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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

ภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุผลิตภัณฑเภสัชปราศจากเชื้อ 

 
 

1. ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีครอบคลุมเฉพาะภาชนะพลาสติกที่ใชบรรจุผลิตภัณฑเภสัชปราศจาก  

เชื้อที่เปนของเหลวสําหรับฉีดเขาสูรางกาย โดยไมรวมถึงอุปกรณประกอบอ่ืนๆ ซึ่งตอไปในมาตรฐานน้ี         

จะเรียกวา “ภาชนะพลาสติก” 

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ีไมครอบคลุมกระบอกฉีดยาพลาสติกที่บรรจุผลิตภัณฑเภสัชปราศจาก

เชื้อพรอมใช 

 

2. บทนิยาม 

  ความหมายของคาํทีใ่ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี มีดังตอไปน้ี  

2.1 ผลิตภัณฑเภสัชปราศจากเชื้อ (sterile pharmaceutical products) หมายถึง ของเหลวที่ผานกรรมวิธีการทําให

ปราศจากเชื้อแลว ที่ใช ฉีดเขาสูรางกายเพื่อการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโ รคหรือความ

เจ็บปวยของมนุษยและสั ตวหรือเพื่อใหเกิดผลแกสุขภาพ  โครงสราง หรือการกระทําหนาที่ใด  ๆ ของ

รางกายของมนุษยหรือสัตว 

2.2 พลาสติกหลายชั้น (multilayer plastic) หมายถึง พลาสติกที่ประกอบดวยแผนพลาสติกต้ังแต 2 ชั้นขึ้นไปอัด

ประกบกัน และสวนประกอบแตละชนิดตองไมละลายเขาดวยกัน 

3. ชนิด 

3.1 ภาชนะพลาสติก แบงเปน  4  ชนิด คือ 

 3.1.1  พอลิเอทิลีน 

 3.1.2  พอลิโพรพิลีน 

 3.1.3  พอลิไวนิลคลอไรด 

 3.1.4  พลาสติกหลายชั้น ซึ่งตองไมมีพอลิไวนิลคลอไรดเปนสวนประกอบ 
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4. วัสด ุ

4.1  การทดสอบชนิดของภาชนะพลาสติกใหใชเคร่ืองฟูเรียทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร (FTIR)  

  หรือเคร่ืองมืออ่ืนที่ เทียบเทา 

4.2  กรณีภาชนะพลาสติกชนิดพลาสติกหลายชั้น ใหทดสอบชนิดเฉพาะชั้นที่สัมผัสกับผลิตภัณฑเทาน้ัน 

4.3  กรณีภาชนะพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด     

 4.3.1 ตองประกอบดวยพอลิไวนิลคลอไรดเรซินไมนอยกวา 55% โดยมวล 

   การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.1 

 4.3.2      ตองมีปริมาณได (2-เอทิลเฮกซิล)แทเลต (DEHP) ที่สกัดได ไมเกิน 40% โดยมวล 

    การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.2 

 4.3.3  ตองมีปริมาณไวนิลคลอไรดโมโนเมอรไมเกิน 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม     

    การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.3 

 

   5. คุณลักษณะท่ีตองการ 

5.1  ลักษณะทั่วไป     

 5.1.1 ตองไมมีสี โปรงแสง และมองเห็นผลิตภัณฑเภสัชที่บรรจุอยูภายในไดชัด 

 5.1.2 พื้นผิวภายในของภาชนะพลาสติกตองสะอาด เรียบ ยกเวนตะเข็บที่เกิดจากแบบ (mould) และไมมี 

   ตําหนิซึ่งอาจเปนผลเสียตอการใชงาน 

  การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินิจ 

5.2  คุณลักษณะทางฟสิกส  

 5.2.1 รูร่ัว     

   ตองไมมีรูร่ัว 

   การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.4 

 5.2.2 ความทนตอการตกกระแทก  (ยกเวนภาชนะพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด)    

   ตองไมร่ัวหรือแตก         

   การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.5 

 5.2.3 ความสม่ําเสมอของความหนา (เฉพาะภาชนะพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด)    

   ผลตางของความหนาคาสูงสุดกับคาตํ่าสุด ตองไมเกิน 0.05 mm 

   การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.6 

 5.2.4 ความทนความดัน (เฉพาะภาชนะพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด)    

   ตองไมร่ัวซึม 

   การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.7 
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 5.2.5 ความยืดหยุน (เฉพาะภาชนะพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด)    

   สารละลายตองไหลออกไดหมดโดยไมมีอากาศไหลเขาไปแทนที่ขณะไหล 

   การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.8 

 5.2.6 การซึมผานของไอนํ้า     

   มวลของนํ้าที่หายไปตองไมเกิน 0.20% 

   การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.9 

 5.2.7 ปริมาณกากที่เหลือจากการเผา   

   ตองไมเกิน 0.10% 

   การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.10 

 5.2.8 ปริมาณอนุภาคปนเปอน     

   ขนาดเสนผานศูนยกลางต้ังแต 10 µm ตองไมเกิน 25 อนุภาคตอมิลลิลิตร และขนาดเสนผานศูนยกลาง

   ต้ังแต  25 µm ตองไมเกิน 3 อนุภาคตอมิลลิลิตร 

   การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.11 

5.3  คุณลักษณะทางเคม ี

 5.3.1 คุณลักษณะของสารละลายที่สกัดได     

  5.3.1.1 ตองใส ไมมีสี 

  5.3.1.2 ฟองที่เกิดขึ้นตองหายไปภายใน 3 min  

  5.3.1.3 ความเปนกรด-ดาง 

    ผลตางคาความเปนกรด-ดางของสารละลายที่สกัดไดเมื่อเทียบกับสารละลายแบลงก  

    ตองไมเกิน 1.5 

  5.3.1.4 ปริมาตรโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกิริยา 

    ตองไมเกิน 1.0 ml  

  5.3.1.5 ปริมาณกากที่ไมระเหย 

    ตองไมเกิน 1.0 mg 

  5.3.1.6 คาการดูดกลืนแสงสูงสุด 

    (1) ตองไมเกิน 0.08 ที่ชวงความยาวคลื่น 220 nm ถึง 240 nm    

    (2) ตองไมเกิน 0.05 ที่ชวงความยาวคลื่น 241 nm ถึง 350 nm  

   การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.12 

 5.3.2 ปริมาณโลหะหนัก       

  5.3.2.1 ปริมาณโลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) ตองไมเกิน 20 µg /g 

  5.3.2.2 ตะกั่ว ตองไมเกิน 10 µg /g 
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  5.3.2.3 แคดเมียม ตองไมเกิน 1 µg /g 

  5.3.2.4 ดีบุก ตองไมเกิน 5 µg /g 

   การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.13 

5.4  คุณลักษณะทางชีวภาพ     

 5.4.1 ความเปนพิษตอเซลลเน้ือเยื่อเพาะเลี้ยง 

   ตองไมเปนพิษตอเซลลเน้ือเยื่อเพาะเลี้ยง 

   การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.14 

 5.4.2 สารไพโรเจน 

   เมื่อทดสอบตามขอ 8.15 แลว ปริมาณแบคทีเรียลเอ็นโดท็อกซิน ตองไมเกิน 20.0 หนวยเอ็นโดท็อกซนิ         

   ตอภาชนะพลาสติกตัวอยาง  

 5.4.3 การซึมผานของจุลินทรีย 

   ตองไมมีการซึมผานของจุลินทรีย 

   การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.16 

 5.4.4 การทาํลายเม็ดเลือด 

   ตองไมมีการทําลายเม็ดเลือด 

   การทดสอบใหปฏิบัติตามภาคผนวก ก. 

5.5  ความคงทนของเคร่ืองหมายและฉลาก     

  เมือ่ทดสอบตามขอ 8.17 แลว ฉลากตองยังคงติดอยูที่ภาชนะพลาสติกตําแหนงเดิม และเคร่ืองหมายหรือ 

  ขอความใดๆ ที่ฉลากหรือที่ภาชนะพลาสติกตองอานไดชัดเจน 

    

 6.  เคร่ืองหมายและฉลาก 

6.1  ภาชนะพลาสติกที่ทําจากพอลิเอทิลีนหรือพอลิโพรพิลีน หรือทั้งสองอยาง 

  ในเน้ือภาชนะพลาสติกทุกใบ  อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียดตอไปน้ีใหเห็น  

ไดงาย ชัดเจน ถาวร 

(1) ชนิด 

  (2) ความจุ เปนมิลลิลิตร พรอมขีดบอกปริมาตร 

(3) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน  

6.2  ภาชนะพลาสติกที่ทําจากพอลิไวนิลคลอไรดหรือพลาสติกหลายชั้น 

  ที่ภาชนะพลาสติกทุกใบ  อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียดตอไปน้ีใหเห็น  ไดงาย 

ชัดเจน  

(1) ชนิด 
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  (2) ความจุ เปนมิลลิลิตร  

  (3) คําเตือนวาใช DEHP เปนสารเติมแตง 

(4) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเคร่ืองหมายการคาที่จดทะเบียน  

6.3  ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน 

7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

7.1 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสินใหเปนไปตามภาคผนวก ข. 

8.  การทดสอบ 

8.1  ปริมาณพอลิไวนิลคลอไรดเรซิน 

 8.1.1 เคร่ืองมือ 

   อุปกรณสําหรับวิธีออกซิเจนฟลาสกคอมบสัชนั (oxygen flask combustion) ประกอบดวยขวดแกว 

   บอโรซิลเิกต รูปกรวย ขนาดประมาณ 500 ml ปดดวยจุกแกว ที่ยึดกับที่เสียบตัวอยางทําจากลวด 

   แพลทินัมสานเปนตาขาย ขนาดประมาณ 1.5 cm x 2 cm (ดังรูปที่ 1)  

                                   

  
รูปท่ี 1 อุปกรณสําหรับวิธีออกซิเจนฟลาสกคอมบัสชัน 

(ขอ 8.1.1) 

 8.1.2 สารเคมี สารละลาย และวิธีเตรียม 

   8.1.2.1 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1 M 

   8.1.2.2 ไดบิวทิลแทเลต 

   8.1.2.3 กรดไนทริกเขมขน (ความหนาแนน 1.40 g/ml ) 65% โดยมวล 
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   8.1.2.4 สารละลายเฟอรริกแอมโมเนียมซัลเฟต 

     ละลายเฟอรริกแอมโมเนียมซัลเฟต 100 g ในนํ้ากลั่น 1 L     

   8.1.2.5 สารละลายซิลเวอรไนเทรต 0.1 M 

   8.1.2.6 สารละลายแอมโมเนียมไทโอไซยาเนต 0.05 M 

 8.1.3 วิธีวิเคราะห   

  8.1.3.1 เติมสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 20 ml ลงในคอมบัสชันฟลาสก  

  8.1.3.2 ชั่งตัวอยาง 50.0 mg หอดวยกระดาษกรองขนาด 30 mm x 40 mm พับใหไดขนาด 10 mm x            

    30 mm สอดหอตัวอยางเขาไปในที่เสียบตัวอยางที่ทําจากลวดแพลทินัม 

  8.1.3.3 เผาหอตัวอยาง แลวใสเขาไปในขวดแกวรูปกรวย ปดจุกแกว 

  8.1.3.4 เมื่อการเผาไหมสมบูรณแลว แกวงขวดแกว เพื่อใหสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดดูดซึมไอของ

    สารประกอบคลอไรดที่เกิดจากการเผาตัวอยาง 

  8.1.3.5 นําจุกแกวและหอตัวอยางออก แลวเติมไดบิวทิลแทเลต 1 ml กรดไนทริก 2.5 ml สารละลายเฟอร

    ริกแอมโมเนียมซัลเฟต 5 ml สารละลายซิลเวอรไนเทรต 10.0 ml ลงในขวดแกวรูปกรวย 

  8.1.3.6 นําสารละลายที่ไดไทเทรตกับสารละลายแอมโมเนียมไทโอไซยาเนต จนไดสารละลายสีเหลืองแดง 

    สารละลายซิลเวอรไนเทรต 0.1 M 1 ml สมมูลกับพอลิไวนิลคลอไรด 6.25 mg 

    หาปริมาณพอลิไวนิลคลอไรดเรซิน จากสูตร 

 

         ปริมาณพอลิไวนิลคลอไรดเรซิน   =     10 - �MNH 4SCN  x  VNH 4SCN

MAgNO 3
�     x 6.25 x 

MAgNO 3
0.1

 

                              เปนมิลลิกรัม 

 

     เมื่อ   MNH 4SCN   คือ ความเขมขนของสารละลายแอมโมเนียมไทโอไซยาเนต เปนโมลาร 

      VNH 4SCN     คือ ปริมาตรของสารละลายแอมโมเนียมไทโอไซยาเนต เปนมิลลิลิตร 

      MAgNO 3      คือ ความเขมขนของสารละลายซิลเวอรไนเทรต เปนโมลาร 

8.2  ปริมาณ DEHP 

 8.2.1 เคร่ืองมือ 

  8.2.1.1 อุปกรณสําหรับทําทินเลเยอรโครมาโทกราฟ ประกอบดวย แผนแกวที่เคลือบดวยซิลิกาเจลจีเอฟ 

    254 ซึ่งตอไปจะเรียกวา แผนรงคเลข   

  8.2.1.2 ตูโครมาโทกราฟ 

  8.2.1.3 เคร่ืองใหแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 nm 

  8.2.1.4 เคร่ืองอังนํ้า 

  8.2.1.5 เคร่ืองสกัดรีฟลักซคอนเดนเซอร 
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 8.2.2 สารเคมีและสารละลาย 

  8.2.2.1 โทลูอีน เปนวัฎภาคเคลื่อนที่ (mobile phase) 

  8.2.2.2 อีเทอร 

  8.2.2.3 สารละลายอางอิง 

    ละลาย DEHP ในโทลูอีน 0.1 mg/ml 

 8.2.3 การเตรียมสารละลายตัวอยาง 

  8.2.3.1 ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางใหไดขนาดไมเกิน 1 cm นําชิ้นตัวอยางมา 2.0 g เติมอีเทอรที่ 

    ปราศจากเพอรออกไซด 200 ml ใหความรอนภายใตรีฟลักซคอนเดนเซอร เปนเวลา 12 h  

  8.2.3.2 แยกกากและสารละลายออกจากกัน 

  8.2.3.3 นําสารละลายไประเหยจนแหงโดยการลดความดันดวยเคร่ืองอังนํ้าที่อุณหภูมิ 30 °C          

  8.2.3.4 ละลายกากที่เหลืออยูดวยโทลูอีน 10 ml 

 8.2.4 วิธีวิเคราะห 

  8.2.4.1 หยอดสารละลายตัวอยาง  0.5 ml บนแผนรงคเลขใหไดแถบขนาด 30 mm x 3 mm และหยด 

   สารละลายอางอิง 5 µl บนแผนรงคเลข ใหแยกออกจากกัน วางในตูโครมาโทกราฟ ที่อ่ิมตัว 

   ดวยโทลูอีน ใหโทลูอีนซึมผานสารเคลือบขึ้นไปเหนือเสนที่หยอดสารละลายตัวอยาง (solvent  

   front) เปนระยะ 15 cm   

  8.2.4.2 นําแผนรงคเลขออกจากตูโครมาโทกราฟ ปลอยใหแหงในอากาศ นําไปตรวจภายใตแสงอัตรา       

    ไวโอเลต ที่ความยาวคลื่น 254 nm ระบุตําแหนงของตัวอยางที่สอดคลองกับสารละลายอางอิง 

  8.2.4.3 ขูดซิลิกาเจลบริเวณที่สอดคลองกับสารละลายอางอิง ไปเขยากับอีเทอร 40 ml เปนเวลา 1 min 

  8.2.4.4 กรอง ลางดวยอีเทอร 10 ml 2 คร้ัง นําอีเทอรที่ไดทั้งหมดไประเหยใหแหง กากที่ไดตองหนักไม 

    เกิน 40 mg 

8.3  ปริมาณไวนิลคลอไรดโมโนเมอร 

 8.3.1 เคร่ืองมือ 

  8.3.1.1 เฮดสเปซกาซโครมาโทกราฟ  

  8.3.1.2 เคร่ืองอังนํ้า ที่ควบคุมอุณหภูมิที่ (60+1) °C 

  8.3.1.3 เคร่ืองชั่งละเอียด 0.1 mg 

 8.3.2 สารเคมี 

  8.3.2.1 ไดเมทิลอะเซตาไมด 

  8.3.2.2 อีเทอร 
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 8.3.3 การเตรียมสารละลายมาตรฐานภายใน 

   ใชไมโครไซริงคดูดอีเทอร 10 µl จุมปลายเข็มลงในไดเมทิลอะเซตาไมด 20.0 ml แลวฉีดอีเทอรลงใน

   สารละลาย เจือจางสารละลายดวยไดเมทิลอะเซตาไมดใหเจือจางลง 1 000 เทา ทันทีกอนใช 

 8.3.4 การเตรียมสารละลายทดสอบ 

   ชั่งตัวอยาง 1.000 g ใสลงในไวแอลขนาด 50 ml เติมสารละลายมาตรฐานภายใน 10.0 ml ปดจุก         

   ไวแอลแกวใหสนิท เขยา หลีกเลี่ยงไมใหของเหลวภายในสัมผัสกับจุกปด วางไวแอลแกวในเคร่ืองอัง

   นํ้าที่อุณหภูมิ (60+1) °C เปนเวลา 2 h 

 8.3.5 การเตรียมสารละลายปฐมภูมิไวนิลคลอไรด 

   ตองเตรียมสารละลายน้ีในตูอากาศไหลเวียน (ventilated hood) 

8.3.5.1 ใชปเปตตดูดไดเมทิลอะเซตาไมด 50.0 ml ใสลงในไวแอลแกวขนาด 50 ml ปดจุกไวแอลแกวให

สนิท แลวชั่งใหมีความละเอียดถึง 0.1 mg  

8.3.5.2 ใชกระบอกฉีดยาที่ทําดวยพอลิเอทิลีนหรือพอลิโพรพิลีนขนาดความจุ 50 ml ดูดกาซไวนิลคลอ

ไรด 50 ml ใหกาซคงอยูในกระบอกฉีดยานานประมาณ 3 min แลวดันกานฉีดไลกาซออก 

8.3.5.3 ดูดกาซไวนิลคลอไรด 50 ml อีกคร้ังหน่ึง ตอเข็มฉีดยาเขากับกระบอกฉีดยา แลวลดปริมาตรกาซ

ในกระบอกฉีดยาจาก 50 ml ลงเหลือ 25 ml  

8.3.5.4 ฉีดกาซไวนิลคลอไรดที่เหลือเขาในไวแอลแกวอยางชาๆ เขยาเบาๆ หลีกเลี่ยงไมใหของเหลว

ภายในสัมผัสกับเข็มฉีดยา  

8.3.5.5 ชั่งมวลไวแอลแกวอีกคร้ังหน่ึง มวลที่เพิ่มขึ้นจะไดประมาณ 60 mg (สารละลายที่ได 1 µl มี               

ไวนิลคลอไรดประมาณ 1.2 µg) ต้ังไว 2 h เก็บสารละลายน้ีในตูเย็น 

 8.3.6 การเตรียมสารละลายมาตรฐานไวนิลคลอไรด 

   อัตราสวนสารละลายปฐมภูมไิวนิลคลอไรด : ไดเมทิลอะเซตาไมด เปน 1:3 โดยปริมาตร 

 8.3.7 การเตรียมสารละลายอางอิง 

  8.3.7.1 ใชปเปตตดูดสารละลายมาตรฐานภายใน 10.0 ml ลงในไวแอลแกวขนาด 50 ml จํานวน 6 ขวด  

    ปดจุกไวแอลแกวใหสนิท 

  8.3.7.2 ฉีดสารละลายมาตรฐานไวนิลคลอไรดปริมาตร 1 µl  2 µl  3 µl  5 µl และ 10 µl ลงในไวแอลแกว 

    5 ขวด จะไดไวแอลแกวที่มีปริมาณไวนิลคลอไรดประมาณ 0.3 µg  0.6 µg  0.9 µg 1.5 µg และ                 

    3 µg ตามลําดับ เขยา หลีกเลี่ยงไมใหของเหลวภายในสัมผัสกับจุกปด วางไวแอลแกวในเคร่ืองอัง

    นํ้าที่อุณหภูมิ (60+1) °C เปนเวลา 2 h 

 8.3.8 วิธีวิเคราะห 

   วิเคราะหปริมาณไวนิลคลอไรดในสารละลายทดสอบ โดยใชเฮดสเปซกาซโครมาโทกราฟ ที่มีภาวะ 

   เคร่ืองดังน้ี 
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   1) คอลัมน  

    1.1) ทําดวยเหล็กกลาไรสนิม ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 3 mm ยาว 3 m 

    1.2) วัฏภาคคงที่ (stationary phase) ประกอบดวยไซเลไนสไดอาโตมาเชียสเอิรธ (silanised  

     diatomaceous earth) ชั้นคุณภาพโครมาโทกราฟ ทําใหเอิบชุม (impregnate) ดวยสารละลาย

     ผสมของไดเมทิลสเตียริลเอไมด  5% เศษสวนโดยมวล และมาโครกอล 400 ความเขมขน 5% 

     เศษสวนโดยมวล 

   2) กาซตัวพา : ไนโตรเจน 

   3) อัตราการไหล : 30 ml/min 

   4) อุณหภูมิ :  

    - คอลัมน : 45 °C 

    - ชองที่ฉีดเขา : 100 °C 

    - ตัวตรวจจับ : 150 °C 

   5) การตรวจจับ : เฟลมไอออไนเซชัน 

   6) การฉีด : เฮดสเปซ 1 ml 

   หลังจากไดโครมาโตแกรมแลว คํานวณหาปริมาณไวนิลคลอไรดโมโนเมอร 

8.4  รูร่ัว 

 8.4.1  เคร่ืองมือ 

    เคร่ืองอัดอากาศที่มีมาตรความดันวัดไดต้ังแต 0 kPa ถึง 5 kPa   

 8.4.2  วิธีทดสอบ 

  8.4.2.1 อัดอากาศเขาไปในภาชนะพลาสติกตัวอยางดวยเคร่ืองอัดอากาศจนความดันภายในภาชนะ 

  พลาสติกตัวอยางมีคา (1.5+0.15) kPa 

  8.4.2.2 จุมภาชนะพลาสติกตัวอยางที่อัดอากาศแลวลงในนํ้า ใหสวนบนสุดของภาชนะพลาสติก 

  ตัวอยางอยูตํ่ากวาระดับผิวนํ้า (20+2) cm เปนเวลา (1.5+0.5) min สังเกตฟองอากาศ หากมี 

  ฟองอากาศปุดขึ้นมาแสดงวาภาชนะพลาสติกตัวอยางมีรูร่ัว  

8.5  ความทนตอการตกกระแทก (ยกเวนภาชนะพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด) 

  ใสนํ้าลงในภาชนะพลาสติกตัวอยางเทาความจุที่ระบุไว ปดใหสนิท ปลอยภาชนะพลาสติกตัวอยางจาก 

  ระดับความสูงตามตารางที่ 1 ใหตกอยางอิสระลงบนพื้นแข็งเรียบที่อุณหภูมิ 20 °C ถึง 30 °C แลวตรวจ 

  พินิจภาชนะพลาสติกตัวอยาง 
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ตารางท่ี 1 ความจุระบุของภาชนะพลาสติกตัวอยางและระดับความสูงท่ีปลอยภาชนะพลาสติกตัวอยาง 

(ขอ 8.5) 

ความจุระบ ุ ระดับความสูงที่ปลอย 

 ภาชนะพลาสติกตัวอยาง 

ml m 

นอยกวา  750 1.00 

750   ถึง  1 499 0.75 

               1 500   ถึง  2 499 0.50 

    ต้ังแต  2 500 0.25 

 

8.6  ความสม่าํเสมอของความหนา (เฉพาะภาชนะพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด) 

 8.6.1  เคร่ืองมือ 

    เคร่ืองวัดความหนาที่วัดไดละเอียด 0.001 mm 

 8.6.2  วิธีวัด 

    ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยาง แลววัดความหนาของภาชนะพลาสติกที่ตําแหนงตางๆ กัน 5 ตําแหนง 

 (ยกเวนสวนที่เปนตะเข็บหรือรอยนูน) แตละตําแหนงใหหางกันพอสมควร แลวรายงานผลตาง

 ระหวางความหนาสูงสุดกับความหนาตํ่าสุดที่วัดได 

8.7  ความทนความดัน (เฉพาะภาชนะพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด) 

 8.7.1  เคร่ืองมือ 

    เคร่ืองอัดความดัน 

 8.7.2  สารละลาย 

    สารละลายฟลูออเรสซีนโซเดียมในนํ้า (1 g ในนํ้า 1 000 ml) 

 8.7.3  วิธีทดสอบ 

    ใสสารละลายฟลูออเรสซีนโซเดียมลงในภาชนะพลาสติกตัวอยางจนเต็ม ปดดวยจุกที่ตอกับเคร่ือง อัด

 ความดัน แลวหุมใหทั่วและสนิทดวยกระดาษกรองสีขาว อั ดความดันใสภาชนะพลาสติกตัวอยางให

 ได 6.9 N (0.7 kg)/cm2 ที่อุณหภูมิ 20 °C เปนเวลา 10 min แลวตรวจพินิจ 

8.8  ความยืดหยุน (เฉพาะภาชนะพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด) 

  แทงเข็มเจาะ (spike needle) เขาทางจุกยางของภาชนะพลาสติกตัวอยางที่ผานการทดสอบในขอ 8.7 แลว

สังเกตการไหลของสารละลาย 

  หมายเหตุ  เข็มเจาะ หมายถึง เขม็เจาะภาชนะบรรจุขนาดเสนผานศนูยกลางภายนอก 5.0 mm - 5.3 mm ยาว 

   27 mm - 29 mm ของชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดใชคร้ังเดียว 
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8.9  การซึมผานของไอนํ้า 

 8.9.1  เคร่ืองมือ 

  8.9.1.1 ตูที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (25+2) °C ความชื้นสัมพัทธ (65+5)% 

  8.9.1.2 เคร่ืองชั่งละเอียด 0.1 mg 

 8.9.2  วิธีทดสอบ 

  8.9.2.1 ชั่งภาชนะพลาสติกตัวอยางพรอมฝาปด ใหทราบมวลแนนอน เปน m1  

  8.9.2.2 บรรจุนํ้ากลั่นลงในภาชนะพลาสติกตัวอยางใหไดปริมาตรเทากับความจุที่ระบุไว ปดฝาใหสนิท 

  ชั่งมวล เปน m2 

  8.9.2.3 นําไปเก็บในตูที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (25+2) °C ความชื้นสมัพัทธ (65+5)% เปนเวลา (336+1) h 

  เมือ่ครบตามระยะเวลาที่กําหนด นําไปชั่งมวล เปน m3 

     คํานวณหานํ้าที่หายไป จากสูตร 

                                     นํ้าที่หายไป เปนรอยละ  = 𝑚𝑚2– 𝑚𝑚3  
𝑚𝑚2– 𝑚𝑚1

 x 100 

       

      เมื่อ   m1  คือ มวลของภาชนะพลาสติกตัวอยางพรอมฝาปด เปนกรัม 

      m2  คือ มวลของภาชนะพลาสติกตัวอยางที่บรรจุนํ้ากลั่นกอนทดสอบ เปนกรัม 

      m3  คือ มวลของภาชนะพลาสติกตัวอยางที่บรรจุนํ้ากลั่นหลังทดสอบ เปนกรัม 

8.10  ปริมาณกากที่เหลือจากการเผา 

 8.10.1 เคร่ืองมือ 

   8.10.1.1 เคร่ืองชั่งละเอียด 0.1 mg 

   8.10.1.2 เตาเผาไฟฟาที่ปรับและควบคุมอุณหภูมิไดที่ (550+50) °C  

   8.10.1.3 ครูซิเบิลแพลทินัม ควอตซ หรือกระเบื้องเคลือบ ที่เผาที่อุณหภูมิ (550+50) °C และชั่งที่อุณหภูม ิ

  หองจนไดมวลคงที่ เปน m1 
  

   8.10.1.4 เดซิกเคเตอร 

 8.10.2 สารเคมี 

    กรดซัลฟวริกเขมขน ความหนาแนน 1.84 g/ml 

 8.10.3 วิธีทดสอบ 

   8.10.3.1 ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางที่ตําแหนงตางๆ กัน แตละใบใหมีพื้นที่เทาๆ กัน นํามารวมกัน  

  ตัดเปนชิ้นเล็กๆ ผสมรวมกัน แบงมาประมาณ 5 g ชั่งใหทราบมวลแนนอน เปน m2 ใส           

  ลงในครูซิเบิล  

    8.10.3.2 หยดกรดซัลฟวริกเขมขน 2 หยดถึง 3 หยด ลงในครูซิ เบิล เผาดวยไฟออนๆ จนพลาสติก กลาย 

  เปนถาน (carbonize) ทิ้งไวใหเย็น หยดกรดซัลฟวริกเขมขนลงไปอีกเล็กนอย เผาตอดวยไฟ 

-11- 



มอก. 531 - 25XX 

  ออนๆจนหมดควัน แลวเผาตอในเตา เผาไฟฟาที่อุณหภูมิ (550+50) °C เปนเวลา 1 h นําออกมา

  ใสในเดซิกเคเตอร ปลอยไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง ชั่ง แลวเผาซ้ําคร้ังละ 30 min จนไดมวลคงที ่

  เปน m3   

     คํานวณปริมาณกากที่เหลือจากการเผา จากสูตร  

                                              กากที่เหลือจากการเผา เปนรอยละ  = 𝑚𝑚3– 𝑚𝑚1  
𝑚𝑚2

 x 100 

              

      เมื่อ   m1  คือ มวลของครูซิเบิล เปนกรัม 

      m2  คือ มวลของภาชนะพลาสติกตัวอยาง เปนกรัม 

      m3  คือ มวลของครูซิเบิลและกากที่เหลือจากการเผา เปนกรัม 

8.11 ปริมาณอนุภาคปนเปอน 

 8.11.1 ภาวะทดสอบ 

   ทําในที่ที่ปราศจากฝุน อุปกรณและเคร่ืองมือตองสะอาด 

 8.11.2 เคร่ืองมือ 

   8.11.2.1 เคร่ืองนับจํานวนอนุภาคที่ทํางานดวยวิธีการกั้นแสง (light blockage method) 

   8.11.2.2 นํ้ากลั่นสําหรับทํายาฉีด (water for injection) ที่กรองผานเยื่อกรองที่มีรูพรุนขนาด 0.2 µm แลว 

 8.11.3 วิธีวิเคราะห 

   ใสนํ้ากลั่นสําหรับทํายาฉีด ที่กรองผานเยื่อกรองที่มีรูพรุนขนาด 0.2 µm แลว ลงในภาชนะพลาสติก 

   ตัวอยางเทาความจุที่ระบุไว นําไปผานกระบวนการทําใหปราศจากเชื้อ เก็บไวอยางนอย 12 h นําสาร  

   ละลายที่ไดไปนับจํานวนอนุภาค โดยเปรียบเทียบกับสารละลายแบลงก 

   หมายเหตุ สารละลายแบลงก คือนํ้ากลั่นสําหรับทํายาฉีดที่กรองผานเยื่อกรองที่มีรูพรุนขนาด 0.2 µm  

8.12 คุณลักษณะของสารละลายที่สกัดได 

 8.12.1  การเตรียมตัวอยางรวม 

    ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางทุกใบตรงบริเวณที่มีความหนาสม่ําเสมอและโคงนอยที่สุด ใหไดชิ้น

 พลาสติกพื้นที่เทาๆ กัน นํามารวมกันใหพื้นที่ผิวทั้งสองดานรวมกันได 1 200 cm2 สําหรับพลาสติกที่มี

 ความหนาไมเกิน 0.5 mm และ 600 cm2 สําหรับพลาสติกที่มีความหนาเกิน 0.5 mm  

 8.12.2  การเตรียมสารละลายที่สกดัไดและสารละลายแบลงก 

  8.12.2.1 เคร่ืองมือ 

     (1) หมอน่ึงอัด ที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (121+2) °C  

     (2) ตูอบ ที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (70+2) °C  

     (3) ภาชนะแกวบอโรซิลิเกตขนาด 300 ml พรอมฝาที่ปดไดสนิท 
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  8.12.2.2 วิธีเตรียม 

     (1) สารละลายที่สกัดได 

      ตัดชิ้นพลาสติกตามขอ 8.12.1 ออกเปนชิ้นยอย ขนาดกวางประมาณ 0.5 cm และยาว 

   ประมาณ 1 cm ถึง 5 cm ลางดวยนํ้ากลั่น ปลอยไวใหแหงที่อุณหภูมิหองในที่สามารถ 

   ปองกันการปนเปอนได แลวใสลงในภาชนะแกวบอโรซิลิเกต เติมนํ้ากลั่นลงไป 200.0 

   ml ปดฝาใหสนิท นําไปใสในหมอน่ึงอัดที่อุณหภูมิ (121+2) °C เปนเวลา 1 h ปลอยไว

   ใหเย็นจนถึงอุณหภูมิหอง 

      สําหรับภาชนะพลาสติกที่ทําจากพลาสติกหลายชั้น ให เติมนํ้ากลั่นลงในภาชนะพลาสติก

   ตัวอยางตามความจุที่ระบุไว บันทึกปริมาตรนํ้ากลั่นและพื้นที่ภายในภาชนะพลาสติก 

   ตัวอยาง ปดใหสนิท นําไปใสในหมอน่ึงอัดที่อุณหภูมิ (121+2) °C เปนเวลา 1 h  

      ถาภาชนะพลาสติกเปลี่ยนแปลงรูปรางที่อุณหภูมิ (121+2) °C ใหเตรียมสารละลาย 

   ตัวอยางที่อุณหภูมิสูงสุดที่ภาชนะพลาสติกไมเปลี่ยนแปลงรูปรางโดยเลือกใชภาวะใด

   ภาวะหน่ึงตอไปน้ีคือ ที่อุณหภูมิ (100+2) °C เปนเวลา (2+0.2) h หรือที่อุณหภูมิ(70+2) °C 

   เปนเวลา (24+2) h หรือที่อุณหภูมิ (50+2) °C เปนเวลา (72+2) h หรือที่อุณหภูม(ิ37+2) °C 

   เปนเวลา (72+2) h  

     (2) สารละลายแบลงก 

      ใหเตรียมโดยวิธีเดียวกับการเตรียมสารละลายที่สกัดได แตไมตองใสตัวอยาง 

  8.12.2.3 ใหนําสารละลายที่สกัดไดและสารละลายแบลงกไปทําการทดสอบตามขอ 8.12.3 ตอไป 

 8.12.3  วิธีทดสอบ 

  8.12.3.1 ลักษณะสารละลาย 

     ตองใส ไมมีสี จึงจะวิเคราะหรายการอ่ืนๆ ตอไป 

  8.12.3.2 การเกิดฟอง 

     ใชปเปตตดูดสารละลายที่สกัดได 5 ml ใสในหลอดแกวขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 15  

  mm ยาว 200 mm ปดฝาใหสนิท เขยาอยางแรงเปนเวลา 3 min สังเกตฟองที่เกิดขึ้นพรอมจับเวลา 

  8.12.3.3 ความเปนกรด-ดาง 

     (1) ใชปเปตตดูดสารละลายที่สกัดไดและสารละลายแบลงกอยางละ 20 ml ใสในบีกเกอร   

ขนาด 25 ml อยางละใบ 

     (2) เติมสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด 1 g/l  ลงในบีกเกอรทั้ง 2 ใบๆ ละ 1 ml วัดคา 

   ความเปนกรด-ดางของสารละลายในบีกเกอรแตละใบดวยเคร่ืองวัดความเปนกรด-ดาง 
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  8.12.3.4 ปริมาตรโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกิริยา 

     (1) เคร่ืองมือ 

      ขวดแกวรูปกรวยขนาด 100 ml พรอมจุกแกว จํานวน 2 ใบ 

     (2) สารเคมี สารละลายและวิธีเตรียม 

      (2.1) สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนต 0.002 mol/l   

       ละลายโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนต 31.6 mg ดวยนํ้ากลั่นจํานวนเล็กนอยใน

   ขวดแกวปริมาตรขนาด 100 ml เติมนํ้ากลั่นจนถึงขีดปริมาตร เขยาใหเขากัน 

   เก็บสารละลายที่ไดในขวดสีชา 

      (2.2) สารละลายกรดซัลฟวริก 5.7% โดยปริมาตร 

      (2.3) สารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต 0.01 mol/l  

       ละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต 2.6 g และโซเดียมคารบอเนต 20 mg ดวย 

    นํ้ากลั่นที่เพิ่งตมเดือดและปลอยไวใหเย็นจํานวนเล็กนอยในขวดแกว 

    ปริมาตรขนาด 1 000 ml เติมนํ้ากลั่นที่เพิ่งตมเดือดและปลอยไวใหเย็นแลว 

    จนถึงขีดปริมาตร เขยาใหเขากัน 

      (2.4) อินดิเคเตอรแปงที่เตรียมใหมๆ 

       ละลายแปง (soluble starch) 1 g ดวยนํ้าเย็น 10 ml เทลงในนํ้าเดือด 200 ml  

    อยางชาๆ และคนอยางสม่ําเสมอ ตมสารละลายทีไ่ดใหเดือดจนกระทั่งมี 

    ลักษณะโปรงใส  

      (2.5) โพแทสเซียมไอโอไดด 

     (3) วิธีวิเคราะห 

      (3.1) ใชปเปตตดูดสารละลายที่สกัดได 20 ml ใสในขวดแกวรูปกรวยใบที่หน่ึง  

    เติมสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนต 20 ml และสาร        

    ละลายกรดซัลฟวริก 1.0 ml แลวตมใหเดือดเปนเวลา 3 min ปลอยไวให 

    เย็น เติมโพแทสเซียมไอโอไดด 0.10 g ปดจุกใหแนน เขยา ปลอยไวเปน 

    เวลา 10  min เติมอินดิเคเตอรแปง 5 หยด แลวไทเทรตกบัสารละลาย 

    โซเดียมไทโอซัลเฟต 

      (3.2) ทดลองตามขอ (3.1) โดยใชสารละลายแบลงก 20 ml แทนสารละลายตัวอยาง 

  8.12.3.5 ปริมาณกากที่ไมระเหย 

     (1) เคร่ืองมือ 

      (1.1) เคร่ืองชั่งละเอียด 0.1 mg  

      (1.2) ตูอบแบบอากาศหมุนเวียนที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (105+2) °C  

   (1.3) ครูซิเบิลควอตซหรือกระเบื้องเคลือบ ที่อบจนมวลคงที่แลว 2 ใบ 
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      (1.4) เคร่ืองอังไอนํ้า 

      (1.5) เดซิกเคเตอร 

     (2) วิธีวิเคราะห 

      (2.1) ใชปเปตตดูดสารละลายที่สกัดได 20 ml ใสลงในครูซิเบิลใบที่หน่ึง และ 

    สารละลายแบลงกปริมาตรเทากัน ใสลงในครูซิเบลิใบที่สอง นําไประเหย 

    ใหแหงบนเคร่ืองอังไอนํ้า 

      (2.2) อบครูซิเบิลทั้ง 2 ใบในตูอบที่อุณหภูมิ (105+2) °C เปนเวลา 1 h นําออกมา 

    ใสในเดซิกเคเตอร ปลอยไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง นําไปชั่งแลวอบซ้ํา 

    เปนเวลาคร้ังละ 1 h จนไดมวลคงที่ ผลตางของมวลของกากในครูซิเบิล 

    ใบที่หน่ึงและใบที่สองตองไมเกิน 1.0 mg 

  8.12.3.6 การดูดกลืนแสง 

     (1) เคร่ืองมือ 

      สเปกโทรโฟโตมิเตอรที่วัดคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 220 nm ถึง 350 nm 

     (2) วิธีวิเคราะห 

      นําสารละลายที่สกัดไดไปวัดคาการดูดกลนืแสงโดยใชสเปกโทรโฟโตมิเตอรในชวง 

   ความยาวคลื่น 220 nm ถึง 240 nm และในชวงความยาวคลื่น 241 nm ถึง 350 nm  

   โดยเปรียบเทียบกับสารละลายแบลงก 

8.13  ปริมาณโลหะหนัก  

 8.13.1    ปริมาณโลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) 

   8.13.1.1 การเตรียมตัวอยาง 

    ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางทุกใบตรงบริเวณที่มีความหนาสม่ําเสมอและโคงนอยที่สุด ใหไดชิ้น

     พลาสติกพื้นที่เทาๆ กัน นํามารวมกันใหไดมวลประมาณ 10 g ลางดวยนํ้ากลั่น ปลอยไวใหแหงที่

    อุณหภูมิหอง แลวตัดเปนชิ้นเล็กๆ 

  8.13.1.2 เคร่ืองมือ 

    (1) เคร่ืองชั่งละเอียด 0.1 mg 

    (2) ครูซิเบิลควอตซหรือกระเบื้องเคลือบ พรอมฝาปด 

    (3) เตาเผาไฟฟาที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ 500 °C ถึง 600 °C  

    (4) เคร่ืองอังนํ้า 

    (5) หลอดเทียบสี ขนาด 50 ml จํานวน 2 หลอด 

  8.13.1.3 สารเคมี สารละลายและวิธีเตรียม 

    (1) กรดไนทริก ความหนาแนน 1.42 g/ml 
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    (2) กรดซัลฟวริก ความหนาแนน 1.84 g/ml  

    (3) กรดไฮโดรคลอริก ความหนาแนน 1.18 g/ml  

    (4) สารละลายฟนอลฟทาลีน  

     ละลายฟนอลฟทาลีน 1 g ในเอทานอล 100 ml 

    (5) สารละลายแอมโมเนีย 

     ใชปเปตตดูดสารละลายแอมโมเนีย 0.908 g/ml ปริมาตร 400 ml เติมนํ้ากลั่นจนสารละลาย

     มีปริมาตร 1 000 ml 

    (6) สารละลายกรดแอซีติกเจือจาง  

     เจือจางกรดแอซีติก 6 g ดวยนํ้ากลั่น แลวเติมนํ้ากลั่นจนสารละลายมีปริมาตร 100 ml 

    (7) สารละลายโซเดียมซัลไฟด 

     ละลายโซเดียมซัลไฟด 1 g ในนํ้ากลั่น แลวเติมนํ้ากลั่นจนสารละลายมีปริมาตร 10 ml  

     เตรียมสารละลายน้ีใหมๆ กอนใช 

  (8) สารละลายกรดไนทริกเจือจาง 

   เจือจางกรดไนทริก (ความหนาแนน 1.42 g/ml) ปริมาตร 10.5 ml ดวยนํ้ากลั่น แลวเติมนํ้า

   กลั่นจนสารละลายมีปริมาตร 100 ml 

  (9) สารละลายมาตรฐานตะกั่ว 

      ชั่งตะกั่ว (II) ไนเทรต 159.8 mg ใหทราบมวลแนนอน ละลายในกรดไนทริกเจือจาง 10 ml 

   เจือจางดวยนํ้ากลั่นจนสารละลายมีปริมาตร 1 000 ml ในขวดแกวปริมาตร เตรียมและเก็บ

   สารละลายน้ีในภาชนะแกวที่ปราศจากเกลือของตะกั่วที่ละลายได 

       ใชปเปตตดูดสารละลายที่ได 10.0 ml แลวเจือจางดวยนํ้ากลั่นจนสารละลายมีปริมาตร  

    100 ml ในขวดแกวปริมาตร สารละลายน้ี 1 ml มีตะกั่ว 0.01 mg 

       ตองเตรียมสารละลายน้ีใหมทุกคร้ังกอนใช 

 8.13.1.4  วิธีวิเคราะห 

    (1) การเตรียมสารละลายตัวอยาง 

     (1.1) ชั่งชิ้นตัวอยาง 1.0 กรัม ใสในครูซิเบิลควอตซหรือกระเบื้องเคลือบ ปดฝาครูซิเบิล 

      ไมตองปดฝาสนิท เผาดวยไฟออนๆ จนเปนถาน ปลอยไวใหเย็น 

     (1.2) เติมกรดไนทริก 2 ml และกรดซัลฟวริก 5 หยด เผาตออยางระมัดระวัง  

     จนกระทั่งควันสีขาวหมดไป แลวเผาตอในเตาเผาไฟฟาที่อุณหภูมิ 500 °C  ถึง  

     600 °C  จนเปนเถา ปลอยไวใหเย็น 

     (1.3) เติมกรดไฮโดรคลอริก 2 ml ระเหยใหแหงในเคร่ืองอังนํ้า 

     (1.4) ทําใหชื้นดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 3 หยด เติมนํ้ารอน 10 ml อุนเปนเวลา  

2 min 
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     (1.5) เติมสารละลายฟนอลฟทาลีน 1 หยด แลวเติมสารละลายแอมโมเนียทีละหยด 

จนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนสีเปนสีแดงออนๆ 

     (1.6) เติมสารละลายกรดแอซีติกเจือจาง 2 ml กรอง (ถาจําเปน) ลางดวยนํ้ากลั่น 10 ml  

      ถายสารละลายที่กรองไดและนํ้าที่ใชลางลงในหลอดเทียบสี เติมนํ้ากลั่นจน

 สารละลายมีปริมาตร 50 ml  

    (2) การเตรียมสารละลายควบคุม 

     (2.1) เติมกรดไนทริก 2 ml กรดซัลฟวริก 5 หยด และกรดไฮโดรคลอริก 2 ml  

      ลงในครูซิเบิลควอตซหรือกระเบื้องเคลือบ ระเหยในเคร่ืองอังนํ้า  แลวระเหย 

      ใหแหงในอางทราย 

   (2.2) ทําใหชื้นดวยกรดไฮโดรคลอริก 3 หยด เติมนํ้ารอน 10 ml อุนเปนเวลา 2 min  

   (2.3) เติมสารละลายฟนอลฟทาลีน 1 หยดแลวเติมสารละลายแอมโมเนียทีละหยด  

    จนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนสีเปนสีแดงออนๆ 

   (2.4) เติมสารละลายกรดแอซีติกเจือจาง 2 ml กรอง (ถาจําเปน) ลางดวยนํ้ากลั่น 10 ml 

    ถายสารละลายที่กรองไดและนํ้าที่ใชลางลงในหลอดเทียบส ี

   (2.5) ใชปเปตตดูดสารละลายมาตรฐานตะกั่ว 2.0 ml ใสลงในหลอดเทียบสี แลวเติมนํ้า

    กลั่นจนสารละลายมปีริมาตร 50 ml 

    (3) เติมสารละลายโซเดียมซัลไฟดลงในหลอดสารละลายตัวอยางและสารละลายควบคุม  

     หลอดละ 1 หยด เขยาใหเขากัน ต้ังไว 5 min เปรียบเทียบสีที่เกิดขึ้น โดยต้ังหลอดเทียบสีบน

     พืน้ขาว แลวมองตรงจากดานบนลงมา สีของสารละลายตัวอยางตองไมเขมกวาสีของ 

     สารละลายควบคุม 

  8.13.2    ปริมาณตะกั่ว แคดเมียม และดีบุก 

 8.13.2.1  การเตรียมตัวอยาง 

  ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางทุกใบใหไดขนาดประมาณกวาง x ยาว เปน 5 mm x 5 mm นํามา

รวมกันใหไดนํ้าหนักประมาณ 500 mg 

 8.13.2.2 เคร่ืองมือ 

     (1)  เคร่ืองชั่งละเอียด 0.1 mg 

     (2)  เคร่ืองยอยสลายสารดวยคลื่นไมโครเวฟพรอมภาชนะใสตัวอยาง 

     (3)  อะตอมิกแอบซอรปชันสเปกโทรมิเตอรหรือเคร่ืองมืออ่ืนที่เทียบเทา  

 8.13.2.3  สารเคมี สารละลาย และวิธีเตรียม 

      (1)      กรดไนทริกเขมขน (ความหนาแนน 1.40 g/ml ) 65% โดยมวล 

     (2)      กรดไฮโดรคลอริก (ความหนาแนน 1.18 g/ml ) 37% โดยมวล 
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     (3)  กรดไนทริกเจือจาง 

       ละลายกรดไนทริก 1 สวนในนํ้ากลั่น 3 สวน 

     (4)  กรดไฮโดรคลอริกเจือจาง 

       ละลายกรดไฮโดรคลอริก 1 สวนในนํ้ากลั่น 5 สวน 

      (5)  สารละลายมาตรฐานตะกั่ว 10 µg /ml 

      ชั่งตะกั่ว (II) ไนเทรต 159.8 mg ใหทราบมวลแนนอน ละลายในกรดไนทริกเจือจาง 10 ml 

   เจือจางดวยนํ้ากลั่นจนสารละลายมีปริมาตร 1 000 ml ในขวดแกวปริมาตร เตรียมและเก็บ

   สารละลายน้ีในภาชนะแกวที่ปราศจากเกลือของตะกั่วที่ละลายได 

       ใชปเปตตดูดสารละลายที่ได 10.0 ml แลวเจือจางดวยนํ้ากลั่นจนสารละลายมีปริมาตร  

    100 ml ในขวดแกวปริมาตร ตองเตรียมสารละลายน้ีใหมทุกคร้ังกอนใช 

     (6)  สารละลายมาตรฐานแคดเมียม 1 µg /ml 

      ชั่งแคดเมียมบริสุทธิ์ 1.000 g ใหทราบมวลแนนอน ละลายในกรดไนทริกเจือจาง 100  

   ml ใหความรอนออนๆ  ทําใหเย็น แลวเจือจางดวยกรดไนทริกเจือจางจนสารละลายมี 

   ปริมาตร 1 000 ml ในขวดแกวปริมาตร  

       ใชปเปตตดูดสารละลายที่ได 10 ml แลวเจือจางดวยกรดไนทริกเจือจางจนสารละลายมี  

    ปริมาตร 1 000 ml ในขวดแกวปริมาตร ใชปเปตตดูดสารละลายที่ได 10 ml แลวเจือจาง 

    ดวยกรดไนทริกเจือจางจนสารละลายมีปริมาตร 100 ml ในขวดแกวปริมาตร   

                       (7)  สารละลายมาตรฐานดีบุก 5 µg /ml 

      ชั่งดีบุก 0.250 g ใหทราบมวลแนนอน ละลายในกรดซัลฟวริก 10 ml ใหความรอน ทาํ 

   ใหเย็น ถายสารละลายน้ีกับกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง 400 ml ลงในขวดแกวปริมาตร แลว

   เจือจางดวยกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง จนสารละลายมีปริมาตร 500 ml  

       ใชปเปตตดูดสารละลายที่ได 10 ml เจือจางดวยกรดไฮโดรคลอริกเจือจางจนสารละลายมี

    ปริมาตร 1 000 ml ในขวดแกวปริมาตร      

                       (8)      สารละลายแบลงกของสารละลายมาตรฐาน (Standard blank)   

 8.13.2.4  วิธีเตรียมสารละลายตัวอยาง 

     (1)  ชั่งตัวอยาง 200 mg ใสภาชนะใสตัวอยาง เติมกรดไนทริก 5 ml ปดฝา แลวใสในเคร่ือง 

    ยอยสลายสารดวยคลื่นไมโครเวฟ เตรียมรีเอเจนตแบลงกโดยไมตองใสตัวอยาง 

     (2)  ยอยตัวอยางตามโปรแกรมที่ต้ังไวตามคูมือของเคร่ือง แลวปลอยใหเย็น    

     (3)  ถายสารละลายที่ไดในขวดวัดปริมาตรขนาด 50 ml เติมนํ้าปราศจากไอออนใหถึงขีดวัด 

                                  ปริมาตร 

     (4)  นําสารละลายทีไ่ดไปวิเคราะหดวยอะตอมิกแอบซอรปชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร  

    หรือเคร่ืองมืออ่ืนที่เทียบเทา 
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 8.13.2.5  วิธีวิเคราะห 

     (1)  การเตรียมกราฟมาตรฐานสอบเทียบ 

      (1.1) เตรียมสารละลายมาตรฐานตะกั่ว สารละลายมาตรฐานแคดเมียม และสารละลาย 

                                            มาตรฐานดีบุก ใหครอบคลุมความเขมขนของสารละลายตัวอยาง 

      (1.2) เตรียมสารละลายแบลงกของสารละลายมาตรฐาน 

      (1.3) วัดคาการดูดกลืนแสง ของสารละลายมาตรฐานตะกั่ว สารละลายมาตรฐาน 

    แคดเมียม และสารละลายมาตรฐานดีบุก แตละความเขมขนเทียบกับสารละลาย  

    แบลงกของสารละลายมาตรฐาน      

                             (1.4) สรางกราฟมาตรฐานสอบเทียบระหวางความเขมขนของสารละลายมาตรฐานของ        

    แตละธาตุกับคาการดูดกลืนแสง  

    (2) การวิเคราะหสารละลายตัวอยาง 

     วัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลายรีเอเจนตแบลงกและสารละลายตัวอยาง แลวอานคา 

  ความเขมขนของตะกั่ว แคดเมียม และดีบุกจากกราฟมาตรฐานสอบเทียบเปนมิลลิกรัมตอลิตร 

 8.13.2.6 การคํานวณ 

     ปริมาณตะกั่ว แคดเมียม หรือดีบุก เปนไมโครกรัมตอกรัม  = 𝐴𝐴1– 𝐴𝐴2  
𝑚𝑚

 x V 

 

     เมื่อ   A1  คือ ความเขมขนของตะกั่ว แคดเมียม หรือดีบุกในสารละลายตัวอยาง เปนมิลลิกรัมตอลิตร 

     A2  คือ ความเขมขนของตะกั่ว แคดเมียม หรือดีบุกในรีเอเจนตแบลงก เปนมิลลิกรัมตอลิตร 

     V   คือ ปริมาตรของสารละลายตัวอยาง เปนมิลลิลิตร 

     m  คือ มวลของตัวอยาง เปนกรัม 

8.14 ความเปนพิษตอเซลลเน้ือเยื่อเพาะเลี้ยง 

8.14.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ 

8.14.1.1 เคร่ืองมือและอุปกรณที่จําเปนสําหรับเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ  ไดแก ตูลามินารแอรโฟลว ตูอบเพาะเชื้อ

ชนิดคารบอนไดออกไซดที่สามารถควบคุมปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่  (5+1)%    กลอง

จุลทรรศน ชนิดอินเวอเตด (inverted microscope)  

8.14.1.2 อุปกรณฆาเชื้อ ไดแก หมอน่ึงอัด ตูอบรอน (hot air oven)  

8.14.1.3 ถาดเลี้ยงเซลลขนาด 6 หลุม 

8.14.1.4 ขวดแกวฝาเกลียวสําหรับเตรียมตัวอยาง 

8.14.1.5 ขวดเพาะเลี้ยงเซลลเน้ือเยื่อ (tissue culture flask) ขนาดพื้นที่ 75 cm2 
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8.14.2 สารละลายและวิธีเตรียม 

8.14.2.1 สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอรที่ปราศจากเชื้อ 

 ละลายโพแทสเซียมคลอไรด 0.2 g โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 0.2 g โซเดียมคลอไรด                 

8.0 g และไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตแอนไฮดรัส  1.15 g ในนํ้ากลั่น เติมนํ้ากลั่นจนปริมาตรเปน 

1 000 ml ทําใหปราศจากเชื้อโดยการน่ึงฆาเชื้อในหมอน่ึงอัดที่อุณหภูมิ (121 + 2) ºC  เปนเวลา 15 

min หรือกรองผานแผนกรองขนาด 0.22 µm 

8.14.2.2 สารละลายโซเดียมไบคารบอเนต 100 g/l ที่ปราศจากเชื้อ 

8.14.2.3 สารละลายทริปซิน (trypsin) 0.5 g/l ถึง 5.0 g/l ที่ปราศจากเชื้อ  

8.14.2.4 สารละลายกลูทามีน (glutamine) 29.2 g/l ที่ปราศจากเชื้อ 

8.14.2.5 อาหารเลี้ยงเซลลอีเกิลลเอ็มอีเอ็ม (Eagle's MEM) 

8.14.2.6 อาหารเลี้ยงเซลลสําหรับการเจริญเติบโต และอาหารเลี้ยงเซลลสําหรับสกัดตัวอยาง 

 เติมสารละลายกลูทามีน 1 ml สารละลายโซเดียมไบคารบอเนต 1.2 ml  และเซรุมฟทัลโบไวน                    

(fetal bovine serum) 5 ml ลงในอาหารเลี้ยงเซลลอีเกิลลเอ็มอีเอ็ม 100 ml โดยวิธีปราศจากเชื้อ เก็บ

ไวในขวดแกวฝาเกลียวที่อุณหภูมิ 2 ºC ถึง 8 ºC  เก็บไวไดไมเกิน 1 สัปดาห 

8.14.2.7 สารละลายฟอรมาลิน-คริสทัลไวโอเลต (formalin-crystal violet) 

 ละลายคริสทัลไวโอเลต 500 mg ดวยสารละลายฟอรมาลดีไฮด 10 ml และสารละลายฟอสเฟต

บัฟเฟอร 90 ml เก็บไวที่อุณหภูมิหอง 

8.14.2.8 สียอมทริปแพนบลู (trypan blue stain) 4.0 g/l 

 เตรียมโดยละลายทริปแพนบลูในสารละลายโซเดียมคลอไรด 0.9% 

8.14.2.9 การควบคุมเชิงบวก 

 วัสดุควบคุมเชิงบวก (positive material control) เชน แผนพอลิไวนิลคลอไรดที่มีซิงกไดเอทิลไดไท

โอคารบาเมต 0.1%  หรือแผนยูเอสพีโพสิทีฟไบโอรีแอกชั่นอารเอส (USP Positive Bioreaction RS) 

8.14.2.10 การควบคุมเชิงลบ  

 วัสดุควบคุมเชิงลบ (negative material control) เชน แผนพลาสติกมาตรฐานพอลเิอทิลีนความ

หนาแนนสูง (USP high density polyethylene RS) 

8.14.3 การเตรียมเซลลเน้ือเยื่อเพาะเลี้ยง 

8.14.3.1 การเตรียมสารแขวนลอยของเซลลเน้ือเยื่อ (cell suspension) 

 นําเซลลเน้ือเยื่อ L-929 (ATCC cell line CCL 1, NCTC clone 929) ที่เพาะเลี้ยงไวในขวดเพาะเลี้ยง

เซลลขนาดพื้นที่ 75 cm2 มาลางดวยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร เติมสารละลายทริปซิน 1 ml และ

อบในตูอบเพาะเชื้อชนิดคารบอนไดออกไซดที่อุณหภูมิ  (37 + 1) °C เปนเวลา 3 min ถึง 5 min เคาะ

ขวดเบาๆ จนเซลลหลุดรอนจากพื้นผิวขวด แลวจึงเติมอาหารเลี้ยงเซลลสําหรับการเจริญเติบโต  5 

ml ลงในขวด เขยาขวดใหไดสารแขวนลอยของเซลลเปนเน้ือเดียวกัน นําสารแขวนลอยที่ไดน้ีไป
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วัดความเขมขนของเซลล โดยดูดสารแขวนลอยของเซลล 0.1 ml มาผสมกบัสียอมทริปแพนบลู 0.1 ml 

ทิ้งไว 1 min แลวนับจํานวนเซลลที่มีชีวิตพรอมทั้งคํานวณความเขมขนของเซลลในสารแขวนลอย

โดยใชเคร่ืองนับเม็ดเลือด เจือจางสารแขวนลอยของเซลลน้ีดวยอาหารเลี้ยงเซลลสําหรับการ

เจริญเติบโตใหไดความเขมขน 2×105 เซลลตอ 1 ml 

8.14.3.2 นําเซลลเน้ือเยื่อเพาะเลี้ยงที่มีความเขมขน 2×105 เซลลตอ 1 ml เติมลงในถาดเลี้ยงเซลลขนาด 6 

หลุม หลุมละ 3 ml แลวนําไปอบในตูอบเพาะเชื้อชนิดคารบอนไดออกไซดที่อุณหภูมิ  (37 + 1) ºC 

เปนเวลาไมนอยกวา 1 วัน จนเซลลโตเปนชั้นเด่ียว (monolayer) อยางนอย 80%  ของพื้นที่เลี้ยงเซลล 

8.14.4 วิธีทดสอบ 

 (1) การเตรียมชิ้นพลาสติกตัวอยางและวัสดุควบคุม 

  (1.1)  การเตรียมชิ้นพลาสติกตัวอยาง 

   ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางอยางนอย 2 ชิ้น ใหมีพื้นที่ผิวชิ้นละไมนอยกวา 100 mm2 

  ใสลงในขวดแกวฝาเกลียว ลางและน่ึงฆาเชื้อในหมอน่ึงอัด หรือโดยวิธีอ่ืนที่ไมทําให  

  ตัวอยางเสียสภาพ 

 (1.2) การเตรียมวัสดุควบคุม 

   เตรียมวัสดุควบคุมเชิงบวกและวัสดุควบคุมเชิงลบ ตามวิธีในขอ 8.14.4 (1.1) 

 (2) ดูดอาหารเลี้ยงเซลลในถาดเลี้ยงเซลลแตละหลุมออก 

 (3) เติมอาหารเลี้ยงเซลลสําหรับการเจริญเติบโต หลุมละ 0.8 ml 

  (3.1) วางชิ้นตัวอยางทดสอบ 2 หลุมๆ ละ 1 ชิ้น 

  (3.2) วางวัสดุควบคุมเชงิบวก 2 หลุมๆ ละ 1 ชิ้น 

  (3.3) วางวัสดุควบคุมเชงิลบ 1 หลุมๆ ละ 1 ชิ้น 

  (3.4) เติมอาหารเลี้ยงเซลลสําหรับการเจริญเติบโตเพื่อใชเปนแบลงก  1 หลุม 

 (4) นําถาดเลี้ยงเซลลไปอบในตูอบเพาะเชื้อชนิดคารบอนไดออกไซดที่อุณหภูมิ (37 + 1) °C เมื่อครบ 

 ระยะเวลา 24 h ใหประเมินผลตามวิธีในขอ 8.14.5 

8.14.5 การประเมินผล 

 หลังจากปลอยใหเซลลเน้ือเยื่อเพาะเลี้ยงในถาดเลี้ยงเซลลสัมผัสกับชิ้นพลาสติกตัวอยาง  ชิ้นวัสดุควบคุม  

และแบลงก  เปนเวลา  24 h ดูความเปนพิษที่เกิดกับเซลล  การเปลี่ยนแปลงรูปราง  (morphological 

change) และความหนาแนนของเซลลที่มีชีวิต  (cell density) ดวยกลองจุลทรรศนชนิดอินเวอเตด  บันทึก

การตายของเซลลโดยดูลักษณะของเซลลและวงที่เกิดขึ้นจากปฏิกิ ริยา แลวประเมินผลตามตารางที่  2 

หลังจากบันทึกผลที่  24 h แลว ถาตองการเกบ็เซลลบนถาดเลี้ยงเซลลไวเปนเวลานาน  ใหยึด (fix) และ

ยอมสีเซลลติดบนถาดเลี้ยงเซลล  ดวยสารละลายฟอรมาลิน -คริสทัลไวโอเลต  เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน

สําหรับการตรวจสอบ 
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    ตารางท่ี 2 การประเมินระดับความเปนพิษตอเซลลเน้ือเย่ือเพาะเลี้ยง 

(ขอ 8.14.5) 

ระดับ ปฏิกิริยา ลักษณะของวงที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา 

(grade) (reactivity) (description of reactivity zone) 

0 ไมมีพิษ ไมพบวงรอบๆ หรือภายใตชิ้นพลาสติกตัวอยาง 

 (none)  

1 เปนพิษนอยมาก พบเซลลมีรูปรางผิดปกติภายใตชิ้นพลาสติกตัวอยาง 

 (slight)  

2 เปนพิษนอย มีเซลลตายเปนวงจํากัดอยูในพื้นที่ใตชิ้นพลาสติกตัวอยาง 

 (mild)  

3 เปนพิษปานกลาง มีเซลลตายเปนวงแผขยายออกจากชิ้นพลาสติกตัวอยาง 

 (moderate) ไมเกิน 1.0 cm 

4 เปนพิษรุนแรง มีเซลลตายเปนวงแผขยายออกจากชิ้นพลาสติกตัวอยาง 

 (severe) มากกวา 1.0 cm 

8.14.6 การแปลผล 

 (1) การทดสอบจะมีผลเชื่อถือไดตอเมื่อ 

  (1.1) แบลงกและวัสดุควบคมุเชิงลบ ไมเปนพิษตอเซลล (ความเปนพิษระดับ 0) 

 (1.2) วัสดุควบคุมเชิงบวก มีความเปนพิษตอเซลลระดับ 3 ขึ้นไป 

 (2) เกณฑการตัดสิน 

  ผลการทดสอบจะถือวาตัวอยางไมเปนพิษตอเซลลเน้ือเยื่อเพาะเลี้ยงเมื่อชิ้นพลาสติกตัวอยางมี

 ความเปนพิษตอเซลลไมมากกวาระดับ 2 

  8.14.7 กรณีไมสามารถทดสอบโดยวิธีขางตนได ใหทําการทดสอบโดยวิธีตอไปน้ี 

  8.14.7.1 วิธีทดสอบ 

    (1) การเตรียมสารละลายทดสอบ 

     (1.1) ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางแตละหนวยตรงบริเวณที่มีความหนาสม่ําเสมอและโคง 

      นอยที่สุดใหไดชิ้นพลาสติกพื้นที่เทาๆ กัน นํามารวมกันใหพื้นที่ผิวทั้งสองดาน 

      รวมกันได 120 cm2 สําหรับภาชนะพลาสติกหนานอยกวา 0.5 mm หรือ 60 cm2 

      สําหรับภาชนะพลาสติกหนาเทากับหรือมากกวา 0.5 mm แลวนํามาตัดออกเปนชิ้น 

      ยอยขนาดกวางประมาณ 0.1 cm ถึง 0.3 cm และยาวประมาณ 1 cm ถึง 5 cm ใสใน 
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      ขวดแกวฝาเกลียวสําหรับสกัดตัวอยาง ลางและน่ึงฆาเชื้อในหมอน่ึงอัดความดันหรือ

      โดยวิธีอ่ืนที่ไมทําใหตัวอยางเสียสภาพ 

    (1.2) เติมอาหารเลี้ยงเซลลสําหรับสกัดตัวอยาง ปริมาตร 20 ml แลวนําไปบมในตูอบเพาะ

      เชื้อชนิดคารบอนไดออกไซด ที่ (37+1) °C เปนเวลา (24+1) h เขยาขวดเปนระยะ 

   (2) การเตรียมสารละลายควบคุม (เลือกขอใดขอหน่ึง) 

    (2.1) เตรียมสารละลายวัสดุควบคมุเชิงบวกและสารละลายวัสดุควบคุมเชิงลบ โดยสกัด 

      วัสดุควบคุมเชิงบวกและวัสดุควบคุมเชิงลบ ตามวิธีในขอ (1.1) 

    (2.2) เตรียมสารเคมีควบคุมเชิงบวกและสารเคมีควบคุมเชิงลบ โดยเตรียมสารละลายซิงก 

      แอซิเทตในอาหารเลี้ยงเซลลสําหรับสกัดตัวอยางที่ความเขมขน 8 mg/l และ 2 mg/l  

      ตามลําดับ 

   (3) ดูดอาหารเลี้ยงเซลลในถาดเลี้ยงเซลลแตละหลุมออก 

   (4) เติมสารละลายทดสอบและสารละลายควบคุมดังตอไปน้ีลงสัมผัสกับเซลลเน้ือเยื่อเพาะเลี้ยง 

    หลุมละ 3 ml 

    (4.1) สารละลายทดสอบ โดยเติม 2 หลุม 

    (4.2) สารละลายวัสดุควบคุมเชิงบวก และ/หรือสารละลายซิงกแอซเีทต 8 mg/l โดยเติม         

      2 หลุม 

    (4.3) สารละลายวัสดุควบคุมเชงิลบ และ/หรือสารละลายซิงกแอซเีทต 2 mg/l โดยเติม            

      1 หลุม 

    (4.4) อาหารเลี้ยงเซลลสําหรับสกัดตัวอยางเพื่อใชเปนแบลงก โดยเติม 1 หลุม 

   (5) นําถาดเลี้ยงเซลลไปอบในตูอบเพาะเชื้อชนิดคารบอนไดออกไซดที่อุณหภูมิ (37+1) °C เมื่อ 

  ครบระยะเวลา 48 h ใหประเมินผลตามวิธีในขอ (6) 

   (6) การประเมินผล 

    หลังจากปลอยใหเซลลเน้ือเยื่อเพาะเลี้ยงในถาดเลี้ยงเซลลสัมผัสกับสารละลายทดสอบ  

    สารละลายควบคุมและแบลงก เปนเวลา 48 h แลว ดูความเปนพิษที่เกิดกับเซลล โดยดู 

    ลักษณะของเซลลดวยกลองจุลทรรศน บันทึกการตายของเซลล การเปลี่ยนแปลงรูปราง  

    (morphological change) และความหนาแนนของเซลลที่มีชีวิต (cell density) แลวประเมินผล

    ตามตารางที่ 3 หลังจากบันทึกผลที่ 48 h แลวและตองการเก็บเซลลบนถาดเลี้ยงเซลลไวเปน 

    เวลานาน ใหยึด (fix) และยอมสีเซลลใหติดบนถาดเลี้ยงเซลลดวยสารละลายฟอรมาลิน-  

    คริสทัลไวโอเลต 

   (7) การแปลผล 

    (7.1) การทดสอบจะมีผลเชื่อถือไดตอเมื่อ 
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     (7.1.1) แบลงก สารละลายซิงกแอซเีทตความเขมขน 2 mg/l  หรือสารละลายวัสดุ

      ควบคุมเชิงลบ ไมเปนพิษตอเซลล (ความเปนพิษระดับ 0) 

     (7.1.2) สารละลายซิงกแอซเีทตความเขมขน 8 mg/l  หรือสารละลายวัสดุควบคุม 

      เชิงบวก มีความเปนพิษตอเซลลระดับ 3 ขึ้นไป 

    (7.2) เกณฑตัดสิน 

     ผลการทดสอบจะถือวาตัวอยางไมเปนพิษตอเซลลเน้ือเยื่อเพาะเลี้ยงเมื่อสารละลาย 

     ทดสอบมคีวามเปนพิษตอเซลลไมมากกวาระดับ 2 

ตารางท่ี 3 การประเมินระดับความเปนพิษตอเซลลเน้ือเย่ือเพาะเลี้ยง 

(ขอ 8.14.7.1(6)) 

ระดับ ปฏิกิริยา สภาพของเซลลเน้ือเยื่อ 

(grade) (reactivity) (conditions of cell cultures) 

0 ไมเปนพิษ 

(none) 

พบเซลลแผเปนชั้นเด่ียว มีเม็ดอินทราไซโตพลาสมิก 

(intracytoplasmic granule) กระจายอยูในเซลลตามปกติ  ไมพบ

การแตกทําลายของเซลล 

1 เปนพิษนอยมาก 

(slight) 

พบเซลลมีลักษณะกลมใกลหลุดออกจากพื้นผิวไมเกิน 20% 

อาจพบการแตกทําลายของเซลลไดบาง 

2 เปนพิษนอย 

(mild) 

พบเซลลมีลักษณะกลมไมเกิน 50% อาจพบการแตกทําลายของ

เซลลแตไมรุนแรง และไมพบชองวางระหวางเซลลชั้นเด่ียว 

3 เปนพิษปานกลาง 

(moderate) 

พบเซลลมีลักษณะกลม หรือพบการแตกทําลายของเซลลไมเกิน 

70% 

4 เปนพิษรุนแรง (severe) พบการทําลายของเซลลชั้นเด่ียวเกอืบทั้งหมดหรือทั้งหมด 

 

8.15 สารไพโรเจน 

 ใหใชวิธีทดสอบที่กําหนดตอไปน้ี ซึ่งปฏิบัติตามหลักการใน USP35 หัวขอ Bacterial Endotoxins Test โดยมี

วิธีการทดสอบ 2 วิธี คือ เจลคล็อตเทคนิค (gel-clot technique) และโฟโตเมทริกเทคนิค (photometric technique) 

สามารถเลือกทดสอบดวยวิธีใดวิธีหน่ึง 

8.15.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ 

 เคร่ืองมือและอุปกรณทกุชนิดตองปราศจากสารไพโรเจน  สําหรับอุปกรณทีท่นความรอนใหทําลาย สาร

ไพโรเจนดวยความรอนแหง (dry heat sterilization) ในกรณีอุปกรณที่ใชเปนพลาสติกหรือไมสามารถ

ทนความรอนสูงได ตองเลือกใชเฉพาะผลิตภัณฑที่ปราศจากสารไพโรเจน 
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8.15.1.1 ตูอบเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิไดที่ (37 +1) °C  

8.15.1.2 ลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนต (Limulus Amebocyte Lysate (LAL) reagent) 

8.15.1.3 สารมาตรฐานเอ็นโดท็อกซิน 

8.15.1.4 แอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอร (LAL reagent water) เอ็นโดท็อกซินไมเกิน 0.005 หนวยเอ็นโดท็อก              

ซินตอมิลลิลิตรหรือนอยกวาความไวของแอลเอแอลรีเอเจนตที่ใช 

8.15.1.5 นํ้ากลั่นสําหรับทํายาฉีดที่ไดผานการตรวจแบคทีเรียลเอ็นโดท็อกซินแลว 

8.15.1.6 หลอดแกวขนาด 10 mm x 75 mm เปนหลอดทําปฏิกิริยา (reaction tube) สําหรับเจลคล็อตเทคนิค 

8.15.1.7 หลอดแกวขนาด 16 mm x 125 mm หรือ 13 mm x 100 mm เปนหลอดสําหรับเจือจาง (dilution 

tube) 

8.15.1.8 ถาดเลี้ยงเซลลขนาด 96 หลุม ชนิดพอลสิไตรีนปราศจากเชื้อ และสารไพโรเจนสําหรับโฟโทเมตริก

เทคนิค  

8.15.1.9 ไมโครปเปตตและทิป  

8.15.1.10 เคร่ืองผสม (vortex mixer)  

8.15.1.11 นาฬิกาจับเวลา 

8.15.1.12  เตาหลุมไฟฟาหรืออางนํ้ารอนสําหรับเจลคล็อตเทคนิค  

8.15.1.13 เคร่ืองอานผลวิเคราะหถาดเลี้ยงเซลล (microplate reader) ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิที่ (37+1) °C 

พรอมโปรแกรมตรวจหาสารเอ็นโดท็อกซินสําหรับโฟโทเมตริกเทคนิค  

8.15.2 การเตรียมสารละลายทดสอบ 

 ใชภาชนะพลาสติกตัวอยางจํานวน  3 ใบ ถึง 10 ใบ สําหรับการทดสอบในแตละคร้ัง  ลางภายในภาชนะ

พลาสติกตัวอยางดวยนํ้ากลั่นสําหรับทํายาฉีดจํานวนไมนอยกวา  20% ของความจุ เขยาใหนํ้ากลั่นสัมผัส

ผิวภายในจนทั่ว แลวเททิ้ง  ทําซ้ําอีกคร้ัง  แลวเติมนํ้ากลั่นสําหรับ ทํายาฉีดจํานวนเทากับความจุของ

ภาชนะพลาสติกตัวอยาง  นําไปอบในตูอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ  (37+1) °C เปนเวลาไมนอยกวา  1 h นํา

สารละลายสกัดจากภาชนะพลาสติกตัวอยางทั้งหมดมาผสมรวมกันสําหรับการทดสอบ 

8.15.3 การคํานวณคาการเจือจางใชไดสูงสุด (maximum valid dilution, MVD) 

 (1) คํานวณปริมาณขีดจํากัดเอ็นโดท็อกซิน  

            ปริมาณขีดจํากดัเอ็นโดท็อกซนิของสารละลายทดสอบ  = 𝐾𝐾×𝑁𝑁  
𝑉𝑉

  
   

             เมื่อ   K คือ  ปริมาณขีดจํากัดเอ็นโดท็อกซินของอุปกรณการแพทยตามมาตรฐาน  USP เทากับ 

         20 หนวยเอ็นโดท็อกซินตออุปกรณ 

   N  คือ  จํานวนชิ้นตัวอยางที่ใชในการทดสอบ 

   V  คือ  ปริมาตรรวมของสารสะลายทดสอบ 
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 (2) คํานวณคาการเจือจางใชไดสูงสุด (MVD) 

         MVD   =    
ปริมาณขีดจํากัดเอ็นโดท็อกซิน (จากขอ 8.15.3(1))

λ
     

    

       เมื่อ    λ      คือ ความไวของแอลเอแอลรีเอเจนต  

8.15.4 สารละลายและวิธีเตรียม 

 สารละลายที่เตรียมตอไปน้ี ตองทําการเตรียมในวันที่ทําการทดสอบ และไมควรนําสารละลายที่เหลือ

หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบแลวกลับมาใชอีก ยกเวนสารละลายเขมขนเอ็นโดท็อกซิน สามารถเก็บไว

ในตูเย็นที่อุณหภูมิ 2 °C ถึง 8 °C ไดไมเกิน 4 สัปดาห 

8.15.4.1 สารละลายเขมขนเอ็นโดท็อกซนิ 

 ปเปตตแอลเอแอลรีเอเจนทตวอเตอร ตามปริมาตรที่ระบุโดยผูทํา ลงในผงแหงของสารมาตรฐาน 

เอ็นโดท็อกซิน และผสมโดยใชเคร่ืองผสม เปนเวลา 30 min หรือตามที่ผูทําระบุ จะไดสารละลาย

เอ็นโดท็อกซิน มีความแรงตามที่ระบุในใบรับรองของผูทํา 

8.15.5 วิธีทดสอบ 

 สารละลายทดสอบตองผานการทดสอบฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุนการเกิดปฏิกิริยา (test for interfering 

factors หรือ inhibition/enhancement  test) ตามหลักการที่ระบุใน USP ถาพบวาสารละลายทดสอบมี

ฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุนการเกิดปฏิกิริยา ใหเจือจางสารละลายทดสอบดวยแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอร  

กอนนํามาทําการทดสอบโดยคาการเจือจาง ตองไมเกินคา MVD 

 8.15.5.1  วิธีเจลคล็อตเทคนิค 

 (1) การทดสอบยืนยันความไวของสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนต  

  เปนการทดสอบเพื่อยืนยันความไวของของสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนต 

  ตามทีร่ะบุไวในฉลาก ซึ่งตองทําการทดสอบทุกคร้ังเมื่อมีการเปลี่ยนรุนการผลิต  

(1.1) นําสารละลายเขมขนเอ็นโดท็อกซินที่เตรียมตาม 8.15.4.1 มาทําการเจือจางตอดวย

แอลเอแอลรีเอเจน ตวอเตอร ใหไดสารละลายเอ็นโดท็อกซินที่มีความแรง

ครอบคลุมความไวของลิมลูัสอะมีโบไซตไลเสต  (Lysate sensitivity) ที่ 2λ 1λ 

0.5λ และ 0.25λ หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร โดยแตละระดับการเจือจาง 

ตองนําสารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินไปปนบนเคร่ืองผสมอยางนอย 1 min 

กอนนําไปทําการเจือจางตอไป 

(1.2) เติมสารละลายควบคุมและสารละลายตอไปน้ีลงในหลอดทําปฏิกิริยาโดยเติม

สารละลายแตละชนิด ปริมาตร 100 µl  ตอหลอด ชนิดละ 4 หลอด 

(1.2.1) สารละลายควบคุมเชิงลบ (negative control) ใหเติมแอลเอแอลรีเอเจน ต 

วอเตอร 
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(1.2.2) สารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซนิที่มีความแรง 2λ 1λ 0.5λ และ 

0.25λ หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร 

(1.3) นําหลอดทําปฏิกิริยาทั้งหมดไปอุนในเตาหลุมไฟฟาหรืออางนํ้ารอนที่อุณหภูมิ             

(37 ± 1) °C เปนเวลาประมาณ 10 min 

(1.4) เติมแอลเอแอลรีเอเจน ตวอเตอรลงในผงแหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไ ลเสต                   

รีเอเจนต ตามปริมาตรที่ระบุบน ฉลากหรือใบรับรองที่มาพรอมกับชุดนํ้ายา ผสม

เบาๆจนผงแหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตละลายหมด  

 (1.5) เติมสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสต ปริมาตร 100 µl ลงในหลอดทําปฏิกิริยา

  แตละหลอด แกวงหลอดเบาๆ ระวังอยาใหเกิดฟอง เร่ิมทําการจับเวลาต้ังแตเติม 

  สารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตลงในหลอดทําปฏิกิริยาหลอดแรกเสร็จ 

(1.6) บมหลอดทําปฏิกิริยาทั้งหมดในเตาหลุมไฟฟาหรืออางนํ้ารอนที่อุณหภูมิ                  

(37± 1) °C เปนเวลา (60 ± 2) min หลีกเลี่ยงการวางในบริเวณที่สั่นสะเทือน 

(1.7) ดูผลการเกิดเจลในหลอดทําปฏิกิริยา โดยควํ่าหลอด 180๐  ถาเจลที่เกิดขึ้นคงสภาพ

โดยไมไหลลงมาจากกนหลอด ใหบันทึกเปนผลบวก  แตถาไมเกิดเจล  หรือเจลเสีย

สภาพไหลลงมา ใหบันทึกเปนผลลบ การยกหลอดขึ้นดูผลตองทําดวยความ

ระมัดระวัง เพราะเจลทีเ่กิดขึ้นคอนขางเปราะและแตกงาย 

 (1.8) การประเมินผล 

  (1.8.1) บันทึกคาจุดยุติ  (endpoint) คือ ความเขมขนตํ่าสุดของสารละลายเอ็นโด           

   ท็อกซินที่ใหผลบวก 

(1.8.2) คํานวณคามัชฌิมเรขาคณิตของจุดยุติ (geometric mean endpoint)โดย

แปลงคาจุดยุติแตละคาเปน log10 endpoint แลวหาคาเฉลี่ย  คาแอนต้ีล็อก 

(antilog) ของคาเฉลี่ย คือคามัชฌิมเรขาคณิตของจุดยุติ   

(1.8.3) ความไวของนํ้ายาลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตนํามาใชได ถาคามัชฌิม

เรขาคณิตของจุดยุติ อยูในชวง 0.5λ ถึง 2λ 

 (2)  การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุนการเกิดปฏิกิริยาของสารละลายทดสอบ  

(2.1) เตรียมตัวอยางโดยการเจือจางใหไดความเขมขนที่จะทดสอบ แตตองไมเกิน MVD  

(2.2) นําสารละลายเขมขนเอ็นโดท็อกซินที่เตรียมตาม 8.15.4.1 มาเจือจางตอดวย

สารละลายตัวอยางที่เตรียมในขอ (2.1) ใหไดสารละลายเอ็นโดท็อกซินที่มีความ

แรง 2λ 1λ 0.5λ และ 0.25λ หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร โดยแตละระดับ

การเจือจาง ตองนําสารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินไปปนบนเคร่ืองผสมอยาง

นอย 1 min กอนนําไปทําการเจือจางตอไป 
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(2.3) นําสารละลายเขมขนแบคทีเรียลเอ็นโดท็อกซินที่เตรียมตาม 8.15.4.1 มาทําการเจือ

จางตอดวยแอลเอแอลรีเอเจน ตวอเตอร  ใหไดสารละลายเอ็นโดท็อกซินที่มีความ

แรง 2λ 1λ 0.5λ และ 0.25λ หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร โดยแตละระดับ

การเจือจาง ตองนําสารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินไปปนบนเคร่ืองผสมอยาง

นอย 1 min กอนนําไปทําการเจือจางตอไป 

(2.4) เติมสารละลายควบคุมและสารละลายตอไปน้ีลงในหลอ ดทําปฏิกิริยาโดยเติม

สารละลายแตละชนิด ปริมาตร 100 µl  ตอหลอด ชนิดละ 2 หลอด 

   (2.4.1) สารละลายควบคมุเชิงลบ (negative control) ใหเติมแอลเอ แอล                 

   รีเอเจนตวอเตอร 

(2.4.2)   สารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินที่เจือจางดวยดว ยแอลเอแอล             

 รีเอเจนตวอเตอรทีม่ีความแรง 2λ 1λ 0.5λ และ 0.25λ หนวยเอ็นโด 

 ท็อกซินตอมิลลิลิตร 

(2.5) เติมสารละลายตอไปน้ีลงในหลอดทําปฏิกริิยาโดยเติมสารละลายแตละชนิด 

ปริมาตร 100 µl ตอหลอด ชนิดละ 4 หลอด 

(2.5.1)   สารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินที่เจือจางดวยดวยสารละลาย

 ตัวอยางที่มีความแรง 2λ 1λ 0.5λ และ 0.25λ หนวยเอ็นโดท็อก              

 ซินตอมิลลิลิตร 

(2.5.2)  สารละลายตัวอยาง 

(2.6) นําหลอดทําปฏิกิริยาทั้งหมดไปอุนในเตาหลุมไฟฟาหรืออางนํ้ารอนที่อุณหภูมิ            

(37 ± 1) °C เปนเวลาประมาณ  10 min 

(2.7) เติมแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอรลงในผงแหงขอ งลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจน ต

ตามปริมาตรที่ระบุบนฉลากหรือใบรับรองที่มาพรอมกับชุดนํ้ายา ผสมเบาๆจนผง

แหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตละลายหมด  

(2.8) เติมสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสต ปริมาตร 100 µl ลงในหลอดทําปฏิกิริยา

แตละหลอด แกวงหลอดเบาๆ ระวังอยาใหเกิดฟอง เร่ิ มทําการจับเวลาต้ังแตเติม

สารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตลงในหลอดทําปฏิกิริยาหลอดแรกเสร็จ 

(2.9) บมหลอดทําปฏิกิริยาทั้งหมดในเตาหลุมไฟฟาหรืออางนํ้ารอนที่อุณหภูมิ                 

(37 ± 1) °C เปนเวลา (60 ± 2) min หลีกเลี่ยงการวางในบริเวณที่สั่นสะเทือน 

(2.10) ดูผลการเกิดเจลในหลอดทําปฏิกิริยา โดยควํ่าหลอด 180๐  ถาเจลที่เกิดขึ้นคงสภาพ

โดยไมไหลลงมาจากกนหลอด ใหบันทึกเปนผลบวก  แตถาไมเกิดเจลหรือเจลเสีย
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สภาพไหลลงมา ใหบันทึกเปนผลลบ การยกหลอดขึ้นดูผลตองทําดวยความ

ระมัดระวัง เพราะเจลที่เกิดขึ้นคอนขางเปราะและแตกงาย 

(2.11) การประเมินผล 

(2.11.1)      บันทึกคาจุดยุติ  คือ ความเขมขนตํ่าสุดของสารละลายเอ็นโดท็อก

 ซินที่ใหผลบวก 

(2.11.2)      คํานวณคามัชฌิมเรขาคณิตของจุดยุติ โดยแปลงคาจุดยุติแตละคาเปน 

 log10 endpoint แลวหาคาเฉลี่ย  คาแอนต้ีล็อกของคาเฉลี่ย คือ คา

 มัชฌิมเรขาคณิตของจุดยุติ  

(2.11.3)      ตัวอยางที่ ความเขมขนที่ทดสอบ ไมมีฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุนปฏิกิริยา  

 (interfering factor) ถาคามัชฌิมเรขาคณิตของจุดยุติของสารละลาย

 เอ็นโดท็อกซินที่เจือจางดวยดวยสารละลายตัวอยางอยูในชวง 0.5λ  ถึง  

 2λ หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร 

  (2.11.4) ตัวอยางที่ความเขมขนที่ทดสอบ มีฤทธิ์ยับยั้งปฏิกิริยา ถาคามัชฌิม 

  เรขาคณิตของจุดยุติของเอ็นโดทอกซินในตัวอยางมากกวา 2λ หนวย

  เอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร 

  (2.11.5) ตัวอยางที่ความเขมขนที่ทดสอบ มีฤทธิ์กระตุนปฏิกิริยา ถาคามัชฌิม 

  เรขาคณิตของจุดยุติ ของเอ็นโดท็อกซินในตัวอยางตํ่ากวา 0.5λ หนวย 

  เอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร 

 (3)  การทดสอบหาการปนเปอนของแบคทีเรียลเอ็นโดท็อกซินของสารละลายทดสอบ  

(3.1) เติมสารละลายควบคุมและสารละลายตอไปน้ีลงในหลอดทําปฏิกิริยาโดยเติม

สารละลายแตละชนิด ปริมาตร 100 µl ตอหลอด ชนิดละ 2 หลอด 

(3.1.1)      สารละลายควบคุมเชิงลบ ใหเติมแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอร 

(3.1.2)      สารละลายควบคุมเชิงบวก (positive control) ใหเติมสารละลาย

 มาตรฐานเอ็นโดท็อกซินที่มีความแรง 2λ หนวยเอ็นโดท็อกซินตอ

 มิลลิลิตร 

(3.1.3)     สารละลายทดสอบ (sample tested) ใหเติมสารละลายทดสอบหรือ

 สารละลายทดสอบที่เจือจาง 

(3.1.4)      สารละลายทดสอบเชิงบวก (positive product control) ใหเติม

 สารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซนิที่มีความแรง 2λ หนวยเอ็นโด          

 ท็อกซินตอมิลลิลิตร ซึ่งเตรียมโดยการเจือจางในสารละลายทดสอบ

 หรือสารละลายทดสอบที่เจือจาง 

-29- 



มอก. 531 - 25XX 

(3.2) นําหลอดทําปฏิกิริยาทั้งหมดไปอุนในเตาหลุมไฟฟาหรืออางนํ้ารอนที่อุณหภูมิ             

(37 ± 1) °C เปนเวลาประมาณ  10 min 

(3.3) เติมแอลเอแอลรีเอเจน ตวอเตอรลงในผงแหงของลิมูลัสอะมีโ บไซตไลเสต             

รีเอเจน ตตามปริมาตรที่ระบุบนฉลากหรือใบรับรองที่มาพรอมกับชุดนํ้า ยา ผสม

เบาๆจนผงแหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตละลายหมด  

(3.4) เติมสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสต ปริมาตร 100 µl ลงในหลอดทําปฏิกิริยา

แตละหลอด แกวงหลอดเบาๆ ระวังอยาใหเกิดฟอง เร่ิมทําการจับเวลาต้ังแตเติม

สารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตลงในหลอดทําปฏิกิริยาหลอดแรกเสร็จ 

(3.5) บมหลอดทําปฏิกิริยาทั้งหมดในเตาหลุมไฟฟาหรืออางนํ้ารอนที่อุณหภูมิ                     

(37 ± 1) °C เปนเวลา (60 ± 2) min หลีกเลี่ยงการวางในบริเวณที่สั่นสะเทือน 

(3.6) ดูผลการเกิดเจลในหลอดทําปฏิกิริยา โดยควํ่าหลอด 180๐  ถาเจลที่เกิดขึ้น คงสภาพ

โดยไมไหลลงมาจากกนหลอ ด ใหบันทึกเปนผลบวก  แตถาไมเกิดเจล  หรือเจลเสีย

สภาพไหลลงมา ใหบันทึกเปนผลลบ การยกหลอดขึ้นดูผลตองทําดวยความ

ระมัดระวัง เพราะเจลทีเ่กิดขึ้นคอนขางเปราะและแตกงาย 

(3.7) การประเมินผล 

  ผลการทดสอบจะมีผลเชื่อถือไดเมื่อ 

 (3.7.1) ผลการทดสอบของสารละลายควบคุมเชิงลบไดผลลบ 

 (3.7.2) ผลการทดสอบของสารละลายควบคุมเชิงบวกไดผลบวก 

(3.7.3)  ผลการทดสอบของสารละลายทดสอบเชิงบวกไดผลบวก 

  (4) เกณฑการตัดสิน 

  ผลการทดสอบจะถือวาตัวอยางเปนไปตามมาตรฐาน ถามีปริมาณสารเอ็นโดท็อกซินนอย  

  กวาปริมาณขีดจํากัดเอ็นโดท็อกซิน 

 8.15.5.2   วิธีโฟโตเมทริกเทคนิค 

 ประกอบดวยวิธีเทอบิไดเมตริก (Turbidimetric) และโครโมเจนิค (Chromogenic) ซึ่งนํ้ายาที่ใช 

 ในการทดสอบจะมรีายละเอียดบางสวนของวิธีการทดสอบที่แตกตางกนัไปตามบริษัทผูทาํ 

 กําหนด ผูวิเคราะหสามารถปรับขั้นตอนการทดสอบบางสวนใหไดตามความเหมาะ สมกับนํ้ายาที่

 ใชวิธีทดสอบที่กําหนดตอไปน้ี เปนไปตามขั้นตอนพื้นฐานที่ระบุใน USP 

(1)     การทดสอบยืนยันความไวของสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนต 

  เปนการทดสอบเพื่อยืนยนัความไวของของสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนต 

  ตามที่ระบุไวในฉลาก ซึ่งตองทําการทดสอบทุกคร้ังเมื่อมีการเปลี่ยนรุนการผลิต  
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(1.1) ปอนขอมูลนํ้ายาที่ใชในการทดสอบ และกําหนดตําแหนงของสารละลายควบคุม

และสารละลายเอ็นโดท็อกซินในแผนแบบถาดเลี้ยงเซลล (microplate template) ลง

ในโปรแกรมตรวจหาสารเอ็นโดท็อกซนิ 

(1.2) นําสารละลายเขมขนแบคทีเรียลเอ็นโดท็อกซินที่เตรียมตาม 8.15.4.1 มาทําการเจือ

จางตอดวยแอลเอแอลรีเอเจน ตวอเตอร ใหไดสารละลายเอ็นโดท็อกซินที่มีความ

แรงครอบคลมุความไวของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสต  (Lysate sensitivity) ที่ 1λ 

10λ 100λ และ 1000λ หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร โดยแตละระดับการเจือ

จาง ตองนําสารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินไปปนบนเคร่ืองผสมอยางนอย                  

1 min กอนนําไปทําการเจือจางตอไป 

(1.3) เติมสารละลายควบคุมและสารละลายตอไปน้ีลงในหลุมของถาดเลี้ยงเซลล โดยเติม

สารละลายแตละชนิด ปริ มาตร 100 µl ตอหลุม ชนิดละ 3 หลุม ตามตําแหนงที่

กําหนดในแผนแบบถาดเลี้ยงเซลล 

(1.3.1)  สารละลายควบคุมเชิงลบ (negative control) ใหเติมแอลเอแอล                    

 รีเอเจนตวอเตอร 

(1.3.2)   สารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินที่มีความแรง 1λ 10λ 100λ และ      

1 000λ หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร 

(1.4) นําถาดเลี้ยงเซลลไปอุนในเคร่ืองอานผลวิเคราะหถาดเลี้ยงเซลลที่อุณหภูมิ                 

(37± 1) °C เปนเวลาประมาณ  10 min 

(1.5) เติมแอลเอแอลรีคอนสติติวชั่นบัฟเฟอร (LAL Reconstitution Buffer) หรือตัวทํา

ละลายทีผู่ทํากําหนด ตามปริมาตรที่ ระบุบนฉลาก หรือใบรับรองที่มาพรอมกับชุด

นํ้ายา ลงในผงแหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจน ต ผสมเบาๆจนผงแหงขอ ง

ลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนตละลายหมด  

(1.6) เติมสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสต ปริมาตร 100 µl ลงในหลุมทําปฏกิิริยาทกุ

หลุมจนครบ  แลวเร่ิมการทํางานของโปรแกรมตรวจหาสารเอ็นโดท็อกซิน 

(1.7) เมื่อสิ้นสุดการทดสอบ โปรแกรมจะทํา การสรางกราฟมาตรฐานและคํานวณ

คาพารามิเตอรตางๆใหโดยอัตโนมัติ 

(1.8) การประเมินผล 

(1.8.1)   คาสัมบูรณ (absolute value) ของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

 (Correlation Coefficient, r) ของกราฟมาตรฐานตองมากกวาหรือ

 เทากับ 0.980 
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(1.8.2)   คาของเวลาที่ทําปฏิกิริยา (reaction time) ที่วัดไดจากสารละลาย

 มาตรฐานเอ็นโดท็อกซินแตละความเขมขน ตองมี   % CVนอยกวา 10% 

(2) การทดสอบหาการปนเปอนของแบคทีเรียลเอ็นโดท็อกซินของสารละลายทดสอบ 

(2.1) ปอนขอมูลนํ้ายาที่ใชในการทดสอบ และกําหนดตําแหนงของสารละลายควบคุม 

สารละลายทดสอบและสารละลายเอ็นโ ดท็อกซินในแผนแบบถาดเลี้ยงเซลล ลงใน

โปรแกรมตรวจหาสารเอ็นโดท็อกซิน 

(2.2) นําสารละลายเขมขนแบคทีเรียลเอ็นโดท็อกซินที่เตรียมตาม 8.15.4.1 มาทําการเจือ

จางตอดวยแอลเอแอลรีเอเจน ตวอเตอร ใหไดสารละลายเอ็นโดท็อกซินที่มีความ

แรงครอบคลมุความไวของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตที่ 1λ 10λ 100λ และ1 000λ 

หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร โดยแตละระดับการเจือจาง ตองนําสารละลาย

มาตรฐานเอ็นโดท็อกซินไปปนบนเคร่ืองผสมอยางนอย 1 min กอนนําไปทําการ

เจือจางตอไป 

(2.3) เตรียมตัวอยางโดยการเจือจางใหไดความเขมขนที่จะทดสอบ แตตองไมเกิน MVD 

(2.4) เติมสารละลายควบคุมและสารละลายตอไปน้ีลงในหลุมของถาดเลี้ยงเซลล โดยเติม

สารละลายแตละชนิด ปริมาตร 100 µl ตอหลุม ชนิดละ 3 หลุม ตามตําแหนงที่

กําหนดในแผนแบบถาดเลี้ยงเซลล 

(2.4.1)  สารละลายควบคุมเชิงลบ ใหเติมแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอร 

(2.4.2)  สารละลายควบคุมเชิงบวก เติมสารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินที่มี

 ความแรง 1λ 10λ 100λ และ 1 000λ หนวยเอ็นโดท็อกซินตอ

 มิลลิลิตร เพื่อใชสรางกราฟมาตรฐาน 

(2.4.3)   สารละลายทดสอบ (sample tested) ใหเติมสารละลายทดสอบหรือ

 สารละลายทดสอบที่เจือจาง 

(2.4.4)   สารละลายทดสอบเชิงบวก (positive product control) ใหเติม สารละลาย

 มาตรฐานเอ็นโดท็อกซินที่มีความแรง 100λ หนวยเอ็นโดท็อกซินตอ

 มิลลิลิตร ปริมาตร 11 µl ลงในกนหลุมของถาดเลี้ยงเซลล แลวเติมสาร 

 ละลายทดสอบหรือสารละลายทดสอบที่เจือจาง ปริมาตร 100 µl ลงใน

 หลุมเดียวกัน 

(2.5) เมือ่เติมสารละลายขางตนครบตามแผนแบบถาดเลี้ยงเซลลแลว ใหนําถาดเลี้ยงเซลล

ไปอุนในเคร่ืองอานผลวิเคราะหถาดเลี้ยงเซลลที่อุณหภูมิ (37 ± 1) °C เปนเวลา

ประมาณ  10 min 
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(2.6) เติมแอลเอแอลรีคอนสติติวชั่นบัฟเฟอร (LAL Reconstitution Buffer) หรือตัวทํา

ละลายที่ผูทํากําหนด ตามปริมาตรที่ระบบุนฉลาก หรือใบรับรองที่มาพรอมกับชุด

นํ้ายา ลงในผงแหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจน ต ผสมเบาๆจนผงแหงของ

ลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนทละลายหมด  

(2.7) เติมสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสต ปริมาตร 100 µl ลงในหลุมทําปฏิกิริยาทกุ

หลุมจนครบ  แลวเร่ิมการทํางานของโปรแกรมตรวจหาสารเอ็นโดท็อกซิน 

(2.8) เมื่อสิ้นสุดการทดส อบ โปรแกรมจะทําการสรางกราฟมาตรฐานและคํานวณคา 

พารามิเตอรตางๆใหโดยอัตโนมัติ 

(2.9) การประเมินผล 

(2.9.1) ผลการทดสอบจะมีผลเชื่อถือไดเมื่อ 

 (2.9.1.1) ผลการทดสอบของสารละลายควบคุมเชิงลบไดผลลบ 

 (2.9.1.2) ผลการทดสอบของสารละลายควบคุมเชิงบวกไดผลบวก 

(2.9.2)   คาสัมบูรณ ของคา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ของกราฟมาตรฐานตอง

 มากกวาหรือเทากับ 0.980 

(2.9.3) คาของเวลาที่ทําปฏิกิริยาที่วัดไดจากสารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซิน 

แตละความเขมขน ตองมี % CV นอยกวา 10% 

(2.9.4)   ตัวอยางที่ความเขมขนที่ทดสอบ ไมมีฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุนปฏิกิริยา 

 ถา % PPC Recovery ของสารละลายทดสอบเชิงบวกอยูในชวง  50% ถึง 

 200% 

8.16 การซึมผานของจุลินทรีย 

8.16.1 จุลินทรียที่ใชทดสอบ 

 ใชเชื้อบาซิลลัส ซับทิลิส ATCC 6633 (Bacillus subtilis ATCC 6633) และเชื้อซาลโมเนลลา คอเลอเรซูอิส 

ATCC 10708 (Salmonella Choleraesuis ATCC 10708 ) 

8.16.2 อาหารเลี้ยงเชื้อ 

 อาจเตรียมจากอาหารเลี้ยงเชื้อสําเร็จรูปหรือเตรียมตามวิธีตอไปน้ี  

 (1) ฟลูอิดไทโอไกลโคเลตมีเดียม 

  แอล-ซีสทีน 0.5 g 

  โซเดียมคลอไรด 2.5 g 

  เดกซโทรส 5.5 g 

  อะการ 0.75 g 
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  ยีสตเอกซแทรกต   5.0 g  

 เคซีนที่ถูกยอยดวยเอนไซมจากตับออน (pancreatic digest of casein) 15.0 g 

  โซเดียมไทโอไกลโคเลต (หรือกรดไทโอไกลโคลิก 0.3 ml) 0.5 g 

  สารละลายเรซาซูรินโซเดียม (resazurin sodium solution) 

   0.1%  โดยปริมาตรที่เตรียมขึ้นใหม 1.0 ml 

  นํ้ากลั่น 1 L 

  นําแอล-ซีสทีน โซเดียมคลอไรด เดกซโทรส อะการ ยีสตเอกซแทรกต และเคซีนที่ถูกยอยดวย   

 เอนไซมจากตับออน มาผสมรวมกันในโกรงและบดใหเขากัน เติมนํ้ากลั่นลงไปเล็กนอย คนให 

 เขากันแลวเทสารละลายที่ไดใสในบีกเกอร ลางโกรงดวยนํ้ากลั่นจํานวนที่เหลือ  เทรวมกันใน  

 บีกเกอรนําไปทําใหรอน เติมโซเดียมไทโอไกลโคเลตหรือกรดไทโอไกลโคลิกลงไป ปรับความ

 เปนกรด-ดางใหมีคา (7.1+0.2) ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1 mol/l (ถาจําเปนตองกรอง

 ใหนําสารละลายที่ไดมาทําใหรอนแตไมใหเดือด แลวกรองในขณะรอนผานกระดาษกรองที่เปยก

 ชื้น)  

  เติมสารละลายเรซาซูรินโซเดียม ผสมใหเขากันแลวฆาเชื้อในหมอน่ึงอัดที่อุณหภูมิ 121 °C ความ

 ดัน 15 ปอนดตอตารางน้ิว  เปนเวลา 15 min 

 (2) ซอยบีนเคซีนไดเจสตมีเดียม 

  เคซีนที่ถูกยอยดวยเอนไซมจากตับออน    17.0 g 

  ซอยบีนมีลที่ถูกยอยดวยเอนไซมปาเปน 

  (papaic digest soybean meal)        3.0 g 

  โซเดียมคลอไรด         5.0 g 

  ไดเบสิกโพแทสเซียมฟอสเฟต       2.5 g 

  เดกซโทรส         2.5 g 

   นํ้ากลั่น          1 L 

  ผสมสวนผสมทั้งหมดเขาดวยกัน ตมใหละลาย แลวปลอยไวใหเย็นลงจนถึงอุณหภูมิหอง       

 ปรับความเปนกรด-ดางใหเปน (7.3+0.2) ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1 mol/l กรอง     

 แลวฆาเชื้อในหมอน่ึงอัดที่อุณหภูมิ 121 °C ความดัน 15 ปอนดตอตารางน้ิว เปนเวลา 15 min 

8.16.3 การเตรียมเชื้อเผื่อใช (stock culture) 

 (1) การเตรียมเชื้อบาซิลลัส ซับทิลิส 

  ใหเพาะลงบนอะการผิวเอียงของซอยบีนเคซีนไดเจสตอะการ นําไปอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 30 °C 

 ถึง 35 °C เปนเวลา 24 h แลวเก็บไวที่อุณหภูมิ 2 °C ถึง 8 °C 
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 (2) การเตรียมเชื้อซาลโมเนลลา คอเลอเรซูอิส 

  ใหเพาะลงบนอะการผิวเอียงของซอยบีนเคซีนไดเจสตอะการนําไปอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ  30 °C

 ถึง  35 °C เปนเวลา 24 h แลวเก็บไวที่อุณหภูมิ 2 °C ถึง 8 °C 

 (3) การเตรียมเชื้อเผื่อใชอาจเตรียมโดยวิธีการอ่ืนที่เหมาะสม  

8.16.4 การเตรียมเชื้อทดสอบ (inoculum) 

 (1) ถายเชื้อบาซิลลัส ซับทิลิส จากเชื้อเผื่อใช (ขอ 8.16.3) ลงในขวดหรือหลอดที่มีฟลูอิดไทโอไกล 

 โคเลตมีเดียม 

 (2) ถายเชื้อซาลโมเนลลา คอเลอเรซูอิส จากเชื้อเผื่อใช (ขอ 8.16.3)  ลงในขวดหรือหลอดที่มีซอยบีน 

 เคซีนไดเจสตมีเดียม  

 (3) นําขวดหรือหลอดในขอ (1) และขอ (2) ไปอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 30 °C ถึง 35 °C เปนเวลา 24 h 

8.16.5 วิธีวิเคราะห 

 (1) ใสฟลูอิดไทโอไกลโคเลตมีเดียมและซอยบีนเคซีนไดเจสตมีเดียม  ลงในภาชนะพลาสติกตัวอยาง  

 ตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่  4 สดมภที่  2 ใหไดปริมาณเทากับความจุที่ระบุไวของภาชนะ  

 พลาสติกตัวอยางน้ัน แลวปดใหสนิท 

 (2) วางภาชนะพลาสติกตัวอยางตามขอ (1) ลงในภาชนะที่เหมาะสม  (เชน บีกเกอรขนาดใหญ  

  อางแกว) ที่บรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเดียวกันกับที่มีอยูในภาชนะพลาสติกตัวอยางโดยใหพื้นที่ 

  ผิวภายนอกของภาชนะพลาสติกตัวอยางแตละใบจมอยูใตผิวหนาของอาหารเลี้ยงเชื้อไมนอยกวา 

  60%  

 (3) เติมเชื้อบาซิลลัส ซับทิลิส ที่ใชทดสอบ ลงในบีกเกอรขนาดใหญที่บรรจุฟลูอิดไทโอไกลโครเลต

 มีเดียม 20 ml ตออาหารเลี้ยงเชื้อ 1 L ผสมใหเขากันแลวปดปากภาชนะดวยกระจก 

 (4) เติมเชื้อซาลโมเนลลา คอเลอเรซูอิส ที่ใชทดสอบ ลงในบีกเกอรขนาดใหญที่บรรจุซอยบีนเคซีน 

 ไดเจสตมีเดียม 20 ml ตออาหารเลี้ยงเชื้อ 1 L  ผสมใหเขากันแลวปดปากภาชนะดวยกระจก 

 (5) นําภาชนะในขอ (3) และขอ (4) ไปอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 30 °C ถึง 35 °C เปนเวลา 7 วัน 

 (6) เมือ่ครบตามเวลาที่กําหนด  ทําความสะอาดภาชนะดานบนที่อยูเหนืออาหารเลี้ยงเชื้อโดยการลาง

 ดวยสารละลายโพรพานอล 60% โดยปริมาตร เปนเวลา 120 s และลางดวยนํ้าที่ปราศจาก

 เชื้ออีกคร้ัง  

 (7) ใชแทงแกวรอนแดง ขนาดเสนผานศนูยกลางประมาณ 5 mm เจาะผนังภาชนะพลาสติกตัวอยาง 

 (ขอ(6)) บริเวณเหนือผิวหนาของอาหารเลี้ยงเชื้อที่อยูภายในทันทีแลวใชกระบอกฉีดยาพรอมเข็ม

 ฉีดยาที่ปราศจากเชื้อดูดอาหารเลี้ยงเชื้อจากภาชนะพลาสติกตัวอยางแตละใบตามปริมาณที่

 กําหนดในตารางที่ 4 สดมภที่ 4 
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 (8) แบงอาหารเลี้ยงเชื้อที่ดูดเอาไวจากภาชนะพล าสติกตัวอยางแตละใบ (ขอ(7))ใสลงในขวด เพาะ

 เชื้อซึ่งบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเดียวกันขวดละ  10.0 ml ตามจํานวนทีก่ําหนดในตารางที่  4 

 สดมภที่ 5 นําขวดเพาะเชื้อทั้งหมดไปอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ  30 °C ถึง 35 °C เปนเวลา  10 วัน  

 เมือ่ครบตามเวลาที่กําหนด สังเกตดูวามีการเจริญของจุลินทรียในขวดเพาะเชื้อแตละใบหรือไม 

8.16.6 การประเมินผล 

 ใหถือวาภาชนะพลาสติกตัวอยางไมมีการซึมผานของจุลินทรียเมื่อขวดเพาะเชื้อทุกใบไมมีการเจริญของ

จุลินทรีย 

ตารางท่ี 4 การทดสอบการซึมผานของจุลินทรีย 

(ขอ 8.16.5) 

ความจุของภาชนะ จํานวนภาชนะพลาสติก ปริมาณอาหารเล้ียงเช้ือ จํานวนขวดเพาะเช้ือ 

พลาสติกตัวอยาง ตัวอยางที่ใชทดสอบ ที่ดูดจากภาชนะพลาสติก ที่ใชทดสอบตอ 

 อาหารเล้ียงเช้ือชนิดละ รวม ตัวอยางแตละใบ ภาชนะพลาสติกตัวอยาง 

ml ใบ ใบ  ใบ 

ไมเกิน  100 5 10 1 % โดยปริมาตรของความจ ุ 1 

   แตตองไมนอยกวา 0.1 ml  

101  ถึง  500 3 6 1 % โดยปริมาตรของความจ ุ 2 

              เกิน 500 1 2 1 % โดยปริมาตรของความจ ุ 5 

   แตไมเกิน 25 ml  

 

8.17 ความคงทนของเคร่ืองหมายและฉลาก 

 8.17.1 เคร่ืองมือ 

   เคร่ืองอังนํ้าที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ 20°C ถึง 30°C 

 8.17.2 วิธีทดสอบ 

   นําภาชนะพลาสติกตัวอยางที่บรรจุนํ้ากลั่นจนถึงปริมาตรบรรจุและปดผนึกเรียบรอย แชในนํ้า  

   อุณหภูมิ 20 °C ถึง 30 °C เปนเวลา 24 h แลวตรวจพินิจสภาพของเคร่ืองหมายและฉลากบนภาชนะ 

   พลาสติกตัวอยางแลว ตองไมหลุด 
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ภาคผนวก ก. 

การทําลายเม็ดเลือด 

(ขอ 5.4.4) 

ก.1 การทําลายเม็ดเลือด 

ก.1.1 เคร่ืองมือ 

 (1) ตูอบที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (70 + 2) °C 

 (2) สเปกโทรโฟโตมิเตอรที่มีความยาวคลื่น 540 nm 

 (3) เคร่ืองหมุนเหว่ียง 

 (4) หมอน่ึงอัด 

 (5) ตูอบเพาะเชื้อ (incubator) ที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (37 + 1) °C 

ก.1.2 สารเคมี สารละลาย และวิธีเตรียม 

 (1) สารละลายโซเดียมคลอไรด 0.9%  โดยมวล ที่ปราศจากเชื้อ 

 (2) สารมาตรฐานอางอิงฮีโมโกลบิน (hemoglobin reference standard) 6 mg/ml 

 (3) สารละลายแดรบคนิ (Drabkin's solution) 

  ละลายโซเดียมไบคารบอเนต 1 g โพแทสเซียมไซยาไนด 0.05 g และโพแทสเซียมเฟอริไซยา 

 ไนด 0.2 g ในนํ้ากลั่น และเติมนํ้ากลั่นจนปริมาตรเปน 1 000 ml 

 (4) การควบคุมเชิงบวก (positive control) เชน นํ้ากลั่นสําหรับทํายาฉีด 

 (5) การควบคุมเชิงลบ (negative control) เชน แผนพลาสติกมาตรฐานพอลิเอทิลีนความหนาแนนสูง 

ก.1.3 การเตรียมเลือดกระตาย 

 เจาะเลือดกระตายอยางนอย  3 ตัว  ผสมกับสารปองกันการแข็งตัวของเลือด  เชน  นํ้ายาเอซีดี  

(anticoagulant  citrate dextrose solution, ACD) นํ้ายาซีพีดี  (anticoagulant citrate phosphate dextrose 

solution, CPD) ถาไมนํามาใชทันที  ใหแยกเก็บในภาชนะเก็บเลือดของกระตายแตละตัวที่อุณหภูมิ  

(4+2) °C แตตองนํามาใชทําการทดสอบภายในเวลา 96 h 

ก.1.4 การเตรียมสารละลายทดสอบ 

 (1) ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางแตละหนวยตรงบริเวณที่มีความหนาสม่ําเสมอและโคงนอยที่สุดใหได

 ชิ้นพลาสติกพื้นที่เทาๆกัน นํามารวมกันใหพื้นที่ผิวสองดานรวมกันได 120 cm2 สําหรับภาชนะ 

 พลาสติกหนานอยกวา 0.5 mm และ 60 cm2 สําหรับภาชนะพลาสติกที่หนาเทากับหรือ มากกวา 

 0.5 mm แลวนํามาตัดออกเปนชิ้นยอยขนาดกวางประมาณ 0.1 cm ถึง 0.3 cm และยาวประมาณ           

 1 cm ถึง 5 cm ในกรณีที่ไมสามารถตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางใหไดขนาดดังกลาว ใหตัดตัวอยาง

 เปนชิ้นเล็กๆ แลวชั่งนํ้าหนัก 4 g จากน้ันนําตัวอยางที่เตรียมไวใสลงในขวดแกวฝาเกลียวสําหรับ 

 สกัดตัวอยาง 
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 (2) ลางภาชนะพลาสติกตัวอยางดวยนํ้ากลั่นสําหรับทํายาฉีดอยางนอย 2 คร้ัง ปลอยใหแหงที่อุณหภูมิ  

 หอง 

 (3) สกัดชิ้นพลาสติกตัวอยางดวยสารละลายโซเดียมคลอไรด  0.9% โดยมวลที่ปราศจากเชื้อ

 ปริมาตร 20 ml 

  เตรียมแผนพลาสติกที่ใชสําหรับการควบคุมเชิงลบเชนเดียวกับพลาสติกตัวอยาง สวนนํ้ากลั่น

 สําหรับทํายาฉดีที่ใชสําหรับการควบคุมเชิงบวก และสารละลายโซเดียมคลอไรด 0.9% โดยมวลที่

 ปราศจากเชื้อใชเปนแบลงก ใหใสลงในขวดแกวฝาเกลียว แลวปดฝาใหสนิท 

 (4) นําภาชนะสําหรับสกัดทั้งหมดจากขอ (3) ใสในหมอน่ึงอัดที่อุณหภูมิ (121 + 2) °C เปนเวลา 1 h 

 หรือใสในตูอบที่อุณหภูมิ (70 + 2) °C เปนเวลา 24 h หรือที่อุณหภูมิ(50 + 2) °C เปนเวลา 72 h 

 แลวนําออกมาปลอยไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง (20 °C ถึง 30 °C)  เขยาอยางแรง แลวเทสารละลาย

 สกัดที่ไดลงในภาชนะที่สะอาด แหง และปราศจากเชื้อทันทีนําไปเก็บไวในที่ซึ่งมีอุณหภูมิ 20 °C 

 ถึง 30 °C และตองนําไปทดสอบตอไปภายในเวลา  24 h หลังจากที่เตรียมได 

ก.1.5 วิธีทดสอบ 

 (1) การเตรียมกราฟสอบเทียบ 

  (1.1) เตรียมสารละลายสอบเทยีบ โดยใชปเปตตดูดสารละลายมาตรฐานอางอิงฮีโมโกลบิน    

   10 ml 5 ml 2 ml 1 ml และ 0.5 ml ใสลงในขวดแกวปริมาตรขนาด 100 ml จํานวน 5 ใบ 

  ตามลําดับ เจือจางดวยสารละลายแดรบคินจนถึงขีดปริมาตร สารละลายที่ไดจะมคีวาม 

  เขมขน 0.6 mg/ml 0.3 mg/ml 0.12 mg/ml 0.06 mg/ml และ 0.03 mg/ml ตามลําดับ 

  ต้ังไว 5 min 

  (1.2) วัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลายสอบเทียบแตละความเขมขนที่ความยาวคลื่น           

  540 nm โดยใชสารละลายแดรบคินเปนแบลงก 

  (1.3) สรางกราฟสอบเทียบระหวางความเขมขนของฮีโมโกลบินมาตรฐานเปนมิลลิกรัมตอ  

  มิลลิลิตรกับคาการดูดกลืนแสง 

 (2) การตรวจหาระดับพลาสมาฮีโมโกลบินในเลือด 

  (2.1) นําเลือดกระตายแตละภาชนะบรรจุตามขอ ก.1.3 ปริมาตร 1 ml ใสลงในหลอดหมุน 

  เหว่ียง และนําไปหมุนเหว่ียงในแนวระดับดวยอัตราเร็ว 700 G  ถึง 800 G  นาน 15 min 

  (2.2) ดูดสวนใสดานบน  (พลาสมา) 100 µl  เติมลงในสารละลายแดรบคิน 5.0 ml  ต้ังทิ้งไว  

  15 min แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงทีค่วามยาวคลื่น 540 nm โดยใชสารละลาย               

  แดรบคินเปนแบลงก 

  (2.3) นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดไปเทียบกับกราฟสอบเทียบ หาปริมาณฮีโมโกลบนิใน 

  พลาสมาของเลือดกระตายแตละตัว  เปนมิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
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  (2.4) ถาเลือดกระตายตัวใดมปีริมาณฮีโมโกลบินในพลาสมาเกนิ 1.0 mg/ml จะไมนําเลือด  

  กระตายตัวน้ันมาใชในการทดสอบตอไป และตองใชเลือดกระตาย 3 ตัวในการทดสอบ  

 (3) การเจือจางเลือด 

  (3.1) นําเลือดกระตายแตละตัวที่ผานการทดสอบหาปริมาณฮีโมโกลบินในพลาสมาแลว              

  20 µl เติมลงในสารละลายแดรบคิน 5.0 ml ต้ังทิ้งไว 15 min 

  (3.2) นําไปวัดคาการดูดกลนืแสงที่ความยาวคลื่น  540 nm โดยใชสารละลายแดรบคินเปน            

  แบลงก นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดไปเทียบกับกราฟสอบเทียบ หาปริมาณฮีโมโกลบิน  

  ในเลือด 

   (3.3) เจือจางเลือดกระตายแตละตัวดวยสารละลายโซเดียมคลอไรด 0.9% โดยมวลที่ 

   ปราศจากเชื้อใหมีปริมาณ ฮีโมโกลบินอยูในชวง (25.0 + 2.5) mg/ml  เปนคา  

   ฮีโมโกลบินปรากฎ (hemoglobin present) 

 (4) การทดสอบตัวอยาง 

  (4.1) นําเลือดที่ไดจากขอ ก .1.5 (3.3) มาตัวละ 5.0 ml เติมสารละลายทดสอบ 4.0 ml นําไปบม

  ในตูอบที่อุณหภูมิ (37 + 1) °C เปนเวลา 4 h   

  (4.2) เมื่อครบเวลานําไปหมุนเหว่ียงในแนวระดับดวยอัตราเร็ว 100 G ถึง 200 G เปนเวลา 15 

 min 

  (4.3) ดูดสวนใสดานบนใสในหลอดหมุนเหว่ียงหลอดใหม แลวนําไปหมุนเหว่ียงดวย 

  อัตราเร็ว 700 G ถึง 800 G เปนเวลา 5 min  ดูดสวนใสดานบนใสในหลอดแกวใหม แลว

  นําไปหาคาดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด 

 (5) การหาคาดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด 

  (5.1) นําสวนใสจากขอ ก .1.5 (4.3) มา 1.0 ml เติมลงในสารละลายแดรบคนิ 3.0 ml ต้ังทิ้งไว 

  15 min 

  (5.2) นําไปวัดคาการดูดกลนืแสงที่ความยาวคลื่น 540 nm โดยใชสารละลายแดรบคินเปน           

  แบลงก นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดไปเทียบกับกราฟสอบเทียบ หาปริมาณฮีโมโกลบิน  

  เปนคาฮีโมโกลบินปลดปลอย (hemoglobin released) 

   (5.3) คํานวณคาดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือดจากสูตร 

    ดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด      =     
   ฮีโมโกลบินปลดปลอย    

ฮีโมโกลบินปรากฏ
 x 100 

          (5.4) คํานวณคาเฉลี่ยของดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด แลวเทียบหาระดับการแตกตัวของเม็ด

   เลือดตามตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 ระดับการแตกตัวของเม็ดเลือด 

(ขอ ก.1.5(5.4)) 

 

ดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด ระดับการแตกตัวของเม็ดเลือด 

0 ถึง นอยกวา 2 ไมมีการแตกตัว 

2 ถึง นอยกวา 10 มีการแตกตัวเล็กนอย 

10 ถึง นอยกวา 20 มีการแตกตัวปานกลาง 

20 ถึง นอยกวา 40 มีการแตกตัวอยางเห็นไดชัด 

40 ขึ้นไป มีการแตกตัวอยางรุนแรง 
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ภาคผนวก ข. 

การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

(ขอ 7.1) 

ข.1  รุน ในที่น้ี หมายถึง ภาชนะพลาสติกชนิดเดียวกัน ที่ทําโดยกรรมวิธีเดียวกันและในคราวเดียวกัน หรือที่ทํา

หรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน 

ข.2  การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปน้ี หรืออาจใชแผนการชัก 

ตัวอยางอ่ืนที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว 

ข.2.1  การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ความสม่ําเสมอของความหนา ความ

ยืดหยุน และเคร่ืองหมายและฉลาก 

ข.2.1.1  ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ข.1 

ข.2.1.2  จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 5.1 ขอ 5.2.3 ขอ 5.2.5 และขอ 6. ตองไมเกินเลขจํานวนที่

ยอมรับที่กําหนดในตารางที่ ข.1 จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุนน้ันเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

 

ตารางท่ี ข.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบลักษณะท่ัวไป ความสม่ําเสมอของความหนา  

ความยืดหยุน และเคร่ืองหมายและฉลาก 

                                                        (ขอ ข.2.1) 

 

ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง เลขจํานวนที่ยอมรับ 

ใบ ใบ  

       ไมเกิน   1 200 20 2 

1 201   ถึง  10 000 32 3 

           เกิน 10 000 50 5 

 

ข.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบรูร่ัว  ความทนตอการตกกระแทก ความทนความดัน 

และปริมาณอนุภาคปนเปอน 

ข.2.2.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจํานวน 20 ใบ 

ข.2.2.2  ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.2.1 ขอ 5.2.2 ขอ 5.2.4 และขอ 5.2.8 จึงจะถือวาภาชนะ

พลาสติกรุนน้ันเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
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ข.2.3  การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบพอลิไวนิลคลอไรดเรซิน ได (2-เอทิลเฮกซิล)แทเลต 

ไวนิลคลอไรดโมโนเมอร ปริมาณกากที่เหลือจากการเผา คุณลักษณะของสารละลายที่สกัดได  และ

ปริมาณโลหะหนัก  

ข.2.3.1  ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ข.2 

ข.2.3.2  ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.3.1 ขอ 4.3.2 ขอ 4.3.3 ขอ 5.2.7 ขอ 5.3.1 และขอ 5.3.2  จึงจะถือวา

ภาชนะพลาสติกรุนน้ันเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

ตารางท่ี ข.2  แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบพอลิไวนิลคลอไรดเรซิน  ได(2-เอทิลเฮกซิล)แทเลต ไวนิลคลอ

ไรดโมโนเมอร ปริมาณกากท่ีเหลือจากการเผา คุณลักษณะของสารละลายท่ีสกัดได  และปริมาณโลหะหนัก 

                                                                             (ขอ ข.2.3) 

ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง 

ใบ ใบ 

       ไมเกิน   1 200 20 

1 201   ถึง  10 000 32 

           เกิน 10 000 50 

 

ข.2.4 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบการซมึผานของไอนํ้า และความคงทนของ

เคร่ืองหมายและฉลาก 

ข.2.4.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ข.3 

ข.2.4.2  จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 5.2.6 และขอ 5.5 ตองไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับที่กําหนดใน

ตารางที่ ข.3 จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุนน้ันเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

ตารางท่ี ข.3 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบการซึมผานของไอนํ้า  

และความคงทนของเคร่ืองหมายและฉลาก 

(ขอ ข.2.4) 

ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง เลขจํานวนที่ยอมรับ 

ใบ ใบ  

       ไมเกิน   1 200 13 1 

1 201   ถึง  10 000 20 2 

           เกิน 10 000 32 3 
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ข.2.5 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบคุณลักษณะทางชีวภาพ 

ข.2.5.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ข.4 

ข.2.5.2  จํานวนตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.4  จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุนน้ันเปนไปตามเกณฑ 

 ที่กําหนด 

 

ตารางท่ี ข. 4 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบคุณลักษณะทางชีวภาพ 

(ขอ ข.2.5) 

ขนาดความจุภาชนะพลาสติก 

ml 
ขนาดตัวอยาง 

ใบ 

นอยกวา  100 80 

100   ถึง   499 60 

ต้ังแต   500 40 

 

ข.3 เกณฑตัดสิน 

 ตัวอยางภาชนะพลาสติกตองเปนไปตามขอ ข.2.1.2 ขอ ข.2.2.2 ขอ ข.2.3.2 ขอ ข .2.4.2 และขอ ข.2.5.2           

ทุกขอ จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุนน้ันเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมน้ี  

 

 

 

 

 

_________________________ 
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