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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

ภาชนะพลาสติกสําหรับบรรจุยาตา
1. ขอบขาย
1.1

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะภาชนะพลาสติกที่ใชสําหรับบรรจุยาตา ที่มีลักษณะเปน
ขวดหรือหลอด (ampule) ขนาดไมเกิน 20 ml หรือ 5 g ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “ภาชนะพลาสติก”

2. บทนิยาม
2.1

ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มีดังตอไปนี้
ยาตา หมายถึง ผลิตภัณฑเภสัชปราศจากเชื้อที่ใชหยอด ปายตาของมนุษยและสัตว เพื่อการวินิจฉัย บําบัด
บรรเทา รักษา หรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวย หรือเพื่อใหเกิดผลแกสุขภาพ โครงสราง หรือการกระทํา
หนาที่ใดๆ ของตาหรืออวัยวะที่เกี่ยวของ อาจมีลักษณะเปนของเหลว กึ่งเหลว เม็ดหรือผง

3. ชนิด
3.1 ภาชนะพลาสติก แบงตามวัสดุที่ใชทําเปน 2 ชนิด คือ
3.1.1 พอลิเอทิลีน
3.1.2 พอลิโพรพิลีน
การทดสอบใหใชเครื่องฟูเรียทรานสฟอรมอินฟราเรดสเปกโทรมิเตอร (FTIR)

4. คุณลักษณะที่ตองการ
4.1

4.2
4.3

ลักษณะทั่วไป
พื้นผิวภายในของภาชนะตองสะอาด เรียบ ยกเวนรอยที่เกิดจากแบบ (mould) และไมมีตําหนิซึ่งอาจเปน
ผลเสียตอการใชงาน
การทดสอบใหทําโดยการตรวจพินจิ
ความจุ
เมื่อทดสอบตามขอ 7.1 แลว ความจุของภาชนะพลาสติกที่อุณหภูมิหองตองมากกวาความจุที่ระบุไวที่ฉลาก
ความไมรั่วซึมบริเวณฝาขวด (เฉพาะภาชนะพลาสติกที่มีฝาปดเปนเกลียว)
เมื่อทดสอบตามขอ 7.2 แลว ฝาชั้นในและฝาชั้นนอกของภาชนะพลาสติกแตละหนวย ตองปดสนิท
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4.4

การสงผานแสง (เฉพาะภาชนะพลาสติกที่ตองทึบแสง)
ตองมีคาไมเกิน 10% ที่ความยาวคลื่น 290 nm ถึง 450 nm
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 7.3
4.5 การซึมผานของไอน้ํา
ภาชนะพลาสติกที่มีฝาปดแนน (tight containers) ที่มีมวลของน้ําที่หายไปมากกวา 2.5% ตอป ตองมีจํานวน
ไมมากกวา 1 ใบจากจํานวนภาชนะพลาสติกที่ทดสอบทั้งหมด 10 ใบ และตองไมมีภาชนะพลาสติกที่มีมวล
ของน้ําที่หายไปมากกวา 5.0% ตอป
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 7.4
4.6 คุณลักษณะของสารละลายที่สกัดได
4.6.1 ปริมาณกากที่ไมระเหย
ผลตางของมวลของครูซิเบิลที่ใสสารละลายที่สกัดไดและครูซิเบิลที่ใสสารละลายแบลงก ตองไมเกิน 15 mg
4.6.2 ปริมาณกากที่เหลือจากการเผา (ถาปริมาณกากที่ไมระเหยไมเกิน 5 mg ไมตองทดสอบรายการนี้)
ผลตางของมวลของครูซิเบิลที่ใสสารละลายที่สกัดไดและครูซิเบิลที่ใสสารละลายแบลงก ตองไมเกิน 5 mg
4.6.3 ปริมาณโลหะหนัก (เทียบเปนตะกั่ว)
ตองไมเกิน 1 mg/kg ของสารละลายที่สกัดได
4.6.4 การเปนบัฟเฟอร
(1) ถาสารละลายที่ใชไทเทรตกับสารละลายที่สกัดไดและแบลงกเปนสารละลายเดียวกัน
ผลตางของปริมาตรสารละลายที่ใชไทเทรตกับสารละลายที่สกัดไดและสารละลายแบลงก ตองไมเกิน
10.0 ml
(2) ถาสารละลายที่ใชไทเทรตกับสารละลายที่สกัดไดและแบลงกเปนสารละลายตางชนิดกัน
ผลรวมของปริมาตรสารละลายที่ใชไทเทรตกับสารละลายที่สกัดไดและสารละลายแบลงก ตองไม
เกิน 10.0 ml
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 7.5
4.7 ความเปนพิษตอเซลลเนื้อเยื่อ
ตองไมเปนพิษตอเซลลเนื้อเยื่อ
การทดสอบใหปฏิบัติตาม USP
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5. เครื่องหมายและฉลาก
5.1

5.2

ที่ภาชนะพลาสติกทุกใบ อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ใหเห็นไดงาย
ชัดเจน
(1) ชนิด
(2) ความจุ เปนมิลลิลิตร
(3) ชื่อผูทําหรือโรงงานที่ทํา หรือเครื่องหมายการคาที่จดทะเบียน
ในกรณีที่ใชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยที่กําหนดไวขางตน

6. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
6.1

การชักตัวอยางและเกณฑตัดสินใหเปนไปตามภาคผนวก ก.

7. การทดสอบ
7.1 ความจุ
7.1.1 เครื่องมือ
เครื่องชั่งละเอียด 0.01 g
7.1.2 วิธีทดสอบ
ชั่งภาชนะพลาสติกตัวอยางเปน mo แลวบรรจุน้ํากลั่นใหเต็มภาชนะ ชั่งน้ําหนักอีกครั้งหนึ่งเปน m1
7.1.3 วิธีคํานวณ
ความจุของภาชนะพลาสติก เปนมิลลิเมตร =

m1  m0



เมื่อ mo คือ มวลของภาชนะพลาสติกตัวอยาง เปนกรัม
m1 คือ มวลของภาชนะพลาสติกตัวอยางและน้ํากลั่นที่บรรจุเต็มภาชนะ เปนกรัม
คือ ความหนาแนนของน้ําที่อุณหภูมิทดสอบ เปนกรัมตอมิลลิลิตร
7.2 ความไมรั่วซึมบริเวณฝาขวด (เฉพาะภาชนะพลาสติกที่มีฝาปดเปนเกลียว)
7.2.1 เครื่องมือ
มาตรวัดโมเมนตบิด (torque meter)
7.2.2 วิธีทดสอบ
7.2.2.1 บรรจุน้ํากลั่นลงในภาชนะพลาสติกตัวอยางใหเทากับความจุที่ระบุที่ภาชนะ ปดฝาชั้นใน แลวปดฝา
ชั้นนอกดวยคาโมเมนตบิดตามที่กําหนดในตารางที่ 1
7.2.2.2 คว่ําภาชนะพลาสติกตัวอยางเปนเวลา 10 min ตรวจพินิจตัวอยาง
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ตารางที่ 1 เสนผานศูนยกลางภายในของฝาชั้นนอกและโมเมนตบิด
(ขอ 7.2.2.1 และขอ 7.4.2.2)
เสนผานศูนยกลางภายในของฝาชั้นนอก
mm
8
10
13
15
18
20
22
24
28
30

โมเมนตบิด
N·cm
59
60
88
59-98
78-118
88-137
98-157
118-206
137-235
147-265

หมายเหตุ ถาเสนผานศูนยกลางภายในของฝาชั้นนอกของภาชนะพลาสติกตัวอยางมีคาอยู
ระหวางคาทีก่ าํ หนดในตารางที่ 1 ใหปดฝาชั้นนอกของภาชนะพลาสติกตัวอยาง
นั้นดวยคาโมเมนตบิดของเสนผานศูนยกลางภายในของฝาชั้นนอกทีม่ ีคามากกวา
7.3 การสงผานแสง (เฉพาะภาชนะพลาสติกที่ตองทึบแสง)
7.3.1 เครื่องมือ
สเปกโทรโฟโตมิเตอรที่ความยาวคลื่น 290 nm ถึง 450 nm
7.3.2 วิธีทดสอบ
7.3.2.1 เลือกสวนของภาชนะพลาสติกตัวอยางที่เปนตัวแทนความหนาเฉลี่ย แลวตัดชิ้นตัวอยางเปนวงกลม
จากบริเวณนั้น ๆ ของภาชนะพลาสติกตัวอยางทุกใบๆ ละอยางนอย 2 ตํา แหนง ตกแตงขอบเทาที่
จําเปน เพื่อใหไดขนาดพอเหมาะ
7.3.2.2 ลางชิ้นพลาสติกตัวอยาง ทําใหแหง ตองระวังไมใหพื้นผิวชิ้นพลาสติกตัวอยางเปนรอย
7.3.2.3 นําชิ้นพลาสติกตัวอยางใสลงในที่ใสตัวอยาง ถาชิ้นพลาสติกตัวอยางเล็กเกินไป ใหปดที่ใสตัวอยาง
สวนที่ไมถูกบังดวยกระดาษทึบแสงหรือแถบกาว ใชกระดาษเช็ดเลนส เช็ดดานที่แสงผาน ระวังไมให
มีรอยนิ้วมือ นําไปวัดคาการสงผานแสงที่ความยาวคลื่น ในชวงความยาวคลื่น 290 nm ถึง 450 nm
โดยใชอากาศเปนแบลงก และใหพื้นที่ที่แสงผานตัวอยางและผานอากาศเทากัน
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7.4 การซึมผานของไอน้ํา
7.4.1 เครื่องมือ
7.4.1.1 มาตรวัดโมเมนตบิด
7.4.1.2 เครื่องชั่งละเอียด 0.1 mg
7.4.1.3 ตูที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (25+2) ºC ความชื้นสัมพัทธ (40+2)%
7.4.2 วิธีทดสอบ
7.4.2.1 เลือกภาชนะพลาสติกตัวอยางชนิดและขนาดเดียวกันจํานวน 12 ใบ ทําความสะอาดพื้นผิวบริเวณที่
เปนเกลียวสําหรับปดฝาดวยผาไมปลอยเสนใย (lint-free cloth) ปดฝาภาชนะพลาสติกตัวอยาง (ทั้งฝา
ชั้นในและฝาชั้นนอก) และแผนรองใตฝา (closure liner) (ถามี) ชั่งภาชนะพลาสติกตัวอยางทุกใบให
ทราบมวลแนนอน เปน WT
7.4.2.2 เปดฝาภาชนะพลาสติกตัวอยาง ใชปเปตตเติมน้ํากลั่นลงในภาชนะพลาสติกตัวอยาง จํานวน 10ใบ จน
เต็มภาชนะบรรจุ และบรรจุลูกแกวลงในภาชนะพลาสติกตัวอยาง จํานวน 2 ใบใหมวลประมาณเทากับ
ภาชนะพลาสติกตัวอยางที่บรรจุน้ํากลั่น ปดฝาภาชนะพลาสติกตัวอยางดวยคาโมเมนตบิดที่กําหนดใน
ตารางที่ 1 ชั่งภาชนะพลาสติกตัวอยางทุกใบใหทราบมวลแนนอน เปน WTi
7.4.2.3 นําไปเก็บในตูที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (25+2) ºC ความชื้นสัมพัทธ (40+2)% เปนเวลา (336+1) h (14
วัน) เมื่อครบตามระยะเวลาที่กําหนด นําภาชนะพลาสติกตัวอยางทั้งหมดออกจากตูควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ ชั่งน้ําหนักภาชนะพลาสติกตัวอยางทุกใบ เปน W14i
คํานวณหาเปอรเซ็นตมวลของน้ําที่หายไปของแตละภาชนะพลาสติกตัวอยาง จากสูตร
เปอรเซ็นตมวลของน้ําที่หายไป ตอป
= [(WTi –WT)- (W14i –WT) - (WC1 - WC14)] 365 x 100/(WTi –WT)14
เมื่อ WTi คือ มวลของภาชนะพลาสติกตัวอยางที่บรรจุน้ํากลั่นหรือลูกแกว เปน มิลลิกรัม
WT คือ มวลของภาชนะพลาสติกตัวอยางพรอมฝาปด (ถามี) เปนมิลลิกรัม
W14i คือ มวลของภาชนะพลาสติกตัวอยางทีว่ ันทีส่ ิบสี่ เปนมิลลิกรัม
(WC1 - WC14) คือ มวลที่เปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของภาชนะพลาสติกที่บรรจุลูกแกวตั้งแตวันที่
หนึ่งถึงวันที่สบิ สี่
7.5 คุณลักษณะของสารละลายที่สกัดได
7.5.1 เครื่องมือ
7.5.1.1 เครื่องอังน้ําที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (70+2) oC
7.5.1.2 ขวดแกวรูปกรวยขนาด 250 ml ที่มีจุกปด
7.5.2 สารละลายที่ใชสกัด
น้ําที่กําจัดไอออนแลว (deionized water) ที่ใชในหองปฏิบัติการทดสอบ
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7.5.3 การเตรียมตัวอยาง
สําหรับสารละลายที่ใชสกัด 20.0 ml ใหเตรียมพลาสติกตัวอยางใหมีพื้นที่รวมทั้งสองดานประมาณ 120
cm2 แลวตัดภาชนะพลาสติกตัวอยางออกเปนแถบกวางประมาณ 3 mm และยาวประมาณ 5 cm ใสลงใน
ขวดแกวรูปกรวยขนาด 250 ml เติมน้ํากลั่น 150 ml ปดจุก เขยาเปนเวลา 30 s เทน้ํากลั่นทิ้ง ทําซ้ําอีกครั้ง
หนึ่ง
7.5.4 การเตรียมสารละลายที่สกัดได
สกัดภาชนะพลาสติกตัวอยาง (ขอ 7.5.3) ในขวดแกวรูปกรวยขนาดเหมาะสมดวยน้ํากลั่น 20.0 ml โดย
นําไปวางในเครื่องอังน้ําที่อุณหภูมิ 70 oC เปนเวลา 24 h ทิ้งไวใหเย็นที่อุณหภูมิหอง แตอุณหภูมิตองไมต่ํา
กวา 20 oC ใชปเปตตดูดสารละลายที่สกัดได 20 ml ใสลงในภาชนะที่เหมาะสม นําไปทดสอบการเปน
บัฟ เฟอร แล ว เก็บสารละลายที่ สกั ด ไดที่เ หลื อทั้งหมดทัน ทีใ นภาชนะสะอาด ป ดใหสนิ ท เก็บ ไว ใ ช
ทดสอบรายการอื่นๆ ตอไป
เตรียมสารละลายที่สกัดได 200 ml
7.5.5 สารละลายแบลงก
ใชน้ํากลั่นที่ใชในหองปฏิบัติการทดสอบ
7.5.6 วิธีทดสอบ
7.5.6.1 ปริมาณกากที่ไมระเหย
(1) เครื่องมือ
(1.1) เครื่องอังไอน้ํา
(1.2) ตูอบที่ควบคุมอุณหภูมิไดที่ (105+2) oC
(1.3) ครูซิเบิลซิลิกาที่ทําความสะอาดดวยกรดและเผาจนน้ําหนักคงที่แลว 2 ใบ
(1.4) เครื่องชั่งละเอียด 0.1 mg
(2) วิธีวิเคราะห
(2.1) ใชปเปตตดูดสารละลายที่สกัดได 50.0 ml ใสลงในครูซิเบิลใบที่หนึ่ง และสารละลาย
แบลงกปริมาตรเทากัน ใสลงในครูซิเบิลใบที่สอง นําไประเหยใหแหงบนเครื่องอังไอน้ํา
(2.2) อบครูซิเบิลทั้ง 2 ใบในตูอบที่อุณหภูมิ (105+2) oC เปนเวลา 1 h นําครูซิเบิลออกมาใสใน
เดซิกเคเตอร ปลอยใหเย็นที่อุณหภูมิหอง แลวชั่งมวลของครูซิเบิลทั้ง 2 ใบ หาผลตาง
ของมวล
7.5.6.2 ปริมาณกากที่เหลือจากการเผา (ถาปริมาณกากที่ไมระเหยไมเกิน 5 mg ไมตองทดสอบรายการนี้)
(1) เครื่องมือ
(1.1) เครื่องชั่งละเอียด 0.1 mg
(1.2) เตาเผาไฟฟาที่ปรับและควบคุมอุณหภูมิไดที่ (550+50) oC
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(1.3) ครูซิเบิลซิลิกา แพลทินัม ควอตซ หรือกระเบื้องเคลือบ ที่เผาที่อุณหภูมิ (600+50)๐C เปน
เวลา 30 min ปลอยใหเย็นในเดซิกเคเตอร และชั่งมวลครูซิเบิล
(2) สารเคมี
กรดซัลฟวริกเขมขน ความหนาแนน 1.84 g/ml
(3) วิธีวิเคราะห
นําครูซิเบิลที่บรรจุสารละลายที่สกัดไดและสารละลายแบลงกจากขอ 7.5.6.1(2.2) มาหยดกรด
ซั ลฟ ว ริ ก เขม ขน (โดยทั่ ว ไปใช 1 ml) เผาดว ยไฟออ นๆ จนเป น ถ าน ทิ้ง ไวใ ห เ ย็ น หยดกรด
ซัลฟวริกเขมขน ประมาณ 1 ml เผาตอดวยไฟออนๆ จนหมดควัน แลวเผาตอในเตาไฟฟาที่
อุณหภูมิ (600+50) ๐C จนเผาไหมสมบูรณ นําออกมาใสในเดซิกเคเตอร ปลอยไวใหเย็นที่
อุณหภูมิหอง ชั่ง แลวเผาซ้ําครั้งละ 30 min จนไดมวลคงที่ (ผลตางของมวลของครูซิเบิลที่ไดจาก
การเผา 2 ครั้งติดกัน ตองไมเกิน 0.5 mg) แลวจึงหาผลตางของมวลของครูซิเบิลทั้ง 2 ใบ
7.5.6.3 ปริมาณโลหะหนัก
(1) เครื่องมือ
(1.1) หลอดเทียบสี ขนาด 50 ml จํานวน 2 หลอด
(1.2) กระดาษวัดความเปนกรด-ดาง ชวง 3.0-4.0
(2) สารละลายและวิธีเตรียม
(2.1) สารละลายกรดแอซีติก 1 M
(2.2) สารละลายแอมโมเนีย 6 M
(2.3) สารละลายมาตรฐานตะกั่ว 10 μg/ml
ชั่งตะกั่วไนเทรต 159.8 mg ละลายในน้ํากลั่น 100 ml ซึ่งเติมกรดไนทริก 1 ml แลวเจือ
จางดวยน้ํากลั่นจนสารละลายมีปริมาตร 1 000 ml เตรียมและเก็บสารละลายนี้ในภาชนะ
แกวที่ปราศจากเกลือของตะกั่วที่ละลายได
ใชปเปตตดูดสารละลายที่ได 10.0 ml แลวเจือจางดวยน้ํากลั่นจนสารละลายมีปริมาตร
100.0 ml ตองเตรียมสารละลายนี้ในวันที่จะใชทดสอบ
สารละลายเปรียบเทียบที่เตรียมจากสารละลายมาตรฐานตะกั่ว 100 μl ตอภาชนะ
พลาสติกตัวอยาง 1 g เทียบเทาตะกั่ว 1 mg/kg
(2.4) สารละลายไทโออะเซตาไมด-กลีเซอรินเบส
(2.4.1) สารละลายไทโออะเซตาไมด
ละลายไทโออะเซตาไมด 4 g ในน้ํากลั่น 100 ml
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(2.4.2) สารละลายกลีเซอรินเบส
ชั่งกลีเซอริน 200 g เติมน้ํากลั่นจนสารละลายมีน้ําหนัก 235 g เติมสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด 1 M ปริมาตร 140 ml แลวเติมน้ํากลั่น 50 ml
(2.4.3) ใชปเปตตดูดสารละลายขอ (2.4.1) 0.2 ml และสารละลายขอ (2.4.2) 1 ml
ผสมใหเขากัน ตมในเครื่องอังน้ําที่ตั้งอุณหภูมิจนน้ําเดือด เปนเวลา 20 s ใช
สารละลายนี้ทันที
(2.5) แอซีเทตบัฟเฟอรที่มีคาความเปนกรด-ดาง 3.5
ละลายแอมโมเนียมแอซีเทต 25.0 g ในน้ํากลั่น 25 ml เติมสารละลายกรดไฮโดรคลอริก
6 M ปริมาตร 38.0 ml ปรับคาความเปนกรด-ดางของสารละลายดวยสารละลาย
แอมโมเนีย 6 M หรือสารละลายกรดไฮโดรคลอริก 6 M จนสารละลายมีคาความเปน
กรด-ดาง 3.5 เจือจางดวยน้ํากลั่นจนสารละลายมีปริมาตร 100 ml เขยาใหเขากัน
(3) วิธีทดสอบ
(3.1) ใชปเปตตดูดสารละลายที่สกัดได 20 ml ใสลงในหลอดเทียบสีหลอดที่หนึ่ง (กรองถา
จํ า เป น ) ปรั บค า ความเป น กรด-ด า งของสารละลายด ว ยสารละลายกรดแอซี ติ ก หรื อ
สารละลายแอมโมเนีย จนสารละลายมีคาความเปนกรด-ดาง 3.0 ถึง 4.0 โดยใชกระดาษ วั ด
ความเปนกรด-ดาง แลวเติมน้ํากลั่นจนสารละลายมีปริมาตร 35 ml เขยาใหเขากัน
(3.2) ใชปเปตตดูดสารละลายมาตรฐานตะกั่ว 2 ml ใสลงในหลอดเทียบสีหลอดที่สอง เติมน้ํา
กลั่น 20 ml ปรับความเปนกรด-ดางของสารละลายดวยสารละลายกรดแอซีติกหรือ
สารละลายแอมโมเนีย จนสารละลายมีคาความเปนกรด-ดาง 3.0 ถึง 4.0 โดยใชกระดาษ
วัดความเปนกรด-ดาง แลวเติมน้ํากลั่นจนสารละลายมีปริมาตร 35 ml เขยาใหเขากัน
(3.3) นําหลอดเทียบสีทั้งสองหลอดมาเติมสารละลายไทโออะเซตาไมด-กลีเซอรินเบส 1.2 ml
แอซีเทตบัฟเฟอร 2 ml เติมน้ํากลั่นจนสารละลายมีปริมาตร 50 ml เขยาใหเขากัน
(3.4) เกิดสีน้ําตาลในหลอดเทียบสี ภายในเวลา 10 min เปรียบเทียบสีน้ําตาลที่เกิดขึ้นในหลอด
เทียบสีทั้งสองหลอด โดยตั้งหลอดเทียบสีบนพื้นขาว แลวมองตรงจากดานบนลงมา สี
น้ําตาลในสารละลายหลอดที่หนึ่งตองไมเขมกวาสีน้ําตาลในสารละลายหลอดที่สอง
7.5.6.4 การเปนบัฟเฟอร
(1) เครื่องมือ
โพเทนทิโอมิเตอร
(2) สารละลาย
(2.1) สารละลายกรดไฮโดรคลอริก 0.010 M
(2.2) สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 0.010 M
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(3) วิธีวิเคราะห
(3.1) ไทเทรตสารละลายที่สกัดได (ขอ7.5.4) 20 ml ดวยสารละลายกรดไฮโดรคลอริกหรือ
สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด จนสารละลายมีความเปนกรด-ดางเทากับ 7.0
(3.2) ใชปเปตตดูดแบลงก 20.0 ml แลวปฏิบัติตามขอ (3.1)
(3.3) บันทึกชนิดและปริมาตรของสารละลายที่ใชไทเทรต
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ภาคผนวก ก.
การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน
( ขอ 6.1)
ก.1

รุน ในที่นี้ หมายถึง ภาชนะพลาสติกความจุเดียวกัน ที่ทําจากวัสดุชนิดเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทํา
หรือสงมอบหรือซื้อขายในระยะเวลาเดียวกัน
ก.2 การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน ใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้ หรืออาจใชแผนการชัก
ตัวอยางอื่นที่เทียบเทากันทางวิชาการกับแผนที่กําหนดไว
ก.2.1 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ความจุ และเครื่องหมายและฉลาก
ก.2.1.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน ตามจํานวนที่กําหนดในตารางที่ ก.1
ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 4.1 ขอ 4.2 และขอ 5. ตองไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับที่กําหนดใน
ตารางที่ ก.1 จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุนนั้นเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ตารางที่ ก.1 แผนการชักตัวอยางสําหรับการทดสอบลักษณะทั่วไป ความจุ และเครื่องหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1)
ขนาดรุน
ขนาดตัวอยาง
เลขจํานวนทีย่ อมรับ
ใบ
ใบ
ไมเกิน 1 200
13
1
1 201 ถึง 10 000
20
2
เกิน 10 000
32
3
ก.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบความไมรั่วซึม การสงผานแสง และการซึมผานของไอ
น้ํา
ก.2.2.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจํานวน 22 ใบ เพื่อใชทดสอบความไมรั่วซึม และการสงผาน
แสง รายการละ 5 ใบ และใชทดสอบการซึมผานของไอน้ํา จํานวน 12 ใบ
ก.2.2.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.3 ขอ 4.4 และขอ 4.5 ทุกรายการ จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุน นั้น
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ก.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสําหรับการทดสอบคุณลักษณะของสารละลายที่สกัดไดและความเปนพิษ
ตอเซลลเนื้อเยื่อ
ก.2.3.1 ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกันจํานวน 60 ใบ
ก.2.3.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 4.6 และขอ 4.7 ทุกรายการ จึงจะถือวาภาชนะพลาสติกรุนนั้นเปนไปตาม
เกณฑที่กําหนด
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ก.3

เกณฑตัดสิน
ตัวอยางภาชนะพลาสติกตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 ขอ ก.2.2.2 และขอ ก.2.3.2 ทุกขอ จึงจะถือวาภาชนะ
พลาสติกรุนนัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้
________________________

-11-

