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 แบบฟอร์มขอรับทุนโครงการ 
เสนอต่อคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ภายใต้ทุนอุดหนุนแผนงานยุทธศาสตร์เป้าหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานระบบบริการสุขภาพ 
: การพัฒนาระบบบริการเพื่อการดูแลภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างครบวงจร 

-------------------------------- 
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย)  การพัฒนาต้นแบบหลักสูตรและระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางทะเล 
  (ภาษาอังกฤษ) Development of Maritime Emergency Management Traning 
Course  
2. ท่ีปรึกษาโครงการ 
 ชื่อ ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์   ต ำแหน่ง ที่ปรึกษำ   
 หน่วยงำน หน่วยระบำดวิทยำ  คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์     
 Email: cvirasak@gmail.com 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   3.1. หัวหน้ำโครงกำรหลัก (Project manager) 
 ชื่อ รศ.นพ.ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธำวี       ต ำแหน่ง รองศำตรำจำรย์ 
 เบอร์โทรศัพท์   081-540-0203    Email:   prasit.w@psu.ac.th ID line 3725055 

หน่วยงำน ภำควิชำเวชศำสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงำน  074-451705     FAX   074-451704 

   3.2 หัวหน้ำโครงกำรร่วม  
          ชื่อ  นพ.ประกิจ สำระเทพ    ต ำแหน่ง นำยแพทย์เชี่ยวชำญ (ด้ำนเวชกรรมป้องกัน) 

เบอร์โทรศัพท์  081-9147872  Email: p.sarathep@gmail.com ID line tamagott_man 
หน่วยงำน  ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดพังงำ    
เบอร์โทรศัพท์หน่วยงำน 076-481721 FAX 076-481724 

   3.3 ผู้ร่วมด ำเนินงำนโครงกำร  
          ชื่อ ดร.ทัศนีย์ สุนทร   ต ำแหน่ง รองคณบดีฝ่ำยแผนและทรัพยำกรบุคคล 
 เบอร์โทรศัพท ์ 081-2706881  Email: thassanee.soo@sru.ac.th  ID line 081-2706881 
 หน่วยงำน คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฎสุรำษฎร์ธำนี 
 เบอร์โทรศัพท์หน่วยงำน 077-913375  FAX 077-913376 
   3.4 ผู้ร่วมด ำเนินงำนโครงกำร  
          ชื่อ อ.ศิริพร ร ำเทียมเมฆ   ต ำแหน่ง อำจำรย์ 
 เบอร์โทรศัพท ์097-3607262   Email: siriporn.ru@psu.ac.th  ID line. 887901512 
 หน่วยงำน  คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
 เบอร์โทรศัพท์หน่วยงำน  074-286518    FAX  074-286421 
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4. หลักการและเหตุผล  
 ชำยฝั่งทะเลทั้งสองด้ำนของพ้ืนที่ภำคใต้มีควำมสมบูรณ์ของทรัพยำกรธรรมชำติที่มีควำมส ำคัญในกำร
แข่งขันด้ำนเศรษฐกิจระดับโลก มีประชำชนจ ำนวนมำกในพ้ืนที่ทำงทะเล ไม่ว่ำจะเป็นประชำชนที่อยู่อำศัยบน
เกำะหรือพ้ืนที่ชำยฝั่ง ประชำชนที่ประกอบอำชีพในทะเล นักท่องเที่ยวทั้งชำวไทยและชำวต่ำงชำติ จำกกำร
ส ำรวจของกองยุทธศำสตร์และแผนงำน กระทรวงสำธำรณสุข พบว่ำ อุบัติเหตุ การจมน ้า และการสัมผัสพิษ
สัตว์ทางทะเลของประชาชนในพื นที่ทางทะเลมีแนวโน้มเพิ่มขึ น ซึ่งจำกกำรทบทวนผู้ประสบเหตุในพ้ืนที่ทำง
ทะเล พบว่ำ ด้วยควำมไม่แน่นอนและควำมไม่คงที่รวมถึงบริบทที่แตกต่ำงจำกบนบกของพ้ืนที่ทำงทะเล ระบบ
กำรป้องกันกำรเกิดเหตุ กำรช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ กำรแจ้งเหตุ กำรสั่งกำร และประสำนงำนทำงกำรแพทย์
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในพ้ืนที่ทำงทะเลเป็นไปด้วยควำมล่ำช้ำ มีหลำยหน่วยงำนที่มีขีดควำมสำมำรถในกำรตอบ
โต้เหตุทำงทะเล แต่ยังไม่มีระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์กรณีเกิดเหตุที่ชัดเจน รวมถึงมำตรฐำนปฏิบัติกำรทำง
กำรแพทย์และกำรบูรณำกำรทุกหน่วยงำนที่ยังไม่มีประสิทธิภำพ ส่งผลต่อภำพลักษณ์ด้ำนกำรท่องเที่ยวทำง
ทะเลของประเทศไทยเป็นอย่ำงยิ่ง  

 ในด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำค
ทำงสังคม และด้ำนพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ ระบบบริการสาธารณสุขส้าหรับประชาชนในพื นที่
ทางทะเลในปัจจุบันมีความครอบคลุมพื นที่ต่างๆ ทั งทางทะเล เกาะ และชายฝั่ง  โดยมีหน่วยบริกำร
สำธำรณสุขระดับปฐมภูมิ (โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล: รพ.สต.) ที่ตั้งอยู่บนเกำะจ ำนวน ๗๖ แห่ง และมี
โรงพยำบำลระดับทุติยภูมิ ตติยภูมิเป็นแม่ข่ำยตำมล ำดับ แต่ยังมีปัญหาด้านการจัดบริการสาธารณสุข ทั้ง
ด้ำนโครงสร้ำงของห้องฉุกเฉินโดยเฉพำะหน่วยบริกำรสำธำรณสุขระดับปฐมภูมิที่ยังไม่มีประสิทธิภำพ บุคลำกร
ที่ปฏิบัติงำนขำดองค์ควำมรู้ด้ำนเวชศำสตร์ทำงทะเล และระบบบริกำรสำธำรณสุขพ้ืนฐำนส ำหรับประชำชนใน
พ้ืนที่ทำงทะเลยังไม่ครอบคลุมและมีประสิทธิภำพเพียงพอ  

 ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นต้องมีการพัฒนาต้นแบบหลักสูตรและระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางทะเล 
ทั้งด้ำนระบบกำรแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ทำงทะเลในรูปแบบบูรณำกำร ระบบรับแจ้งเหตุและสั่งกำรที่สอดคล้อง
กับบริบททำงทะเล พัฒนำศักยภำพของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขในพ้ืนที่ทำงทะเลทั้งด้ำนโครงสร้ำงและ
บุคลำกรในกำรรองรับเหตุฉุกเฉินทำงทะเล รวมถึงกำรให้บริกำรทำงกำรแพทย์ด้ำนเวชศำสตร์ทำงทะเลที่มี
มำตรฐำน เพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนที่ทำงทะเลสำมำรถเข้ำถึงระบบบริกำรทำงกำรแพทย์ฉุกเฉินและระบบ
บริกำรสุขภำพ และกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนเวชศำสตร์ทำงทะเลของประเทศไทยเพื่อรองรับกำรพัฒนำระบบ
สำธำรณสุขทำงทะเลให้มีมำตรฐำน โดยอำศัยควำมร่วมมือของหน่วยงำนหลำยภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ประชำชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวในพ้ืนที่ทำงทะเลมีสุขภำพดี เกิดควำมเชื่อมั่นในระบบสำธำรณสุขทำงทะเลของ
ประเทศ อันจะส่งผลให้เกิดควำมมั่งค่ังอย่ำงยั่งยืนต่อไป 
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 ประเด็นในการพัฒนา 

 1. กำรป้องกันไม่ให้เกิดเหตุทั้งพ้ืนที่ชำยฝั่งและพ้ืนที่ในทะเล ระบบกำรช่วยเหลือผู้เจ็บป่วย ณ จุดเกิด
เหตุ กำรสั่งกำรทำงกำรแพทย์ และกำรบูรณำกำรหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรช่วยเหลือและกำรส่งต่อผู้
เจ็บป่วยฉุกเฉินทำงทะเลยังไม่มีมำตรฐำน ล่ำช้ำ ขำดกำรเชื่อมต่อและไม่มีประสิทธิภำพ 

 2. องค์ควำมรู้ด้ำนเวชศำสตร์ทำงทะเลและกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในพ้ืนที่ในกำรให้กำรดูแล
เบื้องต้น กำรประสำนกับศูนย์รับแจ้งเหตุสั่งกำรและหน่วยบริกำรสำธำรณสุขทุกระดับ รวมทั้งกำรส่งต่อผู้
เจ็บป่วยหรือผู้ประสบภัยอย่ำงเหมำะสมปลอดภัย ซึ่งเป็นรำกฐำนส ำคัญในกำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขทำง
ทะเลของประเทศยังขำดกำรพัฒนำรูปแบบที่เป็นมำตรฐำน 
5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือพัฒนำหลักสูตรเวชศำสตร์ทำงทะเลเบื้องต้นส ำหรับบุคคลทั่วไป (layperson) และหลักสูตรผู้
ฝึกอบรมเวชศำสตร์ทำงทะเลเบื้องต้น  
 2. เพ่ือพัฒนำศักยภำพ (ควำมรู้และทักษะเบื้องต้น) ของประชำชน เจ้ำหน้ำที่อุทยำนแห่งชำติทำง
ทะเล และบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน ในกำรจัดกำรดูแลผู้เจ็บป่วยและผู้ประสบภัยในพื้นท่ีทำงทะเล 
 3. พัฒนำต้นแบบระบบจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงทะเล โดยกำรระดมควำมคิดเห็น และฝึกซ้อมใน
สถำนกำรณ์จ ำลอง 
6. เป้าหมาย 
 1. พัฒนำหลักสูตรเวชศำสตร์ทำงทะเลเบื้องต้น  (Basic Maritime Emergency Care Training 
Course) ส ำหรับบุคคลทั่วไป (layperson) โดยกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนเวชศำสตร์ทำงทะเลและระบบ
บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน  
 2. พัฒนำหลักสูตรผู้ฝึกสอนเวชศำสตร์ทำงทะเลเบื้องต้น  (Basic Maritime Emergency Care 
Instructor Course) ส ำหรับบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ทำงทะเล 

 3. พัฒนำบุคลำกรในพ้ืนที่ชำยฝั่งและเกำะต่ำงๆ โดยกำรจัดอบรมหลักสูตรเวชศำสตร์ทำงทะเล
เบื้องต้น และหลักสูตรผู้ฝึกอบรมเวชศำสตร์ทำงทะเลเบื้องต้น  

 4. พัฒนำต้นแบบระบบจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงทะเลที่มีประสิทธิภำพ  
7. พื นที่ด้าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย 
 พื นที่ด้าเนินการ: จังหวัดที่มีพ้ืนที่ทำงทะเลในเขตพ้ืนที่ภำคใต้ 

กลุ่มเป้าหมาย:  

1. ผู้เชี่ยวชำญด้ำนเวชศำสตร์ทำงทะเลหรือเวชศำสตร์ฉุกเฉิน 20 คน 

2. ประชำชน เจ้ำหน้ำที่อุทยำนแห่งชำติทำงทะเล และบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน 300 คน 
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8. วิธีด้าเนินการ  
 ในกำรด ำเนินงำน แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 พัฒนาหลักสูตรเวชศาสตร์ทางทะเลเบื องต้น (Basic Maritime Emergency Care Training 
Course) ส ำหรับบุคคลทั่วไป (layperson) และบุคลำกรทำงกำรแพทย์ฉุกเฉินที่สนใจ โดยกำรบูรณำกำรองค์
ควำมรู้ด้ำนเวชศำสตร์ทำงทะเลและระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน และหลักสูตรผู้ฝึกอบรมเวชศาสตร์ทาง
ทะเลเบื องต้น (Basic Maritime Emergency Care Instructor Course) ส ำหรับบุคลำกรด้ำนกำรแพทย์
ฉุกเฉิน โดยกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ด้ำนกำรจัดระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน เวชศำสตร์ทำงทะเล กำร
สื่อสำรกำรประสำนงำน และเทคนิคกำรเรียนกำรสอน 
 
 วิธีด้าเนินการ  
 กำรพัฒนำหลักสูตรเวชศำสตร์ทำงทะเลเบื้องต้น และหลักสูตรผู้ฝึกอบรมเวชศำสตร์ทำงทะเลเบื้องต้น 
และกำรจัดท ำสื่อกำรจัดฝึกอบรมที่เป็นมำตรฐำน โดยผู้เชี่ยวชำญด้ำนเวชศำสตร์ทำงทะเลและระบบบริกำร
กำรแพทย์ฉุกเฉิน ประกอบด้วยกิจกรรม 
 1.1 กำรทบทวนวรรณกรรมและเอกสำรหลักสูตรกำรฝึกอบรมต่ำงๆ  ด้ำนเวชศำสตร์ทำงทะเล และ
หรือกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉินส ำหรับบุคลำกรหรือประชำชนทั่วไป ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ เพ่ือรวบรวม
เนื้อหำ องค์ควำมรู้ และทักษะที่ส ำคัญและจ ำเป็น 
 1.2 กำรคัดเลือกเนื้อหำ องค์ควำมรู้ และทักษะ โดยทีมผู้ เชี่ยวชำญโดยวิธี modified Delphi 
method  
 1.3 กำรรวบรวมเนื้อหำ องค์ควำมรู้ และทักษะที่ส ำคัญและจ ำเป็นส ำหรับกำรพัฒนำหลักสูตรด้ำนเวช
ศำสตร์ทำงทะเลเบื้องต้น โดยกำรประชุมทีมผู้เชี่ยวชำญ (panel review/discussion)  
 1.4 ร่ำงหลักสูตรเวชศำสตร์ทำงทะเลเบื้องต้น และหลักสูตรผู้ฝึกอบรมเวชศำสตร์ทำงทะเลเบื้องต้น 
รวมทั้งวัตถุประสงค์ของหลักสูตร เนื้อหำ และตำรำงกำรจัดกำรฝึกอบรม 
 1.5 กำรจัดท ำเอกสำร อุปกรณ์ในกำรจัดกำรฝึกอบรม รวมทั้งแบบประเมินผลกำรจัดกำรฝึกอบรม  
 1.6 กำรน ำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จำกกำรฝึกอบรม มำปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร  
 1.7 น ำหลักสูตรที่พัฒนำแล้วเข้ำพิจำรณำรับรองโดยองค์กรวิชำชีพที่เก่ียวข้อง    
 
ระยะที่ 2 การพัฒนาบุคลากรในพื นที่ชายฝั่งและเกาะต่างๆ โดยจัดอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ทางทะเล
เบื องต้น (Basic Maritime Emergency Care Training Course) และ หลักสูตรผู้ฝึกอบรมเวชศาสตร์
ทางทะเลเบื องต้น (Basic Maritime Emergency Care Instructor Course) 

 วิธีด้าเนินการ 
 2.1 กำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรเวชศำสตร์ทำงทะเลเบื้องต้น (Basic Maritime Emergency Care) 
ให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 150 คน และกำรจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตรผู้ฝึกอบรมเวชศำสตร์ทำงทะเลเบื้องต้น 
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(Basic Maritime Emergency Care Instructor Course) ให้แก่บุคลำกรด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน จ ำนวน 100 
คน 
 2.2 กำรประเมินกำรจัดกำรฝึกอบรม โดยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น 
  - กำรสอบถำมควำมคิดเห็นจำกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมในห้องประชุม 
  - กำรใช้แบบประเมินผลกำรฝึกอบรม  
  - กำรประชุมผู้เชี่ยวชำญและวิทยำกรผู้จัดกำรฝึกอบรม 
 2.3 กำรน ำข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ จำกกำรฝึกอบรมทั้งจำกผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม และวิทยำกร 
รวมทั้งตัวแทนองค์กรต้นสังกัดผู้เข้ำอบรม เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร  
 2.4 ร่ำงหลักสูตรฉบับปรับปรุง และด ำเนินกำรฝึกอบรม รวมทั้งด ำเนินกำรประเมินผลหลักสูตร 
 
ระยะที ่3 พัฒนาต้นแบบระบบจัดการภาวะฉุกเฉินในพื นที่ทางทะเล 
 3.1 ระดมควำมคิดเห็นจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงทะเล ได้แก่ ทีม
ปฏิบัติงำนในระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ตัวแทนหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนและมูลนิธิ ในพื้นที่ทำงทะเล
และชำยฝั่ง ผู้เชี่ยวชำญด้ำนระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน เพ่ือร่ำงต้นแบบระบบจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงทะเล   

3.2 ประชุมเตรียมกำรเพ่ือวำงแผนกำรซ้อมระบบจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงทะเล  
 3.3 กำรน ำต้นแบบกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงทะเล ไปทดลองใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 3.4 ถอดบทเรียนและสรุปผลกำรพัฒนำ  
9. ระยะเวลาด้าเนินการ   

มกรำคม - ธันวำคม พ.ศ. 2564 ปีที่ 1 เพ่ือพัฒนำต้นแบบ 
กิจกรรม ม.ค. 

64 
ก.พ. 
64 

มี.ค. 
64 

เม.ย. 
64 

มิ.ย. 
64 

ก.ค. 
64 

ส.ค. 
64  

ก.ย. 
64 

ต.ค. 
64 

พ.ย. 
64 

ธ.ค. 
64 

1. ทบทวนเอกสำรและ
สังเครำะห์องค์ควำมรู้ 

           

2. ขออนุมัตจิริยธรรมใน
กำรวิจัย 

X           

3. กำรพัฒนำหลักสูตร 
และต้นแบบระบบ 

 X X         

4. กำรรับรองหลักสูตร    X        
5. ด ำเนินกำรจัดกำร

ฝึกอบรม 
    X X X 

 
X X   

6. ทดสอบระบบจัดกำร
ในพ้ืนที่ต้นแบบ 

        X   X  

6. 6. สรุปผลโครงกำร          X X 
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10. ตัวชี วัดความส้าเร็จ  
 1. ผลผลิต (Output): หลักสูตรเวชศำสตร์ทำงทะเลเบื้องต้น และหลักสูตรฝึกอบรมผู้ฝึกสอน
หลักสูตรเวชศำสตร์ทำงทะเลเบื้องต้นที่ผ่ำนกำรรับรองโดยองค์กรวิชำชีพ 

2. ผลลัพธ์ (Outcome): (1) บุคลำกรด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน เจ้ำหน้ำที่อุทยำนแห่งชำติ ตลอดจน
อำสำสมัครและบุคคลทั่วไปในพ้ืนที่ทำงทะเลมีองค์ควำมรู้ด้ำนเวชศำสตร์ทำงทะเลเบื้องต้น สำมำรถให้กำรดูแล
ผู้เจ็บป่วยและผู้ประสบภัยในพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และสำมำรถประสำนงำนกับระบบบริกำรกำรแพทย์
ฉุกเฉินและส่งต่อผู้ป่วยและผู้ประสบภัยได้อย่ำงปลอดภัย (2) บุคลำกรด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ชำยฝั่ง
และทำงทะเลมีองค์ควำมรู้และทักษะในกำรเป็นผู้ฝึกสอนหลักสูตรเวชศำสตร์ทำงทะเลเบื้องต้น (3) มีต้นแบบ
ระบบจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงทะเลที่มีประสิทธิภำพที่บูรณำกำรและเชื่อมโยงระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน 
และเวชศำสตร์ทำงทะเล 

3. ผลกระทบ (Impact): ประชำชนรวมทั้งนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพ้ืนที่ทำงทะเล พ้ืนที่เกำะและชำยฝั่ง 
ได้รับกำรดูแลสุขภำพทั้งในยำมปกติและยำมเกิดภำวะฉุกเฉินรวมถึงภัยพิบัติต่ำงๆ ได้อย่ำงครอบคลุม ทั่วถึง 
ทันเหตุกำรณ ์และมีประสิทธิภำพ 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. มีหลักสูตรเวชศำสตร์ทำงทะเลเบื้องต้น และหลักสูตรอบรมผู้ฝึกสอนหลักสูตรเวชศำสตร์ทำงทะเล
เบื้องต้น ที่ผ่ำนกำรรับรองโดยองค์กรวิชำชีพ ที่สำมำรถน ำไปใช้ฝึกอบรมกลุ่มเป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2. มีต้นแบบระบบกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงทะเลที่มีประสิทธิภำพที่บูรณำกำรระบบกำรแพทย์
ฉุกเฉิน และเวชศำสตร์ทำงทะเล ทั้งยังสำมำรถเชื่อมต่อกับระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินต่ำงๆได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 3. บุคลำกรด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน เจ้ำหน้ำที่อุทยำนแห่งชำติ อำสำสมัครและบุคคลทั่วไปในพ้ืนที่ทำง
ทะเล สำมำรถน ำองค์ควำมรู้ไปใช้ในกำรช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและผู้ประสบภัยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
สำมำรถประสำนงำนกับระบบบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินและส่งต่อผู้ป่วยและผู้ประสบภัยได้อย่ำงปลอดภัย  
 4. บุคลำกรด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉินในพ้ืนที่ทำงทะเล ที่มีศักยภำพในกำรเป็นผู้ฝึกสอนหลักสูตรเวช
ศำสตร์ทำงทะเลเบื้องต้น ที่สำมำรถจัดกำรฝึกอบรมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกร และประชำชนในพื้นท่ี 
 
 

                        ลงนาม………………………………………………………………หัวหน้าโครงการ  
                   (รศ.นพ.ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธำวี) 

               ต ำแหน่ง     รองศำสตรำจำรย์ 
 

                         ลงนาม………………………………………………………หัวหน้าหน่วยงาน  
                               (รศ.นพ.เรืองศักดิ์    ลีธนำภรณ์) 

       ต ำแหน่ง    คณบดีคณะแพทยศำสตร์ 
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