
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 1995 
Aqua ammonia Ammonium hydrate  

CAS#              :  1336-21-6                                NH4OH 
RTECS#         :  BQ9625000                             Molecular mass : 35.1 
UN#                :  2672                                        
EC #                :  007-001-01-2 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไมติดไฟ  ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณใกลเคียง: 
ใชสารดับไฟประเภทที่เหมาะสม 

การระเบิด ดูหมายเหตุ  กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ปวดแสบปวดรอน 
ไอ หายใจลําบาก หายใจถ่ีๆ 
เจ็บคอ 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 
ปดภาชนะบรรจุอยางถูกตอง 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พัก  
ถาจําเปนใหชวยหายใจ 
นําสงแพทย  

ทางผิวหนัง กัดกรอน แดง  
ผิวหนังไหมรุนแรง  ปวด 
แผลพุพอง 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน   ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆ หรืออาบนํ้า 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา กัดกรอน ตาแดง ปวด 
ตาพรา ไหมลึกรุนแรง 

สวมหนากากปองกันหรือ 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน กัดกรอน ปวดเกร็งชองทอง 
ปวดทอง เจ็บคอ อาเจียน 
(ดูการสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
ใหผูปวยด่ืมนํ้ามากๆ 
นําสงแพทย  

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญในกรณีที่มี
การร่ัวไหลปริมาณมาก ทําใหสารที่รั่วไหลมีฤทธิ์เปนกลางดวย
กรดเจือจางอยางระมัดระวัง ใชวิธีเดียวกันกับการเจือจาง
กรดซัลฟูริก ลางสารรั่วไหลที่เหลือดวยนํ้าจํานวนมากๆ 
หามปลอยสารออกสูสิ่งแวดลอม 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได  
ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปดสนิท 

EU Classification UN Classification 
Symbol: C, N 
R: 34-50 
S: (1/2-)-26-36/37/39-45-61 
Note: [B] 

UN Hazard Class: 8 
UN Pack Group: III 

 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-80S2672  
NFPA Code: H3; F1; R0 

เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว ดูอันตรายทางเคมี 
เก็บในที่เย็น ปดสนิท เก็บในหองที่มีการระบายอากาศท่ีดี (ดูหมายเหตุ) 

 

AMMONIUM HYDROXIDE (10%-35% solution) แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด (สารละลาย 10%-35%) ICSC :0215 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนสารที่ระเหยไดงายมาก สารละลายในนํ้าไมมีสี มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางเคมี : สารทําปฏิกิริยากับโลหะหนักหลายชนิดและเกลือของโลหะหนักหลายชนิดทําใหเกิดสารประกอบที่ระเบิดได 
สารทําลายโลหะหลายชนิดทําใหเกิดกาซที่ไวไฟและระเบิดได(กาซไฮโดรเจน ICSC 0001) สารละลายในนํ้าเปนดางแกซึ่งทําปฏิกิริยา
อยางรุนแรงกับกรด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: (as NH_3) 25 ppm as TWA; 40 ppm as STEL; (ACGIH 2004).  
MAK: 20 ppm, 14 mg/m³; Peak limitation category: I(2); Pregnancy risk group: C; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาไอหรือละอองสารเขาไป และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะส้ัน : สารจะทําใหเกิดการกัดกรอนตอดวงตา ผิวหนัง  ทางเดินหายใจ  และทางเดินอาหาร  
การสูดดมไอของสารที่มีความเขมขนมากๆ จะทําใหกลองเสียงบวม ทางเดินหายใจอักเสบและปอดบวม ผลน้ีอาจเกิดขึ้นในเวลาตอมาได 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : มีผลตอปอดเมื่อไดรับสัมผัสไอหรือละอองสารซ้ําๆ หรือระยะยาว 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : (25%) 38   ํC 
จุดหลอมเหลว : (25%) -58   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : (25%) 0.9 

การละลายในนํ้า : ละลายได 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : (25%) 48 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 0.6-1.2 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 
ไอของแอมโมเนียไวไฟและเกิดการระเบิดไดภายใตสภาวะที่แนนอน ระมัดระวังการเกิดกาซแอมโมเนียจากสารละลายแอมโมเนีย 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร  ควรไดรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ๆ หามเติมสารจนเต็มขวด สารละลายที่มี
ความเขมขนมากจะเกิดความดัน  คอยๆ เปดฝาบรรจุดวยความระมัดระวัง  
เลข UN อื่นๆ : UN 1005 Ammonia, anhydrous liquefied หรือ สารละลาย ammonia , ความหนาแนนสัมพัทธนอยกวา 0.880 ที่ 15°C ใน
นํ้า, ที่ความเขมขนมากกวา 50% ammonia; UN 2073 Ammonia, 35-50%. ศึกษา ICSC 0414 Ammonia.  
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2004 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน   
EU classification การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  
IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 

  

 

AMMONIUM HYDROXIDE (10%-35% solution) แอมโมเนียม ไฮดรอกไซด (สารละลาย 10%-35%) ICSC :0215 

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  
สํานักควบคุมเครือ่งสําอางและวตัถอุนัตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


