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อนัตรายจากแกสออกซเิจน
สําหรับถังแกสออกซิเจน ขางในบรรจุไว

ดวยแกสออกซิเจนซึ่งมีคุณสมบัติไมติดไฟ แต
ชวยใหไฟติด และออกซิเจนท่ีมีความเขมขนสูง
ถาสมัผสักบัความรอนหรือประกายไฟจะไมใชแค
ชวยใหไฟติดเทานัน้ ทวาจะทําใหเกดิการระเบดิ
อยางรุนแรงอีกดวย

เนือ่งจากออกซเิจนชวยใหไฟติดและเปน
ตัวเรงปฏิกริิยา วัสดุบางอยางไมติดไฟ แตท่ีภาวะ
ความเขมขนของออกซเิจนมากกวา 23.5% จะ
ทําใหวัสดุนั้นติดไฟอยางงายดาย

น้ํามัน จาระบี หรือน้ํามันหลอล่ืนเปน
สารไฮโดรคารบอน ซึ่งเม่ือรวมตัวกบัออกซเิจน
ท่ีความเขมขนสูงๆ สามารถจะระเบิดไดเองท่ี
อุณหภูมิปกติ ดังนั้นอุปกรณท่ีใชงานเกี่ยวกับ
ออกซิเจนทุกชนิด จึงหามหยอดน้ํามันหลอล่ืน
หรือทาจาระบอียางเด็ดขาด ดังท่ีมีคําเตือนท่ีเกจ
วัดแรงดันท่ีถังออกซิเจน “Oxygen Use No Oil”

ออกซิเจนท่ีมีความดัน (ออกซเิจนอัดใน
ถงับรรจ)ุ กบัสารไฮโดรคารบอน (น้าํมัน จาระบี
ฯลฯ) สามารถเกิดปฏิกิริยารุนแรงตอกนัถึงข้ัน
เกดิระเบดิได เพือ่ความปลอดภัย อยาใหน้ํามัน
หรือจาระบีสัมผัสแกสออกซิเจนท่ีมีความดัน
แมแตปริมาณสารไฮโดรคารบอนเพยีงเล็กนอย
หากมีอัตราสวนผสมของออกซเิจนสงูในบริเวณ
นั้นก็ถือวาเปนอันตรายอยางยิ่ง

ในความเปนจริงแลว สารอินทรียใดๆ
เม่ือสัมผัสกบัออกซเิจนท่ีมีความดันก็ทําใหเกิด
ปฏิกิริยารุนแรงไดท้ังสิ้น

ตวัอยางอุบัตเิหตจุากการใชแกสออกซิเจน
คนงานใชถงับรรจแุกสออกซเิจน (ความ

เขมขน 99.7%) ตอเขากับสวานลมแทนถังลม
หรือปมลม (ในถังลมหรือปมลมจะเปนอากาศ
อัดแรงดัน) แลวหยอดน้ํามันหลอล่ืนท่ีสวาน

จากนั้นไดเกิดการระเบิดอยางรุนแรง คนงาน
เสียชีวิตทันที

อีกกรณหีนึง่ ชางแอรใชออกซเิจนอัดเขา
ไปในระบบแอรเพื่อหารอยร่ัว แทนการใชกาซ
ไนโตรเจน (กาซเฉ่ือย) ทําใหเกิดการระเบิด
ชางแอรเสียชีวิต ณ ท่ีเกิดเหตุทันทีเชนกัน

ขอควรระวงัในการใชงานอปุกรณแกส
ออกซเิจน

 ดูแลรักษาและซอมบํารุงชิ้ นสวนท่ี

เกี่ ยวกับแรงดันและตัวเชื่ อมตอตางๆ ของ
อุปกรณ อยาใหปนเปอนฝุนหรือจาระบี รวมถึง
คราบสกปรกอ่ืนๆ

 ทําตามคําแนะนําของผูผลิตเกี่ยวกับ
ยานแรงดันใชงานท่ีถกูตอง รวมถงึการดูแลรักษา
และการเก็บอุปกรณ

 ใชประแจท่ีมีขนาดถูกตองในการไข
เกจวัดเขากบัหัวปรับความดันแกส (Regulator)
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ใหแนน
 ใชซีลท่ีมีขนาดตามท่ีผู ผลิตแนะนํา

เทานั้น
 กอนการใชแกส ใหตรวจสอบการร่ัว

โดยใชน้ําสบู
 หามแตะหัวปรับแกสหรือหัวทอแกส

ดวยมือหรือถงุมือท่ีเปอนจาระบ ีฝุนสกปรกหรือ
วัตถุอินทรียใดๆ เพราะอาจทําใหเกิดระเบิดได

 หามเอาเกจความดันตํ่าไปใสกับทอ
ความดันสูง ใหตรวจซ้ําเสมอ

 หามใชเกจท่ีออกแบบมาเพือ่ใหเฉพาะ
ชนิดแกสไปใชกับแกสอ่ืน เชน หามใชเกจแกส
ออกซิเจนไปใชกับทอแกสอะเซทิลีน หรือเกจ
แกสอะเซทิลีนมาใชกับทอแกสออกซิเจน

 หามเปล่ียนเกจจากหัวปรับความดัน
แกสจากอันหนึ่งไปยังอีกอันหนึ่ง

 หามถอดตัวจาํกดัอากาศ (Restrictor)
ออกจากตัวเชื่อมตอเกจ โดยตัวจาํกัดอากาศจะ
จํากัดการไหลของอากาศซึ่งชวยจํากัดการเพิ่ม
ข้ึนของอุณหภูมิจากการอัดโดยไมมีการถายเท
ความรอน (Adiabatic Compression)

 หามใชหรือควบคุมหัวปรับแกส ยกเวน
ไดรับอนญุาตหรือไดการรับรองอยางเปนทางการ
ใหทําได

ขอควรระวงัระหวางปฏบัิตงิาน
เกจอาจจะตกหลนระหวางปฏิบติังานซึง่

พลังงานท่ีบรรจอุยูในแกสอัดความดันอาจไดรับ
ผลกระทบรุนแรง และสงผลใหชิ้นสวนอุปกรณ
ความดันเกิดความเสียหาย ดังนั้น

 ควบคุมความดันแกสอยางชาๆ แกส

อาจรอนข้ึนจากความรอนและการจดุติดไฟ นีคื่อ
สิ่งท่ีเรียกวา การเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิแกสจาก
การอัดโดยไมมีการถายเทความรอน (Adiabatic
Compression)

 ใหยืนอยูในตําแหนงท่ีถังแกสต้ั งอยู
ระหวางตัวคุณกบัหัวปรับแกสขณะเปดแกส ท้ังนี้
เพื่อลดอันตรายจากชิ้นสวนในอุปกรณหัวปรับ
ความดันแกสปลิวมากระทบในกรณีเกิดความ
เสียหายหรือแตกกระจาย

 ใชการตัดสินใจท่ีดีและสามัญสํานึก
ในการรับรูอันตรายท่ีอาจเกดิข้ึนจากการทํางาน

 หามใชท่ีรัดสายสงแกสหรือวัสดุทดแทน
ท่ีไมไดรับการรับรองจากผูผลิตหรือตัวแทนผูผลิต

ขอแนะนาํความปลอดภยัในการใชแกส
ออกซิเจน (Safety Instructions)

1. แกสออกซเิจนโดยตัวของมันเองไมไวไฟ
แตวัตถใุดๆ ท่ีลุกไหมไดในอากาศจะลุกไหมไดดี
ข้ึนถามีออกซิเจน น้ํามัน จาระบี หรือสารท่ีมี
พื้นฐานเปนปโตรเลียมและสารไวไฟท่ัวไปจะมี

ตัวอยาง นํ้ามันสัมผัสกับแกสออกซิเจนท่ี มีความดัน คนงานรายน้ี เปนลูกจางของบริษัทรับเหมาชวงแหงหน่ึงในประเทศไนจีเรีย มีนํ้ามันติดอยูบน
มือขางซายของเขาขณะปรับความดันท่ีหัวปรับถังแกสออกซิเจนซึ่งมีแกสออกซิเจนรั่วไหลออกจากท่ีรัดสายสงแกส (Leak at Clamp) นํ้ามันกับแกสออกซิเจน
ทําปฏกิริยิากนัเกดิการลกุไหมรนุแรง ไฟไหมมือซายของคนงาน และปุมปรบัแรงดันแกส (Regulator Adjusting Knob) ถกูไหมเสยีหาย แตกออกเปนสองสวน

คาการติดไฟสูงข้ึนเม่ืออยู ในบริเวณท่ีมีแกส
ออกซิเจน

2. หามปลอยใหอุปกรณแกสออกซิเจน
สมัผสักบัไฟ ประกายไฟหรือแหลงความรอนอ่ืนๆ

3. หามใชงานตัวปรับความดันหากมีการ
ปนเปอนน้าํมันหรือจาระบ ีหรือมีความเสยีหาย
ท่ีมองเห็นได ใหชางเทคนิคท่ีไดการรับรองมา
ทําความสะอาดหรือซอมแซม

4. เช็ดฝุนดวยผาชุบน้ําหมาดๆ หามแช
หัวปรับความดันในน้ํา หากตองการฆาเชื้อ ให
ใชไอโซโพรพิลแอลกอฮอล เช็ดเบาๆ
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5. หามเปล่ียนหัวปรับความดันแกส
ไมวากรณีใดๆ

6. หัวปรับความดันแกสท่ีติดวาลวระบาย
ความดัน (Relief Valve) หากไดยนิเสยีงแกสร่ัว
ดังออกมาจากหัวปรับความดัน ใหปดวาลวถัง
แกสแลวติดตอผูจําหนายทันที

7. ตรวจสอบการร่ัวไหลของถังแกสกอน
นาํไปใชงาน หากพบแกสร่ัวท่ีตัวถงั ใหปดวาลว
และนาํถงัออกไปต้ังไวดานนอกในจดุท่ีปลอดภัย
จากนั้นโทรศัพทแจงผูจําหนายทันที

8. หามปลอยใหแกสในถังบรรจุมี
อุณหภูมิเกนิ 125   ํF (51.7   ํC) และหามเกบ็ถงั
บรรจุแกสใกลแหลงความรอนหรือเปลวไฟ

9. หามสบูบุหร่ี ใหนําไมขีด ไฟแชค็ และ
น้ํามันไฟแช็คออกไปพื้นท่ีท่ีมีการเก็บหรือใช
แกสออกซิเจน

10. เม่ือเสร็จสิ้นการใชงานในแตละวัน
แลว ใหปดอุปกรณแกสท้ังหมด

ขอมูลความปลอดภัย (MSDS) : แกส
ออกซเิจน

เลขอางองิตามระบบองคการสหประชาชาติ
UN Class : 2.2 (แกสไมไวไฟ และไม

เปนพษิ)
UN Number : 1072 (แกสออกซเิจนอัด

-Oxygen, compressed)
UN Guide : 122 [แกส-ออกซิไดซ

(รวมท้ัง Refrigerated Liquids)]
Hazchem warning : 5A Non-flammable

Gas (แกสไมไวไฟ)

CAS number : 7782-44-7 [แกส
ออกซเิจนบริสทุธิ ์100% (Oxygen 100%)]

คณุสมบัตทิางกายภาพ
สถานะ : แกส (แกสอัด)
สี : ไมมีสี หรือสีน้ําเงิน
กล่ิน : ไมมีกล่ิน

รสชาติ : ไมมีรสชาติ
จดุหลอมเหลว : -218.4   ํC (-361.1   ํF)
จุดเดือด : -183   ํC (-297.4   ํF)
อุณหภูมิวิกฤต : -118.15   ํC (-180.7   ํF)
ความหนาแนนไอ : 1.1 (อากาศ 1.0)
ปริมาตรจําเพาะ : 12.0482 ลูกบาศก

ฟตุ/ปอนด
ความหนาแนนของแกส: 0.083 ปอนด/

ลูกบาศกฟตุ
น้ําหนักโมเลกุล: 32 กรัม/โมล
ความดันสูงในการเติมแกส : 300 บาร
ประเภทสารเคมี เพื่ อการเก็บรักษาที่

เขาขาย (อางอิงประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เร่ือง คูมือเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2550)

Storage Class 2A : แกสอัด แกสเหลว
หรือแกสท่ีละลายภายใตความดัน

เงื่อนไข : แกสอัด แกสเหลว หรือแกสท่ี
ละลายภายใตความดัน ยกเวนแกสภายใตความ
ดันในภาชนะบรรจขุนาดเล็ก (กระปองสเปรย)

Storage Class 2B: แกสภายใตความดัน
ในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระปองสเปรย)

เงือ่นไข : แกสภายใตความดันในภาชนะ
บรรจุขนาดเล็ก (กระปองสเปรย)

ขอมูลการระบุอันตราย (Hazards
Identification)

อนัตรายหลกั (Main Hazards)
ออกซเิจนเปนแกสไมไวไฟแตชวยเรงการ

ลุกไหม ดังนั้นจึงตองไมใหน้ํามัน จาระบี หรือ
วัตถุติดไฟไดอ่ืนๆ สัมผัสกับแกสออกซิเจนอัด

ท่ีมีอัตราสวนผสมสูง
ผลกระทบตอสขุภาพ (Adverse Health

Effects)
เม่ือสัมผัสแกสออกซิเจนบริสุทธ (หรือ

มีอัตราสวนผสมต้ั งแต  75% ข้ึนไป) ท่ี มี
ความดัน 2 เทาบรรยากาศ (2 เทาของความดัน
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ท่ีใชหายใจในบรรยากาศปกติ) เปนเวลา 2-3
ชั่วโมง จะเกิดความผลกระทบตอประสาทสวน
การรับรู รวมถึงอาการเวียงเวียน ชักและหมด
สติ เม่ือสูดแกสออกซิเจนบริสุทธิ์ ท่ีความดัน
ใชหายใจในบรรยากาศเปนเวลาหลายชั่วโมง
จะมีอาการเจบ็หนาอกเนือ่งจากการไอและการ
หายใจขัด ผูสูบบุหร่ีหรือผูสัมผัสอากาศเย็นจัด
จะมีอาการหนักกวาคนปกติ

อันตรายทางเคมี (Chemical Hazards)
แกสออกซเิจนไมไวไฟ แตชวยวัตถอ่ืุนให

เผาไหมรวมถึงวัตถุท่ีปกติไมลุกไหมในอากาศ
และเนื่องจากไมกัดกรอนจึงไมมีผลกระทบตอ
ความม่ันคงของวัสดุกอสราง แตตองหลีกเล่ียง
การสัมผัสกับวัสดุไวไฟ

การหายใจไอสาร (Vapour Inhalation)
ออกซิเจนบริสุทธิ์ทําใหเกิดระคายเคือง

เยือ่บเุมือกเฉพาะจดุ หากมีการสมัผสัตอไปอาจ
ทําลายเนื้อเยื่อปอด

ขอแนะนาํความปลอดภยั
 อานและทําตามขอแนะนําในเอกสาร

ความปลอดภัย (SDS) กอนการใชงาน อานปาย
ระบวิุธใีช เม่ือตองใชงานใหพกคูมือใชงานติดตัว
ตลอดเวลา เก็บถังบรรจุใหพนมือเด็ก ปดวาลว
ทุกคร้ังหลังใชงานหรือเม่ือถงัวาง ใชเคร่ืองมือท่ี
เหมาะสมกับถังบรรจุ หามเปดวาลวกอนมีการ
เชื่อมตอกับอุปกรณท่ีเตรียมใชงาน เปดวาลว
อยางชาๆ ใชอุปกรณท่ีระบุวาใชไดกับแกส
ออกซิเจนเทานั้น

 แกสออกซิเจนทําใหเกิดการลุกไหม
รุนแรงและเปนตัวเรงการเผาไหม ถังบรรจุแกส
ออกซิเจนอัดความดันอาจระเบิดไดเม่ือสัมผัส
ความรอน

 เก็บถังบรรจุแกสออกซิเจนใหพนจาก
เสื้อผา วัตถุติดไฟงาย รวมถึงแหลงติดไฟ

 วาลวลดแรงดัน (Reduction Valves)
ตองปราศจากน้ํามันและจาระบี

 กรณเีกดิไฟไหม ใหปดวาลวหากทําได
อยางปลอดภัย

 เก็บถังบรรจุแกสออกซิเจนไวในท่ีรม
และระบายอากาศไดดี

การปฐมพยาบาล
 เมื่อสัมผัสตา ลางตาดวยน้ําปริมาณ

มากทันที โดยเปดเปลือกตาบนและลางเปน
บางคร้ัง หากใสคอนแท็กเลนส ใหถอดออก
ลางตาเปนเวลา 10 นาที แลวไปพบแพทย

 เมือ่หายใจเขาไป เคล่ือนยายผูปวยไป
ยงัท่ีมีอากาศบริสทุธิโ์ดยจดัใหอยูในทาท่ีหายใจ

สบาย หากไมหายใจ หรือหายใจผิดปกติ หรือ
หายใจติดขัด ใหใชเคร่ืองชวยหายใจโดยผูไดรับ
การฝก หลีกเล่ียงการชวยหายใจแบบปากสูปาก
เพราะอาจเปนอันตราย ใหเฝาดูอาการ หากมี
ผลกระทบในทางลบ ถาผูปวยหมดสติ จดัใหอยู
ในทาผอนคลายและใหการรักษาทางแพทยโดย
ทันที ใหมีอากาศถายเท คลายเคร่ืองแตงกาย
ใหหลวม เชน คอเสื้อ เนคไท เข็มขัด หรือท่ีรัด
ขอมือ

 เมื่ อสัมผัสผิวหนัง ลางดวยน้ําใน
ปริมาณมาก ถอดเสือ้ผาและรองเทาท่ีปนเปอน
ออกไป ใหการดูแลทางแพทยเม่ือมีการแสดง
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ออกมา เสือ้ผาและรองเทาตองทําความสะอาด
อยางท่ัวถึงกอนนํากลับมาใช
ข อควรระวั ง เม่ื อผิ วหนั งหรื อตาสั มผั ส
กบัแกสท่ีขยายตัวอยางรวดเร็วจะทําใหเกดิการ
ไหม หรือความเย็นกัด

การดบัเพลงิ
สารดับเพลิง เนื่องจากแกสออกซิเจน

ไมไวไฟแตชวยเรงการเผาไหม สารดับเพลิงท่ีใช
ตองเลือกใหเหมาะสมกับเชื้อเพลิงหรือวัตถุท่ี
กําลังไหมไฟอยูนั้น

ถังบรรจุท่ีเคล่ือนยายไมไดใหฉีดน้าํจากระยะท่ี
ปลอดภัยเพื่อหลอเย็น ถังบรรจุท่ีสัมผัสความ
รอนสูง ใหแยกออกมาแลวสงคืนผูจําหนาย

อปุกรณปองกันสวนบุคคล
ตองสวมท่ีครอบตา ถุงมือ และรองเทา

นิรภัย เม่ือจัดการกับถังบรรจุแกส
การเฝาระวงัสิง่แวดลอม
เนื่องจากออกซิเจนเปนแกสท่ีหนักกวา

อากาศจงึอาจเกดิสะสมจนมีอัตราสวนผสมสงูข้ึน
ไดในบางจดุซึง่อาจทําใหเกดิเพลิงไหมลุกลามใน
วงกวาง หากเปนไปได ใหทําการระบายอากาศ
บริเวณท่ีไดรับผลกระทบนั้น

มาตรการแกปญหาการรั่ วไหลโดย
อบัุตเิหต ุ

การเฝาระวงัสวนบุคคล
แมวาออกซเิจนโดยตัวเองไมลุกติดไฟ แต

มันชวยใหวัตถอ่ืุนติดไฟและเรงการลุกไหม เสือ้ผา
และวัสดุอ่ืนๆ ซึง่ตามปกติไมติดไฟ อาจลุกไหม
อยางรุนแรงเม่ือมีออกซเิจน อาศัยแคประกายไฟ
เพยีงคร้ังเดียวหรือแมแตกนบหุร่ีท่ียงัไมดับสนทิ

การเฝาระวงัสิง่แวดลอม
ออกซเิจนไมเปนอันตรายตอสิง่แวดลอม

แตใหระวังบรรยากาศท่ีมีอัตราสวนผสมของ
ออกซเิจนในปริมาณมากจะไปสมัผสักบัวัตถติุด
ไฟไดท่ีมีความรอนอยูแลว หากเปนไปไดให
ระบายอากาศเพือ่ใหอัตราสวนผสมของออกซเิจน
เบาบางลง

การรัว่ไหลเลก็นอย
ปดวาลวถังบรรจุหรือแหลงออกซิเจน

แลวระบายอากาศบริเวณนั้น
การรัว่ไหลปรมิาณมาก
ใหทําการอพยพออกจากบริเวณเกดิการ

ร่ัวไหล ปดวาลวของแหลงออกซิเจนหากทําได
โดยไมมีความเสีย่ง ระบายอากาศโดยใชพดัลม
เปาอากาศเขา (forced-draught) ถาจําเปน

การจัดการและการเก็บ
อยาใหถังบรรจเุล่ือนหรือไปกระทบขอบ

แหลมคม ถังบรรจุแกสออกซิเจนตองไมเก็บไว

อนัตรายลกัษณะเฉพาะ แกสออกซเิจน
ทําใหการลุกไหมรุนแรงข้ึน วัตถท่ีุปกติไมลุกติด
ไฟในอากาศอาจลุกไหมเม่ืออยูในบรรยากาศ
ท่ีมีอัตราสวนผสมของอกซิเจนในปริมาณมาก

การตอบโตเหตฉุกุเฉนิ
หากเปนไปไดใหปดวาลวถงับรรจุหรือท่ี

แหลงซึง่เกดิการร่ัวไหล อพยพออกจากพืน้ท่ี ถงั
บรรจุแกสท้ังหมดใหเคล่ือนใหพนรัศมีของไฟ
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ใกลกบัถงับรรจแุกสอะเซทิลีนหรือแกสติดไฟได
อ่ืนๆ ถงับรรจแุกสออกซเิจนสามารถวางแนวนอน
ไดหากผูกมัดปลายแตละขางอยางแนนหนา

การควบคุมการสัมผัส/การปองกัน
สวนบุคคล

อนัตรายจากการสมัผสัในการทาํงาน
หลีกเล่ียงการสมัผสับรรยากาศท่ีมีอัตรา

สวนผสมออกซิเจนสูง เนือ่งจากจะทําใหเสื้อผา
ท่ีสวมใสเกิดการอ่ิมออกซิเจน และหากเสื้อผา
เหลานี้มีการจุดติดไฟจะเกิดการลุกไหมรุนแรง
ทําใหผูสวมใสไดรับบาดเจ็บจากการถูกไฟไหม

มาตรการควบคมุทางวศิวกรรม
มาตรการควบคุมทางวิศวกรรมใชเพื่อ

ลดการสมัผสับรรยากาศท่ีมีอัตราสวนผสมของ
ออกซเิจนสงู วิธกีารท่ัวไปท่ีใชกนัคือการระบาย
อากาศโดยใชพัดลมเปาอากาศเขา (forced-
draught) เปนการนาํอากาศบริสทุธิจ์ากภายนอก
เขาไปท่ีระดับพืน้หรือใกลระดับพืน้เพือ่ใหอัตรา
สวนผสมของออกซเิจนเจอืจางจนถงึระดับปกติ

การปองกันสวนบุคคล
ใหสวมใสท่ีครอบตา ถุงมือ รองเทา เม่ือ

ปฏิบัติงานกับถงับรรจุแกสออกซเิจน
สญัลกัษณการเตอืนอนัตราย
คําเตือน (Signal word) : อันตราย

(Danger)
รหัสเตือนอันตราย (Hazard Statements)
H280 แกสมีความดัน อาจระเบิดเม่ือ

รอน (Contains gas under pressure; may
explode if heated)

H270 อาจทําใหไฟไหมรุนแรง เปนสาร
ออกซิไดเซอร (May cause or intensify fire; oxidizer)

รหัสการปองกันอันตราย (Precautionary
Statement Prevention)

P220: อยูใหหางจากวัตถติุดไฟได (Keep

away from combustible materials)
P244: ใหวาลวและสวนประกอบการ

ติดต้ังปลอดจากน้าํมันและจาระบ ี(Keep valves
and fittings free from oil and grease)

รหัสขอแนะนําสําหรบัการตอบโตเหตุ
(Precautionary Statement Reaction)

P370 + P376: ในกรณีเกิดเพลิงไหม:
ใหหยดุการร่ัวไหล หากทําไดอยางปลอดภัย (In
case of fire: Stop leak if safe to do so)

รหัสขอแนะนําการจัดเก็บทีบ่รรจุแกส
(Precautionary Statement Storage)

P403: เก็บในท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี
(Store in a well-ventilated place)

ผลกระทบตอสิง่แวดลอมและระบบนิเวศน
แกสออกซเิจนไมมผีลกระทบตอสิง่แวดลอม

และระบบนิเวศน
การกําจัดแกส
อาจระบายสูบรรยากาศในบริเวณท่ีมีการ

ระบายอากาศดี หามฉีดแกสไปยงับริเวณท่ีอาจ
เกดิการสะสมเพราะอาจเปนอันตรายจากอัตรา
สวนผสมสูงผิดปกติ ติดตอผูจําหนายเพื่อขอคํา
แนะนํา

ขอแนะนาํการขนสงแกสออกซเิจน
หลีกเล่ียงการขนสงแกสออกซเิจนดวยรถ

บรรทุกท่ีไมมีการแยกสวนบรรทุกกบัหองคนขับ
ออกจากกนั ตองแนใจวาคนขับรับรูและตระหนกั
ถึงแนวโนมอันตรายท่ีจะเกิดข้ึน รวมถึงสิ่งท่ีจะ

ตองทําเม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน ตอง
แนใจวาถังบรรจุแกสท่ีขนสงมีการผูก มัด รัด
อยางม่ันคงแข็งแรง วาลวถงัแกสปดสนทิและไม
ร่ัวไหล ท่ีหัววาลวสวมปล๊ักหรือท่ีครอบถูกตอง
(ถามี) แนใจวาอุปกรณปองกันวาลว (ถามี)
ติดต้ังอยางถูกตอง พื้นท่ีมีการระบายอากาศ
นอกจากนี้  แนวทางการปฏบัติท้ั งหมดและ
อุปกรณท่ีใชในการขนสงเปนไปตามขอกําหนด
ทุกประการ

REFERENCE
1. DO NOT MIX OXYGEN AND OIL; http:/

/miningquiz.com/pdf/Hazardous_Materials/
DON'T_MIX_OXYGEN_AND_OIL.pdf

2. Oxygen Safety Data; Airgas: an Air
Liquide company

3. Oxygen MSDS: AFROX; a member
of the Linde group


