
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : สิงหาคม 2002 
Carbonyl chloride  
Chloroformyl chloride 

CAS#                         :   75-44-5                               COCl2 
RTECS#                    :    SY5600000                        Molecular mass : 98.9                                                          
UN#                           :   1076 
EC Annex 1 Index #  :   006-002-00-8 
EC/EINECS#             :   200-870-3 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไมติดไฟ 
 

 ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณใกลเคียง : 
ใชสารดับเพลิงประเภทที่เหมาะสม 

การระเบิด  
 

 กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของถังเก็บ
โดยการฉีดนํ้ารอบถังเก็บ  
แตอยาใหสัมผัสถูกสารโดยตรง  
ทําการดับไฟจากที่กําบังที่ปลอดภัย 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม ปวดแสบปวดรอน แนน

หนาอก ไอ หายใจลําบาก 
หายใจถ่ีๆ  อาการอาจเกิดขึ้น
ภายหลัง (ดูหมายเหตุ) 

ทําเปนระบบปดและทําการ
ระบายอากาศ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทาครึ่งน่ัง
ครึ่งนอน ถาจําเปนใหชวยการหายใจ 
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง ปวด ผิวหนังที่โดน
ของเหลว: เกิดอาการนํ้าแข็ง
กัด 
 

สวมถุงมือปองกันความเย็น ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
หากมีอาการนํ้าแข็งกัด : ลางดวยนํ้า
มากๆ หามถอดเสื้อผาออก ลางผิวหนัง
ดวยนํ้าจํานวนมากๆหรืออาบนํ้า  
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา 
 

ใสหนากากปองกัน หรือเครื่อง
ปองกันนัยนตาพรอมทั้งเคร่ือง
ปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ใชเครื่องดูด
ระบายอากาศ  สวมชุดปองกันสารเคมีรวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว  
กําจัดกาซดวยการพนนํ้าเปนฝอย   
หามปลอยสารน้ีออกสูสิ่งแวดลอม 
 

 

Note: 5 
EU Classification 
Symbol: T+ 
R: 26-34 
S: (1/2-)9-26-36/37/39-45 
UN Classification 
UN Hazard Class: 2.3 
UN Subsidiary Risks: 8 

 
 
 

PHOSGENE ฟอสจีน ICSC :0007 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-20S1076 
NFPA Code: H4; F0; R1; 

 

เก็บในที่ปองกันไฟไดหากอยูในอาคาร เก็บแยกจากพ้ืนที่ทํางาน 
เก็บแยกจากสารท่ีเขากันไมได ดูอันตรายทางเคมี เก็บในที่เย็น 
เก็บในที่แหง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนกาซอัดเหลว ไมมีส ีมีกล่ินเฉพาะตัว 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศและสามารถไหลไปตามพ้ืนได 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวไดโดยการใหความรอนที่อุณหภูมิสูงกวา 300   ํC และเกิดการสัมผัสกับนํ้าและความช้ืน เกิดการสลายตัวได
กาซที่เปนพิษ และกัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อ (คารบอนมอนอกไซด และไฮโดรเจนคลอไรด) ทําปฏิกิริยากับอะลูมิเนียม  
ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล  

คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: 0.1 ppm as TWA; (ACGIH 2002) EU OEL: 0.02 ppm, 0.08 mg/m3, as TWA; 0.1 ppm, 0.4 mg/mณ, as STEL; (EU 2002) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจ 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ปริมาณของสารในอากาศจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วถึงขีดอันตรายหากรั่วจากภาชนะบรรจุ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ  การหายใจเอาสารนี้เขาไป
อาจทําใหเกิดปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ) อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง การไดรับสัมผัสสารในความเขมขนสูงๆ อาจทําใหเสียชีวิตได  ควรอยู
ภายใตการดูแลของแพทย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 8   ํC 
จุดหลอมเหลว :  -118   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.4 

การละลายในนํ้า : เกิดปฏิกิริยา   
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 161.6 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 3.4 

หมายเหตุ 
อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพัก และให
แพทยตรวจและสังเกตอาการ ควรทําการรักษาระบบการหายใจที่เหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ไมสามารถใช
กล่ินของสารในการเปนเครื่องเตือนเมื่อปริมาณสารเกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน หามฉีดพนนํ้าบนถังบรรจุที่รั่ว  
(ปองกันการกัดกรอนของตัวถัง) ต้ังถังที่รั่วขึ้นเพ่ือปองกันการรั่วไหลของกาซเหลว 

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 สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

รวมกับคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 


