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นิชาภา	บัวสุวรรณ*

สรรสาระ

คุณใช้ถุงมือยาง

ถูกประเภท

หรือยัง

 

	 ถงุมือยาง	ถกูคดิค้นในช่วงศตวรรษท่ี	19	โดยนายแพทย ์

วิลเลียม	ฮัลสเตด	 เพ่ือแก้ปัญหาการแพ้นำ้ายาฆ่าเชื้อโรคของ

พยาบาลแผนกศัลยกรรม	หลังจากนั้นมีความนิยมใช้ถุงมือยาง

กันอย่างแพร่หลาย	ประเทศไทยสามารถผลิตถุงมือยางได้ในปี	

พ.ศ.	2529	เพื่อใช้งานในประเทศรวมถึงการส่งออกไปยังต่าง

ประเทศ	วตัถดุบิหลกัทีใ่ช้ในการผลติถงุมอืยาง	คอื	นำา้ยางข้น	และ

สารเคมทีีช่่วยให้นำา้ยางจบัตวั	กรรมวธิใีนการผลติเร่ิมจากการนำา

นำ้ายางข้นไปปรับสภาพเพื่อให้ได้ส่วนประกอบของเนื้อยาง 

ร้อยละ	 60	 หลังจากนั้นผสมสารเคมีต่างๆเข้าด้วยกัน	 เช่น	

โพแทสเซียมไฮดรอกไซค์	โพแทสเซียมคลอเรต	กำามะถัน	สาร

ป้องกันยางเสื่อม	 ซิงค์ออกไซค์	 เพื่อให้นำ้ายางอยู่ในสภาพที่ 

เหมาะสม	กับการขึ้นรูปเป็นถุงมือยาง	หลังจากนั้นจะใช้วิธีการ

จุม่โดยการนำาแม่พมิพ์ตามลักษณะผลติภัณฑ์ท่ีต้องการทีท่ำาจาก

พลาสติก	โลหะ	เซรามิก	หรือวัตถุอื่นๆท่ีมีความเหมาะสมกับ	

	 อุตสาหกรรมยางพาราเป็นอุตสาหกรรมที่สำาคัญมากของประเทศ	ที่สร้างรายได้นับแสนล้าน	เมื่อกล่าว

ถึงผลิตภัณฑ์ยางเราคงคุ้นเคยกับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมาจากยางธรรมชาติ	เช่น	ยางเส้น	ยางรัดของ	ยางฟองนำ้า	

รองเท้ายาง	หวันมยาง	ลกูโป่ง	และถงุยาง	แต่ยงัมผีลติภณัฑ์ยางอกีชนดิหนึง่ทีปั่จจบุนัมกีารใช้งานอยูห่ลายรปูแบบ	

และหลายวงการอุตสาหกรรม	นั่นคือ	ถุงมือยาง

*	นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ	โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม

ผลิตภัณฑ์	จุ่มลงในสารละลายที่ช่วยให้นำ้ายางจับตัวก่อน	ยก

พิมพ์ข้ึนและรอให้แห้งหมาดๆ	แล้วนำาไปจุ่มนำ้ายางที่ผสมสาร

เคมี	 (Compound	latex)	ยกพิมพ์ขึ้นและนำาไปอบให้คงรูป

ในตู้อบที่อุณหภูมิ	100-120	องศาเซลเซียส	เป็นเวลา	30	นาที	

การใช้ถุงมือยางท่ีถูกตามวัตถุประสงค์การใช้งานสามารถทำาให้

ถุงมือมีประสิทธิภาพและปลอดภัย	โดยท่ัวไปแล้วถุงมือยางมี

หลายชนิดโดยแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้	3	ประเภท	คือ	

	 1.	ถุงมือยางที่ใช้ในทางการแพทย์	(Medical	glove)	

วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อป้องกันมือจากสารเคมี	เชื้อโรคและสิ่ง

สกปรกต่างๆ	ถงุมอืยางทีใ่ช้สำาหรบัทางการแพทย์ยงัสามารถแบ่ง

ได้อีก	2	แบบ	คือ

	 	 1.1	ถุงมือยางที่ใช้ในการผ่าตัด	(Surgical	glove)	

หรือทางศัลยกรรมจะมีลักษณะเนื้อบางเหนียวและยาวถึง

ข้อศอก	มคีวามแขง็แรงและต้องผ่านการฆ่าเช้ือ	100	เปอร์เซน็ต์	



	 ทั่วไป
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การบรรจุหีบห่อจะแบ่งเป็น	บรรจุท้ังข้างซ้ายและขวาในห่อ

เดียว	หรือบรรจุข้างละหนึ่งห่อเพื่อสะดวกเวลาใช้งาน	ถุงมือ

ยางประเภทนี้ใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง	วัตถุดิบท่ีใช	้คือ	นำ้ายาง

ธรรมชาติเป็นหลัก	และเทคโนโลยีการผลิตค่อนข้างสูง	เพราะ

ต้องเป็นถุงมือยางที่มีความสะอาดและคุณภาพสูง

		 1.2	ถุงมอืยางใช้ในการตรวจ

โรคทั่วไป	 (Examination	glove)	

เป็นถุงมือที่มีลักษณะบาง	กระชับ

มือและยาวถึงข้อมือ	 ไม่แยกข้าง

ซ้ายหรือข้างขวา	 ใช้งานคร้ังเดียว

เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย	มี

ทั้งชนิดที่มีแป้งและไม่มีแป้ง	 การ

ผลิตต้องออกแบบให้เหมาะสมกับ

การใช้งาน	คือ	ต้องใส่ง่าย	แกะห่อ	

	 	 	 	 	ได้อย่างรวดเร็ว	และราคาไม่แพง

	 2 . ถุ ง มื อ ย า ง ใช ้ ใ นก า ร

อุตสาหกรรม	(Industrial	glove)	

มี ลั ก ษณ ะ จำ า เ พ า ะ ใ น แ ต ่ ล ะ

อุตสาหกรรม	 มีความทนทานต่อ

การใช้งาน	 เช่น	 ในด้านงานช่าง	 

ใช้สำาหรับ	ตัด	 เจีย	มีลักษณะแข็ง

แรง	ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส	์ 

มีลักษณะบางกระชับ	

ภาพที่ 3	 ถุงมือยางที่ใช้
	 ในการตรวจโรค	
	 ทั่วไป

ภาพที่ 4 ถุงมือยางที่ใช้	
	 ในการ
	 อตุสาหกรรม																												

ภาพที่ 2	 ถุงมือยางที่ใช้
	 ในการตรวจโรค	

ที่มาภาพ	:	http://news.thomasnet.com/fullstory/ 
Industrial-Glove-suits-multi-purpose-applications-17866]

	 ด้านอาหาร	ถงุมอืยางทีใ่ช้ในอตุสาหกรรมอาหาร	เช่น	

อาหารพร้อมปรุง	อาหารกึ่งสำาเร็จรูป	อาหารสำาเร็จรูป	สวมใส่

เมื่อต้องสัมผัสอาหาร	 เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสารเคมี	 สิ่ง

สกปรกและเชื้อโรค

                    

                                  

                                            

 

 

	 3.	 ถุงมือยางสำาหรับใช้ในครัวเรือน	 (Household	

glove)	 เป็นถุงมือยางที่ใช้ในการทำาความสะอาด	 ซักล้าง	 

มขีนาดใหญ่	แขง็แรง	ทนต่อการใช้งาน	เนือ้หนากว่าถงุมือยางที่

ใช้ในการแพทย์	เนือ่งจากการใช้งานต้องสมัผสักบันำา้	ผงซักฟอก	

หรือนำ้ายาทำาความสะอาดต่างๆ	มีอายุการใช้งานได้นาน	บรรจุ

หีบห่ออย่างประณีตสวยงาม	

      

ภาพที่ 6	ถุงมือยางสำาหรับใช้ในครัวเรือน		
ที่มาภาพ	:	http://avstrading.com.my/products/household-

gloves/	    

ภาพที่ 5	ถุงมือยางที่ใช้ในการอุตสาหกรรมอาหาร 
ที่มาภาพ	:	http://www.scimetricsinc.com/synthetic-gloves-

industrial/									



	 ทั่วไป

รายการทดสอบ การรับรองตามมาตราฐาน
ISO/IEC 17025:2005มาตรฐานที่กำาหนด

1.		การวัดมิติ	

	 (ความกว้าง	ความยาว	และ

	 ความหนา)

2.	การรั่วซึม

3.	สมบัติแรงดึง	

4.	ค่าปริมาณโปรตีน

5.	ค่าปริมาณแป้ง

มอก.	538-2548	(ISO	10282:2002)

มอก.	1056-2548	(ISO	11193-1:2002)

มอก.	538-2548	(ISO	10282:2002)

มอก.	1056-2548	(ISO	11193-1:2002)

มอก.	538-2548	(ISO	10282:2002)

มอก.	1056-2548	(ISO	11193-1:2002)

ASTM	D	5712-05

EN-455-3:2000

ISO	12243:2003

ASTM	6124-06













หมายเหตุ	 		 หมายถึง	ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025:2005	

  	 หมายถึง	ยังไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน	ISO/IEC	17025:2005

ภาพที่ 7 ทดสอบแรงดึงเม่ือขาด	และ	แรงยืดเม่ือขาด																																																																					

(เครื่องทดสอบความต้านแรงดึง	ZWICK	,	Z005	:	SER	NO.	

149478/2001)

 ภาพท่ี 8

ทดสอบการรัว่ซมึ  

(เครื่องทดสอบรอยรั่ว)

	 ปัญหาที่ผู้ผลิตพบในการผลิตถุงมือยาง	คือ	รอยร่ัวบนถุงมือยาง	เกิดการขาดเมื่อสวมใส่	เกิดอาการแพ้แป้งและโปรตีน	

การทดสอบคณุภาพของถงุมอืยางก่อนการจำาหน่ายกเ็ป็นอกีปัจจัยหนึง่ทีผู้่ผลิตควรคำานงึถงึ	เพ่ือความปลอดภยัและตรงตามความ

ต้องการใช้งานของถุงมือ	กรมวิทยาศาสตร์บริการมีบริการทดสอบถุงมือยางในหลายรายการเช่น

	 กรมวิทยาศาสตร์บริการ	ยังให้บริการทดสอบถุงมือยางทุกประเภท	ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามและขอรับบริการได้ที่	

โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม	กรมวิทยาศาสตร์บริการ	โทร	0	2201	7161	วันและเวลาราชการ
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