
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2006 
Vinylbenzene  
Phenylethylene  
Ethenylbenzene 

CAS#                        :    100-42-5                             C8H8 / C6H5CHCH2 
RTECS#                   :    WL3675000                        Molecular mass :  104.2                                                             
UN#                          :    2055 
EC Annex 1 Index#  :    601-026-00-0     
EC/EINECS#            :    202-851-5 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไวไฟ เมื่อติดไฟใหควัน  

(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือ
เปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ หรือประกายไฟ 
และหามสูบบุหรี่ 

ใชสารดับเพลิงผง โฟม  
หรือคารบอนไดออกไซด 

การระเบิด ที่อุณหภูมิสูงกวา 31   ํC อาจเกิด
สวนผสมของไอ/ อากาศท่ี
ระเบิดได (ดูหมายเหตุ) 
 

ที่อุณหภูมิสูงกวา 31   ํC  
ทําเปนระบบปด มีการดูดระบาย
อากาศ ใชอุปกรณไฟฟาที่สามารถ
ปองกันการเกิดระเบิดได  

กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

 

การสูดดม เวียนศีรษะ งวงซึม ปวดศีรษะ 
คล่ืนไส อาเจียน ออนเพลีย 
หมดสติ 

ดูดระบายอากาศ  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง ผิวหนังแดง ปวด 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน คล่ืนไส อาเจียน 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

บวนปาก อยาทําใหอาเจียน  
ด่ืมนํ้ามากๆ นอนพัก 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด ใชเครื่องปองกันสวนบุคคล :  
ชุดปองกันสารเคมีรวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว หามปลอยสารน้ีเขา
สูสิ่งแวดลอม หามลางลงทอระบายนํ้า เก็บรวบรวมสารที่เปน
ของเหลวที่หกออกมาใสในภาชนะที่ปดสนิทใหมากที่สุด ใชทราย
หรือสารดูดซับเฉื่อย (inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลว
นําไปท้ิงในที่ปลอดภัย  

ใสในภาชนะผนึกปองกันอากาศ เปนมลภาวะทางทะเล Note: D 

EU Classification UN Classification 
Symbol: Xn UN Hazard Class: 3 
R: 10-20-36/38 UN Pack Group: III 
S: (2-)23   
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การบรรจุและติดฉลาก 
GHS Classification 

อันตราย 
สารเหลวและไอสารสามารถติดไฟได 
เปนอันตรายเมื่อสูดดมไอสารเคมีเขาไป 
ทําใหระคายเคืองตอผิวหนัง 
ทําใหระคายเคืองตอดวงตา 

คาดวากอใหเกิดมะเร็ง 
ทําอันตรายตอระบบประสาทสวนกลางและตับ เมื่อไดรับสัมผัส
เปนเวลานาน หรือไดรับสัมผัสซ้ํา 
เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-30S2055; 30GF1-III-9  
NFPA Code: H 2; F 3; R 2; 

 

เก็บในที่ปองกันไฟได เก็บแยกจากสารท่ีเขากันไมได  
(ดูอันตรายทางเคมี) เก็บในที่เย็น เก็บในที่มืด เก็บในสภาพที่คงตัว
เทาน้ัน เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมีทอระบายนํ้าเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : ของเหลวที่มีลักษณะเปนมัน ไมมีสีจนถึงสีเหลือง 
อันตรายทางเคมี : สารน้ีสามารถเกิดเปนเปอรออกไซดที่ระเบิดได  สารอาจเกิดการรวมตัว (polymerize) เน่ืองจากการอุนสารภายใต
อิทธิพลของแสง สารออกซิไดซ ออกซิเจน เปอรออกไซด ทําใหเกิดไฟไหมและการระเบิดได สารน้ีสามารถทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับ
กรดแก สารออกซิไดซอยางแรง ทําใหเกิดไฟไหมและการระเบิดได  สารน้ีทําลายยาง ทองแดงและโลหะผสมที่มีทองแดง  
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: 20 ppm as TWA; 40 ppm as STEL; A4 (not classifiable as a human carcinogen); BEI issued (ACGIH 2005) 
MAK: 20 ppm, 86 mg/m3; Peak limitation category: II(2); Carcinogen category: 5; Pregnancy risk group: C; BAT issued; (DFG 2006) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป  
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนอันตรายไดคอนขางชา 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง การกลืนสารน้ีอาจทําใหเกิดการ
สําลักลงปอดและเสี่ยงตอการเปนปอดอักเสบเน่ืองจากสารเคมี สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลาง การไดรับสัมผัสสารในปริมาณ
สูงอาจทําใหหมดสติ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : ของเหลวนี้ละลายไขมันออกจากผิวหนังได สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาท
สวนกลาง การไดรับสัมผัสสารอาจทําลายการไดยินเสียงเหมือนกับการไดยินเสียงดัง  สารน้ีอาจกอใหเกิดมะเร็งในมนุษย (ดูหมายเหตุ) 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 145   ํC 
จุดหลอมเหลว :  -30.6   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.91 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.03 
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 0.67 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.6 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C (อากาศ=1) : 1.02 
จุดวาบไฟ : 31   ํC c.c.(closed cup) 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 490   ํC  
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 0.9-6.8  
คาสัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow: 3.0 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

เปนสารที่เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า หามไมใหเกิดการปลอยออกสูสิ่งแวดลอม 
 
 
 

STYRENE สไตรีน ICSC :0073 



หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ตรวจดูสารเปอรออกไซดกอนทําการกลั่น 
ทําใหหมดไปถาตรวจพบ ไอของสไตรีนโมโนเมอรอาจเกิดขึ้นและกลายเปนโพลีเมอรในทอหรืออุปกรณดักเปลวไฟของถังเก็บ  
ทําใหทออุดตัน หามนําชุดทํางานกลับบาน 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
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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 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 


