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	 ขอแสดงความยินดีต่อคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	ที่ได้จัดท�ารายงานประจ�าปี	๒๕๕๖ 

ฉบบันีข้ึน้	นบัตัง้แต่คณะแพทยศาสตร์ได้เริม่รบันสิิตแพทย์รุน่แรก	และด�าเนนิการพัฒนางาน	ให้เกิดความก้าวหน้า

อย่างต่อเน่ือง	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตบัณฑิตที่ส�าเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตแพทย์รุ่นแรก	การพัฒนานิสิต 

ให้บ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมการเผยแพร่งานวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์	 การบริการวิชาการ	การให้บริการ 

ทางการแพทย์	และการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้เกิดความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง	 ดังที่ได้น�าเสนอ 

ข้อมูลต่าง	ๆ	ในรายงานประจ�าปีฉบับนี้

	 ในอนาคตคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	มีนโยบายเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน	

และการวิจัยทางการแพทย์	เพื่อรองรับการฝึกประสบการณ์ของนิสิตแพทย์	อ�านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ	

โดยสร้าง	 “อาคารวิจัยทางการแพทย์”	 (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา)	 เป็นสถาบันผลิตแพทย์	และให้การ

รักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานระดับสากล

	 ขออวยพรให้คณะแพทยศาสตร์	มีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนางานด้านต่าง	ๆ	 ให้แก่สังคม 

และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง	 โดยยึดถือพระราชปณิธานในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร	อดุลยเดชวิกรม 

พระบรมราชชนก	พระบดิาแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย	และพระบิดาแห่งการอดุมศึกษาไทย	ทีท่รงให้

ทุกคนถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่งในการด�าเนินการใด	ๆ	เพื่อประโยชน์ร่วมกันของสังคม

 

     

     

     

     

	 ศาสตราจารย์	นายแพทย์สมพล	พงศ์ไทย

	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา



	 รายงานประจ�าปี	๒๕๕๖	นี้	 คณะแพทยศาสตร์ได้จัดท�าขึ้นเพื่อรวบรวมผลการปฏิบัติงานในรอบป ี
ทีผ่่านมา	คณะแพทยศาสตร์ได้ด�าเนนิการลงนามบันทกึข้อตกลงทางวิชาการ	เพือ่พฒันาการศึกษา	ประสบการณ์
การวิจัย	สนับสนุนแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้านการแพทย์กับ	Morsani	College	of	Medicine,	University	of	
South	Florida,	USA.	พัฒนางานด้านการจัดอบรมหลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานส�าหรับแพทย์รุ่นท่ี	๒ 
ได้รบัการรบัรองเป็นสถาบนัฝึกอบรมแพทย์เพิม่พนูทกัษะจากแพทยสภา	และปัจจบัุนนสิิตแพทย์บูรพา	รุน่ท่ี	๑	
จบการศึกษาเป็นบัณฑิตแพทย์รุ่นแรก	แสดงให้เห็นถึงบันไดอีกขั้นของความส�าเร็จ	
	 ผมอยากเห็นคณาจารย์	 บุคลากรคณะแพทยศาสตร์	 และนิสิตแพทย์ทุกท่าน	 เก่ง	 ดี	 มีความสุข 
บนความพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	และ
ยึดหลักการท�างานตามแนวทางแห่งพระราชด�ารัสของสมเด็จพระบรมราชชนก	พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย 
และสาธารณสุขไทย	และพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยที่ทรงตรัสไว้ว่า	 “I	don’t	want	 you	 to	be	only 
a	doctor,	but	 I	also	want	you	to	be	a	man”	และ	“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง	ประโยชน์ของ
เพือ่นมนุษย์เป็นกจิทีห่นึง่	ลาภ	ทรพัย์	และเกยีรตยิศจะตกแก่ท่านเอง	ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บรสิทุธิ”์
		 ผมต้องการให้ทุกท่านท�างานอย่างเต็มศักยภาพโดยยึดหลักค่านิยมองค์กร	“ACTIVE”
	 A		=		 Achievement		 มุ่งผลสัมฤทธิ์
	 C		=		 Continuous	Quality	Improvement		 คิดพัฒนา
	 T		=		 Teamwork		 ประชาร่วมใจ
	 I		 =		 Innovation		 สร้างสรรค์งานใหม่
	 V		=	 Volunteer		 ใจอาสา
	 E		=		 Ethics		 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
	 เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง	 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 เพื่อพัฒนาคณะ
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	สู่ความเป็นองค์กรสมรรถนะสูง	ในปีงบประมาณ	๒๕๕๗	–	๒๕๕๙	คณะ
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนก่อสร้าง	 “อาคารวิจัยทางการ
แพทย์”	 (โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา)	 โดยมีนโยบายเพิ่มศักยภาพส�าหรับการจัดการเรียนการสอน	
และการวิจัยทางด้านการแพทย์	 เพ่ือรองรับการฝึกประสบการณ์ของนิสิตแพทย์	และรองรับความต้องการ 
ของผู้รับบริการในระดับตติยภูมิต่อไป

 

 

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์พิสิษฐ์	พิริยาพรรณ	

		 คณบดีคณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

สารจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์



ประวัติ ความเป็นมา

	 คณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยบูรพา	จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 ๒	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๔๕	 โดยมติสภา

มหาวิทยาลัยบูรพา	ในการประชุมครั้งพิเศษ	/	๒๕๔๕	เห็นชอบให้จัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน	และได้จัดตั้งเป็น

ส่วนงาน	ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา	 เรื่อง	การจัดตั้งส่วนงาน	และภาระหน้าที่ของส่วนงาน	(ฉบับที่	๒)	

พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	๑๕	สิงหาคม	๒๕๕๑	มีหน้าที่จัดการศึกษา	การวิจัยและ

บริการวิชาการทางด้านแพทยศาสตร์

	 โครงการจัดตั้ง	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	 ได้ริเริ่มด�าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	

๒๕๓๗	จากแนวความคิดในการขยายงานศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ	มหาวิทยาลัยบูรพา	 เป็นโรงพยาบาล

มหาวทิยาลยัขนาด	๕๐๐	เตยีง	เพือ่เป็นโรงพยาบาลส�าหรบัรกัษาและฝึกปฏบัิตงิานของนสิติแพทย์	พยาบาลและ

สาธารณสุข	มหาวิทยาลัยบูรพาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์	และได้ขอปรึกษากับ

ทบวงมหาวิทยาลัย	(ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปัจจุบัน)	ซึ่งให้ความเห็นว่า	ให้ด�าเนินการจัดตั้ง

คณะแพทยศาสตร์ในลกัษณะของการจดัตัง้คณะใหม่	มใิช่การขยายจากหน่วยงานเดิม	มหาวิทยาลยัจงึได้ด�าเนนิ

การเสนอโครงการจดัต้ังคณะแพทยศาสตร์ไว้ในแผนพฒันาการศกึษาระดบัอดุมศึกษา	ระยะที	่๘	(พ.ศ.	๒๕๔๐	– 

๒๕๔๔)	และ	ระยะที่	๙	(พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙)	โดย	มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีการเตรียมการต่าง	ๆ	ลุล่วงด้วยดี

ตลอดมา	ดังนี้
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	 ๑.	ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์	คณะวิทยาศาสตร์	ได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขา

วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์	หลักสูตรดังกล่าว	จัดการเรียนการสอนรายวิชาที่ประกอบด้วยวิชามหกายวิภาค

ศาสตร์ของมนุษย์	จุลกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์	สรีรวิทยาของมนุษย์	จุลชีววิทยาทางการแพทย์	พยาธิวิทยา	

วิทยาภูมิคุ้มกัน	ปรสิตวิทยาทางการแพทย์	ซึ่งเป็นรายวิชาที่นิสิตแพทย์จะต้องเรียนในชั้นปรีคลินิก

	 ๒.	มคีวามพร้อมด้านอาคารสถานที	่ในการจัดการเรียนการสอนในช้ันปรีคลินกิ	โดยมีอาคารวิทยาศาสตร์

การแพทย์	เป็นอาคาร	๖ชั้น	พื้นที่	๙,๐๐๐	ตารางเมตร	พร้อมห้องประชุม	ห้องเรียน	ห้องท�างาน	ห้องปฏิบัติ

การพร้อมครุภัณฑ์	และอุปกรณ์การเรียนการสอน	ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนด้านปรีคลินิกได้อย่าง

สมบูรณ์

	 ๓.	มศีนูย์วทิยาศาสตร์สุขภาพ	ซึง่เป็นหน่วยงานทีมุ่ง่เน้นการสนบัสนนุการเรยีนการสอน	การวิจยั	และ

บรกิารรกัษาพยาบาล	โดยมีโรงพยาบาลขนาด	๑๖๐	เตยีง	เพือ่รองรบัการจดัการเรยีนการสอนในสาขาวชิาทาง

ด้านวิทยาศาสตร์สขุภาพของมหาวทิยาลยั	และได้เปลีย่นสถานะและใช้ชือ่เป็น	โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับรูพา	

ตั้งแต่วันที่	๒	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๖

	 ๔.	การจัดการเรียนการสอนในชัน้คลนิกิ	มโีรงพยาบาลทีม่ศัีกยภาพและความพร้อมในพืน้ทีแ่ละมคีวาม

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา	ประกอบด้วย	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา	อ�าเภอศรีราชา	

จังหวัดชลบุรี	 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปราจีนบุรี	 โรงพยาบาลสมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิติ์	อ�าเภอสัตหีบ	จังหวัดชลบุรี	 โรงพยาบาลระยอง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดระยอง	ซึ่งสามารถรองรับการ

จัดการเรียนการสอนได้อย่างสมบูรณ์

	 ๕.	มคีณะวทิยาศาสตร์	คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	และคณะวทิยาศาสตร์การกฬีา	ทีส่ามารถ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

	 ๖.	มีคณะที่เปิดด�าเนินการจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คือ	คณะพยาบาลศาสตร	์

คณะสาธารณสุขศาสตร์	ที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้ว

	 ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 มหาวิทยาลัยบูรพาได้ด�าเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์

ขึ้นเป ็นหน ่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย	 และสภามหาวิทยาลัยบูรพาได ้ให ้ความเห็นชอบใน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 (มติสภามหาวิทยาลัยบูรพาในการประชุมครั้งพิเศษ/๒๕๔๕	 เมื่อวันที่	 

๒	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๔๕)	และทบวงมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้	 เมื่อวันที่	 ๑๐	กุมภาพันธ	์

พ.ศ.	๒๕๔๖	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพาได้ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการ

แพทยสภา	เมือ่วนัที	่๑๔	ธนัวาคม	๒๕๔๙	และเหน็ชอบให้เปิดรบันสิิตรุน่ที	่๑	ตัง้แต่ปีการศกึษา	๒๕๕๐	จ�านวน	

๓๒	คน	โดยคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยับรูพา	รบันักเรียนทีส่�าเรจ็การศกึษาระดับมธัยมปลายท่ีมภีมิูล�าเนา

อยู่ในเขตพื้นที่	๙	จังหวัด	คือ	สมุทรปราการ	นครนายก	ฉะเชงิเทรา	ชลบรุ	ีระยอง	จนัทบรุ	ีตราด	ปราจนีบรุี	

และสระแก้ว	โดยในปีการศึกษา	๒๕๕๓	ได้เพิ่มจ�านวนรับนิสิตเป็น	๔๘	คน	ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่มุ่งเน้นการผลิต

แพทย์ให้เหมาะสมต่อระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ	 โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออก

เป็นแพทย์ทีม่คีณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ระกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาเทยีบเท่ามาตรฐานสากล

มคีวามรูค้วามสามารถและเจตคตทิีจ่ะปฏิบตังิานในชนบทได้เป็นอย่างดี	มคีวามสามารถในการท�าวิจยัด้านการ

แพทย์	และธ�ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทย

	 ตลอดระยะเวลา	๑๑	ปีทีผ่่านมา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยับรูพาด�าเนนิการจดัการเรยีนการสอน

นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้อย่างมีมาตรฐาน	ผ่านการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการแพทยสภา	

และผ่านการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายในอย่างต่อเนือ่ง	เพือ่เป็นการตอบสนองต่อความต้องการของ

สังคม	และปณิธานของคณะแพทยศาสตร์	และมหาวิทยาลัยบูรพา
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ปรัชญา

 ปรัชญามหาวิทยาลัยบูรพา

	 สร้างเสริมปัญญา	ใฝ่หาความรู้	คู่คุณธรรม	ชี้น�าสังคม

 ปรัชญาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

	 มุง่เน้นการผลติแพทย์ให้เหมาะสมต่อระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศโดยเฉพาะ

ภูมภิาคตะวันออกมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐานผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมของแพทยสภา	เทยีบเท่ามาตรฐาน

สากล	มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่จะปฏิบัติงานในชนบทได้เป็นอย่างดี	และธ�ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม

ไทย

วิสัยทัศน์

 “สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี มีคุณธรรม และมีคุณภาพ”

	 บัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี	หมายถึงบัณฑิตแพทย์ที่มีความคิดดี	 พูดดี	และท�าดี	ภายใต้กฎระเบียบของ

สังคม	โดยไม่เบียดเบียนผู้อื่น	และด�ารงตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง	และผู้อื่น

	 คิดดี	หมายถึง	การคิดอย่างมีวิจารณญาณและตัดสินใจอย่างมีเหตุผล	โดยมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพและ

สังคม

	 พูดดี	หมายถึง	การมีทักษะการสื่อสารที่เหมาะสม	มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี	ท�างานร่วมกับผู้อื่นได้

	 ท�าดี	หมายถึง	การกระท�าที่ถูกต้องเหมาะสม	เป็นธรรม	ไม่เห็นแก่ตัว	มีหิริโอตปะ	มีสติและปัญญา

	 มีคุณธรรม	หมายถึงบัณฑิตแพทย์ที่มีการประพฤติดี	 จิตใจดี	อย่างสม�่าเสมอ	ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ

ตนเองและสังคม	ตามแนวทางของคุณธรรม	ประกอบด้วย	ความรอบคอบ	ความกล้าหาญ	การรู้จักประมาณ	

และมีความยุติธรรม

	 มีคุณภาพ	หมายถึง	 เป็นบัณฑิตแพทย์ที่พึงประสงค์	ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม	

พ.ศ.	๒๕๔๕	ของแพทยสภา	และมีบทบาทน�าทางสังคมและการพัฒนาประเทศ	มีความเป็นไทย	 เทิดทูนชาติ	

ศาสนา	พระมหากษัตริย์	ร่วมตระหนัก	ร่วมสืบสาน	ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน

พันธกิจ

	 ๑.	สร้างบัณฑิตแพทย์เพื่อให้บริการประชาชนในภาคตะวันออก

	 ๒.	ส่งเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 ๓.	ให้บริการวิชาการทางด้านการแพทย์ส�าหรับชุมชน

	 ๔.	สนับสนุนศิลปะ	วัฒนธรรม	และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ประเด็นยุทธศาสตร์
	 ๑.	สร้างบัณฑิตแพทย์ที่เป็นคนดี	มีคุณธรรม	และมีคุณภาพ

	 ๒.	พัฒนาสู่การเป็นคณะแพทยศาสตร์วิจัย

	 ๓.	การบริการวิชาการแก่สังคม

	 ๔.	การรักษา	พัฒนาและธ�ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย

	 ๕.	การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีความเข้มแข็งและพึ่งตนเอง

เป้าประสงค์

	 ๑.	 บัณฑิตแพทย์มีคุณธรรม	 มีความเช่ียวชาญในศาสตร์	 มีความสามารถทางการบริหารจัดการ 

เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสังคม	สามารถสร้างสรรค์คุณค่า	และคุณประโยชน์แก่สังคม

	 ๒.	ระบบการเรียนการสอนและกระบวนการสร้างบัณฑิตมีประสิทธิภาพสูงและมีคุณภาพระดับประเทศ

	 ๓.	ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในด้านแพทยศาสตร์	และมีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้

	 ๔.	นิสิตมีความสุขในบรรยากาศการศึกษาที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้

	 ๕.	มีผลงานวิจัยและบุกเบิกองค์ความรู้ใหม่	 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาสังคมไทย 

	ให้เข้มแข็ง	และมีบทบาทน�าในภาคตะวันออกและในประชาคมโลก

	 ๖.	มีผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความสามารถน�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ตอบสนอง 

ต่อความต้องการของสังคมไทย	และสากล

	 ๗.ระบบบริการวิชาการมีประสิทธิภาพสูง	 สามารถสนองตอบต่อความต้องการทางด้านความรู ้

ของสังคม	สามารถน�าสังคมสู่ความอยู่ดีมีสุขบนฐานความรู้และปัญญา

	 ๘.	มีเครือข่ายวิชาการที่แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

	 ๙.	 เป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออกและประเทศ	ที่มีความเป็นเลิศในศาสตร์ทางทะเล 

ศาสตร์ผู้สูงอายุ	อาชีวเวชศาสตร์

	 ๑๐.	นิสิตและบุคลากร	ร่วมตระหนัก	ร่วมสืบสาน	ร่วมพัฒนาอัตลักษณ์แห่งความเป็นไทยให้ยั่งยืน

	 ๑๑.	มีการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า	 เอื้อต่อการเรียนการสอนและวิจัย 

และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

	 ๑๒.	พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 มุ ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่มีสมรรถนะสูง 

ระดับสากล	

	 ๑๓.	 พัฒนาคณะแพทยศาสตร์ให้มีความแข็งแรง	มั่งคั่งบุคลากรมีความสุขบนฐานวัฒนธรรมองค์กร 

ที่เข้มแข็ง	(Healthy,	Wealthy,	Happy	and	Strong	Culture	University)	อย่างยั่งยืน
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 ผู้บริหาร

 คณาจารย์ / บุคลากร

 งบประมาณ

การบริหารและทรัพยากร



การบริหารและทรัพยากร
แผนภูมิท่ี ๑ โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน

 

๑. ส�ำนักงำนคณบดี ๑. ภำควิชำกุมำรเวชศำสตร์

๒. ส�ำนักงำนจัดกำรศึกษำ ๒. ภำควิชำจักษุวิทยำ

 ๓. ภำควิชำโสต ศอ นำสิกวิทยำ 

 ๔. ภำควิชำจิตเวชศำสตร์

 ๕. ภำควิชำพยำธิวิทยำ

 ๖. ภำควิชำนิติเวชศำสตร์

 ๗. ภำควิชำรังสีวิทยำและเวชศำสตร์นิวเคลียร์

 ๘. ภำควิชำวิสัญญีวิทยำ

 ๙. ภำควิชำเวชศำสตร์ชุมชน อำชีวเวชศำสตร์และเวชศำสตร์ครอบครัว

 ๑๐. ภำควิชำออร์โธปิดิกส์

 ๑๑. ภำควิชำเวชศำสตร์ฟื้นฟู

 ๑๒. ภำควิชำศัลยศำสตร์

 ๑๓. ภำควิชำสูติศำสตร์และนรีเวชวิทยำ

 ๑๔. ภำควิชำอำยุรศำสตร์     

ส�านักงาน ภาควิชา	๑๔	ภาควิชา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะแพทยศาสตร์
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แผนภูมิท่ี ๒ โครงสร้างการบริหารงานของส่วนงาน

    

๑.	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 			 																																							๑.	ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

๒.	รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	 	 	

๓.	รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

 

 

คณบดี

รองคณบดี

หัวหน้าส�านักงาน ประธานสาขาวิชา ผู้อ�านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้ช่วยคณบดี

คณะกรรมการประจ�าคณะ

๑.	 สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์

๒.		 สาขาวิชาจักษุวิทยา

๓.		 สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์

๔.		 สาขาวิชานิติเวชศาสตร์

๕.		 สาขาวิชาพยาธิวิทยา

๖.		 สาขาวิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์

	 นิวเคลียร์

๗.		 สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา

๘.		 สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน

	 อาชีวเวชศาสตร์	และเวชศาสตร์ครอบครัว

๙.		 สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

๑๐.	 สาขาวิชาศัลยกรรมกระดูกและข้อ

๑๑.	 สาขาวิชาศัลยศาสตร์

๑๒.	 สาขาวิชาสูตินรีเวชวิทยา

๑๓.	 สาขาวิชาโสต	ศอ	นาสิกวิทยา

๑๔.	สาขาวิชาอายุรศาสตร์

๑.	 ส�านักงานคณบดี

๒.		 ส�านักงานจัดการศึกษา

๑.	 ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายโรงพยาบาล

๒.	 ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการฝ่ายบริการ 

	 วิชาการและการพยาบาล

๓.	 ผู ้ช ่วยผู ้อ�านวยการฝ่ายประกัน 

	 คุณภาพโรงพยาบาล

๔.	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหาร
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คณะกรรมการประจ�า คณะแพทยศาสตร์

ผศ.นพ.พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ

ประธานคณะกรรมการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

ดร.นายแพทย์ศาสตรี  เสาวคนธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.วิโรจน์ เรืองประเทืองสุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายนิคม  ฆ้องนอก

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายณรงค์ชัย  คุณปลื้ม    

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณวิวัฒน์  พัฒนสิน    

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

12 รายงานประจ�าปี ๒๕๕๖
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นพ.พร้อมพงศ์ อนุชิตชาญชัย    

กรรมการ

ผศ.นพ.กิตติ กรุงไกรเพชร    

กรรมการ

นพ.สมชาย  ยงศิริ      

กรรมการ

 นายสรร  กลิ่นวิชิต     

ผู้ช่วยเลขานุการ

พญ.เพ็ชรงาม ไชยวานิช    

กรรมการ

นพ.สันติชัย  ดินชูไท    

กรรมการ

ผศ.พญ.ลักษณาพร  กรุงไกรเพชร

กรรมการและเลขานุการ

นพ.ยศศักด์ิ  สกุลไชยกร     

กรรมการ

ผศ.นพ.ทวีลาภ  ต๊ันสวัสด์ิ

กรรมการ
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คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์

ผศ.นพ.พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ

คณบดี คณะแพทยศาสตร์

นพ.สันติชัย  ดินชูไท

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

นพ.สมชาย  ยงศิริ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ผศ.พญ.ลักษณาพร  กรุงไกรเพชร 

 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต

นพ.กฤติน  กิตติกรชัยชาญ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
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นพ.สันติชัย  ดินชูไท

รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาล

๑. ผศ.นพ.ทวีลาภ  ต๊ันสวัสด์ิ  ประธานสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์  

๒. ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร รักษาการประธานสาขาวิชาจักษุวิทยา

๓. นพ.กฤติน  กิตติกรชัยชาญ ประธานสาขาวิชาวิสัญญีวิทยา            

๔. ผศ.นพ.กิตติ  กรุงไกรเพชร  ประธานสาขาวิชาสูติ-นรีเวชวิทยา

๕.  พญ.เพ็ชรงาม  ไชยวานิช       ประธานสาขาวิชาอายุรศาสตร์

๖. พญ.มยุรี   พิทักษ์ศิลป์ ประธานสาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน อาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ครอบครัว

๗. นพ.พรรษ  กรรณล้วน ประธานสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์

๘. นพ.ยศศักด์ิ  สกุลไชยกร         ประธานสาขาวิชาศัลยศาสตร์

๙. นพ.พร้อมพงศ์  อนุชิตชาญชัย  ประธานสาขาวิชาออร์โธปิดิกส์

๑๐. พญ.จารุวรรณ  กิตติวราวุฒิ ประธานสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู   

๑๑. พญ.ศรสุภา  ลิ้มเจริญ             ประธานสาขาวิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

๑๒. พญ.วิพรร  ณัฐรังสี ประธานสาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

๑๓. ดร.เวธกา   กลิ่นวิชิต             หัวหน้าส�านักงานจัดการศึกษา

๑๔. นายสรร   กลิ่นวิชิต               หัวหน้าส�านักงานคณบดี

๑

๖

๑๑

๒

๗

๑๒

๓

๘

๑๓

๔

๙

๑๔

๕

๑๐
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คณาจารย์ / บุคลากร
 ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ คณะแพทยศำสตร์ ได้ด�ำเนินกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพทำงกำรศึกษำ 

ซึ่งเป็นบทบำทส�ำคัญของกำรด�ำเนินกิจกรรมทำงกำรศึกษำ ปัจจัยที่ส�ำคัญในกำรพัฒนำคือ บุคลำกร ซึ่งเป็นตัวจักร

ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดควำมก้ำวหน้ำ และกำรบรรลุภำรกิจที่ตั้งไว้ ณ วันที่ ๓๐ กันยำยน พ.ศ. ๒๕๕๖ 

มีจ�ำนวนบุคลำกรทั้งหมด ๔๘๔ คน โดยเป็น อำจำรย์จ�ำนวน ๔๙ คน และบุคลำกรสำยสนับสนุน จ�ำนวน ๔๗๔ คน

คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์

รายนามคณาจารย์ สังกัดส�านักงานจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์

ล�าดับ ชื่อ-สกุล เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

คณบดีคณบดี

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์พิสิษฐ์	พิริยาพรรณ วุฒิบัตร	สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป

อนุมัติบัตร	สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์

๒ นายแพทย์วรรณะ	อูนากูล อนุมัติบัตร	สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

๓ ศาสตราจารย์	นายแพทย์ศาสตรี	เสาวคนธ์ วุฒิบัตร	สาขาเวชศาสตร์เขตร้อน,	Ph.D	(Nutrition)

อนุมัติบัตร	สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์ทวีลาภ	ตั๊นสวัสดิ์ วุฒิบัตร	สาขากุมารเวชศาสตร์

วุฒิบัตร	อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และ

										ภูมิคุ้มกัน

อนุมัติบัตร	สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

๕ แพทย์หญิงรมร	แย้มประทุม วุฒิบัตร	สาขากุมารเวชศาสตร์

วุฒิบัตร	อนุสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและ

										พฤติกรรม

อนุมัติบัตร	สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

๖ แพทย์หญิงเบญจารัตน์	ทรรทรานนท์ วุฒิบัตร	สาขากุมารเวชศาสตร์

๗ แพทย์หญิงปริชญา	งามเชิดตระกูล วุฒิบัตร	สาขากุมารเวชศาสตร์

วุฒิบัตร	อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา

๘ นายแพทย์ปราการ	ทัตติยกุล วุฒิบัตร	สาขากุมารเวชศาสตร์

วุฒิบัตร	อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิด

										และปริก�าเนิด

๙ นายแพทย์วราวุฒิ	เกรียงบูรพา วุฒิบัตร	สาขากุมารเวชศาสตร์

วุฒิบัตร	อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบ

										การหายใจ

๑๐ นายแพทย์จักรพันธุ์	ศิริบริรักษ์ วุฒิบัตร	สาขากุมารเวชศาสตร์
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ล�าดับ ชื่อ-สกุล เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

๑๑	 แพทย์หญิงกฤชฐา	จีระวงศ์พานิช วุฒิบัตร	สาขากุมารเวชศาสตร์		

วุฒิบัตร	อนุสาขากุมาเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ

										และเมตาบอลิสม	

สาขาวิชาจักษุวิทยา

๑๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 แพทย์หญิงลักษณาพร	กรุง

ไกรเพชร

วุฒิบัตร	สาขาจักษุวิทยา

อนุมัติบัตร	สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา

๑๓ แพทย์หญิงวิพรร	ณัฐรังสี วุฒิบัตร	สาขาโสต	ศอ	นาสิกวิทยา

๑๔ แพทย์หญิงเพ็ญมาศ	ธรรมศรัณยู วุฒิบัตร	สาขาโสต	ศอ	นาสิกวิทยา

สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์

๑๕ นายแพทย์พรรษ	กรรณล้วน วุฒิบัตร	สาขาจิตเวชศาสตร์

๑๖ แพทย์หญิงกัญญา	เลิศเกียรติกร วุฒิบัตร	สาขาจิตเวชศาสตร์

สาขาวิชาพยาธิวิทยา

๑๗ ศาสตราจารย์	นายแพทย์สุจินต์	อึ้งถาวร M.Sc.	(Microscopic	Anatomy)

Cert.Med.Ed.(Certificate	Med.Ed.)

สาขาวิชารังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

๑๘ แพทย์หญิงอลิสรา	วงศ์สุทธิเลิศ วุฒิบัตร	สาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

๑๙ แพทย์หญิงศรสุภา	ลิ้มเจริญ วุฒิบัตร	สาขารังสีวิทยาทั่วไป

๒๐ แพทย์หญิงอรรฆพร	วิทิตวโรดม วุฒิบัตร	สาขารังสีวิทยาทั่วไป

สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา

๒๑ นายแพทย์กฤติน	กิตติกรชัยชาญ วุฒิบัตร	สาขาวิสัญญีวิทยา

๒๒ นายแพทย์วิมานะ	ภักดีธนากุล วุฒิบัตร	สาขาวิสัญญีวิทยา

สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์ครอบครัว

๒๓ แพทย์หญิงมยุรี	พิทักษ์ศิลป์ วุฒิบัตร	สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

๒๔ รองศาสตราจารย์	 แพทย์หญิงสมจิต	พฤกษะริตา

นนท์

อนุมัติบัตร	สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

อนุมัติบัตร	สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน	

อนุมัติบัตร	สาขาเวชศาสตร์ปฏิบัติทั่วไป

สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์

๒๕ นายแพทย์กิตติ	อรุณจรัสธรรม วุฒิบัตร	สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

๒๖ นายแพทย์พร้อมพงศ์	อนุชิตชาญชัย วุฒิบัตร	สาขาออร์โธปิดิกส์

๒๗ นายแพทย์ออมทรัพย์	พะวิน วุฒิบัตร	สาขาออร์โธปิดิกส์

๒๘ นายแพทย์ธิปไตย	ศรีสมบูรณ์ วุฒิบัตร	สาขาออร์โธปิดิกส์

๒๙ นายแพทย์ธนศักดิ์	ยะค�าป้อ วุฒิบัตร	สาขาออร์โธปิดิกส์

๓๐ นายแพทย์ปราโมทย์	ธนาศุภกรกุล วุฒิบัตร	สาขาออร์โธปิดิกส์
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ล�าดับ ชื่อ-สกุล เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

๓๑ แพทย์หญิงสุพรรณี	อ�านวยพรสถิตย์ วุฒิบัตร	สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

๓๒ แพทย์หญิงจารุวรรณ	กิตติวราวุฒิ วุฒิบัตร	สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

๓๓ แพทย์หญิงกรองแก้ว	ฟุ้งเฟื่อง วุฒิบัตร	สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

๓๔ นายแพทย์ฐานะวัฒน์	โตชัยวัฒน์ วุฒิบัตร	สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

สาขาวิชาศัลยศาสตร์

๓๕ นายแพทย์สันติชัย	ดินชูไท วุฒิบัตร	สาขาศัลยศาสตร์

๓๖ นายแพทย์ยศศักดิ์	สกุลไชยกร วุฒิบัตร	สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

๓๗ นายแพทย์อนุเทพ	บูรมิ วุฒิบัตร	สาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา

๓๘ แพทย์หญิงปองทิพย์	อุ่นประเสริฐ วุฒิบัตร	สาขาศัลยศาสตร์

๓๙ นายแพทย์ภาคภูมิ	บ�ารุงราชภัคดี วุฒิบัตร	สาขาประสาทศัลยศาสตร์

สาขาวิชาสูติศาสตร์และนารีเวชวิทยา

๔๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์	นายแพทย์กิตติ	กรุงไกรเพชร วุฒิบัตร	สาขาสูติศาสตร์	-	นรีเวชวิทยา

อนุมัติบัตร	สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

๔๑ นายแพทย์ศรรัฐ	เฮงเจริญ วุฒิบัตร	สาขาสูติศาสตร์	-	นรีเวชวิทยา

๔๒ แพทย์หญิงศิริญ	เอี่ยมธรรมชาติ วุฒิบัตร	สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

สาขาวิชาอายุรศาสตร์

๔๓ นายแพทย์สมชาย	ยงศิริ วุฒิบัตร	สาขาอายุรศาสตร์

วุฒิบัตร	อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต

๔๔ นายแพทย์สุริยา	โปร่งน�้าใจ วุฒิบัตร	สาขาอายุรศาสตร์

๔๕ แพทย์หญิงผกาพรรณ	ดินชูไท วุฒิบัตร	สาขาอายุรศาสตร์

๔๖ แพทย์หญิงเพ็ชรงาม	ไชยวานิช วุฒิบัตร	สาขาอายุรศาสตร์

๔๗ แพทย์หญิงศิริพร	ตั้งจาตุรนต์รัศมี วุฒิบัตร	สาขาอายุรศาสตร์โรคเลือด

๔๘ แพทย์หญิงรัชนีพร		ชื่นสุวรรณ วุฒิบัตร	สาขาอายุรศาสตร์

วุฒิบัตร	อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบ

										ทางเดินอาหาร

๔๙ แพทย์หญิงระวีวรรณ		วิฑูรย์ วุฒิบัตร	สาขาอายุรศาสตร์

วุฒิบัตร	อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต	

๕๐ นายแพทย์ประพันธ์		บูรณบุรีเดช วุฒิบัตร	สาขาอายุรศาสตร์

วุฒิบัตร	อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม
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บุคลากรสายสนับสนุน	

สังกัดส�านักงานคณบดี

สาขา
พนักงานและลูกจ้างประจ�า (คน)

ระดับปริญญา ต�่ากว่าปริญญา ต�่ากว่าอนุปริญญา

นักวิจัย ๒

นักประชาสัมพันธ์ ๑

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๓

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ๒

นักวิชาการเงินและบัญชี ๘

นักวิชาการพัสดุ ๗

นักวิชาการศึกษา ๙

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๘

บุคลากร ๔

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ๕ ๑๔

พนักงานพิมพ์ ๑

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑

ช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ๑

ผู้ปฏิบัติงานช่าง ๑

พนักงานขับรถยนต์ ๑ ๓ ๕

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ๑

พนักงานผ่าและรักษาศพ ๑

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ๔

พยาบาล ๒

คนงาน ๑

เจ้าหน้าที่วิจัย ๒

รวม ๘๙ คน ๕๗ ๒๑ ๑๑

19คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Annual Report 2013

Faculty of MEDICINE
Burapha university



สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

สาขา
พนักงานและลูกจ้างประจ�า	(คน)

ระดับปริญญา ต�่ากว่าปริญญา ต�่ากว่าอนุปริญญา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๔

นักวิชาการศึกษา ๑

นักวิชาการสาธารณสุข ๒

นักวิชาการโภชนาการ ๒

นักวิชาการเวชสถิติ ๓

นักรังสีการแพทย์ ๕

นักเทคนิคการแพทย์ ๗

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒

นักกายภาพบ�าบัด ๖

นักกิจกรรมบ�าบัด ๒

แพทย์	(GP) ๑๒

แพทย์แผนไทย ๒

ทันตแพทย์ ๕

พยาบาล ๑๓๐

เภสัชกร ๑๗

เจ้าหน้าที่ห้องบัตร ๑ ๔

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ๖ ๑

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๒

ผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ๒

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม ๔

ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ๒ ๓

ผู้ช่วยปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ๔

ผู้ช่วยนักกายภาพบ�าบัด ๑ ๖

ผู้ช่วยปฏิบัติงานพยาบาล ๒ ๑๓

ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ๔ ๙ ๘๐

พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ๑ ๖

พนักงานห้องยา ๗ ๑๕

คนงาน ๑ ๑๑

รวม	๓๘๕	คน	 ๒๑๕ ๒๕ ๑๕๖
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งบประมาณ

 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	เงนิงบประมาณของคณะแพทยศาสตร์	แบ่งออกเป็น	๒	ส่วน	คอืส�านกังาน

คณบดีคณะแพทยศาสตร์	และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา	รายละเอียดแสดงดังต่อไปนี้

ฐานะทางการเงินของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖

(ไม่รวมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา)

ตารางแสดงงบประมาณเงินแผ่นดิน คณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

หมวดรายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ

กองทุนเพื่อการศึกษา

งบบุคลากร ๓๑๕,๗๐๐.๐๐ ๒๐๕,๙๖๐.๐๐ ๑๐๙,๗๔๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๓๑๕,๗๐๐.๐๐ ๒๐๕,๙๖๐.๐๐ ๑๐๙,๗๔๐.๐๐

ตารางแสดงงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล คณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

หมวดรายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ

กองทุนเพื่อการศึกษา

งบบุคลากร ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๓๐,๐๐๐.๐๐ -

กองทุนเพื่อการวิจัย

เงินอุดหนุนการวิจัย ๒,๐๙๗,๕๐๐.๐๐ ๑,๙๒๗,๘๐๐.๐๐ ๑๖๙,๗๐๐.๐๐

เงินอุดหนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

กองทุนเพื่อการศึกษา

เงินอุดหนุนการผลิตแพทย์เพิ่ม ๒๘,๘๐๗,๘๐๐.๐๐ ๒๘,๖๕๗,๘๐๐.๐๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๓๑,๒๓๕,๓๐๐.๐๐ ๓๐,๙๑๕,๖๐๐.๐๐ ๓๑๙,๗๐๐.๐๐
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ตารางแสดงงบประมาณเงินรายได้ คณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

หมวดรายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ

กองทุนเพื่อการศึกษา

งบบุคลากร ๑๑,๙๑๔,๑๐๐.๐๐ ๑๐,๐๗๕,๗๕๕.๐๐ ๑,๘๓๘,๓๔๕.๐๐

งบด�าเนินการ

ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

๒๓,๐๑๗,๓๑๑.๐๘

๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

๒๒,๔๐๖,๘๓๖.๐๑

๒,๙๕๔,๕๗๒.๓๙

๖๑๐,๔๗๕.๐๗

๔๕,๔๒๗.๖๑

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุนกองทุนส่วนงาน

เงินอุดหนุนการประกันคุณภาพการศึกษา

๑๒๘,๐๐๐.๐๐

๘๘๘,๐๐๐.๐๐

๑๒๘,๐๐๐.๐๐

๑๙๖,๘๙๖.๐๐

-

๖๙๑,๑๐๔.๐๐

งบกลาง ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๖๙,๐๕๔.๘๒ ๓๓๐,๙๔๕.๑๘

กองทุนเพื่อการวิจัย

เงินอุดหนุนทุนการวิจัย ๓,๖๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๙๕,๙๖๐.๐๐ ๒,๙๕๔,๐๔๐.๐๐

กองทุนสินทรัพย์ถาวร

งบลงทุน

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ๙,๖๕๔,๔๗๐.๐๐ ๖,๐๕๑,๘๕๐.๐๐ ๓,๖๐๒,๖๒๐.๐๐

รวมทั้งสิ้น ๕๒,๗๕๑,๘๘๑.๐๘ ๔๒,๖๗๘,๙๒๔.๒๒ ๑๐,๐๗๒,๙๕๖.๘๖
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งบประมาณของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา 

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖

ตารางแสดงงบประมาณเงินแผ่นดิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

หมวดรายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ

กองทุนบริการสุขภาพ

งบบุคลากร ๑๓,๖๐๗,๘๐๐.๐๐ ๑๒,๒๔๘,๑๑๓.๘๒ ๑,๓๕๙,๖๘๖.๑๘

งบกลาง	 ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๗๑,๗๗๔.๐๐ ๑๒๘,๒๒๖.๐๐

กองทุนสินทรัพย์ถาวร

ค่าครุภัณฑ์

-	ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย

		ตั้งแต่	๑	ล้านบาทขึ้นไป	

๑๐,๘๑๖,๙๐๐.๐๐ ๑๐,๘๑๖,๙๐๐.๐๐ -

รวมทั้งสิ้น ๒๕,๐๒๔,๗๐๐.๐๐ ๒๓,๕๓๖,๗๘๗.๘๒ ๑,๔๘๗,๙๑๒.๑๘

ตารางแสดงงบประมาณเงินอุดหนุนจากรัฐบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

หมวดรายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ

กองทุนบริการสุขภาพ

งบด�าเนินงาน ๕๗๙,๙๐๐.๐๐ ๒๔๗,๒๕๐.๐๐ ๓๓๒,๖๕๐.๐๐

กองทุนสินทรัพย์ถาวร

	ค่าครุภัณฑ์

	-	ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วย	

			ตั้งแต่	๑	ล้านบาทขึ้นไป

๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐

กองทุนบริการวิชาการ

งบอุดหนุน

	-	โครงการบริการวิชาการ	เรื่อง	

			ทางด่วนสายสุขภาพ	ครั้งที่	๑๓	

	-	โครงการบริการวิชาการ	เรื่อง

			อนามัยลูกรัก	ตอน	“เด็กอ้วน

			ภัยร้ายที่ไม่ควรประมาท”

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๘,๘๐๐.๐๐

๑๐๐,๐๐๐.๐๐

๓๘,๘๐๐.๐๐

-

-

รวมทั้งสิ้น ๗,๒๑๘,๗๐๐.๐๐ ๖,๗๖๖,๐๕๐.๐๐ ๔๕๒,๖๕๐.๐๐
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ตารางแสดงงบประมาณเงินรายได้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

หมวดรายจ่าย งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ

กองทุนบริการสุขภาพ

	งบบุคลากร ๕๐,๐๐๓,๗๐๐.๐๐ ๔๙,๓๐๕,๘๗๘.๑๗ ๖๙๗,๘๒๑.๘๓

	งบด�าเนินงาน	 ๒๔๓,๙๓๒,๑๖๐.๔๐ ๒๓๔,๓๔๘,๑๔๐.๖๒ ๙,๕๘๔,๐๑๙,๗๘

	งบอุดหนุน ๙,๓๓๒,๑๐๐.๐๐ ๙,๓๓๑,๑๕๐.๐๐ ๙๕๐.๐๐

	งบรายจ่ายอื่น ๑๑,๐๗๘,๗๒๔.๗๔ ๑๑,๐๗๘,๗๒๔.๗๔ -

	งบกลาง ๕๗๙,๗๐๐.๐๐ ๕๗๙,๗๐๐.๐๐ -

กองทุนเพื่อการวิจัย

	งบอุดหนุน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๙,๐๐๐.๐๐ ๘๔๑,๐๐๐.๐๐

กองทุนสินทรัพย์ถาวร

	งบด�าเนินงาน ๒,๗๐๖,๐๐๐.๐๐ ๒,๖๔๘,๔๒๔.๙๓ ๕๗,๕๗๕.๐๗	

	งบลงทุน ๓๐,๓๑๙,๙๐๐.๐๐ ๒๒,๒๓๒,๑๘๙.๙๙ ๘,๐๘๗,๗๑๐.๐๑

กองทุนท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	งบอุดหนุน ๑๗๒,๐๐๐.๐๐ ๑๗๑,๐๕๓.๐๐ ๙๔๗.๐๐

กองทุนพัฒนาบุคลากร

	งบอุดหนุน

๕,๓๐๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๒๔๙,๖๒๒.๓๗ ๕๕,๘๗๗.๖๓

รวมทั้งสิ้น ๓๕๔,๔๒๙,๗๘๕.๑๔ ๓๓๕,๑๐๓,๘๘๓.๘๒ ๑๙,๓๒๕,๙๐๑.๓๒
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 ด้านการผลิตบัณฑิต       

 ด้านกิจการนิสิต        

 ด้านการวิจัย        

 ด้านการบริการวิชาการ      

 ด้านการบริการทางการแพทย์     
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ผลการด�าเนินงาน

25คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Annual Report 2013

Faculty of MEDICINE
Burapha university



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์ พิริยาพรรณ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

	 ได้รับประกาศเกียรติคุณและรับการประทานโล่รางวัล	 “นาคราช”	 (บุคคลดีเด่นแห่งปี)	ประจ�าป	ี

๒๕๕๖เป็นรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน	ครอบครัว	และสร้างผลประโยชน์

ตอบแทนคนืแก่สงัคมในรปูแบบต่าง	ๆ 	ซึง่จดัโดยคณะกรรมการนกัจดัรายการวิทยุโทรทศัน์	นกัหนงัสือพิมพ์แห่ง

ประเทศไทย	และโครงการเฉลิมพระเกยีรต	ิร่วมกบัมลูนธิธิรรมลกัษณ์ศิลา	เมือ่วนัพธุที	่๓๐	ตลุาคม	พทุธศกัราช	

๒๕๕๖	ณ	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์			

บุคคลดีเด่นคณะแพทยศาสตร์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงลักษณาพร กรุงไกรเพชร

 

	 จักษุแพทย์	สาขาจักษุวิทยา	และเวชศาสตร์ครอบครัว

คณะแพทยศาสตร ์ 	 มหาวิทยาลัยบู รพา	 ได ้ รับรางวัล 

อาจารย์แพทย์	“ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม	จริยธรรม”

จากแพทยสภา	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๖

                                 นิสิตแพทย์วรวิทย์ สุขภาคกิจ

                                                

	 										นสิิตแพทย์ช้ันปีที	่๔	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบรูพา 

	 ได้รับรางวัลนิสิตแพทย์	 	 “ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม 

	 จริยธรรม”	จากแพทยสภา	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๖

 

นิสิตแพทย์ชนะพงศ์ เลิศปัญญาวัฒนกุล

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่	๓	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

ได้รับรางวัล	“นิสิตดีเด่น”ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๖

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพา	

ครบรอบ	๕๘	ปี	วันจันทร์ที่	๘	กรกฎาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	

บุคคลดีเด่นคณะแพทยศาสตร์
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ผลการด�าเนินงาน

ด้านการผลิตบัณฑิต

หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน

	 หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา	 ๒๕๕๖	 คือ	 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	 ฉบับปรับปรุง	 

พ.ศ.	๒๕๕๕

 

 ชื่อหลักสูตร

	 	 ภาษาไทย	 :	 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

	 	 ภาษาอังกฤษ	 :	 Doctor	of	Medicine	Program

 ชื่อปริญญา

	 	 ภาษาไทย	 :	 แพทยศาสตรบัณฑิต

	 	 	 	 	 พ.บ.

	 	 ภาษาอังกฤษ	 :	 Doctor	of	Medicine

	 	 	 	 	 M.D.

 จ�านวนนิสิต

รุ่นที่ ปีการศึกษาแรกเข้า ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ จ�านวน

๑ ๒๕๕๐ ส�าเร็จการศึกษา ๓๑	คน

๒ ๒๕๕๑ ๖ ๓๒	คน

๓ ๒๕๕๒ ๕ ๓๒	คน

๔ ๒๕๕๓ ๔ ๔๘	คน

๕ ๒๕๕๔ ๓ ๔๗	คน

๖ ๒๕๕๕ ๒ ๔๕	คน

๗ ๒๕๕๖ ๑ ๔๘	คน

 ระบบการเรียนการสอน

	 จัดการศึกษาภาคปกติ	เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเต็มเวลา	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 ๑)	การจัดการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตแบ่งออกเป็น	๓	ระยะ

	 	 	ระยะที่	๑	การศึกษาทั่วไป

	 	 	 เป็นการศึกษาในชั้นปีที่	๑	โดยใช้ระบบทวิภาค	(Semester)

	 	 	ระยะที่	๒	การศึกษาระดับปรีคลินิก

	 	 	 เป็นการศึกษาในชั้นปีที่	๒	และชั้นปีที่	๓	โดยใช้ระบบทวิภาค	(Semester)

	 	 	ระยะที่	๓	การศึกษาระดับคลินิก

	 	 	 เป็นการศกึษาในชัน้ปีที	่๔	ถงึชัน้ปีที	่๖	โดยใช้ระบบการศกึษาตลอดปี	(Year	Course)	

โดย	๑	หน่วยกิตเท่ากับการศึกษาเป็นระยะเวลา	๑	สัปดาห์	 โดยจัดการศึกษาที่	 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรม

ราชเทวี	ณ	ศรีราชา	และโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	เป็นโรงพยาบาลหลัก
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	 ๒)	หลักเกณฑ์การศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระยะที่	๒	และระยะที่	๓

	 	 	เกณฑ์การศึกษาในระยะที่	๒

	 	 	 ต้องผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่	๑	และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต�่ากว่า	๒.๐๐

	 	 	เกณฑ์การศึกษาในระยะที่	๓

	 	 	 ต้องผ่านทุกรายวิชาในชั้นปีที่	๒	–	๓	และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมแต่ละชั้นปี

	 	 	 ไม่ต�่ากว่า	๒.๐๐

สภาพแวดล้อมและสถานท่ีการจัดการเรียนการสอน

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	ตั้งอยู่เลขที่	๑๖๙	ถนนลงหาดบางแสน	ต�าบลแสนสุข	อ�าเภอ

เมือง	จังหวัดชลบุรี	โดยมีอาคารสถานที่	ในการจัดการเรียนการสอนชั้นปรีคลินิก	ดังนี้

 

 ๑. อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

	 เป็นอาคาร	๖	ชั้น	พื้นที่	๙,๐๐๐	ตารางเมตร	ส�าหรับจัดการเรียนการสอนระดับปรีคลินิก

ห้องท�างานอาจารย์และเจ้าหน้าที่	และห้องประชุม

	 	 ๑.	ห้องบรรยาย		 ขนาดความจุ	 ๑๐๐	ที่นั่ง	 จ�านวน	๔	ห้อง

	 	 ๒.	ห้องบรรยาย		 ขนาดความจุ	 ๕๐	ที่นั่ง	 จ�านวน	๓	ห้อง

	 	 ๓.	ห้องบรรยาย		 ขนาดความจุ	 ๓๐	ที่นั่ง	 จ�านวน	๒	ห้อง

	 	 ๔.	ห้องเรียนปฏิบัติการขนาดใหญ่	 	 	 จ�านวน	๘	ห้อง

	 	 ๕.	ห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะด้าน	 	 	 จ�านวน	๒๑	ห้อง

	 	 ๖.	ห้องพักอาจารย์	ห้องละ	๑๐	ที่นั่ง	 	 	 จ�านวน	๕	ห้อง

	 	 ๗.	ห้องประชุม	 	 	 	 	 	 จ�านวน	๑	ห้อง

	 	 ๘.	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 	 	 	 จ�านวน	๒	ห้อง

 

 ๒. อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะแพทยศาสตร์

	 เป็นอาคาร	๖	ชั้น	พื้นที่	๑๓,๘๕๒	ตารางเมตร	ส�าหรับจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการทักษะทางคลินิก	

(Clinical	skill	laboratory)	ส�านักงานคณบดี	และห้องท�างานอาจารย์และเจ้าหน้าที่	ศูนย์วิจัย	ห้องประชุม	และ

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอก

	 	 ๑.	ห้องบรรยาย	ขนาด	 ๕×	๘	และ	๘	×	๘	เมตร		 จ�านวน			๑๑	 ห้อง

	 	 ๒.	ห้องบรรยาย	ขนาด		 ๕×	๑๒	และ	๘	×	๑๐	เมตร	 จ�านวน				๒	 ห้อง

	 	 ๓.	ห้องบรรยาย	ขนาด		 ๑๒	×	๑๔	เมตร		 	 จ�านวน				๓	 ห้อง

	 	 ๔.	ห้องบรรยาย	ขนาด		 ๘	×	๑๔	เมตร	 	 	 จ�านวน				๑	 ห้อง

	 	 ๕.	ห้องประชุม	 ขนาด		 ๘	×	๑๕	เมตร	 	 	 จ�านวน					๑	 ห้อง

	 	 ๖.	ห้องประชุม	 ขนาด		 ๑๕	×	๓๒	เมตร		 	 จ�านวน				๑	 ห้อง

	 	 ๗.	ห้องปฏิบัติการวิจัย	 	 	 	 	 จ�านวน			๑๐	 ห้อง

	 	 ๘.	ห้องเรียนปฏิบัติการขนาดใหญ่	 	 	 จ�านวน			๑๐	 ห้อง

	 	 ๙.	ห้องสมุดทางการแพทย์	 	 	 	 จ�านวน				๑	 ห้อง

	 	 ๑๐.ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 	 	 	 จ�านวน				๑	 ห้อง
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 ๓. การจัดการเรียนการสอนระดับคลินิก 

	 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	จัดการเรียนการสอนระดับคลินิก	ณ	ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา	

ของโรงพยาบาลร่วมผลิต	จ�านวน	๒	แห่ง	คือ	

	 ๓.๑	โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา	สภากาชาดไทย	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี

มีขนาดจ�านวนเตียง	๕๐๐	เตียง	ใช้อาคารเกษตรสนิทวงศ์	ในการจัดการเรียนการสอนชั้นคลินิก	ดังนี้

	 	 -	ห้องประชุม	๑	รองรับนิสิตได้	๓๒	คน

	 	 -	ห้องประชุม	๒	รองรับนิสิตได้	๓๒	คน

	 	 -	ห้องประชุมโถง	รองรับนิสิตได้	๓๒	คน

	 	 -	ห้อง	Common	room	รองรับนิสิตได้	๓๒	คน

	 โดยมีโครงสร้างการบริหาร	ดังนี้

ฝ่ายทางการแพทย์

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ด้านทะเบียน	วัด	และประเมินผล

และประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ด้านวิชาการและพัฒนาหลักสูตร

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ด้านบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ด้านการศึกษาหลังปริญญา

คณะกรรมการบริหารงาน

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ผู้อ�านวยการศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ด้านระบบงานคอมพิวเตอร์	โสตทัศนศึกษา

และสื่อการสอน	

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ด้านกิจการนิสิต	และเสริมสร้างสุขภาพ

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ด้านวิจัยและพัฒนาอาจารย์
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	 ๓.๒	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	อ�าเภอเมือง	จังหวัดปราจีนบุรี	มีขนาดจ�านวนเตียง	๕๐๕	เตียง	

มีงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ	๒	แห่งคือ

 ห้องสมดุหลัก	ตัง้อยูท่ีช่ัน้	๕	อาคารเฉลมิพระเกยีรต	ิให้บรกิารหนงัสอื	และวารสาร	ครอบคลุมทกุสาขา

วิชาชีพ	โดยจัดท�าแบบส�ารวจความต้องการทุกปี

 ห้องสมุดแพทย์	ตั้งอยู่ในห้องพักแพทย์	 โดยมีต�ารามาตรฐานและวารสารการแพทย์	 เพื่อการค้นคว้า

อย่างรวดเร็ว	โดยจัดท�าแบบส�ารวจความต้องการทุกปี

   

	 โดยมีโครงสร้างการบริหาร	ดังนี้

คณะกรรมการบริหารงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษา

ชั้นคลินิก

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ด้านแผนงานและ ประกันคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ด้านประเมินผล การเรียนการสอน	ทะเบียนและ

วัดผล

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ด้านสร้างเสริมสุขภาพ

ฝ่ายทางการแพทย์
คณะกรรมการบริหารงาน

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ผู้อ�านวยการศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาล

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ด้านพัฒนาอาจารย์แพทย ์วิชาการ	และงานวิจัย

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ด้านพัฒนาศักยภาพนิสิต

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ด้านบริหารงานทั่วไป

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ด้านพัฒนาหลักสูตร

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการสอน
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ด้านงานบริหารงานกิจการนิสิต

 คณะแพทยศาสตร์ได้ให้ความส�าคัญกับงานกจิการนสิติ	ซึง่ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	งานบรหิารงาน

กิจการนิสิตได้จัดโครงการให้แก่นิสิตแพทย์	อาจารย์	และบุคลากรได้ท�ากิจกรรมร่วมกัน	จ�านวน	๓๙	โครงการ	

ทัง้นีง้านบรหิารงานกจิการนสิติมภีาระหน้าทีใ่นการดูแลหอพกันสิติแพทย์	โดยเป็นอาคาร	๒	หลงั	แยก	ชาย-หญงิ	

ขนาดกว้าง	๑๘	เมตร	ยาว	๔๐.๕๐	เมตร	สูง	๔	ชั้น	แต่ละชั้นมี	๑๖	ห้อง	พร้อมสิ่งอ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ	

ซึ่งสามารถรองรับนิสิตได้	๑๙๒	คน	โดยให้นิสิตแพทย์ชั้นปรีคลีนิกและแพทย์เวชปฏิบัติเข้าพักในหอพัก

Faculty oF MEDIcINE 

B u r a p h a  u n i v e r s i t y
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ระบบการดูแลนิสิต 

	 คณะแพทยศาสตร์	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนิสิต	โดยดูแลงานด้านการบริหารจัดการภายใน

เกี่ยวกับกิจการนิสิต	ซึ่งกรรมการงานกิจการนิสิตท�าหน้าที่ดังนี้

	 ๑.	ด�าเนินการด้านบริหารจัดการในการบริการต่าง	ๆ	ได้แก่

	 	 ๑.๑	การบริการสิ่งอ�านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน	เช่น	การจัดสื่อเทคโนโลยีเพื่อการ

	 	 	 ศึกษาในคณะ	ห้องสมุด	เป็นต้น

	 	 ๑.๒	การบริการด้านกายภาพทีส่่งเสริมคณุภาพชวีติของนสิติ	เช่น	สภาพแวดล้อม	สถานทีพ่กัผ่อน 

	 	 	 บริการด้านอนามัย	เป็นต้น

	 	 ๑.๓	การบริการด้านการแนะแนวและให้ค�าปรึกษา

	 	 ๑.๔	การบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า

	 ๒.	ก�าหนดแนวทางในการส่งเสริมการจัดการกิจกรรมนิสิต	ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	และคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับการศึกษา

	 ๓.	ส่งเสริมและติดตามผลการจัดกิจกรรมนิสิต

	 ๔.	น�าผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต

	 ๕.	ก�ากับดูแลด้านวินัยและจริยธรรมนิสิต

	 ๖.	ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 	 ๖.๑	ส่งเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคมตามนโยบายและแผนงาน 

	 	 	 ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

	 	 ๖.๒	จัดกิจกรรมน�าไปสู่การสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับบริบทของคณะ 

	 	 	 แพทยศาสตร์

	 	 ๖.๓	ส่งเสริมการบูรณาการด้านภูมิปัญญาไทย	ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริการวิชาการ

	 	 ๖.๔	เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยออกสู่สากล

อาจารย์ท่ีปรึกษา

 คณะแพทยศาสตร์ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแพทย์	 เพ่ือให้ค�าปรึกษาทางด้านวิชาการและ	

แนะแนวทางการใช้ชีวิตให้กับนิสิต	โดยจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา	๑	คน	ต่อการดูแลนิสิต	๖-๘	คน	และจัดให้มี

การพบนิสิตที่อยู่ในการดูแลอย่างเป็นทางการอย่างน้อยภาคการศึกษาละ	๑	ครั้ง	เพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่	

ปัญหา	และรับฟังเรื่องราวต่างๆ	จากนิสิต

 โดยอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตแพทย์ท�าหน้าที่ดังนี้

	 ๑.	ดูแล	ติดตาม	ก�ากับด้านการศึกษาของนิสิตที่ตนได้รับมอบหมาย

	 ๒.	ดูแล	ติดตาม	ก�ากับด้านชีวิตความเป็นอยู่	สุขอนามัยของนิสิตที่ตนได้รับมอบหมาย

	 ๓.	ว่ากล่าวตักเตือนหรือลงโทษทางวินัยตามสมควร	และตามความจ�าเป็น

	 ๔.	วางแผนและให้ค�าปรึกษากับโครงการของนิสิต	เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

	 ๕.	ดูแล	ติดตาม	ก�ากับ	และประเมินผลการด�าเนินงานของกิจกรรมของนิสิตและงานกิจการนิสิต

	 ๖.	ให้ค�าปรึกษาแก่สโมสรและชมรมต่าง	ๆ	ของคณะฯ

	 ๗.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
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งานบริหารงานกิจการนิสิต	มีภาระงานในความรับผิดชอบ	แบ่งออกเป็น	๕	หน่วย	ดังนี้

	 ๑.	หน่วยบริหารกิจการนิสิต	ประกันคุณภาพและยุทธศาสตร์

	 ๒.	หน่วยวินัยและพัฒนานิสิต

	 	 ๒.๑	หน่วยย่อย	วินัยนิสิต

	 	 ๒.๒	หน่วยย่อย	พัฒนานิสิต

	 ๓.	หน่วยกิจกรรมและสโมสรนิสิต

	 	 ๓.๑	หน่วยย่อย	กิจกรรมนิสิต	 	

	 	 ๓.๒	หน่วยย่อย	สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์

	 ๔.	หน่วยสวัสดิการและหอพักนิสิต

	 	 ๔.๑	หน่วยย่อย	สวัสดิการนิสิต

	 	 ๔.๒	หน่วยย่อย	หอพักนิสิตแพทย์

	 ๕.	หน่วยแนะแนวและให้ค�าปรึกษานิสิต

	 	 ๕.๑	หน่วยย่อย	ที่ปรึกษานิสิต

	 	 ๕.๒	หน่วยย่อย	แนะแนวนิสิต

	 ซึ่งในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	งานบริหารงานกิจการนิสิต	คณะแพทยศาสตร์	 ได้มีการจัดกิจกรรม

และโครงการให้แก่นิสิตอย่างหลากหลาย	โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น	๕	ด้าน	ดังนี้	

	 ๑.	ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

	 ๒.	ด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ

	 ๓.	ด้านสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

	 ๔.	ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

	 ๕.	ด้านบ�าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิง่แวดล้อม	ซึง่ทางงานกจิการนสิิตจะมกีารจดักจิกรรมหรอืโครงการ

เพื่อให้สอดคล้องกันในแต่ละด้าน	ซึ่งการจัดกิจกรรมใน	๕	ด้านนี้ยังเป็นการท�ากิจกรรมหรือโครงการเพื่อให้

ครอบคลุมส�าหรับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะด้วย

M E D I C H I N E
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ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์

 โครงการ “ปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตรุ ่น ท่ี ๗  

      ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๖”

 คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	 ได้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี	หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	ประจ�าปี	๒๕๕๖	จ�านวน	๔๘	คน	ซึ่งจัด
งานปฐมนเิทศนสิติหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑติรุน่ที	่๗	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๖	
ในวันพฤหัสบดีที่	 ๓๐	พฤษภาคม	พ.ศ.	 ๒๕๕๖	
เวลา	๐๘.๓๐	 -	๑๓.๐๐	น.	ณ	ห้อง	๖๐๑	อาคาร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	คณะแพทยศาสตร์	 
มหาวทิยาลยับรูพา	เพ่ือให้นสิติแพทย์ได้ท�าความรูจ้กั 
กับคณาจารย์	สถานที่เรียน	และสถาบันร่วมผลิต 
ตลอดจน เ ข ้ า ใ จ แนวทา ง ในกา ร เ รี ยนวิ ช า
แพทยศาสตร์	
	 โดยมี	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 นายแพทย์
พิสิษฐ์	 พิริยาพรรณ	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์	
กล่าวต้อนรับผู้ปกครองพร้อมด้วยนิสิตใหม่	และ
เปิดงานพิธีปฐมนิเทศ	นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติ
จากผู้บริหารและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ	 กล่าวให้
โอวาทแก่นิสิตใหม่ด้วย

ด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ

  โครงการเข้าร่วม “กีฬาเฟรชชี่ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๖”

	 งานบริหารงานกิจการนิสิต	และสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์	 ได้ร่วมกันจัดโครงการเข้าร่วม	 “กีฬา

เฟรชชี่	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๖”	ในระหว่างวันที่	๙-๓๐	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๖	ณ	สนามกีฬาเชาวน์	มณีวงษ์	

และสนามกีฬาต่าง	ๆ	ภายในมหาวิทยาลัยบูรพา	 เพื่อเป็นการเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยและเปิดโอกาสให้นิสิต

ใหม่ได้ท�าความรู้จักเพื่อนในคณะและต่างคณะ	ซึ่งถือเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่ง	อีกท้ังก่อให้เกิดความ

สามัคคีข้ึนในหมู่คณะ	และเป็นการฝึกให้นิสิตได้วางแผนการท�างานและแสดงความสามารถในแต่ละด้านของ

ตนเองออกมา	อาทิเช่น	การแสดงของแสตนด์เชียร์และผู้น�าเชียร์	การแข่งขันกีฬาต่าง	ๆ	ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ยัง

เป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนิสิตในมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย	
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ด้านสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

  โครงการ “ท�าดีเพ่ือพ่อ อาสาส่งสุขปีใหม่ ๒๕๕๖”

 งานบริหารงานกิจการนิสิต	 ได้จัดโครงการ	

“ท�าดีเพื่อพ่อ	อาสาส่งสุขปีใหม่	๒๕๕๖”	ใน

วนัพธุที	่๒๖	ธนัวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕	ณ	อาคาร

ศรีนครนิทร์	โรงพยาบาลมหาวทิยาลยับูรพา	

เนื่องด้วยการให้การบริการผู้ป่วยควรตั้ง

อยู่บนพื้นฐานแห่งความเข้าใจ	การที่นิสิต

แพทย์ได้มีการอบรมจิตใจผ่านกิจกรรม

ต่างๆ	 ถือเป็นการขัดเกลาและบ่มเพาะ

ความเป็นแพทย์ผ่านกิจกรรมต่างๆ	 ซึ่ง

กิจกรรมขับร้องประสานเสียงและมอบ

ดอกไม้	 นับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ส ่งเสริม

และสร้างทัศนคติที่ดีเพ่ือให้นิสิตแพทย์เรียนรู้ในการแบ่งปันและสร้างความสุขกับคนรอบข้างประกอบกับ

เดือนธันวาคม	 ซ่ึงเป็นเดือนมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย	อันเป็นเดือนพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู ่หัว	 และเพื่อเป็นการส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 ต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

คณะผูจ้ดัท�าโครงการจึงได้จดัท�ากจิกรรมในรูปแบบจติอาสา	เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล	เนือ่งในวโรกาสวนัเฉลมิ

พระชนมพรรษา	“๕	ธันวา	มหาราช”
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ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

  โครงการ “วันมหิดล ประจ�าปี ๒๕๕๖”

 งานบริหารงานกิจการนิสิต	 ได้จัดโครงการ 
“วนัมหดิล	ประจ�าปี	๒๕๕๖”	ในวนัองัคารที	่๒๔	กนัยายน	
พ.ศ.	๒๕๕๖	ณ	ห้องประชุม	๖๐๑	อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	
เนื่องด้วย	วันที่	๒๔	กันยายน	ของทุกปี	เป็นวันมหิดล	โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการนี้เพื่อเป็นการร�าลึก 
ในพระมหากรณุาธคุิณต่อสมเด็จพระมหติลาธเิบศร	อดลุยเดชวกิรม	พระบรมราชชนก	พระราชบดิาแห่งการแพทย์ 
แผนปัจจุบันของไทย	ที่ตลอดระยะเวลา	๑๒	ปี	ท่านได้ทรงอุทิศพระองค์ให้แก่วงการแพทย์และการสาธารณสุข

ของประเทศไทยอย่างล้นเหลือ

ด้านบ�าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

  โครงการ “ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน คณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๖”

	 งานบริหารงานกิจการนิสิต	และสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์	 ได้ร่วมกันจัดโครงการ	 “ค่ายอาสา

พัฒนาชุมชน	คณะแพทยศาสตร์	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๖”	ในระหว่างวันที่	๒๑	-	๒๒	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖ 

ณ	กรมก่อสร้างและพฒันา	ฐานทพัเรอืสตัหบี	อ.สัตหีบ	จ.ชลบุร	ีและ	วัดเทพประสาทเตาถ่าน	อ.สัตหีบ	จ.ชลบรุี	

เพื่อส่งเสริม

ให้นสิติแพทย์

มีจิตอาสาต่อ

ส ่วนรวมซึ่ ง

เป็นส่ิงที่ควร

จ ะ ป ลู ก ฝ ั ง

ตั้งแต่ยังเป็น

นิ สิ ตแพทย 	์

ควบคู ่ไปกับ

การเรียนการสอนวิชาแพทย์	เพื่อก่อให้เกิดจิตส�านึกในตัวของนิสิตแพทย์ตั้งแต่แรกเริ่ม	พัฒนาตนเองจนกระทั่ง

เติบโตไปเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตต่อไป	นอกจากนี้	 การมีจิตอาสาก็เป็นสิ่งที่ท�าให้บุคคลทั่วไปยอมรับนับถือ 

และมองว่าเราเป็นผู้มีความเสียสละอย่างจริงใจ	ประกอบกับท�าให้ผู้ร่วมงานมีความนับถือ	และสามารถท�างาน

ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ส่งผลให้งานประสบความส�าเร็จ
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	 ทั้งนี้	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	งานบริหารงานกิจการนิสิต	ยังมีการจัดกิจกรรมและโครงการที่มี

ความร่วมมอืกบัต่างประเทศ	โดยมสีมาพนัธ์นสิิตนกัศกึษาแพทย์นานาชาต	ิเป็นศนูย์กลางในการเข้าร่วมกจิกรรม

ต่าง	ๆ	ซึ่งมีโครงการดังนี้

 การเข้าร่วมประชุม	AMSC	 (Asian	Medical	Students’	Conference)	 ในระหว่างวันที่	 ๓-๑๐	

กรกฎาคม	พ.ศ.๒๕๕๖	ณ	กัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	 โดยมีนิสิตแพทย์	จ�านวน	๑	คน	 เข้าร่วมในการ

ประชุมครั้งนี้	คือ	นางสาวนีรา	สารภี	(นิสิตแพทย์ชั้นปีที่	๑)
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ด้านการวิจัย

 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	คณะแพทยศาสตร์	ได้ด�าเนินการพัฒนาระบบและกลไกบริหารงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์	โดยมีผลการด�าเนินงานดังต่อไปนี้	

ตารางรายละเอียดของแหล่งทุนวิจัย จ�านวนโครงการวิจัยและงบประมาณ

ท่ีคณะแพทยศาสตร์ได้รับการสนับสนุน

ล�าดับ แหล่งทุน จ�านวนโครงการวิจัย
งบประมาณที่ได้รับการ

สนับสนุน

๑ เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ ๖ ๑,๖๓๘,๗๕๐

๑.๑	เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์	 ๕ ๑,๓๒๐,๗๕๐

๑.๒	เงินรายได้ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑ ๓๑๘,๐๐๐

๒ งบประมาณแผ่นดิน
๒	แผนงาน	

๑๑	โครงการ
๒,๑๙๗,๕๐๐

๒.๑	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

(สปสช.)
๒ ๑๐๐,๐๐๐	

๒.๒	ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

(วช.)	

๒	แผนงาน	

๙	โครงการ
๒,๐๙๗,๕๐๐

รวม
๒ แผนงาน 

๑๗ โครงการ
๓,๘๓๖,๒๕๐

39คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

Annual Report 2013

Faculty of MEDICINE
Burapha university



๑. โครงการวิจัยจากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์

 ๑.๑ ทุนวิจัยจากเงินรายได้คณะแพทยศาสตร์	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	จ�านวน	๕	ทุน

เป็นจ�านวนเงิน	๑,๓๒๐,๗๕๐	บาท

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยจากเงินรายได้ของส่วนงาน

ล�าดบั ชื่อเรื่อง หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณ

ที่ได้รับการ

สนับสนุน

๑ การใช้กระบวนการกลุ ่ม	 และ

การสะท้อนการเรียนรู ้ 	 เ พ่ือ

พัฒนาการมีส่วนร่วม	 และการ

คิดวิเคราะห์การเรียนการสอน

วิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและ

ชุมชนของนิสิตแพทย์ชั้นปี	๑

รศ.พญ.สมจิต

พฤกษะริตานนท์

พญ.มยุรี	พิทักษ์ศิลป์

ผศ.นพ.พิสิษฐ์	พิริยาพรรณ

๖๒,๖๐๐

๒ ประสิทธิภาพในการประเมิน

ภาวะไส้ต่ิงอักเสบด้วยอัลตราซาวนด์ 

ในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก

พญ.ศรสุภา	ลิ้มเจริญ พญ.อลิสรา	วงศ์สุทธิเลิส

นพ.อดิสรณ์	บุญญฤทธิ์

๔๙,๙๐๐

๓ การประเมินหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต	ฉบับ

	พ.ศ.	๒๕๔๙	คณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยบูรพา

ดร.เวธกา	กลิ่นวิชิต ผศ.นพ.พิสิษฐ์	พิริยาพรรณ

นายสรร	กลิ่นวิชิต

น.ส.สุกัญญา	ยิ้มใย

๑๕๖,๒๕๐

๔ ค่าความหนาแน่นกระดกูในกลุม่

บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา	

:	เปรยีบเทยีบอาหารและรปูแบบ

การด�าเนินชีวิต

พญ.อลิสรา	วงศ์สุทธิ

เลิศ

ผศ.ศิริพร	จันทร์ฉาย

ดร.วัลลภ	ใจดี

น.ส.เพชรัตน์	อ้นโต

๘๑๕,๕๐๐

๕ ภาวะสุขภาพและการเจ็บป่วย

จากการท� า งานของลู ก เ รื อ

พาณิชย์

นพ.สุริยา	โปร่งน�้าใจ อาจารย์กร	ลาวัง

นพ.สมชาย	ยงศิริ

พญ.ผกาพรรณ	ดินชูไท

พญ.เพ็ชรงาม	ไชยวานิช

พญ.รัชนีพร	ชื่นสุวรรณ

๒๓๖,๕๐๐
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 ๑.๒	ทุนวิจัยจากเงินรายได้ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	จ�านวน	๑	ทุน

เป็นจ�านวนเงิน	๓๑๘,๐๐๐	บาท

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยจากเงินรายได้ของศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ล�าดบั ชื่อเรื่อง หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณ

ที่ได้รับการ

สนับสนุน

๑ การออกแบบต้นแบบอุปกรณ์

น�าร่องการเจาะสกรูท่ีกระดูก

ต้นคอ	ข้อที่	๓	-	๗

นพ.กิตติ	อรุณจรัสธรรม ดร.ปัญญา	อรุณจรัสธรรม	 ๓๑๘,๐๐๐

๒. โครงการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน

 ๒.๑	โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)

	 ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	จ�านวน	๒	โครงการ	เป็นจ�านวนเงิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยท่ี ได้รับทุนสนับสนุนจาก

ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ล�าดบั ชื่อเรื่อง หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณ

ที่ได้รับการ

สนับสนุน

๑ การพัฒนาศักยภาพแกนน�า

สุขภาพชุมชน	 เพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิตผู ้สู งวัย	 โดย

การลดภาวะปัสสาวะเล็ดใน

ชุมชนเทศบาลแสนสุข	ชลบุรี

พญ.มยุรี	พิทักษ์ศิลป์ น.ส.พวงทอง	อินใจ

ดร.กาญจนา	พิบูลย์

๕๐,๐๐๐

๒ นวัตกรรมการพัฒนาความ

เข ้มแข็งของระบบสุขภาพ

ปฐมภูมิในชุมชนที่มีความ

หลากหลาย	 :	องค์ประกอบ

แห่งความส�าเร็จ

รศ.พญ.สมจิต	พฤกษะริตา

นนท์

พญ.มยุรี	พิทักษ์ศิลป์

น.ส.พวงทอง	อินใจ

น.ส.ขันทอง	สุขผ่อง

ดร.กาญจนา	พิบูลย์

น.ส.คนึงนิจ	อุสิมาศ

๕๐,๐๐๐
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  ๒.๒	โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	จ�านวน	๒	แผนงาน	๙	โครงการ	รวมเป็นงบประมาณ	๒,๐๙๗,๕๐๐	บาท

ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยจากงบประมาณของส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ที่ ชื่อเรื่อง หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณ

ที่ได้รับการ

สนับสนุน

๑ แผนงานวิจัย	 เ ร่ือง	 “การ

พัฒนารูปแบบการดูแลภาวะ

สุขภาพผู้สูงอายุครบวงจร

แบบบูรณาการ	(ปีที่	๒)”

ผศ.นพ.พิสิษฐ์

พิริยาพรรณ

ดร.เวธกา	กลิ่นวิชิต

นส.คนึงนิจ	อุสิมาศ

๔๖,๙๐๐

๒ แผนงานวิจัย	 เ ร่ือง	 “การ

พัฒนาเมืองผู้สูงอายุแสนสุข	

(ปีที่	๑)”

ดร.	เวธกา	กลิ่นวิชิต ผศ.นพ.พิสิษฐ์	พิริยาพรรณ

	น.ส.คนึงนิจ	อุสิมาศ

๖๖,๒๐๐

๓ การพัฒนาสารสนเทศด้าน

สุขภาพของผู้สูงอายุ	(ปีที่	๒)

ดร.	เวธกา	กลิ่นวิชิต ผศ.ดร.ยุวดี	รอดจากภัย*

(*คณะสาธารณสุขศาสตร์)

น.ส.คนึงนิจ	อุสิมาศ

๑๓๑,๕๐๐

๔ การพัฒนารูปแบบการดูแล

ภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ	

(ปีที่	๒)

นพ.สมชาย	ยงศิริ ผศ.นพ.พิสิษฐ์	พิริยาพรรณ	

ดร.สุกัญญา	เจริญวัฒนะ*

(*คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)	

นพ.สุริยา	โปร่งน�้าใจ

พญ.ผกาพรรณ	ดินชูไท

พญ.เพ็ชรงาม	เต็งพฤทธิ์ธนากร

พญ.ศิริพร	ตั้งจาตุรนต์รัศมี

พญ.อรพิณ	ธนวินนานนท์

๓๐๕,๒๐๐

๕ รูปแบบการเตรียมความ

พร้อมของผู้สูงอายุสู่การตาย

อย่างสงบที่โรงพยาบาล

(ปีที่	๑)

ผศ.นพ.พิสิษฐ์

พิริยาพรรณ

 

ดร.เวธกา	กลิ่นวิชิต	

น.ส.พวงทอง	อินใจ

ผศ.ดร.สิริลักษณ์	โสมานุสรณ์	
 

๑๒๒,๓๐๐

๖ วินิจฉัยชุมชนด้านสุขภาพผู้

สูงอายุ	 และแกนน�าสุขภาพ

ครอบครัว	 เทศบาลเมือง

แสนสุข	จังหวัดชลบุรี	

(ปีที่	๑)

พญ.มยุร	ีพทิกัษ์ศิลป์ ดร.เวธกา	กลิ่นวิชิต

น.ส.พวงทอง	อินใจ

ดร.กาญจนา	พิบูลย์

น.ส.คนึงนิจ	อุสิมาศ

๑๒๘,๔๐๐
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ตารางรายละเอียดโครงการวิจัยจากงบประมาณของส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (ต่อ)

ที่ ชื่อเรื่อง หัวหน้าโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย

งบประมาณ

ที่ได้รับการ

สนับสนุน

๗ การพัฒนาแกนน�าสุขภาพ

ครอบครัว	และชุมชนเพื่อการ

ดูแลผู ้สูงอายุ	 เทศบาลเมือง

แสนสุข	จังหวัดชลบุรี	(ปีที่	๑)

ดร.เวธกา	กลิ่นวิชิต ผศ.นพ.พิสิษฐ์	พิริยาพรรณ

น.ส.พวงทอง	อินใจ

ดร.กาญจนา	พิบูลย์

นายสรร	กลิ่นวิชิต

น.ส.คนึงนิจ	อุสิมาศ

๒๕๐,๐๐๐

๘ การดแูลสขุภาพผูส้งูอายทุีเ่ป็น

โรคเบาหวาน	โดยให้ครอบครวั

และชุมชนมีส่วนร่วม	(ปีที่	๑)

ผศ.นพ.พิสิษฐ์

พิริยาพรรณ

ดร.เวธกา	กลิ่นวิชิต

นพ.สุริยา	โปร่งน�้าใจ

พญ.ผกาพรรณ	ดินชูไท

พญ.เพ็ชรงาม	ไชยวานิช

๒๐๔,๑๐๐

๙ การดูแลสุขภาพจิตผู ้สูงอายุ

ที่เป็นโรคเรื้อรัง	 แนวทฤษฎี

โปรแกรมภาษาประสาทสมัผสั	

(ปีที่	๑)

นายสรร	กลิ่นวิชิต ดร.เวธกา	กลิ่นวิชิต

น.ส.พวงทอง	อินใจ

น.ส.สมหญิง	บู่แก้ว	

๒๐๑,๙๐๐

๑๐ พัฒนาภูมิ ป ัญญาท ้องถิ่ น

แสนสุข	และจิตอาสาผู้สูงอายุ	

(ปีที่	๑)

น.ส.พวงใจ	อินใจ รศ.ดร.สมหมาย	แจ่มกระจ่าง

รศ.ดร.ศรีวรรณ	ยอดนิล

น�้าทิพย์	ค�าแร่

๒๔๐,๕๐๐

๑๑ รูปแบบการจัดบริการส�าหรับผู้สูง

อายุแบบไปกลับในโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยบูรพา	(ปีที่	๑)

ดร.กาญจนา	พิบูลย์ ผศ.นพ.พิสิษฐ์	พิริยาพรรณ

พญ.มยุรี	พิทักษ์ศิลป์

ดร.เวธกา	กลิ่นวิชิต

น.ส.พวงทอง	อินใจ

ดร.นพ.เกษม	ใช้คล่องกิจ*

(*คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา)

๔๐๐,๕๐๐
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๓. งานวิจัยท่ี ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 

ชื่อผู้วิจัย ชื่องานวิจัย

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/	ปีที่พิมพ์/ฉบับ

ที่พิมพ์/วันเดือนปีที่ตีพิมพ์/หน้าที่

ลงพิมพ์

Boonchna Pongcharoen MD,

Thanasak yakampor MD,

Keerati Charoencholvanish 

MD. 

Patellar Tracking and Anterior 

Knee Pain are Similar After 

Med ia l  Pa rapa te l l a r  and 

Midvastus  Approaches in 

Minimally Invasive TKA.

Clinical Orthopaedics and Related 

research. 30 January 2013.

Nattapol tammachote,

Supakit Kanitnate,

Sudsayam Manuwong,

Thanasak yakampor,

Phonthakorn Panichkul.

I s  Pa in  a f te r  Bet te r  w i th 

Per ia r t i cu la r  In ject ion or 

Intrathecal Morphine?

Clinical Orthopaedics and Related 

research. 9 February 2013.

Panya Aroonjarattham,

kitti Aroonjarattham,

Kriskria Sitthiseripratip,

Banchong Mahaisavariya.

The Comparative Effect of TGN, 

Gamma 3 Long Nail and Dynamic 

HipScrew to the Reversed 

Obliquely Fracture with Finite 

Element Analysis for the 3rd 

TSME Conference on Mechanical 

Engineering (TSME-ICoME).

The 3 rd THME International 

Conference on Mechanical 

Engineering. October 2012, 

Chaing Rai.

Somchai Yongsiri,

Jiranuch Thammakumpee.

Cha r a c t e r i s t i c s  o f  Tox i c 

Epidermal Necrolys is  and 

Stevens-Johnson Syndrome: 

A5-Year Retrospective Study.

J Med Assoc Thai 2013; Vol 96 

No. 4: 399-406
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๔. บทความวิชาการท่ี ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ชื่อผู้เขียนบทความ ชื่อบทความวิชาการ

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์/	ปีที่พิมพ์/

ฉบับที่พิมพ์/วันเดือนปีที่ตีพิมพ์/

หน้าที่ลงพิมพ์

Sukree Khumrak MD, 

Thanasak yakampor MD. 

Ceramic on Ceramic Bearings. The Bangkok Medical Journal. 

September 2012 V.4.

จิรนุช ธรรมค�ำภีร์

และสมชำย ยงศิริ.

Toxic epidermal necrolysis. วำรสำรโรงพยำบำลชลบุรี. ปีที่ ๓๗

ฉบับที่ ๓ กันยำยน-ธันวำคม ๒๕๕๕

กิตติ กรุงไกรเพชร และ

ลักษณำพร กรุงไกรเพชร.

ควำมรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมกำร

บริโภคอำหำรของนิสิต มหำวิทยำลัย

บูรพำ

วำรสำรโรงพยำบำลชลบุรี ปีที่ ๓๗

ฉบับที่  ๑ เดือน มกรำคม-เมษำยน 

๒๕๕๖

กิตติ กรุงไกรเพชร และ

ลักษณำพร กรุงไกรเพชร.

พฤติกรรมกำรบริโภคสุรำของนิสิต

ปริญญำตรี มหำวิทยำลัยแห่งหนึ่งใน

ภำคตะวันออก.

วำรสำรโรงพยำบำลชลบุรี ปีที่ ๓๗

ฉบับที่  ๑ เดือน มกรำคม-เมษำยน 

๒๕๕๖
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ด้านการบริการวิชาการ

 คณะแพทยศาสตร์มโีรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นหน่วยงานหลักทีใ่ห้บรกิารทางวิชาการแก่สงัคม	

ทั้งด้านการรักษาพยาบาล	การให้ความรู้ทางสุขภาพแก่ชุมชน	โดยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง	เช่น	

แพทย์	พยาบาล	 เภสัชกร	 เป็นต้น	 โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน	 เช่น	

ของมหาวิทยาลัยบูรพา	กรมบัญชีกลาง	ส�านักงานประกันสังคม	บริษัทประกันชีวิต	 เป็นต้น	ซึ่งมีงบประมาณ

สนับสนุนต่อเนื่อง	 โดยการก�ากับดูแลของคณะกรรมการประจ�าคณะแพทยศาสตร์มีการบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนนิสิตคณะแพทยศาสตร์	ตั้งแต่ชั้นปรีคลินิก	 ในรายวิชาเวชศาสตร์

ครอบครัวและชุมชน	ส่วนในชั้นคลินิกเกือบทุกรายวิชาจะมีการบูรณาการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน 

การสอนแทบทั้งสิ้นรวมทั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ให้กับคณะแพทยศาสตร์	 และคณะอื่นเช่น	คณะพยาบาลศาสตร์	คณะสาธารณสุขศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา	 ซ่ึงมีการน�าบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนและแต่งตั้งเป็นครูคลินิก

ประจ�าทุกหน่วยงานเพื่อให้สามารถรองรับการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาได้โดยเน้นการ 

บรูณาการความรู้ภาคทฤษฎีของผู้เรียนเข้ากับภาคปฏบิตัติามสถานการณ์จรงิของผู้เรยีนเพือ่ให้ผูเ้รยีนเกดิทกัษะ

ความรู้ความเข้าใจและสามารถน�าไปใช้งานได้จริง

โครงการบริการวิชาการแก่สังคมเงินจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

	 คณะแพทยศาสตร์ได้จดัโครงการบริการวชิาการแก่สงัคมจากเงนิรายได้มหาวทิยาลยั	จ�านวน	๔	โครงการ 

จ�านวนเงิน	๒๖๕,๗๙๘	บาท

ตารางรายละเอียดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย

ล�าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ (บาท)

๑
โครงการออกหน่วยพ้ืนที่บริการสาธารณสุข

จ�านวน	๘	ครั้ง
ฝ่ายวิชาการและวิจัย ๑๖๕,๗๙๘

๒ โครงการให้ความรู	้และดแูลสขุภาพแก่ชุมชน ฝ่ายวิชาการและวิจัย ๑๐,๐๐๐

๓ โครงการฝึกภาคสนามชมุชนแบบผสมผสาน ฝ่ายวิชาการและวิจัย ๕๐,๐๐๐

๔
โครงการเผยแพร่ความรู้ทางการแพทย์

สู่สังคม
	ฝ่ายวิชาการและวิจัย ๔๐,๐๐๐

 

46 รายงานประจ�าปี ๒๕๕๖

Annual Report 2013

Faculty of MEDICINE
Burapha university



	 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา	คณะแพทยศาสตร์	 ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยบูรพา	ได้มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการที่หลากหลายทั้งนี้น�าเสนอเพียงส่วนหนึ่งที่เป็นกิจกรรม

เด่น	ทั้งสิ้น	๔	โครงการ

๑. โครงการควบคุมป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน ปี ๒๕๕๖
ได้รับงบประมาณ	๕๐,๐๐๐	บาท	จากเงินกองทุนต�าบล	 เทศบาลเมืองแสนสุข	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คือ 

การพยาบาลเวชศาสตร์ชุมชน	ฝ่ายบริการวิชาการและการพยาบาล

 กิจกรรมที่ ๑	วันที่	๗	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๖	ร่วมเดินรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกกับเทศบาล

เมืองแสนสุขและชุมชน	บริเวณรอบตลาดหนองมน	พิธีเปิดโดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและนายก

เทศบาลเมืองแสนสุข	นายณรงค์ชัย	คุณปลื้ม

 กิจกรรมท่ี ๒	ในวนัเดยีวกนัหลงัจากเดินรณรงค์แล้ว	นสิติคณะสาธารณสขุศาสตร์ร่วมกบังานเวชศาสตร์

ชุมชน	 ได้ออกรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	ส�ารวจลูกน�้ายุงลายในหอพัก	บ้านพักบุคลากร	 ใน

มหาวิทยาลัยบูรพา	 โดยให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์	 เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	และขอความ

ร่วมมือให้ประชาชนท�าลายแหล่งเพาะพันธุ์และก�าจัดลูกน�้ายุงลาย

 

 กิจกรรมที่ ๓	วันที่	๑๙	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	ใน

กลุ่มนิสิต	มีการจัดซุ้มเกมส์สอดแทรกความรู้	 ให้แก่นิสิต	บุคลากร	และประชาชนที่มาออกก�าลังกายช่วงเย็น	

บริเวณรอบสวนนันทนาการ	
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 กิจกรรมที่ ๔	ในทุกวันจันทร์และอังคาร	ตั้งแต่วันที่	๙	กรกฎาคม	ถึง	วันที่	๙	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๖	ได้

สอดแทรกกิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกไปกับโครงการตรวจคัดกรองสุขภาพนิสิต	 ในหอพัก

นิสิต	มีการให้ความรู้	แจกแผ่นพับ	แจกยาทากันยุง

 

 กิจกรรมท่ี ๕	กิจกรรมรณรงค์ควบคมุป้องกนัโรคไข้เลอืดออก	ในโรงพยาบาล	แจกทรายอะเบท	แผ่นพบั

ให้ความรู้

 

 กิจกรรมที่ ๖	กิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก	ในโรงเรียน	โดยมีคณะกรรมการนักเรียน

เป็นแกนน�าหลักในการท�ากจิกรรม	แจกยาทากนัยุง	แผ่นพบัให้ความรู	้มกีารร้องการเต้นเพือ่เพิม่ความน่าสนใจ
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๒. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๖ 
	 ได้รับงบประมาณ	๓๑,๓๐๐	บาท	จากเงินรับฝากเงินรายได้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า

	 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	คือ	งานการพยาบาลเวชศาสตร์ชุมชน	ฝ่ายบริการวิชาการและการพยาบาล

	 วันที่	๗	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๗	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	ตั้งแต่เวลา	๐๙.๐๐	–	๑๒.๐๐	น.	วันพุธ

แรกของทุกเดือน	ตามปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	๔๐	คน	

	 โครงการจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้สูงอายุและได้มีการด�าเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุข

ภาพผู้สูงอายุเรื่อยมาและได้จัดตั้งชมรมรวมเป็นระยะเวลากว่า	๖	ปี	และต้องการให้ชมรมผู้สูงอายุเป็นชมรมผู้

สูงอายุคุณภาพตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข	เพื่อดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบ	ให้มีภาวะสุขภาพที่ดีทั้ง

กายและใจ	และป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังในกลุ่มผู้สูงอายุ	กิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้	

กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เดือน กิจกรรม

๑.		ตุลาคม ขัดกระจก

๒.		พฤศจิกายน บรรยายวิชาการ	เรื่องความดันโลหิตสูง

๓.		ธันวาคม สาธิตการท�า	ขนมลูกชุบ

๔.		มกราคม สังสรรค์ปีใหม่และครบรอบ	๗	ปีชมรม

๕.		กุมพาพันธ์ บรรยายวิธีการใช้ยาในผู้สูงอายุ

๖.		มีนาคม พับดาว/พับใบเตย

๗.		เมษายน ประเพณีรดน�้าด�าหัวและสงกรานต์

๘.		พฤษภาคม กิจกรรมบ�าบัด	เพื่อผู้สูงอายุ

๙.		มิถุนายน บรรยายวิชาการเรื่องโรคเบาหวาน

๑๐.	กรกฎาคม ตรวจสุขภาพประจ�าปี+พับกระดาษ

๑๑.	สิงหาคม ธรรมะในชีวิตประจ�าวัน

๑๒.	กันยายน ปิดงบประมาณ
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๓. โครงการ พัฒนาระบบงาน และสนับสนุนการจัดบริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่น
	 งบประมาณเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแสนสุขประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖

	 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ทีมงานการพยาบาลเวชศาสตร์ชุมชน	ฝ่ายบริการวิชาการวิชาการและการ

พยาบาล	และคณะกรรมการคลินิกเพื่อนใจวัยใส	ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ	

	 โครงการนี้จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนการจัดบริการคลินิกวัยรุ่น	 “คลินิกเพื่อนใจวัยใส”	ที่ให้บริการปรึกษา

ปัญหาสุขภาพในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน	ช่วงอายุ	๑๐-๒๔	ปี	และครอบครัว	โดยให้บริการเชิงรุกและตั้งรับ	เพื่อ

ส่งเสรมิให้นกัเรยีน	นสิิต	นกัศกึษา	ประชาชนทัว่ไปได้รบัทราบข้อมลู	แนวทางการป้องกนัโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 

การป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์	รวมถึงการสร้างแกนน�าเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเอดส์และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์	สนับสนุนสื่อความรู้การดูแลสุขภาพ	สนับสนุนและสาธิตการใช้ถุงยางอนามัย	 เพื่อใช้ในป้องกัน

โรคและเพื่อการศึกษา	ทั้งนี้การจัดบริการต้องเป็นไปตามมาตรฐาน	มีระบบการบริหารจัดการ	กลุ่มเป้าหมาย 

เข้าถึงได้สะดวก	 มีบริการที่ครอบคลุมความต้องการ	และเป็นบริการที่มีประสิทฺธิภาพเป็นมิตรต่อวัยรุ่นและ

เยาวชน	ตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่	๑	(๒๕๕๓-๒๕๕๗)	

	 ตลอดปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	ได้จัดกิจกรรรณรงค์ให้ความรู้	เสริมทักษะการใช้ชีวิตในกลุ่มนักเรียน

และนิสิต	จ�านวน	๗	 กิจกรรม	 ให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพผ่านโทรศัพท์สายด่วน	สื่อออนไลน์เฟสบุค 

จดหมายอิเลคทรอนิกส์	และให้บริการให้ค�าปรึกษาในคลินิกเพื่อนใจวัยใส	โดยมีผู้รับบริการจ�านวน	๑๔๐	ราย	

โดยเฉลี่ย	๑๒	ราย/เดือน

	 ความส�าเร็จของโครงการ	 คลินิกเพื่อนใจวัยใสได้รับคัดเลือกจากส�านักอนามัยการเจริญพันธุ ์

กรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสขุ	ให้เป็นตวัแทนเขตเข้าร่วมกจิกรรมรณรงค์ให้ความรูก้บัเยาวชนเพือ่ชะลอการมี

เพศสัมพนัธ์	หรือมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภยัร่วมกบัองค์กรแพทย์	ส�านกัโรคเอดส์	ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุ

การสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	และไทยทีวีสีช่อง	๓	รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง	เมื่อวันที่	๕	กรกฏาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	

และเข้ารับเกียรติบัตร	Youth	Friendly	Health	Services	Clinic	Awards	ผลงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็น

มติรส�าหรบัวัยรุน่และเยาวชนผ่านเกณฑ์ในระดับจงัหวัดและระดับเขต	ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ	

เมื่อวันที่	๑๐	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	ระยะเวลาในการรับรอง	ตั้งแต่วันที่	๙	เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๖	ถึงวันที่	๘	

เมษายน	พ.ศ.	๒๕๕๙	และรางวัลผลงานชนะเลิศด้านบริการวิชาการแก่สังคม	ในงานมหกรรมผลงานคุณภาพ	

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	เมื่อวันที่	๒	-๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๖
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๔. โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
 งบประมาณ	เงินรับฝากเงินรายได้บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖

 หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ งานการพยาบาลเวชศาสตร์ชุมชน	ฝ่ายบรกิารวิชาการวชิาการและการพยาบาล	

โครงการนีม้วีตัถปุระสงค์	เพือ่ให้ประชากรอาย	ุ๑๕	ปีขึน้ไปได้รับการคดักรองโรคเบาหวาน	ความดนัโลหติสงู	และ

เพือ่ให้ประชาชนกลุม่นีไ้ด้รับความรู้เร่ืองโรคเบาหวาน	ความดันโลหติสงู	และแนวทางการปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม	

โดยประเมินปัจจัยเส่ียงต่อโรคเบาหวาน	และความดันโลหิตสูง	 เช่น	ภาวะดัชนีมวลกายเกิน	 รอบเอวเกิน 

มปีระวัติญาตพ่ีิน้องสายตรงเป็นเบาหวาน/ความดันโลหติสูง	มปีระวตัเิบาหวานขณะตัง้ครรภ์	หรอืเคยมปีระวตัิ

น�้าตาลในเลือดสูง/ความดันโลหิตสูง	เป็นต้น	ด�าเนินกิจกรรมโดยออกคัดกรองเป็น	โมบายคลินิกไปตามสถาน

ที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย	เพื่อคัดกรองนิสิต	บุคลากร	ญาติ	และประชาชน	ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

ในมหาวิทยาลัยดังนี้	ช่วงเวลา	๑๖.๓๐-๑๘.๓๐	น.	รอบๆสวนนันทนาการจ�านวน	๔	ครั้ง,	ที่แอโรบิค	๑	คร้ัง, 

ที่หอพักนิสิต	๑๔,๑๕	เทาทอง	๒	หอละ	๑	ครั้ง,	เวลา	๗.๐๐-๘.๓๐	น.	ที่ไทเก๊ก	๑	ครั้ง	และประสานงานกับทีม	

wellness	center	ออกคัดกรองบุคลากรตามคณะ/วิทยาลัย/ส�านักงานในมหาวิทยาลัยบูรพา	และคัดกรองใน

นักเรียนโรงเรียนสาธิต	“พิบูลบ�าเพ็ญ”	มหาวิทยาลัยบูรพา	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4-6	ในกิจกรรมอนามัยโรงเรียน	

เวลา	๗.๐๐-๘.๓๐	น.คัดกรองที่บริเวณสนามไทเก๊ก	
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ช่วงเวลา	๑๖.๓๐-๑๘.๓๐	น.	คัดกรองที่บริเวณลานเต้นแอโรบิค

ช่วงเวลา	๑๖.๓๐-๑๘.๓๐	น.	คัดกรองรอบๆสวนนันทนาการ

ช่วงเวลา	๑๖.๓๐-๑๘.๓๐	น.	คัดกรองที่หอพักนิสิต

	 ผลประชากรอายุ	๑๕	ปีขึน้ไป	ในพืน้ทีม่หาวิทยาลัยบูรพาได้รบัการคัดกรองจ�านวน	๓,๖๓๐	คน	(ร้อยละ 

๑๙.๕๐)	งานนี้ส�าเร็จลงได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือจากนิสิตจิตอาสา	เอกสังคมศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา
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ด้านการบริการทางการแพทย์

 คณะแพทยศาสตร์	 มีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา	ขนาด	๑๖๐	 เตียง	พื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ	

๑๓,๐๐๐	ตารางเมตร	เป็นหน่วยบริการด้านการตรวจรกัษาและเป็นสถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน	ในปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๕๓	–	๒๕๕๖	มีจ�านวนผู้ป่วยนอก	และผู้ป่วยในที่เข้ามาใช้บริการเป็นจ�านวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ข้อมูลแสดงดังกราฟ

 

กราฟแสดงจ�านวนผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

กราฟแสดงจ�านวนผู้ป่วยในที่เข้ารับบริการในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
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ด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

	 คณะแพทยศาสตร์	ด�าเนินงานด้านการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเน้นการบูรณาการกับการเรียน
การสอน	และกิจกรรมนิสิต	 โดยมีคณะกรรมการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม	 เป็นผู้รับผิดชอบการวางแผน	
ด�าเนินงานและประเมินผล	
	 การบรูณาการงานด้านท�านบุ�ารงุศลิปะและวัฒนธรรมกบัการเรยีนการสอนและกจิกรรมนสิิต	ในหลาย
วาระส�าคัญทางประเพณีและวัฒนธรรมไทย	อาทิ	 ในส่วนของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก	 โรงพยาบาล
สมเด็จพระบรมราชเทวี	ณ	ศรีราชา	มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการแพทย์ปฐมภูมิ	โดยการบูรณาการ
งานด้านท�านุบ�ารงุศลิปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรยีนการสอน	มกีารเรยีนการสอนด้านแพทย์แผนไทย	และ
การแพทย์ทางเลอืก	มกีารประเมนิผลความส�าเรจ็ของการบูรณาการงานด้านท�านบุ�ารงุศลิปะและวฒันธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการแพทย์ปฐมภูมิ

โครงการท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

งานแข่งขันกีฬาพื้นบ้านระหว่างบุคลากร และงานเลี้ยงสังสรรค์ขึ้นปีใหม่

พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม

 พิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ  

    พระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวา มหาราช
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สืบสานประเพณีสงกรานต์ “สรงน�้าพระ รดน�้าด�าหัว ขอพรผู้สูงอายุ”

ท�าบุญไหว้พระ และถวายเทียนประจ�าพรรษา
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ภาพกิจกรรมและโครงการ



ภาพกิจกรรมและโครงการ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย

	 ด้วยกลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยเลง็เหน็ว่าการศกึษา
แพทยศาสตร์	 จ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพัฒนา	อย่างสม�่าเสมอและ 
ต่อเน่ือง	 เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ	ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	
มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของบัณฑิต	 เพื่อให้การด�าเนินงาน
บรรลุตามวัตถปุระสงค์ดงักล่าว	จงึได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการอ�านวยการ	

และคณะกรรมการบรหิารกลุม่สถาบนัแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยขึน้	เพือ่ให้การด�าเนนิงานเป็นไปด้วยความ
เรยีบร้อยและมปีระสทิธภิาพ	จงึจ�าเป็นต้องมกีารจดัประชมุอย่างต่อเนือ่ง	โดยคณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยั
บรูพา	ได้รบัเกยีรตใิห้เป็นเจ้าภาพในการประชมุ	คณะกรรมการบรหิารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย	
ครั้งที่	๘/๒๕๕๕	วันศุกร์ที่	๑๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕	ณ	ห้องประชุม	MD	๖๐๒	–	๖๐๓	อาคารสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา

ประชุมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์

	 	 งานบริหารงานยุทธศาสตร์และโสตทัศนศึกษา	จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ	การปรับปรุงแผน
ยทุธศาสตร์	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่ปรบัปรงุแผนยุทธศาสตร์	และแผนปฏบิตัิ
การเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ	 (พ.ศ.	๒๕๕๓	–	พ.ศ.	๒๕๖๓)	 เพื่อให้รองรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ในอีก	๓	ปีข้างหน้า	โดยให้ความส�าคัญกับแนวคิดยุทธศาสตร์สามเสาหลัก	ได้แก่	ด้านการเมืองและความมั่นคง
อาเซียน	ด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	และด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	เมื่อวันอังคารที่	๒๒	มกราคม 

พ.ศ.	 ๒๕๕๖	ณ	 ห้องประชุม	 ๖๐๓	 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
คณะแพทยศาสตร์	 ซึ่งได ้รับเกียรติจาก	 รศ.ดร.นพ.จิรุตม์	 ศรีรัตนบัลล  ์
รองผู้อ�านวยการ	ฯ	ฝ่ายยุทธศาสตร์และพฒันาคุณภาพ	โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์	
สภากาชาดไทย	 เป็นวิทยากร	และเมื่อวันที่	๒	–	๓	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๕๖ 
ณ	โรงแรมภรูมีาศ	บีช	แอนด์	สปา	อ�าภอบ้านฉาง	จงัหวัดระยอง	ซึง่ได้รบัเกียรตจิาก 
ดร.เจริญ	 ชินวานิชย์เจริญ	ผู้ช่วยอธิการบดี	 ฝ่ายบริหาร	มหาวิทยาลัยบูรพา 
เป็นวิทยากร	 ในหัวข้อ	 “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยของสังคมในภาคตะวันออก	ประเทศ	และอาเซียน”
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เรียนรู้แหล่งท่องเท่ียวชายฝั่งทะเลเชิงนิเวศ และปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล

	 เมื่อวันอาทิตย์	ที่	๒๗	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	ณ	ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ	และอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อการ 
ท่องเทีย่วเชงินิเวศ	จ.ชลบรุ	ีงานบรหิารงานกจิการนสิิตจดัโครงการ	“เรยีนรูแ้หล่งท่องเทีย่วชายฝ่ังทะเลเชิงนิเวศ 
และปลูกป่าชายเลนอนรุกัษ์ชายฝ่ังทะเล	ปีการศึกษา	๒๕๕๖”	ได้รบัเกยีรตจิาก	ผศ.พญ.ลักษณาพร	กรงุไกรเพชร 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต	คณะแพทยศาสตร์	กล่าวเปิดงาน	 โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นิสิต
แพทย์	บคุลากรได้เรยีนรู	้อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตป่ิาชายเลนแหล่งท่องเทีย่วชายฝ่ังทะเลเชิงนเิวศ	เพิม่พืน้ท่ี 

ป่าชายเลนให้มากขึ้น	
รวมทั้งอนุรักษ ์แหล ่ง
เพาะพันธุ ์ที่อยู ่อาศัย
ของสัตว์น�า้	ซึง่กิจกรรมนี ้
ช่วยเสริมสร ้างความ
สามัคคีของนิสิตแพทย์
กับบุคลากร	 และให ้
สอดคล้องกับประเด็น
ความรู้ของการจัดการ
ความรู ้ 	 แพทย์บูรพา	

๒๕๕๖	 “การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียน	 เป็น
ศูนย์กลาง	 และการวิจัยด้านเวชศาสตร์ชุมชน 
แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล”

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

และ Morsani College of Medicine, University of South Florida, USA

	 เมื่อวันพฤหัสบดี	ที่	๒๘	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	ณ	ห้องประชุม	๒๐๖	อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	
คณะแพทยศาสตร์	มพีธิลีงนามบนัทกึข้อตกลงเพือ่พฒันาการศึกษา	ประสบการณ์การวิจัย	สนบัสนนุแลกเปลีย่น
การเรยีนรูด้้านการแพทย์ส�าหรบัอาจารย์และนสิติแพทย์	โดยมตีวัแทนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องร่วมลงนามดังนี	้
ผศ.ดร.พิชาญ	สว่างวงศ์	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	ผศ.นพ.พิสิษฐ์	พิริยาพรรณ	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	
Prof.Dr.Stephen	K.	Klasko	M.D.	Dean,	และ	Prof.Dr.JohnT.Sinnott	M.D.	Chairman,	Internal	Medicine	
จาก	Morsani	Collage	of	Medicine,	USF
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งานปัจฉิมนิเทศ นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี ๑

	 วันที่	๒๙	มีนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	ณ	ห้องประชุม	MD	๖๐๑	อาคารสมเด็จพระ
เทพรตันราชสดุา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยบูรพา	ผศ.นพ.พสิิษฐ์	พริยิาพรรณ	
คณบดคีณะแพทยศาสตร์	ให้โอวาทและเป็นประธานกล่าวเปิดงานปัจฉิมนเิทศ	นสิติ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	รุ่นที่	๑	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๕	 ซ่ึงมีนิสิตส�าเร็จ
การศึกษา	จ�านวน	๓๑	คน	มีการบรรยายเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพแพทย์	โดย	ศ.นพ.
(พเิศษ)สจุนิต์	อึง้ถาวร	และกจิกรรม	After	Action	Review	ความคาดหวังก่อนเรยีน	
และสิ่งที่ได้รับหลังจากส�าเร็จการศึกษา	โดย	ดร.เวธกา	กลิ่นวิชิต	
	 ในช่วงเย็น	ณ	ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา	–	ทอง	มหาวิทยาลัยบูรพา	จัดงาน	

“Bye	Grand	Med	BUU”	ภายในงานมีการแสดงของนสิติแพทย์ช้ันปรคีลินกิ	ช้ันคลินกิ	จดัพธิผีกูข้อมอืโดยคณะ
ผู้บริหาร	และ	อาจารย์แพทย์	ถ่ายภาพร่วมกันระหว่างอาจารย์แพทย์	และนิสิตแพทย์รุ่น	๑

 

ท�าบุญหอพักนิสิตแพทย์ ประจ�าปี ๒๕๕๖

	 วันพฤหัสบดี	 ที่	 ๑๖	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	
ณ	อาคารหอพักนิสิตแพทย์ชาย	หญิง	 งานบริหารงาน
กิจการนิสิต	จัดโครงการท�าบุญหอพักนิสิตแพทย์	ประจ�า
ปี	 ๒๕๕๖	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อท�านุบ�ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม	 โดยได้รับเกียรติ	 จาก	ผศ.บุญมา	 ไทยก้าว 
รองอธกิารบดีฝ่ายกิจการนสิติ	เข้าร่วมกิจกรรม	ผศ.นพ.พสิษิฐ์ 
พิริยาพรรณ	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์	 เป็นประธาน 
ในพิธี	คณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์	คณาจารย์แพทย์	
คณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์	 บุคลากร	และนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์	เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก
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พิธีเปิดอาคารเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

จัดพิธีเปิดอำคำรเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT SCAN) เป็นหน่วยงำนใหม่เพ่ือพัฒนาเกี่ยวกับการให้บริการ
ตรวจสุขภาพด้านรังสีวินิจฉัย	ตรวจคัดกรองโรค	มีส่วนส�าคัญด้านการป้องกันโรคกำรดูแลรักษำ กำรพบโรคใน
ระยะแรก ท�ำให้ผูป่้วยมคีณุภำพชวีติทีด่ขีึน้ มอีปุกรณ์เคร่ืองมอืในกำรตรวจรักษำทีท่นัสมยั ท�ำให้กำรรักษำพยำบำลมี
ประสทิธิภำพมำกยิง่ขึน้ โดยได้รบัเกยีรติจำก ผศ.ดร.วโิรจน์ เรอืงประเทอืงสขุ รองอธกิำรบดฝ่ีำยบรหิำร มหำวทิยำลัย
บรูพำ กล่ำวเปิดงำน ตดัรบิบิน้ และเยีย่มชมอำคำรเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT SCAN) พร้อมด้วยผู้บริหำรมหำวทิยำลยั 
ตัวแทนจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ มอบกระเช้ำดอกไม้แสดงควำมยินดี ในวันศุกร์ที่	๑๔	มิถุนายน	พ.ศ.	๒๕๕๖	ณ	งาน

รังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์	ชั้น	๑	อาคารศรีนครินทร์

พิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๖

งานบริหารงานกิจการนสิิต	
จัดพิธีไหว้ครู	 คณะแพทยศาสตร์	
ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๖	เพื่อปลูก
ฝังให้นิสิตแพทย์ระลึกถึงพระคุณครู	
แสดงความเคารพ	 แสดงมุทิตาจิต	
และแสดงความซาบซึง้ถงึความส�าคญั
ของการไหว้ครู	ได้รับเกียรติจาก	ผศ.นพ.พิสิษฐ์	พิริยาพรรณ	คณบดีคณะ
แพทยศาสตร์	เป็นประธานในพิธ	ีพร้อมทัง้เจมิหนงัสอื	และกล่าวให้โ	อวาท
แก่นิสิตแพทย์	ตัวแทนนิสิตแพทย์	น�าพานธูป	–	เทียน	พานดอกไม้	พวง
มาลัยท�าความเคารพคณาจารย์	และร่วมขับร้องเพลงพระคุณที่สาม	เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่	๔	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๕๖	ณ	ห้องประชุม	๖๐๑	อาคาร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	
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การดูแลบุตรหลานอย่างเหมาะสม ในชุมชนคนท�างาน

โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ คณะแพทยศำสตร์ ร่วมกับชุมชนโชคดี จัดกิจกรรมโครงกำรอนำมัยลูกรัก 
ตอน “กำรดแูลบตุรหลำนอย่ำงเหมำะสม ในชุมชนคนท�ำงำน” โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่พัฒนำควำมรู้ และทกัษะกำรดแูล
สขุภำพ ส่งเสริมสขุภำพ และพฒันำกำรเดก็ในบรเิวณชุมชน ขยำยโอกำสเข้ำถงึข้อมูล และกจิกรรมด้ำนสำธำรณสขุให้
กบัครอบครวั เดก็ และพ่อแม่วยัท�ำงำน ณ ชมุชนโชคด ีเมือ่วนัศกุร์ที ่๕ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลำ ๑๔.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

รายการ รักนะ..อาเซียน

ผศ.นพ.พสิษิฐ์ พริยิำพรรณ คณบดคีณะแพทยศำสตร์ ได้ให้สมัภำษณ์ รำยกำร รกันะ...อำเซยีน ออกอำกำศ

ทำงสถำนีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง NBT โดยให้สัมภำษณ์ถึงมุมมองเรื่องกำรเคลื่อนย้ำยแรงงำน โดยเฉพำะ

ในสำขำแพทย์ พยำบำล นอกจำกนี้ยังกล่ำวถึงจุดเด่นของโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ แนวโน้มและกำรเตรียม 

ควำมพร้อมในด้ำนกำรบรกิำรทำงกำรแพทย์ กำรรกัษำพยำบำล เมือ่มกีำรเปิดเขตกำรค้ำเสรอีำเซยีน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

เมื่อวันอังคำร ที่ ๓๐ กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ณ อำคำรสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ และนำยแพทย์สุริยำ โปร่งน�้ำใจ 

รองผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยโรงพยำบำลมหำวิทยำลัยบูรพำ พำเยี่ยมชมหน่วยงำน 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 คณะแพทยศาสตร์	 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	 เมื่อวันที่	 ๓๑	กรกฎาคม	พ.ศ.	
๒๕๕๖	ณ	ห้องประชุม	MD	๖๐๒	–	๖๐๓	อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
บูรพา	โดย	ผศ.นพ.พิสิษฐ์	พิริยาพรรณ	คณบดีคณะแพทยศาสตร์	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	ร่วมให้การต้อนรับ 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ประกอบด้วย	รศ.อุษณีย์	ค�าประกอบ,	รศ.ดร.ศรีวรรณ 
ยอดนิล,	ผศ.ดร.ชลี	 ไพบูลย์กิจกุล	และดร.กัมปนาท	หวลบุตตา	 เพ่ือตรวจประเมินการด�าเนินงานของคณะ

แพทยศาสตร์	ในรอบปีการศึกษา 
๒๕๕๕ 	 ร ว มทั้ ง ก า ร ศึ ก ษ า
วเิคราะห์	จดุเด่น	จดุทีต้่องพฒันา	
และน�าข้อเสนอแนะมาพัฒนา 
งานประกันคุณภาพการศึกษาให้
ดียิ่งขึ้น

วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๑๑ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 และ ๒๙ ปี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

 คณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลัยบรูพา	จดังานวนัคล้ายวนัสถาปนา “ครบรอบ ๑๑ ปี คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา และ ๒๙ ปี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา”	 เมื่อวันจันทร์ที่	๒	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๖ 
ณ	ห้องประชุม	MD	๖๐๑	อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	จัดกิจกรรมท�าบุญตักบาตรข้าวสาร	อาหารแห้ง
และถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์	๙	รูป	กิจกรรมประกาศนโยบายคณะแพทยศาสตร์	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	
กิจกรรมต้อนรับบุคลากรใหม่	และพิธีมอบเงินบริจาค	จากผู้มีอุปการคุณ	 โดยได้รับเกียรติจาก	ผศ.ดร.วิโรจน์	

เรืองประเทืองสุข	รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	พร้อมด้วยคณบดีคณะ
ต่าง	ๆ	ในมหาวิทยาลัยบูรพา	ศ.	 (กิตติคุณ)	นพ.ชัยเวช	นุชประยูร 
ผู้ช่วยเลขาธกิารสภากาชาดไทย	ผูอ้�านวยการโรงพยาบาลสมเดจ็พระ
เดจ็พระบรมราชเทวี	ณ	ศรรีาชา	และผูอ้�านวยการศูนย์แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก	 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	 จ.ปราจีนบุรี	
รวมทั้งนายณรงค์ชัย	 คุณปลื้ม	 นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข 
เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้	 โดยบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา	

คณะแพทยศาสตร์	ให้ความร่วมมือแต่งกายชุดไทยเข้าร่วมกิจกรรม
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มหกรรมแสดงผลงานคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๕

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา	บริหารความเสี่ยง	และการจัดการความรู้	คณะแพทยศาสตร์จัดงาน“มหกรรม

แสดงผลงานคุณภาพ	คณะแพทยศาสตร์	ประจ�าปีการศึกษา	๒๕๕๕”	เมื่อวันที่	๒	–	๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๖	

ณ	ชั้น	๖	อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	คณะแพทยศาสตร์	 โดยมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน	และ

กิจกรรมการประกวดผลงานพัฒนาคุณภาพ	มีจ�านวนผลงานที่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดทั้งหมด	๑๑๑	ผล

งาน	แบ่งออกเป็นกิจกรรมต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ๑.	ผลงานคุณภาพ	จ�านวน	๘๒	ผลงาน	แบ่งออกเป็น	๗	ด้าน

	 ๒.	ผลงานเรื่องเล่าหัวข้อ	“องค์กรที่น่าไว้วางใจ”	จ�านวน	๑๘	ผลงาน

	 ๓.	ผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ	(COP)	๑๑	ผลงาน

	 มหกรรมแสดงผลงานคุณภาพ	จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลงานคุณภาพของคณะ

แพทยศาสตร์สู่สาธารณชน
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รายนามคณะผู้จัดท�า

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ ท่ีปรึกษา

 ๒.  นายสรร กลิ่นวิชิต ประธานกรรมการ

 ๓.  นายนฤตย์   คุ้มยา กรรมการ

 ๔.  นายพงศกร พิบูลย์ กรรมการ

  ๕.  นางสาวพวงทอง อินใจ กรรมการ

  ๖.  นางสาวคนึงนิจ อุสิมาศ กรรมการ

 ๗.  นางสาวสมหญิง บู่แก้ว กรรมการ

  ๘.  นางสาวเบญจมาศ อุสิมาศ กรรมการ

  ๙.  นางสาวศิริพร ศรีนวล กรรมการ

 ๑๐.  นางสาวสุวิมล ชุนถนอม กรรมการ

 ๑๑.  นางสาวบงกช ศราทธนานนท์ กรรมการ

 ๑๒.  นางสาวกัณหา เพ็ชรคาน กรรมการ

 ๑๓.  นางสาวนงนุช สลับศรี กรรมการ

 ๑๔.  นางสาวอุมาพร คงฤทธิ์ กรรมการ

 ๑๕.  นางสาวสุกัญญา ย้ิมใย กรรมการ

 ๑๖.  ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต กรรมการและเลขานุการ

 ๑๗.  นางสาวศิยามล สังข์ศิริ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ประสานงาน และเรียบเรียงเน้ือหา

  ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต

  นางสาวศิยามล สังข์ศิริ

ขอขอบคุณ

  - ส�านักงานคณบดี  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

  - ส�านักงานจัดการศึกษา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

  - ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

  - ฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

  - โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา

Faculty of

M E D I C I N E



 A  =  Achievement  มุ่งผลสัมฤทธิ์

 C =  Continuous Quality Improvement  คิดพัฒนา

 T  =  Teamwork  ประชาร่วมใจ

 I  =  Innovation  สร้างสรรค์งานใหม่

 V  = Volunteer  ใจอาสา

 E  =  Ethics  มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

ค่านิยมองค์กร “ACTIVE”


