เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ กันยายน ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๔๐๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๒)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระบอกฉีดยาผานผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใชครั้งเดียว
และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
กระบอกฉีดยาผานใตผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใชครั้งเดียว
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระบอกฉีดยาผานผิวหนัง
ปราศจากเชื้อชนิดใชครั้งเดียว มาตรฐานเลขที่ มอก. 777 - 2541
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒๔๒๐ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระบอกฉีดยาปราศจาก
เชื้ อ ชนิ ด ใชค รั้ ง เดี ย ว และกํ า หนดมาตรฐานผลิต ภั ณฑ อุ ต สาหกรรม กระบอกฉีด ยาผ า นผิว หนั ง
ปราศจากเชื้ อ ชนิ ดใช ครั้ งเดี ยว ลงวั น ที่ ๒๖ มีน าคม พ.ศ. ๒๕๔๒ และออกประกาศกํ าหนด
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม กระบอกฉี ด ยาผ า นใต ผิ ว หนั ง ปราศจากเชื้ อ ชนิ ด ใช ค รั้ ง เดี ย ว
มาตรฐานเลขที่ มอก. 777 - 2552 ขึ้นใหม ดังมีรายการละเอียดตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลเมื่อพนกําหนด ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
ชาญชัย ชัยรุงเรือง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

กระบอกฉีดยาผานใตผวิ หนังปราศจากเชือ้
ชนิดใชครัง้ เดียว
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมนี้ ค รอบคลุ ม เฉพาะกระบอกฉี ด ยาผ า นใต ผิ ว หนั ง ปราศจากเชื้ อ
ชนิดใชครัง้ เดียวทีท่ ำดวยพลาสติก โดยไมรวมเข็มฉีดยา
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ไมครอบคลุมถึงกระบอกฉีดยาที่ใชเฉพาะงานพิเศษหรือเฉพาะโรค
เชน กระบอกฉีดอินซูลิน กระบอกดูดไขกระดูก กระบอกฉีดยาใชปม หรือกระบอกฉีดยาที่มีเข็มฉีดยา
ติดถาวร

2. บทนิยาม
2.1

2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
กระบอกฉีดยาผานใตผวิ หนังปราศจากเชือ้ ชนิดใชครัง้ เดียว ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “กระบอกฉีดยา”
หมายถึง ภาชนะทีใ่ ชบรรจุของเหลวเพือ่ เปนตัวกลางนำของเหลวเขาสหู รือออกจากรางกาย ผานกรรมวิธที ำให
ปราศจากเชือ้ แลว และใชงานเพียงครัง้ เดียว มีสว นประกอบโดยทัว่ ไปดังรูปที่ 1
ความจุระบุ (nominal capacity) หมายถึง ความจุของกระบอกฉีดยาทีผ่ ทู ำระบุไว เชน 1 มิลลิลติ ร
5 มิลลิลติ ร 50 มิลลิลติ ร
ความจุ จ ริ ง (graduated capacity) หมายถึ ง ความจุ จ ริ ง ที่ วั ด ได จ ากปริ ม าตรของน้ำ ที่ อุ ณ หภู มิ
(27 + 5) องศาเซลเซียส ที่ถูกดันออกมาจากกระบอกฉีดยาเมื่อเสนชี้ความจุที่ลูกสูบทับเสนแสดงความจุ
ทีก่ ำหนด
ความจุจริงทัง้ หมด (total graduated capacity) หมายถึง ความจุจริงของกระบอกฉีดยาทีเ่ สนแสดงความจุ
เสนทีห่ า งทีส่ ดุ จากเสนศูนย
ความจุใชไดสูงสุด (maximum usable capacity) หมายถึง ความจุของกระบอกฉีดยาเมื่อดึงลูกสูบ
ไปจนถึงจุดสะดุดซึง่ กันไมใหลกู สูบหลุดออกจากตัวกระบอกไดงา ย
เสนชี้ความจุ (fiducial line) หมายถึง เสนรอบปลายลูกสูบเพื่อชี้ความจุ ณ เสนแสดงความจุที่อาน
ไดของกระบอกฉีดยา
ปริมาตรสูญเปลา (dead space) หมายถึง ปริมาตรของเหลวที่เหลืออยูในตัวกระบอกและหัวฉีด เมื่อดัน
ลูกสูบไปจนสุดกระบอก
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เสนศูนย (zero graduation line)
เสนแสดงความจุ (graduation lines)
เสนแสดงความจุระบุ (nominal capacity graduation lines)
เสนแสดงความจุทงั้ หมด (total graduated capacity line)
เสนชีค้ วามจุ (fiducial line)
ปกกระบอก (finger grips)
รูฉดี (nozzle lumen)
หัวฉีด (nozzle)
ตัวกระบอก (barrel)
ลูกสูบ (piston)
กันรัว่ (seal)
กานฉีด (plunger)
แปนดัน (push-button)

รูปที่ 1 สวนประกอบโดยทัว่ ไปของกระบอกฉีดยา
(ขอ 2.1)

3. ความจุ
3.1 ความจุ
ตองมีความจุตามทีร่ ะบุไวทฉี่ ลาก และมีเกณฑความคลาดเคลือ่ นของความจุจริง เปนไปตามตารางที่ 1
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.1
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2<V <5
5 < V < 10
10 < V < 20
20 < V < 30
30 < V < 50
50 < V

ความจุระบุ
ของกระบอก
ฉีดยา
V
ml
V <2
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+ (1.5 % ของ V
+ 1 % ของปริมาตร
ของเหลวที่ถูกฉีดออก

นอยกวาครึ่งหนึ่ง
ของความจุระบุ
+ (1.5% ของ V +
2% ของปริมาตรของเหลว
ที่ถูกฉีดออก

+ 4 % ของปริมาตร
ของเหลวที่ถูกฉีดออก

เทากับหรือมากกวา
ครึ่งหนึ่งของความจุระบุ
+ 5 % ของ
ปริมาตรของเหลว
ที่ถูกฉีดออก

เกณฑความคลาดเคลื่อน
ของความจุจริง

0.07
0.075
0.10
0.15
0.17
0.20

27
36
44
52
67
75

0.2
0.5
1.0
2.0
2.0
5.0

ปริมาตร ความยาวของสเกล ชวงสเกล
สูญเปลา ตั้งแตเสนศูนยถึงเสน
สูงสุด
แสดงความจุระบุ
ต่ําสุด
ml
mm
ml
0.07
57
0.05

ตารางที่ 1 ความจุและเกณฑความคลาดเคลือ่ น ปริมาตรสูญเปลา ความยาวของสเกล ชวงสเกล
สวนเพิม่ ระหวางเสนแสดงความจุทมี่ ตี วั เลขกำกับ และสวนยืน่ ของกานฉีด
(ขอ 3.1 ขอ 4.1.1.1 ขอ.4.1.2.1 ขอ 4.1.3 ขอ 4.3.3 และขอ 5.4)

0.5 หรือ 1
1
5
10
10
10

ml
0.1

สวนเพิ่มระหวาง
เสนแสดงความจุ
ที่มีตัวเลขกํากับ

9
12.5
12.5
12.5
12.5
12.5

mm
8

สวนยื่น
ของกานฉีด
ต่ําสุด

มอก. 777-2552

มอก. 777-2552

4. รูปรางและสวนประกอบ
4.1 สเกลบอกปริมาตร
4.1.1 สเกล
4.1.1.1 กระบอกฉีดยาตองมีเพียงสเกลเดียว หรือถามีมากกวาหนึง่ สเกล ตองมีเสนแสดงความจุทมี่ ตี วั เลข
กำกับเหมือนกัน แตอาจมีเสนแสดงความจุยอยตางกัน และอยางนอยชวงสเกลตองไมหยาบกวา
ทีแ่ สดงในตารางที่ 1 นอกจากนีต้ อ งระบุหนวยของปริมาตรทีต่ วั กระบอกดวย
4.1.1.2 ถามีการขยายสเกลเกินความจุระบุ สวนขยายนีต้ อ งแสดงใหแตกตางจากสเกลสวนอืน่ ๆ อยางชัดเจน
เชน วงกลมรอบตัวเลข ใชขนาดตัวเลขเล็กกวาสวนขยาย ใชเสนแสดงความจุสั้นกวาสวนขยาย
หรือใชเสนประในแนวตัง้ สำหรับสวนขยาย
4.1.1.3 เสนแสดงความจุตองมีความหนาสม่ำเสมอ อยูบนระนาบที่ตั้งฉากกับแกนของตัวกระบอกเรียง
เปนระยะสม่ำเสมอตามความยาวของตัวกระบอกระหวางเสนศูนยกบั เสนแสดงความจุทงั้ หมด
4.1.1.4 ความยาวของเสนแสดงความจุเสนสัน้ บนแตละสเกลตองยาวประมาณครึง่ หนึง่ ของเสนแสดงความจุ
เสนยาว ตัวอยางการแสดงสเกลของเสนแสดงความจุตามรูปที่ 2
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
4.1.1.5 เมือ่ ทดสอบตามขอ 9.2 แลว สเกลยังคงชัดเจน ไมหลุดลอก มองเห็นไดงา ย
4.1.2 ตัวเลข
4.1.2.1 ตองมีตัวเลขกำกับสวนขยายระหวางเสนแสดงความจุตามที่กำหนดในตารางที่ 1 นอกจากนี้
เสนแสดงความจุระบุและความจุทงั้ หมด ตองมีตวั เลขกำกับดวย
4.1.2.2 เมือ่ จับกระบอกฉีดยาตัง้ ขึน้ ในแนวดิง่ โดยใหดา นปลายแหลมอยดู า นบน และสเกลอยดู า นหนา ตัวเลข
ตองอยบู นสเกลในแนวดิง่ และอยใู นตำแหนงทีเ่ สนแสดงความจุแบงตัวเลขออกเปนสองสวนเทา ๆ กัน
ตัวเลขจะตองอยใู กล แตไมสมั ผัสกับปลายเสนแสดงความจุทสี่ มั พันธกนั
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
4.1.3 ความยาวของสเกลตัง้ แตเสนศูนยถงึ เสนแสดงความจุระบุ
ใหเปนไปตามตารางที่ 1
การทดสอบใหวดั ดวยเครือ่ งวัดละเอียด 0.5 มิลลิเมตร
4.1.4 ตำแหนงของสเกล
เมื่อดันกานฉีดไปจนสุดกระบอกแลว เสนศูนยของสเกลตองอยูในระดับเดียวกันกับเสนชี้ความจุ
บนลูกสูบ โดยตางระดับกันไมเกิน 14 ของชวงสเกลทีเ่ ล็กสุด
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
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รูปที่ 2 ตัวอยางการแสดงสเกลและตัวเลข
(ขอ 4.1.1 และขอ 4.1.2)
4.2 ตัวกระบอกและปกกระบอก
4.2.1 ตองมีความยาวพอทีท่ ำใหกระบอกฉีดยามีความจุใชไดสงู สุดมากกวาความจุระบุอยางนอยรอยละ 10
4.2.2 ปกกระบอกควรมีขนาด รูปราง และความแข็งแรงเหมาะกับการใชงาน ตองปราศจากครีบและขอบคม
และตองทำใหจบั ยึดกระบอกฉีดยาไดอยางมัน่ คงขณะใชงาน
4.2.3 ปกกระบอกตองยาวพอเพือ่ กันไมใหกระบอกฉีดยากลิง้ มากกวา 180 องศา
เมือ่ วางกระบอกฉีดยาบนพืน้ ราบทีเ่ อียงเปนมุม 10 องศา กับแนวระดับ
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
4.3 ลูกสูบและกานฉีด
4.3.1 ตองออกแบบในลักษณะทีเ่ มือ่ จับตัวกระบอกดวยมือหนึง่ ตองสามารถกดกานฉีดไดดว ยนิว้ หัวแมมอื ของ
มือนัน้ และเมือ่ ทดสอบตาม ISO 7886-1 Annex B ลูกสูบและกานฉีดตองไมหลุดแยกออกจากกัน
4.3.2 กานฉีดควรยาวพอทีจ่ ะใหลกู สูบเคลือ่ นทีเ่ ขาออกไดตลอดความยาวตัวกระบอก และไมควรดึงหลุดออก
จากตัวกระบอกไดงา ย โดยตองมีจดุ สะดุดกอนหลุดออกจากตัวกระบอก
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
4.3.3 สวนยืน่ ของกานฉีดและสัณฐานของตัวดันควรอยใู นลักษณะทีไ่ มเปนอุปสรรคตอการใชงาน เมือ่ ดันลูกสูบ
จนเสนชี้ความจุทับกับเสนศูนยแลว ความยาวของสวนยื่นของกานฉีดเมื่อวัดจากผิวของปกกระบอก
ทีน่ วิ้ สัมผัสถึงผิวของแปนดันทีน่ วิ้ สัมผัสตองเปนไปตามตารางที่ 1
ตัวอยางแสดงสวนยืน่ ของกานฉีดตามรูปที่ 3
การทดสอบใหวดั ดวยเครือ่ งวัดละเอียด 0.05 มิลลิเมตร
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รูปที่ 3 สวนยืน่ ของกานฉีด
(ขอ 4.3.3)
4.3.4 เมือ่ กระบอกฉีดยาบรรจุน้ำถึงเสนความจุระบุ แลวจับใหอยใู นแนวดิง่ ลูกสูบตองไมเคลือ่ นทีไ่ ดดว ยมวล
ของตนเอง
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
4.3.5 เมื่อลูกสูบอยูในตัวกระบอก ที่ปลายลูกสูบตองปรากฎขอบที่เห็นไดชัดเจนแสดงเปนเสนชี้ความจุ
ทีส่ มั ผัสกับผิวภายในของตัวกระบอก
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
4.4 หัวฉีด
4.4.1 รูปรางและมิติ
4.4.1.1 กรณีเปนขอตอรูปกรวยใหเปนไปตาม มอก. 1387 เลม 1
4.4.1.2 กรณีเปนขอตอรูปกรวยแบบขอตอล็อกใหเปนไปตาม มอก. 1387 เลม 2
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ และใชเครือ่ งวัดทีเ่ หมาะสม
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4.4.2 ตำแหนงของหัวฉีด
4.4.2.1 กระบอกฉีดยาขนาดความจุระบุนอยกวา 5 มิลลิลิตร แนวแกนกลางของหัวฉีดตองเปนแนว
เดียวกันกับแนวแกนกลางของตัวกระบอก
4.4.2.2 กระบอกฉีดยาขนาดความจุระบุตั้งแต 5 มิลลิลิตร ขึ้นไป แนวแกนกลางของหัวฉีดอาจเปน
แนวเดียวกัน หรือเยือ้ งศูนยกบั แนวแกนกลางของตัวกระบอกก็ได
4.4.2.3 กรณีเยือ้ งศูนย เมือ่ วางกระบอกฉีดยาบนพืน้ ราบโดยใหเสนแสดงมาตราสวนอยดู า นบน แกนของ
หั ว ฉี ด ต อ งอยู ต่ำ กว า แกนของตั ว กระบอกในแนวดิ่ ง และระยะห า งระหว า งแกนของหั ว ฉี ด
กับจุดทีใ่ กลทสี่ ดุ บนผิวภายในของตัวกระบอกตองไมเกิน 4.5 มิลลิเมตร
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ และวัดดวยเครือ่ งวัดละเอียด 0.05 มิลลิเมตร
4.4.3 รูฉดี
ขนาดเสนผานศูนยกลางภายในของปลายรูฉดี ตองไมนอ ยกวา 1.2 มิลลิเมตร
การทดสอบใหวดั ดวยเครือ่ งวัดละเอียด 0.05 มิลลิเมตร
4.5 การหลอลืน่
ถาพืน้ ผิวภายในของกระบอกฉีดยารวมถึงลูกสูบมีสารหลอลืน่ สารหลอลืน่ นัน้ ตองไมเห็นเปนหยดเมือ่ ตรวจพินจิ
หมายเหตุ 1. สำหรับกระบอกฉีดยาแบบ 3 ชิน้ (แหวนยางถอดออกจากลูกสูบได) แนะนำใหใชสารหลอลืน่
พอลิไดเมทิลไซลอกเซน ที่เปนไปตาม European pharmacopoeia ปริมาณไมควรเกิน
0.25 มิลลิกรัมตอตารางเซนติเมตรของพืน้ ทีผ่ วิ ภายในกระบอก
2. สำหรั บ กระบอกฉี ด ยาแบบ 2 ชิ้ น (แหวนยางถอดออกจากลู ก สู บ ไม ไ ด ) แนะนำให ใ ช
กรดไขมั น เอไมด ข องกรดอี รู สิ ก และ/หรื อ ของกรดโอลี อิ ก ปริ ม าณไม ค วรเกิ น ร อ ยละ 0.6
โดยมวลของมวลตัวกระบอก

5. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
5.1 ลักษณะทัว่ ไป
พืน้ ผิวภายนอกของกระบอกฉีดยาตองไมมรี อยเปอ น พืน้ ผิวสวนทีจ่ ะสัมผัสกับของเหลวทีจ่ ะบรรจุขณะใชงาน
ตองสะอาด ปราศจากอนุภาคและสิง่ แปลกปลอมทีม่ องเห็นไดดว ยตาเปลา
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ ภายใตการสองสวาง 300 ลักซ ถึง 700 ลักซ
5.2 ความเปนกรด-ดาง
คาความเปนกรด-ดางของของเหลวสกัด (ทีเ่ ตรียมตามภาคผนวก ก.) เปรียบเทียบกับของเหลวควบคุม
จะแตกตางกันไดไมเกิน + 1
การทดสอบใหทำโดยใชเครือ่ งวัดความเปนกรด-ดาง วัดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (23 + 2) องศาเซลเซียส
5.3 ปริมาณโลหะ
ตะกั่ว ดีบุก สังกะสี และเหล็กรวมกันตองไมเกิน 5 มิลลิกรัมตอลิตร และแคดเมียมตองไมเกิน
0.1 มิลลิกรัมตอลิตร
การทดสอบใหใชวธิ อี ะตอมิกแอบซอรปชันสเปกโทรเมทรี
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5.4 ปริมาตรสูญเปลา
ตองไมเกินเกณฑทกี่ ำหนดในตารางที่ 1
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม ISO 7886-1 Annex C
5.5 การรัว่ ซึมทีล่ กู สูบ
5.5.1 เมือ่ ทดสอบตาม ISO 7886-1 Annex D แลว ตองไมมนี ้ำรัว่ ซึมทีบ่ ริเวณลูกสูบ
5.5.2 เมือ่ ทดสอบตาม ISO 7886-1 Annex B แลว ตองไมมอี ากาศรัว่ ซึมผานลูกสูบโดยดูจากแมนอมิเตอร
5.6 คุณลักษณะทางชีวภาพ
5.6.1 ความปราศจากเชือ้
ตองไมพบเชือ้ จุลนิ ทรียท กุ ชนิด
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม USP หัวขอ Sterility Tests
5.6.2 สารไพโรเจน
ตองเปนไปตามขอใดขอหนึง่ ดังตอไปนี้
1) ไมมสี ารไพโรเจน
2) ระดับเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) ไมเกิน 20.0 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอชุด
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม USP หัวขอ Pyrogen test หรือ Bacterial Endotoxin Test
5.6.3 ความเปนพิษ
ตองเปนไปตามขอใดขอหนึง่ ดังตอไปนี้
1) ไมเปนพิษอยางเฉียบพลันตอสัตวทดลอง หรือ
2) ไมเปนพิษตอเซลลเนือ้ เยือ่ เพาะเลีย้ ง
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม มอก.764

6. การบรรจุ
6.1 ใหบรรจุกระบอกฉีดยาแตละหนวยในซองบรรจุที่ผนึกไดเรียบรอย ไมรั่วซึม สามารถรักษาสภาพปราศจาก
เชื้อไดตลอดระยะเวลาการเก็บ ปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหวางการขนสงและการเก็บรักษา
สะดวกตอการใชงาน เมือ่ เปดผนึกแลวจะผนึกซ้ำอีกไมได
การทดสอบการรัว่ ซึมใหปฏิบตั ติ ามขอ 9.4
6.2 ใหบรรจุกระบอกฉีดยาแตละซองบรรจุในภาชนะบรรจุรวมที่สะอาด แหง ปดไดสนิท และสามารถปองกัน
ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหวางการขนสงและการเก็บรักษา
6.3 หากมิไดตกลงกันเปนอยางอื่น ใหขนาดบรรจุของกระบอกฉีดยาในแตละภาชนะบรรจุรวมเปน 10 ซอง
50 ซอง หรือ 100 ซอง และตองไมนอ ยกวาทีร่ ะบุไวทฉี่ ลาก
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7. เครือ่ งหมายและฉลาก
7.1 ทีซ่ องบรรจุกระบอกฉีดยาทุกซอง อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หเห็น
ไดงา ย ชัดเจน
(1) ความจุระบุ เปนมิลลิลติ ร
(2) ขอความวา “ปราศจากเชือ้ ” และ “ใชไดครัง้ เดียว”
(3) วิธีฆาเชื้อ
(4) คำเตือน วิธใี ช และการเก็บรักษา เชน หามใชกบั พาราลดีไฮด ควรฉีดของเหลวภายในกระบอกฉีดยา
ทันทีทบี่ รรจุของเหลวเสร็จ ไมควรเก็บของเหลวไวในกระบอกฉีดยานาน หามนำไปใชถา ซองบรรจุชำรุด
(5) รหัสรนุ ทีท่ ำ เดือน ปทที่ ำการฆาเชือ้ และหมดอายุการฆาเชือ้
(6) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
7.2 ที่ ภ าชนะบรรจุ ร วมทุ ก หน ว ย อย า งน อ ยต อ งมี เ ลข อั ก ษร หรื อ เครื่ อ งหมายแจ ง รายละเอี ย ดต อ ไปนี้
ใหเห็นไดงา ย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑตามมาตรฐานนีห้ รือชือ่ อืน่ ทีส่ อื่ ความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) ความจุระบุ เปนหรือมิลลิลติ ร
(3) ชนิดของขอตอ
(4) จำนวน
(5) ขอความวา “ปราศจากเชือ้ ” และ “ใชไดครัง้ เดียว”
(6) คำเตือน เชน หามใชกบั พาราลดีไฮด
(7) วิธเี ก็บรักษา เพือ่ ปองกันมิใหกระบอกฉีดยาหรือซองบรรจุเสือ่ มสภาพ หรือสูญเสียภาวะปราศจากเชือ้
(8) รหัสรนุ ทีท่ ำ เดือน ปทที่ ำการฆาเชือ้ และหมดอายุการฆาเชือ้
(9) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
7.3 ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน

8. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
8.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ข.
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9. การทดสอบ
9.1 ขอกำหนดทัว่ ไป
9.1.1 ใหใชวิธีทดสอบที่กำหนดในมาตรฐานนี้หรือวิธีอื่นใดที่ใหผลเทียบเทา ในกรณีที่มีขอโตแยงใหใชวิธี
ทีก่ ำหนดในมาตรฐานนี้
9.1.2 หากมิไดกำหนดเปนอยางอื่น น้ำกลั่นและสารเคมีที่ใชตองมีความบริสุทธิ์เหมาะสำหรับใชในการ
วิเคราะห
9.2 การทดสอบความจุ
9.2.1 ภาวะทดสอบ
ใหทำการทดสอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (23 + 2) องศาเซลเซียส
9.2.2 เครื่องมือ
เครือ่ งชัง่ ทีช่ งั่ ไดละเอียด + 1 มิลลิกรัม
9.2.3 วิธที ดสอบ
9.2.3.1 ใหตดิ เข็มเขากับกระบอกฉีดยาตัวอยาง
9.2.3.2 ดูดน้ำเขากระบอกฉีดยาตัวอยางจนเต็มความจุระบุ ไลอากาศภายในตัวกระบอกฉีดยาตัวอยางออก
ดึงกานฉีดจนกระทัง่ เสนบงชีค้ วามจุสมั ผัสกับเสนแสดงความจุ
9.2.3.3 เช็ดภายนอกกระบอกฉีดยาตัวอยางใหแหง
9.2.3.4 ดันกานฉีดจนสุดตัวกระบอก นำน้ำทีไ่ ดจากกระบอกฉีดยาตัวอยางไปชัง่
9.2.4 วิธคี ำนวณ
คำนวณหาความจุ จากสูตร
ปริมาตรน้ำในกระบอกฉีดยา เปนมิลลิลติ ร = 1.002 m
เมื่อ m คือ มวลของน้ำ เปนกรัม
9.3 การทดสอบการติดแนนของสเกลและตัวเลข
9.3.1 สารละลาย
สารละลาย 2-โพรพานอลในน้ำรอยละ 70 โดยปริมาตร
9.3.2 วิธที ดสอบ
ใชผาโปรงดูดซึม (gauze) ชุบสารละลาย 2-โพรพานอลเช็ดที่สเกลและตัวเลขของกระบอกฉีดยา
ตัวอยางทีเ่ ปดผนึกใหม ไปมาจำนวน 5 รอบ แลวตรวจพินจิ
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9.4 การทดสอบการรัว่ ซึมของซองบรรจุ
9.4.1 เครื่องมือ
9.4.1.1 เครือ่ งดูดสุญญากาศแบบไมใชน้ำมัน (oil free vacuum pump)
9.4.1.2 ภาชนะปดปรับความดันได
9.4.2 วิธที ดสอบ
9.4.2.1 วางซองบรรจุตวั อยางในภาชนะปด ปดฝา แลวปดขอตอ
9.4.2.2 ตอเครือ่ งดูดสุญญากาศกับขอตอของภาชนะปด
9.4.2.3 เปดเครื่องดูดสุญญากาศดูดอากาศออกจนกระทั่งความดันลดลงเปน (-65 + 5) กิโลพาสคัล
ปดเครื่องดูด ปลอยไวเปนเวลา 1 นาที แลวตรวจพินิจ ซองบรรจุตัวอยางตองพอง จึงจะถือวา
ซองบรรจุปด ผนึกไดเรียบรอย

-11-

มอก. 777-2552

ภาคผนวก ก.
วิธีเตรียมของเหลวสกัดและของเหลวควบคุม
(ขอ 5.2 และขอ 5.3)
ก.1 ของเหลวสกัด
เตรียมโดยนำกระบอกฉีดยาตัวอยางไมนอ ยกวา 3 กระบอกมาดูดน้ำกลัน่ ทีก่ ลัน่ ใหมหรือน้ำทีข่ จัดไอออนใหมๆ
ใหไดปริมาตรเทากับความจุระบุของกระบอกฉีดยา แลวเก็บไวในที่อุณหภูมิ (37 +03 ) องศาเซลเซียส
เปนเวลา 8 ชั่วโมง +150 นาที หลังจากนั้นฉีดน้ำกลั่นออกจากกระบอกฉีดยาตัวอยางทั้งหมดแลว รวมกัน
ในภาชนะแกวบอโรซิลเิ คตทีม่ ฝี าปดสนิท
ก.2 ของเหลวควบคุม
เตรียมโดยใชน้ำกลั่นชนิดเดียวกันกับที่ใชเตรียมของเหลวสกัด นำไปเก็บไวในภาชนะแกวบอโรซิลิเคต
ทีม่ ฝี าปดสนิทอีกใบหนึง่ แลวเก็บไวทอี่ ณ
ุ หภูมิ (37 +03 ) องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 ชัว่ โมง +150 นาที
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ภาคผนวก ข.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 8.1)
ข.1 รนุ ในทีน่ ี้ หมายถึง กระบอกฉีดยาทีม่ สี ว นประกอบตาง ๆ เหมือนกัน ความจุระบุและมิตเิ ดียวกัน ทำจาก
วัสดุเดียวกัน โดยกรรมวิธเี ดียวกัน ทีท่ ำหรือสงมอบหรือซือ้ ขายในระยะเวลาเดียวกัน
ข.2 การชักตัวอยางและการยอมรับ ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กำหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการ
ชักตัวอยางอืน่ ทีเ่ ทียบเทากันทางวิชาการกับแผนทีก่ ำหนดไว
ข.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบรูปรางและสวนประกอบ ลักษณะทั่วไป การบรรจุ
และเครือ่ งหมายและฉลาก
ข.2.1.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน ตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่ ข.1
ข.2.1.2 จำนวนตัวอยางทีไ่ มเปนไปตามขอ 4. ขอ 5.1 ขอ 6. และขอ 7. ในแตละรายการ ตองไมเกิน
เลขจำนวนที่ ย อมรั บ ที่ กำหนดในตารางที่ ข.1 จึ ง จะถื อ ว า กระบอกฉี ด ยารุ น นั้ น เป น ไปตาม
เกณฑทกี่ ำหนด
ตารางที่ ข.1 แผนการชักตัวอยางสำหรับการทดสอบรูปรางและสวนประกอบ
ลักษณะทัว่ ไป การบรรจุ และเครือ่ งหมายและฉลาก
(ขอ ข.2.1)
ขนาดรุน
กระบอก
ไมเกิน 35 000
35 001 ถึง 150 000
เกิน 150 000

ขนาดตัวอยาง
กระบอก
20
32
50

เลขจํานวนที่ยอมรับ
3
5
7

ข.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบความจุ ปริมาตรสูญเปลา และการรัว่ ซึมทีล่ กู สูบ
ข.2.2.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน ตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่ ข.2
ข.2.2.2 จำนวนตั ว อย า งที่ ไ ม เ ป น ไปตามข อ 3.1 ข อ 5.4 และข อ 5.5 ในแต ล ะรายการ
ต อ งไม เ กิ น เลขจำนวนที่ ย อมรั บ ที่ กำหนดในตารางที่ ข.2 จึ ง จะถื อ ว า กระบอกฉี ด ยารุ น นั้ น
เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
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ตารางที่ ข.2 แผนการชักตัวอยางสำหรับการทดสอบความจุ
ปริมาตรสูญเปลา และการรัว่ ซึมทีล่ กู สูบ
(ขอ ข.2.2)
ขนาดรุน
กระบอก
ไมเกิน 35 000
35 001 ถึง 150 000
เกิน 150 000

ขนาดตัวอยาง
กระบอก
20
32
50

เลขจํานวนที่ยอมรับ
2
3
5

ข.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบความเปนกรด-ดาง และปริมาณโลหะ
ข.2.3.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน จำนวน 5 กระบอก ในกรณีทตี่ วั อยางไมพอ ใหชกั ตัวอยาง
โดยวิธสี มุ เพิม่ ขึน้ เปนสองเทาหรือมากขึน้ โดยลำดับ จนไดปริมาตรของของเหลวสกัดเพียงพอสำหรับ
การทดสอบ
ข.2.3.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.2 และขอ 5.3 จึงจะถือวากระบอกฉีดยารนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑที่
กำหนด
ข.2.4 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทางชีวภาพ
ข.2.4.1 สำหรับการทดสอบจุลนิ ทรีย ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกันจำนวน 40 กระบอก และให
สำรองไวอกี 160 กระบอก ในกรณีทตี่ อ งทดสอบใหม
ข.2.4.2 สำหรับการทดสอบสารไพโรเจน ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน ในจำนวนเพียงพอทีจ่ ะบรรจุ
สารละลายสำหรับใชฉีดกระตาย 3 ตัว ในปริมาณตัวละ 10 มิลลิลิตรตอกิโลกรัมของน้ำหนัก
กระต า ย และให สำรองตั ว อย า งไว อี ก ในจำนวนเพี ย งพอที่ จ ะบรรจุ ส ารละลายสำหรั บ ใช ฉี ด
กระต า ย 9 ตั ว ในปริ ม าณ 10 มิ ล ลิ ลิ ต รต อ กิ โ ลกรั ม ของน้ำ หนั ก กระต า ย ในกรณี ที่ ต อ ง
ทดสอบใหม
ข.2.4.3 สำหรับการทดสอบสารพิษ ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน ในจำนวนเพียงพอที่จะบรรจุ
สารละลายสำหรับใชฉดี หนู 10 ตัว ในปริมาณตัวละ 1.0 มิลลิลติ ร และใหสำรองไวอกี ในจำนวน
เพียงพอที่จะบรรจุสารละลายสำหรับใชฉีดหนู 20 ตัว ในปริมาณตัวละ 1.0 มิลลิลิตร ในกรณีท่ี
ตองทดสอบใหม
ข.2.4.4 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 5.6 จึงจะถือวากระบอกฉีดยารนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ข.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางกระบอกฉีดยาตองเปนไปตามขอ ข.2.1.2 ขอ ข.2.2.2 ขอ ข.2.3.2 และขอ ข.2.4.4 ทุกขอ
จึงจะถือวากระบอกฉีดยารนุ นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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ภาคผนวก ค.
ขอแนะนำเกีย่ วกับวัสดุ
วัสดุที่ใชทำกระบอกฉีดยาควรเปนวัสดุที่เหมาะสมสำหรับผานกระบวนการทำใหปราศจากเชื้อ ซึ่งเปนไปตามที่
ISO/TC 198 Sterilization of health care products กำหนดเกีย่ วกับวิธกี ารฆาเชือ้
ในการใชงานปกติ วัสดุทใี่ ชตอ งไมเปลีย่ นแปลงคุณลักษณะทางฟสกิ สและทางเคมี
วัสดุที่ใชทำตัวกระบอกเปนพลาสติกระดับคุณภาพที่เหมาะสมจำพวกพอลิโพรพิรีน พอลิสไตรีน และสไตรีน/
อะคริโลไนไทรล โคพอลิเมอร ตองมีความใสเพียงพอทีท่ ำใหอา นสเกลไดงา ย
วัสดุทใี่ ชทำลูกสูบทีน่ ยิ มใช คือ ยางธรรมชาติคณ
ุ ภาพสูงหรือยางสังเคราะห
วัสดุที่ใชทำกันรั่ว คือ พอลิเอทิลีนความหนาแนนสูง สารหลอลื่นที่ใชที่พื้นผิวของลูกสูบ คือ พอลิไดเมทิล
ไซลอกเซน
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