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คําชี้แจง 
 คําแนะนําเก่ียวกับเคร่ืองกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าจากภายนอกร่างกายแบบอัตโนมัติในสถานท่ีทํางาน (Guidance for automated external 
defibrillators in the workplace) ฉบับนี้ จัดทําโดยคณะทํางานของมูลนิธิสัมมาอาชีวะ มุ่งหมายเพ่ือให้เป็นคําแนะนําในการจัดเตรียมเคร่ืองกระตุ้น
หัวใจด้วยไฟฟ้าจากภายนอกร่างกายแบบอัตโนมัติของสถานประกอบการในประเทศไทย คําแนะนํานี้เป็นคําแนะนําทางวิชาการที่มูลนิธิสัมมาอาชีวะ
เสนอแนะให้แก่สังคม ไม่ใช่ข้อบังคับหรือกฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงาน สถานประกอบการต่างๆ สามารถนําคําแนะนํานี้ไปใช้หรือไม่ใช้ก็ได้ โดย
ไม่เป็นการบังคับ มูลนิธิสัมมาอาชีวะเป็นองค์กรไม่แสวงผลกําไร การนําคําแนะนําฉบับนี้ไปใช้สามารถทําได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ในกระบวนการ
จัดทําคําแนะนําฉบับนี้ มูลนิธิสัมมาอาชีวะและคณะทํางานจัดทําทุกท่าน ไม่มีส่วนเก่ียวข้องหรือได้รับผลประโยชน์จากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจําหน่าย
เคร่ืองกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าจากภายนอกร่างกายแบบอัตโนมัติแห่งใดทั้งส้ิน 
 ความรับผิดชอบในการคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของคนทํางานในประเทศไทยน้ัน เป็นหน้าที่ร่วมกันของนายจ้าง ตัวคนทํางานผู้
นั้นเอง และผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านอาชีวอนามัยที่ทําหน้าที่ดูแลคนทํางานผู้นั้น มูลนิธิสัมมาอาชีวะ คณะทํางานจัดทําทุกท่าน รวมถึงองค์กรทุก
แห่งที่คณะทํางานสังกัดอยู่ จะไม่รับผิดชอบต่อผลเสียใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับคนทํางาน เนื่องจากการนําคําแนะนําฉบับนี้ไปใช้ 
 หากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาของคําแนะนําฉบับนี้ สามารถติดต่อสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะมาได้ที่ นพ.วิวัฒน์ เอก
บูรณะวัฒน์ ทางอีเมล์ wwekburana@gmail.com 
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มูลนิธิสัมมาอาชีวะ – มุ่งมั่นพัฒนางานอาชีวเวชศาสตร์ไทย 
 

คําแนะนําเก่ียวกับเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าจากภายนอกร่างกาย 
แบบอัตโนมตัิในสถานท่ีทํางาน 

(Guidance for Automated External Defibrillators in the Workplace) 
 

โดย มูลนิธิสัมมาอาชีวะ 
 

 บทคัดย่อ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าจากภายนอกร่างกายแบบอัตโนมัติ หรือเครื่อง “AED” เป็น
อุปกรณ์สําหรับช่วยชีวิตผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน โดยการวิเคราะห์และปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้า
สู่หัวใจของผู้ป่วย เครื่อง AED ทํางานได้เองโดยอัตโนมัติ จึงสามารถใช้ได้โดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่บุคลากร
ทางการแพทย์ และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพ่ิมโอกาสในการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุด
เต้นเฉียบพลันได้จริง คําแนะนําฉบับน้ีสนับสนุนให้สถานประกอบการทุกแห่งที่มีความพร้อมทางด้านการเงิน 
รวมถึงสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูง ทําการติดต้ังเคร่ือง AED เอาไว้ภายในสถานประกอบการ 
 
บทนํา 
 “เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าจากภายนอกร่างกายแบบอัตโนมัติ” [1] หรือ “เครื่องฟ้ืนคืนคลื่นหัวใจ
ด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ” [2] หรือ “เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ” [3] [ภาษาอังกฤษ Automated external 
defibrillator; คําย่อ AED] ซึ่งต่อไปในคําแนะนําฉบับนี้จะเรียกโดยย่อว่าเครื่อง “AED” นั้น เป็นเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหน่ึงที่สามารถวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Cardiac rhythm) ได้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถ
ทําการปล่อยกระแสไฟฟ้า (Electric shock) เพ่ือมุ่งหวังในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 
(Sudden cardiac arrest; SCA) 

เครื่อง AED ถูกคิดค้นและเริ่มนํามาใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยต้ังแต่ราวปี ค.ศ. 1979 [4] หลังจากน้ันได้รับ
การพัฒนาประสิทธิภาพและถูกนํามาใช้เพ่ิมขึ้นตามลําดับ [5] เครื่องมือชนิดน้ี ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถ
ใช้ช่วยชีวิตผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในสถานที่สาธารณะต่างๆ ได้ [6] ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมโอกาส
การรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยเมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่มีเคร่ือง AED [7] 

สําหรับในประเทศไทย เครื่อง AED ได้รับการยอมรับให้นํามาใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน
ทางหัวใจได้ตามกฎหมายต้ังแต่ปี พ.ศ. 2558 โดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง กําหนดให้การ
ใช้เครื่องฟ้ืนคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเป็นการปฐมพยาบาล พ.ศ. 2558 [2] ได้ประกาศให้การใช้
เครื่อง AED ถือว่าเป็นการปฐมพยาบาลตามกฎหมาย ซึ่งผลจากประกาศฉบับน้ีทําให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่บุคลากร
ทางการแพทย์ สามารถนําเคร่ือง AED มาใช้ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินได้ในขณะที่กําลังรอคอยความ
ช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน [2] 
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มูลนิธิสัมมาอาชีวะเล็งเห็นถึงความสําคัญของการใช้เครื่อง AED ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจ
หยุดเต้นเฉียบพลันในประเทศไทยในปัจจุบัน โดยเฉพาะในกลุ่มคนทํางานที่เป็นประชากรกลุ่มกําลังสําคัญของ
ประเทศ จึงได้จัดทํา “คําแนะนําเกี่ยวกับเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าจากภายนอกร่างกายแบบอัตโนมัติใน
สถานที่ทํางาน” ฉบับน้ีขึ้น มุ่งหมายเพ่ือให้เป็นคําแนะนําในการจัดเตรียมเครื่อง AED ของสถานประกอบการ
ในประเทศไทย 
 
ห่วงโซ่การรอดชีวิต 
 ในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตราว 501,000 คน [8] ในจํานวนการเสียชีวิตทั้งหมดน้ี แบ่ง
ออกได้เป็นหลายสาเหตุ ทั้งจากโรคกลุ่มหัวใจและหลอดเลือด (29 %) โรคมะเร็ง (17 %) การบาดเจ็บ (11 %) 
โรคกลุ่มระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง (9 %) โรคเบาหวาน (4 %) และสาเหตุอ่ืนๆ การเสียชีวิตจากสาเหตุเหล่าน้ี
บางคร้ังเกิดขึ้นในสถานที่สาธารณะโดยไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ [6-7] เช่น โรคกลุ่มหัวใจและหลอด
เลือด (Cardiovascular disease; CVD) โดยเฉพาะกลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน (Acute coronary 
syndrome; ACS) ผู้ป่วยกลุ่มอาการนี้อาจมีภาวะเจ็บแน่นหน้าอก หายใจลําบาก ไปจนกระทั่งหมดสติและ
หัวใจหยุดเต้น เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันในสถานที่สาธารณะ รวมถึงภายในสถานที่ทํางานของผู้ป่วยได้ การ
กระตุ้นจากปัจจัยบางอย่าง เช่น ความเครียด อาจทําให้เพ่ิมโอกาสเกิดอาการเฉียบพลันน้ีขึ้น [9] โรคกลุ่มหัวใจ
และหลอดเลือดเป็นสาเหตุการตายอันดับหน่ึงของคนไทย [8] โดยมีการคาดการณ์จากข้อมูลของกระทรวง
สาธารณสุขว่า มีคนไทยเสียชีวิตจากโรคกลุ่มน้ีเฉลี่ยช่ัวโมงละ 2 คน ในปี พ.ศ. 2558 [10] 
 ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางหัวใจ (Cardiac emergency) ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุจากกลุ่ม
อาการหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลันหรือสาเหตุอ่ืนๆ จําเป็นต้องอาศัยระบบการช่วยเหลือ (System of care) ที่มี
ประสิทธิภาพ เก่ียวกับเร่ืองน้ี องค์กร American Heart Association (AHA) [11] ได้กําหนดขั้นตอนการดูแล
เพ่ือให้ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันมีโอกาสรอดชีวิตสูงขึ้น เป็นกระบวนการต่อเน่ืองกันไปที่เรียกว่า 
“ห่วงโซ่การรอดชีวิต (Chain of survival)” ซึ่งหากสามารถดําเนินการในทุกขั้นตอนได้อย่างสอดรับประสานกัน 
จะช่วยให้ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันมีโอกาสรอดชีวิตเพ่ิมขึ้น [12] สําหรับกรณีภาวะหัวใจหยุดเต้น
ที่เกิดขึ้นภายนอกโรงพยาบาล (Out-of-hospital cardiac arrest; OHCA) ห่วงโซ่การรอดชีวิตจะประกอบ
ไปด้วยลําดับเหตุการณ์ 5 ขั้นตอนดังน้ี (1.) การรับรู้และขอความช่วยเหลือจากระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
(Recognition and activation of the emergency response system) เป็นขั้นตอนที่ดําเนินการโดยบุคคล
ทั่วไปที่อยู่ในเหตุการณ์ หมายถึงการที่บุคคลทั่วไปที่อยู่ในเหตุการณ์มีการตระหนักรู้ถึงภาวะหัวใจหยุดเต้น
เฉียบพลันในผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว และรีบดําเนินการขอความช่วยเหลือจากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เช่น ในกรณี
ของประเทศไทยคือการโทรศัพท์แจ้งไปที่หมายเลข 1669 [3] (2.) ทําการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพสูง
ในทันที (Immediate high quality cardiopulmonary resuscitation) เป็นขั้นตอนที่มักดําเนินการโดย
บุคคลทั่วไปที่อยู่ในเหตุการณ์ (หรือบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินหากมาถึงที่เกิดเหตุได้เร็ว) หมายถึงการที่
บุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์ทําการช่วยฟื้นคืนชีพแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันด้วยการกดหน้าอก
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อย่างมีประสิทธิภาพสูงในที่เกิดเหตุโดยทันที (3.) การกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าอย่างรวดเร็ว (Rapid defibrillation) 
เป็นขั้นตอนที่ดําเนินการโดยบุคคลทั่วไปที่อยู่ในเหตุการณ์ (หรือบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินหากมาถึงที่
เกิดเหตุได้เร็ว) หมายถึงการนําเคร่ืองกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า เช่น เครื่อง AED ที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่น้ันมาติดที่
ผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว เพ่ือทําการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วย และให้เครื่องทําการช็อกไฟฟ้าหัวใจหาก
ผู้ป่วยมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจในลักษณะที่สามารถแก้ไขได้ด้วยการช็อกไฟฟ้า (4.) การให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน
ขั้นพ้ืนฐานและขั้นสูง (Basic and advanced emergency medical services) เป็นขั้นตอนที่ดําเนินการโดย
บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉิน หมายถึงการที่ทีมบุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินมาถึงที่เกิดเหตุได้ในเวลา
อันรวดเร็ว เพ่ือดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันต่อจากบุคคลทั่วไปที่อยู่ในเหตุการณ์ ทีมบุคลากร
ทางการแพทย์ฉุกเฉินเริ่มทําการช่วยชีวิตขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ และเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปสถานพยาบาลที่มี
ความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยได้ในเวลาที่เหมาะสม (5.) การช่วยชีวิตขั้นสูงและการดูแลหลังภาวะหัวใจหยุดเต้น 
(Advanced life support and post arrest care) เป็นขั้นตอนที่ดําเนินการโดยบุคลากรทางการแพทย์สหสาขา
วิชาชีพ หมายถึงการช่วยชีวิตขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพที่สถานพยาบาล และการดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อผู้ป่วย
กลับมามีสัญญาณชีพ [13] 
 จะเห็นได้ว่าในห่วงโซ่ของการรอดชีวิตน้ัน เครื่อง AED ถือว่าเป็นเคร่ืองมือที่มีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง 
ในการที่จะทําให้ผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน สามารถได้รับการกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าในเวลาอย่าง
รวดเร็วหลังเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น ซึ่งเป็นการเพ่ิมโอกาสในการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วย การที่จะสามารถกระตุ้น
หัวใจด้วยไฟฟ้าได้ในเวลาที่รวดเร็วหลังเกิดเหตุการณ์นั้น จะสามารถเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อมีเครื่อง AED ติดตั้งอยู่
ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุเท่าน้ัน 
  
ความสาํคญัของเครื่อง AED 

ในประเทศไทย ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันที่เกิดขึ้นภายนอกโรงพยาบาลนั้นสามารถพบได้ใน
สัดส่วนประมาณ 30 – 40 % ของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันทั้งหมด [14-15] ภาวะหัวใจหยุดเต้น
เฉียบพลันที่เกิดขึ้นภายนอกโรงพยาบาลอาจเกิดขึ้นที่บ้าน ในสถานที่สาธารณะ หรือในที่ทํางานของผู้ป่วยก็ได้ 
ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยกลุ่มน้ี [13] จะเริ่มจากการที่มีผู้พบเห็นเหตุการณ์ว่ามีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน 
หลังจากตรวจสถานที่โดยรอบให้มีความปลอดภัยแล้ว ผู้พบเห็นเหตุการณ์ควรขอความช่วยเหลือจากบุคคล
รอบข้าง แจ้งเหตุและขอคําแนะนําจากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จากน้ันเริ่มทําการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานโดยการ
กดหน้าอกก่อนเป็นอันดับแรก [16] เมื่อทําการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานด้วยการกดหน้าอก รวมถึงอาจทําการช่วย
หายใจร่วมด้วย [เรียกกระบวนการน้ีว่า Cardiopulmonary resuscitation; คําย่อ CPR] ในลําดับถัดมาหาก
มีเครื่อง AED อยู่ในบริเวณใกล้เคียงควรนําเคร่ือง AED มาติดที่ผู้ป่วย เพื่อให้เครื่องวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
และทําการช็อกไฟฟ้าหัวใจหากสามารถช็อกไฟฟ้าได้ กระบวนการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานเหล่านี้ควรเริ่ม
ดําเนินการอย่างรวดเร็วที่สุดเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วย มีการประมาณกันไว้ว่าทุก 1 นาทีที่
เริ่มต้นกระบวนการช่วยชีวิตช้าลงไป อาจทําให้อัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยลดลงได้มากถึง 10 % เลยทีเดียว [5] 
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การศึกษาที่รายงานไว้ในปี ค.ศ. 2015 จากประเทศสวีเดน พบว่าผู้ป่วยจะมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้นถึง 2 เท่า 
หากมีการเริ่มต้นช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการทํา CPR ร่วมกับการช็อกไฟฟ้าด้วยเครื่อง AED ให้กับผู้ป่วยโดย
บุคคลทั่วไปที่อยู่ในเหตุการณ์ เมื่อเทียบกับการรอให้บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินมาถึงแล้วจึงค่อยเริ่มต้น
ดําเนินการช่วยชีวิต [17] 
 เคร่ือง AED น้ันทํางานโดยใช้ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) [5] วิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ที่ตรวจวัดจากแผ่นแปะผิวหนัง (Pad) ที่แปะไว้บริเวณผิวหนังส่วนหน้าอกของผู้ป่วย ซึ่งจะทําหน้าที่เป็น
ขั้วไฟฟ้า (Electrode) ส่งข้อมูลอย่าง ความถี่ (Frequency) แอมพลิจูด (Amplitude) ความชัน (Slope) และ
รูปร่าง (Morphology) ของคลื่นไฟฟ้าหัวใจมาให้เครื่องทําการวิเคราะห์ [5] เครื่องสามารถใช้ข้อมูลเหล่าน้ี
วิเคราะห์แยกแยะคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นชนิดต่างๆ ได้ โดยลักษณะของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่สําคัญที่เครื่อง AED 
สามารถแยกแยะได้ และสามารถทําการปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสู่หัวใจเพ่ือรักษาได้มีอยู่ 2 ชนิด [18] คือแบบ
หัวใจห้องล่างเต้นสั่นพลิ้ว (Ventricular fibrillation; VF) และแบบหัวใจห้องล่างเต้นเร็วผิดปกติร่วมกับไม่มี
ชีพจร (Pulseless ventricular tachycardia; Pulseless VT) ภาวะหัวใจเต้นผิดปกติทั้ง 2 ชนิดน้ีเป็นลักษณะ
การเต้นผิดปกติชนิดที่มีอันตรายร้ายแรง มักจะพบก่อนที่จะเกิดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบหยุดเต้นสนิท (Asystole) 
หากไม่มีการแก้ไขภาวะหัวใจเต้นผิดปกติทั้ง 2 ชนิดน้ีแล้ว ผู้ป่วยจะมีคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบหยุดเต้นสนิทและ
เสียชีวิตในที่สุด [5] 
 เครื่อง AED ออกแบบมาเพ่ือให้บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ได้ เน่ืองจาก
เครื่องสามารถทําการวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ และปล่อยกระแสไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นหัวใจของผู้ป่วยในรายท่ี
เหมาะสมได้เอง แม้บุคคลทั่วไปที่ไม่เคยใช้เครื่อง AED มาก่อน หากปฏิบัติตามคําสั่งของเคร่ืองก็สามารถใช้ได้ 
แต่การให้บุคคลทั่วไปหรืออาสาสมัครกู้ชีพทําการฝึกฝนการใช้เครื่อง AED ไว้ จะเป็นการช่วยให้สามารถใช้
เครื่องได้อย่างชํานาญเม่ือเกิดสถานการณ์มีผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันขึ้นจริง การศึกษาที่รายงานใน
ปี ค.ศ. 2004 จากชุมชนแห่งหนึ่งในรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา [6] ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้ดําเนินนโยบาย
สนับสนุนให้ใช้เครื่อง AED และมีการฝึกอบรมอาสาสมัครในพ้ืนที่กว่า 4,000 คน ให้สามารถทําการช่วยชีวิตขั้น
พ้ืนฐานและใช้เครื่อง AED ได้อย่างถูกต้อง มีการติดต้ังเครื่อง AED ไว้ตามสถานที่ต่างๆ ภายในชุมชนจํานวน 
475 เครื่อง เมื่อติดตามไปเป็นเวลา 4 ปี (ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1999 – 2002) พบว่ามีผู้ป่วยเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
เฉียบพลันที่ได้รับการช่วยชีวิตและช็อกไฟฟ้าหัวใจด้วยเครื่อง AED เป็นจํานวน 50 คน (โดย 18 คนเกิดเหตุขึ้น
ในสถานประกอบการ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีจํานวนการเกิดเหตุการณ์ขึ้นมากที่สุด) ประมาณคร่ึงหน่ึงของผู้ป่วยที่
มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในชุมชนนี้สามารถรอดชีวิตได้ โดยอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่ได้รับการ
ช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์น้ันพบว่าใกล้เคียงกัน การศึกษาวิจัยน้ี
เป็นข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนว่าเคร่ือง AED น้ันสามารถใช้โดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ได้โดยมี
ประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกับการใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ [6] 
 อีกการศึกษาหน่ึงที่รายงานในปี ค.ศ. 2004 เช่นกัน [7] เป็นการศึกษาเชิงทดลองขนาดใหญ่ที่ทําการ
เปรียบเทียบอัตราส่วนการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ระหว่างใช้การช่วยชีวิตขั้น
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พ้ืนฐานด้วยการทํา CPR เพียงอย่างเดียว กับการช่วยชีวิตด้วยการทํา CPR ร่วมกับการใช้เครื่อง AED การศึกษา
ทําในชุมชนจํานวน 993 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์หัวใจหยุดเต้น
เฉียบพลันขึ้น ชุมชนจํานวน 497 แห่ง จะช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยการทํา CPR เพียงอย่างเดียว ส่วนชุมชนอีก 496 
แห่ง จะช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยการทํา CPR ร่วมกับการใช้เครื่อง AED เมื่อติดตามไปข้างหน้าเป็นเวลาประมาณ
เกือบ 2 ปี พบว่าชุมชนที่ทําการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการทํา CPR เพียงอย่างเดียว มีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น
เฉียบพลันเกิดขึ้นรวม 107 คน รอดชีวิต 15 คน (คิดเป็น 14.0 %) ส่วนชุมชนที่ทําการช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการ
ทํา CPR ร่วมกับใช้เครื่อง AED มีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเกิดขึ้นรวม 128 คน รอดชีวิต 30 คน (คิดเป็น 
23.4 %) เมื่อทําการวิเคราะห์ทางสถิติแล้ว พบว่าอัตราส่วนการรอดชีวิตในชุมชนที่ช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการทํา 
CPR ร่วมกับการใช้เครื่อง AED มีมากกว่าในชุมชนที่ช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยการทํา CPR เพียงอย่างเดียวอย่าง
ชัดเจน (Relative risk = 2.0; 95 % Confidence intervals 1.07 – 3.77) การศึกษาเชิงทดลองขนาดใหญ่
การศึกษานี้ เป็นเคร่ืองพิสูจน์ว่าการใช้เครื่อง AED ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน น้ัน
เพ่ิมโอกาสการรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยได้จริง [7] 
 นอกจากน้ียังมีงานวิจัยอีกหลายฉบับ ที่พิสูจน์ถึงประโยชน์ของการใช้เครื่อง AED ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มี
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันในสถานที่ต่างๆ เช่น สนามบิน [19], สถานีรถไฟใต้ดิน [20], ฟิตเนส [21], และ
สนามกีฬาฟุตบอลขนาดใหญ่ที่มีผู้ชมจํานวนมาก [22] อีกด้วย 
 
คําแนะนําเก่ียวกับเครื่อง AED ในสถานทีท่ํางาน 

สถานที่ทํางาน (Workplace) เป็นสถานที่ภายนอกโรงพยาบาลอีกแห่งหน่ึง ที่มีโอกาสพบผู้ป่วยภาวะ
หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้ สถานที่ทํางานน้ันอาจเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงมากกว่าสถานที่สาธารณะทั่วไป 
เน่ืองจากคนทํางานอาจเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจากโรคหัวใจที่เป็นอยู่เดิม ซึ่งสามารถถูกกระตุ้นจาก
สิ่งคุกคามต่อสุขภาพที่พบได้ทั่วไปในที่ทํางาน อย่างความเครียด การทํางานผิดเวลา [23] หรือคนทํางานอาจเกิด
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจากสาเหตุอันตรายอ่ืนๆ เช่น ถูกไฟฟ้าช็อต สัมผัสสารเคมีรั่วไหล ขาดอากาศ
หายใจเมื่อทํางานในที่เสี่ยงอย่างที่อับอากาศ ก็ได้ [24] ด้วยสาเหตุเหล่าน้ี ทําให้ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
ที่เกิดในสถานท่ีทํางานมีแนวโน้มจะเกิดในคนอายุน้อยกว่าในสถานที่เกิดเหตุอ่ืนๆ [25] ซึ่งจําเป็นต้องให้ความ
ใส่ใจอย่างมาก นอกจากคนทํางานที่อยู่ในสถานประกอบการแล้ว สถานที่ทํางานบางแห่งยังเป็นสถานที่ที่ต้อง
รองรับลูกค้า ผู้มาติดต่องาน ผู้เข้าพักอาศัย และแขกผู้มาเย่ียมชม ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีก็มีโอกาสเกิดภาะหัวใจหยุด
เต้นเฉียบพลันในขณะที่อยู่ในพ้ืนที่ของสถานประกอบการได้เช่นกัน 

ในบางประเทศ แนวคิดการติดต้ังเคร่ือง AED ในสถานที่ทํางานได้รับการยอมรับและมีการดําเนินการ
อยู่มากพอสมควร การสํารวจสถานประกอบการในประเทศเยอรมันจํานวน 232 แห่ง ที่รายงานในปี ค.ศ. 2012 
พบว่าในภาพรวมสถานประกอบการในประเทศเยอรมันกว่าครึ่ง (67 %) มีการจัดซื้อและติดต้ังเครื่อง AED ไว้
ภายในสถานประกอบการแล้วอย่างน้อย 1 เครื่อง โดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดใหญ่ (พนักงานมากกว่า 
250 คนขึ้นไป) เกือบทั้งหมด (90 %) มีการติดตั้งเครื่อง AED ไว้ภายในสถานประกอบการ [26] ในประเทศ
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สหรัฐอเมริกา องค์กรทางด้านวิชาการอย่าง Occupational Safety and Health Administration (OSHA) [23] 
และ American College of Occupational and Environmental Medicine (ACOEM) [5] มีนโยบาย
สนับสนุนให้สถานประกอบการต่างๆ ภายในประเทศ จัดซื้อและติดตั้งเครื่อง AED เอาไว้ภายในสถาน
ประกอบการ โดยในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1999 – 2012 อาคารท่ีทําการหน่วยงานภาครัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ได้ทําการจัดซื้อและติดต้ังเคร่ือง AED ไปรวมแล้วกว่า 3,250 เครื่อง [27] 

มีการศึกษาพบว่าปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่มักเป็นอุปสรรคในการติดต้ังเคร่ือง AED ในสถานที่ทํางาน คือ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดซื้อเคร่ือง AED [28] โดยทั่วไปการซื้อเคร่ือง AED เครื่องหน่ึงน้ัน สถานประกอบการ
ต้องใช้งบประมาณในหลักหลายหมื่นบาทเป็นค่าเคร่ือง [24] และยังอาจมีค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเครื่อง
ตามระยะ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคนทํางานให้ใช้เครื่องได้อย่างชํานาญอีกจํานวนหน่ึง แม้ว่าจะต้องใช้
งบประมาณในการดําเนินการอยู่พอสมควร แต่หากมองในอีกแง่มุมหน่ึง การติดต้ังเคร่ือง AED ไว้ภายในสถาน
ประกอบการถือว่าเป็นการลงทุนเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรอดชีวิตให้กับคนทํางาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญ
อย่างย่ิงขององค์กร การลงทุนในเรื่องที่เก่ียวข้องกับชีวิตของผู้คนในองค์กร รวมไปถึงลูกค้า และผู้มาติดต่องาน
ในพ้ืนที่ของสถานประกอบการด้วยน้ัน ถือว่าเป็นสิ่งมีคุณค่าเป็นอย่างมาก [23-24] 

ต่อไปน้ีเป็นคําแนะนําเกี่ยวกับเครื่อง AED ในสถานที่ทํางานสําหรับประเทศไทย คําแนะนํานี้มุ่งหวัง
เพ่ือเป็นส่วนสนับสนุนให้สถานประกอบการต่างๆ ในประเทศไทย เห็นประโยชน์ของการติดตั้งเครื่อง AED ไว้
ภายในสถานประกอบการมากขึ้น เพ่ือความปลอดภัยต่อชีวิตของคนทํางานและผู้ที่เก่ียวข้อง 

 สถานประกอบการใดที่ควรมีเครื่อง AED : แม้ว่าการติดต้ังเคร่ือง AED อาจทําให้มีค่าใช้จ่ายเกิด
ขึ้นกับสถานประกอบการ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในแง่ประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจ
หยุดเต้นเฉียบพลันซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้ว [7] และในแง่ที่ผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันขึ้นใน
สถานที่ทํางานมักจะเป็นผู้ป่วยอายุน้อย [25] ซึ่งการช่วยชีวิตผู้ป่วยกลุ่มน้ีมีโอกาสประสบความสําเร็จสูง [29] 
คณะทํางานจึงมีความเห็นสนับสนุนให้สถานประกอบการทุกแห่งที่มีความพร้อมทางด้านการเงินเพียงพอ ทํา
การติดต้ังเคร่ือง AED ไว้ภายในสถานประกอบการ [5, 23] และหากจะพิจารณาในแง่ความเสี่ยงเพ่ิมเติมแล้ว 
คณะทํางานเห็นสมควรให้สถานประกอบการที่มีลักษณะของความเสี่ยงดังต่อไปน้ี พิจารณาในเรื่องการติดตั้ง
เครื่อง AED ไว้ภายในสถานประกอบการมากเป็นพิเศษ 

 สถานประกอบการขนาดใหญ่ ซึ่งมีจํานวนคนทํางานและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความเสี่ยงในการ
เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันจํานวนมาก เน่ืองจากผู้สูงอายุจะมีโอกาสเกิดภาวะหัวใจ
หยุดเต้นเฉียบพลันได้มากกว่าคนอายุน้อย และสถานประกอบการที่มีคนจํานวนมากมี
โอกาสเกิดผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้มากกว่าสถานประกอบการที่มีคนจํานวน
น้อย หากพิจารณาตามความเสี่ยงในประเด็นเหล่านี้แล้ว สถานประกอบการที่มีคนอายุ
มากกว่า 50 ปี เป็นจํานวนต้ังแต่ 250 คนขึ้นไป (นับทั้งพนักงานประจํา, พนักงานไม่เต็ม
เวลา, พนักงานรับเหมาช่วง, ลูกค้า, ผู้มาติดต่องาน, ผู้พักอาศัย, แขกผู้เย่ียมชม) อยู่ในพ้ืนที่
ของสถานประกอบการเป็นเวลาต้ังแต่ 16 ช่ัวโมงต่อวันขึ้นไป [25, 29-30] ถือว่าเป็นสถาน



7 

ประกอบการท่ีมีขนาดใหญ่และมีความเสี่ยงสูง ควรทําการจัดซื้อและติดตั้งเครื่อง AED ไว้
ภายในสถานประกอบการ [25, 29-30] 

 สถานประกอบการที่มีงานศึกษาวิจัยบ่งช้ีว่ามีโอกาสเกิดผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
ได้มากกว่าสถานประกอบการประเภทอ่ืนๆ สถานประกอบการเหล่าน้ี ได้แก่ สนามบิน [31-32], 
โรงซ่อมบํารุงเคร่ืองบิน [31], โรงแรม [31, 33], บ้านพักคนชรา [31, 34], สนามม้า [33], 
เรือนจํา [33], ศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่ [33], สนามกีฬาขนาดใหญ่ [34], 
สถานีขนส่งสาธารณะขนาดใหญ่ [35-36] เช่น ชุมทางรถโดยสาร ชุมทางรถไฟ สถานีรถไฟฟ้า 
สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน จะเห็นได้ว่าสถานประกอบการที่ในแต่ละวันมีผู้มารับบริการหรือผู้
เย่ียมชมจํานวนมาก มีการเดินทาง มีโอกาสเกิดความเหน่ือยหรือตื่นเต้นมากกว่าปกติ และ
สถานประกอบการในลักษณะที่เป็นที่พักอาศัยซึ่งมีผู้สูงอายุอยู่จํานวนมาก จะเป็นสถาน
ประกอบการท่ีมีโอกาสเกิดเหตุได้บ่อย 

 สถานประกอบการท่ีอยู่ในพ้ืนที่ชนบทห่างไกล (Remote area) ต้องใช้เวลานานในการส่งตัว
ผู้ป่วยมาเข้ารับบริการทางการแพทย์ เช่น แท่นขุดเจาะกลางทะเล เรือเดินทะเล สถานที่
ก่อสร้างที่อยู่ในป่าลึก [24] 

 สถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีการจราจรติดขัดอย่างมากและไม่มี
สถานพยาบาลอยู่ในพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมน้ัน เมื่อเกิดเหตุการณ์มีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น
เฉียบพลันขึ้นแล้ว มีแนวโน้มที่จะต้องใช้เวลานานในการได้รับความช่วยเหลือจากระบบ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 การกําหนดนโยบายภายในเก่ียวกับเคร่ือง AED : สถานประกอบการท่ีติดต้ังเคร่ือง AED ควรมีการ
กําหนดนโยบายภายในองค์กรไว้อย่างชัดเจนและเหมาะสม ควรมีการเขียนนโยบายไว้อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเก่ียวข้อง (เช่น ฝ่ายบริหาร, ฝ่ายธุรการ, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์, ฝ่ายสุขภาพและความ
ปลอดภัย, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย) ได้ร่วมพิจารณาและให้ความเห็นก่อนจะกําหนดเป็นนโยบาย นโยบายที่
กําหนดจะต้องไม่ขัดต่อข้อกฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่น เมื่อทําการกําหนดนโยบายแล้ว ควรทําการช้ีแจง
นโยบายที่เก่ียวข้องกับเคร่ือง AED น้ีให้คนทํางานในองค์กรรับทราบ ควรมีการกําหนดบุคคลที่ทําหน้าที่
รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่อง และควรมีบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์หรือพยาบาลประจําสถาน
ประกอบการ คอยทบทวนข้อมูลในด้านการแพทย์ทุกคร้ังที่มีการใช้เครื่อง [5] 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล : ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเครื่อง AED ทั้งในแง่บุคคล
ผู้รับผิดชอบ จํานวนเครื่องที่มี ตําแหน่งที่ติดต้ัง การใช้งาน การฝึกอบรม และการบํารุงรักษา โดยอาจใช้ระบบ
การเก็บข้อมูลที่เสนอแนะไว้โดย Descatha ในปี ค.ศ. 2012 ก็ได้ [25] 

 การเลือกเครื่อง AED ที่เหมาะสม : เครื่อง AED ที่จัดซื้อจะต้องมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นหัวใจ
ด้วยไฟฟ้าจากภายนอกร่างกายได้ตรงตามแนวทางการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่องค์กรวิชาการ เช่น American 
Heart Association (AHA) หรือ International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) กําหนดไว้
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ล่าสุด [5] และสําหรับการใช้ในประเทศไทย หากเคร่ือง AED ที่จัดซื้อสามารถให้คําสั่งแก่ผู้ใช้เป็น “ภาษาไทย” 
ได้จะเป็นการดี 

 ตําแหน่งที่ติดต้ังเคร่ือง AED ที่เหมาะสม : ไม่มีตําแหน่งตายตัวภายในสถานประกอบการท่ีกล่าว
ได้ว่าเป็นตําแหน่งที่เหมาะสมท่ีสุด แต่ละสถานประกอบการควรพิจารณาพ้ืนที่ของตนเองเพ่ือหาจุดที่ใช้ในการ
ติดตั้งเครื่อง AED ที่เหมาะสม เอกสารขององค์กร Occupational Health and Safety Administration 
(OSHA) [24] ให้ข้อเสนอแนะว่าอาจเลือกพิจารณาทําการติดตั้งเครื่อง AED ไว้ในสถานที่ที่มีคนอยู่กันมากๆ 
อย่างในสํานักงานหรือสายการผลิต หรือจุดที่มีความเสี่ยง เช่น ใกล้กับที่อับอากาศ, ใกล้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง, 
ใกล้กับบริเวณกลางแจ้งที่เสี่ยงต่อฟ้าผ่า, ใกล้กับฟิตเนสและโรงอาหาร, หรือเลือกติดต้ังไว้ใกล้กับหน่วยงานที่มี
โอกาสจะได้ใช้เครื่อง AED มากที่สุด เช่น หากเป็นสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีพยาบาลประจําโรงงาน ก็
อาจติดต้ังไว้หน้าห้องปฐมพยาบาล หรือหากมอบหมายให้ฝ่ายรักษาความปลอดภัยกับฝ่ายต้อนรับเป็นทีมงาน
กู้ชีพเมื่อเกิดเหตุขึ้น ก็อาจติดต้ังเคร่ืองไว้ที่ส่วนต้อนรับของสถานประกอบการ ไม่ว่าจะติดตั้งเครื่อง AED ไว้
ที่จุดใดของพื้นที่ทํางานก็ตาม การเข้าถึงเครื่อง AED ของบุคคลที่เป็นผู้ทําการช่วยชีวิตจะต้องทําได้โดยง่าย 
โดยเป้าหมายที่ดีที่สุดคือจะต้องนําเครื่อง AED มาให้พร้อมใช้ได้ภายในเวลา 5 นาที นับตั้งแต่ที่พบผู้ป่วย
ภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน [5, 24, 29] จุดที่ติดต้ังเคร่ือง AED น้ันควรเป็นจุดที่เห็นได้อย่างชัดเจน 
โดยส่วนใหญ่นิยมติดต้ังไว้ในตู้เก็บที่มีสัญลักษณ์ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นเคร่ือง AED ไม่แนะนําให้ทําการล็อคตู้เก็บ
เพราะจะทําให้นําเครื่องมาใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไม่ได้ทันเวลา (หากกลัวหายให้ติดตั้งไว้ในพื้นที่ที่มีคนอยู่
ตลอดเวลา) การเก็บเคร่ือง AED ไว้ในห้อง เช่น ห้องปฐมพยาบาล ต้องระมัดระวังไว้ด้วยว่าห้องอาจถูกล็อคได้
ในเวลาที่ไม่มีคนอยู่ แล้วเป็นเหตุทําให้ไม่สามารถเข้าไปนําเครื่อง AED มาใช้ได้ จุดที่ติดตั้ง AED อาจทําการ
ติดตั้งปุ่มสัญญาณเสียงเตือนภัย (Alarm) เอาไว้ด้วย มุ่งหมายเพื่อให้ทีมปฐมพยาบาลได้รับรู้ว่ามีผู้ป่วยภาวะ
หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเกิดขึ้นและมีการนําเอาเครื่อง AED มาใช้ ซึ่งจะทําให้ทีมปฐมพยาบาลที่อยู่ในพ้ืนที่เข้า
มาช่วยเหลือได้ในเวลาอันรวดเร็ว ในกรณีที่คนทํางานเคลื่อนย้ายสถานที่ทํางานไปเรื่อยๆ เช่น งานติดตั้ง
อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง งานซ่อมบํารุงระบบท่อ การพกพาเครื่อง AED ไปด้วยเวลาที่ออกทํางาน เป็นเรื่องที่
สามารถทําได้ 

 การบํารุงรักษา : ควรทําการบํารุงรักษาเคร่ือง AED โดยการตรวจเช็คตามระยะ และซ่อมแซม
หากเกิดความเสียหาย ตามเวลาที่บริษัทผู้ผลิตได้แนะนําไว้ 

 การจัดระบบการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน : แม้ว่าจะได้ทําการจัดซื้อ
และติดต้ังเคร่ือง AED ไว้ภายในสถานประกอบการแล้ว อย่างไรก็ตามเคร่ือง AED เป็นเพียงส่วนประกอบหน่ึง
ของระบบการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันเท่านั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สถาน
ประกอบการควรจัดระบบการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันขึ้นภายในองค์กรด้วย [5] โดย
ระบบนี้ควรจัดทําร่วมกันโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในองค์กรทุกฝ่าย และควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร ระบบอาจเป็นส่วนหน่ึงของระบบการปฐมพยาบาลเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในสถานประกอบการก็ได้ และ
อาจรวมอยู่ในแผนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัย สารเคมีรั่วไหล รวมถึงสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ
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และระบบมาตรฐานภายในที่สถานประกอบการดําเนินการอยู่ รายละเอียดของระบบอาจประกอบด้วย การ
มอบหมายกลุ่มบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นผู้ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น (First aid responder), ระบบการสั่งการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ป่วย, การแบ่งหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ป่วยของแต่ละฝ่าย, การแจ้งเหตุให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ, การ
ประสานงานกับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน, ขั้นตอนที่เหมาะสม (Procedure) ในการกู้ชีพขั้นพ้ืนฐานทั้งการทํา 
CPR และการใช้เครื่อง AED, การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย, การฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อม เหล่าน้ีเป็นต้น ระบบ
ที่จัดทําขึ้นควรได้รับการประเมินคุณภาพเป็นระยะ และมีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง [5] 

 การจัดตั้งทีมปฐมพยาบาล : เพื่อประสิทธิภาพในการช่วยชีวิตผู้ป่วยที่เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้น
เฉียบพลัน รวมถึงการปฐมพยาบาลในกรณีเกิดการบาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินอื่นๆ สถานประกอบการควร
กําหนดให้มีคนทํางานกลุ่มหนึ่งทําหน้าที่เป็นผู้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น (อาจเลือกจากผู้ที่สมัครใจ หรือจาก
ตัวแทนแต่ละแผนก หรือมอบหมายหน้าที่ให้คนทํางานทุกคนในแผนกที่มีความเหมาะสม เช่น แผนกสุขภาพ
และความปลอดภัย, แผนกรักษาความปลอดภัย, แผนกต้อนรับ) บุคคลเหล่านี้เมื่อรวมตัวกันจะทําหน้าที่เป็น
ทีมปฐมพยาบาล (First aid team) เพ่ือช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ทีมปฐมพยาบาลควรได้รับการ
ฝึกฝนการปฐมพยาบาล และการกู้ชีพเบื้องต้นทั้งการทํา CPR และการใช้เครื่อง AED อยู่เป็นระยะ จะทําให้
เป็นทีมงานที่สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ในกรณีที่มีผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน และผู้ป่วยฉุกเฉินกรณี
อ่ืนๆ เกิดขึ้นในสถานประกอบการได้เป็นอย่างดี 

 การฝึกอบรมบุคลากร : เครื่อง AED น้ันสามารถใช้ได้โดยคนทุกคนที่เป็นผู้พบเห็นเหตุการณ์ใน
กรณีที่เกิดผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันขึ้น แม้ว่าบุคคลผู้นั้นจะเคยหรือไม่เคยได้รับการอบรมการใช้
เครื่อง AED มาก่อนก็ตาม (ผู้ไม่เคยอบรมสามารถใช้ได้โดยทําตามคําสั่งที่เครื่องบอก) อย่างไรก็ตาม ผู้ที่เคย
ฝึกฝนการใช้เครื่อง AED มาก่อนย่อมมีความคุ้นเคยและมีแนวโน้มจะใช้เครื่องได้อย่างชํานาญกว่าหากเกิด
สถานการณ์ขึ้นจริง ดังน้ันสถานประกอบการที่มีเครื่อง AED จึงควรให้ทีมปฐมพยาบาลทุกคน และอาจรวมถึง
คนทํางานอีกจํานวนหน่ึง (ตามสัดส่วนที่เห็นว่าเหมาะสม หรือทุกคนหากสถานประกอบการมีจํานวนคนทํางาน
ไม่มาก) เข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้เครื่อง AED [5] โดยการอบรมการใช้เครื่อง AED อาจเป็นส่วน
หน่ึงของการอบรมการปฐมพยาบาลในภาพรวมก็ได้ เน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับการกู้ชีพที่ควรจะต้องมีในการอบรม 
ได้แก่ (1.) การประเมินผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน การเรียกทีมปฐมพยาบาล และการขอความ
ช่วยเหลือจากระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (2.) ขั้นตอนการกู้ชีพด้วยการทํา CPR (3.) ขั้นตอนการกระตุ้น
หัวใจด้วยไฟฟ้าด้วยเครื่อง AED (4.) การดูแลผู้ป่วยจนกว่าการช่วยเหลือจากระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจะ
มาถึง [24] การอบรมควรทําต่อเน่ืองเป็นระยะ เน่ืองจากความรู้ทางด้านการกู้ชีพน้ันหากไม่ได้ใช้ อาจหลงลืม
ได้ในเวลาเพียง 3 – 6 เดือน [5] สถานประกอบการจึงควรจัดการอบรมและฝึกปฏิบัติทบทวน ทั้งแบบเต็ม
รูปแบบหรือในลักษณะการทบทวนสั้นๆ ให้กับทีมปฐมพยาบาลอยู่เป็นระยะ ตามเวลาที่เห็นว่าเหมาะสม 
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ภาพที่ 1 หน้าห้องปฐมพยาบาลเป็นจุดหนึ่งในสถานประกอบการท่ีติดต้ังเคร่ือง AED ไว้ได้ 
[ภาพถ่ายโดย พญ.ดาริกา วอทอง เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559] 

 
 

 
 

ภาพที่ 2 การฝึกปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอจะช่วยให้ทีมปฐมพยาบาลท่ีจัดต้ังข้ึน 
สามารถทําการ CPR และใช้เคร่ือง AED ช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันได้อย่างชํานาญ 

[ภาพถ่ายโดย พญ.ดาริกา วอทอง เม่ือวันท่ี 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559] 



11 

เอกสารอ้างอิง 
1. American Heart Association (AHA). ไฮไลท์ของแนวทางการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) และการ

ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดในภาวะฉุกเฉิน (ECC) ของ American Heart Association (AHA) ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2558 [ภาษาไทย]. Texas: AHA; 2015. 

2. ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง กําหนดให้การใช้เครื่องฟ้ืนคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบ
อัตโนมัติเป็นการปฐมพยาบาล พ.ศ. 2558. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนพิเศษ 108 ง. (ลงวันที่ 22 
เมษายน 2558). 

3. สันต์ หัตถีรัตน์, สมชาย กาญจนสุต. คู่มือกู้ชีพองค์รวม (ก.อ.ร.) สําหรับอาสาสมัครและประชาชนทั่วไป. 
กรุงเทพมหานคร: สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แห่งประเทศไทย; 2561. 

4. Diack AW, Welborn WS, Rullman RG, Walter CW, Wayne MA. An automatic cardiac 
resuscitator for emergency treatment of cardiac arrest. Med Instrum 1979;13(2):78-83. 

5. Starr LM. American College of Occupational and Environmental Medicine (ACOEM) Position 
statement – Automated external defibrillation in the occupational setting. J Occup Environ 
Med 2012;54(9):1170-6. 

6. Culley LL, Rea TD, Murray JA, Welles B, Fahrenbruch CE, Olsufka M, et. al. Public access 
defibrillation in out-of-hospital cardiac arrest: a community-based study. Circulation 2004; 
109(15):1859-63. 

7. Public Access Defibrillation Trial Investigators. Public-access defibrillation and survival after 
out-of-hospital cardiac arrest. N Engl J Med 2004;351(7):637-46. 

8. World Health Organization (WHO). Noncommunicable diseases country profiles 2014. 
Geneva: WHO Press; 2014. 

9. Zupancic ML. Acute psychological stress as a precipitant of acute coronary syndromes in 
patients with undiagnosed ischemic heart disease: a case report and literature review. 
Prim Care Companion J Clin Psychiatry 2009;11(1):21-4. 

10. ณัฐธิวรรณ พันธ์มุง, หทัยชนก ไชยวรรณ, ณัฐสุดา แสงสุวรรณโต. ประเด็นสารรณรงค์วันหัวใจโลก ปี พ.ศ. 
2559. นนทบุรี: สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข; 2559. 

11. Kronick SL, Kurz MC, Lin S, Edelson DP, Berg RA, Billi JE, et. al. Part 4: Systems of care and 
continuous quality improvement: 2015 American Heart Association guidelines update for 
cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care. Circulation 2015; 132(18 
Suppl 2):S397-413. 

12. Lund-Kordahl I, Olasveengen TM, Lorem T, Samdal M, Wik L, Sunde K. Improving 
outcome after out-of-hospital cardiac arrest by strengthening weak links of the local 



12 

Chain of Survival; quality of advanced life support and post-resuscitation care. Resuscitation 
2010;81(4):422-6. 

13. คณะกรรมการมาตรฐานการช่วยชีวิต สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. คู่มือ
การช่วยชีวิตขั้นสูงสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ ปี ค.ศ. 2015. กรุงเทพมหานคร: ปัญญมิตร; 2559. 

14. วีรพงศ์ วัฒนาวนิช, รังสรรค์ ภูรยานนทชัย, บดินทร์ ขวัญนิมิตร. การรอดชีวิตของผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น
นอกโรงพยาบาลและความเป็นไปได้ในการชักนําให้อุณหภูมิกายตํ่าลงของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์. 
สงขลานครินทร์เวชสาร 2556;13(6):287-95. 

15. รุจาดา สารจิตต์, วราลี อภินิเวศ. การศึกษาอัตราการรอดชีวิตของผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นนอก
โรงพยาบาลที่ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ. 
แพทยสารทหารอากาศ 2554;57(3):20-5. 

16. Travers AH, Perkins GD, Berg RA, Castren M, Considine J, Escalante R, et. al. Part 3: Adult 
basic life support and automated external defibrillation: 2015 International consensus on 
cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care science with treatment 
recommendations. Circulation 2015;132(16 Suppl 1):S51-83. 

17. Hasselqvist-Ax I, Riva G, Herlitz J, Rosenqvist M, Hollenberg J, Nordberg P, et. al. Early 
cardiopulmonary resuscitation in out-of-hospital cardiac arrest. N Engl J Med 2015; 
373(16):1573-4. 

18. Kerber RE, Becker LB, Bourland JD, Cummins RO, Hallstrom AP, Michos MB, et. al. Automatic 
external defibrillators for public access defibrillation: recommendations for specifying and 
reporting arrhythmia analysis algorithm performance, incorporating new waveforms, and 
enhancing safety. A statement for health professionals from the American Heart Association 
Task Force on Automatic External Defibrillation, Subcommittee on AED Safety and Efficacy. 
Circulation 1997;95(6):1677-82. 

19. Garcia EL, Caffrey-Villari S, Ramirez D, Caron JL, Mannhart P, Reuter PG, et. al. Impact of 
onsite or dispatched automated external defibrillator use on early survival after sudden 
cardiac arrest occurring in international airports [Article in French]. Presse Med 2017;46(3): 
e63-e68. 

20. Gianotto-Oliveira R, Gonzalez MM, Vianna CB, Monteiro Alves M, Timerman S, Kalil Filho R, 
et. al. Survival after ventricular fibrillation cardiac arrest in the Sao Paulo metropolitan 
subway system: First successful targeted automated external defibrillator (AED) program 
in Latin America. J Am Heart Assoc 2015;4(10):e002185. 



13 

21. Aschieri D, Penela D, Pelizzoni V, Guerra F, Vermi AC, Rossi L, et. al. Outcomes after sudden 
cardiac arrest in sports centres with and without on-site external defibrillators. Heart 2018; 
pii: heartjnl-2017-312441. 

22. van de Sandt F, Umans V. Acute cardiac events and deployment of emergency medical 
teams and automated external defibrillators in large football stadiums in the Netherlands. 
Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2009;16(5):571-5. 

23. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Automated external defibrillators 
can save lives during cardiac emergencies. Washington, D.C.: OSHA; 2001. 

24. Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Saving sudden cardiac arrest victims 
in the workplace – Automated external defibrillators. Washington, D.C.: OSHA; 2003. 

25. Descatha A. Automated external defibrillator installation in the workplace: from recom-
menddations to ADE style international registries. J Occup Environ Med 2012;54(7):765-7. 

26. Mayr NP, Mayr T, Tassani P, Martin K. Use of automated external defibrillators in the 
occupational setting in Germany: a pilot study. J Occup Environ Med 2012;54(7):789-91. 

27. Kilaru AS, Leffer M, Perkner J, Sawyer KF, Jolley CE, Nadkarni LD, et. al. Use of automated 
external defibrillators in US federal buildings: implementation of the Federal Occupational 
Health public access defibrillation program. J Occup Environ Med 2014;56(1):86-91. 

28. Bartimus HA, Rea TD, Eisenberg MS. Prevalence of automated external defibrillators at 
cardiac arrest high-risk sites. Prehosp Emerg Care 2004;8(3):280-3. 

29. Descatha A, Baer M. Automated external defibrillators in the workplace. BMJ 2008;337: 
a1816. 

30. Public Access Defibrillation Trial Investigators. The Public Access Defibrillation (PAD) trial: 
study design and rationale. Resuscitation 2003;56(2):135-47. 

31. Gratton M, Lindholm DJ, Campbell JP. Public-access defibrillation: where do we place 
the AEDs? Prehosp Emerg Care 1999;3(4):303-5. 

32. Zakaria ND, Ong ME, Gan HN, Foo D, Doctor N, Leong BS, et. al. Implications for public 
access defibrillation placement by non-traumatic out-of-hospital cardiac arrest occurrence 
in Singapore. Emerg Med Australas 2014;26(3):229-36. 

33. Brooks SC, Hsu JH, Tang SK, Jeyakumar R, Chan TC. Determining risk for out-of-hospital 
cardiac arrest by location type in a Canadian urban setting to guide future public access 
defibrillator placement. Ann Emerg Med 2013;61(5):530-538.e2. 



14 

34. Frank RL, Rausch MA, Menegazzi JJ, Rickens M. The locations of nonresidential out-of-
hospital cardiac arrests in the City of Pittsburgh over a three-year period: implications for 
automated external defibrillator placement. Prehosp Emerg Care 2001;5(3):247-51. 

35. Engdahl J, Herlitz J. Localization of out-of-hospital cardiac arrest in Goteborg 1994-2002 
and implications for public access defibrillation. Resuscitation 2005;64(2):171-5. 

36. Folke F, Lippert FK, Nielsen SL, Gislason GH, Hansen ML, Schramm TK, et. al. Location of 
cardiac arrest in a city center: strategic placement of automated external defibrillators in 
public locations. Circulation 2009;120(6):510-7. 

 




