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Background: Dental dam is essential in dentistry; however, the usage is limited due to its high price and the
need to import the product from foreign countries. Objectives: This research studied the feasibility of using the
rubber examination gloves instead of normal dental dams. The rubber examination gloves were made from natural
rubber latex (natural rubber glove) and nitrile rubber latex (nitrile rubber glove) which routinely used in dental
department. Physical properties i.e. thickness, tensile strength, elongation at break and tear strength of dental dam
are compared to those of rubber examination gloves. Methods: With using the one way ANOVA at p-value < 0.05
for statistical analysis. Results: It was found that the thickness of dental dam, natural rubber glove and nitrile rubber
glove were (0.190 ± 0.005) mm, (0.109 ± 0.003) mm and (0.083 ± 0.004) mm, respectively. Tensile strength values
were found to be (41.0 ± 1.9) MPa for dental dam, (28.2 ± 1.6) MPa for nitrile rubber glove and (33.6 ± 7.0) MPa for
nitrile glove. Elongation at break values were found to be (858 ± 18) % for dental dam, (748 ± 19) % for natural
rubber glove and (516 ± 25) % for nitrile rubber glove. Tear strength values were found to be (31.0 ± 4.6) N/mm for
dental dam, (45.1 ± 5.8) N/mm for natural rubber glove and (7.7 ± 1.4) N/mm for nitrile rubber glove. It was found
that the three sets of each physical property were significantly differences. Considering the properties needed for
dental dam application, although the dental dam possessed the highest tensile properties, these properties of natural
rubber glove and nitrile rubber glove were considered high enough for use as the dental dam. In addition, the tear
strength property of the natural rubber glove was found to be higher than that of dental dam. Conclusions: It can
therefore be concluded that the rubber examination gloves, natural rubber glove in particular, can be used instead
of the dental dams.
Keywords: Dental dam, Latex examination gloves, Nitrile examination gloves, Physical properties, Tensile
strength, Elongation, Tear strength
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บทคัดย่อ
ภูมิหลัง: การใช้แผ่นยางกันน�้ำลายเป็นสิ่งจ�ำเป็นในงาน
ทันตกรรม แต่การใช้งานมีข้อจ�ำกัดและเป็นการเพิ่มต้นทุนในการ
รักษา เนือ่ งจากแผ่นยางกันน�ำ้ ลายทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศเป็นวัสดุ
สิ้นเปลือง มีราคาสูง วัตถุประสงค์: งานวิจัยนี้ได้ศึกษาความเป็นไป
ได้ในการใช้ถงุ มือยางส�ำหรับตรวจวินจิ ฉัยทางการแพทย์จากน�ำ้ ยาง
ธรรมชาติ (ถุงมือยางลาเท็กซ์) และ ถุงมือยางส�ำหรับตรวจวินิจฉัย
ทางการแพทย์จากน�ำ้ ยางสังเคราะห์ชนิดไนไทรล์ (ถุงมือยางไนไทรล์)
ซึ่งมีใช้เป็นประจ�ำในแผนกทันตกรรม มาใช้ทดแทนแผ่นยางกัน
น�ำ้ ลาย โดยท�ำการเปรียบเทียบลักษณะทางกายภาพ คือ ความหนา
ความต้านแรงดึง ความยืดเมื่อขาด และความทนทานต่อการฉีก
ขาด ของแผ่นยางกันน�้ำลาย กับถุงมือยางทางการแพทย์ทั้ง 2 ชนิด
วิธีการ: วิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธี one-way ANOVA ที่ระดับ
นัยส�ำคัญ p-value < 0.05 ผล: พบว่า ความหนาของแผ่นยางกัน
น�้ำลายมีค่า (0.190 ± 0.005) mm ถุงมือยางลาเท็กซ์ มีค่า (0.109
± 0.003) mm และ ถุงมือยางไนไทรล์ มีค่า (0.083 ± 0.004) mm
สมบัติความต้านแรงดึงของแผ่นยางกันน�้ำลาย มีค่า (41.0 ± 1.9)
MPa ถุงมือยางลาเท็กซ์ มีค่า (28.2 ± 1.6) MPa และถุงมือยางไน
ไทรล์ มีค่า (33.6 ± 7.0) MPa ความยืดเมื่อขาดของแผ่นยางกัน
น�้ำลาย มีค่า (858 ± 18)% ถุงมือยางลาเท็กซ์ มีค่า (748 ± 19)%
และถุงมือยางไนไทรล์ มีค่า (516 ± 25)% ความทนทานต่อการฉีก
ขาดของแผ่นยางกันน�้ำลาย มีค่า (31.0 ± 4.6) N/mm ถุงมือยาง
ลาเท็กซ์ มีคา่ (45.1 ± 5.8) N/mm และถุงมือยางไนไทรล์ มีคา่ (7.7
± 1.4) N/mm ข้อมูลผลการทดสอบทุกชุดมีการแจกแจงแบบปกติ
พบว่า สมบัติด้านความหนา ความต้านแรงดึง ความยืด และความ
ทนทานต่อการฉีกขาด ของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 มีความแตกต่างอย่าง
มีนัยส�ำคัญ เมื่อเปรียบเทียบสมบัติด้านการใช้งานของถุงมือยางทั้ง
สองชนิดกับแผ่นยางกันน�ำ้ ลายพบว่าถึงแม้แผ่นกันน�ำ้ ลายจะมีสมบัติ
ความต้านแรงดึงและความยืดสูงกว่าถุงมือยางทัง้ 2 ชนิด แต่คา่ ความ
ต้านแรงดึงและความยืดของถุงมือก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากสามารถ
ใช้งานในลักษณะแผ่นกันน�้ำลายได้ นอกจากนี้ยังพบว่าถุงมือยาง
ลาเท็กซ์มสี มบัตเิ ด่นกว่าแผ่นกันน�ำ้ ลายในเรือ่ งความทนทานต่อการ
ฉีกขาด สรุป: สามารถน�ำถุงมือยางทางการแพทย์โดยเฉพาะชนิดที่
ท�ำมาจากยางธรรมชาติมาใช้งานเป็นแผ่นยางกันน�้ำลายได้
ค�ำส�ำคัญ: แผ่นยางกันน�้ำลาย ถุงมือการแพทย์ลาเท็กซ์
ถุงมือการแพทย์ไนไทรล์ คุณลักษณะทางกายภาพ ความต้านแรงดึง
ความยืด ความต้านแรงฉีก

Society of Endodontology 2006 American Association of
Endodontists 2004 และ American Academy of Pediatric
Dentistry 2008-20092 ได้ก�ำหนดแผ่นยางกันน�้ำลายเป็นอุปกรณ์
มาตรฐานการรักษาทางทันตกรรม3-4
การใช้แผ่นยางกันน�้ำมีลายมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นใน
การรักษาทางทันตกรรมรักษาคลองรากฟัน5 การใช้งานท�ำโดยน�ำ
แผ่นยางมาเจาะรูและสวมลงไปโอบรอบฟันทีต่ อ้ งการรักษา ในการ
รักษาคลองรากฟันต้องมีการล้างและท�ำลายเชื้อโรคที่อยู่ในคลอง
รากฟัน แผ่นยางกันน�ำ้ ลายช่วยในการลดความเสีย่ งในการปนเปือ้ น
จากเชือ้ ต่างๆทีอ่ ยูใ่ นช่องปาก นอกจากนี้ แผ่นยางกันน�ำ้ ลายช่วยให้
เห็นบริเวณฟันที่รักษาได้ชัดเจนขึ้น สามารถท�ำความสะอาดฟันที่
รักษาได้ดขี นึ้ ป้องกันการปนเปือ้ นของเลือดและน�ำ้ ลายในระหว่างที่
มีการรักษา สามารถป้องกันวัสดุทางทันตกรรม อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
รักษาคลองรากฟัน รวมถึงน�้ำยาที่ใช้ในการล้างคลองรากฟัน ตกลง
ไปในช่องปากและเข้าสูท่ างเดินหายใจหรือทางเดินอาหาร2 แผ่นยาง
กันน�้ำลายยังใช้ในการรักษาทันตกรรมด้านอื่น ได้แก่ การบูรณะฟัน
การฟอกสีฟนั ในการรักษาทางทันตกรรมส�ำหรับเด็กช่วยให้ผปู้ ว่ ยมี
ความสบายมากขึ้น4 ส่งผลให้มีความร่วมมือมากขึ้น ท�ำให้การรักษา
ทันตกรรมประสบผลส�ำเร็จมากขึ้นด้วย
แผ่นยางกันน�ำ้ ลาย ผลิตมาจากยางธรรมชาติ หรือ ผลิตจาก
ยางสังเคราะห์2 มีลักษณะเป็นแผ่นยางบางๆ โดยขนาดและความ
หนาแตกต่างกันตามบริษทั ทีผ่ ลิต เนือ่ งด้วยแผ่นยางกันน�ำ้ ลายผลิต
จากต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และแผ่นยางที่มีราคาสูง เพิ่ม
ต้นทุนในการรักษา การใช้แผ่นยางกันน�้ำลายยังไม่แพร่หลายใช้
เป็นประจ�ำ6 ถุงมือส�ำหรับตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์จากน�้ำยาง
ธรรมชาติ หรือ ถุงมือการแพทย์ลาเท็กซ์ (natural rubber latex
examination gloves) ผลิตจากยางธรรมชาติเช่นเดียวกับแผ่นยาง
กันน�้ำลาย มีส่วนประกอบทางเคมีที่ใช้ในการผลิต และ มีคุณสมบัติ
ทางกายภาพ เรื่อง ความต้านแรงดึงความยืดเมื่อขาดและความ
ทนทานต่อการฉีกขาด ที่สามารถใช้ทดแทนแผ่นยางกันน�้ำลายได้
นอกจากนี้ ประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตยางพารา จึงท�ำให้ถุงมือยาง
การแพทย์ ราคาถูกกว่าแผ่นยางกันน�้ำลายจากต่างประเทศอย่าง
มาก และเป็นวัสดุทหี่ าได้งา่ ยในคลินกิ ทันตกรรม ถุงมือการแพทย์ไน
ไทรล์ ใช้ทดแทนในกรณีทผี่ ปู้ ว่ ยแพ้ยางธรรมชาติ ดังนัน้ จึงมีแนวคิด
ที่จะประยุกต์น�ำถุงมือการแพทย์ลาเท็กซ์ และ ถุงมือการแพทย์ไน
ไทรล์มาใช้ทดแทนแผ่นยางกันน�้ำลาย7

วัตถุและวิธีการ
บทน�ำ
เพื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นยางกัน
ในปี 1864 Dr.Sanford Cristine Barnum ได้เสนอ น�้ำลาย ถุงมือการแพทย์ลาเท็กซ์ และ ถุงมือการแพทย์ไนไทรล์
แนวคิ ด เรื่ อ งการใช้ แ ผ่ น ยางกั น น�้ ำ ลายให้ กั บ ทั น ตแพทย์ 1 และ โดยเปรียบเทียบความหนา (thickness) ความต้านแรงดึง (tensile
เริ่มมีการใช้งานมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบัน โดยสมาคม European strength) ความยืดเมื่อขาด (elongation at break) และความ
ปีที่ 45 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563 | 83

ทนทานต่อการฉีกขาด (tear strength) วัสดุตัวอย่างที่ใช้ในการ แผ่นยางกันน�้ำลาย เป็นตัวควบคุม และ ใช้ถุงมือ 2 ชนิดเป็นตัว
ศึกษามี 3 ชนิด (ตารางที่ 1) ได้แก่ แผ่นยางกันน�้ำลาย ถุงมือการ เปรียบเทียบ
แพทย์ลาเท็กซ์ และ ถุงมือการแพทย์ไนไทรล์ (ตารางที่ 1) โดยให้
ตารางที่ 1 วัสดุตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ชนิดตัวอย่าง
แผ่นยางกันน�้ำลาย
ถุงมือการแพทย์ลาเท็กซ์
ถุงมือการแพทย์ไนไทรล์

ยี่ห้อ
Sanctuary Dental Dam (Medium Gauge)
ศรีตรังโกลฟส์ ลาเท็กซ์ชนิดไม่มีแป้ง
ศรีตรังโกลฟส์ ไนไทรล์ชนิดไม่มีแป้ง

รูปที่ 1 ตัวอย่างแผ่นยางกันน�้ำลาย

รูปที่ 2 ตัวอย่างถุงมือการแพทย์ลาเท็กซ์
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รูปที่ 3 ตัวอย่างถุงมือการแพทย์ไนไทรล์
การศึกษาลักษณะทางกายภาพ
1. ความต้านแรงดึง (tensile strength) และความยืด
(elongation)
ความต้านแรงดึง เป็นการวัดแรงดึงสูงสุดที่ใช้ดึงยืดวัสดุจน
ขาดหารด้วยพืน้ ทีห่ น้าตัดของวัสดุนนั้ ส่วนความยืดเป็นการวัดระยะ
สูงสุดทีว่ สั ดุสามารถยืดยาวได้จนถึงจุดทีช่ นิ้ ทดสอบขาดจากกันเทียบ
กับระยะเริ่มต้น (gauge length) การทดสอบแรงดึงและความยืด
มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดคุณสมบัติความต้านทานของวัสดุต่อแรงดึง
เป็นประโยชน์ในการออกแบบ และการเลือกใช้วสั ดุให้เหมาะสมกับ
ลักษณะการใช้งาน ในการทดสอบจะเป็นการใช้แรงดึงชิ้นทดสอบ
รูปดัมเบลล์ด้วยความเร็วในการดึงสม�่ำเสมอที่ 500 mm/min ดึง
ชิ้นงานให้ยืดออกและขาดในที่สุด แรงดึงสูงสุด ณ จุดที่ชิ้นทดสอบ
ขาด (Force หน่วยเป็น นิวตัน) หารด้วยพืน้ ทีห่ น้าตัดของชิน้ ทดสอบ

(ตารางมิลลิเมตร) คือค่าความต้านแรงดึง มีหน่วย นิวตัน/ตาราง
มิลลิเมตร หรือ เมกะปาสคาล (MPa)9
ในการศึกษาเปรียบเทียบนี้ จะอ้างอิงการทดสอบสมบัตทิ าง
กายภาพของถุงมือยางการแพทย์ 2 ฉบับคือ ASTM D3578 - 05
(2015) Standard Specification for Rubber Examination
Gloves 10 และ ASTM D6319 - 10 (2015) Standard
Specification for Nitrile Examination Gloves for Medical
Application11 โดยมาตรฐานทั้ง 2 ฉบับ ส�ำหรับการทดสอบ
ความต้านแรงดึงและความยืด จะใช้ชิ้นทดสอบรูปดัมเบลล์แบบ C
(dumb-bell type C) ตามมาตรฐาน ASTM D412-16 : Standard
Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic
Elastomers-Tension9 รูปชิ้นทดสอบดัมเบลล์แบบ C (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ชิ้นทดสอบรูปดัมเบลล์เพื่อทดสอบต้านแรงดึงและความยืดตามมาตรฐาน ASTM D412

2. ความต้านแรงฉีก (tear strength)
ความต้านแรงฉีก เป็นการวัดแรงดึงสูงสุดที่ใช้ดึงยืดวัสดุจน
ขาดหารด้วยความหนาของวัสดุนั้น การทดสอบมีวัตถุประสงค์เพื่อ
วัดคุณสมบัติความต้านทานการฉีกขาดของวัสดุต่อ เป็นประโยชน์
ในการออกแบบ และการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับลักษณะการ
ใช้งาน ในการทดสอบจะเป็นการใช้แรงดึงที่เพิ่มขึ้นอย่างสม�่ำเสมอ

ดึงชิ้นงานฉีกขาดออกจากกัน (ดังรูปที่ 5) ในการศึกษาเปรียบเทียบ
นี้ จะอ้างอิงการทดสอบความต้านการฉีกของยาง คือ ASTM
D624 - 00(2012) Standard Test Method for Tear Strength
of Conventional Vulcanized Rubber and Thermoplastic
Elastomers12 โดยใช้ชิ้นทดสอบรูปขากางเกง (trousers) (รูปที่ 5)
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รูปที่ 5 ชิ้นทดสอบเพื่อทดสอบความทนทานต่อการฉีกขาดตามมาตรฐาน ASTM D624

การชักตัวอย่างและการเตรียมชิ้นทดสอบ
การชักตัวอย่างถุงมือยางเพื่อทดสอบความต้านแรงดึงและ
ความยืด อ้างอิงตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. 1056 เล่ม 1-2556:
ถุงมือส�ำหรับการตรวจวินจิ ฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครัง้ เดียว เล่ม 1:
เกณฑ์ก�ำหนดส�ำหรับถุงมือที่ท�ำจากน�้ำยางหรือสารละลายยาง คือ
ชักตัวอย่างถุงมือจ�ำนวน 13 ข้าง มาตัดเป็นชิน้ ทดสอบดัมเบลล์ ข้าง
ละ 3 ชิ้น เช่นเดียวกันกับแผ่นยางกันน�้ำลาย ดังนั้นจึงมีชิ้นทดสอบ

ดัมเบลล์ทั้งสิ้นตัวอย่างละ 39 ชิ้น13
ส่วนชิ้นทดสอบส�ำหรับความต้านแรงฉีก มีจ�ำนวน 36 ชิ้น
ซึง่ ได้จากการตัดถุงมือยางและแผ่นยางกันน�ำ้ ลายจ�ำนวนตัวอย่างละ
12 ข้างๆ ละ 3 ชิ้นทดสอบ
เครื่องมือทดสอบ
1. เครื่องวัดความหนา (thickness gauge) ยี่ห้อ CCSI
ความละเอียด 0.001 มิลลิเมตร (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 Thickness gauge ส�ำหรับวัดความหนาของตัวอย่าง
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2. เครื่องทดสอบความต้านแรงดึง ความยืด และความต้านแรงฉีก
ใช้เครื่อง Universal testing machine with optical extensometer ยี่ห้อ Zwick รุ่น Z005 (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 Tensile testing machine Zwick Z005 equipped with optical extensometer
ส�ำหรับวัดความต้านแรงดึง ความยืด และความต้านแรงฉีก

ผล

การทดสอบความหนา พบว่าค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของแผ่นยางกันน�ำ้ ลาย มีคา่ (0.190 ± 0.005) mm ถุงมือ
ยางการแพทย์ลาเท็กซ์ มีค่าเท่ากับ (0.109 ± 0.003) mm ถุงมือ
การแพทย์ไนไทรล์ มีค่าเท่ากับ (0.083 ± 0.004) mm
การทดสอบความต้านแรงดึง พบว่า พบว่าค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของแผ่นยางกันน�้ำลาย มีค่าเท่ากับ (41.0
± 1.9) MPa ถุงมือยางการแพทย์ลาเท็กซ์ มีค่าเท่ากับ (28.2 ±
1.6) MPa ถุงมือการแพทย์ไนไทรล์ มีค่าเท่ากับ (33.6 ± 7.0) MPa
การทดสอบความยืด พบว่าค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของแผ่นยางกันน�ำ้ ลาย มีคา่ เท่ากับ (858 ± 18) % ถุงมือ
ยางการแพทย์ลาเท็กซ์ มีค่าเท่ากับ (748 ± 19) % ถุงมือการแพทย์

ไนไทรล์ มีค่าเท่ากับ (516 ± 25) % และ การทดสอบความทนทาน
ต่อการฉีกขาด พบว่าค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ
แผ่นยางกันน�้ำลาย มีค่าเท่ากับ (31.0 ± 4.6) N/mm ถุงมือยาง
การแพทย์ลาเท็กซ์ มีค่าเท่ากับ (45.1 ± 5.8) N/mm ถุงมือ
การแพทย์ไนไทรล์ มีค่าเท่ากับ (7.7 ± 1.4) N/mm
ข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ เมื่อน�ำกลุ่มตัวอย่าง แผ่น
ยางกันน�้ำลาย ถุงมือยางการแพทย์ลาเท็กซ์ และ ถุงมือการแพทย์
ไนไทรล์มาวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยสถิติ one-way ANOVA ค่า
ระดับนัยส�ำคัญทางสถิตทิ ี่ p-value < 0.05 พบว่า ความหนา ความ
ต้านแรงดึง ความยืด และความทนทานต่อการฉีกขาด ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 3 ชนิด มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญ (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ข้อมูล ค่าเฉลีย่ และ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ของ ความหนา ความต้านแรงดึง เปอร์เซนต์ความยืดเมือ่ ขาด และความทนทาน
ต่อการฉีกขาด ของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติ one-way ANOVA ค่าระดับนัยส�ำคัญทางสถิติที่ p-value < 0.05
ลักษณะทางกายภาพ
Thickness (mm)
Tensile strength (MPa)
Elongation (%)
Tear strength (N/mm)

แผ่นยางกันน�้ำลาย
n=40
0.190 ± 0.005
41.0 ± 1.9
858 ± 18
31.0 ± 4.6

ตัวอย่างที่ศึกษา
ถุงมือยางการแพทย์ลาเท็กซ์
n=40
0.109 ± 0.003
28.2 ± 1.6
748 ± 19
45.1 ± 5.8

วิจารณ์
เมือ่ เปรียบเทียบความหนาของวัสดุตวั อย่าง พบว่า แผ่นยาง
กันน�ำ้ ลาย ทีใ่ ช้เป็นตัวอย่างควบคุม มีคา่ ความหนามากกว่าตัวอย่าง
ถุงมือแพทย์ทั้งสองชนิดประมาณสองเท่า และมีคุณสมบัติความ
ต้านแรงดึง และความยืด สูงทีส่ ดุ และเมือ่ เปรียบเทียบกับมาตรฐาน
การผลิตแผ่นยางกันน�้ำลาย (Sanctuary health ISO 9001 และ
ISO 13485) ซึ่งได้ก�ำหนดค่าความต้านแรงดึงต�่ำสุดที่ ไว้ที่ 24 MPa
จึงถือได้ว่าแผ่นยางกันน�้ำลายนี้มีคุณสมบัติดีกว่ามาตรฐานขั้นต�่ำ
ที่มีการก�ำหนดไว้มาก8 ซึ่งน่าจะมาจากการผลิตเพื่อใช้ในงานด้าน
ทันตกรรมโดยตรง องค์ประกอบของแผ่นยางกันน�ำ้ ลายประกอบด้วย
เนื้อยางธรรมชาติมากและมีสารเติม (fillers) น้อยท�ำให้มีค่าความ
ต้านแรงดึง และความยืดสูงมาก
ส�ำหรับถุงมือการแพทย์ลาเท็กซ์ และถุงมือการแพทย์ไน
ไทรล์ มีค่าความต้านแรงดึง (28.2 ± 1.6) MPa และ (33.6 ± 7.0)
MPa ตามล�ำดับ ซึง่ มากกว่าค่าความต้านแรงดึงต�ำ่ สุดของมาตรฐาน
การผลิตแผ่นยางกันน�ำ้ ลาย เมือ่ พิจารณาในด้านการต้านแรงดึงของ
ถุงมือการแพทย์ชนิดลาเท็กซ์ และถุงมือการแพทย์ไนไทรล์ ที่น�ำมา
ทดสอบมีคุณสมบัติการต้านแรงดึงเพียงพอส�ำหรับการใช้งานแทน
แผ่นยางกันน�้ำลาย
เมือ่ พิจารณาความยืดจะเห็นว่าแผ่นยางกันน�ำ้ ลายสามารถ
ยืดตัวได้สูงสุดประมาณ 8.6 เท่าของความยาวเริ่มต้นก่อนที่จะ
ขาด ส่วนถุงมือการแพทย์ลาเท็กซ์และถุงมือแพทย์ไนไทรล์ ยืดได้
ประมาณ 7.5 เท่า และ 5.2 เท่า ตามล�ำดับ เมือ่ พิจาณาการน�ำแผ่นยาง
กันน�้ำลายไปใช้งานจะเห็นว่ามีการยืดตัวอยู่ในช่วง 0.5 – 1 เท่าตัว
เท่านัน้ ดังนัน้ คุณสมบัตดิ า้ นความยืดตัวนีจ้ งึ ถือได้วา่ ไม่สำ� คัญเท่ากับ
ค่าความต้านแรงดึง
คุ ณ สมบั ติ ค วามต้ า นแรงดึ ง และความยื ด ของถุ ง มื อ การ
แพทย์ลาเท็กซ์และถุงมือแพทย์ไนไทรล์ที่มีค่าต�่ำกว่าแผ่นยางกัน
น�้ำลายอาจเป็นผลมาจากการผลิตถุงมือยางทางการแพทย์ที่ใช้ใน
การวินิจฉัยโรค หรือ latex examination gloves โดยทั่วไป ถุงมือ
ทีผ่ ลิตในประเทศไทย ผูผ้ ลิตจะควบคุมมาตรฐานสินค้าให้เป็นไปตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 1056 เล่ม 1-2556 : ถุงมือ
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ถุงมือการแพทย์ไนไทรล์
n=40
0.083 ± 0.004
33.6 ±7.0
516 ± 25
7.7 ± 1.4

p-value
.000
.000
.000
.000

ส�ำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ชนิดใช้ครั้งเดียว ซึ่งก็คือ
มาตรฐานส�ำหรับถุงมือการแพทย์ลาเท็กซ์ ที่ใช้ในงานทันตกรรม
ส่วนใหญ่ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ได้ก�ำหนดความ
หนาของถุงมือไว้คอื ต้องหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.08 mm มีความต้านแรง
ดึงไม่น้อยกว่า 7 N (ประมาณ 22 MPa) และความยืดไม่น้อยกว่า
650%13 ผู้ผลิตจะมีการเติมสารอื่นที่ไม่ใช่ยางธรรมชาติลงไปเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิตเพื่อให้ถุงมือสามารถแข่งขันทางราคาในตลาดได้
ส่วนถุงมือแพทย์ไนไทรล์ซึ่งท�ำจากยางสังเคราะห์ซึ่งโดยโครงสร้าง
มีคุณสมบัติทั้งค่าความต้านแรงดึง ความยืด และความต้านการ
ฉีกด้อยกว่าถุงมือยางธรรมชาติ คุณสมบัติทางกายภาพที่ทดสอบ
ได้จึงต�่ำกว่าแผ่นยางกันน�้ำลายและถุงมือการแพทย์ลาเท็กซ์ที่ผลิต
มาจากยางธรรมชาติ แต่คณ
ุ สมบัตทิ างกายภาพทีด่ อ้ ยกว่าของถุงมือ
แพทย์ไนไทรล์นนั้ ถูกทดแทนด้วยคุณสมบัตอิ นื่ ๆ เช่น ทนต่อสารเคมี
มากกว่ายางธรรมชาติ และใช้ส�ำหรับแพทย์หรือผู้ป่วยที่มีการแพ้
ยางธรรมชาติ
เมือ่ พิจารณาค่าความต้านการฉีกจะเห็นว่าถุงมือการแพทย์
ลาเท็กซ์มีความทนต่อการฉีกขาดสูงกว่าแผ่นยางกันน�้ำลาย ส่วน
ถุงมือแพทย์ไนไทรล์มีความทนต่อการฉีกขาดต�่ำที่สุด ในการใช้งาน
ถุงมือแพทย์มาทดแทนแผ่นยางกันน�้ำลายนั้น กรณีใช้ถุงมือแพทย์
ไนไทรล์อาจต้องท�ำการซ้อนแผ่นสองชั้นเพื่อใช้งานเพื่อป้องกันการ
ฉีกขาด
เมื่อพิจารณาด้านราคาจะพบว่าถุงมือยาง 1 กล่อง (บรรจุ
100 ชิ้น) ราคาประมาณ 100-200 บาท ราคาต่อชิ้นเท่ากับ 1-2
บาท ถุงมือ 1 ข้าง สามารถตัดท�ำแผ่นขนาดแผ่นยางกันน�้ำลายได้
2 แผ่น ซึง่ เมือ่ เทียบกับราคาแผ่นยางกันน�ำ้ ลายทีใ่ ช้ในปัจจุบนั ราคา
ประมาณ 10 บาท/แผ่น จะเห็นว่าด้วยคุณสมบัติทางกายภาพที่
เพียงพอต่อการใช้งาน และราคาที่ประหยัดกว่า 10 เท่า
สรุป

ประเทศไทยเป็ น แหล่ ง ผลิ ต ยางพารา อี ก ทั้ ง ถุ ง มื อ การ
แพทย์เป็นวัสดุทหี่ าได้งา่ ยในคลินกิ ทันตกรรม สะดวกต่อการใช้งาน
และช่วยประหยัด ควรมีการกระตุ้นและส่งเสริมการใช้ถุงมือยาง

การแพทย์ชนิดลาเท็กซ์ แทนการใช้แผ่นยางกันน�้ำลายที่ผลิตจาก
ต่างประเทศ การพัฒนาในอนาคต ควรมีการวิจัยการผลิตแผ่นยาง
กันน�ำ้ ลายเองให้มคี วามหนาและคุณสมบัตทิ างกายภาพเท่าเทียมกับ
แผ่นยางกันน�ำ้ ลายทีผ่ ลิตจากต่างประเทศ และน�ำมาทดสอบการใช้
งานทางคลินิกต่อไป
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