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 กาซออกซิเจนที่บรรจุในทอ(Cylinder) ถูกใชในโรงงานอตุสาหกรรม ในทางการแพทย 
รวมถึงภายในบานดวย  เชน 

- การเชื่อม การตัดโลหะและงานอื่นที่คลายคลึงกัน 
- ใชชวยในการหายใจของผูที่หายใจลําบาก 
- ใชใน Hyperbaric chamber  ในการรักษาทางการแพทย 
- ใชใน Decompression chamber สําหรับคนที่ทํางานในที่ที่มีความกดอากาศ 

หรืองานดําน้ํา 
- ใชในการถนอมและการบรรจุอาหาร  
- ใชในอุตสาหกรรมเหล็กกลา 
- ใชในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี 
 
 
 
อากาศที่เราหายใจประกอบดวยออกซิเจนประมาณ 21% ถาปราศจากกาซออกซิเจนเราจะ 

ตายภายในไมกี่นาที   เปนเรื่องยากที่จะเชือ่วากาซออกซเิจนก็มีอันตราย ซ่ึงอันตรายนั้นก็คือการเกดิ
เพลิงไหมและการระเบิด 
 กาซออกซิเจนมีพฤติกรรมแตกตางจากอากาศปกติ อากาศอัด ไนโตรเจนและกาซเฉือ่ย
อ่ืนๆ  กาซออกซิเจนบริสุทธิ์ที่ความดันสงู เชนกาซออกซิเจนที่บรรจุในทอ(cylinder) สามารถ
เกิดปฏิกิริยารุนแรงกับวัสดธุรรมดาทั่วไป เชน น้ํามัน ไข(Grease)  วัตถุที่อาจติดไฟไดเอง เชน ส่ิง
ทอ ยาง และแมกระทั่งโลหะก็สามารถลุกติดไฟอยางรนุแรงไดในกาซออกซิเจน 
 การเพิ่มขึ้นเลก็นอยของออกซิเจนในอากาศ เชน เพิ่มจาก 21% เปน 24 % สามารถ
กอใหเกิดสภาพการณที่เปนอันตรายได  การลุกไหมจะเกิดไดงาย  เกิดความรอนสูงกวาและรุนแรง
กวาในอากาศปกติและยากในการดับไฟ  การรั่วของกาซออกซิเจนจากวาลวหรือทอนํากาซในหอง
ที่มีการระบายอากาศไมดีหรือในที่อับอากาศ จะทําใหความเขมขนของกาซออกซิเจนเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วจนถึงระดับที่เปนอนัตราย 
 สาเหตุหลักของการเกิดเพลิงไหมและการระเบิดขณะที่มกีารใชกาซออกซิเจน คือ  

- ปริมาณกาซออกซิเจนในอากาศเพิ่มขึ้นจากการรั่วของอปุกรณ 
- ใชวัสดุที่เขากนัไมไดกับออกซิเจน 

อันตรายจากออกซิเจน 

การปองกันการเกิดเพลิงไหมและการระเบิดจากการใชออกซิเจน 
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- ใชออกซิเจนกบัอุปกรณที่ไมไดออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับออกซิเจน 
- ใชงานอุปกรณที่เกีย่วกับออกซิเจนไมถูกตองหรือไมระมัดระวัง 
 

 
นายจางหรือเจาของกิจการตองทําการประเมินความเสี่ยงจากการใชออกซิเจนในสถานที่ 

ทํางานและตองมีมาตรการในการลดเละควบคุมความเสีย่ง มีมาตรการปองกันและการปฏิบัติเมื่อ
เกิดเหตุที่มั่นใจไดวามีความปลอดภัยตอคนงานและชุมชน 
  
 
 

การมีออกซิเจนอยูในอากาศมากเกินไปหมายถึงสภาวะทีร่ะดับของกาซออกซิเจนสูงกวา
ปริมาณกาซออกซิเจนในอากาศตามปกต ิ กาซออกซิเจนเปนกาซที่ไมมสีี ไมมีกล่ิน ไมมีรส การมี
ปริมาณกาซออกซิเจนสูงในบรรยากาศไมสามารถรับรูไดโดยการใชความรูสึกของคน 

อันตรายหลักตอคนงานที่เกดิจากการมีออกซิเจนมากเกนิไปในอากาศ คือ การที่เสื้อผาหรือ
ผมสามารถติดไฟไดงาย กอใหเกิดอนัตรายรุนแรงหรือถึงชีวิตจากเพลิงไหม เชน การลุกติดไฟของ
เสื้อผาและที่นอนจากการสูบบุหร่ีขณะที่มกีารรักษาโดยการใชออกซิเจนในคนปวยทีห่ายใจลําบาก 
การสูบบุหร่ีจงึเปนขอหามในที่ที่มีการใชออกซิเจน 

การมีกาซออกซิเจนมากเกินไปในอากาศมสีาเหตุมาจาก 
- การรั่วไหลจากทอบรรจุ ทอนํากาซ วาลว ขอตอ ที่เสียหายหรือเชื่อมตอไมด ี
- การเปดวาลวโดยจงใจหรือโดยอุบัติเหต ุ
- การปดวาลวไมสนิทหลังการใชงาน 
- การใชออกซิเจนมากเกินไปในการตัด เชื่อมหรืองานอื่นที่คลายคลึงกัน 
- การระบายอากาศที่ไมดีในบริเวณที่มกีารใชออกซิเจน 
การปองกันไมใหเกดิสภาวะออกซิเจนมากเกินไปในบรรยากาศ คือ การบํารุงรักษาอุปกรณ 

ที่เกี่ยวกับออกซิเจนใหอยูในสภาพดีและระมัดระวังในการใชงาน    การระบายอากาศที่ดีจะชวยลด
ความเสี่ยงที่จะมีออกซิเจนมากเกินไปในบรรยากาศ 

การมีออกซิเจนมากเกนิไปในบรรยากาศอาจเปนผลมาจากการใชออกซิเจนในทางทีผิ่ด ไม 
ควรใชออกซิเจนในกรณีตอไปนี ้

- ใชทําความเยน็หรือเพิ่มอากาศ ในที่อับอากาศ 
- ใชในการเปา ขจัดฝุนจากเครื่องจักรหรือเสื้อผา 
ถาหากสงสัยวาการมีออกซิเจนมากเกินไปในบรรยากาศเกิดจากการรั่วไหล จะตองปด 

การประเมินความเสี่ยง 

หลีกเลี่ยงการมีกาซออกซิเจนในอากาศมากเกินไป 
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ระบบการจายออกซิเจน ดับบุหร่ีหรือเปลวไฟ ทําการระบายอากาศ  หาจุดร่ัวไหลและซอมแซมให
เรียบรอย 
 หากสงสัยวาเสื้อผาถูกปนเปอนดวยออกซิเจน ใหนําเสื้อผาออกไปในที่โลง เพื่อตากลมให
ออกซิเจนถูกระบายออกไป   
  
  

อุบัติเหตุที่เกีย่วเนื่องกบัออกซิเจนที่พบมากคือ การเกิดการรั่วไหลจากการเสียหายของทอ
บรรจุหรือทอนํากาซออกซิเจนในที่อับอากาศ  เมื่อมีการเชื่อมหรือมีการทํางานที่มีการเผาไหม  
เสื้อผาของคนงานที่เปรอะเปอนออกซิเจนจะลุกตดิไฟ ทําใหเกดิการบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตได 
 ไมควรนําทอบรรจุกาซออกซิเจนลงไปในที่อับอากาศ ควรใชทอนํากาซตอเขาไปแทน และ
ทอนํากาซนี้จะตองนําออกนอกที่อับอากาศทันทีที่เสร็จงานหรือพักงานและเมื่อเลิกงานในแตละวนั 
หากไมสะดวกที่จะนําทอนาํกาซออกจากที่อับอากาศ  ตองถอดทอนําออกจากทอบรรจุ(cylinder)
หรือหัวจายออกซิเจน 
 ถามีความเสี่ยงสูงที่จะเกดิสภาวะที่มีออกซิเจนมากเกินไปในที่อับอากาศหรือหองที่มีการ
ระบายอากาศไมดี ควรมอุีปกรณตรวจวดัปริมาณออกซิเจน 
  
 
 
 วัสดุบางอยางเมื่อสัมผัสกับออกซิเจนที่มีความดันสูงจะเกดิการระเบิด  วสัดุบางชนิดอาจ
ลุกติดไฟไดเอง วัสดุพวกนี้เขากันไมไดกบัออกซิเจน 
 อุปกรณที่ออกแบบมาใหใชกับออกซิเจนจะตองทําจากวสัดุและสวนประกอบที่ถูกทดสอบ
และพิสูจนแลววาเขากันไดกับออกซิเจน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย 
 การใชวัสดหุรือสวนประกอบที่คลายคลงึกันแตไมไดพิสูจนวาเขากันไดกับออกซิเจน  
จะกอใหเกิดอนัตรายอยางมากและเปนสาเหตุของการเกดิอุบัติเหตุขึ้นบอยๆ 
 คุณตองระมัดระวังเมื่อตองการเปลี่ยนอุปกรณ ดังนี ้

1. แหวนและปะเก็น(O-rings and Gasket) 
มียางและยางสังเคราะหมากมายนับรอยชนิดที่ใชทํา O-rings and Gasket  เกือบจะ 

ทั้งหมดเขากนัไมไดกับออกซิเจน 
2. สวนประกอบที่เปนโลหะ 

โลหะและโลหะผสมหลายชนิดไมเหมาะที่จะใชกับออกซิเจน 
3. อุปกรณควบคมุความดัน(Pressure Regulator) 

ตองมั่นใจวาอตัราการทนความดันของ regulator  ตองไมนอยกวาความดันจายออก 

สถานที่อับอากาศ 

อยาใชวัสดุท่ีเขากันไมไดกับออกซิเจน 
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ขณะที่ทอมีกาซอยูเต็ม   Pressure regulator  ที่ใชกับเครื่องเช่ือมดวยกาซ หรือที่ใชในการแพทย ตอง
เปนไปตามมาตรฐาน หากสงสัยควรตรวจสอบกับผูผลิตหรือผูจําหนาย  น้ํามันหรือผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม หามใชกับ หรือใกลกับ oxygen regulators  เพราะผลิตภัณฑเหลานี้จะทําให  regulator 
เกิดเพลิงไหมหรือระเบิดได 

4. ทอนํากาซออกซิเจน (Oxygen hose) 
ทอนําออกซิเจนชนิดออนทีใ่ชสําหรับการเชื่อม ตองเปนไปตามมาตรฐาน  

5. สารหลอล่ืน(Lubricants)  
มีกฎวาตองหลีกเลี่ยงจากน้ํามันหลอล่ืน   น้ํามันหลอล่ืนที่ผลิตมาเพื่อใชกับ 

ออกซิเจนเทานั้นจึงจะใชไดและตองเปนชนิดที่ผูผลิตระบุใหใชเทานั้น 
6. สายเทป (Tape) 

หลีกเลี่ยงการใชสายเทป แตถาจะใชตองใชชนิดที่ระบุใหใชกับออกซิเจนทานั้น 
และตามที่ผูผลิต จําหนายอปุกรณนัน้ๆ แนะนําใหใช 

7. สวนประกอบอื่นๆ(Other components)  
แมวาวัสดุที่ใชจะเขากนัไดกบัออกซิเจน แตรูปรางและองคประกอบของสวนประกอบ 

จะมีความสําคญัในการลดความเสี่ยงจากการเกิดเพลิงไหม   สวนประกอบที่ไดรับการรับรองจาก 
ผูผลิตเทานั้นจึงจะนํามาใชในการซอม เปลี่ยนอุปกรณทีใ่ชกับออกซิเจน  

ตองมั่นใจวาระบบที่ใชกับออกซิเจนความดันสูงไดถูกออกแบบ  สราง  ติดตั้ง  ทดสอบ
และรับรองการใชงานโดยผูชํานาญการ มีความรูดานนี้โดยเฉพาะ 

อุปกรณและเครื่องมือที่ใชกบัออกซิเจนตองระบุช่ือกาซและความดันใชงานที่ปลอดภัย 
อุปกรณปรับ-ควบคุมความดันของกาซแตละชนิดจะออกแบบมาโดยเฉพาะ ไมสามารถใชรวมกนั
หรือแทนกนัได  ตองตรวจสอบใหมั่นใจวา regulator และ valve fitting ใชงานรวมกนัไดถูกตอง 
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 อุบัติเหตุรายแรงหลายครั้งเกดิจากการใชออกซิเจนแทนที่กาซอื่น  เชน  อากาศ  

อากาศอัดหรือไนโตรเจน  ออกซิเจนสามารถทําปฏิกิริยาระเบิดไดกับน้าํมันและไข(Grease) และ 
คนงานตองตายและบาดเจ็บจากการระเบิดของ ปม  เครื่องยนต ยางและอุปกรณความดันตางๆ 

ออกซิเจนสามารถทําใหวัสดอ่ืุนติดไฟไดเอง ผลของไฟทําใหเกดิความเสียหายตออุปกรณ  
เครื่องมือ และทําใหเกดิการบาดเจ็บ 
 

ออกซิเจนทําปฏิกิริยากับน้ํามนัไฮดรอลิคกอใหเกิดการระเบิดและเพลิงไหมอยางรุแรง 

 
สภาพความเสียหายที่เกิดจากการระเบิดของเครื่องไฮดรอลิคที่เกิดจากการเติมกาซออกซิเจนแทนที่จะเติม 

กาซไนโตรเจน ทําใหมีผูเสียชีวิต 3 ราย ทรัพยสินเสียหาย ประมาณ 10 ลานบาท 
 

ไมใชออกซิเจนกับอุปกรณไมไดถูกออกแบบมาใหใชกับออกซิเจน 
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ไมควรใชออกซิเจน สําหรับ 
- อุปกรณที่ใชลมขับเคลื่อน(driving pneumatic tools) 
- ใชสูบลมยางรถ 
- ระบบเพิ่มแรงดันและไลอากาศ(pressurizing and purging system) 
- ใชแทนอากาศหรือกาซเฉื่อย 
- ใชติดเครื่องยนตดีเซล 
ไมอัดกาซออกซิเจนเขาไปในอุปกรณใดๆ นอกจากวาอปุกรณนัน้ไดถูกออกแบบมา 

เพื่อใชกับออกซิเจนโดยผูชํานาญการ 
 
 

 
ถาใชทอบรรจุออกซิเจนและอุปกรณโดยขาดความระมดัระวังหรือผิดวธีิอาจเกิดเพลิงไหม 

ได  ผูใชออกซเิจนตองรูและเขาใจในอนัตรายที่จะเกิดขึน้และควรไดรับการอบรม ฝกฝนในการ 
ใชงานอุปกรณที่ใชกับออกซิเจน 
 1. การเก็บทอบรรจุออกซิเจนที่เหมาะสมตองหางจากทอบรรจุกาซไวไฟอยางนอย 20 ฟุต
หรือแยกพื้นทีเ่ก็บโดยกั้นดวยกําแพงทนไฟสูงอยางนอย 5 ฟุตและทนไฟไดอยางนอย 30 นาที   
มีการระบายอากาศที่ดี  หามเก็บไขและน้ํามันใกลกับออกซิเจน และหามทาไขหรือน้ํามันบนขอตอ 
ทอบรรจุกาซมีโซคลองกันลม 

 
 

การดูแลทอบรรจุกาซออกซิเจนและอุปกรณ 
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        2  เคลื่อนยายทอบรรจุออกซิเจนดวยความระมัดระวัง ใชรถเข็นที่ออกแบบมา 
โดยเฉพาะในการเคลื่อนยาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเคลื่อนยายทอบรรจุกาซโดยรถที่ออกแบบมาโดยเฉพาะมีโซรัดกันลม ถังกาซที่ไมไดใชงานมีโซคลองกันลม 
 
              3. ใชโซหรืออุปกรณจับยดึทอบรรจุเพื่อปองกันการลม 

 

 
อุปกรณท่ีใชกับออกซิเจน ตอง 

1. เปดวาลวอยางชาๆ  การเปดวาลวอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งวาลวของทอบรรจุ 
กาซ จะเปนผลใหออกซิเจนมีความเร็วสูงมากในชวงเวลาสั้นๆ อนุภาคอื่นจะถูกผลักดันออกจาก
ระบบอยางรวดเร็วทําใหเกดิความรอนจากการเสียดสี  ในทางกลับกันถาระบบมีปลายตัน(dead end)  
เชนการมี  regulator  ตออยูกบัทอบรรจุออกซิเจน ความรอนสามารถเกิดขึ้นจากการอัดตัวของ
ออกซิเจน  ทั้ง 2 กรณีทําใหเกิดเพลิงไหมได  
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2.  ตองมั่นใจวาสกรูปรับแรงดันของ  pressure regulator  คลายออกเต็มที่   เพื่อวา  
regulator outlet valve  จะถกูปดกอนทีจ่ะเปดวาลวทอบรรจุออกซิเจน โดยเฉพาะเมื่อเปดวาลวทอ
บรรจุเปนครั้งแรกหลังจากเปลี่ยนทอบรรจุออกซิเจน 

3. ตองมั่นใจวาวาลวทอบรรจุถูกปดและทอนาํกาซถูกถอดออกทุกครั้งเมื่อเลิกใชงาน  
อยาตัดการจายออกซิเจนโดยการงอหรือหนีบทอนํากาซเมื่อตองการเปลี่ยนอุปกรณ 

4. รักษาทอนํากาซและอุปกรณใหอยูในสภาพดี ควรทําการทดสอบการรั่วโดยใช 
สารละลายที่เหมาะสมที่ไดรับการรับรองใหใชกับออกซิเจน สบูหรือของเหลวที่มีสวนผสมของ 
grease ไมควรใช  
การทํางานกับทอบรรจุกาซออกซิเจนควรปฏิบตัิ  ดงันี ้

1. รักษาอุปกรณที่เกี่ยวของกับออกซิเจนใหสะอาด  การปนเปอนโดยฝุน อนุภาค  ทราย 
 น้ํามัน grease และฝุนทั่วไปในอากาศ อาจมีศักยภาพที่จะกอใหเกดิเพลิงไหมหรือระเบิดได   
อุปกรณที่ยกยายไดและถูกปนเปอนไดงาย ควรระมัดระวงัรักษาใหสะอาด 

2. ใชมือที่สะอาดหรือสวมถุงมือที่สะอาด ในการประกอบอุปกรณที่ใชกับออกซิเจน เชน 
การติดตั้ง เชื่อมตอ pressure regulator การตอขอตออุปกรณตางๆ 

3. สวมชุดที่สะอาด ไมเปรอะเปอนน้ํามันหรือสารอื่นที่ติดไฟไดงาย 
 

 
1. บริเวณทีใ่ชกาซออกซิเจนตองมีการระบายอากาศที่พอเพียง 
2. อุปกรณดับเพลิง เครื่องดับเพลิง อยูในสภาพที่ด ีพรอมใชงาน 
3. ทางหนีภยั ทางออกฉุกฉินตองไมมีส่ิงกีดขวาง. 

 
   

 
 
แปลและเรียบเรียงโดย: นายทศพล  ยันตรีสิงห นักวิทยาศาสตร 8 ว  กลุมความปลอดภัยสารเคมี 
             สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
เอกสารอางอิง:              1. TAKE CARE WITH OXYGEN. Fire and explosion hazards in the use       
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                                          http://www.hse.gov.uk 

       2. Oklahoma State University. Compressed  gas cylinder safety.      
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ขอควรระวังทั่วไป 


