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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
HEXANE 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   HEXANE 
การน าไปใช:้   สารเคมีส าหรับอุตสาหกรรม 
ผูผ้ลิต/ผูจ้ดัจ  าหน่าย:        บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จ ากดั  
                                         82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถนนสุขมุวทิ 63 
    แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานครฯ 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 
รูปภาพ 

        
ค าสัญญาณ อนัตราย 
 
ข้อความแสดงอนัตราย: 
1.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูง  
2.) อาจจะเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวติหากกลืนกินและเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจ  
3.) ท าใหเ้กิดการระคายเคืองผวิหนงั 
4.) อาจจะท าใหเ้กิดการมึนงง หรือเวยีนหวั 
5.) อาจสร้างความเสียหายต่อระบบสืบพนัธ์ุ 
6.) อาจท าให้เกิดความเสียหายต่ออวยัวะ โดยการสัมผสัเป็นระยะเวลานานหรือซ ้ าๆ ระบบประสาทส่วนปลาย 
7.) เป็นพิษกบัส่ิงมีชีวติในน ้า โดยมีผลในระยะยาว 
ข้อควรระวงั:  
1.) ควรศึกษาค าแนะน าพิเศษก่อนการใชง้าน 
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2.) หา้มปฏิบติัการใดๆ จนกวา่จะไดอ่้านท าความเขา้ใจขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยัก่อน 
3.) เก็บใหห่้างจากความร้อน/ประกายไฟ/เปลวไฟ/พื้นผวิท่ีร้อน- หา้มสูบบุหร่ี 
4.) ปิดฝาภาชนะใหแ้น่น 
5.) ใหต่้อสายดินท่ีภาชนะบรรจุและอุปกรณ์การรับ 
6.) ใชร้ะบบไฟฟ้า ระบบระบายอากาศและระบบไฟ ท่ีมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัการระเบิด 
7.) ใชอุ้ปกรณ์ท่ีท่ีไม่ท าใหเ้กิดประกายไฟเท่านั้น 
8.) มีมาตรการป้องกนัไฟฟ้าสถิตย ์
9.) อยา่หายใจเอาควนั/ไอระเหย 
10.) ลา้งผวิหนงัใหท้ัว่หลงัการปฏิบติัการ 
11.) ใชเ้ฉพาะนอกอาคารหรือพื้นท่ีท่ีมีการระบายอากาศไดดี้ 
12.) หลีกเล่ียงการปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
13.) สวมใส่ถุงมือป้องกนั/ชุดป้องกนั/อุปกรณ์ป้องกนัตา/อุปกรณ์ป้องกนัใบหนา้ 
14.) หากกลืนกิน: ใหน้ าตวัส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทยใ์นทนัที 
15.) หากสัมผสัผวิหนงั: ลา้งดว้ยสบู่และน ้ามากๆ 
16.) หากสัมผสัผวิหนงั (หรือเส้นผม): ใหเ้ปล่ียนชุดท่ีเป้ือนออกทนัที ลา้งผวิหนงัดว้ยน ้าหรือใชฝั้กบวั 
17.) หากสูดดม: ใหน้ าบุคคลออกสู่ท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิและอยูใ่นท่าท่ีหายใจสะดวก 
18.) หากสัมผสัหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง ใหพ้บแพทยห์รือเขา้รับการรักษาพยาบาล 
19.) ถา้รู้สึกผดิปกติใหน้ าตวัส่งโรงพยาบาลหรือพบแพทย ์
20.) หา้มท าใหอ้าเจียน 
21.) หากระคายเคืองผิวหนงั: ใหพ้บแพทย ์หรือเขา้รับการรักษาพยาบาล 
22.) ใหเ้ปล่ียนเส้ือผา้ท่ีปนเป้ือนออก และท าการลา้ง ก่อนน าไปใชใ้หม ่
23.) ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม:้  ใชล้ะอองน ้า โฟม สารเคมีแหง้ หรือคาร์บอนไดออกไซด ์ในการดบัเพลิง 
24.) เก็บรวบรวมท่ีหกเลอะเทอะ 
25.) จดัเก็บในพื้นท่ีท่ีมีการระบายอากาศท่ีดี เก็บไวใ้นท่ีเยน็ 
26.) จดัเก็บใหมิ้ดชิด 
27.) ก าจดัสารและบรรจุภณัฑใ์ห้ถูกตอ้งตามระเบียบขอ้ก าหนด 

 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพอ้ง: ไม่มีขอ้มูล 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
HEXANE 100 64742-49-0 
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4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   ไม่มีขอ้มูล 
การหายใจเข้าไป: ให้น าผูป่้วยออกจากท่ีเกิดเหตุ ส าหรับท่านท่ีเป็นผูท้  าการเขา้ช่วยเหลือ ให้ป้องกนั

ตวัเองจากการไดรั้บสารโดยการสวมหนา้กากท่ีเหมาะสม และถา้ระคายเคืองระบบ
ทางเดินหายใจ วิงเวียง อาเจียน หรือหมดสติ ให้พบแพทยโ์ดยด่วน ถา้หยุดหายใจ 
ใหใ้ชเ้คร่ืองช่วยหายใจ หรือท าการผา่ยปอดแบบปากต่อปาก  

การสัมผสัผวิหนัง: ลา้งบริเวณผิวหนงัท่ีสัมผสัออกดว้ยสบู่และน ้ า ถอดเส้ือผา้ท่ีเป้ือน และน าไปซกัให้
สะอาดก่อนน ากลบัมาสวมใส่อีกคร้ัง 

การสัมผสัดวงตา:  ลา้งตาทนัทีดว้ยน ้า หากเกิดอาการระคายเคือง ใหป้รึกษาแพทย ์
การกลนืกนิ: พบแพทยด่์วน ห้ามท าให้อาเจียน  
 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
ใชโ้ฟม สารเคมีแหง้ หรือคาร์บอนไดออกไซด ์เพื่อดบัเพลิง 
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
สายน ้าท่ีฉีดเป็นสาย 
ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
มีความไวไฟมาก ไอระเหยของสารมีความไวไฟ และหนกักวา่อากาศ อาจเคล่ือนท่ีไปตามพื้นท่ี และไปถึงยงัแหล่งท่ีมี
ประกายไฟ ท าใหเ้กิดไฟยอ้นกลบัไปยงัแหล่งตน้ก าเนิดได ้
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
สวมอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายตามมาตรฐาน ประกอบดว้ยเส้ือโคท้ป้องกนัเปลวไฟ, หมวกนิรภยัท่ีมีแผงกนัหนา้, ถุงมือ, 
รองเทา้บูท กรณีท่ีเกิดเพลิงไหมใ้นพื้นท่ีปิด ใหส้วมชุดป้องกนัแบบ SCBA (self-contained breathing apparatus)  
 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: หลีกเล่ียงการสัมผสัสารท่ีปนเป้ือน เตือนผูอ้ยูอ่าศยัในบริเวณใกลเ้คียง และผูท่ี้อยูใ่ต้

ลมใหท้ราบเก่ียวกบัอนัตรายจากความเป็นพิษ หรือความไวไฟของสาร ท าการ
อพยพคนออกไปยงัพื้นท่ีปลอดภยัถา้มีความจ าเป็น ดูท่ีส่วนท่ี 5 เร่ืองการผจญเพลิง 
ดูท่ีส่วนท่ี 3 เร่ืองการระบุอนัตราย ดูท่ีส่วนท่ี 4 เร่ืองมาตรการปฐมพยาบาล ดูท่ีส่วน
ท่ี 8 ส าหรับค าแนะน าเร่ืองอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลขั้นต ่า อาจมีความ
จ าเป็นในการใชม้าตรการป้องกนัอ่ืนเพิ่มเติม ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัสถานการณ์เฉพาะหนา้ 
หรือวจิารณญาณของผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในกรณีเหตุฉุกเฉิน 
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 ส าหรับผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การป้องกนัระบบทางเดินหายใจ 
อุปกรณ์ป้องกนัทางหายใจแบบคร่ึงหนา้หรือ เตม็หนา้พร้อมกบัไส้กรองส าหรับกนั
ไอระเหยของสารอินทรียห์รือไฮโดรคาร์บอนซลัไฟด ์สามารถใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ
ไดด้ว้ยตวัเอง (SCBA) ข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของการร่ัวไหล และระดบัความเส่ียงท่ี
อาจเกิดข้ึน ถา้หากไม่สามารถประเมินความรุนแรงของความเส่ียงได ้หรืออาจเกิด
สภาวะการขาดออกซิเจนในอากาศ แนะน าใหใ้ชเ้คร่ืองช่วยหายใจไดด้ว้ยตวัเอง 
(SCBA) แนะน าใหใ้ชถุ้งมือท างานท่ีทนต่อสารอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนถุงมือท่ี
ท าดว้ยโพลิไวนิลอะซิเตต (PVA) นั้นไม่กนัน ้า และไม่เหมาะสมในการใชเ้ม่ือเกิด
เหตุฉุกเฉิน แนะน าใหใ้ชแ้วน่ตากนัเคมี ถา้มีความเป็นไปไดท่ี้สารจะกระเด็น หรือ
สัมผสักบัดวงตา ส าหรับการหกร่ัวไหลเพียงเล็กนอ้ย การสวมชุดป้องกนัไฟฟ้า
สถิตยธ์รรมดาก็พอเพียง ถา้การหกร่ัวไหลมีปริมาณมาก แนะน าใชชุ้ดป้องกนั
สารเคมี และป้องกนัไฟฟ้าสถิตยแ์บบทั้งตวั 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  สารท่ีหกปนเป้ือนปริมาณมาก: สร้างท านบกั้นของเหลวท่ีหกปนเป้ือนไกลออกจาก
บริเวณท่ีหก เพื่อน าเก็บกลบัมา และก าจดัทิ้ง ป้องกนัไม่ใชไ้หลลงสู่ทางเดินของน ้า 
ท่อน ้าเสีย แหล่งน ้าบนดิน หรือแหล่งน ้าใตดิ้น หรือบริเวณท่ีอบัอากาศ 

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  
    การร่ัวไหลลงสู่พืน้ดิน: ก าจดัแหล่งก่อไฟทั้งหมด (หา้มสูบบุหร่ี, ท าใหเ้กิดประกาย 

ไฟ หรือเปลวไฟใดๆ ในบริเวณใกลเ้คียง) หยดุการร่ัวไหลถา้ท าไดโ้ดยไม่มีความ 
เส่ียง เคร่ืองมือท่ีใชง้านกบัผลิตภณัฑน้ี์ตอ้งมีการต่อสายดิน หา้มจบัหรือเดินผา่นไป
บนสารท่ีหกเป้ือน ป้องกนัไม่ใหไ้หลลงสู่ทางเดินของน ้า ท่อน ้าเสีย แหล่งน ้าบนดิน 
หรือแหล่งน ้าใตดิ้น หรือบริเวณท่ีอบัอากาศ อาจใชโ้ฟมระงบัไอเพื่อลดไอหมอกท่ี
เกิดข้ึน ใชเ้คร่ืองมือสะอาดท่ีไม่ก่อประกายไฟ ในการดูดซบัสารใชดิ้นแหง้ ทราย 
หรือสารอ่ืนท่ีไม่เผาไหม ้ซบัหรือคลุมสารท่ีหกปนเป้ือน และยา้ยไปใส่ในภาชนะ  
สารท่ีหกเป้ือนปริมาณมาก: สเปร์ยน ้าอาจช่วยลดไอระเหย แต่อาจไม่สามารถ 
ป้องกนัการติดไฟในบริเวณพื้นท่ีปิดได ้ 
การร่ัวไหลลงสู่แหล่งน า้: หยดุการร่ัวไหลถา้ท าไดโ้ดยไม่มีความเส่ียงแจง้เตือน
ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เอาสารท่ีปนเป้ือนออกจากผวิหนา้โดยการกวาด หรือใชส้ารดูดซบั
ท่ีเหมาะสม ขอค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญ ก่อนใชส้ารดูดซบัสารเคมี 
ค าแนะน าส าหรับการร่ัวไหลของสารลงสู่แหล่งน ้า และพื้นดินน้ี จดัท าข้ึนจากการ 

    จ าลองสถานการณ์ของการร่ัวไหลท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน ทั้งน้ีสภาพทางภูมิศาสตร์ ลม 
    อุณหภูมิ ทิศทางของคล่ืน กระแสน ้า และความเร็วท่ีแตกต่างกนัไปนั้นมีผลอยา่งมาก 
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    ในการจดัการท่ีต่างกนัออกไป ดงันั้นจึงควรปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หมายเหตุ: กฎหมาย
    แต่ละทอ้งถ่ินอาจระบุหรือจ ากดัขอ้ปฏิบติับางประการ 
 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 
หลีกเล่ียงการหายใจเอาไอหมอก หรือไอของสารน้ีเขา้ไป ระวงัอยา่ใหส้ัมผสักบัผวิหนงั ป้องกนัไม่ใหอ้ยูใ่กลแ้หล่ง 
ก่อใหเ้กิดการติดไฟ ตวัอยา่งเช่น ใชเ้คร่ืองมือท่ีไม่ท าให้เกิดประกายไฟ และเป็นชนิด explosion-proof การใหค้วาม 
ร้อน หรือการป่ันกวนสารอาจท าใหเ้กิดไอหมอก หรือไอของสารท่ีมีพิษ หรือท าให้ระคายเคือง ใหใ้ชง้านเฉพาะเม่ือมี 
การถ่ายเทอากาศท่ีเพียงพอ ท าการป้องกนัการหกปนเป้ือน และร่ัวซึมเพื่อไม่ใหเ้กิดอนัตรายล่ืนหกลม้ สารน้ีสามารถ 
สะสมประจุไฟฟ้า ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดประกายไฟ (แหล่งติดไฟ) เม่ือมีการจดัการสารจากภาชนะบรรจุ ไฟฟ้าท่ีเกิด 
ประกายไฟ อาจเกิดการลุกติดเป็นเปลวไฟจากไอของของเหลว หรือส่วนท่ีตกคา้งได ้(ตวัอยา่งเช่น ระหวา่งการถ่ายเท 
สาร) ใชว้ธีิการท่ีเหมาะสมในการยดึและ/หรือต่อสายดิน อยา่งไรก็ตาม การยดึและต่อสายดินก็อาจไม่สามารถละจาก 
อนัตราท่ีเกิดจากการสะสมไฟฟ้าสถิตได ้ใหศึ้กษาหามาตรฐานการปฏิบติัการเพื่อเป็นแนวทางหรือหาขอ้มูลอา้งอิง 
เพิ่มเติมไดจ้าก American Petroleum Institute 2003 (Protection Against Ignitions Arising out of Static, Lightning and  
Stray Currents) or National Fire Protection Agency 77 (Recommended Practice on Static Electricity) or CENELEC  
CLC/TR 50404 (Electrostatics-Code of practice for the avoidance of hazards due to static electricity)  
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  
ประเภทของบรรจุภณัฑ ์ตวัอยา่งเช่น ถงับรรจุ อาจท าใหเ้กิดไฟฟ้าสถิตยส์ะสม และกระจายตวัได ้ปิดฝาภาชนะเม่ือ 
ไม่ใชง้าน เคล่ือนยา้ยภาชนะดว้ยความระมดัระวงั เปิดฝาภาชนะชา้ๆ เพื่อความคุมแรงดนัท่ีอาจปล่อยออกมา เก็บในท่ี 
เยน็และอากาศถ่ายเทไดส้ะดวก ภาชนะเก็บสารควรมีการต่อสายดิน และยดึรัดใหม้ัน่คง ถงัเก็บสารภาชนะและอุปกรณ์ 
ต่างๆ ท่ีใชถ่้ายเทสาร จะตอ้งท าการต่อสายดิน ยึดรัดใหม้ัน่คง เพื่อป้องกนัการสะสมของไฟฟ้าสถิตย ์
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 500 ppm, STEL 1000 ppm. 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: ควรจดัใหมี้การระบายอากาศท่ีเพียงพอ เพื่อป้องกนัไม่ใหป้ริมาณสารเกิน 
    กวา่ระดบัท่ียนิยอมให้รับได ้ใชอุ้ปกรณ์ถ่ายเทอากาศท่ีป้องกนัการเกิดระเบิด 
มาตรการป้องกันอนัตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: ใชห้นา้กากกรองสารเคมีแบบคร่ึงหนา้ เคร่ืองกรองชนิด A เพื่อรักษาระดบัปริมาณ

สารใหต้ ่ากวา่ระดบัท่ีก าหนดไว ้ในกรณีท่ีความเขม้ขน้ของสารในอากาศมีค่าสูง ให้
ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัทางเดินหายใจชนิด “ชุดส่งผา่นอากาศ” และปรับใหมี้ความดนั
ภายในหนา้กากสูงกวา่ภายนอก ชุดส่งผา่นอากาศพร้อมดว้ยถงัอากาศส ารอง อาจมี
ความจ าเป็นในสถานการณ์ท่ีระดบัของออกซิเจนต ่ากวา่มาตรฐาน อุปกรณ์การเตือน
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แก๊ส/ไอไม่ท างาน หรือความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศมีค่าสูงเกินกวา่ระดบั
ความสามารถในการป้องกนัของหนา้กากกรองอากาศ  

การป้องกนัมือ: ขอ้มูลเฉพาะของถุงมือท่ีไดใ้หไ้วน้ั้นจดัท าข้ึนตามเอกสารตีพิมพ ์และขอ้มูลจาก
ผูผ้ลิตถุงมือ สภาพการท างานจะมีผลต่อความคงทนของถุงมือเป็นอยา่งมาก ให้
สอบถามขอ้มูลจากผูผ้ลิตถุงมือ เร่ืองขอค าแนะน าส าหรับประเภทของถุงมือท่ี
เหมาะสม และอายกุารใชง้านกบังานท่ีท่านใช ้ใหต้รวจสอบและเปล่ียนถุงมือท่ีขาด
หรือเสียหาย ประเภทของถุงมือท่ีใชส้ าหรับการท างานกบัสารเคมีนั้น รวมถึง: ควร
ใชถุ้งมือชนิดป้องกนัสารเคมี ถุงมือยาง Nitrile 

การป้องกนัดวงตา:  ถา้ตอ้งสัมผสักบัสาร ควรสวมแวน่ตานิรภยัท่ีมีแผงกั้นดา้นขา้ง 
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: ขอ้มูลเฉพาะของเส้ือผา้ท่ีไดใ้หไ้วน้ั้น จดัท าเอกสารตีพิมพ ์และขอ้มูลจากผูผ้ลิต  

ประเภทของเส้ือผา้ท่ีใชส้ าหรับการท างานกบัสารเคมีนั้นรวมถึง: แนะน าใหส้วมเส้ือ
 ท่ีทนต่อสารเคมี/น ้ามนั 

มาตรการสุขอนามัย:  ใหห้มัน่ตรวจสอบขอ้ปฏิบติัเพื่อสุขอนามยัส่วนบุคคลท่ีดี เช่น การลา้งมือหลงัจาก 
สัมผสัสารเคมี และก่อนรับประทานอาหาร ด่ืมน ้า และ/หรือ สูบบุหร่ี ซกัลา้งชุด 
ท างาน และอุปกรณ์ป้องกนัเพื่อก าจดัสารปนเป้ือน ก าจดัเส้ือผา้ท่ีมีการปนเป้ือน  
และรองเทา้ท่ีสามารถท าความสะอาดได ้จดัเก็บส่ิงของต่างๆ ใหเ้ป็นระเบียบ 

    เรียบร้อยอยูเ่สมอ  
 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สีและกลิน่  :  ของเหลวใสไม่มีสี ปิโตรเลียม/ตวัท าละลายอยา่งอ่อน อตัราการระเหย  : 14 (n-butyl acetate = 1) 

จุดหลอมเหลว :   ไม่ไดก้ าหนดไว ้ ความหนาแน่น  :   0.670-0.685 g/cm3  ท่ี  15 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH) :  ไม่เก่ียวขอ้ง การละลายน า้  :  ไม่ละลายน ้ า 

จุดเดอืด  :   64 - 70 °C ความหนืด  :   0.44 cSt ท่ี 40 oC 

ความดนัไอ  :   17.6 kPa  ท่ี  20 °C ความหนาแน่นของไอ :   2.9 ท่ี 101 kPa 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 1.2 %โดยปริมาตร  ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 8.3 %โดยปริมาตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง  : 280 °C จุดวาบไฟ  : -28 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่ไดก้ าหนดไว ้
ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่
เก่ียวขอ้ง 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่ไดก้ าหนดไว ้ ความสามารถในการละลายได้ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : ไม่ไดก้ าหนดไว ้
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10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:  สารน้ีคงตวัภายใตก้ารใชง้านปกติ 

การเกดิปฏิกริิยา:   ไม่มีขอ้มูล  

ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไม่เกิดพอลิเมอไรเซชัน่ (polymerization) ท่ีอนัตราย 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:  หลีกเล่ียงความร้อน ประกายไฟ กองไฟและแหล่งก่อไฟอ่ืนๆ 

วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:   ตวัท าปฏิกิริยาออกซิเดชัน่รุนแรง  

ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: สารน้ีไม่สลายตวัท่ีอุณหภูมิบรรยากาศ 

 
11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat): >5000 mg/kg 

LD50 (Skin, rabbit):  >3350 mg/kg 

LC50 (Inhalation, rat): > 20 mg/l  

อาการทีป่รากฎ:   ความเขม้ขน้ของไอระเหยท่ีเกินกวา่ระดบัมาตรฐาน จะท าใหเ้กิดการระคายเคือง 
ดวงตา และมีผลต่อระบบทางเดินหายใจ ซ่ึงอาจท าใหรู้้สึกปวดหวั และวงิเวยีงศีรษะ  
รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อระบบประสาท การสัมผสัสารท่ีความหนืดต ่าเป็น 
เวลานานหรือซ ้ าๆ ติดต่อกนั อาจมีผลท าใหผ้วิหนงัแหง้ เกิดการระคายเคือง และ 
ผวิหนงัอกัเสบ การไดรั้บสารน้ีเขา้สู่ปอดแมเ้พียงเล็กนอ้ยโดยอุบติัเหตุจากการกลืน 
กิน หรือขณะท่ีท าใหอ้าเจียนเอาสารน้ีออกมา อาจท าใหเ้กิดการอกัเสบของปอด  

  หรือท าให้เกิดอาการน ้าท่วมปอดได ้การไดรั้บสารไฮโดรคาร์บอนเบาในปริมาณ
มาก (ในบริเวณอากาศไม่ถ่ายเท หรือการใชผ้ิดวธีิ) อาจส่งผลท าใหอ้ตัราการเตน้ของ
หวัใจผดิปกติ (arrhythmias) การไดรั้บสารน้ี (เกินค่ามาตรฐาน) ร่วมกบัยาท่ีมีผลต่อ
การกระตุน้หวัใจ เช่น อะดรีนาลีน ยาลดน ้ามูก ยาแกห้อบหืด หรือยาท่ีออกฤทธ์ิต่อ
หวัใจและเลือด อาจส่งผลให้การเตน้ของหวัใจผดิปกติ    

ความเป็นพษิเร้ือรัง:  คาดวา่มีผลต่อสุขภาพจากภาวะก่ึงเร้ือรัง เร้ือรัง ระบบทางเดินหายใจ หรืออาการแพ้
  ทางผวิหนงั การกลายพนัธ์ุ เป็นพิษต่อระบบสืบพนัธ์ุ ก่อใหเ้กิดมะเร็ง เป็นพิษต่อ
  อวยัวะเป้าหมาย (จากการสัมผสัคร้ังเดียว หรือหลายคร้ัง) เป็นพิษต่อระบบหายใจ 
  และผลกระทบอ่ืนๆ เน่ืองจากประสบการณ์ของบุคคล และขอ้มูลการทดลอง 
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา:  ไม่มีขอ้มูล 
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12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 
ความเป็นพิษต่อปลา:  ไม่มีขอ้มูล    
ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพิษต่อสาหร่าย:  ไม่มีขอ้มูล 
ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
การยอ่ยสลายทางชีวภาพ:  คาดวา่จะยอ่ยสลายทางชีวภาพไดท้นัที 
ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ: ไม่มีขอ้มูล 
การเคล่ือนยา้ยในดิน:  ระเหยไดดี้ จะเขา้ไปในชั้นอากาศอยา่งรวดเร็ว จะไม่เขา้ไปในชั้นน ้าเสีย และ 
    ตะกอนท่ีเป็นของแขง็ 
ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ: คาดวา่มีความเป็นพิษต่อส่ิงมีชีวติในแหล่งน ้า และอาจท าใหเ้กิดผลกระทบในระยะ
    ยาวต่อระบบนิเวศน์ในแหล่งน ้าได ้

 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: ผลิตภณัฑ์น้ีควรเผาในภาชนะปิดท่ีได้รับการควบคุมอุณหภูมิท่ีอุณหภูมิสูง เพื่อ

ป้องกนัการเกิดผลิตภณัฑท่ี์ไม่ตอ้งการจากการเผาไหม ้ 
บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  ค าเตือนเก่ียวกบัภาชนะบรรจุท่ีใชห้มดแลว้ (ถา้เก่ียวขอ้ง); ภาชนะบรรจุท่ีใช ้

หมดแลว้ อาจมีคราบตกคา้งเหลืออยู ่และเป็นอนัตรายได ้อยา่พยายามเติมซ ้ า หรือ 
ท าความสะอาดภาชนะ โดยไม่มีวธีิปฏิบติัท่ีเหมาะสม ควรระบายสารออกจากถงั 
เปล่าจนหมดเกล้ียง และเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยัจนกวา่จะปรับสภาพ หรือก าจดัทิ้ง 
อยา่งเหมาะสม ควรใหผู้รั้บเหมาท่ีมีความเช่ียวชาญ หรือไดรั้บอนุญาตเป็นผูน้ า 
ภาชนะเปล่าไปรีไซเคิล ฟ้ืนสภาพ หรือก าจดัทิ้งตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของรัฐบาล  
หา้มอดัความดนั ตดั เช่ือม เช่ือมประสาน บดักรี เจาะ บด เจียระไน หรือปล่อยให ้
ภาชนะไดรั้บความร้อน เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้าสถิต หรือแหล่งจุดระเบิดอ่ืนๆ  

  ภาชนะอาจระเบิด และท าให้เกิดการบาดเจบ็ และเสียชีวติได ้
 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
UN-No: 1208         Class: 3         Packing group:   II  
Proper shipping name: HEXANES 
การขนส่งทางน า้ 
UN-No: 1208         Class: 3        Packing group:   II    



  บริษทั   โมเดอนเคมีเคิล  จ ากดั (ส านกังานใหญ่)              ( MODERN CHEMICAL CO.,LTD. (Head Office)) 

                                      82/80 ซอยเอกมยั 22(นวลนอ้ย) ถ.สุขุมวิท 63 แขวงคลองตนัเหนือ  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 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 
 

 

 Ems:  F-E S-D         
Proper shipping name: HEXANES  
การขนส่งทางอากาศ 
UN-No: 1208          Class: 3        Packing group:   II  
Proper shipping name: HEXANES  
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
สารน้ีจดัเป็นวตัถุอนัตรายตามกฏเกณฑข์อง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองระบบการจ าแนกและการส่ือสาร
ความเป็นอนัตรายของวถัตุอนัตราย พ.ศ. 2555 
สถานะทางกฏหมายและกฏหมายและกฏเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 
พระราชบัญญตัิวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 : ถูกควบคุม 
 
จดทะเบียนหรือได้รับการยกเว้นจากราชการ หรือ ประกาศในบญัชีสารเคมี: AICS, DSL, ENCS, IECSC, KECI, PICCS, TCSI, TSCA 

 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน าในเอกสารน้ีอา้งอิงตามขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่าเช่ือถือ แต่
อาจไม่ครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑท์ั้งหมด เอกสารน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางของขอ้ควรระวงัในการจดัการ
ผลิตภณัฑโ์ดยบุคลากรท่ีมีความช านาญอยา่งถูกตอ้งในการใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลากรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใชว้ิจารณญานใน
การพิจารณาความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากัด ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกันทั้ งโดยตรงหรือโดยอ้อม และรวมไปถึงการ
รับประกนัสินคา้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอนเคมี
เคิลจ ากดั จะไม่รับผดิชอบความเสียหายจากการใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


