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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม

คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์
1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ทใ่ี ช้ในการแพทย์เท่านัน้

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ต่อไปนี้
2.1 คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์ ซึง่ ต่อไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกว่า “คาร์บอนไดออกไซด์” หมายถึง คาร์บอนได
ออกไซด์มสี ตู รเคมี CO2 อยูใ่ นสภาวะของเหลวซึง่ ใช้ในการแพทย์

3. คุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
3.1 ลักษณะทัว่ ไป
ต้องไม่มกี ลิน่ และไม่มสี ี
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพินจิ
3.2 คุณลักษณะทีต่ อ้ งการอืน่ ๆ
ต้องเป็นไปตามทีก่ ำหนดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 คุณลักษณะทีต่ อ้ งการอืน่ ๆ
(ข้อ 3.2)

รายการที่

คุณลักษณะ

1

ความบริสทุ ธิ์ รอยละโดยปริมาตร ไมนอยกวา

2

ความชืน้ ลูกบาศกมิลลิเมตรตอลูกบาศกเดซิเมตร
ไมเกิน
คารบอนมอนอกไซด
ลูกบาศกมลิ ลิเมตรตอลูกบาศกเดซิเมตร ไมเกิน
แอมโมเนีย
ลูกบาศกมลิ ลิเมตรตอลูกบาศกเดซิเมตร ไมเกิน
ไฮโดรเจนซัลไฟด
ลูกบาศกมลิ ลิเมตรตอลูกบาศกเดซิเมตร ไมเกิน
ซัลเฟอรไดออกไซด
ลูกบาศกมลิ ลิเมตรตอลูกบาศกเดซิเมตร ไมเกิน
ปรอท
เบนซีน
ลูกบาศกมลิ ลิเมตรตอลูกบาศกเมตร ไมเกิน
ไฮโดรคารบอน (คํานวณเปนมีเทน)
ลูกบาศกมลิ ลิเมตรตอลูกบาศกเดซิเมตร ไมเกิน
ไนทริกออกไซดและไนโตรเจนไดออกไซด
ลูกบาศกมลิ ลิเมตรตอลูกบาศกเดซิเมตร ไมเกิน

3
4
5
6
7
8
9
10

วิธีวิเคราะห
ตาม
USP 25 หัวขอ
Carbon dioxide
ขอ 7.2

เกณฑที่กําหนด
99.5
60
10
25
1
2





USP 25 หัวขอ
Carbon Dioxide

ตองไมพบ
21

ขอ 7.3
ขอ 7.4

50

ขอ 7.5

2

USP 25 หัวขอ
Carbon Dioxide

4. ภาชนะบรรจุและการบรรจุ
4.1 ภาชนะทีใ่ ช้บรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ตอ้ งสะอาด และใช้บรรจุคาร์บอนไดออกไซด์เท่านัน้
4.2 ภาชนะบรรจุทเ่ี ป็นท่อ (cylinder) ให้เป็นไปตาม มอก.359
ในกรณีเป็นท่อทีใ่ ช้แล้ว ให้ตรวจสอบสภาพท่อตาม มอก. 358
4.3 สี ท่อบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ให้ใช้สเี ทาตลอดทัง้ ตัวภาชนะ คอและไหล่ตาม มอก.87
4.4 ข้อต่อท่อบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ ให้เป็นไปตาม มอก. 1095
4.5 ภาชนะบรรจุทเ่ี ป็นถังเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เหลว ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ถังเก็บก๊าซ
เหลว (ในกรณีทย่ี งั มิได้มกี ารประกาศกำหนดมาตรฐานดังกล่าว ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผูซ้ อ้ื กับผูข้ าย)
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5. เครือ่ งหมายและฉลาก
5.1 ที่ภาชนะบรรจุหรือฉลากที่ติดอยู่ที่ภาชนะบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร
หรือเครือ่ งหมาย แจ้งรายละเอียดต่อไปนีใ้ ห้เห็นได้งา่ ย ชัดเจนและไม่ลบเลือน
5.1.1 ในกรณีทเ่ี ป็นท่อบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑ์ตามชือ่ มาตรฐานนีแ้ ละสูตรเคมี “CO2” โดยใช้อกั ษรสีขาวทีต่ วั ภาชนะบรรจุขนาดสูงไม่
ต่ำกว่า 1 ใน 8 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของตัวภาชนะ
(2) เครือ่ งหมายกากบาทสีขาวล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวบนไหล่
(3) น้ำหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม
(4) วัน เดือน ปีทบ่ี รรจุ
(5) คำแนะนำในการเก็บ ข้อควรระวังในการใช้และการขนย้าย
(6) ชือ่ ผูท้ ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการค้าทีจ่ ดทะเบียน และชือ่ ผูจ้ ดั จำหน่าย พร้อมสถานทีต่ ง้ั
5.1.2 ในกรณีทเ่ี ป็นถังเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เหลว
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑ์ตามชือ่ มาตรฐานนี้ และสูตรเคมี “CO2”
(2) ข้อความหรือเครือ่ งหมายแสดงคำเตือน เช่น ห้ามเข้าใกล้
ในกรณีทใ่ี ช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไว้ขา้ งต้น

6. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
6.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สิน ให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.

7. การวิเคราะห์
7.1 ข้อกำหนดทัว่ ไป
7.1.1 ให้ใช้วธิ วี เิ คราะห์ทก่ี ำหนดในมาตรฐานนี้ หรือวิธอี น่ื ใดทีใ่ ห้ผลเทียบเท่า ในกรณีทม่ี ขี อ้ โต้แย้งให้ใช้วธิ ที ่ี
กำหนดในมาตรฐานนีเ้ ป็นวิธตี ดั สิน
7.1.2 ตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์ ต้องเก็บไว้ทอ่ี ณ
ุ หภูมิ (25 + 2) องศาเซลเซียส อย่างน้อย 6 ชัว่ โมงก่อน
วิเคราะห์ และทำการวิเคราะห์ตวั อย่างทีอ่ ณ
ุ หภูมเิ ดียวกัน
7.2 การวิเคราะห์หาความชืน้
7.2.1 เครือ่ งมือ ดังรูปที่ 1 ประกอบด้วย
7.2.1.1 ภาชนะ A เป็นภาชนะทรงกระบอกผนังบางทำด้วยโลหะ เช่น ทองแดงชุบโครเมียม ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลางประมาณ 4 เซนติเมตร สูงประมาณ 7.5 เซนติเมตร ถึง 12.7 เซนติเมตร ผิวนอกเป็นมัน
และจะต้องไม่ทำให้อณ
ุ หภูมทิ ผ่ี วิ ด้านในและด้านนอกต่างกัน
7.2.1.2 ขวด B เป็นขวดแก้วหรือภาชนะโปร่งใส พร้อมฝาปิด
7.2.1.3 ท่อนำก๊าซ C เป็นท่อนำก๊าซเข้า ทำด้วยทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร ปลายท่ออยู่
เหนือส่วนล่างสุดของภาชนะ A ประมาณ 2.5 เซนติเมตร
7.2.1.4 ท่อนำก๊าซ D เป็นท่อนำก๊าซออก ทำด้วยทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร
7.2.1.5 เทอร์โมมิเตอร์ E เป็นเทอร์โมมิเตอร์ทใ่ี ช้วดั อุณหภูมไิ ด้ตำ่ กว่า -50 องศาเซลเซียส
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รูปที่ 1 เครือ่ งมือวิเคราะหหาความชืน้
(ขอ 7.2.1)
7.2.2 สารเคมี
7.2.2.1 คารบอนไดออกไซดแข็ง
7.2.2.2 แอซีโทนหรือเอทานอล
7.2.3 วิธวี เิ คราะห
7.2.3.1 ผานกาซตัวอยางเขาทางทอนำกาซ C ดวยอัตรา 1 ลูกบาศกเดซิเมตรตอนาที ถึง 5 ลูกบาศก
เดซิเมตรตอนาที เติมแอซีโทนหรือเอทานอลลงในภาชนะ A ประมาณครึง่ หนึง่ ของความสูง
7.2.3.2 คอยๆ เติมคารบอนไดออกไซดแข็งชิน้ เล็กๆ พรอมทัง้ คนตลอดเวลา จนกระทัง่ สังเกตเห็นละออง
ไอน้ำเกิดทีผ่ วิ นอกของภาชนะ A ตรงปลายทอนำกาซ C อานอุณหภูมทิ นั ที
7.2.3.3 ทดลองซ้ำโดยปลอยใหอุณหภูมิสูงขึ้นจนกระทั่งละอองไอน้ำหายไป แลวปฏิบัติตามขอ 7.2.3.2
ซ้ำจนไดคา อุณหภูมคิ งที่
อุณหภูมทิ อี่ า นไดตอ งไมสงู กวา -46 องศาเซลเซียส จึงจะถือวาตัวอยางมีความชืน้ ไมเกิน 60 ลูกบาศก
มิลลิเมตรตอลูกบาศกเดซิเมตร
7.3 การวิเคราะหหาปรอท
7.3.1 เครื่องมือ
เครือ่ งวิเคราะหไอปรอท (mercury vapour analyzer) ชนิดโกลดฟล ม ดีเทกเตอร (gold film detector)
ทีม่ ี ปริมาณต่ำสุดทีว่ ดั ได (detection limit) 0.003 มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร
7.3.2 วิธวี เิ คราะห
ใหปฏิบตั ติ าม ISO 6978 Method B
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7.4 การวิเคราะห์หาเบนซีน
7.4.1 เครื่องมือ
ก๊าซโครมาโทกราฟแบบเฟลมไอออไนเซชันทีม่ คี อลัมน์แบบคะพิลลารี ใช้กา๊ ซฮีเลียมหรือไนโตรเจนบริสทุ ธิ์
เป็นก๊าซพาตัวอย่าง และสามารถวัดปริมาณต่ำสุดได้ 5 ลูกบาศก์มลิ ลิเมตรต่อลูกบาศก์เมตร
7.4.2 ก๊าซสอบเทียบ
ก๊าซมาตรฐานคาร์บอนไดออกไซด์ทม่ี เี บนซีน 10 ลูกบาศก์มลิ ลิเมตรต่อลูกบาศก์เมตร ถึง 20 ลูกบาศก์
มิลลิเมตรต่อลูกบาศก์เมตร
7.4.3 วิธวี เิ คราะห์
สอบเทียบเครื่องมือโดยใช้ก๊าซสอบเทียบและวัดความสูงของพีกหรือพื้นที่ใต้พีกตามคู่มือการใช้เครื่อง
แล้วจึงวิเคราะห์กา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์ตวั อย่าง เปรียบเทียบความสูงของพีกหรือพืน้ ทีใ่ ต้พกี ของโครมา
โทแกรมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวอย่างกับโครมาโทแกรมของก๊าซสอบเทียบ คำนวณหาปริมาณ
เบนซีนจากพืน้ ทีใ่ ต้พกี ของตัวอย่าง
7.5 การวิเคราะห์หาไฮโดรคาร์บอน
7.5.1 เครื่องมือ
ก๊าซโครมาโทกราฟแบบเฟลมไอออไนเซชันทีม่ คี อลัมน์แบบคะพิลลารี ใช้กา๊ ซฮีเลียมหรือไนโตรเจนบริสทุ ธิ์
เป็นก๊าซพาตัวอย่าง และสามารถวัดปริมาณต่ำสุดได้ 5 ลูกบาศก์มลิ ลิเมตรต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
7.5.2 ก๊าซสอบเทียบ
ก๊าซมาตรฐานคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีมีเทน อีเทน เอธิลีน โพรเพน โพรพิลีน ไอโซบิวเทน บิวเทน
ไอโซเพนเทน และเพนเทน อย่างละเท่าๆ กัน ปริมาณ 5 ลูกบาศก์มลิ ลิเมตรต่อลูกบาศก์เดซิเมตร ถึง
50 ลูกบาศก์มลิ ลิเมตรต่อลูกบาศก์เดซิเมตร
7.5.3 วิธวี เิ คราะห์
สอบเทียบเครื่องมือโดยใช้ก๊าซสอบเทียบและวัดความสูงของพีกหรือพื้นที่ใต้พีกตามคู่มือการใช้เครื่อง
แล้วจึงวิเคราะห์กา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์ตวั อย่าง เปรียบเทียบความสูงของพีกหรือพืน้ ทีใ่ ต้พกี ของโครมา
โทแกรมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวอย่างกับโครมาโทแกรมของก๊าซสอบเทียบ คำนวณหาปริมาณ
มีเทนจากพืน้ ทีใ่ ต้พกี ของตัวอย่าง

–5–

มอก. 539–2546

ภาคผนวก ก.
การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สิน
(ข้อ 6.1)
ก.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง คาร์บอนไดออกไซด์ที่บรรจุในภาชนะบรรจุชนิดเดียวกัน และในวันเดียวกัน สำหรับ
ภาชนะบรรจุทเ่ี ป็นถังเก็บให้ถอื ว่า 1 ถังเก็บเป็น 1 รุน่
ก.2 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตดั สิน ให้เป็นไปตามแผนการชักตัวอย่างทีก่ ำหนดต่อไปนี้ หรืออาจใช้แผนการชัก
ตัวอย่างอืน่ ทีเ่ ทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว้
ก.2.1 การชักตัวอย่าง
ก.2.1.1 ในกรณีทภ่ี าชนะบรรจุเป็นท่อ ให้ชกั ตัวอย่างโดยวิธสี มุ่ จากรุน่ เดียวกันตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่
ก.1 เพือ่ ทดสอบคุณลักษณะทีต่ อ้ งการ ภาชนะบรรจุและการบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
ก.2.1.2 ในกรณีที่ภาชนะบรรจุเป็นถังเก็บ ให้เก็บตัวอย่างในสภาพของเหลวจากถังเก็บลงในท่ออัดก๊าซใน
ปริมาณไม่นอ้ ยกว่า 2 กิโลกรัม เพือ่ ทดสอบคุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
ก.2.2 เกณฑ์ตดั สิน
ตัวอย่างคาร์บอนไดออกไซด์ตอ้ งเป็นไปตามข้อ 3. ข้อ 4. และข้อ 5. ทุกรายการ จึงจะถือว่าคาร์บอนได
ออกไซด์รนุ่ นัน้ เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนี้
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอย่าง
(ข้อ ก.2.1.1)

ขนาดรุน
ทอ
1 ถึง 10
11 ถึง 40
41 ถึง 70
ตัง้ แต 71 ขึ้นไป

ขนาดตัวอยาง
ทอ
1
2
3
4
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