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TRAINING OUTLINE

หลักสูตร การปฐมพยาบาลเบือ& งต้ นและการช่ วยฟื & นคืนชีพ
(First Aid and CPR: From Basic to Practical)

วิทยากร: อาจารย์ หรรษมน ประสาทแก้ ว
PRINCIPLES

การเกิดอุบตั เิ หตุเป็ นสิCงทีCไม่มีใครทีCจะสามารถคาดคิดได้ เพราะอุบตั เิ หตุมกั จะเกิดขึ Hนได้ ตลอดเวลา
เสมอและแต่ละครังH ทีCเกิดขึ Hนก็มกั จะมากับความเสียหาย ไม่วา่ จะเป็ นชีวิตหรื อทรัพย์สินเงินทอง อีกทังการ
H
เจ็บป่ วยอันเนืCองมาจากสภาพร่างกายหรื อการเจ็บป่ วยทัวC ไป การปฐมพยาบาลจึงเป็ นสิCงสําคัญทีCสดุ ของการ
รักษาพยาบาลเบื Hองต้ นของชีวิต เพราะการทีCเราสามารถปฐมพยาบาลเบื Hองต้ นผู้ป่วยก่อนถึงมือแพทย์นนเป็
ัH น
การลดอัตราความเสีCยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยได้ เป็ นจํานวนมาก
ดังนันH หลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบือ& งต้ นและการช่ วยฟื & นคืนชีพ” จึงเป็ นหลักสูตรทีCจะสามารถ
ทําให้ ผ้ เู ข้ าอบรม เกิดความรู้ความเข้ าใจต่อหลักการวิธีการในการปฐมพยาบาลเบื Hองต้ นอย่างถูกวิธี อีกทังH
สามารถนําความรู้ทีCได้ ไปประยุกต์ใช้ ภายในหน่วยงานหรื อองค์กรของตนเองได้ อย่างเหมาะสม เพืCอเป็ นการลด
ความเสีCยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้ จ่ายทางด้ านค่ารักษาพยาบาลภายในองค์กรอีกด้ วย
OBJECTIVES

1. เพืCอให้ บคุ ลากรมีความรู้หลักการการปฐมพยาบาลเบื Hองต้ นอย่างถูกต้ อง
2. เพืCอให้ บคุ ลากรมีทกั ษะในการปฐมพยาบาลเบื Hองต้ น สามารถช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้ ตวั ได้
อย่างปลอดภัยก่อนถึงโรงพยาบาล
3. เพืCอให้ บคุ ลากรมีความรู้หลักการการการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้ านการทํางานของหัวใจอย่างถูกต้ อง
4. เพืCอเป็ นการพัฒนาศักยภาพในด้ านการดูแลสุขภาพตนเองของบุคลากร
AREAS OF STUDY

วันทีหนึง
1. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล
2. คุณสมบัตทิ ีCดีของนักปฐมพยาบาล
3. ระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์
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4. หลักการปฏิบตั ิการปฐมพยาบาล
a. การห้ ามเลือด
b. การปฐมพยาบาลแผลฟกชํ Hาและห้ อเลือด
c. การปฐมพยาบาลแผลฉีกขาด
5. หลักการช่วยเหลือผู้หมดสติเนืCองจากเป็ นลม
6. การปฐมพยาบาลสิCงแปลกปลอมเข้ าสูร่ ่างกาย ได้ แก่ หู ตา จมูก ปาก หลอดลม เป็ นต้ น
7. การปฐมพยาบาลสิCงมีพิษกัดต่อย
8. การปฐมพยาบาลเกิดไฟฟ้าช็อต
9. หลักการเคลืCอนย้ ายผู้บาดเจ็บอย่างถูกต้ อง
10. หลักการใช้ ผ้าพันแผลเพืCอการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้ อง
วันทีสอง
10. สาธิต พร้ อม ฝึ กปฏิบัตกิ ารปฐมพยาบาล (ฝึ กโดยจับคู่ ฝึ กฝนให้ เกิดความชํานาญ พร้ อม
คําแนะนําจากวิทยากร อย่ างถึงลูกถึงคน) กรณีต่าง ๆ ได้ แก่
o ฝึ กปฏิบตั กิ ารห้ ามเลือด
o ฝึ กปฏิบตั พิ นั แผลทีCเกิดจากการบาดแผลฉีกขาด บริเวณอวัยวะต่าง ๆ ทีCสําคัญ
o ฝึ กปฏิบตั พิ นั แผลทีCเกิดจากอาวุธปั กคา
o การดามเฝื อก ตามส่วนต่างๆของร่างกายในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุ เช่น แขนขาหัก กระดูกโผล่
o การเคลืCอนย้ ายผู้ป่วยอย่างถูกวิธี
o อืCนๆ
11. การปฐมพยาบาลภาวะช็อก
12. การตรวจสัญญาณชีพ
13. ความหมายของการช่ วยเหลือฟื & นคืนชีพ
14. การสาธิตการปั &มหัวใจ
15. การทําแบบประเมินเรืองการฟื & นคืนชีพ
16. สรุป คําถามและคําตอบ
หมายเหตุ หัวข้ อทีCเสนอสามารถปรับเปลีCยนได้ ตามความต้ องการของลูกค้ าหรื อตามความคิดเห็นของวิทยากร
การติดต่ อ: 02-615-4499, 0-2615-4477-8 hipotraining@hotmail.com, www.hipotraining.co.th
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