
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : พฤษภาคม 2003 
Antimony sesquioxide  
Antimony(III) oxide  
Antimony white  
Flowers of antimony 

CAS#              :  1309-64-4                             Sb2O3 
RTECS#         :   CC5650000                         Molecular mass : 291.5                                                            
UN#                :  1549 (ดู หมายเหตุ)   
EC Index#       :  051-005-00-X    

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไมติดไฟ เมื่อไฟไหมใหควัน 
(หรือกาซ) ที่ระคายเคือง 
หรือเปนพิษ 

 กรณีเกิดเพลิงไหมบริเวณ
ใกลเคียง : ใชสารดับเพลิงที่
เหมาะสมประเภทใดก็ได 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด หลีกเล่ียงการไดรับ
สัมผัสโดยเฉพาะสตรีมีครรภ 

 

การสูดดม ไอ ปวดศีรษะ คล่ืนไส เจ็บคอ 
อาเจียน 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง ปวด เปนแผลพุพอง 
 

สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ  
ถาสารเปนผง 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลาย ๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ทองเสีย เจ็บคอ อาเจียน 
ปวดแสบปวดรอนในทอง  

(ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก นอนพัก นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เครื่องปองกันสวนบุคคล : เครื่องชวยหายใจ P2 filter สําหรับอนุภาค
สารท่ีเปนอันตราย หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม เก็บกวาดสารที่
หกใสในภาชนะท่ีปดสนิท ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืนกอนเพ่ือปองกัน
ไมใหเกิดฝุน เก็บสารที่เหลืออยางระมัดระวัง นําไปท้ิงในที่ปลอดภัย  

 

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  
EU Classification  
Symbol: Xn 
R: 40 
S: (2-)-22-36/37 
UN Classification 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT5-III เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว 

 

ANTIMONY TRIOXIDE แอนติโมนี ไตรออกไซด ICSC :0012 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนผงผลึกสีขาว 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวไดโดยการใหความรอน เมื่อสลายตัวจะปลอยควันที่เปนพิษออกมา ทําปฏิกิริยาภายใตสภาวะที่แนนอน 
กับไฮโดรเจนทําใหเกิดกาซที่มีพิษมาก(stibine) ออกมา 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: (as Sb) 0.5 mg/m3 as TWA; (ACGIH 2003)  
TLV: Antimony trioxide (production) A2 (suspected human carcinogen); (ACGIH 2003) 
MAK: Carcinogen category: 2; Germ cell mutagen group: 3A; (DFG 2005) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเขาไป 
ความเส่ียงจากการหายใจ : เกิดความเขมขนของสารในอากาศจนถึงขั้นเปนอันตรายอยางรวดเร็วได เมื่อเกิดการฟุงกระจาย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : อาจทําใหเกิดโรคผิวหนังอักเสบ  การสูดดมอาจมีผลตอปอด จากการทดลองใน
สัตวทดลองพบวาเกิดเน้ืองอก แตอาจไมเก่ียวกับในคน จากการทดลองในสัตวพบวาสารน้ีกอใหเกิดความเปนพิษในระบบสืบพันธุหรือ
การพัฒนาการของทารก 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด (ระเหิดเปนบางสวน) : 1550   ํC 
จุดหลอมเหลว : 656   ํC (ดู หมายเหตุ) 
ความหนาแนน : 5.2/5.7 g/cm3 (ดู หมายเหตุ) 

การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 30  ํ C) : 0.0014 (ไมละลายนํ้า) 
ความดันไอ, Pa ท่ี 574  ํ C : 130 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า  อาจเกิดการสะสมสารเคมีน้ีทางชีวภาพในกลุมสัตวมีกระดอง (crustacea)   
ดังน้ันหามไมใหเกิดการปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ 
เกิดการหลอมเหลวไดถาไมมีออกซิเจน ความหนาแนนแตกตางกันไปขึ้นกับโครงสรางของผลึก อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการ
ไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ  คําแนะนําในเอกสารน้ีใชไมไดกับการสัมผัสไอของสารในระหวางการผลิต   
ผลิตภัณฑ technical product อาจมีสวนประกอบของสารปนเปอนที่มีผลตอสุขภาพ สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม ดูสารหนู ICSC 0013 
UN regulation: คําแนะนําพิเศษ SP45 สามารถนํามาใชไดกับ UN number 1549 (Hazard class 6.1 and packaging group III) ซึ่ง
หมายความวา antimony sulfides และ oxides ซึ่งประกอบดวย arsenic ไมเกิน 0.5 % เมื่อคํานวณโดยใชนํ้าหนักรวมทั้งหมดน้ัน ไมเปนไป
ตามขอบังคับเหลาน้ี 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             

 

ANTIMONY TRIOXIDE แอนติโมนี ไตรออกไซด ICSC :0012 

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 


