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Cadmium monosulphide  
Cadmium sulphide  

admium monosulfide  C 
CAS #  1306-23-6  CdS  
RTECS #  EV3150000  Molecular mass: 144.5  
UN #  2570  
C Annex 1 Index #  048-010-00-4  

 
 

  

EC/EINECS #   215-147-8      

การเกิดอันตราย/ 
การไดรับสัมผัส

อันตรายเฉียบพลัน/ 
อาการ

การปองกัน
การปฐมพยาบาล/ 

การดับไฟ

การติดไฟ ติดไฟได เมื่อติดไฟใหควัน 
(หรือกาซ) ที่ระคายเคืองหรือ
เปนพิษ

หามอยูใกลเปลวไฟ น้ําฉีด  สารดับเพลิงผง   
 

การไดรับสัมผัส  ปองกันการฟุงกระจายของฝุนสาร  
หลีกเล่ียงการสัมผัสสารทุกกรณี 

 

การสูดดม ไอ ใชระบบระบายอากาศเฉพาะที่ 
หรือเครื่องปองกันการหายใจ 

ใหรับอากาศบริสุทธิ์  พัก

ทางผิวหนัง  สวมถุงมือปองกัน ถอดเสื้อผาที่เปอนสารเคมีออก  
ลางผิวหนังดวยน้ําและสบู 

ทางดวงตา ตาแดง ปวด  สวมแวนนิรภัย 
หรือเครื่องปองกันนัยนตา  
พรอมเครื่องปองกันการหายใจ

ลางตาดวยน้ํามากๆ หลายๆ นาที  
(ถอดคอนแทคเลนสถาทําได) 
นําสงแพทย 

การกลืนกิน ทองเสีย คลื่นไส หามดื่ม รับประทานอาหาร  
หรือสูบบุหรี่ขณะทํางาน

บวนปาก ดื่มน้ํา 1-2 แกว 
 

การจัดการเมื่อมีการร่ัวไหล การบรรจุและติดฉลาก
ใชเครื่องปองกันพิเศษสวนบุคคล: เครื่องชวย
หายใจที่ปรับใชสําหรับอนุภาคสารที่ฟุง
กระจาย เก็บกวาดสารที่หกใสภาชนะ ถา
เปนไปไดทําใหสารช้ืนกอนเพื่อปองกันไมให
เกิดฝุน เก็บกวาดสวนที่เหลืออยางระมัดระวัง 
แลวนําไปทิ้งในที่ปลอดภัย หามปลอยสารออก
สูสิ่งแวดลอม 
 

หามขนสงพรอมอาหารและอาหารสัตว เก็บในบรรจุภัณฑที่ทนตอการแตก หากเก็บใน
บรรจุภัณฑที่แตกได ใหนําบรรจุภัณฑนั้นไปใสในภาชนะที่ทนตอการแตกและปดสนิท 
สารเปนมลภาวะทางทะเลอยางรุนแรง  
Note: E For preparations, Note: 1 

EU Classification UN Classification 
Symbol: T, N 
R: 45-22-48/23/25-62-63-68-53 
S: 53-45-61 

UN Hazard Class: 6.1 
UN Pack Group: III 

GHS Classification 
อันตราย 
อาจเปนสาเหตุของมะเร็ง  
อาจทําลายไต กระดูกและทางเดินหายใจ เมื่อไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ 
อาจเปนสาเหตุอันตรายตกคางยาวนานตอสิ่งมีชีวิตในน้ํา 
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การเก็บรักษา
ตองมีการเตรียมการเก็บกักสิ่งที่เกิดจากการดับเพลิง เก็บแยกจากสารออกซิไดซอยางแรง กรดแก อาหารและอาหารสัตว  
เก็บในพ้ืนที่ที่ไมมีทอระบายน้ําเขาถึง 

ขอมูลสําคัญ 

สถานะทางกายภาพ ลักษณะ : เปนผลึกสีเหลืองออนหรือสีสม หรือเปนผงสีน้ําตาล  
อันตรายทางเคมี : สารสลายตัวเมื่อเผาไหมไดควันพิษ รวมทั้ง sulfur oxides สารทําปฏิกิริยากับสารออกซิไดซอยางแรง สารทําปฏิกิริยากับ
กรดไดกาซพิษ (hydrogen sulfide) 
คาจํากัดท่ียอมใหสัมผัสไดจากการทํางาน : TLV: as Cd (Respirable fraction) as TWA; 0.002 mg/mณ A2 (suspected human carcinogen); 
BEI issued (ACGIH 2007).MAK: Cd & inorganic compounds (Inhalable fraction) skin absorption (H); Carcinogen category: 1; Germ 
cell mutagen group: 3A (DFG 2006).
วิถีทางของการไดรับสัมผัส : สารสามารถดูดซึมเขาสูรางกายไดโดยการสูดดมละอองของสาร และการกลืนกิน 
ความเสี่ยงจากการหายใจ : ปริมาณของสารที่เปนผงเกิดการฟุงกระจายในอากาศจะเปนอันตรายได 
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะสั้น : สารระคายเคืองตอดวงตา  
ผลของการไดรับสัมผัสสารในระยะยาวหรือไดรับซ้ําๆ :  สารอาจมีผลตอไต กระดูกและทางเดินหายใจ ทําใหไตวาย กระดูกพรุน
(เปราะบาง) เกิดการอักเสบตอทางเดินหายใจอยางเรื้อรัง สารนี้เปนสารกอมะเร็งในมนุษย 

คุณสมบัติทางกายภาพ 

จุดระเหิด : 980   ํC 
ความหนาแนน : 4.8 g/cm3

การละลายในน้ํา : ไมละลายน้ํา 

ขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

อาจเกิดการสะสมทางชีวภาพไดตลอดหวงโซอาหาร ไดแก ในพืชและสัตวทะเลที่ใชเปนอาหาร หามปลอยสารเคมีนี้เขาสูสิ่งแวดลอม
เพราะเปนพิษตกคางยาวนานในสิ่งแวดลอม 

หมายเหตุ

มีขอมูลของผลของสารประกอบนี้เพียงเล็กนอย ผลกระทบตอสุขภาพของสารนี้ไดจากการศึกษาของสารประกอบแคดเมียมตัวอื่น  
อันตรายขึ้นกับความรุนแรงของการไดรับสัมผัสสาร ควรไดรับการตรวจจากแพทยเปนระยะ ๆ การเชื่อมหรือการบัดกรีผิวดวย cadmium 
sulfide จะปลดปลอยสารที่เปนพิษรุนแรงของ cadmium oxide ซึง่อาจเปนผลตอการบาดเจ็บของปอดอยางเฉียบพลัน (ศึกษา ICSC 0117 - 
cadmium monoxide). หามนําชุดทํางานกลับบาน ช่ือทางการคา ไดแก Cadmium golden 366, Cadmium lemon yellow, Cadmium orange, 
Cadmium primrose 819, Cadmium yellow 10G conc., Cadmium yellow conc. primrose, Cadmopur golden yellow N, Cadmopur yellow, 
Capsebon, Ferro lemon yellow  
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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  
สํานักควบคุมเคร่ืองสําอางและวัตถุอันตราย  สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

 


