มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
THAI INDUSTRIAL STANDARD
มอก. 540

2545

ออกซิเจนการแพทย
MEDICAL OXYGEN

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม

ICS 11.120.99

ISBN 974-608-722-3

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

ออกซิเจนการแพทย

มอก. 540

2545

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0 2202 3300

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทัว่ ไป เลม 119 ตอนพิเศษ 103ง
วันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2545

คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 159
มาตรฐานออกซิเจน
ประธานกรรมการ
รศ.ประดิษฐ สมประกิจ

ผแู ทนโรงพยาบาลศิรริ าช

กรรมการ
นายวิกรม เสงคิศริ ิ
นางสาวเกษร ตันนุกจิ
นางธัญพร สาคร
นายนารถ พรหมรังสรรค
นาวาเอกหญิงอัจฉรา จันทรอารีย
นาวาตรีสงิ หลักษณ กล่ำเสถียร
นางสดศรี เนียมเปรม
รศ.ปรีชา สุนทรานันท
รศ.รืน่ เริง ลีลานุกรม
ผศ.สุทธิพงศ ลิมปสวัสดิ์
รศ.ประสาทนีย จันทร
นายคีรนิ ทร ชูธรรมสถิตย
นายธำรงค โปรงวิทยากร
นายศุภกิจ พวงสมบัติ
นายวิวฒ
ั น ศฤงคารินทร
นายทวีศกั ดิ์ ศฤงคารินทร
นายจิระศักดิ์ วัฒนชาติกนันท
นายวัชรินทร ตงประเสริฐ
นายธีรพงษ คัมภีรเ มธา
นายพงษศกั ดิ์ สวัสดิเ์ รียวกุล
นายประยุทธ สวัสดิเ์ รียวกุล
นางสาวศิรนิ ารถ วาสนะวัฒน

ผแู ทนกระทรวงสาธารณสุข
ผแู ทนกรมวิทยาศาสตรบริการ

ผแู ทนกรมอทู หารเรือ
ผแู ทนสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
ผแู ทนราชวิทยาลัยวิสญ
ั ญีแพทยแหงประเทศไทย
ผแู ทนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ
ผแู ทนโรงพยาบาลรามาธิบดี
ผแู ทนบริษทั ไทยอินดัสเตรียลแกส จำกัด (มหาชน)

ผแู ทนบริษทั ธนบุรอี อกซิเย็น จำกัด
ผแู ทนบริษทั แอรโปรดัคสอนิ ดัสตรีย จำกัด
ผแู ทนบริษทั แอรลคิ วิด (ประเทศไทย) จำกัด
ผแู ทนบริษทั บางกอกอินดัสเทรียลแกส จำกัด
ผแู ทนบริษทั ตรวจสอบทอกาซ จำกัด
ผแู ทนสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กรรมการและเลขานุการ
นางนฤมล วาณิชยเจริญ

ผแู ทนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

(2)

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ออกซิเจนการแพทย นี้ ไดประกาศใชครัง้ แรกตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ออกซิเจนทีใ่ ชในการแพทย มาตรฐานเลขที่ มอก.540-2527 ในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษ เลม 101 ตอนที่ 178
วันที่ 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2527
ตอมาไดพจิ ารณาเห็นสมควรแกไขปรับปรุงเพือ่ ใหเหมาะสมกับภาวะการผลิตในปจจุบนั จึงไดแกไขปรับปรุงโดยยกเลิก
มาตรฐานเดิมและกำหนดมาตรฐานนีข้ นึ้ ใหม
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีก้ ำหนดขึน้ โดยอาศัยเอกสารตอไปนีเ้ ปนแนวทาง
British Pharmacopeia 1998
The United States Pharmacopeia, 24 Revision, 2000
Thai Pharmacopeia 1987
มอก. 358-2531
การใชและการซอมบำรุงภาชนะบรรจุกา ซทนความดัน
มอก. 359-2530
ภาชนะบรรจุกา ซทนความดันแบบไมมตี ะเข็บ
มอก. 1095-2535
ขอตอลิน้ ภาชนะบรรจุกา ซทีใ่ ชในการแพทย
มอก. 87-2517
สีและสัญลักษณสำหรับภาชนะบรรจุกา ซทีใ่ ชในทางการแพทย

คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมไดพจิ ารณามาตรฐานนีแ้ ลว เห็นสมควรเสนอรัฐมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511

(3)

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ 3098 ( พ.ศ. 2545 )
ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
พ.ศ. 2511
เรือ่ ง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ออกซิเจนทีใ่ ชในการแพทย
และกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม
ออกซิเจนการแพทย
โดยทีเ่ ปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ออกซิเจนทีใ่ ชในการแพทย มาตรฐานเลขที่
มอก.540-2527
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 855 (พ.ศ. 2527)
ออกตามความในพระราชบัญญัตมิ าตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม พ.ศ. 2511 เรือ่ ง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม ออกซิเจนทีใ่ ชในการแพทย ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 และออกประกาศกำหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ออกซิเจนการแพทย มาตรฐานเลขที่ มอก.540–2545 ขึน้ ใหม ดังมีรายการละเอียดตอทาย
ประกาศนี้
ทัง้ นี้ ใหมผี ลเมือ่ พนกำหนด 360 วันนับแตวนั ทีป่ ระกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2545
สุรยิ ะ จึงรงุ เรืองกิจ
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรม

(5)

มอก. 540–2545

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

ออกซิเจนการแพทย

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมเฉพาะออกซิเจนการแพทย เทานัน้

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
2.1 ออกซิเจนการแพทย ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “ออกซิเจน” หมายถึง ออกซิเจนทีอ่ ยใู นสภาวะกาซหรือ
ของเหลว มีสตู รเคมี O2 สำหรับใชในการแพทย

3. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
3.1 ลักษณะทัว่ ไป
ในสภาวะกาซ ไมมกี ลิน่ ไมมสี ี ในสภาวะของเหลว ไมมกี ลิน่ มีสฟี า ออน
3.2 คุณลักษณะทีต่ อ งการทางฟสกิ สและทางเคมี
ใหเปนไปตามทีก่ ำหนดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางฟสกิ สและทางเคมี
(ขอ 3.2)
รายการที่
1
2
3
4
5
6

คุณลักษณะ

เกณฑที่กําหนด

ความชื้น มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร ไมเกิน
ความเปนกรดหรือความเปนดาง*
สารออกซิไดส*(oxidising substance)
ความบริสุทธิ์ รอยละโดยปริมาตร ไมนอยกวา
คารบอนไดออกไซด ลูกบาศกมิลลิเมตรตอ
ลูกบาศกเดซิเมตร ไมเกิน
คารบอนมอนอกไซด ลูกบาศกมิลลิเมตรตอ
ลูกบาศกเดซิเมตร ไมเกิน

หมายเหตุ *

วิธีวิเคราะห
ตามขอ
0.12
7.2
ตองผานการทดสอบ
7.3
ตองผานการทดสอบ
7.4
99.0
7.5
7.6
300
7.7
5

กรณีที่กระบวนการผลิตเปนกระบวนการแยกออกซิเจนจากอากาศ (air-liquefaction
process) และใชเทคนิคการดูดซึม (adsorption technique) โดยใชสารอะลูมิโนซิลิเคต
(alumino silicate) หรือแอคติเวเต็ดอะลูมนิ า (activated alumina) เปนตัวกำจัดคารบอน
ไดออกไซด คารบอนมอนอกไซดและความชื้น ไมตองทดสอบความเปนกรดหรือความ
เปนดาง และสารออกซิไดส
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4. การบรรจุ
4.1 ภาชนะทีใ่ ชบรรจุออกซิเจนตองสะอาด และใชบรรจุออกซิเจนเทานัน้
4.2 ภาชนะบรรจุทเี่ ปนทอ (cylinder) ใหเปนไปตาม มอก. 359
ในกรณีเปนทอทีใ่ ชแลว ใหตรวจสภาพทอตาม มอก. 358
4.3 สี ทอบรรจุออกซิเจนใหใชสเี ขียวมรกต สวนคอและไหลใหใชสขี าว ตาม มอก. 87
4.4 ขอตอทอบรรจุออกซิเจน ใหเปนไปตาม มอก. 1095
4.5 ภาชนะบรรจุที่เปนถังเก็บออกซิเจนเหลว ใหเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถังเก็บกาซเหลว
(ในกรณีทยี่ งั มิไดมกี ารประกาศกำหนดมาตรฐานดังกลาว ใหเปนไปตามขอตกลงระหวางผซู อื้ กับผขู าย)
4.6 ใหมวี สั ดุหมุ หอขอตอทอบรรจุออกซิเจน เพือ่ ปองกันสิง่ สกปรกเขาไปในขอตอ และเพือ่ แยกทอทีย่ งั ไมไดใชงาน
ออกจากทอทีใ่ ชแลว และใหมชี อื่ หรือเครือ่ งหมายการคาของผบู รรจุทวี่ สั ดุหมุ หอดวย

5. เครือ่ งหมายและฉลาก
5.1 ทีภ่ าชนะบรรจุออกซิเจนทุกหนวยหรือทีฉ่ ลากทีต่ ดิ อยกู บั ภาชนะบรรจุออกซิเจนทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข
อักษรหรือเครือ่ งหมาย แจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย ชัดเจนและไมลบเลือน
5.1.1 ในกรณีทเี่ ปนทอบรรจุออกซิเจน
(1) เครือ่ งหมายกากบาทสีแดงลอมรอบดวยวงกลมสีแดงบนสวนไหล และคำวา “ออกซิเจนการแพทย”
และสูตรเคมี “O2” โดยใชอกั ษรสีขาวทีต่ วั ทอ ขนาดสูงไมต่ำกวา 1 ใน 8 ของเสนผานศูนยกลาง
ของทอ
(2) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน และชือ่ ผจู ดั จำหนาย พรอมสถานทีต่ งั้
(3) รหัสรนุ ทีท่ ำ
(4) ปริมาตรของออกซิเจนเปนลูกบาศกเดซิเมตรทีค่ วามดัน 0.1 เมกะพาสคัล และความดันของออกซิเจน
ทีบ่ รรจุ เปนเมกะพาสคัล ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 27 องศาเซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส
(5) ขอความหรือเครือ่ งหมายแสดงคำเตือนวา “หามใชสารหลอลืน่ กับขอตอ” และคำแนะนำการเก็บและ
การเคลือ่ นยายอยางปลอดภัยสำหรับผใู ช
5.1.2 ในกรณีทเี่ ปนถังเก็บออกซิเจนเหลว
(1) คำวา “ออกซิเจนการแพทย” และสูตรเคมี “O2” โดยใชอกั ษรสีดำ
(2) ขอความหรือเครือ่ งหมายแสดงคำเตือน เชน หามสูบบุหรี่ หามทำใหเกิดประกายไฟ หามนำสารไวไฟ
เขาใกล
ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน
หมายเหตุ ผูทำหรือโรงงานที่ทำ หมายถึง ผูทำและผูบรรจุในรายเดียวกัน หรือผูบรรจุที่รับออกซิเจนจากผูอื่น
มาบรรจุ

6. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
6.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.
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7. การวิเคราะห
7.1 ขอกำหนดทัว่ ไป
7.1.1 ใหใชวิธีวิเคราะหที่กำหนดในมาตรฐานนี้หรือวิธีอื่นที่ใหผลเทียบเทา แตในกรณีที่มีขอโตแยงใหใชวิธีที่
กำหนดในมาตรฐานนีเ้ ปนวิธตี ดั สิน
7.1.2 หากมิไดกำหนดไวเปนอยางอืน่ น้ำกลัน่ และสารเคมีทใี่ ชตอ งมีความบริสทุ ธิเ์ หมาะสำหรับใชในการวิเคราะห
7.2 การวิเคราะหความชืน้
7.2.1 เครื่องมือ
เครือ่ งมือวิเคราะหปริมาณความชืน้ ดังรูปที่ 1
7.2.2 สารเคมี
7.2.2.1 คารบอนไดออกไซดแข็ง
7.2.2.2 แอซีโทนหรือเอทานอล
7.2.3 วิธวี เิ คราะห
7.2.3.1 ผานกาซตัวอยางเขาทางทอนำกาซเขา ดวยอัตรา 1 ลูกบาศกเดซิเมตรตอนาที ถึง 5 ลูกบาศกเดซิเมตร
ตอนาที เติมแอซีโทนหรือเอทานอลลงในภาชนะทรงกระบอก ประมาณครึง่ หนึง่ ของความสูง
7.2.3.2 คอยๆ เติมคารบอนไดออกไซดแข็งชิน้ เล็กๆ พรอมทัง้ คนตลอดเวลา จนกระทัง่ สังเกตเห็นละออง
ไอน้ำเกิดทีผ่ วิ นอกของภาชนะทรงกระบอก A ตรงปลายทอนำกาซเขา อานอุณหภูมทิ นั ที
7.2.3.3 ทำซ้ำโดยปลอยใหอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ จนกระทัง่ ละอองไอน้ำหายไป แลวปฏิบตั ติ ามขอ 7.2.3.2 ซ้ำจน
ไดคา อุณหภูมคิ งที่ อุณหภูมทิ อี่ า นไดตอ งต่ำกวาหรือเทากับ-40 องศาเซลเซียส จึงจะถือวามีปริมาณ
ความชืน้ ไมเกิน 0.12 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเดซิเมตร

–4–

มอก. 540–2545

A

B
C
D
E

คือ ภาชนะทรงกระบอกผนังบางทำดวยโลหะ เชน ทองแดงชุบโครเมียมขนาดเสนผานศูนยกลาง ประมาณ
4 เซนติเมตร สูง 7.5 เซนติเมตรถึง 12.7 เซนติเมตร ผิวดานนอกเปนมัน และจะตองไมทำใหอณ
ุ หภูมทิ ี่
ผิวดานในและดานนอกตางกัน
คือ ขวดแกวหรือภาชนะโปรงใส พรอมฝาปด
คือ ทอนำกาซเขา ทำดวยทองแดง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร ปลายทออยูเหนือสวนลาง
สุดของภาชนะทรงกระบอก A ประมาณ 2.5 เซนติเมตร
คือ ทอนำกาซออก ทำดวยทองแดง ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร ปลายอีกดานหนึ่งตอกับ
เครื่องวัดปริมาณกาซ
คือ เทอรโมมิเตอรทวี่ ดั อุณหภูมไิ ดต่ำกวา -40 องศาเซลเซียส

รูปที่ 1 เครือ่ งมือวิเคราะหปริมาณความชืน้
(ขอ 7.2.1)
7.3 การวิเคราะหความเปนกรดหรือความเปนดาง
7.3.1 เครือ่ งมือ (ดูรปู ที่ 2)
7.3.1.1 หลอดแกวรูปทรงกระบอกจำนวน 3 หลอด ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 30 มิลลิเมตร สูง
ประมาณ 180 มิลลิเมตร พรอมจุกปด เฉพาะหลอดแกวหลอดที่ 2 มีจกุ ยางซึง่ เจาะรูใสหลอดนำกาซ
เขาขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 0.5 มิลลิเมตร ยาวเกือบถึงกนหลอด และมีหลอดนำกาซออก
ซึง่ ตอกับเครือ่ งวัดปริมาณกาซ
7.3.1.2 เครือ่ งวัดปริมาณกาซ
7.3.2 สารละลายและวิธเี ตรียม
7.3.2.1 สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.01 โมลตอลูกบาศกเดซิเมตร
7.3.2.2 สารละลายเมทิลเรดอินดิเคเตอร รอยละ 0.5 โดยน้ำหนัก
ละลายเมทิลเรด 0.5 กรัม ในน้ำกลัน่ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
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7.3.3 วิธวี เิ คราะห
เติมสารละลายเมทิลเรดอินดิเคเตอร 1 ลูกบาศกเซนติเมตรลงในน้ำกลัน่ 350 ลูกบาศกเซนติเมตร ตมให
เดือด 5 นาที เทใสหลอดแกวทัง้ 3 หลอด หลอดละ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร ในขณะทีย่ งั อนุ อยู โดย
หลอดแกวหลอดที่ 1 เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.1 ลูกบาศกเซนติเมตร และหลอดแกวหลอด
ที่ 2 และหลอดที่ 3 เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.2 ลูกบาศกเซนติเมตร หลังจากนั้นปดจุก
หลอดแกวหลอดที่ 1 และหลอดที่ 3 แลวผานกาซตัวอยาง 2 ลูกบาศกเดซิเมตรลงในหลอดแกวหลอด
ที่ 2 ภายในเวลา 30 นาที เปรียบเทียบสีทเี่ กิดขึน้ ในหลอดแกวทัง้ สาม โดยตัง้ หลอดแกวทัง้ สามบนพืน้
สีขาว เปดจุก แลวมองตรงจากดานบนลงมา สีของสารละลายในหลอดแกวหลอดที่ 2 ตองไมเขมกวา
สีเหลืองของสารละลายในหลอดแกวหลอดที่ 1 หรือไมเขมกวาสีชมพูของสารละลายในหลอดแกวหลอด
ที่ 3 จึงจะถือวาผานการทดสอบ

หนวยเปนมิลลิเมตร
รูปที่ 2 เครือ่ งมือวิเคราะหความเปนกรดหรือความเปนดาง
(ขอ 7.3.1 และขอ 7.4.1)
7.4 การวิเคราะหสารออกซิไดส
7.4.1 เครื่องมือ
หลอดแกวรูปทรงกระบอก เชนเดียวกับขอ 7.3.1.1 หลอดที่ 1 และหลอดที่ 2
7.4.2 สารเคมี สารละลายและวิธเี ตรียม
7.4.2.1 กรดเกลเชียลแอซีตกิ ความหนาแนน 1.049 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร
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7.4.2.2 สารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด-น้ำแปง
ละลายโพแทสเซียมไอโอไดด 0.75 กรัม ในน้ำกลัน่ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร ตมใหเดือด เติมน้ำแปง
(ละลายแปง 0.5 กรัม ในน้ำกลัน่ 35 ลูกบาศกเซนติเมตร) ลงไปจนหมดพรอมทัง้ คนสม่ำเสมอ
ตมใหเดือดอีก 2 นาทีถงึ 3 นาที ปลอยใหเย็น
ทดสอบความไวของสารละลาย โดยนำสารละลายมา 15 ลูกบาศกเซนติเมตร เติมกรดเกลเชียลแอซีตกิ
0.05 ลูกบาศกเซนติเมตรและไอโอดีน 0.5 มิลลิโมลตอลูกบาศกเดซิเมตร 0.25 ลูกบาศกเซนติเมตร
สารละลายตองเปลีย่ นเปนสีน้ำเงิน
7.4.3 วิธวี เิ คราะห
เติมสารละลายโพแทสเซียมไอโอไดด-น้ำแปง ซึง่ เตรียมขึน้ ใหมๆ 50 ลูกบาศกเซนติเมตรและกรดเกลเชียล
แอซีตกิ 0.2 ลูกบาศกเซนติเมตร ลงในหลอดแกวทัง้ สอง แลวผานกาซตัวอยาง 5 ลูกบาศกเดซิเมตร
ลงไปในหลอดแกวหลอดที่ 2 สีของสารละลายในหลอดแกวหลอดที่ 2 ตองเหมือนกับสีของสารละลาย
ในหลอดแกวหลอดที่ 1 จึงจะถือวาผานการทดสอบ การทดสอบนีค้ วรกระทำในทีซ่ งึ่ ไมมแี สงสวางมาก
เกินไป
7.5 การวิเคราะหความบริสทุ ธิ์
ใหใชเครือ่ งมือวิเคราะหความบริสทุ ธิท์ กี่ ำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชเครือ่ งมือวิเคราะหความบริสทุ ธิอ์ นื่ ทีเ่ ทียบเทา
ซึง่ ตองแสดงคาในชวงรอยละ 99 ถึงรอยละ 100 ไดละเอียดอยางนอย 0.1 ในกรณีทมี่ ปี ญ
 หาใหใชวธิ วี เิ คราะหที่
กำหนดตอไปนีเ้ ปนวิธตี ดั สิน
7.5.1 เครือ่ งมือวิเคราะหความบริสทุ ธิ์ ตัวอยางดังแสดงในรูปที่ 3
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คือ บิวเรตต ความจุ 100 ลูกบาศกเซนติเมตร ระหวางขีดบอกปริมาตรตัง้ แต 99 ลูกบาศกเซนติเมตร ถึง
100 ลูกบาศกเซนติเมตร มีสเกลทีอ่ า นไดละเอียดถึง 0.1 ลูกบาศกเซนติเมตร
คือ แอบซอรปชันปเปต ซึง่ ภายในบรรจุทองแดงทีม่ ลี กั ษณะเปนขดลวด เศษ หรือแทงเล็กๆ ไวจนเต็ม
คือ ก็อกสามทางชนิดคะปลลารี (capillary) ซึง่ มีเสนผานศูนยกลางภายใน 1 มิลลิเมตร
คือ ขวดปรับระดับ ความจุประมาณ 175 ลูกบาศกเซนติเมตร
คือ สายยางยาวประมาณ 750 มิลลิเมตร ตออยรู ะหวางบิวเรตต A กับขวดปรับระดับ D

รูปที่ 3 ตัวอยางเครือ่ งมือวิเคราะหความบริสทุ ธิ์
(ขอ 7.5.1 และขอ 7.5.3.1)
7.5.2 สารละลายและวิธเี ตรียม
7.5.2.1 สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด–แอมโมเนียมไฮดรอกไซด
ละลายแอมโมเนียมคลอไรด 550 กรัม ในน้ำกลั่น 1 250 ลูกบาศกเซนติเมตร เติมสารละลาย
แอมโมเนียเขมขน ความหนาแนน 0.88 กรัมตอลูกบาศกเซนติเมตร 750 ลูกบาศกเซนติเมตร
7.5.3 วิธวี เิ คราะห
7.5.3.1 ประกอบเครือ่ งมือเขาดวยกัน (ดังรูปที่ 3) ใหปลายหลอดแกวชนกัน และบรรจุสารละลายแอมโมเนียม
คลอไรด–แอมโมเนียมไฮดรอกไซดลงในแอบซอรปชันปเปตตและขวดปรับระดับ ใหมีปริมาณ
พอเหมาะ
7.5.3.2 ไลกา ซในบิวเรตต แอปซอรปชันปเปตต และกอก C ออกใหหมด แลวปลอยกาซตัวอยางเขาใหได
ปริมาตรในบิวเรตต 100 ลูกบาศกเซนติเมตร
7.5.3.3 ไลกา ซในบิวเรตตไปยังแอบซอรปชันปเปตต ไปมา จนปริมาตรของกาซทีเ่ หลือในบิวเรตตคงที่
7.5.3.4 ปริมาตรของกาซในบิวเรตตทหี่ ายไป คือ ความบริสทุ ธิข์ องกาซตัวอยางเปนรอยละโดยปริมาตร
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หมายเหตุ 1. สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด–แอมโมเนียมไฮดรอกไซดที่เตรียมใหม ใหทดลอง
วิเคราะหออกซิเจน 2 ครั้งถึง 3 ครั้งกอนแลวจึงวิเคราะหจริงและสารละลายนี้ใชได
หลายครัง้ ถาการดูดซึมออกซิเจนชาเกินไปหรือมีตะกอนเกิดขึน้ ใหเปลีย่ นสารละลายใหม
2. ทองแดงในแอบซอรปชันปเปตต ควรเติมใหเต็มอยเู สมอ
7.6 การวิเคราะหคารบอนไดออกไซด
7.6.1 เครื่องมือ
7.6.1.1 หลอดวัดคารบอนไดออกไซด (carbon dioxide detector tube)
7.6.1.2 เครือ่ งวัดปริมาณกาซ
7.6.2 วิธวี เิ คราะห
ผานกาซตัวอยาง 1 ลูกบาศกเดซิเมตร ลงในหลอดวัดคารบอนไดออกไซดซงึ่ ตอกับเครือ่ งวัดปริมาณกาซ
ดวยอัตราการไหลตามทีก่ ำหนดไวสำหรับหลอดวัดแตละชนิดทีใ่ ช แลวอานคาทีไ่ ดจากหลอดวัด
7.7 การวิเคราะหคารบอนมอนอกไซค
7.7.1 เครื่องมือ
7.7.1.1 หลอดวัดคารบอนมอนอกไซด (carbon monoxide detector tube)
7.8.1.2 เครือ่ งวัดปริมาณกาซ
7.7.2 วิธวี เิ คราะห
ผานกาซตัวอยาง 1 ลูกบาศกเดซิเมตร ลงในหลอดวัดคารบอนมอนอกไซดซงึ่ ตอกับเครือ่ งวัดปริมาณกาซ
ดวยอัตราการไหลตามทีก่ ำหนดไวสำหรับหลอดวัดแตละชนิดทีใ่ ช แลวอานคาทีไ่ ดจากหลอดวัด
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 6.1)
ก.1 รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง ออกซิเจนทีบ่ รรจุในภาชนะบรรจุชนิดและขนาดเดียวกัน ในคราวเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางทีก่ ำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยาง
ก.2.1.1 ในกรณีทภี่ าชนะบรรจุเปนทอ ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกันตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่
ก.1 เพือ่ วิเคราะหคณ
ุ ลักษณะทีต่ อ งการ และตรวจสอบการบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยาง
(ขอ ก.2.1.1)
ขนาดรุน
หนวยภาชนะบรรจุ
1 ถึง 30
31 ถึง 60
ตั้งแต 60 ขึ้นไป

ขนาดตัวอยาง
หนวยภาชนะบรรจุ
1
2
3

ก.2.1.2 ในกรณีทภี่ าชนะบรรจุเปนถังเก็บออกซิเจนเหลว ใหชกั ตัวอยางในสภาพของเหลวจากถังเก็บลงในดิว
เออรฟลาสก (Dewar flask) หรือภาชนะอืน่ ใดทีม่ คี ณ
ุ ภาพเทียบเทา ในปริมาตรไมนอ ยกวา 2 ลูกบาศก
เดซิเมตร เพือ่ วิเคราะหคณ
ุ ลักษณะทีต่ อ งการของกาซออกซิเจน
ก.2.2 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3. ขอ 4. และขอ 5. ทุกรายการ จึงจะถือวาออกซิเจนรนุ นัน้ เปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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ภาคผนวก ข.
ขอแนะนำในการเก็บและเคลือ่ นยาย
ข.1 การเก็บทอออกซิเจน
ข.1.1 ตองกำหนดสถานทีเ่ ก็บใหแนนอน และสถานทีเ่ ก็บนัน้ ตองเปนทีแ่ หงและอากาศถายเทไดดี ถาเก็บนอก
อาคารตองมีทรี่ องรับและหลังคากันแดดกันฝน
ข.1.2 หามเก็บทอใกลวตั ถุไวไฟ เชน น้ำมัน ไข สารทีไ่ หมไฟได หรือใตเพลาเครือ่ งจักร หรือสถานทีซ่ งึ่ น้ำมัน
สามารถหยดลงบนทอ ลิน้ หรือสวนประกอบอืน่ ๆ ของทอได
ข.1.3 ไมควรเก็บทอออกซิเจนไวในหองเดียวกับทีผ่ ลิตอะเซทิลนี หรือใกลกบั ทอบรรจุกา ซอะเซทิลนี หรือกาซอืน่ ๆ
ทีไ่ หมไฟได ถาจำเปนตองเก็บหองเดียวกัน ตองเก็บใหหา งจากกันอยางนอย 6 เมตร หรือมิฉะนัน้ ใหกนั้
ดวยผนังกันไฟ ซึง่ มีอตั ราการตานไฟอยางนอย 30 นาที สูงอยางนอย 1.50 เมตร
ข.1.4 ไมควรใหอณ
ุ หภูมขิ องทอสูงถึง 50 องศาเซลเซียส เพราะความดันในทอจะเพิม่ ขึน้ ตามอุณหภูมทิ สี่ งู ขึน้
หามเก็บทอไวใกลเตาไฟ เครือ่ งกระจายความรอนและแหลงใหความรอน
ข.1.5 ตองมีวธิ ปี อ งกันมิใหทอ ลม เชน มีสายรัด
ข.1.6 ตองไมใหทอ ไดรบั การกระทบกระแทกอยางแรง ซึง่ อาจทำใหตวั ทอ ลิน้ หรืออุปกรณนริ ภัยอืน่ ๆ เสียหายได
ไมควรเก็บทอใกลลฟิ ต ทางเดิน หรือสถานทีม่ กี ารเคลือ่ นยายวัตถุหนักๆ ไปมา เพราะอาจกระแทกหรือ
ตกทับทอได
ข.1.7 ตองปดฝาครอบลิน้ ใหแนนอยเู สมอ เวนแตในขณะใชงาน
ข.1.8 หามบุคคลทีไ่ มเกีย่ วของเขาไปในบริเวณทีเ่ ก็บทอ
ข.1.9 ควรเก็บทอใหใชไดตามลำดับกอนหลังทีไ่ ดรบั มา
ข.1.10 ควรแยกทอเปลาและทอมีกา ซอยเู ต็มออกจากกัน ทอเปลาควรปดลิน้ และฝาครอบลิน้ ใหสนิท และทำเครือ่ ง
หมายไวเพือ่ ปองกันมิใหสบั สน
ข.1.11 หามเก็บทอไวในทีช่ นื้ ใกลเกลือ หรือสารเคมีกดั กรอน เพราะจะทำใหทอ เปนสนิม และฝาครอบลิน้ ติดแนน
กับทอ
ข.1.12 หามสูบบุหรีห่ รือทำใหเกิดประกายไฟในบริเวณใชงาน
ข.2 การเคลือ่ นยายทอออกซิเจน
ข.2.1 ตองกระทำดวยความระมัดระวัง ไมใหกระเทือนหรือกระแทก หามโยนทอ และตองปดฝาครอบลิน้ ใหแนน
อยูเสมอ
ข.2.2 พาหนะบรรทุกออกซิเจนตองมีสายรัดทอไวใหแนน ควรมีทยี่ ดึ ใหมนั่ คงเพือ่ ไมใหหลน และทอควรจะตัง้ ตรง
ข.2.3 พาหนะทีใ่ ชขนสงทอตองมีขอ ความ “กาซอันตราย” ใหเห็นไดอยางชัดเจน
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ข.3 การเก็บและการเติมออกซิเจนเหลว
ข.3.1 ถังเก็บออกซิเจนเหลว ไมควรตั้งในบริเวณที่เสี่ยงตออันตรายจากการถูกชน หรือใกลเคียงกับบริเวณ
กอสราง เสาไฟฟาแรงสูง หมอแปลงไฟฟา หรือใกลเคียงกับบริเวณทีม่ เี ชือ้ เพลิง ตัวอยางสถานทีต่ งั้ ถังเก็บ
ออกซิเจนเหลว ดังแสดงในตารางที่ ข.1
ข.3.2 บริเวณทีต่ งั้ ถังเก็บออกซิเจนเหลวตองมีรวั้ สูงไมนอ ยกวา 2 เมตรลอมรอบ กันไมใหบคุ คลทีไ่ มเกีย่ วของ
เขาไป
ข.3.3 การเติมออกซิเจนเหลวทุกครัง้ ตองกระทำโดยผชู ำนาญการดวยความระมัดระวัง เพือ่ ปองกันอันตรายซึง่
อาจเกิดขึ้นได
ข.3.4 พาหนะขนสงออกซิเจนเหลวตองมีตวั อักษรระบุคำวา “ออกซิเจนเหลว” และ “กาซอันตราย” อยางชัดเจน
ในทีซ่ งึ่ สังเกตเห็นไดงา ย
ตารางที่ ข.1 ตัวอยางสถานทีต่ งั้ ถังเก็บออกซิเจนเหลว
(ขอ ข.3.1)
ประเภทวัสดุ
เปลวไฟ ควันไฟ
แหลงเก็บวัสดุติดไฟ บานไม
ปลองระบายกาซเชื้อเพลิง
ที่จอดรถทั่วไป (ยกเวนรถที่ไดรับอนุญาต)
ถนนสาธารณะ
รางรถไฟ
รั้วโรงพยาบาล
สํานักงาน หองอาหาร ที่คนอยูรวมกัน
ชุมชนสาธารณะ เชน สนามกีฬา
ทอกาซหรือของเหลวติดไฟได (ไมมีขอตอหรือลิ้น)
เครื่องยนต เครื่องจักรที่ไมเกี่ยวของ

ระยะหางจากถังเก็บออกซิเจนเหลว เมตร
ขนาดไมเกิน 20 ตัน
ขนาดเกิน 20 ตันถึง 200 ตัน
5
8
5
8
5
8
5
8
5
8
10
15
5
8
5
8
10
15
3
3
5
8
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