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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
CYCLOHEXANE 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   CYCLOHEXANE 
กำรน ำไปใช:้   สำรเคมีส ำหรับอุตสำหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  ำหน่ำย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนครฯ 10110 
เบอร์โทรศพัท:์   0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3 
เบอร์แฟกซ์:   0-2715-0908-9, 0-2391-1571-2 
เบอร์โทรฉุกเฉิน:  0-2715-0897-9, 0-2392-3410-3  
  

2. การบ่งช้ีความเป็นอนัตราย 
องค์ประกอบของฉลาก 
รูปภำพ 

   
ค ำสัญญำณ                                                                   อนัตรำย 
 

ข้อความแสดงอนัตราย: 
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง  
2.) อำจเป็นอนัตรำยถึงแก่ชีวิตหำกกลืนกินและเขำ้สู่ระบบทำงเดินหำยใจ  
3.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองต่อผวิหนงั  
4.) อำจท ำให้เกิดกำรมึนงง หรือเวยีนหวั  
5.) เป็นพิษมำกต่อส่ิงมีชีวติในน ้ำ 
 ข้อควรระวงั:  
1.) เก็บใหห่้ำงจำกควำมร้อน ผวิสัมผสัท่ีร้อน ประกำยไฟ เปลวไฟ และแหล่งก ำเนิดไฟ - หำ้มสูบบุหร่ี  
2.) ปิดฝำภำชนะใหแ้น่น 
3.) ใหต่้อสำยดินท่ีภำชนะบรรจุและอุปกรณ์กำรรับ 
4.) ใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่ท ำให้เกิดประกำยไฟเท่ำนั้น 
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5.) ใชม้ำตรกำรป้องกนักำรปล่อยไฟฟ้ำสถิตย ์
6.) หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำฝุ่ น/ควนั/แก๊ส/ละออง/ไอ/สเปรยเ์ขำ้ไป 
7.) ลำ้งผวิหนงัท ำควำมสะอำดหลงัใชง้ำน 
8.) เส้ือผำ้ท ำงำนท่ีปนเป้ือนไม่ควรไดรั้บอนุญำตใหอ้อกจำกท่ีท ำงำน 
9.) หลีกเล่ียงกำรปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
10.) สวมใส่ถุงมือป้องกนั ชุดป้องกนั อุปกรณ์ป้องกนัตำและอุปกรณ์ป้องกนัใบหนำ้ 
11.) หำ้มท ำใหอ้ำเจียน ใหพ้บแพทยห์รือเขำ้รับกำรรักษำพยำบำล 
12.) เก็บสำรท่ีหกร่ัวไหล 
13.) หำกกลืนกิน: ใหน้ ำตวัส่งโรงพยำบำลหรือพบแพทยท์นัที 
14.) หำกสูดดม: ใหน้ ำบุคคลออกสู่ท่ีอำกำศบริสุทธ์ิและอยูใ่นท่ำท่ีหำยใจสะดวก 
15.) หำกระคำยเคืองผวิหนงั: ใหพ้บแพทย ์หรือเขำ้รับกำรรักษำพยำบำล 
16.) ใหเ้ปล่ียนเส้ือผำ้ท่ีปนเป้ือนออก และท ำกำรลำ้งก่อนน ำไปใชใ้หม ่
17.) หำกอยูบ่นผวิหนงั (หรือขน): ใหเ้ปล่ียนชุดท่ีเป้ือนออก ลำ้งผวิหนงัดว้ยน ้ำ/ใชน้ ้ำฝักบวั 
18.) เก็บและล็อคไว ้
19.) จดัเก็บในสถำนท่ีระบำยอำกำศไดดี้ เก็บในท่ีเยน็ 
20.) ก ำจดัสำร ภำชนะบรรจุภณัฑ ์ตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: Hexahydrobenzene 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
CYCLOHEXANE 100 110-82-7 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   ตอ้งไดรั้บกำรรักษำทนัที และแสดงเอกสำรขอ้มูลดำ้นควำมปลอดภยัเม่ือพบ 
    แพทย ์
การหายใจเข้าไป: ใหเ้คล่ือนยำ้ยผูป่้วยรับอำกำศบริสุทธ์ิ ในกรณีท่ีหำยใจไม่สะดวกใหอ้อกซิเจนช่วย

หำยใจ ไม่ควรใชว้ธีิช่วยหำยใจแบบปำกต่อปำก ถำ้ผูป่้วยกลืนกิน หรือหำยใจเอำ
สำรเขำ้ไป ถำ้หยดุหำยใจใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยหำยใจ และรีบน ำส่งแพทยท์นัที  

การสัมผสัผวิหนัง: ถอดเส้ือผำ้ และรองเทำ้ท่ีปนเป้ือนออกทนัที ลำ้งบริเวณผิวหนงัท่ีสัมผสัออกดว้ย
น ้ำอยำ่งนอ้ย 15 นำที และพบแพทย ์หำกมีรู้สึกไม่สบำย 
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การสัมผสัดวงตา: ลำ้งออกดว้ยน ้ำปริมำณมำกอยำ่งนอ้ย 15 นำที และพบแพทย ์หำกมีรู้สึกไม่สบำย 
การกลนืกนิ: หำ้มท ำใหอ้ำเจียน ไม่ควรให้ส่ิงใดๆ เขำ้ปำกผูป่้วยท่ีหมดสติ พบแพทย ์หรือโทร

หำศูนยค์วบคุมสำรพิษทนัที 
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ดบัเพลิงดว้ยคำร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแหง้หรือโฟมทนแอลกอฮอล ์ 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่ควรใชก้ระแสน ้ำท่ีเป็นล ำตรง อำจจะท ำใหเ้ปลวไฟกระจำยและลุกลำม 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
ไอระเหยอำจระเบิดเม่ือสัมผสักบัอำกำศ อำจเป็นประกำยไฟท่ียอ้นกลบัมำและเป็นบริเวณกวำ้ง ภำชนะท่ีสัมผสักบั
ควำมร้อน อำจจะปล่อยควำมดนัออกทำงวำลว์ จึงไปเพิ่มควำมรุนแรงของไฟ และ/หรือ ควำมเขม้ขน้ของไอระเหยได ้
ไอระเหยอำจเคล่ือนท่ีไปยงัแหล่งก ำเนิดกำรจุดติดไฟ และเกิดเป็นไฟยอ้นกลบั ผลิตภณัฑเ์ป็นของเหลวและไอระเหย
ท่ีไวไฟ ภำชนะบรรจุอำจเกิดระเบิดไดเ้ม่ือถูกควำมร้อน ภำชนะท่ีสัมผสักบัควำมร้อน อำจจะปล่อยควำมดนัออกทำง
วำลว์  อำจขยำยตวั หรือสลำยตวั เม่ือถูกควำมร้อน หรือมีผลต่อกำรเกิดไฟ 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
สวมอุปกรณ์ป้องกนัระบบทำงเดินหำยใจ (ท่ีไดรั้บกำรรับรองจำก MSHA/NIOSH หรือเทียบเท่ำ) และอุปกรณ์
ป้องกนัเตม็รูปแบบ สำมำรถดบัเพลิงระยะไกลไดป้ลอดภยั และมีกำรป้องกนัท่ีเพียงพอ ป้องกนัน ้ำท่ีใชใ้นกำร
ดบัเพลิง ไม่ใหป้นเป้ือนไปยงัน ้ำผวิดิน หรือระบบน ้ำใตดิ้น 

 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร  
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำไอระเหยเขำ้ไป และกำรสัมผสัผวิหนงั และดวงตำ ไอ

ระเหยอำจสะสมถึงควำมเขม้ขน้ท่ีเกิดระเบิดได ้ไอระเหยสำมำรถสะสมในพื้นท่ี
ต ่ำ พนกังำนเหตุฉุกเฉิน ควรสวมใส่อุปกรณ์ช่วยในกำรหำยใจ ชนิด Positive 
pressure สวมชุดป้องกนัท่ีหน่วงกำรติดไฟจำกไฟฟ้ำสถิต และสวมถุงมือป้องกนั
สำรเคมี ตรวจสอบวำ่มีกำรระบำยอำกำศท่ีเพียงพอ ถอดแหล่งก ำเนิดกำรจุดติดไฟ
ออกทั้งหมด อพยพคนไปยงัพื้นท่ีปลอดภยั ใหอ้ยูเ่หนือลม และห่ำงจำกกำรหก
ร่ัวไหล ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคล ไม่ควรหำยใจเอำไอระเหย, หมอก, ก๊ำซ 
หรือฝุ่ น 
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ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ป้องกนักำรร่ัวไหล หรือหกร่ัวไหล หำกกระท ำอยำ่งปลอดภยั หลีกเล่ียงกำรปล่อย
ออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม  

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
ดูดซบัดว้ยทรำยแหง้ หรือวสัดุท่ีเฉ่ือย ถำ้สำรหกร่ัวไหลมีปริมำณมำก ใหร้วมสำร
ท่ีหกร่ัวไหล วสัดุท่ีเก็บรวบรวมได ้ควรน ำไปก ำจดัทนัทีตำมกฎหมำย และ
ระเบียบขอ้บงัคบั ถอดแหล่งก ำเนิดกำรจุดติดไฟออกทั้งหมด ใชเ้คร่ืองมือป้องกนั
ประกำยไฟ และอุปกรณ์ป้องกนักำรระเบิด 

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 
หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำไอระเหยเขำ้ไป ใชเ้คร่ืองมือป้องกนัประกำยไฟ ป้องกนัไฟไหมท่ี้เกิดโดยไฟฟ้ำสถิต หรือ 
อุปกรณ์ท่ีเป็นโลหะทั้งหมด ควรต่อสำยดิน ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนักำรระเบิด กำรจดัเก็บ ควรเก็บในท่ีมีกำรระบำยอำกำศ 
ไดดี้ สวมอุปกรณ์ป้องกนัท่ีเหมำะสม หลีกเล่ียงกำรสัมผสักบัผวิหนงั และดวงตำ เก็บใหห่้ำงจำกควำมร้อน ประกำย 
ไฟ เปลวไฟ พื้นผวิท่ีร้อน ใชม้ำตรกำรป้องกนัไฟฟ้ำสถิตย ์
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
ปิดภำชนะใหแ้น่นสนิท  เก็บในหอ้งท่ีปิดมีอุณหภูมิท่ีแหง้, เยน็ และระบำยอำกำศไดดี้ เก็บใหห่้ำงจำกควำมร้อน  
ประกำยไฟ เปลวไฟ พื้นผวิท่ีร้อน วสัดุท่ีเขำ้กนัไม่ได ้และภำชนะใส่อำหำร 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 250 ppm  
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม:   ตรวจสอบวำ่มีกำรระบำยอำกำศท่ีเพียงพอ โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ในพื้นท่ี

จ  ำกดั และมีอำ้งลำ้งตำ ฝักบวัลำ้งตวัอยูใ่กลส้ถำนท่ีท ำงำน ใชอุ้ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์/อุปกรณ์ระบำยอำกำศ/หลอดไฟ ชนิดป้องกนักำรระเบิด มีทำงออก
ฉุกเฉิน และมีกำรขจดัควำมเส่ียงภำยในพื้นท่ีท่ีจ  ำเป็น  

อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: หำกไดรั้บสำรเกิดขีดจ ำกดั หรือมีอำกำรระคำยเคือง หรืออำกำรอ่ืนๆ สวมอุปกรณ์

ป้องกนัทำงเดินหำยใจแบบเตม็หนำ้ กบั ตลบักรองแบบ multi-purpose 
combination (US) หรือชนิด AXBEX (EN 14387)  

การป้องกนัมือ: สวมถุงมือป้องกนั (เช่น butyl rubber) ท่ีผำ่นกำรทดสอบตำมมำตรฐำน EN 
374(EU), US F739 หรือ AS/NZS 2161.1  

การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ตำนิรภยัท่ีเหมำะสม ท่ีไดก้ำรรับรองโดย EN 166(EU) หรือ NIOSH  

    (US) 
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การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: สวมชุดป้องกนัท่ีสำมำรถป้องกนัไฟ/เปลวไฟ/หน่วงกำรติดไฟจำกไฟฟ้ำสถิตและ

สวมรองเทำ้ป้องกนัไฟฟ้ำสถิต 

มาตรการสุขอนามัย:  หำ้มสูบบุหร่ี, กินอำหำร และด่ืมน ้ำในสถำนท่ีท ำงำน หลงัเลิกงำนควรอำบน ้ำ และ

เปล่ียนเส้ือผำ้ เพื่อรักษำสุขอนำมยัท่ีดี 
 

9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่ :  ของเหลวใส ไม่มีสี อตัราการระเหย :   ไม่มีขอ้มูล 

จุดหลอมเหลว :   7 °C ความหนาแน่น :  0.777 - 0.784 g/cm3 ท่ี 15 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  ไม่ละลำยน ้ ำ 

จุดเดอืด :   81°C ความหนืด :  ไม่มีขอ้มูล 

ความดนัไอ :  10.3 kPa ความหนาแน่นของไอ :  2.9 (อำกำศ = 1) 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 1.3% โดยปริมำตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 8.4%โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 260°C จุดวาบไฟ : -18 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล 
ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่สำมำรถ
ใชไ้ด ้

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : 3.4 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:   เสถียรภำยใตส้ภำวะปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา:    ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: เม่ือสัมผสักบัเปลวไฟอำจท ำใหเ้กิดระเบิดได ้
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:   ควำมร้อน เปลวไฟ และประกำยไฟ 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:    Oxidants และ halogen 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว:  ภำยใตก้ำรจดัเก็บ และกำรใชง้ำนตำมปกติ ไม่ควรผลิตผลิตภณัฑ์
      ท่ีเกิดกำรสลำยตวัท่ีเป็นอนัตรำย 
 

               11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): 12750 mg/kg 
อาการทีป่รากฎ: หลงัสัมผสัผวิหนงั จะท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคือง กำรสัมผสัสำรเพียงคร้ังเดียวจะท ำ

ใหเ้กิดอำกำร ง่วงซึม และเวยีรศีรษะ อำจเป็นอนัตรำยถึงชีวติ หำกกลืนกิน และเขำ้
สู่ทำงเดินหำยใจ  



         บริษทั   โมเดอนเคมีเคิล  จ ำกดั (ส ำนกังำนใหญ่)          ( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office)) 

                      82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 10110โทร0-2715-0897-9 แฟกซ.์0-2392-3410-3 
              82/80  Soi Eakmai 22(nuan-noi) 63 Sukhumvit Rd, North Klong Ton, Wattana, Bangkok 10110  E-mail :  service@modernchemical.co.th 
 

ความเป็นพษิเร้ือรัง: ไม่มีขอ้มูล 
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:   ไม่มีขอ้มูล 
 
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  LC50 - Fish: 42.3 mg/l - 96h  
ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  ไม่มีขอ้มูล 
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  ไม่มีขอ้มูล 
ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: ไม่มีขอ้มูล 
กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:  ไม่มีขอ้มูล 
ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์:                                     ถำ้ตอ้งพบแพทย ์ใหน้ ำภำชนะของผลิตภณัฑ ์หรือฉลำกไปดว้ย 
บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ภำชนะบรรจุเปล่ำอำจมีสำรเคมีท่ีเป็นอนัตรำยหลงเหลืออยู ่ เก็บใหห่้ำงจำกควำม
    ร้อน และแหล่งก ำเนิดกำรจุดติดไฟ หำกเป็นไปได ้ส่งกลบัไปยงัผูจ้  ำหน่ำยเพื่อ 
     รีไซเคิล 
 

14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-No: 1145      Class: 3     Packing group: II 
Proper shipping name: CYCLOHEXANE 
การขนส่งทางน า้  
UN-No: 1145     Class: 3     Packing group: II 
Ems: F-E S-D     
Proper shipping name: CYCLOHEXANE 
การขนส่งทางอากาศ  
UN-No: 1145     Class: 3     Packing group: II 
Proper shipping name: CYCLOHEXANE 
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15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
Regulatory information 

COMPONENT A B C D E F G H 
Cyclohexane Listed Not 

Listed 
Not 

Listed 
Not 

Listed 
Not 

Listed 
Not 

Listed 
Not 

Listed 
Not 

Listed 
[A] Catalog of Hazardous Chemicals (2015 Edition), Notice 5th 2015, China State Administration of Work Safety. 
[B] Catalog of Priority Hazardous Chemicals for Environment Management, Notice 33th 2014, Ministry of 
Environmental Protection of PRC. 
[C] List of Toxic Chemicals Restricted to be Imported/Exported in China, Notice 85th 2013, Ministry of 
Environmental Protection of PRC.  
[D] Catalog of Stupefacient and Psychotropic Substances (2013Edition), Notice 230th 2013, China Food and Drug 
Administration.  
[E] Catalog of Hazardous Chemicals for Priority Management (First and Second batches), Notice 95th, 2011, 
Notice 12th 2013, China State Administration of Work Safety.  
[F] List of Ozone Depletion Chemicals Controlled to be Imported/Exported in China ( First to Sixth batches), 
Notice from 2000 to 2012 Ministry of Environmental Protection of PRC.  
[G] Dangerous Chemicals Directory Used to Manufacure Exploder (2011 Edition), Notice 25th Nov. 2011, 
Ministry of Public Security of PRC1.  
[H] Catalog of Highly Toxic Chemicals, Notice 142th 2003, China Ministry of Health.  
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ให้ขอ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ 
แต่อำจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควร
ระวงัในกำรจดักำรผลิตภณัฑโ์ดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ี
ตอ้งใชว้จิำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงค์เพียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใช้ผลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอน
เคมีเคิลจ ำกดั จะไม่รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 


