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ถงุมือทางการแพทยเปน 1ใน 3 ประเภท
ท่ีทํามาจากยางธรรมชาติหรือยางสงัเคราะห ซึง่
ประวัติความเปนมายอนกลับไปรอยกวาปกอน
ในชวงศตวรรษท่ี 19 นายแพทยวิลเลยีม ฮัลสเตด
เปนคนแรกท่ีคิดคนถงุมือยางข้ึนมา จดุประสงค
เพ่ือแกปญหาการแพนํ้ายาฆาเชือ้โรคของพยาบาล
แผนกศัลยกรรม หลังจากนัน้มีความนยิมใชถุง
มือยางกนัอยางแพรหลาย โดยถุงมือยางท้ัง 3
ประเภท มีดังตอไปนี้

 ถุงมือยางที่ ใช ในทางการแพทย
(Medical Gloves) สาํหรับใชปองกนัมือจากสาร
เคมี เชือ้โรค และสิง่สกปรกตางๆ ถงุมือยางท่ีใช
สําหรับทางการแพทยยงัแบงไดอีก 2 แบบ คือ

 ถุงมือยางใชในการผาตัดหรือทาง
ศลัยกรรม (Surgical Gloves) มีลักษณะเนือ้บาง
เหนยีว ยาวถงึขอศอก มีความแข็งแรง และตอง
ผานการฆาเชือ้ 100% การบรรจหีุบหอ แบงเปน
บรรจุท้ังขางซายและขวาในหอเดียว หรือบรรจุ
ขางละหนึง่หอเพือ่สะดวกเวลาใชงาน ถงุมือยาง
ประเภทนีใ้ชเพียงคร้ังเดียวแลวท้ิง วัตถุดิบท่ีใช
คือน้าํยางธรรมชาติเปนหลัก ใชเทคโนโลยข้ัีนสงู
ในการผลิต เพราะตองใหไดถงุมือยางท่ีมีความ
สะอาดและคุณภาพชั้นเลิศ

 ถุงมือยางใชในการตรวจโรคทั่วไป
(Examination Gloves) เปนถงุมือมีลักษณะบาง
กระชบัมือและยาวถงึขอมือ ไมแยกขางซายหรือ
ขางขวา ใชงานคร้ังเดียวเพือ่ปองกนัเชือ้โรคแพร
กระจาย มีท้ังชนดิท่ีมีแปงและไมมีแปง การผลิต
ตองออกแบบใหเหมาะสมกบัการใชงานคือ ตอง
ใสงาย แกะหอไดอยางรวดเร็ว และราคาไมแพง

 ถุงมือยางใชในการอุตสาหกรรม
(Industrial Gloves) มีลักษณะจําเพาะในแตละ
อุตสาหกรรม มีความทนทานตอการใชงาน เชน
ดานงานชางใชสาํหรบัตดัเจยีร มีลักษณะแขง็แรง
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส มีลักษณะบาง
กระชับ ในอุตสาหกรรมอาหาร ท้ังอาหารพรอม
ปรุง อาหารกึง่สาํเร็จรูป อาหารสาํเร็จรูป ฯลฯ ใช
ถงุมือยางเม่ือตองสมัผสัอาหาร เพือ่ปองกนัการ
ปนเปอนสารเคมี สิง่สกปรก และเชือ้โรค

 ถุงมือยางสําหรับใชในครัวเรือน
(Household gloves) เปนถุงมือยางท่ีใชในการ
ทําความสะอาดซักลาง  มีขนาดใหญ แข็งแรง
ทนตอการใชงาน เนือ้หนากวาถงุมือยางใชทาง
การแพทย เนือ่งจากตองสมัผสักบัน้าํผงซกัฟอก
หรือน้าํยาทําความสะอาดตางๆ อายกุารใชงาน
คอนขางนาน บรรจุหีบหอประณีต สวยงาม

ถงุมอืทางการแพทย (Medical Gloves)
ถงุมือทางการแพทยจดัเปนวัสดุทาง การ

แพทยประเภทหนึง่ตามขอกาํหนดของสาํนกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง
สาธารณสุขแบงเปน 2 ประเภทตามการใชงาน
คือ ถงุมือตรวจโรค (Examination  Glove) เปน
ถงุมือใชเพือ่ปองกนัการสมัผสักบัสิง่ปนเปอนใน
ระหวางการตรวจและรักษาโรค และถงุมือผาตัด
(Surgical Gloves) เปนถงุมือใชในระหวางผาตัด
เพื่อปองกันไมใหศัลยแพทยสัมผัสกับตัวผูปวย
โดยตรงจงึจะตองผานการฆาเชือ้ และเนือ่งจาก
เกดิสถานการณโรคเอดสแพรระบาด ทําให อย.
กาํหนดใหถงุมือทางการแพทยใชระหวางผาตัด
เปนเคร่ืองมือแพทยพเิศษในการปองการติดเชือ้
จากโลหิตและน้าํเหลืองของผูปวยระหวางผาตัด
ปจจบุนั อย. ประเทศไทยไดจดัใหถงุมือตรวจโรค
และถงุมือผาตัดเปนเคร่ืองมือแพทยท่ีตองไดรับ
ใบอนุญาต สวน อย. สหรัฐอเมริกา ไดจัดถุงมือ
ตรวจโรคเปนวัสดุทางการแพทยระดับความเสีย่ง
ตํ่าหรือควบคุมท่ัวไป (ClassI: General Control)
และถุงมือผาตัดถูกจัดเปนวัสดุทางการแพทย
ระดับความเสี่ยงปานกลางหรือควบคุมพิเศษ
(Class II: General Controls and Special Controls)

นยิามทางวิชาการความปลอดภัยทางการ
แพทย ถงุมือทางการแพทย หมายถงึ ถงุมือท่ีใช
สาหรับการตรวจโรคหรือผาตัด ท้ังท่ีทําจากน้ํา
ยางธรรมชาติ (Natural Rubber Latex) หรือ
น้าํยางสงัเคราะหซึง่ปจจบุนัน้าํยางสงัเคราะหมี
อยูหลายประเภท ไดแก น้ํายางไนไทร (Nitrile

www.safety l i fethai land.com



2SAFET Y LIFE

Rubber Latex) น้ํายางพอลคิลอโรพรีน (Polychlo-
roprene Rubber Latex) สารละลายยางสไตรีน-
บวิทะไดอนี (Styrene-butadiene Rubber Solution)
หรืออมัิลชันของยางสไตรีน-บวิทะไดอนี (Styrene-
butadiene Emulsion Solution) โดยมีลกัษณะแตกตาง
กนัตามวัตถดิุบท่ีใชในการผลิตและวัตถปุระสงค
การใชงาน ดังนี้

 ลกัษณะพื้นผิวของถงุมือทางการแพทย
มีหลายชนดิ ไดแก

 ผิวเรียบหรือไมเรียบ บางสวนหรือ
ท้ังหมด เพือ่กันล่ืน

 ผิวมีแปงหรือไมมีแปง เพื่ อลดแรง
เสียดทานและสวมใสงาย

 สีของถงุมือทางการแพทย แตกตาง
กันตามวัตถุดิบท่ีใชในการผลิต

 ถุงมือทางการแพทยผลิตจากน้ํายาง
ธรรมชาติ สวนใหญมีสีขาวหรือขาวอมเหลือง
และมีสอ่ืีนๆ ใหเลือกเชนกัน

 ถุงมือทางการแพทยผลิตจากน้ํายาง
สงัเคราะหมีการผสมส ีเชน สฟีา สเีขียว เปนตน

 วัตถุประสงคการใชงานของถุงมือ
ทางการแพทย แบงได 2 ประเภท คือ

 ถงุมือตรวจโรค (Examination Gloves)
หมายถึง ถุงมือทางการแพทยท่ีใชตรวจวินิจฉัย
โรคเพือ่ปองกนัการสมัผสัโดยตรงระหวางผูปวย
กับผูใหการรักษาท่ีไมใชการศัลยกรรม โดยมี
ลักษณะดังตอไปนี้

 ไมมีรอยฉีกขาด ไมร่ัวซึม สีสมํ่าเสมอ
 ขนาดของถงุมือ มีหลายขนาดดังแสดง

ไวในตารางท่ี 1 เม่ือสวมใสแลวตองกระชบั โดย
มีความยาวประมาณขอมือ

 ไมมีการแยกขางซายและขวา
 ปลายขอบของถงุมือ (Cuff Termination)

อาจตัดขอบหรือมวนขอบ
 ถุงมือตรวจโรคชนิดไมปราศจากเชื้อ

จะบรรจุรวมกันหลายชิ้นในกลองเดียว
 ถงุมือตรวจโรคชนดิปราศจากเชือ้ ตอง

แยกบรรจุเปนคู
 มีท้ังแบบผิวเรียบและไมเรียบ มีแปง

และไมมีแปง
 ถงุมือผาตัด (Surgical gloves) หมายถึง

ถุงมือทางการแพทยท่ีใชในการผาตัดหรือการ
ศัลยกรรม เพื่อปองกันการติดเชื้อโรคจากสาร
คัดหล่ังจากผูปวย มีลักษณะท่ัวไปดังนี้

 ไมมีรอยฉีกขาด ไมร่ัวซึม สีสมํ่าเสมอ
เนือ้บาง และเหนยีว

 ตองผานการทําใหปราศจากเชื้อหรือ
สเตอรริไรซ (Sterilized)

 ขนาดของถุงมือ มีหลายขนาดแสดง
เปนตัวเลข 5 ถึง 9.5 (ตารางท่ี 2) เม่ือสวมใส

แลวตองกระชับ อาจมีความยาวถงึขอศอก
 ถุงมือแยกขางซายและขวา เพราะมี

การออกแบบตามลักษณะกายวิภาค ใหนิ้วมือ
ตรงหรือโคงตามทิศทางของฝามือ และถูกแยก
บรรจุเปนคู

 ปลายขอบของถงุมือ (Cuff Termination)
อาจตัดขอบหรือมวนขอบ

 มีท้ังแบบผิวเรียบและไมเรียบ มีแปง
และไมมีแปง

ขอกําหนดความปลอดภัย
ถุงมือทางการแพทยเปนผลิตภัณฑการ

แพทยท่ีมีวัตถปุระสงคเพือ่ปองกนัการปนเปอน
ของเชือ้โรคจากการสมัผสัโดยตรงระหวางผูปวย

 

รหัสขนาด 

 

ขนาดระบุ 

ขนาด (หนวยเปนมิลลิเมตร) 

ความกวาง ความยาวตํ่าสุด ความหนาต่ําสุด ความหนาสูงสุด 

6, เล็กกวา 6 เล็กพิเศษ (XS) ≤80 220  

 

สําหรับทุกขนาด 

บริเวณผิวเรียบ : 0.08 

บริเวณผิวไมเรียบ : 0.11 

 

 

สําหรับทุกขนาด 

บริเวณผิวเรียบ : 2.00 

บริเวณผิวไมเรียบ : 2.03 

 

6.5 เล็ก (S) 83 ± 5 220 

7  

กลาง (M) 
89 ± 5 230 

7.5 95 ± 5 230 

8  

ใหญ (L) 
102 ± 6 230 

8.5 109 ± 6 230 

9, ใหญกวา 9 ใหญพิเศษ (XL) ≤110 230 

 

 

รหัสขนาด 
ขนาด (หนวยเปนมิลลิเมตร) 

ความกวาง ความยาวต่ําสุด ความหนาต่ําสุด 

5 67 ± 4 250  
 
 

 
 

สําหรับทุกขนาด 

บริเวณผิวเรียบ : 0.10 

บริเวณผิวไมเรียบ : 0.13 

5.5 67 ± 4 250 

6 72 ± 5 260 

6.5 83 ± 5 260 

7 89 ± 5 270 

7.5 95 ± 6 270 

8 102 ± 6 270 

8.5 108 ± 6 280 

9 114 ± 6 280 

9.5 121 ± 6 280 

 

ตารางท่ี 1 ขนาดของถุงมือตรวจโรค (ท่ีมา: มอก. 1056-2556)

ตารางท่ี 2 ขนาดของถุงมือสาหรับการศัลยกรรม (ท่ีมา: มอก. 538-2548)
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กั บผู สวมถุ งมื อ (แพทย  พยาบาล
และบุ คลากร อ่ื นๆ)
หากผลิตภัณฑ มีขอบกพรองอาจสงผลเสีย
ไดท้ังตอผูปวยและผูสวมใส ดังนัน้ ประเด็นเกีย่ว
กบัความปลอดภัยขอถงุมือทางการแพทยท่ีตอง
พิจารณามี 4 หัวขอหลักคือ การปองกนัร่ัวซึม
ระหวางสัมผสั การปราศจากเชือ้จลิุนทรีย การ
ระคายเคืองตอผิวหนงั และปริมาณแปงตกคาง

ท้ังนี้  ขอพิจารณาความปลอดภัยของ
ถงุมือสองประเภทมีความคลายคลึงกนั คือ การ
ปองกันการร่ัวซึม การระคายเคืองตอผิว และ
ปริมาณแปง แตมีความแตกตางในประเด็นการ
ทําใหปราศจากเชือ้จลิุนทรีย (Sterilized) ถงุมือ
ตรวจโรคอาจปราศจากเชือ้หรือไมปราศจากเชือ้
กไ็ด แตถงุมือผาตัดตองผานการทําใหปราศจาก
เชือ้ท้ังหมด ดังนัน้จงึตองมีการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสขุและ
กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้

 ถุงมือตรวจโรค จดัอยูในกลุมเคร่ืองมือ
แพทยความเสีย่งระดับตํ่า (Class I) มีท้ังชนิด
ปราศจากเชื้อและไมปราศจากเชื้อ คุณภาพ
ผลิตภัณฑจะตองเปนไปตามขอกําหนดหรือ
มาตรฐาน ดังนี้

 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง
ถงุมือสาํหรับการตรวจโรค พ.ศ. 2555 ประกาศ

ณ วันท่ี 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 ขอกําหนดของสานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถงุมือสาหรับการตรวจ
โรคชนดิใชคร้ังเดียว มอก.1056–2556

 ผูผลิตอาจอางอิงตามมาตรฐาน ISO
1193-1: 2008 หรือ ASTM D3578

 ถุงมือผาตัด จัดอยูในกลุมเคร่ืองมือ
แพทยความเสี่ยงระดับปานกลาง หรือควบคุม
พิเศษ (Class II) ท่ีจะตองผานการฆาเชือ้หรือ
สเตอรริไรซ (Sterilized) คุณภาพผลิตภัณฑตอง
เปนไปตามขอกําหนด หรือมาตรฐาน ดังนี้

 สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุต-
สาหกรรม ถุงมือยางปราศจากเชื้อสาหรับการ
ศัลยกรรมชนดิใชคร้ังเดียว มอก. 558–2548

 ผูผลิตอาจอางอิงตามมาตรฐาน ISO
10282  : 2002 หรือ ASTM D 3577

สําหรับขอกําหนด “การทดสอบดาน
ความปลอดภยั” ของถงุมืทางการแพทย มีดังนี้

 การร่ัวซึม
 การทดสอบทางชวีภาพ ไดแก
 การระคายเคืองตอผิวหนัง (Skin

Irritation Test) ตามมาตรฐาน ISO 10993-10:
2010 หรือ USP

 ความเปนพิษตอชั้นผิวหนัง (Intra-
cutaneous Test) ตามมาตรฐาน ISO 10993-

10: 2010-Part 10
 ปริมาณโปรตีนสกัดไดจากถุงมือยาง

อางอิงตามวิธี Modified Lowry ตามขอกาํหนด
ของ FDA หรือตามมาตรฐาน ISO12243: 2003
หรือ ASTM D5712-10

 ความปราศจากเชือ้จลิุนทรีย (Sterility
tests) อาจอางอิงตามมาตรฐาน USP 26 (กรณี
ผานการฆาเชือ้)

 กรณมีีการเคลือบผวิดวยแปง ตองเปน
ไปตามมาตรฐาน ISO 10993 และตองทดสอบ
ปริมาณแปงท่ีตกคางในถุงมือตามขอกําหนด
ของ FDA หรืออาจอางอิงตามมาตรฐาน ISO
21171: 2006 หรือ ASTM D 6124

 ตองระบวิุธกีารสเตอรริไรซหรือฆาเชือ้
และวิธกีารตองเปนไปตามมาตรฐานกาํหนด เชน

 การฆาเชือ้ดวยกาซเอทิลีน (Ethylene
oxide gas; EO) ตองเปนไปตามมาตรฐาน อาทิ
EN 556-1S, EN 556-2, EN 866, EN ISO
11138, ISO 11135, EN ISO11737, ISO
10993-7: 2008

 การฆาเชือ้ดวยการฉายรังสี (Irradiation)
ตองเปนไปตามมาตรฐาน เชน EN 556, EN 556-2,
ISO 11137-3, EN ISO 11737

ขอกําหนดประสทิธภิาพการปองกัน
(Performance Requirements)

ถงุมือทางการแพทยเปนวัสดุการแพทยท่ี
ใชเพื่อปองกันการสัมผัสโดยตรงระหวางผูปวย
กบัผูรักษา ดังนัน้ จงึจาํเปนตองมีประสิทธิภาพ
ในการปองกนัการร่ัวซมึ และเชือ้โรค โดยความ
แข็งแรงของถุงมือเปนสิง่ตองใหความสําคัญ ซึง่
จะตองเปนไปตามมาตรฐานสากลท่ีกําหนดไว
และไดรับการทดสอบคุณสมบติัทางฟสิกสและ
ทางกลตามมาตรฐาน ISO 1193-1:2008 หรือ
ASTMD 3578หรือ ISO 10282 : 2002 หรือ
ASTMD 3577 ดังนี้

 ขนาดความกวาง  ยาว หนา เพื่อการ
สวมใสใหเหมาะสมกับขนาดมือผูใช

 แรงดึง ความตานแรงดึง เพือ่ทดสอบ
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 แรงยืดเม่ื อขาดเพื่ อทดสอบความ
แข็งแรง และการยืดตัวของถุงมือแพทย

 แรงเคนดึง ใชทดสอบความยืดหยุน
ของถงุมือทางการแพทยเพือ่ปองกนัการร่ัวซึม

แนวทางการเลือกถุงมือทางการแพทย
มีแนวทางพิจารณาเลือกซื้อผลิตภัณฑ

ดังตอไปนี้
 ผูผลิตภายในประเทศ ผูนําเขา ตองมี

ใบอนุญาตตามพระราชบญัญัติเคร่ืองมือแพทย
พ.ศ. 2551 จากสาํนกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.)

 โรงงานผูผลิต ตองไดรับมาตรฐานดังนี้
 ISO 9001 คือ มาตรฐานการผลิตท่ัวไป
 ISO13485(Quality Management

System for Medical Devices) คือ มาตรฐานการ
ผลิตสําหรับเคร่ืองมือแพทยซึ่งเปนสวนเสริม
จากมาตรฐาน ISO 9001

 ถุงมือตรวจโรค จะตองมีเคร่ืองหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 1056–
2556 ถงุมือสาํหรับการตรวจโรคชนดิใชคร้ังเดียว

 ถุงมือผาตัด จะตองมีเคร่ืองหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.558-
2548 ถงุมือยางปราศจากเชือ้สาํหรับการศัลย-
กรรมชนิดใชคร้ังเดียว

 มาตรฐานการผลิตอ่ืนท่ีผูผลิตสามารถ
ใชอางอิงได

 ถุงมือตรวจโรค ไดแก ISO 11931:
2008 และ ASTM D 3578

 ถงุมือผาตัดไดแก ISO 10282 : 2002
และ ASTM D 3577

 เลือกประเภทตามวัตถุดิบท่ีใชผลิต
ใหเหมาะสมกับการใชงาน

 น้ํายางธรรมชาติมีความยืดหยุนสูง
ทํางานคลองตัว (Dexterity)

 น้ํายางสังเคราะหหรือวัสดุอ่ืนมีความ
แข็งแรง แตอาจยดืหยุนไมดี

 เลือกขนาดใหเหมาะสมกับขนาดมือ
ของผูใช (ตารางท่ี 1 และ 2) ยิง่ขนาดใหญหรือ
ความยาวมากจะมีราคาแพงกวาขนาดเล็กหรือสัน้

 เลือกลักษณะสแีละพืน้ผวิใหเหมาะสม
กับการใชงาน

การบรรจุถงุมอืทางการแพทย
มีลักษณะดังตอไปนี้
 ถุงมือตรวจโรคชนิดไมปราศจากเชื้อ

จะบรรจรุวมกนัหลายชิน้ในกลองกระดาษท่ีงาย
ตอการหยบิใชงาน

 ถงุมือตรวจโรคชนดิปราศจากเชือ้ การ
บรรจุจะมีความประณีต แยกบรรจุเปนคูดวย
บรรจุภัณฑสองชั้นคือ บรรจุภัณฑชัน้ใน (Inner
Wrap) เปนกระดาษแยกหอถงุมือแตละขาง และ
บรรจรุวมเปนคูในบรรจภัุณฑชัน้นอก มีลักษณะ
เปนซองทึบแสง (Paper Pouch) ฉีกใชงานงาย

 ถงุมือศัลยกรรม จะถกูบรรจแุยกเปนคู
เชนเดียวกบัถงุมือตรวจโรคชนิดปราศจากเชือ้

 บรรจุภัณฑชั้นในชั้นนอกและบรรจุ
ภัณฑรวม (กลอง) ตองไมฉีกขาด สะอาด หุมหอ

มิดชิด สามารถคงสภาพตลอดอายุการใชงาน
รวมถึงปองกันการปนเปอนและปองกันความ
เสยีหายในระหวางการขนสง และการเกบ็รักษา
ในสภาวะปกติ

 เคร่ืองหมายและฉลากของบรรจภัุณฑ
ชัน้ใน (Inner wrap) ตองแสดงสัญลักษณดังนี้

 ขนาด
 สญัลักษณ “ซาย” หรือ “L” และ “ขวา”

หรือ “R”
 กรณีถุงมือใชผงแปงเคลือบผิว ตองมี

คําเตือนใหขจัดผงแปงดวยวิธีปลอดเชื้อกอนใช
 เคร่ืองหมายและฉลากของบรรจภัุณฑ

ชัน้นอก หรือบรรจภัุณฑรวม
บรรจภัุณฑชัน้นอก หมายถงึ บรรจภัุณฑ

สําหรับบรรจุถุงมือ 1 คู สวนบรรจุภัณฑรวม หมายถึง
บรรจภัุณฑท่ีบรรจถุงุมือขนาดเดียวกนัไวหลายคู
บรรจภัุณฑท้ังสองดังกลาวขางตน ตองมีฉลาก
เปนภาษาไทยอานไดอยางชดัเจน จะมีภาษาอ่ืน
ดวยก็ได โดยแสดงรายละเอียดอยางนอยดังนี้

 ชื่อผลิตภัณฑ
 ชื่อผูผลิตหรือโรงงานท่ีผลิต หรือชื่อ

การคาหรือเคร่ืองหมายการคา หรือชื่อผูจัด
จําหนาย

 เคร่ืองหมาย อย. หรือ มอก. แลวแตกรณี
 ขอความ “ถงุมือสาหรับการตรวจโรค”

หรือ “ถุงมือสาหรับการศัลยกรรม” แลวแตกรณี
 ขอความ “ปราศจากเช้ือ” หรือ “ไม

ปราศจากเช้ือ” แลวแตกรณี
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 ขอความ “ผวิเรียบ” หรือ “ผวิไมเรียบ”
“มีแปง” หรือ “ไมมีแปง” หรือคําท่ีเหมาะสมท่ีมี
ความหมายตรงกัน

 ขอความ “ใชไดครัง้เดยีว” แสดงดวย
ตัวอักษรท่ีเห็นไดชดัเจน

 ขนาดถุงมือ สามารถแสดงเปนภาษา
อังกฤษ หรือรหัสขนาด หรือตัวยอของขนาด

 วัสดุท่ีใชผลิต
 เลขท่ีหรืออักษรแสดงคร้ังท่ีผลิต เดือน

ปท่ีผลิต และเดือน ปหมดอายุ โดยแสดงปเปน
ตัวเลข 4 หลัก

 กรณีถงุมือทางการแพทยชนดิปราศ-
จากเชื้อนั้นใชผงแปงเคลือบผิว ตองมีคําเตือน
ใหขจัดผงแปงดวยวิธีปลอดเชื้อกอนใช

 กรณีถงุมือทางการแพทยชนดิปราศ-
จากเชื้อ ตองระบุขอความ “ถุงมือจะสิ้นสภาพ
ปราศจากเช้ือ ถาภาชนะบรรจุถูกเปด หรือ
ฉกีขาด หรอืของเหลวซมึผาน”

 กรณีถุงมือทําจากน้ํายางธรรมชาติ
ตองมีคําเตือนหรือระบุวา “ผลิตภัณฑทําจาก
น้ํายางธรรมชาติอาจทําใหเกิดอาการแพ”
หรือขอความอ่ืนท่ีมีความหมายทํานองเดียวกนั

 ชือ่และท่ีต้ังของสถานท่ีผลิต เฉพาะบน
บรรจุภัณฑรวม

 จํานวนถุงมือท่ีบรรจ ุ เฉพาะบนบรรจุ
ภัณฑรวม

 คําแนะนำการใชและวิธกีารเกบ็รักษา
เฉพาะบนบรรจุภัณฑรวม

 ขอความหรือสญัลักษณแสดงกรรมวิธี
การทําใหปราศจากเชือ้ หากแสดงดวยสญัลักษณ
ใหอธบิายความหมายสญัลักษณดังกลาว เฉพาะ
บนบรรจุภัณฑรวม

 วิธีการใช
 การเก็บรักษาและอายุการใชงาน
 เคร่ืองหมายมาตรฐานสากลอ่ืน เชน

ISO 13485, CE 0197
 มีเอกสารคูมือกาํกบัการใชหรือเอกสาร

กํากบัเคร่ืองมือแพทย
 มีเอกสารแสดงใบรับรองมาตรฐาน
ถามตอบเรื่องถุงมือทางการแพทย
ถาม ทําไมจึงแพถงุมือท่ีผลิตจากน้าํยาง

ธรรมชาติ
ตอบ การเกดิการแพถงุมือยางธรรมชาติ

ปจจุบนัยังไมเปนท่ีทราบแนชดัวา โปรตีนชนิด
ใดในน้ํายางท่ีกอใหเกิดการแพ (ขอมูลลาสุด
สนันษิฐานวาเปนโปรตีนกลุม Heveins อาทิเชน
Hev b1, Hev b3, Hev b5 และ Hev b6.02) โดย
การแพเกิดเม่ือถุงมือสัมผัสพื้นท่ีเปยกชื้นของ
รางกายหรืออวัยวะภายในระหวางการผาตัด
หรือไดรับผงแปงท่ีใชดูดซับโปรตีนจากถุงมือ
หรือการสัมผัสเยื่ อบุภายในและเยื่ อบุมิวคัส
ระหวางการผาตัด วิธีการตรวจสอบจะใชวิธี

วิเคราะหปริมาณโปรตีนท่ีสกดัไดท้ังหมด ไดแก
การวิเคราะหโดยการเทียบสี (Colorime trica-
nalysis) การวิเคราะหโดยเทคนิคโครมาโต
กราฟก (Chromato graphicanalysis) และการ
ทดสอบทางภูมิคุมกัน (Immunoassay) เชน
Latex ELISA for Antigenic Protein

ถาม สวมใสถุงมือทางการแพทยท่ีผลิต
จากน้ํายางธรรมชาติมีโอกาสแพหรือไม

ตอบ มีโอกาสแพโปรตีนท่ีเปนองคประกอบ
ในยางธรรมชาติ แตยังไมสามารถระบแุนชดัวา
เกิดจากโปรตีนชนิดใด อาการแพอาจเปนผื่น
แดง คัน เปน ตุม หืดหอบ หรือชอ็กได กรณเีปน
ถุงมือชนิดท่ีมีแปง ผูใชอาจแพแปง ควรทดลอง
ใชถุงมือยางชนิดไมมีแปงดูกอนวายังมีอาการ
แพอีกหรือไม หากพบวามีอาการแพรุนแรง ควร
ไปพบแพทย

ถาม อาการแพถุงมือท่ีผลิตจากน้ํายาง
ธรรมชาติเปนอยางไร

ตอบ ผูปวยท่ีมีอาการแพโปรตีนจากน้ํา
ยางธรรมชาติแบงเปน 2 อาการ ดังนี้

 แพแบบลมพิษ (ปฏิกิริยาอิมมูนชนิด
ท่ี 1 หรือ Latex Allergy) ซึ่งเปนการแพโปรตีน
ยาง มีอาการต้ังแตลมพษิธรรมดาหายใจลําบาก
จนถงึข้ันเสยีชวิีตได

 แพแบบผวิหนงัอักเสบ (ปฏิกริิยาอมิมูน
ชนิดท่ี 4) เปนการแพตอสารท่ีใสในขบวนการ
ผลิตยาง จะเปนตุมนูนแดงและน้ําใสขนาดเล็ก

ท้ังนี ้ผูแพโปรตีนจากน้าํยางบางรายอาจ
เกดิท้ังสองอาการรวมกนั

ถาม ทําไมตองใสแปงในถุงมือทางการ
แพทย และจะทําใหเกิดการแพหรือไม

ตอบ การใสแปงเพือ่ลดความเสียดทาน
ขณะสวมใสทําใหสวมใสงาย โดยแปงท่ีใชเปน
แปงขาวโพดแบบท่ีใชทําอาหาร โอกาสจะแพมี
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นอย แตสามารถเกิดได อาจแพแปงหรืออาจ
แพโปรตีนในยาง เพราะแปงจะดูดซับโปรตีนท่ี
อยูในถุงมือยาง

ถาม ถุงมือทางการแพทยมีกี่ขนาดแลว
จะเลือกขนาดไหนจงึจะเหมาะสม

ตอบ ถงุมือตรวจโรคท่ีจาํหนายโดยท่ัวไป
มีขนาด S, M, L และ XL หรืออาจระบเุปนตัวเลข
สําหรับถุงมือผาตัดจะมีหลายขนาดและระบุ
เปนตัวเลข ตัวเลขยิง่มากยิง่มีขนาดใหญ ดังได
แสดงรายละเอียดขนาดไวในตารางท่ี 1 และ 2
หลักการคราวๆ ในการพจิารณาขนาดของมือผู
สวมใส ใหวัดรอบฝามือชวงกวางท่ีสดุของฝามือ
คือโคนนิว้โปง ดวยสายวัด ขนาดของฝามือท่ีวัด
ไดเทียบกับรหัสขนาดไดดังนี้

 ฝามือ ขนาด 7–8 นิว้ เลือกสวมถงุมือ
ขนาด S

 ฝามือขนาด 8–9 นิว้ เลือกสวมถุงมือ
ขนาด M

 ฝามือขนาด 9–10 นิว้ เลือกสวมถงุมือ
ขนาด L

 ฝามือขนาด 10–11 นิ้ว เลือกสวม
ถงุมือขนาด XL

ถาม ถงุมือทางการแพทยผลิตจากน้าํยาง
ธรรมชาติทนตอสารเคมีหรือไม?

ตอบ ถุงมือทางการแพทยผลิตจากน้ํา
ยางธรรมชาติสามารถทนตอสารเคมีไดในระดับ
หนึง่ แตไมทนตอสารเคมีแรงๆ อาทิ กรด เบส
หรือแอลกอฮอล โดยเม่ือสมัผสักบัสารเคมีท่ีมีข้ัว
(Polar) ถุงมือจะละลาย

ถาม มีวิธสีังเกตถุงมือทางแพทยท่ีเสือ่ม
สภาพหรือหมดอายุกอนกําหนดหรือไม

ตอบ การเสื่ อมสภาพคือการเปล่ียน
คุณสมบัติทางกายภาพ การเสื่อมสภาพของ
ถงุมือทางการแพทยเกดิข้ึนไดกอนวันหมดอายุ
ท่ีกําหนด หากเก็บรักษาในสภาวะไมเหมาะสม
โดยเฉพาะถงุมือผลิตจากน้าํยางธรรมชาติ หาก
เกบ็ในท่ีโดนแสงแดดหรือความรอน ถุงมือจะมี
ลักษณะเหนยีวติดกนั

ถาม ถงุมือทางการแพทยผลิตจากน้าํยาง
ธรรมชาติกบัท่ีผลิตจากน้าํยางสงัเคราะหไนไตร
ชนิดไหนดีกวา

ตอบ ถุงมือท้ังสองชนดิผลิตจากวัตถดิุบ
ท่ีแตกตางจงึมีคุณสมบติัไมเหมือนกัน ซึง่ความ
เหมาะสมข้ึนอยูกับวัตถุประสงคในการใชงาน
ท้ังนี้ สามารถเปรียบเทียบคุณสมบติัคราวๆ ได
ดังตอไปนี้

ถาม ทําไมถงุมือทางการแพทยผลิตจาก
น้ํายางธรรมชาติจึงมีอายุการเก็บรักษาสัน้กวา
ถงุมือผลิตจากน้าํยางสงัเคราะห

ตอบ ถุงมือทางการแพทยผลิตจากน้ํา
ยางธรรมชาติมีอายกุารเกบ็รักษาสัน้กวา เพราะ
โครงสรางทางเคมีของน้าํยางธรรมชาติมีพนัธะ
เปนจาํนวนมาก ทําใหวองไวตอการทําปฏิกริิยา
กับออกซิเจนและโอโซน โดยมีแสงแดดและ
ความรอนเปนปจจัยเรงปฏิกริิยา

หมายเหต ุต้ังแตวันท่ี 8 มกราคม 2558
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมถุงมือสําหรับ
การตรวจโรคชนิดใชคร้ังเดียว เลม 1 เกณฑ
กําหนดสําหรับถุงมือท่ีทําจากน้ํายางหรือสาร
ละลายยาง มอก. 1056-2548 ถกูยกเลิก และ
ประกาศใชฉบบัใหม ไดแก มาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมถงุมือสาํหรับการตรวจวินจิฉัยทาง
การแพทยชนดิใชคร้ังเดียว เลม 1 เกณฑกาํหนด
สาํหรับถงุมือท่ีทําจากน้าํยางหรือสารละลายยาง
มอก. 1056 เลม 1-2556

เอกสารอางองิ
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง

ถงุมือสาํหรับการตรวจโรค พ.ศ. 2555
2. คูมือการเลือกซือ้ถงุมือทางการแพทย

คณะกรรมการอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณทาง
การแพทย พ.ศ. 2556

3. มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ถุงมือสําหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย
ชนดิใชคร้ังเดียว เลม 1 เกณฑกําหนดสําหรับ
ถงุมือท่ีทําจากน้าํยางหรือสารละลายยาง มอก.
1056 เลม 1-2556

4. มอก. 538-2548 มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมถุงมือปราศจากเชื้ อ
สําหรับการศัลยกรรมชนิดใชคร้ังเดียว

5. บทความ “คุณใชถงุมือยางถกูประเภท
หรือยัง” โดย นิชาภา บวัสุวรรณ วารสารกรม
วิทยาศาสตรบริการ ปท่ี 62 ฉบบัท่ี 195 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ตารางเปรียบเทียบถุงมือทางการแพทยท่ีผลิตจากนํ้ายางตางชนิด
ถุงมือทางการแพทยผลิตจากนํ้ายางธรรมชาติ ถุงมือทางการแพทยผลิตจากนํ้ายางสังเคราะหไนไตร 

 1) มีโปรตีน 

 2) ไมนําไฟฟา 

 3) ไมทนตอสารเคมีแรงๆ กรด เบส และแอลกอฮอล  

 4) มีความยืดหยุนดี 

 5) กระชับมือ 

 6) ขาดงายกวาถุงมือไนไตร 

 7) ทํางานไดงาย คลองตัว ไมเมื่อยมือ 

 8) เหมาะกับงานละเอียด 

 9) มีอายุการเก็บรักษาสั้น (ควรเก็บในท่ีมืด แหง เย็น) 

 1) ไมมีโปรตีน 

 2) ไมนําไฟฟา 

 3) ทนสารเคมีกรด เบส แอลกอฮอล น้ํามัน 

 4) คอนขางแข็ง ยืดหยุนไมด ี

 5) คอนขางกระชับมือ 

 6) แข็งแรงไมขาดงาย ทนตอการขัดสี 

 7) สวมใสคอนขางยากกวาถุงมือยางธรรมชาต ิ

 8) เหมาะกับการใชงานคอนขางหยาบ 

 9) มีอายุการเก็บรักษานานกวาถุงมือผลิตจากน้ํายางธรรมชาต ิ

 


