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สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 
ผลติภณัฑ ์
 ชือ่ผลติภณัฑ:์ Cyclohexanone 
 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ -  
 Cas No. 108-94-1 
 EC No. - 
 สตูรทางเคม:ี  C6H10O 

 แนะน าใหใ้ช:้ การสงัเคราะหส์ารอนิทรยี ์โดยเฉพาะกรดอะดพิคิและคาโปรแลคตมั (ประมาณ 95%); โพลไีว
นลิคลอไรดแ์ละโพลเีมอรร์ว่ม โพลเิมอรไ์อโซบวิทลีเีนสเตอร ์เชน่ สไีม ้น ้ายาลา้งส ีแล็กเกอร ์
น ้ายาก าจัดคราบ การลา้งไขมันโลหะ, สารเพิม่ความสวา่ง เชน่ สารท าใหเ้ป็นเนือ้เดยีวกนั
ส าหรับการยอ้มผา้ไหมและการท าความสะอาดผา้ไหม การเตมิน ้ามันหลอ่ลืน่ ตวัท าละลาย
ส าหรับเซลลโูลส เรซนิธรรมชาตหิรอืสงัเคราะห ์ขีผ้ ึง้และไขมัน 

การบง่ชือ่บรษิทั 
 ผูจ้ าหนา่ย:    บรษิทั ยเูนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  

728 อาคาร ยเูนีย่นเฮา้ส ์ถนนบรมราชชนน ี 
แขวงบางบ าหร ุเขตบางพลดั กรงุเทพฯ 10700  

 ขอ้มลูการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหนา่ย: +662 881 8288 
 
เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มลูโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบขุอ้มลูเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 
 

สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 
สารนีเ้ป็นสารอนัตรายตามแนวทางการก ากบัดแูลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์ GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุม่สาร
อนัตราย GHS ส าหรับสารอนัตรายทีม่ขีดีจ ากดัของการตดั/ความเขม้ขน้สองคา่ การพจิารณาจะยดึตามคา่ขดีจ ากดัทีส่งูกวา่ 
 
การจ าแนกประเภทตามระบบ GHS: 

ของเหลวไวไฟ:     ประเภทยอ่ยที ่3 
สารพษิเฉียบพลนัหากกลนืกนิ:   ประเภทยอ่ยที ่4 
สารพษิเฉียบพลนัทางผวิหนัง:   ประเภทยอ่ยที ่3 
การท าลาย/การระคายเคอืงตอ่ดวงตา:  ประเภทยอ่ยที ่2 
 

องคป์ระกอบฉลากตามระบบ GHS: 
รปูสญัลกัษณ:์  

 
 
 
 
 
 

 
ค าสญัญาณ (Signal Word): อนัตราย 
 
ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 
 
ดา้นกายภาพ:  H226: ของเหลวไวไฟ และไอระเหย 
ดา้นสขุภาพ:  H302: เป็นอนัตรายเมือ่กลนืกนิ 
  H311: เป็นพษิเมือ่สมัผัสผวิหนัง 
  H319: ระคายเคอืงตอ่ดวงตาอยา่งรนุแรง

เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 
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ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 
 
การป้องกนั: P403 + P233: จัดเก็บในสถานทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทไดส้ะดวก ปิดภาชนะใหส้นทิมดิชดิ P261: หลกีเลีย่งการหายใจ
เอาฝุ่ น/ควนั/กา๊ซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองลอยเขา้สูร่า่งกาย P262: หา้มใหส้มัผัสดวงตา ผวิหนังหรอืเสือ้ผา้ 
 
Other hazards: ไมม่ขีอ้มลู  

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นผสม 

 
สารนีจั้ดเป็นสารบรสิทุธิ ์
 
สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ภาษาจนี/องักฤษ:  環己酮 (Cyclohexanone) 

ชือ่ทีค่ลา้ยกนั:   Anone, Cyclohexyl ketone, Hexanon, Ketohexamethylene, Nadone, Pimelic ketone,  
Pimelin keton, Sextone 

CAS No:   108-94-1 
ความเขม้ขน้ทีเ่ป็นอนัตราย (%): C6H10O 99%  
 

สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

 
ค าอธบิายรายละเอยีดของมาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าท ัว่ไป 

 ตอ้งพบแพทยท์ันท ีโดยแสดงเอกสารขอ้มลูความปลอดภยั (SDS) นีแ้กแ่พทย ์
 
การสมัผสัดวงตา 

ในกรณีทีจ่ าเป็นใหส้วมถงุมอืทนสารเคมเีพือ่หลกีเลีย่งการสมัผัส เปิดเปลอืกตาบนและลา่งทันทแีละคอ่ย ๆ ลา้งตาทีไ่ดรั้บ
สารเคมดีว้ยน ้าอุน่ทีอ่ยา่งชา้ ๆ เป็นเวลา 20 นาท ีหรอืลา้งตอ่ไปจนกวา่สิง่ปนเป้ือนจะถกูลา้งออก หลกีเลีย่งไมใ่หน้ ้าสะอาด
ไหลเขา้ตาทีไ่มไ่ดรั้บผลกระทบ หากยังคงมอีาการระคายเคอืงหลงัการลา้งใหล้า้งซ ้า รบีไปพบแพทยท์ันท ี

 
การสมัผสัทางผวิหนงั 

ในกรณีทีจ่ าเป็นใหส้วมถงุมอืทนสารเคมเีพือ่หลกีเลีย่งการสมัผัส ลา้งผวิหนังดว้ยน ้าอุน่อยา่งเบามอืเป็นเวลา 20 นาทหีรอืลา้ง
ตอ่ไปจนกวา่สิง่ปนเป้ือนจะถกูลา้งออก ในระหวา่งการท าความสะอาดใหถ้อดเสือ้ผา้รองเทา้และเครือ่งหนังทีเ่ป้ือนออก ตดิตอ่
พบแพทยท์ันท ีหา้มน าเสือ้ผา้ รองเทา้และเครือ่งหนังทีป่นเป้ือนกลบัมาใชซ้ ้าหากไมไ่ดท้ าความสะอาดจนหมด หรอืก าจัดทิง้ 

 
การรบัประทานเขา้ไป 

ไมค่วรใหอ้ะไรทางปากแกผู่ท้ีก่ าลงัจะหมดสต ิหรอืหมดสต ิหรอือยูใ่นอาการกระตกุ หากผูป่้วยรูส้กึตวัใหบ้ว้นปากดว้ยน ้า หา้ม
กระตุน้ใหอ้าเจยีน ใหผู้ป่้วยดืม่น ้าประมาณ 240 - 300 มล. พบแพทยท์ันท ี

 
การสดูดม 

กอ่นท าการปฐมพยาบาล  ผูช้ว่ยเหลอืควรไดรั้บการ ป้องกนัอยา่งดเีพือ่ความปลอดภยั  น าผูป่้วยออกจากแหลง่ทีป่นเป้ือน หรอื
ยา้ยไปยังทีอ่ากาศบรสิทุธิ์  หากผูป่้วยหยดุหายใจใหท้ าการชว่ย เหลอืโดยผูท้ีไ่ดรั้บการฝึกฝนทันท ีหากหวัใจหยดุเตน้ใหท้ า 
CPR พบแพทยท์ันท ี

 
การป้องกนัผูป้ฐมพยาบาล 
 สวมอปุกรณ์ป้องกนัชนดิ C และท าการปฐมพยาบาลในพืน้ทีป่ลอดภยั 
 
อาการและผลกระทบทีส่ าคญัทีส่ดุ ท ัง้แบบเฉยีบพลนัและแบบหนว่งเวลาการเกดิ 

 ไอระเหยทีม่คีวามเขม้ขน้สงูจะท าใหเ้กดิการยับยัง้ระบบประสาท 
 
 
ขอ้สงัเกตส าหรบัการแพทย ์

ในกรณีทีก่ลนืกนิใหล้า้งทอ้งดว้ยถา่นกมัมันต ์
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สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 

 
สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม:    สารเคมแีหง้ คารบ์อนไดออกไซด ์หรอืโฟมชนดิตอ่ตา้นแอลกอฮอล ์
 
อนัตรายเฉพาะทีเ่กดิจากสารสารหรอืสารผสม 

1 อพยพผูค้นและดบัไฟจากระยะทีป่ลอดภยัหรอืในสถานทีท่ีม่กีารป้องกนั 
2 อยูใ่นแนวเหนอืกระแสลมเพือ่หลกีเลีย่งไอระเหยทีเ่ป็นอนัตรายและผลติภณัฑจ์ากการสลายตวัทีเ่ป็นพษิ 
3 กอ่นท าการดบัเพลงิใหห้ยดุการรั่วไหลกอ่น หากเป็นไปไมไ่ดท้ีจ่ะหยดุการรั่วไหลและไมก่อ่ใหเ้กดิอนัตรายอยูใ่นบรเิวณ

โดยรอบ ปลอ่ยใหไ้ฟไหม ้หากท าการดบัไฟโดยไมห่ยดุการรั่วไหล ไอระเหยทีรั่วอาจกอ่ตวัเป็นสว่นผสมทีร่ะเบดิไดก้บัอากาศ 
และจดุไฟขึน้อกีครัง้ 

4 คดัแยกวสัดทุีไ่มถ่กูเผาไหมแ้ละปกป้องบคุลากร 
5 เคลือ่นยา้ยภาชนะใหห้า่งจากไฟ หากสามารถท าไดอ้ยา่งปลอดภยั 
6 ฉีดพน่น ้าเพือ่ระบายความรอ้นในถังเก็บหรอืภาชนะทีถ่กูไฟไหม ้
7 การฉีดพน่น ้าอาจไมไ่ดผ้ล แตส่ามารถชว่ยเจอืจางสารทีร่ั่วไหลและชะลา้งออกจากแหลง่ก าเนดิประกายไฟ 
8 หากสารร่ัวไหลไมต่ดิไฟ การฉีดพน่น ้าจะท าใหไ้อระเหยกระจายออกไปและปกป้องผูท้ีพ่ยายามหยดุการรั่วไหล 
9 เครือ่งฉีดน ้าจะใชไ้มไ่ดผ้ลในการดบัเพลงิ 
10 ส าหรับเพลงิไหมข้นาดใหญใ่นพืน้ทีข่นาดใหญใ่หใ้ชท้ีย่ดึทอ่ไรค้นจับหรอืหวัฉีดน ้าอตัโนมัต ิ
11 อพยพจากสถานทีเ่กดิเพลงิไหมใ้หไ้กลทีส่ดุและปลอ่ยใหไ้ฟไหม ้
12 เก็บใหห้า่งจากถังเก็บ 
13 หากวาลว์นริภยัของถังเก็บเสยีงดงัหรอืเปลีย่นสเีนือ่งจากไฟไหม ้ใหอ้พยพออกทันท ี
14 ไมอ่นุญาตใหบ้คุคลทีไ่มส่วมอปุกรณ์ป้องกนัพเิศษเขา้ 

 
อปุกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรบันกัผจญเพลงิ 
 นักผจญเพลงิตอ้งสวมเครือ่งชว่ยหายใจ ถงุมอืป้องกนัและชดุผจญเพลงิ 
 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 
ขอ้ควรระวงัสว่นบคุคล อปุกรณ์ป้องกนั และข ัน้ตอนฉุกเฉนิ 

1 หา้มไมใ่หผู้ค้นเขา้ไปในบรเิวณทีป่นเป้ือนกอ่นทีจั่ดการและท าความสะอาดเรยีบรอ้ย 
2 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่การท าความสะอาดจัดการโดยผูเ้ชีย่วชาญ  
3 สวมอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลทีเ่หมาะสม 

 
ขอ้ควรระวงัเกีย่วกบัส ิง่แวดลอ้ม 

1 ใชก้ารระบายอากาศเฉพาะทีใ่นบรเิวณทีม่กีารร่ัวไหล 
2 ดบัหรอืก าจัดแหลง่ทีส่ามารถตดิไฟไดท้ัง้หมด 
3 แจง้หน่วยงานรัฐบาลทีเ่กีย่วขอ้งกบัความปลอดภยัสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม 

 
วธิกีารและวสัดสุ าหรบัการบรรจแุละท าความสะอาด 

1 หา้มสมัผัสของเหลวทีร่ั่วไหลออกมา 
2 หากสามารถท าไดอ้ยา่งปลอดภยั ใหพ้ยายามหยดุหรอืลดการร่ัวไหล 
3 หากท าไดต้ามขอ้บงัคบัความปลอดภยั ใหเ้คลือ่นยา้ยภาชนะทีร่ั่วออกไปกลางแจง้หรอืบรเิวณทีม่กีารระบายอากาศทีด่แีละ

ถา่ยเทสิง่ตกคา้งในภาชนะทีเ่หมาะสม 
4 หลกีเลีย่งการปลอ่ยลงทอ่ระบายน ้าหรอืพืน้ทีแ่คบ 
5 ส าหรับการร่ัวไหลในปรมิาณเล็กนอ้ย: อดุรอยร่ัวดว้ยตวัดดูซบัเฉื่อยและเก็บไวใ้นภาชนะทีเ่หมาะสมโดยมฝีาปิดและฉลากที่

ชดัเจน จากนัน้ลา้งบรเิวณทีร่ั่วไหลออกดว้ยน ้า 
6 ส าหรับการร่ัวไหลในปรมิาณมาก: ใชท้ราย ดนิหรอืสารเฉื่อยอืน่ ๆ เพือ่ป้องกนัการรั่วไหล ถา่ยของเหลวไปยังภาชนะที่

เหมาะสมโดยใชป๊ั้มหรอือปุกรณ์สญุญากาศ ใชน้ ้าฉีดลา้งบรเิวณทีร่ั่วไหล 
7 ขอ้ควรระวงั: สารดดูซบัทีป่นเป้ือนและสารทีร่ั่วไหลมรีะดบัความอนัตรายเทยีบเทา่กนั
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สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 
ขอ้ควรระวงัในการใชง้าน 

1 สารนีเ้ป็นของเหลวไวไฟและเป็นพษิ ใชก้ารควบคมุทางวศิวกรรมเมือ่จัดการกบัสารนีแ้ละใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล คนที่
ท างานควรไดรั้บการฝึกอบรมทีเ่กีย่วกบัอนัตรายและการใชส้ารนีอ้ยา่งปลอดภยั 

2 ก าจัดแหลง่ทีส่ามารถตดิไฟทัง้หมดออกจากสารทีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้
3 ตอ้งมป้ีาย“ หา้มสบูบหุรี”่ ในบรเิวณพืน้ทีท่ างาน 
4 ถัง ภาชนะและทอ่ทีว่า่งเปลา่อาจยังมสีารตกคา้งทีเ่ป็นอนัตราย ดงันัน้จงึไมอ่นุญาตใหม้กีารเชือ่ม ตดั เจาะหรอืงานรอ้นใด ๆ 

กอ่นทีจ่ะท าความสะอาด 
5 ควรมอีปุกรณ์รับมอืเหตฉุุกเฉนิเพือ่ดบัไฟหรอืจัดการการรั่วไหลไดต้ลอดเวลา 
6 หลกีเลีย่งการเกดิละอองหรอืไอระเหยระหวา่งการท างาน ใชง้านในปรมิาณขัน้ต า่ในพืน้ทีท่ีอ่อกแบบไวแ้ละมกีารระบายอากาศที่

ด ีพืน้ทีจั่ดเก็บควรแยกออกจากพืน้ทีป่ฏบิตังิาน 
7 ในกรณีทีจ่ าเป็นใหส้วมอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลทีเ่หมาะสมเพือ่หลกีเลีย่งการสมัผัสกบัสารเคมหีรอือปุกรณ์ทีป่นเป้ือน 
8 หา้มใชก้บัสารทีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้(เชน่ สารตา้นอนุมลูอสิระทีเ่ขม้ขน้) 
9 ใชภ้าชนะจัดเก็บทีท่ าจากวสัดทุีเ่ขา้กนัไดเ้ทา่นัน้ ระวงัอยา่ใหห้กร่ัวไหล 
10 การด าเนนิการแบบเปิด การเทและการผสมทัง้หมดควรท าในแนวเหนอืกระแสลม 
11 หา้มเทของเหลวทีป่นเป้ือนกลบัในภาชนะจัดเก็บเดมิ 
12 ภาชนะบรรจตุอ้งตดิฉลากและปิดใหส้นทิเมือ่ไมใ่ชง้านและตอ้งหลกีเลีย่งไมใ่หค้วามเสยีหาย 

 
ขอ้ควรระวงัในการเก็บรกัษา 

1 เก็บในทีเ่ย็น แหง้และมอีากาศถา่ยเทสะดวก เก็บใหพ้น้จากแสงแดด แหลง่ความรอ้น แหลง่จดุระเบดิและสารทีเ่ขา้กนัไมไ่ด ้
2 อปุกรณ์จัดเก็บควรท าจากวสัดทุนไฟ 
3 พืน้ทีร่องรับควรสรา้งดว้ยวสัดทุีป้่องกนัการซมึผา่นเพือ่หลกีเลีย่งการดดูซมึ 
4 สรา้งทางลาด หรอืธรณีประต ูหรอืขดุคทูีท่างเขา้ของพืน้ทีจั่ดเก็บเพือ่การรั่วไหลไปยังทีป่ลอดภยั 
5 พืน้ทีจั่ดเก็บควรมกีารออกแบบทีช่ดัเจนไมม่สี ิง่กดีขวางและอนุญาตใหเ้ฉพาะผูท้ีไ่ดรั้บอนุญาตหรอืผา่นการฝึกอบรมเขา้ได ้

เทา่นัน้ 
6 ควรแยกพืน้ทีจั่ดเก็บออกจากพืน้ทีท่ างาน พืน้ทีรั่บประทานอาหาร / ดืม่และพืน้ทีจั่ดเก็บอปุกรณ ์
7 ควรตดิตัง้ถังดบัเพลงิหรอือปุกรณท์ าความสะอาดรอยรั่วใกลก้บัพืน้ทีจั่ดเก็บ 
8 เก็บในภาชนะทีแ่ข็งแรงซึง่ท าจากวสัดทุีเ่ขา้กนัได ้ภาชนะทีไ่มไ่ดใ้ชห้รอืวา่งเปลา่ควรปิดใหส้นทิเพือ่หลกีเลีย่งความเสยีหาย  

อยา่วางภาชนะซอ้นกนั 
9 ตรวจสอบภาชนะจัดเก็บอยา่งสม ่าเสมอ ส าหรับความเสยีหายหรอืการร่ัวไหลและตรวจสอบวา่สารทีจั่ดเก็บยังไมห่มดอาย ุ
10 ตรวจสอบภาชนะใหมท่ัง้หมดใหม้กีารตดิฉลากอยา่งถกูตอ้งและไมไ่ดรั้บความเสยีหาย 
11 เก็บภาชนะทีม่รีอยรั่วดว้ยเฉพะท าจากวสัดทุีเ่ขา้กนัไดเ้ทา่นัน้ 
12 เก็บในอณุหภมูกิารจัดเก็บทีแ่นะน าโดยผูผ้ลติสารเคมหีรอืผูข้าย ในกรณีทีจ่ าเป็นควรตดิตัง้สญัญาณเตอืนตรวจจับอณุหภมูเิพือ่

แจง้เตอืนสภาวะอณุหภมู ิ(สงูหรอืต า่เกนิไป) 
13 ใชร้ะบบระบายอากาศทีไ่ดรั้บการตอ่สายดนิและจะไมก่อ่ใหเ้กดิประกายไฟ และใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัการระเบดิทีไ่ดรั้บการรับรอง

และใชร้ะบบไฟฟ้าทีป่ลอดภยัในพืน้ทีจั่ดเก็บ 
14 เก็บในตูห้รอืหอ้งเก็บของทีท่นไฟและไดรั้บการรับรอง 
15 ถังเก็บควรวางบนพืน้และพืน้ทีด่า้นลา่งทัง้หมดควรปิดแน่นเพือ่ป้องกนัการรั่วไหล รอบ ๆ ถังเก็บควรสรา้งเขือ่นเพือ่จ ากดั 

ปรมิาณการจัดเก็บทัง้หมด 
 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคล 

 
การควบคมุทางวศิวกรรม 

1 ชอ่งระบายอากาศจะปลอ่ยสูภ่ายนอกโดยตรง 
2 มอีากาศบรสิทุธิเ์พยีงพอเพือ่เสรมิอากาศทีห่มดไป 

 

พารามเิตอรก์ารควบคมุ 

TLA-TWA TLA-STEL TLA-C BEIs 

25 ppm (ผวิหนัง) 37.5 ppm (ผวิหนัง) - - 

 
 



 

ชือ่ผลติภัณฑ:์ Cyclohexanone 

แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 21 มนีาคม 2017 

หนา้ 5 ของ 8 

 
 

 อปุกรณป้์องกนัสว่นบคุคล 
  
 อปุกรณ์ป้องกนัดวงตา  

1 แวน่ตานริภยัป้องกนัสารเคม ีหรอืแวน่ตาแบบเต็มหนา้ 
 
 อปุกรณ์ป้องกนัมอื  

1 ถงุมอืทนสารเคมทีีท่ าจากวสัดยุางไอโซบวิทลินี - ไอโซพรนี 4H และโพลไีวนลิแอลกอฮอล ์
  
 อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ  

1 ความเขม้ขน้นอ้ยกวา่ 625 ppm: เครือ่งชว่ยหายใจทีใ่หอ้ากาศแบบไหลตอ่เนือ่ง  หรอืเครือ่งชว่ยหายใจชนดิฟอกอากาศก าลงั
พรอ้มตลบักรองไออนิทรยี ์

2 ความเขม้ขน้นอ้ยกวา่ 700 ppm: เครือ่งชว่ยหายใจชนดิฟอกอากาศแบบพาวเวอรพ์รอ้มตลบัไออนิทรยี์  หรอืเครือ่งชว่ยหายใจ
ชนดิตลบัเคมแีบบเต็มหนา้พรอ้มตลบัไออนิทรยี์  หนา้กากป้องกนัแกส๊พษิพรอ้มตลบัไออนิทรยีแ์ละเครือ่งชว่ยหายใจแบบเต็ม
หนา้หรอืเครือ่งชว่ยหายใจทีใ่หอ้ากาศ 

3 ไมท่ราบความเขม้ขน้ : เครือ่งชว่ยหายใจแบบถังลมในตวัชนดิแรงดนับวก  เครือ่งชว่ยหายใจชนดิเตมิลมแบบแร งดนับวกเสรมิ
ดว้ยเครือ่งชว่ยหายใจแรงดนับวกในตวั 

4 การอพยพ: หนา้กากป้องกนัแกส๊พษิพรอ้มตลบัไออนิทรยี ์เครือ่งชว่ยหายใจชนดิมถีังอากาศในตวัส าหรับหนภียั 
 
 การป้องกนัผวิหนงัและรา่งกาย  

1 ชดุป้องกนั รองเทา้ท างานและอปุกรณ์อาบน ้าเพือ่ความปลอดภยั 
 
แนวทางปฏบิตัดิา้นสขุอนามยั 

1 ถอดเสือ้ผา้ทีเ่ป้ือนออกหลงั จากเลกิงานโดยเร็วทีส่ดุ หา้มใชซ้ ้ากอ่นทีจ่ะลา้งใหส้ะอาดหรอืทิง้ไป แจง้ใหผู้ ้ ท าความสะอาดผา้
ทราบถงึอนัตรายจากสารปนเป้ือน 

2 หา้มสบูบหุรีแ่ละรับประทานอาหารหรอืดืม่โดยเด็ดขาดในพืน้ทีท่ างาน 
3 ลา้งมอืใหส้ะอาดหลงัจากสมัผัสสาร 
4 ดแูลพืน้ทีท่ างานใหส้ะอาดอยูเ่สมอ 

 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 
ขอ้มลูท ัว่ไป 

สถานะทางกายภาพ:  ของเหลวสขีาวคอ่นเหลอืงออ่น ของเหลวมัน 
กลิน่:   กลิน่อะซโิตนมิน้ท ์
ระดบัของการไดร้บักลิน่: 0.12 – 100 ppm (ดว้ยการตรวจจับ) 
   0.12 ppm (ดว้ยการสดูดม) 

ขอ้มลูทีส่ าคญัดา้นสขุภาพ ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม 
ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(น า้ = 1): 0.95 
ความไวไฟ (ของแข็ง กา๊ซ):   ไมม่ขีอ้มลู 
จดุวาบไฟ (ถว้ยปิด) :                44 องศาเซลเซยีส   
คา่ขดีจ ากดัสงูสดุและต า่สดุของความไวไฟ (% ปรมิาตรโดยปรมิาตร):  
 คา่ต า่สดุ (LEL): 1.1         คา่สงูสดุ (UEL): 9.4 
อณุหภมูทิ ีจ่ดุตดิไฟเองได:้  420 องศาเซลเซยีส   
จดุเดอืด/ชว่ง:                   157 องศาเซลเซยีส 
อณุหภมูกิารสลายตวั:  ไมม่ขีอ้มลู 
ความหนาแนน่ไอสมัพทัธ ์(อากาศ = 1):    3.38 
ความดนัไอ ที ่20 องศาเซลเซยีส:                    4 มม.ปรอท   
อตัราการระเหย (n – บวิทลิอะซเิตท = 1):  0.29 
คา่ความเป็นกรดเบส (pH):            คอ่นขา้งเป็นกลาง 
คา่สมัประสทิธิก์ารแยกช ัน้ระหวา่ง เอ็น-ออกทานอล/น า้:  0.81 
การละลายในน า้: ละลายน ้าไดเ้ล็กนอ้ย ( 2.3 กรัมตอ่น ้า 100 กรัม ที ่20 องศาเซลเซยีส) 
ความหนดื:               ไมม่ขีอ้มลู 

ขอ้มลูอืน่ๆ 
จดุหลอมเหลว/จดุเยอืกแข็ง: -47 องศาเซลเซยีส 
ลกัษณะอนภุาค: ไมเ่กีย่วขอ้ง
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ความเสถยีร: เสถยีรในสภาวะปกต ิอาจสรา้งสารเปอรอ์อกไซด ์   
 
ความเป็นไปไดใ้นการเกดิปฏกิริยิาอนัตราย:  

1 สารออกซแิดนทท์ีร่นุแรง (เชน่ เปอรอ์อกไซด ์กรดไนตรกิ เกลอื) เพิม่ความเสีย่งตอ่การเกดิไฟไหมแ้ละการระเบดิ 
2 กรดไนตรกิและไฮโดรเจนเปอรอ์อกไซด ์กอ่ใหเ้กดิน ้ามันและระเบดิได ้
3 กดักรอ่นพลาสตกิสว่นใหญ ่

 
สภาวะทีต่อ้งหลกีเลีย่ง:   ความรอ้น เปลวไฟ ประกายไฟและแหลง่จดุระเบดิ 
สารทีต่อ้งหลกีเลีย่ง:   สารออกซไิดซร์นุแรง 
ผลติภณัฑท์ีเ่กดิจากการสลายตวั: ไมม่ข่อ้มลู 
 

สว่น 11 ขอ้มลูทางพษิวทิยา 

 
ความเป็นพษิเฉยีบพลนั 
การระคายเคอืงผวิ  

1 ของเหลวทีก่อ่ใหเ้กดิการระคายเคอืงในระดบัปานกลางถงึขัน้รนุแรง ขึน้อยูก่บัความเขม้ขน้  
2 สามารถดดูซมึผา่นผวิหนังเพือ่ท าใหเ้กดิการยับยัง้ของระบบประสาทสว่นกลาง เหมอืนอาการทีไ่ดอ้ธบิายไวใ้น "การหายใจ" 

 

การแพท้างระบบทางเดนิหายใจ 
1 การสดูไอระเหยความเขม้ขน้ 75 ppm เป็นเวลาประมาณ 3-5 นาท ีจะสง่ผลใหจ้มกูและล าคอระคายเคอืง ในขณะทีค่วาม

เขม้ขน้ 50 ppm จะท าใหร้ะคายคอและทีค่วามเขม้ขน้ 25 ppm จะไมท่ าใหเ้กดิอาการใด ๆ 
2 ความเขม้ขน้สงูจะท าใหเ้กดิการยับยัง้ของระบบประสาท เชน่ปวดศรีษะ คลืน่ไส ้เป็นลม งว่งนอนและสบัสนทางประสาท 
3 ความเขม้ขน้สงูมากจะท าใหห้มดสตแิละเสยีชวีติได ้

 
การแพท้างระบบทางเดนิอาหาร 

1 การกลนืกนิสารไซโคลเฮกซาโนนในปรมิาณมากอาจท าใหเ้กดิการยับยัง้ของระบบประสาทสว่นกลาง เชน่เดยีวกบัทีอ่ธบิายไว ้
ใน "การหายใจ" 

2 เมือ่สารเขา้สูป่อดจะท าใหป้อดบวมและท าใหเ้กดิอตัราการหายใจทีช่า้ผดิปกต ินอกจากนีย้ังสามารถท าใหห้วัใจหยดุเตน้และ
เสยีชวีติได ้

 
การท าลายดวงตาอยา่งรนุแรง/การระคายเคอืง 

1 สารละลายทีม่คีวามเขม้ขน้มากกวา่ 15% จะท าใหเ้กดิอนัตรายตอ่ดวงตาอยา่งรนุแรงและกดักรอ่นดวงตา อาจท าใหเ้กดิความ
เสยีหายถาวรหรอืตาบอดได ้ความเขม้ขน้ทีน่อ้ยกวา่ 10% อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตาเล็กนอ้ย 

2 ไอระเหยจะท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตา 
 
LD50 (การทดสอบในสตัวแ์ละเสน้ทางการดดูซมึ):     1535 มก.ตอ่กก. (หนู, กลนืกนิ)  

             948 มก.ตอ่กก. (กระตา่ย, ผวิหนัง) 
LD50 (การทดสอบสตัวเ์สน้และทางการดดูซมึ):       8000 ppm/4H (หนู, หายใจ)  

           500 มก.ตอ่กก. (กระตา่ย, ผวิหนัง): กอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืงเล็กนอ้ย 
             20 มก.ตอ่กก. (กระตา่ย, ดวงตา): กอ่ใหเ้กดิการระคายเคอืงรนุแรง 
 

สว่น 12 ขอ้มลูดา้นนเิวศวทิยา 

 
ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

LC50 (ปลา):     ไมม่ขีอ้มลู 
EC50 (สตัวน์ ้าไมม่กีระดกูสนัหลงั):  ไมม่ขีอ้มลู 

ปัจจัยความเขม้ขน้ทางชวีภาพ (BCF):  ไมม่ขีอ้มลู 
 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

1 ตามขอ้บง่ชีใ้นการทดสอบไซโคลเฮกซาโนนจะยอ่ยสลายทางชวีภาพอยา่งรวดเร็ว 
2 เมือ่ปลอ่ยไซโคลเฮกซาโนนสูน่ ้าจะคอ่ยๆระเหยและยอ่ยสลายทางชวีภาพ 

ชว่งครึง่ชวีติ (อากาศ): ประมาณ 24 - 100 ชัว่โมง 

ชว่งครึง่ชวีติ (ผวิน ้า): ประมาณ 74 - 100 ชัว่โมง 

ชว่งครึง่ชวีติ (น ้าบาดาล): ไมม่ขีอ้มลู 
ชว่งครึง่ชวีติ (ดนิ): ไมม่ขีอ้มลู 

 

ศกัยภายในการสะสมทางชวีภาพ ไมม่กีารสะสม 
การเคลือ่นทีใ่นดนิ   เมือ่ไซโคลเฮกซาโนนถกูปลดปลอ่ยสูด่นิ คาดวา่จะระเหยและยอ่ยสลายทางชวีภาพ 

ผลเสยีอืน่ ๆ    เป็นอนัตรายตอ่สิง่มชีวีติในน ้า 
 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 
ข ัน้ตอนในการก าจดั 1 ก าจัดสารตามขอ้ก าหนดกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

   2 จัดเก็บขยะทีจ่ะก าจัดตามเงือ่นไขของสนิคา้คงคลงั 

   3 สามารถใชก้ารเผาเฉพาะหรอืฝังกลบทีถ่กูสขุอนามัยการก าจัด  

 

สว่น 14 ขอ้มลูการขนสง่ 

 
หมายเลขสหประชาชาต ิ   1915 
 
ชือ่ทีถ่กูตอ้งในการขนสง่ของสหประชาชาต ิ CYCLOHEXANE 

 
มลพษิทางทะเล     ไมเ่ป็นพษิ 
 
ประเภทความเป็นอนัตรายในการขนสง่  3 
 
กลุม่บรรจภุณัฑ ์    III 
 
ข ัน้ตอนการขนสง่พเิศษและขอ้ควรระวงั  ไมม่ ี
 

สว่น 15 ขอ้มลูดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 
กฎระเบยีบทีใ่ชบ้งัคบั: 

1 กฎของความปลอดภยัแรงงานและสิง่อ านวยความสะดวกดา้นสขุภาพ 
2 กฎการก าหนดและการระบสุนิคา้อนัตรายและสารอนัตราย 
3 พระราชบญัญัตคิวบคมุสารเคมเีป็นพษิ 
4 มาตรฐานส าหรับความเขม้ขน้ทีอ่นุญาตของสารทีเ่ป็นอนัตรายในอากาศในสภาพแวดลอ้มการท างานของแรงงาน 
5 กฎความปลอดภยัทางถนน 
6 วธิกีารและมาตรฐานสิง่อ านวยความสะดวกส าหรับการจัดเก็บการกวาดลา้งและการก าจัดของเสยีอตุสาหกรรม 

 

สว่น 16 ขอ้มลูอืน่ ๆ 

 
เอกสารอา้งองิ:   1. CHEMINFO databank, CCINFO CD, 2005-2 
   2. HAZARDTEXT databank, TOMES PLUS CD, Vol.63, 2005 
   3. RTECS databank, TOMES PLUS CD, Vol.63, 2005 
   4. HSDB databank, TOMES PLUS CD, Vol. 63, 2548 
   5. ChemWatch Databank, 2004-4 
 
วนัทีจ่ดัท า / ฉบบั  2017/03/21 
 



 

ชือ่ผลติภัณฑ:์ Cyclohexanone 

แกไ้ขปรับปรงุ ณ วันที:่ 21 มนีาคม 2017 

หนา้ 8 ของ 8 

 
 

หมายเหต ุ
 เครือ่งหมาย“ -” ในขอ้มลูขา้งตน้แสดงวา่ไมม่ขีอ้มลูและเครือ่งหมาย“ /” แสดงวา่ไมส่ามารถใชไ้ดก้บัสารนี ้
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ตามภมูคิวามรูแ้ละความเชือ่เทา่ที ่Union Petrochemical มอียู ่ขอ้มลูและค าแนะน าทีร่ะบไุวน้ีม้คีวามถกูตอ้งและเชือ่ถอืไ ดจ้นถงึวนัที่
จัดท าเอกสาร ทา่นสามารถตดิตอ่ Union Petrochemical เพือ่ตรวจสอบวา่เอกสารฉบบันีเ้ป็นฉบบัลา่สดุที ่ Union Petrochemical มี
อยูห่รอืไม ่ขอ้มลูและค าแนะน านีจั้ดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบตอ่การตรวจสอบจน
เป็นทีพ่ ึงพอใจตอ่ตวัเองวา่ผลติภณัฑม์คีวามเหมาะสมตอ่การใชง้านตามวตัถปุระสงคห์รอืไม ่หากผูซ้ ือ้น าผลติภณัฑน์ีไ้ปบรรจใุหม ่
ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกบัสขุภาพ ความปลอดภยั และขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไป
กบัและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบ รรจ ุควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิตัใินการขนถา่ยเคลือ่นยา้ยใชง้านอยา่งปลอดภยัใหแ้กผู่ข้นถา่ย
เคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนีโ้ดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหน้ าเอกสารนีไ้ปพมิพเ์ผยแพรซ่ ้าหรอื
ถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 


