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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุสาหกรรม 

ภาชนะพลาสติกสาํหรับบรรจุผลิตภัณฑ 
เภสัชปราศจากเชื้อ 

 

1. ขอบขาย 

1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะภาชนะพลาสติกท่ีใชบรรจุผลิตภัณฑเภสัชปราศจาก 
เช้ือท่ีเปนของเหลวสําหรับฉีดเขาสูรางกาย โดยไมรวมถึงอุปกรณประกอบอ่ืนๆ ซ่ึงตอไปในมาตรฐานน้ี        
จะเรียกวา “ภาชนะพลาสติก” 

1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมกระบอกฉีดยาพลาสติกท่ีบรรจุผลิตภัณฑเภสัชปราศจาก
เช้ือพรอมใช 

 

2. บทนิยาม 
ความหมายของคําท่ีใชในมาตรฐานผลิตภณัฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้ 

2.1 ผลิตภัณฑเภสัชปราศจากเช้ือ (sterile pharmaceutical products) หมายถึง ของเหลวท่ีผานกรรมวิธีการทําให
ปราศจากเช้ือแลว ท่ีใชฉีดเขาสูรางกายเพื่อการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรคหรือความ
เจ็บปวยของมนุษยและสัตวหรือเพื่อใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือการกระทําหนาท่ีใด ๆ ของ
รางกายของมนุษยหรือสัตว 

2.2 พลาสติกหลายช้ัน (multilayer plastic) หมายถึง พลาสติกท่ีประกอบดวยแผนพลาสติกต้ังแต 2 ช้ันข้ึนไปอัด
ประกบกนั และสวนประกอบแตละชนดิตองไมละลายเขาดวยกัน 

3. ชนิด 

3.1 ภาชนะพลาสติก แบงเปน  4  ชนิด คือ 
3.1.1 พอลิเอทิลีน 
3.1.2 พอลิโพรพิลีน 
3.1.3 พอลิไวนิลคลอไรด 
3.1.4 พลาสติกหลายช้ัน ซ่ึงตองไมมีพอลิไวนิลคลอไรดเปนสวนประกอบ 
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4. วัสดุ 

4.1 การทดสอบชนิดของภาชนะพลาสติกใหใชเคร่ืองฟูเรียทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร (FTIR) 
หรือเคร่ืองมืออ่ืนท่ีเทียบเทา 

4.2 กรณีภาชนะพลาสติกชนิดพลาสติกหลายช้ัน ใหทดสอบชนิดเฉพาะช้ันท่ีสัมผัสกับผลิตภัณฑเทานัน้ 
4.3 กรณีภาชนะพลาสติกชนิดพอลิไวนิลคลอไรด     

4.3.1 ตองประกอบดวยพอลิไวนลิคลอไรดเรซินไมนอยกวา 55% โดยมวล 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.1 

4.3.2 ตองมีปริมาณได (2-เอทิลเฮกซิล)แทเลต (DEHP) ท่ีสกัดได ไมเกิน 40% โดยมวล 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.2 

4.3.3 ตองมีปริมาณไวนิลคลอไรดโมโนเมอรไมเกิน 1 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.3 

 
5. คุณลักษณะท่ีตองการ 

5.1 ลักษณะท่ัวไป 
5.1.1 ตองไมมีสี โปรงแสง และมองเห็นผลิตภณัฑเภสัชท่ีบรรจุอยูภายในไดชัด 
5.1.2 พื้นผิวภายในของภาชนะพลาสติกตองสะอาด เรียบ ยกเวนตะเข็บท่ีเกิดจากแบบ (mould) และไมมี

ตําหนิซ่ึงอาจเปนผลเสียตอการใชงาน 
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ 

5.2 คุณลักษณะทางฟสิกส  
5.2.1 รูร่ัว 

ตองไมมีรูร่ัว 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.4 

5.2.2 ความทนตอการตกกระแทก  (ยกเวนภาชนะพลาสติกชนดิพอลิไวนิลคลอไรด) 
ตองไมร่ัวหรือแตก 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.5 

5.2.3 ความสม่ําเสมอของความหนา (เฉพาะภาชนะพลาสติกชนิดพอลิไวนลิคลอไรด) 
ผลตางของความหนาคาสูงสุดกับคาตํ่าสุด ตองไมเกิน 0.05 mm 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.6 

5.2.4 ความทนความดัน (เฉพาะภาชนะพลาสติกชนิดพอลิไวนลิคลอไรด)    
ตองไมร่ัวซึม 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.7 
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5.2.5 ความยืดหยุน (เฉพาะภาชนะพลาสติกชนดิพอลิไวนิลคลอไรด) 
สารละลายตองไหลออกไดหมดโดยไมมีอากาศไหลเขาไปแทนท่ีขณะไหล 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.8 

5.2.6 การซึมผานของไอน้ํา 
มวลของน้ําท่ีหายไปตองไมเกิน 0.20% 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.9 

5.2.7 ปริมาณกากท่ีเหลือจากการเผา   
ตองไมเกิน 0.10% 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.10 

5.2.8 ปริมาณอนุภาคปนเปอน     
ขนาดเสนผานศูนยกลางต้ังแต 10 μm ตองไมเกิน 25 อนภุาคตอมิลลิลิตร และขนาดเสนผานศูนยกลาง
ต้ังแต  25 μm ตองไมเกิน 3 อนุภาคตอมิลลิลิตร 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.11 

5.3 คุณลักษณะทางเคมี 
5.3.1 คุณลักษณะของสารละลายท่ีสกัดได     

5.3.1.1 ตองใส ไมมีสี 
5.3.1.2 ฟองท่ีเกิดข้ึนตองหายไปภายใน 3 min  
5.3.1.3 ความเปนกรด-ดาง 

ผลตางคาความเปนกรด-ดางของสารละลายท่ีสกัดไดเม่ือเทียบกับสารละลายแบลงก ตองไมเกิน 
1.5 

5.3.1.4 ปริมาตรโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนตท่ีใชทําปฏิกิริยา 
ตองไมเกิน 1.0 ml 

5.3.1.5 ปริมาณกากท่ีไมระเหย 
ตองไมเกิน 1.0 mg 

5.3.1.6 คาการดูดกลืนแสงสูงสุด 
(1) ตองไมเกิน 0.08 ท่ีชวงความยาวคล่ืน 220 nm ถึง 240 nm 
(2) ตองไมเกิน 0.05 ท่ีชวงความยาวคล่ืน 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 ความเปนพษิตอเซลลเนื้อเยื่อเพาะเล้ียง 
ตองไมเปนพษิตอเซลลเนื้อเยื่อเพาะเล้ียง 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.14 

5.4.2 สารไพโรเจน 
เม่ือทดสอบตามขอ 8.15 แลว ปริมาณแบคทีเรียลเอ็นโดท็อกซิน ตองไมเกิน 20.0 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอ
ภาชนะพลาสติกตัวอยาง 

5.4.3 การซึมผานของจุลินทรีย 
ตองไมมีการซึมผานของจุลินทรีย 
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 8.16 

5.4.4 การทําลายเม็ดเลือด 
ตองไมมีการทาํลายเม็ดเลือด 
การทดสอบใหปฏิบัติตามภาคผนวก ก. 

5.5 ความคงทนของเคร่ืองหมายและฉลาก 
เม่ือทดสอบตามขอ 8.17 แลว ฉลากตองยังคงติดอยูท่ีภาชนะพลาสติกตําแหนงเดิม และเคร่ืองหมายหรือ
ขอความใดๆ ท่ีฉลากหรือท่ีภาชนะพลาสติกตองอานไดชัดเจน 

 

6.  เครื่องหมายและฉลาก 

6.1 ภาชนะพลาสติกท่ีทําจากพอลิเอทิลีนหรือพอลิโพรพิลีน หรือท้ังสองอยาง 
ในเนื้อภาชนะพลาสติกทุกใบ  อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็น 
ไดงาย ชัดเจน ถาวร 
(1) ชนิด 
(2) ความจุ เปนมิลลิลิตร พรอมขีดบอกปริมาตร 
(3) ช่ือผูทําหรือโรงงานท่ีทํา หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

6.2 ภาชนะพลาสติกท่ีทําจากพอลิไวนิลคลอไรดหรือพลาสติกหลายช้ัน 
ท่ีภาชนะพลาสติกทุกใบ  อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเคร่ืองหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็น ไดงาย 
ชัดเจน 
(1) ชนิด 
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(2) ความจุ เปนมิลลิลิตร  
(3) คําเตือนวาใช DEHP เปนสารเติมแตง 
(4) ช่ือผูทําหรือโรงงานท่ีทํา หรือเคร่ืองหมายการคาท่ีจดทะเบียน 

6.3 ในกรณีท่ีใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยท่ีกําหนดไวขางตน 

7. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

7.1 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสินใหเปนไปตามภาคผนวก ข. 

8.  การทดสอบ 

8.1 ปริมาณพอลิไวนิลคลอไรดเรซิน 
8.1.1 เคร่ืองมือ 

อุปกรณสําหรับวิธีออกซิเจนฟลาสกคอมบัสชัน (oxygen flask combustion) ประกอบดวยขวดแกว    
บอโรซิลิเกต รูปกรวย ขนาดประมาณ 500 ml ปดดวยจกุแกว ท่ียึดกับท่ีเสียบตัวอยางทําจากลวด
แพลทินัมสานเปนตาขาย ขนาดประมาณ 1.5 cm x 2 cm (ดังรูปท่ี 1) 

 
 

รูปท่ี 1 อุปกรณสําหรับวิธีออกซิเจนฟลาสกคอมบัสชัน 
(ขอ 8.1.1) 

8.1.2 สารเคมี สารละลาย และวิธีเตรียม 
8.1.2.1 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1 M 
8.1.2.2 ไดบิวทิลแทเลต 
8.1.2.3 กรดไนทริกเขมขน (ความหนาแนน 1.40 g/ml ) 65% โดยมวล 
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8.1.2.4 สารละลายเฟอรริกแอมโมเนียมซัลเฟต 
ละลายเฟอรริกแอมโมเนียมซัลเฟต 100 g ในน้ํากล่ัน 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 ช่ังตัวอยาง 50.0 mg หอดวยกระดาษกรองขนาด 30 mm x 40 mm พับใหไดขนาด 10 mm x 30 mm 

สอดหอตัวอยางเขาไปในท่ีเสียบตัวอยางท่ีทําจากลวดแพลทินัม 
8.1.3.3 เผาหอตัวอยาง แลวใสเขาไปในขวดแกวรูปกรวย ปดจุกแกว 
8.1.3.4 เม่ือการเผาไหมสมบูรณแลว แกวงขวดแกว เพื่อใหสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซดดูดซึมไอของ

สารประกอบคลอไรดท่ีเกิดจากการเผาตัวอยาง 
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 นําสารละลายท่ีไดไทเทรตกบัสารละลายแอมโมเนียมไทโอไซยาเนต จนไดสารละลายสีเหลืองแดง 

สารละลายซิลเวอรไนเทรต 0.1 M 1 ml สมมูลกับพอลิไวนิลคลอไรด 6.25 mg 
หาปริมาณพอลิไวนิลคลอไรดเรซิน จากสูตร 

= 0.1
3AgNOM

6.25
3AgNOM

SCN4NHVSCN4NHM
10 



































 

 
เม่ือ SCN4NHM  คือ ความเขมขนของสารละลายแอมโมเนียมไทโอไซยาเนต เปนโมลาร 

SCN4NHV  คือ ปริมาตรของสารละลายแอมโมเนียมไทโอไซยาเนต เปนมิลลิลิตร 

3AgNOM  คือ ความเขมขนของสารละลายซิลเวอรไนเทรต เปนโมลาร 

8.2 ปริมาณ DEHP 
8.2.1 เคร่ืองมือ 

8.2.1.1 อุปกรณสําหรับทําทินเลเยอรโครมาโทกราฟ ประกอบดวย แผนแกวท่ีเคลือบดวยซิลิกาเจลจีเอฟ 
254 ซ่ึงตอไปจะเรียกวา แผนรงคเลข 

8.2.1.2 ตูโครมาโทกราฟ 
8.2.1.3 เคร่ืองใหแสงอัลตราไวโอเลตท่ีความยาวคล่ืน 254 nm 
8.2.1.4 เคร่ืองอังน้ํา 
8.2.1.5 เคร่ืองสกัดรีฟลักซคอนเดนเซอร 

  

ปริมาณพอลิไวนิลคอลไรดเรเซิน 
เปนมิลลิกรัม 
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8.2.2 สารเคมีและสารละลาย 
8.2.2.1 โทลูอีน เปนวฎัภาคเคล่ือนท่ี (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 นําช้ินตัวอยางมา 2.0 g เติมอีเทอรท่ีปราศจาก
เพอรออกไซด 200 ml ใหความรอนภายใตรีฟลักซคอนเดนเซอร เปนเวลา 12 h  

8.2.3.2 แยกกากและสารละลายออกจากกัน 
8.2.3.3 นําสารละลายไประเหยจนแหงโดยการลดความดันดวยเคร่ืองอังน้ําท่ีอุณหภูมิ 30 °C 
8.2.3.4 ละลายกากท่ีเหลืออยูดวยโทลูอีน 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 ท่ีอ่ิมตัวดวย
โทลูอีน ใหโทลูอีนซึมผานสารเคลือบข้ึนไปเหนือเสนท่ีหยอดสารละลายตัวอยาง (solvent front) 
เปนระยะ 15 cm 

8.2.4.2 นําแผนรงคเลขออกจากตูโครมาโทกราฟ ปลอยใหแหงในอากาศ นําไปตรวจภายใตแสงอัตรา 
ไวโอเลต ท่ีความยาวคล่ืน 254 nm ระบุตําแหนงของตัวอยางท่ีสอดคลองกับสารละลายอางอิง 

8.2.4.3 ขูดซิลิกาเจลบริเวณท่ีสอดคลองกับสารละลายอางอิง ไปเขยากับอีเทอร 40 ml เปนเวลา 1 min 
8.2.4.4 กรอง ลางดวยอีเทอร 10 ml 2 คร้ัง นําอีเทอรท่ีไดท้ังหมดไประเหยใหแหง กากท่ีไดตองหนักไม

เกิน 40 mg 
8.3 ปริมาณไวนิลคลอไรดโมโนเมอร 

8.3.1 เคร่ืองมือ 
8.3.1.1 เฮดสเปซกาซโครมาโทกราฟ  
8.3.1.2 เคร่ืองอังน้ํา ท่ีควบคุมอุณหภมิูท่ี (60+1) °C 
8.3.1.3 เคร่ืองช่ังละเอียด 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 
ช่ังตัวอยาง 1.000 g ใสลงในไวแอลแกวขนาด 50 ml เติมสารละลายมาตรฐานภายใน 10.0 ml ปดจุก   
ไวแอลแกวใหสนิท เขยา หลีกเล่ียงไมใหของเหลวภายในสัมผัสกับจุกปด วางไวแอลแกวในเครื่อง     
อังน้ําท่ีอุณหภูมิ (60+1) °C เปนเวลา 2 h 

8.3.5 การเตรียมสารละลายปฐมภมิูไวนิลคลอไรด 
ตองเตรียมสารละลายนี้ในตูอากาศไหลเวียน (ventilated hood) 

8.3.5.1 ใชปเปตตดูดไดเมทิลอะเซตาไมด 50.0 ml ใสลงในไวแอลแกวขนาด 50 ml ปดจุกไวแอลแกวให
สนิท แลวช่ังใหมีความละเอียดถึง 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 อีกคร้ังหนึ่ง ตอเข็มฉีดยาเขากับกระบอกฉีดยา แลวลดปริมาตรกาซ
ในกระบอกฉีดยาจาก 50 ml ลงเหลือ 25 ml  

8.3.5.4 ฉีดกาซไวนิลคลอไรดท่ีเหลือเขาในไวแอลแกวอยางชาๆ เขยาเบาๆ หลีกเล่ียงไมใหของเหลว
ภายในสัมผัสกับเข็มฉีดยา  

8.3.5.5 ช่ังมวลไวแอลแกวอีกคร้ังหนึ่ง มวลที่เพิ่มข้ึนจะไดประมาณ 60 mg (สารละลายท่ีได 1 μl มีไวนิล
คลอไรดประมาณ 1.2 μg) ต้ังไว 2 h เก็บสารละลายน้ีในตูเย็น 

8.3.6 การเตรียมสารละลายมาตรฐานไวนิลคลอไรด 
อัตราสวนสารละลายปฐมภมิูไวนิลคลอไรด : ไดเมทิลอะเซตาไมด เปน 1:3 โดยปริมาตร 

8.3.7 การเตรียมสารละลายอางอิง 
8.3.7.1 ใชปเปตตดดูสารละลายมาตรฐานภายใน 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 จะไดไวแอลแกวท่ีมีปริมาณไวนิลคลอไรดประมาณ 0.3 μg  0.6 μg  0.9 μg 1.5 μg และ 3 μg 
ตามลําดับ เขยา หลีกเล่ียงไมใหของเหลวภายในสัมผัสกับจุกปด วางไวแอลแกวในเครื่องอังน้ําท่ี
อุณหภูมิ (60+1) °C เปนเวลา 2 h 

8.3.8 วิธีวิเคราะห 
วิเคราะหปริมาณไวนิลคลอไรดในสารละลายทดสอบ โดยใชเฮดสเปซกาซโครมาโทกราฟ ท่ีมีภาวะ
เคร่ืองดังนี้ 
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1) คอลัมน 
1.1) ทําดวยเหล็กกลาไรสนิม ขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 3 mm ยาว 3 m 
1.2) วัฏภาคคงท่ี (stationary phase) ประกอบดวยไซเลไนสไดอาโตมาเชียสเอิรธ (silanised 

diatomaceous earth) ช้ันคุณภาพโครมาโทกราฟ ทําใหเอิบชุม (impregnate) ดวยสารละลาย
ผสมของไดเมทิลสเตียริลเอไมด  5% เศษสวนโดยมวล และมาโครกอล 400 ความเขมขน 
5% เศษสวนโดยมวล 

2) กาซตัวพา : ไนโตรเจน 
3) อัตราการไหล : 30 ml/min 
4) อุณหภูมิ : 

- คอลัมน : 45 °C 
- ชองท่ีฉีดเขา : 100 °C 
- ตัวตรวจจับ : 150 °C 

5) การตรวจจับ : เฟลมไอออไนเซชัน 
6) การฉีด : เฮดสเปซ 1 ml 
หลังจากไดโครมาโตแกรมแลว คํานวณหาปริมาณไวนิลคลอไรดโมโนเมอร 

8.4 รูร่ัว 
8.4.1 เคร่ืองมือ 

เคร่ืองอัดอากาศท่ีมีมาตรความดันวดัไดต้ังแต 0 kPa ถึง 5 kPa 
8.4.2 วิธีทดสอบ 

8.4.2.1 อัดอากาศเขาไปในภาชนะพลาสติกตัวอยางดวยเคร่ืองอัดอากาศจนความดันภายในภาชนะ
พลาสติกตัวอยางมีคา (1.5+0.15) kPa 

8.4.2.2 จุมภาชนะพลาสติกตัวอยางท่ีอัดอากาศแลวลงในน้ํา ใหสวนบนสุดของภาชนะพลาสติกตัวอยาง
อยูตํ่ากวาระดับผิวน้ํา (20+2) cm เปนเวลา (1.5+0.5) min สังเกตฟองอากาศ หากมีฟองอากาศปุด
ข้ึนมาแสดงวาภาชนะพลาสติกตัวอยางมีรูร่ัว 

8.5 ความทนตอการตกกระแทก (ยกเวนภาชนะพลาสติกชนดิพอลิไวนิลคลอไรด) 
ใสน้ําลงในภาชนะพลาสติกตัวอยางเทาความจุท่ีระบุไว ปดใหสนิท ปลอยภาชนะพลาสติกตัวอยางจาก
ระดับความสูงตามตารางท่ี 1 ใหตกอยางอิสระลงบนพื้นแข็งเรียบท่ีอุณหภูมิ 20 °C ถึง 30 °C แลวตรวจ
พินิจภาชนะพลาสติกตัวอยาง 
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ตารางท่ี 1 ความจุระบุของภาชนะพลาสติกตัวอยางและระดับความสูงท่ีปลอยภาชนะพลาสติกตัวอยาง 
(ขอ 8.5) 

ความจุระบุ ระดับความสูงท่ีปลอย 
 ภาชนะพลาสติกตัวอยาง 

ml m 
นอยกวา  750 1.00 

750   ถึง  1 499 0.75 
               1 500   ถึง  2 499 0.50 

    ต้ังแต  2 500 0.25 
 
8.6 ความสม่ําเสมอของความหนา (เฉพาะภาชนะพลาสติกชนิดพอลิไวนลิคลอไรด) 

8.6.1 เคร่ืองมือ 
เคร่ืองวัดความหนาท่ีวดัไดละเอียด 0.001 mm 

8.6.2 วิธีวัด 
ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยาง แลววดัความหนาของภาชนะพลาสติกท่ีตําแหนงตางๆ กัน 5 ตําแหนง
(ยกเวนสวนท่ีเปนตะเข็บหรือรอยนูน) แตละตําแหนงใหหางกันพอสมควร แลวรายงานผลตางระหวาง
ความหนาสูงสุดกับความหนาตํ่าสุดท่ีวดัได 

8.7 ความทนความดัน (เฉพาะภาชนะพลาสติกชนิดพอลิไวนลิคลอไรด) 
8.7.1 เคร่ืองมือ 

เคร่ืองอัดความดัน 
8.7.2 สารละลาย 

สารละลายฟลูออเรสซีนโซเดียมในน้ํา (1 g ในน้ํา 1 000 ml) 
8.7.3 วิธีทดสอบ 

ใสสารละลายฟลูออเรสซีนโซเดียมลงในภาชนะพลาสติกตัวอยางจนเต็ม ปดดวยจุกท่ีตอกับเครื่องอัด
ความดัน แลวหุมใหท่ัวและสนิทดวยกระดาษกรองสีขาว อัดความดนัใสภาชนะพลาสติกตัวอยางใหได 
6.9 N (0.7 kg)/cm2 ท่ีอุณหภมิู 20 °C เปนเวลา 10 min แลวตรวจพินิจ 

8.8 ความยืดหยุน (เฉพาะภาชนะพลาสติกชนดิพอลิไวนิลคลอไรด) 
แทงเข็มเจาะ (spike needle) เขาทางจุกยางของภาชนะพลาสติกตัวอยางท่ีผานการทดสอบในขอ 8.7 แลว
สังเกตการไหลของสารละลาย 
หมายเหตุ เข็มเจาะ หมายถึง เข็มเจาะภาชนะบรรจุขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอก 5.0 mm - 5.3 mm 

ยาว 27 mm - 29 mm ของชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดใชคร้ังเดียว 



มอก. 531–2558 
 

-11- 

8.9 การซึมผานของไอน้ํา 
8.9.1 เคร่ืองมือ 

8.9.1.1 ตูท่ีควบคุมอุณหภูมิไดท่ี (25+2) °C ความช้ืนสัมพัทธ (65+5)% 
8.9.1.2 เคร่ืองช่ังละเอียด 0.1 mg 

8.9.2 วิธีทดสอบ 
8.9.2.1 ช่ังภาชนะพลาสติกตัวอยางพรอมฝาปด ใหทราบมวลแนนอน เปน m1 
8.9.2.2 บรรจุน้ํากล่ันลงในภาชนะพลาสติกตัวอยางใหไดปริมาตรเทากับความจุท่ีระบุไว ปดฝาใหสนิทช่ัง

มวล เปน m2 
8.9.2.3 นําไปเก็บในตูท่ีควบคุมอุณหภูมิไดท่ี (25+2) °C ความช้ืนสัมพัทธ (65+5)% เปนเวลา (336+1) h 

เม่ือครบตามระยะเวลาท่ีกําหนด นําไปช่ังมวล เปน m3 
คํานวณหาน้ําท่ีหายไป จากสูตร 

น้ําท่ีหายไป เปนรอยละ = 
12
32

mm
mm


   × 100 

เม่ือ 1m  คือ มวลของภาชนะพลาสติกตัวอยางพรอมฝาปด เปนกรัม 

2m  คือ มวลของภาชนะพลาสติกตัวอยางท่ีบรรจนุ้ํากล่ันกอนทดสอบ เปนกรัม 

3m  คือ มวลของภาชนะพลาสติกตัวอยางท่ีบรรจนุ้ํากล่ันหลังทดสอบ เปนกรัม 
8.10 ปริมาณกากท่ีเหลือจากการเผา 

8.10.1 เคร่ืองมือ 
8.10.1.1 เคร่ืองช่ังละเอียด 0.1 mg 
8.10.1.2 เตาเผาไฟฟาท่ีปรับและควบคุมอุณหภูมิไดท่ี (550+50) °C  
8.10.1.3 ครูซิเบิลแพลทินัม ควอตซ หรือกระเบ้ืองเคลือบ ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิ (550+50) °C และช่ังท่ีอุณหภูมิหอง

จนไดมวลคงท่ี 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 ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางท่ีตําแหนงตางๆ กัน แตละใบใหมีพืน้ท่ีเทาๆ กัน นํามารวมกันตัดเปน
ช้ินเล็กๆ ผสมรวมกัน แบงมาประมาณ 5 g ช่ังใหทราบมวลแนนอน เปน m2 ใสลงในครูซิเบิล 

8.10.3.2 หยดกรดซัลฟวริกเขมขน 2 หยดถึง 3 หยด ลงในครูซิเบิล เผาดวยไฟออนๆ จนพลาสติกกลายเปน
ถาน (carbonize) ท้ิงไวใหเย็น หยดกรดซัลฟวริกเขมขนลงไปอีกเล็กนอย เผาตอดวยไฟออนๆจน
หมดควนั แลวเผาตอในเตาเผาไฟฟาท่ีอุณหภูมิ (550+50) °C เปนเวลา 1 h นําออกมาใสในเดซิก 
เคเตอร ปลอยไวใหเย็นท่ีอุณหภูมิหอง ช่ัง แลวเผาซํ้าคร้ังละ 30 min จนไดมวลคงท่ีเปน m3 
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คํานวณปริมาณกากท่ีเหลือจากการเผา จากสูตร 

กากท่ีเหลือจากการเผา เปนรอยละ =  
2

13
m

mm  x 100 

เม่ือ 1m  คือ มวลของครูซิเบิล เปนกรัม 

2m  คือ มวลของภาชนะพลาสติกตัวอยาง เปนกรัม 

3m  คือ มวลของครูซิเบิลและกากท่ีเหลือจากการเผา เปนกรัม 
8.11 ปริมาณอนุภาคปนเปอน 

8.11.1 ภาวะทดสอบ 
ทําในท่ีท่ีปราศจากฝุน อุปกรณและเคร่ืองมือตองสะอาด 

8.11.2 เคร่ืองมือ 
8.11.2.1 เคร่ืองนับจํานวนอนภุาคที่ทํางานดวยวิธีการกั้นแสง (light blockage method) 
8.11.2.2 น้ํากล่ันสําหรับทํายาฉีด (water for injection) ท่ีกรองผานเยื่อกรองท่ีมีรูพรุนขนาด 0.2 μm แลว 

8.11.3 วิธีวิเคราะห 
ใสน้ํากล่ันสําหรับทํายาฉีด ท่ีกรองผานเยื่อกรองท่ีมีรูพรุนขนาด 0.2 μm แลว ลงในภาชนะพลาสติก
ตัวอยางเทาความจุท่ีระบุไว นําไปผานกระบวนการทําใหปราศจากเช้ือ เก็บไวอยางนอย 12 h นํา
สารละลายท่ีไดไปนับจํานวนอนุภาค โดยเปรียบเทียบกับสารละลายแบลงก 
หมายเหตุ สารละลายแบลงก คือน้ํากล่ันสําหรับทํายาฉีดท่ีกรองผานเยื่อกรองท่ีมีรูพรุนขนาด 0.2 μm  

8.12 คุณลักษณะของสารละลายท่ีสกัดได 
8.12.1 การเตรียมตัวอยางรวม 

ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางทุกใบตรงบริเวณท่ีมีความหนาสมํ่าเสมอและโคงนอยท่ีสุด ใหไดช้ิน
พลาสติกพื้นท่ีเทาๆ กัน นํามารวมกันใหพื้นท่ีผิวท้ังสองดานรวมกันได 1 200 cm2 สําหรับพลาสติกท่ีมี
ความหนาไมเกิน 0.5 mm และ 600 cm2 สําหรับพลาสติกท่ีมีความหนาเกิน 0.5 mm 

8.12.2 การเตรียมสารละลายท่ีสกัดไดและสารละลายแบลงก 
8.12.2.1 เคร่ืองมือ 

(1) หมอนึ่งอัด ท่ีควบคุมอุณหภมิูไดท่ี (121+2) °C 
(2) ตูอบ ท่ีควบคุมอุณหภูมิไดท่ี (70+2) °C 
(3) ภาชนะแกวบอโรซิลิเกตขนาด 300 ml พรอมฝาท่ีปดไดสนิท 

8.12.2.2 วิธีเตรียม 
(1) สารละลายท่ีสกัดได 

ตัดช้ินพลาสตกิตามขอ 8.12.1 ออกเปนช้ินยอย ขนาดกวางประมาณ 0.5 cm และยาวประมาณ 
1 cm ถึง 5 cm ลางดวยน้ํากล่ัน ปลอยไวใหแหงท่ีอุณหภูมิหองในท่ีสามารถปองกันการ



มอก. 531–2558 
 

-13- 

ปนเปอนได แลวใสลงในภาชนะแกวบอโรซิลิเกต เติมน้ํากล่ันลงไป 200.0 ml ปดฝาใหสนิท 
นําไปใสในหมอนึ่งอัดท่ีอุณหภูมิ (121+2) °C เปนเวลา 1 h ปลอยไวใหเย็นจนถึงอุณหภูมิหอง 
สําหรับภาชนะพลาสติกท่ีทําจากพลาสติกหลายช้ัน ใหเติมน้าํกล่ันลงในภาชนะพลาสติก
ตัวอยางตามความจุท่ีระบุไว บันทึกปริมาตรน้ํากล่ันและพื้นท่ีภายในภาชนะพลาสติกตัวอยาง 
ปดใหสนิท นาํไปใสในหมอนึ่งอัดท่ีอุณหภูมิ (121+2) °C เปนเวลา 1 h 
ถาภาชนะพลาสติกเปล่ียนแปลงรูปรางท่ีอุณหภูมิ (121+2) °C ใหเตรียมสารละลายตัวอยางท่ี
อุณหภูมิสูงสุดท่ีภาชนะพลาสติกไมเปล่ียนแปลงรูปรางโดยเลือกใชภาวะใดภาวะหน่ึงตอไปนี้
คือ ท่ีอุณหภูมิ (100+2) °C เปนเวลา (2+0.2) h หรือท่ีอุณหภูมิ(70+2) °C เปนเวลา (24+2) h 
หรือท่ีอุณหภูมิ (50+2) °C เปนเวลา (72+2) h หรือท่ีอุณหภูมิ(37+2) °C เปนเวลา (72+2) h 

(2) สารละลายแบลงก 
ใหเตรียมโดยวิธีเดียวกับการเตรียมสารละลายท่ีสกัดได แตไมตองใสตัวอยาง 

8.12.2.3 ใหนําสารละลายท่ีสกัดไดและสารละลายแบลงกไปทําการทดสอบตามขอ 8.12.3 ตอไป 
8.12.3 วิธีทดสอบ 

8.12.3.1 ลักษณะสารละลาย 
ตองใส ไมมีสี จึงจะวิเคราะหรายการอ่ืนๆ ตอไป 

8.12.3.2 การเกิดฟอง 
ใชปเปตตดดูสารละลายท่ีสกัดได 5 ml ใสในหลอดแกวขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน 15 mm 
ยาว 200 mm ปดฝาใหสนิท เขยาอยางแรงเปนเวลา 3 min สังเกตฟองท่ีเกิดข้ึนพรอมจบัเวลา 

8.12.3.3 ความเปนกรด-ดาง 
(1) ใชปเปตตดดูสารละลายท่ีสกัดไดและสารละลายแบลงกอยางละ 20 ml ใสในบีกเกอรขนาด 

25 ml อยางละใบ 
(2) เติมสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด 1 g/l  ลงในบีกเกอรท้ัง 2 ใบๆ ละ 1 ml วัดคาความเปน

กรด-ดางของสารละลายในบีกเกอรแตละใบดวยเคร่ืองวดัความเปนกรด-ดาง 
8.12.3.4 ปริมาตรโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนตท่ีใชทําปฏิกิริยา 

(1) เคร่ืองมือ 
ขวดแกวรูปกรวยขนาด 100 ml พรอมจุกแกว จํานวน 2 ใบ 

(2) สารเคมี สารละลายและวิธีเตรียม 
(2.1) สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนต 0.002 mol/l 

ละลายโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนต 31.6 mg ดวยน้ํากล่ันจํานวนเล็กนอยในขวดแกว
ปริมาตรขนาด 100 ml เติมน้ํากล่ันจนถึงขีดปริมาตร เขยาใหเขากนั เกบ็สารละลายท่ี
ไดในขวดสีชา 
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(2.2) สารละลายกรดซัลฟวริก 5.7% โดยปริมาตร 
(2.3) สารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต 0.01 mol/l 

ละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต 2.6 g และโซเดียมคารบอเนต 20 mg ดวยน้าํกล่ันท่ีเพิง่
ตมเดือดและปลอยไวใหเย็นจํานวนเล็กนอยในขวดแกวปริมาตรขนาด 1 000 ml เติม
น้ํากล่ันท่ีเพิ่งตมเดือดและปลอยไวใหเย็นแลวจนถึงขีดปริมาตร เขยาใหเขากัน 

(2.4) อินดิเคเตอรแปงท่ีเตรียมใหมๆ 
ละลายแปง (soluble starch) 1 g ดวยน้ําเยน็ 10 ml เทลงในน้ําเดือด 200 ml อยางชาๆ 
และคนอยางสมํ่าเสมอ ตมสารละลายท่ีไดใหเดือดจนกระทั่งมีลักษณะโปรงใส 

(2.5) โพแทสเซียมไอโอไดด 
(3) วิธีวิเคราะห 

(3.1) ใชปเปตตดดูสารละลายท่ีสกัดได 20 ml ใสในขวดแกวรูปกรวยใบท่ีหนึ่ง เติม
สารละลายมาตรฐานโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนต 20 ml และสารละลายกรด
ซัลฟวริก 1.0 ml แลวตมใหเดือดเปนเวลา 3 min ปลอยไวใหเยน็ เติมโพแทสเซียมไอ
โอไดด 0.10 g ปดจกุใหแนน เขยา ปลอยไวเปนเวลา 10  min เติมอินดิเคเตอรแปง 5 
หยด แลวไทเทรตกับสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต 

(3.2) ทดลองตามขอ (3.1) โดยใชสารละลายแบลงก 20 ml แทนสารละลายตัวอยาง 
8.12.3.5 ปริมาณกากท่ีไมระเหย 

(1) เคร่ืองมือ 
(1.1) เคร่ืองช่ังละเอียด 0.1 mg 
(1.2) ตูอบแบบอากาศหมุนเวียนท่ีควบคุมอุณหภมิูไดท่ี (105+2) °C 
(1.3) ครูซิเบิลควอตซหรือกระเบ้ืองเคลือบ ท่ีอบจนมวลคงท่ีแลว 2 ใบ 
(1.4) เคร่ืองอังไอน้ํา 
(1.5) เดซิกเคเตอร 

(2) วิธีวิเคราะห 
(2.1) ใชปเปตตดดูสารละลายท่ีสกัดได 20 ml ใสลงในครูซิเบิลใบท่ีหนึ่ง และสารละลาย

แบลงกปริมาตรเทากัน ใสลงในครูซิเบิลใบท่ีสอง นําไประเหยใหแหงบนเคร่ืองอัง
ไอน้ํา 

(2.2) อบครูซิเบิลท้ัง 2 ใบในตูอบท่ีอุณหภูมิ (105+2) °C เปนเวลา 1 h นําออกมาใสใน     
เดซิกเคเตอร ปลอยไวใหเยน็ท่ีอุณหภูมิหอง นําไปช่ังแลวอบซํ้าเปนเวลาคร้ังละ 1 h 
จนไดมวลคงที่ ผลตางของมวลของกากในครูซิเบิลใบท่ีหนึ่งและใบท่ีสองตองไมเกิน 
1.0 mg 
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8.12.3.6 การดูดกลืนแสง 
(1) เคร่ืองมือ 

สเปกโทรโฟโตมิเตอรท่ีวัดคาการดูดกลืนแสงในชวงความยาวคล่ืน 220 nm ถึง 350 nm 
(2) วิธีวิเคราะห 

นําสารละลายท่ีสกัดไดไปวัดคาการดูดกลืนแสงโดยใชสเปกโทรโฟโตมิเตอรในชวงความ
ยาวคล่ืน 220 nm ถึง 240 nm และในชวงความยาวคล่ืน 241 nm ถึง 350 nm โดยเปรียบเทียบ
กับสารละลายแบลงก 

8.13 ปริมาณโลหะหนัก 
8.13.1 ปริมาณโลหะหนัก (คํานวณเปนตะกั่ว) 

8.13.1.1 การเตรียมตัวอยาง 
ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางทุกใบตรงบริเวณที่มีความหนาสมํ่าเสมอและโคงนอยท่ีสุด ใหไดช้ิน
พลาสติกพื้นท่ีเทาๆ กัน นํามารวมกันใหไดมวลประมาณ 10 g ลางดวยน้ํากล่ัน ปลอยไวใหแหงท่ี
อุณหภูมิหอง แลวตัดเปนช้ินเล็กๆ 

8.13.1.2 เคร่ืองมือ 
(1) เคร่ืองช่ังละเอียด 0.1 mg 
(2) ครูซิเบิลควอตซหรือกระเบ้ืองเคลือบ พรอมฝาปด 
(3) เตาเผาไฟฟาท่ีควบคุมอุณหภมิูไดท่ี 500 °C ถึง 600 °C  
(4) เคร่ืองอังน้ํา 
(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 เติมน้ํากล่ันจนสารละลายมี
ปริมาตร 1 000 ml 

(6) สารละลายกรดแอซีติกเจือจาง 
เจือจางกรดแอซีติก 6 g ดวยน้ํากล่ัน แลวเติมน้ํากล่ันจนสารละลายมีปริมาตร 100 ml 
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(7) สารละลายโซเดียมซัลไฟด 
ละลายโซเดียมซัลไฟด 1 g ในน้ํากล่ัน แลวเติมน้ํากล่ันจนสารละลายมีปริมาตร 10 ml เตรียม
สารละลายนี้ใหมๆ กอนใช 

(8) สารละลายกรดไนทริกเจือจาง 
เจือจางกรดไนทริก (ความหนาแนน 1.42 g/ml) ปริมาตร 10.5 ml ดวยน้ํากล่ัน แลวเติมน้ํา
กล่ันจนสารละลายมีปริมาตร 100 ml 

(9) สารละลายมาตรฐานตะกั่ว 
ช่ังตะก่ัว (II) ไนเทรต 159.8 mg ใหทราบมวลแนนอน ละลายในกรดไนทริกเจือจาง 10 ml 
เจือจางดวยน้ํากล่ันจนสารละลายมีปริมาตร 1 000 ml ในขวดแกวปริมาตร เตรียมและเก็บ
สารละลายนี้ในภาชนะแกวท่ีปราศจากเกลือของตะกั่วท่ีละลายได 
ใชปเปตตดูดสารละลายท่ีได 10.0 ml แลวเจือจางดวยน้ํากล่ันจนสารละลายมีปริมาตร 100 ml 
ในขวดแกวปริมาตร สารละลายนี้ 1 ml มีตะกั่ว 0.01 mg 
ตองเตรียมสารละลายนี้ใหมทุกคร้ังกอนใช 

8.13.1.4 วิธีวิเคราะห 
(1) การเตรียมสารละลายตัวอยาง 

(1.1) ช่ังช้ินตัวอยาง 1.0 กรัม ใสในครูซิเบิลควอตซหรือกระเบ้ืองเคลือบ ปดฝาครูซิเบิล ไม
ตองปดฝาสนิท เผาดวยไฟออนๆ จนเปนถาน ปลอยไวใหเยน็ 

(1.2) เติมกรดไนทริก 2 ml และกรดซัลฟวริก 5 หยด เผาตออยางระมัดระวังจนกระท่ังควนั
สีขาวหมดไป แลวเผาตอในเตาเผาไฟฟาท่ีอุณหภูมิ 500 °C  ถึง 600 °C  จนเปนเถา 
ปลอยไวใหเยน็ 

(1.3) เติมกรดไฮโดรคลอริก 2 ml ระเหยใหแหงในเครื่องอังน้ํา 
(1.4) ทําใหช้ืนดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 3 หยด เติมน้ํารอน 10 ml อุนเปนเวลา  2 

min 
(1.5) เติมสารละลายฟนอลฟทาลีน 1 หยด แลวเติมสารละลายแอมโมเนียทีละหยด 

จนกระท่ังสารละลายเปล่ียนสีเปนสีแดงออนๆ 
(1.6) เติมสารละลายกรดแอซีติกเจือจาง 2 ml กรอง (ถาจําเปน) ลางดวยน้ํากล่ัน 10 ml 

ถายสารละลายท่ีกรองไดและน้ํา ท่ีใชลางลงในหลอดเทียบสี เติมน้ํากล่ันจน
สารละลายมีปริมาตร 50 ml 

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

ครูซิเบิลควอตซหรือกระเบ้ืองเคลือบ ระเหยในเครื่องอังน้ํา แลวระเหยใหแหงใน  
อางทราย 
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(2.2) ทําใหช้ืนดวยกรดไฮโดรคลอริก 3 หยด เติมน้ํารอน 10 ml อุนเปนเวลา 2 min 
(2.3) เติมสารละลายฟนอลฟทาลีน 1 หยดแลวเติมสารละลายแอมโมเนียทีละหยด

จนกระท่ังสารละลายเปล่ียนสีเปนสีแดงออนๆ 
(2.4) เติมสารละลายกรดแอซีติกเจือจาง 2 ml กรอง (ถาจําเปน) ลางดวยน้ํากล่ัน 10 ml ถาย

สารละลายท่ีกรองไดและนํ้าท่ีใชลางลงในหลอดเทียบสี 
(2.5) ใชปเปตตดูดสารละลายมาตรฐานตะก่ัว 2.0 ml ใสลงในหลอดเทียบสี แลวเติมน้ํา

กล่ันจนสารละลายมีปริมาตร 50 ml 
(3) เติมสารละลายโซเดียมซัลไฟดลงในหลอดสารละลายตัวอยางและสารละลายควบคุมหลอด

ละ 1 หยด เขยาใหเขากัน ต้ังไว 5 min เปรียบเทียบสีท่ีเกิดข้ึน โดยต้ังหลอดเทียบสีบนพื้นขาว 
แลวมองตรงจากดานบนลงมา สีของสารละลายตัวอยางตองไมเขมกวาสีของสารละลาย
ควบคุม 

8.13.2 ปริมาณตะก่ัว แคดเมียม และดีบุก 
8.13.2.1  การเตรียมตัวอยาง 

ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางทุกใบใหไดขนาดประมาณกวาง x ยาว เปน 5 mm x 5 mm นํามา
รวมกันใหไดน้ําหนักประมาณ 500 mg 

8.13.2.2 เคร่ืองมือ 
(1) เคร่ืองช่ังละเอียด 0.1 mg 
(2) เคร่ืองยอยสลายสารดวยคล่ืนไมโครเวฟพรอมภาชนะใสตัวอยาง 
(3) อะตอมิกแอบซอรปชันสเปกโทรมิเตอรหรือเคร่ืองมืออ่ืนท่ีเทียบเทา 

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) กรดไนทริกเจอืจาง 

ละลายกรดไนทริก 1 สวนในน้ํากล่ัน 3 สวน 
(4) กรดไฮโดรคลอริกเจือจาง 

ละลายกรดไฮโดรคลอริก 1 สวนในน้ํากล่ัน 5 สวน 
(5) สารละลายมาตรฐานตะกั่ว 10 μg /ml 

ช่ังตะก่ัว (II) ไนเทรต 159.8 mg ใหทราบมวลแนนอน ละลายในกรดไนทริกเจือจาง 10 ml 
เจือจางดวยน้ํากล่ันจนสารละลายมีปริมาตร 1 000 ml ในขวดแกวปริมาตร เตรียมและเก็บ
สารละลายนี้ในภาชนะแกวท่ีปราศจากเกลือของตะกั่วท่ีละลายได 
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ใชปเปตตดดูสารละลายท่ีได 10.0 ml แลวเจือจางดวยน้ํากล่ันจนสารละลายมีปริมาตร 100 ml 
ในขวดแกวปริมาตร ตองเตรียมสารละลายนี้ใหมทุกคร้ังกอนใช 

(6) สารละลายมาตรฐานแคดเมียม 1 μg /ml 
ช่ังแคดเมียมบริสุทธ์ิ 1.000 g ใหทราบมวลแนนอน ละลายในกรดไนทริกเจือจาง 100 ml ให
ความรอนออนๆ ทําใหเย็น แลวเจอืจางดวยกรดไนทริกเจือจางจนสารละลายมีปริมาตร 
1 000 ml ในขวดแกวปริมาตร 
ใชปเปตตดดูสารละลายท่ีได 10 ml แลวเจือจางดวยกรดไนทริกเจือจางจนสารละลายมี 
ปริมาตร 1 000 ml ในขวดแกวปริมาตร ใชปเปตตดูดสารละลายท่ีได 10 ml แลวเจอืจางดวย
กรดไนทริกเจอืจางจนสารละลายมีปริมาตร 100 ml ในขวดแกวปริมาตร 

(7) สารละลายมาตรฐานดีบุก 5 μg /ml 
ช่ังดีบุก 0.250 g ใหทราบมวลแนนอน ละลายในกรดซัลฟวริก 10 ml ใหความรอน ทําใหเย็น 
ถายสารละลายนี้กับกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง 400 ml ลงในขวดแกวปริมาตร แลวเจือจางดวย
กรดไฮโดรคลอริกเจือจาง จนสารละลายมีปริมาตร 500 ml 
ใชปเปตตดดูสารละลายท่ีได 10 ml เจือจางดวยกรดไฮโดรคลอริกเจือจางจนสารละลายมี
ปริมาตร 1 000 ml ในขวดแกวปริมาตร 

(8) สารละลายแบลงกของสารละลายมาตรฐาน (Standard blank) 
8.13.2.4 วิธีเตรียมสารละลายตัวอยาง 

(1) ช่ังตัวอยาง 200 mg ใสภาชนะใสตัวอยาง เติมกรดไนทริก 5 ml ปดฝา แลวใสในเคร่ืองยอย
สลายสารดวยคล่ืนไมโครเวฟ เตรียมรีเอเจนตแบลงกโดยไมตองใสตัวอยาง 

(2) ยอยตัวอยางตามโปรแกรมท่ีต้ังไวตามคูมือของเคร่ือง แลวปลอยใหเยน็ 
(3) ถายสารละลายท่ีไดในขวดวดัปริมาตรขนาด 50 ml เติมน้ําปราศจากไอออนใหถึงขีดวัด

ปริมาตร 
(4) นําสารละลายท่ีไดไปวิเคราะหดวยอะตอมิกแอบซอรปชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร หรือ

เคร่ืองมืออ่ืนท่ีเทียบเทา 
8.13.2.5 วิธีวิเคราะห 

(1) การเตรียมกราฟมาตรฐานสอบเทียบ 
(1.1) เตรียมสารละลายมาตรฐานตะก่ัว สารละลายมาตรฐานแคดเมียม และสารละลาย

มาตรฐานดีบุก ใหครอบคลุมความเขมขนของสารละลายตัวอยาง 
(1.2) เตรียมสารละลายแบลงกของสารละลายมาตรฐาน 
(1.3) วัดคาการดูดกลืนแสง ของสารละลายมาตรฐานตะก่ัว สารละลายมาตรฐานแคดเมียม 

และสารละลายมาตรฐานดีบุก แตละความเขมขนเทียบกับสารละลายแบลงกของ
สารละลายมาตรฐาน 



มอก. 531–2558 
 

-19- 

(1.4) สรางกราฟมาตรฐานสอบเทียบระหวางความเขมขนของสารละลายมาตรฐานของแต
ละธาตุกับคาการดูดกลืนแสง 

(2) การวิเคราะหสารละลายตัวอยาง 
วัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลายรีเอเจนตแบลงกและสารละลายตัวอยาง แลวอานคา
ความเขมขนของตะกั่ว แคดเมียม และดีบุกจากกราฟมาตรฐานสอบเทียบเปนมิลลิกรัมตอลิตร 

8.13.2.6 การคํานวณ 

ปริมาณตะกั่ว แคดเมียม หรือดีบุก เปนไมโครกรัมตอกรัม = m
AA 21  × V 

เม่ือ 1A   คือ ความเขมขนของตะก่ัว แคดเมียม หรือดีบุกในสารละลายตัวอยาง เปนมิลลิกรัม
ตอลิตร 

2A  คือ ความเขมขนของตะกั่ว แคดเมียม หรือดีบุกในรีเอเจนตแบลงก เปนมิลลิกรัม    
ตอลิตร 

V  คือ ปริมาตรของสารละลายตัวอยาง เปนมิลลิลิตร 
m  คือ มวลของตัวอยาง เปนกรัม 

8.14 ความเปนพษิตอเซลลเนื้อเยื่อเพาะเล้ียง 
8.14.1 เคร่ืองมือและอุปกรณ 

8.14.1.1 เคร่ืองมือและอุปกรณท่ีจําเปนสําหรับเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อ ไดแก ตูลามินารแอรโฟลว ตูอบเพาะเช้ือ
ชนิดคารบอนไดออกไซดท่ีสามารถควบคุมปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดท่ี  (5+1)%    กลอง
จุลทรรศน ชนิดอินเวอเตด (inverted microscope) 

8.14.1.2 อุปกรณฆาเช้ือ ไดแก หมอนึ่งอัด ตูอบรอน (hot air oven) 
8.14.1.3 ถาดเล้ียงเซลลขนาด 6 หลุม 
8.14.1.4 ขวดแกวฝาเกลียวสําหรับเตรียมตัวอยาง 
8.14.1.5 ขวดเพาะเล้ียงเซลลเนื้อเยื่อ (tissue culture flask) ขนาดพื้นท่ี 75 cm2 

8.14.2 สารละลายและวิธีเตรียม 
8.14.2.1 สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอรท่ีปราศจากเช้ือ 

ละลายโพแทสเซียมคลอไรด 0.2 g โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 0.2 g โซเดียมคลอไรด   
8.0 g และไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตแอนไฮดรัส 1.15 g ในน้ํากล่ัน เติมน้ํากล่ันจนปริมาตร
เปน 1 000 ml ทําใหปราศจากเช้ือโดยการนึ่งฆาเช้ือในหมอนึ่งอัดท่ีอุณหภูมิ (121+2) ºC  เปนเวลา 
15 min หรือกรองผานแผนกรองขนาด 0.22 μm 

8.14.2.2 สารละลายโซเดียมไบคารบอเนต 100 g/l ท่ีปราศจากเช้ือ 
8.14.2.3 สารละลายทริปซิน (trypsin) 0.5 g/l ถึง 5.0 g/l ท่ีปราศจากเช้ือ 
8.14.2.4 สารละลายกลูทามีน (glutamine) 29.2 g/l ท่ีปราศจากเช้ือ 
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8.14.2.5 อาหารเล้ียงเซลลอีเกิลลเอ็มอีเอ็ม (Eagle's MEM) 
8.14.2.6 อาหารเล้ียงเซลลสําหรับการเจริญเติบโต และอาหารเล้ียงเซลลสําหรับสกัดตัวอยาง 

เติมสารละลายกลูทามีน 1 ml สารละลายโซเดียมไบคารบอเนต 1.2 ml  และเซรุมฟทัลโบไวน
(fetal bovine serum) 5 ml ลงในอาหารเล้ียงเซลลอีเกิลลเอ็มอีเอ็ม 100 ml โดยวิธีปราศจากเช้ือ เก็บ
ไวในขวดแกวฝาเกลียวท่ีอุณหภูมิ 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 เก็บไวท่ีอุณหภูมิหอง 

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 แผนพอลิไวนิลคลอไรดท่ีมีซิงกไดเอทิลได
ไทโอคารบาเมต 0.1%  หรือแผนยูเอสพีโพสิทีฟไบโอรีแอกช่ันอารเอส (USP Positive Bioreaction 
RS) 

8.14.2.10 การควบคุมเชิงลบ 
วัสดุควบคุมเชิงลบ (negative material control) เชน แผนพลาสติกมาตรฐานพอลิเอทิลีน         
ความหนาแนนสูง (USP high density polyethylene RS) 

8.14.3 การเตรียมเซลลเนื้อเยื่อเพาะเล้ียง 
8.14.3.1 การเตรียมสารแขวนลอยของเซลลเนื้อเยื่อ (cell suspension) 

นําเซลลเนื้อเยื่อ L-929 (ATCC cell line CCL 1, NCTC clone 929) ท่ีเพาะเล้ียงไวในขวดเพาะเล้ียง
เซลลขนาดพ้ืนท่ี 75 cm2 มาลางดวยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร เติมสารละลายทริปซิน 1 ml และ
อบในตูอบเพาะเช้ือชนิดคารบอนไดออกไซดท่ีอุณหภูมิ (37 + 1) °C เปนเวลา 3 min ถึง 5 min 
เคาะขวดเบาๆ จนเซลลหลุดรอนจากพื้นผิวขวด แลวจึงเติมอาหารเล้ียงเซลลสําหรับการ
เจริญเติบโต 5 ml ลงในขวด เขยาขวดใหไดสารแขวนลอยของเซลลเปนเนื้อเดียวกัน นําสาร
แขวนลอยท่ีไดนี้ไปวัดความเขมขนของเซลล โดยดูดสารแขวนลอยของเซลล 0.1 ml มาผสมกับสี
ยอมทริปแพนบลู 0.1 ml ท้ิงไว 1 min แลวนับจํานวนเซลลท่ีมีชีวิตพรอมท้ังคํานวณความเขมขน
ของเซลลในสารแขวนลอยโดยใชเคร่ืองนับเม็ดเลือด เจือจางสารแขวนลอยของเซลลนี้ดวยอาหาร
เล้ียงเซลลสําหรับการเจริญเติบโตใหไดความเขมขน 2×105 เซลลตอ 1 ml 

8.14.3.2 นําเซลลเนื้อเยือ่เพาะเล้ียงท่ีมีความเขมขน 2×105 เซลลตอ 1 ml เติมลงในถาดเล้ียงเซลลขนาด 6 
หลุม หลุมละ 3 ml แลวนําไปอบในตูอบเพาะเช้ือชนดิคารบอนไดออกไซดท่ีอุณหภูมิ (37 + 1) ºC 
เปนเวลาไมนอยกวา 1 วัน จนเซลลโตเปนช้ันเดี่ยว (monolayer) อยางนอย 80%  ของพ้ืนท่ีเล้ียงเซลล 
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8.14.4 วิธีทดสอบ 
(1) การเตรียมช้ินพลาสติกตัวอยางและวัสดุควบคุม 

(1.1) การเตรียมช้ินพลาสติกตัวอยาง 
ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางอยางนอย 2 ช้ิน ใหมีพืน้ท่ีผิวช้ินละไมนอยกวา 100 mm2 ใส
ลงในขวดแกวฝาเกลียว ลางและนึ่งฆาเช้ือในหมอนึ่งอัด หรือโดยวิธีอ่ืนท่ีไมทําให 
ตัวอยางเสียสภาพ 

(1.2) การเตรียมวัสดุควบคุม 
เตรียมวัสดุควบคุมเชิงบวกและวัสดุควบคุมเชิงลบ ตามวธีิในขอ 8.14.4 (1.1) 

(2) ดูดอาหารเล้ียงเซลลในถาดเล้ียงเซลลแตละหลุมออก 
(3) เติมอาหารเล้ียงเซลลสําหรับการเจริญเติบโต หลุมละ 0.8 ml 

(3.1) วางชิ้นตัวอยางทดสอบ 2 หลุมๆ ละ 1 ช้ิน 
(3.2) วางวสัดุควบคุมเชิงบวก 2 หลุมๆ ละ 1 ช้ิน 
(3.3) วางวัสดุควบคุมเชิงลบ 1 หลุมๆ ละ 1 ช้ิน 
(3.4) เติมอาหารเล้ียงเซลลสําหรับการเจริญเติบโตเพื่อใชเปนแบลงก 1 หลุม 

(4) นําถาดเล้ียงเซลลไปอบในตูอบเพาะเช้ือชนิดคารบอนไดออกไซดท่ีอุณหภูมิ (37 + 1) °C เม่ือครบ
ระยะเวลา 24 h ใหประเมินผลตามวิธีในขอ 8.14.5 

8.14.5 การประเมินผล 
หลังจากปลอยใหเซลลเนื้อเยื่อเพาะเล้ียงในถาดเล้ียงเซลลสัมผัสกับช้ินพลาสติกตัวอยาง ช้ินวัสดุควบคุม 
และแบลงก เปนเวลา 24 h ดูความเปนพิษท่ีเกิดกับเซลล การเปลี่ยนแปลงรูปราง (morphological 
change) และความหนาแนนของเซลลท่ีมีชีวิต (cell density) ดวยกลองจุลทรรศนชนิดอินเวอเตด บันทึก
การตายของเซลลโดยดูลักษณะของเซลลและวงที่เกิดข้ึนจากปฏิกิริยา แลวประเมินผลตามตารางท่ี 2 
หลังจากบันทึกผลที่ 24 h แลว ถาตองการเก็บเซลลบนถาดเล้ียงเซลลไวเปนเวลานาน ใหยึด (fix) และ
ยอมสีเซลลติดบนถาดเล้ียงเซลล ดวยสารละลายฟอรมาลิน-คริสทัลไวโอเลต เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
สําหรับการตรวจสอบ 
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ตารางท่ี 2 การประเมินระดับความเปนพิษตอเซลลเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง 
(ขอ 8.14.5) 

ระดับ ปฏิกิริยา ลักษณะของวงท่ีเกิดข้ึนจากปฏิกิริยา 
(grade) (reactivity) (description of reactivity zone) 

0 ไมมีพิษ ไมพบวงรอบๆ หรือภายใตช้ินพลาสติกตัวอยาง 
 (none)  

1 เปนพิษนอยมาก พบเซลลมีรูปรางผิดปกติภายใตช้ินพลาสติกตัวอยาง 
 (slight)  

2 เปนพิษนอย มีเซลลตายเปนวงจํากัดอยูในพื้นท่ีใตช้ินพลาสติกตัวอยาง 
 (mild)  

3 เปนพิษปานกลาง มีเซลลตายเปนวงแผขยายออกจากช้ินพลาสติกตัวอยาง 
 (moderate) ไมเกิน 1.0 cm 

4 เปนพิษรุนแรง มีเซลลตายเปนวงแผขยายออกจากช้ินพลาสติกตัวอยาง 
 (severe) มากกวา 1.0 cm 

8.14.6 การแปลผล 
(1) การทดสอบจะมีผลเช่ือถือไดตอเม่ือ 

(1.1) แบลงกและวสัดุควบคุมเชิงลบ ไมเปนพิษตอเซลล (ความเปนพิษระดบั 0) 
(1.2) วัสดุควบคุมเชิงบวก มีความเปนพิษตอเซลลระดับ 3 ข้ึนไป 

(2) เกณฑการตัดสิน 
ผลการทดสอบจะถือวาตัวอยางไมเปนพิษตอเซลลเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยงเม่ือช้ินพลาสติกตัวอยางมี
ความเปนพิษตอเซลลไมมากกวาระดับ 2 

8.14.7 กรณีไมสามารถทดสอบโดยวิธีขางตนได ใหทําการทดสอบโดยวิธีตอไปนี้ 
8.14.7.1 วิธีทดสอบ 

(1) การเตรียมสารละลายทดสอบ 
(1.1) ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางแตละหนวยตรงบริเวณท่ีมีความหนาสมํ่าเสมอและโคง

นอยท่ีสุดใหไดช้ินพลาสติกพื้นท่ีเทาๆ กัน นํามารวมกันใหพื้นท่ีผิวท้ังสองดาน
รวมกันได 120 cm2 สําหรับภาชนะพลาสติกหนานอยกวา 0.5 mm หรือ 60 cm2 
สําหรับภาชนะพลาสติกหนาเทากับหรือมากกวา 0.5 mm แลวนํามาตัดออกเปนช้ิน
ยอยขนาดกวางประมาณ 0.1 cm ถึง 0.3 cm และยาวประมาณ 1 cm ถึง 5 cm ใสใน
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ขวดแกวฝาเกลียวสําหรับสกัดตัวอยาง ลางและน่ึงฆาเช้ือในหมอนึ่งอัดความดันหรือ
โดยวิธีอ่ืนท่ีไมทําใหตัวอยางเสียสภาพ 

(1.2) เติมอาหารเล้ียงเซลลสําหรับสกัดตัวอยาง ปริมาตร 20 ml แลวนําไปบมในตูอบเพาะ
เช้ือชนิดคารบอนไดออกไซด ท่ี (37+1) °C เปนเวลา (24+1) h เขยาขวดเปนระยะ 

(2) การเตรียมสารละลายควบคุม (เลือกขอใดขอหนึ่ง) 
(2.1) เตรียมสารละลายวัสดุควบคุมเชิงบวกและสารละลายวัสดุควบคุมเชิงลบ โดยสกัด

วัสดุควบคุมเชิงบวกและวัสดุควบคุมเชิงลบ ตามวิธีในขอ (1.1) 
(2.2) เตรียมสารเคมีควบคุมเชิงบวกและสารเคมีควบคุมเชิงลบ โดยเตรียมสารละลายซิงก

แอซิเทตในอาหารเล้ียงเซลลสําหรับสกัดตัวอยางท่ีความเขมขน 8 mg/l และ 2 mg/l 
ตามลําดับ 

(3) ดูดอาหารเล้ียงเซลลในถาดเล้ียงเซลลแตละหลุมออก 
(4) เติมสารละลายทดสอบและสารละลายควบคุมดังตอไปนี้ลงสัมผัสกับเซลลเนื้อเยื่อเพาะเล้ียง

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) อาหารเล้ียงเซลลสําหรับสกัดตัวอยางเพื่อใชเปนแบลงก โดยเติม 1 หลุม 

(5) นําถาดเล้ียงเซลลไปอบในตูอบเพาะเช้ือชนิดคารบอนไดออกไซดท่ีอุณหภูมิ (37+1) °C เม่ือ
ครบระยะเวลา 48 h ใหประเมินผลตามวิธีในขอ (6) 

(6) การประเมินผล 
หลังจากปลอยใหเซลลเนื้อเยื่อเพาะเล้ียงในถาดเล้ียงเซลลสัมผัสกับสารละลายทดสอบ 
สารละลายควบคุมและแบลงก เปนเวลา 48 h แลว ดูความเปนพิษท่ีเกิดกับเซลล โดยดู
ลักษณะของเซลลดวยกลองจุลทรรศน บันทึกการตายของเซลล การเปล่ียนแปลงรูปราง 
(morphological change) และความหนาแนนของเซลลท่ีมีชีวิต (cell density) แลวประเมินผล
ตามตารางท่ี 3 หลังจากบันทึกผลที่ 48 h แลวและตองการเก็บเซลลบนถาดเล้ียงเซลลไวเปน
เวลานาน ใหยึด (fix) และยอมสีเซลลใหติดบนถาดเล้ียงเซลลดวยสารละลายฟอรมาลิน-คริสทัลไว
โอเลต 
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(7) การแปลผล 
(7.1) การทดสอบจะมีผลเช่ือถือไดตอเม่ือ 

(7.1.1) แบลงก สารละลายซิงกแอซีเทตความเขมขน 2 mg/l  หรือสารละลายวัสดุ
ควบคุมเชิงลบ ไมเปนพิษตอเซลล (ความเปนพิษระดับ 0) 

(7.1.2) สารละลายซิงกแอซีเทตความเขมขน 8 mg/l  หรือสารละลายวัสดุควบคุม
เชิงบวก มีความเปนพิษตอเซลลระดับ 3 ข้ึนไป 

(7.2) เกณฑตัดสิน 
ผลการทดสอบจะถือวาตัวอยางไมเปนพิษตอเซลลเนื้อเยื่อเพาะเล้ียงเม่ือสารละลาย
ทดสอบมีความเปนพิษตอเซลลไมมากกวาระดับ 2 

ตารางท่ี 3 การประเมินระดับความเปนพิษตอเซลลเนื้อเยื่อเพาะเลี้ยง 
(ขอ 8.14.7.1(6)) 

ระดับ ปฏิกิริยา สภาพของเซลลเนื้อเยื่อ 
(grade) (reactivity) (conditions of cell cultures) 

0 ไมเปนพษิ 
(none) 

พบเซลลแผเปนช้ันเดีย่ว มีเม็ดอินทราไซโตพลาสมิก 
(intracytoplasmic granule) กระจายอยูในเซลลตามปกติ  ไมพบ
การแตกทําลายของเซลล 

1 เปนพิษนอยมาก 
(slight) 

พบเซลลมีลักษณะกลมใกลหลุดออกจากพื้นผิวไมเกิน 20% 
อาจพบการแตกทําลายของเซลลไดบาง 

2 เปนพิษนอย 
(mild) 

พบเซลลมีลักษณะกลมไมเกิน 50% อาจพบการแตกทําลายของ
เซลลแตไมรุนแรง และไมพบชองวางระหวางเซลลช้ันเดีย่ว 

3 เปนพิษปานกลาง 
(moderate) 

พบเซลลมีลักษณะกลม หรือพบการแตกทําลายของเซลลไมเกิน 
70% 

4 เปนพิษรุนแรง (severe) พบการทําลายของเซลลช้ันเดี่ยวเกือบท้ังหมดหรือท้ังหมด 
 

8.15 สารไพโรเจน 
ใหใชวิธีทดสอบท่ีกําหนดตอไปนี ้ซ่ึงปฏิบัติตามหลักการใน 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 เคร่ืองมือและอุปกรณ 
เคร่ืองมือและอุปกรณทุกชนดิตองปราศจากสารไพโรเจน สําหรับอุปกรณท่ีทนความรอนใหทําลาย สาร
ไพโรเจนดวยความรอนแหง (dry heat sterilization) ในกรณีอุปกรณท่ีใชเปนพลาสตกิหรือไมสามารถ
ทนความรอนสูงได ตองเลือกใชเฉพาะผลิตภัณฑท่ีปราศจากสารไพโรเจน 

8.15.1.1 ตูอบเพาะเช้ือควบคุมอุณหภมิูไดท่ี (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 

ซินตอมิลลิลิตรหรือนอยกวาความไวของแอลเอแอลรีเอเจนตท่ีใช 
8.15.1.5 น้ํากล่ันสําหรับทํายาฉีดท่ีไดผานการตรวจแบคทีเรียลเอ็นโดท็อกซินแลว 
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 ถาดเล้ียงเซลลขนาด 96 หลุม ชนดิพอลิสไตรีนปราศจากเช้ือ และสารไพโรเจนสําหรับโฟโทเมตริก

เทคนิค 
8.15.1.9 ไมโครปเปตตและทิป 
8.15.1.10 เคร่ืองผสม (vortex mixer) 
8.15.1.11 นาฬิกาจับเวลา 
8.15.1.12  เตาหลุมไฟฟาหรืออางน้ํารอนสําหรับเจลคล็อตเทคนิค 
8.15.1.13 เคร่ืองอานผลวิเคราะหถาดเล้ียงเซลล (microplate reader) ท่ีสามารถควบคุมอุณหภมิูท่ี (37+1) °C 

พรอมโปรแกรมตรวจหาสารเอ็นโดท็อกซินสําหรับโฟโทเมตริกเทคนคิ 
8.15.2 การเตรียมสารละลายทดสอบ 

ใชภาชนะพลาสติกตัวอยางจํานวน 3 ใบ ถึง 10 ใบ สําหรับการทดสอบในแตละคร้ัง ลางภายในภาชนะ
พลาสติกตัวอยางดวยน้ํากล่ันสําหรับทํายาฉีดจํานวนไมนอยกวา 20% ของความจุ เขยาใหน้ํากล่ันสัมผัส
ผิวภายในจนท่ัว แลวเทท้ิง ทําซํ้าอีกคร้ัง แลวเติมน้ํากล่ันสําหรับทํายาฉีดจํานวนเทากับความจุของ
ภาชนะพลาสติกตัวอยาง นําไปอบในตูอบเพาะเช้ือท่ีอุณหภูมิ (37+1) °C เปนเวลาไมนอยกวา 1 h นํา
สารละลายสกัดจากภาชนะพลาสติกตัวอยางท้ังหมดมาผสมรวมกันสําหรับการทดสอบ 
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8.15.3 การคํานวณคาการเจือจางใชไดสูงสุด (maximum valid dilution, MVD) 
(1) คํานวณปริมาณขีดจํากัดเอ็นโดท็อกซิน 

ปริมาณขีดจํากัดเอ็นโดท็อกซินของสารละลายทดสอบ = V
KxN  

เม่ือ K  คือ ปริมาณขีดจํากัดเอ็นโดท็อกซินของอุปกรณการแพทยตามมาตรฐาน USP 
เทากับ 20 หนวยเอ็นโดท็อกซินตออุปกรณ 

N  คือ จํานวนช้ินตัวอยางท่ีใชในการทดสอบ 
V  คือ ปริมาตรรวมของสารสะลายทดสอบ 

(2) คํานวณคาการเจือจางใชไดสูงสุด (MVD) 

MVD   =  
8.15.3(1))  จากขอ ( ท็อกซินำกัดเอ็นโดปริมาณขีดจ  

เม่ือ  คือ ความไวของแอลเอแอลรีเอเจนต 
8.15.4 สารละลายและวิธีเตรียม 

สารละลายท่ีเตรียมตอไปนี้ ตองทําการเตรียมในวันท่ีทําการทดสอบ และไมควรนําสารละลายท่ีเหลือ
หลังจากเสร็จส้ินการทดสอบแลวกลับมาใชอีก ยกเวนสารละลายเขมขนเอ็นโดท็อกซิน สามารถเก็บไว
ในตูเย็นท่ีอุณหภูมิ 2 °C ถึง 8 °C ไดไมเกิน 4 สัปดาห 

8.15.4.1 สารละลายเขมขนเอ็นโดท็อกซิน 
ปเปตตแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอร ตามปริมาตรท่ีระบุโดยผูทํา ลงในผงแหงของสารมาตรฐาน 
เอ็นโดท็อกซิน และผสมโดยใชเคร่ืองผสม เปนเวลา 30 min หรือตามท่ีผูทําระบุ จะไดสารละลาย
เอ็นโดท็อกซิน มีความแรงตามท่ีระบุในใบรับรองของผูทํา 

8.15.5 วิธีทดสอบ 
สารละลายทดสอบตองผานการทดสอบฤทธ์ิยับยั้งหรือกระตุนการเกิดปฏิกิริยา (test for interfering 
factors หรือ inhibition/enhancement  test) ตามหลักการที่ระบุใน USP ถาพบวาสารละลายทดสอบมี
ฤทธ์ิยับยั้งหรือกระตุนการเกิดปฏิกิริยา ใหเจือจางสารละลายทดสอบดวยแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอร  
กอนนํามาทําการทดสอบโดยคาการเจือจาง ตองไมเกินคา MVD 

8.15.5.1 วิธีเจลคล็อตเทคนิค 
(1) การทดสอบยนืยันความไวของสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนต 

เปนการทดสอบเพ่ือยืนยันความไวของของสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนต
ตามท่ีระบุไวในฉลาก ซ่ึงตองทําการทดสอบทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนรุนการผลิต 
(1.1) นําสารละลายเขมขนเอ็นโดท็อกซินท่ีเตรียมตาม 8.15.4.1 มาทําการเจือจางตอดวย

แอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอร ใหไดสารละลายเอ็นโดท็อกซินท่ีมีความแรงครอบคลุม
ความไวของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสต (Lysate sensitivity) ท่ี 2 1 0.5 และ 
0.25 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร โดยแตละระดับการเจือจาง ตองนํา
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สารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินไปปนบนเคร่ืองผสมอยางนอย 1 min กอนนําไป
ทําการเจือจางตอไป 

(1.2) เติมสารละลายควบคุมและสารละลายตอไปนี้ลงในหลอดทําปฏิกิริยาโดยเติม
สารละลายแตละชนิด ปริมาตร 100 μl  ตอหลอด ชนิดละ 4 หลอด 
(1.2.1) สารละลายควบคุมเชิงลบ (negative control) ใหเติมแอลเอแอลรีเอเจนต 

วอเตอร 
(1.2.2) สารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินท่ีมีความแรง 2 1 0.5 และ 0.25 

หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร 
(1.3) นําหลอดทําปฏิกิริยาท้ังหมดไปอุนในเตาหลุมไฟฟาหรืออางน้ํารอนท่ีอุณหภูมิ 

(37  1) °C เปนเวลาประมาณ 10 min 
(1.4) เติมแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอรลงในผงแหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนต

ตามปริมาตรท่ีระบุบนฉลากหรือใบรับรองท่ีมาพรอมกับชุดน้ํายา ผสมเบาๆจนผง
แหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตละลายหมด 

(1.5) เติมสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสต ปริมาตร 100 μl ลงในหลอดทําปฏิกิริยาแต
ละหลอด แกวงหลอดเบาๆ ระวังอยาใหเกิดฟอง เร่ิมทําการจับเวลาต้ังแตเติม
สารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตลงในหลอดทําปฏิกิริยาหลอดแรกเสร็จ 

(1.6) บมหลอดทําปฏิกิริยาท้ังหมดในเตาหลุมไฟฟาหรืออางน้ํารอนท่ีอุณหภูมิ (37 1) °C 
เปนเวลา (60  2) min หลีกเล่ียงการวางในบริเวณท่ีส่ันสะเทือน 

(1.7) ดูผลการเกิดเจลในหลอดทําปฏิกิริยา โดยคว่ําหลอด 180๐  ถาเจลท่ีเกิดข้ึนคงสภาพ
โดยไมไหลลงมาจากกนหลอด ใหบันทึกเปนผลบวก แตถาไมเกิดเจล หรือเจลเสีย
สภาพไหลลงมา ใหบันทึกเปนผลลบ การยกหลอดข้ึนดูผลตองทําดวยความ
ระมัดระวัง เพราะเจลท่ีเกิดข้ึนคอนขางเปราะและแตกงาย 

(1.8) การประเมินผล 
(1.8.1) บันทึกคาจุดยุติ (endpoint) คือ ความเขมขนตํ่าสุดของสารละลายเอ็นโด 

ท็อกซินท่ีใหผลบวก 
(1.8.2) คํานวณคามัชฌิมเรขาคณิตของจุดยุติ (geometric mean endpoint)โดย

แปลงคาจุดยุติแตละคาเปน log10 endpoint แลวหาคาเฉล่ีย  คาแอนต้ีล็อก 
(antilog) ของคาเฉล่ีย คือคามัชฌิมเรขาคณิตของจุดยุติ 

(1.8.3) ความไวของน้ํายาลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตนํามาใชได ถาคามัชฌิม
เรขาคณิตของจุดยุติ อยูในชวง 0.5 ถึง 2 
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(2) การทดสอบฤทธ์ิยับยั้งหรือกระตุนการเกิดปฏิกิริยาของสารละลายทดสอบ 
(2.1) เตรียมตัวอยางโดยการเจือจางใหไดความเขมขนท่ีจะทดสอบ แตตองไมเกิน MVD  
(2.2) นําสารละลายเขมขนเอ็นโดท็อกซินท่ีเตรียมตาม 8.15.4.1 มาเจือจางตอดวย

สารละลายตัวอยางท่ีเตรียมในขอ (2.1) ใหไดสารละลายเอ็นโดท็อกซินท่ีมีความแรง 
2 1 0.5 และ 0.25 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร โดยแตละระดับการเจือ
จาง ตองนําสารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินไปปนบนเคร่ืองผสมอยางนอย 1 min 
กอนนําไปทําการเจือจางตอไป 

(2.3) นําสารละลายเขมขนแบคทีเรียลเอ็นโดท็อกซินท่ีเตรียมตาม 8.15.4.1 มาทําการเจือ
จางตอดวยแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอร ใหไดสารละลายเอ็นโดท็อกซินท่ีมีความแรง 
2 1 0.5 และ 0.25 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร โดยแตละระดับการเจือ
จาง ตองนําสารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินไปปนบนเคร่ืองผสมอยางนอย 1 min 
กอนนําไปทําการเจือจางตอไป 

(2.4) เติมสารละลายควบคุมและสารละลายตอไปนี้ลงในหลอดทําปฏิกิริยาโดยเติม
สารละลายแตละชนิด ปริมาตร 100 μl  ตอหลอด ชนิดละ 2 หลอด 
(2.4.1) สารละลายควบคุมเชิงลบ (negative control) ใหเติมแอลเอแอลรีเอเจนต 

วอเตอร 
(2.4.2) สารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินท่ีเจือจางดวยแอลเอแอลรีเอเจนต         

วอเตอรท่ีมีความแรง 2 1 0.5 และ 0.25 หนวยเอ็นโดท็อกซิน     
ตอมิลลิลิตร 

(2.5) เติมสารละลายตอไปนี้ลงในหลอดทําปฏิกิริยาโดยเติมสารละลายแตละชนิด ปริมาตร 
100 μl ตอหลอด ชนิดละ 4 หลอด 
(2.5.1) สารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินท่ีเจือจางดวยสารละลายตัวอยางท่ีมี

ความแรง 2 1 0.5 และ 0.25 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร 
(2.5.2) สารละลายตัวอยาง 

(2.6) นําหลอดทําปฏิกิริยาท้ังหมดไปอุนในเตาหลุมไฟฟาหรืออางน้ํารอนท่ีอุณหภูมิ 
(37  1) °C เปนเวลาประมาณ  10 min 

(2.7) เติมแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอรลงในผงแหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนต
ตามปริมาตรท่ีระบุบนฉลากหรือใบรับรองท่ีมาพรอมกับชุดน้ํายา ผสมเบาๆจนผง
แหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตละลายหมด 
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(2.8) เติมสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสต ปริมาตร 100 μl ลงในหลอดทําปฏิกิริยาแต
ละหลอด แกวงหลอดเบาๆ ระวังอยาใหเกิดฟอง เร่ิมทําการจับเวลาต้ังแตเติม
สารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตลงในหลอดทําปฏิกิริยาหลอดแรกเสร็จ 

(2.9) บมหลอดทําปฏิกิริยาท้ังหมดในเตาหลุมไฟฟาหรืออางน้ํารอนท่ีอุณหภูมิ (371) °C 
เปนเวลา (60  2) min หลีกเล่ียงการวางในบริเวณท่ีส่ันสะเทือน 

(2.10) ดูผลการเกิดเจลในหลอดทําปฏิกิริยา โดยคว่ําหลอด 180๐  ถาเจลท่ีเกิดข้ึนคงสภาพ
โดยไมไหลลงมาจากกนหลอด ใหบันทึกเปนผลบวก แตถาไมเกิดเจลหรือเจลเสีย
สภาพไหลลงมา ใหบันทึกเปนผลลบ การยกหลอดข้ึนดูผลตองทําดวยความ
ระมัดระวัง เพราะเจลท่ีเกิดข้ึนคอนขางเปราะและแตกงาย 

(2.11) การประเมินผล 
(2.11.1) บันทึกคาจุดยุติ คือ ความเขมขนตํ่าสุดของสารละลายเอ็นโดท็อกซินท่ีให

ผลบวก 
(2.11.2) คํานวณคามัชฌิมเรขาคณิตของจุดยุติ โดยแปลงคาจุดยุติแตละคาเปน 

log10 endpoint แลวหาคาเฉล่ีย  คาแอนต้ีล็อกของคาเฉล่ีย คือ คามัชฌิม
เรขาคณิตของจุดยุติ 

(2.11.3) ตัวอยางท่ีความเขมขนท่ีทดสอบ ไมมีฤทธ์ิยับยั้งหรือกระตุนปฏิกิริยา
(interfering factor) ถาคามัชฌิมเรขาคณิตของจุดยุติของสารละลายเอ็น
โดท็อกซินท่ีเจือจางดวยดวยสารละลายตัวอยางอยูในชวง 0.5 ถึง2 
หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร 

(2.11.4) ตัวอยางท่ีความเขมขนท่ีทดสอบ  มีฤทธ์ิยับยั้งปฏิกิริยา  ถาคามัชฌิม
เรขาคณิตของจุดยุติของเอ็นโดทอกซินในตัวอยางมากกวา 2 หนวย เอ็น
โดท็อกซินตอมิลลิลิตร 

(2.11.5) ตัวอยางท่ีความเขมขนท่ีทดสอบ มีฤทธ์ิกระตุนปฏิกิริยา ถาคามัชฌิม
เรขาคณิตของจุดยุติของเอ็นโดท็อกซินในตัวอยางตํ่ากวา 0.5 หนวย เอ็น
โดท็อกซินตอมิลลิลิตร 

(3) การทดสอบหาการปนเปอนของแบคทีเรียลเอ็นโดท็อกซินของสารละลายทดสอบ  
(3.1) เติมสารละลายควบคุมและสารละลายตอไปนี้ลงในหลอดทําปฏิกิริยาโดยเติม

สารละลายแตละชนิด ปริมาตร 100 μl ตอหลอด ชนิดละ 2 หลอด 
(3.1.1) สารละลายควบคุมเชิงลบ ใหเติมแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอร 
(3.1.2) สารละลายควบคุมเชิงบวก (positive control) ใหเติมสารละลายมาตรฐาน

เอ็นโดท็อกซินท่ีมีความแรง 2 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร 
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(3.1.3) สารละลายทดสอบ (sample tested) ใหเติมสารละลายทดสอบหรือ
สารละลายทดสอบท่ีเจือจาง 

(3.1.4) สารละลายทดสอบเชิงบวก (positive product control) ใหเติมสารละลาย
มาตรฐานเอ็นโดท็อกซินท่ีมีความแรง 2 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอ
มิลลิลิตร ซ่ึงเตรียมโดยการเจือจางในสารละลายทดสอบหรือสารละลาย
ทดสอบท่ีเจือจาง 

(3.2) นําหลอดทําปฏิกิริยาท้ังหมดไปอุนในเตาหลุมไฟฟาหรืออางน้ํารอนท่ีอุณหภูมิ 
(37  1) °C เปนเวลาประมาณ  10 min 

(3.3) เติมแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอรลงในผงแหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนต
ตามปริมาตรท่ีระบุบนฉลากหรือใบรับรองท่ีมาพรอมกับชุดน้ํายา ผสมเบาๆจนผง
แหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตละลายหมด 

(3.4) เติมสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสต ปริมาตร 100 μl ลงในหลอดทําปฏิกิริยาแต
ละหลอด แกวงหลอดเบาๆ ระวังอยาใหเกิดฟอง เร่ิมทําการจับเวลาต้ังแตเติม
สารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตลงในหลอดทําปฏิกิริยาหลอดแรกเสร็จ 

(3.5) บมหลอดทําปฏิกิริยาท้ังหมดในเตาหลุมไฟฟาหรืออางน้ํารอนท่ีอุณหภูมิ (371) °C 
เปนเวลา (60  2) min หลีกเล่ียงการวางในบริเวณท่ีส่ันสะเทือน 

(3.6) ดูผลการเกิดเจลในหลอดทําปฏิกิริยา โดยคว่ําหลอด 180๐  ถาเจลท่ีเกิดข้ึน คงสภาพ
โดยไมไหลลงมาจากกนหลอด ใหบันทึกเปนผลบวก แตถาไมเกิดเจล หรือเจลเสีย
สภาพไหลลงมา ใหบันทึกเปนผลลบ การยกหลอดข้ึนดูผลตองทําดวยความ
ระมัดระวัง เพราะเจลท่ีเกิดข้ึนคอนขางเปราะและแตกงาย 

(3.7) การประเมินผล 
ผลการทดสอบจะมีผลเช่ือถือไดเม่ือ 
(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) ซ่ึงน้ํายาท่ีใชใน
การทดสอบจะมีรายละเอียดบางสวนของวิธีการทดสอบท่ีแตกตางกันไปตามบริษัทผูทํากําหนด ผู
วิเคราะหสามารถปรับข้ันตอนการทดสอบบางสวนใหไดตามความเหมาะสมกับน้ํายาที่ใชวิธี
ทดสอบท่ีกําหนดตอไปนี้ เปนไปตามข้ันตอนพื้นฐานท่ีระบุใน USP 
(1) การทดสอบยืนยันความไวของสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนต 

เปนการทดสอบเพ่ือยืนยันความไวของของสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนต
ตามท่ีระบุไวในฉลาก ซ่ึงตองทําการทดสอบทุกคร้ังเม่ือมีการเปล่ียนรุนการผลิต 
(1.1) ปอนขอมูลน้ํายาท่ีใชในการทดสอบ และกําหนดตําแหนงของสารละลายควบคุมและ

สารละลายเอ็นโดท็อกซินในแผนแบบถาดเล้ียงเซลล (microplate template) ลงใน
โปรแกรมตรวจหาสารเอ็นโดท็อกซิน 

(1.2) นําสารละลายเขมขนแบคทีเรียลเอ็นโดท็อกซินท่ีเตรียมตาม 8.15.4.1 มาทําการเจือ
จางตอดวยแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอร ใหไดสารละลายเอ็นโดท็อกซินท่ีมีความแรง
ครอบคลุมความไวของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสต (Lysate sensitivity) ท่ี 1 10 
100 และ 1 000 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร โดยแตละระดับการเจือจาง 
ตองนําสารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินไปปนบนเครื่องผสมอยางนอย 1 min 
กอนนําไปทําการเจือจางตอไป 

(1.3) เติมสารละลายควบคุมและสารละลายตอไปนี้ลงในหลุมของถาดเล้ียงเซลล โดยเติม
สารละลายแตละชนิด ปริมาตร 100 μl ตอหลุม ชนิดละ 3 หลุม ตามตําแหนงท่ี
กําหนดในแผนแบบถาดเล้ียงเซลล 
(1.3.1) สารละลายควบคุมเชิงลบ (negative control) ใหเติมแอลเอแอลรีเอเจนตวอ

เตอร 
(1.3.2) สารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินท่ีมีความแรง 1 10 100 และ 

1 000 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร 
(1.4) นําถาดเล้ียงเซลลไปอุนในเคร่ืองอานผลวิ เคราะหถาดเล้ียงเซลล ท่ี อุณหภูมิ 

(37 1) °C เปนเวลาประมาณ  10 min 
(1.5) เติมแอลเอแอลรีคอนสติติวช่ันบัฟเฟอร (LAL Reconstitution Buffer) หรือตัวทํา

ละลายท่ีผูทํากําหนด ตามปริมาตรท่ีระบุบนฉลาก หรือใบรับรองท่ีมาพรอมกับชุด
น้ํายา ลงในผงแหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนต ผสมเบาๆจนผงแหงของ
ลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนตละลายหมด 



มอก. 531–2558 

-32- 

(1.6) เติมสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสต ปริมาตร 100 μl ลงในหลุมทําปฏิกิริยาทุก
หลุมจนครบ  แลวเร่ิมการทํางานของโปรแกรมตรวจหาสารเอ็นโดท็อกซิน 

(1.7) เม่ือส้ินสุดการทดสอบ โปรแกรมจะทําการสรางกราฟมาตรฐานและคํานวณ
คาพารามิเตอรตางๆใหโดยอัตโนมัติ 

(1.8) การประเมินผล 
(1.8.1) คาสัมบูรณ (absolute value) ของคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ (Correlation 

Coefficient, r) ของกราฟมาตรฐานตองมากกวาหรือเทากับ 0.980 
(1.8.2) คาของเวลาท่ีทําปฏิกิริยา (reaction time) ท่ีวัดไดจากสารละลายมาตรฐาน

เอ็นโดท็อกซินแตละความเขมขน ตองมี  % CVนอยกวา 10% 
(2) การทดสอบหาการปนเปอนของแบคทีเรียลเอ็นโดท็อกซินของสารละลายทดสอบ 

(2.1) ปอนขอมูลน้ํายาที่ใชในการทดสอบ และกําหนดตําแหนงของสารละลายควบคุม 
สารละลายทดสอบและสารละลายเอ็นโดท็อกซินในแผนแบบถาดเล้ียงเซลลลงใน
โปรแกรมตรวจหาสารเอ็นโดท็อกซิน 

(2.2) นําสารละลายเขมขนแบคทีเรียลเอ็นโดท็อกซินท่ีเตรียมตาม 8.15.4.1 มาทําการเจือ
จางตอดวยแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอร ใหไดสารละลายเอ็นโดท็อกซินท่ีมีความแรง
ครอบคลุมความไวของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตท่ี 1 10 100 และ1 000 
หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร โดยแตละระดับการเจือจาง ตองนําสารละลาย
มาตรฐานเอ็นโดท็อกซินไปปนบนเคร่ืองผสมอยางนอย 1 min กอนนําไปทําการเจือ
จางตอไป 

(2.3) เตรียมตัวอยางโดยการเจือจางใหไดความเขมขนท่ีจะทดสอบ แตตองไมเกิน MVD 
(2.4) เติมสารละลายควบคุมและสารละลายตอไปนี้ลงในหลุมของถาดเล้ียงเซลล โดยเติม

สารละลายแตละชนิด ปริมาตร 100 μl ตอหลุม ชนิดละ 3 หลุม ตามตําแหนงท่ี
กําหนดในแผนแบบถาดเล้ียงเซลล 
(2.4.1) สารละลายควบคุมเชิงลบ ใหเติมแอลเอแอลรีเอเจนตวอเตอร 
(2.4.2) สารละลายควบคุมเชิงบวก เติมสารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซินท่ีมี

ความแรง 1 10 100 และ 1 000 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอมิลลิลิตร 
เพื่อใชสรางกราฟมาตรฐาน 

(2.4.3) สารละลายทดสอบ (sample tested) ใหเติมสารละลายทดสอบหรือ
สารละลายทดสอบท่ีเจือจาง 
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(2.4.4) สารละลายทดสอบเชิงบวก (positive product control) ใหเติมสารละลาย
มาตรฐานเอ็นโดท็อกซินท่ีมีความแรง 100 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอ
มิลลิลิตร ปริมาตร 11 μl ลงในกนหลุมของถาดเล้ียงเซลล แลวเติม
สารละลายทดสอบหรือสารละลายทดสอบท่ีเจือจาง ปริมาตร 100 μl ลงใน
หลุมเดียวกัน 

(2.5) เม่ือเติมสารละลายขางตนครบตามแผนแบบถาดเล้ียงเซลลแลว ใหนําถาดเล้ียงเซลล
ไปอุนในเคร่ืองอานผลวิเคราะหถาดเล้ียงเซลลท่ีอุณหภูมิ (37  1) °C เปนเวลา
ประมาณ  10 min 

(2.6) เติมแอลเอแอลรีคอนสติติวช่ันบัฟเฟอร (LAL Reconstitution Buffer) หรือตัวทํา
ละลายท่ีผูทํากําหนด ตามปริมาตรท่ีระบุบนฉลาก หรือใบรับรองท่ีมาพรอมกับชุด
น้ํายา ลงในผงแหงของลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนต ผสมเบาๆจนผงแหงของ
ลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสตรีเอเจนตละลายหมด 

(2.7) เติมสารละลายลิมูลัสอะมีโบไซตไลเสต ปริมาตร 100 μl ลงในหลุมทําปฏิกิริยาทุก
หลุมจนครบ  แลวเร่ิมการทํางานของโปรแกรมตรวจหาสารเอ็นโดท็อกซิน 

(2.8) เม่ือส้ินสุดการทดสอบ โปรแกรมจะทําการสรางกราฟมาตรฐานและคํานวณคา 
พารามิเตอรตางๆใหโดยอัตโนมัติ 

(2.9) การประเมินผล 
(2.9.1) ผลการทดสอบจะมีผลเช่ือถือไดเม่ือ 

(2.9.1.1) ผลการทดสอบของสารละลายควบคุมเชิงลบไดผลลบ 
(2.9.1.2) ผลการทดสอบของสารละลายควบคุมเชิงบวกไดผลบวก 

(2.9.2) คาสัมบูรณของคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของกราฟมาตรฐานตองมากกวา
หรือเทากับ 0.980 

(2.9.3) คาของเวลาท่ีทําปฏิกิริยาท่ีวัดไดจากสารละลายมาตรฐานเอ็นโดท็อกซิน 
แตละความเขมขน ตองมี % CV นอยกวา 10% 

(2.9.4) ตัวอยางท่ีความเขมขนท่ีทดสอบ ไมมีฤทธ์ิยับยั้งหรือกระตุนปฏิกิริยาถา 
% PPC Recovery ของสารละลายทดสอบเชิงบวกอยูในชวง 50% ถึง 200% 
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8.16 การซึมผานของจุลินทรีย 
8.16.1 จุลินทรียท่ีใชทดสอบ 

ใชเช้ือบาซิลลัส ซับทิลิส ATCC 6633 (Bacillus subtilis ATCC 6633) และเช้ือซาลโมเนลลา คอเลอเรซูอิส 
ATCC 10708 (Salmonella Choleraesuis ATCC 10708 ) 

8.16.2 อาหารเล้ียงเช้ือ 
อาจเตรียมจากอาหารเล้ียงเช้ือสําเร็จรูปหรือเตรียมตามวธีิตอไปนี้ 
(1) ฟลูอิดไทโอไกลโคเลตมีเดียม 

แอล-ซีสทีน 0.5 g 
โซเดียมคลอไรด 2.5 g 
เดกซโทรส 5.5 g 
อะการ 0.75 g 
ยีสตเอกซแทรกต 5.0 g 
เคซีนท่ีถูกยอยดวยเอนไซมจากตับออน (pancreatic digest of casein) 15.0 g 
โซเดียมไทโอไกลโคเลต (หรือกรดไทโอไกลโคลิก 0.3 ml) 0.5 g 
สารละลายเรซาซูรินโซเดียม (resazurin sodium solution) 

0.1%  โดยปริมาตรท่ีเตรียมข้ึนใหม 1.0 ml 
น้ํากล่ัน 1 L 
นําแอล-ซีสทีน โซเดียมคลอไรด เดกซโทรส อะการ ยีสตเอกซแทรกต และเคซีนท่ีถูกยอยดวย  
เอนไซมจากตับออน มาผสมรวมกันในโกรงและบดใหเขากัน เติมน้ํากล่ันลงไปเล็กนอย คนให 
เขากันแลวเทสารละลายท่ีไดใสในบีกเกอร ลางโกรงดวยน้าํกล่ันจํานวนท่ีเหลือ  เทรวมกันใน 
บีกเกอรนําไปทําใหรอน เติมโซเดียมไทโอไกลโคเลตหรือกรดไทโอไกลโคลิกลงไป ปรับความ
เปนกรด-ดางใหมีคา (7.1+0.2) ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1 mol/l (ถาจําเปนตองกรอง
ใหนําสารละลายท่ีไดมาทําใหรอนแตไมใหเดือด แลวกรองในขณะรอนผานกระดาษกรองท่ีเปยก
ช้ืน) 
เติมสารละลายเรซาซูรินโซเดียม ผสมใหเขากันแลวฆาเช้ือในหมอนึ่งอัดท่ีอุณหภูมิ 121 °C ความ
ดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว  เปนเวลา 15 min 

(2) ซอยบีนเคซีนไดเจสตมีเดียม 
เคซีนท่ีถูกยอยดวยเอนไซมจากตับออน 17.0 g 
ซอยบีนมีลท่ีถูกยอยดวยเอนไซมปาเปน 

(papaic digest soybean meal) 3.0 g 
โซเดียมคลอไรด 5.0 g 
ไดเบสิกโพแทสเซียมฟอสเฟต 2.5 g 
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เดกซโทรส 2.5 g 
น้ํากล่ัน 1 L 
ผสมสวนผสมทั้งหมดเขาดวยกัน ตมใหละลาย แลวปลอยไวใหเย็นลงจนถึงอุณหภูมิหอง 
ปรับความเปนกรด-ดางใหเปน (7.3+0.2) ดวยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1 mol/l กรอง แลว
ฆาเช้ือในหมอนึ่งอัดท่ีอุณหภูมิ 121 °C ความดัน 15 ปอนดตอตารางนิ้ว เปนเวลา 15 min 

8.16.3 การเตรียมเช้ือเผ่ือใช (stock culture) 
(1) การเตรียมเช้ือบาซิลลัส ซับทิลิส 

ใหเพาะลงบนอะการผิวเอียงของซอยบีนเคซีนไดเจสตอะการ นําไปอบเพาะเช้ือท่ีอุณหภูมิ 30 °C 
ถึง 35 °C เปนเวลา 24 h แลวเก็บไวท่ีอุณหภูมิ 2 °C ถึง 8 °C 

(2) การเตรียมเช้ือซาลโมเนลลา คอเลอเรซูอิส 
ใหเพาะลงบนอะการผิวเอียงของซอยบีนเคซีนไดเจสตอะการนําไปอบเพาะเช้ือท่ีอุณหภูมิ 30 °C
ถึง  35 °C เปนเวลา 24 h แลวเก็บไวท่ีอุณหภูมิ 2 °C ถึง 8 °C 

(3) การเตรียมเช้ือเผ่ือใชอาจเตรียมโดยวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 
8.16.4 การเตรียมเช้ือทดสอบ (inoculum) 

(1) ถายเช้ือบาซิลลัส ซับทิลิส จากเช้ือเผ่ือใช (ขอ 8.16.3) ลงในขวดหรือหลอดท่ีมีฟลูอิดไทโอไกล
โคเลตมีเดียม 

(2) ถายเช้ือซาลโมเนลลา คอเลอเรซูอิส จากเช้ือเผ่ือใช (ขอ 8.16.3)  ลงในขวดหรือหลอดท่ีมีซอย
บีนเคซีนไดเจสตมีเดียม 

(3) นําขวดหรือหลอดในขอ (1) และขอ (2) ไปอบเพาะเช้ือท่ีอุณหภูมิ 30 °C ถึง 35 °C เปนเวลา 24 h 
8.16.5 วิธีวิเคราะห 

(1) ใสฟลูอิดไทโอไกลโคเลตมีเดียมและซอยบีนเคซีนไดเจสตมีเดียม ลงในภาชนะพลาสติกตัวอยาง
ตามจํานวนท่ีกําหนดในตารางท่ี 4 สดมภท่ี 2 ใหไดปริมาณเทากับความจุท่ีระบุไวของภาชนะ 
พลาสติกตัวอยางนั้น แลวปดใหสนิท 

(2) วางภาชนะพลาสติกตัวอยางตามขอ (1) ลงในภาชนะท่ีเหมาะสม  (เชน บีกเกอรขนาดใหญ อาง
แกว) ท่ีบรรจุอาหารเล้ียงเช้ือชนิดเดียวกันกับท่ีมีอยูในภาชนะพลาสติกตัวอยางโดยใหพื้นท่ีผิว
ภายนอกของภาชนะพลาสติกตัวอยางแตละใบจมอยูใตผิวหนาของอาหารเล้ียงเช้ือไมนอยกวา 
60% 

(3) เติมเช้ือบาซิลลัส ซับทิลิส ท่ีใชทดสอบ ลงในบีกเกอรขนาดใหญท่ีบรรจุฟลูอิดไทโอไกลโครเลต
มีเดียม 20 ml ตออาหารเล้ียงเช้ือ 1 L ผสมใหเขากันแลวปดปากภาชนะดวยกระจก 

(4) เติมเช้ือซาลโมเนลลา คอเลอเรซูอิส ท่ีใชทดสอบ ลงในบีกเกอรขนาดใหญท่ีบรรจุซอยบีนเคซีน 
ไดเจสตมีเดียม 20 ml ตออาหารเล้ียงเช้ือ 1 L  ผสมใหเขากันแลวปดปากภาชนะดวยกระจก 
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(5) นําภาชนะในขอ (3) และขอ (4) ไปอบเพาะเช้ือท่ีอุณหภูมิ 30 °C ถึง 35 °C เปนเวลา 7 วัน 
(6) เม่ือครบตามเวลาท่ีกําหนด ทําความสะอาดภาชนะดานบนท่ีอยูเหนืออาหารเล้ียงเช้ือโดยการลาง

ดวยสารละลายโพรพานอล 60% โดยปริมาตร เปนเวลา 120 s และลางดวยน้ําท่ีปราศจากเช้ืออีก
คร้ัง 

(7) ใชแทงแกวรอนแดง ขนาดเสนผานศูนยกลางประมาณ 5 mm เจาะผนังภาชนะพลาสติกตัวอยาง 
(ขอ(6)) บริเวณเหนือผิวหนาของอาหารเล้ียงเช้ือท่ีอยูภายในทันทีแลวใชกระบอกฉีดยาพรอมเข็ม
ฉีดยาท่ีปราศจากเช้ือดูดอาหารเล้ียงเชื้อจากภาชนะพลาสติกตัวอยางแตละใบตามปริมาณท่ี
กําหนดในตารางท่ี 4 สดมภท่ี 4 

(8) แบงอาหารเล้ียงเช้ือท่ีดูดเอาไวจากภาชนะพลาสติกตัวอยางแตละใบ(ขอ(7))ใสลงในขวดเพาะเช้ือ
ซ่ึงบรรจุอาหารเล้ียงเช้ือชนิดเดียวกันขวดละ 10.0 ml ตามจํานวนท่ีกําหนดในตารางท่ี 4 สดมภท่ี 
5 นําขวดเพาะเช้ือท้ังหมดไปอบเพาะเช้ือท่ีอุณหภูมิ 30 °C ถึง 35 °C เปนเวลา 10 วัน เม่ือครบ 
ตามเวลาท่ีกําหนด สังเกตดูวามีการเจริญของจุลินทรียในขวดเพาะเช้ือแตละใบหรือไม 

8.16.6 การประเมินผล 
ใหถือวาภาชนะพลาสติกตัวอยางไมมีการซึมผานของจุลินทรียเม่ือขวดเพาะเช้ือทุกใบไมมีการเจริญของ
จุลินทรีย 

ตารางท่ี 4 การทดสอบการซึมผานของจุลินทรีย 
(ขอ 8.16.5) 

ความจุของภาชนะ จํานวนภาชนะพลาสติก ปริมาณอาหารเลี้ยงเช้ือ จํานวนขวดเพาะเช้ือ 
พลาสติกตัวอยาง ตัวอยางที่ใชทดสอบ ที่ดูดจากภาชนะพลาสติก ที่ใชทดสอบตอ 

 อาหารเลี้ยงเช้ือชนิดละ รวม ตัวอยางแตละใบ ภาชนะพลาสติกตัวอยาง 
ml ใบ ใบ  ใบ 

ไมเกิน  100 5 10 1 % โดยปริมาตรของความจุ 1 
   แตตองไมนอยกวา 0.1 ml  

101  ถึง  500 3 6 1 % โดยปริมาตรของความจุ 2 
              เกิน 500 1 2 1 % โดยปริมาตรของความจุ 5 
   แตไมเกิน 25 ml  
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8.17 ความคงทนของเคร่ืองหมายและฉลาก 
8.17.1 เคร่ืองมือ 

เคร่ืองอังน้ําท่ีควบคุมอุณหภมิูไดท่ี 20°C ถึง 30°C 
8.17.2 วิธีทดสอบ 

นําภาชนะพลาสติกตัวอยางท่ีบรรจุน้ํากล่ันจนถึงปริมาตรบรรจุและปดผนึกเรียบรอย แชในน้ําอุณหภูมิ 
20 °C ถึง 30 °C เปนเวลา 24 h แลวตรวจพินิจสภาพของเคร่ืองหมายและฉลากบนภาชนะพลาสติก
ตัวอยางแลว ตองไมหลุด 
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ภาคผนวก ก. 
การทําลายเม็ดเลือด 

(ขอ 5.4.4) 
ก.1 การทําลายเม็ดเลือด 

ก.1.1 เคร่ืองมือ 
(1) ตูอบท่ีควบคุมอุณหภูมิไดท่ี (70 + 2) °C 
(2) สเปกโทรโฟโตมิเตอรท่ีมีความยาวคล่ืน 540 nm 
(3) เคร่ืองหมุนเหวี่ยง 
(4) หมอนึ่งอัด 
(5) ตูอบเพาะเช้ือ (incubator) ท่ีควบคุมอุณหภมิูไดท่ี (37 + 1) °C 

ก.1.2 สารเคมี สารละลาย และวิธีเตรียม 
(1) สารละลายโซเดียมคลอไรด 0.9%  โดยมวล ท่ีปราศจากเช้ือ 
(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 ในน้ํากล่ัน และเติมน้ํากล่ันจนปริมาตรเปน 1 000 ml 

(4) การควบคุมเชิงบวก (positive control) เชน น้ํากล่ันสําหรับทํายาฉีด 
(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 ใหแยกเก็บในภาชนะเก็บเลือดของกระตายแตละตัวท่ีอุณหภูมิ 
(4+2) °C แตตองนํามาใชทําการทดสอบภายในเวลา 96 h 

ก.1.4 การเตรียมสารละลายทดสอบ 
(1) ตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางแตละหนวยตรงบริเวณท่ีมีความหนาสมํ่าเสมอและโคงนอยท่ีสุดให

ไดช้ินพลาสติกพื้นท่ีเทาๆกัน นํามารวมกันใหพื้นท่ีผิวสองดานรวมกันได 120 cm2 สําหรับ
ภาชนะพลาสติกหนานอยกวา 0.5 mm และ 60 cm2 สําหรับภาชนะพลาสติกท่ีหนาเทากับหรือ
มากกวา 0.5 mm แลวนํามาตัดออกเปนช้ินยอยขนาดกวางประมาณ 0.1 cm ถึง 0.3 cm และยาว
ประมาณ 1 cm ถึง 5 cm ในกรณีท่ีไมสามารถตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางใหไดขนาดดังกลาว ให
ตัดตัวอยางเปนช้ินเล็กๆ แลวช่ังน้ําหนัก 4 g จากนั้นนําตัวอยางที่เตรียมไวใสลงในขวดแกวฝา
เกลียวสําหรับสกัดตัวอยาง 
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(2) ลางภาชนะพลาสติกตัวอยางดวยน้ํากล่ันสําหรับทํายาฉีดอยางนอย 2 คร้ัง ปลอยใหแหงท่ี
อุณหภูมิหอง 

(3) สกัดช้ินพลาสติกตัวอยางดวยสารละลายโซเดียมคลอไรด 0.9% โดยมวลท่ีปราศจากเช้ือปริมาตร 
20 ml 
เตรียมแผนพลาสติกท่ีใชสําหรับการควบคุมเชิงลบเชนเดียวกับพลาสติกตัวอยาง สวนน้ํากล่ัน
สําหรับทํายาฉีดท่ีใชสําหรับการควบคุมเชิงบวก และสารละลายโซเดียมคลอไรด 0.9% โดยมวล
ท่ีปราศจากเช้ือใชเปนแบลงก ใหใสลงในขวดแกวฝาเกลียว แลวปดฝาใหสนิท 

(4) นําภาชนะสําหรับสกัดท้ังหมดจากขอ (3) ใสในหมอนึ่งอัดท่ีอุณหภูมิ (121 + 2) °C เปนเวลา 1 h 
หรือใสในตูอบท่ีอุณหภูมิ (70 + 2) °C เปนเวลา 24 h หรือท่ีอุณหภูมิ(50 + 2) °C เปนเวลา 72 h 
แลวนําออกมาปลอยไวใหเย็นท่ีอุณหภูมิหอง (20 °C ถึง 30 °C)  เขยาอยางแรง แลวเทสารละลาย
สกัดท่ีไดลงในภาชนะท่ีสะอาด แหง และปราศจากเช้ือทันที นําไปเก็บไวในท่ีซ่ึงมีอุณหภูมิ 
20 °C ถึง 30 °C และตองนําไปทดสอบตอไปภายในเวลา  24 h หลังจากท่ีเตรียมได 

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 สารละลายท่ีไดจะมีความ
เขมขน 0.6 mg/ml 0.3 mg/ml 0.12 mg/ml 0.06 mg/ml และ 0.03 mg/ml ตามลําดับต้ังไว 5 
min 

(1.2) วัดคาการดดูกลืนแสงของสารละลายสอบเทียบแตละความเขมขนท่ีความยาวคล่ืน 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  ต้ังท้ิงไว 15 

min แลวนําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 540 nm โดยใชสารละลายแดรบคิน
เปนแบลงก 

(2.3) นําคาการดูดกลืนแสงท่ีไดไปเทียบกับกราฟสอบเทียบ หาปริมาณฮีโมโกลบินในพลาสมา
ของเลือดกระตายแตละตัว  เปนมิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 



มอก. 531–2558 

-40- 

(2.4) ถาเลือดกระตายตัวใดมีปริมาณฮีโมโกลบินในพลาสมาเกิน 1.0 mg/ml จะไมนําเลือด 
กระตายตัวนั้นมาใชในการทดสอบตอไป และตองใชเลือดกระตาย 3 ตัวในการทดสอบ 

(3) การเจือจางเลือด 
(3.1) นําเลือดกระตายแตละตัวท่ีผานการทดสอบหาปริมาณฮีโมโกลบินในพลาสมาแลว 20 μl 

เติมลงในสารละลายแดรบคิน 5.0 ml ต้ังท้ิงไว 15 min 
(3.2) นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 540 nm โดยใชสารละลายแดรบคินเปน 

แบลงก นําคาการดูดกลืนแสงท่ีไดไปเทียบกับกราฟสอบเทียบ หาปริมาณฮีโมโกลบินใน
เลือด 

(3.3) เจือจางเลือดกระตายแตละตัวดวยสารละลายโซเดียมคลอไรด 0.9% (โดยมวล) ท่ี
ปราศจากเช้ือใหมีปริมาณฮีโมโกลบินอยูในชวง (25.0 + 2.5) mg/ml  เปนคาฮีโมโกลบิน
ปรากฎ (hemoglobin present) 

(4) การทดสอบตัวอยาง 
(4.1) นําเลือดท่ีไดจากขอ ก.1.5 (3.3) มาตัวละ 5.0 ml เติมสารละลายทดสอบ 4.0 ml นําไปบม

ในตูอบท่ีอุณหภูมิ (37 + 1) °C เปนเวลา 4 h 
(4.2) เม่ือครบเวลานําไปหมุนเหวี่ยงในแนวระดับดวยอัตราเร็ว 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 ต้ังท้ิงไว 15 

min 
(5.2) นําไปวัดคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคล่ืน 540 nm โดยใชสารละลายแดรบคินเปน 

แบลงก นําคาการดูดกลืนแสงท่ีไดไปเทียบกับกราฟสอบเทียบ หาปริมาณฮีโมโกลบินเปน
คาฮีโมโกลบินปลดปลอย (hemoglobin released) 

(5.3) คํานวณคาดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือดจากสูตร 

ดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด   =  ปรากฏฮีโมโกลบิน
ปลดปลอยฮีโมโกลบิน  x 100 

(5.4) คํานวณคาเฉล่ียของดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด แลวเทียบหาระดับการแตกตัวของเม็ด
เลือดตามตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 ระดับการแตกตัวของเม็ดเลือด 

(ขอ ก.1.5(5.4)) 
 

ดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด ระดับการแตกตัวของเม็ดเลือด 
0 ถึง นอยกวา 2 ไมมีการแตกตัว 
2 ถึง นอยกวา 10 มีการแตกตัวเล็กนอย 
10 ถึง นอยกวา 20 มีการแตกตัวปานกลาง 
20 ถึง นอยกวา 40 มีการแตกตัวอยางเหน็ไดชัด 

40 ข้ึนไป มีการแตกตัวอยางรุนแรง 
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ภาคผนวก ข. 
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน 

(ขอ 7.1) 

ข.1 รุน ในท่ีนี ้ หมายถึง ภาชนะพลาสติกชนดิเดียวกนั ท่ีทําโดยกรรมวิธีเดียวกันและในคราวเดียวกนั หรือท่ีทํา
หรือสงมอบหรือซ้ือขายในระยะเวลาเดียวกัน 

ข.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางท่ีกาํหนดตอไปนี ้ หรืออาจใชแผนการชัก 
ตัวอยางอ่ืนท่ีเทียบเทากนัทางวิชาการกับแผนท่ีกําหนดไว 

ข.2.1 การชกัตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบลักษณะท่ัวไป ความสม่ําเสมอของความหนา ความ
ยืดหยุน และเคร่ืองหมายและฉลาก 

ข.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกนัตามจํานวนท่ีกําหนดในตารางที่ ข.1 
ข.2.1.2 จํานวนตัวอยางท่ีไมเปนไปตามขอ 5.1 ขอ 5.2.3 ขอ 5.2.5 และขอ 6. ตองไมเกินเลขจํานวนท่ี

ยอมรับท่ีกําหนดในตารางท่ี ข.1 จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

ตารางท่ี ข.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบลักษณะท่ัวไป ความสม่ําเสมอของความหนา  
ความยืดหยุน และเคร่ืองหมายและฉลาก 

(ขอ ข.2.1) 
 
ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง เลขจํานวนท่ียอมรับ 

ใบ ใบ  
       ไมเกิน   1 200 20 2 
1 201   ถึง  10 000 32 3 
           เกิน 10 000 50 5 

 
ข.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบรูร่ัว  ความทนตอการตกกระแทก ความทนความดัน 

และปริมาณอนุภาคปนเปอน 
ข.2.2.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกนัจํานวน 20 ใบ 
ข.2.2.2  ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.2.1 ขอ 5.2.2 ขอ 5.2.4 และขอ 5.2.8 จึงจะถือวาภาชนะ

พลาสติกรุนนัน้เปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
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ข.2.3  การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบพอลิไวนิลคลอไรดเรซิน ได(2-เอทิลเฮกซิล)แทเลต 
ไวนิลคลอไรดโมโนเมอร ปริมาณกากท่ีเหลือจากการเผา คุณลักษณะของสารละลายท่ีสกัดได  และ
ปริมาณโลหะหนัก  

ข.2.3.1  ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกนัตามจํานวนท่ีกําหนดในตารางที่ 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

ภาชนะพลาสติกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

ตารางท่ี ข.2  แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบพอลิไวนิลคลอไรดเรซิน  ได(2-เอทิลเฮกซิล)แทเลต ไวนิล 
คลอไรดโมโนเมอร ปริมาณกากท่ีเหลือจากการเผา คุณลักษณะของสารละลายท่ีสกัดได  และปริมาณโลหะหนัก 

(ขอ ข.2.3) 

ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง 
ใบ ใบ 

       ไมเกิน   1 200 20 
1 201   ถึง  10 000 32 
           เกิน 10 000 50 

 

ข.2.4 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบการซึมผานของไอน้ํา และความคงทนของ
เคร่ืองหมายและฉลาก 

ข.2.4.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกนัตามจํานวนท่ีกําหนดในตารางที่ ข.3 
ข.2.4.2  จํานวนตัวอยางท่ีไมเปนไปตามขอ 5.2.6 และขอ 5.5 ตองไมเกินเลขจํานวนท่ียอมรับท่ีกําหนดใน

ตารางท่ี ข.3 จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

ตารางท่ี ข.3 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบการซึมผานของไอน้ํา 
และความคงทนของเคร่ืองหมายและฉลาก 

(ขอ ข.2.4) 

ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง เลขจํานวนท่ียอมรับ 
ใบ ใบ  

       ไมเกิน   1 200 13 1 
1 201   ถึง  10 000 20 2 
           เกิน 10 000 32 3 
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ข.2.5 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบคุณลักษณะทางชีวภาพ 
ข.2.5.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกนัตามจํานวนท่ีกําหนดในตารางที่ ข.4 
ข.2.5.2  จํานวนตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.4  จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑ 

ท่ีกําหนด 

ตารางท่ี ข. 4 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบคุณลักษณะทางชีวภาพ 
(ขอ ข.2.5) 

ขนาดความจุภาชนะพลาสตกิ 
ml 

ขนาดตัวอยาง 
ใบ 

นอยกวา  100 80 
100   ถึง   499 60 
ต้ังแต   500 40 

 

ข.3 เกณฑตัดสิน 
ตัวอยางภาชนะพลาสติกตองเปนไปตามขอ ข.2.1.2 ขอ ข.2.2.2 ขอ ข.2.3.2 ขอ ข.2.4.2 และขอ ข.2.5.2 
ทุกขอ จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ 

 
 
 
 
 

_________________________ 


