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เอกสารขอ้มลูความปลอดภยั 

สว่น 1 การบง่ชีผ้ลติภณัฑแ์ละบรษิทั 

 

ผลติภณัฑ ์

 ชือ่ผลติภณัฑ:์ Styrene Monomer 80 4-T 

 รายละเอยีดผลติภณัฑ:์ สไตรนีโมโนเมอร ์

 สตูรทางเคม:ี  C8H8 

 แนะน าใหใ้ช:้ ใชเ้ป็นวตัถดุบิในอตุสาหกรรม 

 

การบง่ชือ่บรษิทั 

 ผูจ้ าหนา่ย:    บรษิทั ยูเนีย่น ปิโตรเคมคิอล จ ากดั (มหาชน)  

728 อาคาร ยเูนีย่นเฮา้ส ์ถนนบรมราชชนนี  
แขวงบางบ าหรุ เขตบางพลดั กรุงเทพฯ 10700  

 ขอ้มูลการตดิตอ่ท ัว่ไปของผูจ้ าหนา่ย: +662 881 8288 

 

 

เอกสาร (M)SDS ฉบบันีเ้ป็นขอ้มูลโดยท ัว่ไปซึง่ไมไ่ดร้ะบุขอ้มูลเฉพาะเจาะจงของประเทศใดประเทศหนึง่ 

 

สว่น 2 การบง่ชีค้วามเป็นอนัตราย 

 
สารนีเ้ป็นสารอนัตรายตามแนวทางการก ากบัดแูลของสหประชาชาตติามเกณฑ ์GHS การจ าแนกประเภทไดจ้ าแนกตามระบบกลุม่

สารอนัตราย GHS ส าหรับสารอนัตรายทีม่ขีดีจ ากดัของการตดั/ความเขม้ขน้สองคา่ การพจิารณาจะยดึตามคา่ขดีจ ากดัทีส่งูกวา่ 

 

การจ าแนกประเภท: 

ของเหลวไวไฟ: ประเภทย่อย 3 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนั: ประเภทยอ่ย 4 ถา้หายใจเขา้ไป 
การกัดกร่อน และการระคายเคอืงตวัผวิหนัง: ประเภทยอ่ย 2 

การท าลายดวงตาอย่างรุนแรงและการระคายเคอืงตอ่ดวงตา: ประเภทย่อย 2A 
เป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง จากการรับสมัผัสครัง้เดยีว: ประเภทยอ่ย 3 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอย่างเฉพาะเจาะจง จากการรับสมัผัสซ ้า: ประเภทยอ่ย 1 ถา้หายใจเขา้ไป 

ความเป็นอนัตรายจากการส าลัก: ประเภทย่อย 1 
ความเป็นอนัตรายเฉยีบพลนัตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้า: ประเภทย่อย 2 

ความเป็นอนัตรายระยะยาวตอ่สิง่แวดลอ้มในน ้า: ประเภทย่อย 3 
 

องคป์ระกอบฉลาก: 
รูปสญัลกัษณ์:  

 

 
 
ค าสญัญาณ (Signal Word): อนัตราย 

 
ขอ้ความแสดงความเป็นอนัตราย: 

 

ของเหลวและไอระเหยไวไฟ 

อาจเป็นอนัตรายถงึตายไดเ้มือ่กลนืกนิและผ่านเขา้ไปทางชอ่งลม 

ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก 
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ระคายเคอืงตอ่ผวิหนังมาก 

ระคายเคอืงตอ่ดวงตารุนแรง 

เป็นอนัตรายเมือ่หายใจเขา้ไป 

อาจระคายเคอืงตอ่ทางการหายใจ 

ท าความเสยีหายตอ่อวยัวะ (ระบบการไดย้นิ) จากการสมัผัสเป็นระยะเวลานานๆหรอืซ ้าๆ ถา้สดูดม 

เป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติในน ้า 

เป็นอนัตรายตอ่สิง่มชีวีติในน ้าและมผีลกระทบระยะยาว 

 

ขอ้ความแสดงขอ้ควรระวงั: 

 

การป้องกนั:    

เก็บใหพ้น้จากความรอ้น/ ประกายไฟ/ เปลวไฟ/ พืน้ผวิทีร่อ้น หา้มสบูบหุร ี 

ปิดภาชนะบรรจใุหส้นทิ 

ภาชนะบรรจแุละอปุกรณ์จัดเก็บตอ้งตอ่สายดนิ 

ใชเ้ครือ่งใชไ้ฟฟ้า/ อปุกรณ์ระบายอากาศ/ อปุกรณ์ใหแ้สงสวา่ง ทีป้่องกนัการระเบดิ 

ใชเ้ครือ่งมอืทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิประกายไฟ 

จัดเตรยีมมาตรการขอ้ควรระวงัในการป้องกนัการเกดิไฟฟ้าสถติย ์

หา้มหายใจเอาฝุ่ น/ ฟมู/ กา๊ซ/ ละอองเหลว/ ไอระเหย/ ละอองลอย 

 ลา้งผวิใหท้ัว่หลงัจากการสมัผัส 

 หา้มกลนืกนิ ดืม่ หรอืสบูบหุรีเ่มือ่ใชผ้ลติภัณฑน์ี ้

 ใชน้อกอาคารหรอืบรเิวณทีอ่ากาศถา่ยเทไดด้ ี

 หลกีเลีย่งการปลอ่ยสูส่ ิง่แวดลอ้ม 

 สวมถงุมอืป้องกนั/ อปุกรณ์ป้องกนัตา/ หนา้ 

การตอบสนอง:   

หากกลนืกนิ: ใหร้บีโทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย/์ โรงพยาบาลทนัท ี

 หากสมัผัสผวิหนัง (หรอืเสน้ผม) ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนทัง้หมดออกทนัท ีลา้งผวิหนังดว้ยน ้า/ ฝักบวั 

 หากหายใจเขา้ไป: โทรหาศนูยพ์ษิวทิยาหรอืแพทย/์ โรงพยาบาลหรอืถา้รูส้กึไมส่บาย  

หากเขา้ตาใหล้า้งดว้ยน ้าเป็นเวลาหลาย ๆ นาท ีถอดคอนแทคเลนสอ์อก ถา้ถอดไดง้า่ย แลว้ท าการลา้งตาตอ่ไป 

ขอค าปรกึษาหรอืการรักษาทีเ่หมาะสม เมือ่รูส้กึไมส่บาย 

หา้มท าใหอ้าเจยีน 

หากเกดิการระคายเคอืงผวิหนังขึน้: รับค าแนะน าจากแพทย/์ พบแพทย ์

หากยังคงมอีาการระคายเคอืงตา ใหป้รกึษาแพทย ์

ถอดเสือ้ผา้ทีป่นเป้ือนและซักลา้งกอ่นน ามาใชอ้กี 

ในกรณีไฟไหม:้ ใชไ้ฟแหง้, สารเคมแีหง้ หรอื โฟมทีท่นแอลกอฮอลใ์นการดับไฟ 

การจดัเก็บ:  

เก็บรักษาในทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทด ีเก็บในภาชนะทีปิ่ดสนทิ 

เก็บรักษาในทีท่ีม่อีากาศถา่ยเทด ีเก็บในภาชนะทีปิ่ดสนทิ เก็บในทีเ่ย็น 

เก็บรักษาในทีปิ่ดล็อก 

การก าจดั:  

ก าจัดสิง่ทีบ่รรจ/ุ ภาชนะ ในโรงก าจัดของเสยีทีไ่ดรั้บการรับรอง 

 

ขอ้มูลอืน่ ๆ เกีย่วกบัความเป็นอนัตราย: 

ของเหลวไวไฟทีอ่าจเกดิการสะสมของไฟฟ้าสถติ 

 

สว่น 3 องคป์ระกอบและขอ้มูลเกีย่วกบัสว่นผสม 

 
ผลติภัณฑน์ีจ้ัดเป็นสารเดีย่ว (substance) 

 
สารอนัตรายหรอืสารเชงิซอ้นทีต่อ้งเปิดเผย 

ชือ่ CAS# ความเขม้ขน้* 

Styrene 100-42-5 >99.8 % 

4-tert-Butylcatechol 98-29-3 3.0 – 55.0 PPM 

* ความเขม้ขน้ทัง้หมดแสดงเป็นเปอร์เซ็นตโ์ดยน ้าหนัก เวน้แต่สารนัน้เป็นแก๊ส ความเขม้ขน้ของแก๊สแสดงเป็นเปอรเ์ซ็นตโ์ดย

ปรมิาตร คา่ความเขม้ขน้อาจแปรผันได ้
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สว่น 4 มาตรการปฐมพยาบาล 

ค าอธบิายของมาตราการการปฐมพยาบาล 

ค าแนะน าท ัว่ไป: 

ผูใ้หก้ารปฐมพยาบาลควรใสใ่จในเรือ่งการป้องกนัตนเอง และใชอ้ปุกรณ์ป้องกนัตามทีแ่นะน า (ถงุมอืทีท่นตอ่สารเคม ี

เครือ่งป้องกนัการกระเด็นเป้ือน) หากมโีอกาสการทีจ่ะสมัผัสสารใหอ้า้งองิสว่นที ่8 ของเอกสารนีเ้พือ่ค าแนะน าส าหรับชนดิและ

อปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายสว่นบคุคล 

 

ถา้หายใจเขา้ไป: 

เคลือ่นยา้ยคนไปยังทีท่ีม่อีากาศบรสิทุธิ ์ถา้ไม่หายใจใหท้ าการชว่ยหายใจ หากใชว้ธิปีากตอ่ปากใหใ้ชอ้ปุกรณ์ชว่ยชวีติ

ดว้ย (เชน่หนา้กากแบบพกพา ฯลฯ) ถา้หายใจล าบากควรใหอ้อกซเิจนโดยบุคลากรทีม่คีณุสมบัตเิฉพาะและโทรตามแพทยห์รือ

น าสง่ไปยังสถานพยาบาล 

 

ถา้สมัผสัทางผวิหนงั: 

ลา้งออกดว้ยน ้าปรมิาณมาก 
 

ถา้เขา้ตา: 

ลา้งดวงตาโดยใหน้ ้าไหลผ่านทนัท ีถา้ใสค่อนแทคเลนสใ์หถ้อดออกหลงัจากลา้งตาไปไดแ้ลว้ 5 นาท ีแลว้ชะลา้งดวงตา

ตอ่เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 15 นาท ีรบีน าสง่แพทยท์นัทซีึง่ควรเป็นจักษุแพทย ์อา่งลา้งตาฉุกเฉนิควรจัดใหอ้ยูใ่นสถานทีท่ีส่มควรจะ

ใชไ้ดท้นัท ี

 
ถา้กลนืกนิ: 

หา้มท าใหอ้าเจยีน น าสง่แพทยใ์นทนัท ีและ/หรอืน าสง่ศนูยก์ารแพทยฉุ์กเฉนิทนัท ี
 

อาการและผลกระทบทีส่ าคญัทีส่ดุท ัง้แบบเฉยีบพลนั และเกดิในภายหลงั: 

นอกเหนอืจากขอ้มูลทีพ่บไดใ้นค าอธบิายของมาตรการการปฐมพยาบาล (ดงัขา้งตน้ในสว่นที ่4 ของเอกสาร) และการชี้

บง่ทางการแพทยแ์ละการรักษาพเิศษทีจ่ าเป็น, อาการและผลกระทบส าคัญใดๆ ทีม่เีพิม่เตมิไดถู้กอธบิายไวใ้นสว่นที ่11 ขอ้มูล

ดา้นพษิวทิยา 

 

ขอ้ควรพจิารณาทางการแพทยท์ีต่อ้งท าทนัท ีและการดแูลรกัษาเฉพาะทีส่ าคญัทีค่วรด าเนนิการ 

ค าแนะน าส าหรบัแพทย:์ จัดสถานทีใ่หม้อีากาศถ่ายเทเพยีงพอและใหอ้อกซเิจนแกค่นไข ้ถา้มแีผลไหม ้ใหร้บีรักษา อยา่งแผล

ไหมจ้ากความรอ้น หลงัจากท าความสะอาดสารออกแลว้ การตดัสนิใจวา่จะท าใหอ้าเจยีนหรอืไม ่ควรกระท าโดยแพทย ์ถา้ท าการ

ลา้งทอ้งแนะน าการควบคมุหลอดลมและ/หรอืหลอดอาหาร อันตรายจากการทีส่ารซมึเขา้สูป่อดตอ้งท าการเปรยีบเทยีบกับความ

เป็นพษิของสารเมือ่พจิารณาถงึการลา้งทอ้ง ไม่มยีารักษาโดยเฉพาะ การรักษาผูป่้วยทีไ่ดรั้บสารควรมุ่งแนวทางไปทีก่ารควบคุม

อาการและพยาธสิภาพของผูป่้วย การสมัผัสทางผวิหนัง อาจจะท าใหอ้าการผวิหนังอกัเสบทีม่อียู่กอ่นรุนแรงมากขึน้ 

 

สว่น 5 มาตรการผจญเพลงิ 
 

สารดบัเพลงิ 

สารดบัเพลงิทีเ่หมาะสม: มา่นน ้า หรอื ละอองน ้า ถังดบัเพลงิชนดิสารเคมแีหง้ ถังดบัเพลงิชนดิคารบ์อนไดออกไซด ์โฟม 

โฟมสงัเคราะหท์ีม่วีตัถปุระสงคใ์ชใ้นงานทัว่ไป (รวมถงึ ชนดิ AFFF) หรอืโฟมโปรตนีจะดกีวา่ ถา้ม ีโฟมทีท่นตอ่แอลกอฮอล ์

(ชนดิ ATC) อาจจะใชง้านได ้
สารดบัเพลงิทีไ่มเ่หมาะสม: หา้มใชน้ ้าฉีดโดยตรง น ้าทีฉ่ีดเป็นทางตรงหรอืเขา้ถงึโดยตรงอาจจะไม่มปีระสทิธผิลในการ

ดบัไฟ 
 

ความเป็นอนัตรายเฉพาะทีเ่กดิจากสารเคมหีรอืสารผสม 

สารทีม่อีนัตรายจากการเผาไหม:้ ระหวา่งไฟไหม ้ควนัอาจจะมตีวัสารเองและสารทีเ่กดิจากการเผาไหมท้ีอ่าจจะเป็นพษิ

และหรอืท าใหร้ะคายเคอืง ผลติภัณฑจ์ากการเผาไหมจ้ะรวมถงึสารดังต่อไปนี้และอาจมสีารอืน่ๆประกอบดว้ย สารเหลา่นี้ไดแ้ก่: 

คารบ์อนมอนอกไซด ์คารบ์อนไดออกไซด ์

อนัตรายทีไ่ม่ปกตจิากไฟและการระเบดิ: ภาชนะบรรจุอาจฉีกแตกจากการเกดิปฏกิริยิาการเกดิโพลเิมอร์ การเกดิขึน้

หรือการปะทุขึน้ของไอน ้าที่รุนแรงอาจจะเกดิขึน้ทันทีที่ฉีดน ้าไปยังของเหลวรอ้นโดยตรง ต่อสายดนิอุปกรณ์ที่ใชท้ัง้หมด 

สว่นผสมทีไ่วไฟของผลติภัณฑน์ี้จะตดิไฟอย่างรวดเร็วแมว้า่จะถูกจดุโดยประจุไฟฟ้าสถติย ์ไอหนักกวา่อากาศและอาจจะเดนิทาง

เป็นระยะทางไกลและจะกองสะสมในบรเิวณทีอ่ยู่ต ่า การตดิไฟยอ้นกลับและ/หรือลูกไฟอาจจะเกดิขึน้ อาจพบไอของสารผสม
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ไวไฟในสว่นบนของบรรจุภัณฑท์ีอ่ณุหภูมหิอ้ง ไอของสารทีไ่วไฟสามารถสะสมไดท้ีอ่ณุหภูมสิงูกวา่จุดวาบไฟ ดหูัวขอ้ที ่9. ควัน

หนาทบึจะเกดิขึน้เมือ่ผลติภัณฑเ์ผาไหม ้

ค าแนะน าส าหรบันกัผจญเพลงิ 

วธิผีจญเพลงิ: กนัคนออกจากบรเิวณ กนับรเิวณทีไ่ฟไหมแ้ละกนัไมใ่หผู้เ้กีย่วขอ้งเขา้ ใหอ้ยูเ่หนอืลม ใหอ้อกหา่งจาก

พืน้ทีต่ า่ซึง่ก๊าซ (หรอืฟมู) ของสารจะสะสมอยู่ได ้น ้าอาจจะไม่มปีระสทิธภิาพในการดบัไฟ ใหฉ้ดีน ้าเป็นละอองไปทีภ่าชนะที่

สมัผัสกบัเปลวไฟบรเิวณทีถ่กูไหมเ้พือ่ท าใหเ้ย็นลง จนกระทัง่ไฟดับและอนัตรายจากการลกุตดิไฟขึน้มาใหมห่มดไป ผจญเพลงิ

จากต าแหน่งทีไ่ดรั้บการป้องกันหรอือยูใ่นระหวา่งทีป่ลอดภัย พจิารณาใชท้ีย่ดึสายฉีดน ้าแบบไมต่อ้งใชค้น หรอืหัวฉีดแบบควบคมุ

จากระยะไกล หา้มใชน้ ้าฉดีโดยตรง อาจจะท าใหไ้ฟกระจายตวั ก าจัดแหลง่ก าเนดิประกายไฟ เคลือ่นยา้ยภาชนะออกจากบรเิวณ

ทีเ่กดิไฟไหมถ้า้ท าไดโ้ดยปราศจากอนัตราย ของเหลวทีต่ดิไฟอาจเคลือ่นยา้ยไดโ้ดยใชน้ ้าชะ เพือ่ป้องกนัความเสยีหายทีอ่าจ

เกดิกับทรัพยส์นิและบคุคล ระวังและหลกีเลีย่งการสะสมของน ้าผลติภัณฑอ์าจจะขา้มผ่านผวิน ้า ท าใหเ้กดิการกระจายตวัของไฟ

มากขึน้ หรอือาจไปสมัผัสแหลง่/วตัถทุีต่ดิไฟได ้ใหก้กัเก็บน ้าปนเป้ือนทีไ่หลออกจากการดบัไฟถา้เป็นไปได ้น ้าปนเป้ือนทีไ่หล

ออกจากการดับไฟ ถา้ไมถู่กกักเก็บไวอ้าจท าใหเ้กดิความเสยีหายตอ่สิง่แวดลอ้ม ใหศ้กึษาขอ้มลูเพิม่เตมิในหัวขอ้ “มาตราการ

จัดการอบุตัเิหตหุกร่ัวไหล” และ “ขอ้มลูทางนเิวศวทิยา” ของเอกสารขอ้มูลความปลอดภัยของสารเคมนีี้ 

อุปกรณป้์องกนัพเิศษส าหรบัส าหรบันกัผจญเพลงิ:สวมหนา้กากป้องกนัสารเคมทีีม่อีากาศประกอบและชดุผจญเพลงิ 

(รวมทัง้หมวกผจญเพลงิ เสือ้คลมุ กางเกงขายาว รองเทา้บูต๊ และถงุมอื) หลกีเลีย่งการสมัผัสถกูสารนีร้ะหวา่งการดบัเพลงิ ถา้การ

สมัผัสหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ใหเ้ปลีย่นใสช่ดุผจญเพลงิทีส่ามารถป้องกนัสารเคมแีบบเต็มตวัทีม่ถีังอากาศหรอืทอ่สง่อากาศประกอบอยู่

ดว้ยและผจญเพลงิจากระยะไกล ส าหรับอปุกรณ์ป้องกนัสว่นบคุคลหลงัไฟไหมห้รอืในสถานการณ์ท าความสาดเมือ่ไมม่ไีฟไหม,้ 

โปรดดทูีห่ัวขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

สว่น 6 มาตรการจดัการเมือ่มกีารหกร ัว่ไหลของสาร 

 

ค าเตอืนส าหรบับุคคล อุปกรณป้์องกนั และวธิรีบัมอืเหตกุารณฉุ์กเฉนิ: 

 กนับรเิวณทีม่กีารร่ัวไหลของสาร กนัผูท้ีไ่มเ่กีย่วขอ้งและไมไ่ดใ้สอ่ปุกรณ์ป้องกันอนัตรายทีเ่หมาะสมออกจากพืน้ที ่กัน้คน

ไวไ้ม่ใหเ้ขา้พืน้ทีต่ า่ อยู่เหนือลมจากจุดทีม่กีารร่ัวไหล ระบายอากาศในพืน้ทีท่ีม่กีารร่ัวไหลของสาร หา้มสบูบหุรีใ่นพืน้ที ่อยู่ เหนือ

ลมจากจุดทีม่กีารร่ัวไหล ระบายอากาศในพืน้ทีท่ีม่กีารร่ัวไหลของสาร หา้มสบูบหุรีใ่นพืน้ที ่ศกึษาขอ้มูลเพิม่เตมิในหัวขอ้ที ่7 การ

ท างานกับสารและการจัดเก็บ ส าหรับขอ้ควรระวังเพิม่เตมิ ส าหรับการหกร่ัวไหลจ านวนมาก ใหเ้ตอืนผูค้นทีอ่ยู่ใตล้มถงึอันตราย

ของการระเบดิ ก าจัดแหล่งก าเนิดประกายไฟในบรเิวณใกลเ้คยีงกับจุดทีส่ารร่ัวไหลหรือจุดไอทีถู่กปลดปล่อยออกมาเพื่อทีจ่ะ

หลกีเลีย่งไฟไหมห้รือการระเบดิ ไอของสรมีอันตรายจากการระเบดิ ใหอ้ยู่ห่างไกลจากท่อน ้าเสยี ใหต้รวจสอบพื้นที่ดว้ยที่

เครือ่งวัดก๊าซตดิไฟกอ่นทีจ่ะกลับเขา้สูพ่ืน้ที ่ใหต้อ่สายดนิลงดนิและตอ่สายดนิระหวา่งภาชนะบรรจุสารและอุปกรณ์ทุกชนิดทีใ่ช ้

งานกับสาร ใหศ้กึษาขอ้มูลเพิ่มเตมิในส่วนที ่10 ของเอกสารฉบับนี้ ใหใ้ชอุ้ปกรณ์ป้องกันอันตรายทีเ่หมาะสม ส าหรับขอ้มูล

เพิม่เตมิ ใหต้รวจดทูีห่ัวขอ้ที ่8 การควบคมุการสมัผัสสาร และ การป้องกนัสว่นบคุคล 

 

ขอ้ควรระวงัดา้นสิง่แวดลอ้ม: 

ป้องกนัไมใ่หส้ารลงสูด่นิ คคูลอง ทอ่ระบายน ้า ทางน ้า และ/หรอืน ้าใตด้นิ ดสูว่นที ่12 หัวขอ้ขอ้มลูทางนเิวศวทิยา 

 

วธิกีารและวสัดสุ าหรบัการกกัเก็บและท าความสะอาด: 

 กักสารทีห่กร่ัวไหล ถา้ท าได ้ตอ่สายดนิลงและตอ่สายดนิระหวา่งภาชนะและอปุกรณ์ทีท่ างานกับสารทกุชิน้ ป๊ัมสารโดย

ใชอ้ปุกรณ์ทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิประกายไฟและกันการระเบดิ (explosion-proof equipment) ถา้สามารถท าไดใ้หใ้ชโ้ฟมปกคลมุหรอืกด

สารไว ้เก็บไวใ้นภาชนะทีเ่หมาะสมและตดิป้ายบอก ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิในสว่นที ่13 หัวขอ้การก าจัดของเสยี ส าหรับรายละเอยีด

เพิม่เตมิ 

 

สว่น 7 การขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา 

 

ขอ้ควรระวงัเพือ่ความปลอดภยัในการขนถา่ย เคลือ่นยา้ย ใชง้าน และเก็บรกัษา: 

 เก็บสารใหห้า่งจากความรอ้น, ประกายไฟ และเปลวไฟ ใชเ้ฉพาะเมือ่มกีารระบายอากาศทีด่พีอเทา่นัน้ ปิดฝาภาชนะ

เสมอ หลกีเลีย่งการสมัผัสโดนดวงตา ผวิหนัง และเสือ้ผา้ หลกีเลีย่งการสดูดมไอ หา้มกลนืกนิ ลา้งมอืใหส้ะอาดภายหลงัการ

สมัผัส หา้มสบูบหุรี ่ท าใหเ้กดิเปลวไฟหรอืแหลง่ก าเนดิประกายไฟ ในบรเิวณขนยา้ยและจัดเก็บ ใหต้อ่สายดนิลงดนิและตอ่สาย

ดนิระหวา่งภาชนะบรรจุสาร, บคุลากรและอปุกรณ์ทกุชนดิกอ่นจะขนถา่ยหรอืใชง้านกับสาร การใชเ้ครือ่งมอืทีไ่มเ่กดิประกายไฟ

หรอืเครือ่งมอืทีป้่องกนัการระเบดิอาจจะจ าเป็น ขึน้กับชนดิของการปฏบิตังิาน ไอหนักกวา่อากาศและอาจจะเดนิทางเป็นระยะ

ทางไกลและจะกองสะสมในบรเิวณทีอ่ยูต่ า่ การตดิไฟยอ้นกลับและ/หรอืลกูไฟอาจจะเกดิขึน้ ภาชนะบรรจ ุแมแ้ตภ่าชนะทีว่า่ง ก็

ยังอาจจะมไีอของสารอยู ่หา้มตดั เจาะ เจยี เชือ่ม หรอืด าเนนิการทีค่ลา้ยคลงึกนันีบ้นหรอืใกลก้บัภาชนะบรรจทุีว่า่งเปลา่ อยา่ใช ้

แรงดนัอากาศส าหรับการเคลือ่นยา้ยผลติภัณฑ ์การร่ัวไหลของอนิทรวีัตถบุนฉนวนเสน้ใยรอ้นมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะท าใหเ้กดิการ

ตดิไฟดว้ยตวัเองทีอ่ณุหภมูทิีต่ า่ลงและอาจท าใหเ้กดิการเผาไหมข้ึน้ไดเ้อง ผลติภัณฑน์ีเ้ป็นสือ่น าไฟฟ้าทีไ่ม่ดแีละสามารถเกดิ



 

ชือ่ผลติภณัฑ:์ Styrene Monomer 80 4-T 
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การสะสมของประจุไฟฟ้าสถติยไ์ด ้ถงึแมจ้ะมกีารตอ่พวงกบัอปุกรณ์สายดนิก็ตาม หากประจุไฟฟ้ามกีารสะสมทีเ่พยีงพอการลกุเป็น

ไฟของสารผสมไวไฟ สามารถเกดิขึน้ได ้การปฏบิตังิานเกีย่วกบัการใชส้ารทีส่ามารถสนับสนุนใหเ้กดิการสะสมของประจุสถติย ์ไม่

จ ากัดเพยีงแคก่ารผสมสาร แตร่วมถงึ การกรองสาร การสบูสารทีอ่ตัราการไหลสงู การเตมิสารแบบสาด การเกดิไอของสาร (mists) 

และการพ่นสาร (sprays) การเตมิสารลงถังและภาชนะบรรจ ุการท าความสะอาดถังบรรจ ุการสุม่ตวัอย่าง การวดั การสลับการถา่ยเท

สาร การปฏบิัตงิานกบัรถบรรทกุสญุญากาศ ศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิในสว่นที ่8 หัวขอ้การควบคมุการสมัผัสสาร/ การป้องกนัอนัตราย

สว่นบคุคล 

 

สภาวะการเก็บทีป่ลอดภยั: 

 ลดแหลง่ทีท่ าใหเ้กดิประกายไฟ เชน่ ไฟฟ้าสถติย ์ความรอ้น ประกายไฟ หรอืเปลวไฟ ปิดฝาภาชนะเสมอ ใหรั้กษาระดบั

ของตวัยับยัง้ปฏกิริยิาและปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในสาร หา้มไลก่า๊ซในบรรจภุัณฑข์องสารนีด้ว้ยไนโตรเจน ระดบัของ

ออกซเิจนทีแ่นะน าคอื: ระดบัของออกซเิจน 10-15 สว่นในลา้นสว่น เป็นอย่างนอ้ย ระดบัของตวัยับยัง้ปฏกิริยิาทีแ่นะน าคอื 10 ถงึ 

20 สว่นในลา้นสว่น (ppm) ใหศ้กึษาขอ้มลูเพิม่เตมิในสว่นที ่10 ของเอกสารฉบับนี ้ใหป้้องกันการเกดิสว่นผสมทีร่ะเบดิไดโ้ดยการ

รักษาอณุหภมูทิีใ่ชใ้นการจัดเก็บใหต้ า่กวา่ 29 องศาเซลเซยีส (84 องศาฟาหเ์รนไฮต)์ หรอืโดยการคลมุพืน้ทีข่องไอของสารไว ้

ดว้ยสว่นผสมของไนโตรเจนตอ่ออกซเิจน ในอัตราสว่น 95% ตอ่ 5 % ถงึ 92% ตอ่ 8% 

 

เสถยีรภาพในการเก็บรกัษา 

 อุณหภูมสิงูสดุทีใ่ชใ้นการจดัเก็บ  30 องศาเซลเซยีส 

 ระยะเวลาในการจดัเก็บ   24 เดอืน 

 

 

 

คา่ตา่งๆ ทีใ่ชค้วบคมุ 
ถา้สารมคีา่ขดีจ ากัดความเขม้ขน้ จะมกีารแสดงคา่ตามรายการดา้นลา่งนี ้แตถ่า้ไมม่กีารแสดงคา่ขดีจ ากัดความเขม้ขน้ของสาร น่ัน

ก็หมายถงึวา่สารนัน้ไมม่คีา่ขดีจ ากัดความเขม้ขน้ 

สว่นประกอบ ขอ้บงัคบั ประเภทของบญัชรีายการ คา่ 

Styrene ACGIH TWA 10 ppm 

 ขอ้มลูเพิม่: CNS impair ความบกพรอ่งของระบบประสาทสว่นกลาง; URT irr: การระคายเคอืงของ
ทางเดนิหายใจสว่นบน; peripheral neuropathy: โรคปลายประสาทอักเสบ; BEI: สารทีม่ดัีชนชีีวั้ดการ
สัมผัสทางชวีภาพ (ดใูนสว่น BEI®); A3: สารกอ่มะเร็งในสัตวท์ียั่งไมท่ราบความเกีย่วขอ้งกับมนุษย;์ 

OTO: Ototoxicant (โอโตทอกซแิคนต)์ 

 ACGIH STEL 20 ppm 

 ขอ้มลูเพิม่: CNS impair ความบกพรอ่งของระบบประสาทสว่นกลาง; URT irr: การระคายเคอืงของ
ทางเดนิหายใจสว่นบน; peripheral neuropathy: โรคปลายประสาทอักเสบ; BEI: สารทีม่ดัีชนชีีวั้ดการ
สัมผัสทางชวีภาพ (ดใูนสว่น BEI®); A3: สารกอ่มะเร็งในสัตวท์ียั่งไมท่ราบความเกีย่วขอ้งกับมนุษย;์ 
OTO: Ototoxicant (โอโตทอกซแิคนต)์ 

 TH OEL TWA 100 ppm 

 TH OEL CEIL 200 ppm 

 TH OEL PEAK 600 ppm 

4-tert-Butylcatechol US WEEL CEIL 2 mg/m3 

 ขอ้มลูเพิม่เตมิ: ผวิหนัง; DSEN: สญัลักษณ์ทีแ่สดงภาวะความไวตอ่อาการแพท้างผวิหนัง 

 
ขดีจ ากดัของการรบัสารทางชวีภาพในสถานทีท่ างาน 

การควบคมุการรบัสมัผสัสาร 

สว่นประกอบ หมายเลข 
CAS 

คา่ตา่งๆ ทีใ่ช้

ควบคมุ 
ตวัอยา่งทาง
ชวีภาพ 

เวลาในการ
เก็บตวัอยา่ง 

ความเขม้ขน้
ทีย่อมให ้

ฐานอา้งองิ 

Styrene 100-42-5 กรดแมนดลีกิ 
รวมกับ กรดฟีนลี
ไกลออกซลีกิ 

ปัสสาวะ เมือ่หมดกะ (เร็ว
ทีส่ดุเทา่ที่
เป็นไปไดห้ลัง
การสัมผัส) 

400 mg/g 
Creatinine 

ACGIH BEI 

  สไตรนี ปัสสาวะ เมือ่หมดกะ (เร็ว
ทีส่ดุเทา่ที่
เป็นไปไดห้ลัง
การสัมผัส) 

40 mg/l ACGIH BEI 

การควบคมุทางวศิวกรรม: ใหใ้ชว้ธิกีารควบคมุทางวศิวกรรมเพือ่ควบคมุระดบัความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศใหต้ า่กวา่ระดบั
ของการสมัผัสสารทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายหรอืระดับทีแ่นะน า ถา้ไมส่ามารถหาคา่ระดบัของการสมัผัสสารทีก่ าหนดหรอืแนะน าที่

เหมาะสมได ้ใหใ้ชส้ารเมือ่มกีารระบายอากาศทีเ่พยีงพอเทา่นัน้ การระบายอากาศในเฉพาะจุดจ าเป็นส าหรับการปฏบิตังิาน
บางอยา่ง 

 

สว่น 8 การควบคมุการรบัสมัผสัสาร/อุปกรณป้์องกนัสว่นบุคคล 
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มาตรการป้องกนัสว่นบุคคล 

การป้องกนัตา/ใบหนา้: ใหใ้ชแ้ว่นตานิรภัยเคมทีีค่รอบปิดตา ถา้การสัมผัสท าใหเ้กดิความไม่สบายตาใหใ้ชห้นา้กาก

ป้องกนัสารเคมชีนดิครอบเต็มหนา้ 

การป้องกนัผวิหนงั 

  การป้องกนัมอื: ใหใ้ชถุ้งมอืทีท่นทานทางเคมตี่อวัสดุนี้ หากมกีารสัมผัสเป็นระยะเวลานานหรือสัมผัสซ ้ากัน

บ่อย ตัวอย่างวัสดุที่ใชท้ าถุงมือที่แนะนะใหใ้ช ้ไดแ้ก่: คลอรีนแนทโพลีเอธีลีน โพลีเอธีลีน Ethyl vinyl alcohol laminate 

(“EVAL”) โพลไีวนลิแอลกอฮอล ์(“PVA”) ตัวอย่างวัสดทุีใ่ชท้ าถุงมอืทีส่ามารถใชไ้ด ้ไดแ้ก:่ ยางบวิทวิ นีโอพรนี ยางไนไตรล/์บิ

วตะไดอนี (ไนไตรล ์หรือ “NBR”) โพลไีวนิลคลอไรด ์(“PVC” หรือ “vinyl”) หลกีเลีย่งถุงมือทีท่ าจาก ยางดบิธรรมชาต ิ(ลา

แท็กซ)์ หมายเหต:ุ การเลอืกถงุมอืเฉพาะอยา่งส าหรับการใชง้านเฉพาะอย่างและในชว่งเวลาในการท างานตา่งๆ จะตอ้งพจิารณา

ปัจจัยอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย เชน่ การทนสารเคมอีืน่ทีต่อ้งท างานดว้ย คณุสมบัตทิางกายภาพ (การป้องกันการตัด/การเจาะ ความ

คลอ่งตวั การป้องกนัความรอ้น) และ คณุสมบตัอิืน่ๆ พรอ้มทัง้ค าแนะน า/ขอ้ก าหนดทีผู่จ้ าหน่ายถงุมอืจัดเตรยีมไวใ้ห ้

  การป้องกนัอนัตรายอืน่ๆ: หากมกีารสมัผัสเป็นระยะเวลานานหรอืสมัผัสซ ้ากนับอ่ยๆ ใหใ้ชเ้ครือ่งนุ่งหม่ป้องกัน

สารเคมทีีท่นต่อวัสดนุี้ การเลอืกสิง่ของต่างๆ เป็นการเฉพาะ เชน่ กระบังกันหนา้ ถุงมอื รองเทา้บู๊ท ผา้กันเป้ือน หรอืชดุป้องกัน

ทัง้ตวัจะขึน้กบัการปฏบิตังิาน 

การป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ: ตอ้งสวมใสอุ่ปกรณ์ป้องกันอันตรายทางการหายใจ ถา้หากความเขม้ขน้ของสารใน

บรรยากาศมโีอกาสทีจ่ะเกนิกวา่ระดับของการสมัผัสสารทีก่ าหนดหรอืแนะน า ถา้ไมส่ามารถหาคา่ระดับของการสมัผัสสารทีก่ าหนด

หรือแนะน าทีเ่หมาะสมได ้ใหใ้ชห้นา้กากกรองอากาศทีไ่ดม้าตราฐาน การเลอืกใชห้นา้กากกรองอากาศหรืออุปกรณ์ป้องกัน

ทางการหายใจชนดิทีม่อีากาศประกอบจะขึน้อยูก่ับลักษณะงานและความเขม้ขน้ของสารในบรรยากาศทีน่่าจะเกดิขึน้ในบรเิวณนัน้ๆ 

ส าหรับสภาพการณ์ในภาวะฉุกเฉิน ใหใ้ชห้นา้กากกันสารพษิแบบมถีังอัดอากาศทีม่มีาตราฐาน ในบรเิวณพื้นทีอ่ับอากาศ หรือ

บรเิวณทีม่กีารระบายอากาศไมด่ใีหใ้ชห้นา้กากป้องกนัสารเคมแีบบมถีังอดัอากาศหรอืชนดิทีม่ทีอ่สง่อากาศประกอบอยูด่ว้ย 

เพื่อใหอุ้ปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลท างานอย่างมีประสทิธภิาพ ไสก้รองอากาศทีใ่ชค้วรจะท าจากวัสดุ ดังต่อไปนี้: ไสก้รองไอ

สารอนิทรยี ์(Organic vapor cartridge) 

 
 

สว่น 9 คณุสมบตัทิางกายภาพและเคม ี

 

หมายเหตุ:   คุณสมบตัทิางกายภาพและเคมไีดร้บัการก าหนดไวเ้พือ่การพจิารณาถงึความปลอดภยั สุขภาพ และ

สิง่แวดลอ้มเทา่น ัน้ และอาจไมแ่สดงใหเ้ห็นขอ้ก าหนดเฉพาะท ัง้หมดของผลติภณัฑ ์ตดิตอ่ผูจ้ดัจ าหนา่ยเพือ่ขอขอ้มูล

เพิม่เตมิ 

ขอ้มลูท ัว่ไป 

 

ลกัษณะ 

สถานะทางกายภาพ  ของเหลว 

ส ี    ไมม่สี ี

กลิน่     หวาน 

ความเขม้ขน้ทีจ่ะเร ิม่รบักลิน่ได ้  ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง 

คา่ความเป็นกรด-ดา่ง    ไมอ่าจปรับใชไ้ด ้

จดุหลอมเหลว/ชว่งของจดุหลอมเหลว -30.6 องศาเซลเซยีส ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ 

จดุเยอืกแข็ง    -30.6 องศาเซลเซยีส ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ 

จดุเดอืด (760 mmHg)   145 องศาเซลเซยีส ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ 

จดุวาบไฟ    ถว้ยปิด 31 องศาเซลเซยีส ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ (TCC) 

อตัราการระเหย (Butyl Acetate = 1) ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง 

ความสามารถในการลกุตดิไฟได ้ ไมค่าดหมายวา่จะกอ่ตวัเป็นสว่นผสมของฝุ่ นกบัอากาศทีร่ะเบดิได ้   

(ของแข็ง กา๊ซ) 

ความสามารถในการลกุตดิไฟได ้ ของเหลวไวไฟทีอ่าจเกดิการสะสมของไฟฟ้าสถติ   

(ของเหลว) 

คา่ต า่สดุทีอ่าจเกดิระเบดิ   0.9 %(V) ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ 

คา่สงูสดุทีอ่าจเกดิระเบดิ   6.8 %(V) ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ 

ความดนัไอ    6.62 hPa ที ่20 องศาเซลเซยีส ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ 

ความหนาแนน่ไอสมัพทัธ ์(อากาศ=1) 3.6 ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ 

ความหนาแนน่สมัพทัธ ์(น า้=1)  0.906 ที ่20 องศาเซลเซยีส/20 องศาเซลเซยีส ASTM D891 

ความสามารถในการละลายในน า้  0.32 g/l ที ่25 องศาเซลเซยีส ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ 

คา่สมัประสทิธิก์ารละลายของสาร log Pow: 2.95 ถกูวดั 

ในช ัน้ของเอ็น-ออกทานอล/น า้ 
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อุณหภูมทิ ีล่กุตดิไฟไดเ้อง  470 องศาเซลเซยีส ขอ้มลูจากหนังสอื/บทความ 

อุณหภูมขิงิการสลายตวั   ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง 

ความหนดืพลวตั    ˂= 0.73 mPa.s ASTM D445 

ความหนดืเชงิจลน ์   ไมม่ขีอ้มลูจากการทดลอง 

สมบตัทิางการระเบดิ   ไมม่ขีอ้มลู 

คณุสมบตัใินการออกซไิดซ ์  ไมม่ขีอ้มลู 

ความหนาแนน่ของของเหลว  0.906 g/cm3 ที ่20 องศาเซลเซยีส ASTM D891 

น า้หนกัโมเลกลุ    ไมม่ขีอ้มลู 

 

 
ความเสถยีรทางเคม:ี เสถยีรภายใตส้ภาพการเก็บรักษาทีแ่นะน า โปรดศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิในสว่นที ่7 หัวขอ้การเก็บรักษา 

 

ความเป็นไปไดใ้นเกดิปฏกิริยิาอนัตราย: เกดิขึน้ได ้ใหรั้กษาระดับของตัวยับยัง้ปฏกิริยิาและปรมิาณออกซเิจนทีล่ะลายในสาร 

หา้มไลก่า๊ซในบรรจภุัณฑข์องสารนีด้ว้ยไนโตรเจน สามารถเร่งปฏกิริยิาโพลเีมอไรเซซัน่ไดด้ว้ย: การขาดอากาศ เกลอืโลหะ เพอร์

ออกไซด ์สนมิ ผลติภัณฑน์ีม้สีารยับยัง้สารเกดิปฏกิริยิาคอื: สารทบีซี ี(p-Tertiary butylcatechol) ไอของโมโนเมอรท์ีไ่ม่มสีาร

ยับยัง้การเกดิปฏกิริยิาสามารถท าใหเ้กดิปฏกิริยิาการเกดิโพลเิมอรแ์ละอดุตนัอปุกรณ์ระบายความดนั 

 

สภาวะทีค่วรหลกีเลีย่ง: หลกีเลีย่งอณุหภมูทิีส่งูกวา่ 30 องศาเซลเซยีส (86 องศาฟาหเ์รนไฮต)์ การสมัผัสกบัอณุหภมูทิีส่งูขึน้

สามารถท าใหผ้ลติภัณฑส์ลายตวั หลกีเลีย่งการสมัผัสกับประจไุฟฟ้าสถติย ์หา้มใชก้า๊ซเฉือ่ยคลมุพืน้ทีไ่อดา้นบนของภาชนะเก็บ

สารหรอืไลก่า๊ซทีพ่ืน้ทีไ่อดว้ยก๊าซเฉื่อยเพือ่ทีจ่ะหลกีเลีย่งการท าใหค้วามเขม้ขน้ของออกซเิจนลดลง หลกีเลีย่งการสมัผัส

โดยตรงกับแสงแดด 

 

สารยบัย ัง้: 4-tert-Butylcatechol ความเขม้ขน้ของตวัยับยัง้ปฏกิริยิา (สว่นในลา้นสว่น): 10 - 55 

 

วสัดุทีเ่ขา้กนัไมไ่ด:้ หลกีเลีย่งการสมัผัสถกูสารออกซไิดซ ์หลกีเลีย่งการสมัผัสถกู กรด คอสตกิโพแทช (โปตัสเซยีมไฮดรอก 

ไซด)์ โซดาไฟ สารเฮลายของโลหะ (Metal halides) หลกีเลีย่งการสมัผัสถกูสารดดูซับเชน่ เซลลโูลส (Cellulose) ตวัดดูซับทีม่ ี

ดนิโคลนเป็นสว่นประกอบหลกั ขีเ้ลือ่ย หลกีเลีย่งการสมัผัสเพอรอ์อกไซดโ์ดยไมต่ัง้ใจ 

 

อนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตวั: ผลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ากการสลายตวัขึน้กบัอณุหภมู ิอากาศทีม่ ีและวัสดอุืน่ทีม่อียู่ 

 

 

สว่น 11 ขอ้มูลทางพษิวทิยา 

 

ขอ้มูลเกีย่วกบัชอ่งทางการสมัผสัทีอ่าจเป็นไปได ้

การกลนืกนิ, ถา้หายใจเขา้ไป, ถา้สมัผัสทางผวิหนัง, ถา้เขา้ตา 

 

เสน้ทางการรบัสมัผสั ขอ้สรุป/หมายเหต ุ

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัเมือ่หายใจเขา้ไป ความเขม้ขน้ของไอของสารในระดับทีส่ามารถเป็นอันตรายไดจ้ากการ

สมัผัสสารเพียงครัง้เดยีวสามารถเกดิขึน้ได ้การไดรั้บสมัผัสทีม่ากเกนิ

ปกตอิาจจะท าใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อทางเดนิหายใจสว่นบน (จมูก 
และล าคอ) อาการของการไดรั้บสารในปรมิาณมากเกนิปกต ิอาจมผีล

คลา้ยยาชาหรอืเมายา ซึง่พบวา่มอีาการเวยีนศรีษะ และเซือ่งซมึ 
 

LC50, หนูแรท, 4 h, ไอ, 11.8 mg/l  

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัเมือ่สมัผสัผวิหนงั การสมัผัสถูกผวิหนังเป็นเวลานานไม่น่าจะท าใหส้ารดดูซมึผ่านผวิหนัง
เขา้สูร่่างกายในปรมิาณทีเ่ป็นอนัตราย 

ความเป็นพษิเฉยีบพลนัเมือ่กลนืกนิ ความเป็นพิษต ่ามากถา้ถูกกลืนเขา้ไป ไม่คาดว่าจะเกิดผลที่เป็น

อันตราย จากการกลนืสารเขา้ไปจ านวนเล็กนอ้ย การกลนืกนิสารอาจ
ท าใหเ้กดิดารระคายเคอืงทีป่าก ล าคอ และ ทอ่ทางเดนิอาหาร 

LD50, หนูแรท, > 5,000 mg/kg 

การกดักรอ่น และการระคายเคอืงตอ่ผวิหนงั การสัมผัสเป็นเวลานานก่อใหเ้กดิอาการระคายเคอืงและผวิหนังเป็น

รอยแดง 

สว่น 10 ความเสถยีรและการเกดิปฏกิริยิา 
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การสัมผัสกับสารซ ้าๆ อาจท าใหผ้วิหนังไหม ้อาการอาจรวมถงึปวด, 
เป็นผืน่แดงเป็นแหง่ๆ, บวมหรอืเนือ้เยือ่เสยีหาย 

อาจท าใหผ้วิหนังแหง้และตกสะเก็ด 

LD50, หนูแรท, > 2,000 mg/kg 

การท าลายดวงตาอยา่งรุนแรงและการระคายเคอืง
ตอ่ดวงตา 

อาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงดวงตาปานกลาง 
อาจท าใหเ้กดิอาการบาดเจ็บปานกลางบรเิวณแกว้ตา 

ไอของสารอาจท าใหเ้กดิการระคายเคอืงตา ซึง่จะท าใหรู้ส้กึวา่ไม่สบาย
ตาเล็กนอ้ยและตาแดง 

ไออาจท าใหเ้กดิการหลัง่ของน ้าตา 

ความเป็นพษิตอ่อวยัวะเป้าหมายอยา่งเฉพาะเจาะจง ส าหรับการท าใหเ้กดิการแพต้อ่ผวิหนัง: ไมพ่บขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

ส าหรับการท าใหเ้กดิการแพต้่อระบบทางเดนิหายใจ: ไม่พบขอ้มูลที่

เกีย่วขอ้ง 

อนัตรายตอ่ระบบทางเดนิหายใจสว่นลา่งหรอืท าให้

ปอดอกัเสบ (Aspiration Hazard) 

ความเป็นพษิเรือ้รงั 

อาจเป็นอนัตรายถงึตายไดเ้มือ่กลนืกนิและผ่านเขา้ไปทางชอ่งลม 

 

การกอ่มะเร็ง ในการทดลองใหส้ารทางการหายใจ พบวา่โอกาสทีท่ าใหเ้กดิ เนือ้งอก
ในปอดของหนูตะเภามมีากขึน้ ความเกีย่วขอ้งของผลการทดลองนี้ทีม่ ี

ตอ่มนุษยยั์งไม่แน่ชดั เนื่องจากขอ้มูลจากการสบืสวนจากโรคเนื้องอก
ในปอดของหนูตะเภาควบคู่กับการศึกษาผลกระทบในระยะยาวใน

สัตว์ทดลองและขอ้มูลจากการศึกษาทางระบาดวทิยากับคนงานที่
สัมผัสกับสารสไตรีนไม่สามารถทีจ่ะใหผ้ลทีจ่ะสรุปไดว้่า สไตรีนเป็น

สารกอ่มะเร็ง 

ความเป็นพษิตอ่ระบบสบืพนัธุ ์ จากการศกึษาในสตัว ์พบวา่ไมก่ระทบตอ่ระบบสบืพันธุ ์

การกอ่ใหเ้กดิการกลายพนัธุ ์ ผลการศกึษาความเป็นพษิต่อพันธุก์รรมของสิง่มชีวีติในหลอดแกว้ยัง

ไม่สามารถสรุปได ้ผลการศึกษาความเป็นพิษต่อพันธุกรรมของ
สิง่มชีวีติในตวัออ่นของสตัวยั์งหาขอ้สรุปไมไ่ด ้

 

สว่น 12 ขอ้มูลดา้นนเิวศวทิยา 

 

ขอ้มลูทีใ่หไ้วน้ีอ้าศยัพืน้ฐานจากขอ้มลูส าหรับสาร องคป์ระกอบของสาร หรอืขอ้มลูส าหรับสารทีค่ลา้ยคลงึกนั 

 

ความเป็นพษิตอ่ระบบนเิวศ 

 ความเป็นพษิเฉยีบพลนัตอ่ปลา 

การทดสอบ ระยะเวลา ประเภทของสิง่มชีวีติ ผลการทดสอบ 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 96 ชัว่โมง ปลาเรนโบวเ์ทราต ์ LC50 4.1 มก./ลติร 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 48 ชัว่โมง ไรน ้า LC50 23 มก./ลติร 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 48 ชัว่โมง ไรน ้า LC50 4.7 มก./ลติร 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 72 ชัว่โมง สาหรา่ยสเีขยีว LC50 4.9 มก./ลติร 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเฉียบพลัน 96 ชัว่โมง สาหรา่ยสเีขยีว LC50 0.28 มก./ลติร 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเรือ้รัง 21 วัน ไรน ้า LC50 1.01 มก./ลติร 

แหลง่น ้า - ความเป็นพษิเรือ้รัง 14 วัน ไสเ้ดอืนดนิ LC50 120 มก./ลติร 

 

การตกคา้งยาวนานและความสามารถในการยอ่ยสลาย 

ตวักลาง ประเภทการทดสอบ ระยะเวลา ผลการทดสอบ 

ออกทานอล-น ้า การค านวณ  log Kow 2.95 

น ้า ความสามารถในการยอ่ยสลายทางชวีภาพไดง้่ายตามมาตรฐาน 28 วัน เปอรเ์ซ็นตก์ารยอ่ยสลาย 87 

 ปรมิาณออกซเิจนทีต่อ้งการตามทฤษฎ:ี 3.08 mg/mg 

  

 ความตอ้งการออกซเิจนทางเคม ี(COD): 2.89 mg/mg ไดโครเมท (Dichromate) 

 ความตอ้งการออกซเิจนทางชวีเคม ี(BOD) 

  

Incubation Time BOD 

5 d 34 % 

10 d 47 % 

20 d 54 % 
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 การเสือ่มสภาพดว้ยแสง 

 ชนดิการทดสอบ: ครึง่ชวีติ (สารสงัเคราะหแ์สงโดยออ้ม) 

 สารทีก่ระตุน้ใหเ้กดิอาการแพ ้(Sensitizer): อนุมลูของ OH 

 คา่ครึง่ชวีติในบรรยากาศ: 3.5 h 

 วธิกีาร: ไดจ้ากการประมาณคา่ 

 

การเคลือ่นทีใ่นดนิ 

 ความสามารถในการเคลือ่นทีใ่นดนิคอ่นขา้งต า่ (Koc ระหวา่ง 500 ถงึ 2000) 

 สมัประสทิธิก์ารกระจายตวั (Koc): 520 – 920 ไดจ้ากการประมาณคา่ 

ผลจากการประเมนิ PBT และ vPvB 

 สารนี้ไม่จัดว่าเป็นสารทีต่กคา้งยาวนาน สะสมในสิง่มชีวีติ หรือเป็นพษิ (PBT) สารนี้ไม่จัดว่าเป็นสารทีต่กคา้งยาวนาน

มากหรอืสะสมไดด้มีากในสิง่มชีวีติ (vPvB) 

 

ผลกระทบในทางเสยีหายอืน่ๆ 

 สารนีไ้มไ่ดอ้ยูใ่นบญัชขีอง  Montreal Protocol วา่ดว้ยสารท าลายชัน้บรรยากาศโอโซน 

 

สว่น 13 ขอ้พจิารณาในการก าจดั 

 

วธิกีารก าจดั 

หา้มทิง้สารเขา้ไปในท่อระบายน ้า บนพื้น หรือเขา้ไปในแหล่งน ้าใดๆ วธิีการก าจัดของเสยีจะตอ้งเป็นไปตามกฏหมายและ

ขอ้ก าหนดระดับทอ้งถิ่นและระดับประเทศ ขอ้ก าหนดของแต่ละทอ้งถิ่นอาจแตกต่างกันไป การตรวจสอบของเสยีและการ

ด าเนินการก าจัดตามกฏหมายเป็นหนา้ทีข่องผูท้ าใหเ้กดิของเสยี ในฐานะผูจ้ าหน่าย บรษัิทไม่มสีว่นในการควบคุมกระบวนการ

จัดการหรอืกระบวนการผลติของผูท้ีค่รอบครองสารหรือผูท้ีใ่ชส้าร วธิกีารก าจัดตามทีก่ล่าวใชส้ าหรับผลติภัณฑท์ีอ่ยู่ในสภาวะที่

ระบไุวใ้นขอ้มลูความปลอดภัยของสารเคมสีว่นที ่2 (องคป์ระกอบ/ขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นประกอบ) ส าหรับสารทีไ่ม่ไดใ้ชห้รอืสารทีไ่ม่

ปนเป้ือน วธิกีารก าจัดทีเ่หมาะสมคอื การสง่ไปใหผู้รั้บก าจัดของเสยีทีไ่ดรั้บอนุญาต โดยใชว้ธิกีาร: เตาเผาดว้ยความรอ้นสงู หรอื

อปุกรณ์ท าลายดว้ยความรอ้นอืน่ๆ 

 

สว่น 14 ขอ้มูลการขนสง่ 

 

การจดัประเภทส าหรบัการขนสง่ทางถนนและทางรถไฟ: 

ชือ่ทีถู่กตอ้งในการขนสง่ STYRENE MONOMER, STABILIZED 

หมายเลขสหประชาชาต ิ UN 2055 

ประเภท  3 

กลุม่การบรรจุ  III 

 

การจดัประเภทส าหรบัการขนสง่ทางทะเล (IMO/IMDG)  

ชือ่ทีถู่กตอ้งในการขนสง่ STYRENE MONOMER, STABILIZED 

หมายเลขสหประชาชาต ิ UN 2055 

ประเภท  3 

กลุม่การบรรจุ  III 

มลภาวะทางทะเล  ไมม่ ี

การขนสง่ในรูปแบบ Bulk Consult IMO regulations before transporting ocean bulk 

สอดคลอ้งตาม Annex I หรอื II ของ MARPOL 73/78 และ IBC หรอื IGC Code 

  

การจดัประเภทส าหรบัการขนสง่ทางอากาศ (IATA/ICAO) 

ชือ่ทีถู่กตอ้งในการขนสง่ STYRENE MONOMER, STABILIZED 

หมายเลขสหประชาชาต ิ UN 2055 

ประเภท  3 

กลุม่การบรรจุ  III 

 

ขอ้มลูนีไ้มไ่ดต้ัง้ใจทีจ่ะสือ่ถงึกฏระเบยีบเฉพาะหรอืขอ้ก าหนดในการด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกับผลติภัณฑน์ี ้การจัดประเภทของการ

ขนสง่อาจจะแตกต่างกันไปตามปรมิาณของภาชนะบรรจุและอาจจะขึน้อยู่กับขอ้ก าหนดของภูมภิาคหรือประเทศนัน้ๆ ขอ้มูลที่

เกีย่วขอ้งกับการขนสง่เพิม่เตมิสามารถสอบถามไดจ้ากตัวแทนฝ่ายขายหรอืฝ่ายบรกิารลูกคา้ และจรงิๆ แลว้การปฏบิัตใิหเ้ป็นไป
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ตามขอ้ก าหนดและกฏหมายทีเ่กีย่วขอ้งกับการขนสง่สารเคมหีรอืวัสดใุดๆนัน้ ถอืเป็นความรับผดิชอบของผูข้นสง่หรอืผูท้ีรั่บหนา้ที่

ในการสง่สารนัน้ๆ 

 

สว่น 15 ขอ้มูลดา้นกฎขอ้บงัคบั 

 

พระราชก าหนดป้องกนัการใชส้ารระเหย พ.ศ. 2535 

ไมม่ขีอ้มลู 

 

พระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย พ.ศ. 2535 

ผลติภัณฑน์ีอ้าจมกีารควบคมุการใชง้านตามวตัถุประสงคโ์ดยหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วขอ้งตามทีร่ะบดุา้นลา่งนี ้ส าหรับรายละเอยีด 

โปรดดูทีข่อ้ก าหนดหรอืกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อตัดสนิใจว่าตอ้งด าเนินการใดๆ ใหส้อดคลอ้งกับกฏหมายหรือไม่ (การจดแจง้ 

การขึน้ทะเบยีน หรอืการขออนุญาต ตามหลักเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ าหนดเป็นการเฉพาะ) กอ่นด าเนนิกจิกรรมทางธุรกจิ เชน่ การ

ผลติ การน าเขา้ การสง่ออก หรอืการมไีวใ้นครอบครองเพือ่ขนสง่หรอืจัดเก็บ 

กรมวชิาการเกษตร 

ไมม่ขีอ้มลู 

 

กรมธรุกจิพลงังาน 

ไมม่ขีอ้มลู 

 

กรมปศสุตัว ์

ไมม่ขีอ้มลู 

 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

ตอ้งหา้ม และ/หรอืจ ากดัการใช ้

 

ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ไมม่ขีอ้มลู 

 

กรมประมง 

ไมม่ขีอ้มลู 

 

สว่น 16 ขอ้มูลอืน่ ๆ 

 

ค าอธบิาย 

ACGIH คา่ขดีจ ากดั (TLV) โดยสมาคมนักสขุศาสตรอ์ตุสาหกรรมแหง่สหรัฐอเมรกิา (ACGIH) 

ACGIH BEI ACGIH- ดชันชีีว้ดัการสมัผัสทางชวีภาพ (BEI) 

CEIL ปรมิาณความเขม้ขน้ทีอ่าจยอมใหม้ไีด ้

PEAK ปรมิาณความเขม้ขน้สงูสดุในชว่งเวลาทีจ่ ากัด 

STEL คา่สงูสดุทีส่มัผัสในระยะสัน้ 

TH OEL บญัชทีา้ยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่งความปลอดภัยในการท างานเกีย่วกับภาวะแวดลอ้ม (สารเคม)ี 

TWA ความเขม้ขน้เฉลีย่ตลอดระยะเวลาท างานปกต ิ

US WEEL USA. Workplace Environmental Exposure Levels (WEEL) 

 

ขอ้ความเต็มของตวัยอ่อืน่ๆ 

AICS - รายการสนิคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตของออสเตรเลยี; ANTT - การขนสง่ทางบกแหง่บราซลิ; ASTM – สมาคมอเมรกินัเพือ่การ

ทดสอบวัสด;ุ bw - น ้าหนักตวั; CMR - สารกอ่มะเร็ง สารกอ่การกลายพันธุ ์หรอืสารทีเ่ป็นพษิตอ่ระบบสบืพันธุ;์ DIN – มาตรฐาน

ของสถาบนัเพือ่การก าหนดมาตรฐานแหง่เยอรมนี; DSL - รายการสนิคา้ทีไ่ดรั้บอนุญาตในประเทศ (แคนาดา); ECx – ความ

เขม้ขน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรอ้ยละของการตอบสนอง; ELx - อตัราการบรรจทุีเ่กีย่วขอ้งกับรอ้ยละของการตอบสนอง; EmS - 

ตารางเวลาฉุกเฉนิ; ENCS - สารเคมทีีไ่ดรั้บอนุญาตและสารเคมชีนดิใหม ่(ญีปุ่่ น); ErCx – ความเขม้ขน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัรอ้ยละการ

ตอบสนองของอตัราการเจรญิ; ERG - คูม่อืการปฏบิตัเิมือ่มเีหตฉุุกเฉนิ; GHS - เป็นระบบเดยีวกนัทัว่โลก; GLP - แนวปฏบิัตใิน

หอ้งปฏบิตักิารทีด่;ี IARC - องคก์ารวจิัยโรคมะเร็งนานาชาต;ิ IATA - สมาคมการขนสง่ทางอากาศระหวา่งประเทศ; IBC – 

กฏหมายนานาชาตวิา่ดว้ยการตอ่เรอืและอปุกรณ์ของเรอืทีใ่ชบ้รรทกุสารเคมอีนัตรายในระวางเป็นปรมิาตรรวม; IC50 - ความ

เขม้ขน้ทีต่อ้งใชเ้พือ่ลดปฏกิริยิาลงเหลอื 50%; ICAO – องคก์ารการบนิพลเรอืนระหวา่งประเทศ; IECSC - รายการสารเคมทีี่
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ไดรั้บอนุญาตของประเทศจนี; IMDG - การขนสง่สนิคา้อนัตรายขา้มแดนทางน ้า; IMO – องคก์ารทางทะเลระหวา่งประเทศ; 

ISHL – กฏหมายอตุสาหกรรมวา่ดว้ยความปลอดภัยและสขุภาพ (ญีปุ่่ น); ISO – องคก์ารระหวา่งประเทศวา่ดว้ยมาตรฐาน; KECI 

– รายการสารเคมทีีไ่ดรั้บอนุญาตของประเทศเกาหล;ี LC50 - ความเขม้ขน้ของสารทีท่ าใหส้ตัวท์ดลองตายไปครึง่หนึง่; LD50 – 

ปรมิาณสารทีท่ าใหส้ตัวท์ดลองตายไปครึง่หนึง่ (ปรมิาณถงุฆาตมัธยฐาน); MARPOL – อนุสญัญาวา่ดว้ยการป้องกนัมลภาวะจาก

เรอื; n.o.s. - ไมไ่ดร้ะบเุป็นอย่างอืน่; Nch - มาตรฐานชลิ;ี NO(A)EC - ความเขม้ขน้ทีไ่มพ่บผล (อนัไมพ่งึประสงค)์; NO(A)EL - 

ระดบัทีไ่มพ่บผล (อนัไมพ่งึประสงค)์; NOELR – อตัราการบรรจทุีไ่มพ่บผล; NOM - มาตรฐานทางการของแม็กซโิก; NTP – ศนูย์

พษิวทิยาแหง่ชาต;ิ NZIoC - รายการสารเคมขีองประเทศนวิซแีลนด;์ OECD – องคก์ารเพือ่ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิและการ

พัฒนา; OPPTS – ส านักงานความปลอดภัยสารเคมแีละการป้องกนัมลพษิ; PBT - สารตกคา้ง สะสมในสิง่มชีวีติ และเป็นพษิ; 

PICCS – รายการสารเคมขีองประเทศฟิลปิปินส;์ (Q)SAR – ความสมัพันธข์องปฏกิริยิาและโครงสรา้งสามมติ ิ(เชงิปรมิาณ); 

REACH – ขอ้บงัคบั (คณะกรรมาธกิารยโุรป) เลขที ่1907/2006 ขอ้บงัคับวา่ดว้ยการขึน้ทะเบยีน การประเมนิ การอนุญาต และ

การก าจัดการใชส้ารเคม;ี SADT – อณุหภมูทิีส่ารสลายตวัไดเ้อง; SDS - เอกสารขอ้มูลความปลอดภัย; TCSI – รายการสารเคมี

ของประเทศไตห้วนั; TDG - การขนสง่สนิคา้อนัตราย; TSCA – กฏหมายควบคมุสารพษิ (สหรัฐอเมรกิา); UN - สหประชาชาต;ิ 

UNRTDG - คูม่อืการขนสง่สนิคา้อนัตรายของสหประชาชาต;ิ vPvB – ตกคา้งไดม้ากและสะสมในสิง่มชีวีติไดม้าก; WHMIS - 

เอกสารระบบขอ้มลูวตัถุอนัตรายในสถานทีป่ฏบิัตงิาน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ตามภูมคิวามรูแ้ละความเชือ่เท่าที ่Union Petrochemical มอียู่ ขอ้มูลและค าแนะน าทีร่ะบุไวน้ี้มคีวามถูกตอ้งและเชือ่ถอืไดจ้นถงึ

วันที่จัดท าเอกสาร ท่านสามารถติดต่อ Union Petrochemical เพื่อตรวจสอบว่าเอกสารฉบับนี้เ ป็นฉบับล่าสุดที่ Union 

Petrochemical มอียูห่รอืไม ่ขอ้มลูและค าแนะน านี้จัดเสนอไวเ้พือ่ใหผู้ใ้ชพ้จิารณาและตรวจสอบ โดยถอืวา่ผูใ้ชม้คีวามรับผดิชอบ

ต่อการตรวจสอบจนเป็นทีพ่งึพอใจต่อตัวเองว่าผลติภัณฑม์คีวามเหมาะสมต่อการใชง้านตามวัตถุประสงคห์รือไม่ หากผูซ้ือ้น า

ผลติภัณฑน์ี้ไปบรรจุใหม ่ผูใ้ชม้คึวามรับผดิชอบทีจ่ะตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มขีอ้มลูทีเ่หมาะสมเกีย่วกับสขุภาพ ความปลอดภัย และ

ขอ้มลูอืน่ ๆ ทีจ่ าเป็นแนบไปกับและ/หรอืตดิไวบ้นภาชนะบรรจ ุควรมอบค าเตอืนและวธิกีารปฏบิัตใินการขนถ่ายเคลือ่นยา้ยใชง้าน

อยา่งปลอดภัยใหแ้กผู่ข้นถา่ยเคลือ่นยา้ยและผูใ้ช ้หา้มกระท าการปรับเปลีย่นแกไ้ขเอกสารนีโ้ดยเด็ดขาด ไมอ่นุญาตใหน้ าเอกสาร

นีไ้ปพมิพเ์ผยแพร่ซ ้าหรอืถา่ยทอดซ ้า ไมว่า่ทัง้หมดหรอืเพยีงบางสว่น ยกเวน้ภายใตข้อบเขตทีก่ าหนดไวต้ามกฎหมาย 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


