Automated External Defibrillators (AED):
A critical tool
to fight sudden cardiac arrest.
ExxonMobil affiliates in Thailand
installed a total of 40 AEDs in its offices
which includes three offices in Bangkok,
the Esso refinery complex in Sriracha
the gas production facility at KhonKaen,
and all Esso terminals.
According to information provided by the Thai
Resuscitation Council of the Heart Association
of Thailand, the majority of sudden cardiac arrest
incidents begin with an initial abnormal
cardiac rhythm. This rhythm is potentially
reversible if treated quickly with a controlled
dose of electric shock by an AED.
The Thai Resuscitation Council also confirmed
that the use of an AED has a positive impact
on the probability of survival
when used together
with basic life-saving techniques including
cardiopulmonary resuscitation (CPR).

มีการติดตั้งอุปกรณ AED ในสถานที่ทำงานของ
บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล ในประเทศไทย

AED

“ภาวะหัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน” สามารถเกิดขึ้น
ไดทุกที่ ทุกเวลา
บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย
เปนหนึ่งในบริษัทเริ่มแรกของประเทศ ที่ติดตั้ง
เครื่องชวยฟนคืนคลื่นหัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ
(Automated External Deﬁbrillator หรือ AED) ใน
สถานที่ทำงานทุกแหง
นอกจากการติดตั้งอุปกรณ AED จำนวน ๔๐ ชุด
ในสถานที่ทำงานของบริษัทแลว ยังมีการฝกอบรม
พนักงานบริษัทใหมีความรูในการใชอุปกรณ AED
รวมถึงมีมาตรการในการดูแลและตรวจสอบอุปกรณ
อยางตอเนื่อง
มาฟงหลากหลายแงมุมของการชวยชีวิต กับกลุม
บุคคลผูเกี่ยวของกับอุปกรณ AED

ใครบางที่มีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะหัวใจหยุด
เตนเฉียบพลัน
“เนื่องจากสาเหตุสวนใหญเกิดจากภาวะเสนเลือด
หัวใจตีบ หรืออุดตัน และหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงอยาง
เฉียบพลัน ดังนั้นผูที่มีความเสี่ยงไดแก
๑. กรรมพันธุ เชน มีประวัติในครอบครัวเปนโรค
เสนเลือดหัวใจตีบ
๒. ผูที่สูบบุหรี่
๓. ความดันโลหิตสูง
๔. ไขมันในเลือดสูง
๕. โรคอวน
๖. เบาหวาน
๗. ผูที่ไมคอยออกกำลังกาย นั่งๆ นอนๆ
๘. ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล มากกวาวันละ
๒ แกว
๙. ผูชายที่มีอายุมากกวา ๔๕ ป และผูหญิงที่มี
อายุมากกวา ๕๕ ป

นพ. สมศักดิ์ อมรวิวัฒน

ผูอำนวยการทางการแพทยโครงการ AED
สาเหตุของภาวะหัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน
“สาเหตุสวนใหญเกิดจากการเตนผิดปกติ
ของหัวใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาวะหัวใจเตนพริ้ว
(Ventricular Fibrillation) ซึ่งสภาวะที่หัวใจหยุดเตน
หรือหัวใจเตนพริ้ว มักพบในโรคตอไปนี้
๑. เสนเลือดหัวใจตีบหรืออุดตัน
(Coronary heart disease)
๒. ภาวะหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงอยางเฉียบพลัน
๓. ภาวะกลามเนื้อหัวใจโตและหนา
(Cardiomyopathy)
๔. โรคลิ้นหัวใจรั่ว
๕. โรคหัวใจผิดปกติแตกำเนิด
๖. ภาวะระบบคลื่นไฟฟาในหัวใจผิดปกติ เชน
Brugada Syndrome (โรคไหลตาย)”

สำหรับในกลุมนักกีฬา หรือในกลุมคนวัยหนุมสาว
ที่มีอายุต่ำกวา ๓๕ ป และเกิดมีภาวะหัวใจหยุดเตน
เฉียบพลัน อาจพบไดในภาวะกลามเนื้อหัวใจโตและ
หนา (โดยไมทราบมากอน)”

การฝกอบรมพนักงาน
บริษัทในเครือ
เอ็กซอนโมบิล
ในประเทศไทย
ใหพรอมใช
อุปกรณ AED

ดร. บวรศักดิ์ วาณิชยกุล
ผูจัดการโครงการ AED

ความเปนมาของการติดตั้งเครื่องชวยฟนคืน
คลื่นหัวใจดวยไฟฟาแบบอัตโนมัติ (Automated
External Deﬁbrillator หรือ AED) ในสถานที่ทำงาน
ของบริษัท
“AED เปนเครื่องชวยฟนคืนคลื่นหัวใจดวยไฟฟา
แบบอัตโนมัติ นับวาเปนของใหมสำหรับประเทศไทย
แตในประเทศอื่นๆ เชน สหรัฐอเมริกา หรือ ญี่ปุน
ไดมีการติดตั้งและใชงานเครื่อง AED มาเปนระยะเวลา
พอสมควรแลว โดยในทางวิทยาศาสตรและทางการ
แพทย เปนที่ยอมรับวาอุปกรณดังกลาวสามารถชวย
เพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผูที่มีอาการทางหัวใจ
เมื่อใชรวมกับการทำ CPR อยางถูกวิธี
“ไดมีการติดตั้งเครื่อง AED ในสถานที่ทำงานของ
เอ็กซอนโมบิล ในหลายประเทศ รวมถึงในประเทศไทย
ซึ่งบริษัทมีพนักงานมากกวา ๒,๐๐๐ คน เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจ ฝายบริหารจึงสนับสนุนใหมีการติดตั้งเครื่อง
AED ไวในสถานที่ทำงานโดยมีการติดตั้งทุกชั้นของ
สถานที่ทำงานของบริษัท ทั้งที่อาคารเอสโซ สำนักงาน
ใหญ อาคารคิวเฮาส ลุมพินี อาคารหะรินธร รวมถึง
อาคารสำนักงาน ในโรงกลั่นน้ำมันเอสโซศรีราชา
คลังน้ำมันทั้ง ๓ แหง และศูนยผลิตกาซน้ำพอง

ดร. บวรศักดิ์ วาณิชยกุล

“จากการศึกษาพบวา สถิติของการเกิดอาการ
เกี่ยวกับหัวใจของคนไทยมีอัตราที่เพิ่มขึ้น ไมใชเฉพาะ
ผูทำงานในโรงงานเทานั้น แตสามารถเกิดกับใครก็ได
ทุกที่ ทุกเวลา เราจึงถือวาการเตรียมพรอมเปนสิ่งที่
สำคัญมาก แตทั้งนี้ไมไดหมายความวา การทำงานใน
oﬃce environment จะเพิ่มความเสี่ยงหรือลดความเสี่ยง
ของการเกิดอาการทางหัวใจ เพราะสาเหตุของอาการ
ดังกลาวมาจากปจจัยหลากหลายประการ”

ขวา : การฝกอบรมการปมหัวใจ
เปนสวนหนึ่งของการอบรมใชอุปกรณ AED

การฝกอบรมพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล
ในประเทศไทย ใหมีความรูในการใชอุปกรณ AED
“อยางที่ทราบกันวา AED เปนแคเพียงเครื่องมือ
สิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเรามีเครื่องมือแลว เราตองมีความรู
ในการใชงานอยางถูกวิธี
“แมวา AED จะถูกออกแบบใหมีการทำงาน
กึ่งอัตโนมัติและออกแบบมาสำหรับใชงานโดยประชาชน
ทั่วไป แตตองไมลืมวาการฟนคืนคลื่นหัวใจจะตองทำ
ควบคูไปกับการปมหัวใจ หรือ CPR
“โครงการติดตั้ง AED ของเอ็กซอนโมบิลมีการ
วิเคราะหและวางแผน ทั้งในการกำหนดจุดติดตั้งเครื่อง
จำนวนเครื่อง เพื่อใหสามารถเขาถึงเครื่อง AED
ในกรณีฉุกเฉินไมเกิน ๓ นาที แผนการดูแลรักษาและ
ตรวจสอบสภาพเครื่อง AED รวมถึงการฝกอบรมให
ความรูแกพนักงาน โดยบริษัทไดจัดการฝกอบรมใน
หัวขอ “การชวยชีวิตพื้นฐานและการใชเครื่อง AED”
(Basic Lifesaving and use of AED) โดยเชิญ TRC
มาเปนผูฝกอบรมใหกับพนักงานของบริษัท รวมถึง
ผูรับเหมาที่ตองทำงานประจำในบริษัท โดยในปแรกนี้
จะมีผูผานการฝกอบรมโดย TRC ไมต่ำกวา ๑๕๐ คน
ทั้งนี้ ไมรวมถึงพนักงานในโรงกลั่นน้ำมันและคลังน้ำมัน
ที่จะมีการฝกอบรมโดยผูเชี่ยวชาญของบริษัท อีกกวา
๒๐๐ คน คาดวาการฝกอบรมดังกลาวจะมีตอเนื่อง
ทุกป”

เพื่อใหการชวยเหลือเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ตองมีการวางแผน การฝกอบรม และการ
เชื่อมตอกับหนวยแพทยฉุกเฉินอยางไรบาง
“ในโครงการติดตั้งเครื่อง AED ของเอ็กซอนโมบิล
นั้น เราเริ่มมาจากการศึกษา ทำความเขาใจ และ
วางแผนอยางเปนระบบ การชวยชีวิตคนที่มีอาการทาง
หัวใจ เวลา วิธีการ และอุปกรณ เปนเรื่องสำคัญ เวลา
เพียงไมกี่นาทีอาจเปลี่ยนสถานการณ หรืออาการของ
ผูประสบเหตุได การเตรียมการจึงตองคำนึงถึงเวลา
ในการเขาถึงเครื่อง AED ซึ่งหมายถึง จำนวนและ
ตำแหนงการติดตั้ง วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตนอยาง
ถูกวิธี จากจำนวนพนักงานหลายรอยคนของบริษัท
ที่ไดรับการฝกอบรม รวมถึงอุปกรณ AED และ First
Aids Kit ที่จะตองไดรับการตรวจสอบความพรอม
ในการใชงานอยางสม่ำเสมอ
“อยางไรก็ดี ที่กลาวมาขางตนนั้นเปนการปฐม
พยาบาลเทานั้น เมื่อมีเหตุการณไมคาดฝนเกิดขึ้น
เพียงคนหนึ่งคน หรือสองคนอาจไมสามารถจัดการได
อยางมีประสิทธิภาพ เราจึงไดจัดทำแผนรองรับ
สถานการณฉุกเฉิน ซึ่งจะมีการกำหนดแผนงาน
แบงหนาที่ความรับผิดชอบ ในการปฐมพยาบาล
เบื้องตน การแจงเหตุ การติดตอประสานกับแพทย
ฉุกเฉิน รวมถึงแผนประสานกับโรงพยาบาลซึ่งแผน
ดังกลาวไดมีการซอมอยางสม่ำเสมอโดยหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ”
“สุดทายนี้ การที่บริษัทลงทุนในการติดตั้งเครื่อง
AED จัดฝกอบรมพนักงาน ทำแผนรองรับผูประสบเหตุ
และเตรียมการมากมาย เราไมไดคาดหวังวาจะมีใคร
ในบริษัทหรือบุคคลทั่วไป ประสบเหตุอาการหัวใจ
หยุดเตนเฉียบพลัน แตเราคาดหวังวา ถามีเหตุการณ
เกิดขึ้นจริง เราจะไมยอมเสียโอกาสในการชวยชีวิต
ผูประสบเหตุเหลานั้น”

คุณธชพล วารีชื่นสุข

ผูจัดการโครงการ AED ประจำคลังน้ำมัน
การฝกอบรมพนักงานบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิล
ในประเทศไทย ในสวนของคลังน้ำมัน ใหมีความรู
ในการใชอุปกรณ AED
“เราไดมีการจัดอบรมการใช AED ใหกับพนักงาน
ทั้งที่คลังศรีราชา คลังลำลูกกา และคลังลำปาง โดยมี
พนักงานเขารวมเกือบ ๕๐ คน หรือประมาณรอยละ
๕๐ ของพนักงานทั้งหมด ทำใหเรามั่นใจไดวาถาเกิด
เหตุฉุกเฉิน เราจะมีผูที่สามารถใหความชวยเหลือไดทัน
ทวงที สวนการติดตั้งเครื่อง AED เราติดตั้งที่คลังศรีราชา
๒ เครื่อง สวนคลังลำลูกกา และคลังลำปาง มีการติดตั้ง
คลังละ ๑ เครื่อง”

การฝกอบรมที่ศูนยผลิตกาซธรรมชาติน้ำพอง

คุณสมบุญ รวมกอนทอง

ผูจัดการโครงการ AED ประจำโรงกลั่นศรีราชา

คุณวีระ ภูเพน

ผูจัดการโครงการ AED
ประจำศูนยผลิตกาซธรรมชาติน้ำพอง
เราจะใชอุปกรณ AED ในสถานการณใด
“กรณีผูประสบเหตุไมรูสึกตัวและหมดสติ
กรณีผูประสบเหตุมีอาการแนนหนาอก สงสัยวา
โรคหัวใจกำเริบที่ไมรูสึกตัวและหมดสติ
กรณีผูประสบเหตุไดรับอุบัติเหตุจากการถูกไฟฟา
ช็อกที่ไมรูสึกตัวและหมดสติ”

ขั้นตอนการทำงานของอุปกรณ AED
“ขั้นตอนสำคัญ ๔ ประการของการใชเครื่อง AED
๑. เปดเครื่อง
๒. ติดแผนนำไฟฟาที่หนาอกของผูประสบเหตุ
๓. หามแตะตองตัวผูประสบเหตุระหวางเครื่อง
AED กำลังวิเคราะหคลื่นไฟฟาหัวใจ
๔. หามแตะตองตัวผูประสบเหตุ จากนั้นกดปุม
“SHOCK” ตามที่เครื่อง AED บอก
“การใช AED ในผูที่มีภาวะหัวใจหยุดเตนเฉียบพลัน
จะชวยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตจากภาวะนี้ เมื่อใช
ควบคูไปกับการกดหนาอกดวยเทคนิคการชวยฟนคืน
ชีวิต (CPR)”

