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1     ขอ้มูลเกยีวกบัสารเคมหีรอืเคมภีณัฑแ์ละบรษิทัผูผ้ลติ 
และ/หรอื จาํหนา่ย 

 

1.1 การระบุผลติภณัฑ ์
ชอผลติภณัฑ์ื  

ไนตรัส ออกไซด ์
 
หมายเลข EC (from EINECS): 233-032-0  
หมายเลข CAS: 10024-97-2 
Index-Nr. -  
สตูรเคม ีN2O 
หมายเลข REACH Registration: 
ไมม่ขีอ้มลู  
 

1.2 การใชงานทรีะบุชดเจนของสารเคมหีรอืเคมภีณัฑแ์ละ้ ั
การใชคําแนะนํากบั้  

การใชงานทรีะบุชดเจน้ ั  
สาหรับงานอตุสาหกรรมและเป็นมอือาชพ ดําเนนิการประเมนิํ ี
ความเสยงกอ่นทจีะใชี  ้ 
การใชคําแนะนํากบั้  

การใชงานของผูบ้รโิภค้  

 

1.3 รายละเอยีดของผูอ้อกเอกสารความปลอดภยั 

 รายละเอยีดผูผ้ลติ 
บรษัิท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ชน ั 15 อาคารบางนาทาวเวอร ์2/3 หมู ่14 ถ.บางนา-ตราด  
กโิลเมตรท ี6.5 ต.บางแกว้ อ.บางพล ีจ.สมทุรปราการ 10540 
โทรศพท ์ั (66) 2338-6100   โทรสาร (66) 2312-0126 
อเีมล: csc.lg.th@linde.com  
 

1.4 หมายเลขโทรศพทฉุ์ั กเฉนิ 

หมายเลขโทรศพทฉุ์กเฉนิั  (24 ชวัโมง): 1384 

 

2     ขอ้มูลระบุความเป็นอนัตราย 

 

2.1 การจาํแนกประเภทสารเคมหีรอืเคมภีณัฑ ์

 

การจาํแนกประเภทตามมาตรฐาน Regulation (EC) No 

1272/2008/EC (CLP/GHS) 
ก๊าซภายใตค้วามดัน (ก๊าซเหลว) - ก๊าซบรรจภุายใตค้วามดัน 
อาจระเบดิได ้เมอืไดรั้บความรอ้น 
ก๊าซออกซไดซ ประเภทท ีิ ์ 1 - อาจเป็นสาเหตหุรอืชวยใหไ้ฟลกุ่
โหมเร็วขนึ; สารออกซไดซิ  ์
 
การจาํแนกประเภทตามมาตรฐาน Directive 67/548/EEC & 

1999/45/EC: ถกูเสนอโดยภาคอตุสาหกรรม 
O; R8 
อาจตดิไฟไดเ้มอืสมผัสกับวัตถเุชอเพลงิั ื  
ความเสยงทมีตีอ่มนุี ษยแ์ละสงแวดลอ้มิ  

ก๊าซเหลว 
การสมผสักบัของเหลวอาจทําใหเ้กดิการไหมจ้ากความเย็น ั / 
เนือเยอืถกูทําลายเพราะความเย็นจัด 

2.2 องคป์ระกอบของฉลาก 

- รูปสญลกัษณ์ั  

 

 
 

           - คําสญญาณั   

 อันตราย 
 

- ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย 

H280 ก๊าซบรรจภุายใตค้วามดัน อาจระเบดิ
ได ้เมอืไดรั้บความรอ้น 

H270 อาจเป็นสาเหตหุรอืชวยใหไ้ฟลกุ่
โหมเร็วขนึ; สารออกซไดซิ  ์

  
- ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั 
 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการป้องกนั 
P220 เกบ็ใหห้า่งจากเสอผา้ื /วัตถลุกุตดิไฟ 
P244 ดแูลวาลว์ไมใ่หม้จีาระบแีละนํามัน

เกาะ 
 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการตอบสนอง 
P370+P376 ในกรณีเกดิอัคคภีัย: ใหห้ยดุการ

รัวไหลหากสามารถทําไดอ้ยา่ง
ปลอดภัย 

 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการจดัเก็บ 
P403 จัดเกบ็ในพนืททีมีกีารระบายอากาศ

ไดด้ ี
 
ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงัในการกําจดั 
 ไมม่ ี
 

2.3 อนัตรายอนืๆ 

อาจทําใหเ้กดิพษิตอ่ระบบสบพันธุใ์นมนุษย ์การขาดอากาศื
หายใจทคีวามเขม้ขน้สงู การสมผัสกบัของเหลวอาจทําใหเ้กดิการั
ไหมจ้ากความเย็น / เนือเยอืถกูทําลายเพราะความเย็นจัด 
 

3     องคป์ระกอบและขอ้มูลเกยีวกบัสวนผสม่  

 

สารเคม/ีเคมภีณัฑ:์ สารเคม ี
 
3.1 สารเคม ี

ไนตรัส ออกไซด ์
หมายเลข CAS: 10024-97-2  
Index-Nr.: - 
หมายเลข EC (from EINECS): 233-032-0  
หมายเลข REACH Registration: 
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ไมม่ขีอ้มลู  
ไมม่อีงคป์ระกอบหรอืสงเจอืปนอนื  ทสีงผลตอ่การจําแนกิ ่
ประเภทของผลติภัณฑ ์
 
3.2 เคมภีณัฑ ์
ไมเ่กยีวขอ้ง 
 
4     มาตรการปฐมพยาบาล 

 

4.1 ลกัษณะของมาตรการปฐมพยาบาล 

ขอ้มูลการปฐมพยาบาลโดยทวัไป 

เคลอืนยา้ยผูป้ระสบภัยไปยงับรเิวณทอีากาศบรสิทุธแิละสวม
อปุกรณค์รอืงชวยหายใจ่   จัดผูป้ระสบภัยใหน้อนในทา่ทผีอ่น
คลาย  พรอ้มโทรเรยีกแพทย ์ใชอปุกรณเ์ครอืงชวยหายใจถา้้ ่
หยดุหายใจ 
การปฐมพยาบาลเมอืสดูดม 
เคลอืนยา้ยผูป้ระสบภัยไปยงับรเิวณทอีากาศบรสิทุธแิละสวม
อปุกรณค์รอืงชวยหายใจ่   จัดผูป้ระสบภัยใหน้อนในทา่ทผีอ่น
คลาย  พรอ้มโทรเรยีกแพทย ์ใชอปุกรณเ์ครอืงชวยหายใจถา้้ ่
หยดุหายใจ 
การปฐมพยาบาลเมอืสมผสัผวิหนงั ั / ตา 

ไมม่คีวามเป็นอันตรายทเีกดิจากผลติภณัฑช์นดินี 
การปฐมพยาบาลเมอืกลนืกนิ 

โอกาสในการสมผัสดว้ยการั กลนืกนิเป็นไปไดน้อ้ยมาก 
 

 4.2 ลกัษณะอาการและผลกระทบทสีาคญัํ , ทงัฉบัพลนัและ
ตามมา 

ทคีวามเขม้ขน้สงูอาจทําใหเ้กดิการขาดอากาศหายใจ อาการ
อาจรวมถงึการสญูเสยความสามารถในการเคลอืนไหวและี
รูส้กตัว ผูป้ระสึ บภัยอาจไมร่ะวังการขาดอากาศหายใจ ทคีวาม
เขม้ขน้ตําอาจเกดิการง่วงซม อาการอาจรวมถงึมนึหัว ปวดหัวึ
คลนืไส และสญูเสยการเคลอืนไหว้ ี  
 
4.3 ขอ้บง่ชความจาํเป็นของหนว่ยแพทยฉุ์กเฉนิและการี
รกัษาพเิศษ 
ไมม่ ี
 
5     มาตรการผจญเพลงิ 

 

5.1 สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทเีหมาะสม 

ผงเคมแีหง้, คารบ์อนไดออกไซค,์ ละอองนํา โฟมป้องกัน
แอลกอฮอล ์ใชนําหรือฉีดนําเป็นละอองคลุมเปลวไฟ้  
สารดบัเพลงิทไีมเ่หมาะสม 

ไมค่วรใชนําแข็งแหง้้  
 

5.2 การเกดิอนัตรายเฉพาะจากสารเคมหีรอืเคมภีณัฑ ์

ความเป็นอนัตรายเฉพาะ 

การสมผสักบัไฟอาจทําใหภ้าชนะบรรจแุตกรา้วั /ระเบดิ 
สนับสนุนการเผาไหม ้
 

อนัตรายจากการเผาไหมข้องผลติภณัฑ ์
ถา้ในกองเพลงิ ควันพษิและ/หรอืกัดกรอ่นตอ่ไปนีอาจจะเกดิขนึ
จากการสลายตัวทางความรอ้น: 
ไนโตรเจน ไดออกไซด,์ ไนตรกิ ออกไซด ์
 
5.3 คําแนะนําสาหรบันกัผจญเพลงิํ  

วธิกีารเฉพาะ 

ถา้เป็นไปไดใ้หห้ยดุการไหลของผลติภัณฑ ์ ยา้ยภาชนะบรรจอุอก
หรอืหลอ่เย็นดว้ยนําทจีดุป้องกัน 

อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษสาหรบันกัผจญเพลงิํ  

ชดุป้องกันสารเคม ี(ประเภท 1) พรอ้มเครอืงชวยหายใจ่  
คูม่อื: 

EN 943-2:2002: เสอผา้ป้องกันสารเคมปีระเภทของเหลวและก๊าซื  
สารเคมลีะอองและอนุภาคของแข็ง (ประเภท 1) ชดุป้องกัน
สารเคมสีาหรับทมีฉุกเฉิน ํ (ET)  
 

6     มาตรการการจดัการเมอืมกีารรวัไหลของสารโดย
อุบตัเิหตุ 

 

6.1 มาตรการความปลอดภยัสวนบุคคล่ , อุปกรณ์ป้องกนัภยั 
และวธิกีารปฏบิตักิรณีฉุกเฉนิ 

ออกจากพนืท ีสวมเครอืงชวยหายใจแบบครบชดุเมอืเขา้สพูนืท ี่ ่
เวน้แตพ่สิจูนแ์ลว้ปลอดภยั ตรวจสอบใหแ้น่ใจมกีารระบายอากาศ
อยา่งเพยีงพอ กําจัดแหลง่กําเนดิไฟฟ้า ตรวจวัดความเขม้ขน้ของ
ก๊าซทรัีวไหลป้องกันการเขา้สรูะบบนําเสย นําใตด้นิ หรอืสถานที่ ี  
อนืทกีารสะสมของก๊าซสามารถสรา้งอันตรายได ้EN 137 อปุกรณ์
ป้องกันทางเดนิหายใจ-อปุกรณเ์ครอืงชวยหายใจวงจ่ รเปิดพรอ้ม
ดว้ยหนา้กากแบบเต็มตอ้งผา่นการทดสอบ 
 
6.2 ขอ้ควรระวงัดา้นสงแวดลอ้มิ  

พยายามหยดุการหกและรัวไหล  
 
6.3 วธิกีารและวสัดุสาหรบักกัเก็บและกอบกู ้ํ  

พนืทอีากาศถา่ยเท  
 
6.4 อา้งองิจากสวนอนืๆ่  

ดทูสีวนท ี่ 8 และ 13 
 

7     การขนถา่ยเคลอืนยา้ยและการจดัเก็บ 

 

7.1 มาตรการสาหรบัการขนถา่ยเคลอืนยา้ยทปีลอดภยัํ  
ไมใ่ชนํามันหรอืจาระบ ีไมอ่นุญาตใหอั้ดก๊าซซาลงในทอ่้ ํ  
บรรจ ุป้องกันการดดูนํากลับลงไปในท่อบรรจุ ใชเครอืงมอืเฉพา้
อยา่งถกูตอ้งเทา่นัน ซงเหมาะสมกบัผลติภัณฑ ์ทังความดันและึ
อณุหภมู ิ ตดิตอ่ผูจํ้าหน่ายก๊าซหากมขีอ้สงสย  เก็บใหห้า่งจากั
แหลง่กําเนดิไฟ (รวมถงึการเกดิไฟฟ้าสถติ) ตอ้งขนถา่ยสารเคมี
ใหส้อดคลอ้งกับผลติภัณฑส์ขุอนามัยซงเกยีวกบัอตุสาหกรรมและึ
ความปลอดภัย เปิดวาลว์ชาๆเพอืหลกีเลยีง้ อันตรายจากความดัน
ของก๊าซภายในทอ่ อา้งถงึคําแนะนําการขนถา่ยของผูจํ้าหน่าย ทํา
ความสะอาดระบบดว้ยก๊าซ เฉือย (ตัวอยา่งเชน่ ฮเลยีมหรอืี
ไนโตรเจน) กอ่นใชก๊าซ และเมอืระบบไมม่กีารใชงาน หลกีเลยีง้ ้
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การดดูกลับของนํา, กรด และดา่ง ไมค่วรสบูบหุรขีณะขนถา่ย
ผลติภัณฑ ์เฉพาะบคุคลทมีปีระสบการณแ์ละเหมาะสมเทา่นันที
ทําการขนถา่ยก๊าซภายใตค้วามดัน ป้องกันทอ่จากความ
เสยหายดา้นกายภาพี  ไมล่าก กลงิไถล หรอืทําตก ไมใ่ชเปลว้
ไฟหรอือปุกรณทํ์าความรอ้นไฟฟ้าเพอืเพมิความดันของทอ่
บรรจโุดยตรง อยา่ถอดหรอืแกไ้ขฉลากของผูจํ้าหน่ายซงระบุึ
ความจขุองทอ่ ในการเคลอืนยา้ยทอ่แมว้า่จะเป็นระยะสนก็ควรั
ใชเครอืงมอืทเีหมาะสม้  เชนรถลาก่ , รถเข็น, รถบรรทกุมอื ฯลฯ 
ใหค้งฝาครอบวาลว์ไว ้จนกระทังมันใจวา่ทอ่บรรจปุลอดภยัเมอื
ตดิกับกําแพง มา้นังหรอืในททีทีอ่บรรจตัุงอยู ่และพรอ้มใชงาน้   
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มกีารตรวจสอบการรัวของระบบก๊าซกอ่น
ใชงาน้  (หรอืความถกูตอ้งตามระเบยีบ) ถา้ผูใ้ชงานเกดิความ้
ยากลําบากตอ่การใชงานของวาลว์ทอ่้  ใหห้ยดุใชงานแลว้ตดิตอ่้
ผูจํ้าหน่าย   ปิดวาลว์ทอ่บรรจหุลังจากใชงานและเมอืใช้ ้
หมดแลว้ทกุครัง  ถงึแมว้า่ยังมกีารเชอมตอ่กับอปุกรณเ์ครอืงมอืื
อยู ่ ไมค่วรซอมหรอืแกไ้ขเปลยีนแปลงวาลว์ทอ่บรรจุ่  หรอื
อปุกรณป้์องกันความปลอดภัย หากวาลว์เกดิความเสยหายควรี
แจง้ผูจํ้าหน่ายทันท ี สวมใสฝาวาลว์ปลอ่ยก๊าซหรอืปลัก่  และฝา
ครอบวาลว์ทันททีมีกีารถอดอปุกรณอ์อก  ทําความสะอาดฝา
วาลว์ปลอ่ยก๊าซทมีสีงเจอืปนอนืๆิ  โดยเฉพาะนํามันและนํา  ไม่
ควรถา่ยโอนก๊าซจากทอ่บรรจหุนงึไปยังอกีทอ่บรรจหุนงึ รักษา
อปุกรณใ์หห้า่งจากนํามันและไขมัน 
 
7.2 สภาวะการจดัเก็บทปีลอดภยัรวมถงึภาวะทไีมเ่ขา้กนั 

รักษาความปลอดภยัของทอ่บรรจโุดยป้องกันไมใ่หล้ม้ แยกการ
จัดเกบ็ออกจากก๊าซไวไฟและสารไวไฟอนืๆ จัดเกบ็ทอ่บรรจทุี
อณุหภมูตํิากว่า 50 องศาเซลเซยสในสถานททีอีากาศถา่ยเทได ้ี
ด ีฏบิัตติามระเบยีบขอ้บงัคับและ ขอ้กําหนดทอ้งถนิเกยีวกับการ
จัดเกบ็ทอ่บรรจ ุทอ่บรรจทุไีมค่วรเก็บไวใ้นสถานททีมีแีนวโนม้
เกดิการกัดกรอ่น ทอ่บรรจคุวรเก็บในตําแหน่งแนวตังและรักษา
ความปลอดภัยอยา่งถกูตอ้งเพอื ป้องกันไมใ่หล้ม้ ทอ่บรรจทุี
เกบ็ไวค้วรจะตรวจสอบเป็นระยะ ๆ สาหรับสภาพทัํ วไปและการ
รัวไหล ควรใสตัวป้องกันวาลว์หรอืฝาครอบวาลว์ เก็บทอ่บรรจุ่
ในสถานทปีราศจากความเสยงในการเกดิไฟไหม ้และหา่งจากี
แหลง่ความรอ้นและแหลง่กําเนดิไฟ เกบ็ใหห้า่งจากวัสดทุตีดิ
ไฟ 
 
7.3 การใชงานเฉพาะในขนัตอนสดุทา้ย้  

ไมม่ ี
 
8     การควบคุมการรบัสมผสัและการป้อั งกนัสวนบคุคล่  

 

8.1 ปจัจยัทมีผีลตอ่การควบคุม 

คา่กําหนดของการรับสมผัสั  
ชนดิ คา่ หมายเหต ุ
Germany - AGW 100ppm TRGS 900 
TLV (ACGIH) 50ppm 2011 
 

8.2 การควบคุมการรบัสมผสัั  
การควบคุมทางวศิวกรรม 

ควรมเีอกสารและการควบคมุสาหรับการประเมนิความเสยงํ ี  ในแต่
ละพนืทกีารทํางานทเีขา้ขา่ยมคีวามเสยงตอ่การใชผลติภัณฑ์ี ้   มี
การเลอืกใช ้PPE ใหถ้กูตอ้งเกยีวขอ้งกบัความเสยง ควรคํานงึถงึี
คําแนะนําดังนี ใชเครอืงตรวจจับก๊าซเมอืมปีรมิาณของก๊าซ้
ออกซไดิ ซรั์วไหล คํานงึถงึระบบการอนุญาตในการทํางาน เชน่ 
กจิกรรมการซอมบํารงุ่  ในระบบภายใตค้วามดันควรมกีารตรวจสอบ
การรัวไหลของก๊าซเป็นประจํา จัดใหม้กีารระบายอากาศอยา่ง
เพยีงพอ ผลติภัณฑไ์มไ่ดจั้ดเป็นสารประเภทอันตรายตอ่สขุภาพ 
หรอืมผีลตอ่สงแวดลอ้มและ ไมใ่ช ิ ่ PBT หรอื vPvB จงึไมม่กีาร
ประเมนิการรับสมผสัหรอืความเสยง สาหรับงานใดทผีูป้ฏบิัตกิารั ี ํ
ตอ้งการใหป้ระเมนิจะตอ้งจัดการใหส้อดคลอ้งกบัสขุอนามัยใน
โรงงานอตุสาหกรรมและขันตอนความปลอดภยัใหม้คีวามเขม้ขน้ 
ตํากวา่ขดีจํากัดความเสยงของการทํางานี  

อุปกรณ์ป้องกนัสวนบคุคล่  

การป้องกนัตาและหนา้ 

สวมใสอปุกรณป้์องกันตาตาม ่ EN 166 เมอืมกีารใชก้๊าซ 
การป้องกนัผวิหนงั 

การป้องกนัมอื 

คําแนะนํา: สวมถงุมอืและรอ้งเทา้เซฟตขีณะขนยา้ยทอ่ก๊าซ 
 
การป้องกนัทวัไป/อนืๆ 

สวมถงุมอืและรอ้งเทา้เซฟตขีณะขนยา้ยทอ่ก๊าซ EN ISO 20345 
อปุกรณเ์ครอืงมอืป้องกันภัยสวนบคุคล่ - รองเทา้เซฟต ี
การป้องกนัการหายใจ 

ไมจํ่าเป็น 
ความเป็นอนัตรายจากความรอ้น 

ไมจํ่าเป็น 
การควบคุมดา้นสงแวดลอ้มิ  

มาตรการบรหิารความเสยงทเีฉพาะเจาะจงไมจํ่าเป็นนอกจากการี
ปฏบิัตติามสขุอนามัยในโรงงานอตุสาหกรรมและขันตอนความ
ปลอดภัย อา้งถงึกฏขอ้บงัคับและความประสงคข์องแตล่ะพนืทใีน
เรอืงการควบคมุการปลดปลอ่ยสบูรรยากาศ่   ดจูากสวนท ี่ 13 
วธิีการเฉพาะสาหรับการบําบัดก๊าซเสยํ ี  
 
9     คุณสมบตัทิางกายภาพและทางเคม ี

 

9.1 ขอ้มูลบนพนืฐานของคุณสมบตัดิา้นกายภาพและเคม ี

ลกัษณะทวัไป 

ลกัษณะปรากฎ/ ส:ี ก๊าซไมม่สี ี
กลนิ: กลนิคอ่นขา้งหวาน คณุสมบัตกิารเตอืนตําทคีวามเขม้ขน้สงู 
จดุหลอมเหลว: -90.81 องศาเซลเซยสี  
จดุเดอืด: -88.5 องศาเซลเซยสี  
จดุวาบไฟ: ไมเ่กยีวขอ้ง 
ชวงไวไฟ่ : ไมต่ดิไฟ 
ความดนัไอทอุีณหภมู ิ20 องศาเซลเซยสี : 50.8 บาร ์
ความหนาแนน่สมพทัธ์ั , กา๊ซ (อากาศ=1): 1.5 
ความสามารถในการละลายนํา: 2.2 มลิลกิรัมตอ่ลติร 
อุณหภมูติดิไฟอตัโนมตั:ิ ไมเ่กยีวขอ้ง 
คุณสมบตัดิา้นการระเบดิ: 

Explosive acc. EU legislation: ไมร่ะเบดิ 
Explosive acc.transp.reg. : ไมร่ะเบดิ 
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คุณสมบตัดิา้นออกซไดซงิ ิ :  สารออกซไดสิ  ์

นําหนกัโมเลกุล: 44 g/mol 
อุณหภมูวิกิฤต: 36.4 องศาเซลเซยสี   
ความหนาแนน่สมพทัธ์ั , ของเหลว (นาํ =1): 1.2 
 

9.2 ขอ้มูลอนืๆ 
ก๊าซ / ไอหนักกวา่อากาศ อาจสะสมอยูใ่นพนืทจํีากัด 
โดยเฉพาะอยา่งยงิอยูท่รีะดับพนืดนิหรอืตํากวา่ 
 
10     ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 

 

10.1 การเกดิปฏกิริยิา 

ไมเ่กดิปฏกิรยิาภายใตส้ภาวะปกต ิ
 
10.2 ความเสถยีรทางดา้นเคม ี
ปฏกิรยิาของไนตรัสออกไซดเ์ป็นปฏกิริยิาไมย่อ้นกลับและคาย
ความรอ้น ซงเป็นผลทําใหค้วามดันภายในทอ่สงูขนึ การมตัีวเรง่ึ
ปฏกิริยิา (เชน ผลติภัณฑฮ์าโลเจน่ , สารปรอท, นกิเกลิ, 
ทองคําขาว) อัตราการสลายตัวเพมิขนึ และสามารถสลายตัวได ้
ทอีณุหภมูตํิาลง ไนตรัสออกไซดภ์ายใตค้วามดัน สามารถ
สลายตัวทอีณุหภมูมิากกวา่หรอืเทา่กับ 300 องศาเซลเซยส ทีี
อณุหภมูสิงูกวา่ 575 องศาเซลเซยสและทคีวามดันบรรยากาศี
ก๊าซไนตรัสออกไซดส์ลายตัวใหไ้นโตรเจนและออกซเจนิ  
 
10.3 ความเป็นไปไดข้องการเกดิปฏกิรยิาทเีป็นอนัตราย 

ทําปฏกิรยิาออกซแดนท์ิ อยา่งรนุแรงกบัสารประกอบอนิทรยี ์
 
10.4 สภาวะทคีวรหลกีเลยีง 
ความรอ้น 
 
10.5 วตัถทุไีมส่ามารถเขา้กนัได ้
อาจทําปฏกิริยิารนุแรงกบัวัสดทุตีดิไฟ อาจทําปฏกิริยิารนุแรงกับ
สารรดีวิซ วัสดทุตีดิไฟ ตัวเรง่ปฏกิริยิา สารรดีวิซ สารอนิทรยี ์ดู์ ์
ความเขา้กันไดส้าหรับวัสดใุน ํ ISO-11114 เวอรช์นลา่สดุั  
 
10.6 อนัตรายจากการสลายตวัของผลติภณัฑ ์
การสลายตัวดว้ยความรอ้นทําใหเ้กดิสารพษิทสีามารถเป็นสาร
กัดกรอ่นเมอืมคีวามชนื การใชงานและการจัดเก็บภายใตส้ภาวะ้
ปกต ิจะไมเ่กดิอันตรายจากการสลายตัวของผลติภัณฑ ์ถา้ใน
กองเพลงิ ควันพษิและ/หรอืกัดกรอ่นตอ่ไปนีอาจจะเกดิขนึจาก
การสลายตัวทางความรอ้น: 
ก๊าซไนตรกิออกไซด,์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
 
11     ขอ้มูลดา้นพษิวทิยา 

 

11.1 ขอ้มูลความรุนแรงดา้นพษิวทิยา 

ประสบการณก์บัการสมผัสของมนุษย์ั  
อาจทําใหเ้กดิพษิตอ่ระบบสบพันธุใ์นมนุษย์ื  
ไดรั้บรายงานบคุลากรทางการแพทยท์สีมผัสไนตรัสออกไซด์ั
ซาๆเกนิขดีจํากัดความเสยงมภีาวะกํ ี ารเจรญิพันธุล์ดลง แตไ่มม่ี

หลักฐานหรอืเอกสารใดๆยนืยัน นอกจากนีไนตรัสออกไซดอ์าจมี
ผลตอ่ไขกระดกูและระบบประสาท 
 

12     ขอ้มูลผลกระทบตอ่ระบบนเิวศ 

 

12.1 ความเป็นพษิ 

เมอืออกมาในปรมิาณมากอาจทําใหเ้กดิภาวะเรอืนกระจก 
 

12.2 การคงอยู ่และการสลายตวั 

ไมเ่กยีวขอ้ง 
 
12.3 ความสามารถในการสะสมทางชวภาพี  

ไมเ่กยีวขอ้ง 
 

12.4 การเคลอืนไหวในดนิ 

เป็นก๊าซ ไมเ่กยีวขอ้ง 
 

12.5 ผลลพัธข์องการประเมนิ PBT และ vPvB 

ไมม่กีารจําแนกประเภทของ PBT หรอื vPvB 
 
12.6 ผลขา้งเคยีงอนืๆ 
โอกาสทจีะเกดิภาวะโลกรอ้น GWP 

เมอืมกีารปลอ่ยออกปรมิาณมากอาจเป็นสาเหตขุองภาวะเรอืน
กระจก 
298 
 
13     ขอ้พจิารณาในการกําจดั 

 
13.1 วธิกีารบําบดัของเสยี 
หา้มปลอ่ยเขา้ไปในพนืททีสีามารถสะสมแลว้กอ่ใหเ้กดิอันตราย 
ตดิตอ่ผูจํ้าหน่ายหากตอ้งการคําแนะนํา ระบายสบูรรยากาศใน่
สถานททีอีากาศถา่ยเทไดด้ ีปลอ่ยสชูนบรรยากาศในปรมิาณมาก่ ั
ควรหลกีเลยีง ตดิตอ่ผูจํ้าหน่ายสาหรับคําแนะนําเฉพาะ อา้งองิถงึ ํ
EIGA code of practice (DOC.30 "Disposal of Gases", สามารถ
ดาวนโ์หลดไดท้hีttp://www.eiga.org) สาหรับคําแนะนําอนืๆํ
ของวธิกีารกําจัดทเีหมาะสม  
EWC Nr. 16 05 04* 
 
14     ขอ้มูลสาหรบัการขนสงํ ่  

 

ADR/RID 

 

14.1 UN number 

1070 
 
14.2 UN ชอในการขนสงื ่  

ไนตรัส ออกไซด ์
 
14.3 ระดบัของอนัตรายในการขนสง่ 

Class: 2  
Classification Code: 2O  
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Labels: 2.2, 5.1  
Hazard number: 25  
Tunnel restriction code: (C/E)  
 
14.4 กลุม่การบรรจ ุ(คําแนะนาํการบรรจ)ุ 

P200 
 
14.5 การเป็นอนัตรายตอ่สงิแวดลอ้ม 

ไมม่ ี
 
14.6 ขอ้ควรระวงัเฉพาะสาหรบัผูใ้ชงานํ ้  

ไมม่ ี
 
IMDG 

 
14.1 UN number 

1070 
 
14.2 UN ชอในการขนสงื ่  

ไนตรัส ออกไซด ์
 
14.3 ระดบัของอนัตรายในการขนสง่ 

Class: 2.2  
Labels: 2.2, 5.1  
EmS: F-C, S-W  
 
14.4 กลุม่การบรรจ ุ(คําแนะนาํการบรรจ)ุ 

P200 
 
14.5 การเป็นอนัตรายตอ่สงแวดลอ้มิ  

ไมม่ ี
 
14.6 ขอ้ควรระวงัเฉพาะสาหรบัผูใ้ชงานํ ้  

ไมม่ ี
  
14.7 การขนสงในปรมิาณมาก อา้งถงึ ่ Annex ll of 

MARPOL73/78 และ the IBC Code 

ไมเ่กยีวขอ้ง 
 
IATA 

 

14.1 UN number 

1070 
 
14.2 UN ชอในการขนสงื ่  

ไนตรัส ออกไซด ์
 
14.3 ระดบัของอนัตรายในการขนสง่ 

Class: 2.2  
Labels: 2.2, 5.1  
 

14.4 กลุม่การบรรจ ุ(คําแนะนาํการบรรจ)ุ 

P200 
 
14.5 การเป็นอนัตรายตอ่สงแวดลอ้มิ  

ไมม่ ี
 
14.6 ขอ้ควรระวงัเฉพาะสาหรบัผูใ้ชงานํ ้  

ไมม่ ี
ขอ้มูลการขนสงอนื ๆ่  
หลกีเลยีงการขนสงบนยานพาหนะทพีนืทบีรรทกุไมไ่ดแ้ยกออก่
จากชองคนขับ ่ ตรวจสอบใหแ้น่ใจคนขับรถตระหนักถงึอันตรายที
อาจเกดิขนึจากการบรรทกุและรูว้า่จะทําอยา่งไรในกรณีทเีกดิ
อบุัตเิหตหุรอืเหตฉุุกเฉินขนึ กอ่นทจีะขนสงสนคา้แน่ใจวา่พวกเขา่ ิ
มคีวามปลอดภยัอยา่งแน่นอน ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่วาลว์ปิดและ
ไมรั่วไหล ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เตา้เสยบวาี ลว์หรอืปลัก (ทใีห)้ 
ตดิตังอยา่งถกูตอ้ง ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่อปุกรณป้์องกันวาลว์ (ที
ให)้ ตดิตังอยา่งถกูตอ้ง มรีะบบระบายอากาศทเีพยีงพอ มกีาร
ปฏบิัตสิอดคลอ้งกับกฎระเบยีบทใีชบังคับ้  
 

15     ขอ้มูลเกยีวกบักฎขอ้บงัคบั 

 

15.1 กฎขอ้บงัคบัดา้นความปลอดภยั, สขุภาพและ
สงแวดลอ้มิ / กฎหมายเฉพาะสาหรบัสารเคมแีละผลติภณัฑ์ํ  

Seveso Directive 96/82/EC: ครอบคลมุ 

 

กฏขอ้บงัคบัเพมิเตมิ 

Pressure Vessel Regulation  
Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)  
Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)  
Regulations for the prevention of industrial accidents  
Council Directive 89/391/EEC on the introduction of measures 
to encourage improvements in the safety and health of workers 
at work  
Directive 89/686/EEC on personal protective equipment  
Council Directive 67/548/EEC on the approximation of laws, 
regulations and administrative provisions relating to the 
classification, packaging and labelling of dangerous substances  
Directive 1999/45/EC concerning the approximation of the 
laws, regulations and administrative provisions of the Member 
States relating to the classification, packaging and labelling of 
dangerous preparations  
Directive 97/23/EC on the approximation of the laws of the 
Member States concerning pressure equipment.  
This Safety Data Sheet has been produced to comply with 
Regulation (EU) 453/2010.  
กฏขอ้บงัคบัระดบัสากลเพมิเตมิ 

เป็นอันตรายตอ่นําเล็กนอ้ย 
ไมแ่บง่ประเภทตาม TA-Luft 
ประเภทมลพษิทางนํา 

อา้งถงึ § 19 WGH Annex 1 : WGK 2 ( เป็นอันตรายตอ่นําเล็กนอ้ย) 
TA-Luft  



 
 

เอกสารความปลอดภยั 
ไนตรสั ออกไซด ์
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ไมแ่บง่ประเภทตาม TA-Luft 
 

15.2 การประเมนิความปลอดภยัของสารเคม ี

CSA ไมไ่ดรับดําเนนิการ 

 

16     ขอ้มูลอนืๆ 
ใหแ้น่ใจวา่เป็นไปตามกฎขอ้บงัคับระหวา่งประเทศและทอ้งถนิ  
ใหแ้น่ใจวา่ผูป้ฎบิัตกิารเขา้ใจอันตรายจากความเป็นพษิ ตอ้ง
ควบคมุเรอืงความเป็นอันตรายของสภาวะขาดอากาศหายใจ 
และตอ้งเขม้งวดระหวา่งการฝึกอบรม กอ่นทจีะใชผลติภัณฑนี์้
ในกระบวนการใหมห่รอืในการทดลองควรมกีารศกษาความเขา้ึ
กันไดข้องวัสดแุละความปลอดภยัใหแ้น่ชดั  
คําแนะนํา 

ขณะททํีาการจัดเตรยีมเอกสารฉบับนีมกีารใชความระมัดระวัง้
อยา่งพอสมควรสามารถนําไปใชโดยไมแ่สดงความรับผดิชอบ้
ตอ่อบุัตเิหตหุรอืความเสยหายใดๆเชอวา่รายละเอยีดในเอกสารี ื
ฉบบันีมคีวามถกูตอ้ง ณ ขณะทจัีดทําขนึ 
ขอ้มูลเพมิเตมิ: 

Kühn-Birett: Merkblätter gefährliche Arbeitsstoffe, Hommel: 
Handbook of dangerous goods  
References  
Various sources of data have been used in the compilation of 
this SDS, they include but are not exclusive to:  
Agency for Toxic Substances and Diseases Registry (ATSDR) 
(http://www.atsdr.cdc.gov/)  
European Chemical Agency: Information on Registered 
Substances 
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-
sub.aspx#search  
European Chemical Agency: Guidance on the Compilation of 
Safety Data Sheets. 
European Industrial Gases Association (EIGA) Doc. 169/11 
Classification and Labelling guide.  
ISO 10156:2010 Gases and gas mixtures -- Determination of 
fire potential and oxidizing ability for the selection of cylinder 
valve outlets.  
Matheson Gas Data Book, 7th Edition.  
National Institute for Standards and Technology (NIST) 
Standard Reference Database Number 69  
The ESIS (European chemical Substances 5 Information 
System) platform of the former European Chemicals Bureau 
(ECB) ESIS (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/).  
The European Chemical Industry Council (CEFIC) ERICards.  
United States of America’s National Library of Medicine’s 
toxicology data network TOXNET 
(http://toxnet.nlm.nih.gov/index.html)  
International Programme on Chemical Safety 
(http://www.inchem.org/)  
Substance specific information from suppliers.  
 
Linde safety advice 

No. 3 Oxygen deficiency 
No. 7 Safe handling of gas cylinders and cylinder bundles 
No. 11 Transport of gas receptacles in vehicles 
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