
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 1994 
Bromomethane 
Monobromomethane (บรรจุถัง) 

CAS #  74-83-9  CH3Br  
RTECS #  PA4900000  Molecular mass: 94.9  
UN #  1062  
EC Index #  602-002-00-2  

  
 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ติดไฟไดภายใตสภาวะจําเพาะ 

เมื่อติดไฟใหควัน(หรือกาซ)  
ที่ระคายเคืองหรือเปนพิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ หามสัมผัส
กับอลูมิเนียม สังกะสี แมกนีเซียม 
หรือออกซิเจนบริสุทธิ ์

ปดการจาย ถาปดไมไดและไมเปน
อันตรายตอบริเวณใกลเคียง ปลอย
ใหไฟคอยๆดับไปเอง 
การดับไฟในกรณีอื่น ใชสารดับไฟ
ที่เหมาะสม 

การระเบิด มีความเสี่ยงที่จะเกิดการติดไฟและ
ระเบิด เมื่อสัมผัสกับอลูมิเนียม 
สังกะสี หรือแมกนีเซียม 

 กรณีเกิดไฟไหม ลดอุณหภูมิของ
ถังเก็บโดยการฉีดนํ้า 

การไดรับสัมผัส  ปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย 
โดยเครงครัด 

หลีกเล่ียงการไดรับสัมผัสสาร 
โดยเฉพาะในวัยรุนและเด็ก 

ใหปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม เวียนศีรษะ ปวดศีรษะ ปวดทอง 
อาเจียน ออนเพลีย เห็นภาพหลอน 
พูดไมได กลามเน้ือทํางานไม
ประสานกัน หายใจลําบาก ชัก 

ดูดระบายอากาศ  
ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี 
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พักในทา ครึ่ง
น่ังครึ่งนอน ถาจําเปนใหใช
เครื่องชวยหายใจ นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง อาจถูกดูดซึม รูสึกปวดเสียว คัน 
ปวดแสบปวดรอน แดง เปนแผล
พอง ปวด ผิวหนังที่โดนของเหลว : 
เกิดอาการนํ้าแข็งกัด  
(ดูเพ่ิมเติมการสูดดม) 

สวมถุงมือปองกันความเย็น และ
เสื้อผาปองกัน 

อาการนํ้าแข็งกัด : ลางดวยนํ้ามากๆ 
หามถอดเสื้อผาออก ลางผิวหนัง
ดวยนํ้ามากๆ หรืออาบนํ้า 
นําสงแพทย 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด ตาพรา  
สูญเสียการมองเห็นช่ัวคราว 

สวมแวนนิรภัยหรือหนากาก
ปองกันหรือเครื่องปองกันนัยนตา
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆหลายๆนาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 
เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย ปรึกษาผูเช่ียวชาญ ดูดระบายอากาศ 
หามฉีดนํ้าลงบนของเหลว (ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: ชุด
ปองกันที่ครบถวนรวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว) 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T, N UN Hazard Class: 2.3 
R: 23/25-36/37/38-48/20-68-50-59  
S: (1/2-)-15-27-36/39-38-45-59-61   

 

METHYL BROMIDE เมทธิลโบรไมด ICSC: 0109 



การจัดการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน การเก็บรักษา 
Transport Emergency Card: TEC (R)-20S1062  
NFPA Code: H 3; F 1; R 0; 

เก็บในหองที่ปองกันไฟไดหากอยูในอาคาร เก็บแยกจากสาร
ออกซิไดซอยางแรง อลูมิเนียม และถังออกซิเจน เก็บในที่เย็น  
มีการดูดระบายอากาศตามบริเวณแนวพ้ืน 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ :เปนกาซเหลว ไมมีสี ไมมีกล่ิน 
อันตรายทางกายภาพ :เปนกาซหนักกวาอากาศ 
อันตรายทางเคมี :สารสลายตัวเมื่อไดรับความรอนหรือเกิดไฟไหม เมื่อสลายตัวจะปลอยควันที่เปนพิษและทําลายเน้ือเยื่อ รวมทั้ง 
ไฮโดรเจนโบรไมด โบรมีน และคารบอนออกซีโบรไมด ออกมา ทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรง ทําลายโลหะหลายชนิดถามีนํ้า
อยูดวย ทําลายอลูมิเนียม สังกะสี และแมกนีเซียม เกิดเปนสารประกอบไพโรฟอสฟอริคที่ทําใหเกิดไฟและการระเบิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: 1 ppm as TWA; (skin); A4 (not classifiable as a human carcinogen); (ACGIH 2004).  
MAK: skin absorption (H); Carcinogen category: 3B; (DFG 2004). 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมไอของสารเขาไป และทางผิวหนัง เชนเดียวกันกับไอสาร 
ความเส่ียงจากการหายใจ :ปริมาณของสารในอากาศจะเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วถึงขีดอันตรายหากรั่วจากภาชนะบรรจุ 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :สารน้ีจะทําใหดวงตา ผิวหนัง และทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง การหายใจสารน้ีเขาไปอาจ
ทําใหเกิดปอดบวมนํ้า(ดูหมายเหตุ) การระเหยของของเหลวนี้อยางรวดเร็วอาจทําใหเกิดอาการนํ้าแข็งกัด สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาท
สวนกลาง ไต และปอด การไดรับสารที่ความเขมขนสูงๆอาจทําใหตายได ผลน้ีอาจเกิดขึ้นในระยะเวลาตอมาได 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ :สารน้ีอาจมีผลตอระบบประสาท ไต หัวใจ ตับและปอด 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 4  ํC 
จุดหลอมเหลว : -94  ํC 
ความหนาแนนสัมพัทธ(นํ้า=1) : 1.7 
การละลายในนํ้า (ml/100 ml ท่ี 20  ํ C) : 1.5 

ความหนาแนนไอสัมพัทธ(อากาศ = 1) : 3.3 
อุณหภูมิท่ีสารติดไฟไดเอง : 537  ํC 
คาจํากัดการระเบิด รอยละของปริมาตรสารในอากาศ: 10-16 
สัมประสิทธ์ิการแบงสวน Octanol/นํ้า ตาม log Pow : 1.19 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

สารน้ีเปนพิษตอสิ่งแวดลอม ควรใหความสนใจเก่ียวกับ ปลา สัตวเล้ียงลูกดวยนม พืช สิ่งมีชีวิตในดินเปนพิเศษ 

หมายเหตุ 
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะๆ อาการปอดบวมนํ้ามักจะไมปรากฏในทันที
จนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพัก และใหแพทยตรวจ และสังเกตอาการ ทําการ
รักษาทางระบบหายใจท่ีเหมาะสมโดยทันทีโดยแพทยหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ไมสามารถใชกล่ินของสารเปนเครื่องเตือน เมื่อปริมาณสาร
เกินคาจํากัดที่ยอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน ต้ังถังใหสวนที่รั่วอยูดานบนเพ่ือปองกันการรั่วไหลของกาซที่อยูในสถานะของเหลว  
ช่ือทางการคา Bromo-O-gas, Dowfume, Embafume, Halon 1001, Haltox, Meth-o-gas, Terabol and Terr-o-Gas 100 
See sections Occupational Exposure Limits, EU classification, Emergency Response. 
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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 


