
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2000 
Hexyl hydride 

CAS#              :   110-54-3  C6H14 
RTECS#         :   MN9275000  Molecular mass: 86.2 
UN#                :   1208 
EC Index#       :   601-037-00-0 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไวไฟมาก 
 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟและหามสูบบุหรี ่

ผงดับเพลิง AFFF โฟม
คารบอนไดออกไซด 

การระเบิด อาจเกิดสวนผสมของ 
ไอ/อากาศท่ีระเบิดได 

ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ  
ใชอุปกรณไฟฟาและสองสวางที่
ปองกันการระเบิดได 
หามใชอากาศอัดในการเติม การปลอย
หรือการขนสง 
ใชเครื่องมือที่ไมเกิดประกายไฟ 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การสูดดม เวียนศรีษะ งวงซึม มึนงง 
ปวดศรีษะ คล่ืนไส 
ออนเพลีย หมดสติ 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวแหง แดง ปวด สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้าและสบู 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  สวมแวนนิรภัย หนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง (ดูการสูดดม) หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก  หามทําใหอาเจียน  พัก 
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
ปรึกษาผูเช่ียวชาญ เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมดใหหาง  เก็บ
หรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิทใหมาก
ที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลว
ที่เหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย  หามลางสารที่หกลงทอระบาย
นํ้า  หามปลอยสารออกสูสิ่งแวดลอม  ใชเครื่องปองกันพิเศษสวน
บุคคล: เครื่องชวยหายใจติดตัวสําหรับกาซและไอสารเคมีอินทรีย 

EU Classification UN Classification 
Symbol: F, Xn, N 
R: 11-38-48/20-62-65-67-51/53 
S: (2-)-9-16-29-33-36/37-61-62 

UN Hazard Class: 3 
UN Pack Group: II 

 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1208  
NFPA Code: H 1; F 3; R 0; 

เก็บในที่กันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง 
เก็บในภาชนะปดสนิท  

 

n-HEXANE เอ็น-เฮกเซน ICSC :0279 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวระเหยงาย ไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอสารหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืน จึงสามารถติดไฟในระยะหางออกไปได 
อันตรายทางเคมี : สารทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรงทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด  
สารทําลายพลาสติกบางประเภท  ยางและสารเคลือบ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 50 ppm, 176 mg/m³ as TWA; (skin); BEI issued; (ACGIH 2004).  
MAK: 50 ppm, 180 mg/m³; Peak limitation category: II(8); Pregnancy risk group: C; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมไอของสาร และการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่ 20   ํC การระเหยของสารทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายไดอยางรวดเร็ว 

ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารระคายเคืองตอผิวหนัง การกลืนกินสารที่เปนของเหลวอาจทําใหสําลักลงปอดทําใหเสี่ยงตอ
การเกิดปอดอักเสบจากสารเคมี  การไดรับสัมผัสสารในปริมาณสูงจะทําใหความรูสึกตัวลดลง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ:  การไดรับสัมผัสทางผิวหนังซ้ําๆหรือระยะยาว อาจทําใหผิวหนังอักเสบ สารอาจมี
ผลตอระบบประสาทสวนกลาง และโดยเฉพาะระบบประสาทสวนปลาย ทําใหเสนประสาทหลายสวนอักเสบ(polyneuropathy)  จากการ
ทดลองในสัตวพบวาสารน้ีอาจเปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 69   ํC 
จุดหลอมเหลว : -95   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.7 
การละลายในนํ้า , g/100ml ท่ี 20  ํC : 0.0013 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํC : 17 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.0 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.3 
จุดวาบไฟ : -22  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 225   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : 1.1-7.5 
สมัประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 3.9 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

หมายเหตุ 

อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร  ควรไดรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ๆ 
เอกสาร ICSC ฉบับน้ีถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม : 2004 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน EU Classification 
การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

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 


