
 

 

การทดสอบ “ถุงมือยาง” 

โดย  นางสาวศริดา โชยรัมย ์

นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ 

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา 

ป�จจุบันถุงมือยาง เป�นถุงมือท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และมีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ถุงมือยางทางการแพทย์ 

(Medical glove) ถุงมือยางสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial glove) และถุงมือยางสำหรับครัวเรือน (Household glove) ซึ่ง

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มถุงมือยางน้ี ทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้กำหนดไว้เป�นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 

ดังน้ี  

1. มอก. 538-2548 : ถุงมือยางปราศจากเช้ือสำหรับการศัลยกรรมชนิดใช้ครั้งเดียว (single-use sterile surgical rubber gloves)  

2. มอก. 2476-2552 : ถุงมือยางท่ีใช้ในงานบ้าน (household rubber gloves) 

3. มอก. 2505-2553 : ถุงมือยางท่ีใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร (rubber gloves for food industry) 

4. มอก.1056-2556 : ถุงมือยางสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว เล่มท่ี 1: เกณฑ์กำหนดสำหรับถุงมือท่ีทำ

จากน้ำยางหรือสารละลายยาง (single-use medical examination gloves Part 1: specification for gloves made from 

rubber latex or rubber solution) 

โดยในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับถุงมือยางข้างต้น จะกล่าวถึง ขอบข่าย ลักษณะ ชนิด และวิธีการทดสอบ พร้อมท้ัง

เกณฑ์ในการยอมรับคุณภาพของถุงมือยางแต่ละประเภท  

 อย่างท่ีหลายท่านทราบกันดีแล้วว่า หากต้องการถุงมือยางท่ีมีคุณภาพ ถุงมือยางน้ันจะต้องมีผลการทดสอบเป�นไปตามท่ีมาตรฐาน

อุตสาหกรรมถุงมือยาง มอก. 538-2548,  มอก. 2476-2552,  มอก. 2505-2553 และมอก.1056-2556 กำหนด  โดยในบทความน้ีทาง

ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงหัวข้อการทดสอบ “คุณลักษณะท่ีต้องการ” ซึ่งเป�นหัวข้อการทดสอบท่ีกำหนดวิธีการทดสอบไว้เป�นแนวทางเดยีวกันท้ัง 4 

มอก. ท่ีกล่าวมาข้างต้น 

การทดสอบ “คุณลักษณะท่ีต้องการ” 

1. การทดสอบการร่ัวซึม  

 ทำการทดสอบโดยสวมถุงมือยางเข้ากับท่อแมนเดรล (ดังรูปท่ี 1 ) แล้วยึดด้วยอุปกรณ์ท่ีเหมาะสม โดยไม่ให้ขอบถุงมือยางสูงกว่า

ปลายท่อแทนเดรลเกิน 40 มิลลิเมตร จากน้ันเติมน้ำท่ีอุณหภูมไิม่เกิน 36 องศาเซลเซียส ปริมาตร 1000±50 ลูกบาศก์เซนติเมตร ลงใน

อุปกรณ์ท่ีเตรียมไว้ โดยให้ระดับน้ำสูงถึงระยะ 40 มิลลิเมตรเมื่อวัดจากขอบถุงมือยางท่ีสวมเข้ากับท่อแมนเดรลตรวจพินิจทันทีว่ามีน้ำรั่วซึม

ออกจากถุงมือยางตัวอย่างหรือไม่ ถ้าไม่มีการรั่วซมึ ให้แขวนท้ิงไว้ 2 นาที ถึง 4 นาที นับจากเทน้ำลงในถุงมือยาง ตรวจพินิจการรั่วซึมอีกครั้ง

หน่ึง ถุงมือยางตัวอย่างต้องรั่วซึมไม่เกินท่ีมอก.กำหนด 



 
 

รูปท่ี 1 ท่อสวมแมนเดรล 

 
 

รูปท่ี 2 อปกรณ์ใช้แขวน 

 

2. ความต้านแรงดึงและความยืดเมื่อขาด 

 ทำการทดสอบตามาตรฐาน ISO 37 โดยตัดช้ินทดสอบรูปดมับ์เบลล์แบบท่ี 2 (ดังรูปท่ี 3 ) จำนวน 3 ช้ิน จากฝ่ามือหรือหลังมือของ

ถุงมือยางตัวอย่างแต่ละข้าง แล้วรายงานค่ามัธยฐาน (median value) ค่าท่ีได้จะต้องเป�นไปตามตารางท่ีมอก.กำหนด 

 

รูปท่ี 3 ช้ินงานทดสอบรูปดัมบ์เบลล์ ISO 37 Type 2 

 

 



3. การเร่งการเสื่อมอายุ 

 ทำการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 188 โดยตัดช้ินทดสอบรูปดัมบ์เบลล์แบบท่ี 2 จำนวน 3 ช้ิน จากบริเวณฝา่มือหรือหลังฝ่ามือของ

ถุงมือยางตัวอย่างแต่ละข้าง และอบช้ินงานทดสอบท่ีอุณหภูมิ 70±2 องศาเซลเซียส เป้ฯเวลา 168±2 ช่ัวโมง จากน้ันนำช้ินงานมาทำการ

ทดสอบความต้านแรงดึงและความยึดเมื่อขาดหลังการเร่งการเสื่อมอายุ แล้วรายงานค่ามัธยฐาน (median value) ค่าท่ีได้จะต้องเป�นไปตาม

ตารางท่ีมอก.กำหนด 

 การทดสอบคณุลักษณะท่ีต้องการท้ัง 3 รายการข้างต้น เป�นเพียงการทดสอบเพ่ือหาค่าคุณลักษณะทางกายภาพท่ีมาตรฐานถุงมือ

ยางกำหนดไว้เป�นแนวทางเดียวกันเท่าน้ัน แต่ในมาตรฐานถุงมือยางแต่ละประเภทน้ันยังมีการทดสอบเฉพาะอ่ืนๆอีก เช่น ความเป�นกรด-ด่าง 

ปริมาณแป้งตกค้าง การทำให้ปราศจากเช้ือ เป�นต้น ท้ังน้ีการทดสอบท่ีแตกต่างกันไปน้ัน จะข้ึนกันประเภท และลักษณะการใช้งานตามท่ี

มาตรฐานแต่ละตัวกำหนด 
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