
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2005 
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid  
2,4-D acid 

CAS#                         :    94-75-7                              C8H6Cl2O3 / Cl2C6H3OCH2COOH          
RTECS#                    :    AG6825000                       Molecular mass : 221.0                                                             
UN#                           :    3077 
EC Annex 1 Index #  :    607-039-00-8    
EC/EINECS#             :    202-361-1 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไมติดไฟ ตํารับที่เปนของเหลวที่มี

สารละลายอินทรียอาจติดไฟได เมื่อ
ติดไฟใหควัน (หรือกาซ) ที่ระคาย
เคืองหรือเปนพิษ 

หามสัมผัสกับสารออกซิไดซ ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง : ใชสารดับไฟประเภท
ที่เหมาะสม 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

 

การสูดดม ปวดศีรษะ คล่ืนไส ออนเพลีย ไอ 
เจ็บคอ 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พัก  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง แดง 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ปวดแสบปวดรอน 
ทองเสีย ปวดศีรษะ คล่ืนไส อาเจียน 
ออนเพลีย หมดสติ 

หามด่ืม รับประทานอาหาร และ
สูบบุหรี่ขณะทํางาน ลางมือกอน
รับประทานอาหาร 

บวนปาก ด่ืมผงถานกัมมันต
ละลายนํ้า นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เครื่องปองกันสวนบุคคล: เครื่องชวยหายใจ P2 filter สําหรับอนุภาค
สารอันตราย หามปลอยสารน้ีเขาสูสิ่งแวดลอม  เก็บกวาดสารที่หก
ออกมาใสภาชนะพลาสติกที่ปดสนิท ทําใหสารช้ืนกอนเพื่อปองกัน
ไมใหเกิดฝุน เก็บสารที่เหลือดวยความระมัดระวังนําไปทิ้งในที่
ปลอดภัย  

หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว เปนมลพิษทางทะเล  

EU Classification UN Classification 
Symbol: Xn UN Hazard Class: 9 
R: 22-37-41-43-52/53 UN Pack Group: III 
S: (2-)24/25-26-36/37/39-46-61   

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-90GM7-III 
 

เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมีทางเขาของทอระบายนํ้าเขาถึง  
เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง  อาหารและอาหารสัตว 

 

2,4-D 2,4-ดี ICSC :0033 



ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนผลึกไมมีสี หรือเปนผงสีขาว 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนทําใหเกิดควันที่เปนพิษรวมถึงไฮโดรเจนคลอไรด  ทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยาง
แรง ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด สารน้ีทําลายสารเคลือบบางชนิดและโลหะ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 10 mg/m3 as TWA; A4 (not classifiable as a human carcinogen); (ACGIH 2005) 
MAK: (Inhalable fraction) 1 mg/m3; skin absorption (H); Peak limitation category: II(8); Pregnancy risk group: C; (DFG 2005) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาละอองสารเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ปริมาณของสารในอากาศสามารถเพ่ิมขึ้นไดอยางรวดเร็วจนถึงจุดอันตรายจากการพนเปนละออง  
หรือเมื่อฝุนสารเกิดการฟุงกระจาย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีจะทําใหตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง  การไดรับสารน้ีในระดับสูงอาจ
มีผลตอระบบประสาท 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : (ดู หมายเหตุ) 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

สารสลายตัวท่ีอุณหภูมิตํ่ากวาจุดเดือด   
จุดหลอมเหลว : 140   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 0.7-0.8 

การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 25  ํ C) : 0.031 (ละลายไดนอยมาก) 
ความดันไอ, Pa ท่ี 25  ํ C : 0.01 (มีคานอยมาก) 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.81 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า สารน้ีสามารถออกสูสิ่งแวดลอมไดภายใตการใชตามปกติ จึงควรเอาใจใสอยางมาก อยางไรก็ตาม 
ควรหลีกเล่ียงวิธีที่เปนการเพ่ิมการปลดปลอย เชน การกําจัดทิ้งอยางไมเหมาะสม   

หมายเหตุ 
2,4-D เปนสารกําจัดวัชพืชในกลุม chlorophenoxy ซึ่งถูกจัดกลุมโดย IARC (1987) วาอาจกอใหเกิดมะเร็งกับมนุษย  แตขอมูลของสารน้ียัง
ไมสามารถสรุปได  ตัวทําละลายชวย (carrier solvents) ที่ใชในตํารับที่ขายในทองตลาดอาจเกิดการเปล่ียนคุณสมบัติทางกายภาพและ
ความเปนพิษได  

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
  

 

2,4-D 2,4-ดี ICSC :0033 

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 


