
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2005 
2,4,5-T 

CAS#              :    93-76-5                               C8H5Cl3O3 / C6H2Cl3OCH2COOH 
RTECS#         :    AJ8400000                          Molecular mass : 255.5                                                              
UN#                :    3345 
EC#                 :    607-041-00-9 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟไดภายใตสภาวะจําเพาะ 
ตํารับที่เปนของเหลวที่มีตัวทํา
ละลายอินทรียอาจติดไฟได  เมื่อ
ติดไฟใหควัน (หรือกาซ)ที่ระคาย
เคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ ใชนํ้าฉีด ใชสารดับเพลิงผง 

การไดรับสัมผัส ดูหมายเหตุ ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัส 
โดยเฉพาะสตรีมีครรภ 

 

การสูดดม ไอ เจ็บคอ 
 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ นอนพัก 

ทางผิวหนัง  
 

สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ทองเสีย งวงซึม ปวดศีรษะ 
คล่ืนไส อาเจียน 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ด่ืมผงถานกัมมันต 
ละลายนํ้า นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

ใชเครื่องปองกันสวนบุคคล: เครื่องชวยหายใจ P2 filter สําหรับ
ปองกันอนุภาคสารพิษ เก็บกวาดสารท่ีหกออกมาใสในภาชนะ 
ที่ปดสนิท ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืนกอนเพ่ือปองกัน 
ไมใหเกิดฝุนสาร เก็บสารที่เหลืออยางระมัดระวัง นําไปท้ิงในที่ที่
ปลอดภัย  หามปลอยสารน้ีออกสูสิ่งแวดลอม  

 

หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว 
EU Classification  
Symbol: Xn, N 
R: 22-36/37/38-50/53 
S: (2-)-24-60-61 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 

 
 
 
 

(2,4,5-TRICHLOROPHENOXY) ACETIC ACID (2,4,5-ไตรคลอโรฟนอกซี) อะซีติก เอซิด   ICSC :0075 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT7-III 

 
ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง  
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมีทอระบายนํ้าเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนผงผลึกสีขาว 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวไดเมื่อสัมผัสกับความรอนหรือเมื่อเผาไหม เมื่อสลายตัวจะปลอยควันที่เปนพิษและกัดกรอนทําลายเน้ือเยื่อ 
รวมท้ังฟอสจีน (ดู ICSC0007) และไฮโดรเจนคลอไรด (ดู ICSC0163)สารละลายของสารนี้ในนํ้าเปนกรดออน   
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 10 mg/m3 as TWA; A4 (not classifiable as a human carcinogen); (ACGIH 2005) 
MAK: (Inhalable fraction) 10 mg/m3; Peak limitation category: II(2); skin absorption (H); Pregnancy risk group: C; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาละอองของสารเขาไป และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : เมื่อถูกพนเปนละออง หรือมีการฟุงกระจายของฝุนสาร การปนเปอนของสารสูอากาศจนถึงจุดอันตรายจะเร็ว
ขึ้นมาก 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตาและทางเดินหายใจ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : จากการทดลองในสัตวพบวาสารน้ีอาจเปนพิษตอระบบสืบพันธุของมนุษยหรือ
การพัฒนาการของทารก ดูหมายเหตุ 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

สลายตัวท่ีอุณหภูมิตํ่ากวาจุดเดือด 
จุดหลอมเหลว : 153-158   ํC 
ความหนาแนน : 1.80 g/cm3 

การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 25  ํ C) : 0.03 
ความดันไอ, Pa ท่ี 25  ํ C : นอยมาก 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 4 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า สารน้ีสามารถออกสูสิ่งแวดลอมไดภายใตการใชตามปกติ  จึงควรเอาใจใสอยางมาก อยางไรก็
ตามควรหลีกเล่ียงวิธีที่เปนการเพิ่มการปลดปลอย เชน การกําจัดทิ้งอยางไมเหมาะสม 

หมายเหตุ 
ยังไมทราบอุณหภูมิที่สารเกิดการสลายตัว  ผลิตภัณฑทางการคาอาจมีสวนประกอบของสารพิษไดออกซิน (ดู ICSC1467 2,3,7,8-TCDD) 
ถาในสูตรตํารับมีการใชสารน้ีรวมกับตัวทําละลายอื่นๆ ควรศึกษา card(s) (ICSC) ของตัวทําละลาย  ตัวทําละลายชวย (carrier solvents) ที่
ใชในสูตรตํารับที่มีในทองตลาดอาจเปล่ียนคุณสมบัติทางกายภาพและความเปนพิษได  คําแนะนําของ card น้ี สามารถใชรวมกับเกลือของ 
2,4,5-Trichloro phenoxyacetic acid ได ซึ่งมีช่ือการคาคือ Esterone 245, Trioxone และ Weedone 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
  
 

(2,4,5-TRICHLOROPHENOXY) ACETIC ACID (2,4,5-ไตรคลอโรฟนอกซี) อะซีติก เอซิด   ICSC :0075 

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 


