
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2008 
Hexahydrobenzene Hexamethylene Hexanaphthene  

CAS#               :  110-82-7                   C6H12 
RTECS#          :  GU6300000               Molecular mass : 84.2 
UN#                 :  1145 
EC Annex 1 Index #  :  601-017-00-1 
EC/EINECS #   : 203-806-2 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟมาก  หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ 
หามสูบบุหรี่  

นํ้าฉีดมากๆ   
โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล 
คารบอนไดออกไซด  ผงดับเพลิง   

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของไอ/อากาศ
ที่ระเบิดได 
เมื่อความรอนเพ่ิมขึ้นทําให
ความดันเพ่ิมซึ่งเสี่ยงตอการ
ระเบิด 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาและสองสวาง 
ที่ปองกันการระเบิดได  
หามใชอากาศอัดในการเติม  
การปลอยหรือการขนสง 
ใชเครื่องมือที่ไมเกิดประกายไฟ 
ปองกันไมใหเกิดประจุไฟฟาสถิต 
(เชน การตอสายดิน) 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้า  
ทําการดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การสูดดม ไอ  มึนงง  งวงซึม 
ปวดศรีษะ คล่ืนไส  

ดูดระบายอากาศ  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก  

ทางผิวหนัง แดง   สวมถุงมือปองกัน   ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้าและสบู 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง  
 

สวมหนากากปองกัน 

หรือเครื่องปองกันนัยนตา 

พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง  คล่ืนไส  อาเจียน 
(ดูหัวขอ การสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก  หามทําใหอาเจียน 
นําสงแพทย  

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย  ปรึกษาผูเช่ียวชาญ เคล่ือนยาย
แหลงที่ติดไฟไดทั้งหมดใหหาง 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันสารเคมีที่ครบถวน
รวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว 

Note: 4 
EU Classification UN Classification 

Symbol: F, Xn, N 
R: 11-38-65-67-50/53 
S: (2-)9-16-25-33-60-61-62 

UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: II 

 
 
 

CYCLOHEXANE ไซโคลเฮกเซน ICSC :0242 



การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
หามปลอยสารออกสูสิ่งแวดลอม  ทําการดูดระบายอากาศ 
เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิทให
มากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่
ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย 
หามลางสารท่ีหกลงทอระบายน้ํา 

GHS Classification 
อันตราย 
ของเหลวและไอสารไวไฟมาก 
อันตรายถึงตายไดหากกลืนกินและผานเขาทางเดินหายใจ 
ทําใหดวงตาระคายเคือง 
ทําใหผิวหนังระคายเคืองเล็กนอย 
อาจทําใหงวงซึมหรือมึนงง 
เปนพิษมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 
เปนพิษมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้าและมีพิษตกคางยาวนาน 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1145 or 30GF1-I+II 
NFPA Code: H 1; F 3; R 0; 

เก็บในที่กันไฟได  ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการ
ดับเพลิง เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง  เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมี
ทอระบายนํ้าเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลว ไมมีสี  มีกล่ินเฉพาะ 
อันตรายทางกายภาพ : ไอของสารหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืนได จึงสามารถติดไฟในระยะหางออกไปได  
เมื่อสารไหล สั่น จะทําใหเกิดประจุไฟฟาสถิต 
อันตรายทางเคมี : ความรอนอาจทําใหเกิดการติดไฟหรือการระเบิดอยางรุนแรง  สารทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรง 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 100 ppm as TWA; (ACGIH 2007).EU OEL: 200 ppm, 700 mg/m³ as TWA (EU 2006). 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสาร ทําใหอากาศปนเปอนจนถึงจุดที่เปนอันตรายไดคอนขางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารคอนขางระคายเคืองตอดวงตา  ผิวหนัง และทางเดินหายใจ    ถากลืนกินสารน้ีจะทําใหเกิด
อาการปอดบวมนํ้าจากสารเคมี (chemical pneumonitis)  การไดรับสัมผัสสารมากกวา คาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน จะทําให
ความรูสึกตัวลดลง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารจะละลายไขมันออกจากผิวหนัง  การสัมผัสทางผิวหนังซ้ําๆหรือระยะยาวจะ
ทําใหผิวหนังอักเสบ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 81   ํC 
จุดหลอมเหลว : 7°C 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.8 
การละลายในนํ้า g/100 ml ท่ี 25  ํC: 0.0058 (นอยมาก) 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 10.3 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 2.9 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.2 
จุดวาบไฟ : -18   ํC c.c (closed cup)  
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 260  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 1.3-8.4 
สัมประสทิธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 3.4 
ความหนืด mm²/s at 26 °C: 1.26x10-6 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารเปนพิษมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า  สารเปนพิษตกคางยาวนานกับสิ่งแวดลอมทางน้ํา  หามปลอยสารเคมีน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม 
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หมายเหตุ 
ไมสามารถใชกล่ินของสารในการเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสสารได 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
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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 


