
การปฏิบัติงานกับก๊าชแอมโมเนีย 

อย่างปลอดภัย 

AMMONIA AWARENESS & SAFETY TRAINING 



เนื้อหาการอบรม 

o ความรู้เบื้องตน้เกี่ยวกับก๊าชแอมโมเนีย 

o คุณสมบัติของก๊าชและMSDS 

o อุปกรณ์ใช้งานกับก๊าชแอมโมเนีย  

o การตรวจสอบถังก๊าชแอมโมเนีย  

o การขนส่งและการสูบถ่ายก๊าชแอมโมเนีย 

o อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากก๊าชแอมโมเนีย 

o ขั้นตอนปฏบิัติกรณีเกดิก๊าชแอมโมเนียรั่วไหล 



    ความรู้เบื้องตน้เกีย่วกบัก๊าชแอมโมเนยี 



18 เมษายน 2556 เวลา 12:03:00 น 

เกิดเหตุระเบิดที่โรงงานปุ๋ยใกล้กับเมืองเวโก รัฐเท็ก

ซัส สหรัฐอเมริกา เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต 2 

ราย และผู้ได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคน  

 
 





 
มาตรา 18 วัตถุอันตรายแบ่งออกตามความจ าเป็นแก่การควบคุม ดังนี้ 
(1) วัตถุอันตรายชนิดท่ี 1 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออกหรือการมีไว้ 
ในครอบครองต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด 
(2) วัตถุอันตรายชนิดท่ี 2 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออกหรือการมีไว้ 
ในครอบครองต้องแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบก่อนและต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดด้วย 
(3) วัตถุอันตรายชนิดท่ี 3 ได้แก่วัตถุอันตรายที่การผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ 
ในครอบครองต้องได้รับใบอนุญาต 
(4) วัตถุอันตรายชนิดท่ี 4 ได้แก่วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง  
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เป็นพิษเมื่อสูดดม 

เป็นพิษมากต่อสิ่งมีชีวิตในน ้า 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/GHS-pictogram-pollu.svg


1.ของเหลว  ( Liquid  ammonia ) 
2.ก๊าซ  ( Vapor  ammonia ) 
3.เป็นฝอยฟุ้งกระจาย  เป็นลักษณะคล้ายควันสีขาวซึ่งจะมีความเข้มข้น 
ของแอมโมเนียมากกว่า 45,000 ppm. ผู้ที่อยู่ในกลุ่มควันสีขาวนี้จะมี 
ทัศนวิสัยเพียง 30-40 เซนติเมตรและอุณหภูมิจะต่่าถึง -74 F 
 











 
 แอมโมเนีย เป็นด่างที่ละลายน้่าได้ดี ท่าให้เกิด Ammonium Hydroxide ซึ่งมี

ฤทธิ์กัดกร่อนสูงจึงท่าให้เกิดการระคายเคือง  
• ต่อตาถือว่ามีการกัดกร่อนเยื่อของตามากกว่าด่างอื่นๆ เสียอีกเช่นเยื่อบุตา

อักเสบ แรงดันในตาสูงขึ้นคล้ายกับต้อหิน ตาด่าบวม 
• ต่อทางเดินหายใจเช่นกล่องเสียงอักเสบ น้่าท่วมปอดหรือปอดบวม อาการอึด

อัดหายใจไม่ออกจากการบวมของกล่องเสียง 
• การระคายเคืองต่อผิวหนัง เช่นไหม้และเป็นตุ่มใส 
• ต่อระบบประสาท เกิดอาการซึม โคม่า เกร็ง และชัก 

 

ความเป็นพิษของแอมโมเนียโดยสรุป 



การท าปฏิกริยา 

• เมื่อได้รับความรอ้นสูงมากๆ แอมโมเนียจะ
กลายเป็นควันพิษซึ่งประกอบไปด้วยแอมโมเนียและ
ออกไซด์ที่เป็นพิษ 

• แอมโมเนียและไฮโปคลอไรต์ผสมกันผสมกันอาจท่า
ให้เกิด Chloramines ซึ่งเป็นสารพิษที่จะท่าให้
เกิด Toxic Pneumonitis (Pulmonary 
edema หรือน้่าท่วมปอด) ซึ่งเป็นภาวะที่ส่าคัญ
ที่สุดของเรื่องพิษจากแอมโมเนียและยังก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อการท่างานของปอดที่ถาวรได้ 

ภาพ Film Pulmonay edema, 

www.learningradiology.com
/images/chestimages1...  

http://www.learningradiology.com/images/chestimages1/chestgallerypages/Noncardiogenic pulmonary edema.html
http://www.learningradiology.com/images/chestimages1/chestgallerypages/Noncardiogenic pulmonary edema.html
http://www.learningradiology.com/images/chestimages1/chestgallerypages/Noncardiogenic pulmonary edema.html
http://www.learningradiology.com/images/chestimages1/chestgallerypages/Noncardiogenic pulmonary edema.html
http://www.learningradiology.com/images/chestimages1/chestgallerypages/Noncardiogenic pulmonary edema.html
http://www.learningradiology.com/images/chestimages1/chestgallerypages/Noncardiogenic pulmonary edema.html
http://www.learningradiology.com/images/chestimages1/chestgallerypages/Noncardiogenic pulmonary edema.html
http://www.learningradiology.com/images/chestimages1/chestgallerypages/Noncardiogenic pulmonary edema.html


 

 

อาการทางทางเดินอาหาร (กรณีที่กินเข้าไป) 

 

• อาการเฉียบพลัน ท่าให้เกิดริมฝีปากบวม ช่อง
ปาก กล่องเสียง และหลอดอาหารไหม้ 

• อาการเกี่ยวกับตับอาจท่าให้เกิดเลือดค่ังในตับ 
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mages/BHG01ON08F01.jpg  

http://www.pdrhealth.com/patient_education/images/BHG01ON08F01.jpg
http://www.pdrhealth.com/patient_education/images/BHG01ON08F01.jpg
http://www.pdrhealth.com/patient_education/images/BHG01ON08F01.jpg
http://www.pdrhealth.com/patient_education/images/BHG01ON08F01.jpg
http://www.pdrhealth.com/patient_education/images/BHG01ON08F01.jpg
http://www.pdrhealth.com/patient_education/images/BHG01ON08F01.jpg
http://www.pdrhealth.com/patient_education/images/BHG01ON08F01.jpg
http://www.pdrhealth.com/patient_education/images/BHG01ON08F01.jpg
http://www.pdrhealth.com/patient_education/images/BHG01ON08F01.jpg
http://www.pdrhealth.com/patient_education/images/BHG01ON08F01.jpg
http://www.pdrhealth.com/patient_education/images/BHG01ON08F01.jpg
http://www.pdrhealth.com/patient_education/images/BHG01ON08F01.jpg
http://www.pdrhealth.com/patient_education/images/BHG01ON08F01.jpg
http://www.pdrhealth.com/patient_education/images/BHG01ON08F01.jpg
http://www.pdrhealth.com/patient_education/images/BHG01ON08F01.jpg
http://www.pdrhealth.com/patient_education/images/BHG01ON08F01.jpg
http://www.pdrhealth.com/patient_education/images/BHG01ON08F01.jpg
http://www.pdrhealth.com/patient_education/images/BHG01ON08F01.jpg
http://www.pdrhealth.com/patient_education/images/BHG01ON08F01.jpg
http://www.pdrhealth.com/patient_education/images/BHG01ON08F01.jpg
http://www.pdrhealth.com/patient_education/images/BHG01ON08F01.jpg


 

 

อาการทางผิวหนัง 

• แบบเฉียบพลัน ท่าให้เกิดอาการไหม้แบบกินลึกลงไปถึงหนังชั้นล่างๆ 

• แอมโมเนียบริสุทธิ์มักถูกเก็บที่อุณหภูมิต่่า เช่น 28F ท่าให้เกิดอาการคล้ายหิมะ
กัด (Frostbite) 

• แบบเรื้อรัง ท่าให้ผิวหนังอักเสบ (Dermatitis) 
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 อาการเฉียบพลัน ท่าให้เกิดอาการซึมจนถึงโคม่า แต่มักพบเฉพาะถ้ามีการขาด 
      ออกซิเจนร่วมด้วยอาจพบอาการชัก ถ้าได้รับสารเคมีเยอะมากๆ 
 อาการเรื้อรัง ท่าให้เกิดอาการปวดหัวและง่วงซึม 

 

 

อาการทางระบบประสาท 
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แอมโมเนีย( NH3 )ที่ผลิตจากเซลล์ทั่วร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ล่าไส้ ตับ และไต 
ส่วนใหญ่ของแอมโมเนียที่ผลิตในร่างกาย จะถูกใช้โดยตับในการผลิตปุ๋ยยูเรีย ยูเรียที่
เป็นของเสียในร่างกายจะส่งผลข้างเคียงน้อยกว่า แอมโมเนียเป็นพิษ 
แอมโมเนียเป็นพิษ ถูกส่งไปยังระบบประสาทท่าให้เกิดความ สับสน ง่วง และบางครั้ง 
อาการโคม่า  ผลปกติช่วงปกติ คือ 15-45 ไมโครกรัม ต่อเดซิลิตร ( ไมโครกรัม / dL ) 
 วิธีทดสอบตัวอย่างเลือดเพื่อวัดปริมาณแอมโมเนีย 
งดอาหารหรือเครื่องดื่ม 8 -12 ชั่วโมงก่อนการทดสอบ ,หยุดใช้ยาบางอย่างที่อาจจะมี
ผลต่อการทดสอบ สิ่งผิดปกติท่าให้เพิ่มระดับแอมโมเนียในเลือดของคุณ อาจจะ
เนื่องมาจาก :โรคหัวใจล้มเหลว, ระบบทางเดินอาหาร,โรคทางพันธุกรรมของวงจร
ยูเรียอุณหภูมิของร่างกายสูง ,โรคมะเร็งเม็ดเลือด,ความล้มเหลวของตับ,ระดับ
โพแทสเซียมในเลือดต่่า ,เมตาบอลิ alkalosis,การออกแรงกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง 

 
 

แอมโมเนีย - เลือด 























อุปกรณ์ใช้งานกับก๊าชแอมโมเนีย  





















อุปกรณ์ข้อต่อท่อทางระบบ 

Bypass 









การตรวจสอบถังกา๊ชแอมโมเนีย  





ระบบท่อรบั-จ่ายแอมโมเนียของรถ 

ท่อไอก๊าซ 

ท่อรับ - จ่ายก๊าซ Bypass Valve 

สายดิน 

Pressure gauge 



ระบบวาล์วก้นแท็งค์ 

วาล์วก้นแท็งค์ ( Emergency  Shut Off Valve) กลไกเปิด - ปิด วาล์วก้นถัง 



ระบบวาล์วอื่นๆ 

Hydrostatic pressure relief valve ตัวกรองเศษวัสดุถังก๊าซ (Strainer) 



การขนสง่และการสูบถ่ายก๊าชแอมโมเนีย 













  

วิธีการปฏิบัติงานส่งมอบก๊าช 
1.ติดต่อพนักงานทีร่ับผิดชอบประจ าบริษัทฯ เพื่อแจ้งการส่งมอบก๊าซ 
2.น ารถเข้าจอดบริเวณที่บริษัทฯ ลูกค้าก าหนด โดยปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯลูกค้า 
3.ดับเครื่องยนต ์ดึงเบรกมือ หนุนล้อ วางอุปกรณ์ความปลอดภัย ได้แก่ กรวยจราจร ถังดับเพลิง 
    ป้ายเตือน 
4.แจ้งพนักงานรับก๊าซของบริษัทฯลูกค้า ตรวจสอบซีล และเปรียบเทียบใบชั่งน  าหนัก 
5.พขร. เปิดวาล์วก้นถังรถ ต่อสายดิน ต่อสายลงก๊าซเข้ากับท่อน  าก๊าซ (LIQUID) และท่อไอก๊าซ 
    (VAPOUR)ของรถและถังบรรจุก๊าซของลูกค้า 
6.รอรับค าสั่งจากพนักงานรับก๊าซของบริษัทฯลูกค้า ว่า จะให้จ่ายก๊าซลงสู่ถังบรรจุก๊าซหมายเลข 
    ใด (กรณีมีหลายถัง) 
7.ตรวจสอบน  าหนักก๊าซ(LOAD CELL)ในถังบรรจุของลูกค้าที่จะท าการจ่ายก๊าซร่วมกับพนักงาน 
    รับก๊าซบริษัทฯลูกค้า ว่าอยู่ในระดับที่สามารถรับก๊าซได้ตามปริมาณที่จะลง  



วิธีการปฏิบัติงานส่งมอบก๊าช (ต่อ) 
8.พขร.แจ้งพนักงานรับก๊าชเปิดวาล์วของใต้ถังบรรจุก๊าซและเปิดวาล์วท่อรับก๊าซของบริษัทฯ 
   ลูกค้าเพื่อตรวจสอบได้ก่อนหากมีรอยรั่วหลังจากนั นจึงเปิดวาล์วท่อจ่ายก๊าซของรถ 
9. กรณีรถขนาด 8 ตัน ให้ติดเคร่ืองยนต์เปิด PTO (เกียร์ฝาก) เพื่อเข้าสู่กระบวนการปั่นก๊าซลงสู่ 
    ถังของลูกค้า  กรณีรถขนาด 16 ตัน ให้น าปลั๊กตัวผู้ของรถเสียบเข้ากับปลั๊กตัวเมียของลูกค้า 
    และเปิดสวิตซ์ไฟที่ปลั๊กตัวเมียก่อนแล้วค่อยเปิดสวิตซ์ตัวผู้ ที่บริเวณตัวรถข้างคัสซีด้านซ้าย 
    ใกล้หัวจ่าย 
10.ระหว่างลงก๊าชพขร.ต้องอยู่ประจ ารถคอยตรวจดูน  าหนักก๊าซ(LOAD CELL)และสังเกตการลง 
     ก๊าชหมด(การสังเกตให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กับเสียงปั๊มจะดังขึ นผิดปกติ สายน  าก๊าซ 
     (LIQUID)จะกระตุ๊ก 
11.พขร. คอยตรวจดูน  าหนักก๊าซ(LOAD CELL)ของถังบรรจุก๊าซจะใกล้เคียงกับใบช่ังน  าหนัก ถ้า 
     ก๊าซหมดให้หยดุเดินปั๊ม ปิดวาล์วทั งท่อจ่ายที่รถและท่อรับของถังบรรจุแล้วปิดวาล์วก้นถังรถ 



วิธีการปฏิบัติงานส่งมอบก๊าช (ต่อ) 
12.ระบายน  าก๊าซ (DRAIN) โดยเปิดวาล์วระบายออกเพื่อลดแรงดันในสายน  าก๊าซ (LIQUID) 
     และสายไอก๊าซ (VAPOUR) เพื่อไม่ให้มนี  าก๊าซและไอก๊าซค้างในสาย 
13.ตรวจสอบน  าหนักก๊าซ(LOAD CELL)ในถังบรรจุก๊าชของลูกค้าร่วมกับพนักงานที่รับก๊าซ 
      บริษัทฯลูกค้า หลังจากเสร็จสิ นกระบวนการลงก๊าซเพื่อตรวจสอบความถูกต้องร่วมกัน 
14.ถอดสายลงก๊าซเก็บเข้าประจ ารถ เก็บสายดิน อุปกรณ์ความปลอดภัยและหมอนหนุนล้อ เข้า 
     ประจ ารถ 
15.รับเอกสารการขนส่งที่ลูกค้าลงนามเรียบร้อยแล้วน ากลับไปยังคลัง 



การตรวจหารอยรั่วและอุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉิน 



1.ใช้น  าสบู่ลูบไล้ตามข้อต่อและอุปกรณ์ 
2.ใช้อุปกรณ์ส าหรับการตรวจ 
3. โดยวิธีดมกลิ่น 
4. .ใช้กระดาษตรวจก๊าชแอมโมเนีย 
  

วิธีการตรวจสอบก๊าชแอมโมเนียรั่ว 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=CgwVzBbBfhJ2EM&tbnid=W9k10mpF1vLTvM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.gasthai.com%2Fngv%2Fboardngv%2Fquestion.asp%3Fid%3DA4208&ei=s4kyU5LVN4aDiQeVvYHoCA&bvm=bv.63738703,d.aGc&psig=AFQjCNHo8-r26E4khWYRPjnRmNehQ07aYQ&ust=1395907237152258
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=EpZ8I5TfI0PYKM&tbnid=1ifxWPvLNrbrAM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.hayacosmic.com%2Fstore%2Fproduct%2Fview%2F%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%259B%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%2593%25E0%25B9%258C%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25A7%25E0%25B8%2588%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%258A%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25A7_LPG_NGV-13418538-th.html&ei=GooyU92sGbCjiAfxnoCQBw&bvm=bv.63738703,d.aGc&psig=AFQjCNHo8-r26E4khWYRPjnRmNehQ07aYQ&ust=1395907237152258
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=JIajt45H-a7x2M&tbnid=IPV9URwH1ROVsM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.patkol.com%2Fs0113%2Findex.php%3Fpgid%3D&ei=kYoyU9a4KIe4iAe9g4CgDQ&bvm=bv.63738703,d.aGc&psig=AFQjCNHo8-r26E4khWYRPjnRmNehQ07aYQ&ust=1395907237152258


1. จัดหาระบบน  าดับเพลิง บริเวณถังเก็บ 
2. สายน  าดับเพลิงพร้อมหัวฉีดน  าดับเพลิง 
    แบบปรับสเปร์ได้ 
3. จัดหาถังดับเพลิงเป็นชนิดผงเคมีแห้ง 
4. จัดหาอุปกรณ์ส่วนบุคคล PPE 
5. จัดหาน  าล้างฉุกเฉิน SHOWER 
6. จัดท าป้ายเตือน SAFETY SYMBOL  
7. ป้ายค าแนะน าอันตรายจากสารเคมีและวิธีป้องกัน 
8. ติดตั ง SENSOR ในการตรวจจับก๊าชแอมโมเนีย 
9. ติดตั งสวิทซ์กดสัญญาณเตือนภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
10.จัดหาป้ายเตือนขณะสูบถ่ายก๊าชแอมโมเนีย 
  

การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเหตุฉุกเฉินบริเวณถงัเก็บแอมโมเนีย 





















































































ถาม 

      ทราบมาว่าแอมโมเนียสามารถระเบิดได้ ใครรู้ช่วยตอบที่ว่าแอมโมเนียท่า
ปฏิกิริยากับอะไรถึงระเบิดได้ และมีอะไรเป็นสิ่งแวดล้อมในการเกิด 

ตอบ 

      แอมโมเนียระเบิดไดโ้ดยท่าปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเหมือนเชื้อเพลิงทั่วไป 
เพียงแต่ว่าความเข้มข้นต่่าสุดของแอมโมเนียที่จะติดไฟได้คอ่นข้างจะสูงมาก 
(16%) ในขณะที่ความเข้มข้นต่่าสุดของไฮโดรคาร์บอนทั่วไปในอากาศที่จะระเบดิ
ได้อาจจะต่่าเพียง 1% เท่านั้น 

 พลังงานที่ใช้ในการจุดระเบิดแอมโมเนียจะสูงกว่าพลังงานที่ใช้ในการจุดระเบิด
ไฮโดรคาร์บอนประมาณ 500 เท่าท่าให้การลุกติดไฟหรือการระเบดิของแก๊ส
แอมโมเนียที่รั่วไหลไม่ค่อยมีปรากฏเท่าไรนัก 

 
  



ถาม  

 แอมโมเนียที่ว่ากันนี้กับแอมโมเนียหอมที่ใช้ในการแพทย์เป็นคนละอย่างกันใช่ไหม 
ตอบ  

 แอมโมเนียหอมก็มีส่วนผสมของแอมโมเนีย แอมโมเนียหอมมีสารหลายตัวผสม
กันอยู่ เช่น lemon oil, alcohol, Nutmeg oil 

  มีอยู่ขวดหนึ่งมีส่วนผสมดังนี้นะครับ 
 ammonium bicarbonate 2.5 g 
 strong ammonia solution 6.75 ml 
 nutmeg oil 0.30 ml 
 lemon oil 0.50 ml 
 alcohol 7.50 ml 
 water 100 ml 




