เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๙๘ ง

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๓๓๗๖ (พ.ศ. ๒๕๔๘)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ถุงมือยางปราศจากเชื้อสําหรับการศัลยกรรมชนิดใชครั้งเดียว
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถุงมือยางปราศจากเชื้อสําหรับ
การศัลยกรรมชนิดใชครั้งเดียว มาตรฐานเลขที่ มอก. 538-2544
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม
ฉบับที่ ๒๓๐๐ (พ.ศ.๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติม าตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถุงมือยางสําหรับการศัลยกรรม และ
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถุงมือยางปราศจากเชื้อสําหรับการศัลยกรรมชนิดใชครั้งเดียว
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๒๘๙๒
(พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ เรื่อง
แกไขมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถุงมือยางปราศจากเชื้อสําหรับการศัลยกรรมชนิดใชครั้งเดียว
(แกไข ครั้งที่ ๑) และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ถุงมือยางปราศจากเชื้อ
สําหรับการศัลยกรรมชนิดใชครั้งเดียว มาตรฐานเลขที่ มอก. 538-2548 ขึ้นใหม ดังมีรายการละเอียด
ตอทายประกาศนี้
ทั้งนี้ ใหมีผลเมื่อพนกําหนด ๖๑ วัน นับแตวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๔๘
วัฒนา เมืองสุข
รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
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มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรม

ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรม
ชนิดใชครัง้ เดียว
1. ขอบขาย
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีค้ รอบคลุมถึงถุงมือยางปราศจากเชือ้ สำหรับการศัลยกรรมทีบ่ รรจุในภาชนะบรรจุ
เฉพาะถุงมือทีใ่ ชงานครัง้ เดียว เพือ่ ปองกันการปนเปอ นระหวางผปู ว ยกับผใู ชถงุ มือ มีลกั ษณะผิวเรียบและผิวไมเรียบ
บางสวนหรือทั้งหมด มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ ไมครอบคลุมถึงถุงมือสำหรับการตรวจโรคหรือถุงมือ
ทีใ่ ชปฏิบตั งิ านอืน่
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ อางอิงถุงมือยางเพื่อการใชงานและความปลอดภัยในการศัลยกรรม แตไม
รวมถึงวิธใี ชถงุ มืออยางเหมาะสมและปลอดภัย ขัน้ ตอนการทำใหปราศจากเชือ้ ขัน้ ตอนการขนสง ขัน้ ตอนการบรรจุ
และการเก็บรักษา

2. เอกสารอางอิง
มาตรฐานดังตอไปนีม้ ขี อ กำหนดตาง ๆ ซึง่ นำมาประกอบกันเปนขอกำหนดในมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนีโ้ ดย
การอางอิง ในขณะที่จัดพิมพมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี้ มาตรฐานอางอิงเหลานี้เปนฉบับที่ใชงานอยู แต
มาตรฐานทุกฉบับตองไดรบั การแกไขปรับปรุงเมือ่ ครบวาระ และกลมุ ผเู กีย่ วของทีใ่ ชมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมนี้
เปนหลักตองตรวจสอบและใชมาตรฐานตามรายชือ่ ขางลางนีฉ้ บับลาสุด ประเทศสมาชิก ISO และ IEC จะยึดถือ
มาตรฐานระหวางประเทศทีม่ ผี ลใชงานอยใู นปจจุบนั เทานัน้
ISO 37:1994, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of tensile stress-strain properties
ISO 188:1998, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Accelerated ageing and heat resistance tests
ISO 2859-1:1999, Sampling procedures for inspection by attributes - Part 1 : Sampling schemes indexed
by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection
ISO 4648:1991, Rubber, vulcanized or thermoplastic - Determination of dimensions of test pieces and
products for test purposes
ISO 10993 (all parts), Biological evaluation of medical devices
ISO 15223:2000, Medical devices - Symbols to be used with medical device labels, labelling and information
to be supplied
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3. ประเภท การออกแบบ และลักษณะ
3.1 ทัว่ ไป
ถุงมือแบงเปนประเภท การออกแบบ และลักษณะ ตามขอ 3.2 ขอ 3.3 และขอ 3.4
3.2 ประเภท แบงเปน 2 ประเภท คือ
3.2.1 ประเภท 1 ทำจากน้ำยางธรรมชาติ (natural rubber latex)
3.2.2 ประเภท 2 ทำจากน้ำยางไนไทรล (nitrile rubber latex) น้ำยางพอลิคลอโรพรีน (polychloroprene rubber
latex) สารละลายยางสไตรีน-บิวทะไดอีน (styrene-butadiene rubber solution) อิมลั ชันของยางสไตรีน−
บิวทะไดอีน (styrene-butadiene rubber emulsion) หรือสารละลายเทอรมอพลาสติกอิลาสโทเมอร
(thermoplastic elastomer solution)
3.3 การออกแบบ (design) แบงเปน 2 แบบ คือ
3.3.1 แบบนิว้ มือตรง
3.3.2 แบบนิว้ มือโคงตามทิศทางของฝามือ
ถุงมือตองมีการออกแบบถูกตองตามลักษณะกายวิภาค โดยตำแหนงของนิว้ หัวแมมอื ชีไ้ ปทางฝามือดานนิว้ ชี้
มากกวาอยแู บนราบ นิว้ ตาง ๆ และนิว้ หัวแมมอื อาจชีต้ รงหรือโคงตามทิศทางของฝามือ
3.4 ลักษณะ แบงตามลักษณะผิวเปน 4 ชนิด คือ
3.4.1 ผิวไมเรียบบางสวนหรือทัง้ หมด
3.4.2 ผิวเรียบ
3.4.3 ผิวมีแปง
3.4.4 ผิวไมมแี ปง
หมายเหตุ 1. ถุงมือผิวมีแปง ไดแก ถุงมือที่ใชผงแปงเคลือบในกระบวนการผลิตเพื่อความสะดวกในการสวมถุงมือ
ถุงมือผิวไมมแี ปง ไดแก ถุงมือทีผ่ ลิตโดยไมใชผงแปงเคลือบ
2. ทีป่ ลายขอมือของถุงมือ (cuff termination) อาจตัดขอบหรือมวนขอบ

4. วัสดุ
ถุงมือตองทำจากยางผสมเสร็จของน้ำยางธรรมชาติ หรือน้ำยางไนไทรล หรือน้ำยางพอลิคลอโรพรีน ยางผสมเสร็จ
ของสารละลายยางสไตรีน-บิวทะไดอีน หรือสารละลายเทอรมอพลาสติก อิลาสโทเมอร หรือยางผสมเสร็จของอิมลั ชัน
ของยางสไตรีน-บิวทะไดอีน เพือ่ ความสะดวกในการสวมถุงมือ อาจจะตองผานกรรมวิธกี ารแตงผิว (surface treatment)
การใชสารหลอลืน่ ผงแปงหรือพอลิเมอร โดยตองเปนไปตาม ISO 10993
สีทใี่ ช ตองไมเปนพิษ และสารใดๆ ทีใ่ ชในกระบวนการทำผิวถุงมือซึง่ เปนสารทีถ่ กู ถายโอนได ตองเปนสารทีด่ ดู ซึมได
ทางชีวภาพ (bio-absorbable)
ถุงมือทีส่ ง ใหผใู ชตอ งเปนไปตาม ISO 10993 เลมทีเ่ กีย่ วของ ผผู ลิตตองมีขอ มูลแสดงวาเปนไปตามขอกำหนดเหลานี้
ตอผูซื้อเมื่อมีการรองขอ
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หมายเหตุ 1. อาจมีการระบุสารพอลิเมอรที่เหมาะสมอื่นๆ ในมาตรฐานนี้ตอไป
2. ผูสวมถุงมือบางคน เมื่อสวมถุงมือไประยะหนึ่งอาจเกิดอาการแพกับยางบางสูตร และตองการถุงมือ
ทีท่ ำจากสูตรอืน่ (alternative formulation)
3. ปริมาณโปรตีนที่สกัดได โปรตีนที่กอใหเกิดอาการแพ สารเคมีที่เหลือ เอ็นโดทอกซิน (endotoxin)
และผงแปงที่เหลือในถุงมือ อาจนำมากำหนดในมาตรฐานนี้ตอไป ขึ้นอยูกับวิธีทดสอบตามมาตรฐาน
ไอ เอส โอ ทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ อาจมีการกำหนดขึน้

5. การชักตัวอยางและการเลือกชิน้ ทดสอบ
5.1 การชักตัวอยาง
เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน การชักตัวอยางและการตรวจสอบถุงมือใหเปนไปตาม ISO 2859-1 โดย
ระดับการตรวจสอบและระดับคุณภาพทีย่ อมรับสำหรับคุณลักษณะทีก่ ำหนดตองเปนไปตามตารางที่ 1
ในกรณีไมทราบขนาดรนุ ใหถอื วามีขนาดรนุ 35 001 ถึง 150 000
ตารางที่ 1 ระดับการตรวจสอบและระดับคุณภาพทีย่ อมรับ
คุณลักษณะ

ระดับการตรวจสอบ

มิติ (ความกวาง ความยาว ความหนา)
การรั่วซึมน้ํา
แรงดึงเมื่อขาดและความยืดเมื่อขาด (กอนและหลังบมเรง)
แรงดึงที่ความยืดรอยละ 300 (กอนบมเรง)

S–2
I
S–2
S–2

ระดับคุณภาพ
ที่ยอมรับ
4.0
1.5
4.0
4.0

5.2 การเลือกชิน้ ทดสอบ
เมือ่ ตองการชิน้ ทดสอบ ใหตดั จากบริเวณทีเ่ ปนฝามือหรือหลังมือของถุงมือ

6. คุณลักษณะทีต่ อ งการ
6.1 มิติ
เมื่อวัดถุงมือ ณ ตำแหนงที่แสดงตามรูปที่ 1 มิติสำหรับความกวางฝามือและความยาวตองเปนไปตามที่
กำหนดในตารางที่ 2 โดยใชระดับการตรวจสอบและระดับคุณภาพทีย่ อมรับตามทีก่ ำหนดในตารางที่ 1
การวัดความยาวของถุงมือใหวดั ระยะทีส่ นั้ ทีส่ ดุ ระหวางปลายนิว้ กลาง และขอบของถุงมือ
หมายเหตุ การวัดความยาวอาจทำโดยการแขวนถุงมือบนแมนเดรล (mandrel) ทีม่ รี ศั มีสว นปลาย 5 มิลลิเมตร
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การวัดความกวางใหวัดที่แนวกึ่งกลางระหวางโคนนิ้วชี้ และโคนนิ้วหัวแมมือ การวัดความกวางตองทำโดย
วางถุงมือลงบนพืน้ ราบ
วิธวี ดั ความหนาใหเปนไปตาม ISO 4648 โดยวัดความหนาถุงมือเต็มรูป (intact glove) ทัง้ 2 ชัน้ ใชความดัน
ทีต่ วั กดของเครือ่ งมือวัด 22 กิโลพาสคัล ± 5 กิโลพาสคัล ทีต่ ำแหนงตามรูปที่ 2 คือตำแหนงทีอ่ ยตู ่ำจาก
ปลายนิ้วกลางลงมา 13 มิลลิเมตร ± 3 มิลลิเมตร ตำแหนงกึ่งกลางฝามือโดยประมาณ และตำแหนง
ทีอ่ ยเู หนือขอบถุงมือ 25 มิลลิเมตร ± 5 มิลลิเมตร ความหนาชัน้ เดียวของถุงมือทีต่ อ งรายงานเปนคาครึง่ หนึง่
ของความหนา 2 ชัน้ ทีว่ ดั ได และตองเปนไปตามมิตทิ กี่ ำหนดในตารางที่ 2 โดยใชระดับการตรวจสอบและ
ระดับคุณภาพทีย่ อมรับตามทีก่ ำหนดในตารางที่ 1
ถาหากตรวจพินจิ แลวพบจุดทีม่ เี นือ้ บาง ใหวดั แบบความหนาชัน้ เดียว ความหนาทีบ่ ริเวณพืน้ ผิวเรียบและพืน้ ผิว
ไมเรียบของถุงมือชัน้ เดียว ตองไมนอ ยกวา 0.10 มิลลิเมตร และ 0.13 มิลลิเมตร ตามลำดับ
หมายเหตุ ความหนาของขอบถุงมือทีว่ ดั ตาม ISO 4648 ไมควรเกิน 2.50 มิลลิเมตร

ตารางที่ 2 มิตแิ ละเกณฑความคลาดเคลือ่ น
ความกวาง
ความยาว ต่ําสุด
รหัสขนาด (มิติ w ตามรูปที่ 1) (มิติ l ตามรูปที่ 1)
mm
mm
5
67 ± 4
250
5.5
72 ± 4
250
6
77 ± 5
260
6.5
83 ± 5
260
7
89 ± 5
270
7.5
95 ± 5
270
8
102 ± 6
270
8.5
108 ± 6
280
9
114 ± 6
280
9.5
121 ± 6
280
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ความหนา ต่ําสุด
(ที่ตําแหนงดังแสดงในรูปที่ 2)
mm

สําหรับทุกขนาด
บริเวณผิวเรียบ : 0.10
บริเวณผิวไมเรียบ : 0.13

l

=

=

มอก. 538 – 2548

w

w คือ ความกวาง
l คือ ความยาว
รูปที่ 1 ตำแหนงทีว่ ดั ความกวางและความยาว
(ขอ 6.1)
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13±3

33±7

ตำแหนงทีว่ ดั ความหนา

หนวยเปนมิลลิเมตร

ตำแหนงทีว่ ดั ความหนา
48±9

25±5

ตำแหนงทีว่ ดั ความหนา

หมายเหตุ ระยะ 48 มิลลิเมตร ± 9 มิลลิเมตร คือจุดกึง่ กลางฝามือของถุงมือขนาดตาง ๆ กัน
รูปที่ 2 ตำแหนงทีว่ ดั ความหนา
(ขอ 6.1)
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6.2 การรัว่ ซึมน้ำ
เมื่อทดสอบการรั่วซึมน้ำตามภาคผนวก ก. แลว ตองเปนไปตามระดับการตรวจสอบและระดับคุณภาพ
ทีย่ อมรับตามทีก่ ำหนดในตารางที่ 1
6.3 แรงดึง
6.3.1 การทดสอบ
ใหปฏิบตั ติ าม ISO 37 โดยใชชนิ้ ทดสอบ 3 ชิน้ จากฝามือ หรือหลังมือของถุงมือแตละขาง แลวรายงาน
คามัธยฐาน (median value)
6.3.2 แรงดึงเมือ่ ขาดและความยืดเมือ่ ขาดกอนบมเรง
เมือ่ ทดสอบตาม ISO 37 โดยใชชนิ้ ทดสอบรูปดัมบเบลลแบบที่ 2 คาแรงดึงเมือ่ ขาด แรงดึงทีค่ วามยืด
รอยละ 300 และความยืดเมือ่ ขาด ตองเปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนดในตารางที่ 3 โดยใชระดับการตรวจสอบ
และระดับคุณภาพทีย่ อมรับตามทีก่ ำหนดในตารางที่ 1
6.3.3 แรงดึงเมือ่ ขาดและความยืดเมือ่ ขาดหลังบมเรง
การทดสอบการบมเรงใหปฏิบตั ติ ามวิธที รี่ ะบุใน ISO 188 หลังจากทีอ่ บชิน้ ทดสอบทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 70 องศา
เซลเซียส ± 2 องศาเซลเซียส เปนเวลา 168 ชัว่ โมง ± 2 ชัว่ โมงแลว คาแรงดึงเมือ่ ขาดและความยืด
เมือ่ ขาด ตองเปนไปตามเกณฑทกี่ ำหนดในตารางที่ 3 โดยใชระดับการตรวจสอบและระดับคุณภาพทีย่ อมรับ
ตามทีก่ ำหนดในตารางที่ 1
6.3.4 แรงดึงทีค่ วามยืดรอยละ 300
เมือ่ ทดสอบตาม ISO 37 โดยใชชนิ้ ทดสอบรูปดัมบเบลลแบบที่ 2 แรงดึงเพือ่ ใหเกิดความยืดรอยละ 300
ตองเปนไปตามเกณฑทก่ี ำหนดในตารางที่ 3 โดยใชระดับการตรวจสอบและระดับคุณภาพทีย่ อมรับตาม
ทีก่ ำหนดในตารางที่ 1
ตารางที่ 3 คุณลักษณะเกีย่ วกับแรงดึง
คุณลักษณะ

หนวย

แรงดึงเมื่อขาด กอนบมเรง ต่ําสุด
ความยืดเมื่อขาด กอนบมเรง ต่ําสุด
แรงดึงที่ความยืดรอยละ 300 กอนบมเรง สูงสุด
แรงดึงเมื่อขาด หลังบมเรง ต่ําสุด
ความยืดเมื่อขาด หลังบมเรง ต่ําสุด

N
%
N
N
%

เกณฑที่กําหนด
ถุงมือประเภท 1 ถุงมือประเภท 2
12.5
9.0
700
600
2.0
3.0
9.5
9.0
550
500

6.4 การทำใหปราศจากเชือ้
ถุงมือตองผานการทำใหปราศจากเชือ้ และใหระบุกรรมวิธที ำใหปราศจากเชือ้ ดวยเมือ่ มีการรองขอ
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7. การบรรจุ
ใหบรรจุถงุ มือเปนคโู ดยแยกบรรจุถงุ มือแตละขางในภาชนะบรรจุ แลวบรรจุในภาชนะบรรจุอกี ชัน้ หนึง่

8. เครือ่ งหมายและฉลาก
8.1 เครือ่ งหมายและฉลากอาจใชสญ
ั ลักษณตามทีก่ ำหนดใน ISO 15223
ภาษาทีใ่ ชในการแสดงเครือ่ งหมายและฉลาก ตองเปนไปตามขอตกลงระหวางผเู กีย่ วของ
8.2 ภาชนะบรรจุชนั้ ใน
ทีภ่ าชนะบรรจุชนั้ ใน ตองมีเลข อักษร หรือเครือ่ งหมายแจงรายละเอียดตอไปนีใ้ หชดั เจน
(1) ขนาด
(2) แสดง “ซาย” หรือ “L” หรือ “ขวา” หรือ “R”
(3) ในกรณีทถี่ งุ มือนัน้ ใชผงแปงเคลือบผิว ตองมีคำเตือน ใหขจัดผงแปงกอนใชดว ยวิธปี ลอดเชือ้
8.3 ภาชนะบรรจุชนั้ นอก
ที่ภาชนะบรรจุชั้นนอกของถุงมือแตละคู ตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ให
ชัดเจน
(1) ชือ่ ผทู ำหรือโรงงานทีท่ ำ หรือเครือ่ งหมายการคาทีจ่ ดทะเบียน หรือชือ่ ผจู ดั จำหนาย
(2) วัสดุทใี่ ช
(3) คำวา “แบบนิว้ มือตรง” หรือ “แบบนิว้ มือโคง” หรือคำทีเ่ หมาะสมทีม่ คี วามหมายตรงกัน
(4) คำวา “ผิวไมเรียบ” หรือ “ผิวเรียบ” “มีแปง” หรือ “ไมมแี ปง” หรือคำทีเ่ หมาะสมทีม่ คี วามหมาย
ตรงกัน
(5) ขนาด
(6) รหัสรนุ ทีท่ ำ
(7) เดือนปทที่ ำ โดยปแสดงเปนตัวเลข 4 หลัก
(8) ขอความ “จะสิน้ สภาพปราศจากเชือ้ ถาภาชนะบรรจุถกู เปดหรือฉีกขาด”
(9) ขอความ “ใชไดครัง้ เดียว”
(10) คำวา “ถุงมือสำหรับการศัลยกรรม”
(11) สำหรับถุงมือประเภท 1 ใหระบุขอ ความ “ผลิตภัณฑทำจากน้ำยางธรรมชาติ อาจทำใหเกิดอาการแพ”
หรือขอความทีม่ คี วามหมายตรงกัน
8.4 ภาชนะบรรจุรวม
ภาชนะบรรจุรวมจะบรรจุถุงมือขนาดเดียวกันหลายหนวยภาชนะบรรจุตามจำนวนที่กำหนดไว เพื่อความ
ปลอดภัยในการขนสงและการเก็บรักษา ภาชนะบรรจุรวม ตองแสดงขอความตามขอ 8.3 (1) ขอ 8.3 (2)
ขอ 8.3 (3) ขอ 8.3 (4) ขอ 8.3 (5) ขอ 8.3 (6) ขอ 8.3 (7) ขอ 8.3 (9) และขอ 8.3 (10)
โดยเพิม่ ขอความ “ถุงมือสำหรับการศัลยกรรมจำนวน xx ค”ู และคำแนะนำในการเก็บรักษาดวย
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ภาคผนวก ก.
(วิธมี าตรฐาน)
การทดสอบการรัว่ ซึมน้ำ
ก.1 เครื่องมือ
ก.1.1 ทอสวมแมนเดรลมีเสนผานศูนยกลางภายนอกระบุ 60 มิลลิเมตร มีความยาวเพียงพอสำหรับให ถุงมือสวม
และบรรจุน้ำ 1 000 ลูกบาศกเซนติเมตร ตัวอยางทอสวมแมนเดรลดังรูปที่ ก.1
หมายเหตุ ถาใชทอสวมเมนเดรลชนิดโปรงใสจะดีกวา

ก.1.2 อุปกรณใชแขวน สำหรับแขวนทอสวมแมนเดรลทีส่ วมถุงมือและบรรจุน้ำแลวในแนวดิง่ ดังรูปที่ ก.2
ก.1.3 กระบอกตวง ความจุไมนอ ยกวา 1 000 ลูกบาศกเซนติเมตร หรืออุปกรณอนื่ ทีส่ ามารถจายน้ำไดครัง้ ละ
1 000 ลูกบาศกเซนติเมตร
ก.2 วิธที ดสอบ
สวมถุงมือตัวอยางกับทอสวมแมนเดรลแลวยึดดวยอุปกรณทเี่ หมาะสม เชน วงแหวน (O-ring) โดยไมให
ขอบของถุงมือตัวอยางสูงกวาปลายทอสวมแมนเดรลเกิน 40 มิลลิเมตร
เติมน้ำทีม่ อี ณ
ุ หภูมไิ มเกิน 36 องศาเซลเซียส ปริมาตร 1 000 ลูกบาศกเซนติเมตร ± 50 ลูกบาศกเซนติเมตร
ลงในอุปกรณทเี่ ตรียมไว เช็ดน้ำทีก่ ระเซ็นเปยกบนถุงมือ ถาระดับน้ำสูงไมถงึ ระยะ 40 มิลลิเมตรจากขอบถุงมือ
ใหยกถุงมือขึน้ เพือ่ ใหแนใจวาทุกสวนของถุงมือไดรบั การทดสอบ ยกเวนสวน 40 มิลลิเมตรจากขอบถุงมือ
ตรวจพินจิ ทันทีวา มีน้ำรัว่ ซึมออกจากถุงมือตัวอยางหรือไม ถาไมมกี ารรัว่ ซึม ใหแขวนไว 2 นาที ถึง 4 นาที
นับจากเทน้ำลงในถุงมือ ตรวจพินจิ การรัว่ ซึมน้ำอีกครัง้ หนึง่ รอยรัว่ ซึมในระยะ 40 มิลลิเมตรจากขอบถุงมือ
ไมถอื เปนขอบกพรอง อาจเติมสีทลี่ ะลายน้ำไดลงในน้ำเพือ่ ใหสงั เกตการรัว่ ซึมไดชดั เจน
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1
หนวยเปนมิลลิเมตร
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1. ตะขอแขวน
2. ทอสวมแมนเดรล
3. เครือ่ งหมายทีผ่ วิ ดานใน

รูปที่ ก.1 ทอสวมแมนเดรล
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รูปที่ ก.2 อุปกรณใชแขวน
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