
วันที่มีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : มิถุนายน 2010 
2,4-DCP  
2,4-Dichlorohydroxybenzene  
1-Hydroxy-2,4-dichlorobenzene 

CAS #  120-83-2  C6H4Cl2O  

RTECS #  SK8575000  Molecular mass: 163.0  

UN #  2020    

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ

การติดไฟ ติดไฟได เมื่อติดไฟใหควัน 
(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือ
เปนพิษ

หามอยูใกลเปลวไฟ  
 

ใชน้ําฉีด โฟม สารดับเพลิงผง 
คารบอนไดออกไซด   
 

การระเบิด อนุภาคละเอียดที่ฟุงกระจายใน
อากาศจะเกิดเปนสวนผสมที่
สามารถระเบิดได 

ปองกันการเกิดประจุไฟฟาสถิต  
(เชน การติดตั้งสายดิน)

 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร
ปองกันไมใหเกิดไอหมอกของสาร

หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี

การสูดดม เจ็บคอ ไอ รูสึกปวดแสบปวด
รอนใตกระดูกหนาอก หายใจ
ถี่ๆ หายใจลําบาก ดูเพิ่มเติม 
การกลืนกิน    

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พักในทาครึ่ง
นั่งครึ่งนอน นําสงแพทยทันที 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม แดง ปวด 
แผลพุพอง (ดูการสูดดม) 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน สวมถุงมือปองกันเมื่อทําการปฐม
พยาบาล ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมี
ออก (ดู หมายเหตุ) ทําการลางสาร
ออกโดยใช polyethylene glycol 
400 หรือน้ํามันพืช ลางดวยน้ํา
จํานวนมากๆ หรืออาบน้ํา นําสง
แพทยทันที 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ไหมลึกรุนแรง สวมเครื่องปองกันใบหนาหรือ 
เครื่องปองกันนัยนตาที่มีเครื่อง
ปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทยทันที 

การกลืนกิน แผลไหมในปากและคอ ปวด
ทอง  ตัวสั่น ชัก ช็อกหรือลม
ฟุบ  
 

หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน

บวนปาก หามทําใหอาเจียน  
นําสงแพทยทันที 
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การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่ครบถวนรวมถึง
เครื่องชวยหายใจติดตัว เก็บหรือตักสารที่หกออกมาใสภาชนะ ถา
เปนไปไดทําใหสารช้ืนกอนเพื่อปองกันไมใหเกิดฝุน เก็บสารที่
เหลืออยางระมัดระวังแลวนําไปทิ้งในที่ที่ปลอดภัย หามปลอยสาร
ออกสูสิ่งแวดลอม 
 

หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว  

EU Classification UN Classification 
Symbol: T, N 
R: 22-24-34-51/53 
S: (1/2-)-26-36/37/39-45-6 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 

การจําแนกประเภท GHS 
อันตราย 
เปนอันตราย หากกลืนกิน 
เปนพิษ หากสัมผัสกับผิวหนัง 
ทําใหผิวหนังเกิดการไหมรุนแรง และทําลายดวงตา 
ทําอันตรายตอระบบประสาทสวนกลาง 
อาจทําอันตรายตอระบบทางเดินหายใจ หากสูดดม 
เปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ําซึ่งมีผลในระยะยาว 

การจัดการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S2020  
NFPA Code: H; F1; R0. 

เก็บในที่ปองกันไฟได   เก็บในพื้นที่ที่ไมมีทางเขาของทอระบายน้ํา
เขาถึง ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง เก็บแยก
จากสารออกซิไดซอยางแรง อาหารและอาหารสัตว ดูดระบาย
อากาศตามแนวพื้น 

 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนผลึก ไมมีสี มีกลิ่นเฉพาะ 
อันตรายทางกายภาพ : ถาสารในรูปผงหรือแกรนูลผสมกับอากาศอาจเกิดการระเบิดของฝุนได หากสารแหงอาจเกิดประจุไฟฟาสถิตได
เมื่อทําการกวน การขนสงดวยอากาศ (pneumatic transport) และการเท เปนตน     
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอน ทําใหเกิดควันพิษรวมถึงคลอรีน ไฮโดรเจนคลอไรด และเมื่อเผาไหม ทําใหเกิดฟอส
จีนและไดออกซิน สารทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับกรดและสารออกซิไดซอยางแรง
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: ยังไมมีการระบุ MAK: ยังไมมีการระบุ 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมสาร ทางผิวหนังและการกลืนกิน มีผลตอผิวหนังอยาง
รุนแรงในบริเวณที่ไดรับสัมผัส 
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC ไมมีการระเหยของสารหรือการระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตราย
อยางชาๆ อยางไรก็ตาม การปนเปอนจะเร็วกวามาก ถาสารอยูในรูปหลอมเหลว
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีกัดกรอนดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจ กัดกรอนเมื่อกลืนกิน สารเหลวรอนอาจทําให
ผิวหนังเกิดแผลไหมอยางรุนแรง การไดรับสัมผัสสารหลอมเหลวอาจทําใหเพิ่มการดูดซึมทางผิวหนังและทําใหเสียชีวิต ไดอยางรวดเร็ว 
การหายใจสารนี้เขาไปอาจทําใหเกิดปอดบวมน้ํา (ดูหมายเหตุ)  ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย สารนี้อาจมีผลตอระบบประสาท
สวนกลาง  
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คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 210.0  ํC 
จุดหลอมเหลว : 45.0   ํC 
การละลายในน้ํา , g/100 ml ท่ี 20  ํ C: 0.45 (ละลายไดนอย)
ความดันไอ, kPa ท่ี 20  ํ C : 10 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ (อากาศ = 1) : 5.6 

ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํC (อากาศ=1) 
: 1.00
จุดวาบไฟ : 113°C c.c. 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 500°C 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/น้ํา ตาม log Pow : 3.07 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารเปนพิษตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา  สารนี้สามารถออกสูสิ่งแวดลอมไดภายใตการใชตามปกติ  ตองระวังเปนพิเศษ ในการหลีกเลี่ยงการทําให
สารเขาสูสิ่งแวดลอมเพิ่มเติม เชน การกําจัดทิ้งอยางไมเหมาะสม 

หมายเหตุ 

อาการปอดบวมน้ํามักจะไมปรากฏจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ดังนั้นตองใหพัก และให
แพทยตรวจและสังเกตอาการ แยกเสื้อผาที่ปนเปอนสารเคมีโดยใสในถุงหรือภาชนะที่ปดสนิท

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                             

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 

 


