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มีคนถามมาบอยๆ วา เหตุใดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑความปลอดภัยในการทํางานชั้นนํา
ทั้งของสหรัฐอเมริกา ประชายุโรป และญี่ปุน
อาทิ NFPA, EN, ANSI, ASTM, JIS และอืน่ ๆ ถึง
มีการประกาศใชมาตรฐานฉบับใหมคอนขางถี่
โดยเฉลี่ ยทุก 5-7 ป จะมีการแกไขเพิ่มเติม
มาตรฐานฉบับที่กําลังใชอยู จากนั้นไมนานก็
ยกเลิกฉบับเกาไปแลวกําหนดใหใชฉบับลาสุด
ประเด็นทีส่ งสัยคือ หากเราซือ้ สินคามีคณ
ุ สมบัติ
ตรงตามมาตรฐานฉบับปจจุบนั หากอีก 1-2 ป
ขางหนามีการใชฉบับใหม เราจะยังใชอุปกรณ
เหลานัน้ ตอไปไดหรือไม หรือถาจะซือ้ สินคาทีม่ ี
คุณสมบัติผานการทดสอบตามมาตรฐานที่ถูก
ยกเลิกไปแลวไดหรือไม
กอนอื่นตองทําความเขาใจ เทคโนโลยี
หรือ Knowhow ของประเทศพัฒนาแลวทัง้ หลาย
มีนวัตกรรมเกิดขึ้นมาตลอดเวลา สิ่งที่คิดวาดี
และทันสมัยที่สุดแลวเมื่อสองสามปกอน วันนี้
กลับมีจดุ ออนที่จะตองแกไข ปรับปรุง หรือมีสงิ่
ทดแทนซึ่ งเปนทางเลือกมี ประโยชนมากกวา
เมือ่ เปนเชนนี้จงึ จําเปนจะตองปรับปรุง เปลีย่ น
แปลงมาตรฐานกําหนดคุณสมบัตแิ ละแนวทาง
การใชงานของวัสดุอุปกรณเหลานั้น โดยเปน
การบอกใหรับรูทั่วกันถึงการพัฒนาที่กาวหนา

ของผลิตภัณฑสําหรับใชปองกันอันตรายซึ่งสื่อ
ความหมายโดยตรงถึงคุณภาพและประสิทธิภาพ
ทีส่ งู ขึน้ จากเดิม
ถามวา จําเปนหรือไมทเี่ ราจะตองหยุดใช
อุปกรณความปลอดภัย (PPE) ทีผ่ า นมาตรฐาน
ซึง่ ถูกยกเลิกไปและซือ้ อุปกรณใหมทมี่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตรงตามมาตรฐานใหมทนั ทีเลยหรือไม คําตอบ
ไมไดอยูที่ตัวบุคคล แตเปนเรื่องขององคกรที่
เกี่ยวของ โดยเฉพาะหนวยงานดานกฎหมาย
และขอบังคับ ถายังไมมีการประกาศใหไปใช
ตามมาตรฐานฉบับใหม ผู ปฏิบั ติงานก็ ยังใช
อุปกรณเดิมตอไปได อยาลืมวา “มาตรฐาน”
ไมใช “กฎหมาย” ถากฎหมายไมบังคับ เราจะ
ใชอปุ กรณไดรบั มาตรฐานหรือไมหรือไดรบั ของ
ปใดก็ได แตถากฎหมายกําหนดใหใชของที่ได
มาตรฐานไหน ฉบับปใด เราตองทําตาม มิฉะนัน้
จะมีความผิด และถูกลงโทษ
ขอแนะนําก็คือ ใหเปดกฎหมายความ
ปลอดภัยในการทํางาน (ตัวอยางเชน OSHA
ของสหรัฐฯ) ตรวจสอบขอบังคับการใชอปุ กรณ
ปองกันอันตรายชนิดตางๆ ซึ่งมีการระบุวาตอง
ผานการทดสอบตามมาตรฐานใดและฉบับปไหน
แต OSHA เปนกฎหมายรัฐบาลกลาง (CFR) และ
ไมคอยมีการแกไขเพิ่มเติมอะไร เพราะตัวบทที่

ใชบงั คับนายจางและลูกจางจริงๆ คือ กฎหมาย
ออกโดยมลรัฐตางๆ ซึง่ เอา CFR ไปประยุกตและ
ประกาศบังคับใชกับสถานประกอบการทีต่ งั้ ขึน้
ในรัฐนั้น โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย
อยูต ลอดเวลา รวมถึงการเปลีย่ นแปลงขอบังคับ
PPE ตามมาตรฐานฉบับใหมที่ NFPA, ANSI,
ASTM หรืออืน่ ๆ ประกาศออกมา แตก็ไมถึงขัน้
ใหเลิกใชตามมาตรฐานที่เพิ่งถูกยกเลิกแลวใช
ตามมาตรฐานใหมแบบทันทีทันควัน (ในที่นี้
หมายถึงภายใน 1 ป หลังมีการเปลีย่ นแปลง)
สวนใหญจะใชวิธีประกาศใหใชตามมาตรฐาน
ฉบับลาสุดพรอมกับอนุญาตใหใชตามมาตรฐาน
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ฉบับเกาทีถ่ กู ยกเลิกไปแลวยอนหลัง 3-4 ฉบับ
เชน มาตรฐาน NFPA สําหรับเครือ่ งชวยหายใจ
SCBA ฉบับลาสุดเปนฉบับป 2013 บังคับใชเมือ่
ตนป 2014 กฎหมาย OSHA ของหลายมลรัฐ
ระบุชดั เจนวาใหใช SCBA ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตาม
มาตรฐานฉบับป 1997, 2002, 2007 หรือ
2013 นัน่ คือ ยังสามารถใชของเดิมทีซ่ อื้ มาเมือ่
สิบกวาปกอ นได
นอกจากกฎหมายหรือขอบังคับทั้งของ
สวนกลางและทองถิน่ แลว กฎการปฏิบตั งิ านของ
หนวยงานหรือสถานประกอบการตางๆ จะเปน
ตัวกําหนดวา เราตองใชอุปกรณความปลอดภัย
ทีไ่ ดรบั มาตรฐานใดและฉบับปไหน ซึง่ สวนใหญ
หรือเกือบทั้งหมด หนวยงานตนสังกัดจะเปนผู
ตัดสินใจในการสัง่ ซือ้ มาใหผปู ฏิบตั งิ านในสังกัด
ใชงาน เชน หนวยดับเพลิง หนวยตอบโตเหตุ
ฉุกเฉินสารเคมี ฯลฯ โดยเทาทีป่ รากฏ เปนการ
สั่งซื้ออุปกรณไดรับการรับรองตามมาตรฐานที่
เกี่ยวของฉบับลาสุด เนื่องจากกวาจะหมดอายุ
การใชงาน ตองมีการแกไขเพิ่ มเติมอีกหลาย
ฉบับซึง่ ก็จะมีบทเฉพาะกาลหรือการอนุญาตให
มาตรฐานฉบับยอนหลังไมเกินจากหนวยงาน
ตัวเองใชอา งอิง
กลาวโดยสรุป แม จะมี การประกาศใช
มาตรฐาน PPE ฉบับใหมกันบอยๆ แตไมได
หมายความวาผูใ ชตอ งเลิกใชของเกาและซือ้ ของ
ใหมในเวลาที่เร็วเกินควร ดวยเหตุที่กฎหมาย
หรือขอบังคับในเกือบทุกระดับไมเปลี่ยนแปลง
เนือ้ หาเกีย่ วกับมาตรฐานรับรองอุปกรณปอ งกัน

อันตรายตามมาตรฐานฉบับใหมที่ประกาศใช
ในทันทีหรือโดยเร็ว และแมจะประกาศใชตาม
มาตรฐานฉบั บ ล าสุ ดแต ก็ อนุ ญาตให ใช ตาม
มาตฐานฉบับปยอนหลังไดดวย ซึ่งหนวยงาน
และสถานประกอบการยังสามารถใชของเดิม
ตอไปไดอีกระยะหนึง่
มาตรฐานทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปหมายถึงการ
พั ฒนาด านวิ ทยาการและเทคโนโลยี ที่ ทําให
อุปกรณมปี ระสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงขึน้
แตนั่นตองแลกดวย “คาใชจาย” หากตัดสินใจ
ซื้อมาใชงานทันทีทนั ใดและอาจกลายเปนเรือ่ ง
“เกินความจําเปน” ถาของเกาทีไ่ ดการรับรอง
ตามมาตรฐานฉบับที่แลวยังสามารถใชงานตอ

ไดอกี หลายป ดังนัน้ จึงตองไปพิจารณากฎหมาย
หรือขอบังคับอุปกรณปอ งกันอันตรายวากําหนด
ไวอยางไรแลวปฏิบัตติ ามนัน้ แตสว นใหญยังไม
เปลีย่ นแปลงอะไร หรือถาเปลีย่ น ก็ยงั ยินยอม
ใหใชของเดิมตอไปไดอกี ระยะหนึง่ โดยอาจระบุ
อุปกรณทซี่ อื้ เมือ่ 15-20 ปทแี่ ลว สามารถนํามา
ใชงานไดตามขอบังคับฉบับปจจุบนั (ฉบับแกไข
เพิม่ เติมครัง้ ตอไปในอีก 5 หรือ 7 ปขางหนาจะ
ไมอนุญาตแลว อะไรทํานองนี)้
สําหรับสถานประกอบการมีความเสีย่ งสูง
เชน โรงกลัน่ คลังน้ํามัน โรงงานปโตรเคมี ทา

อากาศยาน ฯลฯ จะตัง้ มาตรฐานการทํางานของ
ตัวเองไวเหนือกวาระดับปกติทั่วไป ดวยเหตุผล
ตองการความมัน่ ใจในการปกปองทรัพยสนิ มูลคา
มหาศาล สรางภาพพจนระดับโลก หรือเปนไป
ตามเงือ่ นไขประกันภัย มักจะไมลงั เลในการซือ้
อุปกรณไดรบั มาตรฐานฉบับลาสุดทีป่ ระกาศใช
ซึ่งผูผลิตนําออกมาวางจําหนายแลวมาใชงาน
พรอมยกเลิกของเก าไปโดยไมเกี่ ยงงอนเรื่ อง
คาใชจาย ถือคติวา “ของใหมยอมดีกวาของ
ตกรุน” เพิ่มความมั่นใจใหกับผูปฏิบัติงานใน
ระดับสูงมากเลยทีเดียว
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NFPA, EN, ANSI, ASTM ลวนเปนเครือ่ งหมาย
รับรองคุณภาพและประสิทธิภาพของอุปกรณ
ในเมือ่ มาตรฐานแกไขเพิม่ เติมฉบับใหมสะทอน
ถึงความกาวหนาทางเทคโนโลยีและวิทยาการ
หากสินคาของตัวเองไดการรับรองตามมาตรฐาน
ฉบับใหมก็เทากับประกาศใหรับรูโดยทั่วกันถึง
การพัฒนาสินคาของตัวเองทีล่ า้ํ หนาและทันสมัย
สวนใหญจะยุตกิ ารผลิตสินคาตามมาตรฐานเกา
ทีเ่ ลิกใชไปเลย แลวผลิตตามมาตรฐานฉบับใหม
เทานั้น แตก็ขนึ้ อยูก ับนโยบายของแตละผูผลิต

ทุกอยางขึน้ กับเงือ่ นไขและองคประกอบที่
อยูเ หนือบุคคล (ผูใ ชอปุ กรณ) ขึน้ ไป ซึง่ หมายถึง
กฎหมาย ขอบังคับการทํางาน สถานะขององคกร
หรือนายจาง ฯลฯ มาตรฐาน PPE ใหมทปี่ ระกาศ
ใชอาจไมมีผลใดๆ ตอผูสวมใส หากกฎหมาย
หรือขอบังคับยังเปดโอกาสให ใช ของเก าที่ ยัง
ใชงานไดตอ ไปอีกระยะหนึง่ โดยอาจจะนานเปน
สิบปก็ได
ผูไ ดรบั ผลโดยตรงและตองสรางผลิตภัณฑ
ใหมมีคุณสมบัติตรงตามหรือสูงกวามาตรฐาน
ฉบับใหมโดยไมชกั ชาคือ ผูผ ลิตอุปกรณปอ งกัน
ตางๆ นัน่ เอง เนือ่ งจากตัวมาตรฐานไมวา จะเปน

และในแตละชวงเวลา
เพือ่ นๆ ทีช่ อบถามวา ชุดดับเพลิง เครือ่ ง
ชวยหายใจ อุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE)
ตามมาตรฐานบังคับสําหรับผลิตภัณฑฉบับเกา
ที่ยกเลิกไปแลว ยังมีการผลิตและจําหนายอยู
หรือไม ขอตอบตรงนี้วา เมือ่ มาตรฐานฉบับใด
ใกลถึงเวลาแกไขเพิ่ มเติมเพื่ อประกาศใชเปน
ฉบับใหม ทางสํานักงานมาตรฐานจะแจงใหผู
ผลิตทราบลวงหนา บางทีก็อาจเชิญตัวแทนไป
ใหคําปรึกษาและรวมรางเนือ้ หาดวย ถึงตอนนี้
ผูผ ลิตจะวางแผนยกเลิกสายการผลิตสินคาตาม
มาตรฐานเกาและเตรียมวางงานผลิตสินคาตาม

ขอบังคับมาตรฐานใหม และเมือ่ มีการประกาศ
เนื้ อหามาตรฐานฉบับใหมออกมาจะเริ่ มผลิต
สินคาตามขอกําหนดลาสุดพรอมกับดําเนินการ
ขอการรับรอง (ทดสอบ) ตามมาตรฐานใหม
ระหวางทีย่ งั ไมมกี ารบังคับใชมาตรฐานฉบับใหม
อยางเปนทางการ ขอกําหนดคุณสมบัตติ า งๆ จะ
ใชตามบทเฉพาะกาล (โดยทัว่ ไปมีระยะ 1 ป)
เพือ่ เปดโอกาสใหสนิ คาตามมาตรฐานฉบับเกา
ที่คางสตอกยังวางจําหนายได หลังจากนั้นจะ
ประกาศบังคับใชฉบับใหม ซึง่ ผูผ ลิตจะมีสินคา
ไดรับการรับรองตามมาตรฐานฉบับลาสุดออก
มาแนะนําตลาดในเวลาที่ใกลเคียงกัน
ตั วอย างตารางเวลาของผู ผลิ ตในการ
สรางสินคาตามมาตรฐานฉบับใหม
บริษั ท Scott Safety ผลิ ตสินค าตาม
มาตรฐาน NFPA 1981 and 1982 Standards:
Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus
for Emergency Services and Personal Alert Safety
Systems (PASS) 2013 Edition
 ประกาศการแกไขเพิ่มเติมมาตรฐาน
ฉบับเดิม (ฉบับป 2007) วันที่ 27 พฤศจิกายน
2012
 มาตรฐานฉบับใหม (ฉบับป 2013)
พิมพเสร็จ วันที่ 2 มีนาคม 2013
 ประกาศใช บทเฉพาะกาลตั้ งแตวัน ที่
2 มีนาคม 2013 จนถึงวันประกาศบังคับใช
มาตรฐานฉบับใหม (ฉบับป 2013) อยางเปน
ทางการในวันที่ 23 มีนาคม 2014
 จั ดส ง สิ นค าตามมาตรฐานฉบั บ เดิ ม
(มาตรฐานฉบับป 2007) ล็อตสุดทาย วันที่ 30
สิงหาคม 2013
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 Scott Safety ได รั บ การรั บ รองตาม
มาตรฐานฉบับใหม (ฉบับป 2013) สําหรับ
ผลิตภัณฑ Air-Pak 75 SCBA and Air-Pak X3
วันที่ 20 มีนาคม 2014
ทัง้ นี้ มาตรฐานอุปกรณอนื่ ๆ ก็มลี กั ษณะ
ใกลเคียงกัน ดังนั้นจึงไมตองตื่นเตนตกใจวา
มาตรฐานอุปกรณปองกันอันตรายมีการแกไข
เพิม่ เติมกันคอนขางถี่ โดยเฉลีย่ แลวทุกๆ 5 ป
แตสาํ หรับประเทศพัฒนาแลวถือเปนเรือ่ งปกติ
ถาไมเปลีย่ นแปลงเลยเปนเวลาสิบๆ ป อาจโดน
ครหาไดวาหยุดนิ่งอยูกบั ที่ ไมมีความกาวหนา
ประเด็นสําคัญที่เราพูดมาทั้งหมดตั้งแตตนคือ
ไมวาจะมีการแกไขเพิ่มเติมมาตรฐานกันบอย
แคไหน เราก็ยังสามารถใชอปุ กรณทไี่ ดรบั การ
รับรองตามมาตรฐานฉบับเกาที่ถูกยกเลิกแลว
ตอไปไดตราบเทาทีก่ ฎหมายความปลอดภัยใน
การทํางานที่ บังคับใชกับเรายังอนุญาตใหใชได
เพราะในความเปนจริงแลว อุปกรณทผี่ านการ
ทดสอบตามมาตรฐานไมวา เปนฉบับของปไหน
แสดงวามีคณ
ุ สมบัตพิ นื้ ฐานเหมาะสมสําหรับใช
ปองกันอันตรายในการทํางานได การประกาศ
ใชฉบับใหมสว นใหญเปนการแกไขเพิม่ เติมบาง
จุดเพื่อใหดีขึ้น ไมไดหมายความวาเนื้อหาของ

มาตรฐานฉบับเดิมใชไมไดแลว ตองรือ้ ใหมหมด
ดังนั้น อุปกรณตามมาตรฐานฉบับเดิมจึงยังมี
ประสิทธิภาพการปองกันอยางเพียงพอ หากแต
ไมใชรุนทันสมัยที่สุดเทานั้นเอง
การที่กฎหมาย ขอบังคับ รวมไปถึงขอ
กําหนดความปลอดภัยในการปฏิบตั ิงานหลาย
ระดับยังยินยอมใหใชอุปกรณที่ ไดการรับรอง
ตามมาตรฐานฉบับเกาตอไปอีกระยะเวลาหนึง่
เนือ่ งจากไมประสงคจะใหมกี ารเปลีย่ นอุปกรณ
กันบอยเกินไป ดวยเหตุผลดานการประหยัด
งบประมาณและความคุนเคยในการใชอปุ กรณ
เดิม ซึง่ อนุญาตใหใชไปจนกวาอุปกรณจะใชการ
ไมไดหรือหมดอายุแลว อุปกรณรุนนั้นจะหมด
ไปโดยอัตโนมัติ เพราะไมมีการผลิตเพิ่มตั้งแต
มีการประกาศเนื้อหาของมาตรฐานฉบับใหม
ดังที่ไดยกตัวอยางแนวทางการผลิตของ
บริษทั ชัน้ นําอยาง Scott Safety วันนี้ SCBA ทีไ่ ด
การรับรองตามมาตรฐาน NFPA 1981 ฉบับป
2007 ไมมีการผลิตแลว (ล็อตสุดทายสงมอบ
เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2013) มีแต สินคาผลิต
ตามมาตรฐานฉบับป 2013 ฉบับใหมลาสุด
เมื่ อไมมีการผลิตสินค าตามมาตรฐาน
ฉบับเกาทีถ่ กู ยกเลิกไป ผูป ฏิบตั งิ านทีใ่ ชอปุ กรณ

ตั วเดิ มอาจประสบป ญหาด านการซ อมบํารุ ง
เมือ่ มีการขัดของบอยและซอมแซมไมได เพราะ
อะไหลหายากหรือไมมีขายแลว หนวยงานตน
สังกัดอาจตัดสินใจยกเลิกการใชงานอุปกรณ
เหลานี้และสั่งซื้อรุนที่ผลิตตามมาตรฐานใหม
(จําเปนตองซือ้ ถาไมซื้อก็ไมมีอปุ กรณใชงาน)
คงพอเขาใจบางแลวนะครับ มาตรฐาน
PPE ฉบับใหมประกาศใชบอ ย แตเรายังสามารถ
ใชของเกาตอไปไดโดยไมตอ งรีบเปลีย่ น ถาไมมี
กฎหมายมาบังคับ ซึง่ ในความเปนจริงกฎหมาย
ของบางทองถิน่ อนุญาตใหใชอปุ กรณรนุ เกาสมัย
เกือบยีส่ บิ ปกอนได (ถายังมีสภาพดีอยู) ฉะนัน้
ควรศึกษามาตรฐานไวเพือ่ ประดับความรู หาก
งบประมาณไมพอ ใชของเกาไปกอน นึกเสียวา
“ใชของตกรุน ยังดีกวาไมไดปอ งกันอะไรเลย”
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