ขอมูลความปลอดภัยแอมโมเนีย
Source: http://www.chemtrack.org/Chem-Detail.asp?ID=00178&CAS=&Name=

CAS Number 7664-41-7
EC Number 231-635-3
พิกัดอัตราศุลกากร 2814.10.00 000
Anhydrous ammonia
เลขอ า งอิ ง ตามระบบองค ก ารสหประชาชาติ
UN Class 2.2 (กาซไมไวไฟ และไม
เปนพิษ)
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
เบ็ดเตล็ด)
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.)
เอกสารขอมูลความปลอดภัย (SDS)
สมบัตทิ างเคมีและกายภาพ
ลักษณะภายนอก

สถานะทางกายภาพ: แกส
คา pH N/A
จุดเดือด/ขวงการเดือด -33 ํC ที่ ความดัน
760 mmHg
จุดหลอมเหลว/ชวงการหลอมเหลว-78 ํC
จุดวาบไฟ 132 Cํ (วิธี: ถวยปด)
ความไวไฟ N/A
อุณหภูมลิ ุกติดไฟดวยตนเอง 651 Cํ
สมบัติออกซิไดซ N/A
สมบัติการระเบิด N/A
ขีดจํากัดการระเบิด ต่าํ กวา 15%-สูงกวา
25 %
ความดันไอ 4802 mmHg ที่ 15.5 Cํ
ความถวงจําเพาะ/ความหนาแนน 0.59 g
3
/cm
สัมประสิทธิ์การแบงสวน N/A
ความหนืด N/A
ความหนาแนนของไอ 0.6 g/l
ความเขมขนไอระเหยเมื่ออิ่มตัว N/A
อัตราการระเหย N/A
ความหนาแนนในสภาพเปนกลุ มกอน
(bulk density) N/A
อุณหภูมิสลายตัว N/A
สัดสวนของตัวทําละลาย N/A
สัดสวนของน้ํา < 0.03 %
แรงตึงผิว N/A
การนําไฟฟา N/A
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เมื่อกลืนกิน ใหใชน้ําบวนปากในกรณีที่
ผูปวยที่ยังมีสติอยู ไปพบแพทย

ขอมูลเบ็ดเตล็ด N/A
การละลาย N/A
การละลายน้ํา ละลายได
ความเสถียร
เสถียร เสถียร
สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง ดีบุก ความชื้น
สารทีค่ วรหลีกเลีย่ ง ตัวออกซิไดซ เหล็กชุบสังกะสี สังกะสี ทองแดง เงิน/ซิลเวอรออกไซด
แคดเมียม/แคดเมียมออกไซด แอลกอฮอล กรด
เฮโลเจน อัลดีไฮด
ผลิตภัณฑอนั ตรายทีเ่ กิดจากการสลายตัว
ผลิตภัณฑอนั ตรายทีเ่ กิดจากการสลายตัว
แอมโมเนีย
โพลิเมอรไรเซชัน่ ทีเ่ ปนอันตราย
โพลิเมอรไรเซชัน่ ทีเ่ ปนอันตราย จะไมเกิด
ขอชีบ้ ง และอาการของการไดรบั สาร
สารนีก้ อ ใหเกิดอันตรายอยางรายแรงตอ
เยื่อเมือก ระบบทางเดินหายใจสวนบน ดวงตา
และผิวหนัง
การสูดดมอาจทําใหเกิดการหดเกร็งของ
กลามเนื้อ อักเสบ การบวมน้ําของ larynx and
bronchi chemical pneumonitis และอาการบวมน้าํ
ทีป่ อด อาการทีเ่ กิดจากการไดรบั สารนีอ้ าจไดแก
รูส กึ แสบรอน ไอ หายใจมีเสียง หลอดลมตอนบน
อักเสบ หายใจถี่ ปวดหัว คลื่นไส และอาเจียน
เทาทีท่ ราบ ยังไมมกี ารตรวจสอบสมบัตทิ างเคมี
ทางรางกายและทางพิษวิทยาอยางละเอียดถีถ่ ว น
วิถที างทีไ่ ดรบั สาร
การสัมผัสทางผิวหนัง ทําใหเกิดแผลไหม
การดูดซึมทางผิวหนัง อาจเปนอันตราย
หากถูกดูดซึมผานผิวหนัง
การสัมผัสทางตา ทําใหเกิดแผลไหม
การสูดดม สามารถทําใหหายใจไมออกได

อยางเฉียบพลัน เปนพิษเมื่อสูดดม สารนีท้ ําให
เนือ้ เยือ่ ของเยือ่ เมือกและบริเวณทางเดินหายใจ
สวนบนถูกทําลายอยางรุนแรงมาก
การกลืนกิน อาจเปนอันตรายหากกลืนกิน
ขอมูลของอวัยวะเปาหมาย ปอด ระบบ
ประสาทสวนกลาง ตับ ไต
ขอมูลเกีย่ วกับอันตราย
ข อชี้ บ ง สําหรั บอั นตรายต อมนุ ษย และ
สิ่งแวดลอม ไวไฟ เปนพิษเมื่อสูดดม ทําใหเกิด
แผลไหม เปนพิษมากตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา
มาตรการปฐมพยาบาล
เมื่อสูดดมสาร ถาสูดดมเขาไป ใหยาย
ผูปวยไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ ถาไมหายใจ ให
การชวยหายใจ ถาหายใจลําบาก ใหออกซิเจน
เมื่อสัมผัสสาร ในกรณีที่สัมผัสกับสาร
ใหลางผิวหนังทันทีดวยสบูและน้ําปริมาณมาก
เมื่อสารเขาตา ควรขจัดสิ่งปนเปอนจาก
ดวงตาทันทีโดยลางตาดวยน้าํ ปริมาณมากเปน
เวลานาน ตองแนใจวาไดลางตาอยางเพียงพอ
โดยใชนวิ้ มือแยกเปลือกตาออกจากกันระหวางลาง

มาตรการการผจญเพลิง
อุปกรณผจญเพลิงเหมาะสม ใชละอองน้าํ
หรือหัวฉีดละอองเพื่อทําใหถังแกสเย็น เคลื่อน
ยายถังแกสใหหางจากไฟถาไมมีความเสี่ยง
ความเสีย่ งเฉพาะ
อันตรายเฉพาะ ไอระเหยอาจเคลื่อนที่
ไปในระยะทางทีห่ า งไกลออกไปจากแหลงกําเนิด
ประกายไฟและยอนกลับมาติดไฟ ปลอยควันพิษ
ออกมาภายใตสภาวะที่เกิดไฟ แกสไวไฟ
อันตรายจากการระเบิด อาจเกิดของผสม
ที่ระเบิดไดกับอากาศ บรรจุภัณฑอาจระเบิดได
เมื่อมีไฟ
อุปกรณปอ งกันพิเศษสําหรับผูผ จญเพลิง
สวมเครือ่ งชวยการหายใจแบบครบชุดและเสือ้ ผา
ที่ใชปองกัน เพื่อปองกันการสัมผัสกับผิวหนัง
และดวงตา
วิธีเฉพาะสําหรับผจญเพลิง หามดับไฟที่
เกิดจากแกสทีก่ าํ ลังลุกไหม ถาไมสามารถปดแกส
ไดทนั ที ใชละอองน้าํ หรือหัวฉีดละอองเพือ่ ทําให
ถังแกสเย็น เคลือ่ นยายถังแกสใหหา งจากไฟถา
ไมมีความเสี่ยง
มาตรการเมือ่ มีอบุ ตั เิ หตุสารหกรัว่ ไหล
ขอควรปฏิบตั ิสาํ หรับบุคคลในกรณีทหี่ ก
หรือรัว่ ไหล อพยพคนออกจากบริเวณ และใหอยู
เหนือลม ปดรอยรัว่ ไหลถาทําไดโดยไมเสีย่ ง ปด
แหลงกําเนิดประกายไฟทุกแหลง
วิธี ปองกันภัยของบุ คคล สวมอุ ปกรณ
ชวยหายใจแบบครบชุด รองเทาบูท และถุงมือยาง
แบบหนา
วิธกี ารทําความสะอาดหลังการปนเปอ น
หรือรั่วไหล ระบายอากาศในบริเวณนั้น และ
ลางตําแหนงที่สารหกรั่วไหลหลังจากเก็บสาร
ออกหมดแลว
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ขอปฏิบตั กิ ารใชสารและการเก็บรักษา
ขอปฏิบตั กิ ารใชสาร
คําแนะนําสําหรับการปฏิบัติที่ปลอดภัย
อยาหายใจเอาแกสเขาไป ระวังอยาใหเขาตา โดน
ผิวหนังหรือเสื้อผา หลีกเลีย่ งการไดรับสารเปน
เวลานานหรือซ้ําหลายครั้ง
การเก็บรักษา
สภาวะสําหรับการเก็บ ปดใหสนิท ใชกบั
เครื่องมือที่กําหนดไวใหใชกับความดันจากถัง
แกสและทําจากวัสดุที่เขากันได ปดวาลวเมื่อ
ไมไดใชและเมื่อใชหมด ใหแนใจวายึดทออยาง
ปลอดภัย ทั้งนี้ ขณะที่ใชหรือเก็บ อุณหภูมิของ
ทอไมควรเกิน 125 องศาฟาเรนไฮต (52 องศา
เซลเซียส)
สิง่ ทีต่ อ งมีเปนพิเศษ สารนีบ้ รรจุอยูภ ายใต
ความดัน
การควบคุมการสัมผัสสาร/การปองกัน
สวนบุคคล
การควบคุมเชิงวิศวกรรม ฝกบัวนิรภัย
และอางลางตา
คําเตือน การดูดกลับเขาไปในทออาจ
ทําใหเกิดการแตกได ใชเครือ่ งปองกันการไหล
กลับในทอ ใชในตูดูดควันสารเคมีเทานั้น
สุขลักษณะทั่วไป ทิ้งเสื้อผาและรองเทา
ที่เปอน ลางใหสะอาดหลังการสัมผัส
เครือ่ งปองกันสวนบุคคล
การปองกันทางเดินหายใจ เครื่องชวย
หายใจที่ผานการรับรองโดยรัฐในบริเวณที่ไมมี
การระบายอากาศและ/หรือการไดรบั เหนือ TLV
หรือ PEL
การปองกันมือ ถุงมือชนิดทนสารเคมี
การปองกันดวงตา แวนตาแบบทีค่ รอบตา
(Goggles) ชนิดใชปองกันสารเคมี
การปองกันพิเศษ เครือ่ งปองกันหนา (8
นิ้ว เปนอยางนอย)
ประเภทสารเคมี เพื่ อ การเก็ บรั กษา
ที่ เข าข าย (อ างอิ งจากประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม เรื่อง คูมือเก็บรักษาสารเคมีและ
วัตถุอนั ตราย พ.ศ.2550)
Storage Class 2A กาซอัด กาซเหลว
หรือกาซที่ละลายภายใตความดัน
เงื่อนไข กาซอัด กาซเหลว หรือกาซที่
ละลายภายใตความดัน ยกเวนกาซภายใตความ
ดันในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระปองสเปรย)
Storage Class 2B กาซภายใตความดัน
ในภาชนะบรรจุขนาดเล็ก (กระปองสเปรย)

เงื่อนไข กาซภายใตความดันในภาชนะ
บรรจุขนาดเล็ก (กระปองสเปรย)
ขอมูลจากฐานขอมูลโรคทีเ่ กิดจากการ
ทํางานและสารเคมี Ammonia
โรคทีเ่ กีย่ วของ โรคลมพิษจากการสัมผัส
(Contact urticaria) โรคหลอดลมสาขาอุดตัน
(Bronchiolitis obliterans)...
กระบวนการผลิตที่ เกี่ ยวของ กรรมวิธี
ทางการถายภาพ กรรมวิธีทางความรอน...
คาเฝาระวัง Skin Designation (ACGIH)
: No, TIH : Yes ,...
ข อมู ลความเป นอั นตรายตามระบบ
GHS (อางอิงจาก Annex VI of CLP Regulation)
คําสัญญาณ (Signal Word) อันตราย
(Danger)
รหัสความเปนอันตราย (Hazard Code)
/ขอความแสดงความเปนอันตราย (Hazard
Statement)
H221/ กาซไวไฟ (Flammable gas)
H331/เปนพิษเมือ่ หายใจเขาไป (Toxic
if inhaled)
H314/ทําใหผิวหนังไหมอยางรุนแรง
และทําลายดวงตา (Cause severe skin burns
and eye damage)
H400/เปนพิษรายแรงตอสิง่ มีชวี ติ ในน้าํ
(Very toxic to aquatic life)
ขอกําหนดตามกฎหมายไทย
ความเขมขนสารอันตราย (แรงงาน) ขีด
จํากัดความเขมขนเฉลีย่ ตลอดระยะเวลาทํางาน
ปกติ 50 ppm (ประกาศกรมสวัสดิการและ
คุม ครองแรงงาน เรือ่ ง ขีดจํากัดความเขมขนของ
สารเคมีอนั ตราย พ.ศ. 2560)
ขอกําหนดตามกฎหมาย/ระเบียบ/ขอกําหนดระดับสากล
 สารทําลายโอโซนในชั้ น บรรยากาศ
ตามขอตกลงใน Montreal Protocol
 สารเคมีและสูตรผสมอันตรายตองหาม
หรือจํากัดการใชอยางเขมงวดตามขอตกลงใน
อนุสญ
ั ญารอตเตอรดมั ( Rotterdam Convention
หรือ PICs Convention) วาดวยการยินยอมเมื่อ
ไดรับแจงลวงหนา
 สารมลพิ ษ ตกค างยาวนานตามข อ ตกลงในอนุสญ
ั ญาสตอกโฮลมวาดวยสารมลพิษ
ตกคางยาวนาน (Stockholm Convention on
Persistent Organic Pollutants : POPs)
 ของเสียอันตรายตามอนุสญ
ั ญาบาเซล

วาดวยการควบคุมการเคลือ่ นยายขามแดนของ
ของเสียอันตรายและการกําจัด (Basel Convention
on the Control of Transboundary Movements
of Hazardous Wastes and their Disposal)
 สารเคมีอน
ั ตรายทีร่ ะบุใน Annex VI ของ
กฎหมายสหภาพยุโรปวาดวยการจําแนกประเภท
ติดฉลากและบรรจุภณ
ั ฑของสารเคมีและเคมีภณ
ั ฑ
( European Regulation (EC) No 1272/2008
on Classification, Labelling and Packaging of
Substances and Mixtures, CLP Regulation)
 สารที่ระบุใน Annex VI ของกฎหมาย
CLP วาเปนสารกอมะเร็ง (Carcinogen) กอการ
กลายพันธุ (Mutagen) และเปนพิษตอระบบ
สืบพันธุ (Toxic to Reproduction)
ขอกําหนดตามกฎหมาย REACH
 สารเคมี อั น ตรายที่ กํ า หนดให มี ใ น
ผลิตภัณฑไดไมเกิน 0.1% โดยน้ําหนัก หรือ
ตองจดแจงหากมีในผลิตภัณฑเกิน 0.1% โดย
น้ําหนัก ตามกฎหมาย REACH ของสหภาพ
ยุ โรป และเป นสารเคมี อั นตรายที่ เข าขายไม
อนุญาตใหใชหรือวางจําหนายในสหภาพยุโรป
ในอนาคต
 สารเคมี อัน ตรายที่ ไ มอนุ ญาตใหวาง
จําหนายหรือใชในสภาพยุโรปกอนไดรบั อนุญาต
รายการสารเคมีทั้งหมดระบุอยู ใน Annex XIV
ของกฎหมาย REACH
 สารเคมีอน
ั ตรายทีจ่ ํากัดใหใชและวาง
จําหน ายตามเงื่ อนไขกําหนดใน Annex XVII
ของกฎหมาย REACH
 สารมลพิษที่สามารถตกคางยาวนาน
ในสิ่ งมี ชี วิ ต และสิ่ งแวดล อ ม [Persistent,
Bioaccumulative and Toxic chemicals (PBT),
very Persistent, very Bioaccumulative (vPvB)]
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