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สรปุสาระสาํคญัมาตรฐานอางลางตา
และฝกบวัฉกุเฉนิ ANSI Z358.1 Standard
for Emergency Eyewashes and Shower
Equipment, Edition 2014 (ฉบบัลาสดุ)

 อุปกรณฉุกเฉินสําหรับปฐมพยาบาล
อางลางตาฉุกเฉินอางลางตาหนาฉุกเฉิน

ฝกบัวฉุกเฉิน อุปกรณผสม อุปกรณเสริมตางๆ
เรียกโดยรวมวา “อปุกรณฉกุเฉนิ” ถกูออกแบบ
เพือ่สงน้าํออกมาชาํระลางการปนเปอนท่ีตาหรือ
รางกายของคนงานโดยกาํหนดใหเปน “อปุกรณ 
ปฐมพยาบาล” สาํหรับใชในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
อยางใดอยางหนึง่ซ่ึงไมสามารถใชทดแทนอปุกรณ
ปองกันอันตรายสวนบคุคลหลัก ไดแก แวนตา
นริภัย กระบงัหนา หนากากและชดุปองกนัสาร
เคมี รวมถึงกระบวนการความปลอดภัยในการ
จดัการสารอันตรายได

 จุดทีต่ัง้อปุกรณฉกุเฉนิ
ติดต้ังท่ีจดุซึง่สามารถเขาถงึดวยการเดิน

ภายในเวลา 10 วินาทีจากจุดเกิดเหตุ (ระยะ
ประมาณ 55 ฟตุ หรือ 16.5เมตร) และตองติดต้ัง
ในระดับ (ระนาบ) เดียวกับจดุท่ีคาดวาจะเกิด
อันตราย หมายความวา เม่ือเกิดอุบัติเหตุ การ
เขาถงึอุปกรณ ตองไมมีการข้ึนหรือลงบนัไดหรือ
ทางลาด นอกจากนี้ เสนทางจะไปยังจุดท่ีต้ัง
อุปกรณตองไมมีสิง่กดีขวาง และเปนทางตรงให
ไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได แตในบางกรณี ขอ
กําหนดตามมาตรฐานอาจจะไมเพียงพอ อาทิ

คนงานปฏิบัติงานกับกรดชนิดรุนแรงดางหรือ
วัตถุอันตรายอ่ืนท่ีเม่ือเกิดการหกจะกอใหเกิด
อันตรายรายแรง อุปกรณฉุกเฉินดังกลาวตองต้ัง
ประชิดหรืออยูในบริเวณท่ีมีการปฏิบัติงาน

หองปฏิบัติการ (Laboratory) อาจมีขอ
พจิารณาพเิศษ ปกติมักจะติดต้ังอุปกรณฉุกเฉิน
ไวท่ีทางเดินหรือโถงดานนอกหองปฏิบติัการ แต
เนือ่งจากประตูหองถอืเปนสิง่กดีขวางการเขาถงึ
มาตรฐานฉบบันีจ้งึไมอนญุาตใหทําไดอีกตอไป
วิธปีฏิบัติสําหรับหองปฏิบัติการมีดังนี้

(1)  ติดต้ังชดุลางตาฝกบวัฉุกเฉินภายใน
หองปฏิบัติการ และ

(2) ใชหัวจายน้ําชนิดสองวัตถุประสงค
(Dual Purpose) เปนไดท้ัง “ทีล่างตา” และ “สาย
ชําระลางรางกาย” ในอุปกรณเดียวกนั (Eyewash/
Drench Hose) ชดุอุปกรณชนดิสองวัตถปุระสงค
ดังกลาวติดต้ังไวในชองผนังเพื่อประหยัดพื้นท่ี
ซึง่ผูปฏิบติังานท่ัวไปและผูพกิารสามารถเขาถึง
ไดงายและสามารถใชชะลางตาหรือรางกายได
ทันทีเม่ือมีสารเคมีอันตรายหกรดหรือสมัผสัใน
ปริมาณไมมากนัก

 อณุหภมูขิองน้าํ
ANSI Z358.1-2014 ระบ ุอุณหภูมิของ

น้าํท่ีปลอยออกจากอุปกรณชาํระลางฉุกเฉินทุก
ประเภทใหอยูระหวาง 60  -ํ100   ํF (16  -ํ38   ํC)
กลาวคือ ใหมีระดับปกติจนถงึคอนขางอุน แต
เนือ่งจากสารเคมีบางชนดิอาจจะมีปฏิกริิยากบั
น้าํอุน จึงควรปรึกษาผูเชีย่วชาญในประเด็นนี้

 ความตานทานการกัดกรอน
ทันทีท่ีตอเขากบัทอน้าํแลว น้าํจะไหลเขา

อุปกรณผานทางวาลว ดังนั้น อุปกรณฉุกเฉิน
รวมไปถึงวาลวจะตองทําดวยวัสดุท่ีไมกัดกรอน
เม่ือสมัผสักบัน้าํในระยะเวลานาน อีกท้ังยงัตอง
มีความทนทาน วัสดุท่ียอมรับใหใชทําอุปกรณ
ไดแก เหล็กกลาชบุ (Galvanized Steel) และ
พลาสติกหลายชนดิ เชน เอบเีอส (ABS) ไนลอน
(Nylon) ฯลฯ อยางไรกต็าม วัสดุตางๆ ดังกลาว
อาจจะไมคงทนในสภาพการใชงานตามโรงงาน
อุตสาหกรรมโดยอาจเสือ่มสภาพจากแสงแดด

www.safetylifethailand.com
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สภาพแวดลอมการทํางานหรือขอจาํกดัอ่ืนๆ
เพือ่ใหมีความคงทนสงูสดุ มาตรฐานอนญุาตให
ใชวัสดุตอไปนี้ทําอุปกรณฉุกเฉินรวมถึงวาลว

 เหล็กกลาชุบเคลือบเรซินสังเคราะห
(Epoxy Coated Galvanized Steel)

 ทองเหลืองฉาบโครเมียม (Chrome
Plated  Brass)

 เหล็กกลา (Stainless steel)
 พลาสติกสังเคราะห PVC (Polyviny

lchloride)
 วาลวปดน้าํ (Shut Off Valve)
อุปกรณฉุกเฉินชําระลางสารเคมีซึ่งตอ

โดยตรงกับทอสงน้ําเคล่ือนท่ีได จะตองติดต้ัง
วาลวปดน้าํท่ีทอสงน้าํดานน้าํไหลเขาอุปกรณไว
เพื่อปองกันไมใหมีการเปดวาลวจากบุคคลอ่ืน
อันอาจทําใหไมสามารถควบคุมการไหลของน้าํท่ี
อุปกรณได ขอบงัคับนีร้วมถงึการถอดวาลว หรือ
ล็อควาลวใหเปดคางไวในการติดต้ังวาลว หรือ
ปลอดล็อควาลวปดน้ํา ซึ่งจะตองทําโดยบุคคล
ไดรับการมอบหมายเทานั้น

 ขอกําหนดคุณสมบัติอางลางตาฉุกเฉิน
และอางลางตา/หนาฉุกเฉิน (Emergency Eye and
Eye/Face Wash)

 มีกลไกบังคับใหวาลวเปดน้ําทํางาน
ภายใน 1 วินาท  ีลักษณะเปนคนกดหรือแปนผลัก
หลังจากเปดน้าํ วาลวตองเปดคางไวตลอดใหน้าํ
ไหลออกเพื่อใชชําระลางจนกวาจะปดดวยมือ

 อางลางตาฉุกเฉิน (Emergency Eye
Wash) มีอัตราไหลของน้าํข้ันตํ่า 0.4 แกลลอน
ตอนาที (gpm) หรือ 1.5 ลิตรตอนาที (lpm)
สําหรับใชชําระลางไดเปนเวลาไมนอยกวา 15
นาที และ อางลางตา/หนาฉุกเฉิน (Emergency
Eye/Face Wash) มีอัตราไหลของน้าํข้ันตํ่า 3.0

แกลลอนตอนาที (gpm) หรือ 11.4 ลิตรตอนาที
(lpm) สาํหรับใชชาํระลางไดเปนเวลาไมนอยกวา
15 นาที โดยใหตรวจสอบดวยเคร่ืองตรวจวัด
อัตราไหลของน้ํา (Flow Meter)

 หัวฉีดลางตาจะตองลางท้ังสองตาไป
พรอมกนั และน้ําตองครอบคลุมพืน้ท่ีชาํระลาง
ตามท่ีผูผลิตระบุไว

 ติดต้ังหางจากจุดอันตรายหรือมีการ
ปนเปอนสารเคมี 55 ฟตุ (16.5 เมตร) บน
ระนาบเดียวกนัโดยไมมีสิง่กดีขวาง และผูสมัผสั
สารเคมีสามารถเขาถงึไดภายในเวลา 10 วินาที
สําหรับบริเวณท่ีมีการทํางานเกี่ยวของกับกรด
หรือดางฤทธิรุ์นแรง ใหติดต้ังอุปกรณฉุกเฉินใกล
กบัอันตรายมากท่ีสดุ

 ติดปายระบุจุดท่ีต้ังอุปกรณท่ีเห็นได
ชัดเจน และบริเวณโดยรอบมีแสงสวางเพียงพอ

 ตําแหนงลําน้ําสําหรับลางตาสูงจาก
พืน้ระหวาง 33 นิว้ (83.8 ซ.ม.)-53 นิว้ (134.6
ซ.ม.) และหางจากผนงัหรือสิง่กดีขวางท่ีอยูใกล
สุดอยางนอย 6 นิว้ (15.3 ซ.ม.)

 มีการปองกันหัวฉีดน้ําไมใหปนเปอน
ของฝุนละอองไอสารเคมีรวมถงึสารแขวนลอยใน
อากาศ ฝาครอบตองเปดออกดวยแรงดันของน้าํ

 มีการตรวจสอบและซอมบํารุง โดย
เปดใหอุปกรณทํางานอยางนอยสัปดาหละคร้ัง
และมีการตรวจสอบคุณสมบัติใหตรงตามขอ
กาํหนดมาตรฐานปละคร้ัง

 ขอกําหนดคุณสมบัติฝกบัวฉุกเฉิน
(Emergency Showers)

 มีกลไกบังคับใหวาลวเปดน้ําทํางาน
ภายใน 1 วินาที ลักษณะเปนมือจบัสายชกั และ
หลังจากเปดน้าํ วาลวตองเปดคางไวตลอดใหน้าํ
ไหลออกเพือ่ใชชาํระลางจนกวาน้าํจะปดดวยมือ

 มีอัตราไหลของน้าํข้ันตํ่า 20 แกลลอน
ตอนาที (gpm) หรือ 75.7 ลิตรตอนาที (lpm)
สําหรับใชชําระลางไดไมนอยกวา 15 นาที

 ติดต้ังหางจากจุดอันตรายหรือมีการ
ปนเปอนสารเคมี 55 ฟตุ (16.5 เมตร) บน
ระนาบเดียวกนัโดยไมมีสิง่กดีขวาง และผูสมัผสั
สารเคมีสามารถเขาถงึไดภายในเวลา 10  วินาที
สําหรับบริเวณท่ีมีการทํางานเกี่ยวของกับกรด
หรือดางฤทธิรุ์นแรง ใหติดต้ังอุปกรณฉุกเฉินใกล
กบัอันตรายมากท่ีสดุ

 ติดปายระบุจุดท่ีต้ังอุปกรณท่ีเห็นได
ชัดเจน และบริเวณโดยรอบมีแสงสวางเพียงพอ

 ตําแหนงสวนลางสุดของฝกบัว (แนว
สายน้าํจากจดุเร่ิมตนท่ีฝกบวั) สงูจากพืน้ 82 นิว้
(208.3 ซ.ม.)-96 นิว้ (243.8 ซ.ม.)

 ระยะจากจุดศูนยกลางของวงฝอยน้ํา
ฝกบวัอยางนอย 16 นิว้ (40.6 ซ.ม.) จะตองไมมี
สิง่กดีขวางใดๆ
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 ท่ีระยะสงูจากพืน้ 60 นิว้ (152.4 ซ.ม.)
วงฝอยน้าํตองมีเสนผาศูนยกลางอยางนอย 20
นิว้ (50.8 ซ.ม.)

 มือจับสายชักบังคับฝกบัวใหทํางาน
สงูจากพืน้ไมกนิ 69 นิว้ (173.3 ซ.ม.) เขาถงึงาย
และจับถนัดมือ

 มีการตรวจสอบและซอมบํารุง โดย
เปดใหอุปกรณทํางานอยางนอยสัปดาหละคร้ัง
และมีการตรวจสอบคุณสมบัติใหตรงตามขอ
กาํหนดมาตรฐานปละคร้ัง

 ขอกําหนดคุณสมบัติอุปกรณผสม
อางลางตา/ฝกบัวฉกุเฉนิ(Combination Unit)

 อางลางตาฉุกฉินตองมีคุณสมบติัตาม
ท่ีกลาวไปแลวขางตน

 ฝกบัวอาบน้ําฉุกเฉินตองมีคุณสมบัติ
ตามท่ีกลาวไปแลวขางตน

 อปุกรณเสริม (Supplemental Equipment)
อุปกรณเสริมมีไวสําหรับใชงานไดทันที

ติดต้ังไวใกลมือในท่ีแคบๆ หรือบริเวณมีพื้นท่ี
จํากดั เชน หองปฏิบัติการ หองเกบ็สาร ฯลฯ มี
คุณสมบติัตรงตามขอกาํหนดของอุปกรณฉุกเฉิน
หลักท่ีใชกันอยูและมีลําดับข้ันตอนการใชงาน
เดียวกนั ท่ีสาํคัญ สามารถสงน้าํออกมาชาํระลาง
ไดเปนเวลาอยางนอย 15 นาทีติดตอกัน

 อุปกรณชดุสายชาํระลาง (Drench Hose
Units) หรือชดุท่ีลางตา/สายชาํระลาง (Eywash
/ Drench Hose Units) สามารถพจิารณาใหเปน
อุปกรณเสริมได และดวยเหตุท่ีอุปกรณเสริม
ออกแบบและผลิตเพื่อใชในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะดี
ท่ีสดุหากอุปกรณดังกลาวอยูใกลมือและสามารถ

หยิบใชงานไดทันที แตหลังจากนั้นผูบาดเจ็บ
จาํเปนจะตองไปทําการชาํระลางอยางเต็มรูปแบบ
ท่ีอางลางตาหรืออางลางตา/หนา ท่ีมีคุณสมบติั
ตรงตามมาตรฐานกาํหนดอีกคร้ัง

ภาคผนวก
การตอบโตเหตุฉุกเฉิน (Emergency

Response)
การติดต้ังอุปกรณฉุกเฉินเพยีงอยางเดียว

ไมเพียงพอจะรับประกันความปลอดภัยของคน
งานได ดังนัน้ คนงาน(ลูกจาง) ตองไดรับการฝก
ณ จดุท่ีต้ังอุปกรณฉุกเฉิน เพือ่เรียนรูวิธใีชงาน
อยางถกูตอง อุปกรณฉุกเฉินตองไดรับการซอม
บํารุงเปนประจํา (รวมถงึการเปดเคร่ืองประจํา
สปัดาห) เพือ่ใหม่ันใจวาสามารถทํางานไดเปน
ปกติ และไดรับการตรวจสอบระบบใหตรงตาม
ขอกาํหนดมาตรฐานอยางนอยปละคร้ัง ท่ีสาํคัญ
และจําเปน นายจางตองจัดทําแผนตอบโตเหตุ
ฉุกเฉินใหลูกจางใชเปนแนวทางการปฏิบติักรณี
เกดิอุบติัเหตุสารเคมีในสถานท่ีทํางาน แมวาจะ
ไมมีขอกาํหนดใน ANSI Z358.1 ก็ตาม สิ่งท่ี
ตองเนนเปนพิเศษคือ การชวยเหลือผูบาดเจ็บ

โดยเร็วท่ีสดุเทาท่ีจะทําได และเม่ือเกดิอุบติัเหตุ
ควรมีสญัญาณเตือนใหรับรูท่ัวกันวาจะมีการใช
งานอุปกรณฉุกเฉิน ปองกนัไมใหมีการกีดขวาง
เสนทางการชวยเหลือหรือเพือ่ใหผูมีหนาท่ีชวย
เหลือผูบาดเจบ็เขาถงึท่ีเกดิเหตุไดอยางทันทวงที
และท่ีควรพจิารณาควบคูกนัไป ไดแก การติดต้ัง
สัญญาณเตือนท่ีอุปกรณฉุกเฉินเพื่อบอกใหทุก
ฝายรับรู มีผูไดรับบาดเจบ็จากสารเคมีอันตราย
และกาํลังใชงานอุปกรณฉุกเฉินอยูซึง่แตละฝาย
จะไดทําตามหนาท่ีของตัวเองตามท่ีระบใุนแผน
ตอบโตเหตุฉุกเฉินของสถานประกอบการ


