
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤศจิกายน 1998 
Cyclohexyl alcohol Hexahydrophenol Hexalin  

CAS#               :  108-93-0                    C6H11OH  
RTECS#          :  GV7875000                Molecular mass : 100.2 
EC Annex 1 Index #  :  603-009-00-3 
EC/EINECS #   :  203-630-6 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ติดไฟได หามอยูใกลเปลวไฟ   ผงดับเพลิง  โฟม 

คารบอนไดออกไซด   
การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 68  ํC  

อาจเกิดสวนผสมของไอ/อากาศ
ที่ระเบิดได 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 68  ํC  
ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  

 

การไดรับสัมผัส  ปองกันไมใหเกิด 
ไอหมอกของสาร 

 

การสูดดม ไอ  มึนงง  งวงซึม 
ปวดศรีษะ คล่ืนไส  เจ็บคอ 

ดูดระบายอากาศ  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก  
ถาจําเปนใหชวยหายใจ 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวแหง  แดง   สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน   ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆหรืออาบนํ้า 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง  ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย 

หรือเครื่องปองกันนัยนตา 

พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง  ทองเสีย 
(ดูหัวขอ การสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก  ด่ืมนํ้า 1-2 แกว 
นําสงแพทย  

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล 
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: เครื่องชวยหายใจสําหรับกาซและไอสารเคมีอินทรียที่ครบถวน  เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หก
ออกมาในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด  เก็บหรือกวาดสารที่หกใสในภาชนะปดสนิท ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืนกอนเพ่ือปองกันไมให
เกิดฝุน  ลางสวนที่เหลือดวยนํ้าจํานวนมาก 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
NFPA Code: H1; F2; R0; เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง  เก็บในที่แหง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวดูดความช้ืนไมมีสี หรือผลึกสีขาว  มีกล่ินเฉพาะ 
อันตรายทางเคมี : สารทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรง  สารทําลายพลาสติก 
 

CYCLOHEXANOL ไซโคลเฮกซานอล ICSC :0243 



ขอมูลสําคัญ 

คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 50 ppm as TWA; (skin); (ACGIH 2004). 
MAK: 50 ppm 210 mg/m³; Peak limitation category: I(1); skin absorption (H); Pregnancy risk group: D; (DFG 2006).  
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ  และการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสาร ไมทําใหอากาศปนเปอนหรือทําใหอากาศปนเปอนจนถึงจุดที่เปนอันตราย
ไดชามาก 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะส้ัน : สารระคายเคืองตอดวงตา  ผิวหนัง และทางเดินหายใจ  สารจะมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารจะละลายไขมันออกจากผิวหนัง   

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 161   ํC 
จุดหลอมเหลว : 23°C 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.96 
การละลายในนํ้า g/100 ml ท่ี 20  ํC: 4 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 0.13 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.5 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.00 
จุดวาบไฟ : 68   ํC c.c (closed cup)  
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 300  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 2.4-12 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 1.2 

หมายเหตุ 
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนการจัดการเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน   
ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนกรกฎาคม 2007 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน การปฐมพยาบาลเมื่อกลืนกิน การดับไฟ 
การจัดการเมื่อมีการรั่วไหล 
IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 

                                                                                                                                                                                                                             

 
 

CYCLOHEXANOL ไซโคลเฮกซานอล ICSC :0243 

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 


