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

“อ่างล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน” จัดเป็น
อุปกรณ์ปฐมพยาบาลฉุกเฉิน กรณีคนงานสัมผัส
กับสารเคมีอนั ตรายทัง้ ทางตาและผิวหนัง โดย
เป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายแรงงานสหรัฐฯ
OSHA 29 CFR 1910.151 ระบุไว้ในสาระสำคัญ
“ทีซ่ ง่ึ ตาหรือร่างกายของบุคคลอาจสัมผัสกับวัตถุ
กัดกร่อนซึง่ ทำให้บาดเจ็บได้ ต้องจัดให้มอี ปุ กรณ์
สำหรับชะล้างตาและร่างกายโดยเร็วทีเ่ หมาะสม
ไว้ในสถานที่ทำงาน เพื่อให้สามารถใช้ได้ทันที
ทันใดในกรณีฉกุ เฉิน” (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)
ทัง้ นี้ อุปกรณ์ดงั กล่าวต้องมีคณ
ุ สมบัตติ รงตาม
ข้อกำหนดในมาตรฐาน ANSI Z358.1 ซึง่ ฉบับ
ล่าสุดที่บังคับใช้คือฉบับปี 2009 (มาตรฐาน
ANSI Z358.1 เริม่ ใช้ครัง้ แรกเมือ่ ปี 1981 และ
มีการปรับปรุงแก้ไขก่อนหน้านี้มาแล้ว 3 ครั้ง
ในปี 1990, 1998 และ 2004 ตามลำดับ)

มาตรฐาน ANSI Z358.1 : Standard for
Emergency Eyewashes and Shower Equipment
ฉบับปี 2009 กำหนดค่ามาตรฐานสำหรับ
ฝักบัวฉุกเฉิน (Emergency Showers)
อ่างล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eye
Washes)
อ่างล้างตา/หน้าฉุกเฉิน (Emergency
Eye/Face Washes)
อุปกรณ์ผสม : อ่างล้างตา อ้างล่างตา/
หน้า และฝักบัวฉุกเฉิน รวมเป็นอุปกรณ์หน่วย
เดียวกัน (Eye or Eye/Face Wash and Shower
Combination Unit)
อุปกรณ์เสริม (Supplemental Equipment) เช่น ชุดสายชำระล้าง (Drench Hose
Units) หรือชุดที่ล้างตา/สายชำระล้าง (Eyewash/Drench Hose Units)
บังคับใช้ทง้ั แบบต่อท่อจากระบบจ่ายน้ำ
(Plumbed System) และแบบมีที่บรรจุน้ำใน
ตัวเอง (Self-Contained System) โดยมีสาระ
สำคัญดังต่อไปนี้

พิจารณาเป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
(First Aid Equipment)
ฝักบัวฉุกเฉิน อ่างล้างตาฉุกเฉิน อ่างล้าง
ตา/หน้าฉุกเฉิน อุปกรณ์ผสม อุปกรณ์เสริมต่างๆ
ซึง่ ต่อไปนีจ้ ะเรียกโดยย่อว่า “อุปกรณ์ฉกุ เฉิน”
ถูกออกแบบมาเพื่อส่งน้ำออกมาชำระล้างการ
ปนเปือ้ นทีต่ าหรือร่างกายของคนงาน ดังนัน้ จึง
พิจารณาเป็นอุปกรณ์ปฐมพยาบาลสำหรับใช้ใน
กรณีเกิดอุบตั เิ หตุชนิดหนึง่ ซึง่ ไม่สามารถใช้แทน
อุปกรณ์ปอ้ งกันอันตรายส่วนบุคคลหลัก ได้แก่
แว่นตานิรภัย กระบังหน้า ชุดป้องกันสารเคมี
หรือกระบวนการความปลอดภัยในการจัดการ
สารอันตรายได้
จุดที่ตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉิน (Location of
Emergency Equipment)
โดยทั่วไป มาตรฐาน ANSI กำหนดให้
อุปกรณ์ฉกุ เฉินชนิดนีต้ ดิ ตัง้ ในจุดทีส่ ามารถเข้า
ถึงด้วยการเดินภายในเวลา 10 วินาทีจากจุดเกิด
เหตุ (ระยะประมาณ 55 ฟุต หรือ 16.5 เมตร)
และต้องติดตัง้ ในระดับ (ระนาบ) เดียวกับจุดที่

คาดว่าจะเกิดอันตราย หมายความว่า เมือ่ เกิด
อุบตั เิ หตุ การเข้าถึงอุปกรณ์ตอ้ งไม่มกี ารขึน้ หรือ
ลงบันไดหรือทางลาด นอกจากนี้ เส้นทางจะไป
ยังจุดทีต่ ง้ั อุปกรณ์ตอ้ งไม่มสี ง่ิ กีดขวาง และเป็น
ทางตรงให้ได้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำได้ อย่างไรก็ดี
ในบางกรณี ข้อกำหนดตามมาตรฐานอาจจะไม่
เพียงพอ ตัวอย่างเช่น คนงานปฏิบตั งิ านกับกรด
ชนิดรุนแรง ด่าง หรือวัตถุอนั ตรายอืน่ ทีเ่ มือ่ เกิด
การหกจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรง อุปกรณ์
ฉุกเฉินดังกล่าวต้องตัง้ ประชิดกับจุดทำงาน
ห้องปฏิบตั กิ าร (Laboratory) อาจมีขอ้
พิจารณาพิเศษ ปกติมกั จะติดตัง้ อุปกรณ์ฉกุ เฉิน
ไว้ทท่ี างเดินหรือโถงด้านนอกห้องปฏิบตั กิ าร แต่
เนือ่ งจากประตูหอ้ งถือเป็นสิง่ กีดขวางการเข้าถึง
มาตรฐานฉบับใหม่จึงไม่อนุญาตให้ทำได้อีก

ต่อไป วิธปี ฏิบตั สิ ำหรับห้องปฏิบตั กิ ารมีดงั นี้
(1) ติดตัง้ ชุดล้างตา/ฝักบัวฉุกเฉินภาย
ในห้องปฏิบตั กิ าร และ
(2) ใช้หัวจ่ายน้ำชนิดสองวัตถุประสงค์
(Dual Purpose) เป็นได้ทั้งที่ล้างตาและสาย
ชำระล้างร่างกายในอุปกรณ์เดียวกัน (Eyewash
/Drench Hose)
ชุดอุปกรณ์ชนิดสองวัตถุประสงค์ดงั กล่าว
ติดตั้งไว้ในช่องผนังเพื่อเป็นการประหยัดพื้นที่
ซึง่ ผูป้ ฏิบตั งิ านทัว่ ไป รวมถึงผูพ้ กิ ารสามารถเข้า
ถึงได้งา่ ย และสามารถใช้ชะล้างตาหรือร่างกาย
ได้ทนั ทีเมือ่ มีสารเคมีอนั ตรายหกรดหรือสัมผัส
ในปริมาณไม่มากนัก
อุณหภูมขิ องน้ำ (Water Temperature)
ANSI Z358.1 ฉบับปี 2009 ระบุไว้วา่
อุณหภูมิของน้ำที่ออกจากอุปกรณ์ฉุกเฉินต้อง
อยูใ่ นระหว่าง 60 -ํ 100 ํ F (15.5 -ํ 37.7 ํ C)
กล่าวคือ ให้มรี ะดับปกติจนถึงค่อนข้างอุน่ แต่
เนือ่ งจากสารเคมีบางชนิดอาจจะมีปฏิกริ ยิ ากับ
น้ำอุน่ ดังนัน้ จึงควรปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญในการ

กำหนดอุณหภูมขิ องน้ำทีจ่ ะใช้กบั อุปกรณ์ฉกุ เฉิน
วาล์วปิดน้ำ (Shut Off Valve)
ตัวอุปกรณ์ฉกุ เฉินต่อโดยตรงกับท่อส่งน้ำ
เคลือ่ นทีไ่ ด้ จะต้องติดตัง้ วาล์วปิดน้ำทีท่ อ่ ส่งน้ำ
ด้านน้ำไหลเข้าอุปกรณ์ไว้ เพือ่ เป็นการป้องกัน
ไม่ให้มกี ารปิดวาล์วจากบุคคลอืน่ อันอาจทำให้
ไม่สามารถควบคุมการไหลของน้ำทีอ่ ปุ กรณ์ได้
(Sections 4.1.2, 4.5.5, 5.1.6, 5.4.5, 6.1.6,
6.4.5, 8.2.3.3) ข้อบังคับนีร้ วมถึงการถอดวาล์ว
หรือการล็อควาล์วให้เปิดค้างไว้ ในการติดตั้ง
วาล์วหรือปลอดล็อควาล์วปิดน้ำจะต้องทำโดย
บุคคลที่ได้รับการมอบหมายเท่านั้น
ความต้านทานการกัดกร่อน (Corrosion
Resistance)
ทันทีทต่ี อ่ เข้ากับท่อน้ำแล้ว น้ำจะไหลเข้า
อุปกรณ์ผ่านทางวาล์ว ดังนั้น อุปกรณ์ฉุกเฉิน
รวมไปถึงวาล์วจะต้องทำด้วยวัสดุทไ่ี ม่กดั กร่อน
เมื่อสัมผัสกับน้ำในระยะเวลานาน (Sections
4.1.5, 5.1.5, 6.1.5, 4.2, 5.2, 6.2, 8.2.2)
อีกทัง้ ยังต้องมีความทนทาน วัสดุทย่ี อมรับให้ใช้

ทำอุปกรณ์ ได้แก่ เหล็กกล้าชุบ (Galvanized
Steel) และพลาสติกหลายชนิด เช่น เอบีเอส
ไนลอน ฯลฯ อย่างไรก็ตาม วัสดุตา่ งๆ ดังกล่าว
อาจจะไม่คงทนในสภาพการใช้งานตามโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยอาจเสือ่ มสภาพจากแสงแดด
สภาพแวดล้อมการทำงาน หรือข้อจำกัดอื่นๆ
เพื่อให้มีความคงทนสูงสุด มาตรฐานอนุญาต
ให้ใช้วสั ดุตอ่ ไปนีท้ ำอุปกรณ์ฉกุ เฉินรวมถึงวาล์ว
เหล็กกล้าชุบเคลือบเรซินสังเคราะห์
(Epoxy Coated Galvanized Steel)
ทองเหลืองฉาบโครเมียม (Chrome
Plated Brass)
เหล็กกล้า (Stainless steel)
พลาสติกสังเคราะห์ [PVC (Polyvinyl
chloride)]

Emergency Shower

Source: Guardian Equipment

การเยือกแข็ง (Freezing)
หลายกรณีการใช้งานมีความจำเป็นต้อง
ติดตัง้ อุปกรณ์ฉกุ เฉินในบริเวณทีอ่ าจทำให้เกิด
การเยือกแข็ง บริเวณดังกล่าวรวมถึงพืน้ ทีก่ ลาง
แจ้ง (สถานทีเ่ ก็บวัตถุอนั ตราย โรงกลัน่ และถัง
เก็บน้ำมัน ฯลฯ) และพืน้ ทีใ่ นร่ม (ลานขนถ่าย
สารเคมี ห้องเย็น ฯลฯ) กรณีดงั กล่าว อุปกรณ์
ฉุกเฉินจำเป็นจะต้องได้รบั การป้องกันไม่ให้เกิด
การเยือกแข็ง (Sections 4.5.5, 5.4.5, 6.4.5,
7.4.4, 8.2.3.3) หรืออีกหนึง่ ทางเลือกคือ ติดตัง้
อุปกรณ์ฉกุ เฉินทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ า้ นทานการเยือก
แข็ง ซึง่ มีดว้ ยกันหลายชนิด อาทิเช่น
อุปกรณ์ติดตั้งวาล์วปรับอุณหภูมิเพื่อ
ให้น้ำผ่านระบบได้แม้อุณหภูมิภายนอกจะต่ำ
กว่าจุดเยือกแข็งซึง่ ใช้ในกรณีนานๆ ครัง้ จะเกิด
การเยือกแข็งขึน้ ทีอ่ ปุ กรณ์
อุปกรณ์ที่มีวาล์วซ่อนอยู่ภายใต้ผนัง
หรือด้านล่างท่อน้ำทีเ่ กิดการเยือกแข็งโดยวาล์ว
จะทำงานด้วยการบังคับในระยะไกล (Remote
Activated)
อุปกรณ์ที่ผสมผสานกันระหว่างการ
ทำความร้อนด้วยไฟฟ้าและการหุ้มฉนวน


   

ฝักบัวฉุกเฉิน (Emergency Showers,
Section 4)

อุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ ภายในส่วนห่อหุม้ ซึง่
มีการทำความร้อน โดยปกป้องทั้งตัวอุปกรณ์
และตัวคนใช้อุปกรณ์
ข้อมูลการใช้งานและการซ่อมบำรุง
(O&M Information)
มาตรฐานกำหนดให้ผผู้ ลิตอุปกรณ์ฉกุ เฉิน
จะต้องให้รายละเอียดอย่างครบถ้วนแก่ผใู้ ช้งาน
รวมไปถึงข้อมูลเกีย่ วกับโครงสร้างอุปกรณ์ การ
ใช้งานที่ถูกต้อง การตรวจสอบและซ่อมบำรุง
(Sections 4.6.1, 5.5.1, 6.5.1, 7.5.1, 8.2.4.1)
และข้อมูลต่างๆ ดังกล่าวบุคลากรทำหน้าทีซ่ อ่ ม
บำรุงต้องสามารถเข้าถึงและรับรูไ้ ด้งา่ ย

วาล์วเปิดค้าง “ไม่ใช้มอื บังคับ” ทำงาน
ในเวลา 1 วินาที หรือน้อยกว่า [“Hands-free”
stay-open valve activates in one second or
less. (Section 4.2)]
ปริมาณน้ำใช้งานต้องเพียงพอสำหรับ
การส่งน้ำทีอ่ ตั ราไหลขัน้ ต่ำ 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)]
ฝักบัวส่งน้ำได้ในอัตรา 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
อยูร่ ะหว่าง 92 นิว้ (208.3 ซ.ม.) และ 96 นิว้
(243.8 ซ.ม.) จากพืน้ [Height of water column

shall be between 82" (208.3 cm) and 96" (243.8
cm) above floor. (Section 4.1.3, 4.5.4)]
จุดศูนย์กลางของแนวฝอยน้ำห่างจาก
สิง่ กีดขวางใดๆ อย่างน้อย 16 นิว้ (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)]
ทีค่ วามสูงจากพืน้ 60 นิว้ (152.4 ซ.ม.)
แนวฝอยน้ำต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย
20 นิว้ (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
ตัง้ อย่างง่ายและเข้าถึงสะดวก มีความสูงจากพืน้
ไม่เกิน 69 นิว้ (173.3 ซ.ม.) [Easily located,
accessible actuator no higher than 69"
(173.3 cm) above floor. (Section 4.2)]
ที่ครอบสายน้ำจากฝักบัว (ถ้ามี) จะ
ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ตำ่ กว่า 34 นิว้ (86.4
ซ.ม.) [If provided, shower enclosure shall
be minimum diameter of 34" (86.4cm).
(Section 4.3)]
ตำแหน่งติดตัง้ : ห่างจากจุดอันตราย
สามารถเข้าถึงได้ภายในเวลา 10 วินาที (ระยะ
ประมาณ 55 ฟุต หรือ 16.5 เมตร) อยูใ่ นระดับ
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
มองเห็นได้ชดั เจน บริเวณโดยรอบจัดให้มแี สง
สว่างเพียงพอ [Identification: Identify shower
location with highly visible sign. Area around
shower shall be well lighted. (Section 4.5.3)]
อุณหภูมขิ องน้ำ : น้ำทีป่ ล่อยออกจาก
ฝักบัวค่อนข้างอุน่ มีอณ
ุ หภูมอิ ยูใ่ นระหว่าง 60 ํ
-100 ํ F (15.5 -ํ 37.7 ํ C) และให้ใช้เกจ์วดั
อุณหภูมิหรือเครื่องมืออื่นวัดอุณหภูมิของน้ำที่
ปล่อยจากฝักบัว [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
ทั้งหมดถึงตำแหน่งที่ตั้งและวิธีการใช้งานที่

Guardian Equipment

ถูกต้อง [Training : Instruct all employees in
the location and proper use of emergency
showers. (Section 4.6.4)]
การซ่อมบำรุง/การตรวจสอบ : เปิดให้
อุปกรณ์ทำงานอย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้ และมี
การตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามข้อกำหนด
มาตรฐานปีละครัง้ [Maintenance/Inspection :
Activate shower at least weekly. (Section
4.6.2) Inspect annually for compliance with
standard. (Section 4.6.5)]
อุปกรณ์ตอ่ ท่อจากระบบจ่ายน้ำ : เปิด
อุปกรณ์ทำงานสัปดาห์ละครัง้ โดยเปิดเป็นเวลา
นานพอเพือ่ ให้แน่ใจว่ามีนำ้ ใช้ชำระล้างไหลผ่าน
อุปกรณ์ [Plumbed units should be activated
on a weekly basis long enough to be sure
flushing fluid is provided (Section 4.6.2)]
อุปกรณ์มที บ่ี รรจุนำ้ ในตัวเอง : 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)]

อ่างล้างตาฉุกเฉิน (Emergency Eye
Washes, Section 5)
สายน้ำทีค่ วบคุมให้มกี ารไหลความเร็ว
ต่ำชำระล้างทัง้ สองตาและไม่ทำให้ผใู้ ช้บาดเจ็บ
[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)]

Emergency Eyewash

Source: Guardian Equipment

หัวฉีดน้ำอยูท่ ต่ี ำแหน่งสูงจากพืน้ ระยะ
ระหว่าง 33 นิว้ (83.8 ซ.ม.) ถึง 45 นิว้ (114.3
ซ.ม.) และห่างจากผนังหรือสิ่งกีดขวางใกล้สุด
ในระยะอย่างน้อย 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)]
ป้องกันหัวฉีดน้ำจากการปนเปือ้ นของ
สารแขวนลอยในอากาศ ฝาครอบต้องเปิดออก
ด้วยแรงดันของน้ำ [Protect spray heads from
airborne contaminants. Covers shall be
removed by water flow. (Section 5.1.3)]
วาล์วบังคับการทำงานติดตัง้ อย่างง่าย
และพร้อมสำหรับการเข้าถึงเพื่อใช้งาน [Valve
actuator shall be easy to locate and readily
accessible to user. (Section 5.2)]
วาล์วเปิดค้าง “ไม่ใช้มอื บังคับ” ทำงาน
ในเวลา 1 วินาที หรือน้อยกว่า [“Hands-free”
stay-open valve activates in one second or
less. (Section 5.1.4, 5.2)]

หัวฉีดล้างทัง้ สองตาไปพร้อมกัน สาย
น้ำครอบคลุมพื้นที่ระบุตามเกจ์วัดของผู้ผลิต
[Unit washes both eyes simultaneously.
Water flow covers area indicated on Guardian
test gauge. (Section 5.1.8)]
ตำแหน่งติดตัง้ : ห่างจากจุดอันตรายที่
สามารถเข้าถึงได้ภายในเวลา 10 วินาที (ระยะ
ประมาณ 55 ฟุต หรือ 16.5 เมตร) อยูใ่ นระดับ
เดียวกับจุดอันตรายและไม่มสี ง่ิ กีดขวาง บริเวณ
ที่มีการทำงานเกี่ยวข้องกับกรดหรือด่างฤทธิ์
รุนแรง ให้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ฉกุ เฉินใกล้กบั อันตราย
มากทีส่ ดุ [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 adjacent to the hazard. (Section 5.4.2; B5)]
การระบุจดุ ทีต่ ง้ั : ติดป้ายกำกับทีม่ อง
เห็นได้ชดั เจน บริเวณโดยรอบจัดให้มแี สงสว่าง
เพียงพอ [Identification: Identify eyewash with

highly visible sign. Area around eyewash
shall be well lighted. (Section 5.4.3)]
อุณหภูมขิ องน้ำ : น้ำทีป่ ล่อยออกจาก
อ่างล้างตาค่อนข้างอุน่ มีอณ
ุ หภูมอิ ยูใ่ นระหว่าง
60 -ํ 100 ํ F (15.5 -ํ 37.7 ํ C) และให้ใช้เกจ์วดั
อุณหภูมิหรือเครื่องมืออื่นวัดอุณหภูมิของน้ำที่
ปล่อยจากฝักบัว [Water temperature: Water
delivered by eyewash shall be tepid (60 -ํ
100 ํ F). (Section 5.4.6)]
การฝึกอบรม : ให้ความรูแ้ ก่ลกู จ้างทัง้
หมดถึงตำแหน่งทีต่ ง้ั และวิธกี ารใช้งานทีถ่ กู ต้อง
[Training : Instruct all employees in the location
and proper use of eyewashes. (Section 5.5.4)]
การซ่อมบำรุง/การตรวจสอบ : เปิดให้
อุปกรณ์ทำงานอย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้ และมี
การตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามข้อกำหนด
มาตรฐานปีละครัง้ [Maintenance/Inspection:
Activate eyewash at least weekly. (Section
5.5.2) Inspect annually for compliance with
standard. (Section 5.5.5)]
อุปกรณ์ตอ่ ท่อจากระบบจ่ายน้ำ : เปิด

อุปกรณ์ทำงานสัปดาห์ละครัง้ โดยเปิดเป็นเวลา
นานพอเพือ่ ให้แน่ใจว่ามีนำ้ ใช้ชำระล้างไหลผ่าน
อุปกรณ์ [Plumbed units should be activated
on a weekly basis long enough to be sure
flushing fluid is provided (Section 5.5.2)]
อุปกรณ์มที บ่ี รรจุนำ้ ในตัวเอง : ไม่ตอ้ ง
เปิดอุปกรณ์ทำงาน ให้ตรวจสอบด้วยสายตาว่า
มีนำ้ ส่งออกมาเพียงพอหรือไม่ [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)
สายน้ำทีค่ วบคุมให้มกี ารไหลความเร็ว
ต่ำชำระล้างทัง้ สองตา และไม่ทำให้ผใู้ ช้บาดเจ็บ
[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) ต่อนาที 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)]
หัวฉีดน้ำอยูท่ ต่ี ำแหน่งสูงจากพืน้ ระยะ
ระหว่าง 33 นิว้ (83.8 ซ.ม.) ถึง 45 นิว้ (114.3
ซ.ม.) และห่างจากผนังหรือสิ่งกีดขวางใกล้สุด
ในระยะอย่างน้อย 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)]
ป้องกันหัวฉีดน้ำจากการปนเปือ้ นของ
สารแขวนลอยในอากาศ ฝาครอบต้องเปิดออก
ด้วยแรงดันของน้ำ [Protect spray heads from
airborne contaminants. Covers shall be
removed by water flow. (Section 6.1.3)]
วาล์วบังคับการทำงานติดตัง้ อย่างง่าย
และพร้อมสำหรับการเข้าถึงเพื่อใช้งาน [Valve
actuator shall be easy to locate and readily
accessible to user. (Section 6.2)]
วาล์วเปิดค้าง “ไม่ใช้มอื บังคับ” ทำงาน
ในเวลา 1 วินาที หรือน้อยกว่า [“Hands-free”
stay-open valve activate in one second or

less. (Section 6.1.4, 6.2)
หัวฉีดล้างทัง้ สองตาไปพร้อมกัน สาย
น้ำครอบคลุมพื้นที่ระบุตามเกจ์วัดของผู้ผลิต
[Unit washes both eyes simultaneously.
Water flow covers area indicated on Guardian test gauge. (Section 6.1.8)]
ตำแหน่งติดตัง้ : ห่างจากจุดอันตราย
ทีส่ ามารถเข้าถึงได้ภายในเวลา 10 วินาที (ระยะ
ประมาณ 55 ฟุต หรือ 16.5 เมตร) อยูใ่ นระดับ
เดียวกับจุดอันตรายและไม่มสี ง่ิ กีดขวาง บริเวณ
ที่มีการทำงานเกี่ยวข้องกับกรดหรือด่างฤทธิ์
รุนแรง ให้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ฉกุ เฉินใกล้กบั อันตราย
มากทีส่ ดุ [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
มองเห็นได้ชดั เจน บริเวณโดยรอบ จัดให้มแี สง
สว่างเพียงพอ [Identification: Identify eye/face
wash with highly visible sign. Area around eye/face
wash shall be well lighted. (Section 6.4.3)]
อุณหภูมขิ องน้ำ : น้ำทีป่ ล่อยออกจาก
อ่างล้างตา/หน้า ค่อนข้างอุน่ มีอณ
ุ หภูมอิ ยูใ่ น

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 : ให้ความรูแ้ ก่ลกู จ้างทัง้
หมดถึงตำแหน่งทีต่ ง้ั และวิธกี ารใช้งานทีถ่ กู ต้อง
[Training : Instruct all employees in the location and
proper use of eye/face washes. (Section 6.5.4)]
การซ่อมบำรุง/การตรวจสอบ : เปิดให้
อุปกรณ์ทำงานอย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้ และมี
การตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามข้อกำหนด
มาตรฐานปีละครัง้ [Maintenance/Inspection :
Activate eye/face wash at least weekly. (Section
6.5.2) Inspect annually for compliance with
standard. (Section 6.5.5)]
อุปกรณ์ตอ่ ท่อจากระบบจ่ายน้ำ : เปิด
อุปกรณ์ทำงานสัปดาห์ละครัง้ โดยเปิดเป็นเวลา
นานพอเพือ่ ให้แน่ใจว่ามีนำ้ ใช้ชำระล้างไหลผ่าน
อุปกรณ์ [Plumbed units should be activated
long enough on a weekly basis to be sure
flushing fluid is provided (Section 6.5.2)]
อุปกรณ์มที บ่ี รรจุนำ้ ในตัวเอง : ไม่ตอ้ ง
เปิดอุปกรณ์ทำงาน แต่ให้ตรวจสอบด้วยสายตา
ว่ามีฝอยน้ำส่งออกมาเพียงพอหรือไม่ [Selfcontained units do not require activation, but
require a visual inspection to verify adequate
flushing fluid is available. (Section 6.5.3)

Combination Unit
Source: Guardian Equipment

ฝักบัวส่งน้ำได้ในอัตรา 20 แกลลอน from any obstructions. (Section 4.1.4, 4.5.4)]
อุปกรณ์ผสม (Combination Unit,
(75.7 ลิตร) ต่อนาที เป็นเวลา 15 นาที [Shower
หัวฉีดน้ำอยูท่ ต่ี ำแหน่งสูงจากพืน้ ระยะ
Section 7)
เมื่ออุปกรณ์ทั้งหมดทำงานพร้อมกัน
ระบบทีต่ อ่ จากแหล่งน้ำสามารถส่งน้ำไหลออก
มาในอัตราทีต่ อ้ งการสำหรับใช้งาน [Connect
unit to water supply capable of delivering
required flow when all components are operated
simultaneously. (Section 4.5.5, 7.4.4)]
วาล์วเปิดค้าง “ไม่ใช้มอื บังคับ” ทำงาน
ในเวลา 1 วินาที หรือน้อยกว่า [“Hands-free”
stay-open valve activates in one second or
less. (Section 4.2)]
ความสูงของแนวฝอยน้ำจากฝักบัว
อยู่ระหว่าง 92 นิว้ (208.3 ซ.ม. และ 96 นิว้
(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)]

shall provide 20 gallons (75.7 liters) of water
per minute for 15 minutes. (Section 4.1.2, 4.5.5)]
มือจับบังคับการทำงานของฝักบัวติด
ตัง้ อย่างง่ายและเข้าถึงสะดวก มีความสูงจากพืน้
ไม่เกิน 69 นิว้ (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.) แนวฝอยน้ำต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่าง
น้อย 20 นิว้ (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)]
จุดศูนย์กลางของแนวฝอยน้ำห่างจาก
สิง่ กีดขวางใดๆ อย่างน้อย 16 นิว้ (40.6 ซ.ม.)
[Center of water pattern shall be at least 16"

ระหว่าง 33 นิว้ (83.8 ซ.ม.) ถึง 45 นิว้ (114.3
ซ.ม.) [Outlet heads shall be positioned between 33" (83.8 cm) and 45" (114.3 cm)
from the floor. (Section 5.4.4, 6.4.4)]
ป้องกันหัวฉีดน้ำจากการปนเปือ้ นของ
สารแขวนลอยในอากาศ ฝาครอบต้องเปิดออก
ด้วยแรงดันของน้ำ [Protect outlet heads from
airborne contaminants. Covers shall be
removed by water flow. (Section 5.1.3, 6.1.3)]
วาล์วบังคับการทำงานติดตัง้ อย่างง่าย
และพร้อมสำหรับการเข้าถึงเพื่อใช้งาน [Valve
actuator shall be easy to locate and readily
accessible to user. (Section 5.2, 6.2)]
วาล์วเปิดค้าง “ไม่ใช้มอื บังคับ” ทำงาน
ในเวลา 1 วินาที หรือน้อยกว่า [“Hands-free”

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

สำหรับอ่างล้างตา [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)]
ตำแหน่งติดตัง้ : ห่างจากจุดอันตราย
ทีส่ ามารถเข้าถึงได้ภายในเวลา 10 วินาที (ระยะ
ประมาณ 55 ฟุต หรือ 16.5 เมตร) อยูใ่ นระดับ
เดียวกับอันตรายและไม่มสี ง่ิ กีดขวาง [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)]
การระบุจดุ ทีต่ ง้ั : ติดป้ายกำกับทีม่ อง
เห็นได้ชดั เจน บริเวณโดยรอบจัดให้มแี สงสว่าง
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 : ให้ความรูแ้ ก่ลกู จ้างทัง้
หมดถึงตำแหน่งทีต่ ง้ั และวิธกี ารใช้งานทีถ่ กู ต้อง
[Training: Instruct all employees in the
location and proper use of safety station.
(Section 7.5.4)]
การซ่อมบำรุง/การตรวจสอบ : เปิดให้
อุปกรณ์ทำงานอย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้ และมี
การตรวจสอบคุณสมบัติให้ตรงตามข้อกำหนด
มาตรฐานปีละครัง้ [Maintenance/Inspection :
Activate safety station at least weekly.
(Section 7.5.2) Inspect annually for
compliance with standard. (Section 7.5.5)]

อุปกรณ์ตอ่ ท่อจากระบบจ่ายน้ำ : เปิด
อุปกรณ์ทำงานสัปดาห์ละครัง้ โดยเปิดเป็นเวลา
นานพอเพือ่ ให้แน่ใจว่ามีนำ้ ใช้ชำระล้างไหลผ่าน
อุปกรณ์ [Plumbed units should be activated
long enough on a weekly basis to ensure
flushing fluid is provided. (Section 7.5.2)]
อุปกรณ์มที บ่ี รรจุนำ้ ในตัวเอง : ไม่ตอ้ ง
เปิดอุปกรณ์ทำงาน ให้ตรวจสอบด้วยสายตาว่า
มีนำ้ ส่งออกมาเพียงพอหรือไม่ [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 Equipment, Section 8)
อุปกรณ์เสริมมีไว้สำหรับใช้งานได้ทันที
ติดตั้งไว้ใกล้มือในที่แคบๆ หรือบริเวณมีพื้นที่
จำกัด เช่น ห้องปฏิบตั กิ าร เป็นตัน มีคณ
ุ สมบัติ
ตรงตามข้อกำหนดของอุปกรณ์ฉกุ เฉินหลักทีใ่ ช้

กันอยู่ รวมทัง้ มีลำดับขัน้ ตอนการใช้งานเดียวกัน
ทีส่ ำคัญ สามารถส่งน้ำออกมาชำระล้างได้เป็น
เวลาอย่างน้อย 15 นาทีตดิ ต่อกัน (Section 8)
อุปกรณ์ชดุ สายชำระล้าง (Drench Hose
Units) หรือชุดที่ล้างตา/สายชำระล้าง (Eyewash/Drench Hose Units) สามารถพิจารณาให้
เป็นอุปกรณ์เสริมได้ และเนือ่ งจากอุปกรณ์เสริม
ออกแบบและผลิตเพื่อใช้สนับสนุนการทำงาน
ของอุปกรณ์อื่นเท่านั้น ไม่สามารถใช้งานตาม
ลำพังในสถานการณ์ฉกุ เฉินได้ เช่น ชุดทีล่ า้ งตา
/สายชำระล้าง(Eyewash/Drench Hose Units)
สามารถใช้งานร่วมกับอ่างล้างตา (Eyewash)
หรืออ่างล้างตา/หน้า (Eye/Face Wash) ซึง่ จะดี
ทีส่ ดุ หากอุปกรณ์ดงั กล่าวอยูใ่ กล้มอื และสามารถ
หยิบใช้งานได้ทนั ที อย่างไรก็ตาม หลังจากนัน้
ผูบ้ าดเจ็บจำเป็นจะต้องไปทำการชำระล้างอย่าง
เต็มรูปแบบที่อ่างล้างตาหรืออ่างล้างตา/หน้า
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามมาตรฐานกำหนดอีกครัง้

Source: Guardian Equipment

Drench Hose Units

Guardian Equipment

ชุดสายชำระล้าง (Drench Hose Units)
สายน้ำทีค่ วบคุมให้มกี ารไหลความเร็ว
ต่ำชำระล้างทัง้ สองตาและไม่ทำให้ผใู้ ช้บาดเจ็บ
[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)]
วาล์วเลือ่ นจากตำแหน่ง “ปิด” ไปยัง
ตำแหน่ง “เปิด” ภายใน 1 วินาทีหรือน้อยกว่า
[Valve shall go from “off” to “on” in one
second or less. (Section 8.2.2)]
วาล์วบังคับการทำงานติดตัง้ อย่างง่าย
และพร้อมสำหรับการเข้าถึงเพื่อใช้งาน [Valve
actuator shall be easy to locate and readily
accessible to the user. (Section 8.2.2)]
ถ้ามีวาล์วปิดน้ำ อนุญาตให้มไี ว้สำหรับ
ใช้ป้องกันการปิดน้ำโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
[If providing shutoff valves, allowance shall
be made to prevent unauthorized shutoff.
(Section 8.2.3.3)]
ตำแหน่งทีต่ ง้ั : ติดตัง้ ในทีว่ า่ ง ไม่มเี ศษ
วัสดุหรือสิ่งกีดขวางต่างๆ [Location: Install
drench hose unit in area free of debris or
obstructions. (Section 8.2.3.2)
การระบุจดุ ทีต่ ง้ั : ติดป้ายกำกับทีม่ อง
เห็นได้ชดั เจน บริเวณโดยรอบจัดให้มแี สงสว่าง
เพียงพอ [Identification : Identify drench hose
unit with highly visible sign. Area around drench
hose shall be well lighted. (Section 8.2.3.2)]
อุณหภูมขิ องน้ำ : น้ำทีป่ ล่อยออกจาก

Drench Hose Unit

อุปกรณ์เสริมค่อนข้างอุน่ อุณหภูมริ ะหว่าง 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 : ให้ความรูแ้ ก่ลกู จ้างทัง้
หมดถึงตำแหน่งทีต่ ง้ั และวิธกี ารใช้งานทีถ่ กู ต้อง
[Training : Instruct all employees in the
location and proper use of drench hoses.
(Section 8.2.4.4)]
การซ่อมบำรุง/การตรวจสอบ : เปิดให้
อุปกรณ์ทำงานอย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้ ตรวจ
สอบคุณสมบัตใิ ห้ตรงตามข้อกำหนดมาตรฐาน
ปีละครัง้ [Maintenance/Inspection: Activate
drench hoses at least weekly. (Section
8.2.4.2) Inspect annually for compliance with
standard. (Section 8.2.4.5)
อุปกรณ์ตอ่ ท่อจากระบบจ่ายน้ำ : เปิด
อุปกรณ์ทำงานสัปดาห์ละครัง้ โดยเปิดเป็นเวลา
นานพอเพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำใช้ชำระล้างส่งออก
มาจากอุปกรณ์ (Plumbed units should be
activated long enough on a weekly basis to
ensure flushing fluid is provided)
อุปกรณ์มที บ่ี รรจุนำ้ ในตัวเอง : ไม่ตอ้ ง
เปิดอุปกรณ์ทำงาน ให้ตรวจสอบด้วยสายตา มี
น้ำส่งออกมาเพียงพอหรือไม่ (Self-contained

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

ชุดที่ล้างตา/สายชำระล้าง (Eyewash/Drench Hose Units)
สายน้ำควบคุมให้มีการไหลความเร็ว
ต่ำชำระล้างทัง้ สองตาและไม่ทำให้ผใู้ ช้บาดเจ็บ
[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

Eyewash/Drench Hose Units

is sufficiently high to allow user to hold eyes
open while rinsing. (Section 5.1.7)]
หัวฉีดน้ำอยูท่ ต่ี ำแหน่งสูงจากพืน้ ระยะ
ระหว่าง 33 นิว้ (83.8 ซ.ม.) ถึง 45 นิว้ (114.3
ซ.ม.) และห่างจากผนังหรือสิ่งกีดขวางใกล้สุด
ในระยะอย่างน้อย 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)]
ป้องกันหัวฉีดน้ำจากการปนเปือ้ นของ
สารแขวนลอยในอากาศ [Protect spray heads
from airborne contaminants. (Section 5.1.3)]
วาล์วเปิดค้าง “ไม่ใช้มอื บังคับ” ทำงาน
ใน 1 วินาที หรือน้อยกว่า [“Hands-free” stayopen 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)]
วาล์วบังคับการทำงานติดตัง้ อย่างง่าย
และพร้อมสำหรับการเข้าถึงเพื่อใช้งาน [Valve
actuator shall be easy to locate and readily
accessible to the user. (Sections 5.2 and 8.2.2)

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

หัวฉีดล้างทัง้ สองตาพร้อมกัน สายน้ำ
ครอบคลุมพืน้ ทีร่ ะบุตามเกจ์วดั ของผูผ้ ลิต [Unit
washes both eyes simultaneously. Water flow
covers area indicated on Guardian test gauge.
(Section 5.1.8)]
ตำแหน่งติดตัง้ : ห่างจากจุดอันตราย
ทีส่ ามารถเข้าถึงได้ภายในเวลา 10 วินาที (ระยะ
ประมาณ 55 ฟุต หรือ 16.5 เมตร) อยูใ่ นระดับ
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)
การระบุจดุ ทีต่ ง้ั : ติดป้ายกำกับทีม่ อง
เห็นได้ชดั เจน บริเวณโดยรอบจัดให้มแี สงสว่าง

Source: Guardian Equipment

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)]
อุณหภูมขิ องน้ำ : น้ำทีป่ ล่อยออกจาก
อุปกรณ์เสริมค่อนข้างอุน่ อุณหภูมริ ะหว่าง 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 : ให้ความรูแ้ ก่ลกู จ้างทัง้
หมดถึงตำแหน่งทีต่ ง้ั และวิธกี ารใช้งานทีถ่ กู ต้อง
[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
อุปกรณ์ทำงานอย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้ ตรวจ
สอบคุณสมบัตใิ ห้ตรงตามข้อกำหนดมาตรฐาน
ปีละครัง้ [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)]
อุปกรณ์ตอ่ ท่อจากระบบจ่ายน้ำ : เปิด
อุปกรณ์ทำงานสัปดาห์ละครัง้ โดยเปิดเป็นเวลา
นานพอเพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำใช้ชำระล้างส่งออก

มาจากอุปกรณ์ (Plumbed units should
be activated long enough on a weekly basis
to ensure flushing fluid is provided)
อุปกรณ์มที บ่ี รรจุนำ้ ในตัวเอง : ไม่ตอ้ ง
เปิดอุปกรณ์ทำงาน ให้ตรวจสอบด้วยสายตาว่า
มีนำ้ ส่งออกมาเพียงพอหรือไม่ (Self-contained
units do not require activation, but require
a visual inspection to verify the adequate
flushing fluid is available)

ข้อควรพิจารณาอื่นนอกเหนือจาก
ข้อกำหนดมาตรฐาน
การกำจัดน้ำทิง้ (Disposal of Water)
มาตรฐานไม่ได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับ
ประเด็นนี้ แต่ผู้ออกแบบและผลิตอุปกรณ์ให้
ความสำคัญโดยติดตั้งระบบกำจัดน้ำที่ใช้ชำระ
การปนเปือ้ นสารเคมีแล้ว และพิจารณาป้องกัน
ไม่ให้การกำจัดน้ำทิ้งดังกล่าวเกิดอันตรายแก่
ผูใ้ ช้อปุ กรณ์ฉกุ เฉิน (ตัวอย่างเช่น น้ำทิง้ กลาย
เป็นแอ่งอาจเกิดการลืน่ ได้ ฯลฯ ) หรือเกิดการ
เยือกแข็ง โดยทั่วไปจะมีการต่อท่อระบายน้ำ
จากอุปกรณ์ฉกุ เฉินแยกต่างหากจากท่อระบาย
น้ำเสียของสถานประกอบการเพือ่ นำน้ำใช้แล้ว

ไปทิง้ กำจัด หรือบำบัดด้วยวิธกี ารทีห่ มาะสม
ข้อพิจารณาจากผูผ้ ลิต อุปกรณ์ฉกุ เฉิน
ควรเชือ่ มต่อกับระบบท่อระบายน้ำทิง้ เฉพาะของ
ตัวเองทีแ่ ยกต่างหาก ในกรณีไม่มกี ารเชือ่ มต่อ
ดังกล่าว ต้องทำทางระบายน้ำทิง้ ทีพ่ น้ื
หลังจากใช้งานอุปกรณ์ฉกุ เฉิน น้ำใช้แล้ว
อาจเจือปนสารเคมีอนั ตรายซึง่ ไม่สามารถระบาย
ลงท่อน้ำเสียปกติของสถานประกอบการได้ จึงมี
ความจำเป็นจะต้องสร้างระบบท่อระบายน้ำทิง้
จากอุปกรณ์ฉกุ เฉินโดยตรง หรือทำร่องระบาย
น้ำที่พื้นเพื่อนำเข้าไปสู่ระบบกำจัดน้ำเสียจาก
สารเคมีหรือบ่อบำบัดน้ำปนเปือ้ นวัตถุอนั ตราย
ของโรงงาน แล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม
การตอบโต้เหตุฉกุ เฉิน (Emergency
Response)
การติดตัง้ อุปกรณ์ฉกุ เฉินเพียงอย่างเดียว
ไม่เพียงพอจะรับประกันความปลอดภัยของคน
งานได้ ดังนัน้ คนงาน (ลูกจ้าง) ต้องได้รบั การฝึก
ณ จุดที่ตั้งอุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อเรียนรู้วิธีใช้งาน
อย่างถูกต้อง อุปกรณ์ฉกุ เฉินต้องได้รบั การซ่อม
บำรุงเป็นประจำ (รวมถึงการเปิดเครือ่ งประจำ
สัปดาห์) เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าสามารถทำงานได้เป็น

ปกติและได้รับการตรวจสอบระบบให้ตรงตาม
ข้อกำหนดมาตรฐานอย่างน้อยปีละครัง้ สำคัญ
ทีส่ ดุ นายจ้างต้องจัดทำแผนตอบโต้เหตุฉกุ เฉิน
ขึ้นมาเพื่อให้ลูกจ้างใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ
กรณีเกิดอุบตั เิ หตุสารเคมีในสถานทีท่ ำงาน
สิง่ ทีต่ อ้ งเน้นเป็นพิเศษคือการช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และเมื่อ
เกิดอุบตั เิ หตุ ควรมีสญ
ั ญาณเตือนให้เป็นทีร่ บั รู้
ทั่วกันว่าจะมีการใช้งานอุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อไม่
ให้มกี ารกีดขวางเส้นทางการช่วยเหลือ หรือเพือ่
ให้ผมู้ หี น้าทีช่ ว่ ยเหลือผูบ้ าดเจ็บเข้ามายังทีเ่ กิด
เหตุได้อย่างทันท่วงที
ข้อพิจารณาจากผู้ผลิต ควรพิจารณา
ติดตัง้ สัญญาณเตือนทีอ่ ปุ กรณ์ฉกุ เฉิน เพือ่ บอก
ให้ทกุ ฝ่ายรับรูว้ า่ มีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บจากสารเคมี
อันตรายกำลังใช้งานอุปกรณ์ฉกุ เฉินอยูซ่ ง่ึ แต่ละ
ฝ่ายจะได้ทำตามหน้าทีข่ องตัวเองตามทีร่ ะบุใน
แผนตอบโต้เหตุฉกุ เฉินของสถานประกอบการ
หมายเหตุ ข้อมูลและภาพ (บางส่วน) จาก
ANSI/ISEA Z358.1 Compliance Checklist,
Guardian Equipment (USA). http://gesafety.
com/downloads/ANSIGuide.pdf

