
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 
เรื่อง  มาตรฐานการปฏิบตักิารฉุกเฉินในการชว่ยชวีิตขัน้พื้นฐานนอกสถานพยาบาล 

พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐาน   
นอกสถานพยาบาล  เพ่ือเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนซึ่งเจ็บป่วยฉุกเฉิน  และสอดคล้องกับ   
ข้อ  29/2  ของกฎกระทรวง  ฉบับที่  69  (พ.ศ.  2564)  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
พ.ศ.  2522  ซึ่งได้ก าหนดให้มีการติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ   (Automated   
External  Defibrillator  :  AED)  ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่เป็นอาคารสาธารณะ   

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  11  (๑)  และมาตรา  29  (๓)  แห่งพระราชบัญญัติ
การแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประกอบกับข้อ  ๑๙  แห่งระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน   
ว่าด้วยการประชุมของคณะกรรมการและอนุกรรมการ  พ.ศ.  ๒๕๖๑  คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน   
ในการประชุมครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๔  เมื่อวันที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศไว้   
ดังต่อไปนี้   

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  เรื่อง  มาตรฐาน 
การปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานนอกสถานพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๖๔” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  เป็นต้นไป   
ข้อ 3 ในประกาศนี้   
“มาตรฐาน”  หมายความว่า  เกณฑ์หรือข้อก าหนดส าหรับเทียบเท่าคุณภาพขั้นต่ าสุดของการ

ปฏิบัติการฉุกเฉิน  ท่ี  กพฉ.  ก าหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉิน 
“ปฏิบัติการฉุกเฉิน”  หมายความว่า  การปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินนับแต่การรับรู้ถึง

ภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงการด าเนินการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบ าบัด   รักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉิน  
ซึ่งรวมถึงการประเมิน  การจัดการ  การประสานงาน  การควบคุม  ดูแล  การติดต่อสื่อสาร  การล าเลียง
หรือขนส่ง  การตรวจวินิจฉัย  และการบ าบัดรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาล 
และในสถานพยาบาล 

“นอกสถานพยาบาล”  หมายความว่า  สถานที่ใด ๆ  ซึ่งมิใช่สถานพยาบาลตามกฎหมายวา่ดว้ย 
การแพทย์ฉุกเฉิน  อันเป็นสถานที่ที่บุคคลอาจเข้าไปใช้สถานที่ดังกล่าว  และมีความจ าเป็นต้องมีการติดตั้ง 
เครื่องฟ้ืนคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ   (Automated  External  Defibrillator : AED)   
ตามที่จะไดม้ีการก าหนด  และให้หมายความรวมถงึอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่เป็นอาคารสาธารณะ   
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร   

้หนา   ๕๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ 4 มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิตขั้นพ้ืนฐานนอกสถานพยาบาล   
ให้ปฏิบัติโดยอนุโลมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพด้านการแพทย์และการสาธารณสุข   หรือตามที่  กพฉ.  
ก าหนดเพิ่มเติม 

ข้อ 5 การใช้เครื่องฟ้ืนคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ   (Automated  External  
Defibrillator  :  AED)  ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน  เรื่อง  ก าหนดให้การใช้
เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเป็นการปฐมพยาบาล  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

ข้อ 6 รายการละเอียดของเครื่องฟ้ืนคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ   (Automated  
External  Defibrillator  :  AED)  ต้องมีอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(๑) ตัวเครื่องมีลักษณะการท างานแบบอัตโนมัติ   หรือกึ่งอัตโนมัติ  และมีปุ่มส าหรับปล่อย
พลังงานไฟฟ้า 

(๒) ตัวเครื่องสามารถให้พลังงานไฟฟ้าได้เองโดยอัตโนมัติ   โดยมีพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม
ส าหรับเด็ก  50  จูล  และส าหรับผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า  120  จูล 

(๓) ตัวเครื่องพร้อมท าการปล่อยพลังงานไฟฟ้า  ภายหลังการเริ่มวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจ 
ในระยะเวลาไม่เกิน  10  วินาที 

(๔) ตัวเครื่องสามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
(๕) ตัวเครื่องสามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
(๖) ตัวเครื่องมีมาตรฐานเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องมือแพทย์ 
ข้อ 7 ต าแหน่งและจ านวนการติดตั้งเครื่องฟ้ืนคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ   

(Automated  External  Defibrillator  :  AED)  นอกสถานพยาบาล  จะต้องค านึงถึงการเข้าถึง 
และน ามาช่วยเหลือผูป้่วยฉกุเฉินหวัใจหยุดเตน้ไดภ้ายในระยะเวลา  ๔  นาที  นับตั้งแต่พบผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น 

การด าเนินการตามวรรคหนึ่งให้ติดตั้งอยู่ในจุดที่สังเกตได้ง่าย  มองเห็นได้ในที่มืด  จุดติดตั้งต้อง
อยู่ในจุดที่ปลอดภัยสูงจากพ้ืนไม่เกิน  1.5  เมตร  เข้าถึงและน ามาใช้งานได้สะดวก  ไม่เป็นอันตราย 
แก่ผู้น าไปใช้งาน  มีที่จัดเก็บซึ่งเป็นตู้หรือแขวนผนัง  ก าหนดให้มีสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายสากลในจุดที่ติดตั้ง  
และขั้นตอน  วิธีการช่วยเหลือฉุกเฉิน  มีป้ายบอกทางไปยังจุดของต าแหนง่ที่ติดตั้งเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจ
ด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ  (Automated  External  Defibrillator : AED)   

ทั้งนี้ให้มีการบ ารุงรักษาเครื่อง  การตรวจเช็คตามระยะ  การซ่อมบ ารุง  ให้เครื่องมีความพร้อม
ในการใช้งานได้ตลอดเวลา  และมีคู่มือตรวจสอบได้ 

ข้อ 8 การด าเนินการตามข้อ  7  เจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่นอกสถานพยาบาล   
พึงจัดให้มีระบบแสดงพิกัดจุดติดตั้งเครื่องฟ้ืนคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ   (Automated   
External  Defibrillator  :  AED)  ที่เชื่อมกับหน่วยปฏิบัติการอ านวยการและต้องก าหนดแนวทาง 
การประสานงาน  การแจ้งเหตุ  การรายงานไปยังหน่วยปฏิบัติการอ านวยการหรือสถานพยาบาล  ในการ

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ขอค าแนะน า  การดูแลผู้ป่วย  การน าส่งผู้ป่วย  ได้อย่างปลอดภัยและทันท่วงที  รวมถึงการฝึกซ้อม 
ตามแนวทางที่ก าหนดอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

ข้อ 9 ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติด าเนินการออกคู่มือแนวทางด าเนินงาน 
ตามประกาศนี้  ทั้งนี้ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ 

ข้อ 10 ให้เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติรักษาการตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕64 
เรืออากาศเอก อัจฉริยะ  แพงมา 

เลขาธกิารสถาบนัการแพทยฉ์ุกเฉินแหง่ชาติ 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการการแพทยฉ์ุกเฉิน 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๙๓    ง ราชกิจจานุเบกษา ๓๐   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔


