพอสมควร ทั้งนี้จะเห็นได้จากการที่ผู้สมัคร
เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษามีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้ ทุกปี นิสติ
ทีเ่ ข้ามาศึกษามีความรูพ้ นื้ ฐานพอเพียงในการศึกษาวิชา
แพทยศาสตร์ และมีความตัง้ ใจดี ผลการศึกษาจึงเป็นที่
น่าพอใจ หากจะดูผลสัมฤทธิ์จากการสอบเพื่อขอใบ
อนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมของแพทยสภาใน
ขั้นที่ ๑ จะเห็นว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ผลการสอบที่นิสิต
๓๒ คน สอบผ่านหมด ๑๐๐% ก็ยังเป็นเกียรติประวัติ
ของคณะฯ ได้ ผมจึงใคร่ขอขอบคุณคณาจารย์ทกุ ท่านที่
ได้ทมุ่ เทก�ำลังกาย ก�ำลังใจให้แก่ลกู ศิษย์ของเรา หากผม
ได้เป็น ผู้ประเมินในเรื่องของการประกันคุณภาพการ
ศึกษา ผมคงให้คะแนนเต็มด้วยความเต็มใจ
ส่วนภารกิจอื่น เช่น การวิจัย การบริการวิชาการ
แก่ชมุ ชน อาจจะไม่มมี ากนัก แต่ฝา่ ยบริหารก็มไิ ด้ละเลย
เพียงแต่จัดระดับความส�ำคัญให้กับภารกิจในการผลิต
บัณฑิตก่อน ต่อไปคงต้องพัฒนาในเรื่องนี้รวมถึงเรื่อง
ของการเป็นหลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้วย โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยก็กำ� ลังขยายงานเพิม่ จ�ำนวนบุคลากร และ
เตียงผู้ป่วยเพื่อรองรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะได้ ทั้งนี้
คงต้องอาศัยเวลา ทรัพยากร และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ความ
ร่วมมือของทุกๆ ฝ่าย ทีจ่ ะท�ำให้คณะฯ ขับเคลือ่ นไปได้
ผมเองยินดีที่จะช่วยในการพัฒนาอย่างเต็มที่ตามความ
สามารถที่ มี อ ยู ่ และหวั ง ได้ ว ่ า คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จะประสบความส�ำเร็จในการพัฒนา
ทุกๆ ด้าน เพือ่ น�ำประโยชน์มาสูช่ มุ ชน และประเทศชาติ
ได้นานเท่านาน
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มุมมองหนึง่ ในการผลิตแพทย์ กับ ๑๐ ปี บูรพา
รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสมจิต พฤกษะริตานนท
อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษประจำ�คณะแพทยศาสตร์์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นคณะแพทย์ใหม่ที่เกิดขึ้นในภูมิภาค
เพื่อตอบสนองปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในชนบท
มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตแพทย์ตามโครงการผลิตแพทย์
เพื่อชาวชนบท ที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพ

ประเทศไทยมีปัญหาการขาดแคลนแพทย์หรือ
การกระจายแพทย์ในชนบทมายาวนานหลายทศวรรษ
มาตรการที่น�ำมาใช้เพื่อให้มีแพทย์อยู่ในชนบทมีหลาย
ประการ มาตรการแรก คือ การบังคับให้แพทย์จบใหม่
ปฏิบตั งิ านในชนบทเป็นเวลา ๓ ปี แต่กย็ งั ประสบปัญหา
แพทย์ลาออกจากระบบราชการโดยเฉพาะหน่วยงานใน
กระทรวงสาธารณสุข มาตรการต่อๆ มา เช่น การปรับ
เปลี่ยนการเรียนการสอนในชั้นปรีคลินิกและชั้นคลินิก
จาก ๔ ปีและ ๒ ปี ไปเป็น ๓ ปีและ ๓ ปี เพื่อให้แพทย์
ได้สัมผัสกับผู้ป่วยและชุมชนเร็วขึ้น
การมีโครงการผลิตแพทย์เพือ่ ชาวชนบท (CPIRD)

70 ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เพือ่ เพิม่ บุคลากรทางการแพทย์ในชนบทหรือในภูมภิ าค
ที่ขาดแคลนแพทย์ โดยให้โอกาสนักเรียนในภูมิล�ำเนา
นั้นๆ ที่มีความมุ่งมั่นจะเป็นแพทย์และปฏิบัติงานให้
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขในภูมิล�ำเนาของ
ตนเองหรือใกล้เคียงเป็นเวลา ๓ ปี
การมีโครงการกระจายแพทย์หนึง่ อ�ำเภอหนึง่ ทุน
(One District One Doctor, ODOD) เป็นอีกหนึ่ง
โครงการทีก่ ระทรวงสาธารณสุขจัดสรรงบประมาณแก่ผู้
ที่ศึกษาในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท โดยการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่อยู่ในโครงการ เช่น การจัด
ค่ายเตรียมความพร้อมส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ตอนปลายเพื่ อ สอบคั ด เลื อ กเข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิตของโครงการ การให้ทุนการศึกษา
ตลอดหลักสูตร (๖ ปี) และการจัดกิจกรรมเสริมตลอด
หลักสูตร ผู้อยู่ในโครงการ ODOD ต้องท�ำสัญญาการ
ปฏิบตั งิ านชดใช้ทนุ เมือ่ ส�ำเร็จการศึกษา โดยปฏิบตั งิ าน
ในภูมิล�ำเนาของตนเองหรือใกล้เคียงเป็นเวลา ๑๒ ปี
สองโครงการนี้ท�ำให้มีสัดส่วนของนักศึกษาและนิสิต
แพทย์มาจากชนบทเพิ่มขึ้น
การให้เงินเพิม่ เพือ่ เป็นค่าตอบแทนก�ำลังคนด้าน
สาธารณสุขตามสิทธิ (พ.ต.ส.) เป็นต้น
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นคณะ
แพทย์ใหม่ทเี่ กิดขึน้ ในภูมภิ าค เพือ่ ตอบสนองปัญหาการ
ขาดแคลนแพทย์ในชนบท ตั้งอยู่ ณ. ต�ำบลบางแสน
อ�ำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ทะเล และเป็นแหล่งอุตสาหกรรมของภาคตะวันออก รับ
นักเรียนทีจ่ บมัธยมศึกษาตอบปลายจาก ๙ จังหวัด ได้แก่
สมุทรปราการ นครนายก ฉะเชิงเฉรา ชลบุรี ระยอง
จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีหน้าที่ในการ
ผลิตบัณฑิตแพทย์ตามโครงการผลิตแพทย์เพือ่ ชาวชนบท

ที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพ มีเป้าหมายเป็น
ศูนย์กลางความรูข้ องภาคตะวันออกและประเทศ มีความ
เป็นเลิศในศาสตร์ทางทะเล ศาสตร์ผู้สูงอายุ และอาชีว
เวชศาสตร์
ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มีอายุ ๑๐ ปี ก�ำลังอยูใ่ นระยะพัฒนาการและเจริญเติบโต
ในปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ มีนิสิตจบแพทยศาสตร
บัณฑิต ๓๒ คน มีการอบรมระยะสัน้ อาชีวเวชศาสตร์พนื้
ฐานส�ำหรับแพทย์ และจะเปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำ
บ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวในปีการศึกษาหน้า คณะ
แพทย์ฯยังมีโอกาสในการพัฒนาความเป็นเลิศสูงซึง่ เป็น
ความท้าทายในการท�ำงาน ได้ทำ� ในสิง่ ทีต่ นเองอยากท�ำ
ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจ โดยต้องพัฒนาความพร้อม
ทัง้ โครงสร้างพืน้ ฐาน สถานที่ ทรัพยากรบุคคล บุคลากร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกสาขา สหวิชาชีพอื่นๆ มีเครื่องไม้
เครื่องมือ มีการเรียนการสอน การฝึกอบรม การวิจัย
และการท�ำงานเชิงรุก ตลอดจนแรงจูงใจ ให้การยกย่อง
ใช้เทคโนโลยีทั้งที่เป็น high touch และ high tech ซึ่ง
เปลี่ยนไปตามยุคสมัย
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นับว่าเวลาได้ผา่ นไปอย่างรวดเร็วทีค่ ณะแพทยศาสตร์
ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลาสิบปีแล้ว และได้รับนิสิตแพทย์มา
ครบ ๕ ปี ตัง้ แต่ปกี ารศึกษา ๒๕๕๐ และในปีนนี้ สิ ติ แพทย์
รุน่ ที่ ๖ ได้เริม่ เข้าศึกษาในชัน้ ปีที่ ๑ และคณะฯ ของเรามี
นิสติ ครบทัง้ ๖ ชัน้ ปี ซึง่ ทำ�ให้เราเป็นคณะแพทยศาสตร์
ที่สมบูรณ์ และในปีหน้าจะมีบัณฑิตแพทย์ที่จะจบไป
ทำ�งานให้กบั ประเทศชาติรนุ่ แรก ในความรูส้ กึ ของแพทย์
รุ่นแรกๆ ที่ร่วมก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์รู้สึกภาคภูมิใจ
เป็นอย่างมากเนื่องจากคณะฯ ของเราไม่ได้ก่อตั้งขึ้น
มาได้ง่ายๆ มีปัญหาและอุปสรรคมากมายต้องใช้เวลา
ในการก่อตั้งค่อนข้างนาน น่าเสียดายที่แพทย์รุ่นแรกๆ
หลายคนไม่ได้อยู่ร่วมงานกับพวกเราแล้ว ด้วยเหตุผล
ที่แตกต่างกันไป ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุชาติ (ศ.ดร.
สุชาติ อุปถัมภ์ อดีตอธิการบดี) ที่ได้สนับสนุนการจัด
ตั้งคณะแพทยศาสตร์อย่างจริงจัง อาจารย์ประเสริฐ
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ผศ.นพ. ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์
ประธานสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์

(ศ.นายแพทย์ ประเสริฐ บุญเกิด) อดีตหัวหน้าภาควิชา
อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ) อาจารย์
สมพล (ศ.นายแพทย์ สมพล พงษ์ไทย อธิการบดีท่าน
ปัจจุบัน) ที่มาช่วยในการก่อตั้งคณะฯ อาจารย์วรรณะ
(นายแพทย์วรรณะ อูนากูล อดีตคณบดี) ที่ผลักดัน
การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ได้สำ�เร็จ อาจารย์พิสิษฐ์
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ
คณบดีท่านปัจจุบัน) ที่เป็นเสาหลักให้กับหน่วยงานมา
ตลอด และอาจารย์อีกหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามในที่
นี้ที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งคณะฯ ซึ่งทำ�ให้ประเทศของ
เราสามารถผลิตแพทย์ได้เพิม่ ขึน้ ช่วยบรรเทาภาวะการ
ขาดแคลนแพทย์ได้ระดับหนึ่ง
ผมในฐานะตัวแทนของสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์
ขอเล่าถึงประวัติของสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ ย้อน
หลังไปเมื่อสิบกว่าปีที่แล้ว ในปีแรกที่ผมเข้ามาทำ�งาน
เป็นกุมารแพทย์เพียงคนเดียวของศูนย์วิทยาศาสตร์
สุขภาพ (ขณะนั้นยังไม่มีคณะแพทยศาสตร์) ได้จัดวาง
ระบบการทำ�งานของแผนกทั้งหมดทั้งการดูแลผู้ป่วย
นอกและผูป้ ว่ ยในได้จดั ตัง้ หน่วยบริบาลทารกแรกเกิดที่
เจ็บป่วย พัฒนาคลินกิ สุขภาพเด็กดีและในขณะเดียวกัน
ต้องตรวจรักษาผูป้ ว่ ยทัว่ ไปด้วย ทัง้ ในเวลาและนอกเวลา
ราชการ เนือ่ งจากทัง้ โรงพยาบาลมีแพทย์เพียง ๖ คน ใน
ปีตอ่ มาโชคดีทมี่ นี อ้ งกุมารแพทย์ (แพทย์หญิงรมร แย้ม
ประทุม) มาเพิม่ อีก ๑ คน ซึง่ ได้รว่ มกันพัฒนาแผนกกุมาร
เวชศาสตร์มาจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการได้มีส่วนร่วมใน
บริหารงานของศูนย์ฯในด้านต่างๆ และในช่วงหลังๆ ได้
มีนอ้ งกุมารแพทย์อกี หลายคนเข้ามาเสริมทีมให้เข้มแข็ง
ขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ ในปัจจุบนั เราได้พฒ
ั นางานประกันคุณภาพ
ด้านสุขภาพมารดาและทารก (MCH : Maternal and

Child Healt) จนได้รับมาตรฐานระดับเหรียญทองจาก
กระทรวงสาธารณสุข และได้จัดตั้งคลินิกเฉพาะทาง
เพิม่ ขึน้ ได้แก่ คลินกิ โรคภูมแิ พ้ คลินกิ พัฒนาการ คลินกิ
ทารกแรกเกิด คลินิกโรคทางเดินหายใจ ทำ�ให้ศักยภาพ
ของแผนกสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนีย้ งั ได้ดำ�เนินการ
โครงการอนามัยลูกรักซึง่ เป็นโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี
ในด้านการมีสว่ นร่วมในการก่อตัง้ คณะแพทยศาสตร์
ได้มสี ว่ นร่วมตัง้ แต่การร่างหลักสูตรและรายละเอียดของ
รายวิชา และร่วมบริหารงานทางด้านวิชาการ วิจัย และ
ประกันคุณภาพการศึกษา สอนนิสติ แพทย์ทงั้ ชัน้ ปรีคลินกิ
และชัน้ คลินกิ สอนนิสติ ที่ รพ.สมเด็จฯ ศรีราชา และผลิตผล
งานทางวิชาการ ทัง้ เอกสารประกอบการสอน บทความ
วิชาการ งานวิจยั และในปีการศึกษาหน้าจะมีนสิ ติ แพทย์
ส่วนหนึ่งไปเรียนชั้นคลินิกที่ รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
นอกจากนีท้ างคณะฯ มีแผนทีจ่ ะขยาย รพ. มหาวิทยาลัย
ให้สามารถสอนนิสติ ชัน้ คลินกิ ได้เอง ในอนาคตทางสาขา
วิชากุมารเวชศาสตร์จะต้องพัฒนางานในทุกๆ ด้านให้
มีศักยภาพเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ วิจัย การ
บริการวิชาการ และการประกันคุณภาพเพื่อรองรับการ

ฝึกอบรมแพทย์ประจำ�บ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ให้ได้
ในอนาคตปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา นิสิตแพทย์ชั้น
ปีที่ ๓ สามารถสอบผ่าน National Licence Test Part I
ได้ ร้อยละ ๑๐๐ และคะแนนเฉลีย่ สูงเป็นอันดับสองของ
ประเทศ ผลงานนีเ้ ป็นของทัง้ นิสติ อาจารย์ ผูบ้ ริหาร และ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำ�ให้คณะฯ ของเราเริ่มมีชื่อเสียง
ในอนาคตต้องพยายามรักษาสถิตนิ ไี้ ว้โดยอย่างน้อยควร
จะผ่านมากกว่า ร้อยละ ๙๐ ทุกปี
เมื่อองค์กรมีขนาดใหญ่ขึ้น อาจารย์แพทย์และ
บุคลากรมากขึ้น ความคิดเห็นมีความแตกต่างหลาก
หลายมากขึ้น แต่ผมหวังว่าความแตกต่างเหล่านี้คงไม่
ทำ�ให้องค์กรเกิดความแตกแยก ขอให้ทุกคนคิดถึงผล
ประโยชน์ของส่วนรวมทั้งองค์กรเป็นหลัก เพื่อความ
สมัครสมานสามัคคีและความเจริญก้าวหน้าของคณะ
แพทยศาสตร์ของเรา รุน่ น้องควรให้เกียรติรนุ่ พีใ่ นฐานะ
ผูท้ อี่ าวุโสกว่า มีประสบการณ์มากกว่า รุน่ พีค่ วรดูแลรุน่
น้องทีจ่ ะเป็นกำ�ลังสำ�คัญของคณะฯต่อไป มีความจริงใจ
ให้กัน พวกเราต้องร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาคณะฯ ให้
เป็นทีย่ อมรับในระดับชาติและนานาชาติให้ได้ในอนาคต
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๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ในความทรงจำ�
สาขาจักษุวิทยา

ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร
อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาจักษุวิทยา

บุ ค ลากร แผนกจั ก ษุ ก รรมทุ ก คน
ยินดีให้บริการผูป้ ว่ ยด้วยความเต็มใจ
เปรียบประดุจญาติมติ รของพวกเรา
และจะพัฒนาแผนกของเราต่อไป

๑๐ ปีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็น
๑๐ ปีแห่งพัฒนาการทีต่ อ่ เนือ่ ง และน่าภาคภูมใิ จ ทุกสิง่
อย่างเติบโต ก้าวหน้าขึ้นมาก ตลอดระยะเวลา ๙ ปีที่
ข้าพเจ้าปฏิบัติงานที่นี่ รู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว
แค่ชั่วพริบตาเรามีนิสิตแพทย์ถึง ๖ รุ่น มีเพื่อนร่วมงาน
มากกว่า ๔๐๐ คน คณะแพทยศาสตร์ของเราเป็นที่รู้จัก
ของคนภาคตะวันออกมากขึน้ เรากำ�ลังจะมีโรงพยาบาล
ขนาด ๔๐๐ เตียง เรามีสาขาวิชาเพื่อการจัดการเรียน
การสอนที่สมบูรณ์แบบถึง ๑๔ สาขาวิชา ซึ่งรวมสาขา
วิชาจักษุวิทยานี้ด้วย
รากฐานสำ�คัญของการจัดตัง้ สาขาวิชาจักษุวทิ ยา
นั้นเริ่มต้นเมื่อศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
บูรพาในสมัยนั้น (พ.ศ. ๒๕๔๖) ได้เปิดแผนกจักษุกรรม
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เพื่อให้บริการครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๖ โดย
การสนับสนุนของผูอ้ ำ�นวยการศูนย์วทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ
นายแพทย์ธนวัฒน์ สิงคาลวณิช ขณะนั้นมีจักษุแพทย์
คนเดียวคือข้าพเจ้า พยาบาล ๒ ท่าน และผู้ช่วยเหลือ
คนไข้อีก ๑ ท่าน บริการตรวจตาทั่วไปทั้งช่วงเช้าและ
ช่วงบ่ายทำ�การผ่าตัดต้อกระจก ต้อเนื้อ ต้อหิน ซึ่งได้
ความอนุเคราะห์เครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกจากบริษัท
ยู เอส ซัมมิทประเทศไทย อีก ๒ ปีต่อมาได้มีผู้ป่วยที่
ได้รบั ผ่าตัดต้อกระจกกับข้าพเจ้าช่วยกันติดต่อ ประสาน
งานผู้มีจิตศรัทธาคือ คุณเทียม โชควัฒนา จากบริษัท
สหพัฒนพิบลู จำ�กัด มาช่วยบริจาคเครือ่ งเลเซอร์ (YAG)
และเครื่องสลายต้อกระจก ซึ่งยังคงใช้มาถึงทุกวันนี้ ใน
ขณะเดียวกันแผนกจักษุกรรมก็ได้รับการสนับสนุนจาก

ผู้บริหารให้ส่งแพทย์ไปศึกษาต่อเฉพาะทางจักษุวิทยา
เพิ่มอีก ๒ ท่าน จนปัจจุบันนี้มีแพทย์แผนกจักษุวิทยา
๓ ท่านแล้ว และในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ท่านคณบดี
คณะแพทยศาสตร์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์นายแพทย์พสิ ษิ ฐ์
พิริยาพรรณ ได้อนุมัติให้ซื้อเครื่องมือตาเพิ่ม คือ เครื่อง
เลเซอร์เบาหวาน (Argon laser) สำ�หรับตรวจวิเคราะห์ภาพ
ตัดขวางจอประสาทตาด้วยเลเซอร์ (Optical Coherence
Tomography) เพื่อให้บริการผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มี
จำ�นวนมากขึน้ ซึง่ ยังผลให้แผนกจักษุกรรมต้องเร่งขยาย
พื้นที่บริการผู้ป่วยทางตาในอีก ๓ เดือนข้างหน้านี้ โดย
บุคลากรแผนกจักษุกรรมทุกคนต่างมุ่งมั่นให้บริการผู้
ป่วยด้วยความเต็มใจประดุจญาติมิตรของพวกเรา และ
ตัง้ ใจแน่วแน่วา่ จะพัฒนางานบริการของเราอย่างต่อเนือ่ ง

ไม่หยุดนิง่ และจะเป็นส่วนหนึง่ ทีช่ ว่ ยส่งเสริม สนับสนุน
งานการเรียนการสอนทางคลินิก การศึกษาค้นคว้าวิจัย
เพือ่ พัฒนาองค์วามรูใ้ หม่ทเี่ ป็นประโยชน์ตอ่ การเรียนการ
สอนของนิสติ แพทย์ และต่อวงการแพทย์ เพือ่ ประโยชน์
สุขของชาวภาคตะวันออกและสังคมต่อไป
สุดท้ายนีข้ า้ พเจ้าขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับ
คณะแพทยศาสตร์ของเราในโอกาสทีด่ ำ�เนินการมาครบ
ปีที่ ๑๐ แล้ว และยินดีกับการที่คณะกำ�ลังจะมีบัณฑิต
แพทย์รุ่นแรก ซึ่งจักได้ปฏิบัติงานเพื่อประชาชนในภาค
ตะวันออกตามปณิธาน สมกับความเป็น “แพทย์บรู พา”
ด้วยความภาคภูมิ
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๑๐
ปี แพทย์บูรพา
สาขาวิชาสูตนิ รีเวชวิทยา

ผศ.นพ.กิตติ กรุงไกรเพชร
ประธานสาขาวิชาสูตินรีเวชวิทยา

หนึ่งทศวรรษคณะแพทย์ นับว่าได้มีการพัฒนา
ทางการแพทย์ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต
แพทย์ ที่ เ ป็ น ลู ก หลานของพี่ น้ อ งชาวภาคตะวั น ออก
เพื่อออกมารับใช้ชาวตะวันออกซึ่งทางสาขาสูติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา ได้มีปณิธานในการสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสร้างความเป็น
เลิศในการรักษาพยาบาลให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล

เผลอพักเดียวเหมือนหลับไปเพียงข้ามคืน นีส่ บิ ปี
แล้วหรือนี่ ดูเหมือนนานจังเวลาฟังผูใ้ หญ่เล่าความหลัง
สิบปี แต่สบิ ปีวนั นีค้ วามทรงจ�ำย้อนหลังยังคงแจ่มชัด…
สมัยเมือ่ เข้ามาท�ำงานทีน่ ใี่ หม่ๆ นับว่าเป็นหมอรุน่ แรกๆ
ทีม่ าท�ำงานทีโ่ รงพยาบาลเล็กๆ แห่งนี้ พอดีโรงพยาบาล
ก� ำ ลั ง จะขยายอั ต ราก� ำ ลั ง พอดี ได้ ตึ ก ใหม่ อ าคาร
ศรีนครินทร์หกชัน้ ตอนนัน้ มีสตู แิ พทย์อยูส่ องคนคือผม
และพีไ่ ชยนันท์ ท่านจบก่อนผม ๓-๔ ปี ตอนนัน้ ท�ำงาน
เป็น GP ท�ำทุกอย่าง รื้อฟื้นความรู้ในกรุมาปัดฝุ่นใหม่
ทัง้ หมด รักษาทัง้ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ธัยรอยด์
ตรวจเด็ก ผ่าตัดเล็ก ฯลฯ ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ทั้ง
หลายทีไ่ ด้พร�ำ่ สอนมา ท�ำงานอย่างนีห้ ลายปี จนมีการ
พัฒนาเรือ่ งการหาแพทย์ GP มาช่วยท�ำงาน มีการจ้าง
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แพทย์เฉพาะทางแบบ part-time ท�ำให้งานเฉพาะทาง
ตามสาขามีความชัดเจนมากขึน้ ต้องขอบคุณวิสยั ทัศน์
ผู้บริหารในสมัยนั้น ท�ำให้มีแพทย์เฉพาะทางเพิ่มขึ้น
เรือ่ ยๆตลอดมา จวบจนมีการจัดตัง้ คณะแพทยศาสตร์
ซึ่งพอทราบมาบ้าง ว่ามีความยากล�ำบากมากๆ กว่า
จะมีการจัดตั้งได้แม้จะมีแนวคิดเรื่องการจัดตั้งคณะฯ
มาเป็นเวลานานกว่ายี่สิบปี ในที่สุดก็มีการจัดตั้งคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาจนได้
จนทุกวันนีม้ กี ารเปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วทัง้
จ�ำนวนแพทย์ บุคลากร งบประมาณ กิจกรรมต่างๆ ที่
เพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดด ในด้านงานสูติศาสตร์
นรีเวชวิทยาเองก็ได้มีการพัฒนาไปในหลายด้านเช่น
การตรวจคัดกรองความพิการแต่ก�ำเนิดด้วยการเจาะ

ตรวจน�้ำคร�่ำ ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว สนับสนุน
การคลอดธรรมชาติร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ การ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA พัฒนาการผ่าตัด
ผ่านกล้อง ซึ่งทางสาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ได้วางแผนเพือ่ พัฒนาการผ่าตัดด้านนีใ้ ห้มากยิง่ ขึน้ โดย
มีแผนที่จะส่งอาจารย์แพทย์ได้ฝึกอบรมทั้งในประเทศ
และต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเป็นที่
พึ่งพิงของประชาชนในภาคตะวันออก
ในส่วนของการเรียนการสอนของนิสติ แพทย์และ
นิสติ สาขาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพนัน้ สาขาสูตศิ าสตร์และ
นรีเวชวิทยาได้ให้ความร่วมมือในการร่วมสอนกับคณะ
สหเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุข
ศาสตร์ และคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ซึ่งที่
ผ่านมาพบว่านิสติ มีความรูค้ วามเข้าใจเพิม่ มากขึน้ ด้วย
การเรียนแบบผสมผสานด้วยการบูรณาการความรูท้ าง
คลินิกกับความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานเข้า
ด้วยกัน (ซึ่งแต่ก่อนพวกเราได้ค่อยได้เรียนแบบนี้)
หนึ่งทศวรรษคณะแพทย์ นับว่าได้มีการพัฒนา
ทางการแพทย์ในหลายๆด้าน โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต
แพทย์ที่เป็นลูกหลานของพี่น้องชาวภาคตะวันออก
เพื่อออกมารับใช้ชาวตะวันออกซึ่งทางสาขาสูติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา ได้มปี ณิธานในการสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการสร้างความ
เป็นเลิศในการรักษาพยาบาลให้ได้คุณภาพมาตรฐาน
สากล

สุดท้ายคงต้องฝากแพทย์บูรพารุ่นหลังทุกท่าน
ได้ ช ่ ว ยกั น ท� ำ นุ บ� ำ รุ ง และสร้ า งสรรค์ ส ถาบั น แห่ ง นี้
ให้ยิ่งใหญ่ เกรียงไกร… ยอดเยี่ยม ยิ่งใหญ่ เกรียงไกร
วี้ ด ดดดดดดดดดดดด บึ้ ม ! ยอดเยี่ ย ม ยิ่ ง ใหญ่
เกรี ย งไกร ตลอดไป วี้ ด ดดดดดดดดดดดดดด
บึ้มอีกครั้งๆๆ
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๑๐
ปี แพทย์บูรพา
สาขาวิชาศัลยกรรมกระดูกและข้อ

นพ.พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย
ประธานสาขาวิชาศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ขอเพียงทุกท่านร่วมมือร่วมใจไม่ท้อถอย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยของเรา
จะก้าวไกลไปสู่ AEC (Asian Economic
Community) ได้อย่างน่าภาคภูมิใจ

ในวาระครบรอง ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์นี้
ผมขอเล่าความเป็นมาของสาขาวิชา เริม่ ต้นโดย อาจารย์
นายแพทย์นเรศ ประสานพาณิช เป็นแพทย์คนแรกของ
ศูนย์วทิ ยาศาสตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา (ซึง่ เติบโต
ต่อมาเป็นคณะแพทยศาสตร์ในปัจจุบัน) ได้วางระบบ
ต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วย พัฒนางานห้องผ่าตัดให้ทัน
สมัยเพียงผู้เดียวมาเป็นเวลาช้านาน ท่านมีความตั้งใจ
พัฒนาโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ สร้างความ
ศรัทธาแก่ผู้ป่วยในแถบจังหวัดชลบุรีเป็นอย่างมาก
รวมถึงยังบริจาคงบส่วนตัวเพือ่ ซือ้ อุปกรณ์การผ่าตัดด้วย
ต่อมาคณะแพทย์เริ่มเติบโตขึ้นจึงได้มีอาจารย์แพทย์
เพิ่มขึ้นตามล�ำดับ และเป็นที่น่าเสียดายว่า อาจารย์
นายแพทย์นเรศ จ�ำเป็นต้องย้ายออกจากเราไปด้วยความ
อาวรณ์เนื่องจากเหตุผลด้านสุขภาพ
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ปัจจุบันสาขาวิชามีอาจารย์แพทย์ทั้งหมด ๘
ท่าน (อยูร่ ะหว่างศึกษาต่อ ๒ ท่าน) มีศกั ยภาพการผ่าตัด
และดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยด้ า นออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์ เ ที ย บเท่ า
โรงพยาบาลศูนย์ ได้รบั ความร่วมมือจากฝ่ายศัลยกรรม
กระดูกและข้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี
ณ ศรีราชา ในการเรียนการสอนนิสิตแพทย์เป็นอย่างดี
มีบทความวิชาการ งานวิจัยสม�่ำเสมอ สามารถจัดงาน
ประชุมวิชาการระดับประเทศหลายครั้ง จากผลงานที่
ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งของสาขา
วิชา ถึงแม้จะเป็นคณะแพทย์ที่ก่อตั้งใหม่ มีปัญหาและ
อุปสรรคมากมายขอเพียงทุกท่านร่วมมือร่วมใจไม่ทอ้ ถอย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยของเราจะก้าวไกล
ไปสู่ AEC (Asean Economic Community) ได้อย่าง
น่าภาคภูมิใจ

๑๐
ปี แพทย์บูรพา
สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา

ปี ๒๕๓๕ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับ
พยาบาลวิสญ
ั ญีคนแรก คือ นางสาวพัทยา จันทร์เสงีย่ ม
ขณะนัน้ ห้องผ่าตัดมี ๑ ห้อง ซึง่ อยูช่ นั้ ๑ อาคารท่านผูห้ ญิง
ประภาศรี กำ�ลังเอก อุปกรณ์มีเพียงเครื่องดมยาสลบ
๑ เครือ่ งซึง่ ยังไม่มี Ventilator มีเครือ่ งวัดความดันโลหิต
Diamap ๑ ตัว ไม่สามารถวัด O๒ Sat ได้ ยังไม่มีผู้ช่วย
ด้านวิสัญญี เนื่องจากคนไข้ขณะนั้นยังมีจำ�นวนไม่มาก
และบุคลากรผูใ้ ห้บริการมีจำ�นวนน้อย การผ่าตัดต้องทำ�
ช่วงบ่ายของวันราชการเท่านั้น Case ที่ให้บริการระงับ
ความรู้สึก ได้แก่ ผ่าตัดคลอดหน้าท้อง ผ่าตัดทำ�หมัน
หญิงชาย ผ่าตัดไส้ติ่ง Carpal ganglion การส่องข้อเข่า
ซึง่ เป็น Case ทีท่ ำ�บ่อย ปี ๒๕๓๘-๒๕๕๑ ย้ายห้องผ่าตัด
มาที่อาคารศรีนครินทร์จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต
และเครื่องดมยาสลบ อุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น ด้าน
บุคลากรมีพยาบาลวิสญ
ั ญีเพิม่ ขึน้ ผูช้ ว่ ยพยาบาลเพิม่ ขึน้
ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๕ ยุคแห่งการพัฒนางานคุณภาพการ
พยาบาลวิสัญญี มุ่งสู่ HA มีการขยายงานเพิ่มการ
ผ่าตัดเพิ่มทุกสาขา ในปัจจุบันมีวิสัญญีแพทย์ ๒ ท่าน

นพ.กฤติน กิตติกรชัยชาญ
ประธานสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา
ได้แก่นายแพทย์กฤติน กิตติกรชัยชาญ และนายแพทย์
วิมานะ ภักดีธนากุล ด้านการพยาบาลวิสัญญี ปัจจุบัน
มีพยาบาล ๔ คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ๓ คน ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการให้ทันสมัยปลอดภัย
เป็นที่ประทับใจทั้งลูกค้าภายในและภายนอก ได้มีการ
จัดหาอุปกรณ์ทที่ นั สมัยเหมาะสมกับการผ่าตัดทีซ่ บั ซ้อน
ลดอัตราเสีย่ ง มีการริเริม่ จัดการความรูภ้ ายในหน่วยงาน
ในช่วงหลายปีที่ผ่านได้มีการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์
และระบบการจัดการให้ทนั สมัยและเหมาะสมกับบริบท
ของโรงพยาบาลภายใต้งบประมาณและทรัพยากรที่มี
ขีดจำ�กัดหลายๆ สิง่ สิง่ ได้รบั การปรับปรุงมาเรือ่ ยจนถึง
ปัจจุบัน เช่น ยาตัวใหม่ เครื่องดมยาสลบที่ทันสมัย
อุปกรณ์ช่วยใส่ท่อช่วยหายใจลำ�บาก พัฒนาระบบการ
เยีย่ มก่อนและหลังผ่าตัด การจัดการความเจ็บปวดหลัง
ผ่าตัด ทำ�ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดดีขึ้น
และปลอดภัยมากขึ้น วิสัญญีวิทยาในปัจจุบันได้รับการ
พัฒนาไปมากด้วยวิวัฒนาการและเทคโนโลยีเพื่อความ
ปลอดภัยของผูป้ ว่ ยให้มากทีส่ ดุ และมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด เราจะก้าวทันสู่อนาคตไปอย่างมั่นคงพร้อมกันใน
ทุกภาคส่วนของคณะแพทย์ แผนกวิสัญญีวิทยาพร้อม
จะพัฒนาแผนกทั้งในด้านการบริการ วิชาการการวิจัย
และการเรียนการสอนให้มคี ณ
ุ ภาพและมาตรฐานให้เทียบ
เท่าคณะแพทย์ชั้นนำ�ของประเทศไทยภายใต้ขีดจำ�กัด
ของทรัพยากรและปัญหาปัจจัยมากมาย แต่ด้วยความ
มุ่งมั่นตั้งใจของชาวคณะแพทย์บูรพาจะสามารถฝ่าฟัน
อุปสรรคไปได้อย่างงดงามและความประสบความสำ�เร็จ
เราทุกคนอยากเห็นอนาคตของคณะแพทยศาสตร์เจริญ
รุ่งเรือง เป็นที่พึ่งพาและบรรเทาทุกข์ของประชาชนของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคตะวันออกของประเทศไทย
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> ๑ ทศวรรษแห่งความทรงจำ�
บทความพิเศษ

๑๐
ปี แพทย์บูรพา
สาขาวิชาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงเพ็ชรงาม เต็งพฤทธิ์ธนากร

นับเป็นความภูมใิ จของพวกเราอาจารย์
แพทย์และบุคลากรทุกคนทีไ่ ด้รว่ มฝ่าฟันมาด้วย
กันตัง้ แต่ยงั ไม่มนี สิ ติ จวบจนนิสติ กำ�ลังจะจบการ
ศึกษา กระบวนการทีผ่ า่ นมาถูกบันทึกเพือ่ นำ�มา
วิเคราะห์และปรับปรุงการทำ�งานให้มปี ระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นในทุกๆปี

ในวาระครบรอบ ๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา มีนิสิตเข้าศึกษาทั้งหมด ๖ รุ่น
และกำ�ลั ง จะมี บั ณ ฑิ ต แพทย์ รุ่ น แรกในปี ๒๕๕๖
ซึ่งจะออกไปปฏิบัติงานในภาคตะวันออกรวมทั้งสิ้น
๓๑ ท่าน นับเป็นความภูมใิ จของพวกเราอาจารย์แพทย์
และบุคลากรทุกคนทีไ่ ด้รว่ มฝ่าฟันมาด้วยกัน ตัง้ แต่ยงั
ไม่มนี สิ ติ จวบจนนิสติ กำ�ลังจะจบการศึกษา กระบวนการ
ทีผ่ า่ นมาถูกบันทึกเพือ่ นำ�มาวิเคราะห์และปรับปรุงการ
ทำ�งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในทุกๆ ปี พร้อมกันนี้
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยก็ยังมีทิศทางการเติบโตที่
ชัดเจน การเปลี่ยนแปลงในช่วง ๖ ปีที่ผ่านมา เรียก
ได้ว่ามีการพัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก สามารถเป็นที่พึ่ง
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบได้เป็น
อย่างดี ในแง่ของความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและ
บริการ โรงเรียนแพทย์และโรงพยาบาลเป็น ๒ องค์กร
ที่ไม่สามารถแยกจากกันได้โดยเด็ดขาด จำ�เป็นต้อง
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เติบโตควบคู่กันไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ จำ�เป็น
ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ไม่ว่า
จะเป็น ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตและบัณฑิต
ในอนาคตอันใกล้ เราจะได้เห็นภาพความเป็นโรงเรียน
แพทย์ ส มบู ร ณ์ แ บบแห่ ง แรกในภาคตะวั น ออกที่
มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยความทุ่มเทกำ�ลังกายกำ�ลังใจ
ของพวกเรา

๑๐
ปี แพทย์บูรพา
สาขาวิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

พญ.อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ
อาจารย์ประจำ�สาขาวิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

“เราจะพัฒนาไปพร้อมกัน เพราะเส้นทาง
ของการพัฒนา ย่อมไม่มีวันสิ้นสุด”

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำ�เนินการ
รับนิสติ แพทย์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา ๖ ปี โดยมีเป้าหมายในการ
ผลิตบัณทิตแพทย์ให้มศี กั ยภาพสูง ทัง้ ด้านความรูค้ วาม
สามารถทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การ
ประเมินและรับรองความรูค้ วามสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม และการมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดูแลรักษาผูป้ ว่ ยให้สอดคล้องกับปรัชญาการผลิตบัณฑิต
แพทย์ที่ว่า“สร้างคนดีคนเก่งคนทันสมัย”
สาขาวิชารังสีวทิ ยาและเวชศาสตร์นวิ เคลียร์ได้รบั
การจัดตัง้ ขึน้ ใน พ.ศ. ๒๕๕๕ เพือ่ รองรับการพัฒนาด้าน
การเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ โดยกำ�หนด
พันธกิจหลัก ๓ ประการ คือ สร้างบัณฑิตแพทย์ที่มี
คุณภาพ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้าน
รังสีวทิ ยาและเวชศาสตร์นวิ เคลียร์ทเี่ ป็นเลิศในเขตพืน้ ที่
ภาคตะวันออก และสร้างแรงจูงให้บคุ ลากรผลิตผลงาน
วิจยั จากงานประจำ� (Routine-to-Research) เพือ่ พัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอนและการบริการอย่างยั่งยืน
ปัจจุบนั สาขาวิชารังสีวทิ ยาและเวชศาสตร์นวิ เคลียร์
ได้มแี ผนพัฒนาในระยะยาว ๔ ปี เพือ่ รองรับพันธกิจทัง้ ๓

ด้าน อาทิ โครงการก้าวสูก่ ารเป็นอาจารย์คลินกิ โครงการ
พัฒนา e-Learning of Radiology ห้องเรียนเสมือน
จริง (Virtual Classroom) ของสาขาวิชารังสีวิทยาและ
เวชศาสตร์นวิ เคลียร์แผนเตรียมความพร้อมสูก่ ารพัฒนา
เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมแิ ละโครงการแลกเปลีย่ น
เรียนรูก้ ารพัฒนางานประจำ�สูง่ านวิจยั ด้านรังสีวทิ ยา (๓R
KM : R๒R of Radiology KM) เป็นต้น
แม้ว่าแผนพัฒนาดังกล่าวอยู่ในระยะเริ่มต้นและ
ต้องอาศัยความมุง่ มัน่ ทุม่ เทของบุคลากรทุกคนในสาขา
วิชาและในคณะแพทยศาสตร์เป็นอย่างมาก แต่สาขาวิชา
มีปรัชญาในการทำ�งานที่ว่า “การคิดค้นและการพัฒนา
คือหัวใจสำ�คัญของการผลิตบัณฑิตแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพและ
สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ” เราเชือ่ ว่า ก้าวเล็กๆของ
การพัฒนาในวันนี้ จะเป็นก้าวทีส่ ำ�คัญก้าวหนึง่ ของคณะ
แพทยศาสตร์ทจี่ ะมุง่ สูค่ วามเป็นเลิศทางวิชาการด้านการ
แพทย์ในระดับประเทศ และมุง่ สูก่ ารพัฒนาศักยภาพขอ
งบัณทิตแพทย์และบุคลากรให้สามารถแข่งขันในระดับ
ประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ …………… “เราจะ
พัฒนาไปพร้อมกัน เพราะเส้นทางของการพัฒนา ย่อม
ไม่มีวันสิ้นสุด”
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ณ
มุม ๑ ของอาจารย์คน ๑
สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
แพทย์หญิงมยุรี พิทักษ์ศิลป์
ประธานสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว

ถึงเวลานีผ้ า่ นไปแล้วเกือบ ๕ ปี ข้าพเจ้า
ได้เห็นการพัฒนาอย่างช้าๆ ในทุกๆ ด้าน
ก็ได้แต่หวังว่าจะเป็นการก้าวเดินทีม่ นั่ คง
ปลอดภัย ยัง่ ยืน และจะได้เห็นการพัฒนา
ของคณะแพทย์ ทีม่ งุ่ มัน่ จะผลิตแพทย์ที่
มีศักยภาพให้แก่สังคมต่อไป
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ข้าพเจ้าเข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เมือ่ ปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๕๐ ในเดือน มกราคม ๒๕๕๑ ครั้งนั้นสืบเนื่องจาก
คณะแพทย์ที่นี่ได้เปิดให้มีการเรียนการสอนเป็นปีแรก
โดยหมวดวิชาเวชศาสตร์ชมุ ชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
มีวชิ าสอนในภาคเรียนนี้ ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมการ
จัดการเรียนสอนรายวิชาเมือ่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๐
กับทางอาจารย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา
และผูอ้ ำ�นวยการโรงพยาบาลทีร่ บั เป็นสถานทีฝ่ กึ ปฏิบตั ิ
คือ โรงพยาบาลบ้านบึง โรงพยาบาลพานทอง และ
โรงพยาบาลพนัสนิคม หลังจากนั้นข้าพเจ้าได้กลับไป
ทำ�งานและ เตรียมการสอนเป็นเวลาสองเดือน นั่นคือ
การเปลีย่ นบทบาทจากแพทย์ผดู้ แู ลผูป้ ว่ ยและญาติมา
เป็นแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วย ครอบครัวและนิสิตแพทย์
ในปีแรกของการทำ�งานที่นี่มีอุปสรรคมากมาย
มีวินาทีที่ต้องพยายามทำ�ความเข้าใจ ต้องคิดเชิงบวก
อย่างสูง และให้กำ�ลังใจตัวเองว่าการทำ�งานย่อมมี
ปัญหาและอุปสรรคไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง แต่ก็มีหลาย
จังหวะที่รู้สึกท้อเช่นกัน เมื่อมองย้อนไปถึงจุดนั้นสิ่งที่
ทำ�ให้ผ่านมาได้ก็คือ ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ของตนเองและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีต่อนิสิตแพทย์

ทีอ่ ยูต่ รงหน้า อีกทัง้ ยังมี อาจารย์และเจ้าหน้าทีห่ ลายๆ
ท่านทีช่ ว่ ยประคับประคองข้าพเจ้าในนาทีวกิ ฤตเหล่านัน้
ซึง่ ขอขอบคุณในความมีนำ�้ ใจของทุกท่านไว้ ณ ทีน่ ดี่ ว้ ย
ถึงเวลานี้ผ่านไปแล้วเกือบ ๕ ปี ข้าพเจ้าได้เห็น
การพัฒนาอย่างช้าๆ ในทุกๆ ด้าน ก็ได้แต่หวังว่าจะ
เป็นการก้าวเดินที่มั่นคง ปลอดภัย ยั่งยืน และจะได้
เห็นการพัฒนาของคณะแพทย์ ที่มุ่งมั่นจะผลิตแพทย์
ที่ มี ศั ก ยภาพให้ แ ก่ สั ง คมต่ อ ไป ซึ่ ง ในปี ก ารศึ ก ษานี้
นิสิตรุ่นแรกกำ�ลังจะจบเป็นบัณฑิตแพทย์ เป็นสมาชิก
ใหม่ของวิชาชีพแพทย์ ในฐานะอาจารย์แพทย์คนหนึ่ง
ข้าพเจ้ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นความสำ�เร็จของ
ทุกคนในวันนัน้ ซึง่ จะเป็นก้าวแรกของชีวติ การทำ�งานและ
หวังว่าจะก้าวไปสูก่ ารเป็นแพทย์ทมี่ ศี กั ยภาพ มีความรู้
มีคุณธรรม มีหัวใจของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในสถานที่ ใน
ชุมชนที่แต่ละคนได้กลับไปปฏิบัติงานและจะยินดีเป็น
อย่างยิ่งถ้าจะมีศิษย์เก่ากลับมาพัฒนาคณะแพทย์ของ
เราโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ชมุ ชนและ
เวชศาสตร์ครอบครัว
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๑๐
ปี แพทย์บูรพา
สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์

ก่ อ นอื่ น กระผมต้ อ งขอแสดงความยิ น ดี
เป็นอย่างยิ่งเนื่องในโอกาสวาระครบรอบ ๑๐ ปีก่อตั้ง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานั้นได้
ถือกำ�เนิดขึน้ จากความตัง้ ใจทีจ่ ะผลิตแพทย์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
เพือ่ ช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูใ่ นชนบทห่างไกล
หรือผูย้ ากไร้ทขี่ าดโอกาสการได้รบั บริการทีเ่ ป็นมาตรฐาน
และทัว่ ถึงเป้าหมายสำ�คัญของการผลิตแพทย์ทดี่ มี คี ณ
ุ ภาพ
นัน้ นอกจากจะต้องมีความฉลาดทางเชาวน์ปญ
ั ญา (IQ)
ที่ดีแล้วนั้น ยังต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ที่ดี
อีกด้วย จึงจะสามารถเป็นแพทย์ทมี่ คี รุ ภาพครบสมบูรณ์ได้
ในการทีเ่ ราจะผลิตแพทย์ได้ตามคุณสมบัตดิ งั กล่าวต้อง
อาศัยทัง้ แรงกายแรงใจ ความทุม่ เทของผูเ้ ป็น “อาจารย์
แพทย์” ในการให้วิชาความรู้ และ “ศิษย์” มีหน้าที่ตั้งใจ
เรียนให้ดีที่สุดเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับคณะในอนาคต
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นพ.พรรษ กรรณล้วน
ประธานสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์

กว่าจะมีวันนี้หลายท่านคงปฎิเสธไม่ได้ว่า ความสำ�เร็จ
ของคณะแพทยศาสตร์นั้นมิได้เกิดจากผู้ใดผู้หนึ่งหรือ
คณะใดคณะหนึ่งโดยเฉพาะ แต่เกิดจากการร่วมแรง
ร่วมใจ อดทนฝันฝ่าอุปสรรคต่างๆ โดยไม่ย่อท้อของ
พวกเราทุกคน
สุดท้ายนี้ กระผมอยากจะฝากทุกท่านให้รว่ ม
มือร่วมใจเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์กรให้เต็มที่
ในการทำ�งานให้สำ�เร็จนั้นย่อมมีอุปสรรคเป็นธรรมดา
หากแต่ว่าเรามองอุปสรรคนั้นเป็นอย่างไร เป็นเครื่อง
บัน่ ทอนจิตใจหรือเป็นสิง่ ท้าทาย ถ้าท่านมองว่าอุปสรรค
เป็ น เครื่ อ งบั่ น ทอนจิ ต ใจ ชี วิ ต ท่ า นก็ จ ะมี แ ต่ ค วาม
เหน็ดเหนื่อยและความทุกข์ แต่ถ้าท่านมองว่าอุปสรรค
นั้นเป็นสิ่งท้าทายท่านก็จะมีพลังใจที่จะก้าวข้ามผ่าน
อุปสรรคนั้นและพัฒนาตัวเองไปสู่จุดมุ่งหมายในที่สุด

๑๐
ปี แพทย์บูรพา
สาขาวิชาศัลยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ก่อตั้ง
มาเป็นระยะเวลา๑๐ ปี โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
นับเป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดีอย่างยิง่ ถึงแม้วา่ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพาจะเป็นคณะแพทยศาสตร์ที่เปิดขึ้น
ใหม่ แต่ก็ได้มีการจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ ได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากผล
การสอบ National License ของนิสติ แพทย์ อันเป็นตัว
ชีว้ ดั ถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนทีด่ ใี นระดับ
หนึง่ ได้ ซึง่ ได้รบั ความทุม่ เทจากผูบ้ ริหารและคณาจารย์
ทัง้ จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา และโรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สาขาวิชาศัลยศาสตร์เป็นสาขาหลักทีส่ ำ�คัญสาขา
หนึ่งของการเรียนแพทย์ อันเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาโรคโดยการผ่าตัด ซึง่ จะต้องรวมถึงการผ่าตัด
รักษาผูป้ ว่ ยในภาวะฉุกเฉินด้วยตัวโรคเอง และการผ่าตัด

นพ. ยศศักดิ์ สกุลไชยกร
ประธานสาขาวิชาศัลยศาสตร์

ฉุกเฉินจากภาวะทางอุบตั เิ หตุทไี่ ม่อาจคาดเวลาทีผ่ ปู้ ว่ ย
จะมาได้ ดังนัน้ ศัลยแพทย์ จึงต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามทุม่ เทให้
กับการรักษาผูป้ ว่ ยเป็นอย่างมาก ซึง่ สาขาศัลยศาสตร์ได้
รับการพัฒนาด้วยความร่วมมือของคณาจารย์ศลั ยแพทย์
หลายท่าน แม้บางท่านจะได้อยูช่ ว่ ยกับทางสาขาเป็นช่วง
ระยะเวลาไม่นานมาก แต่ก็ได้ร่วมพัฒนาทำ�ให้สาขามี
ความพร้อมและมีมาตรฐานในการรักษาผูป้ ว่ ยและการ
เรียนการสอนมากขึ้นตามลำ�ดับ
ปีนี้ คณะแพทยศาสตร์ ได้ผลิตนิสติ แพทย์ จนถึง
ชั้นปีที่ ๖ ซึ่งหมายถึงว่าจะมีแพทยศาสตรบัณฑิต จาก
มหาวิทยาลัยบูรพา ที่จะได้ปฏิบัติงานจริง ตรวจรักษา
ช่วยเหลือผู้ป่วยในเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งปีข้างหน้า ซึ่งตัว
ชี้วัดความสำ�เร็จของคณะแพทยศาสตร์ที่แท้จริง คงไม่
ได้อยู่ที่ผลการสอบใดๆของนิสิตแพทย์ หากแต่ขึ้นกับ
ความสำ�เร็จในการประยุกต์ใช้ความรู้ของนิสิตแพทย์
เพือ่ ประโยชน์ในการช่วยเหลือและรักษาผูป้ ว่ ยได้เป็นอย่าง
ดี ดัง่ พระราชดำ�รัสของพระราชบิดา “True success is
not in the learning, but in its application to the
benefit of mankind” กระผมเชื่อว่าด้วยความร่วมมือ
ของคณาจารย์และบุคลากรทุกระดับ ตลอดจนนิสติ แพทย์
ทุกคนเช่นนี้ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จะ
มีการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งและเป็นคณะแพทยศาสตร์ที่
ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีตลอดไป
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๑บทความพิ
ทศวรรษ แพทย์บูรพา
เศษ จากนิสิต

นายสมปราชญ์ นันทนพิบูล

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่ ๓

ตอนผมอายุได้ ๙ ขวบในปี ๒๕๔๕ พ่อกับแม่ชอบพาผมและพี่มาขี่จักรยานที่มหาวิทยาลัยบูรพา
พ่อจอดรถข้างๆ โรงพยาบาลประภาศรี ผมจะมาวันเสาร์ แม่ผมจะเดินไปเก็บผักเสี้ยนเอาไปดองกินกับน�้ำพริก
สนามเป็นดินลูกรังสีแดง มีหลุมมีบอ่ ผมสนุกมาก บางวันผมจะหนีพอ่ กับแม่ไปห้องน�ำ้ โรงพยาบาลประภาศรี เวลา
ผ่านไปตึกคณะแพทย์ถูกสร้าง หอพักชาย หอพักหญิงถูกสร้าง ผมโตขึ้นผมไม่ได้ขี่จักรยานอีกแต่ผมดูและเห็นการ
สร้างตั้งแต่ฐานราก จวบจบในปี ๒๕๔๕ เวลาพ้นผ่านไปเร็วมาก ๑๐ ปีแล้ว ผมพูดได้เต็มปากว่าคณะแพทย์คือ
บ้านที่ผมสัม ผัสมาตั้งแต่เด็ก ผมภูมิใจที่ได้ถูกเลือกและได้เลือกที่จะเรียนที่บ้านผม ผมอยู่ปี ๑ ผมมาด้วยใจ
เต็มร้อย วันนี้ผมและเพื่อนปี ๑ได้เริ่มชีวิตแพทย์ สิ่งที่ผมต้องจ�ำและต้องท�ำให้ได้คือ ผมต้องคิดถึงประโยชน์ส่วน
ตนเป็นทีส่ อง ประโยชน์ของเพือ่ นมนุษย์เป็นกิจทีห่ นึง่ ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ตวั ผมเอง ถ้าผมทรงธรรม
แห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ ๑ ทศวรรษแล้ว รุ่นพี่ปี ๖ใกล้จบการศึกษา ผมเข้ามาอยู่ในคณะได้ ๑ เดือนเศษ ผมไม่ค่อย
ได้สัมผัสกับพี่ปี ๖ มากนัก แต่ผมเห็น ผมก็รับรู้ได้เลยว่าพี่เรียนหนักมาก ผมมีความหวังว่าผมจะต้องด�ำเนินรอย
ตามพี่ ผมไม่กล้าวัดรอยเท้าพี่ แต่ผมจะจดจ�ำรอยเท้าพี่ และจะเดินตามรอยเท้าพี่
เวลากลืนกินไป แม้กระทั่งสนามขี่จักรยานของผมและตัวผมเอง มันท�ำให้ผมแข็งแกร่งเติบโตเหมือน
คณะแพทย์ทมี่ คี ณาจารย์และรุน่ พี่ เปรียบเหมือนพ่อกับแม่ผมทีค่ อยดูแลผม สอนผมให้รจู้ กั วิชาชีพทีส่ ร้างประโยชน์
แก่เพื่อนมนุษย์ ไม่มีแบ่งชนชั้น ผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน รวมทั้งเพื่อนในรุ่นผม ที่เป็นก�ำลังใจให้ผม
ในยามเหนื่อยล้า
ปี ๔๕ ได้กำ� เนิดเกิดคณะเป็นวาระเสริมสร้างทางแพทย์ใหม่ คณาจารย์หมอทุกท่านทุม่ แรงใจ สร้างคณะ
ใหม่ใช้ชื่อคือแพทย์บูรพา
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๑ ทศวรรษ ครบรอบมอบความหวัง

แจ้งประจักษ์ตัวแทนแพทย์รุ่นใหม่

ปี ๕๕ ก�ำหนดครบจบออกไป

สร้างชื่อไว้สอบไลเซนเน้นคุณธรรม

จากรุ่น ๑ เปลี่ยนผ่านนานรุ่น ๖

ขอน้อมนบเคารพศรัทธาเหลือ

พี่บากบั่น ฟันฝ่ายังจุนเจือ

พี่เอื้อเฟื้อความเมตตาพาน้องเดิน

แนวทางแพทย์บูรพาหนักหนาเหลือ

ศึกษาเพื่อช่วยผู้.. เข้าทุกข์เข็ญ

๑๐ปีผ่านปรมาสร้างทางให้เป็น

ชัดเจนเด่นแพทย์บูรพากล้าท้ายืน

บทกลอนจบแล้ว แต่คณะแพทย์ก�ำลังจะ
เริ่มต้น ๑๐ ปีที่ผ่านมา คณาจารย์ทนุถนอมปลูกสร้าง
ขึ้น ขณะนี้ได้เริ่มผลิดอกออกผล และก�ำลังจะเติบโต
ต่อไป มนุษย์คือจุดศูนย์กลางของเส้นรอบวงที่ไม่มี
ขีดจ�ำกัด มนุษย์เหมือนกัน กลับประสบความส�ำเร็จ
ไม่เท่ากัน เหล็กทีผ่ า่ นไฟ ย่อมแข็งแกร่ง และคมยิง่ กว่า
เหล็กธรรมดาฉันใด ใจที่ผ่านอุปสรรคมามากย่อมไม่
หวัน่ ต่อปัญหาไม่วา่ จะหนักเพียงใดฉันนัน้ ผมและเพือ่ น
ตั้งใจเป็นเหล็กให้ไฟได้หลอมจนเกิดความแข็งแกร่ง
คมยิง่ กว่าเหล็กธรรมดา และน�ำไปใช้ประโยชน์แก่มวล
มนุษย์ต่อไป
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> ๑ ทศวรรษแห่งความทรงจำ�
บทความพิเศษ

๑ ทศวรรษ แพทย์บูรพา

นิสิตคณะแพทยศาสตร์
มหาวิยาลัยบูรพา รุ่นที่ ๕

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันแพทย์เปิดใหม่ แต่เป็นสถาบันแพทย์ที่มีความพร้อม
ในการสอน มีความพร้อมในการเรียนรูแ้ ละเริม่ ประสบความส�ำเร็จมากมาย รวมทัง้ ปีทผ่ี า่ นมา นิสติ ได้ประสบความ
ส�ำเร็จในการสอบ NL ผ่านทัง้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ ถึงคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จะยังเป็นคณะแพทย์เล็กๆ
แต่ก็ก�ำลังก้าวหน้าและพัฒนาต่อไป
เมื่อผมได้ยินชื่อคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาจเป็นชื่อที่ไม่มีชื่อเสียงและได้ยินว่าเป็นคณะ
แพทย์เปิดใหม่ แต่เมื่อผมได้เข้ามาเรียนที่นี่ ในตอนแรกผมกังวลว่า ที่แห่งนี้จะมีความพร้อมและความสามารถที่
จะท�ำให้ผมเป็นแพทย์ที่ดีและประสบความส�ำเร็จได้หรือไม่ แต่ตอนนี้เมื่อผมเข้ามาที่นี่และได้ศึกษาที่นี่ท�ำให้ผมรู้
ว่า ที่คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา แห่งนี้ถึงจะยังเป็นสังคมเล็กๆอยู่ แต่ก็ก�ำลังด�ำเนินไป คณาจารย์และผู้บริหาร มี
ความสนใจและความใส่ใจในการสอนเป็นอย่างมาก ท่านต้องการที่จะพัฒนาพวกเราให้เป็นแพทย์ที่ดี มีความ
สามารถ ระบบต่างๆ ในตอนแรกอาจจะไม่พร้อม แต่เมื่อผ่านมา ทุกอย่างก็พร้อมมากขึ้น เมื่อแรกพวกเรายังไม่มี
ตึกคณะของเราเอง แต่ ณ เวลานี้ พวกเรามีตึกคณะที่มีความพร้อมในการเรียน ท�ำให้ผมเริ่มรู้สึกว่า การที่ผมได้
มาเรียนที่นี่นั้นเป็นเรื่องที่ดี และการที่ผมจะสามารถเป็นแพทย์ที่ดีนั้นมันขึ้นอยู่กับผม และทุกคนรอบตัวผมนั้น
พร้อมที่จะผลักดันผมให้เป็นแพทย์ที่ดีได้อย่างแน่นอน
สุดท้ายนี้ ถึงคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา จะยังเป็นคณะแพทย์เปิดใหม่และเป็นสังคมเล็กๆอยู่
แต่ก็เป็นชุมชนที่อบอุ่นและมีความพร้อมความสามารถที่จะพัฒนานิสิตแพทย์ให้เป็นแพทย์ที่ดีได้ และคณะ
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานี้ ก็พร้อมที่จะพัฒนาและก้าวไป เพื่อสร้างแพทย์ที่ดีและสร้างบุคลากรทางการ
แพทย์เพื่อประเทศไทยต่อไป
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ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปี
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นิสิตคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่ ๔

เมื่อย้อนกลับไปสมัยมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ มีเด็กผู้ชายคนนึงมีค�ำถามที่ชวนเขาให้ครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลา
กับค�ำถามที่ว่า เขาอยากเรียนคณะอะไร และ “เขาจะเรียนที่ไหนดี” เขาได้สมัครสอบตรงในหลายคณะ และหลาย
สถาบัน มีทงั้ ทีส่ อบติดและไม่ตดิ รวมทัง้ การสอบเข้า “คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา” เมือ่ ถึงวันทีป่ ระกาศ
ผลสอบและพบว่าชื่อเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่สอบผ่าน ในที่สุดค�ำตอบที่ตามหามานานก็คือ “เขาอยากเป็นแพทย์” นั่น
คงเป็นจุดเริ่มต้นของเขาในฐานะนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นที่ ๔
เมื่อได้ก้าวมาเรียนในสาชาวิชาชีพแพทย์ตลอดระยะเวลาเกือบ ๓ ปีที่ผ่าน ตั้งแต่ชั้นปีที่หนึ่งของการเป็น
นิสติ แพทย์ ท�ำให้เด็กชายคนนีไ้ ด้รบั ทัง้ ประสบการณ์การเรียนรูจ้ ากอาจารย์ทตี่ งั้ ใจประสิทธิป์ ระสาทวิชาความรูเ้ พือ่
ให้พวกเราได้รบั ความรูอ้ ย่างเต็มที่ กิจกรรมรับน้องในมหาวิทยาลัย กิจกรรมภายในคณะ รวมทัง้ ค�ำแนะน�ำจากรุน่
พีท่ คี่ อยดูแลเราอย่างใกล้ชดิ และความภาคภูมใิ จล่าสุดทีร่ นุ่ พีข่ องพวกเราได้ชว่ ยกันฝ่าฟัน นัน่ ก็คอื ผลการสอบผ่าน
National license test ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์และนอกจากนี้รุ่นพี่ของพวกเราก็ยังได้คะแนนเป็นอันดับ๒ ของประเทศ
สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนพิสูจน์ให้เห็นว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา แม้จะเปิดมาเพียงแค่
๑๐ ปี และมีนสิ ติ แพทย์เพียงหกรุน่ แต่ทางคณะฯ ก็มศี กั ยภาพในด้านการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ ตลอดจน
บุคลากรทางด้านวิชาการและด้านอืน่ ๆ ทีค่ อยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือนิสติ แพทย์ในด้านการเรียนการสอนและ
ด้านกิจกรรมเป็นอย่างดี ไม่แพ้สถาบันอื่นๆ โดยทุกคนสามารถประจักษ์ได้จากผลงานต่างๆ มากมายที่เกิดขึ้น
สิง่ เหล่านีไ้ ด้หล่อหลอมให้เด็กชายคนนีม้ คี วามภาคภูมใิ จทีเ่ ขาได้กา้ วมาเป็นส่วนหนึง่ ในสถาบันแห่งนีแ้ ละ
พร้อมที่จะน้อมรับค�ำสอนของสมเด็จพระบรมราชชนกไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนทั้งในการเรียน การท�ำงาน
และการด�ำเนินชีวติ ในการเป็นแพทย์ทดี่ อี นั สามารถเป็นแบบอย่างทีด่ แี ก่ผอู้ นื่ โดยค�ำสอนนัน้ ได้มใี จความว่า “ท่าน
ควรยกย่องคณะที่ให้การศึกษาแก่ท่าน ท่านควรมีความภาคภูมิใจในคณะของท่าน และท่านไม่ควรเรียนวิชาขึ้นใจ
แล้ว ให้เป็นเครื่องมือหากินเท่านั้น ควรเก็บค�ำสอน ใส่ใจ และประพฤติตาม ผู้ที่จะบ�ำบัดทุกข์ต้องเป็นตัวอย่าง
ความประพฤติซึ่งจะน�ำมาแห่งสุขภาพ แพทย์ที่ไม่ประพฤติตามวิธีที่ตัวเองสอนแก่คนไข้แล้ว จะหาความไว้ใจจาก
คนไข้ได้อย่างไร”
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บันทึกภาพ

บันทึกความทรงจำ�

> บันทึกภาพบันทึกความทรงจำ�

ต่างคนมีที่มาต่างกัน แต่เราทุกคนล้วนมีความฝัน
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ใจทั้งหมดที่มีและกายพลังดวงนี้ มุ่งมั่น เป็น แพทย์ที่ดี
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> บันทึกภาพบันทึกความทรงจำ�

แพทย์บูรพา ฟันฝ่าไม่ย่อท้อสิ่งใด
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หมดแรง มิยอมหมดใจ ก้าวไปด้วยใจแข็งแกร่ง
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> บันทึกภาพบันทึกความทรงจำ�

รวมจิตวิญญาณน้องพี่ สามัคคีสถาบัน
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แพทยศาสตร์บูรพา สง่าเลิศล�้ำ ร่วมมือกันสร้างสรรค์สังคม
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รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต
๘. นายแพทย์สันติ ดินชูไท			
รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล
๙. ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต				
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำ�นักงานจัดการศึกษา
๑๐. นายสรร กลิ่นวิชิต				
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำ�นักงานคณบดี
๑๑. นางสาวพวงทอง อินใจ			
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
						
การจัดการความรู้และบริหารความเสี่ยง
๑๒. ดร.กาญจนา พิบูลย์			
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
๑๓. นางสาวคนึงนิจ อุสิมาศ			
หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย
๑๔. นายนฤตย์ คุ้มยา				
หัวหน้างานบริหารยุทธศาสตร์และโสตทัศนศึกษา
๑๕. นางสาวสุกัญญา ยิ้มใย			
หัวหน้างานบริการการศึกษา
๑๖. นางสาวนงนุช สลับศรี			
หัวหน้างานบริหารงานกิจการนิสิต
๑๗. นางสาววลีพร พิชาลี			
หัวหน้างานบริหารงานประชาสัมพันธ์
๑๘. นายศักดิ์ชาย มุกดาเสถียร			
นักวิชาการศึกษา
๑๙. นางสาวสมหญิง บู่แก้ว			
นักวิจัย
คำ�ขอบคุณพิเศษ
ขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่าน บุคลากรทุกหน่วยงาน ซึ่งกรุณาให้ข้อมูล ภาพประกอบ
ข้อเสนอแนะ และกำ�ลังใจในการจัดทำ�หนังสือ “๑๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา” เล่มนี้
ด้วยใจจริง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
เลขที่ ๑๖๙ ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ. ชลบุรี ๒๐๑๓๑
โทรศัพท์ ๐-๓๘๓๘-๖๕๕๔
โทรสาร ๐-๓๘๓๘-๖๕๕๗
http://med.buu.ac.th

