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ชื่อ สไตรีน (Styrene) 
 
โครงสร้าง สูตรโมเลกุล C6H5CH=CH2 หรือ C8H8 
 
 

ลักษณะทางกายภาพ 
          เป็นของเหลวคล้ำยน  ำมัน ไม่มีสีหรือสีเหลืองใส กลิ่นหอม ระเหยเป็นไอได้ 
 
แหล่งที่พบในธรรมชาติ 
          สไตรีนที่ใช้ในอุตสำหกรรม ส่วนใหญ่เป็นสำรปิโตรเคมีที่ได้จำกกำรขุดเจำะน  ำมันและแก๊สธรรมชำติ
จำกใต้ทะเล โดยทั่วไปจึงไม่พบอยู่ในสภำพแวดล้อมปกติ อย่ำงไรก็ตำมในปัจจุบันอำจพบกำรปนเปื้อนออกจำก
โรงงำนอุตสำหกรรมสู่สิ่งแวดล้อมทั่วไป เช่น อำกำศ ผิวดิน น  ำ ได้ในบำงพื นที่ 
 
อุตสาหกรรมที่ใช้ 
          1.   เป็นส่วนผสมอยูใ่นน  ำมันแก๊สโซลีน (Gasoline) เพ่ือแยกชนิดน  ำมัน 

2. ใช้เป็นสำรโมโนเมอร์ (Monomer) ในกระบวนกำรผลิตโพลีสไตรีน (Polystyrene) ซึ่งเป็นโฟม 
ชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่ำงแพร่หลำย เช่น ใช้ท ำจำนข้ำว กล่องข้ำว โฟมโพลีสไตรีนเป็นของแข็ง ย่อยสลำยยำก แต่
ไม่ก่อพิษต่อมนุษย์ในสภำวะปกติ นอกจำกโฟมนั นถูกควำมร้อนหรือไหม้ไฟจะกลับกลำยเป็นสไตรีนดังเดิมและ
ก่อพิษได้ 

3. ใช้เป็นสำรตั งต้นหรือสำรโมโนเมอร์ (Monomer) ในกระบวนกำรผลิตโคโพลีเมอร์ (copolymer)  
เช่น พลำสติกทนควำมร้อน Acrylonitrile – butadiene – styrene (ABS) และ Styrene – acrylonitrile 
copolymer (SAN) และยำงสังเครำะห์ Styrene – butadiene rubber (SBR) 
 
ผลิตภัณฑ์ โฟม 
          สไตรีนสำมำรถน ำไปใช้ผลิตเป็นโฟมพอลิสไตรีนได้   2 ชนิด คือ โฟมอีพีเอส (Expandable 
polystyrene, EPS) และโฟมพีเอสพี (Polystyrene Paper, PSP)  ชนิดแรก โฟมอีพีเอส  เป็นโฟมเกิดจำก
กำรใช้แก๊สเพนเทนช่วยในกำรขยำยตัวของพอลิสไตรีน  ได้ เป็นเม็ดพลำสติกที่ ฟูฟองแล้วก็น ำไป                                
อัดขึ นรูป  ลักษณะของโฟมชนิดนี จะมีลักษณะฟูฟอง  เป็นแท่งหรือเป็นก้อน  มีน  ำหนักเบำมักจะเอำไปใช้
ประโยชน์ในกำรท ำภำชนะที่ต้องรับแรงดันหรือกระแทก  เช่น หมวกกันน๊อค ปลอกรองคอสะพำน                       
เป็นต้น  ส ำหรับโฟมชนิดที่ 2 ที่เรียกว่ำ โฟมพีเอสพี  เป็นโฟมที่ใช้สำร Chlorofluorocarbons (CFCs)  เป็น
สำรช่วยในกำรขยำยตัว  จำกนั นก็ฉีดพลำสติกออกมำเป็นแผ่น ๆ  แต่เนื่องจำกสำร  CFCs เป็นตัวกำรส ำคัญที่

 CH 

CH2 

สไตรีน (Styrene) 



ก่อให้เกิดปัญหำสิ่งแวดล้อม คือ ภำวะเรือนกระจก  ดังนั นในปัจจุบันจึงเปลี่ยนมำใช้โพรเพน  หรือ                         
บิวเทน  หรือแก๊สหุงต้ม  เป็นสำรช่วยในกำรขยำยตัวของพลำสติกแทน  ลักษณะเด่นของโฟมชนิดพีเอสพี                    
ก็คือเบำ สำมำรถน ำไปขึ นรูปเป็นรูปต่ำง ๆ ได้ง่ำย  ดังนั น จึงน ำมำใช้ในกำรผลิตกล่องโฟมบรรจุอำหำร 
นอกจำกนั นยังมี โฟมพอลิสไตรีนอีกชนิดหนึ่ง คือ Extruded polystyrene (XPS) มีชื่อทำงกำรค้ำที่แพร่หลำย
คือ Styrofoam เป็นชนิดที่มีกำรเติมอำกำศไว้ในช่องว่ำงตำมเนื อโฟมท ำให้มีค่ำกำรน ำควำมร้อนต่ ำ ใช้ในงำน
ก่อสร้ำง และใช้เป็นฉนวนกันควำมร้อนในอำคำร 
 
 อันตรายจากสไตรีน 
            เมื่อน ำกล่องโฟม มำบรรจุอำหำร โดยเฉพำะอำหำรที่ร้อน  จะท ำให้กล่องโฟมนั นเกิดกำรสลำยตัวให้
สำรพิษชนิดต่ำง ๆ ออกมำ เช่น  สไตรีน (styrene) และเบนซิน (Benzene)    สไตรีนเมื่อเกิดขึ นจำกกำร
สลำยตัวของกล่องโฟม  จะมีผลต่อร่ำงกำย คือ ท ำลำยฮอร์โมนในร่ำงกำย  มีผลต่อระบบประสำท   เม็ดเลือด
แดงและตับไต  เมื่อถูกผิวหนังหรือเข้ำตำจะท ำให้ระคำยเคือง กำรสูดเข้ำไปจะมีอำกำรไอ และหำยใจล ำบำก 
เพรำะไปท ำให้เยื่อเมือกเกิดควำมระคำยเคือง ปวดศรีษะ ง่วงซึม เป็นต้น  ส ำหรับเบนซิน  จัดเป็นพิษสำร                  
ก่อมะเร็ง  ที่มีอันตรำยต่อผู้สูดดมหรือรับประทำนเข้ำไป  คือ   ท ำให้เกิดอำกำรวิงเวียน คลื่นไส้   หรือมีอำกำร
ปวดท้อง เนื่องจำกกระเพำะถูกกัดกร่อน เวียนศรีษะ คลื่นไส้ อำเจียน ง่วงนอน ชัก หัวใจเต้นแรง และอำจ
เสียชีวิตได้   กำรได้รับเบนซินเป็นเวลำนำนจะมีผลท ำให้เป็นโรคโลหิตจำง (Anemia)  เนื่องจำกเบนซินจะเข้ำ
ไปท ำลำยไขกระดูก ซึ่งเป็นสำเหตุท ำให้จ ำนวนเม็ดเลือดลดลงและท ำลำยระบบภูมิคุ้มกันภำยในร่ำงกำยได้ 
 
การเตรียมตัวเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
          สไตรีนติดไฟง่ำย ในควำมเข้มข้นต่ ำกลิ่นจะหอมจำงๆ แต่ที่ควำมเข้มข้นสูงกลิ่นจะเข้มข้นมำกจน
กลำยเป็นฉุนเหม็น คุณสมบัติข้อนี มีประโยชน์มำกในกำรบอกถึงระดับที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพ ท ำให้รับรู้ถึง
อันตรำยได้ กำรเก็บสไตรีนโดยทั่วไปต้องใส่ตัวหยุดยั งปฏิกิริยำ ( Inhibitor) ด้วย เนื่องจำกเกิดปฏิกิริยำ 
Polymerization ได้ง่ำยเมื่อถูกควำมร้อนและอำจเกิดระเบิดรุนแรง 
 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

1. รีบน ำผู้ป่วยออกจำกกำรสัมผัสโดยเร็วที่สุด ให้อยู่ในที่อำกำศถ่ำยเทดี ท ำกำรล้ำงตัวด้วยน  ำเปล่ำ 
ให้มำกที่สุด ถ้ำเข้ำตำให้ล้ำงตำ อย่ำงน้อย 2 – 3 นำที สังเกตสัญญำณชีพจร ช่วยกำรหำยใจถ้ำมีปัญหำกำร
หำยใจ ให้ออกซิเจนเสริม 

2. การรักษาโดยแพทย์ หลังจำกล้ำงตัวแล้ว ให้กำรรักษำตำมอำกำร สังเกตกำรหำยใจและภำวะ 
ปอดบวมน  ำที่อำจเกิดขึ นได้ใน 24 – 72 ชั่วโมง ถ่ำยภำพรังสีปอดถ้ำสงสัยภำวะปอดบวมน  ำ ให้ออกซิเจนเสริม 
ให้สำรน  ำ กรณีกินหรือกลืนเข้ำไปอย่ำท ำให้อำเจียน เนื่องจำกจะส ำลักและระคำยเคืองหลอดอำหำรมำกขึ นได้ 
สังเกตอำกำรจนกว่ำผู้ป่วยจะดีขึ น ไม่มียำต้ำนพิษส ำหรับสไตรีน 
 
 



การตรวจหาสไตรีน 
         ด้วยวิธี Purge and Trap Gas Chromatography หรือวิธี Purge and Trap Gas 
Chromatography/Mass Spectrometry  
 
มาตรฐานความปลอดภัย 

ตำมประกำศกระทรวงมหำดไทย เรื่องควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนเกี่ยวกับภำวะแวดล้อม (สำรเคมี) 
หมวด ๑ สำรเคมี ข้อ ๔ ห้ำมมิให้นำยจ้ำงให้ลูกจ้ำงท ำงำนในที่ที่มีปริมำณควำมเข้มข้นของสำรสไตรีน เกินกว่ำ
ที่ก ำหนดไว้ในตำรำงหมำยเลข ๓ ล ำดับที่ ๑๕ คือ มีควำมเข้มข้นเฉลี่ยตลอดระยะเวลำกำรท ำงำนปกติไม่
เกิน ๑๐๐ ส่วนในล้ำนส่วน    
 ……………………………………………………………………………………………………………….. 
ที่มา : 
http://www.summacheeva.org/index_thaitox_styrene.htm. 
http://www.sahavicha.com/?name=knowledge&file=readknowledge&id=69  
http://www.oshthai.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3%3A-styrene&catid=3%3Atest&Itemid=12&lang=th 
http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water03.html 
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