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การปฐมพยาบาลและกูชี้พเบ้ืองตน้  

First Aid – Basic life support 2015 
รอบพิเศษ  วันพุธท่ี 27 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

Grand Sukhumvit Hotel   ซอยสุขุมวิท 4-6  กรุงเทพฯ ใกล ้BTS  สถานีนานา  

(เนน้ลงมือปฏิบตัิจรงิ เพื่อน าไปใชไ้ดจ้รงิ) โดยบุคลากรทางการแพทยโ์ดยตรง !!! 

 

สมคัร 3 ท่านลดเหลือท่านละ 3,300 บาท 

 

หลักการและเหตุผล 

 

การเกิดอบุติัเหตเุป็นส่ิงท่ีไม่มีใครท่ีจะสามารถคาดคิดได ้เพราะอบุติัเหตมุกัจะเกิดขึ้นไดต้ลอดเวลาเสมอ

และแตล่ะครัง้ท่ีเกิดขึ้นก็มกัจะมากบัความเสียหาย ไม่วา่จะเป็นชีวติหรอืทรพัยสิ์นเงินทอง อีกทัง้การเจ็บป่วยอัน

เน่ืองมาจากสภาพรา่งกายหรอืการเจ็บป่วยทัว่ไป 

ดงัน้ัน หลกัสตูร “การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้” จึงเป็นหลกัสตูรท่ีจะสามารถท าใหผ้ ูเ้ขา้อบรมเกิดความรู้

ความเขา้ใจในหลกัการและวธีิการในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้อยา่งถกูวธีิ ทัง้น้ี เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงตอ่

การเสียชีวติและลดค่าใชจ้า่ยทางดา้นค่ารกัษาพยาบาลภายในองคก์รอีกดว้ย 

 

 ประโยชนท่ี์จะไดร้บั  

1. เพ่ือใหบ้คุลากรมีทกัษะในการปฐมพยาบาลสามารถช่วยเหลือตนเองและบคุคลใกลต้วัได ้

อยา่งปลอดภยัก่อนถึงโรงพยาบาล 

2. เพ่ือเป็นการพฒันาศักยภาพในดา้นการดแูลสขุภาพตนเองของบคุลากราะส าหรบั  :   บคุลากร

ดา้นความปลอดภยั และ บคุคลผูส้นใจวไป  
หัวขอ้การอบรม (Course Outline) 

1. หลกัการปฐมพยาบาล/คุณสมบตัขิองผูป้ฐมพยาบาล ( Principle-Qualification of First aid ) 
2. การประเมนิผูบ้าดเจบ็ระยะเร่งดว่นและทัว่ไป ( Survey-Casualty Assessment ) 
3. การปฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็ทีม่ภีาวะชอ็ค หมดสตเิป็นลม ( Shock coma and Fainting ) 
4. บาดแผล ชนิดของบาดแผลและการปฐมพยาบาลบาดแผล( Wound and Type of wound ) 
5. การตกเลอืดและการหา้มเลอืด ( Haemorrhage and Control Bleeding ) 
 ฝึกปฏบิตักิารหา้มเลอืดโดยการใชผ้า้ยดืและผา้สามเหลีย่ม ( Control bleeding with Bandage Practice ) 
 การหา้มเลอืดกรณีกระดกูหกัแบบเปิดหรอืมวีสัดุปกัคา( Improvise Donut Shape for Opened Fracture ) 
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6. การบาดเจบ็กลา้มเน้ือ ขอ้และกระดกูและการปฐมพยาบาล ( Muscle Joint and Bone injury ) 
 ฝึกปฏบิตักิารใชผ้า้ยดืส าหรบับาดแผลปิด ( Elastic bandage Practice for closed wound ) 
 ฝึกปฏบิตักิารดามกระดกู ( Splint and Taping for fracture of bone Practice ) 
7. การปฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็จากไฟฟ้า ไฟไหมน้ ้ารอ้นลวก ( Burn – Electrical injury ) 
8. การปฐมพยาบาลผูบ้าดเจบ็จากสารพษิ-สิง่แปลกปลอม( Chemical burn –Poison-Foreign body ) 
9. การเคลือ่นยา้ยผูบ้าดเจบ็ ทา่และวธิกีารของการเคลือ่นยา้ยทีเ่หมาะสม ( Lifting and Moving casualty ) 
 ฝึกปฏบิตักิารเคลือ่นยา้ยผูบ้าดเจบ็โดยboard ( Long Spinal Board Practice ) 

 
ปฏิบติัการช่วยชีวิตขัน้พ้ืนฐาน Basic Life Support  
 

1. การประเมนิผูบ้าดเจบ็ทีม่ภีาวะหยุดหายใจและหวัใจหยุดเตน้ ( Assessment Casualty of Heart failure ) 
2. ขอ้บ่งชี้ในการกูช้วีติ ( Indicator for Cardio-Pulmonary Resuscitation ) 
3. การสาธติการกูช้วีติในผูใ้หญ่ เดก็โต และเดก็เลก็(Demonstration of CPR for Adult , Child , Infant ) 
4. ฝึกปฏบิตักิารกูช้วีติ (Cardio-Pulmonary Resuscitation Practice ) 
5. สาธติการใชเ้ครือ่งกระตุกไฟฟ้าภายใตก้ารควบคุมของแพทย ์(Automated External Defibrillation Demonstrate ) 
6. สรปุ ค าถามและค าตอบ  

 

รูปแบบการอบรม:   บรรยาย, พรอ้มยกตวัอย่างประกอบ, ถาม-ตอบ ,ฝึกปฏิบตัทุิกขัน้ตอน 

 

 

หลักสูตรน้ีเหมาะส าหรบั  :   บคุลากรดา้นความปลอดภยั และ บคุคลผูส้นใจทัว่ไป 

 
 

วิทยากร   บคุลากรทางการแพทยโ์ดยตรง อ.นิรนัดร ์แยม้ไผ่ 

 

ประวตัิการศึกษา                                                                                                                                      

พยาบาลศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยั มหิดล 

สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ (อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) 

หลกัสตูรการกูชี้วติขัน้สงู สมาคมโรคหวัใจแหง่ประเทศไทย 

หลกัสตูรเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัในการท างานระดบัหวัหนา้งาน 

การท างานในปัจจุบนั                                                                                         

วทิยากรอบรมหลกัสตูรการปฐมพยาบาล และการกูชี้วติเบ้ืองตน้ 

ใหแ้ก่บรษิัทชัน้น า ท่ีมีช่ือเสียงในประเทศไทย 

ประสบการณอ่ื์นๆ 

ตึกอบุตัิเหต ุโรงพยาบาลศิรริาช 

หวัหนา้แผนกฉกุเฉิน และเจา้หนา้บรหิาร โรงพยาบาลเอกชน 15 ปี 
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ค่าใช้จ่ายในการอบรมหักลดหย่อนภาษไีด้ 200 % 

ฟรี !!!รวมค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าอาหารว่าง 2 มื้อ อาหารกลางวันและใบรับรองวุฒิบัตร 
สถานภาพ ค่าลงทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ ม 7% ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3 % ราคาสุทธิ 

ราคาปกติท่านละ 3,900 273 117 4,056 

สมคัร 3 ท่าน ๆ ละ 3,300 224 96 3,328 

สมคัร 4 ท่านขึ้นไปคนละ 2,900 203 174 3,016 

รายละเอียดหลักสูตรอ่ืน ๆ  เพิม่เติมได้ทีน่ี่  คลิ๊ก  http://www.hrdzenter.com/ 
ส ารองที่น่ัง  ติดต่อเพิม่เติมได้ที ่  คุณธนนันท์     0906450992 , 0896060444, Line :  hrdzenter  IG : hrd_zenter 
คุณอิศราภรณ์  089-773-7091  www.hrdzenter.com ,E-mail : hrdzenter@gmail.com , www.facebook.com/hrdzenter,   
วิธีการช าระเงนิ   เช็คส่ังจ่ายในนาม   บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด 
โอนเงนิเข้าบัญชนีาม  บริษัท ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จ ากัด  
>> ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาเซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว บัญชีออมทรัพย์  เลขที่  206-237-1740 
(กรุณาส่งส าเนาใบฝากเงนิ พร้อมใบสมัครมายังบริษัทเพ่ือยนืยันการช าระเงนิ และใช้เป็นหลักฐานการสมัครทางอีเมล์  : 
hrdzenter@gmail.com, Line : hrdzenter  
ผู้เข้าอบรมรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิข้ามจังหวัด  
 
 
 
 
 
 
 
 

การแจ้งยกเลกิ: 1. ผู้สมัครสามารถที่จะยกเลกิการเข้าอบรมได้ ในกรณทีี่ท่านยกเลิกก่อนวันงาน 10 วัน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

2. กรณทีี่ท่านแจ้งยกเลกิก่อนวันสัมมนาก่อนวันงาน 1-7 วัน บริษทัฯ จะหักค่าธุรการ ร้อยละ 30 ของค่าสมัคร  

3.และในกรณทีี่ท่านยกเลิกในวันสัมมนาหรือไม่มาตามที่ส่งใบสมัครมาแล้ว   บริษทัฯจะไม่คนืเงินใด ๆ  ทั้งส้ิน   หรือหากท่านยังไม่ช าระค่าสัมมนา  ทาง
บริษทั ต้องขอเกบ็ค่าธุรการจ านวน  30 %  ทันที    

 

ท่ีอยูใ่นการออกเอกสารหกั ณ ท่ีจ่าย 
ในนามบริษทั  ศูนยส่์งเสริมและพฒันาทรัพยากรมนุษย ์จ ากดั   (ส านกังานใหญ่) 
เลขท่ี  171/162  ซอยพทุธบูชา  39 แยก 1-1 

แขวงบางมด  เขตทุ่งครุ  กรุงเทพฯ  10140 

เลขประจ าตวัผูเ้สียภาษี  010 5555 113 021 

http://www.hrdzenter.com/
mailto:hrdzenter@gmail.com
Tel:089%20773%207091%20,089
http://www.hrdzenter.com/
http://www.facebook.com/hrdzenter
mailto:hrdzenter@gmail.com

