
 

กำหนดการอบรมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง Basic Life Support for Non-HCP 
สำหรับ อาสาสมัครกู้ชีพ  

วันเสาร์ ที ่12 กันยายน 2563 เวลา 8.30 - 12.00 น. จำนวน 30 ท่าน 
ณ ห้องประชุม 3-4  อาคารศาลาประชาคม สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

 
วัน/เดือน/ป ี

เวลา 
 

หัวข้อ 
 

วิทยากร 
8.30 –9.00 น. 30 Registration Staff 
9.00 –9.05 น. 5 Course Orientation อ.นพ.ปริญญา คุณาวุฒ ิ
9.05 –9.30 น. 25 BLS: Theory นฉพ.อับดุลวาเฮด เหมสงวน 

9.30 – 11.30 น. 
 
 
 

แบ่งเป็น 4 กลุ่ม  
กลุ่มละ 30 นาท ี

 

120 

BLS practice  

• Compression & Ventilation 1-Rescuer 
(ผู้เข้าอบรม 8 คน/ หุ่นผู้ใหญ่ 4 ตวั) 

นฉพ.ศุภกิตติ์ เวยีนเส้ียว 
พว.จุไรรัตน์ ผงสุข 

• AED & BLS with AED 
(ผู้เข้าอบรม 8 คน/ หุ่นผู้ใหญ่ 4 ตวั/ AED 4 ตัว) 

นฉพ.จารุวรรณ พฤธยานันต ์
นฉพ.ปิยพงษ ์ไชยชนะ 

• Pediatric BLS 
(ผู้เข้าอบรม 8 คน/ หุ่นเด็กโต 4 ตวั/ หุน่เด็กเล็ก 4 ตัว) 

นฉพ.ฐิตาภรณ์ มีมงคล 
นฉพ.ณัฐกิต ศรีเนาเวช  

• Foreign Body Removal 
(ผู้เข้าอบรม 8 คน/ หุ่นผู้ใหญ่ 3 ตวั/ หุน่ chocking 3 ชิ้น/ 
หุ่นเด็กเล็ก 3 ตัว) 

นฉพ.ย๊ะหยา มั่นคง 
นฉพ.เจนจิรา ใยเทศ  
นฉพ.ดำรงศักดิ์ พงษ์ประจกัษ์ 

11.30 – 11.45 น. 15 พักรับประทานอาหารว่าง  
11.45 –  12.00 น. 15 BLS Skill & Test BLS written Test ≥ 80% Instructor team 

12.00 น.  Wrap Up นฉพ.อับดุลวาเฮด เหมสงวน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายนามวทิยากร 

30 Student, 10 Instructors  

Course Director  

1. อ.นพ.ปริญญา คุณาวุฒ ิ อาจารย์แพทย์โรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ 121160350 18 พ.ย. 2563  
 

Instructors BLS 10 ทา่น 

1. นฉพ.จารุวรรณ พฤทธยานันต ์ นักปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์ 121180524 7 พ.ค. 2564 061-8622323 
2. นฉพ.ศุภกิตติ์ เวยีนเส้ียว นักปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์ 121180527 7 พ.ค. 2564 095-7196490 
3. นฉพ.อับดุลวาเฮด เหมสงวน นักปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์ 121180487 7 พ.ค. 2564 093-7819385 
4. นฉพ.ฐิตาภรณ์ มีมงคล นักปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์ 121180528 7 พ.ค. 2564 062-6824968 
5. นฉพ.ย๊ะหยา มั่นคง นักปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์ 121180486 7 พ.ค. 2564 093-5810807 
6. นฉพ.ปิยพงษ ์ไชยชนะ นักปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์ 111194305 ฝึกสอน วันที ่14 ส.ค. 2563 080-4986759 
7. นฉพ.เจนจิรา ใยเทศ นักปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์ 111194328 ฝึกสอน วันที ่20 ส.ค. 2563 094-5946468 
8. นฉพ.ดำรงศักดิ์ พงษ์ประจกัษ์ นักปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์ 111194302 ฝึกสอน วันที ่27 ส.ค. 2563 086-5111669 
9. นฉพ.ณัฐกิต ศรีเนาเวช นักปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์ 111194299 ฝึกสอน วันที ่21 ส.ค. 2563 064-1146667 
10. พว.จุไรรัตน์ ผงสุข พยาบาลวิชาชีพ แผนกอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน โรงพยาบาล
รามาธิบดีจกัรีนฤบดินทร ์

121190339 24 เม.ย. 2564 080-1927169 

 

สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ ์
1. BLS 11 ตัว / AED 4 เครื่อง / baby 7 ตัว / child 4 ตัว / chocking 3 ชิ้น 
2. ตารางสอน / ใบประเมิน / ใบ Checklist / หนังสือ BLS / อย่างละ 35 ชุด 
3. ข้อสอบพร้อมกระดาษคำตอบ 35 ชดุ 
 

Staff 2 ท่าน 
1. นายบัญญา โสดา 

2. นายสุรศักดิ์ แต้มครบุร ี

Coordinator nurse  
พว.อมรรัตน์ ศุภมาศ และ พว.กานดา ตันตสิรินทร์ พยาบาลสาขาวิชาเวชบำบดัวิกฤต โทร 02-2012305-6, 0811010149  
โทรสาร 02-2012821 
 
Manager course  
นฉพ.อับดุลวาเฮด เหมสงวน นักปฎิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย์ 121180487 โทร 093-781-9385 
 

ผู้เข้าอบรม กรุณาสวมกางเกงขายาวเพือ่สะดวกในการฝึกปฏิบัติ 


