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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

ภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุผลิตภัณฑ
เภสัชปราศจากเชื้อ
1. ขอบขาย
1.1

1.2

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะภาชนะพลาสติกที่ใชบรรจุผลิตภัณฑเภสัชปราศจาก
เชื้อที่เปนของเหลวสําหรับฉีดเขาสูรางกาย โดยไมรวมถึงอุปกรณประกอบอื่นๆ ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้
จะเรียกวา “ภาชนะพลาสติก”
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมกระบอกฉีดยาพลาสติกที่บรรจุผลิตภัณฑเภสัชปราศจาก
เชื้อพรอมใช

2. บทนิยาม
2.1

2.2

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้
ผลิตภัณฑเภสัชปราศจากเชื้อ (sterile pharmaceutical products) หมายถึง ของเหลวที่ผานกรรมวิธีการทําให
ปราศจากเชื้อแลว ที่ใชฉีดเขาสูรางกายเพื่อการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรคหรือความ
เจ็บปวยของมนุษยและสัตวหรือเพื่อใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือการกระทําหนาที่ใด ๆ ของ
รางกายของมนุษยหรือสัตว
พลาสติกหลายชั้น (multilayer plastic) หมายถึง พลาสติกที่ประกอบดวยแผนพลาสติกตั้งแต 2 ชัน้ ขึ้นไปอัด
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. วัสดุ
4.1

การทดสอบชนิดของภาชนะพลาสติกใหใชเครื่องฟูเรียทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร (FTIR)
หรือเครื่องมืออื่นที่เทียบเทา
4.2 กรณีภาชนะพลาสติกชนิดพลาสติกหลายชัน้ ใหทดสอบชนิดเฉพาะชั้นที่สัมผัสกับผลิตภัณฑเทานัน้
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. คุณลักษณะที่ตองการ
5.1

ลักษณะทั่วไป
5.1.1 ตองไมมีสี โปรงแสง และมองเห็นผลิตภัณฑเภสัชที่บรรจุอยูภายในไดชัด
5.1.2 พื้นผิวภายในของภาชนะพลาสติกตองสะอาด เรียบ ยกเวนตะเข็บที่เกิดจากแบบ (mould) และไมมี
ตําหนิซึ่งอาจเปนผลเสียตอการใชงาน
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ
5.2 คุณลักษณะทางฟสิกส
5.2.1 รูรั่ว
ตองไมมีรูรั่ว
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.4
5.2.2 ความทนตอการตกกระแทก (ยกเวนภาชนะพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด)
ตองไมรั่วหรือแตก
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.5
5.2.3 ความสม่ําเสมอของความหนา (เฉพาะภาชนะพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด)
ผลตางของความหนาคาสูงสุดกับคาต่ําสุด ตองไมเกิน 0.05 mm
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.6
5.2.4 ความทนความดัน (เฉพาะภาชนะพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด)
ตองไมรั่วซึม
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.7
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5.2.5 ความยืดหยุน (เฉพาะภาชนะพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด)
สารละลายตองไหลออกไดหมดโดยไมมอี ากาศไหลเขาไปแทนที่ขณะไหล
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.8
5.2.6 การซึมผานของไอน้ํา
มวลของน้ําทีห่ ายไปตองไมเกิน 0.20%
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.9
5.2.7 ปริมาณกากทีเ่ หลือจากการเผา
ตองไมเกิน 0.10%
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.10
5.2.8 ปริมาณอนุภาคปนเปอน
ขนาดเสนผานศูนยกลางตั้งแต 10 μm ตองไมเกิน 25 อนุภาคตอมิลลิลิตร และขนาดเสนผานศูนยกลาง
ตั้งแต 25 μm ตองไมเกิน 3 อนุภาคตอมิลลิลิตร
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.11
5.3 คุณลักษณะทางเคมี
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 ปริมาณกากทีไ่ มระเหย
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 ตะกัว่ 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 ความเปนพิษตอเซลลเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง
ตองไมเปนพิษตอเซลลเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.14
5.4.2 สารไพโรเจน
เมื่อทดสอบตามขอ 8.15 แลว ปริมาณแบคทีเรียลเอ็นโดท็อกซิน ตองไมเกิน 20.0 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอ
ภาชนะพลาสติกตัวอยาง
5.4.3 การซึมผานของจุลินทรีย
ตองไมมีการซึมผานของจุลินทรีย
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.16
5.4.4 การทําลายเม็ดเลือด
ตองไมมีการทําลายเม็ดเลือด
การทดสอบใหปฏิบัติตามภาคผนวก ก.
5.5 ความคงทนของเครื่องหมายและฉลาก
เมื่อทดสอบตามขอ 8.17 แลว ฉลากตองยังคงติดอยูที่ภาชนะพลาสติกตําแหนงเดิม และเครื่องหมายหรือ
ขอความใดๆ ที่ฉลากหรือที่ภาชนะพลาสติกตองอานไดชัดเจน

6. เครื่องหมายและฉลาก
6.1

6.2

ภาชนะพลาสติกที่ทําจากพอลิเอทิลีนหรือพอลิโพรพิลีน หรือทั้งสองอยาง
ในเนื้อภาชนะพลาสติกทุกใบ อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็น
ไดงาย ชัดเจน ถาวร
(1) ชนิด
(2) ความจุ เปนมิลลิลิตร พรอมขีดบอกปริมาตร
(3) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ภาชนะพลาสติกที่ทําจากพอลิไวนิลคลอไรดหรือพลาสติกหลายชั้น
ที่ภาชนะพลาสติกทุกใบ อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็น ไดงาย
ชัดเจน
(1) ชนิด
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6.3

(2) ความจุ เปนมิลลิลิตร
(3) คําเตือนวาใช DEHP เปนสารเติมแตง
(4) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ําหนดไวขางตน

7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
7.1

การชักตัวอยางและเกณฑตัดสินใหเปนไปตามภาคผนวก ข.

8. การทดสอบ
8.1

ปริมาณพอลิไวนิลคลอไรดเรซิน
8.1.1 เครื่องมือ
อุปกรณสําหรับวิธีออกซิเจนฟลาสกคอมบัสชัน (oxygen flask combustion) ประกอบดวยขวดแกว
บอโรซิลิเกต รูปกรวย ขนาดประมาณ 500 ml ปดดวยจุกแกว ที่ยึดกับที่เสียบตัวอยางทําจากลวด
แพลทินัมสานเปนตาขาย ขนาดประมาณ 1.5 cm x 2 cm (ดังรูปที่ 1)

รูปที่ 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
-5-

มอก. 531–2558
8.1.2.4 สารละลายเฟอรริกแอมโมเนียมซัลเฟต
ละลายเฟอรริกแอมโมเนียมซัลเฟต 100 g ในน้ํากลั่น 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
สอดหอตัวอยางเขาไปในที่เสียบตัวอยางทีท่ ําจากลวดแพลทินัม
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
ปริมาณพอลิไวนิลคอลไรดเรเซิน
เปนมิลลิกรัม


M
M AgNO
 VNH SCN  
3
4
= 10   NH 4SCN
  6.25 

M AgNO
0.1



3




เมื่อ M NH 4SCN คือ ความเขมขนของสารละลายแอมโมเนียมไทโอไซยาเนต เปนโมลาร
VNH SCN คือ ปริมาตรของสารละลายแอมโมเนียมไทโอไซยาเนต เปนมิลลิลิตร
4
8.2

M AgNO
3

คือ ความเขมขนของสารละลายซิลเวอรไนเทรต เปนโมลาร

ปริมาณ DEHP
8.2.1 เครื่องมือ
8.2.1.1 อุปกรณสําหรับทําทินเลเยอรโครมาโทกราฟ ประกอบดวย แผนแกวที่เคลือบดวยซิลิกาเจลจีเอฟ
254 ซึ่งตอไปจะเรียกวา แผนรงคเลข
8.2.1.2 ตูโครมาโทกราฟ
8.2.1.3 เครื่องใหแสงอัลตราไวโอเลตที่ความยาวคลื่น 254 nm
8.2.1.4 เครื่องอังน้ํา
8.2.1.5 เครื่องสกัดรีฟลักซคอนเดนเซอร
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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 เติมอีเทอรที่ปราศจาก
เพอรออกไซด 200 ml ใหความรอนภายใตรีฟลักซคอนเดนเซอร เปนเวลา 12 h
8.2.3.2 แยกกากและสารละลายออกจากกัน
8.2.3.3 นําสารละลายไประเหยจนแหงโดยการลดความดันดวยเครื่องอังน้ําที่อุณหภูมิ 30 °C
8.2.3.4 ละลายกากทีเ่ หลืออยูดวยโทลูอีน 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 ที่อิ่มตัวดวย
โทลูอีน 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 ครั้ง นําอีเทอรที่ไดทั้งหมดไประเหยใหแหง กากที่ไดตองหนักไม
เกิน 40 mg
8.3 ปริมาณไวนิลคลอไรดโมโนเมอร
8.3.1 เครื่องมือ
8.3.1.1 เฮดสเปซกาซโครมาโทกราฟ
8.3.1.2 เครื่องอังน้ํา ที่ควบคุมอุณหภูมิที่ (60+1) °C
8.3.1.3 เครื่องชั่งละเอียด 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 ใสลงในไวแอลแกวขนาด 50 ml เติมสารละลายมาตรฐานภายใน 10.0 ml ปดจุก
ไวแอลแกวใหสนิท เขยา หลีกเลี่ยงไมใหของเหลวภายในสัมผัสกับจุกปด วางไวแอลแกวในเครื่อง
อังน้ําที่อุณหภูมิ (60+1) °C เปนเวลา 2 h
8.3.5 การเตรียมสารละลายปฐมภูมิไวนิลคลอไรด
ตองเตรียมสารละลายนี้ในตูอ ากาศไหลเวียน (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 อีกครั้งหนึ่ง ตอเข็มฉีดยาเขากับกระบอกฉีดยา แลวลดปริมาตรกาซ
ในกระบอกฉีดยาจาก 50 ml ลงเหลือ 25 ml
8.3.5.4 ฉีดกาซไวนิลคลอไรดที่เหลือเขาในไวแอลแกวอยางชาๆ เขยาเบาๆ หลีกเลี่ยงไมใหของเหลว
ภายในสัมผัสกับเข็มฉีดยา
8.3.5.5 ชั่งมวลไวแอลแกวอีกครั้งหนึ่ง มวลที่เพิ่มขึ้นจะไดประมาณ 60 mg (สารละลายที่ได 1 μl มีไวนิล
คลอไรดประมาณ 1.2 μg) ตั้งไว 2 h เก็บสารละลายนี้ในตูเย็น
8.3.6 การเตรียมสารละลายมาตรฐานไวนิลคลอไรด
อัตราสวนสารละลายปฐมภูมิไวนิลคลอไรด : ไดเมทิลอะเซตาไมด เปน 1:3 โดยปริมาตร
8.3.7 การเตรียมสารละลายอางอิง
8.3.7.1 ใชปเปตตดดู สารละลายมาตรฐานภายใน 10.0 ml ลงในไวแอลแกวขนาด 50 ml จํานวน 6 ขวด ปด
จุกไวแอลแกวใหสนิท
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 วางไวแอลแกวในเครื่องอังน้ําที่
อุณหภูมิ (60+1) °C เปนเวลา 2 h
8.3.8 วิธีวิเคราะห
วิเคราะหปริมาณไวนิลคลอไรดในสารละลายทดสอบ โดยใชเฮดสเปซกาซโครมาโทกราฟ ที่มีภาวะ
เครื่องดังนี้
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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 รูรั่ว
8.4.1 เครื่องมือ
เครื่องอัดอากาศที่มีมาตรความดันวัดไดตั้งแต 0 kPa ถึง 5 kPa
8.4.2 วิธีทดสอบ
8.4.2.1 อั ด อากาศเข า ไปในภาชนะพลาสติ ก ตั ว อย า งด ว ยเครื่ อ งอั ด อากาศจนความดั น ภายในภาชนะ
พลาสติกตัวอยางมีคา (1.5+0.15) kPa
8.4.2.2 จุมภาชนะพลาสติกตัวอยางที่อัดอากาศแลวลงในน้ํา ใหสวนบนสุดของภาชนะพลาสติกตัวอยาง
อยูต่ํากวาระดับผิวน้ํา (20+2) cm เปนเวลา (1.5+0.5) min สังเกตฟองอากาศ หากมีฟองอากาศปุด
ขึ้นมาแสดงวาภาชนะพลาสติกตัวอยางมีรูรั่ว
8.5 ความทนตอการตกกระแทก (ยกเวนภาชนะพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด)
ใสน้ําลงในภาชนะพลาสติกตัวอยางเทาความจุที่ระบุไว ปดใหสนิท ปลอยภาชนะพลาสติกตัวอยางจาก
ระดับความสูงตามตารางที่ 1 ใหตกอยางอิสระลงบนพื้นแข็งเรียบที่อุณหภูมิ 20 °C ถึง 30 °C แลวตรวจ
พินิจภาชนะพลาสติกตัวอยาง
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ตารางที่ 1 ความจุระบุของภาชนะพลาสติกตัวอยางและระดับความสูงที่ปลอยภาชนะพลาสติกตัวอยาง
(ขอ 8.5)
ความจุระบุ

ระดับความสูงที่ปลอย
ภาชนะพลาสติกตัวอยาง
m
1.00
0.75
0.50
0.25

ml
นอยกวา 750
750 ถึง 1 499
1 500 ถึง 2 499
ตั้งแต 2 500
8.6

ความสม่ําเสมอของความหนา (เฉพาะภาชนะพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด)
8.6.1 เครื่องมือ
เครื่องวัดความหนาที่วดั ไดละเอียด 0.001 mm
8.6.2 วิธีวัด
ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยาง แลววัดความหนาของภาชนะพลาสติกที่ตําแหนงตางๆ กัน 5 ตําแหนง
(ยกเวนสวนที่เปนตะเข็บหรือรอยนูน) แตละตําแหนงใหหางกันพอสมควร แลวรายงานผลตางระหวาง
ความหนาสูงสุดกับความหนาต่ําสุดที่วดั ได
8.7 ความทนความดัน (เฉพาะภาชนะพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด)
8.7.1 เครื่องมือ
เครื่องอัดความดัน
8.7.2 สารละลาย
สารละลายฟลูออเรสซีนโซเดียมในน้ํา (1 g ในน้ํา 1 000 ml)
8.7.3 วิธีทดสอบ
ใสสารละลายฟลูออเรสซีนโซเดียมลงในภาชนะพลาสติกตัวอยางจนเต็ม ปดดวยจุกที่ตอกับเครื่องอัด
ความดัน แลวหุมใหทวั่ และสนิทดวยกระดาษกรองสีขาว อัดความดันใสภาชนะพลาสติกตัวอยางใหได
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 เข็มเจาะภาชนะบรรจุขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอก 5.0 mm - 5.3 mm
ยาว 27 mm - 29 mm ของชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดใชครั้งเดียว
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8.9

การซึมผานของไอน้ํา
8.9.1 เครื่องมือ
8.9.1.1 ตูที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (25+2) °C ความชืน้ สัมพัทธ (65+5)%
8.9.1.2 เครื่องชั่งละเอียด 0.1 mg
8.9.2 วิธีทดสอบ
8.9.2.1 ชั่งภาชนะพลาสติกตัวอยางพรอมฝาปด ใหทราบมวลแนนอน เปน m1
8.9.2.2 บรรจุน้ํากลั่นลงในภาชนะพลาสติกตัวอยางใหไดปริมาตรเทากับความจุที่ระบุไว ปดฝาใหสนิทชั่ง
มวล เปน m2
8.9.2.3 นําไปเก็บในตูท ี่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (25+2) °C ความชื้นสัมพัทธ (65+5)% เปนเวลา (336+1) h
เมื่อครบตามระยะเวลาทีก่ ําหนด นําไปชั่งมวล เปน m3
คํานวณหาน้ําที่หายไป จากสูตร

น้ําที่หายไป เปนรอยละ = mm2  mm3 × 100
2
1
เมื่อ m1 คือ มวลของภาชนะพลาสติกตัวอยางพรอมฝาปด เปนกรัม
m2 คือ มวลของภาชนะพลาสติกตัวอยางที่บรรจุน้ํากลั่นกอนทดสอบ เปนกรัม
m3 คือ มวลของภาชนะพลาสติกตัวอยางที่บรรจุน้ํากลั่นหลังทดสอบ เปนกรัม
8.10 ปริมาณกากทีเ่ หลือจากการเผา
8.10.1 เครื่องมือ
8.10.1.1 เครื่องชั่งละเอียด 0.1 mg
8.10.1.2 เตาเผาไฟฟาทีป่ รับและควบคุมอุณหภูมิไดที่ (550+50) °C
8.10.1.3 ครูซิเบิลแพลทินัม ควอตซ หรือกระเบื้องเคลือบ ที่เผาที่อุณหภูมิ (550+50) °C และชั่งที่อุณหภูมิหอง
จนไดมวลคงที่ 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 แตละใบใหมีพนื้ ที่เทาๆ กัน นํามารวมกันตัดเปน
ชิ้นเล็กๆ ผสมรวมกัน แบงมาประมาณ 5 g ชั่งใหทราบมวลแนนอน เปน m2 ใสลงในครูซิเบิล
8.10.3.2 หยดกรดซัลฟวริกเขมขน 2 หยดถึง 3 หยด ลงในครูซิเบิล เผาดวยไฟออนๆ จนพลาสติกกลายเปน
ถาน (carbonize) ทิ้งไวใหเย็น หยดกรดซัลฟวริกเขมขนลงไปอีกเล็กนอย เผาตอดวยไฟออนๆจน
หมดควัน แลวเผาตอในเตาเผาไฟฟาที่อุณหภูมิ (550+50) °C เปนเวลา 1 h นําออกมาใสในเดซิก
เคเตอร ปลอยไวใหเย็นที่อุณหภูมหิ อง ชั่ง แลวเผาซ้ําครั้งละ 30 min จนไดมวลคงที่เปน m3
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คํานวณปริมาณกากทีเ่ หลือจากการเผา จากสูตร
กากที่เหลือจากการเผา เปนรอยละ = m3m m1 x 100
2
เมื่อ m1 คือ มวลของครูซิเบิล เปนกรัม
m2 คือ มวลของภาชนะพลาสติกตัวอยาง เปนกรัม
m3 คือ มวลของครูซิเบิลและกากที่เหลือจากการเผา เปนกรัม
8.11 ปริมาณอนุภาคปนเปอน
8.11.1 ภาวะทดสอบ
ทําในที่ที่ปราศจากฝุน อุปกรณและเครื่องมือตองสะอาด
8.11.2 เครื่องมือ
8.11.2.1 เครื่องนับจํานวนอนุภาคที่ทาํ งานดวยวิธีการกั้นแสง (light blockage method)
8.11.2.2 น้ํากลั่นสําหรับทํายาฉีด (water for injection) ที่กรองผานเยื่อกรองที่มีรพู รุนขนาด 0.2 μm แลว
8.11.3 วิธีวิเคราะห
ใสน้ํากลั่นสําหรับทํายาฉีด ที่กรองผานเยื่อกรองที่มีรูพรุนขนาด 0.2 μm แลว ลงในภาชนะพลาสติก
ตัวอยางเทาความจุที่ระบุไว นําไปผานกระบวนการทําใหปราศจากเชื้อ เก็บไวอยางนอย 12 h นํา
สารละลายที่ไดไปนับจํานวนอนุภาค โดยเปรียบเทียบกับสารละลายแบลงก
หมายเหตุ สารละลายแบลงก คือน้ํากลั่นสําหรับทํายาฉีดที่กรองผานเยื่อกรองที่มรี ูพรุนขนาด 0.2 μm
8.12 คุณลักษณะของสารละลายที่สกัดได
8.12.1 การเตรียมตัวอยางรวม
ตัดภาชนะพลาสติก ตัว อยางทุกใบตรงบริเ วณที่มี ความหนาสม่ําเสมอและโค งนอ ยที่ สุด ให ไ ดชิ้ น
พลาสติกพื้นที่เทาๆ กัน นํามารวมกันใหพื้นที่ผิวทั้งสองดานรวมกันได 1 200 cm2 สําหรับพลาสติกที่มี
ความหนาไมเกิน 0.5 mm และ 600 cm2 สําหรับพลาสติกที่มีความหนาเกิน 0.5 mm
8.12.2 การเตรียมสารละลายที่สกัดไดและสารละลายแบลงก
8.12.2.1 เครื่องมือ
(1) หมอนึ่งอัด ทีค่ วบคุมอุณหภูมิไดที่ (121+2) °C
(2) ตูอบ ที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (70+2) °C
(3) ภาชนะแกวบอโรซิลิเกตขนาด 300 ml พรอมฝาที่ปดไดสนิท
8.12.2.2 วิธีเตรียม
(1) สารละลายที่สกัดได
ตัดชิ้นพลาสติกตามขอ 8.12.1 ออกเปนชิ้นยอย ขนาดกวางประมาณ 0.5 cm และยาวประมาณ
1 cm ถึง 5 cm ลางดวยน้ํากลั่น ปลอยไวใหแหงที่อณ
ุ หภูมิหองในที่สามารถปองกันการ
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ปนเปอนได แลวใสลงในภาชนะแกวบอโรซิลิเกต เติมน้ํากลั่นลงไป 200.0 ml ปดฝาใหสนิท
นําไปใสในหมอนึ่งอัดที่อุณหภูมิ (121+2) °C เปนเวลา 1 h ปลอยไวใหเย็นจนถึงอุณหภูมิหอง
สําหรับภาชนะพลาสติกที่ทาํ จากพลาสติกหลายชั้น
ใหเติมน้าํ กลั่นลงในภาชนะพลาสติก
ตัวอยางตามความจุที่ระบุไว บันทึกปริมาตรน้ํากลั่นและพื้นทีภ่ ายในภาชนะพลาสติกตัวอยาง
ปดใหสนิท นําไปใสในหมอนึ่งอัดที่อุณหภูมิ (121+2) °C เปนเวลา 1 h
ถาภาชนะพลาสติกเปลี่ยนแปลงรูปรางที่อุณหภูมิ (121+2) °C ใหเตรียมสารละลายตัวอยางที่
อุณหภูมิสูงสุดที่ภาชนะพลาสติกไมเปลี่ยนแปลงรูปรางโดยเลือกใชภาวะใดภาวะหนึง่ ตอไปนี้
คือ 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 หรือที่อุณหภูมิ(37+2) °C เปนเวลา (72+2) h
(2) สารละลายแบลงก
ใหเตรียมโดยวิธีเดียวกับการเตรียมสารละลายที่สกัดได แตไมตองใสตวั อยาง
8.12.2.3 ใหนําสารละลายที่สกัดไดและสารละลายแบลงกไปทําการทดสอบตามขอ 8.12.3 ตอไป
8.12.3 วิธีทดสอบ
8.12.3.1 ลักษณะสารละลาย
ตองใส ไมมีสี จึงจะวิเคราะหรายการอื่นๆ ตอไป
8.12.3.2 การเกิดฟอง
ใชปเปตตดดู สารละลายที่สกัดได 5 ml ใสในหลอดแกวขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 15 mm
ยาว 200 mm ปดฝาใหสนิท เขยาอยางแรงเปนเวลา 3 min สังเกตฟองที่เกิดขึ้นพรอมจับเวลา
8.12.3.3 ความเปนกรด-ดาง
(1) ใชปเปตตดดู สารละลายที่สกัดไดและสารละลายแบลงกอยางละ 20 ml ใสในบีกเกอรขนาด
25 ml อยางละใบ
(2) เติมสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด 1 g/l ลงในบีกเกอรทั้ง 2 ใบๆ ละ 1 ml วัดคาความเปน
กรด-ดางของสารละลายในบีกเกอรแตละใบดวยเครื่องวัดความเปนกรด-ดาง
8.12.3.4 ปริมาตรโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนตที่ใชทําปฏิกิริยา
(1) เครื่องมือ
ขวดแกวรูปกรวยขนาด 100 ml พรอมจุกแกว จํานวน 2 ใบ
(2) สารเคมี สารละลายและวิธีเตรียม
(2.1) สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนต 0.002 mol/l
ละลายโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนต 31.6 mg ดวยน้ํากลัน่ จํานวนเล็กนอยในขวดแกว
ปริมาตรขนาด 100 ml เติมน้ํากลั่นจนถึงขีดปริมาตร เขยาใหเขากัน เก็บสารละลายที่
ไดในขวดสีชา
-13-

มอก. 531–2558
(2.2) สารละลายกรดซัลฟวริก 5.7% โดยปริมาตร
(2.3) สารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต 0.01 mol/l
ละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต 2.6 g และโซเดียมคารบอเนต 20 mg ดวยน้าํ กลั่นที่เพิง่
ตมเดือดและปลอยไวใหเย็นจํานวนเล็กนอยในขวดแกวปริมาตรขนาด 1 000 ml เติม
น้ํากลั่นที่เพิ่งตมเดือดและปลอยไวใหเย็นแลวจนถึงขีดปริมาตร เขยาใหเขากัน
(2.4) อินดิเคเตอรแปงที่เตรียมใหมๆ
ละลายแปง (soluble starch) 1 g ดวยน้ําเย็น 10 ml เทลงในน้ําเดือด 200 ml อยางชาๆ
และคนอยางสม่ําเสมอ ตมสารละลายที่ไดใหเดือดจนกระทั่งมีลักษณะโปรงใส
(2.5) โพแทสเซียมไอโอไดด
(3) วิธีวิเคราะห
(3.1) ใชปเปตตดดู สารละลายที่สกัดได 20 ml ใสในขวดแกวรูปกรวยใบที่หนึ่ง เติม
สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนต 20 ml และสารละลายกรด
ซัลฟวริก 1.0 ml แลวตมใหเดือดเปนเวลา 3 min ปลอยไวใหเย็น เติมโพแทสเซียมไอ
โอไดด 0.10 g ปดจุกใหแนน เขยา ปลอยไวเปนเวลา 10 min เติมอินดิเคเตอรแปง 5
หยด แลวไทเทรตกับสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต
(3.2) ทดลองตามขอ (3.1) โดยใชสารละลายแบลงก 20 ml แทนสารละลายตัวอยาง
8.12.3.5 ปริมาณกากทีไ่ มระเหย
(1) เครื่องมือ
(1.1) เครื่องชั่งละเอียด 0.1 mg
(1.2) ตูอบแบบอากาศหมุนเวียนทีค่ วบคุมอุณหภูมิไดที่ (105+2) °C
(1.3) ครูซิเบิลควอตซหรือกระเบื้องเคลือบ ที่อบจนมวลคงที่แลว 2 ใบ
(1.4) เครื่องอังไอน้ํา
(1.5) เดซิกเคเตอร
(2) วิธีวิเคราะห
(2.1) ใชปเปตตดดู สารละลายที่สกัดได 20 ml ใสลงในครูซิเบิลใบที่หนึ่ง และสารละลาย
แบลงกปริมาตรเทากัน ใสลงในครูซิเบิลใบที่สอง นําไประเหยใหแหงบนเครื่องอัง
ไอน้ํา
(2.2) อบครูซิเบิลทั้ง 2 ใบในตูอบที่อุณหภูมิ (105+2) °C เปนเวลา 1 h นําออกมาใสใน
เดซิกเคเตอร ปลอยไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอ ง นําไปชั่งแลวอบซ้ําเปนเวลาครั้งละ 1 h
จนไดมวลคงที่ ผลตางของมวลของกากในครูซิเบิลใบที่หนึ่งและใบที่สองตองไมเกิน
1.0 mg
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8.12.3.6 การดูดกลืนแสง
(1) เครื่องมือ
สเปกโทรโฟโตมิเตอรที่วัดคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคลื่น 220 nm ถึง 350 nm
(2) วิธีวิเคราะห
นําสารละลายที่สกัดไดไปวัดคาการดูดกลืนแสงโดยใชสเปกโทรโฟโตมิเตอรในชวงความ
ยาวคลื่น 220 nm ถึง 240 nm และในชวงความยาวคลื่น 241 nm ถึง 350 nm โดยเปรียบเทียบ
กับสารละลายแบลงก
8.13 ปริมาณโลหะหนัก
8.13.1 ปริมาณโลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว)
8.13.1.1 การเตรียมตัวอยาง
ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางทุกใบตรงบริเวณที่มีความหนาสม่ําเสมอและโคงนอยที่สุด ใหไดชิ้น
พลาสติกพื้นที่เทาๆ กัน นํามารวมกันใหไดมวลประมาณ 10 g ลางดวยน้ํากลั่น ปลอยไวใหแหงที่
อุณหภูมิหอง แลวตัดเปนชิ้นเล็กๆ
8.13.1.2 เครื่องมือ
(1) เครื่องชั่งละเอียด 0.1 mg
(2) ครูซิเบิลควอตซหรือกระเบื้องเคลือบ พรอมฝาปด
(3) เตาเผาไฟฟาทีค่ วบคุมอุณหภูมิไดที่ 500 °C ถึง 600 °C
(4) เครื่องอังน้ํา
(5) หลอดเทียบสี ขนาด 50 ml จํานวน 2 หลอด
8.13.1.3 สารเคมี สารละลายและวิธีเตรียม
(1) กรดไนทริก ความหนาแนน 1.42 g/ml
(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 เติมน้ํากลั่นจนสารละลายมี
ปริมาตร 1 000 ml
(6) สารละลายกรดแอซีติกเจือจาง
เจือจางกรดแอซีติก 6 g ดวยน้ํากลั่น แลวเติมน้ํากลั่นจนสารละลายมีปริมาตร 100 ml
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(7) สารละลายโซเดียมซัลไฟด
ละลายโซเดียมซัลไฟด 1 g ในน้ํากลั่น แลวเติมน้ํากลั่นจนสารละลายมีปริมาตร 10 ml เตรียม
สารละลายนี้ใหมๆ กอนใช
(8) สารละลายกรดไนทริกเจือจาง
เจือจางกรดไนทริก (ความหนาแนน 1.42 g/ml) ปริมาตร 10.5 ml ดวยน้ํากลั่น แลวเติมน้ํา
กลั่นจนสารละลายมีปริมาตร 100 ml
(9) สารละลายมาตรฐานตะกั่ว
ชั่งตะกั่ว (II) ไนเทรต 159.8 mg ใหทราบมวลแนนอน ละลายในกรดไนทริกเจือจาง 10 ml
เจือจางดวยน้ํากลั่นจนสารละลายมีปริมาตร 1 000 ml ในขวดแกวปริมาตร เตรียมและเก็บ
สารละลายนี้ในภาชนะแกวที่ปราศจากเกลือของตะกั่วที่ละลายได
ใชปเปตตดูดสารละลายที่ได 10.0 ml แลวเจือจางดวยน้ํากลั่นจนสารละลายมีปริมาตร 100 ml
ในขวดแกวปริมาตร สารละลายนี้ 1 ml มีตะกั่ว 0.01 mg
ตองเตรียมสารละลายนี้ใหมทุกครั้งกอนใช
8.13.1.4 วิธีวิเคราะห
(1) การเตรียมสารละลายตัวอยาง
(1.1) ชั่งชิ้นตัวอยาง 1.0 กรัม ใสในครูซิเบิลควอตซหรือกระเบือ้ งเคลือบ ปดฝาครูซิเบิล ไม
ตองปดฝาสนิท เผาดวยไฟออนๆ จนเปนถาน ปลอยไวใหเย็น
(1.2) เติมกรดไนทริก 2 ml และกรดซัลฟวริก 5 หยด เผาตออยางระมัดระวังจนกระทั่งควัน
สีขาวหมดไป แลวเผาตอในเตาเผาไฟฟาทีอ่ ุณหภูมิ 500 °C ถึง 600 °C จนเปนเถา
ปลอยไวใหเย็น
(1.3) เติมกรดไฮโดรคลอริก 2 ml ระเหยใหแหงในเครื่องอังน้ํา
(1.4) ทําใหชื้นดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 3 หยด เติมน้ํารอน 10 ml อุนเปนเวลา 2
min
(1.5) เติมสารละลายฟนอลฟทาลีน 1 หยด แลวเติมสารละลายแอมโมเนียทีละหยด
จนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนสีเปนสีแดงออนๆ
(1.6) เติมสารละลายกรดแอซีติกเจือจาง 2 ml กรอง (ถาจําเปน) ลางดวยน้ํากลั่น 10 ml
ถ า ยสารละลายที่ ก รองได แ ละน้ํ า ที่ ใ ช ล า งลงในหลอดเที ย บสี เติ ม น้ํ า กลั่ น จน
สารละลายมีปริมาตร 50 ml
(2) การเตรียมสารละลายควบคุม
(2.1) เติมกรดไนทริก 2 ml กรดซัลฟวริก 5 หยด และกรดไฮโดรคลอริก 2 ml ลงใน
ครูซิเบิลควอตซหรือกระเบื้องเคลือบ ระเหยในเครื่องอังน้ํา แลวระเหยใหแหงใน
อางทราย
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(2.2) ทําใหชื้นดวยกรดไฮโดรคลอริก 3 หยด เติมน้ํารอน 10 ml อุนเปนเวลา 2 min
(2.3) เติ ม สารละลายฟ น อล ฟ ทาลี น 1 หยดแล ว เติ ม สารละลายแอมโมเนี ย ที ล ะหยด
จนกระทั่งสารละลายเปลี่ยนสีเปนสีแดงออนๆ
(2.4) เติมสารละลายกรดแอซีติกเจือจาง 2 ml กรอง (ถาจําเปน) ลางดวยน้ํากลั่น 10 ml ถาย
สารละลายที่กรองไดและน้ําที่ใชลางลงในหลอดเทียบสี
(2.5) ใชปเปตตดูดสารละลายมาตรฐานตะกั่ว 2.0 ml ใสลงในหลอดเทียบสี แลวเติมน้ํา
กลั่นจนสารละลายมีปริมาตร 50 ml
(3) เติมสารละลายโซเดียมซัลไฟดลงในหลอดสารละลายตัวอยางและสารละลายควบคุมหลอด
ละ 1 หยด เขยาใหเขากัน ตั้งไว 5 min เปรียบเทียบสีที่เกิดขึ้น โดยตั้งหลอดเทียบสีบนพื้นขาว
แลวมองตรงจากดานบนลงมา สีของสารละลายตัวอยางตองไมเขมกวาสีของสารละลาย
ควบคุม
8.13.2 ปริมาณตะกั่ว แคดเมียม และดีบุก
8.13.2.1 การเตรียมตัวอยาง
ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางทุกใบใหไดขนาดประมาณกวาง x ยาว เปน 5 mm x 5 mm นํามา
รวมกันใหไดน้ําหนักประมาณ 500 mg
8.13.2.2 เครื่องมือ
(1) เครื่องชั่งละเอียด 0.1 mg
(2) เครื่องยอยสลายสารดวยคลื่นไมโครเวฟพรอมภาชนะใสตัวอยาง
(3) อะตอมิกแอบซอรปชันสเปกโทรมิเตอรหรือเครื่องมืออื่นที่เทียบเทา
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
(3) กรดไนทริกเจือจาง
ละลายกรดไนทริก 1 สวนในน้ํากลั่น 3 สวน
(4) กรดไฮโดรคลอริกเจือจาง
ละลายกรดไฮโดรคลอริก 1 สวนในน้ํากลัน่ 5 สวน
(5) สารละลายมาตรฐานตะกั่ว 10 μg /ml
ชั่งตะกัว่ (II) ไนเทรต 159.8 mg ใหทราบมวลแนนอน ละลายในกรดไนทริกเจือจาง 10 ml
เจือจางดวยน้ํากลั่นจนสารละลายมีปริมาตร 1 000 ml ในขวดแกวปริมาตร เตรียมและเก็บ
สารละลายนี้ในภาชนะแกวที่ปราศจากเกลือของตะกั่วที่ละลายได
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ใชปเปตตดดู สารละลายที่ได 10.0 ml แลวเจือจางดวยน้ํากลั่นจนสารละลายมีปริมาตร 100 ml
ในขวดแกวปริมาตร ตองเตรียมสารละลายนี้ใหมทกุ ครั้งกอนใช
(6) สารละลายมาตรฐานแคดเมียม 1 μg /ml
ชั่งแคดเมียมบริสุทธิ์ 1.000 g ใหทราบมวลแนนอน ละลายในกรดไนทริกเจือจาง 100 ml ให
ความรอนออนๆ ทําใหเย็น แลวเจือจางดวยกรดไนทริกเจือจางจนสารละลายมีปริมาตร
1 000 ml ในขวดแกวปริมาตร
ใชปเปตตดดู สารละลายที่ได 10 ml แลวเจือจางดวยกรดไนทริกเจือจางจนสารละลายมี
ปริมาตร 1 000 ml ในขวดแกวปริมาตร ใชปเปตตดูดสารละลายที่ได 10 ml แลวเจือจางดวย
กรดไนทริกเจือจางจนสารละลายมีปริมาตร 100 ml ในขวดแกวปริมาตร
(7) สารละลายมาตรฐานดีบุก 5 μg /ml
ชั่งดีบุก 0.250 g ใหทราบมวลแนนอน ละลายในกรดซัลฟวริก 10 ml ใหความรอน ทําใหเย็น
ถายสารละลายนี้กับกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง 400 ml ลงในขวดแกวปริมาตร แลวเจือจางดวย
กรดไฮโดรคลอริกเจือจาง จนสารละลายมีปริมาตร 500 ml
ใชปเปตตดดู สารละลายที่ได 10 ml เจือจางดวยกรดไฮโดรคลอริกเจือจางจนสารละลายมี
ปริมาตร 1 000 ml ในขวดแกวปริมาตร
(8) สารละลายแบลงกของสารละลายมาตรฐาน (Standard blank)
8.13.2.4 วิธีเตรียมสารละลายตัวอยาง
(1) ชั่งตัวอยาง 200 mg ใสภาชนะใสตวั อยาง เติมกรดไนทริก 5 ml ปดฝา แลวใสในเครื่องยอย
สลายสารดวยคลื่นไมโครเวฟ เตรียมรีเอเจนตแบลงกโดยไมตองใสตวั อยาง
(2) ยอยตัวอยางตามโปรแกรมที่ตั้งไวตามคูมือของเครื่อง แลวปลอยใหเย็น
(3) ถายสารละลายที่ไดในขวดวัดปริมาตรขนาด 50 ml เติมน้ําปราศจากไอออนใหถึงขีดวัด
ปริมาตร
(4) นํ า สารละลายที่ ไ ด ไ ปวิ เ คราะห ด ว ยอะตอมิ ก แอบซอร ป ชั น สเปกโทรโฟโตมิ เ ตอร หรื อ
เครื่องมืออื่นที่เทียบเทา
8.13.2.5 วิธีวิเคราะห
(1) การเตรียมกราฟมาตรฐานสอบเทียบ
(1.1) เตรียมสารละลายมาตรฐานตะกัว่ สารละลายมาตรฐานแคดเมียม และสารละลาย
มาตรฐานดีบุก ใหครอบคลุมความเขมขนของสารละลายตัวอยาง
(1.2) เตรียมสารละลายแบลงกของสารละลายมาตรฐาน
(1.3) วัดคาการดูดกลืนแสง ของสารละลายมาตรฐานตะกั่ว สารละลายมาตรฐานแคดเมียม
และสารละลายมาตรฐานดีบุก แตละความเขมขนเทียบกับสารละลายแบลงกของ
สารละลายมาตรฐาน
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(1.4) สรางกราฟมาตรฐานสอบเทียบระหวางความเขมขนของสารละลายมาตรฐานของแต
ละธาตุกับคาการดูดกลืนแสง
(2) การวิเคราะหสารละลายตัวอยาง
วัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลายรีเอเจนตแบลงกและสารละลายตัวอยาง แลวอานคา
ความเขมขนของตะกั่ว แคดเมียม และดีบุกจากกราฟมาตรฐานสอบเทียบเปนมิลลิกรัมตอลิตร
8.13.2.6 การคํานวณ
ปริมาณตะกั่ว แคดเมียม หรือดีบุก เปนไมโครกรัมตอกรัม = A1 m A2 × V
เมื่อ A1 คือ ความเขมขนของตะกั่ว แคดเมียม หรือดีบุกในสารละลายตัวอยาง เปนมิลลิกรัม
ตอลิตร
A2 คือ ความเขมขนของตะกั่ว แคดเมียม หรือดีบุกในรีเอเจนตแบลงก เปนมิลลิกรัม
ตอลิตร
V คือ ปริมาตรของสารละลายตัวอยาง เปนมิลลิลิตร
m คือ มวลของตัวอยาง เปนกรัม
8.14 ความเปนพิษตอเซลลเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง
8.14.1 เครื่องมือและอุปกรณ
8.14.1.1 เครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนสําหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ไดแก ตูลามินารแอรโฟลว ตูอบเพาะเชื้อ
ชนิดคารบอนไดออกไซดที่สามารถควบคุมปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดที่ (5+1)% กลอง
จุลทรรศน ชนิดอินเวอเตด (inverted microscope)
8.14.1.2 อุปกรณฆาเชื้อ ไดแก หมอนึ่งอัด ตูอบรอน (hot air oven)
8.14.1.3 ถาดเลี้ยงเซลลขนาด 6 หลุม
8.14.1.4 ขวดแกวฝาเกลียวสําหรับเตรียมตัวอยาง
8.14.1.5 ขวดเพาะเลี้ยงเซลลเนื้อเยื่อ (tissue culture flask) ขนาดพื้นที่ 75 cm2
8.14.2 สารละลายและวิธีเตรียม
8.14.2.1 สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอรที่ปราศจากเชือ้
ละลายโพแทสเซียมคลอไรด 0.2 g โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 0.2 g โซเดียมคลอไรด
8.0 g และไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตแอนไฮดรัส 1.15 g ในน้ํากลั่น เติมน้ํากลัน่ จนปริมาตร
เปน 1 000 ml ทําใหปราศจากเชื้อโดยการนึ่งฆาเชื้อในหมอนึ่งอัดที่อุณหภูมิ (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 ทีป่ ราศจากเชื้อ
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8.14.2.5 อาหารเลี้ยงเซลลอีเกิลลเอ็มอีเอ็ม (Eagle's MEM)
8.14.2.6 อาหารเลีย้ งเซลลสําหรับการเจริญเติบโต 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 เก็บไวที่อุณหภูมหิ อง
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 แผนพอลิไวนิลคลอไรดที่มีซิงกไดเอทิลได
ไทโอคารบาเมต 0.1% หรือแผนยูเอสพีโพสิทีฟไบโอรีแอกชั่นอารเอส (USP Positive Bioreaction
RS)
8.14.2.10 การควบคุมเชิงลบ
วัสดุควบคุมเชิงลบ (negative material control) เชน แผนพลาสติกมาตรฐานพอลิเอทิลีน
ความหนาแนนสูง (USP high density polyethylene RS)
8.14.3 การเตรียมเซลลเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง
8.14.3.1 การเตรียมสารแขวนลอยของเซลลเนื้อเยื่อ (cell suspension)
นําเซลลเนื้อเยื่อ 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
เคาะขวดเบาๆ จนเซลลห ลุด รอนจากพื้น ผิวขวด แลว จึงเติมอาหารเลี้ย งเซลล สําหรับการ
เจริญเติบโต 5 ml ลงในขวด เขยาขวดใหไดสารแขวนลอยของเซลลเปนเนื้อเดียวกัน นําสาร
แขวนลอยที่ไดนี้ไปวัดความเขมขนของเซลล โดยดูดสารแขวนลอยของเซลล 0.1 ml มาผสมกับสี
ยอมทริปแพนบลู 0.1 ml ทิ้งไว 1 min แลวนับจํานวนเซลลที่มีชีวิตพรอมทั้งคํานวณความเขมขน
ของเซลลในสารแขวนลอยโดยใชเครื่องนับเม็ดเลือด เจือจางสารแขวนลอยของเซลลนี้ดวยอาหาร
เลี้ยงเซลลสําหรับการเจริญเติบโตใหไดความเขมขน 2×105 เซลลตอ 1 ml
8.14.3.2 นําเซลลเนื้อเยือ่ เพาะเลี้ยงที่มคี วามเขมขน 2×105 เซลลตอ 1 ml เติมลงในถาดเลี้ยงเซลลขนาด 6
หลุม หลุมละ 3 ml แลวนําไปอบในตูอบเพาะเชื้อชนิดคารบอนไดออกไซดที่อุณหภูมิ (37 + 1) ºC
เปนเวลาไมนอยกวา 1 วัน จนเซลลโตเปนชั้นเดี่ยว (monolayer) อยางนอย 80% ของพื้นที่เลี้ยงเซลล
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8.14.4 วิธีทดสอบ
(1) การเตรียมชิ้นพลาสติกตัวอยางและวัสดุควบคุม
(1.1) การเตรียมชิ้นพลาสติกตัวอยาง
ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางอยางนอย 2 ชิ้น ใหมีพนื้ ที่ผิวชิ้นละไมนอยกวา 100 mm2 ใส
ลงในขวดแกวฝาเกลียว ลางและนึ่งฆาเชื้อในหมอนึ่งอัด หรือโดยวิธีอื่นที่ไมทาํ ให
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) วางวัสดุควบคุมเชิงบวก 2 หลุมๆ ละ 1 ชิ้น
(3.3) วางวัสดุควบคุมเชิงลบ 1 หลุมๆ ละ 1 ชิ้น
(3.4) เติมอาหารเลี้ยงเซลลสําหรับการเจริญเติบโตเพื่อใชเปนแบลงก 1 หลุม
(4) นําถาดเลี้ยงเซลลไปอบในตูอบเพาะเชื้อชนิดคารบอนไดออกไซดที่อณ
ุ หภูมิ (37 + 1) °C เมื่อครบ
ระยะเวลา 24 h ใหประเมินผลตามวิธีในขอ 8.14.5
8.14.5 การประเมินผล
หลังจากปลอยใหเซลลเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงในถาดเลี้ยงเซลลสัมผัสกับชิ้นพลาสติกตัวอยาง ชิ้นวัสดุควบคุม
และแบลงก เปนเวลา 24 h ดูความเปนพิษที่เกิดกับเซลล การเปลี่ยนแปลงรูปราง (morphological
change) และความหนาแนนของเซลลที่มีชีวิต (cell density) ดวยกลองจุลทรรศนชนิดอินเวอเตด บันทึก
การตายของเซลลโดยดูลักษณะของเซลลและวงที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา แลวประเมินผลตามตารางที่ 2
หลังจากบันทึกผลที่ 24 h แลว ถาตองการเก็บเซลลบนถาดเลี้ยงเซลลไวเปนเวลานาน ใหยึด (fix) และ
ยอมสีเซลลติดบนถาดเลี้ยงเซลล ดวยสารละลายฟอรมาลิน-คริสทัลไวโอเลต เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
สําหรับการตรวจสอบ
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ตารางที่ 2 การประเมินระดับความเปนพิษตอเซลลเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง
(ขอ 8.14.5)
ระดับ
(grade)
0
1
2
3
4

ปฏิกิริยา
(reactivity)
ไมมีพิษ
(none)
เปนพิษนอยมาก
(slight)
เปนพิษนอย
(mild)
เปนพิษปานกลาง
(moderate)
เปนพิษรุนแรง
(severe)

ลักษณะของวงที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา
(description of reactivity zone)
ไมพบวงรอบๆ หรือภายใตชิ้นพลาสติกตัวอยาง
พบเซลลมีรูปรางผิดปกติภายใตชิ้นพลาสติกตัวอยาง
มีเซลลตายเปนวงจํากัดอยูในพื้นที่ใตชนิ้ พลาสติกตัวอยาง
มีเซลลตายเปนวงแผขยายออกจากชิ้นพลาสติกตัวอยาง
ไมเกิน 1.0 cm
มีเซลลตายเปนวงแผขยายออกจากชิ้นพลาสติกตัวอยาง
มากกวา 1.0 cm

8.14.6 การแปลผล
(1) การทดสอบจะมีผลเชื่อถือไดตอเมื่อ
(1.1) แบลงกและวัสดุควบคุมเชิงลบ ไมเปนพิษตอเซลล (ความเปนพิษระดับ 0)
(1.2) วัสดุควบคุมเชิงบวก มีความเปนพิษตอเซลลระดับ 3 ขึ้นไป
(2) เกณฑการตัดสิน
ผลการทดสอบจะถือวาตัวอยางไมเปนพิษตอเซลลเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงเมื่อชิ้นพลาสติกตัวอยางมี
ความเปนพิษตอเซลลไมมากกวาระดับ 2
8.14.7 กรณีไมสามารถทดสอบโดยวิธีขางตนได ใหทําการทดสอบโดยวิธีตอไปนี้
8.14.7.1 วิธีทดสอบ
(1) การเตรียมสารละลายทดสอบ
(1.1) ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางแตละหนวยตรงบริเวณที่มีความหนาสม่ําเสมอและโคง
น อ ยที่ สุ ด ใหไ ด ชิ้นพลาสติก พื้น ที่เ ท าๆ กัน นํ า มารวมกัน ใหพื้น ที่ผิ ว ทั้ง สองดา น
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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(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

ขวดแกวฝาเกลียวสําหรับสกัดตัวอยาง ลางและนึ่งฆาเชื้อในหมอนึ่งอัดความดันหรือ
โดยวิธีอื่นที่ไมทําใหตัวอยางเสียสภาพ
(1.2) เติมอาหารเลี้ยงเซลลสําหรับสกัดตัวอยาง ปริมาตร 20 ml แลวนําไปบมในตูอบเพาะ
เชื้อชนิดคารบอนไดออกไซด ที่ (37+1) °C เปนเวลา (24+1) h เขยาขวดเปนระยะ
การเตรียมสารละลายควบคุม (เลือกขอใดขอหนึ่ง)
(2.1) เตรียมสารละลายวัสดุควบคุมเชิงบวกและสารละลายวัสดุควบคุมเชิงลบ โดยสกัด
วัสดุควบคุมเชิงบวกและวัสดุควบคุมเชิงลบ ตามวิธีในขอ (1.1)
(2.2) เตรียมสารเคมีควบคุมเชิงบวกและสารเคมีควบคุมเชิงลบ โดยเตรียมสารละลายซิงก
แอซิเทตในอาหารเลี้ยงเซลลสําหรับสกัดตัวอยางที่ความเขมขน 8 mg/l และ 2 mg/l
ตามลําดับ
ดูดอาหารเลี้ยงเซลลในถาดเลี้ยงเซลลแตละหลุมออก
เติมสารละลายทดสอบและสารละลายควบคุมดังตอไปนี้ลงสัมผัสกับเซลลเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง
หลุมละ 3 ml
(4.1) สารละลายทดสอบ โดยเติม 2 หลุม
(4.2) สารละลายวัสดุควบคุมเชิงบวก และ/หรือสารละลายซิงกแอซีเทต 8 mg/l โดยเติม 2
หลุม
(4.3) สารละลายวัสดุควบคุมเชิงลบ และ/หรือสารละลายซิงกแอซีเทต 2 mg/l โดยเติม 1
หลุม
(4.4) อาหารเลี้ยงเซลลสําหรับสกัดตัวอยางเพื่อใชเปนแบลงก โดยเติม 1 หลุม
นําถาดเลี้ยงเซลลไปอบในตูอบเพาะเชื้อชนิดคารบอนไดออกไซดที่อุณหภูมิ (37+1) °C เมื่อ
ครบระยะเวลา 48 h ใหประเมินผลตามวิธีในขอ (6)
การประเมินผล
หลั ง จากปล อยให เ ซลล เ นื้อ เยื่อ เพาะเลี้ ย งในถาดเลี้ ย งเซลล สัม ผั สกั บ สารละลายทดสอบ
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-คริสทัลไว
โอเลต
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(7) การแปลผล
(7.1) การทดสอบจะมีผลเชื่อถือไดตอเมื่อ
(7.1.1) แบลงก สารละลายซิงกแอซีเทตความเขมขน 2 mg/l หรือสารละลายวัสดุ
ควบคุมเชิงลบ ไมเปนพิษตอเซลล (ความเปนพิษระดับ 0)
(7.1.2) สารละลายซิงกแอซีเทตความเขมขน 8 mg/l หรือสารละลายวัสดุควบคุม
เชิงบวก มีความเปนพิษตอเซลลระดับ 3 ขึ้นไป
(7.2) เกณฑตัดสิน
ผลการทดสอบจะถือวาตัวอยางไมเปนพิษตอเซลลเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงเมื่อสารละลาย
ทดสอบมีความเปนพิษตอเซลลไมมากกวาระดับ 2
ตารางที่ 3 การประเมินระดับความเปนพิษตอเซลลเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง
(ขอ 8.14.7.1(6))
ระดับ
ปฏิกิริยา
สภาพของเซลลเนื้อเยื่อ
(grade)
(reactivity)
(conditions of cell cultures)
0
ไมเปนพิษ
พบเซลลแผเปนชั้นเดีย่ ว มีเม็ดอินทราไซโตพลาสมิก
(none)
(intracytoplasmic granule) กระจายอยูใ นเซลลตามปกติ ไมพบ
การแตกทําลายของเซลล
1
เปนพิษนอยมาก
พบเซลลมีลักษณะกลมใกลหลุดออกจากพื้นผิวไมเกิน 20%
(slight)
อาจพบการแตกทําลายของเซลลไดบาง
2
เปนพิษนอย
พบเซลลมีลักษณะกลมไมเกิน 50% อาจพบการแตกทําลายของ
(mild)
เซลลแตไมรุนแรง และไมพบชองวางระหวางเซลลชั้นเดีย่ ว
3
เปนพิษปานกลาง
พบเซลลมีลักษณะกลม หรือพบการแตกทําลายของเซลลไมเกิน
(moderate)
70%
4
เปนพิษรุนแรง (severe) พบการทําลายของเซลลชั้นเดี่ยวเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมด
8.15 สารไพโรเจน
ใหใชวิธีทดสอบที่กําหนดตอไปนี้ ซึ่งปฏิบัติตามหลักการใน USP35 หัวขอ Bacterial Endotoxins Test โดย
มีวิธีการทดสอบ 2 วิธี คือ เจลคล็อตเทคนิค (gel-clot technique) และโฟโตเมทริกเทคนิค (photometric
technique) สามารถเลือกทดสอบดวยวิธีใดวิธีหนึ่ง
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8.15.1 เครื่องมือและอุปกรณ
เครื่องมือและอุปกรณทุกชนิดตองปราศจากสารไพโรเจน สําหรับอุปกรณที่ทนความรอนใหทําลาย สาร
ไพโรเจนดวยความรอนแหง (dry heat sterilization) ในกรณีอุปกรณทใี่ ชเปนพลาสติกหรือไมสามารถ
ทนความรอนสูงได ตองเลือกใชเฉพาะผลิตภัณฑที่ปราศจากสารไพโรเจน
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 น้ํากลั่นสําหรับทํายาฉีดที่ไดผานการตรวจแบคทีเรียลเอ็นโดท็อกซินแลว
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 ชนิดพอลิสไตรีนปราศจากเชือ้ และสารไพโรเจนสําหรับโฟโทเมตริก
เทคนิค
8.15.1.9 ไมโครปเปตตและทิป
8.15.1.10 เครื่องผสม (vortex mixer)
8.15.1.11 นาฬิกาจับเวลา
8.15.1.12 เตาหลุมไฟฟาหรืออางน้ํารอนสําหรับเจลคล็อตเทคนิค
8.15.1.13 เครื่องอานผลวิเคราะหถาดเลี้ยงเซลล (microplate reader) ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิที่ (37+1) °C
พรอมโปรแกรมตรวจหาสารเอ็นโดท็อกซินสําหรับโฟโทเมตริกเทคนิค
8.15.2 การเตรียมสารละลายทดสอบ
ใชภาชนะพลาสติกตัวอยางจํานวน 3 ใบ ถึง 10 ใบ สําหรับการทดสอบในแตละครั้ง ลางภายในภาชนะ
พลาสติกตัวอยางดวยน้ํากลั่นสําหรับทํายาฉีดจํานวนไมนอยกวา 20% ของความจุ เขยาใหน้ํากลั่นสัมผัส
ผิวภายในจนทั่ว แลวเททิ้ง ทําซ้ําอีกครั้ง แลวเติมน้ํากลั่นสําหรับทํายาฉีดจํานวนเทากับความจุของ
ภาชนะพลาสติกตัวอยาง นําไปอบในตูอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ (37+1) °C เปนเวลาไมนอยกวา 1 h นํา
สารละลายสกัดจากภาชนะพลาสติกตัวอยางทั้งหมดมาผสมรวมกันสําหรับการทดสอบ
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8.15.3 การคํานวณคาการเจือจางใชไดสูงสุด (maximum valid dilution, MVD)
(1) คํานวณปริมาณขีดจํากัดเอ็นโดท็อกซิน
ปริมาณขีดจํากัดเอ็นโดท็อกซินของสารละลายทดสอบ = KxN
V

คือ ปริมาณขีดจํากัดเอ็นโดท็อกซินของอุปกรณการแพทยตามมาตรฐาน USP
เทากับ 20 หนวยเอ็นโดท็อกซินตออุปกรณ
N คือ
จํานวนชิ้นตัวอยางที่ใชในการทดสอบ
V
คือ ปริมาตรรวมของสารสะลายทดสอบ
(2) คํานวณคาการเจือจางใชไดสูงสุด (MVD)
เมื่อ

K

MVD = ปริมาณขีดจำกัดเอ็นโดท็อกซิน ( จากขอ 8.15.3(1))

เมื่อ  คือ ความไวของแอลเอแอลรีเอเจนต
8.15.4 สารละลายและวิธีเตรียม
สารละลายที่เตรียมตอไปนี้ ตองทําการเตรียมในวันที่ทําการทดสอบ และไมควรนําสารละลายที่เหลือ
หลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบแลวกลับมาใชอีก ยกเวนสารละลายเขมขนเอ็นโดท็อกซิน สามารถเก็บไว
ในตูเย็นที่อุณหภูมิ 2 °C ถึง 8 °C ไดไมเกิน 4 สัปดาห
8.15.4.1 สารละลายเขมขนเอ็นโดท็อกซิน
ปเปตตแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอร ตามปริมาตรที่ระบุโดยผูทํา ลงในผงแหงของสารมาตรฐาน
เอ็นโดท็อกซิน และผสมโดยใชเครื่องผสม 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
ตามที่ระบุไวในฉลาก ซึ่งตองทําการทดสอบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนรุนการผลิต
(1.1) นําสารละลายเขมขนเอ็นโดท็อกซินที่เตรียมตาม 8.15.4.1 มาทําการเจือจางตอดวย
แอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอร ใหไดสารละลายเอ็นโดท็อกซินที่มีความแรงครอบคลุม
ความไวของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสต (Lysate sensitivity) ที่ 2 1 0.5 และ
0.25 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร โดยแตละระดับการเจือจาง ตองนํา
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(1.2)

(1.3)
(1.4)

(1.5)

(1.6)
(1.7)

(1.8)

สารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินไปปนบนเครื่องผสมอยางนอย 1 min กอนนําไป
ทําการเจือจางตอไป
เติ ม สารละลายควบคุ ม และสารละลายต อ ไปนี้ ล งในหลอดทํ า ปฏิ กิ ริ ย าโดยเติ ม
สารละลายแตละชนิด ปริมาตร 100 μl ตอหลอด ชนิดละ 4 หลอด
(1.2.1) สารละลายควบคุมเชิงลบ (negative control) ใหเติมแอลเอแอลรีเอเจนต
วอเตอร
(1.2.2) สารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินที่มีความแรง 2 1 0.5 และ 0.25
หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร
นํ า หลอดทํ า ปฏิ กิ ริ ย าทั้ ง หมดไปอุ น ในเตาหลุ ม ไฟฟ า หรื อ อ า งน้ํ า ร อ นที่ อุ ณ หภู มิ
(37  1) °C เปนเวลาประมาณ 10 min
เติมแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอรลงในผงแหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนต
ตามปริมาตรที่ระบุบนฉลากหรือใบรับรองที่มาพรอมกับชุดน้ํายา ผสมเบาๆจนผง
แหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตละลายหมด
เติมสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสต ปริมาตร 100 μl ลงในหลอดทําปฏิกิริยาแต
ละหลอด แกว ง หลอดเบาๆ ระวั ง อย า ให เ กิ ด ฟอง เริ่ ม ทํ า การจั บ เวลาตั้ ง แต เ ติ ม
สารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตลงในหลอดทําปฏิกิริยาหลอดแรกเสร็จ
บมหลอดทําปฏิกิริยาทั้งหมดในเตาหลุมไฟฟาหรืออางน้ํารอนที่อุณหภูมิ (37 1) °C
เปนเวลา (60  2) min หลีกเลี่ยงการวางในบริเวณที่สั่นสะเทือน
ดูผลการเกิดเจลในหลอดทําปฏิกิริยา โดยคว่ําหลอด 180๐ ถาเจลที่เกิดขึ้นคงสภาพ
โดยไมไหลลงมาจากกนหลอด ใหบันทึกเปนผลบวก แตถาไมเกิดเจล หรือเจลเสีย
สภาพไหลลงมา ให บั น ทึ ก เป น ผลลบ การยกหลอดขึ้ น ดู ผ ลต อ งทํ า ด ว ยความ
ระมัดระวัง เพราะเจลที่เกิดขึ้นคอนขางเปราะและแตกงาย
การประเมินผล
(1.8.1) บันทึกคาจุดยุติ (endpoint) คือ ความเขมขนต่ําสุดของสารละลายเอ็นโด
ท็อกซินที่ใหผลบวก
(1.8.2) คํานวณคามัชฌิมเรขาคณิตของจุดยุติ (geometric mean endpoint)โดย
แปลงคาจุดยุติแตละคาเปน log10 endpoint แลวหาคาเฉลี่ย คาแอนตี้ล็อก
(antilog) ของคาเฉลี่ย คือคามัชฌิมเรขาคณิตของจุดยุติ
(1.8.3) ความไวของน้ํ า ยาลิ มู ลั ส อะมี โ บไซต ไ ลเสตนํ า มาใช ไ ด ถ า ค า มั ช ฌิ ม
เรขาคณิตของจุดยุติ อยูในชวง 0.5 ถึง 2
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(2) การทดสอบฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุนการเกิดปฏิกิริยาของสารละลายทดสอบ
(2.1) เตรียมตัวอยางโดยการเจือจางใหไดความเขมขนที่จะทดสอบ แตตองไมเกิน MVD
(2.2) นําสารละลายเขมขนเอ็นโดท็อกซินที่เตรียมตาม 8.15.4.1 มาเจือจางตอดว ย
สารละลายตัวอยางที่เตรียมในขอ (2.1) ใหไดสารละลายเอ็นโดท็อกซินที่มีความแรง
2 1 0.5 และ 0.25 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร โดยแตละระดับการเจือ
จาง ตองนําสารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินไปปนบนเครื่องผสมอยางนอย 1 min
กอนนําไปทําการเจือจางตอไป
(2.3) นําสารละลายเขมขนแบคทีเรียลเอ็นโดท็อกซินที่เตรียมตาม 8.15.4.1 มาทําการเจือ
จางตอดวยแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอร ใหไดสารละลายเอ็นโดท็อกซินที่มีความแรง
2 1 0.5 และ 0.25 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร โดยแตละระดับการเจือ
จาง ตองนําสารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินไปปนบนเครื่องผสมอยางนอย 1 min
กอนนําไปทําการเจือจางตอไป
(2.4) เติ ม สารละลายควบคุ ม และสารละลายต อ ไปนี้ ล งในหลอดทํ า ปฏิ กิ ริ ย าโดยเติ ม
สารละลายแตละชนิด ปริมาตร 100 μl ตอหลอด ชนิดละ 2 หลอด
(2.4.1) สารละลายควบคุมเชิงลบ (negative control) ใหเติมแอลเอแอลรีเอเจนต
วอเตอร
(2.4.2) สารละลายมาตรฐานเอ็น โดท็ อกซิน ที่เ จือ จางดว ยแอลเอแอลรี เ อเจนต
วอเตอรที่มีความแรง 2 1 0.5 และ 0.25 หนวยเอ็นโดท็อกซิน
ตอมิลลิลิตร
(2.5) เติมสารละลายตอไปนี้ลงในหลอดทําปฏิกิริยาโดยเติมสารละลายแตละชนิด ปริมาตร
100 μl ตอหลอด ชนิดละ 4 หลอด
(2.5.1) สารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินที่เจือจางดวยสารละลายตัวอยางที่มี
ความแรง 2 1 0.5 และ 0.25 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร
(2.5.2) สารละลายตัวอยาง
(2.6) นํ า หลอดทํ า ปฏิ กิ ริ ย าทั้ ง หมดไปอุ น ในเตาหลุ ม ไฟฟ า หรื อ อ า งน้ํ า ร อ นที่ อุ ณ หภู มิ
(37  1) °C เปนเวลาประมาณ 10 min
(2.7) เติมแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอรลงในผงแหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนต
ตามปริมาตรที่ระบุบนฉลากหรือใบรับรองที่มาพรอมกับชุดน้ํายา ผสมเบาๆจนผง
แหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตละลายหมด
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(2.8) เติมสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสต ปริมาตร 100 μl ลงในหลอดทําปฏิกิริยาแต
ละหลอด แกว ง หลอดเบาๆ ระวั ง อย า ให เ กิ ด ฟอง เริ่ ม ทํ า การจั บ เวลาตั้ ง แต เ ติ ม
สารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตลงในหลอดทําปฏิกิริยาหลอดแรกเสร็จ
(2.9) บมหลอดทําปฏิกิริยาทั้งหมดในเตาหลุมไฟฟาหรืออางน้ํารอนที่อุณหภูมิ (371) °C
เปนเวลา (60  2) min หลีกเลี่ยงการวางในบริเวณที่สั่นสะเทือน
(2.10) ดูผลการเกิดเจลในหลอดทําปฏิกิริยา โดยคว่ําหลอด 180๐ ถาเจลที่เกิดขึ้นคงสภาพ
โดยไมไหลลงมาจากกนหลอด ใหบันทึกเปนผลบวก แตถาไมเกิดเจลหรือเจลเสีย
สภาพไหลลงมา ให บั น ทึ ก เป น ผลลบ การยกหลอดขึ้ น ดู ผ ลต อ งทํ า ด ว ยความ
ระมัดระวัง เพราะเจลที่เกิดขึ้นคอนขางเปราะและแตกงาย
(2.11) การประเมินผล
(2.11.1) บันทึกคาจุดยุติ คือ ความเขมขนต่ําสุดของสารละลายเอ็นโดท็อกซินที่ให
ผลบวก
(2.11.2) คํ า นวณค า มั ช ฌิ ม เรขาคณิ ต ของจุ ด ยุ ติ โดยแปลงค า จุ ด ยุ ติ แ ต ล ะค า เป น
log10 endpoint แลวหาคาเฉลี่ย คาแอนตี้ล็อกของคาเฉลี่ย คือ คามัชฌิม
เรขาคณิตของจุดยุติ
(2.11.3) ตั ว อย า งที่ ค วามเข ม ข น ที่ ท ดสอบ ไม มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง หรื อ กระตุ น ปฏิ กิ ริ ย า
(interfering factor) ถาคามัชฌิมเรขาคณิตของจุดยุติของสารละลายเอ็น
โดท็อกซินที่เจือจางดวยดวยสารละลายตัวอยางอยูในชวง 0.5 ถึง2
หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร
(2.11.4) ตั ว อย า งที่ ค วามเข ม ข น ที่ ท ดสอบ มี ฤ ทธิ์ ยั บ ยั้ ง ปฏิ กิ ริ ย า ถ า ค า มั ช ฌิ ม
เรขาคณิตของจุดยุติของเอ็นโดทอกซินในตัวอยางมากกวา 2 หนวย เอ็น
โดท็อกซินตอมิลลิลิตร
(2.11.5) ตั ว อย า งที่ ค วามเข ม ข น ที่ ท ดสอบ มี ฤ ทธิ์ ก ระตุ น ปฏิ กิ ริ ย า ถ า ค า มั ช ฌิ ม
เรขาคณิตของจุดยุติของเอ็นโดท็อกซินในตัวอยางต่ํากวา 0.5 หนวย เอ็น
โดท็อกซินตอมิลลิลิตร
(3) การทดสอบหาการปนเปอนของแบคทีเรียลเอ็นโดท็อกซินของสารละลายทดสอบ
(3.1) เติ ม สารละลายควบคุ ม และสารละลายต อ ไปนี้ ล งในหลอดทํ า ปฏิ กิ ริ ย าโดยเติ ม
สารละลายแตละชนิด ปริมาตร 100 μl ตอหลอด ชนิดละ 2 หลอด
(3.1.1) สารละลายควบคุมเชิงลบ ใหเติมแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอร
(3.1.2) สารละลายควบคุมเชิงบวก (positive control) ใหเติมสารละลายมาตรฐาน
เอ็นโดท็อกซินที่มีความแรง 2 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร
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(3.1.3) สารละลายทดสอบ (sample tested) ใหเติ มสารละลายทดสอบหรื อ
สารละลายทดสอบที่เจือจาง
(3.1.4) สารละลายทดสอบเชิงบวก (positive product control) ใหเติมสารละลาย
มาตรฐานเอ็นโดท็อกซินที่มีความแรง 2 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอ
มิลลิลิตร ซึ่งเตรียมโดยการเจือจางในสารละลายทดสอบหรือสารละลาย
ทดสอบที่เจือจาง
(3.2) นํ า หลอดทํ า ปฏิ กิ ริ ย าทั้ ง หมดไปอุ น ในเตาหลุ ม ไฟฟ า หรื อ อ า งน้ํ า ร อ นที่ อุ ณ หภู มิ
(37  1) °C เปนเวลาประมาณ 10 min
(3.3) เติมแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอรลงในผงแหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนต
ตามปริมาตรที่ระบุบนฉลากหรือใบรับรองที่มาพรอมกับชุดน้ํายา ผสมเบาๆจนผง
แหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตละลายหมด
(3.4) เติมสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสต ปริมาตร 100 μl ลงในหลอดทําปฏิกิริยาแต
ละหลอด แกว ง หลอดเบาๆ ระวั ง อย า ให เ กิ ด ฟอง เริ่ ม ทํ า การจั บ เวลาตั้ ง แต เ ติ ม
สารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตลงในหลอดทําปฏิกิริยาหลอดแรกเสร็จ
(3.5) บมหลอดทําปฏิกิริยาทั้งหมดในเตาหลุมไฟฟาหรืออางน้ํารอนที่อุณหภูมิ (371) °C
เปนเวลา (60  2) min หลีกเลี่ยงการวางในบริเวณที่สั่นสะเทือน
(3.6) ดูผลการเกิดเจลในหลอดทําปฏิกิริยา โดยคว่ําหลอด 180๐ ถาเจลที่เกิดขึ้น คงสภาพ
โดยไมไหลลงมาจากกนหลอด ใหบันทึกเปนผลบวก แตถาไมเกิดเจล หรือเจลเสีย
สภาพไหลลงมา ให บั น ทึ ก เป น ผลลบ การยกหลอดขึ้ น ดู ผ ลต อ งทํ า ด ว ยความ
ระมัดระวัง เพราะเจลที่เกิดขึ้นคอนขางเปราะและแตกงาย
(3.7) การประเมินผล
ผลการทดสอบจะมีผลเชื่อถือไดเมื่อ
(3.7.1) ผลการทดสอบของสารละลายควบคุมเชิงลบไดผลลบ
(3.7.2) ผลการทดสอบของสารละลายควบคุมเชิงบวกไดผลบวก
(3.7.3) ผลการทดสอบของสารละลายทดสอบเชิงบวกไดผลบวก
(4) เกณฑการตัดสิน
ผลการทดสอบจะถือวาตัวอยางเปนไปตามมาตรฐาน ถามีปริมาณสารเอ็นโดท็อกซินนอยกวา
ปริมาณขีดจํากัดเอ็นโดท็อกซิน
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8.15.5.2 วิธีโฟโตเมทริกเทคนิค
ประกอบดวยวิธีเทอบิไดเมตริก (Turbidimetric) และโครโมเจนิค (Chromogenic) ซึ่งน้ํายาที่ใชใน
การทดสอบจะมีรายละเอียดบางสวนของวิธีการทดสอบที่แตกตางกันไปตามบริษัทผูทํากําหนด ผู
วิเคราะหสามารถปรับขั้นตอนการทดสอบบางสวนใหไดตามความเหมาะสมกับน้ํายาที่ใชวิธี
ทดสอบที่กําหนดตอไปนี้ เปนไปตามขั้นตอนพื้นฐานที่ระบุใน USP
(1) การทดสอบยืนยันความไวของสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนต
เปนการทดสอบเพื่อยืนยันความไวของของสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนต
ตามที่ระบุไวในฉลาก ซึ่งตองทําการทดสอบทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนรุนการผลิต
(1.1) ปอนขอมูลน้ํายาที่ใชในการทดสอบ และกําหนดตําแหนงของสารละลายควบคุมและ
สารละลายเอ็นโดท็อกซินในแผนแบบถาดเลี้ยงเซลล (microplate template) ลงใน
โปรแกรมตรวจหาสารเอ็นโดท็อกซิน
(1.2) นําสารละลายเขมขนแบคทีเรียลเอ็นโดท็อกซินที่เตรียมตาม 8.15.4.1 มาทําการเจือ
จางตอดวยแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอร ใหไดสารละลายเอ็นโดท็อกซินที่มีความแรง
ครอบคลุมความไวของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสต (Lysate sensitivity) ที่ 1 10
100 และ 1 000 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร โดยแตละระดับการเจือจาง
ตองนําสารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินไปปนบนเครื่องผสมอยางนอย 1 min
กอนนําไปทําการเจือจางตอไป
(1.3) เติมสารละลายควบคุมและสารละลายตอไปนี้ลงในหลุมของถาดเลี้ยงเซลล โดยเติม
สารละลายแตละชนิด ปริมาตร 100 μl ตอหลุม ชนิดละ 3 หลุม ตามตําแหนงที่
กําหนดในแผนแบบถาดเลี้ยงเซลล
(1.3.1) สารละลายควบคุมเชิงลบ (negative control) ใหเติมแอลเอแอลรีเอเจนตวอ
เตอร
(1.3.2) สารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินที่มีความแรง 1 10 100 และ
1 000 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร
(1.4) นํ า ถาดเลี้ ย งเซลล ไ ปอุ น ในเครื่ อ งอ า นผลวิ เ คราะห ถ าดเลี้ ย งเซลล ที่ อุ ณ หภู มิ
(37 1) °C เปนเวลาประมาณ 10 min
(1.5) เติมแอลเอแอลรีคอนสติติวชั่นบัฟเฟอร (LAL Reconstitution Buffer) หรือตัวทํา
ละลายที่ผูทํากําหนด ตามปริมาตรที่ระบุบนฉลาก หรือใบรับรองที่มาพรอมกับชุด
น้ํายา ลงในผงแหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนต ผสมเบาๆจนผงแหงของ
ลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนตละลายหมด
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(1.6) เติมสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสต ปริมาตร 100 μl ลงในหลุมทําปฏิกิริยาทุก
หลุมจนครบ แลวเริ่มการทํางานของโปรแกรมตรวจหาสารเอ็นโดท็อกซิน
(1.7) เมื่ อ สิ้ น สุ ด การทดสอบ โปรแกรมจะทํ า การสร า งกราฟมาตรฐานและคํ า นวณ
คาพารามิเตอรตางๆใหโดยอัตโนมัติ
(1.8) การประเมินผล
(1.8.1) คาสัมบูรณ (absolute value) ของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation
Coefficient, r) ของกราฟมาตรฐานตองมากกวาหรือเทากับ 0.980
(1.8.2) คาของเวลาที่ทําปฏิกิริยา (reaction time) ที่วัดไดจากสารละลายมาตรฐาน
เอ็นโดท็อกซินแตละความเขมขน ตองมี % CVนอยกวา 10%
(2) การทดสอบหาการปนเปอนของแบคทีเรียลเอ็นโดท็อกซินของสารละลายทดสอบ
(2.1) ปอนขอมูลน้ํายาที่ใชในการทดสอบ และกําหนดตําแหนงของสารละลายควบคุม
สารละลายทดสอบและสารละลายเอ็นโดท็อกซินในแผนแบบถาดเลี้ยงเซลลลงใน
โปรแกรมตรวจหาสารเอ็นโดท็อกซิน
(2.2) นําสารละลายเขมขนแบคทีเรียลเอ็นโดท็อกซินที่เตรียมตาม 8.15.4.1 มาทําการเจือ
จางตอดวยแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอร ใหไดสารละลายเอ็นโดท็อกซินที่มีความแรง
ครอบคลุมความไวของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตที่ 1 10 100 และ1 000
หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร โดยแตละระดับการเจือจาง ตองนําสารละลาย
มาตรฐานเอ็นโดท็อกซินไปปนบนเครื่องผสมอยางนอย 1 min กอนนําไปทําการเจือ
จางตอไป
(2.3) เตรียมตัวอยางโดยการเจือจางใหไดความเขมขนที่จะทดสอบ แตตองไมเกิน MVD
(2.4) เติมสารละลายควบคุมและสารละลายตอไปนี้ลงในหลุมของถาดเลี้ยงเซลล โดยเติม
สารละลายแตละชนิด ปริมาตร 100 μl ตอหลุม ชนิดละ 3 หลุม ตามตําแหนงที่
กําหนดในแผนแบบถาดเลี้ยงเซลล
(2.4.1) สารละลายควบคุมเชิงลบ ใหเติมแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอร
(2.4.2) สารละลายควบคุมเชิงบวก เติมสารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินที่มี
ความแรง 1 10 100 และ 1 000 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร
เพื่อใชสรางกราฟมาตรฐาน
(2.4.3) สารละลายทดสอบ (sample tested) ใหเติ มสารละลายทดสอบหรือ
สารละลายทดสอบที่เจือจาง
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(2.5)

(2.6)

(2.7)
(2.8)
(2.9)

(2.4.4) สารละลายทดสอบเชิงบวก (positive product control) ใหเติมสารละลาย
มาตรฐานเอ็นโดท็อกซินที่มีความแรง 100 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอ
มิลลิลิตร ปริมาตร 11 μl ลงในกนหลุมของถาดเลี้ยงเซลล แลวเติม
สารละลายทดสอบหรือสารละลายทดสอบที่เจือจาง ปริมาตร 100 μl ลงใน
หลุมเดียวกัน
เมื่อเติมสารละลายขางตนครบตามแผนแบบถาดเลี้ยงเซลลแลว ใหนําถาดเลี้ยงเซลล
ไปอุนในเครื่องอานผลวิเคราะหถาดเลี้ยงเซลลที่อุณหภูมิ (37  1) °C เปนเวลา
ประมาณ 10 min
เติมแอลเอแอลรีคอนสติติวชั่นบัฟเฟอร (LAL Reconstitution Buffer) หรือตัวทํา
ละลายที่ผูทํากําหนด ตามปริมาตรที่ระบุบนฉลาก หรือใบรับรองที่มาพรอมกับชุด
น้ํายา ลงในผงแหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนต ผสมเบาๆจนผงแหงของ
ลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนตละลายหมด
เติมสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสต ปริมาตร 100 μl ลงในหลุมทําปฏิกิริยาทุก
หลุมจนครบ แลวเริ่มการทํางานของโปรแกรมตรวจหาสารเอ็นโดท็อกซิน
เมื่ อสิ้ น สุ ด การทดสอบ โปรแกรมจะทําการสรา งกราฟมาตรฐานและคํา นวณค า
พารามิเตอรตางๆใหโดยอัตโนมัติ
การประเมินผล
(2.9.1) ผลการทดสอบจะมีผลเชื่อถือไดเมื่อ
(2.9.1.1) ผลการทดสอบของสารละลายควบคุมเชิงลบไดผลลบ
(2.9.1.2) ผลการทดสอบของสารละลายควบคุมเชิงบวกไดผลบวก
(2.9.2) คาสัมบูรณของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของกราฟมาตรฐานตองมากกวา
หรือเทากับ 0.980
(2.9.3) คาของเวลาที่ทําปฏิกิริยาที่วัดไดจากสารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซิน
แตละความเขมขน ตองมี % CV นอยกวา 10%
(2.9.4) ตัวอยางที่ความเขมขนที่ทดสอบ ไมมีฤทธิ์ยับยั้งหรือกระตุนปฏิกิริยาถา
% PPC Recovery ของสารละลายทดสอบเชิงบวกอยูในชวง 50% ถึง 200%

-33-

มอก. 531–2558
8.16 การซึมผานของจุลินทรีย
8.16.1 จุลินทรียที่ใชทดสอบ
ใชเชือ้ บาซิลลัส ซับทิลิส ATCC 6633 (Bacillus subtilis ATCC 6633) และเชือ้ ซาลโมเนลลา คอเลอเรซูอิส
ATCC 10708 (Salmonella Choleraesuis ATCC 10708 )
8.16.2 อาหารเลี้ยงเชือ้
อาจเตรียมจากอาหารเลี้ยงเชือ้ สําเร็จรูปหรือเตรียมตามวิธีตอไปนี้
(1) ฟลูอิดไทโอไกลโคเลตมีเดียม
แอล-ซีสทีน
0.5 g
โซเดียมคลอไรด
2.5 g
เดกซโทรส
5.5 g
อะการ
0.75 g
ยีสตเอกซแทรกต
5.0 g
เคซีนที่ถกู ยอยดวยเอนไซมจากตับออน (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
น้ํากลั่น
1 L
นําแอล-ซีสทีน โซเดียมคลอไรด เดกซโทรส อะการ ยีสตเอกซแทรกต และเคซีนที่ถูกยอยดวย
เอนไซมจากตับออน มาผสมรวมกันในโกรงและบดใหเขากัน เติมน้ํากลั่นลงไปเล็กนอย คนให
เขากันแลวเทสารละลายที่ไดใสในบีกเกอร ลางโกรงดวยน้าํ กลั่นจํานวนที่เหลือ เทรวมกันใน
บีกเกอรนําไปทําใหรอน เติมโซเดียมไทโอไกลโคเลตหรือกรดไทโอไกลโคลิกลงไป ปรับความ
เปนกรด-ดางใหมีคา (7.1+0.2) ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1 mol/l (ถาจําเปนตองกรอง
ใหนําสารละลายที่ไดมาทําใหรอนแตไมใหเดือด แลวกรองในขณะรอนผานกระดาษกรองที่เปยก
ชื้น)
เติมสารละลายเรซาซูรินโซเดียม ผสมใหเขากันแลวฆาเชื้อในหมอนึ่งอัดที่อุณหภูมิ 121 °C ความ
ดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 min
(2) ซอยบีนเคซีนไดเจสตมีเดียม
เคซีนที่ถูกยอยดวยเอนไซมจากตับออน
17.0 g
ซอยบีนมีลที่ถูกยอยดวยเอนไซมปาเปน
(papaic digest soybean meal)
3.0 g
โซเดียมคลอไรด
5.0 g
2.5 g
ไดเบสิกโพแทสเซียมฟอสเฟต
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เดกซโทรส
2.5 g
น้ํากลั่น
1 L
ผสมสวนผสมทั้งหมดเขาดวยกัน ตมใหละลาย แลวปลอยไวใหเย็นลงจนถึงอุณหภูมิหอง
ปรับความเปนกรด-ดางใหเปน (7.3+0.2) ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1 mol/l กรอง แลว
ฆาเชื้อในหมอนึ่งอัดที่อุณหภูมิ 121 °C ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว 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
(2) การเตรียมเชื้อซาลโมเนลลา คอเลอเรซูอิส
ใหเพาะลงบนอะการผิวเอียงของซอยบีนเคซีนไดเจสตอะการนําไปอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 30 °C
ถึง 35 °C เปนเวลา 24 h แลวเก็บไวที่อุณหภูมิ 2 °C ถึง 8 °C
(3) การเตรียมเชื้อเผื่อใชอาจเตรียมโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสม
8.16.4 การเตรียมเชื้อทดสอบ (inoculum)
(1) ถายเชื้อบาซิลลัส ซับทิลิส จากเชื้อเผื่อใช (ขอ 8.16.3) ลงในขวดหรือหลอดที่มีฟลูอิดไทโอไกล
โคเลตมีเดียม
(2) ถายเชื้อซาลโมเนลลา คอเลอเรซูอิส จากเชื้อเผื่อใช (ขอ 8.16.3) ลงในขวดหรือหลอดที่มีซอย
บีนเคซีนไดเจสตมีเดียม
(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
พลาสติกตัวอยางนั้น แลวปดใหสนิท
(2) วางภาชนะพลาสติกตัวอยางตามขอ (1) ลงในภาชนะที่เหมาะสม (เชน บีกเกอรขนาดใหญ อาง
แกว) ที่บรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเดียวกันกับที่มีอยูในภาชนะพลาสติกตัวอยางโดยใหพื้นที่ผิว
ภายนอกของภาชนะพลาสติกตัวอยางแตละใบจมอยูใตผิวหนาของอาหารเลี้ยงเชื้อไมนอยกวา
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
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(5) นําภาชนะในขอ (3) และขอ (4) ไปอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 30 °C ถึง 35 °C เปนเวลา 7 วัน
(6) เมื่อครบตามเวลาที่กําหนด ทําความสะอาดภาชนะดานบนที่อยูเหนืออาหารเลี้ยงเชื้อโดยการลาง
ดวยสารละลายโพรพานอล 60% โดยปริมาตร เปนเวลา 120 s และลางดวยน้ําที่ปราศจากเชื้ออีก
ครั้ง
(7) ใชแทงแกวรอนแดง ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 5 mm เจาะผนังภาชนะพลาสติกตัวอยาง
(ขอ(6)) บริเวณเหนือผิวหนาของอาหารเลี้ยงเชื้อที่อยูภายในทันทีแลวใชกระบอกฉีดยาพรอมเข็ม
ฉีดยาที่ปราศจากเชื้ อดูดอาหารเลี้ยงเชื้อจากภาชนะพลาสติกตัวอยางแตละใบตามปริมาณที่
กําหนดในตารางที่ 4 สดมภที่ 4
(8) แบงอาหารเลี้ยงเชื้อที่ดูดเอาไวจากภาชนะพลาสติกตัวอยางแตละใบ(ขอ(7))ใสลงในขวดเพาะเชือ้
ซึ่งบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดเดียวกันขวดละ 10.0 ml ตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ 4 สดมภที่
5 นําขวดเพาะเชื้อทั้งหมดไปอบเพาะเชื้อที่อุณหภูมิ 30 °C ถึง 35 °C เปนเวลา 10 วัน เมื่อครบ
ตามเวลาที่กําหนด สังเกตดูวามีการเจริญของจุลินทรียในขวดเพาะเชื้อแตละใบหรือไม
8.16.6 การประเมินผล
ใหถือวาภาชนะพลาสติกตัวอยางไมมีการซึมผานของจุลินทรียเมื่อขวดเพาะเชื้อทุกใบไมมีการเจริญของ
จุลินทรีย
ตารางที่ 4 การทดสอบการซึมผานของจุลนิ ทรีย
(ขอ 8.16.5)
ความจุของภาชนะ
พลาสติกตัวอยาง
ml
ไมเกิน 100
101 ถึง 500
เกิน 500

จํานวนภาชนะพลาสติก
ตัวอยางที่ใชทดสอบ
อาหารเลี้ยงเชื้อชนิดละ
รวม
ใบ
ใบ
5
10
3
1

6
2
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ปริมาณอาหารเลี้ยงเชื้อ
ที่ดูดจากภาชนะพลาสติก
ตัวอยางแตละใบ
1 % โดยปริมาตรของความจุ
แตตองไมนอยกวา 0.1 ml
1 % โดยปริมาตรของความจุ
1 % โดยปริมาตรของความจุ
แตไมเกิน 25 ml

จํานวนขวดเพาะเชื้อ
ที่ใชทดสอบตอ
ภาชนะพลาสติกตัวอยาง
ใบ
1
2
5

มอก. 531–2558
8.17 ความคงทนของเครื่องหมายและฉลาก
8.17.1 เครื่องมือ
เครื่องอังน้ําที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ 20°C ถึง 30°C
8.17.2 วิธีทดสอบ
นําภาชนะพลาสติกตัวอยางที่บรรจุน้ํากลั่นจนถึงปริมาตรบรรจุและปดผนึกเรียบรอย แชในน้ําอุณหภูมิ
20 °C ถึง 30 °C เปนเวลา 24 h แลวตรวจพินิจสภาพของเครื่องหมายและฉลากบนภาชนะพลาสติก
ตัวอยางแลว ตองไมหลุด
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ภาคผนวก ก.
การทําลายเม็ดเลือด
(ขอ 5.4.4)
ก.1 การทําลายเม็ดเลือด
ก.1.1 เครื่องมือ
(1) ตูอบที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (70 + 2) °C
(2) สเปกโทรโฟโตมิเตอรที่มีความยาวคลื่น 540 nm
(3) เครื่องหมุนเหวี่ยง
(4) หมอนึ่งอัด
(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) สารละลายแดรบคิน (Drabkin's solution)
ละลายโซเดียมไบคารบอเนต 1 g โพแทสเซียมไซยาไนด 0.05 g และโพแทสเซียมเฟอริไซยา
ไนด 0.2 g ในน้ํากลั่น และเติมน้ํากลั่นจนปริมาตรเปน 1 000 ml
(4) การควบคุมเชิงบวก (positive control) เชน น้ํากลั่นสําหรับทํายาฉีด
(5) การควบคุมเชิงลบ (negative control) เชน แผนพลาสติกมาตรฐานพอลิเอทิลีนความหนาแนนสูง
ก.1.3 การเตรียมเลือดกระตาย
เจาะเลือดกระตายอยางนอย 3 ตัว ผสมกับสารปองกันการแข็งตัวของเลือด เชน น้ํายาเอซีดี
(anticoagulant citrate dextrose solution, ACD) น้ํายาซีพีดี (anticoagulant citrate phosphate dextrose
solution, CPD) ถาไมนํามาใชทันที ใหแยกเก็บในภาชนะเก็บเลือดของกระตายแตละตัวที่อุณหภูมิ
(4+2) °C แตตองนํามาใชทําการทดสอบภายในเวลา 96 h
ก.1.4 การเตรียมสารละลายทดสอบ
(1) ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางแตละหนวยตรงบริเวณที่มีความหนาสม่ําเสมอและโคงนอยที่สุดให
ไดชิ้นพลาสติกพื้นที่เทาๆกัน นํามารวมกันใหพื้นที่ผิวสองดานรวมกันได 120 cm2 สําหรับ
ภาชนะพลาสติกหนานอยกวา 0.5 mm และ 60 cm2 สําหรับภาชนะพลาสติกที่หนาเทากับหรือ
มากกวา 0.5 mm แลวนํามาตัดออกเปนชิ้นยอยขนาดกวางประมาณ 0.1 cm ถึง 0.3 cm และยาว
ประมาณ 1 cm ถึง 5 cm ในกรณีที่ไมสามารถตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางใหไดขนาดดังกลาว ให
ตัดตัวอยางเปนชิ้นเล็กๆ แลวชั่งน้ําหนัก 4 g จากนั้นนําตัวอยางที่เตรียมไวใสลงในขวดแกวฝา
เกลียวสําหรับสกัดตัวอยาง
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(2) ล า งภาชนะพลาสติ ก ตั ว อย า งด ว ยน้ํ า กลั่ น สํ า หรั บ ทํ า ยาฉี ด อย า งน อ ย 2 ครั้ ง ปล อ ยให แ ห ง ที่
อุณหภูมิหอง
(3) สกัดชิ้นพลาสติกตัวอยางดวยสารละลายโซเดียมคลอไรด 0.9% โดยมวลที่ปราศจากเชื้อปริมาตร
20 ml
เตรียมแผนพลาสติกที่ใชสําหรับการควบคุมเชิงลบเชนเดียวกับพลาสติกตัวอยาง สวนน้ํากลั่น
สําหรับทํายาฉีดที่ใชสําหรับการควบคุมเชิงบวก และสารละลายโซเดียมคลอไรด 0.9% โดยมวล
ที่ปราศจากเชื้อใชเปนแบลงก ใหใสลงในขวดแกวฝาเกลียว แลวปดฝาใหสนิท
(4) นําภาชนะสําหรับสกัดทั้งหมดจากขอ (3) ใสในหมอนึ่งอัดที่อุณหภูมิ (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 และปราศจากเชื้อทันที นําไปเก็บไวในที่ซึ่งมีอุณหภูมิ
20 °C ถึง 30 °C และตองนําไปทดสอบตอไปภายในเวลา 24 h หลังจากที่เตรียมได
ก.1.5 วิธีทดสอบ
(1) การเตรียมกราฟสอบเทียบ
(1.1) เตรียมสารละลายสอบเทียบ โดยใชปเปตตดูดสารละลายมาตรฐานอางอิงฮีโมโกลบิน 10
ml 5 ml 2 ml 1 ml และ 0.5 ml ใสลงในขวดแกวปริมาตรขนาด 100 ml จํานวน 5 ใบ
ตามลําดับ เจือจางดวยสารละลายแดรบคินจนถึงขีดปริมาตร สารละลายที่ไดจะมีความ
เขมขน 0.6 mg/ml 0.3 mg/ml 0.12 mg/ml 0.06 mg/ml และ 0.03 mg/ml ตามลําดับตั้งไว 5
min
(1.2) วัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลายสอบเทียบแตละความเขมขนที่ความยาวคลื่น 540 nm
โดยใชสารละลายแดรบคินเปนแบลงก
(1.3) สรางกราฟสอบเทียบระหวางความเขมขนของฮีโมโกลบินมาตรฐานเปนมิลลิกรัมตอ
มิลลิลิตรกับคาการดูดกลืนแสง
(2) การตรวจหาระดับพลาสมาฮีโมโกลบินในเลือด
(2.1) นําเลือดกระตายแตละภาชนะบรรจุตามขอ ก.1.3 ปริมาตร 1 ml ใสลงในหลอดหมุนเหวี่ยง
และนําไปหมุนเหวี่ยงในแนวระดับดวยอัตราเร็ว 700 G ถึง 800 G นาน 15 min
(2.2) ดูดสวนใสดานบน (พลาสมา) 100 μl เติมลงในสารละลายแดรบคิน 5.0 ml ตั้งทิ้งไว 15
min แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 nm โดยใชสารละลายแดรบคิน
เปนแบลงก
(2.3) นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดไปเทียบกับกราฟสอบเทียบ หาปริมาณฮีโมโกลบินในพลาสมา
ของเลือดกระตายแตละตัว เปนมิลลิกรัมตอมิลลิลิตร
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(2.4) ถาเลือดกระตายตัวใดมีปริมาณฮีโมโกลบินในพลาสมาเกิน 1.0 mg/ml จะไมนําเลือด
กระตายตัวนั้นมาใชในการทดสอบตอไป และตองใชเลือดกระตาย 3 ตัวในการทดสอบ
(3) การเจือจางเลือด
(3.1) นําเลือดกระตายแตละตัวที่ผานการทดสอบหาปริมาณฮีโมโกลบินในพลาสมาแลว 20 μl
เติมลงในสารละลายแดรบคิน 5.0 ml ตั้งทิ้งไว 15 min
(3.2) นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 nm โดยใชสารละลายแดรบคินเปน
แบลงก นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดไปเทียบกับกราฟสอบเทียบ หาปริมาณฮีโมโกลบินใน
เลือด
(3.3) เจื อ จางเลื อ ดกระต า ยแต ล ะตั ว ด ว ยสารละลายโซเดี ย มคลอไรด 0.9% (โดยมวล) ที่
ปราศจากเชื้อใหมีปริมาณฮีโมโกลบินอยูในชวง (25.0 + 2.5) mg/ml เปนคาฮีโมโกลบิน
ปรากฎ (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) เมื่อครบเวลานําไปหมุนเหวี่ยงในแนวระดับดวยอัตราเร็ว 100 G ถึง 200 G เปนเวลา 15
min
(4.3) ดูดสวนใสดานบนใสในหลอดหมุนเหวี่ยงหลอดใหม แลวนําไปหมุนเหวี่ยงดวยอัตราเร็ว
700 G ถึง 800 G เปนเวลา 5 min ดูดสวนใสดานบนใสในหลอดแกวใหม แลวนําไปหาคา
ดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด
(5) การหาคาดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด
(5.1) นําสวนใสจากขอ ก.1.5 (4.3) มา 1.0 ml เติมลงในสารละลายแดรบคิน 3.0 ml ตั้งทิ้งไว 15
min
(5.2) นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 nm โดยใชสารละลายแดรบคินเปน
แบลงก นําคาการดูดกลืนแสงที่ไดไปเทียบกับกราฟสอบเทียบ หาปริมาณฮีโมโกลบินเปน
คาฮีโมโกลบินปลดปลอย (hemoglobin released)
(5.3) คํานวณคาดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือดจากสูตร
ดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด = ฮีโมโกลบินปลดปลอย x 100
ฮีโมโกลบินปรากฏ

(5.4) คํานวณคาเฉลี่ยของดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด แลวเทียบหาระดับการแตกตัวของเม็ด
เลือดตามตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ระดับการแตกตัวของเม็ดเลือด
(ขอ ก.1.5(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
มีการแตกตัวอยางเห็นไดชดั
มีการแตกตัวอยางรุนแรง
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ภาคผนวก ข.
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
(ขอ 7.1)
ข.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง ภาชนะพลาสติกชนิดเดียวกัน ที่ทําโดยกรรมวิธีเดียวกันและในคราวเดียวกัน หรือที่ทํา
หรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
ข.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กาํ หนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว
ข.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบลักษณะทัว่ ไป ความสม่ําเสมอของความหนา ความ
ยืดหยุน และเครื่องหมายและฉลาก
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 จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ตารางที่ ข.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ความสม่ําเสมอของความหนา
ความยืดหยุน และเครื่องหมายและฉลาก
(ขอ ข.2.1)
ขนาดรุน
ใบ
ไมเกิน 1 200
1 201 ถึง 10 000
เกิน 10 000

ขนาดตัวอยาง
ใบ
20
32
50

เลขจํานวนทีย่ อมรับ
2
3
5

ข.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบรูรั่ว 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
พลาสติกรุนนัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ําหนด
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ข.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบพอลิไวนิลคลอไรดเรซิน ได(2-เอทิลเฮกซิล)แทเลต
ไวนิลคลอไรดโมโนเมอร ปริมาณกากทีเ่ หลือจากการเผา 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
ภาชนะพลาสติกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ตารางที่ ข.2 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบพอลิไวนิลคลอไรดเรซิน ได(2-เอทิลเฮกซิล)แทเลต ไวนิล
คลอไรดโมโนเมอร ปริมาณกากที่เหลือจากการเผา คุณลักษณะของสารละลายที่สกัดได และปริมาณโลหะหนัก
(ขอ ข.2.3)
ขนาดรุน
ใบ
ไมเกิน 1 200
1 201 ถึง 10 000
เกิน 10 000

ขนาดตัวอยาง
ใบ
20
32
50

ข.2.4 การชักตัว อยางและการยอมรับสําหรั บการทดสอบการซึ มผานของไอน้ํ า และความคงทนของ
เครื่องหมายและฉลาก
ข.2.4.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ข.3
ข.2.4.2 จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 5.2.6 และขอ 5.5 ตองไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับที่กําหนดใน
ตารางที่ ข.3 จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุน นั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ตารางที่ ข.3 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบการซึมผานของไอน้ํา
และความคงทนของเครื่องหมายและฉลาก
(ขอ ข.2.4)
ขนาดรุน
ใบ
ไมเกิน 1 200
1 201 ถึง 10 000
เกิน 10 000

ขนาดตัวอยาง
ใบ
13
20
32
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1
2
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ข.2.5 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบคุณลักษณะทางชีวภาพ
ข.2.5.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ข.4
ข.2.5.2 จํานวนตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.4
จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด
ตารางที่ ข. 4 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบคุณลักษณะทางชีวภาพ
(ขอ ข.2.5)
ขนาดความจุภาชนะพลาสติก
ml
นอยกวา 100
100 ถึง 499
ตั้งแต 500

ขนาดตัวอยาง
ใบ
80
60
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 จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้

_________________________
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