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สรุปสาระสําคัญมาตรฐานอางลางตา
และฝกบัวฉุกเฉิน ANSI Z358.1 Standard
for Emergency Eyewashes and Shower
Equipment, Edition 2014 (ฉบับลาสุด)
อุ ป กรณ ฉุ กเฉิ นสําหรั บ ปฐมพยาบาล
อางลางตาฉุกเฉินอางลางตาหนาฉุกเฉิน
ฝกบัวฉุกเฉิน อุปกรณผสม อุปกรณเสริมตางๆ
เรียกโดยรวมวา “อุปกรณฉกุ เฉิน” ถูกออกแบบ
เพือ่ สงน้าํ ออกมาชําระลางการปนเปอ นทีต่ าหรือ
รางกายของคนงานโดยกําหนดใหเปน “อุปกรณ
ปฐมพยาบาล” สําหรับใชในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
อยางใดอยางหนึง่ ซึง่ ไมสามารถใชทดแทนอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลหลัก ไดแก แวนตา
นิรภัย กระบังหนา หนากากและชุดปองกันสาร
เคมี รวมถึงกระบวนการความปลอดภัยในการ
จัดการสารอันตรายได
 จุดทีต
่ งั้ อุปกรณฉกุ เฉิน
ติดตัง้ ทีจ่ ดุ ซึง่ สามารถเขาถึงดวยการเดิน
ภายในเวลา 10 วินาทีจากจุดเกิดเหตุ (ระยะ
ประมาณ 55 ฟุต หรือ 16.5เมตร) และตองติดตัง้
ในระดับ (ระนาบ) เดียวกับจุดทีค่ าดวาจะเกิด
อันตราย หมายความวา เมื่อเกิดอุบัตเิ หตุ การ
เขาถึงอุปกรณ ตองไมมกี ารขึน้ หรือลงบันไดหรือ
ทางลาด นอกจากนี้ เสนทางจะไปยังจุดที่ตั้ง
อุปกรณตอ งไมมสี งิ่ กีดขวาง และเปนทางตรงให
ไดมากที่สุดเทาที่จะทําได แตในบางกรณี ขอ
กําหนดตามมาตรฐานอาจจะไมเพียงพอ อาทิ


คนงานปฏิบัติงานกับกรดชนิดรุนแรงดางหรือ
วัตถุอันตรายอื่นที่เมื่อเกิดการหกจะกอใหเกิด
อันตรายรายแรง อุปกรณฉกุ เฉินดังกลาวตองตัง้
ประชิดหรืออยูในบริเวณที่มีการปฏิบัติงาน
หองปฏิบัติการ (Laboratory) อาจมีขอ
พิจารณาพิเศษ ปกติมกั จะติดตัง้ อุปกรณฉกุ เฉิน
ไวทที่ างเดินหรือโถงดานนอกหองปฏิบตั กิ าร แต
เนือ่ งจากประตูหอ งถือเปนสิง่ กีดขวางการเขาถึง
มาตรฐานฉบับนีจ้ งึ ไมอนุญาตใหทาํ ไดอกี ตอไป
วิธปี ฏิบัตสิ ําหรับหองปฏิบัติการมีดงั นี้
(1) ติดตัง้ ชุดลางตาฝกบัวฉุกเฉินภายใน
หองปฏิบัตกิ าร และ

(2) ใชหัวจายน้ําชนิดสองวัตถุประสงค
(Dual Purpose) เปนไดทงั้ “ทีล่ างตา” และ “สาย
ชําระลางรางกาย” ในอุปกรณเดียวกัน (Eyewash/
Drench Hose) ชุดอุปกรณชนิดสองวัตถุประสงค
ดังกลาวติดตั้งไวในชองผนังเพื่อประหยัดพื้นที่
ซึง่ ผูป ฏิบตั ิงานทั่วไปและผูพกิ ารสามารถเขาถึง
ไดงายและสามารถใชชะลางตาหรือรางกายได
ทันทีเมือ่ มีสารเคมีอนั ตรายหกรดหรือสัมผัสใน
ปริมาณไมมากนัก
 อุณหภูมข
ิ องน้าํ
ANSI Z358.1-2014 ระบุ อุณหภูมขิ อง
น้าํ ทีป่ ลอยออกจากอุปกรณชาํ ระลางฉุกเฉินทุก
ประเภทใหอยูร ะหวาง 60 ํ-100 ํ F (16 ํ-38 ํC)
กลาวคือ ใหมีระดับปกติจนถึงคอนขางอุน แต
เนือ่ งจากสารเคมีบางชนิดอาจจะมีปฏิกริ ิยากับ
น้าํ อุน จึงควรปรึกษาผูเ ชีย่ วชาญในประเด็นนี้
 ความตานทานการกัดกรอน
ทันทีทตี่ อ เขากับทอน้าํ แลว น้าํ จะไหลเขา
อุปกรณผานทางวาลว ดังนั้น อุปกรณฉุกเฉิน
รวมไปถึงวาลวจะตองทําดวยวัสดุที่ไมกัดกรอน
เมือ่ สัมผัสกับน้าํ ในระยะเวลานาน อีกทัง้ ยังตอง
มีความทนทาน วัสดุที่ยอมรับใหใชทําอุปกรณ
ไดแก เหล็กกลาชุบ (Galvanized Steel) และ
พลาสติกหลายชนิด เชน เอบีเอส (ABS) ไนลอน
(Nylon) ฯลฯ อยางไรก็ตาม วัสดุตา งๆ ดังกลาว
อาจจะไมคงทนในสภาพการใชงานตามโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยอาจเสือ่ มสภาพจากแสงแดด
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มีการปองกันหัวฉีดน้ําไมใหปนเปอน
ของฝุน ละอองไอสารเคมีรวมถึงสารแขวนลอยใน
อากาศ ฝาครอบตองเปดออกดวยแรงดันของน้าํ
 มี ก ารตรวจสอบและซ อมบํารุ ง โดย
เปดใหอุปกรณทํางานอยางนอยสัปดาหละครั้ง
และมี การตรวจสอบคุ ณสมบัติ ใหตรงตามข อ
กําหนดมาตรฐานปละครัง้


สภาพแวดลอมการทํางานหรือขอจํากัดอืนๆ
่
เพือ่ ใหมคี วามคงทนสูงสุด มาตรฐานอนุญาตให
ใชวัสดุตอไปนี้ทําอุปกรณฉุกเฉินรวมถึงวาลว
 เหล็กกลาชุบเคลือบเรซินสั งเคราะห
(Epoxy Coated Galvanized Steel)
 ทองเหลื องฉาบโครเมี ยม (Chrome
Plated Brass)
 เหล็กกลา (Stainless steel)
 พลาสติกสัง เคราะห PVC (Polyviny
lchloride)
 วาลวปดน้า
ํ (Shut Off Valve)
อุปกรณฉุกเฉินชําระลางสารเคมีซึ่งตอ
โดยตรงกับทอสงน้ําเคลื่อนที่ได จะตองติดตั้ง
วาลวปดน้าํ ทีท่ อ สงน้าํ ดานน้าํ ไหลเขาอุปกรณไว
เพื่อปองกันไมใหมีการเปดวาลวจากบุคคลอื่น
อันอาจทําใหไมสามารถควบคุมการไหลของน้าํ ที่
อุปกรณได ขอบังคับนีร้ วมถึงการถอดวาลว หรือ
ล็อควาลวใหเปดคางไวในการติดตั้งวาลว หรือ
ปลอดล็อควาลวปดน้ํา ซึ่งจะตองทําโดยบุคคล
ไดรับการมอบหมายเทานั้น
 ขอกําหนดคุณสมบัติอางลางตาฉุกเฉิน
และอางลางตา/หนาฉุกเฉิน (Emergency Eye and
Eye/Face Wash)
 มี ก ลไกบั ง คั บ ให วาล วเป ดน้ําทํางาน
ภายใน 1 วินาที ลักษณะเปนคนกดหรือแปนผลัก
หลังจากเปดน้าํ วาลวตองเปดคางไวตลอดใหนา้ํ
ไหลออกเพื่อใชชําระลางจนกวาจะปดดวยมือ
 อางลางตาฉุกเฉิน (Emergency Eye
Wash) มีอัตราไหลของน้าํ ขั้นต่าํ 0.4 แกลลอน
ตอนาที (gpm) หรือ 1.5 ลิตรตอนาที (lpm)
สําหรับใชชําระลางไดเปนเวลาไมนอยกวา 15
นาที และ อางลางตา/หนาฉุกเฉิน (Emergency
Eye/Face Wash) มีอตั ราไหลของน้าํ ขัน้ ต่าํ 3.0

ขอกําหนดคุณสมบัติฝกบัวฉุกเฉิน
(Emergency Showers)
 มี ก ลไกบั ง คั บ ให วาล วเป ดน้ําทํางาน
ภายใน 1 วินาที ลักษณะเปนมือจับสายชัก และ
หลังจากเปดน้าํ วาลวตองเปดคางไวตลอดใหนา้ํ
ไหลออกเพือ่ ใชชาํ ระลางจนกวาน้าํ จะปดดวยมือ
 มีอต
ั ราไหลของน้าํ ขัน้ ต่าํ 20 แกลลอน
ตอนาที (gpm) หรือ 75.7 ลิตรตอนาที (lpm)
สําหรับใชชําระลางไดไมนอยกวา 15 นาที
 ติดตั้งหางจากจุดอันตรายหรือมีการ
ปนเปอนสารเคมี 55 ฟุต (16.5 เมตร) บน
ระนาบเดียวกันโดยไมมสี งิ่ กีดขวาง และผูส มั ผัส
สารเคมีสามารถเขาถึงไดภายในเวลา 10 วินาที
สําหรับบริเวณที่มีการทํางานเกี่ยวของกับกรด
หรือดางฤทธิร์ นุ แรง ใหตดิ ตัง้ อุปกรณฉกุ เฉินใกล
กับอันตรายมากทีส่ ดุ
 ติดปายระบุจุดที่ ตั้ งอุปกรณที่ เห็นได
ชัดเจน และบริเวณโดยรอบมีแสงสวางเพียงพอ
 ตําแหนงสวนลางสุดของฝกบัว (แนว
สายน้าํ จากจุดเริม่ ตนทีฝ่ ก บัว) สูงจากพืน้ 82 นิว้
(208.3 ซ.ม.)-96 นิว้ (243.8 ซ.ม.)
 ระยะจากจุดศูนยกลางของวงฝอยน้ํา
ฝกบัวอยางนอย 16 นิว้ (40.6 ซ.ม.) จะตองไมมี
สิง่ กีดขวางใดๆ


แกลลอนตอนาที (gpm) หรือ 11.4 ลิตรตอนาที
(lpm) สําหรับใชชาํ ระลางไดเปนเวลาไมนอ ยกวา
15 นาที โดยใหตรวจสอบดวยเครื่องตรวจวัด
อัตราไหลของน้ํา (Flow Meter)
 หัวฉีดลางตาจะตองลางทั้ งสองตาไป
พรอมกัน และน้ําตองครอบคลุมพืน้ ที่ชาํ ระลาง
ตามทีผ่ ูผลิตระบุไว
 ติดตั้งหางจากจุดอันตรายหรือมีการ
ปนเปอนสารเคมี 55 ฟุต (16.5 เมตร) บน
ระนาบเดียวกันโดยไมมสี งิ่ กีดขวาง และผูส มั ผัส
สารเคมีสามารถเขาถึงไดภายในเวลา 10 วินาที
สําหรับบริเวณที่มีการทํางานเกี่ยวของกับกรด
หรือดางฤทธิร์ นุ แรง ใหตดิ ตัง้ อุปกรณฉกุ เฉินใกล
กับอันตรายมากทีส่ ดุ
 ติดปายระบุจุดที่ ตั้ งอุปกรณที่ เห็นได
ชัดเจน และบริเวณโดยรอบมีแสงสวางเพียงพอ
 ตําแหน ง ลําน้ําสําหรั บล างตาสู ง จาก
พืน้ ระหวาง 33 นิว้ (83.8 ซ.ม.)-53 นิว้ (134.6
ซ.ม.) และหางจากผนังหรือสิง่ กีดขวางทีอ่ ยูใ กล
สุดอยางนอย 6 นิว้ (15.3 ซ.ม.)
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ทีร่ ะยะสูงจากพืน้ 60 นิว้ (152.4 ซ.ม.)
วงฝอยน้าํ ตองมีเสนผาศูนยกลางอยางนอย 20
นิว้ (50.8 ซ.ม.)
 มื อจั บสายชั ก บั ง คั บ ฝ ก บั วให ทํางาน
สูงจากพืน้ ไมกนิ 69 นิว้ (173.3 ซ.ม.) เขาถึงงาย
และจับถนัดมือ
 มี ก ารตรวจสอบและซ อมบํารุ ง โดย
เปดใหอุปกรณทํางานอยางนอยสัปดาหละครั้ง
และมี การตรวจสอบคุ ณสมบัติ ใหตรงตามข อ
กําหนดมาตรฐานปละครัง้
 ข อ กํา หนดคุ ณ สมบั ติ อุ ปกรณ ผสม
อางลางตา/ฝกบัวฉุกเฉิน(Combination Unit)
 อางลางตาฉุกฉินตองมีคณ
ุ สมบัตติ าม
ทีก่ ลาวไปแลวขางตน
 ฝกบัวอาบน้ําฉุกเฉินตองมีคุณสมบัติ
ตามที่กลาวไปแลวขางตน
 อุปกรณเสริม (Supplemental Equipment)
อุปกรณเสริมมีไวสําหรับใชงานไดทันที
ติดตั้งไวใกลมือในที่แคบๆ หรือบริเวณมีพื้นที่
จํากัด เชน หองปฏิบัตกิ าร หองเก็บสาร ฯลฯ มี
คุณสมบัตติ รงตามขอกําหนดของอุปกรณฉกุ เฉิน
หลักที่ใชกันอยูและมีลําดับขั้นตอนการใชงาน
เดียวกัน ทีส่ าํ คัญ สามารถสงน้าํ ออกมาชําระลาง
ไดเปนเวลาอยางนอย 15 นาทีตดิ ตอกัน
 อุปกรณชด
ุ สายชําระลาง (Drench Hose
Units) หรือชุดทีล่ า งตา/สายชําระลาง (Eywash
/ Drench Hose Units) สามารถพิจารณาใหเปน
อุปกรณเสริมได และดวยเหตุที่ อุปกรณเสริม
ออกแบบและผลิตเพื่อใชในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะดี
ทีส่ ดุ หากอุปกรณดงั กลาวอยูใ กลมอื และสามารถ


หยิบใชงานไดทันที แตหลังจากนั้นผูบาดเจ็บ
จําเปนจะตองไปทําการชําระลางอยางเต็มรูปแบบ
ทีอ่ า งลางตาหรืออางลางตา/หนา ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตรงตามมาตรฐานกําหนดอีกครัง้
ภาคผนวก
การตอบโตเหตุฉุกเฉิน (Emergency
Response)
การติดตัง้ อุปกรณฉกุ เฉินเพียงอยางเดียว
ไมเพียงพอจะรับประกันความปลอดภัยของคน
งานได ดังนัน้ คนงาน(ลูกจาง) ตองไดรบั การฝก
ณ จุดทีต่ ั้งอุปกรณฉกุ เฉิน เพือ่ เรียนรูว ิธใี ชงาน
อยางถูกตอง อุปกรณฉกุ เฉินตองไดรบั การซอม
บํารุงเปนประจํา (รวมถึงการเปดเครือ่ งประจํา
สัปดาห) เพือ่ ใหมนั่ ใจวาสามารถทํางานไดเปน
ปกติ และไดรบั การตรวจสอบระบบใหตรงตาม
ขอกําหนดมาตรฐานอยางนอยปละครัง้ ทีส่ าํ คัญ
และจําเปน นายจางตองจัดทําแผนตอบโตเหตุ
ฉุกเฉินใหลกู จางใชเปนแนวทางการปฏิบตั กิ รณี
เกิดอุบตั เิ หตุสารเคมีในสถานทีท่ าํ งาน แมวา จะ
ไมมีขอกําหนดใน ANSI Z358.1 ก็ตาม สิ่งที่
ตองเนนเปนพิเศษคือ การชวยเหลือผูบาดเจ็บ

โดยเร็วทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําได และเมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุ
ควรมีสญ
ั ญาณเตือนใหรบั รูท ั่วกันวาจะมีการใช
งานอุปกรณฉกุ เฉิน ปองกันไมใหมกี ารกีดขวาง
เสนทางการชวยเหลือหรือเพือ่ ใหผูมหี นาที่ชว ย
เหลือผูบ าดเจ็บเขาถึงทีเ่ กิดเหตุไดอยางทันทวงที
และทีค่ วรพิจารณาควบคูก นั ไป ไดแก การติดตัง้
สัญญาณเตือนที่อุปกรณฉุกเฉินเพื่อบอกใหทุก
ฝายรับรู มีผไู ดรบั บาดเจ็บจากสารเคมีอนั ตราย
และกําลังใชงานอุปกรณฉกุ เฉินอยูซ งึ่ แตละฝาย
จะไดทาํ ตามหนาทีข่ องตัวเองตามทีร่ ะบุในแผน
ตอบโตเหตุฉกุ เฉินของสถานประกอบการ
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