www.safetylifethailand.com

อันตรายจากแกสออกซิเจน
สําหรับถังแกสออกซิเจน ขางในบรรจุไว
ดวยแกสออกซิเจนซึ่งมีคุณสมบัติไมติดไฟ แต
ชวยใหไฟติด และออกซิเจนที่มีความเขมขนสูง
ถาสัมผัสกับความรอนหรือประกายไฟจะไมใชแค
ชวยใหไฟติดเทานัน้ ทวาจะทําใหเกิดการระเบิด
อยางรุนแรงอีกดวย
เนือ่ งจากออกซิเจนชวยใหไฟติดและเปน
ตัวเรงปฏิกริ ยิ า วัสดุบางอยางไมตดิ ไฟ แตทภี่ าวะ
ความเขมขนของออกซิเจนมากกวา 23.5% จะ
ทําใหวัสดุนั้นติดไฟอยางงายดาย
น้ํามัน จาระบี หรือน้ํามันหลอลื่นเปน
สารไฮโดรคารบอน ซึ่งเมื่อรวมตัวกับออกซิเจน
ที่ความเขมขนสูงๆ สามารถจะระเบิดไดเองที่
อุณหภูมิปกติ ดังนั้นอุปกรณที่ใชงานเกี่ยวกับ
ออกซิเจนทุกชนิด จึงหามหยอดน้ํามันหลอลื่น
หรือทาจาระบีอยางเด็ดขาด ดังทีม่ คี าํ เตือนทีเ่ กจ
วัดแรงดันที่ถังออกซิเจน “Oxygen Use No Oil”
ออกซิเจนทีม่ ีความดัน (ออกซิเจนอัดใน
ถังบรรจุ) กับสารไฮโดรคารบอน (น้าํ มัน จาระบี
ฯลฯ) สามารถเกิดปฏิกิรยิ ารุนแรงตอกันถึงขั้น
เกิดระเบิดได เพือ่ ความปลอดภัย อยาใหน้ํามัน
หรือจาระบีสั มผั สแกสออกซิเจนที่ มีความดัน
แมแตปริมาณสารไฮโดรคารบอนเพียงเล็กนอย
หากมีอตั ราสวนผสมของออกซิเจนสูงในบริเวณ
นั้นก็ถือวาเปนอันตรายอยางยิ่ง

จากนั้นไดเกิดการระเบิดอยางรุนแรง คนงาน
เสียชีวิตทันที
อีกกรณีหนึง่ ชางแอรใชออ กซิเจนอัดเขา
ไปในระบบแอรเพื่อหารอยรั่ว แทนการใชกาซ
ไนโตรเจน (กาซเฉื่อย) ทําใหเกิดการระเบิด
ชางแอรเสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุทันทีเชนกัน
ขอควรระวังในการใชงานอุปกรณแกส
ออกซิเจน
 ดู แ ลรั ก ษาและซ อ มบํา รุ ง ชิ้ น ส ว นที่

ในความเปนจริงแลว สารอินทรียใดๆ
เมือ่ สัมผัสกับออกซิเจนที่มคี วามดันก็ทาํ ใหเกิด
ปฏิกิริยารุนแรงไดทั้งสิ้น
ตัวอยางอุบตั เิ หตุจากการใชแกสออกซิเจน
คนงานใชถงั บรรจุแกสออกซิเจน (ความ
เขมขน 99.7%) ตอเขากับสวานลมแทนถังลม
หรือปมลม (ในถังลมหรือปมลมจะเปนอากาศ
อัดแรงดัน) แลวหยอดน้ํามันหลอลื่ นที่ สวาน

เกี่ ยวกั บ แรงดั นและตั ว เชื่ อมต อต า งๆ ของ
อุปกรณ อยาใหปนเปอ นฝุน หรือจาระบี รวมถึง
คราบสกปรกอื่นๆ
 ทําตามคําแนะนําของผู ผลิตเกี่ ยวกับ
ยานแรงดันใชงานทีถ่ กู ตอง รวมถึงการดูแลรักษา
และการเก็บอุปกรณ
 ใช ประแจที่ มี ขนาดถู ก ต องในการไข
เกจวดั เขากับหัวปรับความดันแกส (Regulator)
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ตั วอย าง น้ํ า มั น สั มผั ส กั บแก ส ออกซิ เ จนที่ มี ความดั น คนงานรายนี้ เป น ลู กจ างของบริ ษั ท รั บเหมาช วงแห งหนึ่ งในประเทศไนจี เรี ย มี น้ํ า มั นติ ดอยู บ น
มื อข างซ ายของเขาขณะปรั บความดั นที่ หั วปรั บถั งแกสออกซิเจนซึ่ งมีแกสออกซิเจนรั่ วไหลออกจากที่ รัดสายสงแก ส (Leak at Clamp) น้ํา มั นกั บแกสออกซิเจน
ทําปฏิกริ ยิ ากันเกิดการลุกไหมรนุ แรง ไฟไหมมอื ซายของคนงาน และปุม ปรับแรงดันแกส (Regulator Adjusting Knob) ถูกไหมเสียหาย แตกออกเปนสองสวน

ใหแนน


หามใชทรี่ ดั สายสงแกสหรือวัสดุทดแทน
ทีไ่ มไดรบั การรับรองจากผูผ ลิตหรือตัวแทนผูผ ลิต
ขอแนะนําความปลอดภัยในการใชแกส
ออกซิเจน (Safety Instructions)
1. แกสออกซิเจนโดยตัวของมันเองไมไวไฟ
แตวตั ถุใดๆ ทีล่ กุ ไหมไดในอากาศจะลุกไหมไดดี
ขึ้นถามีออกซิเจน น้ํามัน จาระบี หรือสารที่มี
พื้นฐานเปนปโตรเลียมและสารไวไฟทั่วไปจะมี


ใช ซี ลที่ มี ขนาดตามที่ ผู ผลิ ตแนะนํา

เทานั้น
กอนการใชแกส ใหตรวจสอบการรั่ว
โดยใชน้ําสบู
 หามแตะหั วปรับแกสหรือหั วทอแกส
ดวยมือหรือถุงมือทีเ่ ปอ นจาระบี ฝุน สกปรกหรือ
วัตถุอินทรียใดๆ เพราะอาจทําใหเกิดระเบิดได
 ห ามเอาเกจ ความดั นต่ําไปใส กั บ ท อ
ความดันสูง ใหตรวจซ้ําเสมอ
 หามใชเกจทอ
ี่ อกแบบมาเพือ่ ใหเฉพาะ
ชนิดแกสไปใชกับแกสอื่น เชน หามใชเกจแกส
ออกซิเจนไปใชกับทอแกสอะเซทิลีน หรือเกจ
แกสอะเซทิลีนมาใชกับทอแกสออกซิเจน
 หามเปลี่ยนเกจจากหัวปรับความดัน
แกสจากอันหนึ่งไปยังอีกอันหนึ่ง
 หามถอดตัวจํากัดอากาศ (Restrictor)
ออกจากตัวเชื่อมตอเกจ โดยตัวจํากัดอากาศจะ
จํากัดการไหลของอากาศซึ่งชวยจํากัดการเพิ่ม
ขึ้นของอุณหภูมิจากการอัดโดยไมมีการถายเท
ความรอน (Adiabatic Compression)
 หามใชหรือควบคุมหัวปรับแกส ยกเวน
ไดรบั อนุญาตหรือไดการรับรองอยางเปนทางการ
ใหทําได
ขอควรระวังระหวางปฏิบตั งิ าน
เกจอาจจะตกหลนระหวางปฏิบตั ิงานซึง่
พลังงานทีบ่ รรจุอยูใ นแกสอัดความดันอาจไดรบั
ผลกระทบรุนแรง และสงผลใหชิ้นสวนอุปกรณ
ความดันเกิดความเสียหาย ดังนั้น
 ควบคุมความดันแกสอยางชาๆ แกส


อาจรอนขึน้ จากความรอนและการจุดติดไฟ นีค่ อื
สิ่งที่เรียกวา การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิแกสจาก
การอัดโดยไมมกี ารถายเทความรอน (Adiabatic
Compression)
 ให ยืน อยู ในตําแหน งที่ ถั งแก ส ตั้ งอยู
ระหวางตัวคุณกับหัวปรับแกสขณะเปดแกส ทัง้ นี้
เพื่อลดอันตรายจากชิ้นสวนในอุปกรณหัวปรับ
ความดันแกสปลิวมากระทบในกรณีเกิดความ
เสียหายหรือแตกกระจาย
 ใช ก ารตั ดสิ น ใจที่ ดี แ ละสามั ญ สํานึ ก
ในการรับรูอ นั ตรายทีอ่ าจเกิดขึน้ จากการทํางาน

ค าการติ ดไฟสู งขึ้ นเมื่ ออยู ในบริ เวณที่ มี แก ส
ออกซิเจน
2. หามปลอยใหอุปกรณแกสออกซิเจน
สัมผัสกับไฟ ประกายไฟหรือแหลงความรอนอืน่ ๆ
3. หามใชงานตัวปรับความดันหากมีการ
ปนเปอ นน้าํ มันหรือจาระบี หรือมีความเสียหาย
ที่มองเห็นได ใหชางเทคนิคที่ไดการรับรองมา
ทําความสะอาดหรือซอมแซม
4. เช็ดฝุนดวยผาชุบน้ําหมาดๆ หามแช
หัวปรับความดันในน้ํา หากตองการฆาเชื้อ ให
ใชไอโซโพรพิลแอลกอฮอล เช็ดเบาๆ
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5. ห ามเปลี่ ยนหั วปรั บ ความดั นแก ส
ไมวากรณีใดๆ
6. หัวปรับความดันแกสทีต่ ดิ วาลวระบาย
ความดัน (Relief Valve) หากไดยนิ เสียงแกสรัว่
ดังออกมาจากหัวปรับความดัน ใหปดวาลวถัง
แกสแลวติดตอผูจําหนายทันที
7. ตรวจสอบการรัว่ ไหลของถังแกสกอน
นําไปใชงาน หากพบแกสรัว่ ที่ตวั ถัง ใหปด วาลว
และนําถังออกไปตัง้ ไวดา นนอกในจุดทีป่ ลอดภัย
จากนั้นโทรศัพทแจงผูจ ําหนายทันที
8. ห ามปล อยให แก สในถั ง บรรจุ มี
อุณหภูมเิ กิน 125 ํ F (51.7 ํ C) และหามเก็บถัง
บรรจุแกสใกลแหลงความรอนหรือเปลวไฟ
9. หามสูบบุหรี่ ใหนําไมขดี ไฟแช็ค และ
น้ํามันไฟแช็คออกไปพื้ นที่ ที่ มีการเก็บหรือใช
แกสออกซิเจน
10. เมื่อเสร็จสิ้นการใชงานในแตละวัน
แลว ใหปดอุปกรณแกสทั้งหมด
ขอมูลความปลอดภัย (MSDS) : แกส
ออกซิเจน
เลขอางอิงตามระบบองคการสหประชาชาติ
UN Class : 2.2 (แกสไมไวไฟ และไม
เปนพิษ)
UN Number : 1072 (แกสออกซิเจนอัด
CAS number : 7782-44-7 [แกส
-Oxygen, compressed)
ออกซิเจนบริสทุ ธิ์ 100% (Oxygen 100%)]
UN Guide : 122 [แก ส -ออกซิ ไดซ
คุณสมบัตทิ างกายภาพ
(รวมทั้ง Refrigerated Liquids)]
สถานะ : แกส (แกสอัด)
Hazchem warning : 5A Non-flammable
สี : ไมมีสี หรือสีน้ําเงิน
Gas (แกสไมไวไฟ)
กลิ่น : ไมมีกลิ่น

รสชาติ : ไมมีรสชาติ
จุดหลอมเหลว :-218.4 ํ C (-361.1 ํF)
จุดเดือด : -183 ํ C (-297.4 ํ F)
อุณหภูมวิ กิ ฤต :-118.15 ํC (-180.7 ํF)
ความหนาแนนไอ : 1.1 (อากาศ 1.0)
ปริมาตรจําเพาะ : 12.0482 ลูกบาศก
ฟุต/ปอนด
ความหนาแนนของแกส: 0.083 ปอนด/
ลูกบาศกฟตุ
น้ําหนักโมเลกุล: 32 กรัม/โมล
ความดันสูงในการเติมแกส : 300 บาร
ประเภทสารเคมี เ พื่ อการเก็ บ รั ก ษาที่
เขาขาย (อางอิงประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่อง คูมือเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย
พ.ศ. 2550)
Storage Class 2A : แกสอัด แกสเหลว
หรือแกสที่ละลายภายใตความดัน
เงื่อนไข : แกสอัด แกสเหลว หรือแกสที่
ละลายภายใตความดัน ยกเวนแกสภายใตความ
ดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระปองสเปรย)
Storage Class 2B: แกสภายใตความดัน
ในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระปองสเปรย)
เงือ่ นไข : แกสภายใตความดันในภาชนะ
บรรจุขนาดเล็ก (กระปองสเปรย)
ข อ มู ล การระบุ อั น ตราย (Hazards
Identification)
อันตรายหลัก (Main Hazards)
ออกซิเจนเปนแกสไมไวไฟแตชว ยเรงการ
ลุกไหม ดังนั้นจึงตองไมใหน้ํามัน จาระบี หรือ
วัตถุติดไฟไดอื่นๆ สัมผัสกับแกสออกซิเจนอัด

ที่มีอัตราสวนผสมสูง
ผลกระทบตอสุขภาพ (Adverse Health
Effects)
เมื่อสัมผัสแกสออกซิเจนบริสุทธ (หรือ
มี อั ตราส ว นผสมตั้ งแต 75% ขึ้ นไป) ที่ มี
ความดัน 2 เทาบรรยากาศ (2 เทาของความดัน
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ที่ใชหายใจในบรรยากาศปกติ) เปนเวลา 2-3
ชั่วโมง จะเกิดความผลกระทบตอประสาทสวน
การรับรู รวมถึงอาการเวียงเวียน ชักและหมด
สติ เมื่ อสูดแก สออกซิเจนบริสุ ทธิ์ ที่ ความดัน
ใชหายใจในบรรยากาศเปนเวลาหลายชั่ วโมง
จะมีอาการเจ็บหนาอกเนือ่ งจากการไอและการ
หายใจขัด ผูสูบบุหรี่หรือผูสัมผัสอากาศเย็นจัด
จะมีอาการหนักกวาคนปกติ
อันตรายทางเคมี (Chemical Hazards)
แกสออกซิเจนไมไวไฟ แตชว ยวัตถุอนื่ ให
เผาไหมรวมถึงวัตถุที่ปกติไมลุกไหมในอากาศ
และเนื่องจากไมกัดกรอนจึงไมมีผลกระทบตอ
ความมั่นคงของวัสดุกอสราง แตตองหลีกเลี่ยง
การสัมผัสกับวัสดุไวไฟ
การหายใจไอสาร (Vapour Inhalation)
ออกซิเจนบริสุทธิ์ทําใหเกิดระคายเคือง
เยือ่ บุเมือกเฉพาะจุด หากมีการสัมผัสตอไปอาจ
ทําลายเนื้อเยื่อปอด
ขอแนะนําความปลอดภัย
 อานและทําตามขอแนะนําในเอกสาร
ความปลอดภัย (SDS) กอนการใชงาน อานปาย
ระบุวธิ ใี ช เมือ่ ตองใชงานใหพกคูม อื ใชงานติดตัว
ตลอดเวลา เก็บถังบรรจุใหพนมือเด็ก ปดวาลว
ทุกครัง้ หลังใชงานหรือเมือ่ ถังวาง ใชเครือ่ งมือที่
เหมาะสมกับถังบรรจุ หามเปดวาลวกอนมีการ
เชื่อมตอกับอุปกรณที่เตรียมใชงาน เปดวาลว
อย างช าๆ ใช อุ ป กรณ ที่ ระบุ ว าใช ได กั บแก ส
ออกซิเจนเทานั้น

การปฐมพยาบาล
 เมื่อสัมผัสตา ลางตาดวยน้ําปริมาณ
มากทันที โดยเปดเปลื อกตาบนและลางเปน
บางครั้ ง หากใส คอนแท็กเลนส ใหถอดออก
ลางตาเปนเวลา 10 นาที แลวไปพบแพทย
 เมือ
่ หายใจเขาไป เคลือ่ นยายผูป ว ยไป
ยังทีม่ อี ากาศบริสทุ ธิโ์ ดยจัดใหอยูใ นทาทีห่ ายใจ

แกสออกซิเจนทําให เกิดการลุกไหม
รุนแรงและเปนตัวเรงการเผาไหม ถังบรรจุแกส
ออกซิเจนอัดความดันอาจระเบิดไดเมื่อสัมผัส
ความรอน
 เก็บถังบรรจุแกสออกซิเจนใหพนจาก
เสื้อผา วัตถุติดไฟงาย รวมถึงแหลงติดไฟ
 วาลวลดแรงดัน (Reduction Valves)
ตองปราศจากน้ํามันและจาระบี
 กรณีเกิดไฟไหม ใหปด
 วาลวหากทําได
อยางปลอดภัย
 เก็บถังบรรจุแกสออกซิเจนไวในที่รม
และระบายอากาศไดดี


สบาย หากไมหายใจ หรือหายใจผิดปกติ หรือ
หายใจติดขัด ใหใชเครือ่ งชวยหายใจโดยผูไ ดรบั
การฝก หลีกเลีย่ งการชวยหายใจแบบปากสูป าก
เพราะอาจเปนอันตราย ใหเฝาดูอาการ หากมี
ผลกระทบในทางลบ ถาผูป ว ยหมดสติ จัดใหอยู
ในทาผอนคลายและใหการรักษาทางแพทยโดย
ทันที ใหมีอากาศถายเท คลายเครื่องแตงกาย
ใหหลวม เชน คอเสื้อ เนคไท เข็มขัด หรือที่รัด
ขอมือ
 เมื่ อ สั ม ผั ส ผิ ว หนั ง ล า งด ว ยน้ํ า ใน
ปริมาณมาก ถอดเสือ้ ผาและรองเทาทีป่ นเปอ น
ออกไป ใหการดูแลทางแพทยเมื่อมีการแสดง
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ออกมา เสือ้ ผาและรองเทาตองทําความสะอาด
อยางทั่วถึงกอนนํากลับมาใช
ข อควรระวั ง เมื่ อผิ วหนั งหรื อตาสั มผั ส
กับแกสทีข่ ยายตัวอยางรวดเร็วจะทําใหเกิดการ
ไหม หรือความเย็นกัด
การดับเพลิง
สารดับเพลิง เนื่องจากแกสออกซิเจน
ไมไวไฟแตชว ยเรงการเผาไหม สารดับเพลิงทีใ่ ช
ตองเลือกใหเหมาะสมกับเชื้อเพลิงหรือวัตถุที่
กําลังไหมไฟอยูนั้น

อันตรายลักษณะเฉพาะ แกสออกซิเจน
ทําใหการลุกไหมรนุ แรงขึน้ วัตถุทปี่ กติไมลกุ ติด
ไฟในอากาศอาจลุกไหมเมื่ออยูในบรรยากาศ
ที่มีอัตราสวนผสมของอกซิเจนในปริมาณมาก
การตอบโตเหตุฉกุ เฉิน
หากเปนไปไดใหปดวาลวถังบรรจุหรือที่
แหลงซึง่ เกิดการรัว่ ไหล อพยพออกจากพืน้ ที่ ถัง
บรรจุแกสทั้งหมดใหเคลื่อนใหพนรัศมีของไฟ

ถังบรรจุที่เคลื่อนยายไมไดใหฉีดน้าํ จากระยะที่
ปลอดภัยเพื่อหลอเย็น ถังบรรจุที่สัมผัสความ
รอนสูง ใหแยกออกมาแลวสงคืนผูจําหนาย
อุปกรณปอ งกันสวนบุคคล
ตองสวมที่ครอบตา ถุงมือ และรองเทา
นิรภัย เมื่อจัดการกับถังบรรจุแกส
การเฝาระวังสิง่ แวดลอม
เนื่องจากออกซิเจนเปนแกสที่หนักกวา

อากาศจึงอาจเกิดสะสมจนมีอตั ราสวนผสมสูงขึน้
ไดในบางจุดซึง่ อาจทําใหเกิดเพลิงไหมลกุ ลามใน
วงกวาง หากเปนไปได ใหทําการระบายอากาศ
บริเวณที่ไดรับผลกระทบนั้น
มาตรการแก ป ญหาการรั่ วไหลโดย
อุบตั เิ หตุ
การเฝาระวังสวนบุคคล
แมวา ออกซิเจนโดยตัวเองไมลกุ ติดไฟ แต
มันชวยใหวตั ถุอนื่ ติดไฟและเรงการลุกไหม เสือ้ ผา
และวัสดุอนื่ ๆ ซึง่ ตามปกติไมติดไฟ อาจลุกไหม
อยางรุนแรงเมือ่ มีออกซิเจน อาศัยแคประกายไฟ
เพียงครัง้ เดียวหรือแมแตกน บุหรีท่ ยี่ งั ไมดบั สนิท
การเฝาระวังสิง่ แวดลอม
ออกซิเจนไมเปนอันตรายตอสิง่ แวดลอม
แตให ระวังบรรยากาศที่ มี อัตราสวนผสมของ
ออกซิเจนในปริมาณมากจะไปสัมผัสกับวัตถุตดิ
ไฟไดที่ มี ความรอนอยู แลว หากเป นไปได ให
ระบายอากาศเพือ่ ใหอตั ราสวนผสมของออกซิเจน
เบาบางลง
การรัว่ ไหลเล็กนอย
ป ดวาล วถั ง บรรจุ หรื อแหล ง ออกซิ เจน
แลวระบายอากาศบริเวณนั้น
การรัว่ ไหลปริมาณมาก
ใหทาํ การอพยพออกจากบริเวณเกิดการ
รั่วไหล ปดวาลวของแหลงออกซิเจนหากทําได
โดยไมมีความเสีย่ ง ระบายอากาศโดยใชพดั ลม
เปาอากาศเขา (forced-draught) ถาจําเปน
การจัดการและการเก็บ
อยาใหถังบรรจุเลื่อนหรือไปกระทบขอบ
แหลมคม ถังบรรจุแกสออกซิเจนตองไมเก็บไว
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ใกลกบั ถังบรรจุแกสอะเซทิลนี หรือแกสติดไฟได
อืน่ ๆ ถังบรรจุแกสออกซิเจนสามารถวางแนวนอน
ไดหากผูกมัดปลายแตละขางอยางแนนหนา
การควบคุ มการสั มผั ส /การป องกั น
สวนบุคคล
อันตรายจากการสัมผัสในการทํางาน
หลีกเลีย่ งการสัมผัสบรรยากาศทีม่ อี ตั รา
สวนผสมออกซิเจนสูง เนือ่ งจากจะทําใหเสื้อผา
ที่สวมใสเกิดการอิ่มออกซิเจน และหากเสื้อผา
เหลานี้มีการจุดติดไฟจะเกิดการลุกไหมรนุ แรง
ทําใหผูสวมใสไดรับบาดเจ็บจากการถูกไฟไหม
มาตรการควบคุมทางวิศวกรรม
มาตรการควบคุมทางวิศวกรรมใชเพื่ อ
ลดการสัมผัสบรรยากาศที่มอี ตั ราสวนผสมของ
ออกซิเจนสูง วิธกี ารทัว่ ไปทีใ่ ชกนั คือการระบาย
อากาศโดยใชพัดลมเปาอากาศเขา (forceddraught) เปนการนําอากาศบริสทุ ธิจ์ ากภายนอก
เขาไปทีร่ ะดับพืน้ หรือใกลระดับพืน้ เพือ่ ใหอตั รา
สวนผสมของออกซิเจนเจือจางจนถึงระดับปกติ
การปองกันสวนบุคคล
ใหสวมใสที่ครอบตา ถุงมือ รองเทา เมื่อ
ปฏิบัติงานกับถังบรรจุแกสออกซิเจน
สัญลักษณการเตือนอันตราย
คําเตื อน (Signal word) : อั นตราย
(Danger)
รหัสเตือนอันตราย (Hazard Statements)
H280 แกสมีความดัน อาจระเบิดเมื่อ
รอน (Contains gas under pressure; may
explode if heated)
H270 อาจทําใหไฟไหมรนุ แรง เปนสาร
ออกซิไดเซอร (May cause or intensify fire; oxidizer)
รหัสการปองกันอันตราย (Precautionary
Statement Prevention)
P220: อยูใ หหา งจากวัตถุตดิ ไฟได (Keep

ระบายอากาศดี หามฉีดแกสไปยังบริเวณทีอ่ าจ
เกิดการสะสมเพราะอาจเปนอันตรายจากอัตรา
สวนผสมสูงผิดปกติ ติดตอผูจําหนายเพื่อขอคํา
แนะนํา
ขอแนะนําการขนสงแกสออกซิเจน
หลีกเลีย่ งการขนสงแกสออกซิเจนดวยรถ
บรรทุกทีไ่ มมกี ารแยกสวนบรรทุกกับหองคนขับ
ออกจากกัน ตองแนใจวาคนขับรับรูแ ละตระหนัก
ถึงแนวโนมอันตรายที่จะเกิดขึ้น รวมถึงสิ่งที่จะ

away from combustible materials)
P244: ใหวาลวและสวนประกอบการ
ติดตัง้ ปลอดจากน้าํ มันและจาระบี (Keep valves
and fittings free from oil and grease)
รหัสขอแนะนําสําหรับการตอบโตเหตุ
(Precautionary Statement Reaction)
P370 + P376: ในกรณีเกิดเพลิงไหม:
ใหหยุดการรัว่ ไหล หากทําไดอยางปลอดภัย (In
case of fire: Stop leak if safe to do so)
รหัสขอแนะนําการจัดเก็บทีบ่ รรจุแกส
(Precautionary Statement Storage)
P403: เก็บในที่มีการระบายอากาศที่ดี
(Store in a well-ventilated place)
ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมและระบบนิเวศน
แกสออกซิเจนไมมผี ลกระทบตอสิง่ แวดลอม
และระบบนิเวศน
การกําจัดแกส
อาจระบายสูบ รรยากาศในบริเวณทีม่ กี าร

ตองทําเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน ตอง
แนใจวาถังบรรจุแกสที่ขนสงมีการผูก มัด รัด
อยางมัน่ คงแข็งแรง วาลวถังแกสปดสนิทและไม
รั่วไหล ที่หัววาลวสวมปลั๊กหรือที่ครอบถูกตอง
(ถามี) แนใจวาอุปกรณปองกันวาลว (ถามี)
ติดตั้ งอยางถูกตอง พื้นที่มีการระบายอากาศ
นอกจากนี้ แนวทางการปฏ บั ติ ทั้ งหมดและ
อุปกรณทใี่ ชในการขนสงเปนไปตามขอกําหนด
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
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