
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : ตุลาคม 2001 
Paraquat  
1,1'-Dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride  
Methyl viologen dichloride 

CAS#              :    1910-42-5                           CH3(C5H4N)2CH3Cl2    
RTECS#         :     DW2275000                      Molecular mass : 257.2                                                            
UN#                :    2781 
EC#                 :    613-090-00-7 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 
การติดไฟ ไมติดไฟ  เมื่อเกิดไฟไหมให

ควัน (หรือกาซ) ที่ระคายเคือง
หรือเปนพิษ 

 ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง : ใชสารดับเพลิงผง  
นํ้าฉีด โฟม คารบอนไดออกไซด 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 

โดยเครงครัด 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ไอ เจ็บคอ หายใจลําบาก ปวด
ศีรษะ เลือดกําเดาไหล 

ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทาครึ่ง
น่ังครึ่งนอน นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม ผิวหนังแดง 
 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางนํ้าและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมหนากากปองกัน  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ   
ถาสารมีลักษณะเปนฝุนผง 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได)  
นําสงแพทย 

การกลืนกิน เจ็บคอ ปวดทอง คล่ืนไส 
อาเจียน ทองเสีย (ดูหมายเหตุ) 
 

หามด่ืม รับประทานอาหาร 
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 
ลางมือกอนรับประทานอาหาร 

บวนปาก ด่ืมนํ้ามากๆ  
หรือด่ืมดินเบนโทไนทละลายนํ้า 
หรือใหด่ืมผงถานกัมมันตละลายนํ้า  
ทําใหอาเจียน (ถาผูปวยมีสติ)  
นําสงแพทย  
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การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

ปรึกษาผูเช่ียวชาญ เก็บหรือตักสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาใสใน
ภาชนะที่ปดมิดชิดใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อย  
(inert absorbent) โรยที่ของเหลวที่เหลือแลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย  
เก็บกวาดสารที่หกใสในภาชนะท่ีปดสนิท ถาเปนไปไดทําใหสารช้ืน
กอนเพ่ือปองกันไมใหเกิดฝุน เก็บสารที่เหลืออยางระมัดระวัง นําไป
ทิ้งในที่ปลอดภัย หามปลอยสารน้ีออกสูสิ่งแวดลอม สวมชุดปองกัน
สารเคมีรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว 

 

เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุภัณฑที่แตก
ได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตก 
และปดสนิท หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว 
EU Classification  
Symbol: T+, N 
R: 24/25-26-36/37/38-48/25-50/53 
S: (1/2-)-22-28-36/37/39-45-60-61 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: II 

การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 

Transport Emergency Card: TEC (R)-61GT7-I 
 

เก็บในหองที่มีการระบายอากาศที่ดี เก็บในภาชนะปดสนิท  
เก็บแยกจากอาหารและอาหารสัตว  
ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ 
ลักษณะ : เปนผลึกที่ดูดความช้ืน ไมมีสี หรือเปนผงเกล็ดที่ดูดความช้ืน มีสีขาวถึงเหลือง  สารละลายน้ําของพาราควอตไดคลอไรด 
มีสีแดงเขม 
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนเกิน 300   ํC ทําใหเกิดควันพิษรวมถึงไนโตรเจนออกไซด ไฮโดรเจนคลอไรด            
กัดกรอนทําลายโลหะทั่วไป 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน :  
TLV: (as paraquat, respirable fraction) 0.1 mg/m3; (ACGIH 2004) 
TLV: (as paraquat) 0.5 mg/m3; (ACGIH 2004) 
MAK: 0.1 ppm H; Peak limitation category: I(1); (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจเอาละอองฝอยของสารเขาไป เขาทางผิวหนังและโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ที่อุณหภูมิ 20   ํC เกิดการระเหยไดนอยมาก แตก็ทําใหอากาศปนเปอนจนถึงขั้นเปนอันตรายได อยางไรก็ตาม 
การปนเปอนจะเร็วกวามาก ถาถูกพนเปนละอองหรือเกิดการฟุงกระจายของฝุนสาร  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารน้ีทําใหเกิดการระคายเคืองตอดวงตา ผิวหนังและทางเดินหายใจ  การหายใจสารน้ีเขาไปอาจ
ทําใหเกิดปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ)  สารน้ีมีผลตอการทํางานของไต ตับ ทางเดินอาหาร ระบบหัวใจและหลอดเลือด และปอด  มีผลทําให
การทํางานของอวัยวะเสื่อมลงและทําลายเน้ือเยื่อ รวมท้ังทําใหเลือดออกและเกิดพังผืดในปอด การไดรับสัมผัสสารน้ีในความเขมขนสูงๆ 
อาจทําใหเสียชีวิตได ควรอยูภายใตการดูแลของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : อาจทําใหเกิดผิวหนังอักเสบ สารน้ีอาจมีผลตอเล็บโดยเกิดการทําลายเล็บ 
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คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด (สลายตัว) : 300   ํC 
จุดหลอมเหลว : 175-180   ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ (นํ้า=1) : 1.25 

การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 70 
ความดันไอ, Pa ท่ี 20  ํ C : < 0.0001 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน  Octanol/นํ้า ตาม log Pow : -4.2 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษอยางมากตอสิ่งมีชีวิตในนํ้า สารน้ีอาจทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในนํ้าในระยะยาว สารน้ีสามารถออกสูสิ่งแวดลอม
ไดภายใตการใชตามปกติ  จึงควรเอาใจใสอยางมาก อยางไรก็ตามควรหลีกเล่ียงวิธีที่เปนการเพ่ิมการปลดปลอย เชน การกําจัดทิ้งอยางไม
เหมาะสม 

หมายเหตุ 
ขอมูลดานความเปนพิษเหมือนกับ paraquat (CAS 4685-14-7) อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจ
จากแพทยเปนระยะ  อาการปอดบวมนํ้ามักจะไมปรากฏจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ดังน้ัน
ตองใหพัก และใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ อาการมีพังผืดที่ปอด (หายใจถ่ีๆ หายใจลําบาก) จะไมปรากฎ จนกวาเวลาจะผานไปหลาย
วัน หามนําชุดทํางานกลับบาน ตัวทําละลายชวย (carrier solvents) ที่ใชในสูตรตํารับที่มีในทองตลาดอาจเปล่ียนคุณสมบัติทางกายภาพ
และความเปนพิษได ถาในสูตรตํารับมีการใชสารน้ีรวมกับตัวทําละลายอื่นๆ ควรศึกษา ICSCs ของตัวทําละลายน้ัน   

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 


