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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

ภาชนะพลาสติก
สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชือ้
1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมเฉพาะ ภาชนะพลาสติกทีใ่ ช้บรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชือ้
ทีเ่ ป็นของเหลวสำหรับฉีดเข้าสูร่ า่ งกาย โดยไม่รวมถึงอุปกรณ์ประกอบอืน่ ๆ ซึง่ ต่อไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกว่า
“ภาชนะพลาสติก”

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ต่อไปนี้
2.1 ผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชือ้ (sterile pharmaceutical products) หมายถึง ของเหลวทีผ่ า่ นกรรมวิธกี ารทำให้
ปราศจากเชื้อโรคแล้ว ที่ใช้นำเข้าสู่ร่างกายเพื่อการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคหรือ
ความเจ็บป่วยของมนุษย์และสัตว์หรือเพือ่ ให้เกิดผลแก่สขุ ภาพ โครงสร้าง หรือการกระทำหน้าทีใ่ ด ๆ ของ
ร่างกายของมนุษย์หรือสัตว์
2.2 พลาสติกชัน้ (laminar plastic) หมายถึง พลาสติกทีป่ ระกอบด้วยแผ่นพลาสติกตัง้ แต่ 2 ชัน้ ขึน้ ไปอัดประกบกัน
และส่วนประกอบแต่ละชนิดนัน้ ต้องไม่ละลายซึง่ กันและกัน

3. ชนิด
3.1 ภาชนะพลาสติก แบ่งตามวัสดุทใ่ี ช้ทำเป็น 4 ชนิด คือ
3.1.1 พอลิเอทิลนี
3.1.2 พอลิโพรพิลนี
3.1.3 พอลิไวนิลคลอไรด์
3.1.4 พลาสติกชัน้

4. วัสดุ
4.1 พอลิเอทิลนี พอลิโพรพิลนี พอลิไวนิลคลอไรด์และพลาสติกชัน้ ทีใ่ ช้ทำภาชนะพลาสติก ต้องไม่ทำปฏิกริ ยิ ากับ
ผลิตภัณฑ์เภสัชที่บรรจุ ซึ่งอาจทำให้สมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เภสัชที่บรรจุอยู่นั้นเปลี่ยนแปลงไป
และไม่มสี ารทีส่ กัดได้ใดๆ ในปริมาณทีอ่ าจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้
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4.2 ในกรณีของพอลิไวนิลคลอไรด์ ต้องประกอบด้วยพอลิไวนิลคลอไรด์เรซินไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 55 โดยน้ำหนัก
และมีสมบัตติ าม Ph.Eur.1997 หน้า 153 ถึงหน้า 155

5. คุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
5.1 ลักษณะทัว่ ไป
5.1.1 ต้องไม่มสี ี โปร่งแสงและมองเห็นผลิตภัณฑ์เภสัชทีบ่ รรจุอยูภ่ ายในได้ชดั
5.1.2 พืน้ ผิวภายในและภายนอกของภาชนะพลาสติกต้องสะอาด เรียบ ยกเว้นตะเข็บทีเ่ กิดจากแบบ (mould)
และไม่มตี ำหนิซง่ึ อาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน
การทดสอบให้ทำโดยตรวจพินจิ
5.2 คุณลักษณะทางฟิสกิ ส์ เคมี และชีวภาพ
ต้องเป็นไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางฟิสกิ ส์ เคมี และชีวภาพ
(ข้อ 5.2)
รายการ
ที่
1
2

คุณลักษณะ
พอลิเอทิลีน และ
พอลิโพรพิลีน
ความจุเต็มภาชนะ มากกวาความจุ
ระบุ รอยละโดยปริมาตร ไมนอยกวา
ความสมํ่าเสมอของความหนา
ผลตางของคาสูงสุดกับคาตํ่าสุด
มิลลิเมตร ไมเกิน

เกณฑที่กําหนด
พอลิไวนิลคลอไรด

พลาสติกชั้น

วิธีทดสอบ
ตาม
มอก.495

5

5

5

-

0.05

-

ขอ 8.1

ตองไมมีรูรั่ว
ตองไมรั่วหรือแตก

ตองไมมีรูรั่ว
-

ขอ 8.2
ขอ 8.3

-

ตองไมมีการรั่วซึม
สารละลายตองไหล
ออกไดหมด
โดยตองไมมีอากาศ
เขาไปแทนที่ขณะไหล

ตองไมมีรูรั่ว
ตองไมรั่ว
หรือแตก
-

3
4

รูรั่ว
ความทนทานตอการตกกระแทก

5
6

ความทนความดัน
ความหยุนตัว

7

การซึมผานของไอนํ้า
นํ้าหนักของนํ้าที่หายไป
รอยละ ไมเกิน

0.20

0.20

0.20

ขอ 8.6

ปริมาณกากที่เหลือจากการเผา
รอยละ ไมเกิน

0.10

0.10

0.10

ขอ 8.7

8
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางฟิสกิ ส์ เคมี และชีวภาพ (ต่อ)
รายการ
ที่
9

คุณลักษณะ
พอลิเอทิลีน และ
พอลิโพรพิลีน
ปริมาณอนุภาคปนเปอน
อนุภาคตอลูกบาศกเซนติเมตร
ไมเกิน
- ขนาดระหวาง 5 ไมโครเมตร
ถึง 10 ไมโครเมตร
- ขนาดระหวาง 10 ไมโครเมตร
ถึง 25 ไมโครเมตร
- ขนาดใหญกวา 25 ไมโครเมตร

10 ความโปรงแสง
11 คุณลักษณะดานความปลอดภัย
สารละลายที่สกัดได
- ลักษณะสารละลาย
- ฟองที่เกิดขึ้น

เกณฑที่กําหนด
พอลิไวนิลคลอไรด

พลาสติกชั้น

วิธีทดสอบ
ตาม
ขอ 8.8

100

100

100

10
1

10
1

10
1

ตองยอมใหแสงผานไดไมนอยกวารอยละ 55

ตองใส ไมมีสี
ฟองที่เกิดขึ้นตอง
หายไปภายใน
3 นาที

ตองใส ไมมีสี
ฟองที่เกิดขึ้น
ตองหายไปภายใน
3 นาที

ตองใส ไมมีสี
ฟองที่เกิดขึ้นตอง
หายไปภายใน
3 นาที

- ความเปนกรด-ดาง
ผลตางเมื่อเทียบกับแบลงก ไมเกิน
- ปริมาณโพแทสเซียม
เพอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกิริยา
ไมโครกรัมตอสารละลาย 1
ลูกบาศกเซนติเมตร ไมเกิน

1.5

1.5

1.5

15.8

23.7

15.8

- ปริมาณกากที่ไมระเหย ไมโครกรัม
ตอสารละลาย 1 ลูกบาศก
เซนติเมตร ไมเกิน

50

50

50

- ปริมาณสังกะสี ไมโครกรัมตอ
สารละลาย 1 ลูกบาศกเซนติเมตร
ไมเกิน

-

0.50

-
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะทางฟิสกิ ส์ เคมี และชีวภาพ (ต่อ)
รายการ
ที่

คุณลักษณะ

เกณฑที่กําหนด
พอลิไวนิลคลอไรด

พลาสติกชั้น

0.08

0.08

0.08

0.05

0.05

0.05

-

0.07

-

50
50
50
50

50
50
50
50

50
50
50
50

พอลิเอทิลีน และ
พอลิโพรพิลีน
- คาการดูดกลืนแสงสูงสุด
- ที่ความยาวคลื่น 230
นาโนเมตร ถึง 240
นาโนเมตร ไมเกิน
- ที่ความยาวคลื่น 241
นาโนเมตร ถึง 350
นาโนเมตร ไมเกิน

12 ปริมาณแคลเซียม
รอยละโดยนํ้าหนัก ไมเกิน
13 ปริมาณโลหะหนัก ไมโครกรัมตอกรัม
ไมเกิน
- ตะกั่ว
- แคดเมียม
- ดีบุก
- แบเรียม
14 ปริมาณไวนิลคลอไรดโมโนเมอร
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม ไมเกิน
15 คุณลักษณะทางชีวภาพ

วิธีทดสอบ
ตาม

ขอ 8.11
ขอ 8.12

มอก.656
1
- ตองไมเปนพิษตอเซลลเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง
- ตองไมมีสารไพโรเจน หรือถือวาไมมีสารไพโรเจนเมื่อ
ระดับเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) ไมเกิน 20.0 หนวย
เอ็นโดท็อกซินตอตัวอยาง
- ตองไมมีการซึมผานของจุลินทรีย
- ตองไมมีการทําลายเม็ดเลือด
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6. เครือ่ งหมายและฉลาก
6.1 ภาชนะพลาสติกทีท่ ำจากพอลิเอทิลนี หรือ พอลิโพรพิลนี หรือทัง้ สองอย่าง
ทีภ่ าชนะพลาสติกทุกใบอย่างน้อย ต้องมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนีใ้ ห้เห็นได้งา่ ย
ชัดเจน และถาวร
(1) ชนิด
(2) ความจุ เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหรือลูกบาศก์เดซิเมตร พร้อมทัง้ ขีดบอกปริมาตร
(3) ชือ่ ผูท้ ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการค้าทีจ่ ดทะเบียน
6.2 ภาชนะพลาสติกทีท่ ำจากพอลิไวนิลคลอไรด์ หรือ พลาสติกชัน้ หรือทัง้ สองอย่าง
ทีภ่ าชนะพลาสติกทุกใบอย่างน้อย ต้องมีเลข อักษร หรือ เครือ่ งหมายแจ้งรายละเอียดต่อไปนีใ้ ห้เห็นได้งา่ ย
ชัดเจน และถาวร
(1) ชนิด
(2) ความจุ เป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหรือลูกบาศก์เดซิเมตร
(3) ชือ่ ผูท้ ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการค้าทีจ่ ดทะเบียน
6.3 ในกรณีทใ่ี ช้ภาษาต่างประเทศต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไว้ขา้ งต้น

7. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
7.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สินให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.

8. การทดสอบ
8.1 ความสม่ำเสมอของความหนา
8.1.1 เครื่องมือ
เครือ่ งวัดความหนาทีว่ ดั ได้ละเอียดถึง 0.001 มิลลิเมตร
8.1.2 วิธวี ดั
ตัดภาชนะพลาสติกตัวอย่าง แล้ววัดความหนาของภาชนะพลาสติกทีต่ ำแหน่งต่าง ๆ กัน 5 ตำแหน่ง ยกเว้น
ส่วนทีเ่ ป็นตะเข็บหรือรอยนูน แต่ละตำแหน่งให้หา่ งกันพอสมควร แล้วรายงานผลต่างระหว่างความหนา
สูงสุดกับความหนาต่ำสุดทีว่ ดั ได้
8.2 รูรว่ั
8.2.1 เครื่องมือ
เครือ่ งอัดอากาศ ทีม่ มี าตรความดันวัดได้ตง้ั แต่ 0 กิโลพาสคัล ถึง 5 กิโลพาสคัล
8.2.2 วิธที ดสอบ
8.2.2.1 อัดอากาศเข้าไปในภาชนะพลาสติกตัวอย่างด้วยเครือ่ งอัดอากาศ จนความดันภายในภาชนะพลาสติก
ตัวอย่างมีคา่ (1.5 ± 0.15) กิโลพาสคัล
8.2.2.2 จุม่ ภาชนะพลาสติกตัวอย่างทีอ่ ดั อากาศแล้วลงในน้ำ ให้สว่ นบนสุดของภาชนะพลาสติกตัวอย่างอยู่
ต่ำกว่าระดับผิวน้ำ (20 ± 2) เซนติเมตร เป็นเวลา (1.5 ± 0.5) นาที สังเกตฟองอากาศหากมี
ฟองอากาศปุดขึน้ มาแสดงว่าภาชนะพลาสติกตัวอย่างมีรรู ว่ั
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8.3 ความทนทานต่อการตกกระแทก
ใส่นำ้ ทีม่ อี ณ
ุ หภูมเิ ท่ากับอุณหภูมหิ อ้ งลงไปในภาชนะพลาสติกตัวอย่างเท่ากับความจุทร่ี ะบุไว้ ปิดให้สนิท แล้ว
ปล่อยภาชนะพลาสติกตัวอย่างจากระดับความสูง 150 เซนติเมตร ให้ตกกระแทกพืน้ คอนกรีตผิวเรียบในลักษณะ
ทีเ่ อาด้านก้นลง 2 ครัง้ ด้านข้างลง 2 ครัง้ และด้านหัวลง 2 ครัง้ รวม 6 ครัง้ แล้วตรวจพินจิ
8.4 ความทนความดัน
8.4.1 สารละลาย
8.4.1.1 สารละลายฟลูออเรสซีนโซเดียมในน้ำ 1 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
8.4.2 วิธที ดสอบ
ใส่สารละลายฟลูออเรสซีนโซเดียมลงในภาชนะพลาสติกตัวอย่างจนเต็ม ปิดด้วยจุกที่ต่อกับเครื่องอัด
ความดัน แล้วหุม้ ให้ทว่ั และสนิทด้วยกระดาษนุม่ สีขาว อัดสารละลายข้างต้นด้วยความดัน 7 นิวตันต่อตาราง
เซนติเมตร ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 20 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที แล้วตรวจพินจิ
หมายเหตุ ฟลูออเรสซีนโซเดียมเป็นผงสีสม้ ไม่มกี ลิน่ ไม่มรี ส ละลายได้งา่ ยในน้ำและในเอทานอล สารละลาย
ทีไ่ ด้ จะเรืองแสงสีเขียว

8.5 ความหยุน่ ตัว
แทงเข็มเจาะ (spike needle) เข้าทางจุกยางของภาชนะพลาสติกตัวอย่างในข้อ 8.4 แล้วสังเกตการไหลของ
สารละลาย
หมายเหตุ เข็มเจาะ หมายถึง เข็มเจาะภาชนะบรรจุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 2.5 มิลลิเมตร
และยาว 25 มิลลิเมตร ถึง 30 มิลลิเมตรของชุดให้สารละลายทางหลอดเลือดใช้ครัง้ เดียว

8.6 การซึมผ่านของไอน้ำ
8.6.1 เครื่องมือ
8.6.1.1 เครือ่ งชัง่ ทีช่ ง่ั ได้ละเอียดถึง 0.1 มิลลิกรัม
8.6.1.2 ตู้ที่ควบคุมอุณหภูมิได้ที่ (25 ± 2) องศาเซลเซียส และควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ได้ที่ร้อยละ
(65 ± 5)
8.6.2 วิธที ดสอบ
8.6.2.1 ชัง่ ภาชนะพลาสติกตัวอย่างพร้อมฝาปิด (ถ้ามี) ให้ทราบน้ำหนักแน่นอน (W1)
8.6.2.2 บรรจุนำ้ กลัน่ ลงในภาชนะพลาสติกตัวอย่างให้ได้ปริมาณเท่ากับความจุทร่ี ะบุไว้ ปิดให้สนิท แล้วชัง่ ให้
ทราบน้ำหนักแน่นอน (W2)
8.6.2.3 นำไปเก็บไว้ในทีท่ ค่ี วบคุมอุณหภูมไิ ว้ท่ี (25 ± 2) องศาเซลเซียส และความชืน้ สัมพัทธ์ ร้อยละ (65
± 5) เป็นเวลา (336 ± 1) ชัว่ โมง เมือ่ ครบตามระยะเวลาทีก่ ำหนด ให้นำภาชนะพลาสติกตัวอย่าง
ไปชัง่ ให้ทราบน้ำหนักแน่นอนอีกครัง้ หนึง่ (W3)
W - W3
น้ำทีห่ ายไป ร้อยละ = 2
x 100
W2 - W1
เมื่อ W1 คือ น้ำหนักภาชนะพลาสติกตัวอย่างพร้อมฝาปิด (ถ้ามี) เป็นกรัม
W2 คือ น้ำหนักภาชนะพลาสติกตัวอย่างและน้ำกลัน่ ก่อนการทดสอบ เป็นกรัม
W3 คือ น้ำหนักภาชนะพลาสติกตัวอย่างและน้ำกลัน่ หลังการทดสอบ เป็นกรัม
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8.7 ปริมาณกากทีเ่ หลือจากการเผา
8.7.1 เครื่องมือ
8.7.1.1 เครือ่ งชัง่ ทีช่ ง่ั ได้ละเอียดถึง 0.1 มิลลิกรัม
8.7.1.2 เตาเผาไฟฟ้าทีป่ รับและควบคุมอุณหภูมไิ ด้ท่ี (500 ± 50) องศาเซลเซียส
8.7.1.3 ครูซเิ บิล แพลทินมั ควอตซ์ หรือกระเบือ้ งเคลือบ ทีเ่ ผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (500 ± 50) องศาเซลเซียส
และชัง่ ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งจนได้นำ้ หนักคงทีแ่ ล้ว (b)
8.7.1.4 เดซิกเคเตอร์
8.7.2 สารเคมี
กรดซัลฟิวริกเข้มข้น ความหนาแน่น 1.84 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
8.7.3 วิธที ดสอบ
8.7.3.1 ตัดภาชนะพลาสติกตัวอย่างทีต่ ำแหน่งต่าง ๆ กัน แต่ละใบให้มพี น้ื ทีเ่ ท่า ๆ กัน นำมารวมกันตัดเป็น
ชิน้ เล็ก ๆ ผสมให้เข้ากัน แบ่งมาประมาณ 5 กรัม ชัง่ ให้ทราบน้ำหนักแน่นอน (W) แล้วใส่ลงในครูซเิ บิล
8.7.3.2 หยดกรดซัลฟิวริกเข้มข้น 2 หยด ถึง 3 หยดลงในครูซเิ บิล เผาด้วยไฟอ่อน ๆ จนพลาสติกกลาย
เป็นถ่าน ปล่อยทิง้ ไว้ให้เย็น หยดกรดซัลฟิวริกเข้มข้นลงไปอีกเล็กน้อย เผาต่อด้วยไฟอ่อน ๆ จน
หมดควัน แล้วเผาในเตาเผาไฟฟ้าทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (500 ± 50) องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัว่ โมง นำออก
มาใส่ในเดซิกเคเตอร์ ปล่อยไว้ให้เย็นทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง ชัง่ แล้วเผาซ้ำครัง้ ละ 30 นาที จนได้นำ้ หนัก
คงที่ (a)
8.7.4 วิธคี ำนวณ
a-b
x 100
กากทีเ่ หลือจากการเผา ร้อยละ =
W
เมื่อ a คือ น้ำหนักครูซเิ บิลและกากทีเ่ หลือจากการเผา เป็นกรัม
b คือ น้ำหนักครูซเิ บิล เป็นกรัม
W คือ น้ำหนักตัวอย่าง เป็นกรัม
8.8 ปริมาณอนุภาคปนเปือ้ น
8.8.1 ภาวะทดสอบ
ทำในทีท่ ป่ี ราศจากฝุน่ อุปกรณ์และเครือ่ งมือต้องสะอาด
8.8.2 เครื่องมือ
เครือ่ งนับจำนวนอนุภาคอัตโนมัตทิ ท่ี ำงานด้วยหลักการกัน้ แสง (light-shielded automatic fine particle
counter) ทีไ่ ด้สอบเทียบกับอนุภาคมาตรฐานแล้วทีส่ ามารถนับอนุภาคทีม่ ขี นาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัง้ แต่ 1.5
ไมโครเมตร
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8.8.3 การเตรียมสารละลายตัวอย่าง
8.8.3.1 ล้างภาชนะพลาสติกตัวอย่างทัง้ ภายนอกและภายในให้ทว่ั ด้วยน้ำกลัน่ จากนัน้ บรรจุสารละลายโซเดียม
คลอไรด์ 9 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร จนถึงขีดบรรจุ ปิดจุกให้แน่น โดยให้มปี ริมาณอากาศภายใน
ภาชนะพลาสติกตัวอย่างประมาณ 50 ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อขนาดบรรจุ 500 ลูกบาศก์เซนติเมตร
นำไปใส่ในหม้อนึง่ อัดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (121 ± 2) องศาเซลเซียส เป็นเวลา 25 นาที ตัง้ ไว้ให้เย็นเป็นเวลา
2 ชัว่ โมง แล้วนำภาชนะพลาสติกตัวอย่างออกมาไว้ทอ่ี ณ
ุ หภูมหิ อ้ งเป็นเวลา 24 ชัว่ โมง
ถ้าภาชนะพลาสติกเปลีย่ นแปลงรูปร่างทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (121 ± 2) องศาเซลเซียส ให้เตรียมสารละลาย
ตัวอย่างทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู สุดทีภ่ าชนะพลาสติกจะไม่เปลีย่ นแปลงรูปร่างโดยเลือกใช้ภาวะใดภาวะหนึง่ ต่อไปนี้
คือทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (70 ± 2) องศาเซลเซียส เป็นเวลา (24 ± 2) ชัว่ โมง หรือทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (50 ± 2)
องศาเซลเซียส เป็นเวลา (72 ± 2) ชัว่ โมง หรือทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (37 ± 2) องศาเซลเซียส เป็นเวลา
(72 ± 2) ชัว่ โมง
8.8.3.2 ทำความสะอาดภายนอกภาชนะพลาสติกตัวอย่าง คว่ำส่วนหัวภาชนะพลาสติกตัวอย่างลงแล้วหงายขึน้
5 ครั้ง ถึง 6 ครั้ง เพื่อให้สารละลายผสมกันดี แล้วรีบแทงเข็มเจาะที่สะอาดเข้าไปในจุกยาง ดูด
สารละลาย 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในขณะทีแ่ กว่งภาชนะพลาสติกไปมาเบา ๆ เก็บไว้ในภาชนะสะอาด
ทีใ่ ช้หาจำนวนอนุภาค
8.8.4 วิธที ดสอบ
8.8.4.1 สอบเทียบเครือ่ งนับจำนวนอนุภาค โดยใช้สารละลายทีม่ อี นุภาคมาตรฐานในน้ำกลัน่ หรือสารละลาย
โซเดียมคลอไรด์ 9 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร
หมายเหตุ อนุภาคมาตรฐานคือ อนุภาคพอลิสไตรีนทรงกลม (spherical polystyrene particles) ที่มี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ไมโครเมตร 10 ไมโครเมตร และ 25 ไมโครเมตร

8.8.4.2 นับจำนวนอนุภาคขนาดต่าง ๆ ตามทีก่ ำหนดในสารละลายตัวอย่าง 5 ครัง้ ขณะนับจำนวนอนุภาคต้อง
กวนสารละลายไปด้วย แล้วหาค่าเฉลีย่ โดยตัดค่าทีน่ บั ได้ครัง้ ที่ 1 ออก
หมายเหตุ น้ำกลั่นและสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่ใช้ในการทดสอบต้องมีจำนวนอนุภาคขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางระหว่าง 5 ไมโครเมตร ถึง 10 ไมโครเมตร ไม่เกิน 0.5 อนุภาคต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร

8.9 ความโปร่งแสง
8.9.1 เครื่องมือ
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ทม่ี คี วามยาวคลืน่ 450 นาโนเมตร
8.9.2 วิธที ดสอบ
ตัดภาชนะพลาสติกตัวอย่างจำนวน 5 ชิน้ ตรงบริเวณทีม่ เี นือ้ สม่ำเสมอ โค้งน้อย และหนาเท่ากัน ให้ได้ขนาด
0.9 เซนติเมตร x 4 เซนติเมตร นำชิน้ ภาชนะพลาสติกตัวอย่างแต่ละชิน้ ใส่ลงในน้ำกลัน่ ทีบ่ รรจุอยูใ่ นเซลล์
แล้วนำไปวัดค่าการส่งผ่านของแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 450 นาโนเมตร โดยใช้นำ้ กลัน่ เป็นแบลงก์
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8.10 คุณลักษณะด้านความปลอดภัย
8.10.1 การเตรียมตัวอย่างรวม
ตัดภาชนะพลาสติกตัวอย่างทุกใบตรงบริเวณทีม่ เี นือ้ สม่ำเสมอ และโค้งน้อยทีส่ ดุ ให้ได้ชน้ิ พลาสติกพืน้ ที่
เท่า ๆ กัน นำมารวมกันให้พน้ื ทีผ่ วิ ภายในและภายนอกรวมกันได้ 1 200 ตารางเซนติเมตร สำหรับพลาสติก
ทีม่ คี วามหนาไม่เกิน 0.5 มิลลิเมตร และ 600 ตารางเซนติเมตร สำหรับพลาสติกทีม่ คี วามหนาเกิน 0.5
มิลลิเมตร
8.10.2 การเตรียมสารละลายทีส่ กัดได้และสารละลายแบลงก์
8.10.2.1 เครื่องมือ
(1) หม้อนึง่ อัด ทีค่ วบคุมอุณหภูมไิ ด้ท่ี (121 ± 2) องศาเซลเซียส
(2) ตูอ้ บ ทีค่ วบคุมอุณหภูมไิ ด้ท่ี (70 ± 2) องศาเซลเซียส
(3) ภาชนะแก้วบอโรซิลเิ กตขนาด 300 ลูกบาศก์เซนติเมตร พร้อมฝาทีป่ ดิ ได้สนิท
8.10.2.2 วิธเี ตรียม
(1) สารละลายทีส่ กัดได้
ตัดชิน้ พลาสติกตามข้อ 8.10.1 ออกเป็นชิน้ ย่อย ขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตร x 5 เซนติเมตร
ล้างด้วยน้ำกลัน่ ปล่อยไว้ให้แห้งทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ งในทีส่ ามารถป้องกันการปนเปือ้ นได้ แล้วใส่ลงใน
ภาชนะแก้วบอโรซิลเิ กต เติมน้ำกลัน่ ลงไป 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร ปิดฝาให้สนิท นำไปใส่ใน
หม้อนึง่ อัดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (121 ± 2) องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัว่ โมง ปล่อยไว้ให้เย็นจนถึง
อุณหภูมิห้อง
สำหรับภาชนะพลาสติกทีท่ ำจากพลาสติกชัน้ ให้เติมน้ำกลัน่ ลงในภาชนะพลาสติกตัวอย่าง บันทึก
ปริมาตรน้ำกลัน่ และพืน้ ทีภ่ ายในภาชนะพลาสติกตัวอย่าง ปิดให้สนิท นำไปใส่ในหม้อนึง่ อัดที่
อุณหภูมิ (121 ± 2) องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 ชัว่ โมง ถ้าภาชนะพลาสติกเปลีย่ นแปลง
รูปร่างทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (121 ± 2) องศาเซลเซียส ให้เตรียมสารละลายตัวอย่างทีอ่ ณ
ุ หภูมสิ งู สุดที่
ภาชนะพลาสติกไม่เปลีย่ นแปลงรูปร่าง โดยเลือกใช้ภาวะใดภาวะหนึง่ ต่อไปนีค้ อื ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (70
± 2) องศาเซลเซียส เป็นเวลา (24 ± 2) ชัว่ โมง หรือทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (50 ± 2) องศาเซลเซียส
เป็นเวลา (72 ± 2) ชัว่ โมง หรือทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (37 ± 1) องศาเซลเซียส เป็นเวลา (72 ± 2)
ชัว่ โมง
(2) สารละลายแบลงก์
ให้เตรียมโดยวิธเี ดียวกับการเตรียมสารละลายทีส่ กัดได้ แต่ไม่ตอ้ งใส่ตวั อย่าง
8.10.3 วิธที ดสอบ
8.10.3.1 ลักษณะสารละลาย
ตรวจดูสารละลายทีส่ กัดได้ ถ้าใส ไม่มสี ี จึงจะวิเคราะห์รายการอืน่ ๆ ต่อไป
8.10.3.2 การเกิดฟอง
ใช้ปเิ ปตต์ดดู สารละลายทีส่ กัดได้ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ในหลอดแก้วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายใน 15 มิลลิเมตร และยาว 200 มิลลิเมตร ปิดฝาให้สนิท แล้วเขย่าอย่างแรงเป็นเวลา 3 นาที
จับเวลาพร้อมกับสังเกตฟองทีเ่ กิดขึน้
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8.10.3.3 ความเป็นกรด-ด่าง
(1) ใช้ปเิ ปตต์ดดู สารละลายทีส่ กัดได้และสารละลายแบลงก์อย่างละ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ใน
บีกเกอร์ขนาด 25 ลูกบาศก์เซนติเมตร อย่างละใบ
(2) เติมสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ 1 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร ลงในบีกเกอร์ทง้ั 2 ใบ ใบละ
1 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้ววัดค่าความเป็นกรด-ด่างของสารละลายในบีกเกอร์แต่ละใบด้วย
เครือ่ งวัดความเป็นกรด-ด่าง
8.10.3.4 ปริมาณโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนตทีใ่ ช้ทำปฏิกริ ยิ า
(1) เครื่องมือ
ขวดแก้วรูปกรวย ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร พร้อมจุกแก้ว จำนวน 2 ใบ
(2) สารเคมี สารละลายและวิธเี ตรียม
(2.1) สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต 0.002 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
ละลายโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต 31.6 มิลลิกรัม ด้วยน้ำกลัน่ จำนวนเล็กน้อย ใน
ขวดแก้วปริมาตรขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมน้ำกลัน่ จนถึงขีดปริมาตร เขย่า
ให้เข้ากัน แล้วเก็บสารละลายทีไ่ ด้ในขวดสีชา
(2.2) สารละลายกรดซัลฟิวริก ร้อยละ 5.7 โดยปริมาตร
(2.3) สารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต 0.01 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
ละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต 2.6 กรัม และโซเดียมคาร์บอเนต 20 มิลลิกรัม ด้วยน้ำกลัน่
ทีเ่ พิง่ ต้มเดือดและปล่อยไว้ให้เย็นจำนวนเล็กน้อยในขวดแก้วปริมาตรขนาด 1 000
ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมน้ำกลัน่ ทีเ่ พิง่ ต้มเดือดและปล่อยไว้ให้เย็นแล้วจนถึงขีดปริมาตร
เขย่าให้เข้ากัน
(2.4) อินดิเคเตอร์แป้ง (starch indicator) ทีเ่ ตรียมขึน้ ใหม่
ละลายแป้ง (soluble starch) 1 กรัม ด้วยน้ำเย็น 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วเทลงใน
น้ำเดือด 200 ลูกบาศก์เซนติเมตร อย่างช้า ๆ และคนอย่างสม่ำเสมอ ต้มสารละลาย
ทีไ่ ด้ให้เดือดจนกระทัง่ มีลกั ษณะโปร่งแสง
(2.5) โพแทสเซียมไอโอไดด์
(3) วิธวี เิ คราะห์
(3.1) ใช้ปเิ ปตต์ดดู สารละลายทีส่ กัดได้ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ในขวดแก้วรูปกรวยใบทีห่ นึง่
เติมสารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเพอร์แมงกาเนต 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร และ
สารละลายกรดซัลฟิวริก 1.0 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วต้มให้เดือดเป็นเวลา 3 นาที
ปล่อยไว้ให้เย็น เติมโพแทสเซียมไอโอไดด์ 0.10 กรัม ปิดจุกให้แน่น เขย่า ปล่อยไว้
เป็นเวลา 10 นาที เติมอินดิเคเตอร์แป้ง 5 หยด แล้วไทเทรตกับสารละลายโซเดียม
ไทโอซัลเฟต
(3.2) ทดลองซ้ำตามข้อ (3.1) โดยใช้สารละลายแบลงก์ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ในขวดแก้ว
รูปกรวยใบทีส่ อง
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8.10.3.5 ปริมาณกากทีไ่ ม่ระเหย
(1) เครื่องมือ
(1.1) เครือ่ งชัง่ ทีช่ ง่ั ได้ละเอียดถึง 0.1 มิลลิกรัม
(1.2) ตูอ้ บแบบอากาศหมุนเวียนทีค่ วบคุมอุณหภูมไิ ด้ท่ี (105 ± 2) องศาเซลเซียส
(1.3) ครูซเิ บิล ควอตซ์หรือกระเบือ้ งเคลือบ ทีเ่ ผาจนน้ำหนักคงทีแ่ ล้ว 2 ใบ
(1.4) เครื่องอังไอน้ำ
(1.5) เดซิกเคเตอร์
(2) วิธวี เิ คราะห์
(2.1) ใช้ปเิ ปตต์ดดู สารละลายทีส่ กัดได้ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ลงในครูซเิ บิลใบทีห่ นึง่
และสารละลายแบลงก์ปริมาตรเท่ากัน ใส่ลงในครูซเิ บิลใบทีส่ อง นำไประเหยให้แห้งบน
เครื่องอังไอน้ำ
(2.2) อบครูซิเบิลทั้ง 2 ใบ ในตู้อบที่อุณหภูมิ (105 ± 2) องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1
ชัว่ โมง นำออกมาใส่ในเดซิกเคเตอร์ ปล่อยไว้ให้เย็นทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง นำไปชัง่ แล้วอบซ้ำ
เป็นเวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง จนได้น้ำหนักคงที่ ผลต่างของน้ำหนักกากในครูซิเบิลใบ
ทีห่ นึง่ และใบทีส่ องต้องไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัม จึงจะถือว่าสารละลายทีส่ กัดได้ มีกาก
ทีไ่ ม่ระเหยไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อสารละลาย 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8.10.3.6 ปริมาณสังกะสี
(1) เครื่องมือ
อะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ทีใ่ ช้สงั กะสีฮอลโลว์แคโทดแลมป์
(2) สารเคมี สารละลายและวิธเี ตรียม
(2.1) สารละลายกรดไนทริก 50 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
(2.2) สารละลายมาตรฐานสังกะสีเผือ่ ใช้ (standard zinc stock solution)
ละลายสังกะสีบริสทุ ธิ์ 1.000 กรัม ด้วยน้ำกลัน่ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ในขวดแก้ว
ปริมาตรขนาด 1 000 ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นความหนาแน่น
1.18 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทำให้เย็นลง เติมน้ำกลัน่
จนถึงขีดปริมาตร
(2.3) สารละลายมาตรฐานสังกะสี
ใช้ปเิ ปตต์ดดู สารละลายมาตรฐานสังกะสีเผือ่ ใช้มา 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ในขวด
แก้วปริมาตรขนาด 1 000 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วเติมน้ำกลัน่ จนถึงขีดปริมาตร ให้
เตรียมสารละลายนีใ้ หม่กอ่ นใช้ทกุ ครัง้ สารละลายนี้ 1 ลูกบาศก์เซนติเมตรมีปริมาณ
สังกะสี 0.01 มิลลิกรัม
(3) วิธวี เิ คราะห์
(3.1) เตรียมสารละลายตัวอย่างโดยใช้ปิเปตต์ดูดสารละลายที่สกัดได้มา 10 ลูกบาศก์
เซนติเมตร เจือจางด้วยสารละลายกรดไนทริกจนสารละลายมีปริมาตร 20 ลูกบาศก์
เซนติเมตร
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(3.2) ใช้ปเิ ปตต์ดดู สารละลายมาตรฐานสังกะสีมา 5.0 ลูกบาศก์เซนติเมตร เจือจางด้วยสาร
ละลายกรดไนทริกจนสารละลายมีปริมาตร 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร
(3.3) ใช้ปเิ ปตต์ดดู สารละลายจากข้อ (3.2) มา 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมสารละลายกรด
ไนทริกจนสารละลายมีปริมาตร 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใช้เป็นสารละลายมาตรฐาน
สอบเทียบ
(3.4) วัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่างและสารละลายมาตรฐานสอบเทียบ โดยใช้
อะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ทีค่ วามยาวคลืน่ 213.9 นาโนเมตร ค่าการ
ดูดกลืนแสงของสารละลายตัวอย่างต้องไม่มากกว่าค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย
มาตรฐานสอบเทียบ จึงจะถือว่าสารละลายทีส่ กัดได้มสี งั กะสีไม่เกิน 0.50 ไมโครกรัม
ต่อสารละลาย 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8.10.3.7 การดูดกลืนแสง
(1) เครื่องมือ
สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ทม่ี คี วามยาวคลืน่ ในช่วง 220 นาโนเมตร ถึง 350 นาโนเมตร
(2) วิธวี เิ คราะห์
นำสารละลายทีส่ กัดได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ในช่วงความยาวคลืน่
220 นาโนเมตร ถึง 240 นาโนเมตร และในช่วงความยาวคลืน่ 241 นาโนเมตร ถึง 350
นาโนเมตร โดยเปรียบเทียบกับสารละลายแบลงก์
8.11 ปริมาณแคลเซียม
8.11.1 เครื่องมือ
อะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ทีใ่ ช้แคลเซียมฮอลโลว์แคโทดแลมป์และใช้เปลวไฟจากอากาศอะเซทิลนี
8.11.2 สารละลายและวิธเี ตรียม
8.11.2.1 สารละลายมาตรฐานแคลเซียม 400 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
ละลายแคลเซียมคาร์บอเนต 1.00 กรัม ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
23 ลูกบาศก์เซนติเมตร เจือจางด้วยน้ำกลัน่ จนสารละลายทีไ่ ด้มปี ริมาตร 100.0 ลูกบาศก์เซนติเมตร
เจือจางสารละลายนี้ 1 ส่วนด้วยน้ำกลัน่ จนได้ปริมาตร 10 ส่วนทันทีกอ่ นใช้
8.11.3 การเตรียมสารละลายตัวอย่าง
ตัดภาชนะพลาสติกตัวอย่างเป็นชิน้ เล็ก ๆ ชัง่ มา 2.0 กรัม นำไปเผาในครูซเิ บิลซิลกิ า ละลายเถ้าทีไ่ ด้ดว้ ย
กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น ความหนาแน่น 1.19 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ปริมาตร 10 ลูกบาศก์
เซนติเมตร นำไประเหยให้แห้งบนเครือ่ งอังน้ำ ใช้นำ้ กลัน่ 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ละลายกากทีเ่ หลือ กรอง
แล้วเจือจางสารละลายทีไ่ ด้จนมีปริมาตร 25.0 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8.11.4 วิธวี เิ คราะห์
นำสารละลายตัวอย่างไปวัดค่าการดูดกลืนแสงโดยใช้อะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ ทีค่ วาม
ยาวคลืน่ 422.7 นาโนเมตร โดยเทียบกับสารละลายอ้างอิง
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8.12 ปริมาณโลหะหนัก
8.12.1 การเตรียมตัวอย่างรวม
ตัดภาชนะพลาสติกตัวอย่างทุกใบตรงบริเวณทีม่ เี นือ้ สม่ำเสมอและโค้งน้อยทีส่ ดุ ให้ได้ชน้ิ พลาสติกพืน้ ที่
เท่า ๆ กัน นำมารวมกันให้ได้นำ้ หนักประมาณ 10 กรัม ล้างด้วยน้ำกลัน่ ปล่อยไว้ให้แห้งทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง
แล้วตัดเป็นชิน้ เล็ก ๆ
8.12.2 ปริมาณตะกัว่ แคดเมียม และดีบกุ
8.12.2.1 เครื่องมือ
อะตอมิกแอบซอร์ปชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
8.12.2.2 วิธวี เิ คราะห์
ให้ปฏิบตั ติ าม JP 14 หัวข้อ Test methods for plastic containers
8.12.3 ปริมาณแบเรียม
8.12.3.1 เครื่องมือ
หลอดเทียบสี ขนาด 50 ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวน 2 หลอด
8.12.3.2 สารเคมี สารละลายและวิธเี ตรียม
(1) กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น ความหนาแน่น 1.42 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
(2) สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 1 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
(3) สารละลายกรดซัลฟิวริก 1 โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
(4) สารละลายมาตรฐานแบเรียม 20 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
ละลายแบเรียมคลอไรด์บริสทุ ธิ์ 0.178 กรัม ด้วยน้ำกลัน่ จำนวนเล็กน้อย ในขวดแก้วปริมาตร
ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมน้ำกลัน่ จนถึงขีดปริมาตร เขย่าให้เข้ากันใช้ปเิ ปตต์ดดู สาร
ละลายทีไ่ ด้ 2.0 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ในขวดแก้วปริมาตร ขนาด 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร
เติมน้ำกลัน่ จนถึงขีดปริมาตร เขย่าให้เข้ากัน
8.12.3.3 วิธวี เิ คราะห์
(1) ชัง่ ชิน้ ตัวอย่าง 4.0 กรัม ใส่ในชามกระเบือ้ งเคลือบ เติมกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 2 หยด ถึง
3 หยด แล้วเผาจนเป็นเถ้า
(2) ละลายเถ้าทีไ่ ด้ในสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร กรองลงในหลอดเทียบสี
หลอดทีห่ นึง่ เติมน้ำกลัน่ 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วเติมสารละลายกรดซัลฟิวริก 1 ลูกบาศก์
เซนติเมตร เขย่าให้เข้ากัน
(3) ใช้ปเิ ปตต์ดดู สารละลายมาตรฐานแบเรียม 10.0 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ในหลอดเทียบสีหลอด
ที่สอง แล้วเติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร และสารละลายกรด
ซัลฟิวริก 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร เขย่าให้เข้ากัน
(4) เปรียบเทียบความขุน่ ทีเ่ กิดขึน้ ในหลอดเทียบสีทง้ั สอง สารละลายในหลอดทีห่ นึง่ ต้องไม่ขนุ่ กว่า
สารละลายในหลอดทีส่ อง จึงจะถือว่ามีแบเรียมไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อกรัม
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8.13 คุณลักษณะทางชีวภาพ
8.13.1 การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์เนือ้ เยือ่ เพาะเลีย้ ง (cytotoxicity testing)
ให้ใช้วธิ ที ดสอบทีก่ ำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้วธิ ที ดสอบอืน่ ทีเ่ ทียบเท่าตามทีก่ ำหนดใน ISO 10993-5
ในกรณีทม่ี ขี อ้ โต้แย้งให้ใช้วธิ ที ดสอบในมาตรฐานเป็นวิธตี ดั สิน
8.13.1.1 เครือ่ งมือและอุปกรณ์
(1) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ได้แก่ ตู้ปราศจากเชื้อลามินาร์
แอร์โฟลว์ ตู้อบเพาะเชื้อชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ กล้องจุลทรรศน์ เครื่องมือนับเม็ดเลือด
(haemocytometer)
(2) อุปกรณ์ฆา่ เชือ้ ได้แก่ หม้อนึง่ อัด ตูอ้ บร้อน
(3) จานเลีย้ งเซลล์ขนาด 6 หลุม
(4) ขวดแก้วฝาเกลียวสำหรับเตรียมตัวอย่าง
(5) ขวดสำหรับเพาะเลีย้ งเซลล์เนือ้ เยือ่ (tissue culture flask) ขนาดพืน้ ที่ 75 ตารางเซนติเมตร
8.13.1.2 สารละลายและวิธเี ตรียม
(1) สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ทป่ี ราศจากเชือ้
ละลายโพแทสเซียมคลอไรด์ 0.2 กรัม โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 0.2 กรัม โซเดียม
คลอไรด์ 8.0 กรัม และไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตแอนไฮดรัส 1.15 กรัม ในน้ำกลัน่ แล้ว
เติมน้ำกลัน่ จนปริมาตรเป็น 1 000 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทำให้ปราศจากเชือ้ โดยการนึง่ ฆ่าเชือ้
ในหม้อนึง่ อัดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (121 ± 2) องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที หรือกรองผ่านแผ่น
กรองขนาด 0.22 ไมครอน
(2) สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต 100 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร ทีป่ ราศจากเชือ้
(3) สารละลายทริปซิน (trypsin) 0.5 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร ทีป่ ราศจากเชือ้
(4) สารละลายกลูทามีน (glutamine) 29.2 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร ทีป่ ราศจากเชือ้
(5) อาหารเลีย้ งเซลล์อเี กิลล์เอ็มอีเอ็ม (Eagle's MEM)
(6) อาหารเลีย้ งเซลล์สำหรับการเจริญเติบโต
เติมสารละลายกลูทามีน 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร สารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต 1.2 ลูกบาศก์
เซนติเมตร เซรุม่ ฟีทลั โบไวน์ (fetal bovine serum) 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงในอาหารเลีย้ ง
เซลล์อีเกิลล์เอ็มอีเอ็ม 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร โดยวิธีปราศจากเชื้อ เก็บไว้ในขวดแก้ว
ฝาเกลียวทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 2 องศาเซลเซียส ถึง 8 องศาเซลเซียส เก็บไว้ได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์
(7) สารละลายฟอร์มาลิน-คริสทัลไวโอเลต (formalin-crystal violet)
ละลายคริสทัลไวโอเลต 500 มิลลิกรัม และสารละลายฟอร์มาลดีไฮด์ (BP) 10 ลูกบาศก์
เซนติเมตร ด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ 90 ลูกบาศก์เซนติเมตร เก็บไว้ทอ่ี ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง
(8) สียอ้ มทริปแพนบลู (trypan blue stain) 4.0 กรัมต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
(9) วัสดุควบคุมเชิงบวก (positive material control) เป็นแผ่นพอลิไวนิลคลอไรด์ทม่ี ซี งิ ก์ไดเอทิล
ไดไทโอคาร์บาเมต ร้อยละ 0.1
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(10) วัสดุควบคุมเชิงลบ (negative material control) เป็นแผ่นพลาสติก เช่น พอลิเอทิลีน
พอลิโพรพิลนี หรือแผ่นยาง ทีป่ ราศจากสารเติมแต่ง
8.13.1.3 การเตรียมเซลล์เนือ้ เยือ่ เพาะเลีย้ ง
(1) การเตรียมสารแขวนตะกอนของเซลล์เนือ้ เยือ่
นำเซลล์เนือ้ เยือ่ L-929 (ATCC cell line CCL 1, NCTC clone 929) ทีเ่ พาะเลีย้ งไว้ในขวด
สำหรับเพาะเลีย้ งเซลล์ ขนาดพืน้ ที่ 75 ตารางเซนติเมตร มาล้างด้วยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์
เติมสารละลายทริปซิน 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร และอบในตูอ้ บเพาะเชือ้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (37 ± 1)
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 นาที ถึง 5 นาที เคาะขวดเบา ๆ จนเซลล์หลุดร่อนจากพืน้ ผิวขวด
แล้วจึงเติมอาหารเลีย้ งเซลล์สำหรับการเจริญเติบโต 3 ลูกบาศก์เซนติเมตร ถึง 5 ลูกบาศก์
เซนติเมตร ลงในขวด เขย่าขวดให้ได้สารแขวนตะกอนของเซลล์ทเ่ี ป็นเนือ้ เดียว นำสารแขวน
ตะกอนที่ได้นี้ไปวัดความเข้มข้นของเซลล์โดยดูดสารแขวนตะกอนของเซลล์ 0.1 ลูกบาศก์
เซนติเมตร มาผสมกับสียอ้ มทริปแพนบลู 0.1 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทิง้ ไว้เป็นเวลา 1 นาที แล้วนับ
จำนวนเซลล์ทม่ี ชี วี ติ พร้อมทัง้ คำนวณความเข้มข้นของเซลล์ในสารแขวนตะกอนโดยใช้เครือ่ งมือ
นับเม็ดเลือด ทำการเจือจางสารแขวนตะกอนของเซลล์นด้ี ว้ ยอาหารเลีย้ งเซลล์สำหรับการเจริญ
เติบโตให้ได้ความเข้มข้น 3 x 105 เซลล์ตอ่ ลูกบาศก์เซนติเมตร
(2) นำเซลล์เนือ้ เยือ่ เพาะเลีย้ งทีม่ คี วามเข้มข้น 3 x 105 เซลล์ตอ่ ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมลงใน
จานเลีย้ งเซลล์ขนาด 6 หลุม หลุมละ 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร แล้วนำไปอบในตูอ้ บเพาะเชือ้ ชนิด
คาร์บอนไดออกไซด์ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (37 ± 2) องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 วัน จนเซลล์
โตเป็นชัน้ เดีย่ ว (monolayer) อย่างน้อยร้อยละ 80 ของพืน้ ทีเ่ ลีย้ งเซลล์
8.13.1.4 วิธที ดสอบ
(1) การเตรียมชิน้ พลาสติกตัวอย่างและวัสดุควบคุม
(1.1) การเตรียมชิน้ พลาสติกตัวอย่าง
ตัดชิ้นพลาสติกจากภาชนะพลาสติกตัวอย่างอย่างน้อย 2 ชิ้น ให้มีพื้นที่ผิวชิ้นละไม่
น้อยกว่า 100 ตารางมิลลิเมตร ใส่ลงในขวดแก้วฝาเกลียว ล้างและนึง่ ฆ่าเชือ้ ในหม้อนึง่
อัด
(1.2) การเตรียมวัสดุควบคุม
เตรียมวัสดุควบคุมเชิงบวก และวัสดุควบคุมเชิงลบ ตามวิธใี นข้อ 8.13.1.4(1.1)
(2) ดูดอาหารเลีย้ งเซลล์ในจานเลีย้ งเซลล์แต่ละหลุมออก
(3) เติมอาหารเลีย้ งเซลล์สำหรับการเจริญเติบโต หลุมละ 0.8 ลูกบาศก์เซนติเมตร
(3.1) วางชิน้ ตัวอย่างทดสอบ 2 หลุม ๆ ละ 1 ชิน้
(3.2) วางวัสดุควบคุมเชิงบวก 2 หลุม ๆ ละ 1 ชิน้
(3.3) วางวัสดุควบคุมเชิงลบ 1 หลุม ๆ ละ 1 ชิน้
(3.4) เติมอาหารเลีย้ งเซลล์สำหรับการเจริญเติบโตเพือ่ ใช้เป็นแบลงก์ 1 หลุม
(4) นำจานเลีย้ งเซลล์ไปอบในตูอ้ บชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ทอ่ี ณ
ุ หภูมิ (37 ± 1) องศาเซลเซียส
เมือ่ ครบเวลา 24 ชัว่ โมง ให้ประเมินผลตามวิธใี นข้อ 8.13.1.5
–15–

มอก. 531–2546
8.13.1.5 การประเมินผล
หลังจากปล่อยให้เซลล์เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงในจานเลี้ยงเซลล์ สัมผัสกับชิ้นพลาสติกตัวอย่าง ชิ้นวัสดุ
ควบคุม และแบลงก์ เป็นเวลา 24 ชัว่ โมงแล้ว ดูความเป็นพิษทีเ่ กิดกับเซลล์ โดยดูลกั ษณะของเซลล์
และวง (zone) ด้วยกล้องจุลทรรศน์ บันทึกการตายของเซลล์ การเปลีย่ นแปลงรูปร่าง (morphological
change) และความหนาแน่นของเซลล์ทม่ี ชี วี ติ (cell density) แล้วประเมินผลตามตารางที่ 2 หลังจาก
บันทึกผลที่ 24 ชัว่ โมงแล้ว และต้องการเก็บเซลล์บนจานเลีย้ งเซลล์ไว้เป็นเวลานาน ให้ยดึ (fix) และ
ย้อมสีเซลล์ให้ตดิ บนจานเลีย้ งเซลล์ดว้ ยสารละลายฟอร์มาลิน-คริสทัลไวโอเลต
ตารางที่ 2 การประเมินระดับความเป็นพิษต่อเซลล์เนือ้ เยือ่ เพาะเลีย้ ง
(ข้อ 8.13.1.5)
ระดับ
(grade)
0
1
2
3
4

ปฏิกิริยา
(reactivity)
ไมเปนพิษ (none toxic)
เปนพิษนอยมาก (slightly toxic)
เปนพิษนอย (mild toxic)
เปนพิษปานกลาง (moderate toxic)
เปนพิษรุนแรง (severe toxic)

สภาพของเซลลเนื้อเยื่อ
(conditions of cell cultures)
ไมพบวงรอบ ๆ หรือภายใตชิ้นพลาสติกตัวอยาง
พบเซลลมีรูปรางผิดปกติภายใตชิ้นพลาสติกตัวอยาง
มีเซลลตายเปนวงจํากัดอยูในพื้นที่ใตชิ้นพลาสติกตัวอยาง
มีเซลลตายเปนวงแผขยายออกจากชิ้นพลาสติกตัวอยาง
0.5 เซนติเมตร-1.0 เซนติเมตร
มีเซลลตายเปนวงแผขยายออกจากชิ้นพลาสติกตัวอยาง
มากกวา 1.0 เซนติเมตร

8.13.1.6 การแปลผล
(1) การทดสอบจะมีผลเชือ่ ถือได้ ต่อเมือ่
(1.1) แบลงก์ และวัสดุควบคุมเชิงลบ ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ (ความเป็นพิษระดับ 0)
(1.2) วัสดุควบคุมเชิงบวก มีความเป็นพิษต่อเซลล์ระดับ 3 ขึน้ ไป
(2) เกณฑ์ตดั สิน
ผลการทดสอบจะถือว่าตัวอย่างไม่เป็นพิษต่อเซลล์เนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงเมื่อชิ้นพลาสติก
ตัวอย่างมีความเป็นพิษต่อเซลล์ไม่มากกว่าระดับ 2
8.13.2 สารไพโรเจน
ต้องเป็นไปตามวิธที ่ี 1 หรือวิธที ่ี 2
8.13.2.1 วิธที ่ี 1
(1) การเตรียมสารละลายทดสอบ
ตัดชิน้ พลาสติกจากภาชนะพลาสติกตัวอย่างทุกใบ ตรงบริเวณทีม่ เี นือ้ สม่ำเสมอและโค้งน้อย
ทีส่ ดุ ให้มขี นาดชิน้ ละประมาณ 4 ตารางเซนติเมตร นำมารวมกันให้มพี น้ื ทีผ่ วิ ภายในและภายนอก
รวมกันได้ 500 ตารางเซนติเมตร แล้วใส่ลงในขวดแก้วรูปกรวยขนาด 250 ลูกบาศก์เซนติเมตร
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ล้างด้วยน้ำกลัน่ 2 ครัง้ เทน้ำกลัน่ ออกให้แห้ง แล้วเติมสารละลายโซเดียมคลอไรด์สำหรับฉีด
100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ปิดจุก นำไปใส่ในหม้อนึง่ อัดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (121 ± 2) องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 30 นาที เก็บสารละลาย ทดสอบทีไ่ ด้ในภาชนะทีส่ ะอาด แห้งและปราศจากเชือ้ และ
ปรับอุณหภูมขิ องสารละลายทดสอบให้เท่ากับ 38.5 องศาเซลเซียส ก่อนทดสอบโดยใช้เครือ่ ง
อังน้ำ
(2) สัตว์ทใ่ี ช้ทดสอบ
กระต่ายที่มีสุขภาพดี มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 1.8 กิโลกรัม กระต่ายที่เคยผ่านการทดสอบ
สารไพโรเจนมาแล้ว สามารถนำมาใช้ทดสอบซ้ำได้อกี โดยเว้นช่วงการทดสอบให้หา่ งกัน 3 วัน
สำหรับกระต่ายทีม่ อี ณ
ุ หภูมริ า่ งกายปกติ และเว้นช่วงการทดสอบให้หา่ งกัน 14 วัน สำหรับ
กระต่ายทีม่ อี ณ
ุ หภูมริ า่ งกายสูงกว่าปกติภายหลังจากเสร็จสิน้ การทดสอบ มากกว่าหรือเท่ากับ
0.5 องศาเซลเซียส และให้กระต่ายทีใ่ ช้ทดสอบทุกตัวอดอาหารเป็นเวลา 18 ชัว่ โมง ก่อนเริม่
การทดสอบแต่ละครัง้
(3) วิธที ดสอบ
(1) วัดอุณหภูมริ า่ งกายของกระต่าย 3 ตัว เป็นเวลา 40 นาที จนได้อณ
ุ หภูมคิ งทีใ่ นช่วง
38.0 องศาเซลเซียส ถึง 39.8 องศาเซลเซียส (อุณหภูมปิ กติ, T1)
(2) ฉีดสารละลายทดสอบทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 38.5 องศาเซลเซียส (ข้อ 8.13.2.1(1)) เข้าทาง
เส้นเลือดดำทีบ่ ริเวณใบหู (marginal ear vein) ของกระต่ายทัง้ 3 ตัว ในปริมาณ 10
ลูกบาศก์เซนติเมตรต่อ กิโลกรัมของน้ำหนักกระต่ายแต่ละตัว
(3) วัดอุณหภูมริ า่ งกายของกระต่ายทุกตัวทุก ๆ 30 นาที เป็นเวลา 3 ชัว่ โมง หลังจากฉีด
(อุณหภูมทิ ดสอบ, T2) บันทึกอุณหภูมทิ เ่ี พิม่ ขึน้ สูงสุดของกระต่ายแต่ละตัว แล้วคำนวณ
ผลต่างระหว่างอุณหภูมทิ ดสอบกับอุณหภูมปิ กติ (T2-T1)
(4) การประเมิน
(1) ถ้าผลต่างระหว่างอุณหภูมทิ ดสอบกับอุณหภูมปิ กติ (T2-T1) ของกระต่ายทัง้ 3 ตัว
รวมกันแล้วไม่เกิน 1.4 องศาเซลเซียส และไม่มกี ระต่ายตัวใดมีผลต่างระหว่างอุณหภูมิ
ทดสอบกับอุณหภูมปิ กติ (T2-T1) มากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 องศาเซลเซียส ให้ถอื ว่า
ภาชนะพลาสติกตัวอย่างไม่มสี ารไพโรเจน
(2) ถ้ามีกระต่ายตัวใดตัวหนึง่ มีผลต่างระหว่างอุณหภูมทิ ดสอบกับอุณหภูมปิ กติ (T2-T1)
มากกว่าหรือเท่ากับ 0.6 องศาเซลเซียส หรือถ้ากระต่ายทัง้ 3 ตัว มีผลต่างระหว่าง
อุณหภูมทิ ดสอบกับอุณหภูมปิ กติ (T2-T1) รวมกันเกิน 1.4 องศาเซลเซียส ให้ทดสอบ
เพิม่ โดยใช้กระต่ายอีก 5 ตัว และผลต่างระหว่างอุณหภูมทิ ดสอบกับอุณหภูมปิ กติ (T2T1) ของกระต่ายทัง้ 8 ตัวรวมกันต้องไม่เกิน 3.7 องศาเซลเซียส และมีกระต่ายไม่เกิน
3 ตัว ทีม่ ผี ลต่างระหว่างอุณหภูมทิ ดสอบกับอุณหภูมปิ กติ มากกว่าหรือเท่ากับ 0.6
องศาเซลเซียส จึงจะถือว่าภาชนะพลาสติกตัวอย่างไม่มสี ารไพโรเจน
8.13.2.2 วิธที ่ี 2
ให้ปฏิบตั ติ าม USP 26 หัวข้อ Bacterial endotoxins test โดยใช้สารละลายทดสอบ ข้อ 8.13.2.1(1)
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8.13.3 การซึมผ่านของจุลนิ ทรีย์
8.13.3.1 จุลนิ ทรียท์ ใ่ี ช้ทดสอบ
ใช้เชือ้ บาซิลลัส ซับทิลสิ ATCC 6633 (Bacillus subtillis ATCC 6633) และเชือ้ ซาลโมเนลลา
คอเลอเรซูอสิ ATCC 10708 (Salmonella choleraesuis ATCC 10708 )
8.13.3.2 อาหารเลีย้ งเชือ้ และวิธเี ตรียม
(1) ฟลูอดิ ไทโอไกลโคเลตมีเดียม
แอล-ซีสทีน
0.5 กรัม
โซเดียมคลอไรด์
2.5 กรัม
เดกซ์โทรส
5.5 กรัม
อะการ์
0.75 กรัม
ยีสต์เอกซ์แทรกต์
5.0 กรัม
เคซีนทีถ่ กู ย่อยด้วยเอนไซม์จากตับอ่อน
(pancreatic digest of casein)
15.0 กรัม
โซเดียมไทโอไกลโคเลต
(หรือกรดไทโอไกลโคลิก 0.3 ลูกบาศก์เซนติเมตร)
0.5 กรัม
สารละลายเรซาซูรนิ โซเดียม
(resazurin sodium solution)
ร้อยละ 0.1 โดยปริมาตรทีเ่ ตรียมขึน้ ใหม่
1.0 ลูกบาศก์เซนติเมตร
น้ำกลัน่
1
ลูกบาศก์เดซิเมตร
นำแอล-ซีสทีน โซเดียมคลอไรด์ เดกซ์โทรส อะการ์ ยีสต์เอกซ์แทรกต์ และเคซีนทีถ่ กู ย่อยด้วย
เอนไซม์จากตับอ่อน มาผสมรวมกันในโกร่งและบดให้เข้ากัน เติมน้ำกลัน่ ลงไปเล็กน้อย คนให้
เข้ากันแล้วเทสารละลายทีไ่ ด้ใส่ในบีกเกอร์ ล้างโกร่งด้วยน้ำกลัน่ จำนวนทีเ่ หลือ เทรวมกันใน
บีกเกอร์ นำไปทำให้รอ้ น เติมโซเดียมไทโอไกลโคเลตหรือกรดไทโอไกลโคลิกลงไป ปรับความ
เป็นกรด-ด่างให้มคี า่ (7.1 ± 0.2) ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 โมลต่อลูกบาศก์
เดซิเมตร (ถ้าจำเป็นต้องกรอง ให้นำสารละลายทีไ่ ด้มาทำให้รอ้ นแต่ไม่ให้เดือด แล้วกรองใน
ขณะร้อนผ่านกระดาษกรองทีเ่ ปียกชืน้ ) เติมสารละลายเรซาซูรนิ โซเดียม ผสมให้เข้ากัน แล้ว
ฆ่าเชือ้ ในหม้อนึง่ อัดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน 103.4 กิโลพาสคัล เป็นเวลา
15 นาที
(2) ซอยบีนเคซีนไดเจสต์มเี ดียม
เคซีนทีถ่ กู ย่อยด้วยเอนไซม์จากตับอ่อน
17.0 กรัม
ซอยบีนมีลทีถ่ กู ย่อยด้วยเอนไซม์ปาเปน
(papaic digest soybean meal)
3.0 กรัม
โซเดียมคลอไรด์
5.0 กรัม
ไดเบสิกโพแทสเซียมฟอสเฟต
2.5 กรัม
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เดกซ์โทรส
2.5 กรัม
น้ำกลัน่
1 ลูกบาศก์เดซิเมตร
ผสมส่วนผสมทัง้ หมดเข้าด้วยกัน ต้มให้ละลาย แล้วปล่อยไว้ให้เย็นลงจนถึงอุณหภูมหิ อ้ งปรับ
ความเป็นกรด-ด่างให้เป็น (7.3 ± 0.2) ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 1 โมลต่อ
ลูกบาศก์เดซิเมตร กรอง แล้วฆ่าเชือ้ ในหม้อนึง่ อัดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 121 องศาเซลเซียส ความดัน
103.4 กิโลพาสคัล เป็นเวลา 15 นาที
8.13.3.3 การเตรียมเชือ้ เผือ่ ใช้ (stock culture)
(1) การเตรียมเชือ้ บาซิลลัส ซับทิลสิ
ให้เพาะลงบนอะการ์ผวิ เอียงของฟลูอดิ ไทโอไกลโคเลตมีเดียมทีม่ อี ะการ์ 20 กรัมต่อลูกบาศก์
เดซิเมตร นำไปอบเพาะเชือ้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส ถึง 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
24 ชัว่ โมง แล้วเก็บไว้ทอ่ี ณ
ุ หภูมิ 2 องศาเซลเซียส ถึง 8 องศาเซลเซียส
(2) การเตรียมเชือ้ ซาลโมเนลลา คอเลอเรซูอสิ
ให้เพาะลงบนอะการ์ผวิ เอียงของซอยบีนเคซีนไดเจสต์มเี ดียม ทีม่ อี ะการ์ 20 กรัมต่อลูกบาศก์
เดซิเมตร นำไปอบเพาะเชือ้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส ถึง 32 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
24 ชัว่ โมง แล้วเก็บไว้ทอ่ี ณ
ุ หภูมิ 4 องศาเซลเซียส
8.13.3.4 การเตรียมเชือ้ ทดสอบ (inoculum)
(1) ถ่ายเชื้อบาซิลลัส ซับทิลิส จากเชื้อเผื่อใช้ (ข้อ 8.13.3.3) ลงในขวดเพาะเชื้อขนาด 100
ลูกบาศก์เซนติเมตร ทีม่ ฟี ลูอดิ ไทโอไกลโคเลตมีเดียม 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร
(2) ถ่ายเชือ้ ซาลโมเนลลา คอเลอเรซูอสิ จากเชือ้ เผือ่ ใช้ (ข้อ 8.13.3.3) ลงในขวดเพาะเชือ้ ขนาด
100 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทีม่ ซี อยบีนเคซีนไดเจสต์มเี ดียม 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร
(3) นำขวดเพาะเชือ้ ในข้อ (1) และข้อ (2) ไปอบเพาะเชือ้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส ถึง 32
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่ โมง
8.13.3.5 วิธวี เิ คราะห์
(1) ใส่ฟลูอดิ ไทโอไกลโคเลตมีเดียม และซอยบีนเคซีนไดเจสต์มเี ดียม ลงในภาชนะพลาสติกตัวอย่าง
ตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่ 3 สดมภ์ท่ี 2 ให้ได้ปริมาณเท่ากับความจุทร่ี ะบุไว้ของภาชนะ
พลาสติกตัวอย่างนัน้ แล้วปิดให้สนิท
(2) วางภาชนะพลาสติกตัวอย่างตามข้อ (1) ลงในภาชนะทีเ่ หมาะสม (เช่น ขวดแก้วปากกว้างรูป
ทรงกระบอก อ่างแก้ว) ที่บรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเดียวกันกับที่มีอยู่ในภาชนะพลาสติก
ตัวอย่าง โดยให้พื้นที่ผิวภายนอกของภาชนะพลาสติกตัวอย่างแต่ละใบจมอยู่ใต้ผิวหน้าของ
อาหารเลีย้ งเชือ้ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 60
(3) เติมเชือ้ บาซิลลัส ซับทิลสิ ทีใ่ ช้ทดสอบ ลงในภาชนะทีบ่ รรจุฟลูอดิ ไทโอไกลโครเลตมีเดียมจำนวน
1 ขวด (100 ลูกบาศก์เซนติเมตร) ต่ออาหารเลีย้ งเชือ้ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร ผสมให้เข้ากัน
แล้วปิดปากภาชนะด้วยกระจก
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(4) เติมเชือ้ ซาลโมเนลลา คอเลอเรซูอสิ ทีใ่ ช้ทดสอบ ลงในภาชนะทีบ่ รรจุซอยบีนเคซีนไดเจสต์
มีเดียม จำนวน 1 ขวด (100 ลูกบาศก์เซนติเมตร) ต่ออาหารเลีย้ งเชือ้ 1 ลูกบาศก์เดซิเมตร
ผสมให้ เข้ากัน แล้วปิดปากภาชนะด้วยกระจก
(5) นำภาชนะในข้อ (3) และข้อ (4) ไปอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส ถึง 32
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 7 วัน
(6) เมือ่ ครบตามเวลาทีก่ ำหนด นำภาชนะพลาสติกตัวอย่างทัง้ หมดออกมาเขย่า ล้างด้านในโดยรอบ
ด้วยน้ำ แล้วนำไปแช่ในสารละลายโพรพานอลร้อยละ 60 โดยปริมาตร เป็นเวลา 120 วินาที
และล้างด้วยน้ำทีป่ ราศจากเชือ้ อีกครัง้ หนึง่
(7) ใช้แท่งแก้วร้อนแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 มิลลิเมตร เจาะผนังภาชนะพลาสติก
ตัวอย่าง (ข้อ (6)) บริเวณเหนือผิวหน้าของอาหารเลีย้ งเชือ้ ทีอ่ ยูภ่ ายในทันทีแล้วใช้เข็มฉีดยา
ทีป่ ราศจากเชือ้ ดูดอาหารเลีย้ งเชือ้ จากภาชนะพลาสติกตัวอย่างแต่ละใบตามปริมาณทีก่ ำหนดใน
ตารางที่ 3 สดมภ์ท่ี 4
(8) แบ่งอาหารเลีย้ งเชือ้ ทีด่ ดู เอาไว้จากภาชนะพลาสติกตัวอย่างแต่ละใบ (ข้อ (7)) ใส่ลงในขวด
เพาะเชือ้ ซึง่ บรรจุอาหารเลีย้ งเชือ้ ชนิดเดียวกัน ตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่ 3 สดมภ์ท่ี 5
โดยให้ปริมาตรทัง้ หมดของหารเลีย้ งเชือ้ ในขวดเพาะเชือ้ แต่ละใบเป็น 10.0 ลูกบาศก์เซนติเมตร
นำขวดเพาะเชือ้ ทัง้ หมดไปอบเพาะเชือ้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 30 องศาเซลเซียส ถึง 32 องศาเซลเซียส
เป็นเวลา 10 วัน
เมือ่ ครบตามเวลาทีก่ ำหนด สังเกตดูวา่ มีการเจริญของจุลนิ ทรียใ์ นขวดเพาะเชือ้ แต่ละใบหรือไม่
8.13.3.6 การประเมินผล
ให้ถือว่าภาชนะพลาสติกตัวอย่างไม่มีการซึมผ่านของจุลินทรีย์ต่อเมื่อขวดเพาะเชื้อทุกใบปราศจาก
การเจริญของจุลนิ ทรีย์
ตารางที่ 3 การทดสอบการซึมผ่านของจุลนิ ทรีย์
(ข้อ 8.13.3.5)
ความจุของภาชนะ
พลาสติกตัวอยาง

จํานวนภาชนะพลาสติก
ปริมาณอาหารเลี้ยงเชื้อที่ดูดจาก จํานวนขวดเพาะ
ตัวอยางที่ใชทดสอบ
ภาชนะพลาสติกตัวอยางแตละใบ เชือ้ ที่ใชทดสอบ
อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดละ รวม
ลูกบาศกเซนติเมตร
ใบ
ใบ
ใบ
ไมเกิน 100
5
10 รอยละ 1 โดยปริมาตรของ
1
ความจุ แตตองไมนอยกวา 0.1
ลูกบาศกเซนติเมตร
101 ถึง 500
3
6 รอยละ 1 โดยปริมาตรของความจุ
2
501 ขึ้นไป
1
2 รอยละ 1 โดยปริมาตรของความจุ
5
แตไมเกิน 25 ลูกบาศกเซนติเมตร
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8.13.4 การทำลายเม็ดเลือด
8.13.4.1 เครื่องมือ
(1) ตูอ้ บทีค่ วบคุมอุณหภูมไิ ด้ท่ี (70 ± 2) องศาเซลเซียส
(2) สเปกโทรโฟโตมิเตอร์ทม่ี คี วามยาวคลืน่ 540 นาโนเมตร
(3) เครื่องหมุนเหวี่ยง
(4) หม้อนึ่งอัด
(5) ตูอ้ บเพาะเชือ้ (incubator) ทีค่ วบคุมอุณหภูมไิ ด้ท่ี (37 ± 1) องศาเซลเซียส
8.13.4.2 สารเคมี สารละลาย และวิธเี ตรียม
(1) สารละลายโซเดียมคลอไรด์ ร้อยละ 0.9 โดยน้ำหนัก ทีป่ ราศจากเชือ้
(2) สารมาตรฐานอ้างอิงฮีโมโกลบิน (hemoglobin reference standard) 6 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร
(3) สารละลายแดรบคิน (Drabkin solution)
ละลายโซเดียมไบคาร์บอนเนต 1 กรัม โพแทสเซียมไซยาไนด์ 0.05 กรัม และโพแทสเซียมเฟอริ
ไซยาไนด์ 0.2 กรัม ในน้ำกลัน่ และเติมน้ำกลัน่ จนปริมาตรเป็น 1 000 ลูกบาศก์เซนติเมตร
8.13.4.3 การเตรียมเลือดกระต่าย
เจาะเลือดกระต่ายอย่างน้อย 3 ตัว ผสมกับสารป้องกันการแข็งตัวของเลือด เช่น แอซิดซิเทรตเด็กซ์
โทรส (acid citrate dextrose, ACD) ซิทริก ฟอสเฟตเด็กซ์โทรส (citric phosphate dextrose, CPD)
แยกเก็บในภาชนะเก็บเลือดของกระต่ายแต่ละตัวทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (4 ± 2) องศาเซลเซียส และควรนำมา
ทำการทดสอบภายใน 96 ชัว่ โมง
8.13.4.4 การเตรียมสารละลายทดสอบ
(1) ตัดภาชนะพลาสติกตัวอย่างแต่ละหน่วยตรงบริเวณทีม่ เี นือ้ สม่ำเสมอและโค้งน้อยทีส่ ดุ ให้ได้ ชิน้
พลาสติกพืน้ ทีเ่ ท่าๆ กัน นำมารวมกันให้พน้ื ทีผ่ วิ ภายในและภายนอกรวมกันได้ 120 ตาราง
เซนติเมตร สำหรับภาชนะพลาสติกหนาไม่เกินหรือเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตร และ 60 ตาราง
เซนติเมตร สำหรับภาชนะพลาสติกทีห่ นาเกิน 0.5 มิลลิเมตร แล้วนำมาตัดออกเป็นชิน้ ย่อยขนาด
ประมาณ 0.3 เซนติเมตร X 5 เซนติเมตร ใส่ลงในขวดแก้วรูปกรวย เติมน้ำกลัน่ สำหรับฉีด
70 ลูกบาศก์เซนติเมตร ปิดจุก เขย่าเป็นเวลา 30 นาที แล้วเทน้ำทิง้ ทำซ้ำเช่นเดียวกันนีอ้ กี
ครัง้ หนึง่ แล้วปล่อยไว้ให้แห้ง
(2) สกัดชิน้ พลาสติกตัวอย่างทีล่ า้ งด้วยน้ำกลัน่ เรียบร้อยแล้ว ด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ที่
ปราศจากเชือ้ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร พร้อมทัง้ ทำแบลงก์เปรียบเทียบโดยไม่ตอ้ งใส่ตวั อย่าง
ผนึกหรือปิดฝาให้สนิท
(3) นำภาชนะสำหรับสกัดทัง้ 2 ใบ ใส่ในหม้อนึง่ อัดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (121 ± 2) องศาเซลเซียส เป็นเวลา
1 ชัว่ โมง หรือใส่ในตูอ้ บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (70 ± 2) องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่ โมง หรือที่
อุณหภูมิ (50 ± 2) องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชัว่ โมง แล้วนำออกมาปล่อยไว้ให้เย็นทีอ่ ณ
ุ หภูมิ
ห้อง (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 22 องศาเซลเซียส) เขย่าอย่างแรงเป็นเวลาอย่างน้อย 5 นาที

–21–

มอก. 531–2546
แล้วเทสารละลายสกัดทีไ่ ด้และแบลงก์ในแต่ละภาชนะลงในภาชนะทีส่ ะอาด แห้ง และปราศจาก
เชือ้ ทันที นำไปเก็บไว้ในทีซ่ ง่ึ มีอณ
ุ หภูมไิ ม่ตำ่ กว่า 22 องศาเซลเซียส และต้องนำไปทดสอบต่อไป
ภายในเวลา 24 ชัว่ โมง หลังจากทีเ่ ตรียมได้
8.13.4.5 วิธที ดสอบ
(1) การเตรียมกราฟสอบเทียบ
(1.1) เตรียมสารละลายสอบเทียบ โดยใช้ปเิ ปตต์ดดู สารละลายมาตรฐานอ้างอิงฮีโมโกลบิน
10 ลูกบาศก์เซนติเมตร 5 ลูกบาศก์เซนติเมตร 2 ลูกบาศก์เซนติเมตร 1 ลูกบาศก์
เซนติเมตร และ 0.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใส่ลงในขวดแก้วปริมาตรขนาด 100
ลูกบาศก์เซนติเมตร จำนวน 5 ใบตามลำดับ เจือจางด้วยสารละลายแดรบคินจนถึง
ขีดปริมาตร สารละลายทีไ่ ด้จะมีความเข้มข้น 0.6 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
0.3 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร 0.06
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร และ 0.03 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ตามลำดับ
(1.2) วัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายสอบเทียบแต่ละความเข้มข้น โดยใช้สารละลาย
แดรบคินเป็นแบลงก์
(1.3) สร้างกราฟสอบเทียบระหว่างความเข้มข้นของฮีโมโกลบินมาตรฐาน เป็นมิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศก์เซนติเมตร กับค่าการดูดกลืนแสง
(2) การตรวจหาระดับพลาสมาฮีโมโกลบินในเลือด
(2.1) นำเลือดกระต่ายแต่ละภาชนะบรรจุ ตามข้อ 8.13.4.3 ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เซนติเมตร
ใส่ลงในหลอดหมุนเหวีย่ ง และนำไปหมุนเหวีย่ งในแนวระดับด้วยอัตราเร็ว 700 G ถึง
800 G นาน 15 นาที
(2.2) ดูดส่วนใสด้านบน (พลาสมา) 100 ลูกบาศก์มิลลิเมตร (ไมโครลิตร) เติมลงใน
สารละลายแดรบคิน 5.0 ลูกบาศก์เซนติเมตร ตัง้ ทิง้ ไว้ 15 นาที แล้วนำไปวัดค่าการ
ดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 540 นาโนเมตร โดยใช้สารละลายแดรบคินเป็นแบลงก์
(2.3) นำค่าการดูดกลืนแสงทีไ่ ด้ไปเทียบกับกราฟสอบเทียบ หาปริมาณฮีโมโกลบินในพลาสมา
ของเลือดกระต่ายแต่ละตัว เป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร
(2.4) ถ้าเลือดกระต่ายตัวใดมีปริมาณฮีโมโกลบินในพลาสมาเกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร จะไม่นำเลือดกระต่ายตัวนัน้ มาใช้ในการทดสอบต่อไป และต้องใช้เลือด
กระต่ายในการทดสอบ 3 ตัว
(3) การเจือจางเลือด
(3.1) นำเลือดกระต่ายแต่ละตัวทีผ่ า่ นการทดสอบหาปริมาณฮีโมโกลบินในพลาสมาแล้ว 20
ลูกบาศก์มลิ ลิเมตร เติมลงในสารละลายแดรบคิน 5.0 ลูกบาศก์เซนติเมตร ตัง้ ทิง้ ไว้
15 นาที
(3.2) นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 540 นาโนเมตร โดยใช้สารละลายแดรบคิน
เป็นแบลงก์ นำค่าการดูดกลืนแสงทีไ่ ด้ไปเทียบกับกราฟสอบเทียบ หาปริมาณฮีโมโกลบิน
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(3.3) เจือจางเลือดกระต่ายแต่ละตัวด้วยสารละลายโซเดียมคลอไรด์ที่ปราศจากเชื้อ ให้มี
ปริมาณฮีโมโกลบินอยูใ่ นช่วง (25.0 ± 2.5) มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร เป็นค่า
ฮีโมโกลบินปรากฏ (hemoglobin present)
(4) การทดสอบตัวอย่าง
(4.1) นำเลือดทีไ่ ด้จากข้อ 8.13.4.5(3.3) มาตัวละ 5.0 ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมสารละลาย
ทดสอบ 4.0 ลูกบาศก์เซนติเมตร นำไปบ่มในตูอ้ บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (37 ± 1) องศาเซลเซียส
นาน 4 ชัว่ โมง
(4.2) นำไปหมุนเหวีย่ งในแนวระดับ ด้วยอัตราเร็ว 100 G ถึง 200 G เป็นเวลา 15 นาที
(4.3) ดูดส่วนใสด้านบนออก ใส่ในหลอดหมุนเหวีย่ งใบใหม่ แล้วนำไปหมุนเหวีย่ งด้วยอัตรา
เร็ว 700 G ถึง 800 G เป็นเวลา 5 นาที ดูดส่วนใสด้านบนใส่ในหลอดแก้วใบใหม่
แล้วนำไปหาค่าดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด
(5) การหาค่าดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด
(5.1) นำส่วนใสจากข้อ 8.13.4.5(4.3) มา 1.0 ลูกบาศก์เซนติเมตร เติมลงในสารละลาย
แดรบคิน 3.0 ลูกบาศก์เซนติเมตร ทิง้ ไว้ 15 นาที
(5.2) นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 540 นาโนเมตร โดยใช้สารละลายแดรบคิน
เป็นแบลงก์ นำค่าการดูดกลืนแสงทีไ่ ด้ไปเทียบกับกราฟสอบเทียบ หาปริมาณฮีโมโกลบิน
เป็นค่าฮีโมโกลบินปลดปล่อย (hemoglobin released)
(5.3) คำนวณค่าดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือดจากสูตร
ดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด =

ฮีโมโกลบินปลดปล่อย x 100
ฮีโมโกลบินปรากฏ

(5.4) คำนวณค่าเฉลีย่ ของดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด แล้วเทียบหาระดับการแตกตัวของ
เม็ดเลือด ตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ระดับการแตกตัวของเม็ดเลือด
(ข้อ 8.13.4.5(5.4))
ดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด
0 ถึง นอยกวา 2
2 ถึง นอยกวา 10
10 ถึง นอยกวา 20
20 ถึง นอยกวา 40
40 ขึ้นไป

ระดับการแตกตัวของเม็ดเลือด
ไมมีการแตกตัว
มีการแตกตัวเล็กนอย
มีการแตกตัวปานกลาง
มีการแตกตัวอยางเห็นไดชัด
มีการแตกตัวอยางรุนแรง
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สิน
(ข้อ 7.1)
ก.1 รุน่ ในทีน่ ้ี หมายถึง ภาชนะพลาสติกชนิดเดียวกัน ทีท่ ำโดยกรรมวิธเี ดียวกันและในคราวเดียวกัน หรือทีท่ ำหรือ
ส่งมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับ ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างที่กำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชัก
ตัวอย่างอืน่ ทีเ่ ทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว้
ก.2.1 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบลักษณะทัว่ ไป ความจุ ความสม่ำเสมอของความหนา ความ
หยุน่ ตัว และเครือ่ งหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ให้ชกั ตัวอย่างโดยวิธสี มุ่ จากรุน่ เดียวกันตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่ ก.1
ก.2.1.2 จำนวนตัวอย่างทีไ่ ม่เป็นไปตามข้อ 5.1 ตามตารางที่ 1 รายการที่ 1 รายการที่ 2 และรายการที่ 6
และตามข้อ 6. ในแต่ละรายการ ต้องไม่เกินเลขจำนวนทีย่ อมรับทีก่ ำหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือว่า
ภาชนะพลาสติกรุน่ นัน้ เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบลักษณะทัว่ ไป ความจุ
ความสม่ำเสมอของความหนา ความหยุน่ ตัว และเครือ่ งหมายและฉลาก
(ข้อ ก.2.1)
ขนาดรุน
ใบ
ไมเกิน 1 200
1 201 ถึง 10 000
10 001 ขึ้นไป

ขนาดตัวอยาง
ใบ
20
32
50

เลขจํานวน
ที่ยอมรับ
2
3
5

ก.2.2 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบรูรว่ั ความทนทานต่อการตกกระแทก ความทนความดัน
ปริมาณอนุภาคปนเปือ้ น และความโปร่งแสง
ก.2.2.1 ให้ชกั ตัวอย่างโดยวิธสี มุ่ จากรุน่ เดียวกันจำนวน 20 ใบ
ก.2.2.2 ตัวอย่างทุกตัวอย่างต้องเป็นไปตามตารางที่ 1 รายการที่ 3 รายการที่ 5 รายการที่ 9 และรายการที่
10 และจำนวนตัวอย่างทีไ่ ม่เป็นไปตามตารางที่ 1 รายการที่ 4 ต้องไม่เกิน 1 ตัวอย่าง จึงจะถือว่า
ภาชนะพลาสติกรุน่ นัน้ เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด
ก.2.3 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบวัสดุ (เฉพาะพอลิไวนิลคลอไรด์) ปริมาณกากทีเ่ หลือจาก
การเผา คุณลักษณะด้านความปลอดภัย ปริมาณแคลเซียม ปริมาณโลหะหนัก ปริมาณไวนิลคลอไรด์
โมโนเมอร์ และคุณลักษณะทางชีวภาพ
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ก.2.3.1 ให้ชกั ตัวอย่างโดยวิธสี มุ่ จากรุน่ เดียวกันตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่ ก.2
ก.2.3.2 ตัวอย่างต้องเป็นไปตามข้อ 4.2 และตามตารางที่ 1 รายการที่ 8 รายการที่ 11 รายการที่ 12 รายการที่
13 รายการที่ 14 และรายการที่ 15 ทุกรายการ จึงจะถือว่าภาชนะพลาสติกรุน่ นัน้ เป็นไปตามเกณฑ์
ทีก่ ำหนด
ตารางที่ ก.2 แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบวัสดุ (เฉพาะพอลิไวนิลคลอไรด์)
ปริมาณกากทีเ่ หลือจากการเผา คุณลักษณะด้านความปลอดภัย ปริมาณแคลเซียม ปริมาณโลหะหนัก
ปริมาณไวนิลคลอไรด์โมโนเมอร์ และคุณลักษณะทางชีวภาพ
(ข้อ ก.2.3)
ขนาดรุน
ใบ
ไมเกิน 1 200
1 201 ถึง 10 000
10 001 ขึ้นไป

ขนาดตัวอยาง
ใบ
20
32
50

ก.2.4 การชักตัวอย่างและการยอมรับสำหรับการทดสอบการซึมผ่านของไอน้ำ
ก.2.4.1 ให้ชกั ตัวอย่างโดยวิธสี มุ่ จากรุน่ เดียวกันตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่ ก.3
ก.2.4.2 จำนวนตัวอย่างทีไ่ ม่เป็นไปตามตารางที่ 1 รายการที่ 7 ต้องไม่เกินเลขจำนวนทีย่ อมรับทีก่ ำหนดใน
ตารางที่ ก.3 จึงจะถือว่าภาชนะพลาสติกรุน่ นัน้ เป็นไปตามเกณฑ์ทก่ี ำหนด
ตารางที่ ก.3 แผนการชักตัวอย่างสำหรับการทดสอบการซึมผ่านของไอน้ำ
(ข้อ ก.2.4)
ขนาดรุน
ใบ
ไมเกิน 1 200
1 201 ถึง 10 000
10 001 ขึ้นไป

ขนาดตัวอยาง
ใบ
20
32
50

เลขจํานวน
ที่ยอมรับ
1
2
3

ก.3 เกณฑ์ตดั สิน
ตัวอย่างภาชนะพลาสติกต้องเป็นไปตามข้อ ก.2.1.2 ข้อ ก.2.2.2 ข้อ ก.2.3.2 และข้อ ก.2.4.2 ทุกข้อ จึงจะ
ถือว่าภาชนะพลาสติกรุน่ นัน้ เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
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