สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม

แนวทางการจัดทํา
Chemical Safety Assessment (CSA)
และ Safety Data Sheet (SDS)

โดย ศูนยความเปนเลิศแหงชาติดา นการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พฤศจิกายน ๒๕๕๑

คํานํา
แนวทางการจัดทํา Chemical Safety Assessment (CSA) และ Safety Data Sheet (SDS) นี้เปน
รายงานฉบับที่สองของโครงการ “การจัดทําแนวทาง (Guideline) เพื่อพัฒนาผูประกอบการใหสามารถปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของกฎหมาย REACH” ซึง่ เปนรายงานตอจากรายงานฉบับแรก คือ “แผนทีก่ ารดําเนินงาน
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คูมือตางๆ ตลอดจนการแนะนําแหลงเรียนรู เว็บไซต ที่มีการจัดทําเพื่อชวยเหลือผูเกี่ยวของ
สาระของแนวทางการจัดทํา CSA และ SDS นี้ ประกอบดวยขอกําหนด และวิธีการประมวลขอมูลสารเคมี
ในการจัดทํา CSA และ SDS แนวทางการจัดทํา CSA แนวทางการจัดทํา SDS และตัวอยางแหลงขอมูลที่
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แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

บทที่ 1
บทนํา
การจัดการสารเคมีเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ตองใชขอมูลของการประเมินความปลอดภัยของ
สารเคมีประกอบกับลักษณะและโอกาสที่จะไดรับสารเมื่อมีการผลิตหรือใชสารนั้น
เพื่อหามาตรการปองกัน
แมวาผูประกอบการอุตสาหกรรมจะแสดงความ
ความเสี่ยงตออันตรายที่จะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
รับผิดชอบตอสังคมโดยรวมมือกันทําการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีที่ตนผลิตและใช แตยังคงมีสารเคมี
อีกเปนจํานวนมากที่ยังไมมีขอมูลสําหรับการประเมินความปลอดภัยของมัน
สหภาพยุโรปจึงประกาศใช
กฎหมาย REACH เพื่อเรงใหภาคอุตสาหกรรมคนควาหาขอมูลดานตาง ๆ ของสารเคมีที่ตนผลิตหรือนําเขาสู
สหภาพยุโรป
และเสนอขอมูลใหพิจารณาในรูปของรายงานการประเมินความปลอดภัยในการผลิตหรือใช
สารเคมีนั้น การประกาศใชกฎหมาย REACH มีผลกระทบอยางมากตออุตสาหกรรมทัง้ อุตสาหกรรมขนาดใหญ
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
นับตั้งแตป ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2544) ซึ่งเปนปที่มีการเผยแพรสมุดปกขาวเปนตนมา คณะผูวิจัยจากศูนย
ความเปนเลิศแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จึงไดรวมมือกับสํานักหอสมุดและศูนย
สารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตรบริการ โดยความสนับสนุนของสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย จัดทําเอกสาร “สาระและขอคิดเห็นตอสมุดปกขาวรางระเบียบของสหภาพยุโรปวาดวย
สารเคมีและขอเสนอการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมไทย”1
ซึ่งเปน
เอกสารภาษาไทยเลมแรก เผยแพรตั้งแตป พ.ศ. 2546 เพื่อกระตุน ใหทุกภาคสวนเกิดความตระหนักตอ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการประกาศใชกฎหมายฉบับนี้ และเตรียมความพรอมตั้งแตเนิ่นๆ ตอมาเมื่อ
คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปเผยแพรสาระของกฎหมายเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549)
คณะผูวิจัยไดแปลสาระกฎหมายเปนภาษาไทยและพิมพเปนหนังสือ “ระเบียบ REACH ฉบับภาษาไทย”2
เผยแพร เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 ซึ่งเปนเดือนที่กฎหมายประกาศบังคับใช นอกจากนี้ คณะผูว ิจัยยังได
ทํากิจกรรมหลายรูปแบบ ตั้งแตการจัดทําเว็บไซต3 เผยแพรบทความ หนังสือ ตลอดจนจัดสัมมนาเผยแพร
ความรูมาเปนระยะ ๆ เนื่องจากสาระของกฎหมาย REACH มีมากและสลับซับซอน และการทําความเขาใจทั้ง
กับตัวกฎหมายและคูมือตางๆ ที่ทยอยออกมาเปนลําดับตองอาศัยเวลาและพื้นฐานความรูหลายดาน
การดําเนินงานโครงการ “การจัดทําแนวทาง (Guideline) เพื่อพัฒนาผูป ระกอบการใหสามารถปฏิบัติ
ตามขอกําหนดของกฎหมาย REACH” โดยความสนับสนุนของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เปน
อีกกิจกรรมหนึง่ ของภาครัฐทีพ่ ยายามใหความชวยเหลือผูประกอบการ โดยการผลิตเอกสารรายงาน 3 เรือ่ ง
เผยแพรใหผูประกอบการไดทราบถึงความสําคัญของผลกระทบจากกฎหมาย REACH และเริ่มดําเนินการเพื่อ
รองรับผลกระทบไดทันเวลา รวมทั้งมีแนวทางในการดําเนินงานในระยะตอไปใหสอดคลองกับขอกําหนดของ
กฎหมายดังกลาว
1

วราพรรณ ดานอุตรา และ รดาวรรณ ศิลปะโภชากุล, “สาระและขอคิดเห็นตอสมุดปกขาวรางระเบียบของสหภาพยุโรปวาดวยสารเคมี
และขอเสนอการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมไทย”, หนวยขอสนเทศวัตถุอันตรายและความ
ปลอดภัย ศูนยวิจยั แหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2546
2
วราพรรณ ดานอุตรา และคณะ, “ระเบียบ REACH ฉบับภาษาไทย”, ศูนยความเปนเลิศแหงชาติดานการจัดการสิ่งแวดลอมและ
ของเสียอันตราย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2550
3
www.chemtrack.org/reachwatch/ และ www.chemtrack.org/reachcoach/
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รายงานฉบับแรก คือ “แผนที่การดําเนินงานตามกฎหมาย REACH (Map for REACH Compliance)”4
เปนรายงานที่จัดทําขึ้นเพื่อชวยใหผูที่ไมคุนเคยกับกฎหมาย REACH และยังไมมีเวลาที่จะศึกษาสาระใน
รูปแบบตางๆ
ซึง่ มีการเผยแพรมาแลวเปนระยะเวลาหลายป
ใชในการเริ่มทําความเขาใจขอกําหนด
กระบวนการ ความเกี่ยวของ และภาระหนาที่ของตน ขณะเดียวกันก็สามารถเลือกใชแหลงอางอิงตางๆ ที่
แนะนําไวในรายงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผลการศึกษาคูมือตาง ๆ ในสวนที่เกี่ยวของกับตน สําหรับการศึกษา
เชิงลึกตอไป
สําหรับรายงานฉบับนี้ คือ “แนวทางการจัดทํา Chemical Safety Assessment (CSA) และ Safety Data
Sheet (SDS)” เปนรายงานฉบับที่สอง ซึ่งเนนสาระสําคัญเชิงเทคนิค ทีผ่ ูอานจําเปนตองศึกษาความรูเบื้องตน
จากเอกสารรายงานฉบับแรก หรือเอกสารรายงานอื่นๆ ทีม่ ีการเผยแพรมาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งตองทําความ
เขาใจกับขอกําหนดของการจัดทํา CSA และ SDS ในรายงานฉบับนี้ประกอบดวย สรุปสาระหลัก และ
แนวทางการจัดทํา CSA รูปแบบการจัดทํา Chemical Safety Report (CSR) และความสัมพันธของ CSA CSR
และ SDS พรอมทั้งภาคผนวกอีก 9 ภาคผนวก ที่เกี่ยวของกับสาระหลัก ซึ่งผูที่จําเปนตองจัดทําเอกสารตอง
อานประกอบกันเพื่อใหเห็นภาพของความสําคัญและความสัมพันธของเอกสารตาง ๆ และความรับผิดชอบใน
การจัดทํารายงานใหถูกตองสมบูรณสอดคลองกับขอกําหนด โดยใชขอมูลจากแหลงขอมูลที่สืบคนและอางอิงได
สําหรับรายงานเรื่องที่สาม คือ รายงานฉบับสมบูรณของโครงการ ฯ5 ทีไ่ ดเพิ่มสวนการศึกษาสาระสําคัญ
และการใชงานของซอฟตแวร IUCLID 5 ซึ่งองคกรการจัดการสารเคมีแหงสหภาพยุโรป (European
Chemicals Agency, ECHA) แนะนําใหใชเปนเครื่องมือในการบันทึกขอมูลตางๆ และสาระของหลักสูตรการ
อบรม IUCLID 5 และกรณีศึกษาการจัดทํา CSR มารวมไวกับรายงานฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 ซึ่งผูเกี่ยวของ
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได
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บทที่ 2
การประเมินและการสื่อสารความปลอดภัยของสารเคมีในกฎหมาย REACH
เพื่อใหมีขอ มูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมีสําหรับใชจัดการความเสี่ยง ทั้งในกระบวนการผลิต
และการใช กฎหมาย REACH จึงกําหนดใหผูจดทะเบียนตอง ประเมินความปลอดภัยสารเคมี (Chemical
Safety Assessment, CSA) เมื่อผลิต / นําเขาสารเคมีปริมาณตั้งแต 10 ตันตอป โดยยื่นผลการประเมินความ
ปลอดภัยสารเคมีในรูปรายงานการประเมินความปลอดภัยสารเคมี (Chemical Safety Report, CSR) เปน
เอกสารประกอบการยื่นจดทะเบียน (มาตรา 10 และ 14) และเพื่อใหมีการใชสารนั้นไดอยางปลอดภัย กฎหมาย
ยังบังคับใหมีการสื่อสารขอมูลความรูที่ไดจากการประเมินความปลอดภัยนี้ รวมถึงมาตรการปองกันอันตราย
ใหผูเกี่ยวของในหวงโซอุปทานทราบ โดยใช เอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Safety Data
Sheet, SDS) เปนเครื่องมือสื่อสาร (มาตรา 31) โดยกําหนดรูปแบบเนือ้ หาของเอกสารขอมูลความปลอดภัย
ของสารเคมีใหมีลักษณะเปนสาระโดยยอของรายงานการประเมินความปลอดภัย การประเมินและการสื่อสาร
เกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมี จะตองครอบคลุมลักษณะและโอกาสการไดรับสารจากการผลิตหรือใชสาร
นั้น (Exposure Scenario, ES) ในรูปที่ 1 แสดงความสัมพันธของการจัดทํา CSA CSR และ SDS
ผูเกี่ยวของในหวงโซอุปทาน

สื่อสาร

เอกสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมี (SDS)
สรุป
สาระ

องคกรกลาง

การจดทะเบียน และ การขออนุญาต

ผูผลิต/นําเขา/ใชสารเคมี

รายงานการประเมินความปลอดภัยสารเคมี (CSR)

การประเมินความปลอดภัยสารเคมี (CSA)

รูปที่ 1 ความสัมพันธของการจัดทํา CSA CSR และ SDS
2.1 ผูที่มีหนาที่ตอ งประเมินความปลอดภัยสารเคมี คือ





ผูผลิต ผูนําเขาสารเคมีในรูปสารเคมีหรือในรูปเคมีภัณฑ
ผูใชปลายน้ํา (Downstream User, DU) ที่ใชสารเคมีไมตรงกับที่ผูจดทะเบียนระบุในรายงานการ
ประเมินความปลอดภัยสารเคมี (CSR)
ผูผลิต ผูนําเขาผลิตภัณฑ (producer / importer of article) ที่มีสารเคมีที่ตั้งใจใหมีการปลดปลอย
ออกมาขณะใชงาน (intended to be released) หากยังไมไดจดทะเบียนสําหรับการใชนนั้
ผูผลิต / ผูนําเขา หรือผูใชปลายน้ําที่ตองยื่นขออนุญาตผลิตหรือใชสารนัน้
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ทั้งนี้เพื่อใหมีขอ มูลการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีสมบูรณที่สุด และครอบคลุมทุกลักษณะและ
โอกาสที่จะไดรับสารนั้น ๆ
2.2 สารเคมีที่ไดรบั การยกเวนไมตองประเมินความปลอดภัยสารเคมี มีดังนี้






สารเคมีในเคมีภัณฑที่มีความเขมขนต่ํากวาขีดจํากัดความเขมขน (concentration limit) ของการ
จําแนกสารเคมีในเคมีภัณฑ
สารที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการผลิตที่แยกออกมา ณ สถานที่ผลิต (on-site isolated
intermediates) หรือ และสารที่เกิดขึ้นระหวางกระบวนการผลิตที่แยกออกมาและมีการขนยาย
(transported isolated intermediates)
สารที่ขออนุญาตใชเพื่อการวิจัย ถึงแมวาจะมีปริมาณการใชเกิน 10 ตันตอป
สารเคมีที่ถูกควบคุมการใชโดยกฎหมายเฉพาะอื่นอยูแลว เชน ยา สารปราบศัตรูพืช

นอกจากนี้สําหรับผลิตภัณฑประเภทภาชนะบรรจุอาหารและเครื่องสําอาง ไดรับการยกเวนจากขั้นตอนการ
ประเมินอันตรายตอสุขภาพมนุษยสําหรับกระบวนการประเมินความปลอดภัยสารเคมี
2.3 การประเมินความปลอดภัยสารเคมี (CSA)
การประเมินความปลอดภัยสารเคมี คือ กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการผลิตหรือการใชสารเคมี
ทั้งจากคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี ความเปนอันตรายตอสุขอนามัยมนุษยและสิ่งแวดลอม จุดประสงคของ
การกําหนดใหจัดทํา CSA นั้นเพื่อใหมีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการผลิต และ/หรือ ใชสารเคมี
และเพื่อใหมั่นใจวาความเสี่ยงนั้นมีการควบคุมอยางเหมาะสม การประเมินความปลอดภัยสารเคมีจะตองทํา
อยางเขมขนเพียงใด ขึ้นอยูก ับปริมาณและความเปนพิษของสารเคมีนนั้ ๆ ที่ผูจดทะเบียนแตละรายผลิต นําเขา
หรือใช
การประเมินความปลอดภัยสารเคมี ประกอบดวยการประเมินดานตาง ๆ ดังนี้
 การประเมินความเปนอันตรายตอสุขอนามัยมนุษย (Human Health hazard assessment) คือ การ
ประเมิน เพื่อหาระดับความเขมขนของสารเคมีที่กอใหเกิดผลกระทบตอสุขอนามัย
 การประเมินความเปนอันตรายดานกายภาพและเคมี (Physicochemical hazard assessment) เพื่อ
จําแนกประเภทของลักษณะความเปนอันตรายและการติดฉลากของสารเคมี (Classification and
Labelling)
 การประเมินความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม (Environmental hazard assessment) เพื่ออนุมาน
ระดับความเขมขนของสารเคมีที่กอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
 การประเมินการตกคางยาวนาน การสะสมไดในสิ่งมีชีวิต และเปนพิษ (Persistent, Bioaccumulative and Toxic, PBT) และการตกคางไดนานและการสะสมไดดีมากในสิ่งมีชีวิต (very
Persistent and very Bio-accumulative, vPvB) ของสารเคมี
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ถาสารเคมีที่ประเมินเขาขายเปนสารอันตราย หรือเปนสารเคมีที่ตกคางยาวนาน สะสมในสิ่งมีชีวิตและ
เปนพิษ /หรือเปนสารที่ตกคางไดยาวนานมากและสะสมในสิ่งมีชีวิตไดดีมาก จะตองจัดทําการประเมินในเรื่อง
ตอไปนี้ดวย
 การประเมินการไดรับสาร (Exposure assessment) เปนการระบุถึงการใชประโยชนที่เกี่ยวของของ
สารเคมี รวมถึงการทํา Exposure Scenario (ES) และการประเมินปริมาณการไดรับสัมผัสของ
มนุษยและการปนเปอนสูสิ่งแวดลอมของสารเคมี ที่เปนผลมาจากการดําเนินการตามเงื่อนไขทีร่ ะบุ
อยูใน ES
 การจัดลักษณะของความเสี่ยง (Risk Characterisation) เปนขั้นตอนสุดทายของการประเมินความ
ปลอดภัยสารเคมี เพื่อระบุถึงการควบคุมที่เหมาะสมตอความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสารเคมี ซึ่งจะ
ประกอบดวยการประเมินลักษณะของความเสี่ยงทั้งทางดานสุขอนามัยและดานสิ่งแวดลอม
การประเมินความปลอดภัยสารเคมี มีคาสําคัญที่ใชในการพิจารณา 2 คา คือ derived no effect levels
(DNELs) และ predicted no effect concentrations (PNECs) ซึ่งเปนคาที่ไดจากการคํานวณเพื่อใชในการระบุ
ระดับความเปนอันตรายของสารเคมีที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอมตามลําดับ (รายละเอียดแสดงใน หนา 17 และ
หนา 20)
การประเมินความปลอดภัยของสารเคมีเปนภาระและตองเสียคาใชจาย กฎหมาย REACH อนุญาตใหผู
จดทะเบียนสารเคมีตัวเดียวกันรวมกันประเมินความปลอดภัยของสารนั้นได แตไมเปนมาตรการบังคับ ผูยื่นจด
ทะเบียนจึงอาจพิจารณาดําเนินการประเมินสารเคมีรวมกันในเวทีแลกเปลี่ยนขอมูลสารเคมี
(Substance
Information Exchange Forum, SIEF) และสามารถรักษาความลับทางการคาเกี่ยวกับปริมาณการใชสารเคมี
ของตนได โดยการแตงตั้งใหบุคคลที่สามเปนตัวแทนในการแบงปนขอมูลและดําเนินการประเมินความปลอดภัย
ใน SIEF แทน
2.4 รายงานการประเมินความปลอดภัยสารเคมี (CSR)
รายงานการประเมินความปลอดภัยสารเคมี คือ เอกสารที่รวบรวมขอมูลจากกระบวนการประเมินความ
ปลอดภัยสารเคมี ซึ่งใชเปนเอกสารสําหรับการยื่นจดทะเบียนสารเคมีที่มีปริมาณตั้งแต 10 ตันตอป และเปน
เอกสารสําหรับการขออนุญาตใชสารเคมีที่อยูในรายการสารเคมีที่ตองขออนุญาต
การจัดทํารายงานประเมินความปลอดภัยสารเคมีเปนขั้นตอนสุดทายของการประเมินความปลอดภัย
สารเคมี (ดูรูปที่ 4 หนา 12) โดยขอมูลที่แสดงอยูในรายงานความปลอดภัยสารเคมี แบงเปน 2 สวน ดังนี้
 Part A : เปนขอมูลเกีย่ วกับบทสรุปของมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่มีอยูใน CSR นัน้ ๆ
และการยืนยันวามาตรการการจัดการความเสี่ยงนั้นไดมีการนําไปใชปฏิบัติจริง
รวมถึงมีการ
สื่อสารภายในหวงโซอุปทาน
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 Part B : เปนขอมูลทางดานเทคนิคเกีย่ วกับคุณสมบัติของสารเคมีที่ไดจากกระบวนการ
ประเมินความปลอดภัยสารเคมี
หัวขอที่ตองรวมอยูใน Part A และ Part B แสดงไวใน หนา 24 และ 25
2.5 เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS)
SDS คือ เอกสารที่ใชสําหรับสื่อสารขอมูลความปลอดภัยของสารเคมีภายในหวงโซอุปทาน ซึ่งภายใน
เอกสารประกอบดวยขอมูลเฉพาะของสารเคมีหรือเคมีภัณฑเกี่ยวกับคุณสมบัติ ลักษณะความเปนอันตราย พิษ
วิธใี ช การเก็บรักษา การขนสง การกําจัดและการจัดการอื่นๆ เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับสารเคมีหรือ
เคมีภัณฑนั้นเปนไปอยางถูกตองและปลอดภัย ตามกฎหมาย REACH มาตรา 31(6) กําหนดให SDS
ประกอบดวย 16 หัวขอ เรียงลําดับ ดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี/เคมีภัณฑ และบริษทั ผูผลิตและจัดจําหนาย
(Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking)
2. ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย (Hazards Identification)
3. องคประกอบ และขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม (Composition/Information on Ingredients)
4. มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)
5. มาตรการผจญเพลิง (Fire Fighting Measures)
6. มาตรการการควบคุมการแพรกระจายจากอุบัติเหตุ (Accidental Release Measures)
7. ขอปฏิบัติการใชสารและการเก็บรักษา (Handling and Storage)
8. การควบคุมการไดรับสาร/การปองกันสวนบุคคล(Exposure Controls/Personal Protection)
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)
10. ความเสถียรและความไวตอปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)
11. ขอมูลทางพิษวิทยา (Toxicological Information)
12. ขอมูลเชิงนิเวศ (Ecological Information)
13. ขอคํานึงถึงในการกําจัดทิ้ง (Disposal Considerations)
14. ขอมูลการขนสง (Transport Information)
15. ขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ (Regulatory Information)
16. ขอมูลอื่นๆ (Other Information)
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2.6 extended Safety Data Sheet (eSDS)
กฎหมาย REACH กําหนดใหผูผลิตตองจัดทําและใช SDS เปนเครื่องมือในการสื่อสารขอมูลความ
ปลอดภัยของสารเคมีหรือเคมีภัณฑในหวงโซอุปทาน นอกจากนี้ ผูใชสารเคมีมีหนาที่ตองแจงลักษณะการใช
สารเคมี (Identified uses) ของตนเองแกผูผลิตหรือผูจําหนาย (supplier) เพื่อใหผูผลิตหรือผูจําหนายสารเคมี
สามารถจัดเตรียม extended Safety Data Sheet (e-SDS) ซึ่งประกอบดวย ES ของลักษณะการใชสารเคมีนนั้
แนบอยูในภาคผนวกไดอยางเหมาะสม เพื่อใหผูใชสามารถใชสารเคมีนนั้ ไดอยางปลอดภัยตามลักษณะการใช
งานของตนเอง

ผูผลิต / ผูจําหนายสารเคมี
Extended
Safety Data
Sheet

Safety
Data
Sheet

การระบุลักษณะการใช
สารเคมี (Identified uses)

ผูใชสารเคมี
รูปที่ 2 ความสัมพันธของการระบุลักษณะการใชสารเคมี SDS และ eSDS
Extended Safety Data Sheet คือ เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมีที่มี Exposure Scenario (ES)
ซึ่งเปนชุดของขอมูลที่บรรยายถึงการผลิตหรือใชสารเคมีตลอดวงจรชีวิตและขอมูลเกี่ยวกับขอแนะนําในการ
ควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการไดรับสารเคมีของมนุษยและสิ่งแวดลอม แนบอยูในภาคผนวก (รายละเอียด
ขอมูลใน ES แสดงใน หนา 39)
2.7 ความสอดคลองของรายงานการประเมินความปลอดภัยสารเคมี และเอกสารขอมูลความ
ปลอดภัยสารเคมี
รายงานการประเมินความปลอดภัยสารเคมี (CSR) เปนเอกสารที่รวบรวมขอมูลตางๆ จากกระบวนการ
ประเมินความปลอดภัยสารเคมี ซึ่งใชเปนเอกสารประกอบการจดทะเบียน และการขออนุญาตใชสารเคมี สวน
เอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) คือ เอกสารที่ใชสําหรับสื่อสารขอมูลความปลอดภัยภายในหวงโซ
อุปทาน โดยขอมูลที่อยูใน SDS นั้นตองมีความสอดคลองกับขอมูลใน CSR ที่ไดจากกระบวนการ CSA ซึ่ง
เปรียบเสมือนการสรุปขอมูลตางๆ ที่อยูใน CSR เพื่อใชในการสื่อสารนั่นเอง ความเกี่ยวของของขอมูลที่อยูใน
CSR และ SDS เมื่อพิจารณาจากหัวขอใน SDS และ CSR Part B จะสามารถจัดกลุมของหัวขอที่มีความ
สอดคลองกันได ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 หัวขอที่มีความสอดคลองกันของ CSR และ SDS
หัวขอใน Part B ของ CSR
1. ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี และคุณสมบัติทาง
กายภาพและเคมี (Identity of the substance
and physical and chemical properties)

2. การผลิตและการใช (Manufacture and use)

3. การจําแนกประเภทและการติดฉลาก
(Classification and Labelling)

หัวขอใน SDS
1. ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี/เคมีภัณฑ และ
บริษัทผูผลิตและจัดจําหนาย (Identification of
the substance/preparation and of the
company/undertaking)
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and
Chemical Properties)
1. ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี/เคมีภัณฑ และ
บริษัทผูผลิตและจัดจําหนาย (Identification of
the substance/preparation and of the
company/undertaking)
ภาคผนวก : Exposure Scenario (ES)
2. ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย (Hazards Identification)
3. องคประกอบ และขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม
(Composition/Information on Ingredients)
15. ขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ (Regulatory
Information)
2. ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย (Hazards Identification)
12. ขอมูลเชิงนิเวศ (Ecological Information)
2. ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย (Hazards Identification)
11. ขอมูลทางพิษวิทยา (Toxicological Information)
2. ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย (Hazards Identification)
9. คุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Physical and
Chemical Properties)

4. คุณสมบัติเกี่ยวกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงใน
สิ่งแวดลอม (Environmental fate properties)
5. การประเมินความอันตรายตอสุขอนามัย
(Health hazard assessment)
6. การประเมินความเปนอันตรายจากคุณสมบัติ
ทางกายภาพและเคมีที่มีผลตอสุขอนามัย
มนุษย (Human health hazard assessment
of physico-chemical properties)
7. การประเมินความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
2. ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย (Hazards Identification)
(Environmental hazard assessment)
12. ขอมูลเชิงนิเวศ (Ecological Information)
8. การประเมินการตกคางยาวนาน การสะสมไดใน 2. ขอมูลเกี่ยวกับอันตราย (Hazards Identification)
สิ่งมีชีวิต และเปนพิษ และการตกคางได
11. ขอมูลทางพิษวิทยา (Toxicological Information)
ยาวนานมาก และการสะสมไดดีมากในสิ่งมีชีวิต 12. ขอมูลเชิงนิเวศ (Ecological Information)
(PBT and vPvB assessment)
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แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

ตารางที่ 1 หัวขอที่มีความสอดคลองกันของ CSR และ SDS (ตอ)
หัวขอใน Part B ของ CSR
9. การประเมินการไดรับสาร
(Exposure assessment)

10. การจัดลักษณะของความเสี่ยง
(Risk characterisation)

หัวขอใน SDS
1. ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี/เคมีภัณฑ และ
บริษัทผูผลิตและจัดจําหนาย (Identification of
the substance/preparation and of the
company/undertaking)
7. ขอปฏิบัติการใชสารและการเก็บรักษา
(Handling and Storage)
8 การควบคุมการไดรับสาร / การปองกันสวนบุคคล
(Exposure Controls/Personal Protection)
13. ขอคํานึงถึงในการกําจัดทิ้ง
(Disposal Considerations)
ภาคผนวก : Exposure Scenario (ES)
8 การควบคุมการไดรับสาร / การปองกันสวนบุคคล
(Exposure Controls/Personal Protection)
ภาคผนวก : Exposure Scenario (ES)

2.8 ภาพรวมกระบวนการจัดทํา CSA CSR และ SDS
กระบวนการจัดทํา CSA CSR และ SDS ตองอาศัยพื้นฐานความรูเชิงเทคนิคและประสบการณจาก
ผูเชี่ยวชาญหลากหลายสาขาดวยกัน โดยแนวทางของวิธีการประมวลขอมูลในดานตางๆ ทั้งทางดานกายภาพ
และเคมี พิษวิทยา และสิ่งแวดลอม ขัน้ ตอนการจัดทําตางๆ แสดงไวโดยสังเขปในรูปที่ 3 และแสดงรายละเอียด
อยูใน หนา 13 และ หนา 26
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กระบวนการประเมินความปลอดภัยสารเคมี
ขั้นที่ 1

ขอมูล : ขอมูลที่มีอยู
ขอมูลที่ตองการ
 ขอมูลคุณสมบัติของสาร
 การผลิต ใช ปริมาณ โอกาสการไดรับสาร การจัดการความเสี่ยง
ขั้นที่ 3

ขั้นที่ 2

การประเมินความเปนอันตราย
(Hazard Assessment, HA)
 การจําแนกความเปนอันตรายและบทสรุป PBT
 ปริมาณ/ ความเขมขนที่จะทําใหเกิดผลกระทบ

การประเมินการไดรับสาร
(Exposure Assessment, EA)
 จัดทํา Exposure Scenario (RMM และ OC)
 ประมาณการณระดับความเขมขนที่จะไดรับ

ขั้นที่ 2

หยุด
ทํา
รายงาน
CSR
สื่อสาร
ES ผาน
eSDS

ไม

อันตราย
หรือ PBT

ขั้นที่ 6

ใช

ขั้นที่ 4

ลักษณะความเสี่ยง (Risk Characterisation, RC)
ขั้นที่ 5

ใช

ความเสี่ยง
ถูกควบคุม

ไม

ตองจัดทําเมื่อทํา CSA
จัดทําเมื่อสารนั้นเปน อันตราย หรือ PBT/vPvB

รูปที่ 3 สรุปกระบวนการและความเกี่ยวของของการทํา CSA CSR และ SDS
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แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

บทที่ 3
แนวทางการประเมินความปลอดภัยสารเคมี (CSA)
การประเมินความปลอดภัยสารเคมี เปนการประเมินเพื่อแสดงใหเห็นวาความเสี่ยงที่เกิดจากการผลิต / ใช
สารเคมีนั้นถูกควบคุมอยางเหมาะสม เพราะการควบคุมความเสี่ยงนั้นครอบคลุม Operational Condition (OC)
ดวย เชน ความถี่และระยะเวลา ปริมาณการใชสารเคมี เปนตน นอกจากนี้ยังรวมถึงมาตรการการจัดการความ
เสี่ยง เชน ระบบระบายอากาศเฉพาะที่ (local exhaust ventilation) ประเภทถุงมือ และการกําจัดของเสีย เปน
ตน ซึ่งเกณฑการพิจารณาวาความเสี่ยงนั้นถูกควบคุมอยางเหมาะสมหรือไมนั้น คือ ความเขมขนที่ไดรับสาร
นั้นตองไมเกินระดับที่อนุมานวาไมกอใหเกิดผลกระทบทั้งสุขอนามัยมนุษยและสิ่งแวดลอม
ขอกําหนดของการประเมินความปลอดภัยสารเคมี อยูใน Annex I ของกฎหมาย REACH* และคูมอื
Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment** ขอกําหนดที่ตองดําเนินการ
ประเมินสามารถปรับเปลี่ยนได โดยพิจารณาจากขอมูลคุณสมบัติของสารเคมี ผลลัพธของการประเมินความ
เปนอันตราย การจําแนกประเภทและการติดฉลาก และคาประมาณการณของการไดรบั สาร ผูผลิตหรือผูนําเขา
สารเคมีตองประเมินหาวิธีที่สามารถควบคุมความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพที่สุด
3.1

กระบวนการจัดทํา CSA

CSA เปนกระบวนการที่สามารถปรับเปลี่ยนได ทั้งนีข้ ึ้นกับขอมูลคุณสมบัติสารเคมีที่มีอยูและผลลัพธ
จากการประเมินความเปนอันตราย การจําแนกประเภทและติดฉลากของสารเคมี และการประมาณการไดรับ
สาร ผูผลิต ผูน าํ เขา และผูใชปลายน้ําที่ตองการดําเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี จึงตองหาวิธีประเมิน
ที่พิจารณาแลววามีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งรวมถึงการหาขอมูลคุณสมบัติของสารเคมีที่ตองใชเพื่อการประเมิน
และการควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
กระบวนการจัดทํา CSA แบงเปน 6 ขั้นตอน (รูปที่ 4) คือ
1) การเก็บรวบรวมและผลิตขอมูลที่ตองใช เชน คุณสมบัติของสารเคมี
2) การประเมินความเปนอันตราย (Hazard Assessment)
ถาผลลัพธของการประเมินพบวาสารเคมีนนั้ เขาขายเปนสารอันตรายตาม Directive 67/548/EEC หรือ
1999/45/EC หรือเปนสาร PBT / vPvB ตองจัดทําขั้น 3 และ 4 ตอไป
3) การประเมินการไดรับสาร (Exposure Assessment) เปนการระบุถึงการใชประโยชนที่เกี่ยวของของ
สารเคมี รวมถึงการทํา Exposure Scenario
4) การจัดลักษณะของความเสี่ยง (Risk Characterisation)
5) การแกไข CSA (Potential CSA iterations)
6) เมื่อความเสี่ยงถูกควบคุมอยางเหมาะสม นําขอมูลจากการประเมินความปลอดภัยสารเคมีจัดทําเปน
รายงานความปลอดภัยสารเคมี และสื่อสารขอมูลนั้นผาน ES / e-SDS ในหวงโซอุปทาน
* ดาวนโหลดไดที่ http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:136:SOM:EN:HTML

** ดาวนโหลดไดที่ http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/information_requirements_en.htm?
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บทที่ 3 แนวทางการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

รวบรวมและแบงปนขอมูล
พิจารณาขอมูลที่ตองการ
ระบุชองวางขอมูล (gap)
ผลิตขอมูลใหม / เสนอยุทธศาสตรการ
ทดสอบ

ขั้นที่ 1

การปนเปอน โอกาสการไดรับสาร
 พิจารณาขอมูลที่ตองการ

การประเมินความเปนอันตราย
ขั้นที่ 2
(Hazard Assessment)

สุขอนามัย

 รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการใช เงื่อนไขการใช

ขั้นที่ 3

การประเมินการไดรับสาร
(Exposure Assessment)

เปน สารอันตราย
PBT/ vPvB ?

ขั้นที่ 5
แกไข CSA
(Potential
CSA
iterations)

Exposure Scenario

กายภาพ-เคมี
สิ่งแวดลอม

ยกเวนการ
ประเมินการไดรับ
สาร

C&L
DNEL, PNEC

การทดสอบการ
ไดรับสาร

ขั้นที่ 5
การประมาณ
การไดรับสาร
(Exposure Estimation)

ประเมิน
PBT/ vPvB

การจัดลักษณะของความเสี่ยง (Risk Charecterisation)
ลักษณะของความเสี่ยง บนพื้นฐานของการควบคุมความเสี่ยง
 Human exposure < DNEL หรือ PEC < PNEC
 สําหรับสารเคมีที่ไมมีขีดจํากัด (no-threshold)
 สําหรับ PBT / vPvB : ลดการปนเปอนและการไดรับสาร

ไม

ความเสี่ยงถูกควบคุม

ขั้นที่ 4

ไม

ใช
 จัดทํารายงานความปลอดภัยสารเคมี (CSR)
 ถาเปนสารอันตราย หรือ PBT / vPvB ตองมี ES รวมอยูใน CSR ดวย
 สื่อสารลงในหวงโซอุปทานดวย ES ซึ่งแนบไปกับ SDS

รูปที่ 4 กระบวนการการจัดทําการประเมินความปลอดภัยสารเคมี (CSA)
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ขั้นที่ 6

แกไขเงื่อนไขการ
ใชสารเคมี หรือ
ขอมูลการไดรับ
สาร หรือ ขอบเขต
ของ ES

บทที่ 3 แนวทางการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บ รวบรวม และการผลิตขอมูลที่ตองใช
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนกอนการประเมินความปลอดภัยสารเคมี เปนการเก็บ รวบรวมขอมูลที่ตองใช
(required information) และขอมูลที่มีอยู (available information) เกี่ยวกับคุณสมบัติของสารเคมี เชน ขอมูล
การเปลี่ยนแปลงของสารเมื่อปนเปอนลงสูสิ่งแวดลอม ขอมูลดานพิษวิทยาและนิเวศพิษวิทยาที่เกี่ยวของกับ
สารเคมี แหลงที่มาของขอมูลอาจมาจากขอมูลภายในองคกรเอง ขอมูลที่เผยแพร หรือขอมูลจากเวที
แลกเปลี่ยนขอมูลสารเคมี (Substance Information Exchange Forum, SIEF) เปนตน โดยจํานวนขอมูล
คุณสมบัติสารเคมีที่ตองมีอยูในเอกสารรวมขอมูลทางเทคนิค (Technical Dossier) ที่ใชสําหรับการจดทะเบียน
นั้น ขึน้ อยูกับปริมาณสารเคมีที่ผลิตหรือนําเขาไปยังสหภาพยุโรป ซึ่งเปนขอมูลที่กําหนดอยูใน Annex VII –
Annex X ของกฎหมาย REACH ดังตารางที่ 2 – ตารางที่ 4 แตสําหรับการประเมินความปลอดภัยสารเคมีนั้น
ขอมูลคุณสมบัติที่ตองนํามาใชสําหรับการพิจารณาไมไดขึ้นอยูกับปริมาณสารเคมี แตขึ้นอยูกับโอกาสในการ
ไดรับสาร และลักษณะคุณสมบัติเฉพาะตัวของสารเคมีตัวนั้นๆ
นอกจากขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารเคมีแลว ยังมีขอมูลอื่นๆ ของสารเคมีที่จําเปนสําหรับการ
ประเมินความปลอดภัยสารเคมี เชน องคประกอบของสารเคมี กระบวนการผลิต ลักษณะการใชของสารเคมี
แนวทางการใชสารเคมีอยางปลอดภัย เปนตน ซึ่งขอมูลเหลานี้เปนขอมูลที่ตองมีอยูในเอกสารรวมขอมูลทาง
เทคนิคดวยเชนกัน รายละเอียดขอมูลในเอกสารรวมขอมูลทางเทคนิคแสดงในภาคผนวก 1
ตารางที่ 2 ขอมูลที่ตองใชสําหรับการจดทะเบียนสารเคมีปริมาณ 10 – 100 ตันตอป
คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ
1) State of substance at 20°C
and 101.3 kPa
2) Melting/freezing point
3) Boiling point
4) Relative density
5) Vapour pressure
6) Surface tension
7) Water solubility
8) Partition coefficient
n-octanol / water
9) Flash point
10) Flammability
11) Explosive properties
12) Self-ignition temperature
13) Oxidising properties
14) Granulometry

คุณสมบัติทางพิษวิทยา
1) Skin irritation or corrosively evaluation
or in vitro tests
2) Eye irritation evaluation or in vitro tests
3) Skin sensitization evaluation or local
lymph node assay
4) Mutagenicity
5) Acute oral toxicity
6) In vivo skin irritation
7) In vivo eye irritation
8) In vitro gene mutation assay
9) In vitro chromosome aberration test
10) Acute inhalation or dermal toxicity
11) 28-day repeat-dose study (normally rat,
oral exposure)
12) Reproductive/Developmental toxicity
screening study
13) Toxicokinetic assessment

คุณสมบัติทางนิเวศพิษวิทยา
1) Acute Daphnia toxicity
2) Algae growth inhibition
3) Ready Biodegradation
4) Acute fish toxicity
5) Activated sludge respiration
inhibition test
6) Further biodegradation
7) Hydrolysis test
8) Adsorption/ desorption
screening test

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก 2)

13

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

บทที่ 3 แนวทางการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

ตารางที่ 3 ขอมูลที่ตองใชสําหรับการจดทะเบียนสารเคมีปริมาณ 100 – 1,000 ตันตอป
คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ
1) – 14) ขอมูลตามตาราง 2
15) Stability in organic solvents
and identification
of degradation products
16) Dissociation constant
17) Viscosity

คุณสมบัติทางพิษวิทยา
1) – 13) ขอมูลตามตาราง 2
14) In vivo mutagenicity studies
15) 28-day or 90-day repeat dose
study in the rat
16) Pre-natal development
toxicity study
17) Two-generation reproductive
toxicity study

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3)
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คุณสมบัติทางนิเวศพิษวิทยา
1) – 8) ขอมูลตามตาราง 2
9) Long-term Daphnia toxicity
10) Long-term fish toxicity
11) Simulation test on the
ultimate degradation in
surface water
12) Soil simulation test
13) Sediment simulation test
14) Identification of
degradation products
15) Fish bioaccumulation
study
16) Further adsorption/
desorption study
17) Short term toxicity to
invertebrates (earthworm)
18) Study of the effects on soil
micro-organisms
19) Short-term toxicity to
plants

บทที่ 3 แนวทางการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

ตารางที่ 4 ขอมูลที่ตองใชสําหรับการจดทะเบียนสารเคมีปริมาณมากกวา 1,000 ตันตอป
คุณสมบัติทางพิษวิทยา
1) – 17) ขอมูลตามตาราง 2 และ 3
18) Further mutagenicity studies
19) Long-term repeat-dose (> 12 months) study
in the rat
20) Further toxicity study to investigate specific
concerns
21) Two-generation reproductive toxicity study in
the rat
22) Developmental toxicity (OECD 414)
23) Carcinogenicity study (often combined with
the previous study, usually in the rat)

คุณสมบัติทางนิเวศพิษวิทยา
1) – 19) ขอมูลตามตาราง 2 และ 3
20) Further biodegradation in water, sediment, soilcovering degradation rate and identification of
relevant degradation products
21) Further environmental fate and behaviour studies
22) Long-term earthworm toxicity
23) Long-term toxicity to other soil invertebrates
24) Long-term plant toxicity
25) Long-term toxicity to sediment organisms
26) Long-term or reproductive bird toxicity

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ภาคผนวก 2 ภาคผนวก 3 และภาคผนวก 4)

การประเมินความเสี่ยงของสารเคมีตองใชขอมูลหลากหลายและรวบรวมมาจากหลายแหลง เพื่อใหการ
ประเมินความเสี่ยงของสารเคมีเปนไปอยางครบถวน จึงควรทํา Data Gap Analysis เพื่อตรวจสอบวาขอมูลที่มี
อยูครบถวนสมบูรณตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม
และตรวจสอบคุณภาพของขอมูล
ที่จะนํามาใชดวย
(Information Evaluation)
สําหรับขอมูลทีย่ ังขาดอยู หากเปนขอมูลที่ตองทําการทดสอบกับสัตวมีกระดูกสันหลังเพิม่ เติม จะตอง
ทําขอเสนอการทดสอบ (Testing Proposal) เสนอใหองคกรกลางพิจารณาเห็นชอบกอน
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บทที่ 3 แนวทางการประเมินความปลอดภัยสารเคมี

ขั้นตอนที่ 2 การประเมินความเปนอันตราย (Hazard Assessment)
การประเมินความเปนอันตราย มีจุดประสงคเพื่อจําแนกประเภทและติดฉลากสารเคมี (C&L) การหา
ปริมาณและความเขมขนที่จะเกิดผลกระทบตอสุขอนามัยมนุษยและสิ่งแวดลอม และการจัดทําบทสรุปวาสารที่
ประเมินมีคุณสมบัติเปน PBT / vPvB หรือไม
การประเมินความเปนอันตราย แบงเปน 4 ดาน ไดแก
1) การประเมินความเปนอันตรายตอสุขอนามัยมนุษย (Human Health hazard assessment) คือการ
ประเมิน คํานวณระดับความเขมขนของสารเคมีที่กอใหเกิดผลกระทบตอสุขอนามัย
2) การประเมินความเปนอันตรายดานกายภาพและเคมี (Physicochemical hazard assessment) เปน
การประเมินการจําแนกประเภทและการติดฉลาก (Classification and Labelling, C&L) ของสารเคมี
3) การประเมินความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม (Environmental hazard assessment) เปนการประเมิน
คาดการณระดับความเขมขนของสารเคมีทกี่ อใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
4) การประเมินการตกคางยาวนาน การสะสมไดในสิ่งมีชีวิต และเปนพิษ (Persistent, Bio-accumulative
and Toxic, PBT) และการตกคางยาวนานมากและการสะสมไดดีมากในสิ่งมีชีวิต (very Persistent
and very Bio-accumulative, vPvB) ของสารเคมี (หรือสารเคมีที่มีโครงสรางใกลเคียง)
การจําแนกประเภทและการติดฉลากของสารเคมีและเคมีภณ
ั ฑ ปฏิบัติตามขอกําหนดของ Directive
67/548/EEC และ 1999/45/EC ตามลําดับ อยางไรก็ตาม จะมีการนํา EU Regulation for Classification,
Labelling and Packaging of Substances and Mixture (CLP) มาใชแทน Directive ทั้ง 2 ฉบับซึ่งจะ
ประกาศบังคับใชภายในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 โดยขอกําหนดในกฎหมายฉบับนี้จะสอดคลองกับ Globally
Hazarmonised System (GHS) ดังนั้น ณ ปจจุบัน (กันยายน พ.ศ. 2551) การทํา C&L ยังตองใชขอกําหนด
ของ Directive 67/548/EEC และ 1999/45/EC อยู แตเมือ่ กฎหมาย CLP ประกาศบังคับใช การทํา C&L ตอง
ปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมาย CLP แทน
เพื่อลดการทดลองกับสัตวมีกระดูกสันหลัง (in-vivo) กฎหมาย REACH กําหนดใหใชผลการทดลอง
จาก Quantitative Structure-Activity Relationships (QSARs)* แทนการทดลองใหมกับสัตวทดลอง ในบาง
กรณีอาจมีการยกเวนไมตองรวบรวมขอมูลครบตามขอกําหนดก็ได หากพิจารณาแลวเห็นวาการไดรบั สารนัน้ มี
Quantitative Structure-Activity Relationships (QSARs)

เปนการสรางโมเดลทางทฤษฎีเพื่อใชในการทํานายคุณสมบัติทางกายภาพ ชีวภาพ และคุณสมบัติที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมของโมเลกุล บางครั้ง
เรียกวา in silico หรือ Computational Toxicity ซึ่งเปนโมเดลทางคณิตศาสตร เปนการคํานวณเพื่อหาความสัมพันธทางโครงสรางทางเคมีของสาร
ที่มีตอคุณสมบัติทางกายภาพและชีวภาพ โดยใชขอมูลจาก QSAR รวมกับขอมูลจากการทดสอบชนิดอื่น เพื่อลดปริมาณการใชสัตวทดลอง แต
ไมไดหมายความวา QSAR จะถู ก ตอ งเสมอไป ต อ งใช ข อ มู ล จากระเบี ย บวิ ธี อื่ น ๆ หรื อ จากการทดลองถ า มี มาประกอบกัน
ที่มา http://siweb.dss.go.th/reach/Fulltext/T_article/supa.pdf
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แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

ความเสี่ยงนอย หรือ การวิเคราะหทดสอบที่กําหนดไมสามารถปฏิบัติตามไดทางเทคนิค (ดูรายละเอียด เพิ่มเติม
การขอยกเวนขอมูลที่ตองใชใน Guidance on information requirements and chemical safety assessment.
Chapter R.5: Adaptation of information requirements สามารถดาวนโหลดไดที่
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/information_requirements_r5_en.pdf)
การประเมินความเปนอันตรายตอสุขอนามัยมนุษย (Human Health hazard assessment)
การประเมินความเปนอันตรายตอสุขอนามัยมนุษย มีสาระสําคัญที่เกี่ยวของโดยสังเขป ดังนี้
ผลลัพธจากการประเมินความเปนอันตรายตอสุขอนามัยมนุษย คือ คา Derived No Effect-Level
(DNEL) หมายถึง ระดับ ปริมาณ ความเขมขนสูงสุดที่มนุษยควรไดรบั สาร ดังนั้นคา DNEL จึงใชสําหรับการ
ควบคุมความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ DNEL ยังใชเปนขอมูลในการจัดทําลักษณะของความเสี่ยง (Risk
Characterisation) และเพื่อสือ่ สารความเปนอันตรายผานเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS) อีกดวย
DNEL เปนคาที่ไดจากการคํานวณโดยอาศัยคา No-Obeserved (Adverse-) Effect-Level (NO (A)
EL) คือ ระดับความเขมขนที่สูงสุดที่สัตวทดลองไดรับแลวไมเกิดผลกระทบ โดยคํานึงถึงเสนทางที่มนุษยจะ
ไดรับสารนั้น (เชน ทางปาก ทางผิวหนัง ทางการหายใจ) ระยะเวลา และความถี่ที่ไดรับสารดวย
การคํานวณ DNEL คิดจากคา NOAEL หารดวย ปจจัยการประเมิน (Assessment Factor, AF) ตาม
สูตร ดังนี้
DNEL

=

NOAEL
AF

Assessment Factor (AF) คือ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการประเมิน ไดแก ตัวแปรตางๆ ความตางของ
ประชากร (คนงาน หรือ ประชาชนทั่วไป) เสนทาง ความถี่ หรือปริมาณที่ไดรับสาร ก็เปนปจจัยที่ตองนํามาคิด
คํานวณดวย จะเห็นวาปจจัยที่เกี่ยวของกับการประเมินมีมาก ดังนั้นจําเปนตองอาศัยนักพิษวิทยาในการชวยให
น้ําหนักเพื่อหาจุดยุติ (End point) การคํานวณดวย
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อยางไรก็ตามบางจุดยุติก็ไมสามารถคํานวณหา DNEL ได เชน คุณสมบัติการกอการกลายพันธุ
(mutagenicity) และคุณสมบัติการกอมะเร็ง (carcinogenicity) เพราะขอมูลที่มีอยูของคุณสมบัติเหลานี้ไมมี
ขีดจํากัด (threshold)* ในสภาวะของการประเมินความเปนอันตรายตอสุขอนามัยที่ไมมีขีดจํากัด (no
threshold) จึงไมใชคา DNEL แตใชประเมินจากคา Derived Minimal Effect Level (DMEL) ระดับอางอิง
มาตรฐานที่พิจารณาแลววาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยูในระดับต่ํา
การคํานวณ DMEL คลายกับการคํานวณ DNEL และจําเปนตองอาศัยนักพิษวิทยาประเมินปจจัยที่
เกี่ยวของกับการประเมิน (AF) เชนเดียวกัน
วิธีคํานวณคา DNEL และ DMEL ปจจัยที่เกี่ยวของอานเพิ่มเติมไดที่ Guidance on information
requirements and chemical safety assessment / Chapter R.8: Characterisation of dose [concentration]response for human health สามารถดาวนโหลดไดที่
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/information_requirements_r8_en.pdf

การประเมินความเปนอันตรายดานกายภาพและเคมี (Physicochemical hazard assessment)
การประเมินความเปนอันตรายนั้นจะตองทราบจุดยุติเสียกอน จุดยุติ (End point) คือ คุณสมบัติตางๆ
ของสารเคมี (intrinsic properties) เชน จุดเดือดของน้ําเทากับ 100 ๐C และ จุดหลอมเหลวของน้ําเทากับ 0 ๐C
คุณสมบัติดานกายภาพและเคมีของสารเคมีมีหลายประการดังแสดงในตารางที่ 2 – ตารางที่ 4 เชน
จุดเดือด
จุดหลอมเหลว หรือ คุณสมบัติการละลาย แตคุณสมบัติที่นํามาพิจารณาความเปนอันตรายดาน
กายภาพและเคมีที่สงผลกระทบตอสุขอนามัย ไดแก คุณสมบัติการระเบิด (Explosivity) คุณสมบัติความไวไฟ
(Flammability) และคุณสมบัติดานออกซิไดซ (Oxidising potential) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ Guidance on
information requirements and chemical safety assessment / Chapter R.9: Physico-chemical hazards
สามารถดาวนโหลดไดที่ http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/information_requirements_r9_en.pdf)
เมื่อไดขอ มูลจุดยุติแลวนําจุดยุติดังกลาวไปจําแนกประเภทสารเคมีและติดฉลาก (C&L) ตามขอกําหนด
ของ Directive 67/548/EEC หรือ 1999/45/EC ดังที่กลาวไปแลวขางตน

* แนวคิดเรื่องขีดจํากัด (Threshold concept) อยูบนพื้นฐานของสมมุติฐานที่วา สารจะมีขีดจํากัดเมื่อกอใหเกิดเพียงผลกระทบดาน
พิษวิทยา (ไมใชการกอใหเกิดมะเร็ง) เมื่อมนุษยไดรับสารเกินปริมาณที่กําหนด
ที่มา Guidance on information requirements and chemical safety assessment / Chapter R.8: Characterisation of dose
[concentration]-response for human health
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จุดยุติของคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีนี้ จะนําไปใชจําแนกประเภทและการติดฉลากสารเคมีและ
เคมีภัณฑ (C&L) ตามขอกําหนดของ Directive 67/548/EEC และ 1999/45/E ดังนัน้ หากไมมีขอมูลจากการ
ทดลองเพื่อการทํา C&L การหาแหลงขอมูลของจุดยุติเพื่อนํามาประเมินความเปนอันตรายดานกายภาพและ
เคมีจึงเปนสิ่งสําคัญ การสืบคนคาจุดยุติจึงอาจมาจากหลายแหลงขอมูล ปจจัยสําคัญที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ คือ ขอมูล
ที่ใชเพื่อการประเมินควรมาจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได ตารางที่ 5 แสดงตัวอยางแหลงขอมูลที่แนะนําในคูมือ
ขององคกรกลาง (ECHA)
ตารางที่ 5 แหลงขอมูลเพื่อประเมินความปลอดภัยดานกายภาพและเคมี
จุดยุติ
คุณสมบัติการระเบิด
(Explosivity)

คุณสมบัติความไวไฟ
(Flammability)
คุณสมบัติดานออกซิไดซ
(Oxidising potential)

แหลงอางอิง
 Bretherick (1999) Bretherick’s Handbook of Chemical Reactive
Hazards: An Indexed Guide to Published Data, 6th Edition (2
volume set). P Urben and L Bretherick (Authors). Butterworth
Heinemann
 W. C. Lothrop and G. R. Handrick. “The relationship between
performance and constitution of pure organic explosive
compounds.” Chemical Reviews, 44:419–445, 1949.
 IUCLID 1: IUCLID data sheet for azobiscarbonamide; available at
http://ecb.jrc.it/IUCLID-DataSheets/123773.pdf
 IUCLID 2: IUCLID data sheet for ethylene dinitrate; available at
http://ecb.jrc.it/IUCLID-DataSheets/628966.pdf
Bretherick (1999) Bretherick’s Handbook of Chemical Reactive
Hazards: An Indexed Guide to Published Data, 6th Edition (2 volume
set). P Urben and L Bretherick (Authors). Butterworth Heinemann
Bretherick (1999) Bretherick’s Handbook of Chemical Reactive
Hazards: An Indexed Guide to Published Data, 6th Edition (2 volume
set). P Urben and L Bretherick (Authors). Butterworth Heinemann

การประเมินความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม (Environmental hazard assessment)
การประเมินความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม มุงพิจารณาถึงความเปนอันตรายตอระบบนิเวศในทุก
สภาวะของสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนน้ํา อากาศ ตะกอน และดิน นอกจากนี้ยังพิจารณาสัตวผูลา (predators) ใน
หวงโซอาหารดวยเพราะอาจไดรับผลกระทบทางออม การประเมินผลกระทบตอการดํารงชีพของจุลินทรียใน
ระบบบําบัดน้ําเสียก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่ตองคํานึงถึง เพราะความสามารถบําบัดของระบบบําบัดน้ําเสียจะสงผล
ถึงคุณภาพน้ําทิ้งและน้ําในแมน้ํา
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การประเมินความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม ซึ่งบอกดวยคา Predicted No-Effect Concentrations
(PNECs) คือ ระดับความเขมขนสูงที่สุดของสารเคมีที่ไมกอใหเกิดผลกระทบในสิ่งแวดลอม
โดยปกติจุดยุติที่ใชคํานวณ PNEC จะมาจากการทดลองดานพิษวิทยาในหองปฏิบัติการ LC50 (Lethal
Concentration)* / EC50 (Effect Concentration)** สําหรับการคํานวณหาคา PNEC ระยะสั้น (short term)
ในขณะที่การทดสอบผลลัพธระยะยาว (การเปนพิษตอระบบสืบพันธุ) มักจะใชคา L/EC10 หรือคา No
Observed Effect Concentration (NOEC) *** สูตรการหา PNEC สรุปไดดังนี้
Acute EC50

÷ 1000

=

PNEC

Sub-acute EC50 ÷ 100

=

PNEC

÷ 10

=

PNEC

Chronic EC50

ที่มา: Technical Guidance Document on Risk Assessment Part II, European Commission, Joint
Research Center, 2003
http://ecb.jrc.it/documents/TECHNICAL_GUIDANCE_DOCUMENT/EDITION_2/tgdpart2_2ed.pdf
อยางไรก็ตาม PNEC อาจหาไดจากรายงานการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Report) ซึ่ง
สารเคมีบางตัวรัฐสมาชิกในสหภาพยุโรปไดทําการทดลองไวแลว ขอมูลเหลานี้สามารถหาเพิ่มเติมไดที่เว็บโซต
ของ The Consumer Products Safety & Quality (CPS&Q) Unit (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/) หรือใช
โปรแกรมคํานวณอัตโนมัติ
The European Union System for the Evaluation of Substances
(EUSES) (http://ecb.jrc.ec.europa.eu/euses/)
รายละเอียดวิธีหาคา PNEC สามารถอานเพิ่มเติมไดที่ Guidance on information requirements and
chemical safety assessment / Chapter R.10: Characterisation of dose [concentration]-response for
environment May 2008 Guidance for the implementation of REACH สามารถดาวนโหลดไดที่
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/information_requirements_r10_en.pdf

* Lethal Concentration X% (LC) หมายถึง คาความเขมขนที่ทําใหสัตวทดลองตายไปรอยละ X เชน LC 50 คือ คาความเขมขนที่ทําให
สัตวทดลองตายไปรอยละ 50
** Effect Concentration X% (EC) หมายถึง คาความเขมขนที่สงผลกระทบตอสัตวทดลองรอยละ X เชน EC50 คือ คาความเขมขนที่สงผล

กระทบตอสัตวทดลองรอยละ 50
*** No Observed Effect Concentration (NOEC) หมายถึง คาความเขมขนสูงสุดที่ไมสงผลกระทบตอสัตวทดลอง
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การประเมินการตกคางยาวนาน การสะสมไดในสิ่งมีชีวิต และเปนพิษ (Persistent, Bio-accumulative
and Toxic, PBT) และการตกคางยาวนานมากและการสะสมไดดีมากในสิ่งมีชีวิต (very Persistent and
very Bio-accumulative, vPvB) ของสารเคมี
สารเคมีที่มีคุณสมบัติตกคางยาวนาน คือ สารเคมีที่สลายตัวไดยาก และสะสมไดในสิ่งมีชีวิตเมื่อ
ปนเปอนสูสิ่งแวดลอมก็จะเกิดผลกระทบไดในระยะยาว การประเมินวาสารเคมีใดเปน PBT / vPvB นั้น อาจทํา
ได 2 วิธี คือ
วิธีที่ 1 พิจารณาเปรียบเทียบจากคุณสมบัติของสารเคมี
การประเมินวาสารเคมีใดเปน PBT หรือ vPvB ใชการพิจารณาเปรียบเทียบตามเกณฑที่
แสดงในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 เกณฑการจําแนกสาร PBT และ vPvB
คุณสมบัติ
ตกคางยาวนาน
การประเมินความสามารถการตกคาง
ในสิ่งแวดลอมอยูบนพื้นฐานขอมูลที่มี
อยูของคาครึ่งชีวิตภายใตเงื่อนไขที่
เหมาะสม

สะสมไดในสิ่งมีชีวิต
การประเมินความสามารถของสารที่
จะสะสมไดในสิ่งมีชีวิตบนพื้นฐานของ
ขอมูลการสะสมไดที่สิ่งมีชีวิตในน้ํา
ทั้งน้ําจืดและน้ําทะเล
ความเปนพิษ

เกณฑจําแนกวาเปน PBT
เกณฑจําแนกวาเปน vPvB
 T1/2 > 40 วัน ในน้ําจืด หรือ  T1/2 > 60 วัน ในน้ําทะเล น้ําจืด
น้ํากรอย หรือ
หรือ น้ํากรอย หรือ
 T1/2 > 60 วัน ในน้ําทะเล หรือ
 T1/2 > 180 วัน ในตะกอนทะเล
ตะกอนน้ําจืด หรือ ตะกอน น้ํา
 T1/2 > 180 วัน ในตะกอนทะเล
กรอย หรือ
 T1/2 > 120 วัน ในตะกอนน้ําจืด
หรือ ตะกอนน้ํากรอย
 T1/2 > 180 วัน ในดิน
 T1/2 > 120 วัน ในดิน
BCF > 2,000 L/Kg
BCF > 5,000 L/Kg







NOEC (long-term) < 0.01 mg/L สําหรับสิ่งมีชีวิตในน้ําจืด หรือทะเล
หรือ
สารนั้นจัดเปนสารกอมะเร็ง
ประเภทที่ 1, 2 หรือสารกอการ
กลายพันธุ ประเภทที่ 1, 2 หรือ
สารที่เปนพิษตอระบบสืบพันธุ
ประเภทที่ 1, 2, 3 หรือ
มีหลักฐานความเปนพิษเรื้อรัง โดย
จําแนกวาเปนสารประเภท T, R48
หรือ Xn, R48 ตาม Directive
67/548/EEC

ที่มา: Annex XIII ของกฎหมาย REACH
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วิธีที่ 2 ทําการทดสอบใหม ซึ่งในกรณีที่ใชสัตวมีกระดูกสันหลังในการทดสอบ ผูทําการทดสอบตอง
จัดทําขอเสนอการทดสอบเสนอตอองคกรกลาง (ECHA) ใหพิจารณาอนุญาตกอนทําการทดสอบ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูไดที่ Guidance on information requirements and chemical safety
assessment / Chapter R.11: PBT Assessment สามารถดาวนโหลดไดที่
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/information_requirements_r11_en.pdf
หากผลการประเมินตามขั้นตอนที่ 2 พบวา สารเคมีที่ประเมินนัน้ จัดเปนสารอันตรายตาม
ขอกําหนดของ Directive 67/548/EEC หรือ 1999/45/EC หรือเปนสาร PBT / vPvB จะตองดําเนินการประเมิน
โอกาสและลักษณะการไดรับหรือปนเปอนของสารเคมีตามขั้นตอนที่ 3 และการจัดลักษณะความเสี่ยง ตาม
ขั้นตอนที่ 4 ตอไป หากสารเคมีที่ประเมินไมจัดเปนสารอันตรายหรือ PBT / vPvB การประเมินความปลอดภัย
สารเคมี (CSA) สิ้นสุดที่ขั้นตอนนี้ ผูประเมินตองนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจัดทําเปนรายงานความปลอดภัย
สารเคมี (CSR) ตอไป

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินการไดรับสาร (Exposure Assessment)
การประเมินการไดรับสารตองพิจารณาถึงภาพรวมและครอบคลุมวงจรชีวิตของสารเคมี
ประเมินการไดรับสาร แบงได 2 ขั้นตอน ไดแก

การ

1) การจัดทํา Exposure Scenario (ES)
Exposure Scenario (ES) คือ ชุดของขอมูลที่บรรยายถึงการผลิต หรือใชสารเคมีตลอดวัฏจักร
ชีวิต และแสดงขอมูลวาผูผลิตหรือผูนําเขามีการควบคุมหรือใหขอแนะนําการควบคุมความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ไดรับสารเคมีนนั้ ตอมนุษยและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสมเพียงพอ นอกจากนี้ ES ยังใชเปนเครื่องมือในการ
สื่อสารสําหรับการบอกถึงวิธีการใชสารเคมีทั้งในรูปสารเคมี ในเคมีภัณฑ หรือในผลิตภัณฑ เพื่ออธิบายถึง
สภาวะการใชงานอยางปลอดภัย หรือวิธีการควบคุมความเสี่ยงอยางเพียงพอในแตละประเภทการใชงาน โดย
จะแนบอยูในภาคผนวกของ SDS ลักษณะของ ES สรุปได ดังนี้
- ชื่อหัวเรื่อง (short title) และขอมูลเกี่ยวกับการใชและมาตรการการจัดการความเสี่ยง ที่
แนใจวาความเสี่ยงจากการใชงานนั้นไดรับการควบคุมอยางเพียงพอ
- อธิบายการใชสารเคมีอยางปลอดภัยทั้งตอมนุษยและสิ่งแวดลอม โดยพิจารณาถึงความ
เสี่ยงในแบบตางๆ ครอบคลุมทั้งวงจรชีวิตของสารเคมีนนั้
- หากสารเคมีหรือเคมีภัณฑอนั ตรายตัวเดียวกันมีการใชที่แตกตางกัน จะตองบอกขอมูล
ES ใหครอบคลุมการใชทั้งหมด
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ตามที่ไดกลาวมาแลวนั้นวา ES ตองจัดทําใหครอบคลุมทัง้ วงจรชีวิตของสารเคมีตั้งแตการผลิต
การใช และการกําจัด แตเนื่องจากผูประกอบการไทยไมไดอยูในสภาพยุโรป ดังนั้นผูประกอบการไทยที่ตอง
จัดทํา ES ของสารเคมีสําหรับใชเปนขอมูลในการจดทะเบียน จึงอาจจัดทํา ES ที่ครอบคลุมเฉพาะวงจรชีวิต
ของสารเคมีทอี่ ยูในสหภาพยุโรปเทานั้น โดยอาจละเวนการประเมินในชวงการผลิตสารเคมีในประเทศไทย
ได เพราะการผลิตสารเคมีนั้นกระทําอยูนอกสหภาพยุโรป ทั้งนี้เพื่อเปนการหลีกเลีย่ งการเปดเผยขอมูล
เกี่ยวกับเทคนิคการผลิตซึ่งอาจเปนความลับการคา แตอยางไรก็ดี การมีขอมูลของ ES ตลอดทั้งวงจรชีวิต
ของสารเคมีก็จะเปนประโยชนตอสุขอนามัยและสิ่งแวดลอมของประเทศไทย
กระบวนการจัดทํา ES เริ่มตนดวยการระบุการใช (Identified uses) ของสารเคมี หัวขอหลัก
ของ ES ประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ สภาวะการดําเนินการ (Operational Condition, OC) ไดแก ประเภท
กิจกรรมการใชสารเคมี ระยะเวลาและความถี่ของการใชสารเคมี กระบวนการผลิต และมาตรการการจัดการ
ความเสี่ยง (Risk Management Measure, RMM) (รายละเอียดสาระและขอมูลใน ES แสดงใน หนา 39)
2) Exposure Estimation
การไดรับสารตองประเมินในแตละ ES ซึ่งประกอบดวย 3 สวน ไดแก
 การประเมินการปนเปอน (emission estimation) : พิจารณาการปนเปอนตลอดวงจรชีวิต
ของสารเคมีในขอบเขตของมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่บรรยายไวใน ES
 การประเมินการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและวิถีทางการเปลี่ยนแปลง
(evaluation
of
chemical fate and pathways)
 การประเมินปริมาณสารที่จะไดรับ (estimation of exposure levels) : การประเมินนี้ตอง
คํานึงถึงทุกกลุม ประชากร เชน คนงาน หรือผูบริโภค และเสนทางที่จะไดรับสาร และตอง
ประเมินทุกพื้นที่ของสิ่งแวดลอมที่คาดการณไดวาสารเคมีจะปนเปอนไปได
ขั้นตอนที่ 4 การระบุลักษณะความเสี่ยง (Risk Characterisation)
Risk Characterisation Ratio (RCR) เปนสิ่งที่ใชพิจารณาวาความเสี่ยงนั้นถูกควบคุมอยาง
เหมาะสมหรือไม ซึ่ง RCR ของสิ่งแวดลอมไดจากการคํานวณอัตราสวนระหวาง predicted environmental
concentration (PEC) และ PNEC สวน RCR ของสุขอนามัยมนุษยจะพิจารณาจากอัตราสวนระหวางปริมาณ
การไดรับสารและ DNEL ดังสมการ
RCR

=

PEC
PNEC

หรือ

exposure
DNEL

ถา RCR > 1 แสดงวา ความเสี่ยงยังถูกควบคุมอยางไมเหมาะสม
RCR < 1 แสดงวา ความเสี่ยงถูกควบคุมอยางเหมาะสม
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PEC คือ คาปริมาณ หรือความเขมขนของสารเคมีในสิ่งแวดลอม ซึง่ ตองคํานวณทุกสภาวะของ
สิ่งแวดลอมที่สารเคมีจะอยูหรือเคลื่อนที่ไปไดในสิ่งแวดลอม ไดแก ดิน ตะกอน น้ํา อากาศ
คาการไดรับสารของมนุษย (exposure) อาจใชคามาตรฐานที่มีอยูแลวก็ได เชน คา Time Weight
Average (TWA)* หรือคา Occupational Exposure Limits (OELs)**
รายละเอียดลักษณะของความเสี่ยงอานเพิ่มเติมไดที่ Guidance on information requirements
and chemical safety assessment Part E: Risk Characterisation สามารถดาวนโหลดไดที่
http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/information_requirements_part_e_en.pdf
ขั้นตอนที่ 5 การแกไข CSA
ถาผลการระบุลักษณะความเสี่ยง (จากขั้นตอนที่ 4) แสดงวาการควบคุมความเสี่ยงนั้นไมเหมาะสม
(RCR > 1)
ผูประเมินอาจตองกลับไปทบทวนขอมูลในขั้นตอนที่ 2 และ 3 หรือลองแกไขมาตรการการ
จัดการความเสี่ยง หรือเงื่อนไขการดําเนินการใน ES และนําผลการประเมินที่ไดแกไขแลวมาคํานวณลักษณะ
ความเสี่ยงในขั้นตอนที่ 4 ใหม
ถาผลการระบุลักษณะความเสี่ยง แสดงถึงความเสี่ยงถูกควบคุมอยางเหมาะสมแลว (RCR < 1)
ผูประเมินตองนําผลการประเมินที่ไดทั้งหมดนําไปจัดทําเปน CSR ตอไป
ขั้นตอนที่ 6 การจัดทํารายงานการประเมินความปลอดภัยสารเคมี (CSR)***
เมื่อความปลอดภัยไดรับการควบคุมอยางเหมาะสมแลว (ขั้นตอนที่ 4) นําผลลัพธที่ไดจากการ
ประเมินความปลอดภัยสารเคมีตั้งแตขั้นตอนที่ 2 มาจัดทําเปนรายงานการประเมินความปลอดภัยสารเคมี
(รูปแบบและหัวขอใน CSR แสดงอยูในภาคผนวก 5) ซึ่งขอมูลใน CSR แบงเปน 2 สวน ดังนี้
Part A : เปนขอมูลเกี่ยวกับบทสรุปของมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่มีอยูใน CSR นัน้ ๆ และการ
รวมถึงมีการสื่อสารภายในหวงโซ
ยืนยันวามาตรการการจัดการความเสี่ยงนั้นไดมีการนําไปใชปฏิบัติจริง
อุปทาน ซึ่งใน Part A จะประกอบดวยหัวขอ ดังนี้
1. บทสรุปของมาตรการการจัดการความเสี่ยง (Summary of risk management measures)
2. คํายืนยันวาไดปฏิบัติตามมาตรการการจัดการความเสี่ยง (Declaration that risk
management measures are implemented)
3. คํายืนยันวาไดมีการสื่อสารมาตรการการจัดการความเสี่ยง (Declaration that risk
management measures are communicated)
* Time Weight Average (TWA) หมายถึง คาปริมาณ หรือความเขมขนที่สามารถไดรับสารไดสูงสุดในแตละชวงเวลาเฉลี่ย โดยปกติ
ชวงเวลาเฉลีย่ เทากับ 8 ชั่วโมง (http://www.epa.gov)
* * Occupational Exposure Limits (OELs) หมายถึง คาปริมาณความเขมขนสูงสุดของสารเคมีอันตรายที่มีไดในบรรยากาศของสถาน
ประกอบการ (http://osha.europa.eu/en/good_practice/topics/dangerous_substances/oel)
*** Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part F: Chemical Safety Report, ECHA
( http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/information_requirements_part_f_en.pdf?vers=30_07_08)
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Part B : เปนขอมูลทางดานเทคนิคเกี่ยวกับสารเคมีที่ไดจากกระบวนการประเมินความปลอดภัยสารเคมี
ประกอบดวยหัวขอ ดังนี้
1. ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี และคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี (Identity of the substance and
physical and chemical properties)
2. การผลิตและการใช (Manufacture and use)
3. การจําแนกประเภทและการติดฉลาก (Classification and labelling)
4. คุณสมบัติเกี่ยวกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงในสิ่งแวดลอม (Environmental fate properties)
5. การประเมินความอันตรายตอสุขอนามัย (Health hazard assessment)
6. การประเมินความเปนอันตรายจากคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่มีผลตอสุขอนามัยมนุษย
(Human health hazard assessment of physico-chemical properties)
7. การประเมินความเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม (Environmental hazard assessment)
8. การประเมินการตกคางยาวนาน การสะสมไดในสิ่งมีชีวิต และเปนพิษ และการตกคางไดยาวนานมาก
และการสะสมไดดีมากในสิ่งมีชีวิต (PBT and vPvB assessment)
9. การประเมินการไดรับสาร (Exposure assessment)
10. การจัดลักษณะของความเสี่ยง (Risk characterisation)
การจัดทํา CSR เปนสาระทางเทคนิคที่คอ นขางซับซอน ตองใชผูมีประสบการณและความเชี่ยวชาญ
หลายดาน ดังนั้นผูที่มหี นาที่ตองจัดทํา CSR จําเปนตองศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในสาระของแตละหัวขอ แต
เพื่อใหผูอานรายงานสามารถเห็นภาพวาการจัดทํา CSR เกี่ยวของกับขอมูลมากนอยเพียงใด ผูจัดทํารายงาน
ไดนํารายละเอียดหัวขอของ Part A และ Part B พรอมคําอธิบาย มาแสดงไวในภาคผนวก 5 (Chemical
Safety Report Template with explanation) ดวย นอกจากนี้ในรายงานฉบับสมบูรณจะแสดงผลการจัดทํา
กรณีศึกษาไวดวย
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บทที่ 4
แนวทางการจัดทําเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี (SDS)
กฎหมาย REACH กําหนดใหใชเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี เปนเครื่องมือในการสื่อสารภายใน
หวงโซอุปทานถึงขอมูลความปลอดภัยของสารเคมีหรือเคมีภัณฑที่ไดจากกระบวนการประเมินความปลอดภัย
สารเคมี เพื่อใหผูเกี่ยวของในหวงโซอุปทานทราบขอมูลและมาตรการปองกันอันตรายของสารเคมีนนั้ โดยผู
จําหนาย (supplier) ซึ่งหมายรวมถึงผูผลิต (manufacturer) ผูนําเขา (importer) ผูใชปลายน้ํา (downstream
user) และผูจัดจําหนาย (distributor) มีหนาที่ในการจัดเตรียม SDS ใหแกผูรับสารเคมีหรือเคมีภัณฑนั้นๆ
4.1 สารเคมีหรือเคมีภัณฑประเภทใดที่ตองจัดทํา SDS
ตามมาตรา 31 ของกฎหมาย REACH กําหนดใหใช SDS เปนเครือ่ งมือในการสือ่ สารขอมูลสําหรับ
สารเคมีหรือเคมีภัณฑที่เขาขายกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
1. เปนสารเคมีหรือเคมีภัณฑที่จัดเปนสารอันตรายตามขอกําหนด directive 67/548/EEC หรือ
1999/45/EC ซึ่งแบงสารอันตราย ออกเปน 15 ประเภท ดังนี้
- วัตถุระเบิด (explosive)
- สารระคายเคือง (irritant)
- สารออกซิไดซ (oxidising)
- สารที่ทําใหไวตอการกระตุนอาการแพ
- สารไวไฟมากเปนพิเศษ
(sensitization)
(extremely flammable)
- สารกอมะเร็ง (carcinogenic)
- สารไวไฟมาก (highly flammable )
- สารกอใหเกิดการกลายพันธุ
- สารไวไฟ (flammable)
(mutagenic)
- สารเปนพิษสูง (very toxic)
- สารที่เปนพิษตอระบบสืบพันธุ
- สารเปนพิษ (toxic)
(toxic for reproduction)
- สารอันตราย (harmful)
- สารอันตรายตอสิ่งแวดลอม
- สารกัดกรอน (corrosive)
(dangerous of the environment)
2. เปนสารเคมีที่ตกคางยาวนาน สะสมไดในสิ่งมีชีวติ และเปนพิษ (Persistent, Bio-accumulative
and Toxic substances, PBT) หรือเปนสารเคมีที่ตกคางยาวนานมากและสะสมไดดีมากใน
สิ่งมีชีวิต (very Persistent and very Bio-accumulative substances, vPvB) ตามเกณฑที่
กําหนดไวในภาคผนวก 13 ของกฎหมาย REACH
3. เปนสารเคมีที่อยูในรายการสารเคมีที่อาจตองขออนุญาต (Authorization) กอนการผลิตหรือใช
หรือที่เรียกวา “Candidate List”
4. เปนเคมีภัณฑที่ไมไดจัดอยูในประเภทสารอันตราย แตมีสารอันตรายเปนสวนผสม แบงเปนกลุม
ยอย ดังนี้
4.1 เคมีภัณฑที่ไมอยูในสถานะกาซ และมีสว นผสมของสารเคมีที่จัดวาเปนสารอันตรายตอมนุษย
และสิ่งแวดลอมอยูในปริมาณตั้งแต 1% โดยน้ําหนัก
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4.2 เคมีภัณฑที่อยูในสถานะกาซ และมีสวนผสมของสารเคมีที่จัดวาเปนสารอันตรายตอมนุษย
และสิ่งแวดลอมอยูในปริมาณตั้งแต 0.2% โดยปริมาตร
4.3 เคมีภัณฑที่ไมอยูในสถานะกาซ และมีสวนผสมของสารเคมีที่จัดอยูในประเภท PBT และ
vPvB อยูในปริมาณตั้งแต 0.1% โดยน้ําหนัก
4.4 เคมีภัณฑที่ประกอบดวยสารเคมีที่อยูในรายการสารเคมีที่อาจตองขออนุญาต หรือ
Candidate List
4.5 เคมีภัณฑที่ประกอบดวยสารเคมีที่สหภาพยุโรปจํากัดปริมาณการไดรับสารในสถาน
ประกอบการ (Community workplace exposure limits)
แตอยางไรก็ดี ขณะนี้สหภาพยุโรปกําลังดําเนินการจัดทํากฎหมายเกี่ยวกับการจําแนกประเภทและการ
ติดฉลากของสารเคมีและเคมีภัณฑ (Regulation on classification, labelling and packaging of substances
and mixtures, CLP) เพื่อใหสอดคลองกับระบบการจําแนกประเภทและติดฉลากที่สอดคลองกันทัว่ โลกของ
องคการสหประชาชาติ หรือ “The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemicals, GHS” ซึ่งคาดวาจะประกาศใชภายในป พ.ศ. 2553 ดังนัน้ เกณฑในการจําแนกประเภทของสารเคมี
หรือเคมีภัณฑ เพื่อจัดทํา SDS อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปจจุบันได
4.2 สาระในเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี
ตามกฎหมาย REACH มาตรา 31(6) กําหนดให SDS ประกอบดวย 16 หัวขอ และถาเปน extended
Safety Data Sheet (eSDS) จะมี Exposure Scenario (ES) ประกอบเปนภาคผนวกดวย รายละเอียดของ
ขอมูลและสาระตางๆ ที่ควรมีอยูในแตละหัวขอ และในภาคผนวก มีดังนี้
(1)

ขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี / เคมีภัณฑ และบริษัทผูผลิตและจัดจําหนาย
(Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking)
ประกอบดวย 4 หัวขอ ดังนี้

1.1 การระบุรายละเอียดของสารเคมี / เคมีภัณฑ (Identification of the substance or preparation)
ระบุชื่อสารเคมีหรือเคมีภัณฑซึ่งเหมือนกับทีแ่ สดงบนฉลากและในเอกสารที่เกี่ยวกับสารเคมีหรือ
เคมีภัณฑนั้น ในกรณีที่เปนสารเคมีที่ผานการยื่นจดทะเบียน ขอมูลรายละเอียดของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ ตอง
มีความสอดคลองกับรายละเอียดของสารเคมีที่ใชในการยื่นจดทะเบียน
ซึ่งอาจรวมถึงการระบุเลขทะเบียน
(Registration Number) ดวย
1.2 การใชสารเคมี / เคมีภัณฑ (Use of the substance / preparation)
ระบุการใชงานของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ
ถาสารเคมีหรือเคมีภัณฑสามารถนําไปใชงานได
หลากหลาย ใหระบุการใชงานที่สําคัญที่สุดหรือการใชงานโดยทั่วไป การระบุการใชนี้ตอ งครอบคลุมทุกการใช
งานของผูไดรบั SDS และตองมีความสัมพันธสอดคลองกับ ES ที่แนบมากับภาคผนวกของ SDS ดวย
(รายละเอียด “ระบบการอธิบายการใช” แสดงในหัวขอ “ภาคผนวกของ SDS” หนา 41)
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1.3 การระบุขอมูลของบริษัท (Company / undertaking identification)
ใหระบุชื่อ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท ของผูผลิต ผูน ําเขา หรือผูจ ัดจําหนาย ซึ่งเปนผูวาง
จําหนายสารเคมีหรือเคมีภัณฑ ในตลาดของสหภาพยุโรป และใหระบุ e-mail address ของผูมีหนาที่รบั ผิดชอบ
ของ SDS นั้นๆ ในกรณีที่สารเคมีหรือเคมีภัณฑไมไดวางจําหนายอยูในประเทศของของผูผลิต ผูน ําเขา หรือผู
จัดจําหนายเอง ถาเปนไปไดใหระบุชื่อ ทีอ่ ยู และหมายเลขโทรศัพทของบุคคลที่มีหนาที่รับผิดชอบซึง่ อยูในรัฐ
สมาชิกที่มีการวางจําหนายสารเคมีหรือเคมีภัณฑนั้น
1.4 หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน (Emergency telephone)
ใหระบุหมายเลขโทรศัพทฉุกเฉินของบริษัท และ / หรือ หนวยงานที่สามารถใหคําปรึกษาไดเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่หมายเลขโทรศัพทนี้สามารถติดตอไดเฉพาะชวงเวลาทํางาน (office hour) ก็ใหระบุไว
ดวย
(2)

ขอมูลระบุความเปนอันตราย (Hazards Identification)
ขอมูลที่แสดงอยูในหัวขอนี้ ไดจากการประเมินความเปนอันตรายของสารเคมีหรือเคมีภัณฑโดยรวม ซึ่ง
ประกอบดวยขอมูล ดังนี้

2.1 การระบุวาสารเคมีหรือเคมีภัณฑเปนสารอันตรายประเภทใด ตามเกณฑการจําแนกประเภทสาร
อันตรายของ directive 67/548/EEC สําหรับสารเคมี และ directive 1999/45/EC สําหรับเคมีภัณฑ ถาสารเคมี
หรือเคมีภัณฑ จัดเปนสารอันตรายใหระบุประเภทความเปนอันตรายใหชัดเจนทั้งความเปนอันตรายตอมนุษย
และสิ่งแวดลอม ในกรณีของเคมีภัณฑตองระบุใหชัดเจนวาเคมีภัณฑนั้นจัดเปนเคมีภัณฑอันตรายหรือไมตาม
เกณฑของ directive 1999/45/EC
2.2 การระบุลักษณะของผลกระทบที่จะไดรับจากความเปนอันตรายของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ
ทั้ง
ผลกระทบที่เกี่ยวกับลักษณะทางเคมีและกายภาพ ผลกระทบตอสุขภาพมนุษย และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
รวมทั้งอาการที่อาจเกิดขึ้นจากการใชตามที่กําหนดและการใชที่ผิดวิธีของสารเคมีหรือเคมีภัณฑนั้น
2.3 การระบุความเปนอันตรายอื่นๆ ของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ ถึงแมวาความเปนอันตรายเหลานี้จะ
ไมไดจัดอยูในประเภทของความเปนอันตรายตามขอกําหนด แตอาจสงผลถึงความเปนอันตรายโดยรวมของ
ผลิตภัณฑ เชน ความเปนฝุน (dustiness) การทําใหหายใจลําบาก (suffocation) การแข็งตัว (freezing) หรือ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เชน ความอันตรายที่มีผลตอสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยูในดิน การทําลายโอโซน เปนตน
ความเปนอันตรายของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ ที่ระบุอยูในหัวขอนี้ตองปรากฏอยูในหัวขอที่ 15 ของ SDS
ดวย ซึ่งเปนการระบุถึงขอมูลที่ตองแสดงอยูใ นฉลากของสารเคมี หรือเคมีภัณฑ นั้นๆ นอกจากนี้ หากสหภาพ
ยุโรปมีการจัดทําสารบบของการจําแนกประเภทและการติดฉลาก (The classification and labeling inventory)
ตามขอกําหนดของบรรพที่ XI ของกฎหมาย REACH แลว การจําแนกประเภทของสารเคมีในหัวขอนี้ตอง
สอดคลองกับที่กําหนดไวในสารบบดวย
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(3)

องคประกอบ และขอมูลเกี่ยวกับสวนผสม (Composition/Information on Ingredients)
ขอมูลที่แสดงในหัวขอนี้เปนขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบของสารเคมี หรือสารเคมีในเคมีภัณฑ โดยขอมูล
นี้ตองสามารถทําใหผูใช SDS สามารถระบุความเปนอันตรายขององคประกอบในเคมีภัณฑนั้นได ซึ่ง
ประกอบดวยขอมูล ดังนี้
3.1 ระบุองคประกอบและปริมาณหรือความเขมขนของสารเคมี หรือสารเคมีในเคมีภัณฑ แตไม
จําเปนตองระบุสารเคมีทั้งหมดที่มีอยูในเคมีภัณฑนั้นๆ
3.2 ในกรณีทเี่ ปนเคมีภัณฑอันตราย ตามขอกําหนดของ Directive 1999/45/EC ตองแสดงปริมาณ
ความเขมขนของสารเคมีที่เปนสวนผสม ในกรณีที่สารเคมีนั้นเขาขาย ดังตอไปนี้
3.2.1 เปนสารเคมีที่จัดอยูในประเภทสารอันตรายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมตามขอกําหนดใน
Directive 67/548/EEC อยูในปริมาณที่มากกวาหรือเทากับ
- ความเขมขนที่แสดงในตารางที่ 7 หรือ
- ขีดจํากัดความเขมขน (concentration limit) ที่ directive 67/548/EEC Annex 1 กําหนดไว
หรือ
- ขีดจํากัดความเขมขน (concentration limit) ที่ directive 1999/45/EC ของ Part B ใน
Annex 2 และ 3 กําหนด หรือ
- ขีดจํากัดความเขมขน (concentration limit) ที่ directive 1999/45/EC Annex 5 กําหนด หรือ
- ขีดจํากัดความเขมขนที่ไดตกลงกันไวในการจัดทําสารบบสารเคมีของการจําแนกประเภทและ
การติดฉลากตามขอกําหนดในบรรพที่ XI ของระเบียบ REACH
3.2.2 เปนสารเคมีที่สหภาพยุโรปจํากัดปริมาณการไดรับสารในสถานประกอบการ (Community
workplace exposure limits) ที่ไมไดอยูภายใตเงื่อนไขของขอ 3.2.1
3.2.3 เปนสาร PBT หรือ vPvB ที่มีปริมาณมากกวาหรือเทากับ 0.1% โดยน้ําหนัก
3.3 ในกรณีที่ไมจดั เปนเคมีภัณฑอันตราย ตามขอกําหนดใน Directive 1999/45/EC ตองแสดง
ปริมาณความเขมขนหรือชวงความเขมขนของสารเคมีที่เปนสวนประกอบอยูในเคมีภัณฑ ในกรณีที่สารเคมีนั้น
เขาขาย ดังตอไปนี้
3.3.1 เปนสารอันตรายตามขอกําหนดใน directive 67/548/EEC หรือเปนสารเคมีที่สหภาพยุโรป
จํากัดปริมาณการไดรับสารในสถานประกอบการ ซึ่งมีอยูในสวนประกอบของเคมีภณ
ั ฑในปริมาณตั้งแต 1%
โดยน้ําหนัก สําหรับเคมีภัณฑที่ไมไดอยูในสถานะกาซ และตั้งแต 0.2% โดยปริมาตรสําหรับเคมีภัณฑใน
สถานะกาซ
3.3.2 เปนสาร PBT หรือ vPvB ที่มีปริมาณมากกวาหรือเทากับ 0.1% โดยน้ําหนัก
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ตารางที่ 7 ความเขมขนที่ใชเปนเกณฑตัดสินถึงความจําเปนที่ตองแสดงปริมาณความเขมขนของสารเคมี
อันตรายที่เปนสวนประกอบอยูในเคมีภัณฑ

ประเภทความอันตรายของสารเคมี

สารเปนพิษสูง (very toxic)
สารเปนพิษ (toxic)
สารกอมะเร็ง (carcinogenic) ประเภทที่ 1 หรือ 2
สารกอใหเกิดการกลายพันธุ (mutagenic)
ประเภทที่ 1 หรือ 2
สารที่เปนพิษตอระบบสืบพันธุ (toxic for
reproduction) ประเภทที่ 1 หรือ 2
สารอันตราย (harmful)
สารกัดกรอน (corrosive)
สารระคายเคือง (irritant)
สารที่ทําใหเกิดอาการแพ (sensitization)
สารกอมะเร็ง (carcinogenic) ประเภทที่ 3
สารกอใหเกิดการกลายพันธุ (mutagenic)
ประเภทที่ 3
สารที่เปนพิษตอระบบสืบพันธุ (toxic for
reproduction) ประเภทที่ 3
สารอันตรายตอสิ่งแวดลอมประเภทสัญลักษณ N
สารอันตรายตอชั้นโอโซน
สารอันตรายตอสิ่งแวดลอม
ที่มา : มาตรา 3 ของ directive 1999/45/EC

ความเขมขนที่ใชเปนเกณฑพิจารณา
เคมีภัณฑ
เคมีภัณฑที่มสี ถานะที่
ที่มีสถานะเปนกาซ
ไมใชกาซ
(%ปริมาตร/ปริมาตร)
(% น้ําหนัก/น้ําหนัก)
≥ 0.02
≥ 0.1
≥ 0.02
≥ 0.1
≥ 0.02
≥ 0.1
≥ 0.02
≥ 0.1
≥ 0.02

≥ 0.1

≥ 0.2
≥ 0.02
≥ 0.2
≥ 0.2
≥ 0.2
≥ 0.2

≥1
≥1
≥1
≥1
≥1
≥1

≥ 0.2

≥1

-

≥ 0.1
≥ 0.1
≥1

≥ 0.1
-

3.4 แสดงสัญลักษณประเภทความอันตรายทั้งความเปนอันตรายดานกายภาพและเคมี ดานสุขภาพ
มนุษย และสิ่งแวดลอม เชน E = วัตถุระเบิด (explosive) T = สารเปนพิษ (toxic) N = สารอันตรายตอ
สิ่งแวดลอม (dangerous of the environment) เปนตน และ R-phrases ของสารเคมีที่เปนสวนประกอบอยูใน
เคมีภัณฑ ตามประเภทความอันตรายที่กําหนดอยูใน directive 67/548/EEC หรือสารบบการจําแนกประเภท
และติดฉลากตามบรรพที่ XI ของกฏหมาย REACH ถาเปนสารเคมีที่ไมไดจัดอยูในประเภทสารอันตรายให
อธิบายไววาเปนสารเคมีประเภทใด เชน เปนสาร PBT vPvB หรือ สารที่สหภาพยุโรปจํากัดปริมาณการไดรับ
สารในสถานประกอบการ
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3.5 แสดงรหัสประจําตัวของสารเคมี ดังนี้ European Inventory of Existing Chemical Substances
(EINECS) หรือ European List of Notified Chemical Substances (ELINCS) เลขที่จดทะเบียนสารเคมี
(registration number) CAS Number และ ชื่อสารเคมีในระบบ IUPAC (ถามี)
3.6 ตามเงื่อนไขในมาตรา 15 ของ directive 1999/45/EC เพื่อเปนการรักษาความลับทางการคา
สารเคมีบางประเภทไมจําเปนตองระบุชื่อเต็ม สามารถระบุชื่อเปนกลุมสารตามหมูฟงกชนั่ แทนได ตามหลักการ
ใน Annex VI Part B ของ directive 1999/45/EC แตอยางไรก็ดี ตองมีการอธิบายถึงลักษณะธรรมชาติของ
สารเคมีนั้นเพือ่ ใหแนใจวาสามารถใชสารนั้นไดอยางปลอดภัย
(4)

มาตรการปฐมพยาบาล (First Aid Measures)
การระบุวิธีปฐมพยาบาลตองพิจารณาถึงคุณสมบัติและความเปนอันตรายของสาร และความเหมาะสม
กับลักษณะของการไดรับหรือสัมผัสกับสารนั้น เชน การกลืนกินสารประเภทยาฆาแมลง ควรพยายามทําให
อาเจียน ในขณะที่การกลืนกินสารกัดกรอน ตองไมทําใหอาเจียน เปนตน ขอมูลที่ตองให คือ การปฐมพยาบาล
เบื้องตนที่จําเปนตองทําทันที เมื่อเกิดเหตุการณฉุกเฉิน โดยบอกถึงวิธีปฏิบัติในจุดที่เกิดเหตุ และผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นในภายหลัง ทั้งนีต้ องแยกวิธีปฐมพยาบาลตามลักษณะและชองทางการไดรบั สารเขาสูรางกาย ไดแก
การหายใจ ผิวหนัง ตา และทางปาก ขอมูลที่ใหตองกระชับ ชัดเจน และงายตอการทําความเขาใจสําหรับ
ผูไดรับบาดเจ็บ ผูเห็นเหตุการณ และผูเขามาชวยเหลือ สําหรับสารเคมีหรือเคมีภัณฑบางอยางที่ตองใช
อุปกรณในการชวยเหลือเปนพิเศษ ควรระบุใหมอี ุปกรณนี้ไวในสถานที่ทํางานดวย นอกจากนี้ควรมีขอมูล
วิธีการปฏิบัติของแพทยสําหรับทําการชวยเหลือผูประสบภัยดวย
(5)

มาตรการผจญเพลิง (Fire-Fighting Measures)
แสดงขอมูลเกีย่ วกับการดับเพลิงเมื่อเกิดเพลิงไหมอนั เนื่องมาจากสารเคมีหรือเคมีภัณฑ หรือเมื่อมีเพลิง
ไหมในบริเวณใกลเคียง ซึ่งประกอบดวยขอมูลตอไปนี้
- วัสดุที่เหมาะสมสําหรับการดับเพลิง
- วัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับการดับเพลิง
- ความเปนอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากสารเคมีหรือเคมีภัณฑเมื่อเกิดเพลิงไหม เชน การระเบิด เปนตน
- ความเปนอันตรายที่เกิดจากการเผาไหมของผลิตภัณฑ หรือความเปนอันตรายจากกาซที่เกิดขึ้น
ขณะเกิดเพลิงไหม
- อุปกรณที่ใชในการปองกันภัยสําหรับพนักงานดับเพลิงหรือผูผจญเพลิง
- คําแนะนําอื่น ๆ ในการดับเพลิง และการจัดการภายหลังเพลิงสงบ
การที่จะระบุขอมูลเหลานี้ได ตองทราบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของผลิตภัณฑนั้นๆ เชน
คุณสมบัติในการเกิดระเบิด เพื่อใหสามารถเลือกใชวัสดุดับเพลิงไดอยางเหมาะสม และไมทําใหเกิดปฏิกิริยาที่
รุนแรงขึน้ หรือไมทําใหเกิดเพลิงไหมเพิ่มขึน้ รวมทั้งขอมูลความเปนอันตรายของผลิตภัณฑที่อาจเกิดขึ้นไดเมื่อ
เกิดการเผาไหมของสารเคมีหรือเคมีภัณฑนั้นๆ มาตรการและขอมูลที่ใหจึงตองสอดคลองกับขอมูลกับความ
เสถียรและความวองไวตอการเกิดปฏิกิริยา (ขอ 10) ดวย
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับอุปกรณ และวิธีการที่ใชในการดับเพลิง ซึ่งจําแนกตามประเภทของเพลิงไหมแต
ละชนิด แสดงในภาคผนวก 6
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(6)

มาตรการการควบคุมการแพรกระจายจากอุบัติเหตุ (Accidental Release Measures)
คําแนะนําและแนวทางปฏิบัติในการจัดการสารเคมีหรือเคมีภัณฑในสวนนี้ขึ้นอยูกับคุณสมบัติ ความเปน
พิษ และอันตรายของสารเคมีหรือเคมีภัณฑชนิดนั้นๆ ขอมูลที่ใหอาจแบงไดดังนี้
- การปองกันสวนบุคคล เพื่อมิใหไดรับอันตรายในการจัดการสารเคมีหรือเคมีภัณฑที่หกรั่วไหล เชน
การเคลื่อนยายวัตถุที่ไวไฟออกจากที่เกิดเหตุ การจัดเตรียมระบบระบายอากาศ การควบคุมฝุน
ละออง หรือ อุปกรณปองกันการหายใจ การหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนัง และตา เปนตน ซึ่งอาจ
อางขอมูลในหัวขอที่ 8 (การควบคุมการไดรับสาร/การปองกันสวนบุคคล) ได
- การดําเนินการเพื่อมิใหเกิดความเสียหายตอสิ่งแวดลอม เชน หลีกเลี่ยงการทิ้งลงในแหลงน้ํา ทอ
ระบายน้ํา และดิน การเตือนภัยผูที่อยูในบริเวณใกลเคียง เปนตน ซึง่ การใหคําแนะนําตางๆ นี้ตองมี
การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในหัวขอที่ 12 (ขอมูลเชิงนิเวศ)
- วิธีทําความสะอาด เชน การใชวัสดุในการดูดซับ (เชน ทราย diatomaceous earth, acid binder,
universal binder, ขี้เลื่อย) การใชละอองน้าํ การทําใหเจือจาง เปนตน อาจอางถึงขอมูลในหัวขอที่
13 (มาตรการการกําจัด)
(7)

ขอปฏิบัติการใชสารและการเก็บรักษา (Handling and Storage)
ขอมูลในหัวขอนี้เปนขอมูลเกีย่ วกับความปลอดภัย การปกปองสุขภาพมนุษย และสิ่งแวดลอม และเปน
ขอมูลที่ชวยใหผูประกอบการกําหนดมาตรการในการทํางานไดอยางเหมาะสมตามที่ระบุไวใน มาตรา 5 ของ
directive 98/24/EC นอกจากนี้ ขอมูลในหัวขอนี้ตองมีความสอดคลองกับการใชที่ระบุในหัวขอที่ 1.2 และใน
หัวขอของ ES ที่อยูในภาคผนวกของ SDS ดวย โดยประกอบดวยหัวขอ ดังตอไปนี้
7.1 ขอปฏิบัติในการใช (Handling) ขอมูลที่ใหตองกระชับและชัดเจน ซึ่งประกอบดวยขอควรระวังและ
คําแนะนําทางเทคนิค เพื่อปองกันอันตรายจากการใชงาน ไดแก
- การควบคุมหรือจํากัดความเปนอันตราย (containment)
- ระบบระบายอากาศทั้งแบบเฉพาะจุด และแบบทั่วไป (local and general ventilation)
- มาตรการปองกันการเกิดละอองของเหลว(aerosol) ฝุน และเพลิงไหม
- มาตรการเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอม เชน การใชเครื่องกรองในเครื่องดูดควันหรือเครื่องระบาย
อากาศ การเก็บและกําจัดสารที่หก เปนตน
- สิ่งจําเปนหรือกฎอื่นๆ เกี่ยวกับสารเคมีหรือเคมีภัณฑ เชน วิธีปฏิบัติ ขอแนะนํา หรือขอหาม
ตาง ๆ
7.2 การเก็บรักษา (Storage) ขอมูลที่ตองให คือ คําแนะนําและเงื่อนไขตาง ๆ ของการเก็บรักษา
สารเคมีอยางปลอดภัย ไดแก
7.2.1 สภาวะในการเก็บรักษาสารเคมีหรือเคมีภัณฑ เชน
- การออกแบบเปนพิเศษสําหรับหอง และภาชนะที่ใชในการเก็บรักษาสารเคมี หรือ
เคมีภัณฑ
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- ประเภทวัสดุที่ไมเหมาะสมสําหรับการใชเก็บผลิตภัณฑ
- สภาวะแวดลอมในการเก็บ เชน ชวงอุณหภูมิและความชื้น แสง การเก็บในบรรยากาศ
ของกาซเฉื่อย ฯลฯ
- อุปกรณไฟฟาเฉพาะ (special electrical equipment)
- การปองกันการเกิดกระแสไฟสถิตย (static electricity)
7.2.2 ขอแนะนําเกี่ยวกับขอจํากัดของปริมาณในการเก็บรักษาภายใตสภาวะตางๆ
7.2.3 สิ่งจําเปนพิเศษในการเก็บผลิตภัณฑ เชน ประเภทของวัสดุที่เหมาะสมสําหรับการใชบรรจุ
สารเคมีหรือเคมีภณ
ั ฑ
7.3 ขอบงใชพิเศษ (Specific use(s)) สําหรับผลิตภัณฑ (end product) ที่มีวิธีการใชเปนพิเศษ
คําแนะนําควรอางถึงวัตถุประสงคในการใช รายละเอียดและวิธีใช
(8)

การควบคุมการไดรบั สาร / การปองกันสวนบุคคล (Exposure Controls/Personal Protection)
ประกอบดวยหัวขอ ดังตอไปนี้
8.1 คาขีดจํากัดในการไดรับสาร (Exposure limit values)
- ระบุคาขีดจํากัดในการไดรับสารสําหรับผูปฏิบัติงานกับสารเคมี (occupational exposure limit
values) เชน Workplace Exposure Limits (WELs) Threshold Limit Values (TLVs),
Permissible Exposure Limit (PEL), Time-Weighted Average (TWA) ฯลฯ และ/หรือ คา
ขีดจํากัดทางชีวภาพ (biological limit values) ซึ่งควรใชคาที่กําหนดโดยแตละรัฐสมาชิกที่มี
การวางจําหนายสารเคมีหรือเคมีภัณฑนั้น และเปนขอมูลที่ทันสมัย
- ระบุคา DNELs และ PNECs ที่เกี่ยวของ ซึง่ ระบุอยูใน ES ในภาคผนวกของ SDS
- ในกรณีที่เปนเคมีภัณฑควรจะระบุคาขีดจํากัดของสารเคมีที่เปนองคประกอบในเคมีภัณฑนั้น
(สารเคมีที่แสดงอยูในหัวขอที่ 3)

8.2 การควบคุมการไดรับสาร (Exposure controls) ขอมูลที่แสดงภายใตหัวขอนี้ คือ มาตรการการ
จัดการความเสี่ยงเพื่อใหผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอมไดรับสารระหวางการใชงานนอยทีส่ ุด ซึ่งเปนบทสรุปของ
มาตรการการจัดการความเสี่ยงของการใชที่ระบุ (identified use) อยูในหัวขอที่ 1 ของ SDS และ ES ที่อยูใน
ภาคผนวก ซึ่งประกอบดวยหัวขอตอไปนี้
8.2.1 การควบคุมการไดรับสารที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน (Occupational Exposure Controls)
ใหระบุถึงมาตรการในการปองกันและอุปกรณที่ตองใชในการปองกันอันตรายจากสารเคมีหรือ
เคมีภัณฑขณะปฏิบัติงาน โดยขอมูลในหัวขอนี้ตองสอดคลองกับขอแนะนําเกี่ยวกับการใชสารเคมี ในหัวขอ
7.1 และเปนขอมูลที่ไดจากการประเมินความเสี่ยงตอสุขภาพและความปลอดภัยของคนงานที่ใชสารเคมีหรือ
เคมีภัณฑ ตามขอกําหนดในมาตรา 4 ของ directive 98/24/EC ซึ่งลําดับความสําคัญของขอมูลการควบคุมการ
ไดรับสาร เปนดังนี้
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(1) การออกแบบกระบวนการทํางานที่เหมาะสม และมีการควบคุมทางวิศวกรรม (engineering
controls) โดยมีการใชเครื่องมือหรือวัสดุที่เหมาะสมเพียงพอ
(2) มาตรการการควบคุมจากแหลงที่มาของสารที่ตองรับสัมผัส เชน ระบบระบายอากาศที่
เพียงพอ ความเหมาะสมของมาตรการภายในองคกร
(3) หากมาตรการในขอ (1) และ (2) ไมสามารถปองกันการไดรับสารได ตองระบุการใชมาตรการ
การปองกันสวนบุคคล เชน อุปกรณปองกันสวนบุคคล
เมื่อมีความจําเปนตองมีมาตรการการปองกันสวนบุคคล ตองระบุรายละเอียดของอุปกรณปองกันที่
มีความเหมาะสมและพอเพียงสําหรับการปองกันการไดรบั สารนั้นๆ ดังนี้
- การปองกันระบบหายใจ : ระบุประเภทของอุปกรณที่ใชในการปองกันสําหรับกาซอันตราย ไอ
ระเหย หรือ ฝุน เชน เครื่องชวยหายใจ หนากากหรือเครือ่ ง/แผนกรองที่เหมาะสม
- การปองกันมือ : ระบุประเภทของถุงมือทีต่ องสวมใสอยางชัดเจน เมื่อตองจับสารเคมีหรือ
เคมีภัณฑ ซึ่งตองบอกถึงประเภทวัสดุของถุงมือ อายุการใชงานของถุงมือ และอาจบอกถึง
มาตรการอื่นๆ ในการปองกันอันตรายตอมือ
- การปองกันดวงตา : ระบุประเภทของอุปกรณที่ใชในการปองกันอันตรายตอดวงตา เชน
แวนตานิรภัย เกราะบังหนา (face shield)
- การปองกันผิวหนัง : ระบุชนิดและคุณลักษณะของอุปกรณปองกัน เชน ที่กําบัง รองเทาหุมขอ
(boots) และชุดปองกัน (full protective suit) และอาจบอกถึงมาตรการอื่นๆ ในการปองกัน
อันตรายตอผิวหนังและมาตรการเกี่ยวกับสุขอนามัย
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับอุปกรณการปองกันสวนบุคคล แสดงในภาคผนวก 7
8.2.2 การควมคุมการไดรับสารของสิ่งแวดลอม (Environmental Exposure Controls) ระบุ
ขอมูลที่ผูประกอบการตองรับผิดชอบภายใตกฎหมายเกี่ยวกับการปกปองสิ่งแวดลอม
(9)

คุณสมบัตทิ างกายภาพและเคมี (Physical and Chemical Properties)
ขอมูลในหัวขอนี้เปนขอมูลคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ ซึ่งเปนขอมูลสวน
หนึ่งที่จําเปนตองนําไปใชเพื่อพิจารณาในการกําหนดมาตรการการควบคุมความเสี่ยงของสารเคมีหรือ
เคมีภัณฑนั้น โดยขอมูลในหัวขอนี้ตองมีความสอดคลองกับขอมูลคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีที่ใชในการยื่น
จดทะเบียน คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีในหัวขอนี้ประกอบดวยขอมูล ดังนี้
9.1 ขอมูลทั่วไป
- ลักษณะที่ปรากฏ : แสดงลักษณะทางกายภาพ (ของแข็ง ของเหลว กาซ) และสี ของสารเคมี
หรือเคมีภัณฑ
- กลิ่น : ถาสารเคมีหรือเคมีภัณฑมีกลิ่นใหอธิบายอยางกระชับ
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9.2 ขอมูลที่สําคัญตอสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม
- pH : แสดง pH ของสารเคมีและเคมีภัณฑ หรือ pH ของสารเคมีหรือเคมีภัณฑเมื่อละลายอยูใน
น้ํา ถาเปนการละลายในตัวทําละลายอื่นตองระบุความเขมขนของสารละลายดวย
- จุดเดือด/ชวงการเดือด (Boiling point/boiling range)
- จุดวาบไฟ (Flash point)
- ความไวไฟ (ของแข็ง, กาซ) (Flammability (solid ,gas))
- คุณสมบัติการระเบิด (Explosive properties)
- คุณสมบัติออกซิไดซ(Oxidizing properties)
- ความดันไอ (Vapour pressure)
- ความหนาแนนสัมพัทธ (Relative density)
- การละลาย (Solubility)
- สัมประสิทธิ์การแบงสวน (Partition coefficient) ของนอรมอล ออกทานอล( n-octanol) /น้ํา
- ความหนืด (Viscosity)
- ความหนาแนนของไอ (Vapour density)
- อัตราการระเหย (Evaporation rate)
9.3 ขอมูลอื่นๆ ไดแก ตัวแปรเกีย่ วกับความปลอดภัยอื่นๆ ทีส่ ําคัญ เชน การผสมกันได (miscibility)
จุดหลอมเหลว/ชวงการหลอมเหลว กลุมของกาซ อุณหภูมทิ ี่ทําใหเกิดการติดไฟ ฯลฯ
หมายเหตุ
- คาของคุณสมบัติตางๆ ขางตนควรไดจากการทดสอบตามวิธีที่สหภาพยุโรปยอมรับ ตามเงื่อนไขใน
มาตรา 13(3) ของกฎหมาย REACH หรือวิธีทดสอบอื่นๆ ที่มีมาตรฐานเทียบเทากันและเปนสากล
- กรณีที่เปนเคมีภัณฑใหบอกขอมูลคุณสมบัติโดยทั่วไปของเคมีภัณฑนั้นๆ ถาเคมีภัณฑนั้นไมมคี วาม
อันตราย ตองระบุอยางชัดเจนถึงกรณีที่มีความแตกตางระหวางการไมปรากฏขอมูลความอันตรายกับ
กรณีที่ใหผลทดสอบวาไมเปนอันตราย (negative test results) และถาพิจารณาแลวเห็นวาควรจะมี
ขอมูลคุณสมบัติของสวนประกอบตางๆ ที่อยูในเคมีภัณฑก็ใหแสดงขอมูลนี้อยางชัดเจน
(10) ความเสถียรและความไวตอการเกิดปฏิกิริยา (Stability and Reactivity)
ขอมูลในหัวขอนี้ประกอบดวยคําแนะนําและขอมูลที่จําเปนสําหรับการปองกันอันตรายทีอ่ าจเกิดขึ้นได
ภายใตสภาวะการใชงานและเมื่อแพรกระจายสูสิ่งแวดลอม ซึ่งเกี่ยวของกับความเสถียรของสารเคมี และ
เคมีภัณฑ และความเปนไปไดในการเกิดปฏิกิริยาที่เปนอันตราย เชน
10.1 สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง แสดงรายการของสภาวะตางๆ ที่เปนสาเหตุทําใหสารเคมีหรือเคมีภัณฑ
เกิดปฏิกิริยาที่อันตราย เชน อุณหภูมิ ความดัน แสง การกระทบกระแทกอยางรุนแรง เปนตน และถาเปนไปได
ควรใหคําอธิบายสั้นๆ
10.2 วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง แสดงรายการของวัสดุตางๆ ที่เปนสาเหตุทําใหสารเคมีหรือเคมีภัณฑ
เกิดปฏิกิริยาที่อันตราย เชน น้ํา อากาศ กรด เบส สารออกซิไดซ หรือสารเคมีอื่นๆ เปนตน และถาเปนไปได
ควรใหคําอธิบายสั้น

35

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

บทที่ 4 แนวทางการจัดทําเอกสารขอมูลความปลอดภัยสารเคมี

10.3 สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัวของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ แสดงรายการของสารอันตรายซึ่ง
เกิดขึ้นจากการสลายตัวของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ
นอกจากขอมูลขางตนแลวควรมีการระบุขอมูลดังตอไปนี้ดวย
- สิ่งจําเปนสําหรับตัวทําใหเสถียร (stabilizer) และสิ่งที่ควรมีอยูในตัวทําใหเสถียร
- สิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาคายความรอน
- ความปลอดภัยที่ควรคํานึงถึงในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารเคมีหรือ
เคมีภัณฑ
- สารอันตรายที่เกิดจากการสลายตัวของสารเคมีหรือเคมีภัณฑเมื่อมีการสัมผัสกับน้ํา
- โอกาสในการเกิดการสลายตัวไปเปนสารที่ไมเสถียร
(11) ขอมูลทางพิษวิทยา (Toxicological Information)
ขอมูลในหัวขอนี้จะเปนคําอธิบายที่สั้นกระชับ แตมีความสมบูรณและครบถวนเกี่ยวกับความเปนอันตราย
และความเปนพิษของสารเคมีหรือเคมีภัณฑที่มีผลกระทบตอสุขภาพซึ่งสามารถเกิดขึ้นได ถาผูใชไดรับหรือ
สัมผัสกับสารเคมีหรือเคมีภัณฑนั้น ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการผลทดสอบทางวิทยาศาสตร และประสบการณ
โดยขอมูลผลกระทบตอสุขภาพตางๆ เชน การกอใหเกิดอาการแพ (sensitization) การกอมะเร็ง
(carcinogenicity) การกลายพันธุ (mutagenicity) การไมรูสึกตัวเนื่องจากสารเคมี (narcosis) และความเปนพิษ
ที่เกี่ยวกับการสืบพันธุ (reproductive toxicity) ตองคํานึงถึงทั้งที่จะเกิดขึ้นทันที หรือในเวลาตอมา รวมทั้ง
ผลกระทบเรื้อรังในระยะยาว
ซึ่งเกิดขึน้ เนื่องจากการไดรับสารทั้งในระยะเวลาสั้นๆ
และเปนเวลานาน
นอกจากนี้ ควรจําแนกขอมูลตามลักษณะและชองทางการไดรับสารเขาสูรางกาย (ทางการหายใจ ทางปาก ทาง
ผิวหนัง และทางดวงตา) พรอมคําอธิบายอาการที่เกิดจากลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางเคมี และลักษณะ
ความเปนพิษ ของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ
ขอมูลเกี่ยวกับความเปนอันตรายและความเปนพิษที่มีผลกระทบตอสุขภาพในหัวขอนี้ตองมีความสอด
คลองกับขอมูลในรายงานการประเมินความปลอดภัยสารเคมี (CSR) และตองครบถวนตามการทดสอบที่
กําหนดไวในภาคผนวก VII - X ของกฎหมาย REACH โดยการแสดงขอมูลควรแบงเปนประเภทของผลกระทบ
ดังนี้
- toxicokinetics, metabolism and distribution
- acute effects (acute toxicity, irritation and corrosivity)
- sensitization
- repeated dose toxicity
- CMR effects (carcinogenity, mutagenicity and toxicity for reproduction)
สําหรับกรณีของเคมีภัณฑอาจจําเปนตองอางอิงถึงขอมูลผลกระทบตอสุขภาพของสารเคมีบางชนิดที่เปน
องคประกอบในเคมีภัณฑที่ระบุอยูในหัวขอที่ 3
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(12) ขอมูลเชิงนิเวศ (Ecological Information)
ข อ มู ล ในหั ว ข อ นี้ เ ป น การระบุ ถึ ง การเปลี่ ย นแปลงและการสลายตั ว ของสารเคมี ห รื อ เคมี ภั ณ ฑ ใ น
สิ่งแวดลอมและความเปนไปไดของผลกระทบ และผลลัพธตอสิ่งแวดลอม (น้ํา อากาศ และดิน) ซึ่งถาเปนไปได
ควรแสดงผลการทดสอบที่เกี่ยวของดวย นอกจากนี้ ควรระบุลักษณะที่สําคัญที่สุดของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
สิ่งแวดลอม เนื่องจากธรรมชาติของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ และวิธีการใชสารเคมีหรือเคมีภัณฑ รวมทั้งตอง
แสดงขอมูลประเภทเดียวกันนี้ของสารที่เกิดจากการสลายตัวของสารเคมีหรือเคมีภัณฑดวย ซึ่งขอมูลที่ตอง
แสดงในหัวขอนี้ อาจแบงเปนประเภทได ดังนี้
12.1 Ecotoxicity
- ขอมูลความเปนพิษของสารเคมีหรือเคมีภัณฑ ที่มีตอ ปลา ไรแดง (daphnia) สาหราย และ
สัตวน้ําอื่นๆ เมื่ออยูในน้ํา ทัง้ ผลโดยเฉียบพลันและเรื้อรัง
- ขอมูลความเปนพิษของสารเคมีหรือเคมีภัณฑมีตอสิ่งมีชีวิตในดิน
ทั้งระดับมหภาคและ
จุลภาค และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน นก ผึ้ง และพืช
- ผลการขัดขวางการทํางานของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในการกําจัดสิ่งปฏิกูลของพืชอันเนื่องมาจาก
สารเคมีหรือเคมีภัณฑ
ขอมูลที่แสดงในหัวขอนี้ตองครบถวนตามการทดสอบที่กําหนดไวในภาคผนวก VII - X ของกฎหมาย
REACH
12.2 Mobility แสดงศักยภาพของสารเคมีหรือองคประกอบของสารเคมีในเคมีภัณฑ (ตามที่ระบุในหัวขอ
ที่ 3) เมื่อสารเคมีหรือเคมีภัณฑถูกปลดปลอยสูสิ่งแวดลอม ไดแก
- การกระจายสูสวนตางๆ ของสิ่งแวดลอม
- ความตึงผิว
- Absorption/desorption
สําหรับขอมูลลักษณะทางกายภาพและเคมีอื่นๆ แสดงไวในหัวขอที่ 9
12.3 Persistence and degradability
- แสดงความสามารถในการสลายตัวของสารเคมีหรือองคประกอบของสารเคมีในเคมีภัณฑ
(ตามที่ระบุในหัวขอที่ 3) เมื่ออยูในสิ่งแวดลอม ทั้งการสลายตัวโดยการยอยสลายทางชีวภาพ
(biodegradation) และดวยกระบวนการอื่นๆ เชน การออกซิเดชัน หรือไฮโดรไลซิส
- แสดงครึ่งชีวิตของการสลายตัว (degradation half life)
- แสดงผล/อิทธิพลของสารเคมีหรือองคประกอบของสารเคมีในเคมีภัณฑ (ตามที่ระบุในหัวขอที่
3) ซึ่งมีตอการสลายตัวของสิ่งปฏิกูลของพืช (sewage treatment plants)
12.4 Bioaccumulative potential
- แสดงระดับหรือปริมาณการสะสมของสารเคมีหรือองคประกอบของสารเคมีในเคมีภัณฑ
(ตามที่ระบุในหัวขอที่ 3) ในพืช (biota) และในหวงโซอาหาร โดยการอางอิงกับคา Octanolwater partition coefficient (Kow) และ Bio-concentration factor (BCF)
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12.5 Results of PBT assessment
แสดงผลการประเมินความเปนสาร PBT ที่รายงานอยูในเอกสารรายงานความปลอดภัยสารเคมี
(CSR)
12.6 ผลกระทบอื่นๆ
แสดงขอมูลผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอื่นๆ เชน ศักยภาพในการทําลายโอโซน และ/หรือศักยภาพ
ในการทําใหเกิดภาวะโลกรอน เปนตน
ขอมูลที่แสดงอยูในหัวขอนี้ตองแนใจวาถูกนําไปใชในการพิจารณาสําหรับการกําหนดมาตรการการ
จัดการความเสี่ยงใน SDS โดยเฉพาะอยางยิ่งมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการรั่วไหล มาตรการการควบคุม
การแพรกระจายจากอุบัติเหตุ และขอคํานึงถึงในการกําจัดทิ้ง ซึ่งอยูภายใตหัวขอ 6 7 13 14 และ 15 ของ SDS
(13) ขอคํานึงถึงในการกําจัดทิง้ (Disposal Considerations)
แสดงขอมูลของวิธีการกําจัดทั้งสารเคมีหรือเคมีภัณฑ และบรรจุภัณฑที่เหมาะสม เชน การเผา
การรีไซเคิล การฝง ฯลฯ และถาการกําจัดสารเคมีหรือเคมีภัณฑมีความอันตรายตองใหขอมูลเกีย่ วกับสวนที่
เหลือจากการกําจัด (กาก) และขอมูลในการจัดการกากอยางปลอดภัย โดยขอมูลที่แสดงตองมีความสอดคลอง
กับขอมูลมาตรการการจัดการของเสียที่แสดงอยูใน ES ของภาคผนวก SDS นั้นๆ นอกจากนี้ หากมีมาตรการ
หรือขอกําหนดในสหภาพยุโรป หรือประเทศตางๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการของเสีย ควรระบุไวในหัวขอนีด้ วย
(14) ขอมูลการขนสง (Transport information)
แสดงขอควรระวังเกี่ยวกับการขนสงสารเคมีหรือเคมีภัณฑที่ผูใชจําเปนตองรูหรือใชติดตอสื่อสารกับ
บริษัทขนสงหรือใชในการขนสง ซึ่งขอมูลตางๆ จะถูกกําหนดไวตามประเภทของพาหนะที่ใชในการขนสง ดังนี้
- IMDG
: การขนสงทางทะเล
- ADR (Council Directive 94/55/EC) : การขนสงทางถนน
- RID (Council Directive 96/49/EC) : การขนสงทางรถไฟ
- ICAO/IATA
: การขนสงทางอากาศ
โดยขอกําหนดเหลานี้จะมีขอมูลดังตอไปนี้รวมอยู คือ
- UN number
- ประเภท (class)
- ชื่อในการขนสง (shipping name)
- กลุมในการบรรจุ (packing group)
- มลพิษทางทะเล (marine pollutant)
- ขอมูลอื่นๆ
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(15) ขอมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบ (Regulatory Information)
ระบุสารเคมีหรือสารเคมีที่เปนองคประกอบในเคมีภัณฑที่ไดดําเนินการประเมินความปลอดภัยสารเคมี
(CSA) พรอมทั้งแสดงขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมที่แสดงอยูบนฉลากตามที่กําหนด
ไวใน directive 67/548/EEC และ 1999/45/EC เชน สัญลักษณประเภทความเปนอันตรายของสารเคมีหรือ
เคมีภัณฑ ขอความเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวของ (R-phrase) และคําแนะนําการใชอยางปลอดภัย (S-phrase)
ถาสารเคมีหรือเคมีภัณฑเปนสารที่มีเงื่อนไขเฉพาะเกี่ยวกับการปองกันอันตรายตอมนุษยและสิ่งแวดลอม เชน
การจํากัดการวางตลาดและการใช (Restriction) ขอกําหนดเกี่ยวกับการขออนุญาตใช (Authorisation) หรือ
เงื่อนไขอื่นๆ ควรระบุเงื่อนไขเหลานี้ลงในหัวขอนี้ดวย นอกจากนี้ อาจจะมีการระบุมาตรการอื่นๆ ทีส่ ําคัญและ
เกี่ยวของกับสารเคมีหรือเคมีภัณฑนี้ของแตละประเทศ
(16) ขอมูลอื่น ๆ (Other Information)
แสดงขอมูลอื่นๆ ซึ่งผูจําหนาย (supplier) ประเมินแลวเห็นวาเปนขอมูลที่มีความสําคัญตอสุขภาพและ
ความปลอดภัยตอผูใช และเปนการปองกันอันตรายตอสิ่งแวดลอม ตัวอยางเชน
- ขอมูลรายละเอียดของ R phrases ที่ระบุอยูในหัวขอที่ 2 และ 3
- คําแนะนําในการฝกฝน (training advice)
- ขอจํากัดของการใช หรือการใชที่ไมเหมาะสม
- ขอมูลเพิ่มเติม เชน ขอมูลอางอิง
- แหลงขอมูลที่รวบรวมและใชในการจัดทํา SDS
สําหรับ SDS ที่ผานการปรับปรุงแกไขควรระบุขอมูลในสวนที่ไดเพิ่ม ลบ หรือแกไข ไวอยางชัดเจนใน
หัวขอนี้ดวย
ภาคผนวกของ SDS (Exposure Scenario, ES)
การจัดทํา ES ตามรายละเอียดในขั้นตอนการประเมินการไดรับสาร (ขั้นตอนที่ 3 ของการประเมินความ
ปลอดภัยสารเคมี) ซึ่งพิจารณาถึงการไดรับสารในทุกกิจกรรมตลอดทั้งวงจรชีวิตของสารเคมีนนั้
ตั้งแต
กระบวนการผลิต การใชของผูผลิตสารเคมีเอง การใชของผูใชปลายน้ํา (Downstream Users, DU) ในหวงโซ
อุปทาน ตลอดจนถึงการกําจัดทิ้ง เพื่อที่จะสามารถกําหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงไดอยางเหมาะสม
และเพียงพอ จากคูมือการจัดทํา ES (Guidance: Exposure Scenario Building)* ขององคกรกลาง (ECHA)
กําหนดรูปแบบมาตรฐานของหัวขอใน ES ที่ใชสําหรับการสื่อสารไว 9 หัวขอ ดังนี้

* Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, ECHA
(http://reach.jrc.it/docs/guidance_document/information_requirements_part_d_en.pdf?vers=30_07_08)
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1
2

ชื่อหัวเรื่องของ ES (Short title of the exposure scenario)
กระบวนการและกิจกรรมที่ ES ครอบคลุม
(Processes and activities covered by the exposure scenario)
สภาวะการดําเนินงานของการใช (Operational Conditions of Use)
3 ระยะเวลาและความถี่ของการใช (Duration and frequency of use)
4.1 ลักษณะทางกายภาพของสารเคมี หรือเคมีภณ
ั ฑ
(Physical form of substance or preparation; surface to volume ratio of articles)
4.2 ความเขมขนของสารเคมีในเคมีภัณฑ หรือผลิตภัณฑ
(Concentration of substance in preparation or article)
4.3 ปริมาณการใชตอครั้ง หรือตอกิจกรรม (Amount used per time or activity)
5 สภาวะการดําเนินงานของการใชอื่นๆ ที่เกี่ยวของ (Other relevant operational conditions of use)
มาตรการการจัดการความเสี่ยง (Risk management measures)
6.1 มาตรการการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพมนุษย
(Risk management measures related to human health (workers or consumers))
6.2 มาตรการการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
(Risk management measures related to the environment)
7 มาตรการการจัดการของเสีย (Waste management measures)
ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินปริมาณการไดรับสาร และขอแนะนําสําหรับผูใชปลายน้ํา
(Information on estimated exposure and DU guidance)
8 การประเมินปริมาณการไดรับสาร และแหลงอางอิง
(Exposure estimation and reference to its source)
9 ขอแนะนําสําหรับผูใชปลายน้ําเกี่ยวกับการประเมินความครอบคลุมการใชของผูใชปลายน้ําที่อยูใน ES
(Guidance to DU to evaluate whether he works inside the boundaries set by the ES)
จากรูปแบบของ ES ที่แสดงขางตน สามารถแบงเปน 4 กลุม ขอมูล ดังนี้
- การระบุการใชสารเคมี (Identified Uses) และกระบวนการและกิจกรรมที่ ES ครอบคลุม
(Processes and Activities)
- สภาวะการดําเนินงานของการใช (Operational Conditions of Use, OC)
- มาตรการการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Measures, RMM)
- ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินปริมาณการไดรับสาร และขอแนะนําสําหรับผูใชปลายน้ํา
(Information on estimated exposure and DU guidance)
เนื้อหาสาระที่อยูในแตละกลุมขอมูล มีดังนี้
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การระบุการใชสารเคมี (Identified Uses) และกระบวนการ และกิจกรรมที่ ES ครอบคลุม
(Processes and Activities) ประกอบดวย 2 หัวขอ คือ

(1) ชื่อหัวเรื่องของ ES (Short title of the exposure scenario)
ชื่อหัวเรื่องของ ES เปนการระบุและอธิบายอยางสั้นถึงการใชงานของสารเคมีที่ ES นี้ครอบคลุม
และเพื่อความเปนระบบและสะดวกในการสื่อสาร รวมถึงเพื่อไมเปนการสูญเสียความลับทางการคา จึงมีการ
กําหนด ”ระบบการอธิบายการใช” หรือ “Use Descriptor System” ซึ่งเปนการระบุการใชที่ประกอบดวย 4
สวน (รายการหัวเรื่องของแตละสวน แสดงในภาคผนวก 8) ดังนี้
- Sector of use [SU] เปนการระบุประเภทอุตสาหกรรมที่ใชสารเคมีนั้นๆ เชน อุตสาหกรรมเกษตร
ปาไม ประมง หรือ อุตสาหกรรมเครื่องนุง หม เปนตน
- Chemical product category [PC] เปนการระบุลักษณะการใชของสารเคมีนั้นๆ เชน ใชเปนสาร
หลอลื่น สารทําความสะอาด หรือ สารยึดเกาะ เปนตน
- Process category [PROC] หรือ Operation unit [OU] เปนการระบุกระบวนการหรือเทคนิคการใช
สารเคมี เชน ใชในระบบปด หรือระบบเปด เปนตน
- Article Categories [AC] เปนการระบุประเภทของผลิตภัณฑที่มีการใชสารเคมี เชน อุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ของเลน ยางรถยนต เปนตน
จากองคประกอบของ Use Descriptor System ทั้ง 4 สวน ทําใหเกิดเปนวลีมาตรฐาน คือ “Substance
[A] is used by [Sector(s) of use] in [Chemical product category] through [Process category or
Operation unit] in order to be processed in/on to [Article Categories]” ในสวนของ Article
Categories อาจไมตองระบุได หากการสิ้นสุดการใชของสารเคมีไมไดอยูในผลิตภัณฑ หรือไมไดนําสารเคมีไป
ใชในผลิตภัณฑ รูปที่ 5 แสดงตัวอยางของการกําหนดชื่อหัวเรื่องของ ES

รูปที่ 5 ระบบการอธิบายการใช (Use Descriptor System) และตัวอยางของการกําหนดชื่อหัวเรือ่ งของ ES
ที่มา : Guidance on information requirements and chemical safety assessment Part D: Exposure Scenario Building, ECHA
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(2) กระบวนการและกิจกรรมที่ ES ครอบคลุม
(Processes and activities covered by the exposure scenario)
แสดงกระบวนการหรือกิจกรรมของสารเคมีในแตละขั้นของวงจรชีวิตสารเคมีนั้น
ซึ่งสามารถ
แบงเปน 5 ขั้น ดังนี้
- การผลิตสารเคมี (Manufacture of substance)
- การผลิตเคมีภัณฑ (Formulation)
- การใชในอุตสาหกรรม วิชาชีพ หรือผูบริโภค (Industrial, professional or consumers
uses)
- การใชผลิตภัณฑ (Service life)
- สถานะของเสีย (Waste life stage)
ตารางที่ 8 ตัวอยางการระบุกระบวนการหรือกิจกรรมในวงจรชีวิตของสารเคมี
วงจรชีวิตสารเคมี
Name of life-cycle step
การผลิตสารเคมี
Manufacture
Production of substance
การผลิตเคมีภัณฑ
Formulation
Mixing of substance with
other substances or
preparations
การใชในอุตสาหกรรม
Industrial use
Use of substance or
preparation in industrial
activity
การใชในวิชาชีพ
professional use
Use of substance or
preparation in professional
activity
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เม็ดสี
Pigment
การสังเคราะห

ตัวอยาง
สารหนวงไฟ
flame retardant
การสังเคราะห

- ผสมเปนของเหนียวขน การบรรจุหีบหอของสาร
- ผสมเปนสี
เติมแตง

ใชเปนสีทาเฟอรนิเจอร
หรือวัสดุกอสรางใน
อุตสาหกรรม

ใชเปนสีทาตกแตง

ใชเปนสารหนวงไฟใน
คอมพิวเตอร

--

โครเมียม
Chromium
การสกัดและการทําให
บริสุทธิ์
--

ใชชุบเหล็กกลาของ
กันชนรถยนต

ใชในการซอมแซม
กันชนรถยนตในอูซอม
รถยนต
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ตารางที่ 8 ตัวอยางการระบุกระบวนหรือกิจกรรมในวงจรชีวิตของสารเคมี (ตอ)
วงจรชีวิตสารเคมี
Name of life-cycle step
การใชของผูบ ริโภค
Consumer use
Use of substance or
preparation by consumers
การใชผลิตภัณฑ
Service life
Use of articles
การกําจัด
Disposal
Disposal of substance,
preparation or article

เม็ดสี
Pigment
ใชเปนสีทาตกแตง

ตัวอยาง
สารหนวงไฟ
flame retardant
--

โครเมียม
Chromium
--

ผนังภายในบาน

การใชคอมพิวเตอร

การใชกันชนรถยนต

- การกําจัดเศษของสี
- การกําจัดสีที่อยูบน
วอลเปเปอร

การกําจัดคอมพิวเตอร และ การรื้อทําลายรถยนต
การนํากลับมาใชใหม
และการนํากลับมาใช
ใหม

ที่มา : Guidance for downstream users, ECHA, January 2008

2. สภาวะการดําเนินงานของการใช (Operational Conditions of Use, OC) หมายถึง การดําเนินการ
การใชเครื่องมือ สภาวะตางๆ หรือการแพรกระจายอยางเฉพาะเจาะจงของสารเคมี ที่เกิดขึ้นระหวางการผลิต
หรือการใชสารเคมี ทั้งที่เปนตัวสารเคมีเอง สารเคมีในเคมีภัณฑ หรือในผลิตภัณฑ ซึง่ สงผลตอการไดรับสารทั้ง
ของมนุษยและสิ่งแวดลอม สภาวะการดําเนินงานของการใชใน ES แบงเปน 5 หัวขอ คือ
(1)

ระยะเวลาและความถี่ของการใช (Duration and frequency of use)
ระบุถึงระยะเวลาและความถี่ของการใชหรือการไดรับสารทั้งตอมนุษย (คนงาน และ/หรือผูบริโภค)
และสิ่งแวดลอม ในระดับที่สามารถควบคุมความเสี่ยงได
(2)

ลักษณะทางกายภาพของสารเคมี หรือเคมีภัณฑ
(Physical form of substance or preparation)
เนื่องจากลักษณะทางกายภาพเปนปจจัยหนึ่งในการพิจารณาถึงโอกาสในการไดรับสารและการ
กําหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยง ดังนั้นในหัวขอนี้จึงเปนการระบุถึงลักษณะทางกายภาพของสารเคมี
หรือเคมีภัณฑ วาอยูในสถานะใด เชน กาซ ของแข็ง (ผงละเอียด ผงขนาดใหญ เม็ด ฯลฯ) ของเหลว หรือ
ละอองของเหลว (aerosol) ในกรณีผลิตภัณฑอาจระบุเปนอัตราสวนของพื้นที่ผิวตอปริมาตรของผลิตภัณฑ ซึ่ง
จากอัตราสวนนี้ทําใหสามารถนําไปพิจารณาถึงโอกาสในการแพรกระจายของสารเคมีทอี่ ยูในผลิตภัณฑได
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(3)

ความเขมขนของสารเคมีในเคมีภัณฑ หรือผลิตภัณฑ
(Concentration of substance in preparation or article)
เนื่องจากความเขมขนของสารเคมีในเคมีภณ
ั ฑมีผลตอการไดรับสารของมนุษยและสิ่งแวดลอม
ดังนัน้ ในหัวขอนี้จึงเปนการระบุถึงความเขมขนของสารเคมีในเคมีภัณฑ หรือในผลิตภัณฑ ในแตละการใชงานที่
ครอบคลุมอยูใน ES
(4)

ปริมาณการใชตอครั้ง หรือตอกิจกรรม (Amount used per time or activity)
ระบุถึงปริมาณการใชที่มากที่สุดของสารเคมีตอวัน หรือตอป ของทั้งคนงาน และผูบริโภค รวมถึง
ปริมาณที่มีการปลดปลอยสูสิ่งแวดลอมสําหรับการใชงานในแตละกิจกรรม
(5)

สภาวะการดําเนินงานของการใชอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
(Other relevant operational conditions of use)
นอกจากขอมูลตามหัวขอที่ไดกลาวมาแลว อาจระบุสภาวะการใชงานอื่นๆ ซึ่งสงผลตอการไดรับ
สารของมนุษยและสิ่งแวดลอม ซึ่งจะมีประโยชนตอการกําหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยง อาทิเชน
อุณหภูมิ สภาพความเปนกรดหรือเบส ความสามารถหรือโอกาสที่สารจะถูกปลดปลอยสูสิ่งแวดลอม (เชน
ความสามารถของระบบกําจัดสิ่งปฏิกูล อัตราการไหลของน้ําในการกําจัดสิ่งปฏิกูลหรือแมน้ํา ขนาดของหอง
และอัตราในการระบายอากาศ ฯลฯ)
3. มาตรการการจัดการความเสี่ยง (Risk Management Measures, RMM) หมายถึง การดําเนินการ
การใชเครื่องมือ การเปลี่ยนแปลงสภาวะตางๆ เพื่อปองกัน ควบคุม จํากัด หรือลดการไดรับสารของมนุษยและ
สิ่งแวดลอม ทั้งในระหวางการผลิตหรือการใชสารเคมี ทั้งที่เปนตัวสารเคมีเอง สารเคมีในเคมีภัณฑ หรือใน
ผลิตภัณฑ
โดยการกําหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงนั้นตองควบคุมในทุกสภาวะการดําเนินงาน
(Operational Conditions) ตามที่ระบุไว มาตรการการจัดการความเสี่ยง ใน ES แบงเปน 3 หัวขอ คือ
(1)

มาตรการการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพมนุษย
(Risk management measures, RMM related to human health)
การพิจารณาและกําหนดมาตรการการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพมนุษยมีความแตกตางกัน
ระหวางสําหรับคนงาน (worker) และผูบริโภค (consumer) ดังนี้
มาตรการการจัดการความเสี่ยงสําหรับคนงาน ควรคํานึงถึงมาตรการที่จําเปนสําหรับการควบคุม
ความเสี่ยง โดยควรพิจารณาตามลําดับความสําคัญ ดังนี้
- มาตรการจํากัดความเสี่ยง ซึ่งอาจทําโดยการจํากัดการใชสารเคมีหรือใชสารเคมีอื่นทดแทน
การเปลี่ยนกระบวนการเกี่ยวกับการใชและการผลิต โดยใชเครื่องมือทีป่ ลอดภัยกวา หรือใช
ระบบอัตโนมัติ
- มาตรการลดความเสี่ยง ซึ่งอาจทําโดยการจํากัดระดับความเขมขนของสารเคมี การเปลี่ยน
ลักษณะทางกายภาพหรือสถานะของสารเคมี การดําเนินงานในระบบปด หรือการติดตั้งระบบ
ระบายอากาศเฉพาะที่ (Local Exhaust Ventilation, LEV)
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- มาตรการทั่วไปเกี่ยวกับการระบายอากาศ และสถานที่ทํางาน เชน การแบงสวนพื้นที่สกปรก
การกําหนดสถานที่เก็บที่ปลอดภัย เปนตน
- มาตรการโดยรวมของการจัดการความเสี่ยงที่มุงปองกันกลุม คนงาน เชน มาตรการภายใน
องคกรในการจํากัดจํานวนของคนงานที่ตองสัมผัสสาร หรือการกําหนดระยะเวลาในการสัมผัส
- อุปกรณปองกันสวนบุคคล (Personal Protective equipment, PPE)
มาตรการการจัดการความเสี่ยงสําหรับผูบริโภค สําหรับผูบริโภคไมควรเปนขอกําหนดที่ยุงยาก
ซับซอน ควรเปนคําแนะนําที่สั้นกระชับและงายตอการปฏิบัติ ซึ่งสามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ
- การควบคุมสินคากอนถึงมือผูบ ริโภค ซึ่งผูจาํ หนายตองดําเนินการ เชน ลักษณะทางกายภาพ
ของสินคาควรอยูในรูปที่ลดโอกาสในการไดรับสารของผูบริโภค เชน ควรมีลักษณะเปนเม็ด
หรือผงขนาดใหญที่ฟุงกระจายไดยาก หรือ การกําหนดที่ปริมาณที่ปลอดภัยสําหรับการใช
ผูบริโภคสามารถใชไดทันทีโดยไมตองทําการผสม เปนตน
- การใหคําแนะนําหรือการสื่อสารถึงผูบริโภค เพื่อใหผูบริโภคสามารถใชสารเคมีในสินคาไดอยาง
ปลอดภัย เชน การระบุวิธีการใช อุปกรณปอ งกันขณะใช วิธีการเก็บรักษา และวิธีการกําจัดทิ้ง
บนฉลากของสินคา ซึ่งคําแนะนําเหลานี้ตองสามารถปฏิบัติไดจริงโดยไมยุงยากจนเกินไป
(2)

มาตรการการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม
(Risk management measures, RMM related to the environment)
จุดประสงคของมาตรการการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม คือ เพื่อปองกันการรั่วไหลของ
สารเคมีสูสิ่งแวดลอมทั้งทางน้ํา อากาศ ดิน จากสภาวะการดําเนินงานที่ระบุไว รวมถึงจากการเก็บรักษา และ
การบําบัดของเสียดวย เชน การควบคุมสารใหอยูในระบบปด การใชเครื่องกรองกอนปลอยสูอากาศ การนําสาร
กลับมาใชใหมในระบบ เปนตน
(3)

มาตรการการจัดการของเสีย (Waste management measures)
อธิบายถึงวิธีการกําจัดของเสียตลอดวงจรชีวิตของสารเคมี ซึ่งรวมถึงตัวสารเคมีเอง และสารเคมีที่
อยูในผลิตภัณฑ
4. ขอมูลเกี่ยวกับการประเมินปริมาณการไดรับสาร และขอแนะนําสําหรับผูใชปลายน้ํา
(Information on estimated exposure and DU guidance) ประกอบดวย 2 หัวขอ ดังนี้
(1) การประเมินปริมาณการไดรับสาร (Exposure Estimation) คือ การประเมินปริมาณสารเคมีที่
จะไดรับ เนื่องจากผลของสภาวะการดําเนินงานที่ระบุไว และจากคุณสมบัติของสารเคมีเอง ซึ่งควรพิจารณาใน
ทุกชองทางของการไดรับสาร (ปาก ผิวหนัง และการหายใจ) และตองครอบคลุมทัง้ มนุษย (คนงาน และ
ผูบริโภค) และสิ่งแวดลอม นอกจากนี้ ตองระบุถึงเครื่องมือ หรือวิธีที่ใชในการประเมินปริมาณสารดวย
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(2) ขอแนะนําสําหรับผูใชปลายน้ํา (DU guidance) ประกอบดวยคําแนะนําและวิธีในการประเมิน
การใชงานของผูใชปลายน้ําวาอยูภายใตขอบเขตของ ES หรือไม รวมถึงคําแนะนําสภาวะการใชงานที่
เหมาะสมสําหรับผูใชปลายน้ํา เชน ขอบเขตปริมาณการใช วิธีการใช หรือระยะเวลาการใช เพื่อใหแนใจวาการ
ใชงานนั้นไดรบั การควบคุมความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสมตามที่กําหนดอยูใน ES
นอกจากการจัดทํา ES แบบเฉพาะเจาะจงแลว ยังสามารถจัดทํา ES ขึ้น สําหรับกลุมของสารเคมีที่มี
คุณสมบัติคลายๆ กัน หรือจัดทําเปน ES ของเคมีภัณฑที่ประกอบดวยสารเคมีหลายชนิดได ซึ่งโดยสวนใหญ
แลว ES ที่แนบอยูในภาคผนวกของ SDS ของเคมีภัณฑ อาจเปนไดทั้ง 3 กรณี ดังนี้
- เปน ES ของเคมีภัณฑนั้นๆ
- เปน ES ของสารเคมีที่เปนสวนประกอบในเคมีภัณฑนั้นๆ
- เปน ES ของเคมีภัณฑ และสารเคมีที่เปนสวนประกอบในเคมีภัณฑ
ผูผลิตเคมีภัณฑ (Formulator) สามารถจัดทํา ES ของเคมีภัณฑที่ผลิตขึ้นได โดยการรวบรวมและ
ประเมินขอมูลจาก ES ของสารเคมีหรือเคมีภัณฑแตละตัว ที่ใชในการผลิตเคมีภัณฑนั้นๆ (สามารถอาน
รายละเอียดการจัดทํา ES และ SDS สําหรับเคมีภัณฑไดจาก Section 14 ของ Guidance for Downstream
Users)
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บทที่ 5
แหลงขอมูล
การประเมินความปลอดภัยสารเคมี เพื่อจัดทํารายงานการประเมินความปลอดภัยสารเคมี และเอกสาร
ขอมูลความปลอดภัยสารเคมีไดอยางเหมาะสมนั้น ตองใชขอมูลหลายประเภททั้งขอมูลคุณสมบัติดานกายภาพ
และเคมี ขอมูลทางพิษวิทยา ขอมูลทางนิเวศพิษวิทยา ซึ่งขอมูลเหลานี้สวนใหญไดมาจากการทดลอง แต
เนื่องจากกฎหมาย REACH สนับสนุนใหใชขอมูลการทดสอบรวมกัน เพื่อลดการทําการทดลองที่ซ้ําซอน และ
ไมตองการใหใชสัตวทดลองเกินความจําเปน ซึ่งจะเห็นไดจากการกําหนดใหมีเวทีการแลกเปลี่ยนขอมูลสารเคมี
(SIEF) เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลสารเคมีชนิดเดียวกัน จัดทําการจําแนกประเภทและติดฉลากสารเคมี รวมถึง
จัดเตรียมขอมูลสําหรับการจดทะเบียนสารเคมีรวมกัน
ชุดคูมือแนะนําการประเมินความปลอดภัยสารเคมี (Guidance on information requirements and
chemical safety assessment) Chapter R.3 : Information gathering ทีจ่ ัดทําโดยองคกรกลาง (ECHA) แบง
ประเภทของแหลงขอมูลไว 5 ประเภท ดังนี้
1. ขอมูลภายในองคกร (In house company and trade association files)
2. ฐานขอมูล (Databanks and databases of compiled data)
3. เอกสารตีพิมพ (Published literature)
4. อินเทอรเน็ต-เครื่องมือคน (Internet-search engines)
5. แบบจําลอง (Q)SAR ((Q)SAR models)
ภาคผนวก 9 แสดงแหลงขอมูลตางๆ ที่มีการรวบรวมไวในชุดคูมือแนะนําการประเมินความปลอดภัย
สารเคมี ใน Chapter R.3 : Information gathering
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บทที่ 6
บทสรุป
อาจกลาวไดวา แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS เปนเอกสารภาษาไทยฉบับแรกที่มีการจัดทําขึ้น
เพื่อใหผูประกอบการนําไปศึกษาการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีเพื่อใชในกระบวนการการจดทะเบียน
หรือขออนุญาตและจัดทําเอกสารขอมูลความปลอดภัย สําหรับการสื่อสารในหวงโซอปุ ทาน แตการประเมิน
ความปลอดภัยจําเปนตองใชความรูทางเคมี พิษวิทยา กระบวนการผลิต เพราะความเสี่ยงตออันตรายของ
สารเคมีจะมากหรือนอยมิไดอยูที่ความเปนพิษของสารเทานั้น แตคุณสมบัตอิ ื่น ๆ ทางเคมีและกายภาพ รวมทั้ง
ปริมาณและการไดรับสารนั้น ๆ ดวย การประเมินความปลอดภัยของสารเคมีจึงตองใชขอมูลการทดสอบ
สารเคมีดานตาง ๆ เพื่อใหทราบวาสารนั้นเปนอันตรายอยางไร และตองทราบวาผูที่ใชสารนั้นมีโอกาสที่จะ
ไดรับสารไดอยางไร ทางใดบาง และปริมาณมากนอยเพียงใด เพื่อใหสามารถกําหนดแนวทางการปองกันและ
แกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
การดําเนินการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีจึงยากที่จะ
ดําเนินการไดโดยปราศจากการประสานงานและความรวมมือที่ดีของฝายตาง ๆ ซึ่งจะเกิดขึ้นไดเมื่อทุกฝายที่
เกี่ยวของมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินความปลอดภัย รายงานแนวทางการจัดทํา CSA และ SDS
ฉบับภาษาไทยที่จัดทําขึ้นนี้จึงนาจะเปนประโยชนแกผูประกอบการไทยตามสมควร
สวนเอกสารขอมูลความปลอดภัย (Safety Data Sheet, SDS) ของสารเคมี ซึ่งกฎหมาย REACH
กําหนดใหใชเปนเครื่องมือสําหรับสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับสารเคมีและขอแนะนําเกี่ยวกับวิธีใช การปองกัน การ
ขนสง การเก็บรักษาและแกไขปญหาเมื่อเกิดอุบัติเหตุ โดยนําเอาขอมูลที่ไดจากการประเมินความปลอดภัย
(CSA) ของสารเคมีมาจัดทําเปน SDS เพื่อใหมีการใชอยางปลอดภัยนั้น ขอมูลตาง ๆ ในเอกสารนอกจาก
จะตองมีความถูกตองแมนยําและสอดคลองกันทุกสวนแลว ยังตองสามารถสื่อสารใหผูอานตระหนักถึงความ
เสี่ยงตออันตรายของสารหรือเคมีภัณฑนั้น ๆ โดยไมตระหนก และสามารถปฏิบัติตามขอแนะนําไดอยางมี
ประสิทธิภาพ จึงจะทําใหการใชสารเคมีนั้นเปนไปอยางปลอดภัย
อนึ่งการจัดทํา CSA และ SDS ตองเสียเวลาและคาใชจายในการทดสอบจํานวนไมนอย กฎหมาย
REACH กําหนดใหใชขอมูลการทดสอบรวมกัน ผูประกอบการจึงตองรวมกันรับผิดชอบคาใชจายและตอง
เปดเผยขอมูลที่อาจทําใหความลับทางการคารั่วไหลได เชน ขอมูลเกี่ยวกับสารปนเปอน ที่สามารถสะทอนถึง
กรรมวิธีการผลิต แตการปนเปอนมีผลตอความเปนอันตรายของสารเคมี ดังนัน้ การตอรองเพื่อรวมกันทดสอบ
สารเคมีจึงตองอาศัยทั้งทักษะทางดานวิทยาศาสตรและการคาประกอบกัน เพื่อปองกันมิใหความลับทางการคา
รั่วไหล โดยไมทําใหการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีมีขอบกพรอง ที่อาจทําใหเกิดความเสียหายขึ้นใน
ภายหลังได ดวยเหตุนี้หากประสงคจะทํา CSA และ SDS ผูประกอบการจะตองศึกษาหาความรูเกี่ยวกับ
เทคนิคการประเมินความปลอดภัยของสารเคมีเพิ่มเติมอีกมาก
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PART A
1

SUMMARY OF RISK MANAGEMENT MEASURES

The goal of this section is to present a compact overview of the relevant risk management measures
for the identified use(s), based on the exposure scenario(s) that are in the CSR.
Compile an overview on the measures needed to control risk as i) implemented with regard to
manufacture and own use and/or ii) as communicated to downstream users in the annex to the
extended SDS. The summary should reflect all the risk management measures and operational
conditions that are included in the exposure scenarios in chapter 9.1. The declarations under no 2
and 3 of Part A refer to the summary of risk management measures under point 1.
The registrant may choose to make reference to the RMM described in the Exposure Scenarios
under Chapter 9 or to copy these RMM into the summary. He may also choose to make reference to
the exposure scenarios annexed in the safety data sheets and attach these to the CSR. In any case it
is advisable to keep a link between the RMM and the corresponding exposure scenario(s) also in
the summary.

2

DECLARATION THAT RISK MANAGEMENT MEASURES ARE
IMPLEMENTED

This declaration refers to the manufacture of substance and own uses by the registrant.
If applicable, a statement that the facility operates under a certified quality control system can be
added.

3

DECLARATION THAT RISK MANAGEMENT MEASURES ARE
COMMUNICATED

This declaration refers to the operational conditions and risk management measures communicated
by means of the extended safety data sheet to the downstream users.
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PART B
Part B of the CSR documents the conclusions of the CSA process according to Annex I of REACH
Regulation and the supporting factual information to arrive at these conclusions. For any missing
standard information (Annex VI to X), the reason why the information is absent should be stated.

1

IDENTITY OF THE SUBSTANCE AND PHYSICAL AND CHEMICAL
PROPERTIES

Detailed guidance on substance identity is available in the Guidance on substance identification.
This section presents a brief overview of the information that is required in this section (cf. REACH
Annex VI(2)). It should be clear to which form or forms of substance the registration and the
presented information relate. If it is not technically possible or if it does not appear scientifically
necessary to give information on one or more of the items below, the reasons shall be clearly stated.
Attention should be paid, if applicable and appropriate, to specific additional substance properties,
e.g., information on optical activity and typical ratio of (stereo) isomers.
For a single substance, the composition is reported as degree of purity, known impurities or
additives, for different compositions of the substance when necessary. For multi-constituent
substances the composition is reported as percentages or range of percentages of constituents,
known impurities or additives, for different compositions of the substance when necessary.
The following basic information is required (REACH Annex VI), e.g. in a table format:
•

Name or other identifier of each substance; Name(s) in the IUPAC nomenclature or other
international chemical name(s); Other names (usual name, trade name, abbreviation);
EINECS or ELINCs number (if available and appropriate); CAS name and CAS number (if
available); Other identity code (if available)

•

Information related to molecular and structural formula of each substance; Molecular and
structural formula; Information on optical activity and typical ratio of (stereo) isomers (if
applicable and appropriate); Molecular weight or molecular weight range

•

Composition of each substance; Degree of purity ( %); Nature of impurities, including
isomers and by-products; Percentage of (significant) main impurities; Nature and order of
magnitude (… ppm, … %) of any additives (e.g. stabilising agents or inhibitors);

•

Additional substance properties are available via the technical dossier.

<Chemical name> is a <Composition> (e.g. multi constituent substance) of <Origin> (e.g. organic)
origin having the following characteristics and physical–chemical properties (see the IUCLID
dataset for further details).
1.1

Name and other identifiers of the substance

Table 1: Substance identity
EC number:

<EC number>

EC name:

<EC name>

CAS number (EC inventory):

<CAS number (EC inventory)>
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CAS number:

<CAS number>

CAS name:

<CAS name>

IUPAC name:

<IUPAC name>

Annex I index number

<Annex I index number>

Molecular formula:

<Molecular formula>

Molecular weight range:

<Molecular weight range>

Structural formula:
Figure 1: Structural formula
<Structural formula> (upload image file)
Remarks:

1.2

Composition of the substance

<Name>
<Brief description > (brief description of the substance when UVCB)
Degree of purity: <Degree of purity>
The information is particularly important for the main constituent(s) and for the constituents (or
impurity) which influence hazard profiles of the substance and thereby the chemical safety
assessment.
Table 2: Constituents
Constituent

Typical concentration

Concentration range

Remarks

<Constituent>

<Typical concentration>

<Concentration range>

<Remarks>

Typical concentration

Concentration range

Remarks

<EC number>

Table 3: Impurities
Impurities

Table 4: Additives
Constituent
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1.3

Physico-chemical properties

At REACH Annex VII levels (substances produced or imported at > 1 t/y) basic physico-chemical
properties need to be reported.
In addition, at REACH Annex IX levels (substances produced or imported > 100 t/y), the following
properties need to be reported as well (if relevant): stability in organic solvents and identity of
relevant degradation products (not for inorganic substances), dissociation constant and viscosity.
For those endpoints testing proposals, if any, should be reported in the CSR.
Table 5: Overview of physico- chemical properties
Property
Physical state at 20°C and 101.3 kPa

Value
<Physical state at 20ºC
and 1013 hPa>

Remarks
<Form>
<Colour>
<Odour>
<discussion from endpoint summary of
section x.x>

Boiling point

<short description of the
key parameter from
endpoint summary of
section x.x>
Idem

Relative density

Idem

Idem

Vapour pressure

Idem

Idem

Surface tension

Idem

Idem

Water solubility

Idem

Idem

Partition coefficient n-octanol/water (log
value)

Idem

Idem

Flash point

Idem

Idem

Flammability

Idem

Idem

Explosive properties

Idem

Idem

Self-ignition temperature

Idem

Idem

Oxidising properties

Idem

Idem

Granulometry

Idem

Idem

Stability in organic solvents and identity of
relevant degradation products

Idem

Idem

Dissociation constant

Idem

Idem

Viscosity

Idem

Idem

Auto flammability

Idem

Idem

Reactivity towards container material

Idem

Idem

Thermal stability

Idem

Idem

[enter other property or delete row]

Idem

Idem

Melting/freezing point

Idem

Remarks:
Guidance on how to evaluate physico-chemical data is provided in section R.7.1
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Data waiving
Information requirement: (e.g. Melting / freezing point)
Reason: <Data waiving>
Justification: <Justification for data waiving>
Testing proposal: (relevant only for stability in organic solvent (annex IX, 7.15), dissociation
constant (Annex IX, 7.16) and viscosity (Annex IX , 7.17))
A testing proposal should have the following elements: specifications of the testing proposals and
the timetable. In case of deviation from standard requirement according to REACH Annexes IX and
X justification needs to be provided.
Information requirement: (e.g. Dissociation constant)
Proposed test guideline: <guideline>
Planned study period: <Study period>
Details on method intended:
<Any other information on materials and methods incl. tables>
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2

MANUFACTURE AND USES

2.1

Manufacture

Describe the manufacturing process. This should include a sufficient level of detail to identify any
implications on the identity of the substance (see section 1.1 and 1.2 of this template). The
description should also support the derivation of information for exposure scenario building in
chapter 9, e.g. description of activities and processes covered in the exposure scenario or fraction
of substance lost from process via waste, waste water or air.
Quantify the amount of substance manufactured, imported and/or the quantity placed on the EU
market.
2.2

Identified uses

List all identified uses of the substance to be registered. Identified uses are uses that the registrant
is willing and able to support through an appropriate ES documented in the CSR, and
communicated to the DU in the SDS. This is to provide an overview on which uses are covered in
the CSA.
The section can be completed in different ways, depending e.g. on market structures, internal
organisation of business at M/I level or the way in which M/I is going to communicate with sectors
further down stream. Also the type of information on uses needed to support the hazard assessment
may impact on the way to describe the identified uses.
As a starting point, M/I is advised to list all the identified uses based on the descriptor system as
contained in section D.4.3 and chapter R.12 of the Guidance. This is
•

to ensure a minimum level of harmonisation across the EU market when it comes to
communication on uses up and down the supply chain

•

to ensure that all identified uses are taken into account in hazard assessment

•

to allow for transparent grouping of uses similar in terms of exposure determinants into one
exposure scenarios.

•

to ensure consistency between the information on identified uses and the short titles of the
exposure scenarios.

Table 6 exemplifies how such an overview may look like, once an analysis of all uses has been
carried out. The process, preparation [chemical product] and article categories are closely
connected with determinants of exposure (see section 9). Article categories are however only
applicable if the substance is incorporated into articles. The sectors of use may be relevant in order
to structure the dialogue with customer groups.
Please note: It is the choice of the registrant to which level of detail he describes the uses of the
substance in the CSR and later on in the exposure scenarios (see section 9). The description of use
must be sufficiently detailed support the hazard assessment and to flag the boundaries of the
different exposure scenarios covered in the CSR and communicated to the downstream users (see
Guidance D.4.3.3).
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Table 6: Description of identified uses
Identified
use
IU 2

Sector of Use (SU)

Preparation [chemical
product] Category
(PC)

Process category
(PROC)

Article category
(AC)

PROC 7 – spraying in
industrial setting
PROC 10- rolling,
brushing
PROC 5 – mixing,
blending in batch
process

AC2 – vehicles
(cars)
AC2 – vehicles
(aircrafts)

SU 17 (General
manufacturing)

PC9 (coatings)

IU 4

SU 10 (Formulation of
preparations)

PC1 (adhesives), PC9
(coatings), PC32
(polymer preparation)

IU 9

SU 21/22 (private
households, public
domain)

PC35 (cleaners)

PROC 10 – brushing,
wiping

Not applicable

Various, not further
specified

PROC 2 - Use in
closed, continuous
process with occasional
controlled exposure,
industrial setting

Not applicable

IU 3

IU 5

2.3

SU 9 (Manufacturing of
fine chemicals)

Not applicable

Uses advised against

The uses advised against shall be justified and recorded in the CSR (and communicated via Section
16 of the SDS). This can be an initiative of the M/I or a reaction to uses made known to him. Any
downstream user has the right to make a use known to the manufacturer, importer, downstream
user or distributor who supplies him with a substance on its own or in a preparation with the aim of
making this an identified use. However, the manufacturer can advise against certain uses for
reasons of protection of human health or the environment. For such uses, a downstream user still
has the option to prepare his own CSR.
Describe the “uses advised against” in a wording that is unambiguous to your customers. This
information should be consistent with the advice given to downstream users in section 16 of the
extended safety data sheet. The descriptor system in Chapter R.12 may help to describe the uses
advised against. In addition other phrasing can be used as well.

3

CLASSIFICATION AND LABELLING 1

The appropriate classification and labelling developed in accordance with the criteria in Directive
67/548/EEC shall be presented and justified. Where applicable specific concentration limits,
resulting from the application of Article 4(4) of Directive 67/548/EEC and Articles 4 to 7 of
Directive 1999/45/EC, shall be presented and, if they are not included in Annex I to Directive
67/548/EEC, justified.
If the information is inadequate to decide whether a substance should be classified for a particular
end-point, the registrant shall indicate and justify the action or decision he has taken as a result. He
should also indicate for each endpoint for which no classification is proposed whether this is based

1

The template will be updated once the Regulation on Classification, Labelling and Packaging of substances and
mixtures (implementing the GHS) will be adopted.
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on conclusive data, inconclusive data or lack of data. More detailed justification on classification
(or no classification) should be given in specific endpoint sections.
Further guidance on classification and labelling is given in endpoint specific guidance (Chapter
R.7).
Classification and labelling information in the CSR should be consistent with the labelling and the
SDS for the substance.
3.1

Classification and labelling in Annex I of Directive 67/548/EEC

Classification
[The substance] is classified [if applicable] :
•

for physical - chemical properties: [mention relevant classification]

•

for health effects: [mention relevant classification]

•

for the environment: [mention relevant classification]

Labelling
Indication of danger:
R-phrases:
S-phrases:
Specific concentration limits:

3.2

Self classification(s) and labelling

Table 7: Classification according to Directive 67/548/EEC criteria
Endpoints

Classification

Reason for no
classification

Justification for
(non)
classification can
be found in
section

<classification>

< Data lacking||
Inconclusive||
Classification
criteria not met>

6.1

Oxidising properties

Idem

idem

6.3

Flammability

Idem

idem

6.2

Thermal stability

Idem

idem

Acute toxicity

Idem

idem

5.2

Acute toxicity- irreversible damage after single Idem
exposure

idem

5.2

Repeated dose toxicity

idem

5.6

Explosiveness

Idem
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Irritation / Corrosion

Idem

idem

5.3.4 and 5.4.3

Sensitisation

Idem

idem

5.5.3

Carcinogenicity

Idem

idem

5.8.3

Mutagenicity - Genetic Toxicity

Idem

idem

5.7.3

Toxicity to reproduction- fertility

Idem

idem

5.9.3

Toxicity to reproduction- development

Idem

idem

5.9.3

Toxicity to reproduction – breastfed babies

Idem

idem

5.9.3

Environment

Idem

idem

7.6

Labelling
Indication of danger:
R-phrases:
S-phrases:
Specific concentration limits:
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4

ENVIRONMENTAL FATE PROPERTIES

4.1

Degradation

This section exemplifies what data fields will be automatically retrieved by the IUCLID 5 plug-in
once available.
4.1.1 Abiotic degradation
Report on hydrolysis, photodegradation, or oxidation processes and rates for water and air. Report
how the information was obtained (test results or estimated) including a reference to the source or
model, and report the degradation rates and calculated half-lives.
Interpret the findings and conclude with regard to stability in water, air and soil or sediment.
Guidance for evaluation of data for abiotic degradation (stability) in the environment is provided in
section R.7.9 and section R.16.4.4.
4.1.1.1

Hydrolysis

The studies on hydrolysis are summarised in the following table:
Table 8: Overview of studies on hydrolysis
Method

Results

Remarks

Reference

<Guideline>
<Principles of method if other
than guideline>
<Estimation method (if used)>

Half-life (DT50):
t1/2 (pH <pH>): <Half-life> at
<Temp., value> <Temp., unit>
(Hydrolysis rate constant:
<Hydrolysis rate constant>
<Hydrolysis rate constant, unit>)
Recovery (in %):
pH <pH>: <%Recovery> at
<Temp., value> <Temp., unit>
after <Duration>
Transformation products:
<Transformation products>

<Reliability>
<Purpose flag>
<Study result type>
Test material
(<Identifier>):
<Identity> (readacross)

<Author> <Year>

Data waiving (if applicable)
Reason: <Data waiving>
Justification: <Justification for data waiving>
Discussion
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4.1.1.2

Phototransformation/photolysis

4.1.1.2.1

Phototransformation in air

The studies on phototransformation in air are summarised in the following table:
Table 9: Overview of studies on phototransformation in air
Method

Results

Remarks

Reference

<Guideline>
<Principles of method if other
than guideline>
<Estimation method (if used)>
Light source: <Light source>
Light spectrum: <Light
spectrum>
Rel. light intensity: <Rel. light
intensity>

Spectrum of substance:
<Parameter>: <Value> <Unit>
(<Remarks>)
Half-life (DT50):
t1/2: <DT50> (<Test condition>)
% Degradation:
<%Degr.> after <Sampling time>
<Sampling time, unit> (<Test
condition>)
Quantum yield: <Quantum yield
(for direct photolysis)>
Transformation products:
<Transformation products>

<Reliability>
<Purpose flag>
<Study result type>
Test material
(<Identifier>):
<Identity> (readacross)

<Author> <Year>

Data waiving (if applicable)
Information requirement: <Test type>
Reason: <Data waiving>
Justification: <Justification for data waiving>
Testing proposal
A testing proposal should have the following elements: specifications of the testing proposals and
the timetable. In case of deviation from standard requirement according to REACH Annexes IX and
X justification needs to be provided.
Proposed test guideline: <Guideline>
Planned study period: <Study period>
Details on method intended:
Discussion
<discussion in endpoint summary of 5.1.1 phototransformation in air>
The following information is taken into account for any hazard / risk / persistency assessment:
<|Short description of key information endpoint summary of 5.1.1 phototransformation in air>
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4.1.1.2.2

Phototransformation in water

The same type of information as what is reported in 4.1.1.2.1 will be extracted from IUCLID 5 here
but this is not exemplified in this document.
4.1.1.2.3

Phototransformation in soil

The same type of information as what is reported in 4.1.1.2.1 will be extracted from IUCLID 5 here
but this is not exemplified in this document.
4.1.2 Biodegradation
Report on biotic degradation by mentioning the type of test(s) employed and the result of the test.
Present additional information if you report on multi-constituent substances, UVCBs etc. Justify the
applicability of the data.
Interpret the findings and conclude with regard to stability in water, and soil or sediment.
Guidance for evaluation of the data on biodegradation is provided in section R.7.9
4.1.2.1

Biodegradation in water

4.1.2.1.1

Estimated data:

The estimated data for biodegradation in water are summarised in the following table:
Table 10: Overview of estimated data for biodegradation in water
Estimation method

Results

Remarks

Reference

<Study result type>
<Principles of method if
other than guideline>

% Degradation of test
substance: <% Degradation of
test substance>
Half-life: <Half-life of parent
compound / 50%
disappearance time (DT50)>
[REMARK: if section 5.2.2.]
<Interpretation of results>
[REMARK: if section 5.2.1.]

<Reliability>
<Purpose flag>
Study design: <Details on
study design>

<Author> <Year>

Example table (Note: prompts are only inserted if any information is available for a given item):
Estimation method

Results

Remarks

Reference

(Q)SAR
aerobic
Multiple Linear
Regression (MLR) model

readily biodegradable

3 (not reliable)
weight of evidence

Degner et al. 1993

4.1.2.1.2

Screening tests

The test results are summarised in the following table:
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Table 11: Overview of screening tests for biodegradation in water
Method

Results

< Inoculum: <Inoculum or test
system>
(<Oxygen
conditions>)
[REMARK: only if "Oxygen
conditions = anaerobic" and
"Inoculum" <> "anaerobic
...".]
<Guideline>

% Degradation of test
substance: <% Degradation
of test substance>
<Interpretation of results>

Remarks
<Reliability>
<Purpose flag>
<Study result type>
Test material: <Identity>
(read-across???)>)
[REMARK: only if ID <>
Submission subst. ID.]

Reference
<Author> <Year>

Example table (Note: prompts are only inserted if any information is available for a given item):
Method
ready biodegradability
activated sludge, non-adapted
OECD Guideline 301 F
(Ready
Biodegradability:
Manometric
Respirometry
Test)
inherent biodegradability
activated sludge, adapted
OECD Guideline 302 B
(Inherent
biodegradability:
Zahn-Wellens/EMPA Test)

Results
36 % degrad. after 28 d
49 % degrad. after 74 d
readily biodegradable, but
failing 10-day window

Remarks
1
(reliable
without
restrictions)
key study
experimental result

Reference
Smith 1999

97 % degrad. after 4 d
inherently biodegradable

1
(reliable
without
restrictions)
supporting study
experimental result
Test material: m-toluidine
(read across???)

Wellens 1990

Data waiving (if applicable)
If the data waiving is based on “exposure considerations”, appropriate reference to sections 9 and
10 should be made.
Information requirement: <Test type>
Reason: <Data waiving>
Justification: <Justification for data waiving>
Example:
Information requirement: ready biodegradability
Reason: study scientifically unjustified
Justification: substance is inorganic.]
Discussion (screening testing)
Biodegradation in water: <biodegradation in water> (Key parameter from 5.2.1 Endpoint summary:
biodegradation in water: screening tests)
<short description of key information in endpoint summary of 5.2.1 biodegradation in water:
screening tests>
<discussion in endpoint summary of 5.2.1 biodegradation in water: screening tests>
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4.1.2.1.3

Simulation tests

Table 12: Overview of simulation tests for biodegradation in water
Method

Results

Remarks

Reference

Test system: <Inoculum or
test system> (<Oxygen
conditions>
<Guideline>

Half-life (DT50): <Halflife> in <Compartment>
<% Degradation of test
substance>
Metabolites:
<Metabolites>
<Identifier>: <Identity>

<Reliability>
<Purpose flag>
<Study result type>
Test material: <Identity>
(read-across???)>)
[REMARK: only if ID <>
Submission subst. ID.]

<Author> <Year>

Example table (Note: prompts are only inserted if any information is available for a given item):
Method

Results

Remarks

Reference

Test system: natural water /
sediment (aerobic)
other guideline: modified
ASTM test method E1798-96

Half-life (DT50): 2 — 10 d
in water
Half-life (DT50): 15 — 38
d in sediment
Metabolites: yes
other: carboxylated
biodegradation
intermediates

2 (reliable with
restrictions)
key study
experimental result

Nielsen et al. 1997

Test system: natural water
(aerobic)

Half-life (DT50): 3.4 —
13.8 d in other: coastal
sea water
Metabolites: not measured

2 (reliable with
restrictions)
key study
experimental result

Vives-Rego, J., LopezAmoros, R.,
Guindulain, T.,
Garcia, M.T., Comas,
J., and Sanchez-Leal,
J. 2000

Data waiving (if applicable)
If the data waiving is based on “exposure considerations”, appropriate reference to sections 9 and
10 should be made.
Reason: <Data waiving>
Justification: <Justification for data waiving>
Example:
Reason: study scientifically unjustified
Justification: the substance is readily biodegradable.]
Discussion (simulation testing)
Half-life (DT50) at <Temperature in kelvin (K)> K: <Half-life> days (Key parameter from 5.2.2
Endpoint summary: biodegradation in water: simulation tests)
Half-life (DT50) at <Temperature in kelvin (K)> K: <Half-life> days (Key parameter from 5.2.2
Endpoint summary: biodegradation in water: simulation tests)
<short description of key information in endpoint summary of 5.2.2 biodegradation in water:
simulation tests>
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<discussion in endpoint summary of 5.2.2 biodegradation in water: simulation tests>
4.1.2.2

Biodegradation in sediments

The test results are summarised in the following table
Table 13: Overview of simulation tests for biodegradation in sediments
Method

Results

Remarks

Reference

Test system: <Inoculum or
test system> (<Oxygen
conditions>
<Guideline>

Half-life (DT50):
<Half-life> in
<Compartment>
% Degradation:
<% Degradation of test
substance> after
<Sampling time>
<Sampling time, unit>
Metabolites:
<Metabolites>
<Identifier>: <Identity>

<Reliability>
<Purpose flag>
<Study result type>
Test material: <Identity>
(read-across???)>)
[REMARK: only if ID <>
Submission subst. ID.]

<Author> <Year>

Example table (Note: prompts are only inserted if any information is available for a given item):
Method

Results

Remarks

Reference

Test system: natural sediment
(aerobic)
OECD Guideline 308
(Aerobic and Anaerobic
Transformation in Aquatic
Sediment Systems)

Half-life (DT50): 45 d in
sediment
Metabolites: not measured

2 (reliable with
restrictions)
key study
experimental result

Wilson 2000

Test system: natural water /
sediment (aerobic)
other guideline: modified
ASTM test method E1798-96

Half-life (DT50): 2 — 10 d
in water
Half-life (DT50): 15 — 38
d in sediment
Metabolites: yes
other: carboxylated
biodegradation
intermediates

2 (reliable with
restrictions)
key study
experimental result

Nielsen et al. 1997

Data waiving (if applicable)
If the data waiving is based on “exposure considerations”, appropriate reference to sections 9 and
10 should be made.
Reason: <Data waiving>
Justification: <Justification for data waiving>
Example:
Reason: study scientifically unjustified
Justification: the substance is readily biodegradable.
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Discussion
Half life (DT50) in sediment (<temperature> K) = <half life> days
As appropriate move any sediment-specific information to here.

4.1.2.3

Biodegradation in soil

The test results are summarised in the following table:
Table 14: Overview of studies on biodegradation in soil
Method

Results

Remarks

Reference

Test type: <Test type>
Soil type: <Soil type>
[REMARK: copy multiple
entries, separated by
semicolon.]
<Guideline>

Half-life (DT50): <Halflife>
<% Degradation of test
substance>
Evaporation of parent
compound:
<Determination of
evaporation of parent
compound>
Volatile metabolites:
<Determination of volatile
metabolites>
Residues: <Determination
of residues>
Metabolites:
<Metabolites>
<Identifier>: <Identity>

<Reliability>
<Purpose flag>
<Study result type>
Test material: <Identity>
(read-across???)>)
[REMARK: only if ID <>
Submission subst. ID.]

<Author> <Year>

Data waiving (if applicable)
If the data waiving is based on “exposure considerations”, appropriate reference to sections 9 and
10 should be made.
Reason: <Data waiving>
Justification: <Justification for data waiving>
Discussion
Half life (DT50) in soil (<temperature> K) = <half life> days
<short description of key information in endpoint summary of 5.2.2 biodegradation in soil>
<discussion in endpoint summary of 5.2.2 biodegradation in soil>

4.1.2.4

Summary and discussion on biodegradation

<discussion from 5.2 Endpoint summary : biodegradation>
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Testing proposal
A testing proposal should have the following elements: specifications of the testing proposals and
the timetable. In case of deviation from standard requirement according to REACH Annexes IX and
X justification needs to be provided.
Information requirement: ....[REMARK: Depending on the IUCLID section in which a record
with field "Study result type" = "experimental study planned" is provided and whether the relevant
IUCLID fields are filled in, either "Simulation testing on ultimate degradation in surface water" or
"Sediment simulation testing" or "Soil simulation testing" is inserted. The possible information
requirement "Identification of degradation products" cannot be identified automatically. Verify any
information copied and update if necessary.]
Proposed test guideline: <Guideline>
Planned study period: <Study period>
Details on method intended:
Inoculum or test system: <Inoculum or test system>[REMARK: if section 5.2.2.] (<Oxygen
conditions>)
Source and properties of surface water: <Details on source and properties of surface water>
[REMARK: if section 5.2.2.]
Source and properties of sediment: <Details on source and properties of sediment> [REMARK: if
section 5.2.2.]
Soil type: <Soil type> [REMARK: if section 5.2.3.]
Study design: <Details on study design> [REMARK: if section 5.2.2.]<Details on experimental
conditions> [REMARK: if section 5.2.3.]

4.1.3 Summary and discussion on degradation
This should include a summary and a discussion of the information available and describe before in
section 4.1.1 and 4.1.2 as well as summary tables reporting degradation rates (to be used in the
determination of the PEC) for the environmental compartments of concern (water, sediment, soil,
air).
Guidance on estimation of degradation in the environment is provided in section R.16.4.4.
Degradation rate in water
Degradation rate in sediment
Degradation rate in soil
Degradation rate in air
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4.2

Environmental distribution

Report the results of the available sorption studies (water-solids). Discuss the partitioning in the
light of substance properties, including partitioning coefficients.
Describe how the distribution was calculated (see Chapter R.16). Report on the preference for
partitioning to soil/sediment, air and water and present information on the mass distribution over
the various compartments, preferably in a table format.
Interpret the findings and conclude with regard to the distribution of the substance after emissions,
e.g. transport to (ground) water (leaching), air or soil/sediment.
4.2.1 Adsorption/desorption
Guidance on evaluation studies for adsorption/desorption is provided in sections R.7.1.15 as well
as under R.16.4.3.3. for discussion related to the distribution in the environment.
This section exemplifies what data fields will be automatically retrieved by the IUCLID 5 plug-in
once available.
The studies on adsorption/desorption are summarised in the following table:
Table 15: Overview of studies on adsorption/desorption
Method

Results

Remarks

Reference

Study type: <Study type>
(<Media>)
<Type of method>
<Guideline>
<Principles of method if other
than guideline>

Adsorption coefficient Koc:
<Adsorption coefficient Koc:>
log Koc: <log Koc>
Mass balance (in %) at end of
adsorption phase:
<% adsorption> after <Duration>
<Unit> (<Sample No.>)
Mass balance (in %) at end of
desorption phase:
<% desorption> after <Duration>
<Unit> (<Sample No.>)

<Reliability>
<Purpose flag>
<Study result type>
Test material
(<Identifier>):
<Identity> (readacross)

<Author> <Year>

Data waiving (if applicable)
Reason: <Data waiving>
Justification: <Justification for data waiving>
Testing proposal
Proposed test guideline: <Guideline>
Planned study period: <Study period>
Details on method intended:
Study type: <Study type|>(<Media>)
Type of method: <Type of method>
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Discussion
<Discussion in endpoint summary of 5.4.1 adsorption/desorption >
The following information is taken into account for any environmental exposure assessment:
<Short description of key information in endpoint summary of 5.4.1 adsorption/desorption >
4.2.2 Volatilisation
Guidance on evaluation of volatilisation for environmental distribution is provided in sections
R.7.1.22 as well as under R.16.4.3.2.
The same type of information as what is reported in other sections will be extracted from IUCLID 5
here but this is not exemplified in this document.
4.2.3 Distribution modelling
The same type of information as what is reported in other sections will be extracted from IUCLID 5
here but this is not exemplified in this document.
4.3

Bioaccumulation

Report when available bioconcentration factor (BCF) for fish and/or invertebrates and how it was
measured or estimated.
Report conclusions on the bioaccumulation potential of the substance based on measured or
estimated BCF or log Kow.
Guidance on evaluation of bioaccumulation studies is provided in section R.7.10.
The same type of information as what is reported in other sections will be extracted from IUCLID 5
here but this is not exemplified in this document.
4.3.1 Aquatic bioaccumulation
Guidance on evaluation of aquatic bioaccumulation studies is provided in section R.7.10.1
4.3.2 Terrestrial bioaccumulation
Guidance on evaluation of terrestrial bioaccumulation studies is provided in section R.7.10.12
4.3.3 Summary and discussion of bioaccumulation
Guidance on bioaccumulation potential discussion is provided in section R.16.4.3.5
4.4

Secondary poisoning

Report the bioaccumulation and biomagnification factors for the selected food chain and how they
were measured or estimated (see Chapter R.16). Interpret the findings with regard to the potential
to bio-accumulate in the food chain.
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Guidance on assessment of the potential for secondary poisoning is provided in sections R.16.4.3.5
and R.16.5.7.
The same type of information as what is reported in other sections will be extracted from IUCLID 5
here but this is not exemplified in this document.
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5

HUMAN HEALTH HAZARD ASSESSMENT

This section reports the outcome of the human health hazard assessment as explained for each
endpoint in the guidance chapter B.
Present a summary of results for each endpoint to humans under the relevant heading. Relevant
(test) results and test conditions should be reported with a reference to their source (preferably in a
table format). The key study for a specific endpoint should be indicated. It is recommended to
separate animal data, human data and other data/information by subheadings. Justify missing data,
e.g., by referring to the lack of legal testing requirements
Report the results for each endpoint in a short narrative that identifies the type of adverse effects
and conclusive statements that support the results. Address the dose-response relationship and the
relevant N(L)OAEL. Interpret the findings in terms of relevance for DNEL derivation, classification
and labelling and PBT assessment (if applicable). Whenever tests are referred to, the type of test
should be described. In case testing proposals have been made to the Agency, this should be
mentioned for the relevant endpoint.
5.1

Toxicokinetics (absorption, metabolism, distribution and elimination)

Information available on the toxicokinetic profile (i.e. absorption, metabolism, distribution and
elimination) should be summarised (in a table format if appropriate) and the impact on specific
endpoints should be described here. Key studies should be flagged.
Guidance on evaluation of toxicokinetics data is provided in chapter R.7.12
The same type of information as what is reported in other sections will be extracted from IUCLID 5
here but this is not exemplified in this document.
5.1.1 Non-human information
5.1.2 Human information
5.1.3 Summary and discussion on toxicokinetics
This section should include a summary and a discussion of the information described in sections
5.1.1 – 5.1.2 as well as conclusions with respect to absorption, metabolism, distribution and
elimination of the substance.
5.2

Acute toxicity

Guidance on evaluation of data on acute toxicity is provided in chapter R.7.4.
Guidance on characterisation of the dose-response is provided in Chapter R.8 and specific
guidance for acute toxicity in Appendix R.8-8.
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5.2.1 Non-human information
5.2.1.1

Acute toxicity: oral

This section exemplifies what data fields will be automatically retrieved by the IUCLID 5 plug-in
once available.
The results of experimental studies are summarised in the following table:
Table 16: Overview of experimental studies on acute toxicity after oral administration
Method

Results

Remarks

Reference

<Species> (<Strain>) <Sex>
<Route of administration>
<Guideline>
<Principles of method if other than
guideline>

<Endpoint>: <Effect level>
(<Sex>) (<Remarks>)

<Reliability>
<Purpose flag>
<Study result type>
Test material
(<Identifier>):
<Identity> (readacross)

<Author> <Year>

The results of estimated data on acute toxicity after oral administration are summarised in the
following table:
Table 17: Overview of estimated data on acute toxicity after oral administration
Method

Results

Remarks

Reference

<Principles of method if other than
guideline>

<Endpoint>: <Effect level>
(<Sex>) (<Remarks>)

<Reliability>
<Purpose flag>
<Study result type>
Test material
(<Identifier>):
<Identity> (readacross)

<Author> <Year>

Data waiving (if applicable)
Reason: <Data waiving>
Justification: <Justification for data waiving>
5.2.1.2

Acute toxicity: inhalation

The same type of information as what is reported in 5.2.1.1 will be extracted from IUCLID 5 here
but this is not exemplified in this document.
5.2.1.3

Acute toxicity: dermal

The same type of information as what is reported in 5.2.1.1 will be extracted from IUCLID 5 here
but this is not exemplified in this document.
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5.2.1.4

Acute toxicity: other routes

The same type of information as what is reported in 5.2.1.1 will be extracted from IUCLID 5 here
but this is not exemplified in this document.
5.2.2 Human information
The same type of information as what is reported in other sections will be extracted from IUCLID 5
here but this is not exemplified in this document.
5.2.3 Summary and discussion of acute toxicity
This section should include a summary and discussion of the information reported in sections 5.2.1
– 5.2.2, including discussion and justification of:
-

dose-response relationship

-

C&L

-

derivation/selection of the relevant dose descriptor(s) to be used in the derivation of
endpoint specific DNEL(s)

-

other information on potency when no dose descriptor is available

-

correction of dose descriptors, when relevant

-

the choice of the assessment factors

All relevant information should be reported in Table 30 and Table 31 in section 5.11.1.
5.3

Irritation

Guidance for evaluation of the data on irritation is provided in Chapter R.7.2.
Guidance on characterisation of the dose-response is provided in Chapter R.8 and specific
guidance for irritation/corrosion in Appendix R.8-9.
The same type of information as what is reported in other sections will be extracted from IUCLID 5
here but this is not exemplified in this document.
5.3.1 Skin
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5.3.2 Eye
5.3.2.1

Non-human information

5.3.2.2

Human information

5.3.3 Respiratory tract
5.3.3.1

Non-human information

5.3.3.2

Human information

5.3.4 Summary and discussion of irritation
This section should include a summary and discussion of the information reported in sections 5.3.1
– 5.3.3, including discussion and justification of:
-

dose-response relationship

-

C&L

-

derivation/selection of the relevant dose descriptor(s) to be used in the derivation of
endpoint specific DNEL(s)

-

other information on potency when no dose descriptor is available

-

correction of dose descriptors, when relevant

-

the choice of the assessment factors

All relevant information should be reported in Table 30 and Table 31 in section 5.11.1.
5.4

Corrosivity

Guidance for evaluation of the data on corrosion is provided in R.7.2.
Guidance on characterisation of the dose-response is provided in Chapter R.8 and specific
guidance for irritation/corrosion in Appendix R.8-9.
The same type of information as what is reported in other sections will be extracted from IUCLID 5
here but this is not exemplified in this document.
5.4.1 Non-human information
5.4.2 Human information
5.4.3 Summary and discussion of corrosion
This section should include a summary and discussion of the information reported in sections 5.4.1
– 5.4.2, including discussion and justification of:
-

dose-response relationship
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-

C&L

-

derivation/selection of the relevant dose descriptor(s) to be used in the derivation of
endpoint specific DNEL(s)

-

other information on potency when no dose descriptor is available

-

correction of dose descriptors, when relevant

-

the choice of the assessment factors

All relevant information should be reported in Table 30 and Table 31 in section 5.11.1.
5.5

Sensitisation

Guidance for evaluation of the data on sensitisation is provided in R.7.3.
Guidance on characterisation of the dose-response is provided in Chapter R.8 and specific
guidance for sensitisation in Appendices R.8-10 and R.8-11.
5.5.1 Skin
This section exemplifies what data fields will be automatically retrieved by the IUCLID 5 plug-in
once available.
5.5.1.1

Non-human information

The results of experimental studies on skin sensitisation are summarised in the following table
Table 18: Overview of experimental studies on skin sensitisation
Method
in vitro study [REMARK: if field
"Type of method" = "in vitro".]
Species: <Species> (<Strain>)
<Sex>
Local
lymph
node
assay
[REMARK: if "Type of study" =
"LLNA".]
<Type of study> [REMARK: if
"Type of study" <> "LLNA".]
Induction: <Route of induction
exposure>
Challenge: <Route of challenge
exposure>
Vehicle:
<Vehicle>
[REMARK:VEHICLE_TOX if <>
"LLNA"; VEHICLE_LLNA if =
"LLNA"..]
Guideline: <Guideline>
<Principles of method if other than
guideline> [REMARK: if field
"Type of method" = "in vitro".]

Results
<Interpretation of results>
Stimulation index: <Stimulation
index> [REMARK: if "Type of
study" = "LLNA".]
No. with positive reactions:
<No. with + reactions> out of
<Total no. in group> (<Group>)
<Reading>
(<Hours
after
challenge> h after chall.) <Dose
level> [REMARK: if "Type of
study" <> "LLNA".]

Remarks
<Reliability>
<Purpose flag>
<Study result type>
(read-across)
Test
material:
<Identity>

Reference
<Author> <Year>

Example table (Note: prompts are only inserted if any information is available for a given item):
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Method
Species: mouse (CBA)
Local lymph node assay
Vehicle: acetone/olive oil (4:1 v/v)
Guideline: OECD Guideline 429
(Skin Sensitisation: Local Lymph
Node Assay)
in vitro study
Species: other: human cell lines
THP-1 and U-937
Human Cell Line Activation Test
(h-CLAT)

Results
sensitising
Stimulation index: 4.6 (15% in
AOO); 4.4 (9%); 3.4 (3%); 4.8
(1%)

Remarks
1 (reliable without
restrictions)
key study
experimental result

Reference
Author 2008

not sensitising

2 (reliable with
restrictions)
supporting study
experimental result

Author 2008

The results of estimated data on skin sensitisation are summarised in the following table:
Table 19: Overview of estimated data ((Q)SAR) on skin sensitisation
Method

Results

Remarks

Reference

Model based on: <Type of study>
Guideline: <Guideline>
<Principles of method if other
than guideline>

<Interpretation of results>
Stimulation index: <Stimulation
index>

<Reliability>
<Purpose flag>

<Author> <Year>

Data waiving (if applicable)
Reason: <Data waiving>
Justification: <Justification for data waiving>
5.5.1.2

Human information

The exposure-related observations in humans are summarised in the following table:
Table 20: Overview of exposure-related observations in humans
Subjects / Study type

Results

Remarks

Reference

Study type: <Study type>
[REMARK: if 7.10.1, 7.10.2,
7.10.3 or 7.10.4.]
Study type: <Type of information>
[REMARK: if 7.10.5]
<Type of population> [REMARK:
if 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3 or 7.10.4.]
Subjects: <Details on study
design> [REMARK: if 7.10.1,
7.10.2, 7.10.4 or 7.10.5]
Subjects: <Subjects> [REMARK: if
7.10.3]

<Results> [REMARK: if 7.10.5]
<Results of examinations>
[REMARK: if 7.10.1, 7.10.2,
7.10.3 or 7.10.4.]
Outcome of incidence:
<Outcome of incidence>
[REMARK: if 7.10.3]

<Reliability>
<Purpose flag>

<Author> <Year>

Example table (Note: prompts are only inserted if any information is available for a given item):
Study type / Subjects
Study type: study with volunteers
Population: general
Subjects: 58 dermatitis patients,

Results
63.8 % (37) of the patients
showed positive reactions ...

Remarks
3 (not reliable)

Reference
Kleniewska 1975
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known to be hypersensitive to pphenylene diamine, were patch
tested with 2 % p-toluidine in
yellow paraffin....
Study type: case report
Population: general; occupational
Subjects: 45-year-old woman
received a dental prostheses
containing ....

No visible clinical evidence of
allergic stomatitis.....

3 (not reliable)

Smith 2007

5.5.2 Respiratory system
5.5.2.1

Non-human information

The results of experimental studies on respiratory sensitisation are summarised in the following
table:
Table 21: Overview of studies on respiratory sensitisation
Method

Results

Remarks

Reference

in vitro study [REMARK: if field
"Type of method" = "in vitro".]
Species: <Species> (<Strain>)
<Sex>
Induction: <Route of induction
exposure>
Challenge: <Route of challenge
exposure>
Vehicle: <Vehicle>
Guideline: <Guideline>
<Principles of method if other than
guideline>

<Interpretation of results>
<Results>

<Reliability>
<Purpose flag>
<Study result type>
(read-across)
Test material:
<Identity>

<Author> <Year>

Example table (Note: prompts are only inserted if any information is available for a given item):
Method

Results

Remarks

Reference

Species: mouse (C57BL)
Induction: dermal
Vehicle: acetone/olive oil (4:1 v/v)

sensitising
The concentration of total IgE
increased significantly
compared with levels measured
in sera prepared for mice
treated cocurrently with vehicle
alone ...

4 (not assignable)
experimental result

Author 2008

The results of estimated data on respiratory sensitisation are summarised in the following table
Table 22: Overview of estimated data ((Q)SAR) on respiratory sensitisation
Method

Results

Remarks

Reference

Guideline: <Guideline>
<Principles of method if other
than guideline>

<Results>

<Reliability>
<Purpose flag>

<Author>
<Year>
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Data waiving (if applicable)
Reason: <Data waiving>
Justification: <Justification for data waiving>

5.5.2.2

Human information

The exposure-related observations in humans are summarised in the following table:
Table 23: Overview of exposure-related observations in humans
Subjects / Study type

Results

Remarks

Reference

Study type: <Study type>
[REMARK: if 7.10.1, 7.10.2,
7.10.3 or 7.10.4.]
Study type: <Type of information>
[REMARK: if 7.10.5]
<Type of population> [REMARK:
if 7.10.1, 7.10.2, 7.10.3 or 7.10.4.]
Subjects: <Details on study
design> [REMARK: if 7.10.1,
7.10.2, 7.10.4 or 7.10.5]
Subjects: <Subjects> [REMARK:
if 7.10.3]

<Results> [REMARK: if 7.10.5]
<Results of examinations>
[REMARK: if 7.10.1, 7.10.2,
7.10.3 or 7.10.4.]
Outcome of incidence:
<Outcome of incidence>
[REMARK: if 7.10.3]

<Reliability>
<Purpose flag>

<Author> <Year>

5.5.3 Summary and discussion of sensitisation
This section should include a summary and discussion of the information reported in sections 5.5.1
– 5.5.2, including discussion and justification of:
-

dose-response relationship

-

information on potency

-

C&L

-

derivation/selection of the relevant dose descriptor(s) to be used in the derivation of
endpoint specific DNEL(s), when relevant

-

correction of dose descriptors

-

the choice of the assessment factors

All relevant information should be reported in Table 30 and Table 31 in section 5.11.1.
When exposure through one route might trigger sensitisation via another route, this should be
explained under the relevant subheadings below.
Skin sensitisation
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The substance is <key parameter for skin sensitisation in the endpoint summary of Section 7.4
sensitisation>. (e.g. "not sensitising" or "sensitising")
<Short description of key information for skin sensitisation from endpoint summary of Section 7.4
sensitisation > (Clear any redundancies with the preceding key parameter as appropriate.)
Discussion:
<Discussion for skin sensitisation from endpoint summary of Section 7.4 sensitisation (part skin
sensitisation>
Respiratory sensitisation
The substance is <key parameter for respiratory sensitisation in the endpoint summary of Section
7.4 sensitisation>. (e.g. "not sensitising" or "sensitising")
<Short description of key information for respiratory sensitisation from endpoint summary of
Section 7.4 sensitisation> (Clear any redundancies with the preceding key parameter as
appropriate.)
Discussion:
<Discussion for respiratory sensitisation from endpoint summary of Section 7.4 sensitisation (part
respiratory sensitisation>
Justification for classification or non classification
<Discussion for justification for classification or non classification from endpoint summary of
Section 7.4 sensitisation >

5.6

Repeated dose toxicity

Guidance for evaluation of the data on repeated dose toxicity is provided in R.7.5. Guidance on
characterisation of the dose-response is provided in Chapter R.8.
5.6.1

Non-human information

5.6.1.1

Repeated dose toxicity: oral

This section exemplifies what data fields will be automatically retrieved by the IUCLID 5 plug-in
once available.
The results of experimental studies are summarised in the following table:
Table 24: Overview of experimental studies on repeated dose toxicity after oral administration
Method

Results

Remarks

Reference

<Species> (<Strain>) <Sex>
<Test type> (<Route of
administration>)
Doses/conc.: <Doses /
concentrations> (Vehicle:
<Vehicle>)

<Endpoint>: <Effect level>
(<Sex>) (<Basis for effect
level / Remarks>)
Adverse effects observed in
any test group: [clinical signs
and mortality; body weight

<Reliability>
<Purpose flag>
<Study result type>
Test material
(<Identifier>):
<Identity> (read-

<Author> <Year>
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and weight gain; food
consumption and compound
intake (if feeding study); food
efficiency; water consumption
and compound intake (if
drinking water study);
ophthalmoscopic
examination; haematology;
clinical chemistry; urinalysis;
neurobehaviour; organ
weights; gross pathology;
histopathology: nonneoplastic; histopathology:
neoplastic]

across)

Method

Results

Remarks

Reference

rat (Wistar) male/female
subacute (oral: gavage)
Doses/conc.: 0, 50, 200 or 800 mg/kg
bw/d (Vehicle: Polyethylenglycol
400)
Duration/frequency of exposure: 29 d
(daily, 7 d/w)
OECD Guideline 407 (Repeated
Dose 28-Day Oral Toxicity in
Rodents)

NOAEL: 200 mg/kg bw/day
(nominal) (female) (general
toxicity)
Adverse effects observed in
any test group: clinical signs
and mortality; body weight
and weight gain;
haematology; urinalysis;
organ weights

1 (reliable withou
restriction)
key study
experimental result

Company X 2004

rat (Sprague-Dawley) male/female
subchronic (oral: gavage)
Doses/conc.: 0, 50, 200 or 800 mg/kg
bw/d in (Vehicle: corn oil)
Duration/frequency of exposure: 90 d
(daily, 7 d/w)
OECD Guideline 408 (Repeated
Dose 90-Day Oral Toxicity in
Rodents)

NOAEL: 200 mg/kg bw/day
(nominal) (female) (general
toxicity)
Adverse effects observed in
any test group: urinalysis;
organ weights

1 (reliable withou
restriction)
key study
experimental result

Company X 2004

Duration/frequency of exposure:
<Duration of treatment / exposure>
(<Frequency of treatment>)
<Guideline>
<Principles of method if other than
guideline>

[REMARK: Example table:

The results of estimated data on repeated dose toxicity after oral administration are summarised in
the following table:
Table 25: Overview of estimated data on repeated dose toxicity after oral administration
Method

Results

Remarks

Reference

<Species>
<Test type> (<Route of
administration>)
<Principles of method if other than
guideline>

<Endpoint>: <Effect level>
(<Sex>) (<Basis for effect
level / Remarks>)

<Reliability>
<Purpose flag>
<Study result type>
Test material
(<Identifier>):
<Identity> (readacross)

<Author> <Year>
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Data waiving (if relevant)
Information requirement (Test type): short-term toxicity study (28 days)[REMARK: If <Test
type> = "subacute".]
Information requirement (Test type): sub-chronic toxicity study (90 days)[REMARK: If <Test
type> = "subchronic".]
Information requirement (Test type): <Test type>[REMARK: If <Test type> <>= "subacute" or
"subchronic".]
Reason: <Data waiving>
Justification: <Justification for data waiving>
5.6.1.2

Repeated dose toxicity: inhalation

The same type of information as what is reported in 5.6.1.1 will be extracted from IUCLID 5 here
but this is not exemplified in this document.
5.6.1.3

Repeated dose toxicity: dermal

The same type of information as what is reported in 5.6.1.1 will be extracted from IUCLID 5 here
but this is not exemplified in this document.
5.6.1.4

Repeated dose toxicity: other routes

The same type of information as what is reported in 5.6.1.1 will be extracted from IUCLID 5 here
but this is not exemplified in this document.
5.6.2 Human information
The same type of information as what is reported in other sections will be extracted from IUCLID 5
here but this is not exemplified in this document.
5.6.3 Summary and discussion of repeated dose toxicity:
This section should include a summary and discussion of the information reported in sections 5.6.1
– 5.6.2, including discussion and justification of:
-

dose-response relationship

-

C&L

-

derivation/selection of the relevant dose descriptor(s) to be used in the derivation of
endpoint specific DNEL(s)

-

other information on potency when no dose descriptor is available

-

correction of dose descriptors, when relevant

-

the choice of the assessment factors

All relevant information should be reported in Table 30 and Table 31 in section 5.11.1.
Testing proposal (when relevant)
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A testing proposal should have the following elements: specifications of the testing proposals and
the timetable. In case of deviation from standard requirement according to REACH Annexes IX and
X justification needs to be provided.
Guidance on integrated testing strategy for repeated dose toxicity is provided in Chapters R.7.5 and
R.7.5.6.
5.7

Mutagenicity

Guidance for evaluation of the data on mutagenicity is provided in R.7.7. Guidance on
characterisation of the dose-response is provided in Chapter R.8.
The same type of information as what is reported in other sections will be extracted from IUCLID 5
here but this is not exemplified in this document.
5.7.1 Non-human information
5.7.1.1

In vitro data

5.7.1.2

In vivo data

5.7.2 Human information
5.7.3 Summary and discussion of mutagenicity
This section should include a summary and discussion of the information reported in sections 5.7.1
– 5.7.2, including discussion and justification of:
-

dose-response relationship

-

C&L

-

derivation/selection of the relevant dose descriptor(s) to be used in the derivation of
endpoint specific DNEL(s)/DMELs

-

other information on potency when no dose descriptor is available (a more qualitative
assessment needs to be done)

-

correction of dose descriptors, when relevant

-

the choice of the assessment factors

All relevant information should be reported in Table 30 and Table 31 in section 5.11.1.
Testing proposal (when relevant)
A testing proposal should have the following elements: specifications of the testing proposals and
the timetable. In case of deviation from standard requirement according to REACH Annexes IX and
X justification needs to be provided.
Guidance on integrated testing strategy mutagenicity is provided in Chapter R.7.7, and in
particular in R.7.7.6.
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5.8

Carcinogenicity

Guidance for evaluation of the data on carcinogenicity is provided in R.7.7. Guidance on
characterisation of the dose-response is provided in Chapter R.8.
The same type of information as what is reported in other sections will be extracted from IUCLID 5
here but this is not exemplified in this document.
5.8.1 Non-human information
5.8.1.1

Carcinogenicity: oral

5.8.1.2

Carcinogenicity: inhalation

5.8.1.3

Carcinogenicity: dermal

5.8.2 Human information
5.8.3 Summary and discussion of carcinogenicity
This section should include a summary and discussion of the information reported in sections 5.8.1
– 5.8.2, including discussion and justification of:
-

dose-response relationship

-

C&L

-

derivation/selection of the relevant dose descriptor(s) to be used in the derivation of
endpoint specific DNEL(s)

-

other information on potency when no dose descriptor is available

-

correction of dose descriptors, when relevant

-

the choice of the assessment factors

All relevant information should be reported in Table 30 and Table 31 in section 5.11.1.
Testing proposal (when relevant)
A testing proposal should have the following elements: specifications of the testing proposals and
the timetable. In case of deviation from standard requirement according to REACH Annexes IX and
X justification needs to be provided.
Guidance on integrated testing strategy carcinogenicity is provided in Chapter R.7.7, in particular
in R.7.7.13.
5.9

Toxicity for reproduction

Guidance for evaluation of the data on reproductive toxicity is provided in Chapter R.7.6. Guidance
on characterisation of the dose-response is provided in Chapter R.8 and specific guidance for
toxicity for reproduction is provided in Appendix R.8-12.
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The same type of information as what is reported in other sections will be extracted from IUCLID 5
here but this is not exemplified in this document.
5.9.1 Effects on fertility
5.9.1.1

Non-human information

5.9.1.2

Human information

5.9.2 Developmental toxicity
5.9.2.1

Non-human information

5.9.2.2

Human information

5.9.3 Summary and discussion of reproductive toxicity
This section should include a summary and discussion of the information reported in sections 5.9.1
5.9.2, including discussion and justification of:
-

dose-response relationship

-

C&L

-

derivation/selection of the relevant dose descriptor(s) to be used in the derivation of
endpoint specific DNEL(s)

-

other information on potency when no dose descriptor is available

-

correction of dose descriptors, when relevant

-

the choice of the assessment factors

All relevant information should be reported in Table 30 and Table 31 in section 5.11.1.
Testing proposal (when relevant)
A testing proposal should have the following elements: specifications of the testing proposals and
the timetable. In case of deviation from standard requirement according to REACH Annexes IX and
X justification needs to be provided.
Guidance on integrated testing strategy on reproductive toxicity is provided in Chapter R.7.6 (and
in particular in R.7.6.6)
5.10

Other effects

5.10.1 Non-human information
This section exemplifies what data fields will be automatically retrieved by the IUCLID 5 plug-in
once available.
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5.10.1.1

Neurotoxicity

The results of experimental studies are summarised in the following table:
Table 26: Overview of experimental studies on neurotoxicity
Method

Results

Remarks

Reference

<Species> (<Strain>) <Sex>
<Test type>
<Route of administration>
Doses/conc.: <Doses /
concentrations> (Vehicle:
<Vehicle>)
<Duration of treatment / exposure>
(<Frequency of treatment>)
<Guideline>
<Principles of method if other than
guideline>

<Endpoint> (<Generation (if
applicable)>): <Effect level>
(<Sex>) (<Basis for effect
level / Remarks>)[REMARK:
repeat for each record of the
block.]
Adverse effects observed in
any test group: [clinical signs
and mortality; body weight
and weight gain; food
consumption and compound
intake (if feeding study); food
efficiency; water consumption
and compound intake (if
drinking water study);
ophthalmoscopic
examination; biochemistry,
neurobehavioural results,
gross pathology;
neuropathology]
Adverse development-related
effects observed in any test
group: [reproductive
performance (parental
animals), viability (offspring),
sexual maturation (offspring),
developmental landmarks
(offspring)]
[REMARK: Print any of the
above stated parameter types
if "yes" is indicated in the
corresponding IUCLID
field(s).]

<Reliability>
<Purpose flag>
<Study result type>
Test material:
<Identity> (readacross???)>)

<Author> <Year>

The following estimated data are available that are considered relevant as key information:
Study "<Author> <Year>":
<Executive summary>
The following estimated data are available that are considered relevant for weight of evidence
assessment:
Study "<Author> <Year>":
<Executive summary>
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5.10.1.2

Immunotoxicity

The results of experimental studies are summarised in the following table:
Table 27: Overview of experimental studies on immunotoxicity
Method

Results

Remarks

Reference

<Species> (<Strain>) <Sex>
<Test type>
<Route of administration>
<Doses / concentrations> (Vehicle:
<Vehicle>
Duration/frequency of exposure:
<Duration of treatment / exposure>
(<Frequency of treatment>)
<Guideline>
<Principles of method if other than
guideline>

<Endpoint>: <Effect level>
(<Sex>) (<Basis for effect
level / Remarks>)[REMARK:
repeat for each record of the
block.]
Adverse effects observed in
any test group: [clinical signs
and mortality; body weight
and weight gain; food
consumption and compound
intake (if feeding study); food
efficiency; water consumption
and compound intake (if
drinking water study);
ophthalmoscopic
examination; haematology;
clinical chemistry; gross
pathology; cell viabilities,
humoral immunity
examinations, specific cellmediated immunity, nonspecific cell-mediated
immunity, other functional
activity assays, other findings]
[REMARK: Print any of the
above stated parameter types
if "yes" is indicated in the
corresponding IUCLID
field(s).]

<Reliability>
<Purpose flag>
<Study result type>
Test material:
<Identity> (readacross???)>)

<Author> <Year>

The following estimated data are available that are considered relevant as key information:
Study "<Author> <Year>":
<Executive summary>
The following estimated data are available that are considered relevant for weight of evidence
assessment:
Study "<Author> <Year>":
<Executive summary>
5.10.1.3

Specific investigations: other studies

The results of specific investigations (other studies) are summarised in the following table:
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Table 28: Overview of specific investigations: other studies
Method

Results

Remarks

Reference

<Type of effects studied>
<Type of method>
Endpoint addressed: <Endpoint
addressed>
<Species> (<Strain>) <Sex>
<Route of administration>
Doses/conc.: <Doses /
concentrations> (Vehicle: <Vehicle>
Duration/frequency of exposure:
<Duration of treatment / exposure>
(<Frequency of treatment>)
<Guideline>
<Principles of method if other than
guideline>

<Details on results>

<Reliability>
<Purpose flag>
<Study result type>
Test material:
<Identity> (readacross???)>)

<Author> <Year>

The following estimated data are available that are considered relevant as key information:
Study "<Author> <Year>":
<Executive summary>
The following estimated data are available that are considered relevant for weight of evidence
assessment:
Study "<Author> <Year>":
<Executive summary>
5.10.2 Human information
The exposure-related observations in humans are summarised in the following table:
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Table 29: Overview of exposure-related observations on neurotoxicity and/or immunotoxicity
Subjects / Study type

Results

Remarks

Reference

Study type: <Study
type> [REMARK: if
7.10.1, 7.10.2or
7.10.3]
Study type: <Type of
information>
[REMARK: if 7.10.5]
<Type of population>
[REMARK: if 7.10.1,
7.10.2or 7.10.3]
Subjects: <Details on
study design>
[REMARK: if 7.10.1,
7.10.2or 7.10.5]
Subjects: <Subjects>
[REMARK: if 7.10.3]
Endpoint addressed:
<Endpoint addressed>

<Results> [REMARK: if 7.10.5]
<Results of examinations> [REMARK: if
7.10.1, 7.10.2 or 7.10.3]
Outcome of incidence: <Outcome of
incidence> [REMARK: if 7.10.3]

<Reliability>
<Purpose flag>

<Author> <Year>

5.10.3 Summary and discussion
Neurotoxicity
<Discussion>
The following information is relevant for any hazard / risk assessment:
<Short description of key information>
Justification for classification or non classification
<Justification for classification or non-classification>
Immunotoxicity
<Discussion>
The following information is relevant for any hazard / risk assessment:
<Short description of key information>
Justification for classification or non classification
<Justification for classification or non-classification>
Specific investigations: other studies
<Discussion>
The following information is relevant for any hazard / risk assessment:
<Short description of key information>
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5.11

Derivation of DNEL(s) /DMELs 2

Guidance for derivation of DN(M)EL(s) is provided in Chapter R.8.
In order to select the leading DNEL in the next CSR chapter, end-point specific DNELs need to be
set (if applicable). Endpoint-specific DNELs are needed to derive only one DNEL per target group
and exposure route and duration.
This section reports how the DNEL for the leading health effect is derived. This should follow from
a summary of the health effects and end-point specific DNELs, and the derived DNELs for each
relevant exposure pattern (duration, frequency, route and exposed human population) that result
from the exposure scenarios. The assessment factors that are used need to be justified in this
section based on the guidance in Section B.7.1 and Chapter R.8.
In those cases where a DNEL cannot be derived, the reason for this shall be clearly stated and
justified, e.g.
[The available data do not allow to reliably identify the threshold]
[A substance exerts its effect by a non-threshold mode of action]
[Test data or other relevant information are absent]
Specifically for non-threshold mutagens/carcinogens, a DMEL (derived minimal effect level) may
be derived if the available data are judged of sufficient quality. Report the derivation of the DMEL
in the required detail according to Section R.8.9).
5.11.1 Overview of typical dose descriptors for all endpoints
The following table is extracted from Chapter R.8, Appendix R.8.1, Table R.8.14

2

The heading has been slightly modified compared to the format given in Annex I of the REACH Regulation (section
7) to clarify the content of the section. Inclusion of DMELs may facilitate risk characterisation according to Annex 1,
section 6.5.
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Table 30: Available dose-descriptor(s) per endpoint for a certain substance as a result of its hazard
assessment.
Endpoint

Quantitative dose
descriptor 3 (appropriate
unit) or qualitative
assessment
Local 6

Acute toxicity 8

Associated
relevant effect 4

Remarks on study 5

Systemic 7

Oral
Dermal
Inhalation

Irritation/Corrosivity

Sensitisation

Repeated dose toxicity
sub-acute/ sub-chronic/
chronic

Skin

NA 9

eye

NA

resp. tract

NA

skin

NA

resp. tract

NA

oral
dermal
inhalation

Mutagenicity

in vitro
in vivo

Carcinogenicity

oral
dermal
inhalation

Reproductive
toxicity 10
Fertility impairment
Reproductive toxicity
developmental tox

oral

NA

dermal

NA

inhalation

NA

oral

NA

dermal

NA

inhalation

NA

3 NOAEL (NOAEC), LOAEL , T25, BMD(L)10 or any other dose descriptor; indicate whether this concerns a no or lowest observed effect level etc
4 In this column the relevant effect for which the dose descriptor is determined is provided
5 This column is for indicating whether data were available, whether the substance is classified for this endpoint, for shortly describing specifics of
the study (e.g. 28-d gavage rat, 5 d/wk or 2-gen diet rat, 7 d/wk), and for indicating (additional) uncertainty in available data
6 Local exposure: units are mg/m3 for inhalation, and mg/cm2 or ppm for dermal exposure
7 Systemic: units are mg/m3 for inhalation, and mg/kg bw/day for oral and dermal exposure
8 In general, sublethal toxicity is a more rational starting point for acute toxicity than mortality data; information on acute toxicity may also be
derived from e.g. repeated dose toxicity studies or reproductive toxicity studies
9 Not Applicable
10 These repeated exposure studies may also show relevant acute effects of the test substance; these should be accounted for under the endpoint acute
toxicity
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5.11.2 Correction of dose descriptors if needed (for example route-to-route extrapolation),
application of assessment factors and derivation of the endpoint specific
DN(M)EL
The following table is extracted from Chapter R.8, Appendix R.8.1, Table R.8.15 and R.8.16
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Table 31: Corrected dose descriptor(s) per endpoint and endpoint-specific DNEL(s)/DMEL(s) for the relevant exposure pattern
Endpoint

Most relevant quantitative
dose descriptor 12
(appropriate unit)
Local 13

Acute toxicity

Systemic 14

Corrected dose descriptor
(appropriate unit)
Local

Systemic

Overall AF
applied

11

Endpoint-specific
DNEL/DMEL
(appropriate unit)
Local

Systemic

oral
dermal
inhalation

Irritation/Corrosivity

Sensitisation

Repeated dose toxicity
sub-acute/ sub-chronic/
chronic

skin

NA 15

NA

NA

eye

NA

NA

NA

resp. tract

NA

NA

NA

skin

NA

NA

NA

resp. tract

NA

NA

NA

oral
dermal
inhalation

Mutagenicity

In vitro
In vivo

Carcinogenicity

oral
dermal
inhalation

11

Repeat as appropriate for the different populations (workers/general population and eventually specific sensitive population)
NOAEL (NOAEC), LOAEL , T25, BMD10 etc or any other dose descriptor; indicate whether this concerns a no or lowest observed effect level etc
13 Local exposure: units are mg/m3 for inhalation, and mg/cm2 or ppm for dermal exposure
14 Systemic: units are mg/m3 for inhalation, and mg/kg bw/day for oral and dermal exposure
15 Not Applicable
12

51

APPENDIX TO PART F – CSR TEMPLATE WITH EXPLANATION
Endpoint

Most relevant quantitative
dose descriptor 12
(appropriate unit)
Local 13

Reproductive toxicity
fertility impairment

Reproductive toxicity
developmental tox

.
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Systemic 14

Corrected dose descriptor
(appropriate unit)
Local

Systemic

Overall AF
applied

Endpoint-specific
DNEL/DMEL
(appropriate unit)
Local

oral

NA

NA

NA

dermal

NA

NA

NA

inhalation

NA

NA

NA

oral

NA

NA

NA

dermal

NA

NA

NA

inhalation

NA

NA

NA

Systemic
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5.11.3 Selection of the critical DNEL(s)/DMELs and/or qualitative/semi-quantitative
descriptor for critical health effects
Guidance on the selection of the leading health effect(s) and of the critical DN(M)ELs is provided
in chapter E and chapter R.8 and in particular in section R.8.7
The next table exemplifies what data fields will be automatically retrieved by the IUCLID 5 plug-in
once available 16 .
Table 32: DN(M)ELs for workers 17
Exposure pattern

Route

Descriptors

DNEL/DMEL
(appropriate unit)

Most
sensitive
endpoint

Acute - systemic effects

dermal (mg/kg bw /day)

<DNEL> 18

<DN(M)EL value>

Inhalation (mg/m3)

Idem

idem

<most
sensitive
endpoint>
Idem

Dermal (mg/cm2)

Idem

idem

Idem

Inhalation (mg/m3)

Idem

idem

Idem

Dermal (mg/kg bw /day)

Idem

idem

Idem

Inhalation (mg/m )

Idem

idem

Idem

Dermal (mg/cm2)

Idem

idem

Idem

Inhalation (mg/m3)

Idem

idem

Idem

Acute - local effects
Long-term - systemic
effects
Long-term – local
effects

3

Discussion
<Discussion from 7 Endpoint summary: Toxicological information>

Table 33: DN(M)ELs for the general population 19
Exposure pattern

Route

Descriptors

DNEL/DMEL
(appropriate unit)

Most
sensitive
endpoint

Acute - systemic effects

Dermal (mg/kg bw /day)

<DNEL>

<DN(M)EL value>

Inhalation (mg/m3)

Idem

idem

<most
sensitive
endpoint>
Idem

Oral (mg/kg bw /day)

Idem

idem

Idem

Dermal (mg/cm2)

Idem

idem

Idem

Inhalation (mg/m3)

Idem

idem

Idem

dermal(mg/kg bw /day)

Idem

idem

Idem

Idem

idem

Idem

Acute - local effects
Long-term - systemic
effects

16

3

Inhalation (mg/m )

All information is extracted from 7. Endpoint summary: Toxicological information

17

As the respiration rate is taken into account for the derivation of the DNEL, this table need to be repeated in case
different exposure scenarios lead to different respiration rate.

18 Values

in IUCLID 5 are DNEL/DMEL/ not quantifiable

19

General population includes consumers and humans via the environment. In rare cases it may also be relevant to
derive a DNEL for specific subpopulations, such as children. In this case the table need to be repeated. In addition as
the respiration rate is taken into account for the derivation of the DNEL, this table need to be repeated in case different
exposure scenarios lead to different respiration rate.
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Long-term – local
effects

oral(mg/kg bw /day)

Idem

idem

Idem

Dermal (mg/cm2)

Idem

idem

Idem

Idem

idem

Idem

3

Inhalation (mg/m )

Discussion
<Discussion from 7 Endpoint summary: Toxicological information>
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6

HUMAN HEALTH HAZARD ASSESSMENT OF PHYSICO-CHEMICAL
PROPERTIES

Report the relevant test result for each property under the appropriate heading. Whenever tests are
referred to, the type of test should be described including the test guideline applied.
Guidance on how to carry out human health hazard assessment of physico-chemical properties is
given in the guidance in guidance Part B Section 6.1, Chapter R9 and Sections R.7.1.9, R7.1.10 and
R7.1.13.
This section should include the assessment of the potential effects arising from the capacity of
hazardous chemicals to cause accidents, in particular fires, explosions or other hazardous chemical
reactions covers:
-

hazards resulting from the physico-chemical nature of the chemical agents,

-

risk factors identified in their storage and use,

-

the estimated severity in the event of occurrence and

-

C&L.

The same type of information as what is reported in other sections will be extracted from IUCLID 5
here but this is not exemplified in this document.
6.1

Explosivity

6.2

Flammability

6.3

Oxidising potential
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7

ENVIRONMENTAL HAZARD ASSESSMENT

Report the results of the hazard assessment (cf. chapter B) for each environmental sphere in a short
narrative that identifies the type of adverse effects, the critical taxonomical group and conclusive
statements that support the results.
Whenever tests are referred to, the type of test should be described including the test guideline
applied. In case testing proposals have been made to the Agency, this should be mentioned for the
relevant endpoint.
An overview of relevant results can be presented in as summary table, indicating for each relevant
study the type of organism, the toxicological endpoint tested, and a reference to its source. It is
recommended to separate taxa.
Indicate the key study for deriving the PNEC, as well as the reasoning for selecting this study as key
study, and interpret the findings (preferably under separate subheadings) with regard to PNEC
derivation, classification and labelling and the PBT assessment (only for the aquatic compartment).
Present the derivation of the PNEC for each relevant compartment, and provide justification for the
value of the assessment factor that is applied to the key study or studies (in case both chronic and
acute data are available). Specific guidance is given in Section B.7.2 and Chapter R.10.
7.1

Aquatic compartment (including sediment)

7.1.1 Toxicity data
Guidance on how to evaluate toxicity data for aquatic organisms is provided in sections R.7.8.1 to
7.8.5
<Discussion from 6.1 Endpoint summary: Aquatic toxicity>]
7.1.1.1

Fish

This section exemplifies what data fields will be automatically retrieved by the IUCLID 5 plug-in
once available.
7.1.1.1.1

Short-term toxicity to fish

The results are summarised in the following table:
Note: Only LC50 values are copied from IUCLID with the following exception: key studies or
weight of evidence data in which this endpoint type is not available, any other endpoint types (e.g.
LC0) are copied. Consider deleting any values that are not relevant for the CSR.
Table 34: Overview of short-term effects on fish
Method

Results

<Test organisms
<Endpoint> (<Duration>):
(species)> (<Water <Effect conc.>
media type>)
(<Nominal/Measured>)
<Test type>
<Guideline>
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Remarks

Reference

<Reliability>
<Author> <Year>
<Purpose flag>
<Study result type>
Test material: <Identity>
(read-across) [REM: If the test
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substance is different than the
one for the CSR, an identifier is
copied here].

Example table:
Method

Results

Remarks

Reference

Pimephales
promelas
(freshwater)
static
OECD Guideline
203 (Fish, Acute
Toxicity Test)

LC50 (96 h ): 8690 mg/L
(nominal)
LC50 (72 h ): 8690 mg/L
(nominal)

2 (reliable with restrictions)
key study
experimental result

Thurston, R.V., Gilfoil,
T.A., Meyn, E.L., Zajdel,
R.K., Aoki, T.I. and Veith,
G.D. 1985

Pimephales
promelas
(freshwater)
static
other guideline:
ASTM D1345-59
(1977)

LC50 (96 h ): 10700 mg/L
(nominal)

2 (reliable with restrictions)
key study
experimental result
Test material (IUPAC name):
formaldehyde (read-across)

Brooke, L.T., Call, D.J.,
Geiger, D.L. and
Northcott,C.E. (Editors)
1984

Oryzias latipes
(freshwater)
semi-static

LC50 (48 h): >5000mg/L (meas.
(initial))

2 (reliable with restrictions)
key study
experimental result

Tonogai, Y., Ogawa, S.,
Ito, Y., Iwaida, M. 1982

Data waiving (if applicable)
If the data waiving is based on “exposure considerations”, appropriate reference to sections 9 and
10 should be made.
Reason: <Data waiving>
Justification: <Justification for data waiving>
Example:
Reason: study scientifically unjustified
Justification: a reliable long-term aquatic toxicity study on fish is available

Discussion
<Discussion from Section 6.1.1 Endpoint summary: Short-term toxicity to fish>
Justification of selection of key result for PNEC derivation. Verify the information copied from the
IUCLID endpoint summary and adapt it as appropriate.
The following data is the one taken into account for acute fish toxicity for the derivation of PNEC:
<Short description of key information from Section 6.1.1 Endpoint summary: Short-term toxicity to
fish>
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7.1.1.1.2

Long-term toxicity to fish

The results are summarised in the following table:
Note: Only NOEC, LOEC, EC10 and IC10 values are copied from IUCLID with the following
exception: key studies or weight of evidence data in which none of these endpoint types is available,
any other endpoint types (e.g. LC0) are copied. Consider deleting any values that are not relevant
for the CSR.
Table 35: Overview of long-term effects on fish
Method

Results

Remarks

Reference

<Test organisms
(species)>
<Test
type>[REMARK:
LIFE_STAGE]
(<Water media
type>)
(<Test type>)
<Guideline>

<Endpoint> (<Duration>):
<Reliability>
<RANGE_UNIT: Effect conc.> <Purpose flag>
(<Nominal/Measured>) based on:
<Study result type> (read<Basis for effect>
across)
Test material: <Identity>

<Author> <Year>

Species

Results

Reference

Pimephales
promelas
early-life stage:
reproduction,
(sub)lethal effects
(freshwater)
(semi-static)
OECD Guideline
210 (Fish, EarlyLife Stage Toxicity
Test)

NOEC (28 d): 1.9 mg/L (meas.
1 (reliable without restriction)
(arithm. mean)) based on: length key study
experimental result

Example table:
Remarks

Van Leeuwen, Adema, and
Hermens 1990

Data waiving (if applicable)
If the data waiving is based on “exposure considerations”, appropriate reference to sections 9 and
10 should be made.
Reason: <Data waiving>
Justification: <Justification for data waiving>

Testing proposal (if applicable)
A testing proposal should have the following elements: specifications of the testing proposals and
the timetable. In case of deviation from standard requirement according to REACH Annexes IX and
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X justification needs to be provided. Verify the information copied from IUCLID and adapt if
necessary.
Information requirement: Long-term toxicity testing on fish (<Test type>) Depending on the
phrase selected in this IUCLID field, one of the following test types are specified: "early-life stage:
reproduction, (sub)lethal effects" (or "life cycle: reproduction, (sub)lethal effects"), "embryo and
sac-fry stage: (sub)lethal effects", "juvenile fish: growth".
Proposed test guideline: <Guideline>
Planned study period: <Study period>
Details on method intended:
Species: <Test organisms (species)> (<Water media type>)
Test type: <Test type>
Test conditions: <Details on test conditions>

Example:
Proposed test guideline: EU Method C.1 (Acute Toxicity for Fish)
Planned study period: May 2008
Details on method intended:
Species: Pimephales promelas (freshwater)
Test type: flow-through
Test conditions: Use of emulsifier as auxiliary substance; additional control fish; otherwise
according to test guideline

Discussion
<Discussion from Section 6.1.2 Endpoint summary: Long-term toxicity to fish>
The following data is the one taken into account for acute fish toxicity for the derivation of PNEC:
<Short description of key parameter from Section 6.1.2 Endpoint summary: Long-term toxicity to
fish>

7.1.1.2

Aquatic invertebrates

The same type of information as what is reported in 7.1.1.1 will be extracted from IUCLID 5 here
but this is not exemplified in this document.
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7.1.1.2.1

Short-term toxicity to aquatic invertebrates

7.1.1.2.2

Long-term toxicity to aquatic invertebrates

7.1.1.3

Algae and aquatic plants

The same type of information as what is reported in 7.1.1.1 will be extracted from IUCLID 5 here
but this is not exemplified in this document.
7.1.1.4

Sediment organisms

Guidance on how to evaluate toxicity data on sediment organisms is provided in section R.7.8.12
The same type of information as what is reported in 7.1.1.1 will be extracted from IUCLID 5 here
but this is not exemplified in this document.
7.1.1.5

Other aquatic organisms

The same type of information as what is reported in 7.1.1.1 will be extracted from IUCLID 5 here
but this is not exemplified in this document.
7.1.2 Calculation of Predicted No Effect Concentration (PNEC)
Guidance on how to calculate Predicted No Effect Concentration is provided in sections B.7.2 and
R.10.
7.1.2.1

PNEC water

Guidance on how to calculate Predicted No Effect Concentration for pelagic organisms is provided
in sections B.7.2.2, B.7.2.3 and R.10.3.1.
This section exemplifies what data fields will be automatically retrieved by the IUCLID 5 plug-in
once available.
Table 36: PNEC aquatic
Value

Assessment
factor

Remarks/Justification

PNEC aqua – freshwater (mg/l)

<PNEC>

<AF>

<extrapolation method> (if statistical
extrapolation reported)
<justification of PNEC freshwater
derivation from 6. Endpoint summary:
Ecotoxicological information>

PNEC aqua - marine water (mg/l)

Idem

Idem

Idem

PNEC aqua – intermittent releases
(mg/l)

Idem

Idem

Idem
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7.1.2.2

PNEC sediment

Guidance on how to calculate Predicted No Effect Concentration for sediment dwelling organisms
is provided in sections B.7.2.4 and R.10.5
Table 37: PNEC sediment
PNEC sediment ( mg/kg d.w.)

Value

Assessment factor

Remarks/Justification

<PNEC>

<AF>

<extrapolation method> (if statistical
extrapolation reported)
<justification of PNEC sediment
derivation from 6. Endpoint
summary: Ecotoxicological
information>

A PNEC for sediment can also be obtained by equilibrium partitioning and both values can be
compared.
The above table can also be expended to report a PNEC marine sediment when relevant.
7.2

Terrestrial compartment

The same type of information as what is reported in other sections will be extracted from IUCLID 5
here but this is not exemplified in this document.
7.2.1 Toxicity data
Guidance on how to evaluate toxicity data for terrestrial organisms is provided in section R.7.11
7.2.1.1

Toxicity to soil macro organisms

7.2.1.2

Toxicity to terrestrial plants

7.2.1.3

Toxicity to soil micro-organisms

7.2.1.4

Toxicity to other terrestrial organisms

7.2.2 Calculation of Predicted No Effect Concentration (PNEC_soil)
Guidance on how to calculate Predicted No Effect Concentration for soil organisms is provided in
sections B.7.24 and R.10.6
Table 38: PNEC soil
PNEC soil ( mg/kg.w.)

Value

Assessment factor

Remarks/Justification

<PNEC>

<AF>

<extrapolation method> (if statistical
extrapolation reported)
<justification of PNEC soil derivation
from 6. Endpoint summary:
Ecotoxicological information>
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7.3

Atmospheric compartment

Guidance on how to assess biotic and abiotic effects is provided in section R.10.7
The same type of information as what is reported in other sections will be extracted from IUCLID 5
here but this is not exemplified in this document.
7.4

Microbiological activity in sewage treatment systems

The same type of information as what is reported in other sections will be extracted from IUCLID 5
here but this is not exemplified in this document.
7.4.1 Toxicity to aquatic micro-organisms
Guidance on how to evaluate toxicity data on micro-organisms is provided in section R.7.8.19
7.4.2 PNEC for sewage treatment plant
Guidance on how to calculate Predicted No effect Concentration for STP is provided in sections
B.7.2.5 and R.10.4
Table 39: PNEC sewage treatment plant
PNEC stp ( mg/l.)

7.5

Value

Assessment factor

Remarks/Justification

<PNEC>

<AF>

<extrapolation method> (if statistical
extrapolation reported)
<justification of PNEC stp derivation
from 6. Endpoint summary:
Ecotoxicological information>

Non compartment specific effects relevant for the food chain (secondary poisoning) 20

The same type of information as what is reported in other sections will be extracted from IUCLID 5
here but this is not exemplified in this document.
7.5.1 Toxicity to birds
Guidance on how to evaluate toxicity data on birds is provided in section R.7.10.18 to 7.10.23
7.5.2 Toxicity to mammals
7.5.3 Calculation of PNECoral (secondary poisoning)
Guidance on how to calculate Predicted No Effect Concentration in food is provided in sections
B.7.2.7 and R.10.8.2

20

The effects via food chain accumulation have to be evaluated (see Annex I of REACH Regulation, section 3.0.2). It
is suggested to report the effect assessment relevant for that purpose under this heading, although the format given in
Annex I of REACH Regulation, section 7 does not include such heading.
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Table 40: PNEC oral
PNEC oral ( mg/kg food)

7.6

Value

Assessment factor

Remarks/Justification

<PNEC>

<AF>

<justification of PNEC oral
derivation from 6. Endpoint
summary: Ecotoxicological
information>

Conclusion on the environmental classification and labelling 21

21

The classification and labelling has to be presented and justified (see Annex I REACH Regulation, section 1.3.). For
the environment it is suggested to report that assessment under this heading, although the format given in Annex I of
REACH Regulation, section 7 does not include such a heading.
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8

PBT AND VPVB ASSESSMENT

This section reports the outcome of the PBT and vPvB assessment, as explained in chapter C.
Present the outcome of the assessment if this has been done. For each PBT or vPvB property, a
comparison with the criteria is needed and a conclusion drawn for each property (See chapter C
and chapter R.11)
Conclude on whether the substance should be treated as a PBT/vPvB substance. If this is the case,
additional reporting is needed in Section 9 of the CSR.
8.1

Assessment of PBT/vPvB Properties – Comparison with the Criteria of Annex XIII

Guidance on the assessment of PBT/vPvB properties is given in section R.11.1
8.1.1 Persistence Assessment
Guidance on how to evaluate the P or vP criteria is given in section R.11.1.3.1 and R.11.1.4
8.1.2 Bioaccumulation Assessment
Guidance on how to evaluate B or vB criteria is given in section R.11.1.3.2 and R.11.1.4
8.1.3 Toxicity Assessment
Guidance on how to evaluate the T criterion is given in section R.11.1.3.3 and R.11.1.4
8.1.4 Summary and overall Conclusions on PBT or vPvB Properties
A detailed analysis of the Persistence, Bioaccumulation and Toxicity should be brought together
into a clear conclusion on whether the substance is a PBT/vPvB substance or should be treated as a
PBT/vPvB substance.
Guidance on how to conclude on the PBT/vPvB properties is given in section R.11.1.5
8.2

Emission Characterisation

Where it is concluded that the substance is a PBT/vPvB substance or should be treated as
PBT/vPvB substance an emission characterisation should be conducted. Based on this, appropriate
RMM and OCs are to be developed in order to ensure control of risk. These measures are to be
documented in the CSR and communicated via the eSDS.
Guidance on how to conduct an Emission Characterisation is given in section R.11.2.1 and how to
conduct a Risk Characterisation for PBT/vPvB substances is given in section R.11.2.2
The emissions should be reported in sections 9.x.2 (in particular in section 9.x.2.4.1 as well as all
measured data in the environment) in relation to the operational conditions and risk management
measures put in place reported in sections 9.x.1.
The justification of the minimisation of emissions and (subsequent) exposures of humans and the
environment and conclusions on emission characterisation should be reported in the current
section.
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9

EXPOSURE ASSESSMENT

Overview of exposure scenarios
Exposure scenarios are required for substances which are either classified as dangerous or are
assessed as being PBT or vPvB. Also for other substances exposure scenarios are required, if
standard information requirements from Annex VIII to X shall be waived based on exposure
considerations (see Appendix XI).
Give an overview on the exposure scenarios presented in this chapter and indicate which life cycle
stage are covered by each ES. Link the different ES to the identified use as described in section 2.2.
The life cycle stage can be identified by a cross in the appropriate column.
The coverage of an exposure scenario is not predefined. Therefore the relation(s) between the
exposure scenario(s) and identified use(s) can be decided flexibly case by case. In all cases it is
important to ensure, firstly, that all identified uses and resulting life-cycle stages are covered by
exposure scenario(s) and, secondly, that each exposure scenario includes a clear description on
which identified use(s) and resulting life-cycle stage(s) it covers.
Only those preparations and articles need to be taken into account in which the substance exceeds
the concentration limits of article 14 (2). To identify which exposure scenarios to develop you can
start with listing the process categories relevant throughout the life-cycle of the substance(s). Then
list the types of preparations (= preparation category = category of chemical product) in which the
substance is used.
One exposure scenario can cover one identified use and the life cycle stages resulting from that (ES
1 and ES 2 in the table below). Several exposure scenarios may be used to cover one identified use
and the resulting life-cycle stages (ES 3, ES 4 and ES 5 in the table below). One exposure scenario
can cover several identified uses and life-cycle stages resulting from them (ES 6 and ES 7 in the
table below). One exposure scenario for service-life of articles or waste stage can be linked to
several identified uses (ES 8 in the table below).
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Table 41: Overview on exposure scenarios and coverage of substance life cycle

ES 1

X

ES 2

X

ES 3

X

X

ES 4

Waste stage

Consumer use

End use

Formulation

Volume
(tonnes)

Manufacture

ES
number

Service life (for
articles)

Resulting
life cycle
stage

Identified
uses

X

M1

X

IU 1

X
X

X
X

ES 6

X

X

X

IU 5

X

X

IU 6

X

ES 8

22

66

IU 3
IU 4

X

ES 7

Sector of Use
(SU) 22

IU 2

X

ES 5

Linked to
Identified
Use

IU 7
X

IU 8

X

IU 9
X

IU 7, IU
8, IU 9

The four descriptors should be consistent with the ones describing the identified use in section 2.2

Preparation
[chemical product]
Category (PC)

Process category
(PROC)

Article category
(AC)
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9.1

(Title of Exposure scenario 1)

Change the heading and insert the title for the exposure scenario to be covered in this section of the
CSR (copy from section 9.1.1.1). Note: Each exposure scenario is to be described in a separate
section of chapter 9. The title should be consistent with the identified uses in section 2.2 (see
Guidance D.4.3 and R.12).
9.1.1 Exposure scenario
Section D.2.2 of the Guidance provides an overview on the core information to be taken into
account in exposure scenario building. Please note: The exposure scenario in the CSR may be
different in content and language from the ES that is communicated to the downstream user via the
SDS. The ES in the CSR may contain more detailed information than the ES in the SDS, for example
regarding judgements made in CSA or background information related to data sources.
9.1.1.1

Description of activities and processes covered in the exposure scenario

Briefly explain the activities/tasks covered under the selected categories if needed. Define the
related boundaries of the exposure scenario in more detail, if needed. See Guidance section R.12.5
for examples to explain the boundaries of process categories.
9.1.1.2

Operational conditions related to frequency, duration and amount of use

Provide information on duration and frequency of use/exposure and the amounts used related to the
three targets of exposure. For guidance see section R.13.2.2 to R.13.2.4 and Tables D.5-1 to D.5.4.
Example tables have been developed so that information can be reported in a standardised way.
To include the relevant table for your case you can:
- click right on the icon

-

select “document object” and then “select”

-

click on “display as icon”

Depending on the coverage of the exposure scenario, different type of information might be needed
and therefore several example tables have been developed to cover those different situations. In
most situations only one of those table will be necessary for one exposure scenario.
•

For ES covering industrial sites (point sources), the following example table for reporting
information is available:

9.1.1.2_
Industrial_site
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•

For ES covering professional uses 23 outside industrial sites (wide disperse use and emissions),
the following example table for reporting information is available. Please note: risks to the
environment may be driven by the annual amount of substance supplied into disperse uses,
depending on the emission factor relevant for a certain category of preparation or process.

9.1.1.2_professional
_wide_dispersive_use

•

For ES covering consumer uses (wide disperse use and emissions) , the following example table
for reporting information is available. Please note: risks to the environment may be driven by
the annual amount of substance supplied into disperse uses, depending on the emission factor
relevant for a certain category of preparation or process.

9.1.1.2_consumer

•

For ES covering exposure related to the article service life.
The substance may have been incorporated into the article during industrial use, professional
use or consumer use of the substance.
o

If the same ES covers both one of the above cited use of the substance and its service
life the following example table should be added to the previous selected one.

o If the ES only covers the service life of the article then only the following example table
should be used.
Please note: risks to the environment may be driven by the annual amount of substance supplied
into disperse uses and subsequent service life, depending on the emission factor relevant for a
certain category of article

9.1.1.2_article_servi
ce_life

Please note: The availability refers to the time span for which release and exposure are to be
assessed (incidental release). In higher tier assessments the release may be modelled as a function
of time.
9.1.1.3

Operational conditions and risk management measures related to product 24
characteristics

Provide information on the characteristic of the product used by workers and/or consumers. See
Guidance section R.13.2.1.

23

Professional use is defined here as non consumer use

24

“Product” includes substances, preparations and articles
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•

For substances used on their own or in preparation, the following example table for reporting
information is available:

9.1.1.3_substance_
preparation

•

For substances incorporated in articles, the following example table for reporting information
is available:

9.1.1.3_article

9.1.1.4

Operational conditions related to available dilution capacity and characteristics
of exposed humans

Provide information related to the respiration volume and the skin contact area of workers and
consumers under conditions of use. Include also the body weight related to consumers since this
may differ depending on the consumer target group.
Provide information on dilution to be expected between initial release from the product in use and
the external exposure of workers or consumers.
For conditions leading to dilution of initial release for human exposure see guidance sections D.5.4
and R.13.2.3.
For conditions leading to dilution of initial release for environment exposure see sections D.5.5 and
R.13.2.4.
•

For exposure scenarios covering worker uses, the following example table for reporting
information is available:

9.1.1.4_workers

•

For exposure scenarios covering consumer uses, the following example table for reporting
information is available:

9.1.1.4_consumers

Environmental surroundings characteristics
Available water volume per time for dilution 25 (m3/d):

25E.g.

flow rate of river receiving waste water (emissions from a site or a sewage treatment plant)
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The default is 2.000 m3 per day in sewage system diluted by the factor of 10 in surface water (see
Section R.16.5.6.4 and Table R.16-21 and R.16-23.
9.1.1.5

Other operational conditions of use

Process condition
Temperature, pH should be indicated when relevant. See Guidance section R.13.2.2 to R.13.2.4

Releases to air, water and waste before risk management
Provide information needed to calculate the losses of a substance per time from processes (before
abatement/emission control). See Guidance section D.5.5.1, R.16.2.1.8 to R.16.2.1.12 and Appendix
1 to chapter R.16. Figure 2 indicates three points where emissions of substances may be controlled:
Prevention of losses as inherent characteristic of the technical process, onsite measures to limit or
avoid emissions, external waste water or waste treatment operations. Figure 3 illustrates the points
to control emissions for non site related uses.
•

the following example table for reporting information is available.

9.1.1.5_releases

Environment
Industrial site

Release before risk
management (9.1.1.5)

Waste treatment

Sewage treatment
plant = external
waste water
treatment plant

Release before external risk
management (9.1.1.6)

Figure 2: Points for control of site related emissions
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Pollution control
(RMM), including on
site waste, exhaust air
and waste water
treatment)

Release after external
treatment (9.1.1.6 and
9.1.1.7)
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Environment

Sewage treatment
plant = external
waste water
treatment plant

Release before external risk
management (9.1.1.6)

Environment

Waste treatment

Product related risk
management measures
(9.1.1.3)

Release after external
treatment (9.1.1.6 and
9.1.1.7)

Figure 3: Points of control for non-site related emissions

9.1.1.6

Risk management measures

Provide information on the risk management measures needed to ensure control of risk. See
guidance D.4.5 and R13. Please note: The description of the RMM should include information on
the required/expected effectiveness in quantitative terms. The guidance for exposure estimation
(D.5.3, D.5.4 and D.5.5 as well as R.16.2, R.16.5.5 and R16.6) can be consulted for that purpose.
Example tables have been developed so that information can be reported in a standardised way.
Depending on the coverage of the exposure scenario, different type of information might be needed
and therefore several example tables have been developed to cover those different situations.
•

For ES covering industrial sites (point sources) the following example table for reporting
information is available.

9.1.1.6_industrial_sit
e

•

For ES covering professional use outside industrial sites (wide disperse use and emissions) the
following example table for reporting information is available.

9.1.1.6_professional
_wide_dispersive

•

For ES covering consumer uses (wide disperse use and emissions) the following example table
for reporting information is available.
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9.1.1.6_consumer

9.1.1.7

Waste related measures

The following templates should be used to describe the waste management measures needed to
ensure control of risk during the waste life stage of the substance (see Guidance R.13.2.6. and R.18)
•

the following example table for reporting information is available.

9.1.1.7_waste

9.1.2 Exposure estimation
The following basic elements are part of the exposure estimation for each exposure scenario:
•

Document how exposure has been estimated, incl. whether measurements and/or tools have
been applied. Report (summaries of) relevant measured data (including a description of number
of data point, date of measurements etc).

•

In case standard tools have been applied, indicate clearly which determinants and values have
been used for the estimation (see Chapter D.4). Export files of standard exposure tools can be
annexed to the CSR. The information given shall enable the reader to repeat any
calculation/estimation.

•

In case non-standard tools have been used, these need to be carefully introduced.

•

If quantitative exposure estimates cannot be derived, provide a qualitative evaluation of
exposure, e.g. when a case has been made for exposure-based waving due to absence of
exposure or exposure that is not significant.

If the information is not available, waived or found to be not relevant due to negligible risk,
document for each target group and exposure pathway the reasons for not considering it or give a
weight-of evidence narrative if appropriate.
Human health
The exposure estimate should be related to the conditions of use in the ES, e.g. duration and
frequency, relevant stage of the life cycle, source of exposure, RMMs. Document where exposure is
not expected to occur. The resulting exposure levels should be stated at the end of each section.
The outcome of the environmental exposure assessment is needed to calculate human intake via the
environment. Report the overall exposure via the environment.
Environment
The exposure estimate should be related to the conditions of use described in the ES, e.g., emission
reduction measures, emissions in relevant stages of the life cycle, frequency and pattern of
exposure, RMMs. Document where exposure is not expected to occur based on relevant
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information. The resulting predicted environmental exposure concentrations (PECs) should be
stated at the end of each section.
See Guidance D.5.3 and R14.
9.1.2.1

Workers exposure

9.1.2.1.1

Acute/Short term exposure

For each route of exposure estimated exposure concentration as well as measured exposure
concentration should be reported, when available. Explanations on estimation means (model
description, model defaults values) and on representativity of measured values (including a
description of number of data point, date of measurements etc) should be reported. Guidance on
use and selection of measured data is provided in R14.4.3 and R14.4.5.
For each type of data a new line should be added to the table.
Table 42: Acute exposure concentrations to workers

Routes of exposure

Estimated
Exposure
Concentrations

Measured exposure
concentrations

value

Value

unit

Explanation / source of measured data

unit

Dermal exposure
Inhalation exposure

Summary of the short-term exposure values.
Only one single value (which could correspond to the upper value of a range) will be reported here
which will be used for risk characterisation.
Table 43: Summary of acute exposure concentrations to workers
Routes of exposure

Concentrations

Justification

Dermal local
exposure
(in mg/cm2) 26
Dermal systemic
exposure
(in mg/kg bw/d)
Inhalation exposure
(in mg/m3) 27

26
27

per day or per event, which ever is more relevant
during short-term exposure, air concentration ate the workplace
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9.1.2.1.2

Long-term exposure

For each route of exposure estimated exposure concentration as well as measured exposure
concentration should be reported, when available. Explanations on estimation means (model
description, model defaults values) and on representativity of measured values (including a
description of number of data point, date of measurements etc) should be reported. Guidance on
use and selection of measured data is provided in R14.4.3 and R14.4.5.
For each type of data a new line should be added to the table.
Table 44: Long-term exposure concentrations to workers

Routes of exposure

Estimated
Exposure
Concentrations

Measured exposure
concentrations

value

Value

unit

Explanation / source of measured data

unit

Dermal exposure
Inhalation exposure

Summary of the long-term exposure values.
Only one single value (which could correspond to the upper value of a range) will be reported here
which will be used for risk characterisation.
Table 45: Summary of long-term exposure concentration to workers
Routes of exposure

Concentrations

Justification

Dermal local
exposure
(in mg/cm2)
Dermal systemic
exposure
(in mg/kg bw/d)
Inhalation
exposure
(in mg/m3)/8h
workday 28

9.1.2.2

Consumer exposure

If a specific population (sensitive population) is more at risk for the exposure scenario, then the
information below should be repeated in a new section for this population. This could be the case
for example fro children where the body weight would be lower than the one for the general
population. Appropriate information should be reported in this case.

28
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Guidance for consumer exposure compartment is provided in section D.5.4 and chapter R.15.
9.1.2.2.1

Acute/Short term exposure

For each route of exposure estimated exposure concentration as well as measured exposure
concentration should be reported, when available. Explanations on estimation means (model
description, model defaults values) and on representativity of measured values (including a
description of number of data point, date of measurements etc) should be reported. Guidance on
use of measured data is available in R15.3.10.22.
For each type of data a new line should be added to the table.
When several life cycle steps are relevant for the exposure scenario, then exposure at these different
stages should be taken into account (e.g. service life of article)
Table 46: Acute exposure concentrations to consumers
Routes of exposure

Estimated
Exposure
Concentrations

Measured exposure
concentrations

value

Value

unit

Explanation / source of measured data

unit

Oral exposure
Dermal exposure
Inhalation exposure

Summary of the short-term exposure values.
Only one single value (which could correspond to the upper value of a range) will be reported here
which will be used for risk characterisation.
Table 47: Summary of acute exposure concentrations to consumers
Routes of exposure

Concentrations

Justification

Oral exposure
(in mg/kg bw/d)
Dermal local
exposure
(in mg/cm2) 29
Dermal systemic
exposure
(in mg/kg bw/d)
Inhalation exposure
(in mg/m3) 30

29

per day or per event, which ever is more relevant

30

during short-term exposure
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9.1.2.2.2

Long-term exposure

For each route of exposure estimated exposure concentration as well as measured exposure
concentration should be reported, when available. Explanations on estimation means (model
description, model defaults values) and on representativity of measured values (including a
description of number of data point, date of measurements etc) should be reported. Guidance on
use of measured data is available in R15.3.10.22.
For each type of data a new line should be added to the table.
Table 48: Long term exposure concentrations to consumers
Routes of exposure

Estimated
Exposure
Concentrations

Measured exposure
concentrations

value

value

unit

Explanation / source of measured data

unit

Oral exposure
Dermal exposure
Inhalation exposure

Summary of the long-term exposure values.
Only one single value (which could correspond to the upper value of a range) will be reported here
which will be used for risk characterisation.
Table 49: Summary of long term exposure concentrations to consumers
Routes of exposure

Concentrations

Justification

Oral exposure
(in mg/kg bw/d)
Dermal local exposure
(in mg/cm2 /d)
Dermal systemic exposure
(in mg/kg bw/d)
Inhalation exposure
(in mg/m3)

9.1.2.3

Indirect exposure of humans via the environment (oral)

Guidance D.5.5 and R.16.
For type of food, estimated exposure concentration as well as measured exposure concentration
should be reported, when available. Explanations on estimation means (model description, defaults
values) and on representativity of measured values should be reported. For each type of data a new
line should be added to the table.
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Table 50: Concentration for oral exposure of humans via the environment
Estimated
exposure
concentrations

Measured exposure
concentrations

value

value

unit

Explanation / source of measured data

unit

Wet fish
Drinking water
Meat
Milk
Other

Summary of the exposure concentration in to be used for the risk characterisation of indirect
exposure of man via the environment
Only one single value (which could correspond to the upper value of a range) will be reported here
which corresponds to the value selected for exposure estimation purposes.
The regional concentration as estimated in section 9.3 should be added to the local concentration.
Table 51: Total daily dose for oral exposure of humans via the environment
Total daily dose for oral exposure via the
environment (mg/kg bw/d)
Exposed via local
concentration

9.1.2.4

Exposed via local and
regional concentration

Justification

Environmental exposure

In case the exposure scenario is covering several life stages, the section below has to be repeated
to cover those different life stages within this section.
See Guidance D.5.5 and R.16
9.1.2.4.1

Environmental releases

The releases from local and diffuse sources need to be reported. They can be estimated (based on
the information documented in the exposure scenario) or measured (e.g in effluent from industrial
processes or in wastewater treatment plants Explanations on estimation means (model description,
model defaults values) and on representativity of measured values (including a description of
number of data point, date of measurements etc) should be reported. Guidance on use of measured
data is available in R.16.3. Please note: If measured data are used to characterise the
environmental releases, the conditions of use corresponding to the measurements are to be
documented in the exposure scenario.

77

APPENDIX TO PART F – CSR TEMPLATE WITH EXPLANATION
For each type of data a new line should be added to the table.
Guidance on how to estimate environmental releases is provided in section R.16.2.
Table 52: Releases to the environment
compartments

Predicted
releases (kg/d)

Measured release
(kg/d)

31

Explanation / source of measured data
These data correspond to release to sewage

Aquatic (without
STP)
Aquatic (after
STP)

These correspond to release to natural waters after
the sewage treatment plant.

Air (direct +
STP)
Soil (direct only)

Summary of the releases taken into account for the exposure estimation.
Only one single value (which could correspond to the upper value of a range) will be reported here
which corresponds to the value selected for exposure estimation purposes.
Table 53: Summary of the releases to the environment

Compartments

Release from
point source
(kg/d) (local
exposure
estimation)

Total release
for regional
exposure
estimation
(kg/d)

Justification

Aquatic (without
STP)
Aquatic (after STP)
Air (direct + STP)
Soil (direct releases
only)

9.1.2.4.2

Exposure concentration in sewage treatment plants (STP)

For each compartment, estimated exposure concentration as well as measured exposure
concentration should be reported, when available. Explanations on estimation means (model
description, model defaults values) and on representativity of measured values (including a
description of number of data point, date of measurements etc) should be reported. Guidance on
use of measured data is available in R16.3.

31

The predicted release are estimated from the “annual amount used” and the “number emission days” (cf 9.1.1.2 and
the “fraction of applied amount released to waste water (if applicable, after onsite risk management measures ” (cf
9.1.1.6)
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For each type of data a new line should be added to the table.
Guidance on how to calculate Predicted Exposure Concentration (PEC) in STP is provided in
section R.16.5.5
Table 54: Concentrations in sewage
Compartments

Estimated
exposure
concentrations

Measured
exposure
concentrations

value

value

unit

Explanation / source of measured data

unit

Sewage (STP
effluent)
Sewage sludge

Summary of the exposure concentration in sewage treatment plants taken into account for further
exposure estimation (water and soil concentrations) or risk characterisation for micro organisms in
the STP
Only one single value (which could correspond to the upper value of a range) will be reported here
which corresponds to the value selected for soil exposure estimation and sewage treatment plant
risk characterisation purposes.
Table 55: Predicted Exposure Concentrations (PEC) in sewage
Value

Justification

Concentration in sewage
(PECstp)(in mg/l)
Concentration in sewage
sludge (in mg/kg d.w.)

9.1.2.4.3

Exposure concentration in aquatic pelagic compartment

Guidance on how to calculate Predicted Exposure Concentration (PEC) in the aquatic pelagic
compartment is provided in section R.16.5.6.2 for the freshwater, R.16.5.6.4 for the marine,
R.16.5.6.7 for groundwater.
For each compartment, estimated exposure concentration as well as measured exposure
concentration should be reported, when available. Explanations on estimation means (model
description, model defaults values) and on representativity of measured values (including a
description of number of data point, date of measurements etc) should be reported. Guidance on
use of measured data is available in R16.3.
For each type of data a new line should be added to the table.

79

APPENDIX TO PART F – CSR TEMPLATE WITH EXPLANATION
Table 56: Local concentrations in water
Compartments

Estimated
exposure
concentrations

Measured local
exposure
concentrations

value

value

unit

Explanation / source of measured data
unit
Estimated local exposure concentration
based on…
Estimated predicted exposure
concentration (PEC) = estimated local
exposure concentration + regional
concentration (from Table 66)

Freshwater

Measured concentration in…
Estimated local exposure concentration
based on…
Estimated predicted exposure
concentration (PEC) = estimated local
exposure concentration + regional
concentration (from Table 66)

Marine water

Measured concentration in…
Intermittent releases
to water

Summary of the Predicted Exposure Concentrations (PEC) in the aquatic pelagic compartment
taken into account for risk characterisation
Only one single value (which could correspond to the upper value of a range) will be reported here
which corresponds to the value selected for risk characterisation purpose.
The regional concentration as estimated in section 9.3 should be added to the local concentration.
Table 57: Predicted Exposure Concentrations (PEC) in aquatic compartment
Local
concentration

Compartments

PEC
aquatic
(local+regional)

Justification

Freshwater (in mg/l)
Marine water (in mg/l)
Intermittent releases to water (in mg/l)

9.1.2.4.4

Exposure concentration in sediments

Guidance on how to calculate Predicted Exposure Concentration (PEC) in the sediment
compartment is provided in section R.16.5.6.3 for the freshwater, R.16.5.6.5 for the marine.
For each compartment, estimated exposure concentration as well as measured exposure
concentration should be reported, when available. Explanations on estimation means (model
description, model defaults values) and on representativity of measured values (including a
description of number of data point, date of measurements etc) should be reported. Guidance on
use of measured data is available in R16.3.
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For each type of data a new line should be added to the table.
Table 58: Local concentrations in sediment
Compartments

Estimated
exposure
concentrations

Measured local
exposure
concentrations

value

value

unit

Explanation / source of measured data
unit
Estimated local exposure concentration
based on…
Estimated predicted exposure concentration
(PEC) = estimated local exposure
concentration + regional concentration
(from Table 66)

Freshwater
sediments

Measured concentration in…

Marine
sediments

Estimated local exposure concentration
based on…
Estimated predicted exposure concentration
(PEC) = estimated local exposure
concentration + regional concentration
(from Table 66)

water

Measured concentration in…

.
Summary of the exposure concentration in aquatic sediments taken into account for risk
characterisation
Only one single value (which could correspond to the upper value of a range) will be reported here
which corresponds to the value selected for risk characterisation purpose.
Table 59: Predicted Exposure Concentrations (PEC) in sediments
Local
concentration

Compartments

PEC sediment
(local+regional)

Justification

Freshwater sediments
(in mg/kg d.w)
Marine water sediments
(in mg/kg d.w.)

9.1.2.4.5

Exposure concentrations in soil and groundwater

Guidance on how to calculate Predicted Exposure Concentration (PEC) in soil is provided in
section R.16.5.6.6 and R.16.5.6.7 for groundwater.
For each compartment, estimated exposure concentration as well as measured exposure
concentration should be reported, when available. Explanations on estimation means (model
description, model defaults values) and on representativity of measured values (including a
description of number of data point, date of measurements etc) should be reported. Guidance on
use of measured data is available in R16.3.
For each type of data a new line should be added to the table.
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Table 60: Local concentrations in soil
Compartments

Agricultural
averaged

Estimated
exposure
concentrations

Measured local
exposure
concentrations

value

value

unit

Explanation / source of measured data
unit
Estimated local exposure concentration
based on…
Estimated predicted exposure
concentration (PEC) = estimated local
exposure concentration + regional
concentration (from Table 66)

soil

Measured concentration in…
Grassland averaged

Groundwater

Summary of the Predicted Exposure Concentration (PEC) in soil taken into account for risk
characterisation
Only one single value (which could correspond to the upper value of a range) will be reported here
which corresponds to the value selected for risk characterisation purpose.
Table 61: Predicted Exposure Concentrations (PEC) in soil and groundwater
Local
concentration

PEC
soil/groundwater
(local+regional)

Justification

Agricultural soil averaged
(mg/kg ww)
Grassland averaged (mg/kg
ww)
Groundwater(mg/l)

9.1.2.4.6

Atmospheric compartment

Guidance on how to calculate Predicted Exposure Concentration (PEC) in the atmospheric
compartment is provided in section R.16.5.6.1.
For each compartment, estimated exposure concentration as well as measured exposure
concentration should be reported, when available. Explanations on estimation means (model
description, model defaults values) and on representativity of measured values (including a
description of number of data point, date of measurements etc) should be reported. Guidance on
use of measured data is available in R16.3.
For each type of data a new line should be added to the table.
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Table 62: Local concentrations in air
Estimated
exposure
concentrations

Measured local
exposure
concentrations

value

value

unit

Explanation / source of measured data
unit

During emission
annual average
Annual
deposition

total

Summary of the Predicted Exposure Concentration in soil taken into account for risk
characterisation
Only one single value (which could correspond to the upper value of a range) will be reported here
which corresponds to the value selected for exposure estimation purposes.
Table 63: Predicted Exposure Concentration (PEC) in air
Local
concentration

PEC air
(local+regional)

Justification

During emission (μg/m3)
annual average (μg/m3)
Annual deposition (μg/m²/d)

9.1.2.4.7

Exposure concentration relevant for the food chain (Secondary poisoning)

Both the aquatic food chain (freshwater and marine waters) and terrestrial food chain need to be
taken into account when there is a potential for bioaccumulation.
Guidance on how to calculate Predicted Exposure Concentration (PEC) in the food of fish eating
predator and fish eating top-predator (marine food chain) is provided in section R.16.5.7.
For each compartment, estimated exposure concentration as well as measured exposure
concentration should be reported, when available. Explanations on estimation means (model
description, model defaults values) and on representativity of measured values (including a
description of number of data point, date of measurements etc) should be reported. Guidance on
use of measured data is available in R16.3.
For each type of data a new line should be added to the table.
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Table 64: Local concentration relevant for secondary poisoning
Predicted
exposure
concentrations

Measured local
exposure
concentrations

value

value

unit

Explanation / source of measured data
unit
Estimated local exposure concentration
based on…
Estimated predicted exposure
concentration (PEC) = estimated local
exposure concentration + regional
concentration (from Table 66)
Measured concentration in…
Estimated local exposure concentration
based on…
Estimated predicted exposure
concentration (PEC) = estimated local
exposure concentration + regional
concentration (from Table 66)
Measured concentration in…

Concentration in
food of fish eating
predator

Concentration in
food of fish eating
top-predator
(marine)
Concentration in
earthworm

.
Summary of the Predicted Exposure Concentration in food for secondary poisoning taken into
account for risk characterisation
Only one single value (which could correspond to the upper value of a range) will be reported here
which corresponds to the value selected for risk characterisation purpose.
Table 65: Predicted Exposure Concentration in food (PECoral) for secondary poisoning
Local
concentration

PEC oral
(local+regional)

Justification

PECoral predator (in mg/kg
w.w)
PECoral top predator (in
mg/kg w.w.)
Concentration in
earthworm (in mg/kg w.w.)

9.2

(Title of exposure scenario 2)

Repeat exposure scenario and exposure estimation for exposure scenario n.
9.2.1 Exposure scenario
9.2.2 Exposure estimation
…

84

APPENDIX TO PART F – CSR TEMPLATE WITH EXPLANATION
9.3

Regional exposure concentrations 32

The regional and continental exposure concentration should be estimated from the releases of all
exposure scenarios covered in this report.
Measured concentration at a regional scale need to be compared to the estimated concentrations.
For each compartment, estimated exposure concentration as well as measured exposure
concentration should be reported, when available. Explanations on estimation means (model
description, model defaults values) and on representativity of measured values (including a
description of number of data point, date of measurements etc) should be reported. Guidance on
use of measured data is available in R16.3.
For each type of data a new line should be added to the table.
Table 66: Regional concentrations in the environment
Predicted
regional
Exposure
Concentrations

Measured
regional
exposure
concentrations

value

value

unit

Explanation / source of measured data

unit

Freshwater
Marine water
Freshwater
sediments
Marine sediments
Agricultural soil
Grassland
Air

Table 67: Regional concentrations in food and drinking water
Predicted
regional
Exposure
Concentrations

Measured
regional
exposure
concentrations

value

value

unit

Explanation / source of measured data

Unit

Wet fish
Drinking water

32

The estimation of regional exposure has to be performed (see section 5.2.4 and section 6.2 of Annex 1)..It is
suggested to report the exposure assessment relevant for that purpose under this heading, although the format given in
Annex I of REACH Regulation, section 7 does not include this headline.
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Meat
Milk

86

Predicted
regional
Exposure
Concentrations

Measured
regional
exposure
concentrations

value

value

unit

Unit

Explanation / source of measured data
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10

RISK CHARACTERISATION

Report the outcome of the risk characterisation for the target groups and exposure pathways
mentioned in Annex I (7) of REACH, and for each exposure scenario that was developed in the
CSA. A quantitative risk characterisation is required for substances for which DNELs or PNECs
can be derived. Discuss the outcome of the risk characterisation due to the uncertainties in hazard
and exposure estimation. If applicable, report the results of an uncertainty analysis (see Chapter
R.19).
Systematically go through the risk characterization ratios (Exposure / DNEL) for each population
and exposure pathways relevant to the ES, and report the risk characterization ratios for these
pathways or the relevant combined pathways.
For those human effects and those environmental spheres for which it was not possible to determine
a DNEL or a PNEC, a risk characterization ratio cannot be derived. In those cases, a qualitative
assessment of the likelihood that effects are avoided when implementing the exposure scenario shall
be carried out. A qualitative comparison of information on hazard and effects with exposure data
should be made and interpreted.
Document the outcome of the combined risk via all pathways for the different populations
separately, and combined (i.e., cumulative for workplace, exposure from consumer products and
via the environment). If such combinations are considered unrealistic, justify the relevant
combinations of exposure.
Guidance for Risk Characterisation is provided in Part E.
10.1

(Title of exposure scenario 1)

10.1.1 Human health
10.1.1.1

Workers

Guidance for (semi) quantitative risk characterisation is provided in Part E.3.3.
Guidance on combined exposure via different routes is provided in Part E.3.5.1.
Risk characterisation for humans exposed via the environment should be added when relevant.
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Table 68: (Semi) Quantitative risk characterisation for workers

Acute systemic
effects
Acute - local
effects

Route

ES 1- exposure
concentrations
(EC)

Dermal

mg/kg bw/d

Inhalation

mg/m3

Dermal

mg/cm2*

Inhalation

mg/m3 **

Leading toxic
end point /
Critical effect

DN(M)EL 33

Combined
routes
Long-term systemic
effects

RCR Inhalation- systemic +
RCR Dermal- systemic

Dermal

mg/kg bw/d

Inhalation

mg/m3

Combined
routes
Long-term –
local effects

Dermal

Risk characterisation
ratio 34

RCR Inhalation- systemic +
RCR Dermal- systemic
mg/cm2/d

mg/m3 ***
Inhalation
* per day or event, which ever is more relevant
** same value as “Acute systemic effects-inhalation exposure concentration”
*** same value as “Long-term systemic effects-inhalation exposure concentration”

Guidance for Qualitative risk characterisation is provided in Part E.3.4.
Table 69: Qualitative risk characterisation for workers

Acute systemic
effects
Acute - local
effects

Route

ES 1- exposure
concentrations
(EC)

Dermal

mg/kg bw/d

Inhalation

mg/m3

Dermal

mg/cm2 *

Inhalation

mg/m3 **

Leading toxic
end point /
Critical effect

Qualitative risk characterisation

Combined
routes
Long-term systemic
effects

Dermal

mg/kg bw/d

Inhalation

mg/m3

Combined
routes
Long-term –
local effects

Dermal

mg/cm2/d

mg/m3 ***
Inhalation
* per day or event, which ever is more relevant
** same value as “Acute systemic effects-inhalation exposure concentration”

33

The 8 D(M)NELs relevant here can be extracted from IUCLID 5 and are already reported in Table 32.

34

Equal to the ratio of the relevant EC (reported in column 3) to the relevant D(M)NEL (reported in column 5)
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*** same value as “Long-term systemic effects-inhalation exposure concentration”

10.1.1.2

Consumers

Guidance for (semi) quantitative risk characterisation is provided in Part E.3.3.
Guidance on combined exposure via different routes is provided in Part E.3.5.1.
Risk characterisation for humans exposed via the environment should be added when relevant.
Table 70: (Semi) Quantitative risk characterisation for consumers

Acute systemic
effects
Acute - local
effects

Route

ES 1- exposure
concentrations
(EC)

Dermal

mg/kg bw/d

Inhalation

mg/m3

Dermal

mg/cm2 *

Inhalation

mg/m3 **

Oral

mg/kg bw/d

Leading toxic
end point /
Critical effect

DN(M)EL 35

Combined
routes
Long-term systemic
effects

RCR Inhalation- systemic +
RCR Dermal- systemic

Dermal

mg/kg bw/d

Inhalation

mg/m3

Oral

mg/kg bw/d

Combined
routes
Long-term –
local effects

Dermal

Risk characterisation
ratio 36

RCR Inhalation- systemic +
RCR Dermal- systemic
mg/cm2/d

mg/m3 ***
Inhalation
* per day or event, which ever is more relevant
** same value as “Acute systemic effects-inhalation exposure concentration”
*** same value as “Long-term systemic effects-inhalation exposure concentration”

Guidance for Qualitative risk characterisation is provided in Part E.3.4.

35

The 8 D(M)NELs relevant here can be extracted from IUCLID 5 and are already reported in Table 32.

36

Equal to the ratio of the relevant EC (reported in column 3) to the relevant D(M)NEL (reported in column 5)
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Table 71: Qualitative risk characterisation for consumers

Acute systemic
effects
Acute - local
effects

Route

ES 1- exposure
concentrations
(EC)

Dermal

mg/kg bw/d

Inhalation

mg/m3

Dermal

mg/cm2 *

Inhalation

mg/m3 **

Oral

mg/kg bw/d

Leading toxic
end point /
Critical effect

Qualitative risk characterisation

Combined
routes
Long-term systemic
effects

Dermal

mg/kg bw/d

Inhalation

mg/m3

Oral

mg/kg bw/d

Combined
routes
Long-term –
local effects

Dermal

mg/cm2/d

mg/m3 ***
Inhalation
* per day or event, which ever is more relevant
** same value as “Acute systemic effects-inhalation exposure concentration”
*** same value as “Long-term systemic effects-inhalation exposure concentration”

10.1.1.3

Indirect exposure of humans via the environment

Table 72: (Semi) Quantitative risk characterisation for humans exposed via the environment
Route

ES 1- exposure
concentrations (EC)

Dermal- systemic 39
(acute or long term)

mg/kg bw/d

Inhalation- systemic
(long term)

mg/m3 (from Table
63)

Oral- systemic (long
term)

mg/kg bw/d (from
Table 51)

Leading toxic end
point / Critical
effect

DN(M)EL 37

Combined routes

Risk characterisation
ratio 38

RCR Inhalationsystemic + RCR Oralsystemic

Guidance for Qualitative risk characterisation is provided in Part E.3.4.

37 The 8 D(M)NELs relevant here can be extracted from IUCLID 5 and are already reported in Table 32
38 Equal to the ratio of the relevant EC (reported in column 3) to the relevant D(M)NEL (reported in column
39
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Table 73: Qualitative risk characterisation for humans exposed via the environment
Route

ES 1- exposure
concentrations (EC)

Dermal- systemic 40
(acute or long term)

mg/kg bw/d

Inhalation- systemic
(long term)

mg/m3 (from Table
63)

Oral- systemic (long
term)

mg/kg bw/d (from
Table 51)

Leading toxic end
point / Critical
effect

Combined routes

Qualitative risk characterisation

RCR Inhalation- systemic + RCR Oralsystemic

10.1.2 Environment
Systematically go through the risk characterization ratios (PEC / PNEC) for each population and
exposure pathways relevant to the ES, and report the risk characterization ratios for these
pathways or the relevant combined pathways.
If it is not possible to derive a risk characterization ratio, a qualitative comparison of effects with
exposure data should be made.
10.1.2.1

Aquatic compartment (including sediment and secondary poisoning) 41

Table 74: Risk characterisation for the aquatic compartment
Compartments

PEC

PNEC

Freshwater

in
mg/l
(from
Table 57)

in
mg/l
(from
Table 36)

Marine water

idem

idem

Sediment

in mg/kg
(from
Table 59)

in mg/kg
(from
Table 37)

Aquatic freshwater
food chain

in mg/kg
(from
Table 65)

in mg/kg
food (from
Table 40)

Aquatic
marine
water food chain

idem

idem

PEC/PNEC

Discussion

40

Dermal exposure is rarely relevant for exposure of man via the environment (bathing waters)
The heading has been slightly modified compared to the format given in Annex I of the REACH Regulation (section
7) to clarify the content of the section.

41
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10.1.2.2

Terrestrial compartment (including secondary poisoning) 42

Table 75: Risk characterisation for the terrestrial compartment
Compartments

PEC

PNEC

Agricultural
soil

in mg/kg
(from Table
61)

in mg/kg
(from Table
38)

Grassland

idem

idem

Terrestrial food
chain

in mg/kg
(from Table
65)

in mg/kg
food (from
Table 40)

PEC/PNEC

Discussion

10.1.2.3

Atmospheric compartment

10.1.2.4

Microbiological activity in sewage treatment systems

Compartments

STP

10.2

PEC

PNEC

in mg/l (from
Table 57)

in mg/l
(from Table
39)

PEC/PNEC

Discussion

(Title of exposure scenario 2)

Repeat the risk characterization for exposure scenario n.

10.3

Overall exposure (combined for all relevant emission/release sources)

This section should present an evaluation of the risks due to combined exposure from the uses
covered by different exposure scenarios. It is possible that uses of the same substance described in
different ESs can lead to combined exposure, e.g. different consumer uses combined with exposure
via the environment. In such cases the overall risk needs to be evaluated and presented here.
10.3.1 Human health (combined for all exposure routes)
When relevant select the combinations of exposure scenarios which could result in concomitant
exposure of humans. Guidance on combined exposure is provided in Part E.3.5.

42

The heading has been slightly modified compared to the format given in Annex I of the REACH Regulation (section
7) to clarify the content of the section.
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Table 76: Identification of relevant combination of exposure scenarios
Exposure scenarios

Combination 1

Combination 2

ES 1
ES 2
ES 3

For each combination the total risk has to be calculated, summing the risk characterisation ratio
for combined routes
Table 77: Risk characterisation for combined relevant emission
Relevant combination of
exposure scenario

Risk characterisation ratio

Combination 1
Combination 2

10.3.2 Environment (combined for all emission sources)
Identify whether local exposure could occur through different exposure scenario and estimate the
risk for such a situation when relevant.
In addition, if several very closely related and similar acting chemical substances the exposure
evaluation and risk characterisation should reflect this aspect.
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REFERENCES
Although not required in the CSR format of Annex 1, it may be recommended to list all references at
the back of the document.
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ANNEX
Although not required in the CSR format of Annex 1, it can be recommended to annex a formatted
output of models that were used to derive physical-chemical properties, environmental fate
properties or human or environmental exposure. Refrain from attaching all model results in the
annex without a proper interpretation in the body of the CSR.
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แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

ภาคผนวก 6
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับอุปกรณ และวิธีการที่ใชในการดับเพลิง

lxxvii

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับอุปกรณ และวิธีการที่ใชในการดับเพลิง
Fire classes :
Class A: Fires of solid and mainly organic materials, usually forming ember when burning
Class B: Fires of liquid materials or materials becoming liquid
Class C: Fires of gasses
Class D: Fires of metals
Types of extinguishers and extinguishing methods:

lxxviii

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

Suitability of extinguisher types for the different fire classes:

Remark on the extinguishers water and foam:
Note risk phrases R14, R14/15, R15/29 when using extinguishers containing water!
Note:
The choice of extinguishing agents and methods can be facilitated considerably by using
the ERICards.
The cards of the manual give information on dangers, protective equipment and fire fighting.
Publication in the internet (not complete):http://www.ericards.net
ที่มา : Dr. Karin Kratz, A Guide to Compiling Safety Data Sheets, Umweltbundesamt - Dept. for
Chemicals Commissioned by FCIO, June 2002
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แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

ภาคผนวก 7
ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับอุปกรณปองกันสวนบุคคล

lxxx

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

ขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับอุปกรณปองกันสวนบุคคล
Filters:
In order to achieve an effective protection against health risks from pollutants in the air, it
is important to choose the correct filtering device.
 Determination of the protection factor:
minimum and maximum pollutant concentration
 Selection of mask types:
Quarter mask
Half mask
Full mask
 Selection of filter device:
Filter type:
Gas filter:
protection against gases and vapours
Particle filter: protection against particulates (solids, liquids, dust, fibres, fumes, micro
organisms)
Combined filters: combination of gas and particulates filter
 Filter class:
1, 2 or 3 (depending on capacity or collection efficiency)
Division of filters according to pollutants (EN 141/143/371):

Protective gloves:
Protective gloves are made from a wide range of different materials and in various thicknesses. The
general rule is: the thicker a glove the longer the breakthrough time of a substance.

lxxxi

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

Advice on suitability of materials for specific problems are available from the producers of protective
gloves.
Materials, of which protective gloves are made:
 Butyl rubber
 Natural rubber
 Neoprene
 Nitrile
 Polyvinyl alcohol (not suitable in aqueous media)
The table shows a selection of protective glove materials suitable for specific chemicals:

ที่มา : Dr. Karin Kratz, A Guide to Compiling Safety Data Sheets, Umweltbundesamt - Dept. for
Chemicals Commissioned by FCIO, June 2002

lxxxii

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS
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Use Descriptor system

lxxxiii

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

lxxxiv

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

lxxxv

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

lxxxvi

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

lxxxvii

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

lxxxviii

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

lxxxix

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

xc

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

ที่มา : Guidance on information requirements and chemical safety assessment
Chapter R.12: Use descriptor system

xci

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS
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แหลงขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี

xcii

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

แหลงขอมูลเกี่ยวกับสารเคมี

xciii

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

xciv

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

xcv

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

xcvi

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

xcv

xcvii

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

xcviii

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

xcv

xcix

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

c

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

xcv

ci

แนวทางการจัดทํา CSA และ SDS

ที่มา : Guidance on information requirements and chemical safety assessment
Chapter R.3 : Information gathering

cii
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