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

หลกัการและเหตผุล 

 การใหค้วามชว่ยเหลอืต่อผูบ้าดเจบ็ หรอื ผูป้ว่ยฉุกเฉินในสถาน
ประกอบการ โดยใชอุ้ปกรณ์เทา่ทีห่าไดใ้นขณะนัน้ ก่อนทีผู่บ้าดเจบ็จะไดร้บั
การดแูลรกัษาจากบุคลากรทางการแพทย ์ หน่วยกูช้พี หรอืสง่ต่อไปยงั
โรงพยาบาลทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงทีเ่กดิเหตุ ดงันัน้จงึเป็นเรือ่งความสาํคญัอยา่งมาก
สถานประกอบการ จงึควรใหค้วามรูก้บัพนกังานทีเ่กีย่วขอ้งใหม้คีวามรู้
พืน้ฐาน เกีย่วกบัการปฐมพยาบาลและการชว่ยฟ้ืนคนืชพี เพือ่รกัษาชวีติ
พนกังานทีป่ระสบอนัตรายก่อนถงึมอืแพทย ์

วตัถปุระสงค ์

1. เพือ่ชว่ยชวีติและลดความรุน่แรงของการบาดเจบ็ของผูท้ีป่ระสบอนัตราย

2. เพือ่ป้องกนัความพกิารและชว่ยใหก้ลบัสูส่ภาพเดมิโดยเรว็

3. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานในการปฐมพยาบาลและการชว่ยฟ้ืนคนืชพี

กลุ่มเป้าหมาย 

พนกังานทีม่หีน้าทีใ่นทมีปฐมพยาบาลตามแผนฉุกเฉิน, จป.วชิาชพี, จป.หวัหน้างาน และ ผูส้นใจทัว่ไป 

 

 

 

 

 

ค่าลงทะเบยีนอบรม 

ราคาปกติ 2,500 บาท /ทา่น (ไมร่วม VAT) 

ราคาพิเศษ สมคัร 3 ท่าน ราคา 2000 บาท/ท่าน (ไม่รวม VAT) 

คา่อบรมรวม: คา่อุปกรณ์, คา่เอกสารการอบรม สมดุโน้ต และ ปากกา , CD สือ่ความปลอดภยั และ กฎหมายความปลอดภยั,  
วฒุบิตัรการฝึกอบรม และ อาหารกลางวนั และ อาหารวา่ง (3 ครัง้) 

หลกัสตูร การปฐมพยาบาลและปฏิบติัการช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐาน 

( First Aid And Basic Life Support Workshop ) 

     ตารางการฝึกอบรม ปี 2563 

ศนูยฝึ์กอบรม  
เทรนเนอร ์อนิ ไทย   

(ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9  
ซอย 30 ประเวศ กทม.) 

มกราคม 20 ม.ค. กรกฎาคม 19 ก.ค.

กมุภาพนัธ์ 26 ก.พ. สิงหาคม 23 ส.ค.

มีนาคม 29 มี.ค. กนัยายน 27 ก.ย.  

เมษายน 23 เม.ย. ตุลาคม 26 ต.ค.  

พฤษภาคม 24 พ.ค. พฤศจิกายน 29 พ.ย.
มิถุนายน 21 มิ.ย. ธันวาคม 17 ธ.ค. 



กาํหนดการฝึกอบรม 

เวลา 09.00 -16.00 น. 

 หลกัการทัว่ไปของการปฐมพยาบาล 

 การประเมนิและตรวจรา่งกาย ผูบ้าดเจบ็ฉุกเฉิน 

 การปฐมพยาบาลผูท้ีเ่ป็นลม, ชอ็ก, ชกั, หมดสต ิ

 การปฐมพยาบาลผูม้บีาดแผลประเภทต่างๆ และการหา้มเลอืด  

 การปฐมพยาบาล กรณสีาํลกัหรอืสิง่ของเขา้ ไปอุดหลอดลม 

 หลกัการปฐมพยาบาลแผลไฟไหมแ้ละน้ํารอ้นลวก  

(แผลไหม ้, แผลไหมจ้ากกระแสไฟฟ้า , แผลไหมจ้ากสารเคม ี) 

 การชว่ยเหลอืเมือ่ถูกไฟฟ้าดดู 

 การปฐมพยาบาลผูม้บีาดเจบ็กระดกูหกั ขอ้เคลื่อน และการเขา้เฝือกแบบต่างๆ 

 การเคลื่อนยา้ยผูบ้าดเจบ็ในแบบต่างๆ 

 การชว่ยฟ้ืนคนืชพีขัน้พืน้ฐาน (CPR) พรอ้มฝึกปฏบิตักิบัหุน่ชว่ยชวีติ 

หมายเหต ุ

 พกัรบัประทานอาหารกลางวนั เวลาประมาณ 12.00 - 13.00 น.  

 พกัรบัประทานอาหารวา่งและเครือ่งดื่ม เวลาประมาณ 10.30 น. และ 14.30 น. 

 กาํหนดการอาจปรบัเปลีย่นตามความตอ้งของลกูคา้ และ ความเหมาะสมของผูฝึ้กอบรม 

 

 

 
 

บรษิทั เทรนเนอร อนิ ไทย จํากัด :: โทร. 02 328 2110 ตอ14 

หลกัสตูร การปฐมพยาบาลและปฏิบติัการช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐาน 

( First Aid And Basic Life Support Workshop )  



ใบสมคัรเข้าอบรม หลกัสตูร “การปฐมพยาบาลและปฏิบติัการช่วยชีวิตขัน้พืน้ฐาน” 

ใบลงทะเบียนเข้าอบรม 

รายช่ือผูเ้ข้าอบรม 

บรษิทั..................................................................................ผูป้ระสานงาน........................................................... 

ทีอ่ยู.่.................................................................................................................................................................... 

โทรศพัท.์......................................... ต่อ ....................  แฟกซ ์.............................e-mail..................................... 

เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ.ี........................................................... (   )  สาํนกังานใหญ่   (    ) สาขาลาํดบัที.่............ 

ช่ือและท่ีอยู่บริษทัสาํหรบัออกใบกาํกบัภาษี 

ค่าลงทะเบียน  ค่าอบรม  + Vat 7%  หกั ณ ท่ีจ่าย 
3% 

รวมจ่ายสทุธิ 
กรณีหกั ณ ท่ีจ่าย 

รวมกรณี 
ไม่มีหกั ณ ท่ีจ่าย 

ราคาปกติ ท่านละ 2,500 175 75 2,600 2,675 
ราคาพิเศษ สมคัร 3 ท่านขึน้ไป ท่านละ 2,000 140 60 2,080 2,140 

วิธีการชาํระเงิน:   

 ชาํระเงนิสด หรอื สัง่จา่ยเชค็ ในนาม บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั (Trainer in Thai Co., Ltd.) 

      หรอื โอนเงนิเขา้บญัช ีธนาคารกสิกรไทย สาขาซคีอนสแควร ์ บญัชอีอมทรพัย ์  

     เลขทีบ่ญัช ี095 - 2 - 93155 - 7   ชื่อบญัช ีบริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั      

 กรณุาหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ในนาม บริษทั เทรนเนอร ์อิน ไทย จาํกดั (Trainer in Thai Co., Ltd.) 
เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี0105554120104 (สาํนกังานใหญ่) 

      ทีอ่ยู:่  2 ซอยเฉลมิพระเกยีรต ิร.9 ซอย 30 แขวงดอกไม ้เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 
      2 Soi Chalermprakiat R.9 Soi 30, Dokmai, Pravet, Bangkok 10250 
 กรณีชาํระเงนิล่วงหนา กรณุา Fax สาํเนาใบโอนเงนิ มาที ่02 - 328 - 2160  
 กรณุานําเอกสารหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย 3% กรณุานํามาใหใ้นวนัอบรม 
 กรณีเลื่อน / ยกเลกิการเข าอบรมกรณุาแจง้ลว่งหน า 7 วนัก่อนวนัอบรม มฉิะนัน้จะตอ้งชาํระ 100% ของคา่อบรม 
 คา่อบรม สามารถนําไปลดหยอ่นภาษ ีได ้200% 

อตัราค่าลงทะเบียนอบรม 

บรษิทั เทรนเนอร อนิ ไทย จํากัด :: โทรศพัท 02 328 2110 :: 

ลาํดบั คาํนําหน้า - ช่ือ - นามสกลุ ตาํแหน่ง เลขบตัรประชาชน 
1.    
2.    

4.    
3.    

5.    

วนัท่ีอบรม ………………………………………………………… 






