
วันท่ีมีการทบทวนวรรณกรรม (Date of Peer-Review) : เมษายน 2005 
CAS#              :    7440-43-9                          Cd 
RTECS#         :     EU9800000                      Atomic mass : 112.4                
UN#                :    2570 
EC#                 :    048-002-00-0 

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส 

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ 

การปองกัน 
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ 

การติดไฟ ผงของสารน้ีติดไฟได  และจะเกิด
การลุกไหมทันทีถาอยูในรูป 
ไพโรฟอริก  เมื่อติดไฟใหควัน 
(หรือกาซ)ที่ระคายเคืองหรือเปน
พิษ 

หามอยูใกลเปลวไฟ  
หามจุดประกายไฟ  
และหามสูบบุหรี ่ 
หามสัมผัสกับความรอนหรือกรด 

ใชทรายแหง ผงดับเพลิงพิเศษ 
หามใชสารดับเพลิงอื่น 

การระเบิด ผงละเอียดของสารที่ฟุงกระจาย
สามารถระเบิดได ในอากาศ 
 

ปองกันการสะสมของฝุนผงของสาร 
ทําเปนระบบปด ใชอุปกรณไฟฟา
และไฟสองสวางที่สามารถปองกัน
การระเบิดจากฝุนของสารได 

 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร 
หลีกเล่ียงการสัมผัสทุกกรณี 

ปรึกษาแพทยในทุกกรณี 

การสูดดม ไอ เจ็บคอ 
 

ใชระบบระบายอากาศเฉพาะท่ี  
หรือใชเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์ พัก  
นําสงแพทย 

ทางผิวหนัง  
 

สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก 
ลางและทําความสะอาดผิวหนัง
ดวยนํ้าและสบู 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด 
 

สวมแวนนิรภัย  
หรือเครื่องปองกันนัยนตา 
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ 

ลางตาดวยนํ้ามากๆ หลายๆ นาที 
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ปวดทอง ทองเสีย ปวดศีรษะ 
คล่ืนไส อาเจียน 

หามด่ืม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน 

พัก นําสงแพทย 

การจัดการเม่ือมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก 

เคล่ือนยายผูคนจากพื้นที่อันตราย  สวมเครื่องปองกันสวน
บุคคล : สวมชุดปองกันสารเคมีรวมถึงเคร่ืองชวยหายใจติดตัว 
เคล่ือนยายแหลงที่ติดไฟไดทั้งหมด เก็บกวาดสารท่ีหกออกมา
ใสภาชนะ  เก็บสารที่เหลืออยางระมัดระวังแลวนําไปท้ิงในที่
ปลอดภัย  

เก็บในภาชนะผนึกปองกันอากาศที่ทนตอการแตก หากเก็บในบรรจุ
ภัณฑที่แตกได ใหนําบรรจุภัณฑน้ันไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตก
และปดมิดชิด หามขนสงพรอมกับอาหารและอาหารสัตว  

EU Classification UN Classification 
Symbol: T+, N UN Hazard Class: 6.1 
R: 45-26-48/23/25-62-63-68-50/53  
S: 53-45-60-61  
Note: [E]   

 

CADMIUM แคดเมียม ICSC :0020 



การเก็บรักษา 
เก็บในที่ปองกันไฟได  เก็บในที่แหง เก็บภายใตสภาวะกาซเฉื่อย เก็บแยกจากแหลงเผาไหม  สารออกซิไดซ  กรด  อาหารและอาหารสัตว 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ  ลักษณะ : เปนกอนโลหะออนสีฟาขาว หรือเปนผงสีเทา สามารถเปล่ียนรูปไดโดยการทุบหรือใชแรงกด มีความ
เปราะเมื่อไดรับอุณหภูมิสูงถึง 80   ํC  และหมองเมื่อโดนอากาศช้ืน 
อันตรายทางกายภาพ : เมื่อผสมกับอากาศ หากเปนผงหรือแกรนูล อาจเกิดการระเบิดของฝุนผงได 
อันตรายทางเคมี : ทําปฏิกิริยากับกรดใหกาซที่ติดไฟหรือระเบิดได (ไฮโดรเจน  ดู ICSC 0001)  ผงของสารทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซ 
ไฮโดรเจนเอไซด สงักะสี ซิลิเนียม หรือ เทลลูเรียม ทําใหเกิดอันตรายจากไฟไหมและการระเบิด 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: (Total dust) 0.01 mg/m3; (Respirable fraction) 0.002 mg/m3; as  
TWA; A2 (suspected human carcinogen); BEI issued; (ACGIH 2005) 
MAK: skin absorption (H); Carcinogen category: 1; Germ cell mutagen group: 3A; (DFG 2004) 
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการหายใจละอองของสารเขาไป และโดยการกลืนกิน 
ความเส่ียงจากการหายใจ : ปริมาณของสารในอากาศอาจเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วจนถึงจุดอันตราย เมื่อเกิดการฟุงกระจายของฝุนสาร 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น :  ควันของสารน้ีจะทําใหทางเดินหายใจเกิดการระคายเคือง การสูดควันของสารเขาไปอาจทําให
เกิดอาการปอดบวมนํ้า (ดูหมายเหตุ) และอาจทําใหเกิดอาการเจ็บปวยจากพิษของโลหะ อาการอาจเกิดขึ้นภายหลัง ควรอยูภายใตการดูแล
ของแพทย 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ : การสูดเอาฝุนผงของสารอาจมีผลตอปอด สารน้ีอาจมีผลตอไต ทําใหการทํางาน
ของไตเสื่อมลง  สารน้ีเปนสารกอมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดเดือด : 765   ํC 
จุดหลอมเหลว : 321   ํC 
ความหนาแนน : 8.6 g/cm3 

การละลายในนํ้า : ไมละลายนํ้า 
อุณหภูมิท่ีติดไฟไดเอง : 250   ํC (ผงโลหะแคดเมียม) 
 

หมายเหตุ 
ทําปฏิกิริยาอยางรุนแรงกับสารดับเพลิง เชน นํ้า โฟม คารบอนไดออกไซด และฮาลอน อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัส
สาร ควรไปรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ  อาการปอดบวมนํ้า มักจะไมปรากฏจนเวลาผานไป 2-3 ช่ัวโมง อาการจะรุนแรงขึ้นถามีการ
ออกแรงอยางหนัก ดังน้ันตองใหพัก และใหแพทยตรวจและสังเกตอาการ หามนําชุดทํางานกลับบาน  แคดเมียมยังมีในรูปของ pyrophoric 
form (EC No. 048-011-00-X) ดวย ซึ่งตองเพ่ิมเติมในสวนของฉลาก คือ EU labelling symbol F, R phrase 17, และ S phrases 7/8 และ 43 
UN numbers และ packing group จะเปล่ียนแปลงไปตามรูปแบบทางกายภาพของสาร 

IPCS                                                                                                                                                               
International Programme 
on Chemical Safety 
 
 
 
  

 

CADMIUM แคดเมียม ICSC :0020 

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 


