
รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 
เครือ่งกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าแบบอตัโนมตั ิ

Automated External Defibrillator (AED) 
 
1. ความตอ้งการ 

เครือ่งกระตกุหวัใจดว้ยไฟฟ้าชนิดอตัโนมตั ิ โดยมีคณุสมบตัติามขอ้ก าหนด 
2. วตัถุประสงค์การใช้งาน 

ใชส้ าหรบักระตุน้หวัใจดว้ยไฟฟ้ากรณีทีห่วัใจหยุดเตน้ใหก้ลบัมาท างาน
ตามปกต ิ โดยมีระบบวเิคราะห์คลืน่ไฟฟ้าหวัใจพรอ้มค าแนะน าข ัน้ตอนตา่ง ๆ 
ของการท าการกระตุกหวัใจ 

3. คุณสมบตัทิ ั่วไป 
3.1 เป็นเครือ่งกระตกุหวัใจแบบอตัโนมตั ิ มีหูหิว้ พรอ้มกระเป๋า โดยเป็น

ผลติภณัฑ์จากผูผ้ลติ 
3.2 น ้าหนกัเบาไมเ่กนิ 3 กก และใช้พลงังานจากแบตเตอรี ่ Lithium 

Manganese Dioxide 
3.3 สามารถแนะน าการใชง้านใหก้บัผูใ้ชท้ ัง้แบบเสียงพูดภาษาไทยและ

ขอ้ความทีป่รากฏบนหน้าจอ 
3.4 มีเสียงพูดเตอืนใหท้ าการกดหน้าอกใหล้กึขึน้อีกหากการกดหน้าอกยงัไม่

ลกึดพีอ และในช่วงทีต่อ้ง CPR หากมีการหยุดท า CPR จะมีเสียงเตอืน
เพือ่ใหท้ า CPR ตอ่ 

3.5 ค าแนะน าการกระตุกหวัใจตอ้งสอดคลอ้งและ Update ใหเ้ป็นไปตาม 
AHA Guideline 2015 

3.6 สามารถใชก้บัผูป่้วยท ัง้ผูใ้หญ ่และเด็ก โดยกดเลือกโหมดผูใ้หญห่รือเด็กที่
หน้าตวัเครือ่ง 

3.7 เครือ่งปรบัพลงังานในการปลอ่ยสูผู่ป่้วยอตัโนมตัทิ ัง้เด็กและผูใ้หญเ่ป็น
ล าดบัข ัน้ ส าหรบัผูใ้หญไ่มเ่กนิ 200 จูลล์  และเด็ก ไมเ่กนิ 85 จูลล์ 

3.8 ไดร้บัมาตรฐาน FDA, PMA (Premarket Approval) 
3.9 ผลติในประเทศสหรฐัอเมรกิา 

4. คุณสมบตัทิางเทคนิค 
4.1 ใชรู้ปคลืน่ในการกระตกุหวัใจ Rectilinear Biphasic 
4.2 สามารถประจุไฟฟ้าแบบอตัโนมตัเิมือ่พบความผดิปกตทิีต่อ้งการการ

กระตกุหวัใจ และสามารถคงสถานภาพการประจุไฟฟ้าไวไ้ดน้าน 30 
วนิาที 



4.3 สามารถเพิม่ระดบัพลงังานไดเ้องโดยอตัโนมตัเิป็นล าดบัข ัน้ ส าหรบัโหมด
ผูใ้หญเ่ริม่จาก 120J, 150J และพลงังานสูงสุด 200J ส าหรบัโหมดเด็ก
เริม่จาก 50J, 70J และพลงังานสูงสุด 85J 

4.4 สามารถประจุไฟฟ้าไปยงัระดบัพลงังานทีเ่ครือ่งเลือกไดภ้ายใน 10 วนิาที 
4.5 แผน่น าไฟฟ้า มีอายุในการรอใชง้าน (Standby) ไดม้ากกวา่ 4 ปี โดย

สามารถใชไ้ดท้ ัง้ผูใ้หญแ่ละเด็กในชุดเดยีวกนั 
4.6 ตวัเครือ่งสามารถตรวจสอบระบบการท างานของตวัเครือ่งไดด้ว้ยตวัเอง

ในขณะทีเ่ริม่เปิดเครือ่ง ทุก 7 วนัและ ทุกเดอืน พรอ้มกบัแสดงความ
พรอ้มของตวัเครือ่งดว้ยสญัลกัษณ์ 

4.7 แบตเตอรีท่ีใ่ชก้บัตวัเครือ่งมีอายุการใชง้าน 5 ปี หรือสามารถการกระตกุ
หวัใจได ้140 คร ัง้ หรือสามารถท าการตดิตามการท างานของหวัใจผูป่้วย
ไดไ้มน้่อยกวา่ 6 ช ั่วโมง 

4.8 สามารถตรวจสอบความผดิปกตแิบบ Ventricular Fibrillation ทีม่ี 
Amplitude > 100 µV และ Wide Complex Ventricular 
Tachycadia ทีอ่ตัราการเตน้หวัใจมากกวา่ 150 คร ัง้ตอ่นาทีส าหรบั
ผูใ้หญ ่และ 200 คร ัง้ตอ่นาที ส าหรบัเด็ก 

4.9 ตวัเครือ่งสามารถเก็บขอ้มูลการชว่ยเหลือผูป่้วย ไดแ้ก ่ คลืน่ไฟฟ้าหวัใจ
ผูป่้วย (ECG) คา่ความตา้นทานของผูป่้วย (Patient Impedance) 
ขอ้ความแนะน า (Audio Prompts) และขอ้มูลการ CPR (CPR Data) 

4.10 สามารถวดัคา่ความตา้นทานของผุป่้วยในชว่ง 10-300 ohms 
4.11 ตวัเครือ่งมีหน้าจอ LCD แบบสมัผสั ขนาด 2.12 ” x 3.74 ” (5.39 

cm x 9.5 cm) โดยบนหน้าจอสามารถแสดงสญัลกัษณ์ความลกึในการ
กดหน้าอก (CPR Depth Compression Indicator) 

4.12 สามารถตอ่เชือ่มเพือ่ท าการปรบัคา่การท างาน หรือถา่ยขอ้มูลของ
ผูป่้วยเขา้สูเ่ครือ่ง Computer โดยผา่นทาง  USB2.0 หรือ Wi-Fi 

4.13 ตวัเครือ่งผา่นมาตรฐานในการท างานในสภาวะแวดลอ้มตา่ง ๆ ดงัน้ี 
4.13.1 การส ั่นสะเทือน (Vibration) IEC 60068-2-64, EN 1789, 

RTCA/DO 160G 
4.13.2 การช็อก (Shock) IEC 60068-2-27;100G 
4.13.3 สามารถใชไ้ดใ้นระดบัความสูงต ัง้แต ่-1,250 ถงึ 15,000 ฟุต 

(-381 เมตร ถงึ 4573 เมตร) 
4.13.4 มาตรฐานกนัน ้ากนัฝุ่ น IP55 
4.13.5 ทดสอบการตก (Drop Test)  1 เมตร หรือ 3.28 ฟุต 

 
 



5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
5.1 แผน่น าไฟฟ้าแบบมี CPR SENSOR   1  ชุด 
5.2 แบตเตอรีแ่บบ Lithium Manganese Dioxide 1  ชุด 
5.3 กระเป๋าสะพายส าหรบัใสต่วัเครือ่ง     1  ใบ 
5.4 คูม่ือการใชง้านภาษาองักฤษ      1  ชุด 
5.5 คูม่ือแนะน าการใช้งานภาษาไทย    1  ชุด 
5.6 ตูแ้ขวนพรอ้มระบบไฟเตอืน     1  ชุด 

 
 
 
6. เงือ่นไขพเิศษ 

6.1 ผูข้ายรบัประกนัเครือ่งหลงัการขาย ระยะเวลา 5 ปี แผน่น าไฟฟ้าแบบม ี
CPR SENSOR และแบตเตอรี ่Standby ไดไ้มน้่อยกวา่ 4 ปี 

6.2 บรษิทัผูจ้ดัจ าหน่ายตอ้งไดร้บัแตง่ต ัง้เป็นตวัแทนจากบรษิทัผูผ้ลติโดยตรง
โดยมีหนงัสือแนบในวนัสง่มอบสนิคา้ 

 


