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ถุงมือยางใชในการตรวจโรคทั่วไป
(Examination Gloves) เปนถุงมือมีลกั ษณะบาง
กระชับมือและยาวถึงขอมือ ไมแยกขางซายหรือ
ขางขวา ใชงานครัง้ เดียวเพือ่ ปองกันเชือ้ โรคแพร
กระจาย มีทงั้ ชนิดทีม่ แี ปงและไมมแี ปง การผลิต
ตองออกแบบใหเหมาะสมกับการใชงานคือ ตอง
ใสงา ย แกะหอไดอยางรวดเร็ว และราคาไมแพง
 ถุ งมื อ ยางใช ใ นการอุ ต สาหกรรม
(Industrial Gloves) มีลักษณะจําเพาะในแตละ
อุตสาหกรรม มีความทนทานตอการใชงาน เชน
ดานงานชางใชสาํ หรับตัดเจียร มีลกั ษณะแข็งแรง
ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส มีลักษณะบาง
กระชับ ในอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งอาหารพรอม
ปรุง อาหารกึง่ สําเร็จรูป อาหารสําเร็จรูป ฯลฯ ใช
ถุงมือยางเมือ่ ตองสัมผัสอาหาร เพือ่ ปองกันการ
ปนเปอ นสารเคมี สิง่ สกปรก และเชือ้ โรค
 ถุ ง มื อ ยางสํ า หรั บ ใช ใ นครั ว เรื อ น
(Household gloves) เปนถุงมือยางที่ใชในการ
ทําความสะอาดซักลาง มีขนาดใหญ แข็งแรง
ทนตอการใชงาน เนือ้ หนากวาถุงมือยางใชทาง
การแพทย เนือ่ งจากตองสัมผัสกับน้าํ ผงซักฟอก
หรือน้าํ ยาทําความสะอาดตางๆ อายุการใชงาน
คอนขางนาน บรรจุหีบหอประณีต สวยงาม
ถุงมือทางการแพทย (Medical Gloves)
ถุงมือทางการแพทยจดั เปนวัสดุทาง การ
แพทยประเภทหนึง่ ตามขอกําหนดของสํานักงาน


ถุงมือทางการแพทยเปน 1ใน 3 ประเภท
ทีท่ าํ มาจากยางธรรมชาติหรือยางสังเคราะห ซึง่
ประวัตคิ วามเปนมายอนกลับไปรอยกวาปกอ น
ในชวงศตวรรษที่ 19 นายแพทยวิลเลียม ฮัลสเตด
เปนคนแรกทีค่ ดิ คนถุงมือยางขึน้ มา จุดประสงค
เพือ่ แกปญ
 หาการแพนา้ํ ยาฆาเชือ้ โรคของพยาบาล
แผนกศัลยกรรม หลังจากนัน้ มีความนิยมใชถุง
มือยางกันอยางแพรหลาย โดยถุงมือยางทัง้ 3
ประเภท มีดังตอไปนี้
 ถุ ง มื อ ยางที่ ใช ใ นทางการแพทย
(Medical Gloves) สําหรับใชปอ งกันมือจากสาร
เคมี เชือ้ โรค และสิง่ สกปรกตางๆ ถุงมือยางทีใ่ ช
สําหรับทางการแพทยยงั แบงไดอีก 2 แบบ คือ
 ถุงมือยางใชในการผาตั ดหรือ ทาง
ศัลยกรรม (Surgical Gloves) มีลกั ษณะเนือ้ บาง
เหนียว ยาวถึงขอศอก มีความแข็งแรง และตอง
ผานการฆาเชือ้ 100% การบรรจุหบี หอ แบงเปน
บรรจุทงั้ ขางซายและขวาในหอเดียว หรือบรรจุ
ขางละหนึง่ หอเพือ่ สะดวกเวลาใชงาน ถุงมือยาง
ประเภทนีใ้ ชเพียงครัง้ เดียวแลวทิง้ วัตถุดบิ ทีใ่ ช
คือน้าํ ยางธรรมชาติเปนหลัก ใชเทคโนโลยีขนั้ สูง
ในการผลิต เพราะตองใหไดถงุ มือยางทีม่ ีความ
สะอาดและคุณภาพชั้นเลิศ

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง
สาธารณสุขแบงเปน 2 ประเภทตามการใชงาน
คือ ถุงมือตรวจโรค (Examination Glove) เปน
ถุงมือใ ชเพือ่ ปองกันการสัมผัสกับสิง่ ปนเปอ นใน
ระหวางการตรวจและรักษาโรค และถุงมือผาตัด
(Surgical Gloves) เปนถุงมือใชในระหวางผาตัด
เพื่อปองกันไมใหศัลยแพทยสัมผัสกับตัวผูปวย
โดยตรงจึงจะตองผานการฆาเชือ้ และเนือ่ งจาก
เกิดสถานการณโรคเอดสแพรระบาด ทําให อย.
กําหนดใหถงุ มือทางการแพทยใชระหวางผาตัด
เปนเครือ่ งมือแพทยพเิ ศษในการปองการติดเชือ้
จากโลหิตและน้าํ เหลืองของผูป ว ยระหวางผาตัด
ปจจุบนั อย. ประเทศไทยไดจดั ใหถงุ มือตรวจโรค
และถุงมือผาตัดเปนเครือ่ งมือแพทยทตี่ อ งไดรบั
ใบอนุญาต สวน อย. สหรัฐอเมริกา ไดจัดถุงมือ
ตรวจโรคเปนวัสดุทางการแพทยระดับความเสีย่ ง
ต่าํ หรือควบคุมทัว่ ไป (ClassI: General Control)
และถุงมือผาตัดถูกจัดเปนวัสดุทางการแพทย
ระดับความเสี่ ยงปานกลางหรือควบคุมพิเศษ
(Class II: General Controls and Special Controls)
นิยามทางวิชาการความปลอดภัยทางการ
แพทย ถุงมือทางการแพทย หมายถึง ถุงมือทีใ่ ช
สาหรับการตรวจโรคหรือผาตัด ทัง้ ที่ทาํ จากน้ํา
ยางธรรมชาติ (Natural Rubber Latex) หรือ
น้าํ ยางสังเคราะหซงึ่ ปจจุบนั น้าํ ยางสังเคราะหมี
อยูห ลายประเภท ไดแก น้ํายางไนไทร (Nitrile
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ตารางที่ 1 ขนาดของถุงมือตรวจโรค (ที่มา: มอก. 1056-2556)

รหัสขนาด

ขนาดระบุ

6, เล็กกวา 6
6.5
7
7.5
8
8.5
9, ใหญกวา 9

เล็กพิเศษ (XS)
เล็ก (S)
กลาง (M)
ใหญ (L)
ใหญพิเศษ (XL)

ขนาด (หนวยเปนมิลลิเมตร)
ความกวาง ความยาวต่ําสุด
ความหนาต่ําสุด
≤80
83 ± 5
89 ± 5
95 ± 5
102 ± 6
109 ± 6
≤110

220
220
230
230
230
230
230

ความหนาสูงสุด

สําหรับทุกขนาด
สําหรับทุกขนาด
บริเวณผิวเรียบ : 0.08
บริเวณผิวเรียบ : 2.00
บริเวณผิวไมเรียบ : 0.11 บริเวณผิวไมเรียบ : 2.03

ตารางที่ 2 ขนาดของถุงมือสาหรับการศัลยกรรม (ที่มา: มอก. 538-2548)

รหัสขนาด

Rubber Latex) น้ํายางพอลิคลอโรพรีน (Polychloroprene Rubber Latex) สารละลายยางสไตรีนบิวทะไดอีน (Styrene-butadiene Rubber Solution)
หรืออิมลั ชันของยางสไตรีน-บิวทะไดอีน (Styrenebutadiene Emulsion Solution) โดยมีลกั ษณะแตกตาง
กันตามวัตถุดบิ ทีใ่ ชในการผลิตและวัตถุประสงค
การใชงาน ดังนี้
 ลักษณะพื้นผิวของถุงมือทางการแพทย
มี หลายชนิด ไดแก
 ผิ วเรี ย บหรื อไม เ รี ย บ บางส วนหรื อ
ทัง้ หมด เพือ่ กันลืน่
 ผิ วมี แ ป ง หรื อ ไม มี แ ป ง เพื่ อ ลดแรง
เสียดทานและสวมใสงาย
 สีของถุงมือทางการแพทย แตกตาง
กันตามวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
 ถุงมือทางการแพทยผลิตจากน้ํายาง
ธรรมชาติ สวนใหญมีสีขาวหรือขาวอมเหลือง
และมีสอี ื่นๆ ใหเลือกเชนกัน
 ถุงมือทางการแพทยผลิตจากน้ํายาง
สังเคราะหมกี ารผสมสี เชน สีฟา สีเขียว เปนตน
 วัตถุประสงคการใชงานของถุงมือ
ทางการแพทย แบงได 2 ประเภท คือ
 ถุงมือตรวจโรค (Examination Gloves)
หมายถึง ถุงมือทางการแพทยทใี่ ชตรวจวินิจฉัย
โรคเพือ่ ปองกันการสัมผัสโดยตรงระหวางผูป ว ย
กับผูใหการรักษาที่ไมใชการศัลยกรรม โดยมี
ลักษณะดังตอไปนี้

5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5

ความกวาง
67 ± 4
67 ± 4
72 ± 5
83 ± 5
89 ± 5
95 ± 6
102 ± 6
108 ± 6
114 ± 6
121 ± 6

ไมมีรอยฉีกขาด ไมรวั่ ซึม สีสม่ําเสมอ
 ขนาดของถุงมือ มีหลายขนาดดังแสดง
ไวในตารางที่ 1 เมือ่ สวมใสแลวตองกระชับ โดย
มีความยาวประมาณขอมือ
 ไมมีการแยกขางซายและขวา
 ปลายขอบของถุงมือ (Cuff Termination)
อาจตัดขอบหรือมวนขอบ
 ถุ งมื อตรวจโรคชนิ ดไมปราศจากเชื้ อ
จะบรรจุรวมกันหลายชิ้นในกลองเดียว
 ถุงมือตรวจโรคชนิดปราศจากเชือ
้ ตอง
แยกบรรจุเปนคู
 มีทั้งแบบผิวเรียบและไมเรียบ มีแปง
และไมมีแปง
 ถุงมือผาตัด (Surgical gloves) หมายถึง
ถุงมือทางการแพทยที่ใชในการผาตัดหรือการ
ศัลยกรรม เพื่อปองกันการติดเชื้อโรคจากสาร
คัดหลั่งจากผูป วย มีลกั ษณะทั่วไปดังนี้
 ไมมีรอยฉีกขาด ไมรว
ั่ ซึม สีสม่ําเสมอ
เนือ้ บาง และเหนียว
 ตองผานการทําใหปราศจากเชื้อหรือ
สเตอรรไิ รซ (Sterilized)
 ขนาดของถุ งมื อ มี หลายขนาดแสดง
เปนตัวเลข 5 ถึง 9.5 (ตารางที่ 2) เมือ่ สวมใส

ขนาด (หนวยเปนมิลลิเมตร)
ความยาวต่ําสุด
ความหนาต่ําสุด
250
250
260
260
270
270
270
280
280
280

สําหรับทุกขนาด
บริเวณผิวเรียบ : 0.10
บริเวณผิวไมเรียบ : 0.13



แลวตองกระชับ อาจมีความยาวถึงขอศอก
 ถุ งมื อ แยกข า งซ ายและขวา เพราะมี
การออกแบบตามลักษณะกายวิภาค ใหนิ้วมือ
ตรงหรือโคงตามทิศทางของฝามือ และถูกแยก
บรรจุเปนคู
 ปลายขอบของถุงมือ (Cuff Termination)
อาจตัดขอบหรือมวนขอบ
 มีทั้งแบบผิวเรียบและไมเรียบ มีแปง
และไมมีแปง

ขอกําหนดความปลอดภัย
ถุงมือทางการแพทยเปนผลิตภัณฑการ
แพทยทมี่ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ปองกันการปนเปอ น
ของเชือ้ โรคจากการสัมผัสโดยตรงระหวางผูป ว ย
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กั บผู สวมถุ งมื อ (แพทย พยาบาล
และบุ คลากร
อื่ นๆ)
หากผลิ ต ภั ณ ฑ มี ข อ บกพร อ งอาจส ง ผลเสี ย
ไดทงั้ ตอผูป ว ยและผูส วมใส ดังนัน้ ประเด็นเกีย่ ว
กับความปลอดภัยขอถุงมือทางการแพทยทตี่ อ ง
พิจารณามี 4 หัวขอหลักคือ การปองกันรั่วซึม
ระหวางสัมผัส การปราศจากเชือ้ จุลินทรีย การ
ระคายเคืองตอผิวหนัง และปริมาณแปงตกคาง
ทั้ งนี้ ข อพิ จารณาความปลอดภั ยของ
ถุงมือสองประเภทมีความคลายคลึงกัน คือ การ
ปองกันการรั่วซึม การระคายเคืองตอผิว และ
ปริมาณแปง แตมคี วามแตกตางในประเด็นการ
ทําใหปราศจากเชือ้ จุลนิ ทรีย (Sterilized) ถุงมือ
ตรวจโรคอาจปราศจากเชือ้ หรือไมปราศจากเชือ้
ก็ได แตถงุ มือผาตัดตองผานการทําใหปราศจาก
เชือ้ ทัง้ หมด ดังนัน้ จึงตองมีการควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงอุตสาหกรรม ดังนี้
 ถุงมือตรวจโรค จัดอยูใ นกลุม
 เครือ่ งมือ
แพทยความเสีย่ งระดับต่าํ (Class I) มีทั้งชนิด
ปราศจากเชื้ อและไม ปราศจากเชื้ อ คุ ณภาพ
ผลิ ตภั ณฑ จ ะต องเป นไปตามข อกําหนดหรื อ
มาตรฐาน ดังนี้
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อง
ถุงมือสําหรับการตรวจโรค พ.ศ. 2555 ประกาศ

ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 ข อกําหนดของสานั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถุงมือสาหรับการตรวจ
โรคชนิดใชครัง้ เดียว มอก.1056–2556
 ผูผลิตอาจอางอิงตามมาตรฐาน ISO
1193-1: 2008 หรือ ASTM D3578
 ถุงมือผาตัด จัดอยูในกลุมเครื่องมือ
แพทยความเสี่ยงระดับปานกลาง หรือควบคุม
พิเศษ (Class II) ทีจ่ ะตองผานการฆาเชือ้ หรือ
สเตอรรไิ รซ (Sterilized) คุณภาพผลิตภัณฑตอ ง
เปนไปตามขอกําหนด หรือมาตรฐาน ดังนี้
 สานั ก งานมาตรฐานผลิ ตภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม ถุงมือยางปราศจากเชื้อสาหรับการ
ศัลยกรรมชนิดใชครัง้ เดียว มอก. 558–2548
 ผูผลิตอาจอางอิงตามมาตรฐาน ISO
10282 : 2002 หรือ ASTM D 3577
สําหรั บขอกําหนด “การทดสอบดาน
ความปลอดภัย” ของถุงมืทางการแพทย มีดงั นี้
 การรั่วซึม
 การทดสอบทางชีวภาพ ไดแก
 การระคายเคื อ งต อ ผิ ว หนั ง (Skin
Irritation Test) ตามมาตรฐาน ISO 10993-10:
2010 หรือ USP
 ความเป นพิษต อชั้ นผิวหนัง (Intracutaneous Test) ตามมาตรฐาน ISO 10993-

10: 2010-Part 10
 ปริมาณโปรตีนสกัดไดจากถุงมือยาง
อางอิงตามวิธี Modified Lowry ตามขอกําหนด
ของ FDA หรือตามมาตรฐาน ISO12243: 2003
หรือ ASTM D5712-10
 ความปราศจากเชือ
้ จุลนิ ทรีย (Sterility
tests) อาจอางอิงตามมาตรฐาน USP 26 (กรณี
ผานการฆาเชือ้ )
 กรณีมก
ี ารเคลือบผิวดวยแปง ตองเปน
ไปตามมาตรฐาน ISO 10993 และตองทดสอบ
ปริมาณแปงที่ ตกคางในถุงมือตามขอกําหนด
ของ FDA หรืออาจอางอิงตามมาตรฐาน ISO
21171: 2006 หรือ ASTM D 6124
 ตองระบุวธ
ิ กี ารสเตอรรไิ รซหรือฆาเชือ้
และวิธกี ารตองเปนไปตามมาตรฐานกําหนด เชน
 การฆาเชือ
้ ดวยกาซเอทิลีน (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
 การฆาเชือ
้ ดวยการฉายรังสี (Irradiation)
ตองเปนไปตามมาตรฐาน เชน EN 556, EN 556-2,
ISO 11137-3, EN ISO 11737

ขอกําหนดประสิทธิภาพการปองกัน
(Performance Requirements)
ถุงมือทางการแพทยเปนวัสดุการแพทยที่
ใชเพื่อปองกันการสัมผัสโดยตรงระหวางผูปวย
กับผูร ักษา ดังนัน้ จึงจําเปนตองมีประสิทธิภาพ
ในการปองกันการรัว่ ซึม และเชือ้ โรค โดยความ
แข็งแรงของถุงมือเปนสิง่ ตองใหความสําคัญ ซึง่
จะตองเปนไปตามมาตรฐานสากลที่กําหนดไว
และไดรับการทดสอบคุณสมบัติทางฟสิกสและ
ทางกลตามมาตรฐาน ISO 1193-1:2008 หรือ
ASTMD 3578หรือ ISO 10282 : 2002 หรือ
ASTMD 3577 ดังนี้
 ขนาดความกวาง ยาว หนา เพื่อการ
สวมใสใหเหมาะสมกับขนาดมือผูใช
 แรงดึง ความตานแรงดึง เพือ
่ ทดสอบ
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แรงยื ด เมื่ อขาดเพื่ อทดสอบความ
 ถุงมือผาตัดไดแก ISO 10282 : 2002
แข็งแรง และการยืดตัวของถุงมือแพทย
และ ASTM D 3577
 แรงเคนดึง ใชทดสอบความยืดหยุ น
 เลื อกประเภทตามวั ตถุ ดิ บ ที่ ใช ผ ลิ ต
ของถุงมือทางการแพทยเพือ่ ปองกันการรัว่ ซึม ใหเหมาะสมกับการใชงาน
แนวทางการเลือกถุงมือทางการแพทย
 น้ํา ยางธรรมชาติ มี ความยื ดหยุ น สู ง
มีแนวทางพิจารณาเลือกซื้ อผลิตภั ณฑ ทํางานคลองตัว (Dexterity)
ดังตอไปนี้
 น้ํายางสังเคราะหหรือวัสดุอื่นมีความ
 ผูผ
 ลิตภายในประเทศ ผูน ําเขา ตองมี แข็งแรง แตอาจยืดหยุน ไมดี
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตเิ ครือ่ งมือแพทย
 เลือกขนาดใหเหมาะสมกับ ขนาดมือ
พ.ศ. 2551 จากสํานักงานคณะกรรมการอาหาร ของผูใ ช (ตารางที่ 1 และ 2) ยิง่ ขนาดใหญหรือ
และยา (อย.)
ความยาวมากจะมีราคาแพงกวาขนาดเล็กหรือสัน้
 โรงงานผูผ
 ลิต ตองไดรบั มาตรฐานดังนี้
 เลือกลักษณะสีและพืน
้ ผิวใหเหมาะสม
 ISO 9001 คือ มาตรฐานการผลิตทัว่ ไป กับการใชงาน
 ISO13485(Quality Management
การบรรจุถงุ มือทางการแพทย
System for Medical Devices) คือ มาตรฐานการ
มีลกั ษณะดังตอไปนี้
ผลิตสําหรับเครื่ องมือแพทยซึ่ งเปนสวนเสริม
 ถุงมือตรวจโรคชนิดไมปราศจากเชื้อ
จากมาตรฐาน ISO 9001
จะบรรจุรวมกันหลายชิน้ ในกลองกระดาษทีง่ า ย
 ถุงมือตรวจโรค จะตองมีเครือ
่ งหมาย ตอการหยิบใชงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม มอก. 1056–
 ถุงมือตรวจโรคชนิดปราศจากเชือ
้ การ
2556 ถุงมือสําหรับการตรวจโรคชนิดใชครัง้ เดียว บรรจุจะมีความประณีต แยกบรรจุเปนคู ดวย
 ถุ ง มื อ ผ า ตั ด จะต อ งมี เ ครื่ อ งหมาย
บรรจุภัณฑสองชั้นคือ บรรจุภณ
ั ฑชนั้ ใน (Inner
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม มอก.558- Wrap) เปนกระดาษแยกหอถุงมือแตละขาง และ
2548 ถุงมือยางปราศจากเชือ้ สําหรับการศัลย- บรรจุรวมเปนคูใ นบรรจุภณ
ั ฑชนั้ นอก มีลกั ษณะ
กรรมชนิดใชครัง้ เดียว
เปนซองทึบแสง (Paper Pouch) ฉีกใชงานงาย
 มาตรฐานการผลิตอืน
่ ทีผ่ ผู ลิตสามารถ
 ถุงมือศัลยกรรม จะถูกบรรจุแยกเปนคู
ใชอางอิงได
เชนเดียวกับถุงมือตรวจโรคชนิดปราศจากเชือ้
 ถุงมือตรวจโรค ไดแก ISO 11931:
 บรรจุ ภั ณ ฑ ชั้ น ในชั้ น นอกและบรรจุ
2008 และ ASTM D 3578
ภัณฑรวม (กลอง) ตองไมฉกี ขาด สะอาด หุม หอ


มิดชิด สามารถคงสภาพตลอดอายุการใชงาน
รวมถึงปองกันการปนเปอนและปองกันความ
เสียหายในระหวางการขนสง และการเก็บรักษา
ในสภาวะปกติ
 เครือ
่ งหมายและฉลากของบรรจุภณ
ั ฑ
ชัน้ ใน (Inner wrap) ตองแสดงสัญลักษณดังนี้
 ขนาด
 สัญลักษณ “ซาย” หรือ “L” และ “ขวา”
หรือ “R”
 กรณีถุงมือใชผงแปงเคลือบผิว ตองมี
คําเตือนใหขจัดผงแปงดวยวิธีปลอดเชื้อกอนใช
 เครือ
่ งหมายและฉลากของบรรจุภณ
ั ฑ
ชัน้ นอก หรือบรรจุภัณฑรวม
บรรจุภณ
ั ฑชนั้ นอก หมายถึง บรรจุภณ
ั ฑ
สําหรับบรรจุถงุ มือ 1 คู สวนบรรจุภณ
ั ฑรวม หมายถึง
บรรจุภณ
ั ฑทบี่ รรจุถงุ มือขนาดเดียวกันไวหลายคู
บรรจุภัณฑทงั้ สองดังกลาวขางตน ตองมีฉลาก
เปนภาษาไทยอานไดอยางชัดเจน จะมีภาษาอืน่
ดวยก็ได โดยแสดงรายละเอียดอยางนอยดังนี้
 ชื่อผลิตภัณฑ
 ชื่ อผู ผลิตหรือโรงงานที่ ผลิต หรือชื่ อ
การคาหรื อเครื่ องหมายการค า หรื อชื่ อผู จั ด
จําหนาย
 เครื่องหมาย อย. หรือ มอก. แลวแตกรณี
 ขอความ “ถุงมือสาหรับการตรวจโรค”
หรือ “ถุงมือสาหรับการศัลยกรรม” แลวแตกรณี
 ขอความ “ปราศจากเชือ
้ ” หรือ “ไม
ปราศจากเชือ้ ” แลวแตกรณี
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ขอความ “ผิวเรียบ” หรือ “ผิวไมเรียบ”
“มีแปง” หรือ “ไมมแี ปง” หรือคําทีเ่ หมาะสมทีม่ ี
ความหมายตรงกัน
 ขอความ “ใชไดครัง
้ เดียว” แสดงดวย
ตัวอักษรทีเ่ ห็นไดชดั เจน
 ขนาดถุงมือ สามารถแสดงเปนภาษา
อังกฤษ หรือรหัสขนาด หรือตัวยอของขนาด
 วัสดุที่ใชผลิต
 เลขทีห
่ รืออักษรแสดงครัง้ ทีผ่ ลิต เดือน
ปทผี่ ลิต และเดือน ปหมดอายุ โดยแสดงปเปน
ตัวเลข 4 หลัก
 กรณีถงุ มือทางการแพทยชนิดปราศจากเชื้อนั้นใชผงแปงเคลือบผิว ตองมีคําเตือน
ใหขจัดผงแปงดวยวิธีปลอดเชื้อกอนใช
 กรณีถงุ มือทางการแพทยชนิดปราศจากเชื้อ ตองระบุขอ ความ “ถุงมือจะสิ้นสภาพ
ปราศจากเชื้อ ถาภาชนะบรรจุถูกเปด หรือ
ฉีกขาด หรือของเหลวซึมผาน”
 กรณี ถุ ง มื อทําจากน้ํ า ยางธรรมชาติ
ตองมีคําเตือนหรือระบุวา “ผลิตภัณฑทําจาก
น้ํา ยางธรรมชาติ อาจทําให เกิ ดอาการแพ ”
หรือขอความอืน่ ทีม่ คี วามหมายทํานองเดียวกัน
 ชือ
่ และทีต่ งั้ ของสถานทีผ่ ลิต เฉพาะบน
บรรจุภัณฑรวม
 จํานวนถุงมือทีบ
่ รรจุ เฉพาะบนบรรจุ
ภัณฑรวม


คําแนะนำการใชและวิธกี ารเก็บรักษา
เฉพาะบนบรรจุภัณฑรวม
 ขอความหรือสัญลักษณแสดงกรรมวิธี
การทําใหปราศจากเชือ้ หากแสดงดวยสัญลักษณ
ใหอธิบายความหมายสัญลักษณดงั กลาว เฉพาะ
บนบรรจุภัณฑรวม
 วิธีการใช
 การเก็บรักษาและอายุการใชงาน
 เครื่องหมายมาตรฐานสากลอื่น เชน
ISO 13485, CE 0197
 มีเอกสารคูม
 อื กํากับการใชหรือเอกสาร
กํากับเครือ่ งมือแพทย
 มีเอกสารแสดงใบรับรองมาตรฐาน


ถามตอบเรื่องถุงมือทางการแพทย
ถาม ทําไมจึงแพถงุ มือที่ผลิตจากน้าํ ยาง
ธรรมชาติ
ตอบ การเกิดการแพถงุ มือยางธรรมชาติ
ปจจุบนั ยังไมเปนทีท่ ราบแนชดั วา โปรตีนชนิด
ใดในน้ํายางที่กอใหเกิดการแพ (ขอมูลลาสุด
สันนิษฐานวาเปนโปรตีนกลุม Heveins อาทิเชน
Hev b1, Hev b3, Hev b5 และ Hev b6.02) โดย
การแพเกิดเมื่อถุงมือสัมผัสพื้นที่เปยกชื้นของ
ร างกายหรื ออวั ยวะภายในระหวางการผ าตั ด
หรือไดรับผงแปงที่ ใชดูดซับโปรตีนจากถุงมือ
หรื อการสั มผั สเยื่ อบุ ภายในและเยื่ อบุ มิ วคั ส
ระหวางการผาตั ด วิ ธีการตรวจสอบจะใชวิ ธี

วิเคราะหปริมาณโปรตีนทีส่ กัดไดทงั้ หมด ไดแก
การวิเคราะหโดยการเทียบสี (Colorime tricanalysis) การวิ เคราะห โดยเทคนิ คโครมาโต
กราฟก (Chromato graphicanalysis) และการ
ทดสอบทางภูมิคุมกัน (Immunoassay) เชน
Latex ELISA for Antigenic Protein
ถาม สวมใสถุงมือทางการแพทยที่ผลิต
จากน้ํายางธรรมชาติมีโอกาสแพหรือไม
ตอบ มีโอกาสแพโปรตีนที่เปนองคประกอบ
ในยางธรรมชาติ แตยังไมสามารถระบุแนชดั วา
เกิดจากโปรตีนชนิดใด อาการแพอาจเปนผื่น
แดง คัน เปน ตุม หืดหอบ หรือช็อกได กรณีเปน
ถุงมือชนิดทีม่ ีแปง ผูใชอาจแพแปง ควรทดลอง
ใชถุงมือยางชนิดไมมีแปงดูกอนวายังมีอาการ
แพอกี หรือไม หากพบวามีอาการแพรนุ แรง ควร
ไปพบแพทย
ถาม อาการแพถุงมือที่ผลิตจากน้ํายาง
ธรรมชาติเปนอยางไร
ตอบ ผูป วยที่มอี าการแพโปรตีนจากน้ํา
ยางธรรมชาติแบงเปน 2 อาการ ดังนี้
 แพแบบลมพิษ (ปฏิกิรย
ิ าอิมมูนชนิด
ที่ 1 หรือ Latex Allergy) ซึ่งเปนการแพโปรตีน
ยาง มีอาการตัง้ แตลมพิษธรรมดาหายใจลําบาก
จนถึงขัน้ เสียชีวติ ได
 แพแบบผิวหนังอักเสบ (ปฏิกริ ย
ิ าอิมมูน
ชนิ ดที่ 4) เปนการแพตอ สารทีใ่ สในขบวนการ
ผลิตยาง จะเปนตุมนูนแดงและน้ําใสขนาดเล็ก
ทัง้ นี้ ผูแ พโปรตีนจากน้าํ ยางบางรายอาจ
เกิดทัง้ สองอาการรวมกัน
ถาม ทําไมตองใสแปงในถุงมือทางการ
แพทย และจะทําใหเกิดการแพหรือไม
ตอบ การใสแปงเพือ่ ลดความเสียดทาน
ขณะสวมใสทําใหสวมใสงาย โดยแปงที่ใชเปน
แปงขาวโพดแบบที่ใชทําอาหาร โอกาสจะแพมี
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นอย แตสามารถเกิดได อาจแพแปงหรืออาจ
แพโปรตีนในยาง เพราะแปงจะดูดซับโปรตีนที่
อยูในถุงมือยาง
ถาม ถุงมือทางการแพทยมีกี่ขนาดแลว
จะเลือกขนาดไหนจึงจะเหมาะสม
ตอบ ถุงมือตรวจโรคทีจ่ าํ หนายโดยทัว่ ไป
มีขนาด S, M, L และ XL หรืออาจระบุเปนตัวเลข
สําหรั บถุ งมื อผ าตั ดจะมี หลายขนาดและระบุ
เปนตัวเลข ตัวเลขยิง่ มากยิง่ มีขนาดใหญ ดังได
แสดงรายละเอียดขนาดไวในตารางที่ 1 และ 2
หลักการคราวๆ ในการพิจารณาขนาดของมือผู
สวมใส ใหวดั รอบฝามือชวงกวางทีส่ ดุ ของฝามือ
คือโคนนิว้ โปง ดวยสายวัด ขนาดของฝามือทีว่ ดั
ไดเทียบกับรหัสขนาดไดดงั นี้
 ฝามือ ขนาด 7–8 นิว
้ เลือกสวมถุงมือ
ขนาด S
 ฝามือขนาด 8–9 นิว
้ เลือกสวมถุงมือ
ขนาด M
 ฝามือขนาด 9–10 นิว้ เลือกสวมถุงมือ
ขนาด L
 ฝามือขนาด 10–11 นิ้ว เลือกสวม
ถุงมือขนาด XL
ถาม ถุงมือทางการแพทยผลิตจากน้าํ ยาง
ธรรมชาติทนตอสารเคมีหรือไม?
ตอบ ถุงมือทางการแพทยผลิตจากน้ํา
ยางธรรมชาติสามารถทนตอสารเคมีไดในระดับ
หนึง่ แตไมทนตอสารเคมีแรงๆ อาทิ กรด เบส
หรือแอลกอฮอล โดยเมือ่ สัมผัสกับสารเคมีทมี่ ขี วั้
(Polar) ถุงมือจะละลาย
ถาม มีวิธสี ังเกตถุงมือทางแพทยทเี่ สือ่ ม
สภาพหรือหมดอายุกอนกําหนดหรือไม
ตอบ การเสื่ อมสภาพคื อการเปลี่ ยน
คุ ณสมบั ติ ทางกายภาพ การเสื่ อมสภาพของ
ถุงมือทางการแพทยเกิดขึน้ ไดกอ นวันหมดอายุ
ทีก่ ําหนด หากเก็บรักษาในสภาวะไมเหมาะสม
โดยเฉพาะถุงมือผลิตจากน้าํ ยางธรรมชาติ หาก
เก็บในทีโ่ ดนแสงแดดหรือความรอน ถุงมือจะมี
ลักษณะเหนียวติดกัน
ถาม ถุงมือทางการแพทยผลิตจากน้าํ ยาง
ธรรมชาติกบั ทีผ่ ลิตจากน้าํ ยางสังเคราะหไนไตร
ชนิดไหนดีกวา
ตอบ ถุงมือทัง้ สองชนิดผลิตจากวัตถุดิบ
ทีแ่ ตกตางจึงมีคุณสมบัตไิ มเหมือนกัน ซึง่ ความ
เหมาะสมขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการใชงาน
ทัง้ นี้ สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติคราวๆ ได
ดังตอไปนี้

ตารางเปรียบเทียบถุงมือทางการแพทยที่ผลิตจากน้ํายางตางชนิด
ถุงมือทางการแพทยผลิตจากน้ํายางธรรมชาติ
1) มีโปรตีน
2) ไมนําไฟฟา
3) ไมทนตอสารเคมีแรงๆ กรด เบส และแอลกอฮอล
4) มีความยืดหยุนดี
5) กระชับมือ
6) ขาดงายกวาถุงมือไนไตร
7) ทํางานไดงาย คลองตัว ไมเมื่อยมือ
8) เหมาะกับงานละเอียด
9) มีอายุการเก็บรักษาสั้น (ควรเก็บในที่มืด แหง เย็น)

ถุงมือทางการแพทยผลิตจากน้ํายางสังเคราะหไนไตร
1) ไมมีโปรตีน
2) ไมนําไฟฟา
3) ทนสารเคมีกรด เบส แอลกอฮอล น้ํามัน
4) คอนขางแข็ง ยืดหยุนไมดี
5) คอนขางกระชับมือ
6) แข็งแรงไมขาดงาย ทนตอการขัดสี
7) สวมใสคอนขางยากกวาถุงมือยางธรรมชาติ
8) เหมาะกับการใชงานคอนขางหยาบ
9) มีอายุการเก็บรักษานานกวาถุงมือผลิตจากน้ํายางธรรมชาติ

ถาม ทําไมถุงมือทางการแพทยผลิตจาก
น้ํายางธรรมชาติจึงมีอายุการเก็บรักษาสัน้ กวา
ถุงมือผลิตจากน้าํ ยางสังเคราะห
ตอบ ถุงมือทางการแพทยผลิตจากน้ํา
ยางธรรมชาติมอี ายุการเก็บรักษาสัน้ กวา เพราะ
โครงสรางทางเคมีของน้าํ ยางธรรมชาติมพี นั ธะ
เปนจํานวนมาก ทําใหวอ งไวตอการทําปฏิกริ ยิ า
กั บออกซิ เจนและโอโซน โดยมี แสงแดดและ
ความรอนเปนปจจัยเรงปฏิกริ ิยา

หมายเหตุ ตัง้ แตวนั ที่ 8 มกราคม 2558
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมถุงมือสําหรับ
การตรวจโรคชนิดใชครั้งเดียว เลม 1 เกณฑ
กําหนดสําหรับถุงมือที่ ทําจากน้ํายางหรือสาร
ละลายยาง มอก. 1056-2548 ถูกยกเลิก และ
ประกาศใชฉบับใหม ไดแก มาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมถุงมือสําหรับการตรวจวินจิ ฉัยทาง
การแพทยชนิดใชครัง้ เดียว เลม 1 เกณฑกาํ หนด
สําหรับถุงมือทีท่ าํ จากน้าํ ยางหรือสารละลายยาง
มอก. 1056 เลม 1-2556
เอกสารอางอิง
1. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
ถุงมือสําหรับการตรวจโรค พ.ศ. 2555
2. คูม อื การเลือกซือ้ ถุงมือทางการแพทย

คณะกรรมการอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณทาง
การแพทย พ.ศ. 2556
3. มาตรฐานผลิ ตภั ณฑ อุ ตสาหกรรม
ถุงมือสําหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย
ชนิดใชครั้งเดียว เลม 1 เกณฑกําหนดสําหรับ
ถุงมือทีท่ ําจากน้าํ ยางหรือสารละลายยาง มอก.
1056 เลม 1-2556
4. มอก. 538-2548 มาตรฐาน
ผลิ ตภั ณฑ อุ ตสาหกรรมถุ ง มื อปราศจากเชื้ อ
สําหรับการศัลยกรรมชนิดใชครัง้ เดียว
5. บทความ “คุณใชถงุ มือยางถูกประเภท
หรือยัง” โดย นิชาภา บัวสุวรรณ วารสารกรม
วิทยาศาสตรบริการ ปที่ 62 ฉบับที่ 195 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2557
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