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คุณสมบัติ

ประโยชน

ประเภทการอบ

เมทธิลโบรไมด (Methyl Bromide)
Methyl Bromide 98 %
Chloropicrin
2%
Bromine Compound Co.,Ltd ; Israel
50
กิโลกรัม/ทอ
เมทธิลโบรไมด เปนสารเคมีในรูปของกาซ ไมมีสี ไมมีกลิ่น ดังนั้น จึงใสกาซน้ําตา ในปริมาณ 2%
(Chloropicrin 2%)เพื่อเปนเครื่องเตือนกรณีรั่ว เมทธิลโบรไมดมีประสิทธิภาพในการทะลุทะลวงสูง กําจัด
แมลงไดดี ขณะเปนกาซจะหนักกวาอากาศ 3.27 เทาที่อุณหภูมิ 0 o C ไมติดไฟ ละลายน้ําไดเล็กนอย
ประมาณ 1.34 กรัมตอน้ํา 100 CC. ที่ 25 o C แตละลายไดดีในตัวทําละลายพวกอินทรียสาร
1.ใชอบทําลายเชื้อโรคและแมลงตางๆ ในแปลงเพาะกลา (Soil Fumigation)
2.ใชอบทําลายมอด แมลงตางๆในกองผลผลิตทางการเกษตร (Space Fumigation) ไดแก
-ตามโกดังที่มีกองขาว ขาวโพด เครื่องเทศ สมุนไพร อาหารสัตว ปลาปน เฟอรนิเจอรไม เครื่อง
หวาย กาแฟ ยาสูบ และอื่นๆ
-ตามไซโลที่เก็บขาว ขาวโพด และอื่นๆ
-ตามตูสินคา (Container) ที่เก็บบรรจุสินคาสงตางประเทศ
ตารางแสดงอัตราการใชเมทธิลโบรไมด
ระยะเวลาในการอบ
อัตราการใช เมทธิลโบรไมด
(ชั่วโมง)
กรัม / ลบ.ม. ปอนด / ลบ.ม.
50-100
3.12-3.24
48

ระยะเวลาระบายกาซ

1.อบดิน (Soil Fumigation)
7-21 วัน
2.อบผลผลิตทางการเกษตร
-ไซโล
24-26
1.50-4.00
16-30
12-24 ชม.
-โกดังและไซโลแปง
16-40
1.00-2.50
16-30
12-24 ชม.
-ระวางเรือบรรทุกสินคา
มากกวา 50 มากกวา 3.12
24
12-48 ชม.
-สินคาที่ปกคลุมดวยพลาสติก มากกวา 50 มากกวา 3.12
24
12-48 ชม.
หมายเหตุ
:
จากตาราง จะเห็นวาอัตราการใชเมทธิลโบรไมดในเขตรอน โดยเฉพาะประเทศไทยใช
ประมาณ 50 กรัม/ลูกบาศกเมตร แตการพิจารณาปริมาณการใชเมทธิลโบรไมดมากหรือนอย ยังขึ้นอยูกับ
ปจจัยอื่นๆอีกดวย เชน แมลง ความชื้น อุณหภูมิ สถานที่เก็บ เปนตน

เครื่องมือและอุปกรณ

วิธีเก็บรักษา

คําเตือน

อาการเกิดพิษ

การแกพิษเบื้องตน

เครื่องมือและอุปกรณในการอบเมทธิลโบรไมด ไดแก
1.เครื่องมือตรวจวัดกาซเมทธิลโบรไมด (MBr gas Detector)
2.สายยางพลาสติก เชน ไนลอน 11
3.ผาพลาสติก (Tarpaulin Sheet)
4.ถุงทราย (Sand Snake)
5.หนากากและอุปกรณปองกัน (Mask)
6.เครื่องชั่งน้ําหนัก (Scale) หรือเครื่องตวงกาซ
1.ตองเก็บในภาชนะเดิมที่บรรจุปดสนิท และมีฉลากติดอยู เก็บในสถานที่อากาศแหงและเย็น
อากาศถายเทไดดี
2.เก็บใหหา งจากอาหาร คน และสัตวเลี้ยง
3.หองเก็บตองปดกุญแจตลอดเวลา
1.เมทธิลโบรไมด เปนวัตถุอันตรายที่มีพิษมากเมื่อสัมผัสผิวหนัง สูดดม หรือกลืนเขาไป
2.เมทธิลโบรไมด ถาถูกผิวหนังจะทําใหผิวหนังไหมทันที ดังนั้นจึงควรระวังในการใชใหถูกตอง
3.อยาใชเมทธิลโบรไมด กับวัสดุที่เปนสารประกอบของ อลูมิเนียม แมกนีเซียม เพราะจะทํา
ปฎิกริยากัน และไมควรใชวัสดุดูดซึมไดงาย เชน เมล็ดพืชน้ํามัน ยางธรรมชาติ
4.ผูใชผลิตภัณฑนี้ ไมควรสวมถุงมือ แตควรสวมหนากากปองกันกาซพิษ ที่มีหมอกรอง(Canister)
สําหรับกาซเมทธิลโบรไมดโดยเฉพาะ
5.ผูใชผลิตภัณฑนี้ ควรจะเปนผูที่ไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการใชผลิตภัณฑเมทธิลโบรไมด
เทานั้น และคุนเคยกับขอควรระวังตางๆ
6.หลีกเลี่ยงมิใหกา ซเมทธิลโบรไมดสัมผัส ตา จมูก ปาก หรือถูกผิวหนัง โดยเด็ดขาด
7.ขณะรมกาซ หามรับประทานอาหาร ดื่มน้ํา หรือสูบบุหรี่
8.ลางมือและผิวหนังที่มีโอกาสสัมผัสกับกาซดวยน้ําและสบู กอนกินอาหารดื่มน้ําหรือสูบบุหรี่
9.หลังจากทํางานเสร็จแลวตองอาบน้ําสระผมเปลี่ยนเสื้อผาและซักชุดที่สวมทํางานใหสะอาด
10.กรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือรูสึกไมสบาย ตองรีบพบแพทยทันที พรอมฉลากของผลิตภัณฑ
-ผูที่ไดรับสารพิษของเมทธิลโบรไมด จะทําใหปวดศีรษะ มึนงง ตาพรา คลื่นไสอาเจียน ทองรวง
วิตกกังวล กระวนกระวาย ออนเพลีย โลหิตขาดออกซิเจน อึดอัด แนนหนาอก มานตาหรี่ น้ําตา
และน้ําลายออกมาก กลามเนื้อกระตุก ในบางรายอาจชัก หมดสติ
1.ตองรีบนําผูปวยออกจากสถานที่ที่ไดรับพิษ และนําสงแพทยใหเร็วที่สุด โดยนําฉลากของ
ผลิตภัณฑไปดวย
2.ใหผูปวยนอนพักผอนอยางเต็มที่ ในที่ที่อากาศถายเทไดสะดวก
3.ถาผูปวยหยุดหายใจ ตองชวยผายปอด หรือใหออกซิเจน ถาสามารถหาได
4.ถาผิวหนังหรือตา สัมผัสกาซใหลางออกดวยน้ําสะอาดจํานวนมากๆเปนเวลานาน
5.หามใหยา หรืออาหารที่มีแอลกอฮอล นม ไขมัน และน้ํามัน

คําแนะนําสําหรับแพทย

1.ปจจุบันยังไมมียาแกพิษที่ใชเฉพาะสําหรับเมทธิลโบรไมด จึงใหการรักษาตามอาการ และ
การรักษาสนับสนุน
2.อาการน้ําคั่งในปอดเนื่องจากการสูดดมกาซเมทธิลโบรไมด มักจะมีผลตอหัวใจ ควรใหออก
ซิเจน คอติโคสเตียรอยดขนาดสูง และชวยหายใจเมื่อมีการหายใจลมเหลวแทรกซอนในบาง
ราย อาการน้ําคั่งในปอดอาจมีผลตอหัวใจดวย อาจตองใหยาขับปสสาวะ ยาขยายหลอด
โลหิต และ Cardial Glycosides ถาปอดบวมน้ํามากขึ้นใหใสทอดูดน้ําจากปอดและ ออกซิ
เจน โดยเพิ่มความดันเพื่อชวยในการหายใจ และใชวิธีอื่นๆ เชน เกี่ยวกับการรักษาอาการ
ช็อก ใหตรวจสอบอิเล็คโทรไลท ในเลือดเปนระยะๆ โดยเฉพาะแคลเซียมและ โปตัสเซียม
อาจตองใหสารละลายกลูโคสผสมอิเล็คโทรไลทเขาเลือดในระดับที่เหมาะสม
3.ถารับประทานเมทธิลโบรไมดเขาไป หามทําใหอาเจียน ตองลางทองดวยน้ํา 5-10 ลิตร โดย
ใช Endotracheal Tube เพื่อปองกัน Chemical Pneumonia

