
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 1994 
Tribromomethane 
Methenyl tribromide 

CAS #  75-25-2  CHBr3  
RTECS #  PB5600000  Molecular mass: 252.7  
UN #  2515  
EC #  602-007-00-X  

  
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ไมติดไฟ เมื่อเผาไหมใหควัน 

(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือ
เปนพิษ 

 ในกรณีที่เกิดไฟไหมบริเวณ
ใกลเคียง: ใชสารดับไฟประเภทที่
เหมาะสม 

การระเบิด  
 

 กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิ  
ของถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
อยางเครงครัด 

ใหปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม หนาแดง นํ้าลายออกมาก การ
เคล่ือนไหวถูกรบกวน ชัก ไอ 
เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ หายใจ
ลําบาก หมดสติ สูญเสียความจํา 
ช็อก  

ดูดระบายอากาศ  
ระบบระบายอากาศเฉพาะที่  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทา  
ครึ่งน่ังครึ่งนอน ถาจําเปนใหใช
เครื่องชวยหายใจ นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึมได 
แดง (ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 

สวมถุงมือและเสื้อผาปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก ลาง
ผิวหนังดวยนํ้าและสบู นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดแสบปวดรอน  
(ดูเพ่ิมเติม การสูดดม) 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ระหวางทํางาน 

บวนปาก นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ทําการดูดระบาย
อากาศ เก็บรวบรวมสารที่เปนของเหลวที่หกออกมาในภาชนะท่ีปด
สนิทใหมากที่สุด ใชทรายหรือสารดูดซับเฉื่อยโรยที่ของเหลวท่ีเหลือ
แลวนําไปท้ิงในท่ีปลอดภัย หามลางลงทอระบายนํ้า หามปลอยสารน้ี
เขาสูสิ่งแวดลอม (ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุดปองกันที่
ครบถวนรวมถึงเครื่องชวยหายใจติดตัว) 

หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว เปนมลภาวะทางทะเล 
EU Classification  
Symbol: T, N 
R: 23-36/38-51/53 
S: (1/2-)-28-45-61 
UN Classification  
UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 

 
 
 
 

BROMOFORM โบรโมฟอรม ICSC: 0108  



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-61S2515 

 
เก็บแยกจากดางแก อาหารและอาหารสัตว สารออกซิไดซ  
และโลหะ เก็บในที่มืด และมีการดูดระบายอากาศตามแนวพื้น 
เก็บสารในสภาพที่คงตัวเทาน้ัน 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนของเหลวไมมีสี มีกล่ินเฉพาะตัว เมื่อโดนแสงและสัมผัสอากาศจะเปล่ียนเปนสีเหลือง 
อันตรายทางเคมี :ความรอนทําใหสารสลายตัวไดควันพิษที่กัดกรอนเน้ือเยื่อ รวมทั้งไฮโดรเจนโบรมายดและโบรมีน สารน้ีเปนกรดออน 
ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับกับสารออกซิไดซ ดางที่อยูในรูปผง และกัดกรอนโลหะเกือบทุกชนิด ทําปฏิกิริยากับโลหะแอลคาไลด  
ผงอะลูมิเนียม สังกะสี และแมกนีเซียม และอะซีโตน ภายใตสภาวะปกติทําใหเกิดไฟไหมหรือการระเบิด ทําลายพลาสติกบางชนิด ยาง 
และสารเคลือบ 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 0.5 ppm as TWA; (skin); A3 (confirmed animal carcinogen with unknown relevance to 
humans); (ACGIH 2004). MAK: Carcinogen category: 3B; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส :สามารถเขาสูรางกายไดโดยการหายใจไอของสารเขาไป และเขาทางผิวหนัง 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ที่อุณหภูมิ 20  ํC การระเหยของสารจะทําใหอากาศปนเปอนและเปนพิษอยางรวดเร็ว  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : นํ้าตาไหล สารน้ีมีผลทําใหทางเดินหายใจ ดวงตา และผิวหนังเกิดการระคายเคือง สารน้ีอาจมีผล
ตอระบบประสาทสวนกลางและตับ ทําใหการทํางานเสียไป 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาทสวนกลางและตับ ทําใหเน้ือเยื่อถูกทําลาย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 149-152  ํC 
จุดหลอมเหลว : 8.3  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 2.9 
การละลายในนํ้า (g/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 0.1 

ความดันไอ  kPa ท่ี 20  ํ C : 0.7 
ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 8.7 
ความหนาแนนสัมพัทธของสวนผสม ไอ/อากาศ ท่ี 20   ํ C : (อากาศ=1) : 1.05 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 2.38  

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตในนํ้าเปนพิเศษ หามปลอยสารเคมีน้ีเขาสูสิ่งแวดลอมเน่ืองจากสารน้ีจะ
ตกคางอยูในสิ่งแวดลอมยาวนาน 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะๆ การเติมสารที่ทําใหคงตัว (stabilizer)หรือ
สารยับยั้ง(inhibitor) ทําใหมีผลตอคุณสมบัติดานความเปนพิษของสารน้ี ควรปรึกษาผูเช่ียวชาญ หามนําชุดทํางานกลับบาน  
See sections Occupational Exposure Limits, EU classification, Emergency Response. 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
 
 
  
 

BROMOFORM โบรโมฟอรม ICSC: 0108  

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 


