
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มีนาคม 1995 
Antimony(V) fluoride 

CAS#         :  7783-70-2 SbF5 
RTECS#        :  CC5800000                Molecular mass : 216.8 
UN#                :  1732 
EC Index #   :  051-003-00-9 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไมติดไฟแตชวยใหสารอื่นติด
ไฟไดงายขึ้น  เมื่อโดนไฟให
ควัน (หรือกาซ) ที่ระคายเคือง
หรือเปนพิษ 

 สารดับเพลิงผง  
คารบอนไดออกไซด หามใชนํ้าดับไฟ
หามสารดับเพลิงที่มีสวนประกอบ
เปนนํ้า 

การระเบิด   กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถัง
เก็บโดยการฉีดนํ้าแตหลีกเล่ียงไมให
สารสัมผัสนํ้าโดยตรง 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

ปรึกษาแพทยทุกกรณี 

การสูดดม กัดกรอน ปวดแสบปวดรอน 
ไอ หายใจลําบาก คล่ืนไส 
หายใจถ่ีๆ เจ็บคอ 

ทําการดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  
พักในทาครึ่งน่ังครึ่งนอน  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง ผิวหนังไหมรุนแรง 
ปวด 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน   ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยนํ้ามากๆหรืออาบนํ้า 
นําสงแพทย 
ทาผิวหนังที่ไหมดวย  
calcium gluconate 

ทางดวงตา กัดกรอน ตาแดง ปวด 
ไหมลึกรุนแรง 

สวมหนากาก 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน เปนตะคริวที่ทอง ปวดทอง 
ปวดแสบปวดรอน ทองเสีย 
คล่ืนไส อาเจียน 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน 
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่ ปรึกษาผูเช่ียวชาญ  
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว  
เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะที่ปดสนิท
ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย (inert 
absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปท้ิงในที่ปลอดภัย 
หามลางสารท่ีหกลงทอระบายน้ํา 
หามใชขี้เล่ือยหรือสารดูดซับที่ติดไฟไดดูดซับสารที่หกออกมา 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได  
ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปดสนิท 
หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 

EU Classification UN Classification 
Symbol: Xn, N 
R: 20/22-51/53 
S: (2-)-61 
Note: [A, 1] 

UN Hazard Class: 8 
UN Subsidiary Risks: 6.1 
UN Pack Group: II 
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การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-80GCT1-II+III  
NFPA Code: H3; F0; R1; 

เก็บแยกจากสารอ่ืนที่ติดไฟได และสารรีดิว 
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว เก็บในที่แหง ปดสนิท 
เก็บในหองที่มีการถายเทอากาศที่ดี 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนของเหลวมัน ดูดความช้ืน ไมมีสี   
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อโดนความรอนหรือเมื่อเผาไหมใหควันพิษและกัดกรอน รวมท้ัง antimony และ fluorine 
ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับนํ้าได hydrogen fluoride ซึ่งเปนพิษและกัดกรอน (ICSC 0283) สารทําลายแกว ทองแดงและตะก่ัว 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: (as Sb) 0.5 mg/m³ as TWA; (ACGIH 2004).  
MAK: (as Sb) Carcinogen category: 2; Germ cell mutagen group: 3A; (DFG 2005). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ ทางผิวหนังและการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่ 20   ํC การระเหยของสารนอยมาก แตก็ทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายได โดยการปนเปอนจะ
เร็วขึ้น ถาถูกพนเปนละออง 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะส้ัน : สารจะทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ การสูดดมไอของสารอาจ
ทําใหเกิดอาการปอดบวมนํ้า(ดูหมายเหตุ) สารอาจมีผลตอเลือด กลามเน้ือหัวใจ ไต และตับ ทําใหหัวใจเตนผิดปกติและสูญเสียการทํางาน 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 141   ํC 
จุดหลอมเหลว : 8.3   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 3.00 

การละลายในนํ้า : ทําปฏิกิริยากับนํ้า 
ความดันไอ, kPa ท่ี 25  ํ C : 1.33 
 

หมายเหตุ 
สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับนํ้า และสารดับเพลิงที่มีสวนประกอบเปนนํ้า อาการปอดบวมนํ้า  อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏ
ในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ตองใหพักและใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ทําการ
รักษาทางระบบหายใจท่ีเหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ศึกษา ICSC 0283 (Hydrogen fluoride)  
เอกสาร ICSC ฉบับน้ี ถูกปรับปรุงบางสวนในเดือนตุลาคม 2005 ในสวนคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน   
EU classification การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน  

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
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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  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 


