
CAS Number 7664-41-7
EC Number 231-635-3
พกิัดอัตราศุลกากร 2814.10.00 000

Anhydrous ammonia
เลขอางอิงตามระบบองคการสห-

ประชาชาติ
UN Class 2.2 (กาซไมไวไฟ และไม

เปนพษิ)
UN Number 2073 (Ammonia solution,

relative density less than 0.880 at 15   ํC in
water, with more than 35 percent but not
more than 50 percent ammonia)

UN Guide 125 (กาซ-กัดกรอน)
UN Class 2.3 (กาซพิษ)
UN Number 1005 (Ammonia,

anhydrous)
UN Guide 125 (กาซ-กัดกรอน)
UN Class 2.3 (กาซพิษ)
UN Number 3318 (Ammonia solution,

relative density less than 0.880 at 15  Cํ in
water, with more than 50% ammonia)

UN Guide: ไมมีขอมูล
UN Class 8 (สารกัดกรอน)
UN Number 2672 (Ammonia solution,

relative density between 0.880 and 0.957
at 15   ํC in water, with more than 10 percent
but not more than 35 percent ammonia)

UN Guide 154 [สาร - เปนพิษ และ/
หรือกัดกรอน (ไมติดไฟ)]

UN Class 9 (สารหรือสิ่งของอันตราย
เบด็เตล็ด)

UN Number 3077 (Environmentally
hazardous substance, solid, n.o.s. (not
including waste))

UN Guide 171 [สาร(อันตรายนอยถึง
กลาง)]

UN Number 3082 (Environmentally
hazardous substance, liquid, n.o.s.)

เอกสารขอมลูความปลอดภยั (SDS)
สมบัตทิางเคมแีละกายภาพ
ลักษณะภายนอก

สถานะทางกายภาพ: แกส
คา pH N/A
จ ุดเดือด/ขวงการเดือด -33  Cํ ท่ี ความดัน

760 mmHg
จดุหลอมเหลว/ชวงการหลอมเหลว-78  Cํ
จุดวาบไฟ 132  Cํ  (วิธี: ถวยปด)
ความไวไฟ N/A
อุณหภูมิลุกติดไฟดวยตนเอง 651  Cํ
สมบัติออกซิไดซ N/A
สมบัติการระเบิด N/A
ขีดจาํกดัการระเบดิ ตํ่ากวา 15%-สงูกวา

25 %
ความดันไอ 4802 mmHg ท่ี 15.5  Cํ
ความถวงจาํเพาะ/ความหนาแนน 0.59 g

/cm3

สัมประสิทธิ์การแบงสวน N/A
ความหนืด N/A
ความหนาแนนของไอ 0.6 g/l
ความเขมขนไอระเหยเม่ืออ่ิมตัว N/A
อัตราการระเหย N/A
ความหนาแนนในสภาพเปนกลุมกอน

(bulk density) N/A
อุณหภูมิสลายตัว N/A
สัดสวนของตัวทําละลาย N/A
สัดสวนของน้ํา < 0.03 %
แรงตึงผวิ N/A
การนําไฟฟา N/A

Source: http://www.chemtrack.org/Chem-Detail.asp?ID=00178&CAS=&Name=
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ขอมูลเบด็เตล็ด N/A
การละลาย N/A
การละลายน้ํา ละลายได
ความเสถยีร
เสถียร เสถียร
สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง ดีบุก ความชื้น
สารท่ีควรหลีกเล่ียง ตัวออกซไิดซ เหล็ก-

ชบุสงักะส ีสงักะส ีทองแดง เงนิ/ซลิเวอรออกไซด 
แคดเมียม/แคดเมียมออกไซด แอลกอฮอล กรด
เฮโลเจน อัลดีไฮด

ผลิตภัณฑอันตรายท่ีเกดิจากการสลายตวั
 ผลิตภัณฑอันตรายท่ีเกดิจากการสลายตัว

แอมโมเนีย
โพลเิมอรไรเซช่ันทีเ่ปนอนัตราย
โพลิเมอรไรเซชัน่ท่ีเปนอันตราย จะไมเกดิ
ขอช้ีบงและอาการของการไดรบัสาร
 สารนีก้อใหเกดิอันตรายอยางรายแรงตอ

เยื่อเมือก ระบบทางเดินหายใจสวนบน ดวงตา
และผิวหนัง

การสดูดมอาจทําใหเกดิการหดเกร็งของ
กลามเนื้อ อักเสบ การบวมน้ําของ larynx and
bronchi chemical pneumonitis และอาการบวมน้าํ
ท่ีปอด อาการท่ีเกดิจากการไดรับสารนีอ้าจไดแก
รูสกึแสบรอน ไอ หายใจมีเสยีง หลอดลมตอนบน
อักเสบ หายใจถี่ ปวดหัว คล่ืนไส และอาเจียน
เทาท่ีทราบ ยงัไมมีการตรวจสอบสมบติัทางเคมี
ทางรางกายและทางพษิวิทยาอยางละเอียดถีถ่วน

วถิทีางทีไ่ดรบัสาร
การสมัผสัทางผวิหนงั ทําใหเกดิแผลไหม
การดูดซึมทางผิวหนัง อาจเปนอันตราย

หากถกูดูดซมึผานผิวหนัง
การสัมผัสทางตา ทําใหเกิดแผลไหม
การสดูดม สามารถทําใหหายใจไมออกได 

อยางเฉียบพลัน เปนพิษเม่ือสูดดม สารนีทํ้าให
เนือ้เยือ่ของเยือ่เมือกและบริเวณทางเดินหายใจ
สวนบนถูกทําลายอยางรุนแรงมาก

การกลืนกนิ อาจเปนอันตรายหากกลืนกนิ
ขอมูลของอวัยวะเปาหมาย ปอด ระบบ

ประสาทสวนกลาง  ตับ ไต
ขอมลูเก่ียวกับอนัตราย
ขอชี้บงสําหรับอันตรายตอมนุษยและ

สิ่งแวดลอม ไวไฟ เปนพิษเม่ือสูดดม ทําใหเกิด
แผลไหม เปนพิษมากตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา

มาตรการปฐมพยาบาล
เม่ือสูดดมสาร ถาสูดดมเขาไป ใหยาย

ผูปวยไปท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธิ์ ถาไมหายใจ ให
การชวยหายใจ ถาหายใจลําบาก ใหออกซิเจน

เม่ือสัมผัสสาร ในกรณีท่ีสัมผัสกับสาร
ใหลางผิวหนังทันทีดวยสบูและน้ําปริมาณมาก

เม่ือสารเขาตา ควรขจัดสิ่งปนเปอนจาก
ดวงตาทันทีโดยลางตาดวยน้าํปริมาณมากเปน
เวลานาน ตองแนใจวาไดลางตาอยางเพียงพอ
โดยใชนิว้มือแยกเปลือกตาออกจากกนัระหวางลาง

เม่ือกลืนกิน ใหใชน้ําบวนปากในกรณีท่ี
ผูปวยท่ียังมีสติอยู ไปพบแพทย

มาตรการการผจญเพลงิ
อุปกรณผจญเพลิงเหมาะสม ใชละอองน้าํ

หรือหัวฉีดละอองเพื่อทําใหถังแกสเย็น เคล่ือน
ยายถังแกสใหหางจากไฟถาไมมีความเสี่ยง

ความเสีย่งเฉพาะ
อันตรายเฉพาะ ไอระเหยอาจเคล่ือนท่ี

ไปในระยะทางท่ีหางไกลออกไปจากแหลงกาํเนดิ
ประกายไฟและยอนกลับมาติดไฟ ปลอยควันพษิ
ออกมาภายใตสภาวะท่ีเกิดไฟ  แกสไวไฟ

อันตรายจากการระเบดิ อาจเกดิของผสม
ท่ีระเบิดไดกับอากาศ บรรจุภัณฑอาจระเบิดได
เม่ือมีไฟ

อุปกรณปองกนัพเิศษสาํหรับผูผจญเพลิง
สวมเคร่ืองชวยการหายใจแบบครบชดุและเสือ้ผา
ท่ีใชปองกัน เพื่อปองกันการสัมผัสกับผิวหนัง
และดวงตา

วิธีเฉพาะสาํหรับผจญเพลิง หามดับไฟท่ี
เกดิจากแกสท่ีกาํลังลุกไหม ถาไมสามารถปดแกส
ไดทันที ใชละอองน้าํหรือหัวฉีดละอองเพือ่ทําให
ถงัแกสเยน็  เคล่ือนยายถงัแกสใหหางจากไฟถา
ไมมีความเสี่ยง

มาตรการเมือ่มอีบัุตเิหตสุารหกรัว่ไหล
ขอควรปฏิบติัสาํหรับบคุคลในกรณท่ีีหก

หรือร่ัวไหล อพยพคนออกจากบริเวณ และใหอยู
เหนอืลม ปดรอยร่ัวไหลถาทําไดโดยไมเสีย่ง ปด
แหลงกําเนิดประกายไฟทุกแหลง

วิธีปองกันภัยของบุคคล สวมอุปกรณ
ชวยหายใจแบบครบชดุ รองเทาบทู และถงุมือยาง
แบบหนา

วิธกีารทําความสะอาดหลังการปนเปอน
หรือร่ัวไหล ระบายอากาศในบริเวณนั้น และ
ลางตําแหนงท่ีสารหกร่ัวไหลหลังจากเก็บสาร
ออกหมดแลว
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ขอปฏบัิตกิารใชสารและการเก็บรกัษา
ขอปฏบัิตกิารใชสาร
คําแนะนําสําหรับการปฏิบัติท่ีปลอดภัย

อยาหายใจเอาแกสเขาไป  ระวังอยาใหเขาตา โดน
ผิวหนังหรือเสื้อผา หลีกเล่ียงการไดรับสารเปน
เวลานานหรือซ้ําหลายคร้ัง

การเก็บรกัษา
สภาวะสาํหรับการเกบ็ ปดใหสนทิ ใชกบั

เคร่ืองมือท่ีกําหนดไวใหใชกับความดันจากถัง
แกสและทําจากวัสดุท่ีเขากันได ปดวาลวเม่ือ
ไมไดใชและเม่ือใชหมด ใหแนใจวายึดทออยาง
ปลอดภัย ท้ังนี้ ขณะท่ีใชหรือเก็บ อุณหภูมิของ
ทอไมควรเกนิ 125 องศาฟาเรนไฮต  (52 องศา
เซลเซียส)

สิง่ท่ีตองมีเปนพเิศษ สารนีบ้รรจอุยูภายใต
ความดัน

การควบคมุการสมัผสัสาร/การปองกัน
สวนบุคคล

การควบคุมเชิงวิศวกรรม ฝกบัวนิรภัย
และอางลางตา

คําเตือน การดูดกลับเขาไปในทออาจ
ทําใหเกดิการแตกได  ใชเคร่ืองปองกนัการไหล
กลับในทอ ใชในตูดูดควันสารเคมีเทานั้น

สุขลักษณะท่ัวไป ท้ิงเสื้อผาและรองเทา
ท่ีเปอน ลางใหสะอาดหลังการสัมผัส

เครือ่งปองกันสวนบุคคล
การปองกันทางเดินหายใจ เคร่ืองชวย

หายใจท่ีผานการรับรองโดยรัฐในบริเวณท่ีไมมี
การระบายอากาศและ/หรือการไดรับเหนอื TLV
หรือ PEL

การปองกันมือ ถุงมือชนิดทนสารเคมี
การปองกนัดวงตา แวนตาแบบท่ีครอบตา

(Goggles) ชนิดใชปองกันสารเคมี
การปองกนัพเิศษ เคร่ืองปองกนัหนา (8

นิ้ว เปนอยางนอย)
ประเภทสารเคมีเพื่อการเก็บรักษา

ที่ เขาขาย (อางอิงจากประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เร่ือง คูมือเก็บรักษาสารเคมีและ
วัตถอัุนตราย พ.ศ.2550)

Storage Class 2A กาซอัด กาซเหลว
หรือกาซท่ีละลายภายใตความดัน

เงื่อนไข กาซอัด กาซเหลว หรือกาซท่ี
ละลายภายใตความดัน ยกเวนกาซภายใตความ
ดันในภาชนะบรรจขุนาดเล็ก (กระปองสเปรย)

Storage Class 2B กาซภายใตความดัน
ในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระปองสเปรย)

เงื่อนไข กาซภายใตความดันในภาชนะ
บรรจุขนาดเล็ก (กระปองสเปรย)

ขอมลูจากฐานขอมลูโรคทีเ่กิดจากการ
ทํางานและสารเคม ีAmmonia

โรคท่ีเกีย่วของ โรคลมพษิจากการสมัผสั
(Contact urticaria) โรคหลอดลมสาขาอุดตัน
(Bronchiolitis obliterans)...

กระบวนการผลิตท่ีเกี่ยวของ กรรมวิธี
ทางการถายภาพ  กรรมวิธีทางความรอน...

คาเฝาระวัง Skin Designation (ACGIH)
: No, TIH : Yes ,...

ขอมูลความเปนอันตรายตามระบบ
GHS (อางอิงจาก Annex VI of CLP Regulation)

คําสัญญาณ (Signal Word) อันตราย
(Danger)

รหัสความเปนอนัตราย (Hazard Code)
/ขอความแสดงความเปนอันตราย (Hazard
Statement)

H221/ กาซไวไฟ (Flammable gas)
H331/เปนพิษเม่ือหายใจเขาไป (Toxic

if inhaled)
 H314/ทําใหผิวหนังไหมอยางรุนแรง

และทําลายดวงตา (Cause severe skin burns
and eye damage)

 H400/เปนพษิรายแรงตอสิง่มีชวิีตในน้าํ
(Very toxic to aquatic life)

ขอกําหนดตามกฎหมายไทย
ความเขมขนสารอันตราย (แรงงาน) ขีด

จาํกดัความเขมขนเฉล่ียตลอดระยะเวลาทํางาน
ปกติ 50 ppm (ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน เร่ือง ขีดจาํกดัความเขมขนของ
สารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560)

ขอกําหนดตามกฎหมาย/ระเบียบ/ขอ-
กําหนดระดบัสากล

 สารทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ
ตามขอตกลงใน Montreal Protocol

 สารเคมีและสตูรผสมอันตรายตองหาม
หรือจํากัดการใชอยางเขมงวดตามขอตกลงใน
อนสุญัญารอตเตอรดัม ( Rotterdam Convention
หรือ PICs Convention) วาดวยการยนิยอมเม่ือ
ไดรับแจงลวงหนา

 สารมลพิษตกคางยาวนานตามขอ-
ตกลงในอนสุญัญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพษิ
ตกคางยาวนาน (Stockholm Convention on
Persistent Organic Pollutants : POPs)

 ของเสยีอันตรายตามอนสุญัญาบาเซล

วาดวยการควบคุมการเคล่ือนยายขามแดนของ
ของเสยีอันตรายและการกาํจดั (Basel Convention
on the Control of Transboundary Movements
of Hazardous Wastes and their Disposal)

 สารเคมีอันตรายท่ีระบใุน Annex VI ของ
กฎหมายสหภาพยโุรปวาดวยการจาํแนกประเภท
ติดฉลากและบรรจภัุณฑของสารเคมีและเคมีภัณฑ
( European Regulation (EC) No 1272/2008
on Classification, Labelling and Packaging of
Substances and Mixtures, CLP Regulation)

 สารท่ีระบุใน Annex VI ของกฎหมาย
CLP วาเปนสารกอมะเร็ง (Carcinogen) กอการ
กลายพันธุ (Mutagen) และเปนพิษตอระบบ
สืบพันธุ (Toxic to Reproduction)

ขอกําหนดตามกฎหมาย REACH
 สารเคมีอันตรายท่ี กําหนดให มีใน

ผลิตภัณฑไดไมเกิน 0.1% โดยน้ําหนัก หรือ
ตองจดแจงหากมีในผลิตภัณฑเกิน 0.1% โดย
น้ําหนัก ตามกฎหมาย REACH ของสหภาพ
ยุโรป และเปนสารเคมีอันตรายท่ีเขาขายไม
อนุญาตใหใชหรือวางจําหนายในสหภาพยุโรป
ในอนาคต

 สารเคมีอันตรายท่ีไมอนุญาตใหวาง
จาํหนายหรือใชในสภาพยโุรปกอนไดรับอนญุาต
รายการสารเคมีท้ังหมดระบุอยู ใน Annex XIV
ของกฎหมาย REACH

 สารเคมีอันตรายท่ีจํากัดใหใชและวาง
จําหนายตามเงื่อนไขกําหนดใน Annex XVII
ของกฎหมาย REACH

 สารมลพิษท่ีสามารถตกคางยาวนาน
ในสิ่ งมีชี วิตและสิ่ งแวดลอม [Persistent,
Bioaccumulative and Toxic chemicals (PBT),
very Persistent, very Bioaccumulative (vPvB)]
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