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คําถามท่ี มักได ยินอยู เสมอ “ทําไม
ระบบลางตาฉกุเฉนิจึงมคีวามจําเปน ลกูจาง
ใชวธิปีองกันตวัเองอยางเดยีวไมไดหรอื และ
หากระบบลางตาฉกุเฉนิเปนสิง่ขาดไมได  เรา
จะรูไดอยางไรวา เมือ่ไหรเราจะตองซือ้ระบบ
ลางตาฉกุเฉนิมาตดิตัง้ในสถานทีป่ฏบัิตงิาน”

คําตอบไมใชเร่ืองยากท่ีจะคนหา เปน
ความจริงท่ีวา ลูกจางมีแนวโนมจะสมัผสักบัสาร
เคมีเหลวกระฉอก กระเซ็น หรือกระเด็นเขาตา
พวกเขาจงึตองสวมใสเคร่ืองปองกนัตาและใบหนา
แตระบบลางตาฉุกเฉินยังมีความจําเปน ดวย
เหตุท่ีแมจะสวมเคร่ืองปองกันแตสารเคมีก็ยัง
เขาตาได และมักจะตกคางอยูเปนเวลานานซึ่ง
เปนอันตรายมาก สารเคมีจะทําลายเนื้อเยือ่ตา
อาจทําใหถงึข้ันตาบอด ทางเดียวจะแกปญหานี้
คือ ใชน้าํลางออกโดยเร็วท่ีสดุเทาท่ีจะทําไดโดย
ใชอุปกรณท่ีเรียกวา “อางลางตา/หนาฉกุเฉนิ”
ซึ่งติดต้ังไมไกลจากจุดเกิดเหตุ สามารถเขาถึง
ไดงายและสะดวก ดังนัน้ หากลูกจางปฏิบติังาน

เกี่ยวของกับกรด ดาง หรือสารกัดกรอนตางๆ
นายจางตองจดัใหมีอางลางตา/หนาฉุกเฉินและ
ฝกบัวฉุกเฉินสาํหรับใชชําระลางสารเคมีเขาตา
หรือสมัผสัผวิหนงัของลูกจางระหวางปฏิบติังาน

มาตรฐาน ANSI/ISEA Z358.1-2014,
Emergency Eyewash and Shower Equipment
เปนคัมภีรหลักสําหรับการติดต้ังและใชงาน
อุปกรณชาํระลางสารเคมีฉุกเฉินของสหรัฐอเมริกา
มีขอกําหนดท่ี เปนไปตามความในขอบังคับ
อุปกรณฉุกเฉินของสาํนกับริหารสขุภาพและความ
ปลอดภัยในการทํางานแหงชาติสหรัฐฯ (OSHA)
29 CFR 1910.151 ครอบคลุมอุปกรณทางการ
แพทยและการปฐมพยาบาลทีร่ะบุใหติดต้ังอุปกรณ
หรือระบบชําระลางสารเคมีท่ีตาและรางกาย
โดยความใน CFR 1910.151 (C) กาํหนดไววา
“ทีซ่ึง่ตาและรางกายของบุคคลอาจสมัผสักับ
สารกัดกรอนทีท่ําใหเกิดการบาดเจ็บได ตอง
จัดใหมอีปุกรณเหมาะสมสาํหรบัการชําระลาง
ตาและรางกายโดยเรว็ภายในทีท่าํงาน”

จากขอกาํหนดดังกลาวขางตน มาตรฐาน
Z358.1-2014 ก็มาเติมเต็มโดยระบขุอบงัคับ
อุปกรณฉุกเฉินไว อาทิ “น้ําที่จะสงเขาไปใน
อปุกรณฉกุเฉนิตองเปนน้ําอุนทีม่อีณุหภมูอิยู
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ระหวาง 60  -ํ100   ํF (15.5-37   ํC) ซึง่ไมทํา
อันตรายตอตาของผูลาง โดยอปุกรณจะตอง
ชําระลางไดตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 15
นาที มอีัตราไหลขัน้ต่ํา 20 แกลลอน/นาที
สาํหรบัฝกบัวชําระรางกาย 0.4 แกลลอน/ลติร
สําหรับกอกลางตา และ 3.0 แกลลอน/นาที
สาํหรบักอกลางตาและลางหนา”

เพือ่ปองกันความพิการถาวร อุปกรณจะ
ตองตอบสนองความตองการการใชงานอยาง
ทันทีทันใดซึง่ 29 CFR 1910.151 กําหนดให
ติดต้ังอุปกรณลางตาฉุกเฉินไวในพืน้ท่ีอันตราย
ทุกแหง และมีขอแนะนาํการปฐมพยาบาลติดไว
ตามจุดท่ีมีแนวโนมจะเกิดอันตราย โดยลูกจาง
ท้ังหมดตองรูวาอุปกรณลางตาฉุกเฉินใกลตัว
ท่ีสุดอยูตรงไหนและจะไปถึงไดอยางไรในขณะ
ท่ีการมองเห็นถูกจาํกัดจากสารเคมีเขาตา

ขอพจิารณาในการตดิตัง้
ขอกาํหนดของมาตรฐาน Z358.1-2014

ระบุคําสําคัญคําหนึ่ งไว ไดแก “โดยทันที”
(Immediate) มีความหมายวา สถานลีางตาตอง
ติดต้ังไวในท่ีซึง่เขาถึงไดภายในเวลา 10 วินาที
จากจุดท่ีไดรับอุบัติเหตุสัมผัสสารเคมี ถาเปน
ระยะทางกจ็ะอยูท่ี 55 ฟตุ (16.50 เมตร) เปน
เสนทางไรสิง่กดีขวางและอยูบนระนาบเดียวกบั
พื้นท่ีปฏิบัติงานท่ีลูกจางประสบอันตราย เชน
หองปฏิบติัการ (หองแล็บ) บริเวณจดัเกบ็น้าํยา
ทําความสะอาด จดุชารจแบตเตอร่ี จดุซอมบาํรุง

และซอมแซมวัสดุอุปกรณตางๆ ฯลฯ
ผูผลิตอุปกรณฉุกเฉินรวมถงึ 10 รายท่ี

เปนสมาชกิของกลุมผูคาผลิตภัณฑอางลางตาและ
ฝกบวัฉุกเฉินของสมาคมอุปกรณความปลอดภัย
นานาชาติ (ISEA; International Safety Equipment
Association) ย้าํวา สถานลีางตาและฝกบวัฉุกเฉิน
ตองเปนระบบท่ีผูสมัผสัสารเคมีสามารถใชงาน

ไดงายและตองใชการไดดีทุกคร้ังท่ีตองการ ดังนัน้
อุ ปกรณ จะต องได รั บการทดสอบเพื่ อให
ม่ันใจวาสามารถใชการไดสัปดาหละคร้ัง

เพือ่ใหสามารถเขาถงึอุปกรณฉุกเฉินไดงาย
สะดวกและรวดเร็ว ปจจยัสาํคัญอีกประการหนึง่
กคื็อ ความโดดเดนและสงัเกตเห็นไดชดัเจนของ
อุปกรณ อางลางตาและฝกบวัฉุกเฉินตองติดต้ัง
อยูตรงจดุท่ีมีทัศนวิสยัดี มองเห็นงาย มีแสงสวาง
พอเพยีง โดยคนงานตองไดรับการแนะนําและ
ฝกอบรมใหรูถงึตําแหนงท่ีต้ังของตัวอุปกรณและ
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วิธีการเขาถึงอยางรวดเร็ว รวมไปถึงวิธีใชงาน
อยางถกูตองดวย

ในกรณีมีปญหาเร่ืองการเยือกแข็งหรือ
น้ําเย็นจัด ตองติดต้ังอุปกรณปองกันไมใหเกิด
เงือ่นไขดังกลาว เนือ่งจากน้าํเยน็จดัไมเหมาะสม
จะใชชาํระลางการปนเปอนสารเคมี นอกจากนี้
ตองมีระบบเตือนติดต้ังไวท่ีอุปกรณฉุกเฉิน เพือ่
บอกหรือสือ่สญัญาณใหบคุคลอ่ืนรูวา อางลางตา
หรือฝกบัวฉุกเฉินกําลังถูกใชงานอยู

อางลางตาฉุกเฉินจะใชผลเฉพาะในกรณี
คนงานไดรับอุบติัเหตุสารเคมีกระเด็นเขาตา แต
หากมีความเสีย่งท่ีใบหนารวมดวย ตองใชอางท่ี

สามารถลางไดท้ังตาและใบหนาไปพรอมกนัได
และในกรณมีีแนวโนมท่ีรางกายคนงานจะไดรับ
อันตรายจากสารเคมีตองใชฝกบวัฉุกเฉิน ท้ังนี้
จาํเปนตองทําการประเมินกอนวาคนงานมีความ
เสีย่งจะสัมผสัสารเคมีท่ีตา ใบหนา หรือสวนอ่ืน
ของรางกายมากนอยเทาใด ความรุนแรงอยูใน

ระดับไหน และมีจํานวนผูมีความเสี่ยงเทาไหร
เพือ่ใหไดขอมูลสําหรับใชในการพิจารณาติดต้ัง
ท่ีเหมาะสมและเพยีงพอตอความตองการใชงาน

เม่ือมีการติดต้ังอางลางตาและฝกบวัฉุกเฉิน
สิง่ท่ีขาดไมไดคือ การดูแลและซอมบาํรุงเพือ่ให
อุปกรณสามารถใชการไดดีตลอดเวลา มีความ
สะอาด และถูกสุขอนามัยสมกับเปนอุปกรณ
ปฐมพยาบาลตามนยิามของขอบังคับ OSHA

มาตรฐาน ANSI/ISEA Z358.1-2014
กาํหนดใหมีการตรวจสอบและทดสอบอางลางตา
และฝกบวัฉุกเฉินเพือ่ใหม่ันวาสามารใชการไดดี
สปัดาหละคร้ัง โดยมีข้ันตอนปฏิบัติดังตอไปนี้

 ตรวจสอบบันทึกรายการซอมบํารุง
คร้ังกอนหนา

 ตรวจสอบน้ําท่ี ใชชําระลางสารเคมี
และเปล่ียนใหมถาจําเปน

 ตรวจสอบอางและกอกน้ําวาสะอาด
พอหรือไมมีขยะหรือเศษวัสดุหรือไม

 ทดสอบวาอุปกรณสามารถใชการไดดี
ตามขอกาํหนดหรือไม (ทดสอบทุกสปัดาห)

 ลางทอน้ําตอเขากับอุปกรณลางตา/
ฝกบัวฉุกเฉินเพื่อปองกันการอุดตันและสะสม
แบคทีเรียทุกสัปดาห

 กรณีน้ําท่ี ใชชําระลางแยกบรรจุใน
ภาชนะยกห้ิวแยกตางหาก ใหเปล่ียนน้าํใหมทุก
สัปดาห

 น้าํบรรจใุนภาชนะยกห้ิวแยกตางหาก
ผสมสารฆาเชือ้ ตองเปล่ียนใหมอยางนอยท่ีสุด
1 คร้ังในหกเดือน

 น้าํบรรจใุนภาชนะยกห้ิวแยกตางหาก
ผสมสารบฟัเฟอรท่ีใหน้าํเปนกลาง ตองเปล่ียน
ใหมทุกหกเดือน

Reference; shttp://www.ccohs.ca/
oshanswers/safety_haz/emer_showers.html


