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การปฐมพยาบาลและกูช้ ีพเบื้องต้น
First Aid – Basic life support 2015
วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
Arize Hotel Sukhumvit ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ ใกล้ BTS สถานีพร้อมพงษ์

(เน้นลงมือปฏิบตั ิจริง เพื่อนำไปใช้ได้จริง) โดยบุคลำกรทำงกำรแพทย์โดยตรง !!!

ราคาพิเศษทุกที่นั ่งเหลือเพียง

3,200 บาทเท่านั้น

หลักการและเหตุผล
การเกิดอุบตั ิเหตุเป็ นสิ่งที่ไม่มีใครที่จะสามารถคาดคิดได้ เพราะอุบตั ิเหตุมกั จะเกิดขึ้ นได้ตลอดเวลาเสมอ
และแต่ละครั้งที่เกิดขึ้ นก็มกั จะมากับความเสียหาย ไม่วา่ จะเป็ นชีวิตหรือทรัพย์สินเงินทอง อีกทั้งการเจ็บป่ วยอัน
เนื่ องมาจากสภาพร่างกายหรือการเจ็บป่ วยทัว่ ไป
ดังนั้น หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้ องต้น” จึงเป็ นหลักสูตรที่จะสามารถทาให้ผูเ้ ข้าอบรมเกิดความรู ้
ความเข้าใจในหลักการและวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื้ องต้นอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงต่อ
การเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลภายในองค์กรอีกด้วย
ประโยชน์ที่จะได้รบั
1. เพื่อให้บุคลากรมีทกั ษะในการปฐมพยาบาลสามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ตวั ได้
อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
2. เพื่อเป็ นการพัฒนาศักยภาพในด้านการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากราะสาหร ับ : บุคลากร
ด ้านความปลอดภัย และ บุคคลผู ้สนใจวไป

หัวข้อการอบรม (Course Outline)
1.
2.
3.
4.
5.



หลักการปฐมพยาบาล/คุณสมบัตขิ องผูป้ ฐมพยาบาล ( Principle-Qualification of First aid )
การประเมินผูบ้ าดเจ็บระยะเร่งด่วนและทัวไป
่ ( Survey-Casualty Assessment )
การปฐมพยาบาลผูบ้ าดเจ็บทีม่ ภี าวะช็อค หมดสติเป็ นลม ( Shock coma and Fainting )
บาดแผล ชนิดของบาดแผลและการปฐมพยาบาลบาดแผล( Wound and Type of wound )
การตกเลือดและการห้ามเลือด ( Haemorrhage and Control Bleeding )
ฝึกปฏิบตั กิ ารห้ามเลือดโดยการใช้ผา้ ยืดและผ้าสามเหลีย่ ม ( Control bleeding with Bandage Practice )
การห้ามเลือดกรณีกระดูกหักแบบเปิ ดหรือมีวสั ดุปกั คา( Improvise Donut Shape for Opened Fracture )

6. การบาดเจ็บกล้ามเนื้อ ข้อและกระดูกและการปฐมพยาบาล ( Muscle Joint and Bone injury )
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7.
8.
9.


ฝึกปฏิบตั กิ ารใช้ผา้ ยืดสาหรับบาดแผลปิ ด ( Elastic bandage Practice for closed wound )
ฝึกปฏิบตั กิ ารดามกระดูก ( Splint and Taping for fracture of bone Practice )
การปฐมพยาบาลผูบ้ าดเจ็บจากไฟฟ้า ไฟไหม้น้าร้อนลวก ( Burn – Electrical injury )
การปฐมพยาบาลผูบ้ าดเจ็บจากสารพิษ-สิง่ แปลกปลอม( Chemical burn –Poison-Foreign body )
การเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บ ท่าและวิธกี ารของการเคลื่อนย้ายทีเ่ หมาะสม ( Lifting and Moving casualty )
ฝึกปฏิบตั กิ ารเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บโดยboard ( Long Spinal Board Practice )

ปฏิ บตั ิ การช่วยชีวิตขัน้ พื้นฐาน Basic Life Support
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การประเมินผูบ้ าดเจ็บทีม่ ภี าวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น ( Assessment Casualty of Heart failure )
ข้อบ่งชีใ้ นการกูช้ วี ติ ( Indicator for Cardio-Pulmonary Resuscitation )
การสาธิตการกูช้ วี ติ ในผูใ้ หญ่ เด็กโต และเด็กเล็ก(Demonstration of CPR for Adult , Child , Infant )
ฝึกปฏิบตั กิ ารกูช้ วี ติ (Cardio-Pulmonary Resuscitation Practice )
สาธิตการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าภายใต้การควบคุมของแพทย์ (Automated External Defibrillation Demonstrate )

สรุป คาถามและคาตอบ

รูปแบบการอบรม: บรรยาย, พร้อมยกตัวอย่างประกอบ, ถาม-ตอบ ,ฝึ กปฏิบตั ทิ ุกขั้นตอน

หลักสูตรนี้ เหมาะสาหรับ : บุคลากรด้านความปลอดภัย และ บุคคลผูส้ นใจทัว่ ไป

วิทยากร บุคลากรทางการแพทย์โดยตรง อ.นิรนั ดร์ แย้มไผ่
ประวัติการศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย มหิดล
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
หลักสูตรการกูช้ ีวิตขั้นสูง สมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศไทย
หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางานระดับหัวหน้างาน
การทางานในปั จจุบนั
วิทยากรอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล และการกูช้ ีวิตเบื้ องต้น
ให้แก่บริษัทชั้นนา ที่มชี ื่อเสียงในประเทศไทย
ประสบการณ์อื่นๆ
ตึกอุบตั ิเหตุ โรงพยาบาลศิริราช
หัวหน้าแผนกฉุกเฉิน และเจ้าหน้าบริหาร โรงพยาบาลเอกชน 15 ปี

ค่าใช้จา่ ยในการอบรม
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รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้ อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบตั ร
สถานภาพ

ค่าลงทะเบียน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3 %

ราคาสุทธิ

ราคาพิเศษทุกที่นั ่ง

3,200

224

96

3,328

สารองทีน
่ ง่ ั ติดต่อเพิม
่ เติมได้ท ี่
คุณธนนันท์
090 645 0992 , 089 606 0444
Line : hrdzenter
www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com ,
www.facebook.com/hrdzenter, IG : hrd_zenter

วิธีการชาระเงิน
เช็คสั่งจ่ ายในนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
โอนเงินเข้ าบัญชีนาม บริษัท ศูนย์ ส่งเสริมและพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ จากัด
>> ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรั ลพลาซาลาดพร้ าว บัญชีออมทรั พย์ เลขที่ 206-237-1740
(กรุ ณาส่ งสาเนาใบฝากเงิน พร้ อมใบสมัครมายังบริษัทเพื่อยืนยันการชาระเงิน และใช้ เป็ นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์ :
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter

ผู้เข้ าอบรมรั บผิดชอบค่ าธรรมเนียมการโอนเงินข้ ามจังหวัด)
ที่อยูใ่ นการออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย
ในนามบริ ษทั ศูนย์ส่งเสริ มและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จากัด (สานักงานใหญ่)
เลขที่ 171/162 ซอยพุทธบูชา 39 แยก 1-1
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุ งเทพฯ 10140
เลขประจาตัวผูเ้ สี ยภาษี 010 5555 113 021

การแจ้ งยกเลิก: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลิกการเข้ าอบรมได้ ในกรณีที่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน โดยไม่ เสียค่าใช้ จ่าย
2. กรณีที่ท่านแจ้ งยกเลิกก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริ ษทั ฯ จะหักค่ าธุรการ ร้ อยละ 30 ของค่าสมัคร
3.และในกรณีที่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่ มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว บริษทั ฯจะไม่ คนื เงินใด ๆ ทั้งสิ้น หรือหากท่ านยังไม่ ชาระค่ าสัมมนา ทาง
บริษทั ต้ องขอเก็บค่ าธุรการจานวน 30 % ทันที
ต้องการจ ัดอบรมรูปแบบ In-house Training ภายในองค์กร
ติดต่อคุณจิว๋ 090 645 0992, 089 606 0444, Line : hrdzenter

www.hrdzenter.com, E-mail : hrdzenter@gmail.com

