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มาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม
คารบ์อนไดออกไซดก์ารแพทย์

1. ขอบข่าย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ีครอบคลุมเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีใช้ในการแพทย์เท่าน้ัน

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ช้ในมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมนี ้มีดังต่อไปน้ี

2.1 คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์ ซ่ึงต่อไปในมาตรฐานนีจ้ะเรียกว่า “คาร์บอนไดออกไซด์” หมายถึง คาร์บอนได
ออกไซด์มีสูตรเคม ีCO2 อยู่ในสภาวะของเหลวซึง่ใช้ในการแพทย์

3. คุณลกัษณะทีต่อ้งการ
3.1 ลักษณะท่ัวไป

ต้องไม่มีกล่ิน และไม่มีสี
การทดสอบให้ทำโดยการตรวจพนิิจ

3.2 คุณลักษณะท่ีต้องการอ่ืนๆ
ต้องเป็นไปตามทีก่ำหนดในตารางที ่1
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ตารางที ่1 คุณลักษณะทีต้่องการอืน่ๆ
(ข้อ 3.2)

4. ภาชนะบรรจแุละการบรรจุ
4.1 ภาชนะท่ีใช้บรรจคุาร์บอนไดออกไซดต้์องสะอาด และใช้บรรจคุาร์บอนไดออกไซดเ์ท่าน้ัน
4.2 ภาชนะบรรจทุีเ่ปน็ทอ่ (cylinder) ให้เปน็ไปตาม มอก.359

ในกรณเีป็นทอ่ท่ีใช้แล้ว ให้ตรวจสอบสภาพทอ่ตาม มอก. 358
4.3 สี ทอ่บรรจคุารบ์อนไดออกไซดใ์ห้ใชสี้เทาตลอดทัง้ตวัภาชนะ คอและไหลต่าม มอก.87
4.4 ข้อต่อทอ่บรรจคุารบ์อนไดออกไซด ์ให้เปน็ไปตาม มอก. 1095
4.5 ภาชนะบรรจุท่ีเป็นถังเก็บคาร์บอนไดออกไซด์เหลว ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม ถังเก็บก๊าซ

เหลว (ในกรณีท่ียังมิได้มีการประกาศกำหนดมาตรฐานดงักล่าว ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ซ้ือกับผู้ขาย)





รายการที่ คณุลักษณะ เกณฑที่กําหนด
วิธีวิเคราะห

ตาม
1 ความบรสิทุธิ์ รอยละโดยปริมาตร ไมนอยกวา 99.5 USP 25 หัวขอ

Carbon dioxide
2  ความช้ืน ลูกบาศกมิลลิเมตรตอลูกบาศกเดซิเมตร

 ไมเกิน 
60 ขอ 7.2

3  คารบอนมอนอกไซด
 ลกูบาศกมลิลิเมตรตอลูกบาศกเดซิเมตร ไมเกิน 

10

4  แอมโมเนีย
 ลกูบาศกมลิลิเมตรตอลูกบาศกเดซิเมตร ไมเกิน 

25
USP 25 หัวขอ

5  ไฮโดรเจนซัลไฟด
 ลกูบาศกมลิลิเมตรตอลูกบาศกเดซิเมตร ไมเกิน 

1 Carbon Dioxide

6  ซัลเฟอรไดออกไซด
 ลกูบาศกมลิลิเมตรตอลูกบาศกเดซิเมตร ไมเกิน 

2

7  ปรอท ตองไมพบ ขอ 7.3
8  เบนซีน

 ลกูบาศกมลิลิเมตรตอลูกบาศกเมตร ไมเกิน 
21 ขอ 7.4

9  ไฮโดรคารบอน (คํานวณเปนมีเทน)
 ลกูบาศกมลิลิเมตรตอลูกบาศกเดซิเมตร ไมเกิน 

50 ขอ 7.5

10  ไนทริกออกไซดและไนโตรเจนไดออกไซด
 ลกูบาศกมลิลิเมตรตอลูกบาศกเดซิเมตร ไมเกิน 

2 USP 25 หัวขอ
Carbon Dioxide
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5. เคร่ืองหมายและฉลาก
5.1 ที่ภาชนะบรรจุหรือฉลากที่ติดอยู่ที่ภาชนะบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์ทุกหน่วย อย่างน้อยต้องมีเลข อักษร

หรอืเครือ่งหมาย แจง้รายละเอยีดตอ่ไปนีใ้ห้เห็นไดง่้าย ชดัเจนและไมล่บเลอืน
5.1.1 ในกรณีท่ีเป็นท่อบรรจุคาร์บอนไดออกไซด์

(1) ช่ือผลิตภัณฑ์ตามช่ือมาตรฐานน้ีและสูตรเคมี “CO2” โดยใช้อักษรสีขาวท่ีตัวภาชนะบรรจุขนาดสูงไม่
ตำ่กวา่ 1 ใน 8 ของเสน้ผา่นศนูยก์ลางของตวัภาชนะ

(2) เคร่ืองหมายกากบาทสีขาวล้อมรอบด้วยวงกลมสีขาวบนไหล่
(3) น้ำหนักสุทธิ เป็นกิโลกรัม
(4) วนั เดอืน ปทีีบ่รรจุ
(5) คำแนะนำในการเกบ็ ข้อควรระวังในการใช้และการขนย้าย
(6) ช่ือผู้ทำหรือโรงงานท่ีทำ หรือเคร่ืองหมายการค้าท่ีจดทะเบียน และช่ือผู้จัดจำหน่าย พร้อมสถานท่ีต้ัง

5.1.2 ในกรณีท่ีเป็นถังเก็บคารบ์อนไดออกไซดเ์หลว
(1) ช่ือผลิตภัณฑ์ตามช่ือมาตรฐานนี ้และสูตรเคม ี“CO2”
(2) ขอ้ความหรอืเครือ่งหมายแสดงคำเตอืน เชน่ ห้ามเขา้ใกล้

ในกรณีท่ีใช้ภาษาต่างประเทศ ต้องมีความหมายตรงกบัภาษาไทยท่ีกำหนดไว้ข้างต้น

6. การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน
6.1 การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน ให้เป็นไปตามภาคผนวก ก.

7. การวเิคราะห์
7.1 ข้อกำหนดทัว่ไป

7.1.1 ให้ใชว้ธีิวเิคราะหท์ีก่ำหนดในมาตรฐานนี ้หรอืวธีิอ่ืนใดทีใ่ห้ผลเทยีบเทา่ ในกรณทีีม่ขีอ้โตแ้ยง้ให้ใชว้ธีิที่
กำหนดในมาตรฐานนีเ้ป็นวิธีตัดสิน

7.1.2 ตวัอยา่งสำหรบัการวเิคราะห ์ตอ้งเก็บไวท้ีอุ่ณหภูม ิ(25 + 2) องศาเซลเซียส อยา่งน้อย 6 ชัว่โมงกอ่น
วิเคราะห์ และทำการวเิคราะห์ตัวอย่างท่ีอุณหภูมิเดียวกัน

7.2 การวิเคราะห์หาความช้ืน
7.2.1 เครือ่งมอื ดงัรปูที ่1 ประกอบดว้ย

7.2.1.1 ภาชนะ A เป็นภาชนะทรงกระบอกผนังบางทำด้วยโลหะ เช่น ทองแดงชุบโครเมียม ขนาดเส้นผ่านศูนย์
กลางประมาณ 4 เซนตเิมตร สูงประมาณ 7.5 เซนตเิมตร ถึง 12.7 เซนตเิมตร ผวินอกเปน็มนั
และจะต้องไม่ทำให้อุณหภูมิท่ีผิวด้านในและด้านนอกต่างกัน

7.2.1.2 ขวด B เปน็ขวดแกว้หรอืภาชนะโปรง่ใส พรอ้มฝาปดิ
7.2.1.3 ทอ่นำกา๊ซ C เปน็ทอ่นำกา๊ซเขา้ ทำดว้ยทองแดง ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 6 มลิลิเมตร ปลายทอ่อยู่

เหนอืส่วนลา่งสุดของภาชนะ A ประมาณ 2.5 เซนตเิมตร
7.2.1.4 ทอ่นำกา๊ซ D เปน็ทอ่นำกา๊ซออก ทำดว้ยทองแดง ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง 6 มลิลิเมตร
7.2.1.5 เทอรโ์มมเิตอร ์E เปน็เทอรโ์มมเิตอรท์ีใ่ชว้ดัอณุหภูมไิดต้ำ่กวา่ -50 องศาเซลเซียส
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รปูที ่1 เครือ่งมอืวเิคราะหหาความชืน้
(ขอ 7.2.1)

7.2.2 สารเคมี
7.2.2.1 คารบอนไดออกไซดแขง็
7.2.2.2 แอซโีทนหรอืเอทานอล

7.2.3 วธิวีเิคราะห
7.2.3.1 ผานกาซตัวอยางเขาทางทอนำกาซ C ดวยอัตรา 1 ลูกบาศกเดซิเมตรตอนาที ถึง 5 ลูกบาศก

เดซเิมตรตอนาท ีเตมิแอซโีทนหรอืเอทานอลลงในภาชนะ A ประมาณครึง่หนึง่ของความสงู
7.2.3.2 คอยๆ เตมิคารบอนไดออกไซดแขง็ชิน้เลก็ๆ พรอมทัง้คนตลอดเวลา จนกระทัง่สงัเกตเหน็ละออง

ไอน้ำเกดิทีผ่วินอกของภาชนะ A ตรงปลายทอนำกาซ C อานอณุหภมูทินัที
7.2.3.3 ทดลองซ้ำโดยปลอยใหอุณหภูมิสูงขึ้นจนกระทั่งละอองไอน้ำหายไป แลวปฏิบัติตามขอ 7.2.3.2

ซ้ำจนไดคาอณุหภมูคิงที่
อณุหภมูทิีอ่านไดตองไมสงูกวา -46 องศาเซลเซยีส จงึจะถอืวาตวัอยางมคีวามชืน้ไมเกนิ 60 ลกูบาศก
มลิลเิมตรตอลกูบาศกเดซเิมตร

7.3 การวเิคราะหหาปรอท
7.3.1 เครื่องมือ

เครือ่งวเิคราะหไอปรอท (mercury vapour analyzer) ชนดิโกลดฟลมดเีทกเตอร (gold film detector)
ทีม่ ีปรมิาณต่ำสดุทีว่ดัได (detection limit) 0.003 มลิลกิรมัตอลกูบาศกเมตร

7.3.2 วธิวีเิคราะห
ใหปฏบิตัติาม ISO 6978 Method B
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7.4 การวิเคราะห์หาเบนซีน
7.4.1 เครื่องมือ

ก๊าซโครมาโทกราฟแบบเฟลมไอออไนเซชนัท่ีมีคอลัมน์แบบคะพิลลารี ใช้ก๊าซฮีเลียมหรือไนโตรเจนบริสุทธ์ิ
เป็นก๊าซพาตัวอย่าง และสามารถวัดปริมาณต่ำสุดได้ 5 ลูกบาศก์มิลลิเมตรตอ่ลูกบาศก์เมตร

7.4.2 ก๊าซสอบเทียบ
ก๊าซมาตรฐานคารบ์อนไดออกไซดท์ีม่เีบนซนี 10 ลูกบาศกม์ลิลิเมตรตอ่ลูกบาศกเ์มตร ถึง 20 ลูกบาศก์
มิลลิเมตรต่อลูกบาศก์เมตร

7.4.3 วิธีวิเคราะห์
สอบเทียบเครื่องมือโดยใช้ก๊าซสอบเทียบและวัดความสูงของพีกหรือพื้นที่ใต้พีกตามคู่มือการใช้เครื่อง
แล้วจึงวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวอย่าง  เปรียบเทียบความสูงของพีกหรือพ้ืนท่ีใต้พีกของโครมา
โทแกรมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวอย่างกับโครมาโทแกรมของก๊าซสอบเทียบ คำนวณหาปริมาณ
เบนซีนจากพ้ืนท่ีใต้พีกของตัวอย่าง

7.5 การวิเคราะห์หาไฮโดรคาร์บอน
7.5.1 เครื่องมือ

ก๊าซโครมาโทกราฟแบบเฟลมไอออไนเซชนัท่ีมีคอลัมน์แบบคะพิลลารี ใช้ก๊าซฮีเลียมหรือไนโตรเจนบริสุทธ์ิ
เป็นก๊าซพาตัวอย่าง และสามารถวัดปริมาณต่ำสุดได้ 5 ลูกบาศก์มิลลิเมตรต่อลูกบาศก์เดซิเมตร

7.5.2 ก๊าซสอบเทียบ
ก๊าซมาตรฐานคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีมีเทน อีเทน เอธิลีน โพรเพน โพรพิลีน ไอโซบิวเทน บิวเทน
ไอโซเพนเทน และเพนเทน อยา่งละเทา่ๆ กัน ปรมิาณ 5 ลูกบาศกม์ลิลิเมตรตอ่ลูกบาศกเ์ดซเิมตร ถึง
50 ลูกบาศก์มิลลิเมตรตอ่ลูกบาศก์เดซิเมตร

7.5.3 วิธีวิเคราะห์
สอบเทียบเครื่องมือโดยใช้ก๊าซสอบเทียบและวัดความสูงของพีกหรือพื้นที่ใต้พีกตามคู่มือการใช้เครื่อง
แล้วจึงวิเคราะห์ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวอย่าง  เปรียบเทียบความสูงของพีกหรือพ้ืนท่ีใต้พีกของโครมา
โทแกรมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตัวอย่างกับโครมาโทแกรมของก๊าซสอบเทียบ คำนวณหาปริมาณ
มีเทนจากพืน้ท่ีใต้พีกของตัวอย่าง
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอย่างและเกณฑตั์ดสิน

(ข้อ 6.1)

ก.1 รุ่น ในที่นี้ หมายถึง คาร์บอนไดออกไซด์ที่บรรจุในภาชนะบรรจุชนิดเดียวกัน และในวันเดียวกัน สำหรับ
ภาชนะบรรจทุีเ่ปน็ถงัเก็บใหถื้อวา่ 1 ถังเก็บเปน็ 1 รุน่

ก.2 การชกัตวัอยา่งและเกณฑ์ตดัสนิ ให้เปน็ไปตามแผนการชกัตวัอยา่งทีก่ำหนดตอ่ไปนี ้หรอือาจใชแ้ผนการชกั
ตัวอย่างอ่ืนท่ีเทียบเท่ากันทางวิชาการกับแผนท่ีกำหนดไว้

ก.2.1 การชกัตวัอยา่ง
ก.2.1.1 ในกรณีท่ีภาชนะบรรจุเป็นท่อ ให้ชักตัวอย่างโดยวิธีสุ่มจากรุ่นเดียวกันตามจำนวนท่ีกำหนดในตารางท่ี

ก.1 เพ่ือทดสอบคณุลักษณะท่ีต้องการ ภาชนะบรรจแุละการบรรจ ุและเคร่ืองหมายและฉลาก
ก.2.1.2 ในกรณีที่ภาชนะบรรจุเป็นถังเก็บ ให้เก็บตัวอย่างในสภาพของเหลวจากถังเก็บลงในท่ออัดก๊าซใน

ปรมิาณไมน้่อยกวา่ 2 กิโลกรัม เพ่ือทดสอบคณุลักษณะทีต้่องการ
ก.2.2 เกณฑ์ตัดสิน

ตวัอยา่งคารบ์อนไดออกไซดต์อ้งเปน็ไปตามขอ้ 3. ข้อ 4. และขอ้ 5. ทกุรายการ จงึจะถอืวา่คารบ์อนได
ออกไซด์รุ่นน้ันเป็นไปตามมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ี

ตารางที ่ก.1 แผนการชกัตวัอย่าง
(ข้อ ก.2.1.1)

ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง
ทอ ทอ

 1  ถึง 10 1
11 ถึง 40 2
41 ถึง 70 3

ตัง้แต 71 ขึ้นไป 4




