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บรรณาธิการแถลง (Editor’s Note) 

บูรพาเวชสาร และ 13 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ถอืก�าเนดิอย่างเป็นทางการเมือ่วนัที ่2 กนัยายน พทุธศกัราช 

2545 เริม่รบันสิติแพทย์ชัน้ปีท่ี 1 รุน่แรกในปีการศกึษา 2550 จ�านวน 32 คน (ลาออก 1 คน) โดยรบันกัเรียน

ที่ส�าเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมปลายที่มีภูมิล�าเนาอยู่ใน 9 จังหวัดในภาคตะวันออก คือ สมุทรปราการ 

นครนายก ฉะเชงิเทรา ชลบุร ีระยอง จนัทบุร ีตราด ปราจนีบรุ ีและสระแก้ว ในปีพทุธศักราช 2559 จะมกีาร

เปลีย่นแปลงการรบันสิติแพทย์โดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา จะมสีองโครงการ ได้แก่ โครงการ

ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD: Collaborative Project to Increase Production of Rural 

Doctors) ของกระทรวงสาธารณสุข รับนักเรียนจ�านวน 16 คน จากภาคตะวันออก 6 จังหวัด คือ ชลบุรี 

ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว และโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ของส�านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรับนักเรียนจากทั่วประเทศ จ�านวน 32 คน เพื่อผลิตบัณฑิต

แพทย์ให้เหมาะสมกับระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ โดยเฉพาะภาคตะวันออก 

จ�านวนนิสิตแพทย์ รุ่นที่ 1-9 ระหว่างปีการศึกษา 2550-2558

รุ่นที่ ปีการศึกษา จ�านวนนิสิต(คน) ปีที่จบการศึกษา

1 2550 31 2556

2 2551 32 2557

3 2552 32 2558

4 2553 48 2559

5 2554 47 2560

6 2555 45 2561

7 2556 48 2562

8 2557 50 2563

9 2558 49 2564

การเรียนการสอนแบ่งเป็นชั้นพรีคลินิกและชั้นคลินิก ชั้นพรีคลินิกสอนเกี่ยวกับพื้นฐานของ

หลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต ซึง่มกีารจดัการเรยีนการสอนทีค่ณะวิทยาศาสตร์ คณะมนษุยศาสตร์และคณะ

สงัคมศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา และคณะแพทยศาสตร์ ชัน้คลินกิมกีารจัดการเรียนการสอนอยูส่องแห่ง  

คอื โรงพยาบาลสมเดจ็พระบรมราชเทว ีณ ศรีราชา อ�าเภอศรีราชา จังหวดัชลบรีุ และโรงพยาบาลเจ้าพระยา

อภัยภูเบศร อ�าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี คณะแพทยศาสตร์ ได้ผลิตแพทยศาสตรบัณฑิตรุ่นแรกไปแล้ว

เมื่อ พุทธศักราช 2556 
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นอกจากจะมีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตแพทย์แล้วยัง

มีวัตถุประสงค์อีกหลายประการ ประการหนึ่งคือเป็นศูนย์กลางความรู้ของภาคตะวันออกและประเทศที่มี

ความเป็นเลศิในศาสตร์ทางทะเล ศาสตร์ผูส้งูอาย ุและอาชีวเวชศาสตร์ ดงันัน้คณะแพทยศาสตร์จงึมกีารเรยีน

การสอนหลังปริญญา หลักสูตร 2 เดือน ได้แก่ หลักสูตรอาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานส�าหรับแพทย์ ซึ่งได้รับการ

รับรองจากสมาคมโรคจากการท�างาน ท่ีสามารถน�าไปประกอบการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์

ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์ได้ เปิดการอบรมรุ่นแรกขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2555 ถึง 2558 รวมระยะเวลา

สี่ปี มีจ�านวนผู้เข้าอบรม 5, 8, 16 และ 17 คน ตามล�าดับ 

นอกจากน้ันคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา ยงัเป็นสถาบนัหลกัในการฝึกอบรมแพทย์ประจ�า

บ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครวัปีละ 2 ต�าแหน่ง เป็นสถาบนัหลกัทีส่นบัสนนุทางวชิาการให้แก่สถาบนัปฏบิตังิาน 

ในโครงการแพทย์ปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ซ่ึงเป็นนโยบายเพิ่มการผลิต

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครวัของกระทรวงสาธารณสุขให้รองรับงานบริการปฐมภมูทิัว่ประเทศ ในปีพุทธศกัราช 

2559 คณะแพทย์ฯ ยังขยายโครงการรับแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาท้ังสาขา

เชี่ยวชาญรวมทั้งสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวด้วย 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 

160 เตียง ก�าลังอยู่ในระยะพัฒนาให้มีโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง เพื่อการวิจัยและการเรียนการสอนสู่

ความเป็นเลิศและเช่ียวชาญทางการแพทย์ซึ่งเป็นการแพทย์และสาธารณสุขในระดับตติยภูมิและทุติยภูมิ 

ส�าหรับด้านปฐมภูมินั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะแพทยศาสตร์ ตั้งอยู่ในต�าบลแสนสุข อ�าเภอ

เมอืง จงัหวดัชลบุร ีดงัน้ันมหาวิทยาลยัได้ลงนามความร่วมมอืกบัเทศบาลเมอืงแสนสขุเมือ่ พทุธศกัราช 2555 

โดยเทศบาลเมืองแสนสุขได้ให้คณะแพทยศาสตร์เป็นผู้ดูแลศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองแสนสุข 

ซึ่งเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิในชุมชน และมีประชากรในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขมาลงทะเบียนกับคณะ

แพทยศาสตร์โดยสมัครใจ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีค่านิยมขององค์กรย่อว่า ACTIVE ดังนี้

A = Achievement มุ่งผลส�าฤทธิ์

C = Continuous Quality Improvement คิดพัฒนา

T = Teamwork ประชาร่วมใจ

I = Innovation สร้างสรรค์งานใหม่

V = Volunteer ใจอาสา

E = Ethics มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
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บูรพาเวชสาร หรือ Burapha Journal of Medicine (BJM) ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

บูรพา ฉบับนี้เป็นปีที่ 2 ฉบับที่ 1 พุทธศักราช 2558 มีผลงานวิจัยด้านศาสตร์ผู้สูงอายุและเร่ืองอื่นๆ 

ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย และในฉบับนี้ได้น�าเสนอ นิพนธ์ต้นฉบับจ�านวนสี่เรื่อง เรื่องแรก 

ได้แก่ ปัจจัยด้านความเครียดกบัคุณภาพชวีติของนสิติแพทย์ ศนูย์แพทยศาสตร์ศกึษาชัน้คลนิกิ โรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี เรื่องท่ีสอง ได้แก่ The effects of Neuro-Linguistic Programming 

Counseling on Antiretroviral Adherence of People Living with HIV/AIDS (PLWHA) เรื่องที่สาม

ได้แก่ การประเมินภาวะสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเร้ือรังในชุมชน เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัด

ชลบุรี และเรื่องสุดท้าย ได้แก่ การพัฒนามาตรฐานการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในศูนย์การให้บริการแบบ

พักค้าง อีกสองบทความเป็นบทปริทัศน์หรือการทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ เร่ืองโรคหัวใจในสตรีต้ังครรภ์ 

และการป้องกันรังสีส�าหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยกัมมันตรังสีไอโอดีนซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญต่อประชาชน

และบุคลากรทางการแพทย์

คณะบรรณาธิการและคณะผู้จัดท�าวารสารขอกราบขอบคุณท่านที่ปรึกษา คณะผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณาบทความประจ�าฉบับ และผู้ส่งบทความทุกท่านที่ไว้วางใจบูรพาเวชสารซึ่งแม้ขณะนี้ยังไม่ได้เข้าอยู่

ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center; TCI) เนื่องจากเพิ่งด�าเนินการ

เข้าปีที ่2 คณะบรรณาธกิารและคณะผูจ้ดัท�าวารสารมคีวามมุง่มัน่ในการผลติผลงานและด�าเนนิการให้บรูพา

เวชสารเข้าอยู่ในฐานข้อมูล TCI impact factors ต่อไป

 รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสมจิต พฤกษะริตานนท์

 บรรณาธิการ บูรพาเวชสาร
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