
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 1998 
(บรรจุถัง) 

CAS #  7664-41-7  NH3  

RTECS #  BO0875000  Molecular mass: 17.03  

UN #  1005    

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ
การติดไฟ ไวไฟ  หามอยูใกลเปลวไฟ  

หามจุดประกายไฟ 
และหามสูบบุหรี่ 

ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณใกลเคียง: 
ใชสารดับไฟประเภทที่เหมาะสม 

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของ 
กาซ/อากาศที่ระเบิดได

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ 

ใชอุปกรณไฟฟาและสองสวางที่
ปองกันการระเบิดได 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดน้ํา  

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี  
การสูดดม ปวดแสบปวดรอน  ไอ 

หายใจลําบาก หายใจถี่ๆ เจ็บคอ
อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง (ดู
หมายเหตุ) 

ดูดระบายอากาศ 
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พักในทาครึ่งนั่ง
ครึ่งนอน  ถาจําเปนใหชวยหายใจ  
นําสงแพทย   

ทางผิวหนัง แดง ผิวหนังไหม ปวด แผล
พุพอง  
เมื่อสัมผัสของเหลว :  
เกิดอาการน้ําแข็งกัด

สวมถุงมือปองกันความเย็น  
สวมเสื้อผาปองกัน 

เกิดอาการน้ําแข็งกัด ลางดวยน้ํามากๆ  
หามถอดเสื้อผาออก นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  
ไหมลึกรุนแรง 

สวมหนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
เคลื่อนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ดูดระบาย
อากาศ หามฉีดน้ําลงบนของเหลวโดยตรง กําจัดกาซโดยพนน้ําเปน
ละออง  
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันกาซของสารเคมีที่
ครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T, N 
R: 10-23-34-50 
S: (1/2-)-9-16-26-36/37/39-
45-61 

UN Hazard Class: 2.3 
UN Subsidiary Risks: 8 

 
การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา

Transport Emergency Card: TEC (R)-20S1005 or 20G2TC  
NFPA Code: H3; F1; R0; 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซ กรด  
ธาตุกลุม halogens เก็บในที่เย็น เก็บในหองที่มีการถายเทอากาศที่ดี 

AMMONIA (ANHYDROUS) แอมโมเนีย (ปราศจากน้ํา) ICSC :0414 

 
 



AMMONIA (ANHYDROUS) แอมโมเนีย (ปราศจากน้ํา) ICSC :0414 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนกาซอัดเหลว ไมมีสี มีกลิ่นฉุน 
อันตรายทางกายภาพ : กาซเบากวาอากาศ  
อันตรายทางเคมี : สามารถเกิดสารประกอบกับปรอท เงินและ gold oxides ไดสารประกอบที่ไวตอการกระทบกระเทือน สารมีฤทธิ์เปน
ดางแก สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับกรดและไดสารที่มีฤทธิ์กัดกรอน สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารออกซิไดซอยางแรงและฮาโล
เจน  สารทําลายทองแดง อลูมิเนียม สังกะสี และโลหะผสมของโลหะเหลานี้ เมื่อสารละลายในน้ําใหความรอน  
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 25 ppm as TWA; 35 ppm as STEL; (ACGIH 2004).  
MAK: 20 ppm, 14 mg/mณ; Peak limitation category: I(2); Pregnancy risk group: C; (DFG 2004).
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดม  
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ปริมาณของสารในอากาศจะเพิ่มขึ้นจนถึงขีดอันตรายอยางรวดเร็วหากรั่วจากภาชนะบรรจ ุ
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารกัดกรอนดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ  การสูดดมไอสารเขาไปในปริมาณสูงอาจทําให
เกิดอาการปอดบวมน้ํา(ดูหมายเหตุ)  การระเหยของสารเหลวอยางรวดเร็วอาจทําใหเกิดอาการน้ําแข็งกัด 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : -33   ํC 
จุดหลอมเหลว : -78   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 0.7 ที่ -33  ํ C 
การละลายในน้ํา , g/100 ml at 20  ํC : 54 

ความดันไอ, kPa ท่ี 26  ํ C : 1013
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 0.59 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 651   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 15-28 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารเปนพิษรายแรงตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 

หมายเหตุ 

อาการปอดบวมน้ํา มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง และอาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก  ตองใหพักและ
ใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ทําการรักษาการหายใจที่เหมาะสมโดยทันที โดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  ต้ังถังที่รั่วขึ้นเพื่อ
ปองกันการรั่วไหลของกาซเหลว เอกสาร ICSC ฉบับนี้ ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนของคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสได
จากการทํางาน และการจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             

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  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 


