
ANSI Z358.1-2009 : Standard for Emergency Eyewashes and Shower Equipment

“อ่างล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน” จัดเป็น
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลฉุกเฉิน กรณีคนงานสัมผัส
กับสารเคมอีนัตรายทัง้ทางตาและผวิหนงั โดย
เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานสหรัฐฯ
OSHA 29 CFR 1910.151 ระบุไว้ในสาระสำคัญ
“ท่ีซ่ึงตาหรือร่างกายของบุคคลอาจสัมผัสกับวัตถุ
กัดกร่อนซ่ึงทำให้บาดเจ็บได้ ต้องจัดให้มีอุปกรณ์
สำหรับชะลา้งตาและรา่งกายโดยเรว็ทีเ่หมาะสม
ไว้ในสถานที่ทำงาน เพื่อให้สามารถใช้ได้ทันที
ทันใดในกรณฉุีกเฉิน” (where the eyes or body of
any person may be exposed to injurious corrosive
materials, suitable facilities for quick drenching or
flushing of the eyes and body shall be provided
within the work area for immediate emergency use)
ท้ังนี ้อปุกรณด์งักลา่วตอ้งมคีณุสมบตัติรงตาม
ข้อกำหนดในมาตรฐาน ANSI Z358.1 ซ่ึงฉบับ
ล่าสุดที่บังคับใช้คือฉบับปี 2009 (มาตรฐาน
ANSI Z358.1 เร่ิมใช้คร้ังแรกเม่ือปี 1981 และ
มีการปรับปรุงแก้ไขก่อนหน้านี้มาแล้ว 3 ครั้ง
ในปี 1990, 1998 และ 2004 ตามลำดับ)

มาตรฐาน ANSI Z358.1 : Standard for
Emergency Eyewashes and Shower Equipment
ฉบับปี 2009 กำหนดคา่มาตรฐานสำหรบั

ฝักบัวฉุกเฉิน (Emergency Showers)
อ่างล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eye

Washes)
อ่างล้างตา/หน้าฉุกเฉิน (Emergency

Eye/Face Washes)
อุปกรณ์ผสม : อ่างล้างตา อ้างล่างตา/

หนา้ และฝกับวัฉกุเฉนิ รวมเปน็อปุกรณห์นว่ย
เดียวกัน (Eye or Eye/Face Wash and Shower
Combination Unit)

อุปกรณ์เสริม (Supplemental Equip-
ment) เช่น ชุดสายชำระล้าง (Drench Hose
Units) หรือชุดที่ล้างตา/สายชำระล้าง (Eye-
wash/Drench Hose Units)

บังคับใชท้ั้งแบบตอ่ท่อจากระบบจา่ยนำ้
(Plumbed System) และแบบมีที่บรรจุน้ำใน
ตัวเอง (Self-Contained System) โดยมสีาระ
สำคัญดังต่อไปน้ี

พิจารณาเป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
(First Aid Equipment)

ฝักบัวฉุกเฉิน อ่างล้างตาฉุกเฉิน อ่างล้าง
ตา/หน้าฉุกเฉิน อุปกรณ์ผสม อุปกรณ์เสริมต่างๆ
ซ่ึงต่อไปนีจ้ะเรยีกโดยยอ่วา่ “อุปกรณ์ฉุกเฉิน”
ถูกออกแบบมาเพื่อส่งน้ำออกมาชำระล้างการ
ปนเป้ือนท่ีตาหรือร่างกายของคนงาน ดังน้ันจึง
พิจารณาเป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลสำหรับใช้ใน
กรณีเกิดอุบัติเหตุชนิดหน่ึงซ่ึงไม่สามารถใช้แทน
อปุกรณป์อ้งกนัอนัตรายสว่นบคุคลหลกั ไดแ้ก่
แว่นตานิรภัย กระบังหน้า ชุดป้องกันสารเคมี
หรอืกระบวนการความปลอดภยัในการจดัการ
สารอันตรายได้

จุดที่ตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน (Location of
Emergency Equipment)

โดยทั่วไป มาตรฐาน ANSI กำหนดให้
อุปกรณ์ฉุกเฉินชนิดน้ีติดต้ังในจุดท่ีสามารถเข้า
ถึงด้วยการเดินภายในเวลา 10 วินาทีจากจุดเกิด
เหตุ (ระยะประมาณ 55 ฟุต หรือ 16.5 เมตร)
และตอ้งติดต้ังในระดบั (ระนาบ) เดียวกับจุดท่ี
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คาดวา่จะเกดิอนัตราย หมายความวา่ เม่ือเกดิ
อุบัติเหตุ การเข้าถึงอุปกรณ์ต้องไม่มีการข้ึนหรือ
ลงบันไดหรือทางลาด นอกจากน้ี เส้นทางจะไป
ยังจุดท่ีต้ังอุปกรณต้์องไม่มีส่ิงกีดขวาง และเปน็
ทางตรงให้ได้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ อย่างไรก็ดี
ในบางกรณี ข้อกำหนดตามมาตรฐานอาจจะไม่
เพียงพอ ตัวอย่างเช่น คนงานปฏิบัติงานกับกรด
ชนิดรุนแรง ด่าง หรือวัตถุอันตรายอ่ืนท่ีเม่ือเกิด
การหกจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง อุปกรณ์
ฉุกเฉินดังกล่าวต้องต้ังประชิดกับจุดทำงาน

ห้องปฏบัิติการ (Laboratory) อาจมข้ีอ
พิจารณาพิเศษ ปกติมักจะติดต้ังอุปกรณ์ฉุกเฉิน
ไว้ท่ีทางเดินหรือโถงด้านนอกห้องปฏิบัติการ แต่
เน่ืองจากประตูห้องถือเป็นส่ิงกีดขวางการเข้าถึง
มาตรฐานฉบับใหม่จึงไม่อนุญาตให้ทำได้อีก

ตอ่ไป วธีิปฏบิตัสิำหรบัหอ้งปฏบิตักิารมดีงันี้
(1) ตดิตัง้ชดุลา้งตา/ฝักบวัฉกุเฉนิภาย

ในหอ้งปฏบัิติการ และ
(2) ใช้หัวจ่ายน้ำชนิดสองวัตถุประสงค์

(Dual Purpose) เป็นได้ทั้งที่ล้างตาและสาย
ชำระล้างร่างกายในอุปกรณ์เดียวกัน (Eyewash
/Drench Hose)

ชุดอุปกรณ์ชนิดสองวัตถุประสงค์ดังกล่าว
ติดตั้งไว้ในช่องผนังเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่
ซ่ึงผู้ปฏิบัติงานท่ัวไป รวมถึงผู้พิการสามารถเข้า
ถึงได้ง่าย และสามารถใชช้ะล้างตาหรือร่างกาย
ได้ทันทีเม่ือมีสารเคมีอันตรายหกรดหรอืสัมผัส
ในปริมาณไม่มากนัก

อุณหภมิูของน้ำ (Water Temperature)
ANSI Z358.1 ฉบบัป ี2009 ระบไุว้ว่า

อุณหภูมิของน้ำที่ออกจากอุปกรณ์ฉุกเฉินต้อง
อยูใ่นระหวา่ง 60 ํ-100 ํ F (15.5 ํ-37.7 ํ C)
กลา่วคอื ใหมี้ระดบัปกตจินถงึคอ่นขา้งอุน่ แต่
เน่ืองจากสารเคมบีางชนิดอาจจะมปีฏิกิริยากับ
นำ้อุน่ ดงันัน้ จงึควรปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญในการ

ทำอุปกรณ์ ได้แก่ เหล็กกล้าชุบ (Galvanized
Steel) และพลาสตกิหลายชนดิ เชน่ เอบเีอส
ไนลอน ฯลฯ อยา่งไรกต็าม วัสดุต่างๆ ดังกล่าว
อาจจะไม่คงทนในสภาพการใชง้านตามโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยอาจเสือ่มสภาพจากแสงแดด
สภาพแวดล้อมการทำงาน หรือข้อจำกัดอื่นๆ
เพื่อให้มีความคงทนสูงสุด มาตรฐานอนุญาต
ให้ใช้วัสดุต่อไปน้ีทำอุปกรณ์ฉุกเฉินรวมถึงวาล์ว

เหล็กกล้าชุบเคลือบเรซินสังเคราะห์
(Epoxy Coated Galvanized Steel)

ทองเหลืองฉาบโครเมียม (Chrome
Plated Brass)

เหล็กกล้า (Stainless steel)
พลาสตกิสังเคราะห ์ [PVC (Polyvinyl

chloride)]

กำหนดอุณหภูมิของน้ำท่ีจะใช้กับอุปกรณ์ฉุกเฉิน
วาล์วปิดน้ำ (Shut Off Valve)
ตัวอุปกรณ์ฉุกเฉินต่อโดยตรงกับท่อส่งน้ำ

เคล่ือนท่ีได้ จะต้องติดต้ังวาล์วปิดน้ำท่ีท่อส่งน้ำ
ดา้นนำ้ไหลเขา้อปุกรณไ์ว ้เพือ่เปน็การปอ้งกนั
ไม่ใหมี้การปดิวาลว์จากบคุคลอืน่อนัอาจทำให้
ไม่สามารถควบคมุการไหลของนำ้ท่ีอุปกรณ์ได้
(Sections 4.1.2, 4.5.5, 5.1.6, 5.4.5, 6.1.6,
6.4.5, 8.2.3.3) ข้อบังคับน้ีรวมถึงการถอดวาล์ว
หรือการล็อควาล์วให้เปิดค้างไว้ ในการติดตั้ง
วาล์วหรือปลอดล็อควาล์วปิดน้ำจะต้องทำโดย
บุคคลที่ได้รับการมอบหมายเท่านั้น

ความต้านทานการกัดกร่อน (Corrosion
Resistance)

ทันทีท่ีต่อเข้ากับท่อน้ำแล้ว น้ำจะไหลเข้า
อุปกรณ์ผ่านทางวาล์ว ดังนั้น อุปกรณ์ฉุกเฉิน
รวมไปถึงวาล์วจะตอ้งทำด้วยวัสดุท่ีไม่กัดกร่อน
เมื่อสัมผัสกับน้ำในระยะเวลานาน (Sections
4.1.5, 5.1.5, 6.1.5, 4.2, 5.2, 6.2, 8.2.2)
อีกท้ังยังต้องมีความทนทาน วัสดุท่ียอมรับให้ใช้



การเยือกแข็ง (Freezing)
หลายกรณีการใช้งานมีความจำเป็นต้อง

ติดต้ังอุปกรณ์ฉุกเฉินในบรเิวณท่ีอาจทำใหเ้กิด
การเยือกแข็ง บริเวณดังกล่าวรวมถึงพ้ืนท่ีกลาง
แจ้ง (สถานท่ีเก็บวัตถุอันตราย โรงกล่ัน และถัง
เก็บนำ้มัน ฯลฯ) และพืน้ทีใ่นรม่ (ลานขนถา่ย
สารเคม ีห้องเยน็ ฯลฯ) กรณดีงักลา่ว อปุกรณ์
ฉุกเฉินจำเป็นจะต้องได้รับการป้องกันไม่ให้เกิด
การเยือกแข็ง (Sections 4.5.5, 5.4.5, 6.4.5,
7.4.4, 8.2.3.3) หรืออีกหน่ึงทางเลือกคือ ติดต้ัง
อุปกรณ์ฉุกเฉินท่ีมีคุณสมบัติต้านทานการเยือก
แขง็ ซึง่มีดว้ยกนัหลายชนดิ อาทเิชน่

อุปกรณ์ติดตั้งวาล์วปรับอุณหภูมิเพื่อ
ให้น้ำผ่านระบบได้แม้อุณหภูมิภายนอกจะต่ำ
กว่าจุดเยือกแข็งซ่ึงใช้ในกรณนีานๆ คร้ังจะเกิด
การเยอืกแขง็ข้ึนท่ีอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่มีวาล์วซ่อนอยู่ภายใต้ผนัง
หรือด้านล่างท่อน้ำท่ีเกิดการเยือกแข็งโดยวาล์ว
จะทำงานดว้ยการบงัคบัในระยะไกล (Remote
Activated)

อุปกรณ์ที่ผสมผสานกันระหว่างการ
ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าและการหุ้มฉนวน

 อุปกรณ์ท่ีติดต้ังภายในสว่นห่อหุ้มซ่ึง
มีการทำความร้อน โดยปกป้องทั้งตัวอุปกรณ์
และตัวคนใช้อุปกรณ์

ข้อมูลการใช้งานและการซ่อมบำรุง
(O&M Information)

มาตรฐานกำหนดให้ผู้ผลิตอุปกรณ์ฉุกเฉิน
จะต้องให้รายละเอียดอย่างครบถ้วนแก่ผู้ใช้งาน
รวมไปถึงข้อมูลเก่ียวกับโครงสรา้งอุปกรณ์ การ
ใช้งานที่ถูกต้อง การตรวจสอบและซ่อมบำรุง
(Sections 4.6.1, 5.5.1, 6.5.1, 7.5.1, 8.2.4.1)
และข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวบุคลากรทำหน้าท่ีซ่อม
บำรุงต้องสามารถเขา้ถึงและรบัรู้ได้ง่าย

ฝักบัวฉุกเฉิน (Emergency Showers,
Section 4)

วาล์วเปิดค้าง “ไม่ใช้มือบังคับ” ทำงาน
ในเวลา 1 วนิาท ีหรอืนอ้ยกวา่ [“Hands-free”
stay-open valve activates in one second or
less. (Section 4.2)]

ปริมาณน้ำใช้งานต้องเพียงพอสำหรับ
การส่งน้ำท่ีอัตราไหลขัน้ตำ่ 20 แกลลอน/นาที
ต่อเนื่องเป็นเวลา 15 นาที [Water supply
shall be sufficient to supply at least 20 GPM
in the required pattern for 15 minutes.
(Sections 4.1.2, 4.5.5)]

ฝักบัวส่งน้ำไดใ้นอตัรา 20 แกลลอน
ต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที [Shower shall provide
20 gallons (75.7 liters) of water per minute for
15 minutes. (Section 4.1.2, 4.5.5)]

ความสูงของแนวฝอยน้ำจากฝักบัว
อยู่ระหวา่ง 92 น้ิว (208.3 ซ.ม.) และ 96 น้ิว
(243.8 ซ.ม.) จากพ้ืน [Height of water column

Emergency Shower

Source: Guardian Equipment


   



shall be between 82" (208.3 cm) and 96" (243.8
cm) above floor. (Section 4.1.3, 4.5.4)]

จุดศูนย์กลางของแนวฝอยนำ้ห่างจาก
ส่ิงกีดขวางใดๆ อย่างน้อย 16 น้ิว (40.6 ซ.ม.)
[Center of the water pattern shall be at
least 16" (40.6 cm) from any obstructions.
(Section 4.1.4, 4.5.4)]

 ท่ีความสูงจากพ้ืน 60 น้ิว (152.4 ซ.ม.)
แนวฝอยน้ำต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย
20 น้ิว (50.8 ซ.ม.) [At 60" (152.4 cm) above
floor, the water pattern must be at least
20" (50.8cm) in diameter. (Section 4.1.4)]

มือจับบังคับการทำงานของฝักบัวติด
ต้ังอย่างง่ายและเข้าถึงสะดวก มีความสูงจากพ้ืน
ไม่เกิน 69 น้ิว (173.3 ซ.ม.) [Easily located,
accessible actuator no higher than 69"
(173.3 cm) above floor. (Section 4.2)]

ที่ครอบสายน้ำจากฝักบัว (ถ้ามี) จะ
ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 34 น้ิว (86.4
ซ.ม.) [If provided, shower enclosure shall
be minimum diameter of 34" (86.4cm).
(Section 4.3)]

ตำแหนง่ติดตัง้ : ห่างจากจดุอนัตราย
สามารถเข้าถึงได้ภายในเวลา 10 วินาที (ระยะ
ประมาณ 55 ฟุต หรือ 16.5 เมตร) อยู่ในระดับ
เดียวกับจุดที่เป็นอันตรายและไม่มีสิ่งกีดขวาง
[Location : Install shower within 10 seconds
(approximately 55 feet) of hazard, on the
same level as hazard and with unobstructed
travel path. (Section 4.5.2; B5)]

การระบุจุดที่ตั้ง : ให้ติดป้ายกำกับที่
มองเหน็ไดช้ดัเจน บรเิวณโดยรอบจดัใหมี้แสง
สวา่งเพยีงพอ [Identification: Identify shower
location with highly visible sign. Area around
shower shall be well lighted. (Section 4.5.3)]

อุณหภูมิของนำ้ : น้ำท่ีปลอ่ยออกจาก
ฝักบัวค่อนข้างอุ่น มีอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง 60 ํ
-100  ํF (15.5 -ํ37.7  ํC) และใหใ้ชเ้กจ์วัด
อุณหภูมิหรือเครื่องมืออื่นวัดอุณหภูมิของน้ำที่
ปลอ่ยจากฝกับวั [Water temperature : Water
delivered by shower shall be tepid (60 ํ-100 ํ F).
(Section 4.5.6) Using a temperature gauge or other
means, determine that the flushing fluid is tepid
(Section 4.5, 5.4.7, 6.4.7, 8.2.3)]

การฝึกอบรม : ให้ความรู้แก่ลูกจ้าง
ทั้งหมดถึงตำแหน่งที่ตั ้งและวิธีการใช้งานที่

ถูกตอ้ง [Training : Instruct all employees in
the location and proper use of emergency
showers. (Section 4.6.4)]

การซ่อมบำรุง/การตรวจสอบ : เปิดให้
อปุกรณท์ำงานอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะครัง้ และมี
การตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามข้อกำหนด
มาตรฐานปีละคร้ัง [Maintenance/Inspection :
Activate shower at least weekly. (Section
4.6.2) Inspect annually for compliance with
standard. (Section 4.6.5)]

อุปกรณ์ต่อท่อจากระบบจา่ยน้ำ : เปิด
อุปกรณ์ทำงานสัปดาห์ละคร้ัง โดยเปิดเป็นเวลา
นานพอเพ่ือให้แน่ใจว่ามีน้ำใช้ชำระล้างไหลผ่าน
อปุกรณ ์[Plumbed units should be activated
on a weekly basis long enough to be sure
flushing fluid is provided (Section 4.6.2)]

อปุกรณมี์ท่ีบรรจนุำ้ในตวัเอง : ตรวจ
สอบด้วยสายตาและทำความสะอาด รวมทั้ง
พิจารณาเปลี่ยนหัวฝักบัวตามความเหมาะสม

[Self-contained units should be visually
inspected and necessary cleaning or flushing
fluid replacement should be determined.
(Section 4.6.3)]

อ่างล้างตาฉกุเฉนิ (Emergency Eye
Washes, Section 5)

สายน้ำท่ีควบคุมให้มีการไหลความเร็ว
ต่ำชำระลา้งท้ังสองตาและไมท่ำให้ผู้ใช้บาดเจบ็
[Controlled, low velocity flow rinses both eyes
and is not injurious to user. (Section 5.1.1)]

อัตราไหลของน้ำสูงพอที่จะทำให้ผู้ใช้
ลืมตาได้ตลอดขณะชำระล้าง [Water flow is
sufficiently high to allow user to hold eyes
open while rinsing. (Section 5.1.7)

อุปกรณ์สามารถส่งน้ำได้ในอัตรา 0.4
แกลลอน (1.5 ลิตร) ต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที
[Unitmust deliver at least 0.4 gallons (1.5
liters) of water per minute for 15 minutes.
(Section 5.1.6)]

Guardian Equipment



หัวฉีดน้ำอยู่ท่ีตำแหน่งสูงจากพ้ืนระยะ
ระหว่าง 33 น้ิว (83.8 ซ.ม.) ถึง 45 น้ิว (114.3
ซ.ม.) และห่างจากผนังหรือสิ่งกีดขวางใกล้สุด
ในระยะอยา่งนอ้ย 6 นิว้ (15.3 ซ.ม.) [Outlet
heads shall be positioned between 33"
(83.8 cm) and 45" (114.3 cm) from the
floor and at least 6" (15.3 cm) from the wall
or nearest obstruction. (Section 5.4.4)]

ป้องกันหัวฉีดน้ำจากการปนเป้ือนของ
สารแขวนลอยในอากาศ ฝาครอบตอ้งเปิดออก
ด้วยแรงดนัของนำ้ [Protect spray heads from
airborne contaminants. Covers shall be
removed by water flow. (Section 5.1.3)]

วาล์วบังคับการทำงานติดต้ังอย่างง่าย
และพร้อมสำหรับการเข้าถึงเพื่อใช้งาน [Valve
actuator shall be easy to locate and readily
accessible to user. (Section 5.2)]

วาล์วเปิดค้าง “ไม่ใช้มือบังคับ” ทำงาน
ในเวลา 1 วนิาท ีหรอืนอ้ยกวา่ [“Hands-free”
stay-open valve activates in one second or
less. (Section 5.1.4, 5.2)]

หัวฉดีลา้งทัง้สองตาไปพรอ้มกนั สาย
น้ำครอบคลุมพื้นที่ระบุตามเกจ์วัดของผู้ผลิต
[Unit washes both eyes simultaneously.
Water flow covers area indicated on Guardian
test gauge. (Section 5.1.8)]

ตำแหน่งติดต้ัง : ห่างจากจุดอันตรายท่ี
สามารถเข้าถึงได้ภายในเวลา 10 วินาที (ระยะ
ประมาณ 55 ฟุต หรือ 16.5 เมตร) อยู่ในระดับ
เดียวกับจุดอันตรายและไมมี่ส่ิงกีดขวาง บริเวณ
ที่มีการทำงานเกี่ยวข้องกับกรดหรือด่างฤทธิ์
รุนแรง ให้ติดต้ังอุปกรณ์ฉุกเฉินใกล้กับอันตราย
มากท่ีสุด [Location: Install eyewash wash unit
within 10 seconds (approximately 55 feet)
of hazard, on the same level as hazard and
with unobstructed travel path. Where strong
acids or caustics are being handled, the eye/
face wash shall be located immediately ad-
jacent to the hazard. (Section 5.4.2; B5)]

 การระบจุุดท่ีต้ัง : ติดป้ายกำกบัท่ีมอง
เห็นได้ชัดเจน บริเวณโดยรอบจดัให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ [Identification: Identify eyewash with

highly visible sign. Area around eyewash
shall be well lighted.  (Section 5.4.3)]

อุณหภูมิของนำ้ : น้ำท่ีปลอ่ยออกจาก
อ่างล้างตาค่อนข้างอุ่น มีอุณหภูมิอยู่ในระหว่าง
60 ํ-100 ํ F (15.5 ํ-37.7 ํ C) และให้ใช้เกจ์วัด
อุณหภูมิหรือเครื่องมืออื่นวัดอุณหภูมิของน้ำที่
ปลอ่ยจากฝกับัว [Water temperature: Water
delivered by eyewash shall be tepid (60 -ํ
100 ํ F). (Section 5.4.6)]

การฝึกอบรม : ให้ความรู้แก่ลูกจ้างท้ัง
หมดถึงตำแหน่งท่ีต้ังและวิธีการใช้งานท่ีถูกต้อง
[Training : Instruct all employees in the location
and proper use of eyewashes. (Section 5.5.4)]

การซ่อมบำรุง/การตรวจสอบ : เปิดให้
อปุกรณท์ำงานอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะครัง้ และมี
การตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามข้อกำหนด
มาตรฐานปลีะคร้ัง [Maintenance/Inspection:
Activate eyewash at least weekly. (Section
5.5.2) Inspect annually for compliance with
standard. (Section 5.5.5)]

อุปกรณ์ต่อท่อจากระบบจา่ยนำ้ : เปิด

Emergency Eyewash
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อุปกรณ์ทำงานสัปดาห์ละคร้ัง โดยเปิดเป็นเวลา
นานพอเพ่ือให้แน่ใจว่ามีน้ำใช้ชำระล้างไหลผ่าน
อุปกรณ ์ [Plumbed units should be activated
on a weekly basis long enough to be sure
flushing fluid is provided (Section 5.5.2)]

อุปกรณ์มีท่ีบรรจุน้ำในตัวเอง : ไม่ต้อง
เปิดอุปกรณ์ทำงาน ให้ตรวจสอบดว้ยสายตาวา่
มีน้ำส่งออกมาเพียงพอหรือไม่ [Self-contained
units do not require activation, but require a
visual inspection to verify adequate flushing
fluid is available (Section 5.5.3)]

อ่างล้างตา/หน้าฉุกเฉิน (Emergency
Eye/Face Washes, Section 6)

สายน้ำท่ีควบคุมให้มีการไหลความเร็ว
ต่ำชำระล้างท้ังสองตา และไม่ทำให้ผู้ใช้บาดเจ็บ
[Controlled, low velocity flow completely rinses eyes
and face and is not injurious to user. (Section 6.1.1)]

อัตราไหลของน้ำสูงพอที่จะทำให้ผู้ใช้
ลืมตาได้ตลอดขณะชำระล้าง [Water flow is
sufficiently high to allow user to hold eyes
open while operating (Section 6.1.7)

อุปกรณ์สามารถส่งผ่านน้ำได้ในอัตรา
3.0 แกลลอน (11.4 ลิตร) ต่อนาท ีเป็นเวลา
15 นาที [Unit must deliver at least 3.0
gallons (11.4 liters) of water per minute for
15 minutes. (Section 6.1.6, 6.4.5)]

หัวฉีดน้ำอยู่ท่ีตำแหน่งสูงจากพ้ืนระยะ
ระหว่าง 33 น้ิว (83.8 ซ.ม.) ถึง 45 น้ิว (114.3
ซ.ม.) และห่างจากผนังหรือสิ่งกีดขวางใกล้สุด
ในระยะอยา่งนอ้ย 6 นิว้ (15.3 ซ.ม.) [Outlet
heads shall be positioned between 33"
(83.8 cm) and 45" (114.3 cm) from the
floor and at least 6" (15.3 cm) from the
wall or nearest obstruction. (Section 6.4.4)]

ป้องกันหัวฉีดน้ำจากการปนเป้ือนของ
สารแขวนลอยในอากาศ ฝาครอบตอ้งเปิดออก
ด้วยแรงดนัของนำ้ [Protect spray heads from
airborne contaminants. Covers shall be
removed by water flow. (Section 6.1.3)]

วาล์วบังคับการทำงานติดต้ังอย่างง่าย
และพร้อมสำหรับการเข้าถึงเพื่อใช้งาน [Valve
actuator shall be easy to locate and readily
accessible to user. (Section 6.2)]

วาล์วเปิดค้าง “ไม่ใช้มือบังคับ” ทำงาน
ในเวลา 1 วนิาท ีหรอืนอ้ยกวา่ [“Hands-free”
stay-open valve activate in one second or

less. (Section 6.1.4, 6.2)
หัวฉดีลา้งทัง้สองตาไปพรอ้มกนั สาย

น้ำครอบคลุมพื้นที่ระบุตามเกจ์วัดของผู้ผลิต
[Unit washes both eyes simultaneously.
Water flow covers area indicated on Guard-
ian test gauge. (Section 6.1.8)]

ตำแหนง่ติดตัง้ : ห่างจากจดุอนัตราย
ท่ีสามารถเข้าถึงได้ภายในเวลา 10 วินาที (ระยะ
ประมาณ 55 ฟุต หรือ 16.5 เมตร) อยู่ในระดับ
เดียวกับจุดอันตรายและไมมี่ส่ิงกีดขวาง บริเวณ
ที่มีการทำงานเกี่ยวข้องกับกรดหรือด่างฤทธิ์
รุนแรง ให้ติดต้ังอุปกรณ์ฉุกเฉินใกล้กับอันตราย
มากท่ีสุด [Location : Install eye/face wash unit
within 10 seconds (approximately 55 feet)
of hazard, on the same level as hazard and
with unobstructed travel path. Where strong
acids or caustics are being handled, the eye/
face wash shall be located immediately
adjacent to the hazard. (Section 6.4.2; B5)]

การระบุจุดที่ตั้ง : ให้ติดป้ายกำกับที่
มองเหน็ไดช้ดัเจน บรเิวณโดยรอบ จดัใหมี้แสง
สว่างเพียงพอ [Identification: Identify eye/face
wash with highly visible sign. Area around eye/face
wash shall be well lighted. (Section 6.4.3)]

อุณหภูมิของนำ้ : น้ำท่ีปลอ่ยออกจาก
อา่งลา้งตา/หนา้ คอ่นขา้งอุน่ มีอณุหภูมิอยูใ่น

ระหว่าง 60 ํ-100 ํ F (15.5 ํ-37.7 ํ C) [Water
temperature : Water delivered by eye/face wash
shall be tepid (60-100 ํ F). (Section 6.4.6)]

การฝึกอบรม : ให้ความรู้แก่ลูกจ้างท้ัง
หมดถึงตำแหน่งท่ีต้ังและวิธีการใช้งานท่ีถูกต้อง
[Training : Instruct all employees in the location and
proper use of eye/face washes. (Section 6.5.4)]

การซ่อมบำรุง/การตรวจสอบ : เปิดให้
อปุกรณท์ำงานอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะครัง้ และมี
การตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามข้อกำหนด
มาตรฐานปีละคร้ัง [Maintenance/Inspection :
Activate eye/face wash at least weekly. (Section
6.5.2) Inspect annually for compliance with
standard. (Section 6.5.5)]

อุปกรณ์ต่อท่อจากระบบจา่ยน้ำ : เปิด
อุปกรณ์ทำงานสัปดาห์ละคร้ัง โดยเปิดเป็นเวลา
นานพอเพ่ือให้แน่ใจว่ามีน้ำใช้ชำระล้างไหลผ่าน
อปุกรณ ์[Plumbed units should be activated
long enough on a weekly basis to be sure
flushing fluid is provided (Section 6.5.2)]

อุปกรณ์มีท่ีบรรจุน้ำในตัวเอง : ไม่ต้อง
เปิดอุปกรณ์ทำงาน แต่ให้ตรวจสอบด้วยสายตา
ว่ามีฝอยน้ำส่งออกมาเพียงพอหรือไม่ [Self-
contained units do not require activation, but
require a visual inspection to verify adequate
flushing fluid is available. (Section 6.5.3)



อุปกรณ์ผสม (Combination Unit,
Section 7)

เมื่ออุปกรณ์ทั้งหมดทำงานพร้อมกัน
ระบบทีต่่อจากแหลง่น้ำสามารถสง่น้ำไหลออก
มาในอตัราทีต่อ้งการสำหรบัใชง้าน [Connect
unit to water supply capable of delivering
required flow when all components are operated
simultaneously. (Section 4.5.5, 7.4.4)]

วาล์วเปิดค้าง “ไม่ใช้มือบังคับ” ทำงาน
ในเวลา 1 วนิาท ีหรอืนอ้ยกวา่ [“Hands-free”
stay-open valve activates in one second or
less. (Section 4.2)]

ความสูงของแนวฝอยน้ำจากฝักบัว
อยู่ระหวา่ง 92 น้ิว (208.3 ซ.ม. และ 96 น้ิว
(248.3 ซ.ม.) จากพืน้ [Height of water column
shall be between 82" (208.3 cm) and 96"
(248.3 cm) above floor. (Section 4.1.3, 4.5.4)]

ฝักบัวส่งน้ำได้ในอตัรา 20 แกลลอน
(75.7 ลิตร) ต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที [Shower
shall provide 20 gallons (75.7 liters) of water
per minute for 15 minutes. (Section 4.1.2, 4.5.5)]

มือจับบังคับการทำงานของฝักบัวติด
ต้ังอย่างง่ายและเข้าถึงสะดวก มีความสูงจากพ้ืน
ไม่เกิน 69 น้ิว (173.3 ซ.ม.) [Easily located,
accessible actuator no higher than 69"
(173.3 cm) above floor. (Section 4.2)]

ที่ความสูงจากพื้น 60 นิ้ว (152.4
ซ.ม.) แนวฝอยนำ้ตอ้งมีเส้นผา่ศนูยก์ลางอยา่ง
น้อย 20 น้ิว (50.8 ซ.ม.)  [At 60" (152.4 cm)
above floor, the water pattern must be at least
20" (50.8 cm) in diameter. (Section 4.1.4)]

จุดศูนย์กลางของแนวฝอยนำ้ห่างจาก
ส่ิงกีดขวางใดๆ อย่างน้อย 16 น้ิว (40.6 ซ.ม.)
[Center of water pattern shall be at least 16"

from any obstructions. (Section 4.1.4, 4.5.4)]
หัวฉีดน้ำอยู่ท่ีตำแหน่งสูงจากพ้ืนระยะ

ระหว่าง 33 น้ิว (83.8 ซ.ม.) ถึง 45 น้ิว (114.3
ซ.ม.) [Outlet heads shall be positioned be-
tween 33" (83.8 cm) and 45" (114.3 cm)
from the floor. (Section 5.4.4, 6.4.4)]

ป้องกันหัวฉีดน้ำจากการปนเป้ือนของ
สารแขวนลอยในอากาศ ฝาครอบตอ้งเปิดออก
ด้วยแรงดนัของนำ้ [Protect outlet heads from
airborne contaminants. Covers shall be
removed by water flow. (Section 5.1.3, 6.1.3)]

วาล์วบังคับการทำงานติดต้ังอย่างง่าย
และพร้อมสำหรับการเข้าถึงเพื่อใช้งาน [Valve
actuator shall be easy to locate and readily
accessible to user. (Section 5.2, 6.2)]

วาล์วเปิดค้าง “ไม่ใช้มือบังคับ” ทำงาน
ในเวลา 1 วินาท ีหรอืนอ้ยกวา่ [“Hands-free”

Combination Unit
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stay-open valve activates in one second or
less. (Section 5.2, 6.1.4, 6.2)]

อุปกรณ์ต้องส่งน้ำได้อย่างน้อย 3.0
แกลลอน (11.4 ลิตร) ต่อนาที สำหรับอ่างล้าง
ตา/หน้า หรือ 0.4 แกลลอน (1.5 ลิตร) ต่อนาที

อุปกรณ์ต่อท่อจากระบบจา่ยน้ำ : เปิด
อุปกรณ์ทำงานสัปดาห์ละคร้ัง โดยเปิดเป็นเวลา
นานพอเพ่ือให้แน่ใจว่ามีน้ำใช้ชำระล้างไหลผ่าน
อปุกรณ ์[Plumbed units should be activated
long enough on a weekly basis to ensure
flushing fluid is provided. (Section 7.5.2)]

อุปกรณ์มีท่ีบรรจุน้ำในตัวเอง : ไม่ต้อง
เปิดอุปกรณ์ทำงาน ให้ตรวจสอบดว้ยสายตาวา่
มีน้ำส่งออกมาเพียงพอหรือไม่ [Self-contained
units do not require activation, but require
a visual inspection to verify the adequate
flushing fluid is available (Section 7.5.3)]

อุปกรณ์เสริม (Supplemental Equip-
ment, Section 8)

อุปกรณ์เสริมมีไว้สำหรับใช้งานได้ทันที
ติดตั้งไว้ใกล้มือในที่แคบๆ หรือบริเวณมีพื้นที่
จำกัด เช่น ห้องปฏิบัติการ เป็นตัน มีคุณสมบัติ
ตรงตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ฉุกเฉินหลักท่ีใช้

กันอยู่ รวมท้ังมีลำดับข้ันตอนการใช้งานเดียวกัน
ท่ีสำคญั สามารถสง่นำ้ออกมาชำระลา้งไดเ้ปน็
เวลาอยา่งน้อย 15 นาทีติดต่อกัน (Section 8)

อุปกรณ์ชุดสายชำระลา้ง (Drench Hose
Units) หรือชุดที่ล้างตา/สายชำระล้าง (Eye-
wash/Drench Hose Units) สามารถพิจารณาให้
เป็นอุปกรณ์เสริมได้ และเน่ืองจากอุปกรณ์เสริม
ออกแบบและผลิตเพื่อใช้สนับสนุนการทำงาน
ของอุปกรณ์อื่นเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานตาม
ลำพังในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ เช่น ชุดท่ีล้างตา
/สายชำระล้าง(Eyewash/Drench Hose Units)
สามารถใช้งานร่วมกับอ่างล้างตา (Eyewash)
หรืออ่างล้างตา/หน้า (Eye/Face Wash) ซ่ึงจะดี
ท่ีสุดหากอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ใกล้มือและสามารถ
หยบิใชง้านไดทั้นท ีอยา่งไรกต็าม หลงัจากนัน้
ผู้บาดเจ็บจำเป็นจะต้องไปทำการชำระล้างอย่าง
เต็มรูปแบบที่อ่างล้างตาหรืออ่างล้างตา/หน้า
ท่ีมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดอกีคร้ัง

สำหรบัอา่งลา้งตา [Unit must deliver at least
3.0 GPM (11.4 liters) (for eye/face wash)
or 0.4 GPM (1.5 liters) (for eyewash) for
15 minutes. (Sections 5.1.6, 6.1.6, 6.4.5)]

ตำแหนง่ติดตัง้ : ห่างจากจดุอนัตราย
ท่ีสามารถเข้าถึงได้ภายในเวลา 10 วินาที (ระยะ
ประมาณ 55 ฟุต หรือ 16.5 เมตร) อยู่ในระดับ
เดียวกับอันตรายและไมมี่ส่ิงกีดขวาง [Location
: Install safety station within 10 seconds
(approximately 55 feet) of hazard, on the
same level as hazard and with unobstructed
travel path. (Section 7.4.2; B5)]

การระบจุุดท่ีต้ัง : ติดป้ายกำกับท่ีมอง
เห็นได้ชัดเจน บริเวณโดยรอบจดัให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ [Identification : Identify safety station
with highly visible sign. Area around safety station
shall be well lighted.  (Section 7.4.3)]

อุณหภูมิของน้ำ : น้ำที่ปล่อยออก
จากอุปกรณ์ผสมค่อนข้างอุ่น มีอุณหภูมิอยู่ใน
ระหว่าง 60 ํ-100 ํ F (15.5 ํ-37.7 ํ C) [Water
temperature : Water delivered by safety station
shall be tepid   (60-100 ํ F). (Section 7.4.5)

การฝึกอบรม : ให้ความรู้แก่ลูกจ้างท้ัง
หมดถึงตำแหน่งท่ีต้ังและวิธีการใช้งานท่ีถูกต้อง
[Training: Instruct all employees in the
location and proper use of safety station.
(Section 7.5.4)]

การซ่อมบำรุง/การตรวจสอบ : เปิดให้
อปุกรณท์ำงานอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะครัง้ และมี
การตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามข้อกำหนด
มาตรฐานปีละคร้ัง [Maintenance/Inspection :
Activate safety station at least weekly.
(Section 7.5.2) Inspect annually for
compliance with standard. (Section 7.5.5)]



ชุดสายชำระล้าง (Drench Hose Units)
สายน้ำท่ีควบคุมให้มีการไหลความเร็ว

ต่ำชำระลา้งท้ังสองตาและไมท่ำให้ผู้ใช้บาดเจบ็
[Controlled, low velocity flow is not injurious
to user. (Section 8.2.1)]

สายส่งน้ำและหัวฉีดน้ำเป็นที่ล้างตา
รวมถึงฝักบัวติดตั้งอยู่ชิดกัน [Drench hose
unit supplements shower and eyewash units
installed in vicinity. (Section 8)]

วาลว์เลือ่นจากตำแหนง่ “ปิด” ไปยงั
ตำแหนง่ “เปดิ” ภายใน 1 วนิาทหีรอืนอ้ยกวา่
[Valve shall go from “off” to “on” in one
second or less. (Section 8.2.2)]

วาล์วบังคับการทำงานติดต้ังอย่างง่าย
และพร้อมสำหรับการเข้าถึงเพื่อใช้งาน [Valve
actuator shall be easy to locate and readily
accessible to the user. (Section 8.2.2)]

ถ้ามีวาล์วปิดน้ำ อนุญาตให้มีไว้สำหรับ
ใช้ป้องกันการปิดน้ำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
[If providing shutoff valves, allowance shall
be made to prevent unauthorized shutoff.
(Section 8.2.3.3)]

ตำแหน่งท่ีต้ัง : ติดต้ังในท่ีว่าง ไม่มีเศษ
วัสดุหรือสิ่งกีดขวางต่างๆ [Location: Install
drench hose unit in area free of debris or
obstructions. (Section 8.2.3.2)

การระบจุุดท่ีต้ัง : ติดป้ายกำกับท่ีมอง
เห็นได้ชัดเจน บริเวณโดยรอบจดัให้มีแสงสว่าง
เพียงพอ [Identification : Identify drench hose
unit with highly visible sign. Area around drench
hose shall be well lighted. (Section 8.2.3.2)]

อุณหภูมิของนำ้ : น้ำท่ีปลอ่ยออกจาก

อุปกรณ์เสริมค่อนข้างอุ่น อุณหภูมิระหว่าง 60 ํ
-100 ํ F (15.5 ํ-37.7 ํ C) [Water temperature
: Water delivered by drench hose shall be
tepid (60 ํ-100 ํ F). (Section 8.2.3.4)]

การฝึกอบรม : ให้ความรู้แก่ลูกจ้างท้ัง
หมดถึงตำแหน่งท่ีต้ังและวิธีการใช้งานท่ีถูกต้อง
[Training : Instruct all employees in the
location and proper use of drench hoses.
(Section 8.2.4.4)]

การซ่อมบำรุง/การตรวจสอบ : เปิดให้
อปุกรณท์ำงานอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะครัง้ ตรวจ
สอบคุณสมบัติให้ตรงตามข้อกำหนดมาตรฐาน
ปลีะครัง้ [Maintenance/Inspection: Activate
drench hoses at least weekly. (Section
8.2.4.2) Inspect annually for compliance with
standard. (Section 8.2.4.5)

อุปกรณ์ต่อท่อจากระบบจา่ยน้ำ : เปิด
อุปกรณ์ทำงานสัปดาห์ละคร้ัง โดยเปิดเป็นเวลา
นานพอเพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำใช้ชำระล้างส่งออก
มาจากอุปกรณ์ (Plumbed units should be
activated long enough on a weekly basis to
ensure flushing fluid is provided)

อุปกรณ์มีท่ีบรรจุน้ำในตัวเอง : ไม่ต้อง
เปิดอปุกรณท์ำงาน ให้ตรวจสอบดว้ยสายตา มี
น้ำส่งออกมาเพยีงพอหรอืไม่ (Self-contained

units do not require activation, but require
a visual inspection to verify the adequate
flushing fluid is available)

ชุดที่ล้างตา/สายชำระล้าง (Eye-
wash/Drench Hose Units)

สายน้ำควบคุมให้มีการไหลความเร็ว
ต่ำชำระลา้งท้ังสองตาและไมท่ำให้ผู้ใช้บาดเจบ็
[Controlled, low velocity flow rinses both
eyes and is not injurious to user. (Sections
5.1.1 and 8.2.1)]

อัตราไหลของน้ำสูงพอที่จะทำให้ผู้ใช้
ลืมตาได้ตลอดขณะทำการชำระล้าง [Water flow

Drench Hose Units

Source: Guardian Equipment

Guardian Equipment

Drench Hose Unit



is sufficiently high to allow user to hold eyes
open while rinsing. (Section 5.1.7)]

หัวฉีดน้ำอยู่ท่ีตำแหน่งสูงจากพ้ืนระยะ
ระหว่าง 33 น้ิว (83.8 ซ.ม.) ถึง 45 น้ิว (114.3
ซ.ม.) และห่างจากผนังหรือสิ่งกีดขวางใกล้สุด
ในระยะอยา่งนอ้ย 6 นิว้ (15.3 ซ.ม.) [Outlet
heads shall be positioned between 33"
(83.8 cm) and 45" (114.3 cm) from the
floor and at least 6" (15.3 cm) from the
wall or nearest obstruction. (Section 5.4.4)]

ป้องกันหัวฉีดน้ำจากการปนเป้ือนของ
สารแขวนลอยในอากาศ [Protect spray heads
from airborne contaminants. (Section 5.1.3)]

วาล์วเปิดค้าง “ไม่ใช้มือบังคับ” ทำงาน
ใน 1 วินาที หรือน้อยกว่า [“Hands-free” stay-
open valve shall activate in one second or
less. (Sections 5.2 and 8.2.2)]

อุปกรณ์ส่งน้ำได้ในอัตราขั้นต่ำ 0.4
แกลลอน (1.5 ลิตร) ต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที
[Unit must deliver at least 0.4 gallons (1.5
liters) of water per minute for 15 minutes.
(Section 5.1.6)]

วาล์วบังคับการทำงานติดต้ังอย่างง่าย
และพร้อมสำหรับการเข้าถึงเพื่อใช้งาน [Valve
actuator shall be easy to locate and readily
accessible to the user. (Sections 5.2 and 8.2.2)

หัวฉีดล้างท้ังสองตาพรอ้มกัน สายนำ้
ครอบคลมุพ้ืนท่ีระบุตามเกจ์วัดของผู้ผลิต [Unit
washes both eyes simultaneously. Water flow
covers area indicated on Guardian test gauge.
(Section 5.1.8)]

ตำแหนง่ติดตัง้ : ห่างจากจดุอนัตราย
ท่ีสามารถเข้าถึงได้ภายในเวลา 10 วินาที (ระยะ
ประมาณ 55 ฟุต หรือ 16.5 เมตร) อยู่ในระดับ
เดียวกับจุดที่เป็นอันตรายและไม่มีสิ่งกีดขวาง
[Location: Install eyewash/drench hose unit
within 10 seconds (approximately 55 feet)
of hazard, on same level as hazard and with
unobstructed travel path. (Section 5.4.2; B5)

การระบจุุดท่ีต้ัง : ติดป้ายกำกับท่ีมอง
เห็นได้ชัดเจน บริเวณโดยรอบจดัให้มีแสงสว่าง

เพียงพอ [Identification: Identify eyewash/
drench hose unit with highly visible sign.
Area around unit shall be well lighted.
(Sections 5.4.3 and 8.2.3.2)]

อุณหภูมิของนำ้ : น้ำท่ีปลอ่ยออกจาก
อปุกรณเ์สรมิคอ่นขา้งอุน่ อุณหภูมิระหว่าง 60 ํ
-100 ํ F (15.5 ํ-37.7 ํ C) [Water temperature
: Water delivered delivered by eyewash/
drench hose units shall be tepid (60 ํ-
100 ํ F). (Sections 5.4.6 and 8.2.3.4)]

การฝึกอบรม : ให้ความรู้แก่ลูกจ้างท้ัง
หมดถึงตำแหน่งท่ีต้ังและวิธีการใช้งานท่ีถูกต้อง
[Training: Instruct all employees in the
location and proper use of eyewash/drench
hose units.  (Sections 5.5.4 and 8.2.4.4)]

การซ่อมบำรุง/การตรวจสอบ : เปิดให้
อปุกรณท์ำงานอยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะครัง้ ตรวจ
สอบคุณสมบัติให้ตรงตามข้อกำหนดมาตรฐาน
ปลีะครัง้ [Maintenance/Inspection : Activate
eyewash/drench hose units at least weekly.
(Sections 5.5.2 and 8.2.4.2) Inspect annually
for compliance withstandard.  (Section 5.5.5
and 8.2.4.5)]

อุปกรณ์ต่อท่อจากระบบจา่ยน้ำ : เปิด
อุปกรณ์ทำงานสัปดาห์ละคร้ัง โดยเปิดเป็นเวลา
นานพอเพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำใช้ชำระล้างส่งออก

Eyewash/Drench Hose Units Source: Guardian Equipment

Eye/Face Wash
with Drench Hose,
the New from Bradley.



มาจากอปุกรณ์ (Plumbed units should
be  activated long enough on a weekly basis
to ensure flushing fluid is provided)

อุปกรณ์มีท่ีบรรจุน้ำในตัวเอง : ไม่ต้อง
เปิดอุปกรณ์ทำงาน ให้ตรวจสอบดว้ยสายตาวา่
มีน้ำส่งออกมาเพียงพอหรือไม่ (Self-contained
units do not require activation, but require
a visual inspection to verify the adequate
flushing fluid is available)

ข้อควรพิจารณาอื่นนอกเหนือจาก
ข้อกำหนดมาตรฐาน

การกำจัดน้ำท้ิง (Disposal of Water)
มาตรฐานไม่ได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับ

ประเด็นนี้ แต่ผู้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ให้
ความสำคัญโดยติดตั้งระบบกำจัดน้ำที่ใช้ชำระ
การปนเป้ือนสารเคมีแล้ว และพิจารณาป้องกัน
ไม่ให้การกำจัดน้ำทิ้งดังกล่าวเกิดอันตรายแก่
ผู้ใชอ้ปุกรณฉ์กุเฉนิ (ตัวอยา่งเชน่ นำ้ท้ิงกลาย
เปน็แอง่อาจเกดิการลืน่ได ้ฯลฯ ) หรือเกิดการ
เยือกแข็ง โดยทั่วไปจะมีการต่อท่อระบายน้ำ
จากอุปกรณ์ฉุกเฉินแยกต่างหากจากท่อระบาย
นำ้เสียของสถานประกอบการเพือ่นำนำ้ใชแ้ลว้

ไปทิง้ กำจดั หรอืบำบดัดว้ยวธีิการทีห่มาะสม
ข้อพิจารณาจากผูผ้ลิต อปุกรณฉ์กุเฉนิ

ควรเช่ือมต่อกับระบบท่อระบายน้ำท้ิงเฉพาะของ
ตวัเองทีแ่ยกตา่งหาก ในกรณไีม่มีการเชือ่มตอ่
ดงักลา่ว ตอ้งทำทางระบายนำ้ท้ิงท่ีพืน้

หลังจากใช้งานอุปกรณ์ฉุกเฉิน น้ำใช้แล้ว
อาจเจือปนสารเคมีอันตรายซ่ึงไม่สามารถระบาย
ลงท่อน้ำเสียปกติของสถานประกอบการได้ จึงมี
ความจำเปน็จะตอ้งสรา้งระบบทอ่ระบายนำ้ท้ิง
จากอปุกรณฉุ์กเฉินโดยตรง หรือทำรอ่งระบาย
น้ำที่พื้นเพื่อนำเข้าไปสู่ระบบกำจัดน้ำเสียจาก
สารเคมีหรือบ่อบำบัดน้ำปนเป้ือนวัตถุอันตราย
ของโรงงาน แลว้แตก่รณตีามความเหมาะสม

การตอบโตเ้หตุฉุกเฉิน (Emergency
Response)

การติดต้ังอุปกรณ์ฉุกเฉินเพียงอย่างเดียว
ไม่เพียงพอจะรบัประกนัความปลอดภยัของคน
งานได้ ดังน้ัน คนงาน (ลูกจ้าง) ต้องได้รับการฝึก
ณ จุดที่ตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อเรียนรู้วิธีใช้งาน
อย่างถูกต้อง อุปกรณ์ฉุกเฉินต้องได้รับการซ่อม
บำรงุเปน็ประจำ (รวมถงึการเปดิเครือ่งประจำ
สัปดาห์) เพ่ือให้ม่ันใจว่าสามารถทำงานไดเ้ป็น

ปกติและได้รับการตรวจสอบระบบให้ตรงตาม
ข้อกำหนดมาตรฐานอยา่งนอ้ยปลีะครัง้ สำคญั
ท่ีสุด นายจ้างต้องจัดทำแผนตอบโตเ้หตุฉุกเฉิน
ขึ้นมาเพื่อให้ลูกจ้างใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ
กรณีเกิดอบัุติเหตุสารเคมใีนสถานทีท่ำงาน

ส่ิงท่ีต้องเน้นเป็นพิเศษคือการชว่ยเหลือ
ผู้บาดเจ็บโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเมื่อ
เกิดอุบัติเหตุ ควรมีสัญญาณเตอืนให้เป็นท่ีรับรู้
ทั่วกันว่าจะมีการใช้งานอุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อไม่
ให้มีการกีดขวางเส้นทางการช่วยเหลือ หรือเพ่ือ
ให้ผู้มีหน้าท่ีช่วยเหลอืผู้บาดเจบ็เข้ามายงัท่ีเกิด
เหตุได้อยา่งทันท่วงที

ข้อพิจารณาจากผู้ผลิต ควรพิจารณา
ติดต้ังสัญญาณเตือนท่ีอุปกรณ์ฉุกเฉิน เพ่ือบอก
ให้ทุกฝ่ายรบัรูว่้ามีผู้ได้รับบาดเจบ็จากสารเคมี
อันตรายกำลังใช้งานอุปกรณ์ฉุกเฉินอยู่ซ่ึงแต่ละ
ฝ่ายจะไดท้ำตามหน้าท่ีของตัวเองตามทีร่ะบุใน
แผนตอบโตเ้หตุฉุกเฉินของสถานประกอบการ

หมายเหตุ ข้อมูลและภาพ (บางส่วน) จาก
ANSI/ISEA Z358.1 Compliance Checklist,
Guardian Equipment (USA). http://gesafety.
com/downloads/ANSIGuide.pdf


