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มอก. 1426–2546

มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

ชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดใชครัง้ เดียว

1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมถึงชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดทีใ่ ชงานเพียงครัง้ เดียว โดย
ทัว่ ไปมีสว นประกอบตามรูปที่ 1 และรูปที่ 3 และอาจมีอปุ กรณใหอากาศเขาตามรูปที่ 2 ดวยหรือไมกไ็ ด

2. บทนิยาม
ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
2.1 ชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดใชครัง้ เดียว (infusion sets for single-use) ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา
“ชุดใหสารละลายทางหลอดเลือด” หมายถึง อุปกรณทนี่ ำสารละลายผลิตภัณฑเภสัชปราศจากเชือ้ จากภาชนะ
บรรจุเขาสรู า งกายทางเสนเลือดโดยอาศัยหลักแรงโนมถวงของโลก (gravity feed)
2.2 ผลิตภัณฑเภสัชปราศจากเชือ้ (sterile pharmaceutical products) หมายถึง สารทีผ่ า นกรรมวิธที ำใหปราศจาก
เชือ้ แลว ทีใ่ ชนำเขาสรู า งกายเพือ่ การวินจิ ฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยของ
มนุษยหรือสัตว หรือเพือ่ ใหเกิดผลแกสขุ ภาพ โครงสราง หรือการกระทำหนาทีใ่ ด ๆ ของรางกายมนุษยหรือสัตว
2.3 อุปกรณใหอากาศเขา (air-inlet device) หมายถึง อุปกรณสำหรับกรองอากาศเขาไปในภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ
เภสัช ซึง่ ตองมีตวั กรองอากาศเพือ่ กรองจุลนิ ทรีย อาจรวมเปนสวนเดียว (built in) กับชุดใหสารละลายทาง
หลอดเลือดหรือไมก็ได
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1

ปลอกหมุ เข็มเจาะภาชนะบรรจุ

2

เข็มเจาะภาชนะบรรจุ

3

รูเข็มเจาะภาชนะบรรจุ

4

ทอหยด

5

ตัวกรอง (ถามี)

6

กระเปาะหยด

7

สายสง

8

ตัวควบคุมการไหล

9

บริเวณสำหรับฉีดผลิตภัณฑเภสัช

10

ขอตอใน

11

ปลอกหมุ ขอตอใน

รูปที่ 1 ตัวอยางสวนประกอบโดยทัว่ ไปของชุดใหสารละลายทางหลอดเลือด
ทีอ่ ปุ กรณใหอากาศเขาแยกจากชุดใหสารละลายทางหลอดเลือด
(ขอ 1.1 ขอ 3.2.7.1 และขอ 3.2.7.2)

–2–

มอก. 1426–2546

1

ปลอกหมุ เข็มอากาศ

2

เข็มอากาศ

3

ทออากาศ (ถามี)

4

ทีย่ ดึ ทออากาศ (เฉพาะกรณีทมี่ ที อ อากาศ)

5

ตัวกรองอากาศ
รูปที่ 2 ตัวอยางอุปกรณใหอากาศเขา
(ขอ 1.1)
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ปลอกหมุ เข็มเจาะภาชนะบรรจุ

2

เข็มเจาะภาชนะบรรจุ

3

รูเข็มเจาะภาชนะบรรจุ

4

ทอหยด

5

ตัวกรอง (ถามี)

6

กระเปาะหยด

7

สายสง

8

ตัวควบคุมการไหล

9

บริเวณสำหรับฉีดผลิตภัณฑเภสัช

10

ขอตอใน

11
12

ปลอกหมุ ขอตอใน
อุปกรณใหอากาศเขาพรอมตัวกรองอากาศ

รูปที่ 3 ตัวอยางสวนประกอบโดยทัว่ ไปของชุดใหสารละลายทางหลอดเลือด
ที่อุปกรณใหอากาศเขารวมเปนสวนเดียวกับชุดใหสารละลายทางหลอดเลือด
(ขอ 1.1 ขอ 3.2.7.1 และขอ 3.2.7.2)
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3. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
3.1 ลักษณะทัว่ ไป
ชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตองสะอาด และไมมตี ำหนิทอี่ าจเปนผลเสียตอการใชงาน
การทดสอบใหตรวจพินจิ
3.2 คุณลักษณะทางฟสกิ ส
3.2.1 อนุภาคปนเปอ น
ชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตองไมมอี นุภาคปนเปอ นมาก โดยเมือ่ ทดสอบตามขอ 7.1 แลว อาจมี
อนุภาคปนเปอ นขนาดตางๆ ไดดงั นี้
(1) ขนาดใหญกวา 25 µm ถึง 50 µm มีไดไมเกิน 100 อนุภาค
(2) ขนาดใหญกวา 50 µm ถึง 100 µm มีไดไมเกิน 20 อนุภาค
(3) ตองไมมอี นุภาคปนเปอ นขนาดใหญกวา 100 µm
3.2.2 การรัว่ ซึม
เมือ่ ทดสอบตามขอ 7.2 แลว ตองไมปรากฏฟองอากาศ
3.2.3 รอยตอเชือ่ มภายในชุดใหสารละลายทางหลอดเลือด
เมื่อทดสอบดวยแรงดึงสถิต 15 N เปนเวลา 15 s แลว รอยตอเชื่อมภายในชุดใหสารละลายทาง
หลอดเลือดทุกตำแหนงตองไมหลุด
3.2.4 เข็มเจาะภาชนะบรรจุ
3.2.4.1 ตองทำดวยพลาสติกลวน และเมือ่ ทดสอบความทนแรงกดตามขอ 7.3 แลว ตองไมหกั แตก หรือราว
3.2.4.2 ความยาวและเสนผานศูนยกลางภายนอกของเข็มเจาะภาชนะบรรจุ ใหเปนไปตามรูปที่ 4
การทดสอบใหวดั ดวยเครือ่ งวัดทีล่ ะเอียดถึง 0.01 mm

หนวยเปน mm
รูปที่ 4 ตัวอยางเข็มเจาะภาชนะบรรจุ
(ขอ 3.2.4.2)
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3.2.5 อุปกรณใหอากาศเขา (ถามี)
3.2.5.1 อุปกรณใหอากาศเขาตองมีตวั กรองอากาศ
การทดสอบใหตรวจพินจิ
3.2.5.2 อุปกรณใหอากาศเขาชนิดแยกจากชุดใหสารละลายทางหลอดเลือด
เข็มอากาศตองมีเสนผานศูนยกลางภายในไมนอยกวา 0.75 mm และที่ปลายเปดดานสัมผัสกับ
อากาศตองมีตัวกรองอากาศ
การทดสอบใหตรวจพินจิ และวัดดวยเครือ่ งวัดทีเ่ หมาะสม
3.2.5.3 อุปกรณใหอากาศเขาชนิดรวมเปนสวนเดียวกับชุดใหสารละลายทางหลอดเลือด
ตองมีตวั กรองอากาศทีป่ ลายเปดดานสัมผัสกับอากาศของอุปกรณใหอากาศเขา
การทดสอบใหตรวจพินจิ
3.2.5.4 อัตราการไหลของน้ำเมือ่ มีและเมือ่ ไมมตี วั กรองอากาศ
เมื่อทดสอบตามขอ 7.4 แลว อัตราการไหลของน้ำเมื่อมีตัวกรองอากาศจะลดลงไดไมเกิน 20%
ของอัตราการไหลของน้ำเมื่อไมมีตัวกรองอากาศ
3.2.6 สายสง
3.2.6.1 สายสงตองทำจากวัสดุทโี่ คงงอได (flexible) มีสตี ามธรรมชาติของวัสดุทใี่ ชทำ โปรงใสหรือโปรงแสง
เพียงพอทีจ่ ะมองเห็นฟองอากาศทีอ่ าจเกิดในผลิตภัณฑเภสัชทีอ่ ยภู ายในได
การทดสอบใหตรวจพินจิ
3.2.6.2 เสนผานศูนยกลางภายในตองไมนอ ยกวา 2.5 mm
การทดสอบใหวดั ดวยเครือ่ งวัดทีล่ ะเอียดถึง 0.05 mm
3.2.6.3 ความยาวจากปลายขอตอในถึงกระเปาะหยดตองไมนอ ยกวา 150 cm
การทดสอบใหวดั ดวยเครือ่ งวัดทีล่ ะเอียดถึง 1 mm
3.2.7 ตัวกรอง (ถามี)
ใหเปนแบบใดแบบหนึง่ ดังนี้
3.2.7.1 แบบที่ 1 ตัวกรองอยภู ายในกระเปาะหยด (ดูรปู ที่ 1 หรือรูปที่ 3)
3.2.7.2 แบบที่ 2 ตัวกรองอยรู ะหวางบริเวณสำหรับฉีดผลิตภัณฑเภสัชกับขอตอใน (ดูรปู ที่ 1 หรือรูปที่ 3)
การทดสอบใหตรวจพินจิ
3.2.8 กระเปาะหยด
ตองมีสีตามธรรมชาติของวัสดุที่ใชทำ และเปนแบบหรือรูปรางที่สามารถสังเกตเห็นการหยดของ
ผลิตภัณฑเภสัชไดชดั ทอหยดตองมีลกั ษณะดังนี้
3.2.8.1 ระยะระหวางปลายทอหยดกับปากทางออกของกระเปาะหยด ตองไมนอ ยกวา 40 mm
การทดสอบใหวดั ดวยเครือ่ งวัดทีล่ ะเอียดถึง 0.5 mm
3.2.8.2 ระยะระหวางผนังดานนอกของสวนปลายของทอหยดกับผนังดานในของกระเปาะหยด ตองไมนอ ยกวา
5 mm
การทดสอบใหวดั ดวยเครือ่ งวัดทีล่ ะเอียดถึง 0.05 mm
3.2.8.3 เมือ่ ทดสอบตามขอ 7.5 แลว น้ำกลัน่ ทีไ่ หลผานทอหยดตามจำนวนหยดทีร่ ะบุไวทฉี่ ลาก ตองมีปริมาณ
1 cm3 ± 0.1 cm3 หรือ 1 g ± 0.1 g
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3.2.9 ตัวควบคุมการไหล
ตองสามารถปรับอัตราการไหลไดตามตองการ ตองหยุดการไหลไดสนิทเมือ่ อยใู นตำแหนงปด และไมทำให
สายสงเสียหายตอการใชงาน เชน รัว่ หรือตีบ
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 7.6
3.2.10 อัตราการไหล
เมือ่ ทดสอบตามขอ 7.6 แลว ระยะเวลาทีน่ ้ำกลัน่ ไหลผานชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดครบ 1 000
cm3 ตองเปนดังนี้
(1) ไมเกิน 10 min สำหรับชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดทีม่ จี ำนวนหยดไมเกิน 20 หยดตอ 1 cm3
(2) ไมเกิน 40 min สำหรับชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดทีม่ จี ำนวนหยดไมเกิน 60 หยดตอ 1 cm3
3.2.11 บริเวณสำหรับฉีดผลิตภัณฑเภสัช (เฉพาะกรณีทใี่ ชแทงดวยเข็มฉีดยา)
เมือ่ ทดสอบตามขอ 7.7 แลว ยอมใหมนี ้ำซึมออกมาไดไมเกิน 1 หยด
3.2.12 ขอตอใน
3.2.12.1 กรณีไมมเี ข็มแทงเขาเสนเลือด หรือมีแตไมไดตอ กับขอตอใน ตองมีปลอกหมุ ซึง่ สวมไดพอดีกบั ขอตอ
ใน และสามารถเอาออกไดงา ยโดยการบิดเล็กนอยแลวดึงออก
การทดสอบใหตรวจพินจิ
3.2.12.2 เมือ่ ทดสอบตามขอ 7.8 แลว ดานปลายเล็กของขอตอในตองอยรู ะหวางระนาบ A และระนาบ B
ของเครื่องมือวัด
3.2.13 ปลอกหมุ เข็มเจาะภาชนะบรรจุ
ตองหมุ ตลอดความยาวของตัวเข็ม สวมไดพอดีกบั ดามเข็ม และสามารถเอาออกไดงา ยโดยการบิดเล็กนอย
แลวดึงออก
การทดสอบใหตรวจพินจิ
3.2.14 ความทนอุณหภูมสิ งู
เมือ่ นำชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดไปไวในตอู บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 50 °C ± 2 °C เปนเวลา 2 h และ
นำมาทดสอบการรัว่ ซึมตามขอ 7.2 แลว ตองไมปรากฏฟองอากาศ
3.3 คุณลักษณะทางเคมี
เมือ่ ทดสอบตามขอ 7.9 แลว สารละลายทีส่ กัดไดตอ งมีสมบัตดิ งั นี้
3.3.1 ลักษณะทัว่ ไป
ใส ไมมสี ี
3.3.2 สารรีดวิ ซ (reducing or oxidizable matter)
ปริมาณสารละลายโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนต 0.002 mol/l ทีใ่ ชทำปฏิกริ ยิ าตองไมเกิน 2.0 cm3
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3.3.3 ปริมาณโลหะ
ใหเปนไปตามขอใดขอหนึง่ ตอไปนี้
3.3.3.1 ปริมาณแบเรียม โครเมียม ทองแดง ตะกัว่ และดีบกุ รวมกันตองไมเกิน 1 µg ตอสารละลายที่
สกัดได 1 cm3
ปริมาณแคดเมียม ตองไมเกิน 0.1 µg ตอสารละลายทีส่ กัดได 1 cm3
3.3.3.2 ปริมาณโลหะ (เทียบเปนตะกัว่ ) ตองไมเกิน 1 µg ตอสารละลายทีส่ กัดได 1 cm3
3.3.4 ความเปนกรดหรือความเปนดาง
ปริมาณสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซดหรือสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกทีใ่ ชไทเทรต
จนทำใหสขี องอินดิเคเตอรเปลีย่ นเปนสีเทาตองไมเกิน 1 cm3
3.3.5 ปริมาณกากทีไ่ มระเหย (non-volatile residue)
ตองไมเกิน 5 mg
3.3.6 การดูดกลืนแสง
คาการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ ใดๆ ระหวาง 250 nm ถึง 320 nm ตองไมเกิน 0.1
3.4 คุณลักษณะทางชีวภาพ
3.4.1 ความปราศจากเชือ้
ตองไมพบเชือ้ จุลนิ ทรียท กุ ชนิด
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม USP 25 หัวขอ Sterility Tests
หมายเหตุ ในกรณีทมี่ อี ปุ กรณใหอากาศเขารวมมาในชุดเดียวกัน ใหนำอุปกรณใหอากาศเขามาทดสอบความ
ปราศจากเชื้อพรอมกับชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดดวย

3.4.2 สารไพโรเจน
ตองเปนไปตามขอใดขอหนึง่ ดังตอไปนี้
(1) ไมมสี ารไพโรเจน หรือ
(2) ถือวาไมมสี ารไพโรเจน เมือ่ ระดับเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) ไมเกิน 20.0 หนวยเอ็นโดท็อกซิน
ตอชุด
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 7.10
3.4.3 การทำลายเม็ดเลือด
เมือ่ ทดสอบตามขอ 7.11 แลว ตองไมมกี ารแตกตัวของเม็ดเลือด โดยคาดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด
(haemolytic index) ตองนอยกวา 2
3.4.4 ความเปนพิษ
ตองเปนไปตามขอใดขอหนึง่ ดังตอไปนี้
(1) ไมเปนพิษอยางเฉียบพลันตอสัตวทดลอง หรือ
(2) ไมเปนพิษตอเซลลเนือ้ เยือ่ เพาะเลีย้ ง
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามภาคผนวก ข.
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4. การบรรจุ
4.1 ใหบรรจุชดุ ใหสารละลายทางหลอดเลือดแตละชุดในภาชนะหมุ หอทีผ่ นึกเรียบรอย สามารถรักษาสภาพปราศจาก
เชือ้ ไดตลอดระยะเวลาการเก็บ และผลิตภัณฑตอ งไมแบน ไมหกั พับ ปลอกหมุ เข็มเจาะภาชนะบรรจุ ขอตอใน
หรือเข็มแทงเขาเสนเลือดตองไมหลุด

5. เครือ่ งหมายและฉลาก
5.1 ทีภ่ าชนะหมุ หอชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจง
รายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑตามชือ่ มาตรฐานนีห้ รือชือ่ อืน่ ทีส่ อื่ ความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
ในกรณีทมี่ เี ข็มแทงเขาเสนเลือดและอุปกรณใหอากาศเขา ใหระบุขอ ความวา “พรอมเข็มแทงเขาเสนเลือด
และอุปกรณใหอากาศเขา”
ในกรณีทมี่ เี ฉพาะเข็มแทงเขาเสนเลือด ใหระบุขอ ความวา “พรอมเข็มแทงเขาเสนเลือด”
ในกรณีทมี่ เี ฉพาะอุปกรณใหอากาศเขา ใหระบุขอ ความวา “พรอมอุปกรณใหอากาศเขา”
(2) คำวา “ปราศจากเชือ้ ” และ “ปราศจากสารไพโรเจน” และ “ใชไดครัง้ เดียว”
(3) ขนาดระบุ และความยาวของเข็มแทงเขาเสนเลือด (ถามี) เปน G และ mm ตามลำดับ
หมายเหตุ ขนาดระบุเปน G ตาม มอก.1398

(4) จำนวนหยดตอ 1 cm3 ไดแก 15 หยดตอ 1 cm3 20 หยดตอ 1 cm3 60 หยดตอ 1 cm3
(5) วิธที ำใหปราศจากเชือ้
(6) เดือน ปทที่ ำ และรหัสรนุ ทีท่ ำ
(7) เดือน ปทหี่ มดอายุ
(8) วิธีใช
(9) คำเตือน “หามใชเปนอุปกรณนำเลือดหรือสวนประกอบของเลือดเขาสรู า งกายทางหลอดเลือด”
(10) คำเตือนหรือขอควรระวังในการใช เชน หามใชเมือ่ ภาชนะหมุ หอชำรุด
(11) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
5.2 ทีก่ ลองใหญทบี่ รรจุชดุ ใหสารละลายทางหลอดเลือดทุกกลอง อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจง
รายละเอียดตามขอ 5.1(1) ขอ 5.1(2) ขอ 5.1(6) ขอ 5.1(7) ขอ 5.1(11) จำนวนบรรจุเปนชุดและ
วิธเี ก็บรักษาใหเห็นไดงา ย ชัดเจน
5.3 ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน

6. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
6.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.
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7. การทดสอบ
7.1 อนุภาคปนเปอ น
7.1.1 ภาวะทดสอบ
ใหทดสอบภายในตลู ามินารแอรโฟลว (laminar airflow hood) ซึง่ จะมีอนุภาคขนาดใหญกวาหรือเทากับ
0.5 µm ไมเกิน 3 530 อนุภาคตอ 1 m3 class 100 ตาม US Federal Standard 209E หรือ
class N2 ตาม ISO 14644-1 และผทู ดสอบควรสวมเสือ้ ผาทีก่ อ ใหเกิดฝนุ นอยทีส่ ดุ และสวมถุงมือยาง
ทีป่ ราศจากแปง
7.1.2 เครื่องมือ
7.1.2.1 แผนกรอง ขนาดรูเปดไมเกิน 1.2 µm
7.1.2.2 กระบอกฉีดยาทำดวยแกว ขนาดบรรจุ 50 cm3 พรอมเข็มฉีดยา ขนาดตามความเหมาะสมทีส่ ามารถ
แทงเขาไปในรูของเข็มเจาะภาชนะบรรจุได
7.1.2.3 ขวดแกวรูปกรวยทีส่ ะอาด
7.1.2.4 แผนกรองแบบมีตารางสีเทาหรือสีดำ (gridded membrane filter) ทีเ่ หมาะสม ขนาดรูเปด 0.8 µm
7.1.2.5 กลองจุลทรรศน ทีม่ กี ำลังขยาย 50 เทา มีไฟสองสวางทีเ่ หมาะสม มุมตกกระทบกับแทนวางสไลด
ระหวาง 0° ถึง 10°
7.1.3 สารละลาย และวิธเี ตรียม
7.1.3.1 น้ำ ชัน้ คุณภาพ 1 หรือชัน้ คุณภาพ 2 ตาม มอก.1287
7.1.3.2 สารละลายทดสอบ
ละลายโซเดียม เอ็น-เมทิล-เอ็น-โอเลอิล ทอเรต 3 g ในน้ำ (ขอ 7.1.3.1) 10 l แลวกรองผาน
แผนกรอง โดยใชเครือ่ งดูดสุญญากาศ (vacuum suction)
7.1.4 วิธที ดสอบ
7.1.4.1 การเตรียมแบลงก
(1) ใชกระบอกฉีดยาทีม่ เี ข็มฉีดยาดูดสารละลายทดสอบ (ขอ 7.1.3.2) 50 cm3 ฉีดลงในขวดแกว
รูปกรวย บันทึกเวลาที่ใชฉีดสารละลายทดสอบจนหมด 50 cm3 ไว แลวนำสารละลายที่
ไดไปกรองผานแผนกรองแบบมีตาราง
(2) ปฏิบตั ติ ามขอ (1) อีกครัง้ หนึง่ โดยกรองผานแผนกรองแบบมีตารางแผนใหม
7.1.4.2 นับจำนวนอนุภาคบนแผนกรองแบบมีตารางทัง้ 2 แผน ผานกลองจุลทรรศน โดยแบงประเภทอนุภาค
ปนเปอ นดวยขนาดทีย่ าวทีส่ ดุ ของอนุภาค (d) เปน 3 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 (class I) : 25 µm < d ≤ 50 µm
ระดับที่ 2 (class II) : 50 µm < d ≤ 100 µm
ระดับที่ 3 (class III) : 100 µm < d
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แลวทำการทดสอบตอ เมือ่ ผลการนับจำนวนอนุภาคของแบลงกเปนดังนี้
ระดับที่ 1
ไมเกิน 5 อนุภาค
ระดับที่ 2
ไมเกิน 1 อนุภาค
ระดับที่ 3
ไมปรากฏ
7.1.4.3 การเตรียมตัวอยางทดสอบ
(1) ใชกระบอกฉีดยาทีม่ เี ข็มฉีดยาดูดสารละลายทดสอบ (ขอ 7.1.3.2) 50 cm3 แทงเข็มฉีดยา
เขาไปในรูเข็มเจาะภาชนะบรรจุของชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตัวอยาง สวนปลายดาน
ขอตอในใหรองดวยขวดแกวรูปกรวย ฉีดสารละลายทดสอบทัง้ 50 cm3 ผานชุดใหสารละลาย
ทางหลอดเลือดตัวอยางลงสขู วดแกวรูปกรวยดวยเวลาทีบ่ นั ทึกไวตามขอ 7.1.4.1(1) แลวนำ
สารละลายทีไ่ ดไปกรองผานแผนกรองแบบมีตาราง
(2) ใชกระบอกฉีดยาอันเดิม ปฏิบตั ติ ามขอ (1) อีกครัง้ หนึง่ โดยกรองผานแผนกรองแบบมีตาราง
แผนใหม
7.1.4.4 นับจำนวนอนุภาคบนแผนกรองแบบมีตารางทัง้ 2 แผน ผานกลองจุลทรรศน โดยแบงประเภทอนุภาค
ปนเปอ นดวยขนาดทีย่ าวทีส่ ดุ ของอนุภาค (d) เปน 3 ระดับ ตามขอ 7.1.4.2
7.1.5 การรายงานผล
7.1.5.1 ใหรายงานจำนวนอนุภาคทีพ่ บ โดยแยกเปนแตละระดับ
7.1.5.2 ใหระบุรายละเอียดตอไปนีใ้ นเอกสารรายงานผลการทดสอบ
(1) อัตราการไหลเฉลี่ยของสารละลายทดสอบขณะไหลผานชุดใหสารละลายทางหลอดเลือด
ตัวอยาง
(2) ปริมาณอนุภาคทีพ่ บทัง้ หมด
(3) ปริมาณอนุภาคทีพ่ บในแตละระดับ พรอมทัง้ ผลการนับปริมาณอนุภาคของแบลงก อยางนอย
1 ครั้ง
7.2 การรัว่ ซึม
7.2.1 เครื่องมือ
7.2.1.1 เครือ่ งอัดอากาศทีส่ ามารถอัดอากาศใหไดความดันไมนอ ยกวา 50 kPa
7.2.1.2 อางน้ำทีบ่ รรจุน้ำทีม่ อี ณ
ุ หภูมริ ะหวาง 20°C ถึง 30°C
7.2.1.3 อุปกรณสำหรับปดปลายดานขอตอในทีเ่ หมาะสม
7.2.2 วิธที ดสอบ
ตอปลายดานเข็มเจาะภาชนะบรรจุของชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตัวอยางเขากับเครื่องอัดอากาศ
ปดปลายอีกดานหนึง่ ไวแลวจมุ ลงในอางน้ำ อัดอากาศเขาไปในชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตัวอยาง
จนความดันภายในเปน 20 kPa เปนเวลา 40 s สังเกตวามีฟองอากาศหรือไม
7.3 ความทนแรงกด
ยึดเข็มเจาะภาชนะบรรจุใหแนนในแนวดิง่ กดดวยแรง 30 N เปนเวลา 15 s แลวตรวจพินจิ
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7.4 อัตราการไหลของน้ำเมือ่ มีและเมือ่ ไมมตี วั กรองอากาศ
7.4.1 ภาวะทดสอบ
ใหทดสอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 27 °C ± 2 °C
7.4.2 เครื่องมือ
7.4.2.1 ขวดแกวสำหรับบรรจุผลิตภัณฑเภสัชขนาด 1 000 cm3 พรอมจุกยาง
7.4.2.2 กระบอกตวง
7.4.2.3 เข็มฉีดยา ขนาดระบุ 21 G
7.4.2.4 นาฬิกาจับเวลา
7.4.3 วิธที ดสอบ
7.4.3.1 เติมน้ำกลัน่ ใสขวดแกวจนถึงขีดปริมาตร ติดตัง้ ชุดทดสอบตามรูปที่ 5 ปรับตัวควบคุมการไหลใหอยู
ในภาวะปด สวนปลายดานขอตอในตอกับเข็มฉีดยา ปรับระดับน้ำกลัน่ ใหอยสู งู กวาปลายเข็ม 1 m
นำกระบอกตวงวางรองใตปลายเข็ม จากนัน้ ปรับตัวควบคุมการไหลใหเปดเต็มที่ ปลอยใหน้ำกลัน่
ไหลลงโดยอิสระ จับเวลาที่น้ำกลั่นไหลลงในกระบอกตวงจนครบ 500 cm3 แลวคำนวณอัตรา
การไหลของน้ำกลัน่ จากสูตร
v = 500
t
เมื่อ v คือ อัตราการไหลของน้ำกลัน่ เปน cm3/min
t คือ เวลาทีน่ ้ำกลัน่ ไหลผานชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตัวอยางจนครบ 500 cm3 เปน
min
7.4.3.2 ปฏิบตั ติ ามขอ 7.4.3.1 อีกครัง้ หนึง่ โดยนำตัวกรองอากาศออกจากอุปกรณใหอากาศเขา
7.4.4 การรายงานผล
รายงานอัตราการไหลเมือ่ มีตวั กรองอากาศเทียบกับเมือ่ ไมมตี วั กรองอากาศ เปน %
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รูปที่ 5 การติดตัง้ ชุดทดสอบอัตราการไหลของน้ำเมือ่ มีและเมือ่ ไมมตี วั กรองอากาศ
ตัวควบคุมการไหล และอัตราการไหล
(ขอ 7.4.3.1 ขอ 7.6.3.1 และขอ 7.6.3.2)
7.5 ปริมาณน้ำกลัน่ ทีไ่ หลผานทอหยด
7.5.1 ภาวะทดสอบ
ใหทดสอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 27°C ± 2°C
7.5.2 เครื่องมือ
7.5.2.1 ขวดแกวสำหรับบรรจุผลิตภัณฑเภสัช ขนาด 1 000 cm3 พรอมจุกยาง
7.5.2.2 อุปกรณใหอากาศเขา
ใหใชอุปกรณใหอากาศเขาที่มีมาพรอมกับชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตัวอยาง ในกรณีที่ไมมี
มาพรอมกับตัวอยางใหจัดหาอุปกรณใหอากาศเขาอื่นแทน โดยตองมีเข็มอากาศขนาดเสนผาน
ศูนยกลางภายในไมนอ ยกวา 0.75 mm และทออากาศขนาดเสนผานศูนยกลางภายในไมนอ ยกวา
2.7 mm ความยาวไมนอ ยกวา 250 mm
7.5.3 วิธที ดสอบ
เติมน้ำกลัน่ ใสขวดแกวจนถึงขีดปริมาตร จัดเครือ่ งมือตามลักษณะการใชงานจริง ปรับการไหลของน้ำกลัน่
ใหไหลออกมาเปนหยดทีท่ อ หยด นับจำนวนหยดทีท่ อ หยด เมือ่ ครบจำนวนหยดตอ 1 cm3 ตามทีร่ ะบุไว
ที่ฉลาก ใหนำปริมาณน้ำกลั่นที่ไหลออกมาไปวัดปริมาตรหรือชั่งน้ำหนัก บันทึกคาที่ได แลวทดสอบ
เชนเดียวกันนีจ้ นครบ 5 ครัง้ คำนวณหาคาเฉลีย่ เปน cm3
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7.6 ตัวควบคุมการไหล และอัตราการไหล
7.6.1 ภาวะทดสอบ
ใหทดสอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 27°C ± 2°C
7.6.2 เครื่องมือ
7.6.2.1 ขวดแกวสำหรับบรรจุผลิตภัณฑเภสัชขนาด 1 000 cm3 พรอมจุกยาง
7.6.2.2 อุปกรณใหอากาศเขา
ใหใชอุปกรณใหอากาศเขาที่มีมาพรอมกับชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตัวอยาง ในกรณีที่ไมมี
มาพรอมกับตัวอยางใหจดั หาอุปกรณใหอากาศเขาอืน่ โดยตองมีเข็มอากาศขนาดเสนผานศูนยกลาง
ภายในไมนอ ยกวา 0.75 mm และทออากาศขนาดเสนผานศูนยกลางภายในไมนอ ยกวา 2.7 mm
ความยาว ไมนอ ยกวา 250 mm
7.6.2.3 กระบอกตวง
7.6.2.4 นาฬิกาจับเวลา
7.6.3 วิธที ดสอบ
7.6.3.1 ตัวควบคุมการไหล
(1) เติมน้ำกลัน่ ใสขวดแกวจนถึงขีดปริมาตร ติดตัง้ ชุดทดสอบตามรูปที่ 5 ปรับอัตราการไหลให
น้ำกลัน่ ไหลในอัตรา 15 หยดตอ 1 min ถึง 20 หยดตอ1 min ทำเครือ่ งหมายบนสายสงที่
ตำแหนงหัวและทายของตัวควบคุมการไหล
(2) ปดและเปดตัวควบคุมการไหลจำนวน 15 รอบ แลวปดใหสนิทเปนเวลา 30 min เลือ่ นตัว
ควบคุมการไหล ตรวจดูสภาพสายสงตรงตำแหนงทีท่ ำเครือ่ งหมายไว แลวปรับอัตราการไหลให
เทากับครัง้ แรก โดยเปลีย่ นตำแหนงตัวควบคุมการไหลหรือไมกไ็ ด ทำเชนเดียวกันนีจ้ นครบ
3 ครัง้ ตรวจพินจิ สภาพสายสงตรงตำแหนงตัวควบคุมการไหล
(3) ปรับอัตราการไหลใหน้ำกลัน่ ไหลในอัตรา 15 หยดตอ 1 min ถึง 20 หยดตอ 1 min ปลอย
ใหน้ำกลัน่ ไหลดวยอัตราดังกลาว จนครบ 3 000 cm3 โดยเมือ่ น้ำกลัน่ 1 000 cm3 ไหลหมด
ใหเปลีย่ นขวดน้ำกลัน่ และปรับอัตราการไหลใหม เมือ่ ครบ 3 000 cm3 ปดตัวควบคุมการไหล
แลวตรวจพินจิ สภาพสายสงตรงตำแหนงตัวควบคุมการไหล
7.6.3.2 อัตราการไหล
เติมน้ำกลัน่ ใสขวดแกวจนถึงขีดปริมาตร ติดตัง้ ชุดทดสอบตามรูปที่ 5 และปลดเข็มแทงเขาเสนเลือด
หรือปลอกหมุ ขอตอในออก ปรับตัวควบคุมการไหลใหอยใู นภาวะปด ปรับระดับน้ำกลัน่ ใหอยสู งู กวา
ปลายขอตอในที่วางอยูในแนวระดับ 1 m นำกระบอกตวงวางรองใตปลายเข็ม จากนั้นปรับตัว
ควบคุมการไหลใหเปดเต็มทีป่ ลอยใหน้ำกลัน่ ไหลลงโดยอิสระ จับเวลาทีน่ ้ำกลัน่ ไหลลงในกระบอกตวง
จนครบ 1 000 cm3
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7.7 บริเวณสำหรับฉีดผลิตภัณฑเภสัช (เฉพาะกรณีทใี่ ชแทงดวยเข็มฉีดยา)
7.7.1 เครื่องมือ
7.7.1.1 เข็มฉีดยา ขนาดระบุ 23 G
7.7.1.2 เครือ่ งอัดอากาศทีส่ ามารถอัดอากาศใหไดความดันไมนอ ยกวา 20 kPa
7.7.2 วิธที ดสอบ
บรรจุน้ำกลัน่ จนเต็มชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตัวอยาง โดยไมใหเกิดฟองอากาศ แลววางบนโตะ
จัดใหบริเวณสำหรับฉีดผลิตภัณฑเภสัชอยูในแนวระนาบ ปดปลายดานขอตอในใหสนิท อัดอากาศเขา
ทางเข็มเจาะภาชนะบรรจุดวยความดัน 20 kPa แทงเข็มฉีดยาที่บริเวณสำหรับฉีดผลิตภัณฑเภสัช
ทีเ่ ปนยางของชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตัวอยาง แลวคาไวเปนเวลา 15 s จึงดึงเข็มออกซับบริเวณ
นัน้ ใหแหงสนิททันที แลวสังเกตการรัว่ ซึมตรงบริเวณทีแ่ ทงเข็มฉีดยาภายในเวลา 1 min
7.8 ขอตอใน
7.8.1 เครื่องมือ
7.8.1.1 เครือ่ งมือวัดรูปกรวย ความเรียว 0.06 : 1 มีมติ ดิ งั รูปที่ 6

หนวยเปน mm
รูปที่ 6 มิติเครื่องมือวัดรูปกรวย ความเรียว 0.06 : 1
(ขอ 7.8.1.1)
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7.8.2 วิธที ดสอบ
สวมขอตอในของชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตัวอยางเขากับเครื่องมือวัดรูปกรวยดวยแรงใน
แนวแกน 5 N โดยไมตอ งบิด แลวตรวจตำแหนงของดานปลายเล็กของขอตอใน
7.9 คุณลักษณะทางเคมี
7.9.1 การเตรียมสารละลายทีส่ กัดไดและสารละลายแบลงก
7.9.1.1 เครื่องมือ
(1) ขวดแกวบอโรซิลเิ คต ขนาด 300 cm3
(2) ปม เพอริสแทลติก (peristaltic pump) หรือปม อืน่ ทีเ่ ทียบเทา
(3) ทอซิลโิ คน
(4) เครือ่ งใหความรอนทีค่ วบคุมอุณหภูมไิ ดที่ 37°C ± 1°C
7.9.1.2 สารละลาย
น้ำชัน้ คุณภาพ 1 หรือชัน้ คุณภาพ 2 ตาม มอก. 1287
7.9.1.3 วิธเี ตรียมสารละลายทีส่ กัดได
(1) ใสน้ำ 250 cm3 ในขวดแกวบอโรซิลิเคตแลวตอขวดแกว ทอซิลิโคน ปมเพอริสแทลติก
และชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตัวอยาง 3 ชุด เพือ่ ใหเปนระบบปด ดังรูปที่ 7 โดยใชทอ
ซิลโิ คนสัน้ ทีส่ ดุ เทาทีจ่ ะทำได

I II และ III คือชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตัวอยางชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 ตามลำดับ
รูปที่ 7 เครือ่ งมือสำหรับเตรียมสารละลายทีส่ กัดไดและสารละลายแบลงก
(ขอ 7.9.1.3 (1))
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(2) ควบคุมอุณหภูมขิ องน้ำในขวดแกวบอโรซิลเิ คตไวที่ 37°C ± 1°C ตลอดการทดสอบ
(3) ปลอยใหน้ำไหลเวียนในระบบดวยอัตราการไหล 1 l/h เปนเวลา 2 h โดยเริม่ จากขวดแกว
ไปที่ปมเพอริสแทลติกผานชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตัวอยางที่ตอกันทั้ง 3 ชุด แลว
กลับสขู วดแกวบอโรซิลเิ คต
(4) เก็บสารละลายทีส่ กัดไดทงั้ หมดในระบบไวในขวดแกวบอโรซิลเิ คต แลวปลอยใหเย็นลงจนถึง
อุณหภูมิหอง
7.9.1.4 วิธเี ตรียมสารละลายแบลงก
ปฏิบตั ติ ามขอ 7.9.1.3 อีกครัง้ หนึง่ โดยไมตอ งผานชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตัวอยาง
7.9.2 วิธที ดสอบ
7.9.2.1 ลักษณะทัว่ ไป
ตรวจพินจิ สารละลายทีส่ กัดได
7.9.2.2 สารรีดวิ ซ
(1) เครื่องมือ
ขวดแกวรูปกรวย ขนาด 100 cm3 พรอมจุกยาง
(2) สารเคมี สารละลายและวิธเี ตรียม
(2.1) สารละลายโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนต 0.002 mol/l
ละลายโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนต 31.6 mg ดวยน้ำกลั่นเล็กนอยในขวดแกว
ปริมาตรขนาด 100 cm3 เติมน้ำกลั่นจนถึงขีดปริมาตร เขยาใหเขากัน แลวเก็บ
สารละลายทีไ่ ดในขวดสีชา
(2.2) สารละลายกรดซัลฟวริก 1 mol/l
(2.3) โพแทสเซียมไอโอไดด
(2.4) สารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟต 0.005 mol/l
ละลายโซเดียมไทโอซัลเฟต 1.3 g และโซเดียมคารบอเนต 10 mg ดวยน้ำกลั่น
ทีต่ ม เดือดใหมและปลอยไวใหเย็นแลวปริมาตรเล็กนอยในขวดแกวปริมาตร ขนาด
1 000 cm3 เติมน้ำกลัน่ ทีต่ ม เดือดใหมและปลอยไวใหเย็นแลว จนถึงขีดปริมาตร
เขยาใหเขากัน
(2.5) น้ำแปง ทีเ่ ตรียมใหม
ละลายแปง 1 g ดวยน้ำกลัน่ 10 cm3 แลวเทลงในน้ำเดือด 200 cm3 อยางชา ๆ
พรอมกับคนอยางสม่ำเสมอ ตมใหเดือดจนกระทั่งสารละลายมีลักษณะโปรงแสง
ตัง้ ทิง้ ไวใหตกตะกอน เก็บสารละลายสวนใสไว
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(3) วิธวี เิ คราะห
(3.1) ใชปเ ปตตดดู สารละลายทีส่ กัดได ทีเ่ ตรียมไวไมเกิน 4 h 10 cm3 ใสในขวดแกวรูปกรวย
เติมสารละลายโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนต 10 cm3 และสารละลายกรดซัลฟวริก
ุ หภูมหิ อ งเปนเวลา 15 min จากนัน้ เติมโพแทสเซียม
1 cm3 ปดจุก เขยา ปลอยไวทอี่ ณ
ไอโอไดด 0.1 g แลว ไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานโซเดียมไทโอซัลเฟตจนถึงจุด
ยุตเิ มือ่ สีของสารละลายเปลีย่ นเปนสีน้ำตาลออน เติมน้ำแปง 5 หยด แลวไทเทรต
ตอจนสีน้ำเงินจางหายไป บันทึกปริมาตรของสารละลายโซเดียมไทโอซัลเฟตที่ใช
ไทเทรต
(3.2) ปฏิบตั ติ ามขอ (3.1) อีกครัง้ หนึง่ โดยใชสารละลายแบลงก 10 cm3 แทนสารละลาย
ทีส่ กัดได
(3.3) การคำนวณ
คำนวณหาปริมาตรของสารละลายโพแทสเซียมเพอรแมงกาเนตทีใ่ ชทำปฏิกริ ยิ า ไดจาก
ผลตางระหวางการไทเทรตขอ (3.1) กับขอ (3.2)
7.9.2.3 ปริมาณโลหะ
(1) การหาปริมาณแบเรียม โครเมียม ทองแดง ตะกัว่ ดีบกุ และแคดเมียม
นำสารละลายที่สกัดไดมาวิเคราะหปริมาณแบเรียม โครเมียม ทองแดง ตะกั่ว ดีบุก และ
แคดเมียม โดยใชอะตอมิกแอบซอรปชันสเปกโทรโฟโตมิเตอร หรือเครือ่ งมืออืน่ ทีเ่ ทียบเทา
(2) การหาปริมาณโลหะ (เทียบเปนตะกัว่ )
(2.1) เครื่องมือ
หลอดเนสสเลอร จำนวน 2 หลอด
(2.2) สารละลายและวิธเี ตรียม
(2.2.1) สารละลายมาตรฐานตะกัว่ 10 µm/cm3 ทีเ่ ตรียมใหม
(2.2.2) สารละลายโซเดียมซัลไฟด
ละลายโซเดียมซัลไฟด 5 g ในสารละลายผสมของน้ำกลัน่ 10 cm3 กับ
กลีเซอรีน 30 cm3 เก็บสารละลายทีไ่ ดในขวดทีก่ นั แสงได
(2.3) วิธวี เิ คราะห
(2.3.1) ใชปเ ปตตดดู สารละลายทีส่ กัดได 10 cm3 ใสในหลอดเนสสเลอรหลอด
ที่ 1 แลวเติมน้ำกลัน่ จนปริมาตรเปน 50 cm3 ใชปเ ปตตดดู สารละลาย
มาตรฐานตะกัว่ 1 cm3 ใสในหลอดเนสสเลอรหลอดที่ 2 แลวเติมน้ำกลัน่
จนปริมาตรเปน 50 cm3
(2.3.2) เติมสารละลายโซเดียมซัลไฟด 1 หยด ลงในหลอดเนสสเลอรทงั้ 2 หลอด
ตัง้ ทิง้ ไวเปนเวลา 5 min เปรียบเทียบสีของสารละลายในหลอดเนสสเลอร
ทัง้ 2 หลอด บนพืน้ สีขาวโดยมองลงในแนวดิง่ สีของสารละลายทีส่ กัดได
ในหลอดเนสสเลอรหลอดที่ 1 ตองไมเขมกวาสีของสารละลายมาตรฐาน
ตะกัว่ ในหลอดเนสสเลอรหลอดที่ 2 จึงจะถือวาตัวอยางมีโลหะ (เทียบเปน
ตะกัว่ ) ไมเกิน 1 µm ตอสารละลายทีส่ กัดได 1 cm3
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7.9.2.4 ความเปนกรดหรือความเปนดาง
(1) สารละลายและวิธเี ตรียม
(1.1) สารละลายทาชิโรอินดิเคเตอร
ละลายเมทิลเรด 0.2 g และเมทิลีนบลู 0.1 g ในเอทานอล 95% โดยปริมาตร
แลวเจือจางดวยเอทานอลจนปริมาตรเปน 100 cm3
(1.2) สารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด 0.01 mol/l
(1.3) สารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริก 0.01 mol/l
(2) วิธวี เิ คราะห
ใชปเปตตดูดสารละลายที่สกัดได 20 cm3 ใสในขวดแกวรูปกรวย เติมสารละลายทาชิโร
อินดิเคเตอร 0.1 cm3 ถาสีของสารละลายที่สกัดไดเปลี่ยนเปนสีมวง ใหไทเทรตกับ
สารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซดจนสีของสารละลายเปลี่ยนเปนสีเทา ถาสีของ
สารละลายทีส่ กัดไดเปลีย่ นเปนสีเขียว ใหไทเทรตกับสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริกจนสี
ของสารละลายเปลีย่ นเปนสีเทา บันทึกปริมาตรของสารละลายมาตรฐานโซเดียมไฮดรอกไซด
0.01 mol/l หรือสารละลายมาตรฐานกรดไฮโดรคลอริก 0.01 mol/l ทีใ่ ชไทเทรต
7.9.2.5 ปริมาณกากทีไ่ มระเหย
(1) เครื่องมือ
(1.1) เครือ่ งชัง่ ทีล่ ะเอียดถึง 0.1 mg
(1.2) ตอู บทีค่ วบคุมอุณหภูมไิ ดที่ 105°C ± 2°C
(1.3) ครูซเิ บิล ทำจากควอตซหรือกระเบือ้ งเคลือบ ทีอ่ บจนน้ำหนักคงทีแ่ ลว 2 ใบ
(1.4) เครื่องอังไอน้ำ
(1.5) เดซิกเคเตอร
(2) วิธวี เิ คราะห
(2.1) ใชปเปตตดูดสารละลายที่สกัดได 50 cm 3 ใสลงในครูซิเบิลใบที่หนึ่ง และสาร
ละลายแบลงกปริมาตรเทากัน ใสลงในครูซเิ บิลใบทีส่ อง นำไประเหยใหแหงบนเครือ่ ง
อังไอน้ำ
(2.2) อบครูซเิ บิลทัง้ 2 ใบ ในตอู บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 105°C ± 2°C เปนเวลา 1 h นำออกมา
ใสในเดซิกเคเตอร ปลอยไวใหเย็นทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง นำไปชัง่ แลวอบซ้ำเปนเวลาครัง้ ละ
1 h จนไดน้ำหนักคงที่ ผลตางของน้ำหนักกากในครูซเิ บิลใบทีห่ นึง่ และใบทีส่ องคือ
ปริมาณกากทีไ่ มระเหย
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7.9.2.6 การดูดกลืนแสง
(1) เครื่องมือ
(1.1) สเปกโทรโฟโตมิเตอร ทีม่ คี วามยาวคลืน่ ระหวาง 250 nm ถึง 320 nm
(1.2) แผนกรอง ขนาดรูเปด 0.45 µm
(2) วิธวี เิ คราะห
กรองสารละลายทีส่ กัดไดผา นแผนกรอง แลววัดคาการดูดกลืนแสงดวยสเปกโทรโฟโตมิเตอร
ที่ความยาวคลื่น 250 nm ถึง 320 nm โดยเทียบกับสารละลายแบลงก ทั้งนี้ใหวัดคาการ
ดูดกลืนแสงภายใน 5 h หลังจากกรองผานแผนกรองแลว
7.10 สารไพโรเจน
7.10.1 การเตรียมสารละลายทดสอบ
บรรจุสารละลายโซเดียมคลอไรด 0.9% ทีป่ ราศจากเชือ้ และสารไพโรเจน ทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ 37°C ถึง 40°C
ใหเต็มชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตัวอยาง จำนวน 10 ชุด ทิง้ ไวประมาณ 1 h ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง แลว
3
ปลอยใหสารละลายโซเดียมคลอไรดไหลออกมาดวยอัตราเร็วไมเกิน 10 cm /min เก็บสารละลายที่
ไหลออกมาชุดละ 40 cm3 รวมกันเพือ่ ใชเปนสารละลายทดสอบ
7.10.2 วิธที ดสอบ
ใหปฏิบตั ติ าม USP 25 หัวขอ Pyrogen Test หรือ Bacterial Endotoxins Test
7.11 การทำลายเม็ดเลือด
7.11.1 เครื่องมือ
7.11.1.1 ตอู บทีค่ วบคุมอุณหภูมไิ ดที่ 70°C ± 2°C
7.11.1.2 สเปกโทรโฟโตมิเตอรทมี่ คี วามยาวคลืน่ 540 nm
7.11.1.3 เครื่องหมุนเหวี่ยง
7.11.1.4 หมอนึ่งอัด
7.11.1.5 ตอู บเพาะเชือ้ (incubator) ทีค่ วบคุมอุณหภูมไิ ดที่ 37°C ± 1°C
7.11.2 สารเคมี สารละลาย และวิธเี ตรียม
7.11.2.1 สารละลายโซเดียมคลอไรด 0.9% ทีป่ ราศจากเชือ้
7.11.2.2 สารมาตรฐานอางอิงฮีโมโกลบิน (haemoglobin reference standard) 6 mg/cm3
7.11.2.3 สารละลายแดรบคิน (Drabkin solution)
ละลายโซเดียมไบคารบอเนต 1 g โพแทสเซียมไซยาไนด 0.05 g และโพแทสเซียมเฟรรไิ ซยาไนด
0.2 g ในน้ำกลัน่ และเติมน้ำกลัน่ จนปริมาตรเปน 1 000 cm3
7.11.3 การเตรียมเลือดกระตาย
เจาะเลือดกระตายอยางนอย 3 ตัว ผสมกับสารปองกันการแข็งตัวของเลือด เชน แอซิดซิเทรตเดกซโทรส
(acid citrate dextrose, ACD) ซิทริกฟอสเฟตเดกซโทรส (citric phosphate dextrose, CPD) แยกเก็บ
ในภาชนะเก็บเลือดของกระตายแตละตัวทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 4°C ± 2°C และควรนำมาทำการทดสอบภายใน
96 h
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7.11.4 การเตรียมสารละลายทดสอบ
บรรจุสารละลายโซเดียมคลอไรดใหเต็มชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตัวอยางจำนวน 3 ชุด ปดปลายทัง้
2 ดาน ใหสนิท นำไปอบในตอู บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 70°C ± 2°C เปนเวลา 24 h ทิง้ ไวใหเย็นทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ ง
นำสารละลายทีส่ กัดไดจากตัวอยางทัง้ หมดมารวมกัน ใชเปนสารละลายทดสอบ
7.11.5 วิธที ดสอบ
7.11.5.1 การเตรียมกราฟสอบเทียบ
(1) เตรียมสารละลายสอบเทียบ โดยใชปเปตตดูดสารมาตรฐานอางอิงฮีโมโกลบิน 10 cm3
5 cm3 2 cm3 1 cm3 และ 0.5 cm3 ใสลงในขวดแกวปริมาตรขนาด 100 cm3 จำนวน
5 ใบ ตามลำดับ เจือจางดวยสารละลายแดรบคินจนถึงขีดปริมาตร สารละลายทีไ่ ดจะมีความ
เขมขน 0.6 mg/cm3 0.3 mg/cm3 0.12 mg/cm3 0.06 mg/cm3 และ 0.03 mg/cm3
ตามลำดับ
(2) วัดคาการดูดกลืนแสงของสารละลายสอบเทียบแตละความเขมขน โดยใชสารละลายแดรบคิน
เปนแบลงก
(3) สรางกราฟสอบเทียบระหวางความเขมขนของฮีโมโกลบินมาตรฐาน เปน mg/cm3 กับคา
การดูดกลืนแสง
7.11.5.2 การตรวจหาระดับพลาสมาฮีโมโกลบินในเลือด
(1) นำเลือดกระตายในแตละภาชนะบรรจุ ตามขอ 7.11.3 ปริมาตร 1 cm3 แยกใสลงในหลอด
หมุนเหวีย่ ง และนำไปหมุนเหวีย่ งในแนวระดับดวยอัตราเร็ว 700 G ถึง 800 G เปนเวลา
15 min
(2) ดูดสวนใสดานบน (พลาสมา) 100 mm3 (µl) เติมลงในสารละลายแดรบคิน 5.0 cm3 ตัง้
ทิง้ ไว 15 min แลวนำไปวัดคาการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 540 nm โดยใชสารละลาย
แดรบคินเปนแบลงก
(3) นำคาการดูดกลืนแสงทีไ่ ดไปเทียบกับกราฟสอบเทียบ หาปริมาณฮีโมโกลบินในพลาสมาของ
เลือดกระตายแตละตัว เปนmg/cm3
(4) ถาเลือดกระตายตัวใดมีปริมาณฮีโมโกลบินในพลาสมาเกิน 1.0 mg/cm3 จะไมนำเลือดกระตาย
ตัวนัน้ มาใชในการทดสอบตอไป และตองใชเลือดกระตายในการทดสอบ 3 ตัว
7.11.5.3 การเจือจางเลือด
(1) นำเลือดกระตายแตละตัวทีผ่ า นการทดสอบหาปริมาณฮีโมโกลบินในพลาสมาแลว 20 mm3
เติมลงในสารละลายแดรบคิน 5.0 cm3 ตัง้ ทิง้ ไว 15 min
(2) นำไปวัดคาการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 540 nm โดยใชสารละลายแดรบคินเปนแบลงก
นำคาการดูดกลืนแสงทีไ่ ดไปเทียบกับกราฟสอบเทียบ หาปริมาณฮีโมโกลบิน
(3) เจือจางเลือดกระตายแตละตัวดวยสารละลายโซเดียมคลอไรดที่ปราศจากเชื้อ ใหมีปริมาณ
ฮีโมโกลบินอยใู นชวง 25.0 mg/cm3 ± 2.5 mg/cm3 เปนคาฮีโมโกลบินปรากฏ (haemoglobin
present)
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7.11.5.4 การทดสอบตัวอยาง
(1) นำเลือดกระตายที่ไดจากขอ 7.11.5.3(3) มาตัวละ 5.0 cm3 เติมสารละลายทดสอบ
ุ หภูมิ 37°C ± 1°C เปนเวลา 4 h
4.0 cm3 นำไปบมในตอู บเพาะเชือ้ ทีอ่ ณ
(2) นำไปหมุนเหวีย่ งในแนวระดับ ดวยอัตราเร็ว 100 G ถึง 200 G เปนเวลา 15 min
(3) ดูดสวนใสดานบนออก ใสในหลอดหมุนเหวีย่ งหลอดใหม แลวนำไปหมุนเหวีย่ งดวยอัตราเร็ว
700 G ถึง 800 G เปนเวลา 5 min แยกสวนใสดานบนเพือ่ นำไปหาคาดัชนีการแตกตัวของ
เม็ดเลือด
7.11.5.5 การหาคาดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด
(1) นำสวนใสจากขอ 7.11.5.4(3) มา 1.0 cm3 เติมลงในสารละลายแดรบคิน 3.0 cm3 ทิง้ ไว
15 min
(2) นำไปวัดคาการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 540 nm โดยใชสารละลายแดรบคินเปนแบลงก
นำคาการดูดกลืนแสงทีไ่ ดไปเทียบกับกราฟสอบเทียบหาปริมาณฮีโมโกลบิน เปนคาฮีโมโกลบิน
ปลดปลอย (haemoglobin released)
(3) คำนวณคาดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือดจากสูตร
ฮีโมโกลบินปลดปลอย x 100
ดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด =
ฮีโมโกลบินปรากฏ
(4) คาเฉลี่ยของดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด และการเทียบหาระดับการแตกตัวของเม็ดเลือด
ใหเปนไปตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับการแตกตัวของเม็ดเลือด
(ขอ 7.11.5.5(4))
ดัชนีการแตกตัวของเม็ดเลือด
0 ถึงนอยกวา 2
2 ถึงนอยกวา 10
10 ถึงนอยกวา 20
20 ถึงนอยกวา 40
40 ขึน้ ไป

ระดับการแตกตัวของเม็ดเลือด
ไมมีการแตกตัว
มีการแตกตัวเล็กนอย
มีการแตกตัวปานกลาง
มีการแตกตัวอยางเห็นไดชัด
มีการแตกตัวอยางรุนแรง
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 6.1)
ก.1 รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง ชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดทีท่ ำจากวัสดุอยางเดียวกัน มีสว นประกอบเหมือนกัน
และทำใหปราศจากเชือ้ ในคราวเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบลักษณะทัว่ ไป สายสง ตัวกรอง (ถามี) ปลอกหมุ เข็ม
เจาะภาชนะบรรจุ การบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกันตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่ ก.1 นำไปตรวจสอบการบรรจุ
เครือ่ งหมายและฉลาก และลักษณะทัว่ ไปกอน แลวจึงทดสอบสายสง ปลอกหมุ เข็มเจาะภาชนะบรรจุ
และตัวกรองตามลำดับ
ก.2.1.2 จำนวนตัวอยางทีไ่ มเปนไปตามขอ 3.1 ขอ 3.2.6 ขอ 3.2.7 ขอ 3.2.13 ขอ 4. และขอ 5. ใน
แตละรายการ ตองไมเกินเลขจำนวนทีย่ อมรับทีก่ ำหนดในตารางที่ ก.1 จึงจะถือวาชุดใหสารละลายทาง
หลอดเลือดรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสำหรับการทดสอบลักษณะทัว่ ไป สายสง ตัวกรอง (ถามี)
ปลอกหมุ เข็มเจาะภาชนะบรรจุ การบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1)

ขนาดรุน
ชุด
ไมเกิน 35 000
35 001 ขึ้นไป

ขนาดตัวอยาง
ชุด
13
50

เลขจํานวนที่ยอมรับ
0
1

ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบอนุภาคปนเปอ น
ก.2.2.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน จำนวน 5 ชุด
ก.2.2.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3.2.1 จึงจะถือวาชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดรนุ นัน้ เปนไป
ตามเกณฑทกี่ ำหนด
ก.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบการรัว่ ซึม เข็มเจาะภาชนะบรรจุ ขอตอใน และความทน
อุณหภูมสิ งู
ก.2.3.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกันจำนวน 30 ชุด เพือ่ ทดสอบรายการละ 10 ชุด
ก.2.3.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3.2.2 ขอ 3.2.4 ขอ 3.2.12 และขอ 3.2.14 จึงจะถือวาชุดใหสารละลาย
ทางหลอดเลือดรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
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ก.2.4 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบรอยตอเชื่อมภายในชุดใหสารละลายทางหลอดเลือด
ตัวควบคุมการไหล และอัตราการไหล
ก.2.4.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจำนวน 13 ชุด นำไปทดสอบอัตราการไหลและรอยตอ
เชือ่ มภายในชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตามลำดับ จำนวน 10 ชุด และทดสอบตัวควบคุมการไหล
จำนวน 3 ชุด
ก.2.4.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3.2.3 ขอ 3.2.9 และขอ 3.2.10 จึงจะถือวาชุดใหสารละลายทาง
หลอดเลือดรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ก.2.5 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบอุปกรณใหอากาศเขา (ถามี) กระเปาะหยด และบริเวณ
สำหรับฉีดผลิตภัณฑเภสัช (เฉพาะกรณีทใี่ ชัแทงดวยเข็มฉีดยา)
ก.2.5.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกันจำนวน 10 ชุด นำไปทดสอบกระเปาะหยดตามขอ 3.2.8.3
บริเวณสำหรับฉีดผลิตภัณฑเภสัช และอุปกรณใหอากาศเขากอน แลวจึงทดสอบกระเปาะหยดตาม
ขอ 3.2.8.1 และขอ 3.2.8.2
ก.2.5.2 ตัวอยางทุกตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3.2.5 ขอ 3.2.8 และขอ 3.2.11 จึงจะถือวาชุดใหสารละลาย
ทางหลอดเลือดรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ก.2.6 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทางเคมี
ก.2.6.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน จำนวน 3 ชุด
ก2.6.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3.3 จึงจะถือวาชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑ
ทีก่ ำหนด
ก.2.7 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบความปราศจากเชือ้
ก.2.7.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน จำนวน 20 ชุด เพือ่ ใชทดสอบ 10 ชุด และสำรองไวเพือ่
การทดสอบซ้ำ 10 ชุด
ก.2.7.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3.4.1 จึงจะถือวาชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑ
ทีก่ ำหนด
ก.2.8 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบสารไพโรเจน
ก.2.8.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน จำนวน 10 ชุด
ก.2.8.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3.4.2 จึงจะถือวาชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดรนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑ
ทีก่ ำหนด
ก.2.9 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบการทำลายเม็ดเลือดและความเปนพิษ
ก.2.9.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกันจำนวน 4 ชุด เพือ่ ใชทดสอบการทำลายเม็ดเลือด 3 ชุด และ
ทดสอบความเปนพิษ 1 ชุด
ก.2.9.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 3.4.3 และขอ 3.4.4 จึงจะถือวาชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดรนุ นัน้
เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ก.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.2.2 ขอ ก.2.3.2 ขอ ก.2.4.2
ขอ ก.2.5.2 ขอ ก.2.6.2 ขอ ก.2.7.2 ขอ ก.2.8.2 และขอ ก.2.9.2 ทุกขอ จึงจะถือวาชุดใหสารละลาย
ทางหลอดเลือดรนุ นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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ภาคผนวก ข.
การทดสอบความเปนพิษ
(ขอ 3.4.4)
ข.1 การทดสอบความเปนพิษอยางเฉียบพลันตอสัตวทดลอง
ข.1.1 เครื่องมือ
ข.1.1.1 ตอู บ ทีค่ วบคุมอุณหภูมไิ ดที่ 70°C ± 2°C
ข.1.2 สารละลาย
ข.1.2.1 สารละลายโซเดียมคลอไรด 0.9% ทีป่ ราศจากเชือ้
ข.1.3 การเตรียมสารละลายทดสอบและสารละลายแบลงก
ข.1.3.1 บรรจุสารละลายโซเดียมคลอไรดใหเต็มชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตัวอยาง ปดปลายทัง้ 2 ขาง
ใหสนิท นำไปอบในตอู บทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 70°C ± 2°C เปนเวลา 24 h ทิง้ ไวใหเย็นทีอ่ ณ
ุ หภูมริ ะหวาง
20°C ถึง 30°C และนำสารละลายทีส่ กัดไดมาทดสอบภายในเวลา 24 h
ข.1.3.2 ใหใชสารละลายโซเดียมคลอไรดเปนสารละลายแบลงก
ข.1.4 วิธที ดสอบ
ข.1.4.1 แบงหนูทดสอบทีม่ สี ขุ ภาพดีและไมเคยใชทดสอบมากอน มีน้ำหนักระหวาง 17 g ถึง 23 g จำนวน
10 ตัว ออกเปน 2 กลมุ กลมุ ละ 5 ตัว
ข.1.4.2 ฉีดสารละลายทดสอบ และสารละลายแบลงกเขาทางเสนเลือดดำของหนูทดสอบกลมุ ที่ 1 และกลมุ
ที่ 2 ตามลำดับ ตัวละ 1.0 cm3 แลวปลอยไวเปนเวลา 48 h
ข.1.4.3 สังเกตอาการของหนูแตละกลมุ
ข.1.5 เกณฑตดั สิน
ข.1.5.1 ถาหนูทดสอบกลมุ ทีฉ่ ดี ดวยสารละลายทดสอบทัง้ 5 ตัว ไมตาย และตัวใดตัวหนึง่ ไมมอี าการปวยมาก
กวาทีฉ่ ดี ดวยสารละลายแบลงก ใหถอื วาชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตัวอยางไมเปนพิษอยางเฉียบ
พลันตอสัตวทดลอง
ข.1.5.2 ถาหนูทดสอบกลมุ ทีฉ่ ดี ดวยสารละลายทดสอบแสดงอาการปวยมากกวา 1 ตัว หรือมีหนูทดสอบตัว
ใดตัวหนึง่ ตาย ใหทดสอบซ้ำอีกครัง้ หนึง่ โดยใชหนูทดสอบทีม่ สี มบัตติ ามขอ ข.1.4.1 แตมนี ้ำหนัก
20 g ± 1 g กลมุ ละ 10 ตัว หนูทดสอบกลมุ ทีฉ่ ดี ดวยสารละลายทดสอบทัง้ 10 ตัว ตองไมตาย
และไมแสดงอาการปวย หรือแสดงอาการปวยทีไ่ มมากกวาทีฉ่ ดี ดวยสารละลายแบลงก จึงจะถือวาชุด
ใหสารละลายทางหลอดเลือดตัวอยางไมเปนพิษอยางเฉียบพลันตอสัตวทดลอง
ข.2 การทดสอบความเปนพิษตอเซลลเนือ้ เยือ่ เพาะเลีย้ ง (cytotoxicity testing)
การทดสอบความเปนพิษตอเซลลเนือ้ เยือ่ เพาะเลีย้ ง ใหใชวธิ ที ดสอบทีก่ ำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชวธิ ที ดสอบอืน่ ที่
เทียบเทาตามทีก่ ำหนดใน ISO 10993-5 ในกรณีทมี่ ขี อ โตแยงใหใชวธิ ที ดสอบทีก่ ำหนดตอไปนีเ้ ปนวิธตี ดั สิน
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ข.2.1 เครือ่ งมือและอุปกรณ
ข.2.1.1 เครือ่ งมือและอุปกรณทจี่ ำเปนสำหรับเพาะเลีย้ งเนือ้ เยือ่ ไดแก ตลู ามินารแอรโฟลว ตอู บเพาะเชือ้
ชนิดคารบอนไดออกไซด กลองจุลทรรศน เครือ่ งนับเม็ดเลือด (haemocytometer)
ข.2.1.2 อุปกรณฆา เชือ้ ไดแก หมอนึง่ อัด ตอู บ
ข.2.1.3 ถาดเลีย้ งเซลลขนาด 24 หลุม
ข.2.1.4 ขวดแกวฝาเกลียวสำหรับสกัดตัวอยาง
ข.2.1.5 ขวดเพาะเลีย้ งเซลลเนือ้ เยือ่ (tissue culture flask) ขนาดพืน้ ที่ 75 cm2
ข.2.2 สารละลายและวิธเี ตรียม
ข.2.2.1 สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอรทปี่ ราศจากเชือ้
ละลายโพแทสเซียมคลอไรด 0.2 g โพแทสเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต 0.2 g โซเดียมคลอไรด
8.0 g และไดโซเดียมไฮโดรเจนฟอสเฟตแอนไฮดรัส 1.15 g ในน้ำกลัน่ และเติมน้ำกลัน่ จนปริมาตร
เปน 1 000 cm3 ทำใหปราศจากเชือ้ โดยการนึง่ ฆาเชือ้ ในหมอนึง่ อัดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 121°C ± 2°C
เปนเวลา 15 min หรือกรองผานแผนกรองขนาดรูเปด 0.22 µm
ข.2.2.2 สารละลายโซเดียมไบคารบอเนต 100 g/l ทีป่ ราศจากเชือ้
ข.2.2.3 สารละลายทริปซิน (trypsin) 0.5 g/l ทีป่ ราศจากเชือ้
ข.2.2.4 สารละลายกลูทามีน (glutamine) 29.2 g/l ทีป่ ราศจากเชือ้
ข.2.2.5 อาหารเลีย้ งเซลลอเี กิลลเอ็มอีเอ็ม (Eagle's MEM)
ข.2.2.6 อาหารเลีย้ งเซลลสำหรับการเจริญเติบโต และอาหารเลีย้ งเซลลสำหรับสกัดตัวอยาง
เติมสารละลายกลูทามีน 1 cm3 สารละลายโซเดียมไบคารบอเนต 1.2 cm3 และเซรมุ ฟทลั โบไวน (fetal
bovine serum) 5 cm3 ลงในอาหารเลี้ยงเซลลอีเกิลลเอ็มอีเอ็ม 100 cm3 โดยวิธีปราศจากเชื้อ
เก็บไวในขวดแกวฝาเกลียว ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 2°C ถึง 8°C เก็บไวไดไมเกิน 1 สัปดาห
ข.2.2.7 สารละลายฟอรมาลิน-คริสทัลไวโอเลต (formalin-crystal violet)
ละลายคริสทัลไวโอเลต 500 mg ดวยสารละลายฟอรมาลดีไฮด (BP) 10 cm3 และสารละลาย
ฟอสเฟตบัฟเฟอร 90 cm3 เก็บไวทอี่ ณ
ุ ภูมหิ อ ง
ข.2.2.8 สียอ มทริปแพนบลู (trypan blue stain) 4.0 g/l
ข.2.2.9 การควบคุมเชิงบวก
สารเคมีควบคุมเชิงบวก (positive chemical control) คือ สารละลายซิงกแอซีเทต 4 mg/l
วัสดุควบคุมเชิงบวก (postitive material control) คือ แผนโพลิไวนิลคลอไรดทมี่ ซี งิ กไดเอทิลไดไทโอ
คารบาเมต 0.1%
ข.2.2.10 การควบคุมเชิงลบ
สารเคมีควบคุมเชิงลบ (negative chemical control) คือ สารละลายซิงกแอซีเทต 2 mg/l
วัสดุควบคุมเชิงลบ (negative material control) คือ พลาสติก เชน โพลิเอทิลนี โพลิโพรพิลนี หรือแผน
ยาง ทีป่ ราศจากสารเติมแตง
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ข.2.3 การเตรียมเซลลเนือ้ เยือ่ เพาะเลีย้ ง
ข.2.3.1 การเตรียมสารแขวนลอยของเซลลเนือ้ เยือ่ (cell suspension)
นำเซลลเนือ้ เยือ่ L-929 (ATCC cell line CCL 1, NCTC clone 929) ทีเ่ พาะเลีย้ งไวในขวดเพาะ
เลีย้ งเซลล ขนาดพืน้ ที่ 75 cm2 มาลางดวยสารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร เติมสารละลายทริปซิน 1
cm3 และอบในตอู บเพาะเชือ้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37°C ± 1°C เปนเวลา 3 min ถึง 5 min เคาะขวดเบาๆ
จนเซลลหลุดรอนจากพื้นผิวขวด แลวจึงเติมอาหารเลี้ยงเซลลสำหรับการเจริญเติบโต 3 cm3 ถึง
5 cm3 ลงในขวด เขยาขวดใหไดสารแขวนลอยของเซลลที่เปนเนื้อเดียวกัน นำสารแขวนลอย
ที่ไดนี้ไปวัดความเขมขนของเซลล โดยดูดสารแขวนลอยของเซลล 0.1 cm3 มาผสมกับสียอม
ทริปแพนบลู 0.1 cm3 ทิง้ ไว 1 min แลวนับจำนวนเซลลทมี่ ชี วี ติ พรอมทัง้ คำนวณความเขมขนของ
เซลลในสารแขวนลอยโดยใชเครื่องนับเม็ดเลือด เจือจางสารแขวนลอยของเซลลนี้ดวยอาหาร
เลีย้ งเซลลสำหรับการเจริญเติบโต ใหไดความเขมขน 3 x 105 เซลลตอ 1 cm3
ข.2.3.2 นำเซลลเนือ้ เยือ่ เพาะเลีย้ งทีม่ คี วามเขมขน 3 x 105 เซลลตอ 1 cm3 เติมลงในถาดเลีย้ งเซลลขนาด
24 หลุม หลุมละ 0.5 cm3 แลวนำไปอบในตูอบเพาะเชื้อชนิดคารบอนไดออกไซดที่อุณหภูมิ
37°C ± 1°C เปนเวลาไมนอ ยกวา 1 วัน จนเซลลโตเปนชัน้ เดีย่ ว (monolayer) อยางนอย 80%
ของพืน้ ทีเ่ ลีย้ งเซลล
ข.2.4 วิธที ดสอบ
ข.2.4.1 การเตรียมสารละลายทดสอบ และสารละลายควบคุม
(1) การเตรียมสารละลายทดสอบ
ตัดสวนตางๆ ของชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดตัวอยางทีล่ า งและนึง่ ฆาเชือ้ ในหมอนึง่ อัด
แลวใสลงในขวดแกวฝาเกลียวสำหรับสกัดตัวอยาง เติมอาหารเลีย้ งเซลลสำหรับสกัดตัวอยาง
ปริมาตร 5 cm3/g และ 10 cm3/g ของชิน้ สวนตัวอยางทีเ่ ปนพลาสติกและยางตามลำดับ
นำไปอบในตอู บเพาะเชือ้ ชนิดคารบอนไดออกไซดทอี่ ณ
ุ หภูมิ 37°C ± 1°C เปนเวลา 24 h
± 1 h โดยเขยาขวดเปนระยะ สารละลายทีไ่ ดเปนสารละลายทดสอบ 100 %
เตรียมสารละลายทดสอบ 66% 44% 30% และ 20% จากสารละลายทดสอบ 100%
โดยเจือจางเปนอนุกรม (serial dilution) ดวยอาหารเลีย้ งเซลลสำหรับสกัดตัวอยางในอัตราสวน
2:1 ตามลำดับ
(2) การเตรียมสารละลายควบคุม
(2.1) เตรียมสารละลายวัสดุควบคุมเชิงบวก และสารละลายวัสดุควบคุมเชิงลบ โดยสกัดวัสดุ
ควบคุมเชิงบวก และวัสดุควบคุมเชิงลบ ตามวิธใี นขอ ข.2.4.1(1)
(2.2) เตรียมสารเคมีควบคุมเชิงบวก และสารเคมีควบคุมเชิงลบ โดยเตรียมสารละลายซิงก
แอซีเทตในอาหารเลีย้ งเซลลสำหรับสกัดตัวอยาง ทีม่ คี วามเขมขน 4 mg/l และ 2
mg/l ตามลำดับ
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ข.2.4.2 ดูดอาหารเลีย้ งเซลลในถาดเลีย้ งเชือ้ แตละหลุมออก
ข.2.4.3 เติมสารละลายทดสอบความเขมขนตางๆ และสารละลายควบคุม ดังตอไปนี้ ลงสัมผัสกับเซลลเนือ้ เยือ่
เพาะเลีย้ ง หลุมละ 0.5 cm3 โดยเติมชนิดละ 3 หลุม
(1) สารละลายทดสอบ ความเขมขน 100% 66% 44% 30% และ 20% ตามลำดับ
(2) สารละลายวัสดุควบคุมเชิงบวก และ/หรือสารละลายซิงกแอซีเทต 4 mg/l
(3) สารละลายวัสดุควบคุมเชิงลบ และ/หรือสารละลายซิงกแอซีเทต 2 mg/l
(4) อาหารเลีย้ งเซลลสำหรับสกัดตัวอยางเพือ่ ใชเปนแบลงก
ข.2.4.4 นำถาดเลีย้ งเซลลไปอบในตอู บเพาะเชือ้ ชนิดคารบอนไดออกไซด ทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 37°C ± 1°C เมือ่
ครบระยะเวลา 24 h และ 48 h ใหประเมินผลตามวิธใี นขอ ข.2.5
ข.2.5 การประเมินผล
หลังจากปลอยใหเซลลเนือ้ เยือ่ เพาะเลีย้ งในถาดเลีย้ งเซลล สัมผัสกับสารละลายทดสอบ สารละลายควบคุม
และแบลงก เปนเวลา 24 h และ 48 h แลว ดูความเปนพิษที่เกิดกับเซลล โดยดูลักษณะของเซลล
ดวยกลองจุลทรรศน บันทึกการตายของเซลล การเปลีย่ นแปลงรูปราง (morphological change) และความ
หนาแนนของเซลลทมี่ ชี วี ติ (cell density) แลวประเมินผลตามตารางที่ ข.1
หลังจากบันทึกผลที่ 48 h แลว ใหยดึ (fix) และยอมสีเซลลตดิ บนถาดเลีย้ งเซลลดว ยสารละลายฟอรมาลิน
คริสทัลไวโอเลต เพือ่ เก็บไวเปนหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ
ตารางที่ ข.1 การประเมินระดับความเปนพิษตอเซลลเนือ้ เยือ่ เพาะเลีย้ ง
(ขอ ข.2.5)
ระดับ
ปฏิกิริยา
สภาพของเซลลเนื้อเยื่อ
ความเปนพิษ
(reactivity)
(conditions of cell culture)
0
ไมเปนพิษ (none toxic) พบเซลลแผเปนชั้นเดี่ยว มีเม็ดอินทราไซโทพลาสมิก (intracytoplasmic
granule) กระจายอยูในเซลลตามปกติ ไมพบการแตกทําลายของเซลล
1
เปนพิษนอยมาก
พบเซลลมีลักษณะกลม ใกลหลุดออกจากพืน้ ผิว ไมเกิน 20% อาจพบ
(slightly toxic)
การแตกทําลายของเซลลไดบา ง
2
เปนพิษนอย
พบเซลลมีลักษณะกลม ไมเกิน 50% อาจพบการแตกทําลายของเซลลแต
(mild toxic)
ไมรุนแรง และไมพบชองวางระหวางเซลลชั้นเดี่ยว
3
เปนพิษปานกลาง
พบเซลลมีลักษณะกลมหรือพบการแตกทําลายของเซลล ไมเกิน 70%
(moderate toxic)
4
เปนพิษอยางรุนแรง
พบการทําลายของเซลลชั้นเดี่ยวเกือบทั้งหมดหรือทั้งหมด
(severely toxic)
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ข.2.6 การแปลผล
ข.2.6.1 การทดสอบจะมีผลเชือ่ ถือไดตอ เมือ่
(1) แบลงก สารละลายซิงกแอซีเทต 2 mg/l และสารละลายวัสดุควบคุมเชิงลบไมเปนพิษตอ
เซลล (ความเปนพิษระดับ 0)
(2) สารละลายซิงกแอซีเทต 4 mg/l และสารละลายวัสดุควบคุมเชิงบวกมีความเปนพิษตอเซลล
ระดับ 3 ขึน้ ไป
ข.2.7 เกณฑตดั สิน
ผลการทดสอบจะถือวาตัวอยางไมเปนพิษตอเซลลเนือ้ เยือ่ เพาะเลีย้ ง เมือ่ เปนไปตามขอใดขอหนึง่ ดังตอไปนี้
(1) สารละลายทดสอบ 100% มีความเปนพิษตอเซลลไมมากกวาระดับ 2
(2) สารละลายทดสอบ 44% มีความเปนพิษตอเซลลในระดับ 0
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ใบแกคำผิด
มอก.1426-2546 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม ชุดใหสารละลายทางหลอดเลือดใชครัง้ เดียว
หนา -17- ขอ 7.9.2.2(1) บรรทัดที่ 2 ใหแกไขจาก “พรอมจุกยาง” เปน “พรอมจุก”
หนา -18- ขอ 7.9.2.2(3.1) บรรทัดที่ 4 และ 5 ใหแกไขจาก “จนถึงจุดยุตเิ มือ่ สีของสารละลายเปลีย่ น
เปนสีน้ำตาลออน” เปน “จนสีของสารละลายเปลีย่ นเปนสีน้ำตาลออน”
หนา -18- ขอ 7.9.2.3(2.2.1) ใหแกไขจาก “µm/cm3” เปน “µg/cm3”
หนา -27- ขอ ข.2.4.1(1) บรรทัดที่ 4 ใหแกไขจาก “cm3/g” เปน “cm3 ตอ 1g”
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