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Ketohexamethylene  
Pimelic ketone  
Cyclohexyl ketone 

CYCLOHEXANONE ไซโคลเฮกซาโนน ICSC :0425 

CAS #  108-94-1  C6H10O  

RTECS #  GW1050000  Molecular mass: 98.14  

UN #  1915  

EC Annex 1 Index #  606-010-00-7  
  

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ

การติดไฟ ไวไฟ
 

หามอยูใกลเปลวไฟ หามจุด
ประกายไฟ และหามสูบบุหรี่ 

โฟมที่ทนตอแอลกอฮอล 
สารดับเพลิงผง  คารบอนไดออกไซด   

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 44  ํC  
อาจเกิดสวนผสมของ 
ไอ/อากาศที่ระเบิดได

ที่อุณหภูมิสูงกวา 44  ํC  
ทําเปนระบบปด ดูดระบายอากาศ 

ใชอุปกรณไฟฟาที่ปองกันการ
ระเบิดได ปองกันไมใหเกิดประจุ
ไฟฟาสถิต (เชน การตอสายดิน) 

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดน้ํา  

การสูดดม ไอ เจ็บคอ มึนงง งวงซึม ดูดระบายอากาศ 
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก 
นําสงแพทย   

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ผิวหนังแหง 
แดง  

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยน้ํามากๆหรืออาบน้ํา  
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง  ปวดแสบปวดรอน หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก ดื่มน้ํา 1-2 แกว นําสงแพทย 

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: เครื่องชวยหายใจสําหรับกาซและไอสารเคมีอินทรีย ชุดปองกันสารเคมี เคลื่อนยายแหลงที่ติดไฟได
ทั้งหมดใหหาง ดูดระบายอากาศ เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสภาชนะที่มีฝาปด ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได 
ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย  

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S1915. 
NFPA Code: H1; F2; R0; 

เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง 

 



CYCLOHEXANONE ไซโคลเฮกซาโนน ICSC :0425 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวมัน ไมมีสี  มีกลิ่นเฉพาะ 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศ ผลจากการไหล เขยา ทําใหเกิดประจุไฟฟาสถิตได 
อันตรายทางเคมี : สารทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรง เชน กรด nitric ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 20 ppm as TWA; 50 ppm as STEL; (skin); A3; (ACGIH 2004). 
EU OEL: 10 ppm, 40.8 mg/m3 as TWA; 20 ppm, 81.6 mg/m3 as STEL; (skin); (EU 2000).
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมละอองสาร ผิวหนังและการกลืนกิน 
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC อัตราการระเหยของสารเกิดขึ้นอยางชาๆ ที่จะทําใหอากาศเปนอันตราย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารและไอสารระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ  การไดรับสัมผัสสารเกิดกวาคา
จํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางานทําใหความรูสึกตัวลดลง 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 156   ํC 
จุดหลอมเหลว : -32.1   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (น้ํา=1) : 0.95 
การละลายในน้ํา , g/100 ml ท่ี 20  ํC : 8.7 
ความดันไอ, Pa ท่ี 20  ํ C : 500
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.4 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) : 1.01 
จุดวาบไฟ : 44  ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 420   ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ : -9.4 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 0.81 
คาการนําไฟฟา (NOT on card) : 50000 pS/m 

หมายเหตุ 

เอกสาร ICSC ฉบับนี้ ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนกรกฎาคม 2007 ในสวนของคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน การปฐม
พยาบาลเมื่อกลืนกิน และการจัดการเมื่อมีการรั่วไหล 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             

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 

 


