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คํ า ถามที่ มั ก ได ยิ น อยู เสมอ “ทํ า ไม
ระบบลางตาฉุกเฉินจึงมีความจําเปน ลูกจาง
ใชวธิ ปี อ งกันตัวเองอยางเดียวไมไดหรือ และ
หากระบบลางตาฉุกเฉินเปนสิง่ ขาดไมได เรา
จะรูไ ดอยางไรวา เมือ่ ไหรเราจะตองซือ้ ระบบ
ลางตาฉุกเฉินมาติดตัง้ ในสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน”
คําตอบไมใชเรื่ องยากที่ จะคนหา เปน
ความจริงทีว่ า ลูกจางมีแนวโนมจะสัมผัสกับสาร
เคมีเหลวกระฉอก กระเซ็น หรือกระเด็นเขาตา
พวกเขาจึงตองสวมใสเครือ่ งปองกันตาและใบหนา
แตระบบลางตาฉุกเฉินยังมีความจําเปน ดวย
เหตุที่แมจะสวมเครื่องปองกันแตสารเคมีก็ยัง
เขาตาได และมักจะตกคางอยูเ ปนเวลานานซึ่ง
เปนอันตรายมาก สารเคมีจะทําลายเนื้อเยือ่ ตา
อาจทําใหถงึ ขัน้ ตาบอด ทางเดียวจะแกปญ
 หานี้
คือ ใชนา้ํ ลางออกโดยเร็วทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทําไดโดย
ใชอปุ กรณทเี่ รียกวา “อางลางตา/หนาฉุกเฉิน”
ซึ่งติดตั้งไมไกลจากจุดเกิดเหตุ สามารถเขาถึง
ไดงา ยและสะดวก ดังนัน้ หากลูกจางปฏิบตั งิ าน

เกี่ยวของกับกรด ดาง หรือสารกัดกรอนตางๆ
นายจางตองจัดใหมอี า งลางตา/หนาฉุกเฉินและ
ฝกบัวฉุกเฉินสําหรับใชชําระลางสารเคมีเขาตา
หรือสัมผัสผิวหนังของลูกจางระหวางปฏิบตั งิ าน

มาตรฐาน ANSI/ISEA Z358.1-2014,
Emergency Eyewash and Shower Equipment
เป นคั มภี ร หลั ก สําหรั บการติ ดตั้ ง และใช ง าน
อุปกรณชาํ ระลางสารเคมีฉกุ เฉินของสหรัฐอเมริกา
มี ข อกําหนดที่ เป นไปตามความในข อบั ง คั บ
อุปกรณฉกุ เฉินของสํานักบริหารสุขภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางานแหงชาติสหรัฐฯ (OSHA)
29 CFR 1910.151 ครอบคลุมอุปกรณทางการ
แพทยและการปฐมพยาบาลทีร่ ะบุใหตดิ ตัง้ อุปกรณ
หรือระบบชําระลางสารเคมี ที่ ตาและรางกาย
โดยความใน CFR 1910.151 (C) กําหนดไววา
“ทีซ่ งึ่ ตาและรางกายของบุคคลอาจสัมผัสกับ
สารกัดกรอนทีท่ ําใหเกิดการบาดเจ็บได ตอง
จัดใหมอี ปุ กรณเหมาะสมสําหรับการชําระลาง
ตาและรางกายโดยเร็วภายในทีท่ าํ งาน”
จากขอกําหนดดังกลาวขางตน มาตรฐาน
Z358.1-2014 ก็มาเติมเต็มโดยระบุขอ บังคับ
อุปกรณฉุกเฉินไว อาทิ “น้ําที่จะสงเขาไปใน
อุปกรณฉกุ เฉินตองเปนน้ําอุน ทีม่ อี ณ
ุ หภูมอิ ยู
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ระหวาง 60 -ํ 100 ํ F (15.5-37 ํ C) ซึง่ ไมทํา
อันตรายตอตาของผูล าง โดยอุปกรณจะตอง
ชําระลางไดตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 15
นาที มีอัตราไหลขัน้ ต่ํา 20 แกลลอน/นาที
สําหรับฝกบัวชําระรางกาย 0.4 แกลลอน/ลิตร
สําหรับกอกลางตา และ 3.0 แกลลอน/นาที
สําหรับกอกลางตาและลางหนา”
เพือ่ ปองกันความพิการถาวร อุปกรณจะ
ตองตอบสนองความตองการการใชงานอยาง
ทันทีทันใดซึง่ 29 CFR 1910.151 กําหนดให
ติดตัง้ อุปกรณลา งตาฉุกเฉินไวในพืน้ ทีอ่ ันตราย
ทุกแหง และมีขอ แนะนําการปฐมพยาบาลติดไว
ตามจุดทีม่ ีแนวโนมจะเกิดอันตราย โดยลูกจาง
ทั้งหมดตองรูวาอุปกรณลางตาฉุกเฉินใกลตัว
ที่สุดอยูตรงไหนและจะไปถึงไดอยางไรในขณะ
ทีก่ ารมองเห็นถูกจํากัดจากสารเคมีเขาตา
ขอพิจารณาในการติดตัง้
ขอกําหนดของมาตรฐาน Z358.1-2014
ระบุ คําสําคั ญคําหนึ่ งไว ได แก “โดยทั นที ”
(Immediate) มีความหมายวา สถานีลา งตาตอง
ติดตั้งไวในที่ซงึ่ เขาถึงไดภายในเวลา 10 วินาที
จากจุดที่ไดรับอุบัติเหตุสัมผัสสารเคมี ถาเปน
ระยะทางก็จะอยูท ี่ 55 ฟุต (16.50 เมตร) เปน
เสนทางไรสงิ่ กีดขวางและอยูบ นระนาบเดียวกับ
พื้นที่ปฏิบัติงานที่ลูกจางประสบอันตราย เชน
หองปฏิบตั กิ าร (หองแล็บ) บริเวณจัดเก็บน้าํ ยา
ทําความสะอาด จุดชารจแบตเตอรี่ จุดซอมบํารุง

และซอมแซมวัสดุอุปกรณตา งๆ ฯลฯ
ผูผ ลิตอุปกรณฉกุ เฉินรวมถึง 10 รายที่
เปนสมาชิกของกลุม ผูค า ผลิตภัณฑอา งลางตาและ
ฝกบัวฉุกเฉินของสมาคมอุปกรณความปลอดภัย
นานาชาติ(ISEA; International Safety Equipment
Association) ย้าํ วา สถานีลา งตาและฝกบัวฉุกเฉิน
ตองเปนระบบทีผ่ สู มั ผัสสารเคมีสามารถใชงาน

ไดงา ยและตองใชการไดดที กุ ครัง้ ทีต่ อ งการ ดังนัน้
อุ ปกรณ จะต องได รั บการทดสอบเพื่ อให
มั่นใจวาสามารถใชการไดสัปดาหละครั้ง
เพือ่ ใหสามารถเขาถึงอุปกรณฉกุ เฉินไดงา ย
สะดวกและรวดเร็ว ปจจัยสําคัญอีกประการหนึง่
ก็คอื ความโดดเดนและสังเกตเห็นไดชดั เจนของ
อุปกรณ อางลางตาและฝกบัวฉุกเฉินตองติดตัง้
อยูต รงจุดทีม่ ที ศั นวิสยั ดี มองเห็นงาย มีแสงสวาง
พอเพียง โดยคนงานตองไดรับการแนะนําและ
ฝกอบรมใหรถู งึ ตําแหนงทีต่ งั้ ของตัวอุปกรณและ
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วิธีการเขาถึงอยางรวดเร็ว รวมไปถึงวิธีใชงาน
อยางถูกตองดวย
ในกรณีมีปญหาเรื่องการเยือกแข็งหรือ
น้ําเย็นจัด ตองติดตั้งอุปกรณปองกันไมใหเกิด
เงือ่ นไขดังกลาว เนือ่ งจากน้าํ เย็นจัดไมเหมาะสม
จะใชชาํ ระลางการปนเปอ นสารเคมี นอกจากนี้
ตองมีระบบเตือนติดตัง้ ไวทอี่ ปุ กรณฉกุ เฉิน เพือ่
บอกหรือสือ่ สัญญาณใหบคุ คลอืน่ รูว า อางลางตา
หรือฝกบัวฉุกเฉินกําลังถูกใชงานอยู
อางลางตาฉุกเฉินจะใชผลเฉพาะในกรณี
คนงานไดรบั อุบตั เิ หตุสารเคมีกระเด็นเขาตา แต
หากมีความเสีย่ งทีใ่ บหนารวมดวย ตองใชอา งที่

สามารถลางไดทงั้ ตาและใบหนาไปพรอมกันได
และในกรณีมแี นวโนมทีร่ า งกายคนงานจะไดรบั
อันตรายจากสารเคมีตองใชฝก บัวฉุกเฉิน ทั้งนี้
จําเปนตองทําการประเมินกอนวาคนงานมีความ
เสีย่ งจะสัมผัสสารเคมีทตี่ า ใบหนา หรือสวนอืน่
ของรางกายมากนอยเทาใด ความรุนแรงอยูใ น

ระดับไหน และมีจํานวนผูมีความเสี่ยงเทาไหร
เพือ่ ใหไดขอมูลสําหรับใชในการพิจารณาติดตัง้
ทีเ่ หมาะสมและเพียงพอตอความตองการใชงาน
เมือ่ มีการติดตัง้ อางลางตาและฝกบัวฉุกเฉิน
สิง่ ทีข่ าดไมไดคอื การดูแลและซอมบํารุงเพือ่ ให
อุปกรณสามารถใชการไดดีตลอดเวลา มีความ
สะอาด และถูกสุขอนามัยสมกับเปนอุปกรณ
ปฐมพยาบาลตามนิยามของขอบังคับ OSHA
มาตรฐาน ANSI/ISEA Z358.1-2014
กําหนดใหมกี ารตรวจสอบและทดสอบอางลางตา
และฝกบัวฉุกเฉินเพือ่ ใหมนั่ วาสามารใชการไดดี
สัปดาหละครั้ง โดยมีขนั้ ตอนปฏิบัตดิ ังตอไปนี้
 ตรวจสอบบั น ทึ ก รายการซ อมบํารุ ง
ครัง้ กอนหนา
 ตรวจสอบน้ํ า ที่ ใช ชําระล างสารเคมี
และเปลี่ยนใหมถาจําเปน
 ตรวจสอบอ างและก อกน้ําว าสะอาด
พอหรือไมมีขยะหรือเศษวัสดุหรือไม
 ทดสอบวาอุปกรณสามารถใชการไดดี
ตามขอกําหนดหรือไม (ทดสอบทุกสัปดาห)
 ลางทอน้ําตอเขากับอุปกรณลางตา/
ฝกบัวฉุกเฉินเพื่อปองกันการอุดตันและสะสม
แบคทีเรียทุกสัปดาห
 กรณี น้ํ า ที่ ใ ช ชํา ระล า งแยกบรรจุ ใ น
ภาชนะยกหิว้ แยกตางหาก ใหเปลีย่ นน้าํ ใหมทกุ
สัปดาห
 น้า
ํ บรรจุในภาชนะยกหิว้ แยกตางหาก
ผสมสารฆาเชือ้ ตองเปลี่ยนใหมอยางนอยทีส่ ุด
1 ครัง้ ในหกเดือน
 น้า
ํ บรรจุในภาชนะยกหิว้ แยกตางหาก
ผสมสารบัฟเฟอรทใี่ หนา้ํ เปนกลาง ตองเปลีย่ น
ใหมทุกหกเดือน
Reference; shttp://www.ccohs.ca/
oshanswers/safety_haz/emer_showers.html
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