
อันตรายจากการใชแอมโมเนียในโรงงานทําน้ําแข็งและหองเย็น  
 

  โรงงานทําน้ําแข็งและหองเย็นมักนิยมใชแอมโมเนียเปนสารทําความเย็นในระบบทาํความ
เย็น เนือ่งจากมปีระสิทธภิาพสูง ราคาถกูเมือ่เปรยีบเทยีบกับสารทาํความเยน็ประเภทคลอโรฟลูออโรคารบอน 
( CFC)  และประการสําคัญคือไมทําลายโอโซนในชั้นบรรยากาศ  แตแอมโมเนียมีสมบัติความเปนพิษใน
ตัวเอง  ดังนั้นการนํามาใชประโยชนจะตองใชความระมดัระวังเปนพิเศษ  เพราะหากเกิดการรั่วไหล อาจทาํ
ใหผูปฏิบัติงานในบรเิวณทีม่กีารใชแอมโมเนยี และบรเิวณใกลเคียงไดรับอันตราย จนถึงขั้นเสียชีวติได 
 

ลักษณะของแอมโมเนีย 
  แอมโมเนียทีใ่ชในระบบทําความเยน็เปนแอมโมเนียที่ปราศจากน้ํา(Ammonia anhydrous)
ทั้งที่อยูในสถานะที่เปนของเหลว และกาซ   แอมโมเนียในสถานะกาซเปนกาซที่ไมมสีี  มีกล่ินฉุนรุนแรง มี
ความเปนพษิสูง สามารถละลายน้ําไดดี  และมีฤทธิ์กัดกรอนสูง  และดวยความสามารถในการละลายน้ําไดดี 
ถึงแมวาแอมโมเนียจะเบากวาอากาศ (น้ําหนักโมเลกุลของแอมโมเนีย = 17) แตเมื่อมกีารรั่วไหลเกดิขึ้น  กาซ
แอมโมเนียจะรวมตัวกับความชื้นในอากาศทําใหเกดิเปนหมอกควนัสีขาวของแอมโมเนียมไฮดรอกไซด ซ่ึง
จะทําใหหนักกวาอากาศ  ดังนั้นเมื่อแอมโมเนียร่ัวไหลในอากาศจึงมีทัง้แอมโมเนียทีเ่บา และหนักกวาอากาศ
อยูปะปนกัน สามารถลุกไหมไดที่ชวงความเขมขนของไอระเหยระหวาง 16 – 25 % โดยปริมาตร แอมโมเนีย
สามารถลุกติดไฟไดเอง(Autoignition Temperature) ที่อุณหภูมิประมาณ 650 องศาเซลเซียส  แอมโมเนียที่อยู
ในภาชนะบรรจุจะอยูในสถานะเปนของเหลวภายใตความดันประมาณ 150 ปอนด /ตารางนิ้ว ที่อุณหภูมิ - 33  
องศาเซลเซียส   แตกาซแอมโมเนียในภาชนะบรรจุมีสถานะเปนของเหลวซึ่งมอัีตราการขยายตวักลายเปน
กาซแอมโมเนยีในอัตราสวน 1 : 850   นั่นคอืแอมโมเนียเหลว 1  สวนหากมีการรั่วไหลออกสูบรรยากาศจะ
ขยายตวัเปนกาซได 850 สวน    
 

อันตรายจากแอมโมเนีย 
• ไอระเหยของแอมโมเนยี  ทําใหเกดิการระคายเคอืงและเกิดแผลไหม ตอระบบทางเดินหายใจ   

ทําใหมีเสมหะ เกิดอาการหายใจสั้นๆ  เจ็บหนาอก  ชัก  หมดสติ  และอาจทําใหเสยีชีวิต หากหายใจเอาสารนี้
เขาไป   หากสมัผัสแอมโมเนียจะทําใหผิวหนังและตาไหม  และสูญเสียการมองเห็น  และถาสัมผัสกับ
แอมโมเนียในสภาพของเหลวจะทําใหเกิดแผลไหม  เนื่องจากความเย็นจัด (Cold Burn) 

• เนื่องจากแอมโมเนียเปนกาซพิษ เมื่อเกิดการรั่วไหลจึงอาจทําใหผูที่อยูในบริเวณ
ใกลเคียงเสียชีวิตได  อีกประการหนึ่ง เนื่องจากสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแอมโมเนียร่ัวไหล พบวามี
ผูเสียชีวิตจากสาเหตุการระบายไอของอุปกรณอํานวยความปลอดภัย มีโอกาสเกิดสูงกวาการระเบิดของ
ภาชนะบรรจุแอมโมเนียเปนอันมาก   ดังนั้นภาชนะหรือทอบรรจุ(Ammonia Cylinders) จึงไมนิยมติดตั้ง
กลอุปกรณนิรภัย (Safety  Devices)  ทั้งนี้เพื่อมิใหมกีารระบายกาซออกจากภาชนะบรรจุไดโดยงายเมื่อมี
อุณหภูมิสูง  ดงันั้นภาชนะบรรจุแอมโมเนยีจึงอาจจะระเบิดไดเมื่อไดรับความรอนจากเพลิงไหมเปนเวลานาน    
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ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ หากเกิดเพลิงไหมใกลกบัภาชนะบรรจุแอมโมเนีย การหลอเย็น(Cooling) ที่ภาชนะบรรจุ 
หรือการเคลื่อนยายภาชนะบรรจุออกจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง ในลําดับ
แรกโดยทนัท ี
 

 

                     
 

อันตรายจากการสัมผัสแอมโมเนีย 
 

ระดับความเขมขนของแอมโมเนียท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพ 
 50                 สวนในลานสวน   กล่ินรุนแรงมากจนรูสึกอึดอดั     

 400 – 700     สวนในลานสวน   แสบตา และจมูก รูสึกระคายเคือง 
  5000         สวนในลานสวน   กลามเนื้อเกร็ง และหายใจไมออก อาจเสียชีวิตไดภายใน 2 – 3 นาที 
 

การตรวจสอบและทดสอบภาชนะบรรจุกาซ 
 ภาชนะหรือทอบรรจกุาซแอมโมเนยี จาํเปนตองมกีารตรวจสอบสภาพ และทดสอบเพือ่ใหเกดิความ
ปลอดภัยในการใชงาน ตามขอกําหนดใน มอก. 358 โดยดาํเนินการตรวจทดสอบเกีย่วกับ 

• ตรวจสภาพภาชนะบรรจุเกีย่วกับการกัดกรอน  บวม  บุบหรือไฟไหม 
• ตรวจสอบการทํางานของกลอุปกรณนิรภยั 
• ตรวจสอบสภาพของแกนวาลวตองไมเอียง  และเกลยีวไมสึก 
• ตรวจหารอยร่ัวบริเวณแกนวาลว 
• การตรวจทดสอบทอบรรจกุาซโดยละเอียด 

ทั้งนี้การดําเนนิการตรวจสอบ และทดสอบดังกลาวขางตน  สําหรับภาชนะบรรจุที่เปนทอบรรจุกาซ 
(Gas Cylinder)  มีวิธีการทดสอบ  4  วิธี ดังนี้ 

1.  ตรวจพินิจภายนอก  ตองทําความสะอาดทอพรอมลอกสีที่ทาทอออก  เพื่อตรวจสอบ
การกัดกรอน รอยบุบ  รอยขูดขีด  การบวม  และรอยไฟไหม 
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 2.  ตรวจพินิจภายใน  ตองทาํความสะอาดภายในทอดวยลูกเหล็กจนสะอาดดีแลวจึงใช         

แสงไฟสองเขาไปเพื่อตรวจสอบภายใน  เพื่อหาการผุกรอน หรือหลุม 
 3.  ชั่งน้าํหนักทอ  ตองถอดอุปกรณของทอออกทั้งหมดแลวช่ังน้ําหนกั  ถาน้ําหนกันอยกวา

รอยละ  95  ของน้ําหนกัทอเดิม  หามนําทอนั้นมาใชงาน 
4.  ตรวจทดสอบโดยการอัดน้ํา  (ไฮดรอลกิ)    ทดสอบภาชนะบรรจุกาซโดยการใชน้าํ

ทดสอบ (Hydrostatic Test) ซ่ึงมี  2  วิธีคือ  แบบทดสอบในถังน้ํา  และทดสอบในแบบถังไรน้ํา  ความดันที่
ใชทดสอบประมาณ  1.3 - 1.5  เทาของความดันใชงานสูงสุด     จากนั้นตรวจหารอยรั่ว  การบวม  และการ
ขยายตวัถาวรของทอ (Permanent Expansion Test) 

 

การปองกันอนัตรายจากแอมโมเนีย 
 -      ภาชนะบรรจุ หรือระบบทอสงกาซแอมโมเนีย ตองมีการออกแบบ วิธีการสราง  วัสดุที่ใช  และ
อุปกรณที่ติดตัง้มาใหเปนไปตามมาตรฐานสากลที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป เชน  CGA  (Compressed Gas 
Association) หรือ DIN  ซ่ึงเพียงพอที่จะใชงานไดอยางสะดวกและปลอดภัย   
 -     การเลือกสถานที่จัดเก็บแอมโมเนียที่เหมาะสม  จะชวยลดความรุนแรงและความเสยีหายเนื่องจากการ
ร่ัวไหล หรือระเบิดได    ตองพิจารณาตดิตัง้ไวนอกอาคารบริเวณที่ไมถูกแสงแดดและความชื้น  อากาศถายเท
ไดดี  ไมมีแหลงกําเนิดความรอนหรือประกายไฟ  และเก็บใหหางจากสารที่อาจทําปฏิกิริยา กับแอมโมเนีย มีปาย
เตือนอันตราย  และที่สําคัญจะตองมีอุปกรณดับเพลิงชนิดที่เหมาะสมติดตั้งไวบริเวณใกลเคียง   
 -   อุปกรณตางๆ ที่ใชกับแอมโมเนีย เชน วาลว  ขอตอ และวาลวสกัดตางๆ ตองทําดวยโลหะที่
เหมาะสมกับแอมโมเนียเทานั้น เชน เหล็ก  เหล็กเหนียว หรือ สเตนเลส  หามใชทองแดง หรือทองเหลืองกับ
แอมโมเนียโดยเด็ดขาด 

-     ตรวจสอบภาชนะบรรจุ  ระบบทอ และวาลวของระบบแอมโมเนีย เปนระยะอยางสม่ําเสมอ 
และซอมบํารุงใหอยูในสภาพที่ใชงานไดตามปกต ิ
 -     ในการปฏิบัติงานที่มีการใชแอมโมเนยี จะตองปฏิบัตติามขั้นตอนการปฏิบัติงานอยางปลอดภยั
(Safety Operation Procedures) โดยเครงครัดในทุกขัน้ตอน 
 -     ผูที่ปฏิบัตงิานเกีย่วของกบัแอมโมเนยีตองสวมใสอุปกรณปองกันอนัตรายสวนบุคคลที่เหมาะสม 
เชนชุดปองกนัอันตรายจากสารเคมี พรอมทั้งอุปกรณไดแก ถุงมือ  หนากาก  อุปกรณชวยหายใจ แลวแต
ความจําเปน ทัง้ในการระงับเหตุฉุกเฉิน และในกรณีปฏิบตัิงานตามปกต ิ

- จัดใหมีการฝกอบรมพนักงานที่เกีย่วของใหมีความรูเกีย่วกับอันตรายจากแอมโมเนยี  การ
ปฏิบัติงานอยางปลอดภัย  รวมทั้งการระงับเหตุฉุกเฉินที่เกิดจากแอมโมเนีย  ทั้งนีใ้หมกีารฝกอบรมเปนระยะ
อยางสม่ําเสมอ เพื่อเปนการย้ําเตือนใหพนกังานตระหนกัถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับแอมโมเนีย 
 -    จัดเตรยีมอปุกรณระงับภยัในกรณหีกร่ัวไหล หรือเกดิเพลิงไหม เชน ระบบน้ําดับเพลิง  และถัง
ดับเพลิง  รวมทั้งการจัดการน้ําเสียจากการระงับเหตุ เปนตน 
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-  จัดทําแผนระงับเหตุฉุกเฉินแอมโมเนียร่ัวไหล / เพลิงไหม  และฝกซอมแผนเปนประจําอยางนอย

ปละ 1 คร้ัง 
 

การจัดการเมื่อเกิดการรั่วไหล 
 เนื่องจากคณุสมบัติของแอมโมเนียละลายน้ําไดดี  หากเกิดการรั่วไหลที่วาลว  ขอตอ  หรืออุปกรณ

ตางๆ   ส่ิงสําคัญในการจดัการการรั่วไหลกค็ือ พยายามฉดีน้ําใหเปนฝอยอยางหนาแนนครอบคลุมเพื่อจับไอ
ของแอมโมเนยีที่ฟุงกระจาย เปนการสลายพิษแอมโมเนยี  และระวังไมใหฉีดน้าํตรงจดุที่แอมโมเนยีเหลว
ร่ัวไหลอยู   พยายามเขาไปปดวาลว หรือหยุดการรัว่ไหลที่ตนทางใหได แตผูที่เขาไปปฏิบัติการจะตองสวม
ใสชุดปองกันสารเคมี และอุปกรณปองกนัภัยสวนบุคคลที่เหมาะสม เชน หนากากปองกันแอมโมเนยี และ
เครื่องชวยหายใจ (Self-Control Breathing Apparatus)  ตลอดเวลาที่ปฏิบัติการ   
 

 

  
 

การรั่วไหลของแอมโมเนีย 
 
 

   
   

การระงับเหตุฉุกเฉินแอมโมเนียร่ัวไหล 
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การปฐมพยาบาลผูประสบเหตุ 
เมื่อไดรับแอมโมเนียทางระบบหายใจ 
• เคลื่อนยายผูปวยไปในบริเวณที่อากาศบรสุิทธิ์ 
• ถอดเสื้อใหหลวมและหมผาใหความอบอุนแกผูปวย 
• เรียกรถพยาบาลพรอมเครื่องใหออกซิเจน 
• ถาปากและคอไดรับบาดเจ็บจากแอมโมเนยี ใหผูปวยดื่มน้ําชาๆ 
• ถาปากและคอไมไดรับบาดเจ็บใหผูปวยดืม่ชาหวานหรอืกาแฟรอน 
• ถาการหายใจลมเหลวใหทําการผายปอดทนัที  
• หามปอนน้ําแกผูปวยทีห่มดสติโดยเด็ดขาด 

แอมโมเนยีสัมผัสตา 
•  ใหลางตาดวยน้ํายาลางตา บอริก 2.5% หรือลางดวยน้าํสะอาดไมนอยกวา 30 นาท ี
•  ไปพบแพทย 

แอมโมเนียสัมผัสผิวหนัง 
•  ลางดวยน้ําสะอาดไมนอยกวา 15 นาที 
•  ใชผาชุบน้ํายาลางตาบอริก 2.5% ปะคบบริเวณทีไ่ดรับบาดเจ็บ 
•  ไปพบแพทย 
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4. Material Safety Data Sheet ,Anhydrous ammonia,  http://www.wdserviceco.com/MSDSANHY.html 
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(http://ohioline.osu.edu/aex-fact/0594.html ) 

       6.     Wikipedia, the free encyclopedia,   http://en.wikipedia.org/wiki/Ammonia   
 

      โดย   นางสาวอิสราภรณ  วิจิตรจรรยากุล 
                 นักวิทยาศาสตร 8ว.    
         สํานักเทคโนโลยีความปลอดภัย                                  
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