
สไตรีน
C8H8/C6H5CHCH2



สไตรีน
C8H8/C6H5CHCH2

สมบัติ
ทางกายภาพ: ของเหลวใส ไม่มีสี แต่มีกลิ่นเฉพาะตัว
จุดวาบไฟ: 31oC ในถ้วยปิด 36-37oC ในถ้วยเปิด
จัดเป็นของเหลวไวไฟ
วัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ซ่ึงอยู่ในล าดับที่ 358 ตามบัญชีรายชื่อวัตถุอนัตราย 5.1 
ในความรับผิดชอบของกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม:้ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน  า

ข้อมูลพิษวิทยา ได้แบ่งความเป็นพิษ 2 ลักษณะคือ
1. ความเป็นพิษเฉียบพลัน  
- เมื่อถูกผิวหนัง จะท าให้เกิดการระคายเคือง 
- เมื่อเข้าตา จะส่งผลให้ตาเกดิการระคายเคือง 
- เมื่อหายใจหรือสูดดมเข้าไป จะท าให้เกิดการระคายเคอืงของเยือ่ยุทางเดนิหายใจ 
ท าให้ไอและหายใจล าบาก เมื่อดูดซึมจนถึงระดับที่กอ่ใหเ้กดิพิษ จะท าให้ปวดศีรษะ 
เวียนศีรษะ ง่วงซึม 
- เมื่อกลืนกิน จะท าให้ระคายเคือง เป็นแผลไหม้ที่ปากและกระเพาะอาหาร ท าให้
เกิดอาการเจ็บคอ ปวดท้อง ปวดศีรษะ วิงเวียน อาเจียน และเซื่องซึม

2. ความเป็นพิษเรื้อรัง 
- ท าให้เกิดความผิดปกติของโครโมโซมในคน
- อาจจะท าให้เกดิมะเร็งในคนและสตัว์

- เพิ่มการแท้งในสตรีมีครรภ์ที่สมัผสักบัสารนี 
- ท าให้ระดับฮอร์โมนผิดปกต ิโดยเฉพาะการท างานของต่อมไทรอยดแ์ละการมี
ประจ าเดือนผิดปกติ รวมถึงมีผลต่อฮอร์โมนในหญิงตั งครรภ์
- ท าให้เกล็ดเลอืดต่ า ต่อมน  าเหลืองผิดปกต ิมีผลต่อระบบประสาท ท าให้
อ่อนเพลีย หงุดหงิดง่าย

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1. น าผู้ประสบภัยไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
2. ถ้าผู้ประสบภัยหยุดหายใจให้ใชเ้ครื่องช่วยหายใจ
3. ถ้าผู้ประสบภัยหายใจล าบาก ให้ใช้เครื่องให้ออกซิเจน
4. ถอดเสื อผ้าและรองเท้าที่มีการปนเปื้อนออกทันที่ 
5. หากสัมผัสกบัสารนี  ให้ล้างออกด้วยน  า หรือเมื่อเข้าตาให้ล้างตาด้วยน  าสะอาด
ไหลผ่านอย่างน้อย 15 - 20 นาที
6. กรณีไฟไหม้ผิวหนัง รีบท าให้เย็นทันทีเท่าที่ท าได้ด้วยน  าเย็น ไม่ถอดเสื อผ้าออก
ถ้าเสื อผ้าติดผวิหนัง
7. รักษาร่างกายผู้ประสบภัยให้อบอุ่น และน าส่งแพทย์
8. ผู้ปฐมพยาบาลต้องมีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ สไตรีนโมโนเมอร์

ผลกระทบต่อเกิดกับสิ่งแวดล้อม
ดิน: ค่อนข้างน้อย
น  า: ไม่ตกค้างในน  า แต่มีผลต่อการขยายพนัธ์ุของสัตว์น  า โดยจะไปลดระยะเวลา
การขยายพันธุ์ของสัตว์น  าเป็นเวลานานหลายชั่วโมง 
สภาพอากาศ: มีความสามารถในการท าลายชั นโอโซนได้

การรับมือเหตุฉุกเฉิน
ไฟไหม้รุนแรง:
– ใช้ผงเคมีแห้ง คาร์บอนไดออกไซด์ หรือโฟมดับเพลิง และฉีดน  าให้เป็นฝอยเพื่อ

หล่อเย็นให้กับถังเก็บ
– ห้ามฉีดน  าบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้โดยตรง เพราะจะท าให้เกิดการกระจายตัว

ของเพลิงมากขึ น
– ให้รายงานแจ้งเหตุและปฏิบัติตามแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
– แจ้งเหตุฟ าหม้ไปยังโรงงานข้างเคียงเพื่อป้องกันเหตุหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ น
เกิดการระเบิด:
หากเหตุการณ์ไม่สามารถสงบได้ตามการปฏิบัติแผนฉุกเฉินขององค์กร ภายหลัง
จากการเกิดเหตุระเบิดต้องมีการด าเนินการดังนี 

- ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ เช่น หน่วยงานวิศวกรรมโยธา ผู้เชี่ยวชาญ เป็น
ต้น เพื่อท าการส ารวจความเสียหาย เช่น โครงสร้างอาคาร เครื่องจักร เป็นต้น

- ให้เจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายรายงานผลและความเสียหายที่เกิดขึ น และก าหนดจุดนัด
พบของบุคลากรเพื่อรอรับค าสั่ง เพื่อประเมินความสูญเสียที่เกิดขึ นทั งหมด

- ทีมช่วยเหลือเข้าให้การช่วยชีวิต ค้นหาผู้เสียหายและผู้เสียชีวิต
- เคล่ือนย้ายผู้ประสบภัยออกจากบริเวณที่เกิดเหตุ กรณีมีผู้บาดเจ็บให้ท าการ

ปฐมพยาบาลและน าส่งแพทย์
- สรุปประเมินความเสียหายและผลการปฏิบัติงาน
- ด าเนินการจัดการของเสียที่ปนเปื้อนสไตรีนโมโนเมอร์ที่เกิดจากการรั่วไหลหรือ

การระงับเหตุฉุกเฉิน
- ปรับปรุงแก้ไขโรงงานตามสภาพความเสียหายที่เกิดขึ นจากอุบัติเหตุให้กลับสู่

สภาพเดิมโดยเร็ว

กระบวนการผลิตโพลีสไตรีนแบบรีด กระบวนการผลิตสไตรีน-อะคริลิกเรซิน







ข้อสันนิษฐานเบื้องต้น



เพนเทน
(Pentane) C H5    12

4 : ไวไฟสูง
มาก



ล าเพลิง (Fire jet)

ล าดับการเกิดเหตุ

กระบวนการผลิต (โดยสังเขป)

เวลา 3:00 น. ขณะเดินเครื่องจักรในขั นตอนการผสมสารเคมีในถังปฏิกิริยาพนักงาน
ฝ่ายผลิตแจ้งว่าได้กลิ่นรุนแรงของสไตรีนมอโนเมอร์ และมีกลุ่มไอหมอก
ฟุ้งกระจายในอาคารการผลิตและบริเวณโดยรอบถังปฏิกิริยา หรือ Reactor

เวลา 3:10 น.   ระหว่างก าลังจะเข้าไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวมีกลุ่มไอหมอกฟุ้งกระจาย
หนาแน่นจ านวนมากท าให้ไม่สามารถเข้าไปในอาคารผลิตได้ 
จากนั นไม่นานเกิดการระเบิดเกิดเปลวไฟพุ่งขึ นท้องฟ้า และเกิดเหตเุพลงิไหม้

รอบอาคารโรงงาน



ถงัปฏิกิริยา #RA
ถงัปฏิกิริยา #RB

ถงัปฏิกิริยา #RDถงัปฏิกิริยา #RC





• อาจเกิดจากการคายความร้อนจากปฏิกิริยาทางเคมีในถัง
ปฏิกิริยาอย่างต่อเน่ืองจนกระทั่งกลายเป็นปฏิกิริยาที่ควบคุม
ไม่ได้ (Uncontrolled polymerization) การคายความร้อนใน
ปริมาณมากนี จะท าให้เกิดก๊าซสไตรีนในปริมาณมากภายในถัง
ปฏิกิริยา และระบายออกภายนอก

• อาจมีเหตุจากการร่ัวไหลของจากท่อหรือวาล์วท่ีจะล าเลียงของส
ไตรีนโมโนเมอร์ไปยังถังปฏิกิริยาและเกิดการสะสมเป็นปริมาณ
มากในบริเวณกระบวนการผลิตที่มีถังปฏิกิริยาจนเกิดเป็นไอ
หมอกก๊าซสไตรีนโมโนเมอร์

• อาจมีการรั่วไหลของก๊าซเพนเทนที่ท่อหรือวาล์วที่ล าเลียงไป
บริเวณจัดเก็บหรือบริเวณการผลิต

หมายเหตุ ความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุดังกล่าว ยังมิใช่ข้อสรุปแต่อย่างใด เป็นเพียงข้อ
สันนิษฐานเบื้องต้น  หากมีความคืบหน้าในการสืบสวนเชิงลึกร่วมกับผู้เชี่ยวชาญภาคส่วน
อื่นๆ เพ่ิมจะรายงานต่อไป

ความเป็นไปได้ของการเกิดเหตุ

t.ly/GVLA shorturl.at/itW49

คู่มือจัดการสารเคมี คู่มือจัดการสารเคมีอันตรายสูง 
สไตรีนโมโนเมอร์

กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ข้อมูลตรวจวัดเพื่อเฝา้ระวังฯ บริษัท หมิงตี  เคมิคอล จ ากัด 
(จากเหตุเพลิงไหม้) เพิ่มเติมได้ที่: t.ly/cnN5
โดย กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวภ.) 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

• Rupture disk หรือลิ นนิรภัย
• มาตรวัดอุณหภูมิภายในถังปฏิกิริยา
• ปริมาณหรืออุณหภูมิน  าร้อนป้อนเข้าถังปฏิกิริยา
• การเปิด/ปิดวาล์วของถังปฏิกิริยา 
• สัดส่วนการเติมสารเคมี
• ระบบการผสม
• ระบบหล่อเย็นถังปฏิกิริยาไม่ท างาน

เป็นต้น


