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เอกสารข้อมูลความปลอดภัย 
STYRENE MONOMER 

 
1. การบ่งช้ีสารเดี่ยวหรือสารผสม และ ผู้ผลติ 
ช่ือผลิตภณัฑ์:   STYRENE MONOMER 
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.) ของเหลวและไอระเหยไวไฟ 
2.) เป็นอนัตรายหากสูดดม 
3.) ก่อใหเ้กิดการระคายเคืองผวิหนงั 
4.) ก่อใหเ้กิดการระคายเคืองดวงตาอยา่งรุนแรง 
5.) อาจก่อให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ 
6.) ท าใหเ้กิดความเสียหายต่ออวยัวะเม่ือสัมผสัเป็นเวลานานหรือซ ้ า 
7.) อาจเป็นอนัตรายถึงแก่ชีวติหากกลืนกินและเขา้สู่ระบบทางเดินหายใจ 
ข้อควรระวงั:  
1.) เก็บใหห่้างจากความร้อน/ ประกายไฟ/ เปลวไฟ/ พื้นผิวท่ีร้อน – หา้มสูบบุหร่ี 
2.) ไม่สูดดม ฝุ่ น/ควนั/แก๊ส/หมอก/ไอระเหย/สเปรย ์
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3.) สวมถุงมือป้องกนั/ อุปกรณ์ป้องกนัตา/ อุปกรณ์ป้องกนัใบหนา้ 
4.) ในกรณีเกิดเพลิงไหม:้ ใชห้มอกน ้าหรือละอองน ้า, โฟม, คาร์บอนไดออกไซดด์บัเพลิง หรือผงเคมีแหง้ส าหรับ
ดบัเพลิง 
5.) หากเขา้ตา: ลา้งดว้ยน ้าอยา่งระมดัระวงัหลายนาที  ถอดคอนแทคเลนส์ หากใส่อยูแ่ละถอดออกไดง่้าย ลา้งตาต่อไป 
6.) หากสูดดม: เคล่ือนยา้ยบุคคลไปยงัท่ีท่ีมีอากาศบริสุทธ์ิ และพกัผอ่นอยูใ่นท่าท่ีสะดวกต่อการหายใจ 
7.) หากกลืนกิน: ลา้งปาก หา้มท าใหอ้าเจียน 
8.) จดัเก็บในพื้นท่ีท่ีระบายอากาศไดดี้  เก็บในบรรจุภณัฑท่ี์ปิดสนิท จดัเก็บใหมิ้ดชิด 
9.) ก าจดัสารและภาชนะบรรจุภณัฑไ์ปยงัเตาเผาท่ีมีใบอนุญาต, ไดรั้บการรับรอง หรืออุปกรณ์ส าหรับท าลายดว้ยความ
ร้อนอ่ืนๆ 
 
3. องค์ประกอบและข้อมูลเกี่ยวกบัส่วนผสม  
ช่ือพ้อง: ไม่มีขอ้มูล 

ส่วนผสม เปอร์เซ็นต์(โดยน า้หนัก) CAS NO. 
STYRENE MONOMER 100 100-42-5 

 
4. มาตรการปฐมพยาบาล 
ค าแนะน าทัว่ไป: ผูใ้หก้ารปฐมพยาบาลควรใส่ใจต่อการป้องกนัตนเองและใชชุ้ดป้องกนัท่ีแนะน า (ถุง

มือทนสารเคมี อุปกรณ์ป้องกนัการกระเด็น)  หากมีโอกาสไดรั้บสัมผสัให้ดูขอ้มูล

จากหวัขอ้ท่ี 8 ส าหรับอุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลโดยเฉพาะ 

การหายใจเข้าไป: เคล่ือนยา้ยให้รับอากาศบริสุทธ์ิ ถา้ไม่หายใจ ให้ใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ หากใชว้ิธีช่วย

หายใจแบบเป่าปากให้ใช้อุปกรณ์ป้องกัน (เช่น หน้ากากกันสัมผสั) หากหายใจ

ล าบาก ควรให้ออกซิเจนโดยบุคคลกรท่ีมีคุณสมบติั  โทรหาแพทยห์รือน าส่งศูนย์

รักษาพยาบาล 

การสัมผสัผวิหนัง: ลา้งผวิหนงัดว้ยน ้าปริมาณมาก 

การสัมผสัดวงตา: ลา้งตาดว้ยน ้าทนัที ถอดคอนแทคเลนส์ออก หากใส่อยู ่หลงัจาก 5 นาทีแรก หลงัจาก

นั้นลา้งตาต่อไปอยา่งน้อย 15 นาที ไปพบแพทยอ์ย่าไดช้กัช้า โดยเฉพาะจกัษุแพทย ์

ควรมีอุปกรณ์ลา้งตาฉุกเฉินท่ีเหมาะสมทนัที 

การกลนืกนิ: หา้มท าใหอ้าเจียน โทรหาแพทยห์รือน าส่งศูนยแ์พทยฉุ์กเฉินทนัที 
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5. มาตรการผจญเพลิง 
สารดับเพลงิทีเ่หมาะสม: 
หมอกน ้าหรือละอองน ้า ผงเคมีแหง้ส าหรับดบัเพลิง คาร์บอนไดออกไซดด์บัเพลิง โฟม  โฟมสังเคราะห์แบบทัว่ไป 
(รวมถึงประเภท AFFF) หรือโฟมโปรตีนเป็นท่ีตอ้งการ ถา้มี โฟมทนแอลกอฮอล์ (ประเภท ATC ) อาจใชไ้ด ้
สารดับเพลงิที่ห้ามใช้: 
ไม่ควรใชก้ระแสน ้าท่ีเป็นล าตรง น ้าท่ีเป็นกระแสหรือล าตรงอาจไม่มีประสิทธิภาพในการดบัเพลิง 

ความเป็นอนัตรายทีเ่กดิจากการลุกไหม้ของผลติภัณฑ์: 
ผลติภัณฑ์จากการเผาไหม้ทีเ่ป็นอนัตราย: ในระหวา่งการเกิดเพลิงไหม ้ควนัอาจมีวสัดุดั้งเดิมนอกเหนือจาก

ผลิตภณัฑจ์ากการเผาไหมท่ี้แตกต่างกนั ซ่ึงอาจเป็นพิษและ/หรือระคายเคือง   ผลิตภณัฑจ์ากการเผาไหมอ้าจรวมและ
ไม่จ  ากดัถึง: คาร์บอนมอนอกไซด ์คาร์บอนไดออกไซด ์ 

อันตรายจากเพลิงไหม้และการระเบิดที่ผิดปกติ: บรรจุภณัฑ์อาจแตกออกจากการเกิดพอลิเมอไรเซชัน่  การ
เกิดไอน ้ าท่ีรุนแรงหรือการปะทุอาจเกิดข้ึนเม่ือฉีดน ้ าโดยตรงไปยงัของเหลวร้อน  ต่อสายดินไฟฟ้าและเช่ือมต่อ
อุปกรณ์ทั้งหมด  สารผสมท่ีติดไฟของผลิตภณัฑ์ติดไฟไดอ้ยา่งรวดเร็วโดยการปลดปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตย ์ ไอระเหย
หนกักวา่อากาศและอาจเคล่ือนท่ีไกลออกไปและสะสมในพื้นท่ีต ่า การจุดติดไฟและ/หรือเกิดไฟยอ้นกลบัอาจเกิดข้ึน
ได ้ สารผสมท่ีติดไฟอาจอยู่ภายในพื้นท่ีไอของบรรจุภณัฑ์ท่ีอุณหภูมิห้อง  ความเข้มขน้ของไอระเหยติดไฟสามารถ
สะสมท่ีอุณหภูมิสูงกวา่จุดวาบไฟ; ดูหวัขอ้ท่ิ 9 ควนัท่ีหนาแน่นอาจเกิดข้ึนเม่ือผลิตภณัฑเ์ผาไหม ้
อุปกรณ์ป้องกนัพเิศษส าหรับผู้ผจญเพลงิ:  
สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจท่ีมีความดนัเป็นบวก (SCBA) และชุดป้องกนัการผจญเพลิง (รวมถึง หมวกนิรภยัดบัเพลิง เส้ือ
โคท้ กางเกง รองเทา้บูท และถุงมือ) หลีกเล่ียงการสัมผสักบัวสัดุในระหวา่งการดบัเพลิง  หากเป็นไปไดท่ี้จะสัมผสัให้
เปล่ียนเป็นชุดผจญเพลิงแบบป้องกันสารเคมีเต็มรูปแบบพร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจ ถ้าไม่พร้อมใช้งานให้สวมชุด
ป้องกนัท่ีทนสารเคมีพร้อมเคร่ืองช่วยหายใจเต็มรูปแบบ  และดบัเพลิงจากบริเวณไกลๆ ส าหรับอุปกรณ์ป้องกนัใน
สถานการณ์ท าความสะอาดหลงัจากไฟไหมห้รือท่ีไม่ใช่ไฟไหม ้ใหดู้ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหลของสาร 
ข้อควรระวงัส่วนบุคคล: แยกพื้นท่ีออกมา  ให้บุคคลท่ีไม่จ  าเป็นและไม่มีการป้องกนัออกจากภายในพื้นท่ี ให้

บุคลลออกจากพื้นท่ีต ่า อยูเ่หนือลมจากการร่ัวไหล  ระบายอากาศในพื้นท่ีของการหก

และร่ัวไหล ไม่สูบบุหร่ีในพื้นท่ี อ้างอิงหัวข้อท่ี 7 การจัดการส าหรับมาตรการ

ป้องกันเพิ่มเติม  ส าหรับการร่ัวไหลปริมาณมาก เตือนผูค้นท่ีอยู่ใต้ลมเก่ียวกับ

อนัตรายการระเบิด  ก าจดัแหล่งก าเนิดการติดไฟในบริเวณใกลเ้คียงของการร่ัวไหล

หรือการปล่อยไอระเหย เพื่อหลีกเล่ียงไฟไหมห้รือการระเบิด  อนัตรายจากระเบิด
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ของไอ  เก็บออกจากท่อระบายน ้ า ตรวจสอบพื้นท่ีดว้ยเคร่ืองตรวจจบัแก๊สท่ีติดไฟ

ก่อนเขา้สู่พื้นท่ี  ต่อสายดินและเช่ือมต่อกบับรรจุภณัฑ์และอุปกรณ์ขนยา้ยทั้งหมด ดู

หัวข้อท่ี 10 ส าหรับข้อมูลเพิ่มเติม ใช้อุปกรณ์ความปลอดภยัท่ีเหมาะสม ส าหรับ

ขอ้มูลเพิ่มเติมใหดู้หวัขอ้ท่ี 8 การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 

ข้อควรระวงัด้านส่ิงแวดล้อม:  ป้องกนัไม่ให้เขา้สู่ดิน  ทอ้งร่อง ท่อระบายน ้ า ทางน ้ า และ/หรือน ้ าใตดิ้น ดูหัวขอ้ท่ี 

12 ขอ้มูลดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

วธีิการและวสัดุส าหรับกกัเก็บและท าความสะอาด:  

จ ากดัการร่ัวไหลถา้สามารถท าได ้ต่อสายดินและเช่ือมต่อกบับรรจุภณัฑ์และอุปกรณ์
ขนยา้ยทั้งหมด สูบดว้ยอุปกรณ์ท่ีป้องกนัการระเบิด  ถา้เป็นไปไดใ้ช้โฟมเพื่อกลบ
หรือยบัย ั้ง เก็บในบรรจุภณัฑท่ี์เหมาะสมและติดฉลาก ดูหวัขอ้ท่ี 13  ขอ้มูลการก าจดั
บรรจุภณัฑส์ าหรับขอ้มูลเพิ่มเติม  

  
7. การขนถ่าย เคลือ่นย้าย ใช้งาน และเกบ็รักษา 
ข้อควรระวงัในการขนถ่ายเคลือ่นย้าย ใช้งาน และการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย: 

เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟและเปลวไฟ ใช้เฉพาะเม่ือการระบายอากาศเพียงพอ เก็บในภาชนะท่ีปิดสนิท 

หลีกเล่ียงการสัมผสักบัดวงตา ผวิหนงัและเส้ือผา้  ไม่สูดดมไอระเหย  ไม่กลืนกิน ท าความสะอาดใหท้ัว่หลงัการใชง้าน 

ไม่สูบบุหร่ี เกิดเปลวไฟและแหล่งก าเนิดไฟเม่ือใชง้านและในพื้นท่ีจดัเก็บ  ต่อสายดินไฟฟ้าและยดึภาชนะบรรจุ บุคคล

หรืออุปกรณ์ต่างๆก่อนการขนยา้ยหรือใชง้านวสัดุ  ใช้อุปกรณ์ท่ีไม่เกิดประกายไฟและป้องกนัการระเบิดเท่านั้นอาจ

จ าเป็นข้ึนอยูก่บัลกัษณะการท างาน ไอระเหยหนกักวา่อากาศและอาจเคล่ือนท่ีไกลออกไปและสะสมในพื้นท่ีต ่า การจุด

ติดไฟและ/หรือเกิดไฟยอ้นกลบัอาจเกิดข้ึนได ้  ภาชนะบรรจุท่ีวา่งเปล่าสามารถเกิดไอระเหย  ไม่ตดั เจาะ บด ดดั เช่ือม

หรือปฏิบติังานท่ีคลา้ยกนับนหรือใกลก้บัภาชนะเปล่า อย่าใช้แรงดนัอากาศเพื่อถ่ายโอนผลิตภณัฑ์ การร่ัวไหลของ

สารอินทรียเ์หล่าน้ีบนเส้นใยฉนวนร้อนอาจน าไปสู่การลดลงของอุณหภูมิท่ีติดไฟไดเ้อง ซ่ึงอาจท าให้เกิดการเผาไหมท่ี้

เกิดข้ึนเอง  ผลิตภณัฑน้ี์เป็นตวัน าไฟฟ้าท่ีไม่ดีและสามารถเกิดไฟฟ้าสถิตยแ์มจ้ะต่อสายหรือเช่ือมสายดินอุปกรณ์  หาก

การสะสมประจุเพียงพอ สามารถเกิดการติดไฟของสารผสมท่ีติดไฟได้  การจดัการท่ีสามารถเกิดการสะสมไฟฟ้า

สถิตยร์วมถึงและไม่จ  ากดัในการผสม การกรอง สูบดว้ยอตัราเร็วสูง เติมแบบสาด เกิดหมอกหรือละออง เติมใส่แท็งค์

หรือภาชนะ การท าความสะอาดแท็งค ์ เก็บตวัอยา่ง วดัปริมาตร การสวิซโหลด  การท างานของรถบรรทุกสูญญากาศ  

ดูหวัขอ้ท่ี 8 การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
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สภาวะการเกบ็รักษาอย่างปลอดภัย รวมทั้งข้อห้ามในการเกบ็รักษาสารที่เข้ากนัไม่ได้:  

ลดแหล่งก าเนิดไฟ เช่น การเกิดไฟฟ้าสถิตย ์ความร้อน ประกายไฟ หรือเปลวไฟ  เก็บในภาชนะท่ีปิดสนิท รักษาระดบั

ของตวัยบัย ั้งและออกซิเจนท่ีเจือจาง  ห้ามลา้งภาชนะบรรจุสารน้ีดว้ยไนโตรเจน ระดบัของออกซิเจนท่ีแนะน าคือ O2 

ต ่าสุด10-15 ppm ระดบัของตวัยบัย ั้งท่ีแนะน าคือ10-20 ppm ดูหวัขอ้ท่ี 10 ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเฉพาะ  ป้องกนัการก่อ

ตวัของสารผสมท่ีระเบิดโดยรักษาอุณหภูมิให้ต ่ากวา่ 29°C (84°F) หรือการเติมส่วนผสมของ ไนโตรเจน/ออกซิเจนใน

อตัราส่วน 95%/5% ถึง 92%/8% ของ ไนโตรเจน/ออกซิเจน 

ระยะเวลาการเกบ็รักษา: 24 เดือน   อุณหภูมิการเกบ็รักษา: < 30 °C  

ระยะเวลาการเกบ็รักษา: 24 เดือน   อุณหภูมิการเกบ็รักษาสูงสุด:  30 °C  

 

8. การควบคุมการรับสัมผสัและการป้องกนัส่วนบุคคล 
ค่าขีดจ ากดัทีย่อมให้รับสัมผัสได้ในขณะปฏิบัติงาน: TWA 20-100 ppm, STEL 40-200 ppm 
การควบคุมทางวศิวกรรมที่เหมาะสม: ใชก้ารควบคุมทางวศิวะกรรมเพื่อควบคุมระดบัในอากาศใหต้ ่ากวา่ขอ้ก าหนด

หรือขอ้แนะน าของขีดจ ากดัการรับสัมผสั  หากขอ้ก าหนดหรือขอ้แนะน าของ

ขีดจ ากดัการรับสัมผสัไม่ไดบ้งัคบั ใหใ้ชก้ารระบายอากาศท่ีเพียงพอเท่านั้น 

การระบายอากาศเฉพาะท่ีอาจจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับการท างานบางอยา่ง 

อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 

การป้องกนัระบบหายใจ: อุปกรณ์ป้องการหายใจควรสวมเม่ืออาจเกินค่าท่ีก าหนดหรือขอ้แนะน าของขีดจ ากดั

การรับสัมผสั  หากไม่มีขอ้ก าหนดหรือแนวทางในการจ ากดัการรับสัมผสั ให้ใช้

เคร่ืองช่วยหายใจท่ีผ่านการรับรอง การเลือกหน้ากากแบบฟอกอากาศหรือมีอากาศ

ในตวัจะข้ึนอยู่กบัการใชง้านเฉพาะและความเขม้ขน้ของสารในอากาศท่ีอาจเกิดข้ึน  

ส าหรับสถานการณ์ฉุกเฉินใชค้ร่ืองช่วยหายใจมีอากาศในตวัแบบแรงดนับวกท่ีไดรั้บ

การรับรอง  ใชพ้ื้นท่ีอบัอากาศหรือมีการระบายอากาศไดน้อ้ย ใชเ้คร่ืองช่วยหายใจท่ี

ไดรั้บรองแบบมีถงัอากาศหรือแบบแรงดนับวกพร้อมแหล่งจ่ายอากาศส ารองในตวั 

ควรจะมีตวัช่วยฟอกอากาศดงัต่อไปน้ี; ตลบักรองไอระเหยสารอินทรีย ์

การป้องกันมือ: ใชถุ้งมือทนสารเคมีของวสัดุน้ีเม่ือตอ้งสัมผสัสารเป็นเวลานานหรือซ ้ า  ตวัอยา่งของ
วสัดุถุงมือป้องกนัท่ีตอ้งการดงัน้ี: Polyethylene, Ethyl vinyl alcohol laminate 
(“EVAL”), Polyvinyl alcohol (“PVA”), Polyvinyl chloride (“PVC” or “vinyl”),  
Styrene/ butadiene rubber, Viton ตวัอยา่งของวสัดุถุงมือป้องกนัท่ียอมรับไดด้งัน้ี:  

 



      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 
 

 Butyl rubber, Chlorinated polyethylene, Natural rubber (“latex”), Neoprene, 
Nitrile/butadiene rubber (“nitrile” หรือ “NBR”) 

การป้องกนัดวงตา: ใชแ้วน่ตากนัสารเคมี หากการสัมผสัท าใหไ้ม่สบายตา ใชห้นา้กากช่วยหายใจแบบ

เตม็หนา้ 

การป้องกนัผวิหนังและร่างกาย: ถา้หากอาจเกิดการสัมผสัเป็นเวลานานหรือซ ้ าๆ ใหใ้ชชุ้ดป้องกนัท่ีทนสารเคมีของ

วสัดุน้ี การเลือกใชอุ้ปกรณ์เฉพาะ เช่น หนา้กากกนัใบหนา้ บูท ผา้กนัเป้ือน หรือชุด

ป้องกนัร่างกายแบบเตม็รูปแบบจะข้ึนอยูก่บังาน 

มาตรการสุขอนามัย: หลีกเล่ียงการกินแมเ้พียงเล็กนอ้ย อยา่กินหรือเก็บอาหารหรือสูบบุหร่ีในพื้นท่ีท างาน  
ลา้งมือและใบหนา้ก่อนสูบบุหร่ีหรือกินอาหาร 

 
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี 
ลกัษณะ สี และกลิน่  :  ของเหลว ใส มีกล่ินหอม อตัราการระเหย : ไม่มีขอ้มูล 

จุดหลอมเหลว :   -30.6 °C ความหนาแน่น :   0.906 ท่ี 20 °C 

ความเป็นกรดด่าง (pH)  :  ไม่มีขอ้มูล การละลายน า้ :  0.032 % ท่ี 25 oC 

จุดเดอืด : 145 °C ความหนืด :   <= 0.73 mPa.s  (Dynamic) 

ความดนัไอ :   6.62 hPa  ท่ี 20 °C ความหนาแน่นของไอ :   3.6 (อากาศ = 1) 

ค่าจ ากดัต า่สุดของการระเบิด :  0.9 %ปริมาตร ค่าจ ากดัสูงสุดของการระเบิด : 6.8 %ปริมาตร 

อุณหภูมทิีลุ่กตดิไฟได้เอง :  470 °C จุดวาบไฟ : 31 °C 

ค่าขีดจ ากดัของกลิน่ทีรั่บได้ :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการลุกตดิไฟได้ของของแข็ง และก๊าซ:ไม่มีขอ้มูล 

อุณหภูมขิองการสลายตวั :ไม่มีขอ้มูล ความสามารถในการละลายได้ :ไม่มีขอ้มูล 

ค่าสัมประสิทธ์ิการละลายของสารในช้ันของ n-octanol ต่อน า้ : 2.95 

 
10. ความเสถียรและการเกดิปฏิกริิยา 
ความเสถียรทางเคมี: เสถียรภายใตส้ภาวะการจดัเก็บท่ีแนะน า  ดูการจดัเก็บ หวัขอ้ท่ี7  
การเกดิปฏิกริิยา: ไมมี่ปฏิกิริยาอนัตรายท่ีทราบภายใตส้ภาวะการใชป้กติ  
ความเป็นไปได้ในการเกดิปฏิกริิยาอนัตราย:   สามารถเกิดข้ึนได ้ รักษาระดบัของตวัยบัย ั้งและออกซิเจนท่ีเจือจาง อยา่

ลา้งภาชนะของผลิตภณัฑน้ี์ดว้ยไนโตรเจน  ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชัน่สามารถเร่ง
ปฏิกิริยาไดโ้ดย: ไม่มีอากาศ เกลือของโลหะ เปอร์ออกไซด ์สนิม ผลิตภณัฑน้ี์ถูก
ยบัย ั้งโดย: p-Tertiary butylcatechol  ไอของโมโนเมอท่ีไม่ถูกยงัย ั้งจะสามารถเกิดพอ
ลิเมอไรซ์และอุดตนัอุปกรณ์ได ้
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สภาวะทีค่วรหลกีเลี่ยง: หลีกเล่ียงอุณหภูมิท่ีสูงกวา่ 30 °C (86 °F) การสัมผสักบัอุณหภูมิท่ีสูงข้ึนสามารถท า

ใหผ้ลิตภณัฑส์ลายตวั หลีกเล่ียงการปล่อยไฟฟ้าสถิตย ์อยา่คลุมหรือลา้งดว้ยแก็ส
เฉ่ือยเพื่อหลีกเล่ียงความเขม้ขน้ของออกซิเจน หลีกเล่ียงจากการถูกแสงแดดโดยตรง 

วสัดุทีเ่ข้ากนัไม่ได้:  หลีกเล่ียงจาก oxidizing materials หลีกเล่ียงการสัมผสักบั Acids, Caustic potash, 
Caustic soda, Metal halides หลีกเล่ียงการสัมผสักบัวสัดุดูดซบัเช่น Cellulose, Clay-
based absorbents, Sawdust  หลีกเล่ียงการสัมผสักบัเปอร์ออกไซด์ 

ความเป็นอนัตรายของสารทีเ่กดิจากการสลายตัว:  ผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากการสลายตวัข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิ อากาศและวสุัดุ
อ่ืนๆ ท่ีอยูใ่กลเ้คียง 

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

LC50 (Inhalation, rat): 11.8 mg/l-4h 
LD50 (Skin, rat): 1331 mg/l 

อาการทีป่รากฎ: การกลืนกิน: เป็นพิษต ่ามากเม่ือกลืนกิน การกลืนกินสารปริมาณเล็กนอ้ยโดยบงัเอิญ
เน่ืองจากการจดัการตามปกติไม่น่าจะท าใหเ้กิดอนัตราย อยา่งไรก็ตามการกลืนกิน
ปริมาณมากอาจท าใหเ้กิดอนัตราย การกลืนกินอาจท าให้ระคายเคืองต่อปาก ล าคอ
และทางเดินอาหาร 
อนัตรายจากการส าลกั: การส าลกัเขา้ไปในปอดอาจเกิดข้ึนในระหวา่งการกลืนกิน
หรืออาเจียน ท าใหป้อดเสียหายหรือเสียชีวติเน่ืองจากโรคปอดอกัเสบจากสารเคมี 
ผวิหนงั: การสัมผสัเป็นเวลานานอาจท าใหเ้กิดการระคายเคืองผวิหนงัโดยเป็นรอย
แดงเฉพาะท่ี การสัมผสัซ ้ าหลายคร้ังอาจท าใหเ้กิดผวิหนงัไหม ้อาการอาจรวมถึง 
อาการปวด เป็นรอยแดงอยา่งรุนแรง  บวม และเน้ือเยื่อเสียหาย  อาจท าใหผ้วิหนงั
แหง้และลอกเป็นขยุ 
การสูดดม: ความเขน้ขน้ของไอระเหยท่ีมากพอ สามารถเกิดอนัตรายจากการรับ
สัมผสัเพียงคร้ังเดียว การไดรั้บสารมากเกินไปอาจท าให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบ
ทางเดินหายใจส่วนบน (จมูกและล าคอ) อาการจากการรับสัมผสัมากเกินไปอาจท า
ใหเ้กิดอาการชาหรือเกิดการเสพติด; อาจมีอาการวงิเวยีนศรีษะและง่วงซึม  
ดวงตา: อาจท าให้เกิดการระคายเคืองดวงตาได้ปานกลาง  อาจท าให้กระจกตา
เสียหายไดป้านกลาง  ไอระเหยอาจท าให้เกิดการระคายเคืองต่อดวงตาซ่ึงมีอาการ
เจบ็ปวดเล็กนอ้ยและตาแดง ไอระเหยอาจท าใหเ้กิดอาการน ้าตาไหล (tears)  
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ความเป็นพษิเร้ือรัง: พบการเพิ่มข้ึนของเน้ืองอกปอดในหนูจากการศึกษาการสูดดม styrene  ความ

เก่ียวขอ้งของการศึกษาน้ีกบัมนุษยมี์ความไม่แน่นอนเน่ืองจากขอ้มูลการส ารวจของ
เน้ืองอกปอดในหนูควบคู่กบัการศึกษาในสัตวอ่ื์นในระยะยาว และในการศึกษาการ
ระบาดวิทยาในคนงานท่ีสัมผสั styrene ไม่ไดเ้ป็นส่วนส าคญัในการสรุปวา่ styrene 
ท  าใหเ้กิดมะเร็ง 
การจ าแนกประเภทสารก่อมะเร็ง:  IARC- อาจก่อมะเร็งต่อมนุษย;์ 2B 

ข้อมูลเพิม่เติมทางพษิวิทยา: ไม่มีขอ้มูล 

   
12. ข้อมูลด้านส่ิงแวดล้อม 
ความเป็นพษิ 

ความเป็นพิษต่อปลา: LC50 - Oncorhynchus mykiss (rainbow trout): 4.1 mg/l -96 h 

ความเป็นพิษต่อไรน ้าและสัตวไ์ม่มีกระดูกสันหลงัอ่ืนๆ:   

LC50 - Daphnia magna (Water flea): 23 mg/l -48 h 

EC50 - Daphnia magna (Water flea): 4.7 mg/l -48 h   

ความเป็นพิษต่อสาหร่าย: ErC50 - Pseudokirchneriella subcapitata (green algae): 4.9 mg/l -72 h 

ความเป็นพิษต่อแบคทีเรีย: LC50 - Eisenia fetida (earthworms): 120 mg/kg -14 d 

การยอ่ยสลายทางชีวภาพ: วสัดุน้ีมีการยอ่ยสลายทางชีวภาพไดม้ากท่ีสุด ( การยอ่ยสลายทางชีวภาพได ้ >70% 

ในการทดสอบ OECD โดยการยอ่ยสลายตามธรรมชาติ) มีการยอ่ยสลายทางชีวภาพ

ในหอ้งทดลองภายใตส้ภาวะท่ีมีออกซิเจนสูง (BOD20 หรือ BOD28/ThOD > 40%) 

คาดวา่วสัดุน้ีจะยอ่ยสลายทางชีวภาพไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

ศกัยภาพในการสะสมทางชีวภาพ:  ศกัยภาพการสะสมในส่ิงมีชีวติต ่า (BCF < 100 หรือ Log Pow < 3) 

การเคล่ือนยา้ยในดิน: ศกัยภาพการเคล่ือนท่ีในดินต ่า 

ผลกระทบในทางเสียหายอ่ืนๆ: สารน้ีไม่อยูใ่นขอ้บงัคบัของ Annex I (EC) No 1005/2009 วา่ดว้ยสารท่ีท าลายชั้น

โอโซน 

 
13. ข้อมูลการก าจัดผลติภัณฑ์ 
ผลติภัณฑ์: อย่าทิ้งลงในท่อระบายน ้ า บนพื้นดิน หรือทิ้งลงแหล่งน ้ า การปฏิบติัในการก าจดั

ทั้งหมดต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของสหพนัธ์รัฐ รัฐ/ภูมิภาค และ

ทอ้งถ่ิน ขอ้บงัคบัอาจแตกต่างกนัตามแต่ละพื้นท่ี  การจ าแนกลกัษณะของเสียและ
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การ) ปฏิบติัตามกฎหมายท่ีบงัคบัใช้เป็นความรับผิดชอบของผูท่ี้ท  าให้เกิดของเสีย

เท่านั้ น  ในฐานะของผลิต เรามีการควบคุมการปฏิบัติงานด้านการจัดการและ

กระบวนการผลิตของฝ่ายต่างๆท่ีมีการปฏิบติัและใชง้านวสัดุน้ี  ขอ้มูลท่ีน าเสนอน้ีจะ

เก่ียวข้องเฉพาะกับผลิตภณัฑ์ตามท่ีจัดส่งในสภาวะท่ีเตรียมไวต้ามท่ีอธิบายใน 

MSDS ส่วน:ขอ้มูลองค์ประกอบ ส าหรับผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ได้ใช้หรือไม่ปนเป้ือน, 

ตวัเลือกท่ีตอ้งการ รวมถึงการส่งให้ผูไ้ดรั้บอนุญาติหรือการรับรอง: เตาเผาขยะหรือ

อุปกรณ์ท าลายดว้ยความร้อนอ่ืนๆ  

บรรจุภัณฑ์ปนเป้ือน: ไม่มีขอ้มูล 

 
14. ข้อมูลการขนส่ง 
การขนส่งทางบก 

UN-No: 2055      Class: 3     Packing group: III 
Proper shipping name: STYRENE MONOMER, STABILIZED 
การขนส่งทางน า้ 

UN-No: 2055     Class: 3     Packing group: III  
EMS-No: F-E, S-D     Marine pollutant: No 
Proper shipping name: STYRENE MONOMER, STABILIZED 
Transport in bulk according to Annex II of MARPOL 73/78 and the IBC Code 
Product Name: STYRENE MONOMER 
Ship Type: 3 
Pollution Category: Y 
การขนส่งทางอากาศ 

UN-No: 2055     Class: 3     Packing group: III 
Proper shipping name: STYRENE MONOMER, STABILIZED 
Cargo Packing Instruction: 366 
Passenger Packing Instruction: 355 
 
15. ข้อมูลด้านกฏบังคับ 
Thailand: Hazardous Substance Act, B.E. 2535 
A component(s) of this product is classified according to Thai Hazardous Substance Acts- type 2. 
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Thailand: Notification of Department of Labour Protection and Welfare (List of Hazardous Chemicals) 
One or more components of this product are listed. 
Thailand: Munitions Control Act B.E.2530 
All components of this product are not listed. 
 
16. ข้อมูลอืน่ๆ 

บริษทัโมเดอนเคมีเคิลจ ากดั ใหข้อ้มูลและขอ้แนะน าในเอกสารน้ีอา้งอิงตามขอ้มูลท่ีผูผ้ลิตมี และน่าเช่ือถือ แต่
อาจไม่ถูกตอ้งหรือครอบคลุมขอ้มูลของผลิตภณัฑ์ทั้งหมด เอกสารน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อเป็นแนวทางของขอ้ควรระวงั
ในการจดัการผลิตภณัฑโ์ดยบุคลากรท่ีมีความช านาญอยา่งถูกตอ้งในการใชผ้ลิตภณัฑ์ บุคลากรท่ีไดรั้บขอ้มูลน้ีตอ้งใช้
วจิารณญาณในการพิจารณาความเหมาะสมกบัวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังาน 

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


