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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

กระบอกฉีดอินซูลนิ ปราศจากเชือ้ ชนิดใชครัง้ เดียว
1. ขอบขาย
1.1 มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมนี้ ค รอบคลุ ม กระบอกฉี ด อิ น ซู ลิ น ปราศจากเชื้ อ ชนิ ด ใช ค รั้ ง เดี ย ว
ทัง้ แบบมีเข็มฉีดและไมมเี ข็มฉีด แตไมครอบคลุมกระบอกฉีดอินซูลนิ ทีบ่ รรจุอนิ ซูลนิ สำเร็จ
1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมเฉพาะกระบอกฉีดอินซูลนิ ทีใ่ ชกบั อินซูลนิ ทีม่ คี วามแรงอินซูลนิ 40
หนวยของอินซูลนิ ตอลูกบาศกเซนติเมตร (U-40) และกระบอกฉีดอินซูลนิ ทีใ่ ชกบั อินซูลนิ ทีม่ คี วามแรงอินซูลนิ
100 หนวยของอินซูลนิ ตอลูกบาศกเซนติเมตร (U-100)

2. บทนิยาม
2.1

2.2
2.3

2.4
2.5
2.6
2.7

ความหมายของคำทีใ่ ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้ มีดงั ตอไปนี้
กระบอกฉีดอินซูลนิ ปราศจากเชือ้ ชนิดใชครัง้ เดียว ซึง่ ตอไปในมาตรฐานนีจ้ ะเรียกวา “กระบอกฉีดอินซูลนิ ”
หมายถึง อุปกรณสำหรับใชฉีดอินซูลินเขาสูรางกาย ผานกรรมวิธีทำใหปราศจากเชื้อแลว และใชงานเพียง
ครัง้ เดียวแลวทิง้ มีสว นประกอบโดยทัว่ ไปดังรูปที่ 1
ความจุระบุ (nominal capacity) หมายถึง ความจุของกระบอกฉีดอินซูลนิ ทีผ่ ทู ำระบุไว
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 ที่ถูกดันออกมาจากกระบอกฉีดอินซูลิน เมื่อเสนชี้ความจุที่ลูกสูบทับเสนแสดง
ความจุทกี่ ำหนด
ความจุจริงทัง้ หมด (total graduated capacity) หมายถึง ความจุจริงของกระบอกฉีดอินซูลนิ ทีเ่ สนแสดงความจุ
เสนทีห่ า งทีส่ ดุ จากเสนศูนย
ความจุใชไดสงู สุด (maximum usable capacity) หมายถึง ความจุของกระบอกฉีดอินซูลนิ เมือ่ ดึงลูกสูบไป
จนถึงจุดสะดุดซึง่ กันไมใหลกู สูบหลุดออกจากตัวกระบอกไดงา ย
เสนชี้ความจุ (fiducial line) หมายถึง เสนรอบปลายลูกสูบเพื่อชี้ความจุ ณ เสนแสดงความจุที่อานได
ของกระบอกฉีดอินซูลิน
ปริ ม าตรสู ญ เปล า (dead space) หมายถึ ง ปริ ม าตรของเหลวที่ เ หลื อ อยู ใ นตั ว กระบอกและหั ว ฉี ด
เมือ่ ดันลูกสูบไปจนสุดกระบอก
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3. แบบ
3.1 กระบอกฉีดอินซูลนิ มี 8 แบบ คือ
3.1.1 แบบที่ 1 กระบอกฉี ด อิ น ซู ลิ น ที่ มี หั ว ฉี ด เป น รู ป กรวยตั ว ผู ค วามเรี ย วร อ ยละ 6 ไม มี เ ข็ ม ฉี ด
และบรรจุซองละหนึง่ หนวย
3.1.2 แบบที่ 2 กระบอกฉี ด อิ น ซู ลิ น ที่ มี หั ว ฉี ด เป น รู ป กรวยตั ว ผู ค วามเรี ย วร อ ยละ 6 ไม มี เ ข็ ม ฉี ด
มีฝาครอบหัวฉีดและฝาครอบแปนดัน
3.1.3 แบบที่ 3 กระบอกฉี ด อิ น ซู ลิ น ที่ มี หั ว ฉี ด เป น รู ป กรวยตั ว ผู ค วามเรี ย วร อ ยละ 6 พร อ มเข็ ม ฉี ด
ถอดออกได และบรรจุซองละหนึง่ หนวย
3.1.4 แบบที่ 4 กระบอกฉีดอินซูลนิ ทีม่ หี วั ฉีดเปนรูปกรวยตัวผคู วามเรียวรอยละ 6 พรอมเข็มฉีดถอดออกได
มีปลอกเข็มและฝาครอบแปนดัน
3.1.5 แบบที่ 5 กระบอกฉีดอินซูลินที่มีหัวฉีดแบบอื่น พรอมเข็มฉีดที่เจตนาไมใหถอดออก และบรรจุ
ซองละหนึง่ หนวย
3.1.6 แบบที่ 6 กระบอกฉีดอินซูลินที่มีหัวฉีดแบบอื่น พรอมเข็มฉีดที่เจตนาไมใหถอดออก มีปลอกเข็ม
และฝาครอบแปนดัน
3.1.7 แบบที่ 7 กระบอกฉีดอินซูลนิ ทีม่ เี ข็มฉีดติดถาวรทีป่ ลายกระบอก และบรรจุซองละหนึง่ หนวย
3.1.8 แบบที่ 8 กระบอกฉีดอินซูลนิ ทีม่ เี ข็มฉีดติดถาวรทีป่ ลายกระบอก มีปลอกเข็มและฝาครอบแปนดัน
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1

15
14
13
12
11

2
3
4
5
6
7
16
8

1 ปลอกเข็ ม (needle cap) ใช กั บ กระบอกฉี ด
อินซูลนิ แบบที่ 3 ถึงแบบที่ 8
2 ฝาครอบหัวฉีด (protective end cap) ใชกับ
กระบอกฉี ด อินซูลนิ แบบที่ 1 และแบบที่ 2
3 รูฉดี (nozzle lumen)
4 หัวฉีด (nozzle)
5 ตัวกระบอก (barrel)
6 ลูกสูบ (piston)
7 กันรัว่ (seal)
8 กานฉีด (plunger)
9 แปนดัน (push-button)
10 ฝาครอบแปนดัน (protective end cap)
11 ปกกระบอก (finger grips)
12 เสนชีค้ วามจุ (fiducial line)
13 เสนแสดงความจุระบุ (nominal capacity line)
14 เสนแสดงความจุ (graduation lines)
15 เสนศูนย (zero line)
16 ตัวรับฝาครอบแปนดัน

9
10
รูปที่ 1 สวนประกอบโดยทัว่ ไปของกระบอกฉีดอินซูลนิ
(ขอ 2.1)
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4. ความจุ
4.1 ความจุ
ตองมีความจุตามทีร่ ะบุไวทฉี่ ลาก และเกณฑความคลาดเคลือ่ นของความจุจริงเปนไปตามตารางที่ 1
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 10.2

5. รูปรางและสวนประกอบ
5.1 สเกลบอกปริมาตร
5.1.1 สเกล
5.1.1.1 เสนแสดงความจุตอ งหนาสม่ำเสมอและความหนาอยรู ะหวาง 0.2 มิลลิเมตร กับ 0.4 มิลลิเมตร
ตัง้ ฉากกับแนวแกนกระบอก เรียงรายเปนระยะๆ เทา ๆ กันระหวางเสนศูนยกบั เสนความจุระบุ และมี
ชวงสเกลเปนไปตามตารางที่ 1
5.1.1.2 เมือ่ จับกระบอกฉีดอินซูลนิ ตัง้ ขึน้ ในแนวดิง่ ปลายของเสนยาวและปลายของเสนสัน้ ตองยาวสม่ำเสมอ
ตรงกัน โดยยอมใหมเี กณฑความคลาดเคลือ่ น ± 0.5 มิลลิเมตร และตองอยใู นแนวเดียวกันตาม
แนวแกนกระบอก
5.1.1.3 เสนสัน้ ตองยาวประมาณครึง่ หนึง่ ของเสนยาว
5.1.1.4 เสนแสดงความจุและตัวเลขกำกับตองชัดเจน อานงาย และเปนสีทตี่ ดั กับสีของกระบอกฉีดอินซูลนิ
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ กรณีทตี่ อ งใชเครือ่ งวัด ใหวดั ดวยเครือ่ งวัดละเอียด 0.05 มิลลิเมตร
5.1.2 ตัวเลข
5.1.2.1 เสนแสดงความจุตอ งมีตวั เลขกำกับทุกๆ 5 หนวย และเสนที่ 5 หนวยใหเปนเสนยาว สำหรับกระบอก
ฉีดอินซูลนิ ขนาดความจุระบุ 0.3 มิลลิลติ ร และ 0.5 มิลลิลติ ร และมีตวั เลขกำกับทุกๆ 10 หนวย
และเสนที่ 10 หนวยใหเปนเสนยาวสำหรับกระบอกฉีดอินซูลินขนาดความจุระบุ 1.0 มิลลิลิตร
และ 2.0 มิลลิลติ ร
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
5.1.2.2 ความสูงของตัวเลขตองไมนอ ยกวา 3 มิลลิเมตร
การทดสอบใหวดั ดวยเครือ่ งวัดละเอียด 0.5 มิลลิเมตร
5.1.2.3 เมือ่ จับกระบอกฉีดอินซูลนิ ตัง้ ขึน้ ในแนวดิง่ โดยใหเสนศูนยอยบู นและเสนแสดงความจุอยดู า นหนา
ตัวเลขตองตั้งตรงในแนวดิ่งและอยูในตำแหนงแนวเสนปริมาตรแบงกึ่งกลางตัวเลข ตัวเลขตอง
อยใู กลแตไมตดิ กับเสนแสดงความจุนนั้ ๆ
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
5.1.3 ความยาวต่ำสุดของสเกลและชวงสเกล
ใหเปนไปตามตารางที่ 1
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ และวัดดวยเครือ่ งวัดละเอียด 0.5 มิลลิเมตร
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ตารางที่ 1 ความแรงของอินซูลนิ ความจุระบุ ความยาวต่ำสุดของสเกล ชวงสเกล
และเกณฑความคลาดเคลื่อนของความจุจริง
(ขอ 4.1 และขอ 5.1.3)
ใชกับอินซูลิน
ที่มีความแรง

U-100

U-40

ความจุระบุ

ความยาวต่ําสุด
ของสเกล

ชวงสเกล

ml

mm

units

0.3
0.3
0.5
1.0
1.0
0.5
0.5
1.0
2.0
2.0

41
41
43
57
57
43
43
50
60
60

0.5
1
1
1
2
0.5
1
1
1
2

เกณฑความคลาดเคลื่อนของ
ความจุจริง
ปริมาตรนอยกวา
ปริมาตรเทากับ
ครึ่งหนึ่งของ
หรือมากกวา
ความจุระบุ
ครึ่งหนึ่งของ
ความจุระบุ

±

(11/2%
ของความจุระบุ
+ 2 % ของ
ปริมาตรที่ฉีดออก)

±

5 % ของ
ปริมาตรที่ฉีดออก

5.2 ตัวกระบอกและปกกระบอก
5.2.1 ตองมีความยาวพอที่ทำใหกระบอกฉีดอินซูลินมีความจุเต็มที่มากกวาความจุระบุอยางนอยรอยละ 10
หรือกานฉีดตองสามารถเคลือ่ นเลยเสนแสดงความจุระบุไปไดไมนอ ยกวา 5 มิลลิเมตร
การทดสอบใหปฏิบตั ติ ามขอ 10.2 หรือวัดดวยเครือ่ งวัดละเอียด 0.5 มิลลิเมตร
5.2.2 ปกกระบอกตองมีขนาด รูปราง และความแข็งแรงเหมาะกับการใชงาน ตองปราศจากครีบและขอบคม
และตองทำใหจบั ยึดกระบอกฉีดอินซูลนิ ไดอยางมัน่ คงขณะใชงาน
5.2.3 ปกกระบอกตองยาวพอเพื่อกันไมใหกระบอกฉีดอินซูลินกลิ้งมากกวา 180 องศา เมื่อวางตัวกระบอก
บนพืน้ ราบทีเ่ อียงเปนมุม 10 องศา กับแนวระดับ
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
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5.3 ลูกสูบและกานฉีด
5.3.1 ตองออกแบบในลักษณะทีเ่ มือ่ จับตัวกระบอกดวยมือหนึง่ ตองสามารถกดกานฉีดไดดว ยนิว้ หัวแมมอื ของ
มือนัน้
เมือ่ ทดสอบตาม ISO 8537 Annex B แลว ลูกสูบและกานฉีดตองไมหลุดแยกออกจากกัน
5.3.2 ลูกสูบและกานฉีดตองดันเขาและดึงออกไดสะดวก และตองมีจดุ สะดุดกอนหลุดออกจากกัน
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
5.3.3 เมือ่ ดูดน้ำเต็มความจุของกระบอกฉีดอินซูลนิ แลวจับใหอยใู นแนวดิง่ ทัง้ กรณีปลายขึน้ และปลายลง ลูกสูบ
ตองไมเคลือ่ นทีไ่ ดดว ยมวลของลูกสูบเองและมวลของน้ำทีถ่ กู บรรจุอยใู นกระบอกฉีดอินซูลนิ นัน้
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
5.3.4 กระบอกฉีดอินซูลนิ เมือ่ มีเข็มติดอยู ตองใชแรงไมเกิน 15 นิวตัน เพือ่ ดันลูกสูบใหน้ำออกจากกระบอก
ฉีดอินซูลนิ
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม ISO 8537 Annex C
5.4 หัวฉีด
5.4.1 ขอตอรูปกรวยตัวผขู องกระบอกฉีดอินซูลนิ แบบที่ 1 ถึงแบบที่ 4 ตองเปนไปตาม มอก. 1387 เลม 1
5.4.2 ตำแหนงของรูหวั ฉีดตองอยใู นแนวเสนแกนของตัวกระบอก
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
5.5 เข็มฉีด
5.5.1 เข็มฉีดควรมีขนาดเสนผานศูนยกลางภายนอกระบุไมเกิน 0.3 มิลลิเมตร (30G) และยาวไมเกิน
8 มิลลิเมตร
5.5.2 เข็มฉีดสำหรับกระบอกฉีดอินซูลนิ แบบที่ 3 และแบบที่ 4
ตองเปนไปตาม มอก. 1398 สำหรับมิตแิ ละรายการทีต่ อ งทดสอบใหเปนไปตาม ISO 8537 Annex D
5.5.3 เข็มฉีดสำหรับกระบอกฉีดอินซูลนิ แบบที่ 5 ถึงแบบที่ 8
ตองเปนไปตาม ISO 9626 สำหรับมิตแิ ละรายการทีต่ อ งทดสอบใหเปนไปตาม ISO 8537 Annex D
ปลายเข็มตองเปนไปตาม มอก. 1398
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6. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
6.1 ลักษณะทัว่ ไป
พื้นผิวของกระบอกฉีดอินซูลินและเข็มฉีด (ในกรณีที่มีเข็มติดอยู) สวนที่สัมผัสกับอินซูลินตองสะอาด
ปราศจากฝนุ ผง
การตรวจสอบใหดดู น้ำกลัน่ จนเต็มกระบอกฉีด แลวฉีดใสกระจกนาฬิกาและตรวจพินจิ
6.2 ความเปนกรด-ดาง
คาความเปนกรด-ดางของของเหลวสกัด (ทีเ่ ตรียมตามภาคผนวก ก.) เปรียบเทียบกับของเหลวควบคุมจะ
แตกตางกันไดไมเกิน ± 1
การทดสอบใหวดั ดวยเครือ่ งวัดความเปนกรด-ดาง วัดทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (23 ± 2) องศาเซลเซียส
6.3 ปริมาณโลหะ
ตะกั่ ว ดี บุ ก สั ง กะสี และเหล็ ก รวมกั น ต อ งไม เ กิ น 5 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ ลิ ต ร และแคดเมี ย มต อ งไม เ กิ น
0.1 มิลลิกรัมตอลิตร
การทดสอบใหใชวธิ อี ะตอมิกแอบซอรปชันสเปกโทรเมทรีหรือวิธอี นื่ ทีเ่ ทียบเทา
6.4 การหลอลืน่ (ถามี)
ถาพืน้ ผิวภายในของกระบอกฉีดอินซูลนิ รวมถึงลูกสูบ และพืน้ ผิวภายนอกของเข็มฉีดยามีการใชสารหลอลืน่
ตองมองไมเห็นสารหลอลืน่ นัน้
การทดสอบใหทำโดยการตรวจพินจิ
6.5 ปริมาตรสูญเปลา
ตองไมเกินเกณฑทกี่ ำหนดในตารางที่ 2
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม ISO 8537 Annex E
ตารางที่ 2 ปริมาตรสูญเปลา
(ขอ 6.5)
แบบของ
ปริมาตรสูญเปลา สูงสุด
กระบอกฉีดอินซูลิน
ml
1 และ 2
0.07
3 และ 4
0.10
5 และ 6
0.02
7 และ 8
0.01
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6.6 การรัว่ ซึมทีล่ กู สูบ
6.6.1 เมือ่ ทดสอบตาม ISO 8537 Annex F แลว ตองไมมนี ้ำรัว่ ซึมทีบ่ ริเวณลูกสูบ
6.6.2 เมือ่ ทดสอบตาม ISO 8537 Annex B แลว ตองไมมอี ากาศรัว่ ซึมผานลูกสูบ โดยดูจากแมนอมิเตอร
6.7 การรัว่ ซึมทีเ่ ข็ม
6.7.1 ประกอบเข็มฉีดเขากับกระบอกฉีดแลวทดสอบตาม ISO 8537 Annex F ตองไมมนี ้ำรัว่ ซึมจนเกิดเปน
หยดน้ำหยดลงมาจากเข็มและสวนตอระหวางเข็มกับกระบอกฉีดภายในเวลา 30 วินาที
6.7.2 เมือ่ ทดสอบตาม ISO 8537 Annex G แลว ตองไมมฟี องอากาศผานออกมาอยางตอเนือ่ งจากชุดประกอบ
6.8 คุณลักษณะทางชีวภาพ
6.8.1 ความปราศจากเชือ้
ตองไมพบเชือ้ จุลนิ ทรียท กุ ชนิด
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม USP หัวขอ Sterility Tests
6.8.2 สารไพโรเจน
ตองเปนไปตามขอใดขอหนึง่ ดังตอไปนี้
1) ไมมสี ารไพโรเจน
2) ระดับเอ็นโดท็อกซิน (endotoxin) ไมเกิน 20.0 หนวยเอ็นโดท็อกซินตอชุด
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม USP หัวขอ Pyrogen Test หรือ Bacterial Endotoxins Test
6.8.3 ความเปนพิษ
ตองเปนไปตามขอใดขอหนึง่ ดังตอไปนี้
1) ไมเปนพิษอยางเฉียบพลันตอสัตวทดลอง หรือ
2) ไมเปนพิษตอเซลลเนือ้ เยือ่ เพาะเลีย้ ง
การทดสอบใหปฏิบตั ติ าม มอก. 764

7. การบรรจุ
7.1 กระบอกฉีดอินซูลนิ แบบที่ 1 แบบที่ 3 แบบที่ 5 และแบบที่ 7 ซึง่ เปนแบบไมมฝี าครอบ ใหบรรจุซองละ
1 หนวย สวนแบบที่ 2 แบบที่ 4 แบบที่ 6 และแบบที่ 8 ใหบรรจุซองละไมเกิน 12 หนวย
ซองบรรจุตองผนึกไดเรียบรอย ไมรั่วซึม สามารถรักษาสภาพปราศจากเชื้อไดตลอดระยะเวลาการเก็บ
ป อ งกั น ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ได ร ะหว า งการขนส ง และการเก็ บ รั ก ษา สะดวกต อ การใช ง าน
หากเปดผนึกแลวผนึกซ้ำไมได
การทดสอบการรัว่ ซึมใหปฏิบตั ติ ามขอ 10.3
7.2 ใหบรรจุกระบอกฉีดอินซูลินแตละซองบรรจุในภาชนะบรรจุรวมที่สะอาด แหง ปดไดสนิท และปองกัน
ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหวางการขนสงและการเก็บรักษา
7.3 หากมิ ไ ด ต กลงกั น เป น อย า งอื่ น ให ข นาดบรรจุ ร วมของกระบอกฉี ด อิ น ซู ลิ น ในแต ล ะภาชนะบรรจุ
เปน 10 ซอง 50 ซอง และ 100 ซอง และตองไมนอ ยกวาทีร่ ะบุไวทฉี่ ลาก
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8. เครือ่ งหมายและฉลาก
8.1 ทีก่ ระบอกฉีดอินซูลนิ ทุกกระบอก อยางนอยตองมีขอ ความ “U-40” หรือ “U-100”
8.2 ทีซ่ องบรรจุกระบอกฉีดอินซูลนิ ทุกซอง อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้
ใหเห็นไดงา ย ชัดเจน
(1) ขอความ “U-40” หรือ “U-100”
(2) ความจุเปนหนวยอินซูลนิ
(3) ความจุระบุ เปนมิลลิลติ ร
(4) ระบุเสนผานศูนยกลางภายนอกหรือขนาดเข็มฉีด (G) และความยาวของเข็มฉีด เปนมิลลิเมตร
สำหรับกระบอกฉีดอินซูลนิ แบบที่ 3 แบบที่ 4 แบบที่ 5 แบบที่ 6 แบบที่ 7 และแบบที่ 8
(5) ขอความ “ปราศจากเชือ้ ” และ “ใชไดครัง้ เดียว”
(6) คำเตือนมีความหมายวาหามใชถา ซองบรรจุชำรุดหรือเปดแลว (เฉพาะแบบทีบ่ รรจุซองละ 1 หนวย)
(7) รหัสรนุ ทีท่ ำ เดือน ปทที่ ำการฆาเชือ้ และหมดอายุการฆาเชือ้
(8) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
หมายเหตุ ถามีการใชรหัสสีแสดงขนาดของอินซูลิน ใหใชสีแดงสำหรับกระบอกฉีดอินซูลินขนาด U-40
ใชสีสมสำหรับกระบอกฉีดอินซูลินขนาด U-100 สามารถใชสีดังกลาวพิมพที่กระบอกฉีดอินซูลิน
ฝาครอบหัวฉีด ฝาครอบแปนดัน และ/หรือซองบรรจุ

8.3 ที่ภาชนะบรรจุรวมเพื่อการขนสงและเก็บรักษาทุกหนวย อยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจง
รายละเอียด ตอไปนีใ้ หเห็นไดงา ย ชัดเจน
(1) ชือ่ ผลิตภัณฑตามมาตรฐานนีห้ รือชือ่ อืน่ ทีส่ อื่ ความหมายวาเปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานนี้
(2) ขอความ “U-40” หรือ “U-100”
(3) ความจุระบุ เปนมิลลิลติ ร
(4) จำนวน
(5) ขอความ “ปราศจากเชือ้ ” และ “ใชไดครัง้ เดียว”
(6) วิธเี ก็บรักษาเพือ่ ปองกันมิใหกระบอกฉีดอินซูลนิ หรือซองบรรจุเสือ่ มสภาพ หรือสูญเสียภาวะปราศจาก
เชื้อ
(7) รหัสรนุ ทีท่ ำ เดือน ปทที่ ำการฆาเชือ้ และหมดอายุการฆาเชือ้
(8) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน
8.4 ในกรณีทใี่ ชภาษาตางประเทศ ตองมีความหมายตรงกับภาษาไทยทีก่ ำหนดไวขา งตน

9. การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
9.1 การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน ใหเปนไปตามภาคผนวก ข.
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10. การทดสอบ
10.1 ขอกำหนดทัว่ ไป
10.1.1 ให ใ ช วิ ธี ท ดสอบที่ กำหนดในมาตรฐานนี้ ห รื อ วิ ธี อื่ น ใดที่ ใ ห ผ ลเที ย บเท า ในกรณี ที่ มี ข อ โต แ ย ง
ใหใชวธิ ที กี่ ำหนดในมาตรฐานนี้
10.1.2 หากมิ ไ ด กำหนดเป น อย า งอื่ น น้ำ กลั่ น และสารเคมี ที่ ใ ช ต อ งมี ค วามบริ สุ ท ธิ์ เ หมาะสำหรั บ ใช
ในการวิเคราะห
10.2 การทดสอบความจุ
10.2.1 ภาวะทดสอบ
ใหทำการทดสอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ (23 ± 2) องศาเซลเซียส
10.2.2 เครื่องมือ
เครือ่ งชัง่ ทีช่ งั่ ไดละเอียด ± 1 มิลลิกรัม
10.2.3 วิธที ดสอบ
10.2.3.1 ใหตดิ เข็มเขากับกระบอกฉีดอินซูลนิ ตัวอยาง
10.2.3.2 ดูดน้ำเขากระบอกฉีดอินซูลนิ ตัวอยางจนเต็มความจุระบุ ไลอากาศภายในตัวกระบอกฉีดอินซูลนิ
ตัวอยางออก ดึงกานฉีดจนกระทัง่ เสนชีค้ วามจุสมั ผัสกับเสนแสดงความจุ
10.2.3.3 เช็ดภายนอกกระบอกฉีดอินซูลนิ ตัวอยางใหแหง
10.2.3.4 ดันกานฉีดจนสุดตัวกระบอก นำน้ำทีไ่ ดจากกระบอกฉีดอินซูลนิ ตัวอยางไปชัง่
10.2.4 วิธคี ำนวณ
คำนวณหาความจุ จากสูตร
ปริมาตรน้ำในกระบอกฉีดอินซูลนิ เปนมิลลิลติ ร = 1.002 m
เมือ่ m คือ มวลของน้ำ เปนกรัม
10.3 การทดสอบการรัว่ ซึมของซองบรรจุ
10.3.1 เครื่องมือ
10.3.1.1 เครือ่ งดูดสุญญากาศแบบไมใชน้ำมัน (oil free vacuum pump)
10.3.1.2 ภาชนะปดปรับความดันได
10.3.2 วิธที ดสอบ
10.3.2.1 วางซองบรรจุตวั อยางในภาชนะปด ปดฝา แลวปดขอตอ
10.3.2.2 ตอเครือ่ งดูดสุญญากาศกับขอตอของภาชนะปด
10.3.2.3 เปดเครื่องดูดสุญญากาศดูดอากาศออกจนกระทั่งความดันลดลงเปน (-65 ± 5) กิโลพาสคัล
ปดเครื่อง ปลอยทิ้งไวเปนเวลา 1 นาที แลวตรวจพินิจ ซองบรรจุตัวอยางตองพอง จึงจะถือวา
ซองบรรจุปด ผนึกใหเรียบรอย
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ภาคผนวก ก.
วิธีเตรียมของเหลวสกัดและของเหลวควบคุม
(ขอ 6.2 และขอ 6.3)
ก.1 ของเหลวสกัด
เตรียมโดยนำกระบอกฉีดอินซูลนิ ตัวอยางพรอมเข็มฉีด (ถามี) จำนวน 10 กระบอกมาดูดน้ำกลัน่ ทีก่ ลัน่ ใหม
ใหไดปริมาตรเทากับความจุระบุของกระบอกฉีดอินซูลินตัวอยาง แลวเก็บไวในที่อุณหภูมิ (37 +30 )
องศาเซลเซี ย ส เป น เวลา 8 ชั่ ว โมง หลั ง จากนั้ น ฉี ด น้ำ กลั่ น ออกจากกระบอกฉี ด อิ น ซู ลิ น ตั ว อย า ง
ทัง้ หมดแลวรวมกัน ในภาชนะแกวบอโรซิลเิ คตทีม่ ฝี าปดสนิท
ก.2 ของเหลวควบคุม
เตรียมโดยใชน้ำกลั่นชนิดเดียวกันกับที่ใชเตรียมของเหลวสกัด นำไปเก็บไวในภาชนะแกวบอโรซิลิเคต
ทีม่ ฝี าปดสนิทอีกใบหนึง่ แลวเก็บไวทอี่ ณ
ุ หภูมิ (37 +30 ) องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 ชัว่ โมง
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ภาคผนวก ข.
การชักตัวอยางและเกณฑตดั สิน
(ขอ 9.1)
ข.1 รุน ในที่นี้ หมายถึง กระบอกฉีดอินซูลินแบบเดียวกัน ที่มีสวนประกอบเหมือนกัน หนวยบรรจุอินซูลิน
ความจุระบุ และมิติเดียวกัน ทำจากวัสดุอยางเดียวกัน โดยกรรมวิธีเดียวกัน ที่ทำหรือสงมอบหรือซื้อขาย
ในระยะเวลาเดียวกัน
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 จำนวนตั ว อย า งที่ ไ ม เ ป น ไปตามข อ 5. ข อ 6.1 ข อ 7. และข อ 8. ในแต ล ะรายการ
ตองไมเกินเลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนดในตารางที่ ข.1 จึงจะถือวากระบอกฉีดอินซูลินรุนนั้น
เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ตารางที่ ข.1 แผนการชักตัวอยางสำหรับการทดสอบรูปรางและสวนประกอบ ลักษณะทัว่ ไป การบรรจุ
และเครื่องหมายและฉลาก
(ขอ ข.2.1)

ขนาดรุน
กระบอก
ไมเกิน 35 000
35 001 ถึง 150 000
เกิน 150 000

ขนาดตัวอยาง
กระบอก
20
32
50

เลขจํานวน
ที่ยอมรับ
3
5
7

ข.2.2 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบความจุ การหลอลื่น (ถามี) ปริมาตรสูญเปลา
การรัว่ ซึมทีล่ กู สูบ และการรัว่ ซึมทีเ่ ข็ม
ข.2.2.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน ตามจำนวนทีก่ ำหนดในตารางที่ ข.2
ข.2.2.2 จำนวนตัวอยางทีไ่ มเปนไปตามขอ 4.1 ขอ 6.4 ขอ 6.5 ขอ 6.6 และขอ 6.7 ในแตละรายการ
ตองไมเกินเลขจำนวนที่ยอมรับที่กำหนดในตารางที่ ข.2 จึงจะถือวากระบอกฉีดอินซูลินรุนนั้น
เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
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ตารางที่ ข.2 แผนการชักตัวอยางสำหรับการทดสอบความจุ การหลอลืน่ (ถามี) ปริมาตรสูญเปลา
การรัว่ ซึมทีล่ กู สูบ และการรัว่ ซึมทีเ่ ข็ม
(ขอ ข.2.2)
ขนาดรุน
กระบอก
ไมเกิน 35 000
35 001 ถึง 150 000
เกิน 150 000

ขนาดตัวอยาง
กระบอก
20
32
50

เลขจํานวน
ที่ยอมรับ
2
3
5

ข.2.3 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบความเปนกรด-ดาง และปริมาณโลหะ
ข.2.3.1 ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน จำนวน 10 กระบอก ในกรณีทตี่ วั อยางไมพอ ใหชกั ตัวอยาง
โดยวิธีสุมเพิ่มขึ้นเปนสองเทาหรือมากขึ้นโดยลำดับ จนไดปริมาตรของของเหลวสกัดเพียงพอ
สำหรับการทดสอบ
ข.2.3.2 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 6.2 และขอ 6.3 จึงจะถือวากระบอกฉีดอินซูลนิ รนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑที่
กำหนด
ข.2.4 การชักตัวอยางและการยอมรับสำหรับการทดสอบคุณลักษณะทางชีวภาพ
ข.2.4.1 สำหรับการทดสอบจุลนิ ทรีย ใหชกั ตัวอยางโดยวิธสี มุ จากรนุ เดียวกัน จำนวน 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
กระตาย และใหสำรองตัวอยางไวอีกในจำนวนเพียงพอที่จะบรรจุสารละลายสำหรับใชฉีดกระตาย
9 ตัว ในปริมาณ 10 มิลลิลติ รตอกิโลกรัมของน้ำหนักกระตาย ในกรณีทตี่ อ งทดสอบใหม
ข.2.4.3 สำหรับการทดสอบสารพิษ ใหชักตัวอยางโดยวิธีสุมจากรุนเดียวกัน ในจำนวนเพียงพอที่จะบรรจุ
สารละลายสำหรั บ ใช ฉี ด หนู 10 ตั ว ในปริ ม าณตั ว ละ 1.0 มิ ล ลิ ลิ ต ร และให สำรองไว อี ก
ในจำนวนเพียงพอที่จะบรรจุสารละลายสำหรับใชฉีดหนู 20 ตัว ในปริมาณตัวละ 1.0 มิลลิลิตร
ในกรณีทตี่ อ งทดสอบใหม
ข.2.4.4 ตัวอยางตองเปนไปตามขอ 6.8 จึงจะถือวากระบอกฉีดอินซูลนิ รนุ นัน้ เปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนด
ข.3 เกณฑตดั สิน
ตัวอยางกระบอกฉีดอินซูลนิ ตองเปนไปตามขอ ข.2.1.2 ขอ ข.2.2.2 ขอ ข.2.3.2 และขอ ข.2.4.4 ทุกขอ
จึงจะถือวากระบอกฉีดอินซูลนิ รนุ นัน้ เปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
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