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การเกิดอุบัติเหตุเป็นสิ่งท่ีไม่มีใครท่ีจะสามารถคาดคิดได้ เพราะอุบัติเหตุมักจะเกิดขึ้น

ได้ตลอดเวลาเสมอและแต่ละครั้งท่ีเกิดขึ้นก็มักจะมากับความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นชีวิตหรือ

ทรัพย์สินเงินทอง อีกท้ังการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายหรือการเจ็บป่วยทั่วไป 

ดังนั้น หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”จึงเป็นหลักสูตรท่ีจะสามารถท าให้ผู้เข้า

อบรมเกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างถูกวิธี 

ท้ังนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาล

ภายในองค์กรอีกด้วย 

ประโยชน์ทีจ่ะได้รบั 

1. เพื่อให้บุคลากรมีทักษะในการปฐมพยาบาล 

สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตัวได้อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล 

2. เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากราะส าหรบั  :   

บุคลากรดา้นความปลอดภยั และ บุคคลผู้สนใจท 

หวัขอ้การอบรม (Course Outline) 

SESSION I ปฏบิตักิารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ Basic FIRST AID  

1. หลักการปฐมพยาบาล/คุณสมบตัิของผู้ปฐมพยาบาล ( Principle-Qualification of First 

aid ) 

2. การประเมินผูบ้าดเจบ็ระยะเรง่ด่วนและท่ัวไป ( Survey-Casualty Assessment ) 

3. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อค หมดสติเปน็ลม ( Shock coma and Fainting ) 

4. บาดแผล ชนิดของบาดแผลและการปฐมพยาบาลบาดแผล( Wound and Type of wound ) 

5. การตกเลือดและการหา้มเลือด ( Haemorrhage and Control Bleeding ) 

 ฝึกปฏิบตัิการห้ามเลือดโดยการใชผ้้ายืดและผ้าสามเหลีย่ม ( Control bleeding with 

Bandage Practice ) 



 การหา้มเลือดกรณีกระดูกหกัแบบเปิดหรือมีวัสดุปักคา( Improvise Donut Shape for 

Opened Fracture ) 

6. การบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ขอ้และกระดกูและการปฐมพยาบาล ( Muscle Joint and Bone 

injury ) 

 ฝึกปฏิบตัิการใช้ผา้ยืดส าหรบับาดแผลปิด ( Elastic bandage Practice for closed 

wound ) 

 ฝึกปฏิบตัิการดามกระดกู ( Splint and Taping for fracture of bone Practice ) 

7. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากไฟฟ้า ไฟไหมน้้ าร้อนลวก ( Burn – Electrical injury ) 

8. การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากสารพิษ-สิ่งแปลกปลอม( Chemical burn –Poison-Foreign 

body ) 

9. การเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจบ็ ท่าและวิธีการของการเคล่ือนยา้ยที่เหมาะสม ( Lifting and Moving 

casualty ) 

 ฝึกปฏิบตัิการเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจบ็โดยเปลสนาม ( Improvise Stretch Practice ) 

 ฝึกปฏิบตัิการเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจบ็โดยboard ( Long Spinal Board Practice ) 

SESSION II ปฏบิตักิารช่วยชวีติขั้นพืน้ฐาน Basic Life Support  

1. การประเมินผูบ้าดเจบ็ที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น ( Assessment Casualty of 

Heart failure ) 

2. ข้อบง่ชี้ในการกู้ชีวติ ( Indicator for Cardio-Pulmonary Resuscitation ) 

3. การสาธติการกูช้ีวิตในผู้ใหญ่ เด็กโต และเดก็เล็ก(Demonstration of CPR for Adult , Child , 

Infant ) 

4. ฝึกปฏิบตัิการกู้ชีวติ (Cardio-Pulmonary Resuscitation Practice ) 

5. สาธิตการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของแพทย์ (Automated External 

Defibrillation Demonstrate ) 

6. สรุป ค าถามและค าตอบ 

 



รูปแบบการอบรม:บรรยาย, พรอ้มยกตวัอยา่งประกอบ, ท าแบบทดสอบ Pre Test Post 

Test ,ฝกึปฏบิตัิปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ และการฝกึปั๊มหวัใจกบัหุน่จ าลอง ฝกึเคลือ่นยา้ย

ผูบ้าดเจบ็ สอบภาคปฏบิตั ิBASIC CPR พรอ้มรบัวฒุบิตัร 

วทิยากรผูท้รงคณุวฒุ ิอ.นรินัดร ์แยม้ไผ ่

การศกึษา                                                                                                                                      

พยาบาลศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล 

สาธารณสขุศาสตรบัณฑติ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

หลักสตูรการกู้ชีวิตขั้นสงูสมาคมโรคหัวใจแหง่ประเทศไทย 

ประสบการณก์ารท างาน 

ตึกอบุัตเิหตุโรงพยาบาลศิริราช 

หัวหนา้แผนกฉกุเฉินและเจา้หน้าบริหารโรงพยาบาลเอกชน 15 ปี 

ปจัจบุนั                                                                                         

วิทยากรอบรมหลกัสตูรการปฐมพยาบาลและการกูช้ีวิตเบื้องต้น 

ให้แก่บริษัทชั้นน า ท่ีมีชื่อเสียงในประเทศไทยได้แก่ บมจ.ปตท และ SCG ทั่วประเทศ  

 

 

 

 

 

 

 



อตัราคา่สมัมนา (ตอ่ทา่น) 

จา่ยเทา่ไหรส่ามารถลดหยอ่นภาษไีด ้ 2 เทา่ (ยกเวน้บคุคลธรรมดา) 

ประเภท อตัราคา่สมัมนา 

1 

บวก VAT 7% 

2 

หกั ณ ทีจ่า่ย 3 % 

3 

ช าระสทุธ ิ

(1+2-3) 

ราคาโปรโมชั่น 2,900 203 87 3,016 

 

หมายเหต ุ

1. คา่ใชจ้า่ยในการสง่บคุลากรเพือ่ฝกึอบรมและสมัมนาภายนอกองคก์ร (Public Training) สามารถใชส้ทิธิ

ประโยชนท์างภาษหีกัคา่ลดหยอ่นได ้200 % 

2. อตัราคา่สมัมนารวมคา่เอกสาร +เอกสารประกอบ คา่อาหารวา่งและอาหารกลางวนัและใบวฒุบิตัร 
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