
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 1993 
CAS#              :  10028-15-6                           O3  
RTECS#         :   RS8225000                          Molecular mass : 48.0                                                               

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไมติดไฟ แตชวยใหสารอื่นติดไฟ 

การเกิดปฏิกิริยาหลายๆ ปฏิกิริยา
อาจทําใหเกิดไฟไหมหรือการ
ระเบิด 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หรือประกายไฟ และหามสูบบุหรี ่
หามสัมผัสกับสารที่ติดไฟได 

ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง: ใชสารดับไฟประเภท
ที่เหมาะสม 

การระเบิด เสี่ยงตอการติดไฟและการระเบิด 
เมื่อสัมผัสความรอนหรือสัมผัส
กับสารติดไฟ (อัลคีน  อีเธอร) 

ทําเปนระบบปด  
มีการดูดระบายอากาศ ใชอุปกรณ
ไฟฟาและไฟสองสวางที่สามารถ
ปองกันการเกิดระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า  
ดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

 

การสูดดม ไอ ปวดศีรษะ หายใจถ่ี ๆ เจ็บคอ 
 

ดูดระบายอากาศ ระบบระบาย
อากาศเฉพาะที่ หรือใชเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทา
ครึ่งน่ังครึ่งนอน ถาจําเปนให
ชวยการหายใจ นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังที่โดนของเหลว: เกิด
อาการนํ้าแข็งกัด 
 

สวมถุงมือที่มีฉนวนปองกันความ
เย็น 

อาการนํ้าแข็งกัด : ลางดวยนํ้า
มากๆ หามถอดเสื้อผาหรือชุด
ทํางานออก นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด สูญเสียการมองเห็น 
 

สวมหนากากปองกันหรือเครื่อง
ปองกันนัยนตา พรอมเครื่องปองกัน
การหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ทําการดูดระบายอากาศ  ถาอยูในสถานะของเหลว หามฉีดนํ้าไปบนของเหลว
โดยตรง (ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว) 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
 

 
ถาอยูในอาคารใหเก็บแยกไวในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากสาร
อื่นทั้งหมด เก็บในที่เย็น สารโอโซนนี้มักเก็บแชแข็งในฮาลอน 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนกาซไมมีสีหรือสีฟา มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : เปนกาซที่หนักกวาอากาศ 
อันตรายทางเคมี : สารน้ีสลายตัวเมื่อทําใหอุนแลวจะใหออกซิเจนออกมา ซึ่งจะเพิ่มอันตรายของการติดไฟ  สารน้ีเปนสารออกซิไดซอยาง
แรงและทําปฏิกิริยารุนแรงกับสารที่ติดไฟไดและสารรีดิวซ ทําปฏิกิริยากับอัลคีน สารอะโรมาติก เชน อะนิลีน และอีเธอร  โบรมีน 
สารประกอบไนโตรเจน และยาง แลวใหสารประกอบที่สามารถเกิดระเบิดจากแรงกระแทกได สารน้ีทําลายโลหะยกเวนทอง 
และพลาตินัม 
 

OZONE (cylinder) โอโซน (บรรจุถัง) ICSC :0068 



ขอมูลสําคัญ 

คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: (light work) 0.1 ppm as TWA; TLV: (moderate work) 0.08 ppm as TWA;  
TLV: (heavy work) 0.05 ppm as TWA; A4 (not classifiable as a human carcinogen); (ACGIH 2004) 
MAK: Carcinogen category: 3B; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ปริมาณของสารในอากาศจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วถึงขีดอันตราย หากรั่วจากภาชนะบรรจุ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตาและทางเดินหายใจ  การหายใจเอาสารนี้เขาไปอาจทํา
ใหเกิดอาการปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ) และอาจทําใหเกิดอาการเหมือนโรคหอบหืด สารในรูปของเหลวทําใหเกิดอาการนํ้าแข็งกัด สารน้ี
อาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง ทําใหเกิดอาการปวดศีรษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานและความรอบคอบลดลง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : การไดรับสัมผัสกาซน้ีซ้ํา ๆ หรือเปนระยะเวลานานอาจมีผลตอปอด 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด :  -112   ํC 
จุดหลอมเหลว :  -193   ํC 

การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 0  ํ C) : 0.1 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 1.6 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจตอพืชเปนพิเศษ 

หมายเหตุ 
อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพัก และ
ใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ควรทําการรักษาระบบการหายใจท่ีเหมาะสมในทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย อาการหอบหืด
มักจะไมปรากฏทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นจากการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพัก และใหแพทยตรวจและ
สังเกตอาการ  ผูที่มีการหอบหืดจากสารน้ี ตอไปควรหลีกเล่ียงการสัมผัสกับสารน้ีอีก ต้ังถังใหสวนที่รั่วอยูดานบนเพ่ือปองกันการรั่วไหล
ของกาซเหลว 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
  
 

OZONE (cylinder) โอโซน (บรรจุถัง) ICSC :0068 

การพัฒนา International Chemical Safety Card (ICSCs) ดําเนินการโดย 
โครงการระหวางประเทศวาดวยความปลอดภัยดานสารเคมี (IPCS) 

รวมกับ องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) องคการสิ่งแวดลอมแหงสหประชาชาติ (UNEP) 
องคการอนามัยโลก (WHO) และคณะกรรมาธิการประชาคมแหงสหภาพยุโรป(Commission of the European Communities) 
การแปล ICSC เปนภาษาไทย ดําเนินการโดยศูนยพัฒนานโยบายแหงชาติดานสารเคมี สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 


