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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

ชื่อผลิตภัณฑ์: Oxygen (ออกซิเจน) 
          CAS registry number (Chemical Abstract Services): 7782-44-7 
           ประโยชน์: สำหรับให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย 
            ชื่อท่ีอยู่ ผู้จัดจำหน่าย: บริษัท แอล เอส เอ็ม อ๊อกซิเจน จำกัด  
           445 หมู่ 3 ถนนเจดีย์หัก-เขางู ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000 
           หมายเลขโทรศัพท์:  0-3231-2987, 0-3239-1750, 0-3231-3483, 08-1995-8059, 09-2409-5599  

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 

    การจำแนกสารเคมีอันตราย  

           □ สารที่ระเบิดได้                  ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                       □ ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ

           □ ของแข็งไวไฟ          สารที่เติมออกซิเจน                             □ สารเป็นพิษ 

           □ สารกัมมันตรังสี                    □ สารทำกัดกร่อนได้                             □ สารก่อมะเร็ง  
           อ่ืนๆ ระบุ ....................... 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  

ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ: Liquid oxygen (ออกซิเจนเหลว) 
แสดงสัญลักษณ์ประเภทความเป็นอันตราย  
 
 
 
 
 
  

4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

คำแนะนำท่ัวไป: ถ้าหายใจเข้าไป ให้ย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศบริสุทธ์ิ ถ้าไม่หายใจให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ รักษาร่างกายผู้ป่วยให้
อบอุ่นและให้พักผ่อน นำส่งไปพบแพทย์  
    การสัมผัสนัยน์ตา: ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์                 

การสัมผัสผิวหนัง: ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ 
     การรับประทาน: การรับประทานไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในการรับสัมผัส  
    การหายใจ: ข้อแนะนำที่สำคัญของแพทย์หลังการรับสัมผัสคือ ย้ายผู้ป่วยไปที่อากาศบริสุทธ์ิ ถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจหรือหายใจ
ติดขัด ให้ใช้เครื่องช่วยหายใจ หากผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นให้ผู้ที่เคยผ่านการฝึกอบรมการช่วยเหลือชีวิตปั๊มนวดหัวใจ และรีบช่วยเหลือให้ 
ผู้ป่วยฟื้นคืนชีพอย่างทันท่วงที 

tel:0-3231-2987
tel:0-3239-1750
tel:0-3231-3483
tel:08-1995-8059
tel:09-2409-5599
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5 มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

        การใช้ถังดับเพลิง: สามารถใช้ถังดับเพลิงได้ทุกประเภท ขึ้นกับชนิดของเชื้อเพลิง  
        อันตรายเฉพาะด้าน: ส่วนใหญ่ภาชนะถูกออกแบบให้สามารถระบายแก๊สที่อยู่ภายในออกมาได้เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึงเกณฑ์ที่ 
กำหนด  

ข้อมูลเพิ่มเติม: วัสดุบางอย่างไม่ติดไฟในบรรยากาศปกติ แต่ถ้าปริมาณความเข้มข้นของออกซิเจนเพียงพอ (มากกว่า 23.5%) จะ
เปลี่ยนให้วัสดุนั้นติดไฟได้อย่างง่าย ถ้าไม่มีการป้องกันเรื่องความเข้มข้นของออกซิเจนในบรรยากาศที่มากเกินไป อาจเกิดอันตรายกับ 
ผู้ปฏิบัติงานได้ ถึงแม้ว่าจะใช้เสื้อผ้ากันไฟก็ตาม 

 

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

ข้อควรระมัดระวังส่วนบุคคล: เสื้อผ้าที่สัมผัสกับออกซิเจนความเข้มข้นสูงๆ จะสามารถกักเก็บออกซิเจนไว้ได้ประมาณ 30 
นาทีหรือนานกว่านั้น ทำให้สามารถติดไฟได้ ดังนั้นถ้าหลังจากปฏิบัติงานกับออกซิเจนความเข้มข้นสูงแล้ว  ต้องอยู่ห่างจากแหล่งที่
ก่อให้เกิดประกายไฟ กรณีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย และต้องใส่เครื่องช่วยหายใจแบบมีถังอากาศแยก (SCBA) 
เม่ือเข้าไปในพื้นที่ที่มีปริมาณออกซิเจนน้อย หรือไม่มีการระบายอากาศ  

วิธีการจัดการสารรั่วไหล: ระบายอากาศในพื้นที่ให้เพียงพอ  
ข้อควรระวังต่อสิ่งแวดล้อม: ไม่ปล่อยสารเคมีออกสู่พื้นที่ใดๆ เนื่องอาจเกิดการสะสม และเป็นอันตรายได้ และต้องมีการ

วางแผนป้องกันแก้ไขกรณีเกิดการหกรั่วไหลของสารเคมีไว้ด้วย   
คำแนะนำเพิ่มเติม: กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ถ้าเป็นไปได้ควรให้หยุดการทำงานพร้อมทั้งเพิ่มการระบายอากาศ และตรวจดูค่า

ความเข้มข้นและจุดที่รั่วของแก๊ส ถ้ารั่วบริเวณตัวถังหรือวาล์ว ให้รีบแจ้ง BIG ที่เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน แต่ถ้ารั่วที่ระบบการใช้งานของผู้ใช้
ให้ปิดวาล์ว แล้วระบายความดันออกด้วยวิธีที่ปลอดภัยให้หมด และใช้แก๊ส เฉื่อยไล่แก๊สในระบบก่อนทำการซ่อมแซม 
 

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  

         การจัดเก็บภาชนะควรเก็บในอาคารที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับแก๊สนั้นๆ ซึ่งต้องเป็นอาคารโล่ง ระบายอากาศได้ดี 
ภาชนะบรรจุที่เก็บไว้นานควรนำมาใช้ก่อน การใช้แก๊สควรทำการตรวจสอบสภาพทั่วไป และตรวจสอบการรั่วของอุปกรณ์เป็นระยะๆ 
ตามข้อกำหนดหรือมาตรฐานที่ระบุไว้ การเก็บภาชนะแรงดันในพื้นที่เปิดควรป้องกันการเกิดสนิมจากสภาพอากาศ พื้นที่ในการจัดเก็บ
ต้องไม่ก่อให้เกิดการกัดกร่อนต่อภาชนะ การเก็บภาชนะต้องเก็บในแนวตั้งมีระบบป้องกันการล้ม ควรปิดวาล์วภาชนะให้แน่นและเลือก
อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการปิด เช่น ที่ครอบวาล์ว หรือปลั๊กอุดวาล์ว อุปกรณ์ป้องกันวาล์ว หรือที่ครอบวาล์วควรปิดให้แน่นและเก็บในที่
เย็น และระบายอากาศได้ดี ควรเก็บภาชนะให้ห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อนหรือประกายไฟ ภาชนะที่บรรจุแก๊สเต็ม และภาชนะเปล่า
ต้องแยกพื้นที่ในการจัดเก็บ ไม่อนุญาตให้เก็บภาชนะในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิเกิน 50 องศาเซลเซียส (122 F) 
        จัดทำฉลากเตือน “ห้ามสูบบุหรี่ หรือก่อให้เกิดประกายไฟ ” ติดแสดงไว้ในพื้นที่จัดเก็บให้เห็นชัดเจน ภาชนะเปล่าให้นำกลับไป
เติมตามช่วงเวลาที่เหมาะสม ต้องแยกพื้นที่เก็บออกซิเจน หรือสารออกซิไดเซอร์ออกจากพื้นที่ที่มีประกายไฟ อย่างน้อย 20 ฟุต (6.1 
เมตร) หรือใช้กำแพงทนไฟก้ันให้ห่างอย่างน้อย 15 ฟุต (1.5 เมตร) โดยกำแพงต้องทนไฟได้อย่างน้อย 30 นาที      

8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)  

ระบบป้องกันทางเดินหายใจ: ผู้ที่ใช้เครื่องช่วยหายใจต้องผ่านการอบรม  
ระบบป้องกันมือสัมผัส: แนะนำให้ใช้ถุงมือที่มีความเหมาะสม แข็งแรงในการปฏิบัติงานกับท่อแก๊ส โดยจะต้องสวมใส่ตลอด 

เวลาที่ปฏิบัติงาน (ถุงมือหนัง)  
ระบบป้องกันนัยน์ตา: ให้ใส่แว่นนิรภัยเม่ือปฏิบัติงานกับท่อแก๊ส  
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8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection) (ต่อ) 

ระบบป้องกันผิวหนัง และร่างกาย: ไม่อนุญาตให้ปฏิบัติงานกับแก๊สเหลวหากไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน ผิวหนัง เช่น เสื้อแขนยาว 
ถุงมือป้องกันความเย็น และให้ใส่รองเท้านิรภัยเม่ือปฏิบัติงานกับท่อแก๊ส  

ระบบป้องกันเฉพาะด้านสุขศาสตร์: จัดให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อับอากาศ ถุงมือที่ใช้ต้อง
สะอาดไม่เปื้อนน้ำมัน หรือจาระบี 

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties) 

สถานะ: มี 2 สถานะ ได้แก่ แก๊ส และแก๊สเหลว         สี: ไม่มีส ีกลิ่น: ไม่มีกลิ่น  
น้ำหนักโมเลกุล: 32 g/mol                         ความหนาแน่นไอ: 1.1 (อากาศ = 1)  
ความถ่วงจำเพาะ: 1.1 (น้ำ = 1)                     ความดันไอ: ไม่สามารถวัดได้  
ความหนาแน่น (สถานะเป็นไอ): 0.081 lb/ft3 (0.0013 g/cm3) at 70 F (21 °C)  
ปริมาณเฉพาะ: 2.08 ft3/lb (0.7540 m3/kg) at 70 F (21 °C)  
จุดเดือด: -297 F (-183 °C)                                   อุณหภูมิวิกฤต: -180 F (-118 °C) 

  จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง: -362 F (-219 °C)              อุณหภูมิที่สามารถติดไฟได้เอง: ไม่สามารถวัดได้  
ความสามารถในการละลายน้ำ: 0.039 g/l 

10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)  

ความคงตัว: แก๊สน้ีมีความเสถียรในบรรยากาศปกติ  
สารท่ีเข้ากันไม่ได้: สารไวไฟ สารอินทรีย์วัตถุ น้ำมัน จาระบี และวัตถุไวไฟอ่ืน ในสถานะแก๊สเหลวห้ามใช้กับเหล็กคาร์บอน 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

อันตรายต่อสุขภาพ  
โดยการหายใจ: การหายใจในบรรยากาศที่มีปริมาณออกซิเจนมากกว่าหรือเท่ากับ 75% ในระยะเวลาไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง อาจ

ทำให้เกิดอาการคัดจมูก ไอ เจ็บคอ เจ็บหน้าอก และหายใจลำบาก ซ่ึงการหายใจเอาออกซิเจนบริสุทธ์ิที่มีแรงดันด้วยอาจทำให้ปอดฉีก
ขาด ตลอดจนระบบสมองส่วนกลางด้วย  

โดยการสัมผัสนัยน์ตา: หากสัมผัสกับแก๊สเหลวโดยตรงจะไหม้ด้วยความเย็น/น้ำแข็งกัด  
โดยการสัมผัสผิวหนัง: หากสัมผัสกับแก๊สเหลวโดยตรงจะไหม้ด้วยความเย็น/น้ำแข็งกัด 
โดยการรับประทาน: การรับประทานไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในการรับสัมผัส 
สภาพท่ีเพิ่มความรุนแรงต่อร่างกาย:  
กรณีผู้ที่ได้รับอันตรายจากการสัมผัสกับออกซิเจนมีโรคประจำตัวเก่ียวกับปอด จะส่งผลให้เพิ่มความรุนแรงโดยค่าความเข้มข้น

ของออกซิเจนในเลือดจะสูง ทำให้การหายใจลดลง และการสะสมของคาร์บอนไดออกไซด์จะมีค่าเพิ่มขึ้นจนถึงระดับที่เป็นอันตรายได้
อันตรายเรื้อรังต่อสุขภาพ เด็กทารกที่ได้รับออกซิเจนที่มีความความเข้มข้นสูงๆ อาจทำให้เยื่อนัยน์ตาถูกทำลาย ถึงขั้นตาบอดได้ ส่วน
ผู้ใหญ่ที่ได้รับออกซิเจน 100% ในระยะเวลานานๆ (24 – 48 ชั่วโมง) ก็อาจเกิดอาการลักษณะเดียวกันได้ การได้รับออกซิเจนที่มีความ
เข้มข้นมากกว่าบรรยากาศ 2 เท่า หรือมากกว่าน้ี อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อระบบประสาทส่วนกลาง ซ่ึงมีอาการคือ คลื่นไส้ อาเจียน 
วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด กล้ามเน้ือกระตุก การมองเห็นไม่ชัดเจน สูญเสียการรับรู้ และอาจเป็นลมชักได้ ถ้าได้รับออกซิเจนเข้มข้นมากกว่า 
3 เท่าของบรรยากาศ ระบบประสาทส่วนกลางอาจได้รับอันตรายภายในไม่ถึง 2 ชั่วโมง และถ้าได้รับออกซิเจนเข้มข้นมากกว่า 6 เท่าของ
บรรยากาศ ระบบประสาทส่วนกลางจะถูกทำลายภายใน 2 – 3 นาที 
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12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

ผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ มลพิษทางน้ำ: ไม่มีข้อมูลปรากฎ  
ความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต: ไม่มีข้อมูลปรากฎความคงตัวและการย่อยสลาย 
ความคงตัวของสาร: ไม่มีข้อมูลปรากฎ  
การสะสมในส่ิงแวดล้อม: ผลิตภัณฑ์น้ีไม่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

ข้อมูลการกำจัดของเสีย ของเสียจากการผลิต: ส่งผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานไม่ได้กลับไปยังผู้ขาย และติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจาก
ผู้ขาย 

ภาชนะบรรจุท่ีใช้ไม่ได้:  ส่งภาชนะบรรจุแรงดันที่ใช้งานไม่ได้กลับไปยังผู้ขาย  

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

  มาตรฐาน DOT 
   ชื่อผลิตภัณฑ์: ออกซิเจน หรือแก๊สออกซิเจนเหลว     ประเภท: 2.2 (5.1)        หมายเลข UN/ID: UN 1073  

มาตรฐาน IATA 
 ชื่อผลิตภัณฑ์: ออกซิเจน หรือแก๊สออกซิเจนเหลว       ประเภท: 2.2 (5.1)         หมายเลข UN/ID: UN 1073  
มาตรฐาน IMDG  

   ชื่อผลิตภัณฑ์: ออกซิเจน หรือแก๊สออกซิเจนเหลว        ประเภท: 2.2 (5.1)        หมายเลข UN/ID: UN 1073  
มาตรฐาน TDG  
 ชื่อผลิตภัณฑ์: ออกซิเจน หรือแก๊สออกซิเจนเหลว         ประเภท: 2.2 (5.1)        หมายเลข UN/ID: UN 1073 

ข้อมูลเพิ่มเติม หลีกเลี่ยงการใช้ยานพาหนะขนส่งสินค้าที่ไม่แยกห้องผู้ขับกับพื้นที่เก็บสินค้า พนักงานขับรถขนส่งสินค้าต้อง
ทราบอันตรายของผลิตภัณฑ์ที่ส่ง และสามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินขึ้น ข้อมูลการขนส่งสินค้าที่แสดงน้ี
เป็นข้อมูลทั่วไปไม่ได้เจาะจง รายละเอียดของผลิตภัณฑ์นั้นๆ หากต้องการทราบข้อมูลขนส่งสินค้าเพิ่มเติม กรุณาติดต่อตัวแทน/  
หน่วยงานบริการลูกค้าของ BIG ได้โดยตรง 

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

      มาตรฐานสื่อสารความเป็นอันตรายของ OSHA (29 CFR 1910.1200) ประเภทความเป็นอันตราย (es) ของแก๊สออกซิไดเซอร์ 

และแก๊สแรงดันสูง  

Country Regulatory list Notification 
USA TSCA Included on Inventory 
EU EINECS Included on Inventory 
Canada DSL Included on Inventory 
Australia AICS Included on Inventory 
South Korea ECL Included on Inventory 
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16. ข้อมูลอื่นๆ (other information)  

Storage Class 2A: ก๊าซอัด ก๊าซเหลว หรือก๊าซที่ละลายภายใต้ความดัน  
เงื่อนไข: ก๊าซอัด ก๊าซเหลว หรือก๊าซที่ละลายภายใต้ความดัน ยกเว้นก๊าซภายใต้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋อง

สเปรย์) 
Storage Class 2B: ก๊าซภายใต้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์)  
เงื่อนไข: ก๊าซภายใต้ความดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระป๋องสเปรย์) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ……………………………………………………..                                       ……………………………………………………..     
               (นางสาวสุภัทรา  ศิลปธารากุล)                                                    (นายภาคภูมิ  มนัสวรกิจ) 
                 ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ                                                        นายแพทย์ชำนาญการ 

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง      
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