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ข้อมูลสารเคมีอันตราย 
MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 

1. ข้อมูลผลิตภัณฑ์ (identification) 

           ชื่อผลิตภัณฑ์: Clove oil 
           CAS registry number: 8000-34-8  
            ประโยชน์: - บรรเทาอาการปวดฟัน 

  - มีฤทธ์ิต้านแบคทีเรีย ฆ่าเชื้อ ยังยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราบางชนิด 
           ชื่อท่ีอยู่ของผูจ้ัดจำหน่าย: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไดรว์อินเด็นทั่ลซัพพลาย (ไม่ทราบผู้ผลิต)  

627 ซอย 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310            
หมายเลขโทรศัพท์: 0-2731-0711  

2. ข้อมูลความเป็นอันตราย (hazards identification) 

    การจำแนกสารเคมีอันตราย  

            □ สารที่ระเบิดได้                      □ ก๊าซอันตราย/อัดแรงดัน                   □ ของเหลวไวไฟ/ติดไฟ 

            □ ของแข็งไวไฟ          □ สารที่เติมออกซิเจน                           □ สารเป็นพิษ 

            □ สารกัมมันตรังสี                     □ สารทำกัดกร่อนได้                           □ สารก่อมะเร็ง  

              สารก่อความระคายเคือง  
 

3. ส่วนประกอบและข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม (composition/information on ingredients)  
ชื่อสารเคมีท่ีเป็นส่วนประกอบ: Oil of cloves 

   Eugenia spp.   
Classification of the substance or mixture 
2.1 Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008 

Skin irritation (Category 2), H315  
Eye irritation (Category 2), H319  
Specific target organ toxicity - single exposure (Category 3), H335 

2.2 Classification according to EU Directives 67/548/EEC or 1999/45/EC 
Xi  Irritant   R36/37/38 

2.2 Label elements: 
Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP) 
Pictograms 
GHS07, GHS08  
Hazard statements 
H304 May be fatal if swallowed and enters airways 
H315 Causes skin irritation 
H317 May cause an allergic skin reaction 
H319 Causes serious eye irritation 
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 4. มาตรการปฐมพยาบาล (first aid measures)  

การหายใจ: ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิ ถ้าหยุดหายใจให้ผายปอด และนำส่งแพทย์ทันที  
การสัมผัสดวงตา: ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ ลืมตาให้กว้างเพื่อให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที 

แล้วไปพบแพทย์ 
การสัมผัสทางผิวหนัง: ล้างออกด้วยสบู่ และน้ำปริมาณมาก แล้วไปพบแพทย์ 
การรับประทาน: ห้ามทำให้อาเจียน นำส่งแพทย์ทันที พร้อมแสดงฉลากหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

5. มาตรการผจญเพลิง (firefighting measures)  

สารดับเพลิงท่ีเหมาะสม: ละอองน้ำ โฟมต้านแอลกอฮอล์ ผงเคมีแห้ง หรือคาร์บอนไดออกไซด์  

สารดับเพลิงท่ีไม่เหมาะสม: ไม่มีข้อมูล 

อุปกรณ์ป้องกันสำหรับผู้ผจญเพลิง: สวมใส่ชุดป้องกันอันตรายและเครื่องมือช่วยหายใจในตัว  

6. มาตรการจัดการเมื่อมีการหกร่ัวไหล (accidental release measures)  

ข้อควรปฏิบัติ และวิธีป้องกันภัยสำหรับบุคคล: อพยพคนออกจากบริเวณ หลีกเลี่ยงการสูดละออง ไอ หรือแก๊สที่เกิดจาก
สารเคมี สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจ 

วิธีการทำความสะอาดหลังการปนเปื้อน หรือรั่วไหล: ทำความสะอาดด้วยสารดูดซับเฉื่อย เช่น คลุมด้วยปูนขาวแห้ง, ทราย
หรือโซดาแอช เก็บในภาชนะที่ปิดสนิทสำหรับขยะอันตราย  

 การควบคุมดูแลส่ิงแวดล้อม: ห้ามทิ้งลงในท่อระบายน้ำ/บนพื้นดิน 

7. การใช้และการจัดเกบ็ (handling and storage)  

- ปิดให้สนิท เก็บที่แห้งและเย็น ให้ห่างจากความร้อน และแสง เน่ืองจากสารเคมีมีความไวต่อแสง 
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดนผิวหนัง และดวงตา 
- หลีกเลี่ยงการสูดดมละออง ไอของสารเคมี 

8. การควบคุมการได้รบัสัมผัสและการป้องกันส่วนบุคคล (exposure controls/personal protection)   

การป้องกันดวงตา/ใบหน้า: สวมแว่นตานิรภัย หากสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมาก ถอดคอนแทคเลนส์ออก เปิด
เปลือกตาให้กว้าง ให้น้ำไหลผ่านอย่างน้อย15 นาที 

การป้องกันผิวหนัง: ใส่ถุงมือก่อนทำการสัมผัสสารเคมี และล้างมือหลังจัดการกับสารเคมีแล้ว  
การป้องกันร่างกาย: ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออกทันที ล้างออกด้วยน้ำปริมาณมาก 
การหายใจ: สวมใส่ full-face respirator ให้ย้ายผู้ป่วยไปยังบริเวณที่มีอากาศบริสุทธ์ิ ถ้าหยุดหายใจให้ผายปอดและนำส่ง

แพทย์ทันที   

9. สมบัติทางกายภาพและเคมี (physical and chemical properties)  
ลักษณะทางกายภาพ: ของเหลวข้น                 สี: ไม่มีส-ีสีน้ำตาลอ่อน                            
กลิ่น: หลากหลาย             รสชาติ: หลากหลาย         
pH: 4.1-4.3      จุดวาบไฟ: 117 °C 
จุดหลอมเหลว/จุดเยือกแข็ง : - 9 °C    จุดเดือดเริ่มต้นและช่วงของการเดือด : 248 °C                       

ความดันไอ: <0,1 hPa at 25 °C     ความหนาแน่น: 1.03 – 1.06 g/cm³ at 20 °C 
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10. ความเสถยีรและการเกิดปฏิกิริยา (stability and reactivity)  

 ความคงตัวทางเคมี: ไม่มีข้อมูล 
 สภาวะท่ีควรหลีกเล่ียง: หลีกเลี่ยงความร้อน ประกายไฟ เปลวไฟ และแหล่งติดไฟอ่ืนๆ 

ความเสถียรทางเคมี: เสถียรภายใต้การใช้ในสภาวะปกติ  
ความเป็นไปได้ในการเกิดปฏิกิริยาอันตราย: - 

            สารท่ีควรหลีกเลี่ยง: สารออกซิไดซิง 

11. ข้อมูลด้านพิษวิทยา (toxicological information)  

           การสัมผัสทางผิวหนัง: ระคายเคืองผิวหนัง อาจทำให้เกิดอาการแพ้     

การสัมผัสดวงตา: อาจจะระคายเคืองดวงตารุนแรง   

การกลืนกิน: อาการคลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อาจเกิดอันตรายจากการสำลัก  

การหายใจเข้าไป: ระคายเคืองทางเดินหายใจ หายใจลำบาก อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้     

12. ข้อมูลด้านระบบนิเวศ (ecological information)  

ข้อมูลเพิ่มเติมทางนิเวศ: ไม่มีข้อมูล 
Ecotoxicity: ไม่มีข้อมูล 

13. ข้อพิจารณาในการกำจัด (disposal considerations) 

การกำจัดสาร: สารเคมี และบรรจุภัณฑ์ต้องทิ้งเป็นขยะอันตราย ห้ามทิ้งในท่อระบายน้ำ ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนด
ท้องถิ่นของประเทศน้ันๆ 

14. ข้อมูลสำหรับการขนส่ง (transport information)  

14.1 UN number 
ADR/RID: -    IMDG: -    IATA: - 

14.2 UN proper shipping name 
ADR/RID: Not dangerous goods 
IMDG: Not dangerous goods 
IATA: Not dangerous goods 

14.3 Transport hazard class(es) 
ADR/RID: -    IMDG: -    IATA: - 

14.4 Packaging group 
ADR/RID: -    IMDG: -    IATA: - 

14.5 Environmental hazards 
ADR/RID: no    IMDG Marine Pollutant: no  IATA: no 

14.6 Special precautions for user 
no data available 
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15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ (regulatory information)  

This safety datasheet complies with the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006. 
15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture 

no data available 
15.2 Chemical Safety Assessment 

For this product a chemical safety assessment was not carried out 

16. ข้อมูลอ่ืน ๆ (other information)  

https://www.cdhfinechemical.com/images/product/msds/19_762453235_CloveOilforMicroscopy-CAS NO-8000-34-8-  

MSDS.pdf 

https://www.carlroth.com/medias/SDB-8662-IE-EN.pdf?context=bWFzdGVyfHNlY3VyaXR5RGF0YXNoZWV0c3wy 

NTY1NjN8YXBwbGljYXRpb24vcGRmfHNlY3VyaXR5RGF0YXNoZWV0cy9oYWUvaDhmLzg5NjQ5MjYwMTM0NzA

ucGRmfGQyYjk0MmI2ZWRmYzllMzAxMmExZjNiY2MyOTA4MmNjZTMwMzIzMzBiMGJhZDIzMGNjZTU0ZTcxMz

UyNTQ4YjU 
 
 
 
 
 

           ……………………………………………………..                                       ……………………………………………………..     
               (นางสาวสุภัทรา  ศิลปธารากุล)                                                    (นายภาคภูมิ  มนัสวรกิจ) 
                 ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ                                                        นายแพทย์ชำนาญการ 

                 ผู้จัดทำ                                                 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน 
                                                                        ผู้รับรอง      
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