
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) :  ตุลาคม 1997 
Phosphoryl chloride  
Trichlorophosphorus oxide  
Trichlorophosphine oxide 

CAS #  10025-87-3  POCl3  
RTECS #  TH4897000  Molecular mass: 153.35  
UN #  1810  
EC Index #  015-009-00-5  

 
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไมติดไฟ 

เมื่อติดไฟใหควัน (หรือกาซ) ที่
ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามสัมผัสกับนํ้า ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง ใชสารดับไฟประเภทผง 
คารบอนไดออกไซด ทรายแหง 
หามใชสารท่ีมีสวนประกอบของ
นํ้า หามใชนํ้า 

การระเบิด  
 

 กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 
แตอยาใหนํ้าสัมผัสสารโดยตรง 

การไดรับสัมผัส  หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี ใหปรึกษาแพทยในทุกกรณี 
การสูดดม เจ็บคอ ไอ ปวดแสบปวดรอน 

มึนงง หายใจลําบาก คล่ืนไส  
ปวดศีรษะ หมดสติ อาเจียน 
ออนเพลีย หายใจถ่ี  
อาการอาจเกิดภายหลัง  
(ดูหมายเหตุ) 

ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  

หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 
 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  
พักในทาครึ่งน่ังครึ่งนอน  
ถาจําเปนใหชวยการหายใจ  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง ปวด เปนแผลพุพอง  
ผิวหนังไหม 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน 
 

ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้ามากๆหรืออาบนํ้า 

นําสงแพทย 
ทางดวงตา ตาแดง ปวด เปนแผลไหมลึก 

สูญเสียการมองเห็น 
 

สวมหนากากปองกัน 

หรือเครื่องปองกันนัยนตา 

พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนส ถาทําได) 

นําสงแพทย 
การกลืนกิน ปวดแสบปวดรอน ปวดทอง  

ช็อกหรือลมฟุบ  
(ดูหัวขอ การสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
นําสงแพทย 

 

PHOSPHORUS OXYCHLORIDE ฟอสฟอรัส ออกซีคลอไรด ICSC :0190 



การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ทําการดูดระบาย
อากาศ เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสในภาชนะแหง
ที่ปดสนิทใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย(inert absorbent)
โรยที่ของเหลวท่ีเหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย  
ใชเครื่องปองกันสวนบุคคล: ชุดปองกันสารเคมีรวมถึงเคร่ืองชวย
หายใจติดตัว 

ใสในภาชนะผนึกปองกันอากาศ  เก็บในบรรจุภัณฑที่ไมแตก 

หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตกได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสใน
ภาชนะที่ไมแตกและปดมิดชิด 

EU Classification UN Classification 

Symbol: T+, C 
R: 14-22-26-29-35-48/23 
S: (1/2-)-7/8-26-36/37/39-45 

UN Hazard Class: 8 
UN Pack Group: II 

 
การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-80S1810 or 80GC1-II-X  
NFPA Code: H3; F0; R2; W 

ดูหัวขออันตรายทางเคมี เก็บในท่ีเย็น แหง ปดสนิท  
เก็บในหองที่มีการระบายอากาศที่ดี 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : ของเหลวสีนํ้าตาลมีควัน มีกล่ินฉุน 
อันตรายทางกายภาพ : ไอหนักกวาอากาศ 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอน ทําใหเกิดควันที่เปนพิษและกัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อ รวมท้ังไฮโดรเจนคลอไรดและ
ฟอสฟอรัส ออกไซด สารทําปฏิกิริยากับนํ้าอยางรุนแรงเกิดความรอนและสารจากการสลายตัว รวมทั้งกรดไฮโดรคลอริก  
และกรดฟอสฟอริก เปนสาเหตุใหเกิดไฟไหมและการระเบิด ทําปฏิกิริยารุนแรงกับ แอลกอฮอล ฟนอล เอมีน และสารอื่นๆอีกหลายชนิด 
คาขีดจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.1 ppm as TWA; (ACGIH 2004). MAK: 0.2 ppm, 1.3 mg/m3; Peak limitation 
category: I(1); Pregnancy risk group: C; (DFG 2005). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาไอของสาร และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนพิษอยางรวดเร็ว 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารกัดกรอนดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจ การสูดดมไอระเหยของสารอาจทําใหเกิดปอด
บวมนํ้า(ดูหมายเหตุ) การสัมผัสสารในระดับสูงอาจทําใหเสียชีวิตได ผลอาจเกิดขึ้นภายหลัง ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 105.8   ํC 
จุดหลอมเหลว : 1.25   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 1.645 

การละลายในนํ้า: เกิดปฏิกิริยาตอกัน 
ความดันไอ kPa ท่ี 27.3   ํC : 5.3 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 5.3 

หมายเหตุ 
สารทําปฏิกิริยารุนแรงกับสารดับเพลิงที่เปนนํ้า อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏในทันทีจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรง
ขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพัก และใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ ควรทําการรักษาระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม
ในทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  
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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 


