
ฝักบัวอาบน า้ฉุกเฉิน ทีล้่างตาฉุกเฉิน 
ตามกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการ บริหาร จัดการ และด าเนินการด้าน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ 
สภาพแวดล้อมในการท างานเกีย่วกบั สารเคมีอนัตราย พ.ศ.2556 (อาศัย พรบ. คุ้มครองแรงงาน) 

เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัในการท างานของลูกจา้งท่ีท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตรายนายจา้งตอ้ง 
ด าเนินการตามท่ีกฎกระทรวงฉบบัน้ี ก าหนดหลายประการ เช่น ขอ้ 10 ใหน้ายจา้งจดับริเวณท่ีลูกจา้ง ท างาน
เก่ียวกบัสารอนัตรายใหมี้สภาพ และลกัษณะ ดงัน้ี  

(1) ถูกสุขลกัษณะพื้นท่ีปฏิบติังานตอ้งเรียบสม ่าเสมอ ไม่ล่ืน  
(2) มีระบบระบายอากาศแบบทัว่ไป หรือแบบท่ีท าใหส้ารเคมีอนัตรายเจือจาง  
(3) มีระบบป้องกนัและก าจดัอากาศเสียโดยใชร้ะบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
ขอ้ 11 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้สถานท่ีและ อุปกรณ์เพื่อคุม้ครองความปลอดภยั ใหก้บัลูกจา้งท่ีท างาน

เก่ียวกบัสารเคมี อนัตรายตามรายการ ดงัต่อไปน้ี 
(1) ทีช่ าระล้างสารเคมีอนัตราย ทีส่ามารถใช้ได้ทนัทใีนกรณฉุีกเฉิน อย่างน้อยต้องมีทีล้่างตาและฝักบัว 
ช าระล้างร่างกายจากสารเคมีอนัตราย  
(2) ท่ีลา้งมือและลา้งหนา้ ไม่ นอ้ยกวา่ 1 ท่ี ต่อลูกจา้ง 15 คน  
(3) หอ้งอาบน ้าเพื่อใชช้ าระลา้งร่างกายไม่นอ้ยกวา่ 1 หอ้งต่อลูกจา้ง 15 คน  
(4) อุปกรณ์และเวชภณัฑท่ี์จ าเป็นส าหรับการปฐมพยาบาลลูกจา้งท่ีไดรั้บอนัตรายจากสารเคมีอนัตราย 
(5) อุปกรณ์ดบัเพลิงท่ีเหมาะสมกบัสารเคมีอนัตรายแต่ละชนิด และเพียงพอส าหรับการผจญเพลิง
เบ้ืองตน้  
(6) ชุดท างานเฉพาะส าหรับลูกจา้งซ่ึงท างานเก่ียวกบัสารเคมีอนัตราย 

ขอ้ 27 ใหน้ายจา้งจดัใหมี้ระบบป้องกนัและควบคุม เพื่อมิใหมี้ระดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตรายใน 
บรรยากาศของสถานท่ีท างานและสถานท่ีเก็บรักษาสารเคมีอนัตรายเกินขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมี 
อนัตรายตามท่ีอธิบดีประกาศก าหนด 

ลกัษณะและประสิทธิภาพของฝักบัวอาบน า้ฉุกเฉิน ทีล้่างตาฉุกเฉิน ตามมาตรฐาน ANSI Z358.1-1998 
1.น ้าท่ีถูกปล่อยออกมาตอ้งมีความเร็วท่ีไม่เป็นอนัตรายต่อคนงาน ทั้งน้ีฝักบวัจะตอ้งปล่อยน ้าไดอ้ยา่งนอ้ย 75.7
ลิตร/นาที (LPM) หรือ 20 แกลลอน/นาที (GPM) ที แรงดนั 30ปอนด/์ตารางน้ิว (PSI) เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา 15 
นาที 
2. อุปกรณ์การควบคุมปิด-เปิด(วาลว์) ตอ้งเขา้ถึงไดง่้ายและสามารถปล่อยน ้าไดภ้ายใน 1 วนิาทีหรือนอ้ยกวา่



3. วาลว์น ้าตอ้งยงัคงเปิดและรักษาอตัราการไหลของน ้าอยา่งสม ่าเสมอโดยไม่ตอ้งใชมื้อของผูใ้ชง้านบงัคบั
จนกวา่จะปิดโดยตั้งใจ 
4. ตอ้งมีป้าย ณ จุดติดตั้งใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน
5. ฝักบัวนีต้้องสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและรวดเร็ว มีระยะไม่เกนิ 30 เมตร (100 ฟุต) จากจุดเส่ียงและคนงาน
ต้องสามารถไปถึงได้ ภายใน 10 วนิาท ีเส้นทางที่ไปต้องโล่งไม่มีส่ิงกดีขวาง เป็นเส้นทางตรงที่สุดเท่าทีจ่ะท าได้ 
และต้องมีแสงสว่างพอเพยีงอย่างไรก็ตาม หากพืน้ทีน้ั่น มีการใช้สารเคมีอนัตรายสูง เช่น กรดแก่ ด่างแก่ หรือ
สารอ่ืนทีม่ีผลกระทบรุนแรงควรติดตั้งฝักบัวอาบน า้ฉุกเฉินให้ติดกบัพืน้ที่น้ันหรือให้ใกล้ทีสุ่ดเท่าทีจ่ะท าได้ 
6. จุดติดตั้งตอ้งอยใูนพื้นท่ีระดบัเดียวกนักบัพื้นท่ีท่ีมีความเสียง (เช่น ทางท่ีจะไปถึงไม่ควรตอ้งลงหรือข้ึนไปชั้น
อ่ืนหรือเป็นทางลาดข้ึน-ลง) 
7. อุณหภูมิของน ้าควรรักษาใหค้งท่ีและควรอยูร่ะหวา่ง 15 -35 °C ในกรณีท่ีเคมีท าใหเ้กิดการไหมท่ี้ผวิหนงั
(Chemical burn) ควรใหน้ ้ามีอุณหภูมิอยูท่ี่ 15 °C และหากปฏิกิริยาเคมีเกิดข้ึนหรือถูกเร่งท่ีอุณหภูมิใดอุณหภูมิ
หน่ึงควรศึกษาจาก MSDS หรือผูจ้  าหน่าย เพื่อขอขอ้มูลอุณหภูมิน ้าท่ีจะใชก้บฝักบวัอาบน ้าฉุกเฉิน 
8. ต าแหน่งการติดตั้ง
- ฝักบวัควรอยูใ่นระยะ 82 น้ิว (208.3ซม.) - 96 น้ิว (243.8 ซม.) จากระดบัพื้น 
- ท่ีระดบั 60 น้ิว (152.4 ซม.) สูงจากพื้นละอองน ้าจากฝักบวัตอ้งแผกวา้งออกไปในระยะเส้นผา่ศูนยก์ลาง 20 น้ิว
เป็นอยา่งนอ้ยทั้งน้ี จุดศูนยก์ลางของละอองน ้าดงักล่าวควรห่างจากส่ิงกีดขวางอยา่งนอ้ย 16 น้ิว 
- คนัชกัเปิดวาลว์น ้าเขา้ถึงไดง่้ายและไม่ควรสูงเกิน 69 น้ิว (173.3 ซม.) จากระดบัพื้น 

วธีิการใช้ฝักบัวอาบน า้ฉุกเฉิน ทีล้่างตาฉุกเฉิน 
 เหมาะส าหรับพื้นท่ีกลางแจง้ มีฝักบวัส าหรับจ่ายน ้าจากดา้นบนเพื่อช าระลา้งร่ายกายจากสารเคมี ซ่ึงจะ

จ่ายน ้าไดโ้ดยการใชเ้ทา้เหยยีบหรือการใชมื้อดึงอุปกรณ์ท่ีอยูข่า้งๆฝักบวั ท าใหส้ามารถช าระไดร้วดเร็วในกรณี
ฉุกเฉิน(หากสารเคมีกระเด็นเขา้สู่ล าตวั แขน ขา ใหดึ้งคนัโยกฝักบวัใหสุ้ดไปอยูต่รงกลางฝักบวัเพื่อใหน้ ้าไหล
ผา่นช าระสารเคมีออก หา้มถอดเส้ือผา้ก่อน เพราะ อาจท าใหส้ารเคมีไปโดนจุดอ่ืนๆ ตามร่างกายได)้ พร้อมทั้งมี
อ่างลา้งตาท่ีใชมื้อผลกัวาลว์น ้าดว้ย (หากสารเคมีกระเด็นเขา้สู่ดวงตาหรือใบหนา้ ใหเ้หยยีบคนัโยก หรือผลกัคนั
โยกใหน้ ้าไหล แลว้ใชมื้อถ่างตาเพื่อให้น ้าไหลผา่นตาต่อเน่ืองเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 5 นาที) ควรมีพื้นท่ีท่ีป้องกนัน ้า
เสียไหลลงสู่แหล่งน ้าธรรมชาติ เพราะอาจท าใหส้ารเคมีท่ีช าระปนเป้ือนกบัไปน ้าเสียได ้



เหตุผลทีต้่องใช้ฝักบัวอาบน า้ฉุกเฉิน ทีล้่างตาฉุกเฉิน 
เน่ืองจากผกับวัอาบน ้าฉุกเฉิน ท่ีลา้งตาฉุกเฉินถูกออกแบบมาเพื่อช าระลา้งสารเคมีท่ีร่างกายเราไดรั้บ

สัมผสั ไม่วา่จะเป็น ใบหนา้, ร่างกาย หรือดวงตา โดยการใชมื้อผลกัวาลว์น ้าหรือใชเ้ทา้เหยยีบวาลว์น ้า แทนการ
ใชก้๊อกน ้าแบบทัว่ไป เพื่อให้สามารถเปิดน ้าไดอ้ยา่งรวดเร็ว เม่ือตอ้งเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันข้ึน ท าใหม้ัน่ใจได้
วา่เราจะปลอดภยัมากข้ึนเม่ือตอ้งเกิดอุบติัเหตุ 

การบ ารุงรักษา 
1.ควรจดัใหมี้การเช็คระบบน ้ าและท าความสะอาดทุกๆ สปัดาห์
2.ปล่อยน ้าเพื่อช าระลา้งตะกอนท่ีตกคา้งอยูต่ามท่อ
3.ควรหาผา้หรือวสัดุท่ีสามารถปิดคลุมบริเวณวาลว์จ่ายน ้าเพื่อไม่ใหส่้งสกปรก และแมลงเขา้ไปวางไข่ได้




