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มีคนถามมาบอยๆ วา เหตุใดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑความปลอดภัยในการทํางานชั้นนํา
ท้ังของสหรัฐอเมริกา ประชายุโรป และญี่ปุน
อาทิ NFPA, EN, ANSI, ASTM, JIS และอ่ืนๆ ถึง
มีการประกาศใชมาตรฐานฉบับใหมคอนขางถี่
โดยเฉล่ียทุก 5-7 ป จะมีการแกไขเพิ่มเติม
มาตรฐานฉบับท่ีกําลังใชอยู จากนั้นไมนานก็
ยกเลิกฉบับเกาไปแลวกําหนดใหใชฉบับลาสุด
ประเด็นท่ีสงสยัคือ หากเราซือ้สนิคามีคุณสมบติั
ตรงตามมาตรฐานฉบบัปจจบุนั หากอีก 1-2 ป
ขางหนามีการใชฉบับใหม เราจะยังใชอุปกรณ
เหลานัน้ตอไปไดหรือไม หรือถาจะซือ้สนิคาท่ีมี
คุณสมบัติผานการทดสอบตามมาตรฐานท่ีถูก
ยกเลิกไปแลวไดหรือไม

กอนอ่ืนตองทําความเขาใจ เทคโนโลยี
หรือ Knowhow ของประเทศพฒันาแลวท้ังหลาย
มีนวัตกรรมเกิดข้ึนมาตลอดเวลา สิ่งท่ีคิดวาดี
และทันสมัยท่ีสุดแลวเม่ือสองสามปกอน วันนี้
กลับมีจดุออนท่ีจะตองแกไข ปรับปรุง หรือมีสิง่
ทดแทนซึ่งเปนทางเลือกมีประโยชนมากกวา
เม่ือเปนเชนนี้จงึจาํเปนจะตองปรับปรุง เปล่ียน
แปลงมาตรฐานกําหนดคุณสมบัติและแนวทาง
การใชงานของวัสดุอุปกรณเหลานั้น โดยเปน
การบอกใหรับรูท่ัวกันถึงการพัฒนาท่ีกาวหนา

ของผลิตภัณฑสําหรับใชปองกันอันตรายซึ่งสื่อ
ความหมายโดยตรงถงึคุณภาพและประสทิธภิาพ
ท่ีสงูข้ึนจากเดิม

ถามวา จาํเปนหรือไมท่ีเราจะตองหยดุใช
อุปกรณความปลอดภัย (PPE) ท่ีผานมาตรฐาน
ซึง่ถกูยกเลิกไปและซือ้อุปกรณใหมท่ีมีคุณสมบติั
ตรงตามมาตรฐานใหมทันทีเลยหรือไม คําตอบ
ไมไดอยูท่ีตัวบุคคล แตเปนเร่ืองขององคกรท่ี
เกี่ยวของ โดยเฉพาะหนวยงานดานกฎหมาย
และขอบังคับ ถายังไมมีการประกาศใหไปใช
ตามมาตรฐานฉบับใหม ผูปฏิบัติงานก็ยังใช
อุปกรณเดิมตอไปได อยาลืมวา “มาตรฐาน”
ไมใช “กฎหมาย” ถากฎหมายไมบังคับ เราจะ
ใชอุปกรณไดรับมาตรฐานหรือไมหรือไดรับของ
ปใดก็ได แตถากฎหมายกําหนดใหใชของท่ีได
มาตรฐานไหน ฉบบัปใด เราตองทําตาม มิฉะนัน้
จะมีความผิด และถกูลงโทษ

ขอแนะนําก็คือ ใหเปดกฎหมายความ
ปลอดภัยในการทํางาน (ตัวอยางเชน OSHA
ของสหรัฐฯ) ตรวจสอบขอบังคับการใชอุปกรณ
ปองกันอันตรายชนดิตางๆ ซึ่งมีการระบวุาตอง
ผานการทดสอบตามมาตรฐานใดและฉบบัปไหน
แต OSHA เปนกฎหมายรัฐบาลกลาง (CFR) และ
ไมคอยมีการแกไขเพิ่มเติมอะไร เพราะตัวบทท่ี

ใชบงัคับนายจางและลูกจางจริงๆ คือ กฎหมาย
ออกโดยมลรัฐตางๆ ซึง่เอา CFR ไปประยกุตและ
ประกาศบงัคับใชกับสถานประกอบการท่ีต้ังข้ึน
ในรัฐนั้น โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย
อยูตลอดเวลา รวมถงึการเปล่ียนแปลงขอบงัคับ
PPE ตามมาตรฐานฉบับใหมท่ี NFPA, ANSI,
ASTM หรืออ่ืนๆ ประกาศออกมา แตก็ไมถึงข้ัน
ใหเลิกใชตามมาตรฐานท่ีเพิ่งถูกยกเลิกแลวใช
ตามมาตรฐานใหมแบบทันทีทันควัน (ในท่ีนี้
หมายถึงภายใน 1 ป หลังมีการเปล่ียนแปลง)
สวนใหญจะใชวิธีประกาศใหใชตามมาตรฐาน
ฉบบัลาสดุพรอมกบัอนญุาตใหใชตามมาตรฐาน
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ฉบบัเกาท่ีถกูยกเลิกไปแลวยอนหลัง 3-4 ฉบบั
เชน มาตรฐาน NFPA สําหรับเคร่ืองชวยหายใจ
SCBA ฉบบัลาสดุเปนฉบบัป 2013 บงัคับใชเม่ือ
ตนป 2014 กฎหมาย OSHA ของหลายมลรัฐ
ระบชุดัเจนวาใหใช SCBA ท่ีมีคุณสมบติัตรงตาม
มาตรฐานฉบับป 1997, 2002, 2007 หรือ
2013 นัน่คือ ยงัสามารถใชของเดิมท่ีซือ้มาเม่ือ
สบิกวาปกอนได

นอกจากกฎหมายหรือขอบังคับท้ังของ
สวนกลางและทองถิน่แลว กฎการปฏิบติังานของ
หนวยงานหรือสถานประกอบการตางๆ จะเปน
ตัวกาํหนดวา เราตองใชอุปกรณความปลอดภัย
ท่ีไดรับมาตรฐานใดและฉบบัปไหน ซึง่สวนใหญ
หรือเกือบท้ังหมด หนวยงานตนสงักัดจะเปนผู
ตัดสนิใจในการสัง่ซือ้มาใหผูปฏิบติังานในสงักดั
ใชงาน เชน หนวยดับเพลิง หนวยตอบโตเหตุ
ฉุกเฉินสารเคมี ฯลฯ  โดยเทาท่ีปรากฏ เปนการ
สั่งซื้ออุปกรณไดรับการรับรองตามมาตรฐานท่ี
เกี่ยวของฉบับลาสุด เนื่องจากกวาจะหมดอายุ
การใชงาน ตองมีการแกไขเพิ่มเติมอีกหลาย
ฉบบัซึง่กจ็ะมีบทเฉพาะกาลหรือการอนญุาตให
มาตรฐานฉบับยอนหลังไมเกินจากหนวยงาน
ตัวเองใชอางอิง

กลาวโดยสรุป แมจะมีการประกาศใช
มาตรฐาน  PPE  ฉบบัใหมกันบอยๆ  แตไมได
หมายความวาผูใชตองเลิกใชของเกาและซือ้ของ
ใหมในเวลาท่ีเร็วเกินควร ดวยเหตุท่ีกฎหมาย
หรือขอบังคับในเกือบทุกระดับไมเปล่ียนแปลง
เนือ้หาเกีย่วกบัมาตรฐานรับรองอุปกรณปองกนั

อันตรายตามมาตรฐานฉบับใหมท่ีประกาศใช
ในทันทีหรือโดยเร็ว และแมจะประกาศใชตาม
มาตรฐานฉบับลาสุดแตก็อนุญาตใหใชตาม
มาตฐานฉบับปยอนหลังไดดวย ซึ่งหนวยงาน
และสถานประกอบการยังสามารถใชของเดิม
ตอไปไดอีกระยะหนึง่

มาตรฐานท่ีเปล่ียนแปลงไปหมายถงึการ
พัฒนาดานวิทยาการและเทคโนโลยีท่ี ทําให
อุปกรณมีประสทิธภิาพและความปลอดภัยสงูข้ึน
แตนั่นตองแลกดวย “คาใชจาย” หากตัดสนิใจ
ซื้อมาใชงานทันทีทันใดและอาจกลายเปนเร่ือง
“เกินความจําเปน” ถาของเกาท่ีไดการรับรอง
ตามมาตรฐานฉบับท่ีแลวยังสามารถใชงานตอ

อากาศยาน ฯลฯ จะต้ังมาตรฐานการทํางานของ
ตัวเองไวเหนอืกวาระดับปกติท่ัวไป ดวยเหตุผล
ตองการความม่ันใจในการปกปองทรัพยสนิมูลคา
มหาศาล สรางภาพพจนระดับโลก หรือเปนไป
ตามเงือ่นไขประกันภัย มักจะไมลังเลในการซือ้
อุปกรณไดรับมาตรฐานฉบบัลาสดุท่ีประกาศใช
ซึ่งผูผลิตนําออกมาวางจําหนายแลวมาใชงาน
พรอมยกเลิกของเกาไปโดยไมเกี่ยงงอนเร่ือง
คาใชจาย ถือคติวา “ของใหมยอมดีกวาของ
ตกรุน” เพิ่มความม่ันใจใหกับผูปฏิบัติงานใน
ระดับสูงมากเลยทีเดียว

ไดอีกหลายป ดังนัน้จงึตองไปพจิารณากฎหมาย
หรือขอบงัคับอุปกรณปองกนัอันตรายวากาํหนด
ไวอยางไรแลวปฏิบัติตามนัน้ แตสวนใหญยังไม
เปล่ียนแปลงอะไร หรือถาเปล่ียน ก็ยงัยินยอม
ใหใชของเดิมตอไปไดอีกระยะหนึง่ โดยอาจระบุ
อุปกรณท่ีซือ้เม่ือ15-20 ปท่ีแลว สามารถนาํมา
ใชงานไดตามขอบงัคับฉบบัปจจบุนั (ฉบบัแกไข
เพิม่เติมคร้ังตอไปในอีก 5 หรือ 7 ปขางหนาจะ
ไมอนุญาตแลว อะไรทํานองนี)้

สาํหรับสถานประกอบการมีความเสีย่งสงู
เชน โรงกล่ัน คลังน้ํามัน โรงงานปโตรเคมี ทา
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ทุกอยางข้ึนกบัเงือ่นไขและองคประกอบท่ี
อยูเหนอืบคุคล (ผูใชอุปกรณ) ข้ึนไป ซึง่หมายถงึ
กฎหมาย ขอบงัคับการทํางาน สถานะขององคกร
หรือนายจาง ฯลฯ มาตรฐาน PPE ใหมท่ีประกาศ
ใชอาจไมมีผลใดๆ ตอผูสวมใส หากกฎหมาย
หรือขอบังคับยังเปดโอกาสใหใชของเกาท่ียัง
ใชงานไดตอไปอีกระยะหนึง่ โดยอาจจะนานเปน
สิบปก็ได

ผูไดรับผลโดยตรงและตองสรางผลิตภัณฑ
ใหมมีคุณสมบัติตรงตามหรือสูงกวามาตรฐาน
ฉบบัใหมโดยไมชกัชาคือ ผูผลิตอุปกรณปองกนั
ตางๆ นัน่เอง เนือ่งจากตัวมาตรฐานไมวาจะเปน

NFPA, EN, ANSI, ASTM ลวนเปนเคร่ืองหมาย
รับรองคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ
ในเม่ือมาตรฐานแกไขเพิม่เติมฉบบัใหมสะทอน
ถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีและวิทยาการ
หากสนิคาของตัวเองไดการรับรองตามมาตรฐาน
ฉบับใหมก็เทากับประกาศใหรับรูโดยท่ัวกันถึง
การพฒันาสนิคาของตัวเองท่ีลํ้าหนาและทันสมัย
สวนใหญจะยติุการผลิตสนิคาตามมาตรฐานเกา
ท่ีเลิกใชไปเลย แลวผลิตตามมาตรฐานฉบบัใหม
เทานั้น แตก็ข้ึนอยูกับนโยบายของแตละผูผลิต

ขอบังคับมาตรฐานใหม และเม่ือมีการประกาศ
เนื้อหามาตรฐานฉบับใหมออกมาจะเร่ิมผลิต
สนิคาตามขอกาํหนดลาสดุพรอมกบัดําเนนิการ
ขอการรับรอง (ทดสอบ) ตามมาตรฐานใหม
ระหวางท่ียงัไมมีการบงัคับใชมาตรฐานฉบบัใหม
อยางเปนทางการ ขอกาํหนดคุณสมบติัตางๆ จะ
ใชตามบทเฉพาะกาล (โดยท่ัวไปมีระยะ 1 ป)
เพือ่เปดโอกาสใหสนิคาตามมาตรฐานฉบบัเกา
ท่ีคางสตอกยังวางจําหนายได หลังจากนั้นจะ
ประกาศบงัคับใชฉบับใหม ซึง่ผูผลิตจะมีสินคา
ไดรับการรับรองตามมาตรฐานฉบับลาสุดออก
มาแนะนําตลาดในเวลาท่ีใกลเคียงกัน

ตัวอยางตารางเวลาของผู ผลิตในการ
สรางสนิคาตามมาตรฐานฉบับใหม

บริษัท Scott Safety ผลิตสินคาตาม
มาตรฐาน NFPA 1981 and 1982 Standards:
Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus
for Emergency Services and Personal Alert Safety
Systems (PASS) 2013 Edition

 ประกาศการแกไขเพิ่มเติมมาตรฐาน
ฉบบัเดิม (ฉบบัป 2007) วันท่ี 27 พฤศจกิายน
2012

 มาตรฐานฉบับใหม (ฉบับป 2013)
พิมพเสร็จ วันท่ี 2 มีนาคม 2013

 ประกาศใชบทเฉพาะกาลต้ังแตวันท่ี
2 มีนาคม 2013 จนถึงวันประกาศบังคับใช
มาตรฐานฉบับใหม (ฉบับป 2013) อยางเปน
ทางการในวันท่ี 23 มีนาคม 2014

 จัดสงสินคาตามมาตรฐานฉบับเดิม
(มาตรฐานฉบบัป 2007) ล็อตสดุทาย วันท่ี 30
สงิหาคม 2013

และในแตละชวงเวลา
เพือ่นๆ ท่ีชอบถามวา ชดุดับเพลิง เคร่ือง

ชวยหายใจ อุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE)
ตามมาตรฐานบงัคับสาํหรับผลิตภัณฑฉบับเกา
ท่ียกเลิกไปแลว ยังมีการผลิตและจําหนายอยู
หรือไม ขอตอบตรงนี้วา เม่ือมาตรฐานฉบบัใด
ใกลถึงเวลาแกไขเพิ่มเติมเพื่อประกาศใชเปน
ฉบับใหม ทางสํานักงานมาตรฐานจะแจงใหผู
ผลิตทราบลวงหนา บางทีก็อาจเชิญตัวแทนไป
ใหคําปรึกษาและรวมรางเนือ้หาดวย ถงึตอนนี้
ผูผลิตจะวางแผนยกเลิกสายการผลิตสนิคาตาม
มาตรฐานเกาและเตรียมวางงานผลิตสนิคาตาม
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Scott Safety ไดรับการรับรองตาม
มาตรฐานฉบับใหม (ฉบับป 2013) สําหรับ
ผลิตภัณฑ Air-Pak 75 SCBA and Air-Pak X3
วันท่ี 20 มีนาคม 2014

ท้ังนี ้มาตรฐานอุปกรณอ่ืนๆ กมี็ลักษณะ
ใกลเคียงกัน ดังนั้นจึงไมตองต่ืนเตนตกใจวา
มาตรฐานอุปกรณปองกันอันตรายมีการแกไข
เพิม่เติมกันคอนขางถี ่ โดยเฉล่ียแลวทุกๆ 5 ป
แตสาํหรับประเทศพัฒนาแลวถอืเปนเร่ืองปกติ
ถาไมเปล่ียนแปลงเลยเปนเวลาสบิๆ ป อาจโดน
ครหาไดวาหยุดนิ่งอยูกบัท่ี ไมมีความกาวหนา
ประเด็นสําคัญท่ีเราพูดมาท้ังหมดต้ังแตตนคือ
ไมวาจะมีการแกไขเพิ่มเติมมาตรฐานกันบอย
แคไหน เรากย็ังสามารถใชอุปกรณท่ีไดรับการ
รับรองตามมาตรฐานฉบับเกาท่ีถูกยกเลิกแลว
ตอไปไดตราบเทาท่ีกฎหมายความปลอดภัยใน
การทํางานท่ี บงัคับใชกับเรายงัอนญุาตใหใชได
เพราะในความเปนจริงแลว อุปกรณท่ีผานการ
ทดสอบตามมาตรฐานไมวาเปนฉบบัของปไหน
แสดงวามีคุณสมบติัพืน้ฐานเหมาะสมสาํหรับใช
ปองกันอันตรายในการทํางานได การประกาศ
ใชฉบับใหมสวนใหญเปนการแกไขเพิม่เติมบาง
จุดเพื่อใหดีข้ึน ไมไดหมายความวาเนื้อหาของ

มาตรฐานฉบบัเดิมใชไมไดแลว ตองร้ือใหมหมด
ดังนั้น อุปกรณตามมาตรฐานฉบับเดิมจึงยังมี
ประสทิธภิาพการปองกนัอยางเพยีงพอ หากแต
ไมใชรุนทันสมัยท่ีสุดเทานั้นเอง

การท่ีกฎหมาย ขอบังคับ รวมไปถึงขอ
กําหนดความปลอดภัยในการปฏิบติังานหลาย
ระดับยังยินยอมใหใชอุปกรณท่ีไดการรับรอง
ตามมาตรฐานฉบบัเกาตอไปอีกระยะเวลาหนึง่
เนือ่งจากไมประสงคจะใหมีการเปล่ียนอุปกรณ
กันบอยเกินไป ดวยเหตุผลดานการประหยัด
งบประมาณและความคุนเคยในการใชอุปกรณ
เดิม ซึง่อนญุาตใหใชไปจนกวาอุปกรณจะใชการ
ไมไดหรือหมดอายุแลว อุปกรณรุนนั้นจะหมด
ไปโดยอัตโนมัติ เพราะไมมีการผลิตเพิ่มต้ังแต
มีการประกาศเนื้อหาของมาตรฐานฉบับใหม

ดังท่ีไดยกตัวอยางแนวทางการผลิตของ
บริษทัชัน้นาํอยาง Scott Safety วันนี ้SCBA ท่ีได
การรับรองตามมาตรฐาน NFPA 1981 ฉบบัป
2007 ไมมีการผลิตแลว (ล็อตสุดทายสงมอบ
เม่ือวันท่ี 30 สงิหาคม 2013) มีแต สินคาผลิต
ตามมาตรฐานฉบบัป  2013 ฉบบัใหมลาสุด

เม่ือไมมีการผลิตสินคาตามมาตรฐาน
ฉบบัเกาท่ีถกูยกเลิกไป ผูปฏิบติังานท่ีใชอุปกรณ

ตัวเดิมอาจประสบปญหาดานการซอมบํารุง
เม่ือมีการขัดของบอยและซอมแซมไมได เพราะ
อะไหลหายากหรือไมมีขายแลว หนวยงานตน
สังกัดอาจตัดสินใจยกเลิกการใชงานอุปกรณ
เหลานี้และสั่งซื้อรุนท่ีผลิตตามมาตรฐานใหม
(จาํเปนตองซือ้ ถาไมซื้อก็ไมมีอุปกรณใชงาน)

คงพอเขาใจบางแลวนะครับ มาตรฐาน
PPE ฉบบัใหมประกาศใชบอย แตเรายงัสามารถ
ใชของเกาตอไปไดโดยไมตองรีบเปล่ียน ถาไมมี
กฎหมายมาบงัคับ ซึง่ในความเปนจริงกฎหมาย
ของบางทองถิน่อนญุาตใหใชอุปกรณรุนเกาสมัย
เกอืบยีส่บิปกอนได (ถายงัมีสภาพดีอยู) ฉะนัน้
ควรศึกษามาตรฐานไวเพือ่ประดับความรู หาก
งบประมาณไมพอ ใชของเกาไปกอน นึกเสียวา
“ใชของตกรุนยังดกีวาไมไดปองกันอะไรเลย”


