Trainer in Thai
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หลักสูตร

การปฐมพยาบาลและปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน
( First Aid and CPR & AED Workshop )

บริษทั เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด
หนวยฝกอบรมเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทํางาน
เลขทะเบียนที่ จป. 61–021

หลักสูตร การปฐมพยาบาลและปฏิบตั ิ การช่วยชีวิตขัน้ พืน้ ฐาน
( First Aid and CPR & AED Workshop )
หลักการและเหตุผล
การให้ความช่วยเหลือต่อผูบ้ าดเจ็บ หรือ ผูป้ ว่ ยฉุกเฉินในสถาน
ประกอบการ โดยใช้อุปกรณ์เท่าทีห่ าได้ในขณะนัน้ ก่อนทีผ่ บู้ าดเจ็บจะได้รบั
การดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยกูช้ พี
หรือส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงทีเ่ กิดเหตุ ดังนัน้ จึงเป็ นเรือ่ งความสําคัญอย่างมาก
สถานประกอบการ
จึงควรให้ความรูก้ บั พนักงานทีเ่ กีย่ วข้องให้มคี วามรู้
พืน้ ฐาน เกีย่ วกับการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ เพือ่ รักษาชีวติ
พนักงานทีป่ ระสบอันตรายก่อนถึงมือแพทย์
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ช่วยชีวติ และลดความรุน่ แรงของการบาดเจ็บของผูท้ ป่ี ระสบอันตราย
2. เพือ่ ป้องกันความพิการและช่วยให้กลับสูส่ ภาพเดิมโดยเร็ว
3. เพือ่ ให้มคี วามรูพ้ น้ื ฐานในการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ
กลุ่มเป้ าหมาย
พนักงานทีม่ หี น้าทีใ่ นทีมปฐมพยาบาลตามแผนฉุกเฉิน, จป.วิชาชีพ, จป.หัวหน้างาน และ ผูส้ นใจทัวไป
่
ตารางการฝึ กอบรม ปี 2563
มกราคม
30 มกราคม 63
กุมภาพันธ์
19 กุมภาพันธ์ 63
มีนาคม
23 มีนาคม 63
เมษายน
30 เมษายน 63
พฤษภาคม
18 พฤษภาคม 63
มิถุนายน
30 มิถุนายน 63
ค่าลงทะเบียนอบรม

กรกฎาคม
สิ งหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

23 กรกฎาคม 63
19 สิ งหาคม 63
21 กันยายน 63
21 ตุลาคม 63
30 พฤศจิกายน 63
21 ธันวาคม 63

ศูนย์ฝึกอบรม
เทรนเนอร์ อิน ไทย
(ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ซอย 30 ประเวศ กทม.)

ราคาปกติ 2,500 บาท /ท่าน (ไม่รวม VAT)
ราคาพิ เศษ สมัคร 3 ท่าน ราคา 2000 บาท/ท่าน (ไม่รวม VAT)
ค่าอบรมรวม: ค่าอุปกรณ์, ค่าเอกสารการอบรม สมุดโน้ต และ ปากกา , CD สือ่ ความปลอดภัย และ กฎหมายความปลอดภัย,
วุฒบิ ตั รการฝึกอบรม และ อาหารกลางวัน และ อาหารว่าง (3 ครัง้ )

บริษัท เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110

หลักสูตร การปฐมพยาบาลและปฏิบตั ิ การช่วยชีวิตขัน้ พืน้ ฐาน
( First Aid And Basic Life Support Workshop )
กําหนดการฝึ กอบรม
เวลา 09.00 -16.00 น.


หลักการทัวไปของการปฐมพยาบาล
่



การประเมินและตรวจร่างกาย ผูบ้ าดเจ็บฉุกเฉิน



การปฐมพยาบาลผูท้ เ่ี ป็ นลม, ช็อก, ชัก, หมดสติ



การปฐมพยาบาลผูม้ บี าดแผลประเภทต่างๆ และการห้ามเลือด



การปฐมพยาบาล กรณีสาํ ลักหรือสิง่ ของเข้า ไปอุดหลอดลม



หลักการปฐมพยาบาลแผลไฟไหม้และนํ้าร้อนลวก
(แผลไหม้ , แผลไหม้จากกระแสไฟฟ้า , แผลไหม้จากสารเคมี )



การช่วยเหลือเมือ่ ถูกไฟฟ้าดูด



การปฐมพยาบาลผูม้ บี าดเจ็บกระดูกหัก ข้อเคลื่อน และการเข้าเฝือกแบบต่างๆ



การเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บในแบบต่างๆ



การช่วยฟื้นคืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน (CPR) พร้อมฝึกปฏิบตั กิ บั หุน่ ช่วยชีวติ

หมายเหตุ


พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลาประมาณ 12.00 - 13.00 น.



พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม เวลาประมาณ 10.30 น. และ 14.30 น.



กําหนดการอาจปรับเปลีย่ นตามความต้องของลูกค้า และ ความเหมาะสมของผูฝ้ ึ กอบรม

บริษท
ั เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 ตอ14

ใบสมัครเข้าอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลและปฏิบตั ิ การช่วยชีวิตขัน้ พืน้ ฐาน”
ใบลงทะเบียนเข้าอบรม
วันที่อบรม …………………………………………………………
รายชื่อผูเ้ ข้าอบรม
ลําดับ
คํานําหน้ า - ชื่อ - นามสกุล

ตําแหน่ ง

เลขบัตรประชาชน

1.
2.
3.
4.
5.

ชื่อและที่อยู่บริ ษทั สําหรับออกใบกํากับภาษี
บริษทั ..................................................................................ผูป้ ระสานงาน...........................................................
ทีอ่ ยู.่ ....................................................................................................................................................................
โทรศัพท์.......................................... ต่อ .................... แฟกซ์ .............................e-mail.....................................
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี............................................................ ( ) สํานักงานใหญ่ ( ) สาขาลําดับที.่ ............

อัตราค่าลงทะเบียนอบรม
ค่าลงทะเบียน
ราคาปกติ ท่านละ
ราคาพิ เศษ สมัคร 3 ท่านขึน้ ไป ท่านละ

ค่าอบรม

+ Vat 7%

2,500
2,000

175
140

หัก ณ ที่จ่าย

รวมจ่ายสุทธิ

รวมกรณี

3%

กรณี หกั ณ ที่จ่าย

ไม่มีหกั ณ ที่จ่าย

75
60

2,600
2,080

2,675
2,140

วิ ธีการชําระเงิ น:
 ชําระเงินสด หรือ สังจ่
่ ายเช็ค ในนาม บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด (Trainer in Thai Co., Ltd.)
หรือ โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกสิ กรไทย สาขาซีคอนสแควร์ บัญชีออมทรัพย์
เลขทีบ่ ญ
ั ชี 095 - 2 - 93155 - 7 ชื่อบัญชี บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด
 กรุณาหัก ณ ทีจ
่ า่ ย 3% ในนาม บริ ษทั เทรนเนอร์ อิ น ไทย จํากัด (Trainer in Thai Co., Ltd.)
เลขประจําตัวผูเ้ สียภาษี 0105554120104 (สํานักงานใหญ่)
ทีอ่ ยู:่ 2 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
2 Soi Chalermprakiat R.9 Soi 30, Dokmai, Pravet, Bangkok 10250
 กรณีชาํ ระเงินล่วงหนา กรุณา Fax สําเนาใบโอนเงิน มาที่ 02 - 328 - 2160
 กรุณานําเอกสารหักภาษี ณ ทีจ
่ ่าย 3% กรุณานํามาให้ในวันอบรม
 กรณีเลื่อน / ยกเลิกการเขาอบรมกรุณาแจ้งล่วงหนา 7 วันก่อนวันอบรม มิฉะนัน
้ จะต้องชําระ 100% ของค่าอบรม
 ค่าอบรม สามารถนําไปลดหย่อนภาษี ได้ 200%
บริษท
ั เทรนเนอร อิน ไทย จํากัด :: โทรศัพท 02 328 2110 ::

