
 

คุณลักษณะเฉพาะรายการวัสดุการแพทย์ที่จะจัดซื้อร่วม ปี 2564 

 

  คุณลักษณะเฉพาะรายการที่ 111 - Syringe BCG with needle No.26 x ½”   

  คุณลักษณะเฉพาะรายการที ่112 - Sterile insulin 0.5 ml with needle No.29 x ½”  

  คุณลักษณะเฉพาะรายการที่ 113 - Sterile insulin 1 ml with needle No.29 x ½” 

  คุณลักษณะเฉพาะรายการที่ 114 - Sterile insulin 0.5 ml with needle No.30 x 8mm 

  คุณลักษณะเฉพาะรายการที่ 115 - Sterile insulin 1 ml with needle No.30 x 8mm 

 

 1.  อุปกรณ์ซ่ึงประกอบดว้ยตวักระบอกกลวงแสดงปริมาตรและกา้นฉีดท่ีเคล่ือนท่ีไปมาได ้ ปลายดา้นหน่ึงของตวั

กระบอกมีลกัษณะเป็นหวัฉีด  นาํไปผา่นกรรมวิธีการฆ่าเช้ือโดยการใชก๊้าซเอทิลีนออกไซด ์ การฉายรังสีแกมมา    หรือการ

ฉายรังสีอ่ืนๆ   ใชส้าํหรับฉีดยาอินซูลินเขา้สู่ร่างกายผา่นทางชั้นใตผ้ิวหนงั     

 2. กระบอกฉีดอินซูลินท่ีใชก้บัอินซูลินท่ีมีความแรงอินซูลิน 40 หน่วยของอินซูลินต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร (U-40) 

และอินซูลินท่ีมีความแรงอินซูลิน 100 หน่วยของอินซูลินต่อลูกบาศกเ์ซนติเมตร (U-100) ท่ีผลิตหรือนาํเขา้เพื่อขายใน

ประเทศตอ้งมีมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมวา่ดว้ยเร่ือง มาตรฐานผลิตภณัฑ ์อุตสาหกรรมกระบอก

ฉีดอินซูลินปราศจากเช้ือชนิดใชค้ร้ังเดียว (มอก.2084-2552) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง กระบอกฉีดอินซูลิน

ปราศจากเช้ือชนิดใชค้ร้ังเดียว ลงวนัท่ี 29 ธันวาคม 2553 

3. ความจุ  กระบอกฉีดยาตอ้งมีความจุตาม  ความจุท่ีระบุ 

4. มาตราส่วน 

4.1 มาตราส่วนแสดงความจุ  เส้นแสดงความจุ  ตวัเลขแสดงปริมาตร  และเคร่ืองหมายอ่ืนๆ  บนกระบอกฉีดยา

ดา้นนอกตอ้งชดัเจน  โดยใชสี้ท่ีตดักบักระบอกฉีดยา   เส้นแสดงความจุและตวัเลขตอ้งไม่ทบักนั  ปราศจาก

รอยเลอะหรือเป้ือน  และตอ้งไม่ลบเลือน 

4.2 เส้นแสดงความจุ  ความหนาของเส้นแสดงความจุตอ้งสมํ่าเสมอมีขนาด 0.2-0.4  มิลลิเมตร  และอยูใ่น

แนวตั้งฉากกบัแกนกลางของกระบอกฉีดยา  ความยาวเส้นแสดงความจุเส้นสั้นตอ้งมีความยาวไม่น้อยกวา่

คร่ึงหน่ึงของเส้นแสดงความจุเส้นยาว 

5 ตวักระบอก 

5.1 ตวักระบอกตอ้งมีรูปร่างทรงกระบอก  ตั้งแต่เส้นศูนยจ์นถึงปีกกระบอก 

5.2 ตวักระบอกตอ้งมีความใสพอท่ีจะอ่านปริมาตรของของเหลวท่ีอยูภ่ายในกระบอกได ้ เม่ือทดสอบดว้ยการ

บรรจุของเหลวใสไม่มีสี 

5.3 ตวักระบอกตอ้งปราศจากรอยแตก  รอยขีดข่วน 

5.4 ผิวดา้นในของตวักระบอกท่ีสัมผสักบัของเหลวตอ้งปราศจากสารปนเป้ือนและส่ิงแปลกปลอม 

5.5 ปีกกระบอกตอ้งมีขนาด  รูปร่าง  และความแข็งแรงท่ีเหมาะสม  ทาํให้สามารถจบักระบอกฉีดยาใชไ้ดส้ะดวก 

5.6 ตวักระบอกทาํจากวสัดุท่ีไม่เป็นพิษ  และไม่ทาํปฏิกิริยากบัยาทุกชนิด 

5.7 ปลายกระบอกฉีด  ตอ้งสวมทบักบัเขม็ฉีดยาไดแ้น่น  ไม่หลุดง่าย 

เอกสารแนบที่ 2  
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6 ลูกสูบและกา้นฉีด 

6.1 เม่ือลูกสูบอยูใ่นตวักระบอกตอ้งปรากฏขอบท่ีแน่นอน  และเห็นไดช้ดัเจนแสดงเป็นเส้นบ่งช้ีความจุซ่ึงตอ้ง

อยูใ่นระนาบตั้งฉากกบัแกนของกระบอก 

6.2  กา้นฉีดตอ้งมีสัณฐานตรง  และไม่โก่งงอเวลาใชง้าน 

5.3 ลูกสูบตอ้งเคล่ือนท่ีไปมาไดส้ะดวกสมํ่าเสมอ ตลอดความยาวของกระบอกฉีดยาท่ีมีเส้นแสดงความจุ  เม่ือ

จบักระบอกฉีดยาในมือขา้งหน่ึงสามารถใชน้ิ้วหัวแม่มือดนักา้นฉีดไดง่้าย  และหลงัจากดนักา้นฉีดจนติดดา้นหน่ึง

ของกระบอกฉีดยา   สามารถดึงกา้นฉีดยอ้นกลบัไดง่้ายอีกดว้ย 

5.4 ทาํจากวสัดุท่ีไม่เป็นพิษ  และไม่ทาํปฏิกิริยากบัยาทุกชนิด 

6.  หวัฉีด    แนวกลางของหวัฉีด  ตอ้งเป็นแนวเดียวกนักบัแนวแกนกลางของตวักระบอก 

7. การร่ัวซึม : ตอ้งไม่พบการร่ัวซึมของนํ้าท่ีบริเวณลูกสูบและหวัฉีด  และตอ้งไม่พบการร่ัวซึมของอากาศท่ีบริเวณ

ลูกสูบ 

8. การหล่อล่ืน  สารหล่อล่ืนท่ีใชเ้พื่อให้ลูกสูบเคล่ือนท่ีไดส้ะดวก  ตอ้งไม่ก่อให้เกิดสารพิษหรือผลเสียต่อยาอินซูลิน

เม่ือใชใ้นสภาพปกติ   

9. การบรรจุ 

9.1 การบรรจุกระบอกฉีดยาแต่ละหน่วยในซองบรรจุปิดสนิท  หรืออยู่ในลกัษณะของกระบอกฉีดยาแต่ละหน่วย

ท่ีมีท่ีปิดป้องกนัหวัทา้ย 

9.2 วสัดุท่ีใชท้าํซองบรรจุและการออกแบบซองบรรจุ  หรือวสัดุท่ีใชท้าํกระบอกฉีดยาและท่ีปิดป้องกนัหวัทา้ย  

สําหรับกระบอกฉีดยา   ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กระบอกฉีดยา     และสามารถคงสภาพความ

ปราศจากเช้ือของกระบอกฉีดยาท่ีบรรจุอยู่ได ้ เม่ือเก็บรักษาภายใต้สภาวะท่ีแห้ง  สะอาด  และมีอากาศ

ถ่ายเทอย่างเพียงพอ   และสามารถป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งและการเก็บ

รักษา 

9.3 ซองบรรจุแขง็แรง  เม่ือสัมผสักบันํ้าหรือแอลกอฮอลไ์ม่เปียก 

10. ผา่นกรรมวิธีการฆ่าเช้ือโดยการใชก๊้าซเอทิลีนออกไซด ์ การฉายรังสีแกมมา  หรือการฉายรังสีอ่ืนๆ       

และระบุวิธีการฆ่าเช้ือไวท่ี้บริเวณขา้งกล่อง 

11.  syringes for insulin เข็มต้องติดกับกระบอกฉีดยา (แบบ fix)  ส่วน Tuberculin Syringe เข็มต้องไม่ติดกับ

กระบอกฉีดยา (แบบ ไม่ fix)   ตัวเข็มทําจาก STAINLESS STEEL  ตามมาตรฐานทางการแพทย์  เข็มมีความแข็งแรง  ปลาย

แหลมคม  ไม่ขรุขระ  ผิวเรียบ  ลื่น 

12.   ปลอกหุม้เขม็   มีลกัษณะแขง็  สวมครอบเขา้กบักระบอกฉีดไดส้ะดวก  กระชบัแน่นไม่เล่ือนหลุด 

  13. การแสดงฉลาก : การแสดงฉลากท่ีกระบอกฉีดอินซูลินทุกกระบอก อยา่งน้อยตอ้งมีขอ้ความระบุ 

ความแรงของอินซูลินท่ีมุ่งหมายใชด้ว้ย เช่น “U-40” “U-100”        

 14.  การแสดงฉลากบนซองบรรจุกระบอกฉีดอินซูลินแต่ละซองตอ้งมีขอ้ความเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ ทั้งน้ี 

อาจมีขอ้ความภาษาอ่ืนท่ีมีความหมายตรงกนัดว้ยก็ได ้โดยแสดงรายละเอียดอยา่งนอ้ยดงัน้ี 

  (1) ขอ้ความระบุความแรงของอินซูลินท่ีมุ่งหมายใชด้ว้ย เช่น “U-40” “U-100” หรือถา้มี 

การใชสี้แสดงขนาดของอินซูลิน ใหใ้ชสี้แดง สาํหรับกระบอกฉีดอินซูลินขนาด U-40 และใชสี้ส้มสาํหรับ 
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กระบอกฉีดอินซูลินขนาด U-100 โดยสามารถใชสี้ดงักล่าวพิมพท่ี์กระบอกฉีดอินซูลิน ฝาครอบหวัฉีด 

ฝาครอบแป้นดนั และ/หรือซองบรรจุ 

  (2) ความจุเป็นหน่วยอินซูลิน 

  (3) ความจุระบุเป็นมิลลิลิตร 

  (4) ช่ือ เคร่ืองหมายการคา้หรือช่ือการคา้ของผูผ้ลิตหรือเจา้ของผลิตภณัฑ ์

  (5) เลขท่ีหรืออกัษรแสดงคร้ังท่ีผลิต 

  (6) วิธีการฆ่าเช้ือ 

  (7) ขอ้ความหรือสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายวา่ ปราศจากเช้ือ 

  (8) ขอ้ความหรือสัญลกัษณ์ท่ีมีความหมายวา่ ใชไ้ดค้ร้ังเดียว 

  (9) เดือนปีท่ีทาํการฆ่าเช้ือ 

  (10) เดือนปีท่ีหมดอายกุารฆ่าเช้ือ 

  (11) คาํเตือนท่ีมีความหมายแสดงวา่ไม่ให้นาํไปใชถ้า้ซองบรรจุชาํรุดหรือเปิดแลว้ (เฉพาะแบบ 

ท่ีบรรจุซองละ 1 หน่วย) 

  (12) ระบุขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางภายนอกหรือขนาดเขม็ฉีด (G) และความยาวของเขม็ฉีด 

เป็นมิลลิเมตรสาํหรับกระบอกฉีด อินซูลินแบบพร้อมเขม็ 

         15. การแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุรวมเพื่อการเก็บรักษาและขนส่งทุกหน่วย ตอ้งมีขอ้ความเป็นภาษาไทย แต่จะมี

ขอ้ความภาษาอ่ืนท่ีมีความหมายตรงกนัดว้ยก็ได ้โดยแสดงรายละเอียดอยา่งนอ้ยดงัน้ี 

  (1) ช่ือกระบอกฉีดอินซูลิน 

  (2) ขอ้ความระบุความแรงของอินซูลินท่ีมุ่งหมายใชด้ว้ย เช่น “U-40” “U-100” 

  (3) ความจุระบุเป็นมิลลิลิตร 

  (4) ช่ือและสถานท่ีตั้งสถานท่ีผลิต หรือนาํเขา้แลว้แต่กรณี สาํหรับกระบอกฉีดอินซูลิน 

ท่ีนาํเขา้ใหแ้สดงช่ือสถานท่ีผลิตและประเทศผูผ้ลิตดว้ย 

  (5) จาํนวนกระบอกฉีดอินซูลินท่ีบรรจุ 

  (6) เลขท่ีหรืออกัษรแสดงคร้ังท่ีผลิต 

  (7) วิธีการฆ่าเช้ือ 

  (8) วิธีการเก็บรักษาเพื่อป้องกนัมิใหก้ระบอกฉีดอินซูลิน หรือซองบรรจุเส่ือมคุณภาพ 

หรือสูญเสียสภาวะปราศจากเช้ือ 

  (9) ขอ้ความวา่ “ปราศจากเช้ือ” 

  (10) ขอ้ความวา่ “ใชไ้ดค้ร้ังเดียว” แสดงดว้ยอกัษรสีแดง 

  (11) ขอ้ความวา่ “หา้มนาํไปใชถ้า้ซองบรรจุชาํรุด หรือเปิดแลว้” 


