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ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กระบอกฉีดอินซูลินปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว
เพื่อให้การควบคุมเครื่องมือแพทย์เป็น ไปอย่างมีประสิท ธิภาพและสอดคล้องกับการควบคุม
เครื่องมือแพทย์ในระดับสากล จึงเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานของกระบอกฉีดอินซูลินปราศจากเชื้อชนิด
ใช้ครั้งเดียว เพื่อให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ดีและปลอดภัยในการใช้
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ มาตรา ๖ (๒) (๔) (๖) (๑๓) มาตรา ๔๔ วรรคสอง
และมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓
มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย บั ญ ญัติให้กระทํ า
โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการเครื่องมือแพทย์ออกประกาศไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ กระบอกฉีดอินซูลินปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว ซึ่งต่อไปในประกาศนี้จะเรียกว่า
“กระบอกฉีดอินซูลิน” หมายความว่า อุปกรณ์สําหรับใช้ฉีดอินซูลิน เข้าสู่ร่างกาย ผ่านกรรมวิธีทําให้
ปราศจากเชื้อแล้วและใช้งานเพียงครั้งเดียว
ข้อ ๒ ให้กระบอกฉีดอินซูลินครอบคลุมเฉพาะกระบอกฉีดอินซูลินปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว
ทั้งแบบมีเข็มฉีดและไม่มีเข็มฉีด ที่ใช้กับอินซูลิน ทุกความแรง แต่ไม่รวมถึงกระบอกฉีด อินซูลิน ที่บรรจุ
อินซูลินสําเร็จ
ข้อ ๓ กระบอกฉีด อิน ซูลิน ที่ใช้กับอิน ซูลิน ที่มีค วามแรงอินซูลิน 40 หน่ว ยของอิน ซูลิน
ต่อลูกบาศก์เซนติเมตร (U-40) และอินซูลินที่มีความแรงอินซูลิน 100 หน่วยของอินซูลินต่อลูกบาศก์
เซนติเมตร (U-100) ที่ผลิตหรือนําเข้าเพื่อขายในประเทศต้องมีมาตรฐานเป็นไปตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่อง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระบอกฉีดอินซูลินปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว
(มอก.2084-2552) หรือตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องดังกล่าวซึ่งจะประกาศใช้ต่อไป
แล้ว แต่ก รณี ในหัว ข้อ บทนิย าม แบบ ความจุ รูปร่ างและส่ ว นประกอบ คุณ ลักษณะที่ ต้องการ
การบรรจุ การชักตัวอย่างและเกณฑ์การตัดสิน และการทดสอบ
ข้อ ๔ ให้กระบอกฉีดอินซูลินที่ผลิตหรือนําเข้าเพื่อขายในประเทศที่ใช้กับอินซูลินที่มีความแรง
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ ๓ เป็นเครื่องมือแพทย์ที่ผู้ผลิตและผู้นําเข้าต้องแจ้งรายการละเอียด
ข้อ ๕ การแสดงฉลากที่กระบอกฉีด อิน ซูลิน ทุก กระบอก อย่างน้อยต้องมีข้อความระบุ
ความแรงของอินซูลินที่มุ่งหมายใช้ด้วย เช่น “U-40” “U-100”
ข้อ ๖ การแสดงฉลากบนซองบรรจุ ก ระบอกฉีด อิ น ซู ลิ น แต่ ล ะซองต้ อ งมี ข้ อ ความเป็ น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ อาจมีข้อความภาษาอื่น ที่มีค วามหมายตรงกัน ด้วยก็ได้ โดยแสดง
รายละเอียดอย่างน้อยดังนี้
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(๑) ข้อความระบุความแรงของอินซูลินที่มุ่งหมายใช้ด้วย เช่น “U-40” “U-100” หรือถ้ามี
การใช้สีแสดงขนาดของอินซูลิน ให้ใช้สีแดง สําหรับกระบอกฉีดอินซูลินขนาด U-40 และใช้สีส้มสําหรับ
กระบอกฉีดอินซูลินขนาด U-100 โดยสามารถใช้สีดังกล่าวพิมพ์ที่กระบอกฉีดอินซูลิน ฝาครอบหัวฉีด
ฝาครอบแป้นดัน และ/หรือซองบรรจุ
(๒) ความจุเป็นหน่วยอินซูลิน
(๓) ความจุระบุเป็นมิลลิลิตร
(๔) ชื่อ เครื่องหมายการค้าหรือชื่อการค้าของผู้ผลิตหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์
(๕) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
(๖) วิธีการฆ่าเชื้อ
(๗) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ปราศจากเชื้อ
(๘) ข้อความหรือสัญลักษณ์ที่มีความหมายว่า ใช้ได้ครั้งเดียว
(๙) เดือนปีที่ทําการฆ่าเชื้อ
(๑๐) เดือนปีที่หมดอายุการฆ่าเชื้อ
(๑๑) คําเตือนที่มีความหมายแสดงว่าไม่ให้นําไปใช้ถ้าซองบรรจุชํารุดหรือเปิดแล้ว (เฉพาะแบบ
ที่บรรจุซองละ ๑ หน่วย)
(๑๒) ระบุขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหรือขนาดเข็มฉีด (G) และความยาวของเข็มฉีด
เป็นมิลลิเมตรสําหรับกระบอกฉีด อินซูลินแบบพร้อมเข็ม
ข้อ ๗ การแสดงฉลากบนภาชนะบรรจุรวมเพื่อการเก็บรักษาและขนส่งทุกหน่วย ต้องมี
ข้อความเป็นภาษาไทย แต่จะมีข้อความภาษาอื่นที่มีความหมายตรงกันด้วยก็ได้ โดยแสดงรายละเอียด
อย่างน้อยดังนี้
(๑) ชื่อกระบอกฉีดอินซูลิน
(๒) ข้อความระบุความแรงของอินซูลินที่มุ่งหมายใช้ด้วย เช่น “U-40” “U-100”
(๓) ความจุระบุเป็นมิลลิลิตร
(๔) ชื่อและสถานที่ตั้ งสถานที่ผ ลิต หรือ นํา เข้ าแล้ว แต่ก รณี สํา หรั บกระบอกฉีด อิน ซูลิ น
ที่นําเข้าให้แสดงชื่อสถานที่ผลิตและประเทศผู้ผลิตด้วย
(๕) จํานวนกระบอกฉีดอินซูลินที่บรรจุ
(๖) เลขที่หรืออักษรแสดงครั้งที่ผลิต
(๗) วิธีการฆ่าเชื้อ
(๘) วิ ธี ก ารเก็ บ รั ก ษาเพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ ก ระบอกฉี ด อิ น ซู ลิ น หรื อ ซองบรรจุ เ สื่ อ มคุ ณ ภาพ
หรือสูญเสียสภาวะปราศจากเชื้อ
(๙) ข้อความว่า “ปราศจากเชื้อ”
(๑๐) ข้อความว่า “ใช้ได้ครั้งเดียว” แสดงด้วยอักษรสีแดง
(๑๑) ข้อความว่า “ห้ามนําไปใช้ถ้าซองบรรจุชํารุด หรือเปิดแล้ว”
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(๑๒) เดือนปีที่ทําการฆ่าเชื้อ
(๑๓) เดือนปีที่หมดอายุการฆ่าเชื้อ
ข้อ ๘ ให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตหรือนําเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุ ข ฉบับ ที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๓๗) อยู่ ในวั น ที่ ป ระกาศฉบับ นี้ ใช้ บัง คั บ ยัง คงใช้ มาตรฐาน
ตามคุ ณ ภาพ มาตรฐานและข้อ กําหนดของกระบอกฉีด ยาอิ น ซูลิ น ปราศจากเชื้อชนิด ใช้ได้ ครั้ง เดีย ว
(คมพ.๕-๒๕๓๗) และฉลากตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปได้ไม่เกินหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้
มีผลใช้บังคับ
ให้ผู้ขายเครื่องมือแพทย์ตามวรรคหนึ่ง สามารถขายเครื่องมือแพทย์ของตนต่อไปได้จนกว่า
เครื่องมือแพทย์จะหมดอายุ หรือระงับการขายเครื่องมือแพทย์นั้นหากพบว่ามีความไม่ปลอดภัยในการใช้
ข้อ ๙ ในกรณีที่มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงอุต สาหกรรมว่าด้ว ย
เรื่องกระบอกฉีดอินซูลินปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียวตามข้อ ๓ ให้ผู้ผลิตหรือผู้นําเข้ายังคงใช้มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับเดิมนั้นต่อไปได้ภายในกําหนดเวลาไม่เกิน
หนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับใหม่มีผลใช้บังคับ
ข้อ ๑๐ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓
จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

