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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
ISOPHORONE 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   ISOPHORONE 
กำรน ำไปใช:้   สำรเคมีส ำหรับอุตสำหกรรม 
ผูผ้ลิต/ ผูจ้  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        ระวงั 
 
ข้อความแสดงอนัตราย:  
1.) เป็นอนัตรำยหำกกลืนกิน 
2.) เป็นอนัตรำยหำกสัมผสัผวิหนงั 
3.) ท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองต่อดวงตำอยำ่งรุนแรง  
4.) อำจท ำให้ระคำยเคืองต่อระบบทำงเดินหำยใจ 
5.) คำดวำ่อำจก่อให้เกิดมะเร็ง 
ข้อควรระวงั:  
1.) หลีกเล่ียงกำรสูดดม ฝุ่ น/ฟูม/แก๊ส/ควนั/ไอระเหย/สเปรย ์ 
2.) สวมถุงมือป้องกนั/ชุดป้องกนั/อุปกรณ์ป้องกนัตำ/อุปกรณ์ป้องกนัใบหนำ้  
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3.) ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลอยำ่งเหมำะสม  
4.) หำกเขำ้ตำ: ลำ้งดว้ยน ้ำสะอำดดว้ยควำมระมดัระวงัหลำยนำที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หำกใส่อยูแ่ละสำมำรถ
ถอดได ้ใหล้ำ้งต่อ   
5.) จดัเก็บใหมิ้ดชิด 
6.) ก ำจดัสำรและภำชนะบรรจุภณัฑ ์ตำมขอ้บงัคบัของทอ้งถ่ิน/ภูมิภำค/ประเทศ/สำกล 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม 
ช่ือพ้อง: 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexen-1-one, Isoacetophorone, Alpha-isophorone,  

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์ (โดยน า้หนัก) รหัส CAS NO. 
ISOPHORONE 100 78-59-1 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป:   ปรึกษำแพทย ์แสดงเอกสำรขอ้มูลควำมปลอดภยัเม่ือพบแพทย ์
การหายใจเข้าไป:  หำกผูป่้วยไม่หำยใจ ใหท้  ำกำรช่วยชีวติแบบปำกต่อปำก คลำยเส้ือผำ้ท่ีแน่น 
    ออก เช่น ปกเส้ือ, เน็คไท, เข็มขดั หรือสำยรัดเอว ถำ้หำยใจล ำบำกใหอ้อกซิเจน 
    หำกกำรหำยใจไม่ดีข้ึนใหพ้บแพทย ์
การสัมผสัผวิหนัง:  ในกรณีท่ีสัมผสัสำร ใหล้ำ้งผวิหนงัดว้ยน ้ำปริมำณมำกทนัที ถอดเส้ือผำ้ และ 
    รองเทำ้ท่ีปนเป้ือนออก ลำ้งท ำควำมสะอำดเส้ือผำ้ และรองเทำ้ก่อนน ำกลบัมำ 
    ใชใ้หม่ พบแพทย ์
การสัมผสัดวงตา:  ตรวจสอบ และถอดคอนเทคเลนส์ออก ลำ้งออกดว้ยน ้ำปริมำณมำกอยำ่งนอ้ย  
    15 นำที พบแพทย ์
การกลนืกนิ: ท ำให้อำเจียนด้วยกำรล้วงคอ ก้มศีรษะลงเพื่อไม่ให้อำเจียนกลบัเข้ำปำก และ

ล ำคออีกคร้ัง คลำยเส้ือผำ้ออก เช่น คอเส้ือ เข็มขดั สำยรัดหรือสำยรัดเอว ถ้ำ
ผูป่้วยไม่หำยใจ ให้ท ำกำรช่วยชีวิตแบบปำกต่อปำก ตรวจสอบริมฝีปำกและปำก 
เพื่อใหแ้น่ใจวำ่เน้ือเยือ่ไม่เสียหำย หรือไม่มีขอ้บ่งช้ีวำ่ไดกิ้นสำรพิษเขำ้ไป 

 
5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
คำร์บอนไดออกไซด ์ผงเคมีแหง้ หรือใชน้ ้ำละอองฝอย แอลกอฮอลโ์ฟม   
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
หำ้มใชน้ ้ำฉีดเป็นล ำโดยตรง 
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ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
อำจเกิดออกไซดข์องคำร์บอน 
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษและข้อควรระวงั ส าหรับนักผจญเพลงิ: 
สวมอุปกรณ์ช่วยหำยใจส ำหรับกำรดบัเพลิง 
  
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: ใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล หลีกเล่ียงกำรหำยใจเอำไอระเหย ควนัหรือแก๊ส

เขำ้ไป มีกำรระบำยอำกำศท่ีเพียงพอ  
ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม: ไม่ใหส้ำรเคมีไหลลงสู่ท่อระบำยน ้ำ ผวิน ้ำและน ้ำใตดิ้น 
วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด: ดูดซบัดว้ยวสัดุดูดซบัท่ีเฉ่ือยและน ำไปก ำจดัเพรำะเป็นของ  
    เสียอนัตรำย เก็บในภำชนะท่ีเหมำะสม ปิดสนิท ส ำหรับก ำจดั 

 
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย:    
หลีกเล่ียงกำรสัมผสักบัผวิหนงัและดวงตำ หลีกเล่ียงกำรสูดดมไอระเหยหรือควนั กำรป้องกนัใชม้ำตรกำรป้องกนั
อคัคีภยัตำมปกติ 
สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:   
จดัเก็บในสถำนท่ีเยน็ เก็บในภำชนะท่ีปิดสนิทในสถำนท่ีแหง้และระบำยอำกำศไดดี้ เก็บใหห่้ำงจำกวสัดุท่ีเขำ้กนั
ไม่ได ้ไดแ้ก่ oxidizing agents, acid, alkalis (bases) 
 
8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: ไม่มีขอ้มูล 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: ใหมี้กำรระบำยอำกำศ หรือกำรควบคุมดำ้นวศิวกรรมอ่ืนๆ เพื่อควบคุมให้
    ควำมเขม้ขน้ของไอระเหยในอำกำศต ่ำกวำ่ค่ำขีดจ ำกดักำรสัมผสัสำรตำมเกณฑ์
    ท่ีก ำหนด ตรวจสอบวำ่มีอ่ำงลำ้งตำ และฝักบวัลำ้งตวัอยูใ่กลต้  ำแหน่งท่ีท ำงำน 
อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
การป้องกนัระบบหายใจ: จุดท่ีมีควำมเส่ียงให้ใช้หน้ำกำกกรองอำกำศ ในกำรช่วยหำยใจโดยใช้แบบเต็ม

หนำ้ ชนิดอเนกประสงค์ (US) หรือ ประเภท ABEK (EN 14387) ท่ีมีตลบักรอง
อำกำศเพื่อท ำกำรควบคุมทำงวิศวกรรม ถำ้เคร่ืองช่วยหำยใจเป็นวิธีเดียวในกำร
ป้องกนั ควรใชเ้คร่ืองช่วยหำยใจแบบเตม็หนำ้ ใชอุ้ปกรณ์ช่วยหำยใจและ 
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ส่วนประกอบท่ีไดรั้บกำรทดสอบ ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน เช่น NIOSH หรือ 
CEN (EU) 

การป้องกนัมือ: สวมถุงมือป้องกนั วสัดุท่ีใชท้  ำถุงมือ ตอ้งไม่ซึมผำ่น และทนต่อผลิตภณัฑ/์
สำรเคมี/กำรเตรียมสำร 

การป้องกนัดวงตา:  สวมแวน่ตำนิรภยัท่ีมีท่ีครอบตำป้องกนั  
การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: เลือกอุปกรณ์ป้องกนัร่ำงกำยตำมปริมำณและควำมเขม้ขน้ของควำมเป็น          

อนัตรำยจำกสำรเคมี ในสถำนท่ีท ำงำน 
มาตรการสุขอนามัย: เก็บใหห่้ำงจำกอำหำร เคร่ืองด่ืม และอำหำรสัตว ์ถอดเส้ือผำ้ท่ีสกปรก และ

ปนเป้ือนออกทนัที ลำ้งมือก่อนหยดุพกั และเลิกงำน 
 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่ :  ของเหลวใส ถึงสีเหลืองอ่อน มีกล่ินคลำ้ยเปป
เปอร์มิ้นท ์

อตัราการระเหย :   0.02  ( n-Bu Acetate = 1) 

จุดหลอมเหลว :   -8.1°C ความหนาแน่น :   0.918 – 0.923 g/cm3   ท่ี  20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH) :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  12 g/l 

จุดเดอืด :   215 °C ความหนืด :   2.83 mm2/s  ท่ี 20 °C 

ความดนัไอ :  0.33 hPa  ท่ี  20 °C ความหนาแน่นของไอ :  4.77  

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด : 0.8 %โดยปริมำตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 3.8 %โดยปริมำตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง : 470°C  จุดวาบไฟ : 96°C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ : 0.2 ppm  ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั : ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายในตวัท าละลายอืน่ๆ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : 2.86 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี:   เสถียรภำยใตส้ภำวะปกติ 
การเกดิปฏิกริิยา:    ไม่ทรำบปฏิกิริยำท่ีเป็นอนัตรำย 
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย: ไม่ทรำบปฏิกิริยำท่ีเป็นอนัตรำย 
สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง:   หลีกเล่ียงควำมร้อนสูง 
วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:   Strong oxidizing agents, strong acids, strong alkalis (bases) 
ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว: คำร์บอนออกไซด์ 
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11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา 
ความเป็นพษิเฉียบพลนั:  LD50 (Oral, rat):  2330 mg/kg 
    LC50 (Inhalation, rat): 7000 mg/m3 
    LD50 (Dermal, rabbit):  1500 mg/kg 
อาการทีป่รากฏ: เป็นอนัตรำยหำกกลืนกิน หรือสูดดม ควรลดกำรสัมผสักบัสำรน้ี กำรไดรั้บสำร

มำกเกินไปอำจท ำใหไ้ดรั้บบำดเจบ็ หรือเสียชีวติได ้เกิดอำกำรระคำยเคืองต่อ
ดวงตำและผวิหนงัเม่ือสัมผสั  กำรสูดดมท ำใหเ้กิดกำรระคำยเคืองต่อปอดและ
ระบบทำงเดินหำยใจ ท ำใหต้ำอกัเสบเป็นสีแดง น ้ำตำไหล และคนั ท ำใหผ้วิหนงั
อกัเสบ โดยมีอำกำรคนั เป็นแผล ผวิหนงัแดง หรือบำงคร้ังมีอำกำรพุพอง  

ความเป็นพษิเร้ือรัง:  ไม่สำมำรถยนืยนัไดว้ำ่เป็นสำรก่อมะเร็งในมนุษย ์(Carc. Cat. 3) 
ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา: ไม่มีขอ้มูล 
 
12. ข้อมูลด้านนิเวศวทิยา 
ความเป็นพษิต่อระบบนิเวศ 
ควำมเป็นพิษต่อปลำ:  LC50 - Fathead minnow, 96h:  228 mg/l 
ควำมเป็นพิษต่อไรน ้ำและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ: 
    LC50 - Daphnia magna, 48h:  120 mg/l  
ควำมเป็นพิษต่อสำหร่ำย:  ไม่มีขอ้มูล 
ควำมเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: ไม่มีขอ้มูล 
กำรยอ่ยสลำยทำงชีวภำพ:  มีควำมเป็นไปไดท่ี้จะเกิดกำรสลำยตวัทำงชีวภำพไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 
    (95% กำรสลำยตวั, 28 วนั) 
ศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพ: มีศกัยภำพในกำรสะสมทำงชีวภำพต ่ำมำก 
กำรเคล่ือนยำ้ยในดิน:  ค่ำสัมประสิทธ์ิกำรดูดซบัในดิน Koc: 58.32  
ผลกระทบในทำงเสียหำยอ่ืนๆ: ไม่มีขอ้มูล     
 
13. ข้อพจิารณาในการก าจัด 
ผลติภัณฑ์: จดักำรให้เป็นไปตำมระเบียบ กฏหมำยของรัฐ หรือส่ิงแวดลอ้ม ติดต่อผู ้

ใหบ้ริกำรท่ีไดรั้บอนุญำตในกำรก ำจดัของเสียเหล่ำน้ี ละลำยหรือผสมสำรดว้ยตวั
ท ำละลำยและเผำในเตำเผำสำรเคมีท่ีมีกำรติดตั้งท่ีฟอกอำกำศ  

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน:  กำรก ำจดัตอ้งท ำตำมระเบียบขอ้บงัคบัของรัฐ 
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14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 
ไม่เป็นสินคำ้อนัตรำยตำมกฏระเบียบกำรขนส่ง 
การขนส่งทางน า้ 
ไม่เป็นสินคำ้อนัตรำยตำมกฏระเบียบกำรขนส่ง 
การขนส่งทางอากาศ 
ไม่เป็นสินคำ้อนัตรำยตำมกฏระเบียบกำรขนส่ง 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
Safety, health and environmental regulation/legislation specific for the substance or mixture 
This safety datasheet complies with the requirements of Regulation (EC) No.1907/2006 
Hazard pictogram Please refer sections 2 
Signal word Warning 
Hazard statements Please refer section 2 
Labeling according to EU guidelines: 
Code letter and hazard designation of product: Xn ; Harmful 
Risk phrase: Please refer section 2  
Chemical safety assessment A Chemical Safety Assessment has not been carried out. 
National regulations: 
Other regulations, limitations and prohibitive regulations 
Substances of very high concern (SVHC) according to REACH, Article 57: The substance is not listed as 
SVHC. 
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน ำในเอกสำรน้ีอำ้งอิงตำมขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่ำเช่ือถือ 
แต่อำจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสำรน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทำงของขอ้ควร
ระวงัในกำรจดักำรผลิตภณัฑโ์ดยบุคลำกรท่ีมีควำมช ำนำญอยำ่งถูกตอ้งในกำรใชผ้ลิตภณัฑ ์บุคลำกรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ี
ตอ้งใชว้จิำรณญำนในกำรพิจำรณำควำมเหมำะสมกบัวตัถุประสงคข์องกำรปฏิบติังำน 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ำกดั ไม่มีตวัแทนหรือผูรั้บประกนัทั้งโดยตรงหรือโดยออ้ม และรวมไปถึงกำร
รับประกนัสินคำ้ โดยขอ้มูลน้ีมีวตัถุประสงคเ์พียงเป็นขอ้มูลท่ีเหมำะสมในกำรใชผ้ลิตภณัฑ์ ดงันั้น บริษทัโมเดอน
เคมีเคิลจ ำกดั จะไม่รับผดิชอบควำมเสียหำยจำกกำรใชข้อ้มูลและผลิตภณัฑ ์ 
 


