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เรื่องประจำ�ฉบับ
รักอย่าง ปลอดภัย
กับถุงยางอนามัยมาตรฐาน มอก.

เรื่องประจำ�ฉบับ

รักอย่าง ปลอดภัย
กับถุงยางอนามัยมาตรฐาน มอก.
เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนทีม่ วี นั ส�ำคัญมากมายทัง้ ของไทยและต่างประเทศ
แต่ทที่ กุ ประเทศทัว่ โลกต่างรูจ้ กั กันดีกค็ อื วันวาเลนไทน์ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี
ทีม่ กี ารยกย่องให้เป็นวันแห่งความรัก ทีผ่ คู้ นหนุม่ สาวจะแสดงความรักต่อกัน และมอบ
สิง่ ของต่างๆ เป็นของขวัญแทนใจให้คนรัก ไม่วา่ จะเป็นดอกไม้ ช็อกโกแลต หรือสิง่ ของ
ทีส่ ามารถใส่รปู คูร่ กั ลงไปได้ จนกลายเป็นประเพณีนยิ มและสัญลักษณ์ของสังคมไปแล้ว
วันวาเลนไทน์มกี ารเฉลิมฉลองในหลายประเทศทัว่ โลก ส่วนใหญ่เป็นประเทศ
ทางตะวันตก ส�ำหรับประเทศไทยมีหลายหน่วยงานได้จดั กิจกรรมเนือ่ งในวันแห่งความ
รัก เช่น การจัดงานมงคลสมรส การจดทะเบียนสมรส รวมทัง้ การจัดกิจกรรมทีแ่ สดงถึง
ความรักไม่เพียงคูร่ กั หนุม่ สาวเท่านัน้ แต่รวมไปถึงความรักทุกรูปแบบทีส่ งั คมจะมีให้กนั
ได้ ความรักเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้คนมีความอ่อนโยนและความกล้าในเวลาเดียวกัน อย่างไร
ก็ตามยังมีคา่ นิยมผิดๆ ทีว่ ยั รุน่ เข้าใจ ซึง่ ก็เชือ่ ว่าหลายคนก็คงเข้าใจ มากกว่าค่านิยม
ส่งดอกไม้ หรือช็อกโกแลต ค่านิยมดังกล่าวส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมตามมาอย่างมากมาย
สมอ สาร ฉบับนีจ้ งึ ขอเสนอสาระความรูเ้ กีย่ วกับ ถุงยางอนามัย (Condom)
ทีใ่ ช้สวมอวัยวะเพศระหว่างมีเพศสัมพันธ์ เพือ่ ใช้คมุ ก�ำเนิดและป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ตลอดจนลดภาวะการตัง้ ครรภ์กอ่ นวัยอันควร
ถุงยางอนามัย เป็นอุปกรณ์คมุ ก�ำเนิด ทีน่ ยิ มใช้กนั มากทีส่ ดุ ในขณะร่วมเพศ
ท�ำด้วยวัสดุจากยางพารา หรือโพลียรู เี ทน โดยมีทงั้ แบบส�ำหรับผูช้ ายและผูห้ ญิง ส่วน
ใหญ่ฝา่ ยชายจะเป็นฝ่ายใช้ โดยใช้สวมครอบอวัยวะเพศชายทีก่ ำ� ลังแข็งตัวในขณะร่วม
เพศ โดยเมือ่ ฝ่ายชายหลัง่ น�ำ้ อสุจแิ ล้ว น�ำ้ อสุจจิ ะถูกเก็บไว้ในถุงยางอนามัย ช่วยป้องกัน
การตัง้ ครรภ์ และยังช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟลิ สิ หนองใน และ
เอดส์ได้ดว้ ย
ถุงยางอนามัยถูกน�ำมาใช้งานในรูปแบบอื่นๆ มากมายเพราะคุณสมบัติที่
ทนทาน กันน�ำ้ และยืดหยุน่ ได้ดี โดยน�ำมาใช้ผลิตไมโครโฟนกันน�ำ้ เรือ่ ยไปจนใช้กนั ปืน
ไรเฟิลติดขัด
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ถุงยางอนามัยสมัยใหม่สว่ นมากผลิตจากยางพารา แต่กม็ บี า้ งทีผ่ ลิตจากวัสดุ
อืน่ เช่น โพลียรู เี ทน หรือล�ำไส้ของลูกแกะ ถุงยางอนามัยส�ำหรับสตรีมกั จะผลิตจากโพ
ลียรู เี ทน ถุงยางอนามัยส�ำหรับชายเป็นอุปกรณ์คมุ ก�ำเนิดทีร่ าคาไม่แพง ใช้งานง่าย ผล
ข้างเคียงน้อย และใช้ปอ้ งกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ ถ้าใช้ถงุ ยางอนามัยอย่างถูก
ต้องและใช้ทกุ ครัง้ ทีม่ เี พศสัมพันธ์จะท�ำให้มโี อกาสตัง้ ครรภ์ได้เพียง 2% ต่อปี มีหลักฐาน
การใช้ถงุ ยางอนามัยครัง้ แรกสุดในประวัตศิ าสตร์ อย่างน้อยเมือ่ 400 ปีทแี่ ล้ว การใช้ถงุ
ยางอนามัยเป็นวิธกี ารคุมก�ำเนิดทีไ่ ด้รบั ความนิยมสูงสุดตัง้ แต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 แต่
ในขณะเดียวกันก็ยังมีอีกแง่มุมหนึ่งที่เป็นปัญหา เช่น การทิ้งถุงยางอนามัยอย่างไม่
เหมาะสมท�ำให้เกิดปัญหาจากขยะ และศาสนจักรโรมันคาทอลิกก็ตอ่ ต้านการใช้ถงุ ยาง
อนามัยด้วย
1
2
3

ถุงยางอนามัยมีมาตรฐาน มอก. ทีเ่ กีย่ วข้อง ดังนี้
มอก. 625-2554 ถุงยางอนามัยจากน�ำ้ ยางธรรมชาติ : คุณลักษณะทีต่ อ้ งการ
และวิธที ดสอบ
มอก. 2352-2550 ถุงยางอนามัย : แนวทางการใช้ ISO 4074 ในการจัดการ
คุณภาพถุงยาง อนามัยจากน�ำ้ ยางธรรมชาติ
มอก. 2353-2550 การศึกษาข้อมูลทางคลินกิ ส�ำหรับถุงยางอนามัย – การวัด
สมบัตทิ างกล
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ส�ำหรับมาตรฐาน มอก. 625-2554 เป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ถุง
ยางอนามัยจากน�้ำยางธรรมชาติ ที่ก�ำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ประกอบการได้น�ำไปใช้เป็น
แนวทางในการผลิตถุงยางอนามัยทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน เพือ่ สุขอนามัยทีด่ แี ละเพือ่
ความปลอดภัยของผูใ้ ช้
ขอบข่าย มอก.625-2554

ได้กำ� หนดคุณลักษณะทีต่ อ้ งการขัน้ ต�ำ่ และวิธที ดสอบถุงยางอนามัยทีท่ ำ� จาก
น�ำ้ ยางธรรมชาติ พร้อมจ�ำหน่ายให้ผบู้ ริโภคส�ำหรับใช้คมุ ก�ำเนิด และช่วยป้องกันโรค
ติดต่อจากเพศสัมพันธ์
ถุงยางอนามัยที่ได้มาตรฐาน มอก.

ฟิลม์ของน�ำ้ ยางธรรมชาติใช้เป็นทีก่ นั้ ไวรัสภูมคิ มุ้ กันบกพร่อง (โรคเอดส์) ของ
มนุษย์ เชือ้ โรคอืน่ ๆ ทีท่ ำ� ให้เกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และตัวอสุจิ ถุงยางอนามัย
ต้องสวมได้พอดีกบั อวัยวะเพศชาย ปราศจากรูรวั่ มีความทนทานทางกายภาพเพียง
พอทีจ่ ะไม่แตกระหว่างใช้ บรรจุอย่างถูกต้องเพือ่ ช่วยป้องกันความเสียหายระหว่างเก็บ
และแสดงเครือ่ งหมายอย่างถูกต้องเพือ่ ให้งา่ ยต่อการใช้ และเกิดความมัน่ ใจว่าถุงยาง
อนามัยมีประสิทธิภาพส�ำหรับการคุมก�ำเนิดและช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ได้
ดังนัน้ การใช้ถงุ ยางอนามัย และสารหล่อลืน่ สารเพิม่ สารเติมแต่ง วัสดุทใี่ ช้
ท�ำซอง หรือแป้ง ทีใ่ ช้ตอ้ งไม่มหี รือไม่ปล่อยสารในปริมาณทีเ่ ป็นพิษ ท�ำให้เกิดอาการแพ้
ระคายเฉพาะที่ หรืออันตรายอืน่ ๆ ภายใต้สภาวะการเก็บหรือการใช้ปกติ
1
2
3
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การเลือกซือ้ ถุงยางอนามัยทีไ่ ด้มาตรฐาน
เลือกทีบ่ รรจุภณ
ั ฑ์ปดิ สนิท เช่น กล่องหรือซอง ซองย่อย ต้องทึบแสง เพือ่ ป้องกัน
ถุงยางอนามัยไม่ให้โดนแสง
ซองย่อยแต่ละซอง อย่างน้อยต้องระบุรายละเอียด ซือ่ ผูท้ ำ� หรือท�ำผูจ้ ำ� หน่าย
ข้อมูลอ้างอิงของผูท้ ำ� (เช่น เลขจ�ำนวนรุน่ ทีท่ ำ� ) วันหมดอายุ (ปี เดือน) ให้แสดง
ปีดว้ ยเลข 4 ตัว ให้แสดงเดือนด้วยตัวอักษรหรือเลข 2 หลัก
กล่องหรือซอง ด้านนอกกล่องหรือซองต้องมีขอ้ มูลภาษาไทยก�ำกับ รายละเอียด
ของถุงยางอนามัย ลักษณะพิเศษ เช่นมีสี หรือผิวไม่เรียบ จ�ำนวนถุงยางทีอ่ ยู่
ในกล่องหรือซอง ชือ่ หรือชือ่ ทางการค้าและทีอ่ ยูข่ องผูท้ ำ� หรือผูจ้ ำ� หน่าย วัน
หมดอายุ ค�ำแนะน�ำในการทิง้ ถุงยางอนามัย แสดงหมายเลขมาตรฐาน เช่น
มอก. 625-2548 เป็นต้น

ถุงยางอนามัย มีแบบต่างๆ มากมายให้ลูกค้า
เลือกตามความต้องการ รวมทัง้ ผลิตเพือ่ เป็นจุดขายใน
การการโฆษณาชวนเชือ่ ถุงยางอนามัยทีท่ ำ� จากน�ำ้ ยาง
ธรรมชาติชนิดเข้มข้นมีรูปแบบที่เกี่ยวกับลักษณะ
ส�ำคัญ 6 ประการ ดังนี้
1

2

3
4
5
6

สารหล่อลืน่ มีทงั้ แบบแห้งคือไม่มสี ารหล่อลืน่
และแบบทีม่ สี ารหล่อลืน่ แบ่งเป็นแบบสาร
หล่อลืน่ ธรรมดา และแบบทีม่ ตี วั ยาฆ่าเชือ้
เช่น nonnoxynol-9 หรือ N-9 เป็นต้น
ลักษณะของก้นถุง แบ่งเป็นแบบก้นถุง
มนแบบถุงกาแฟ (plain) และแบบถุงมี
กระเปาะ หรือติง่ (reservoir-ended
or teat) เพือ่ เป็นทีเ่ ก็บน�ำ้ อสุจิ ซึง่ แบบ
นี้จะเป็นที่นิยมมากกว่า และวิธีการ
สวมใส่กแ็ ตกต่างกัน
รูปทรงของถุง แบ่งเป็นแบบทรงกระ
บอกตรงๆ (straight) และแบบลูกคลืน่
(rippled)
ลักษณะผิว แบ่ ง เป็ น แบบผิ ว เรี ย บ
(smooth) และแบบผิวไม่เรียบ (textured)
สี อันนีค้ งรูจ้ กั กันดี มีทงั้ แบบสีธรรมชาติ
ของยาง หรือ เจ็ดสีมชี ยั ประกายรุง้
กลิน่ และรส มีให้เลือกทั้งกลิ่นรสมินต์
กลิน่ สตรอเบอรี่ กลิน่ มะนาว บางยีห่ อ้ มี
กลิน่ ทุเรียนด้วย การเติมกลิน่ และรสนีเ้ พือ่
คนทีใ่ ช้การร่วมเพศทางปาก (oral sex)
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ค�ำแนะน�ำในการใช้ถงุ ยางอนามัย ประกอบด้วย
ให้ดงึ ถุงยางอนามัยออกจากซองย่อยด้วยความระมัดระวัง หลีกเลีย่ งการเสีย
หายทีเ่ กิดจากเล็บมือ เครือ่ งประดับ
ต้องสวมถุงยางอนามัย ในขณะทีอ่ วัยวะเพศแข็งตัว ก่อนทีอ่ วัยวะเพศชายจะ
สัมผัสกับร่างกายของคู่นอนเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการ
ตัง้ ครรภ์
ควรดึงอวัยวะเพศทันทีทมี่ กี ารหลัง่ โดยจับถุงยางอนามัยทีโ่ คนอวัยวะเพศชาย
ให้กระชับ
ถ้าต้องการใช้สารหล่อลืน่ เพิม่ ให้ใช้ชนิดทีแ่ นะน�ำให้ใช้กบั ถุงยางอนามัยเท่านัน้
หลีกเลีย่ งการใช้สารหล่อลืน่ ทีท่ ำ� จากน�ำ้ มันทีจ่ ำ� ท�ำความเสียหายให้กบั ถุงยาง
อนามัย เช่น ปิโตรเลียมเจลลี เบบีโ้ ลชัน่ น�ำ้ มันส�ำหรับนวด เนย มาร์การีน
กรณีใช้ยาทาภายนอกซึ่งต้องสัมผัสกับถุงยางอนามัยให้ปรึกษาแพทย์หรือ
เภสัชกร
ประสิทธิภาพของถุงยางอนามัย ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โรค
เอดส์
ไวรัสตับอักเสบ บี
หูดหงอนไก่
หนองในเทียม
หนองในแท้
พยาธิในช่องคลอด
ซิฟลิ สิ
โรคเริม
แผลริมอ่อน

ประสิทธิภาพ
+++
+++
0/+
++
+++
+++
++
+
+
0 เท่ากับ ไม่ได้ผลหรือน้อยกว่า 10 %
+ เท่ากับ ป้องกันได้ 10-50%
++ เท่ากับ ป้องกันได้ 50-90%
+++ เท่ากับ ป้องกันได้ มากกว่า 90 %
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ถุงยางอนามัยจึงเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ทใี่ ช้ครัง้ เดียวแล้วทิง้ ไม่สามารถ
น�ำมาซักแล้วใช้ใหม่ได้ ทัง้ นีก้ ด็ ว้ ยเหตุทางความปลอดภัย จะประหยัดน�ำมา Recycle
ใช้ใหม่ไม่ได้ รวมทัง้ ระหว่างมีเพศสัมพันธ์ถา้ ได้ถอดกลางคันแล้ว ต้องทิง้ ทันที ดังนัน้ จึง
ต้องมีถงุ ยางอนามัยมากกว่า 1 ส�ำรองไว้ยามฉุกเฉินเสมอเพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่
คาดคิด เช่น รัว่ หลุด แตก ได้
สรุปถุงยางอนามัยเป็นอุปกรณ์คมุ ก�ำเนิดทีท่ กุ คนรูจ้ กั กันดี แต่กลับไม่คอ่ ย
ชอบใช้ บ้างก็อา้ งว่า ไม่เป็นธรรมชาติ ทัง้ ๆ ทีถ่ งุ ยางอนามัยนัน้ ท�ำมาจากยางธรรมชาติ
แท้ๆ อย่าว่าแต่พกถุงยางอนามัยเลย แม้แต่จะซือ้ ถุงยางอนามัยก็ยงั อาย ก็ไม่รจู้ ะไปอาย
อะไรกัน พึงระลึกเสมอว่า “คนทีใ่ ช้ถงุ ยางอนามัยนัน้ คือคนทีม่ คี วามรับผิดชอบ” รับผิด
ชอบต่อตนเอง และรับผิดชอบต่อคูข่ องตัว เพราะถุงยางอนามัยนัน้ นอกจากจะป้องกัน
การตัง้ ครรภ์ได้แล้ว ยังสามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ดว้ ย ป้องกันตัวเอง
ทีจ่ ะไม่รบั เชือ้ และป้องกันไม่แพร่เชือ้ ไปยังคูข่ องตัวเอง
เอกสารอ้างอิง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม ถุงยางอนามัยจากน�ำ้ ยางธรรมชาติ – คุณลักษณะทีต่ อ้ งการและวิธที ดสอบ มอก. 625 –
2548 ISO 4074 : 2002
http://www.clinicrak.com โดย....... นายแพทย์รงุ่ โรจน์ ตรีนติ ิ สืบค้นเมือ่ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
http://library.tisi.go.th
TISI E-magazine
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สกู๊ปพิเศษ
มาตรฐานบังคับ :
มาตรฐานสมัครใจ ต่างกันอย่างไร

สกู๊ปพิเศษ

มาตรฐานบังคับ : มาตรฐานสมัครใจ ต่างกันอย่างไร

ส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
โดยการอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานประเภท
ต่างๆ รวม 2 เครื่องหมาย คือ
1. มาตรฐานบังคับ
มาตรฐานบังคับเป็นมาตรฐานทีก่ ำ� หนดขึน้ เพือ่ ความปลอดภัย และเพือ่ ป้องกันความ
เสียหายอันอาจจะเกิดแก่ประชาชนหรือกิจการอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจของประเทศ โดย
การตราพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรือที่เรียกว่า
มาตรฐานบังคับ ซึ่งผู้ผลิต ผู้จ�ำหน่ายและผู้น�ำเข้าจะต้องผลิต จ�ำหน่ายและน�ำเข้าแต่ผลิตภัณฑ์
ทีไ่ ด้มาตรฐาน ตามที่ สมอ. ประกาศก�ำหนดเท่านัน้ หากไม่กระท�ำตามจะมีความผิดตามกฎหมาย
มีโทษจ�ำคุก ปรับ หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ตามแต่กรณี
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2. มาตรฐานทั่วไป
เป็นมาตรฐานที่ก�ำหนดเพื่อให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยทั่วไป โดยผู้ประกอบ
การที่ท�ำผลิตภัณฑ์สามารถยื่นขอใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานได้ด้วยความสมัครใจ
เมื่อ สมอ. ได้ตรวจสอบโรงงาน กรรมวิธีการผลิต และทดสอบผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ก�ำหนดแล้ว ก็จะอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์นั้นได้ ผู้ใช้สินค้าจึงมั่นใจ
ได้ว่า สินค้าที่ได้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานจะปลอดภัย คุ้มค่ากับเงินที่เสียไป
จากที่ได้กล่าวมาสรุปได้ว่า มาตรฐานบังคับ และมาตรฐานทั่วไป (สมัครใจ) ต่างกันใน
เรื่องข้อบังคับทางกฎหมาย หากเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เข้าข่ายเป็นมาตรฐานบังคับ จะ
ต้องขออนุญาตท�ำ น�ำเข้า และจ�ำหน่าย ถ้าละเว้นจะมีความผิดตามกฎหมายมีโทษทัง้ จ�ำทัง้ ปรับ
จนถึงจับติดคุก ส่วนมาตรฐานทั่วไป หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า มาตรฐานสมัครใจ นั้น ผู้ท�ำ
หรือน�ำเข้า จะมายื่นขออนุญาตเพื่อแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือไม่ก็ได้ แต่หากจะกล่าวถึง
คุณภาพของผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีไ่ ด้รบั เครือ่ งหมายมาตรฐานบังคับ และมาตรฐานทัว่ ไปแล้ว
ทั้งสองประเภทการันตีได้ว่า มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถน�ำไปใช้งานได้อย่างคุ้มค่า
ประโยชน์ของการมาตรฐาน มีดังนี้
1. ประโยชน์ของการมาตรฐานต่อผู้ผลิต
1.1 ลดจ�ำนวนวิธหี รือทางปฏิบตั ิ เพือ่ ให้ได้ผลอย่างเดียวกัน ให้เหลือเท่าทีจ่ ำ� เป็น
โดยมีการเปลี่ยนแปลงสายการผลิตให้น้อยลง ลดเครื่องมือ เครื่องจักรและเวลาที่ใช้
1.2 ลดจ�ำนวนแบบและขนาดให้เหลือน้อยลง ด้วยการใช้แบบและขนาดที่สับ
เปลีย่ นทดแทนกันได้ สามารถใช้เครือ่ งจักรช่วยในการผลิตได้มากขึน้ และสิง่ ของทีผ่ ลิตขึน้ มีความ
สม�่ำเสมอ ในสายการผลิตเดียวกัน สามารถผลิตสิ่งของอย่างเดียวกันติดต่อกันได้นานขึ้น เสีย
เวลาในการปรับตั้งเครื่องจักรเพื่อเปลี่ยนไปผลิตสิ่งของอย่างอื่นน้อยลง และประหยัดทั้งเครื่อง
มือในการปรับตั้ง และวัสดุที่ใช้ในการทดลองผลิต ปรับเปลี่ยนส่วนที่สึกหรอของเครื่องจักรได้
ง่าย
1.3 ลดความยุ่งยากและค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพ ชดเชย
อุบัติเหตุในการท�ำงานลดลง
1.4 ลดปริมาณวัตถุดบิ ส่วนประกอบ อะไหล่ และสินค้าทีต่ อ้ งมีไว้สำ� หรับใช้และ
จ�ำหน่าย
1.5 ก่อให้เกิดการเพิ่มผลผลิต ซึ่งน�ำไปสู่การลดต้นทุนการผลิต ราคา และเพิ่ม
ปริมาณการขาย
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เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป

เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ

2. ประโยชน์ของการมาตรฐานต่อผู้อุปโภคบริโภค
2.1 ปลอดภัยในการใช้งาน และการบริโภค
2.2 สะดวก ประหยัดเงินและเวลาในการเลือกซื้อ-เลือกใช้ เพราะผลิตภัณฑ์มาตรฐาน
สามารถสับเปลี่ยนทดแทนกันได้
2.3 ได้รบั ความเป็นธรรมในการซือ้ ผลิตภัณฑ์ เพราะผลิตภัณฑ์มาตรฐานจะมีคณ
ุ ภาพสม
ราคา และสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการ
2.4 สามารถซื้อหาสินค้าที่มีคุณภาพ และสมรรถนะในการท�ำงานได้อย่างเดียวกันใน
ราคาต�่ำลง
2.5 สับเปลี่ยนทดแทนชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ช�ำรุดหรือเสียได้ สะดวกและรวดเร็ว ไม่จ�ำเป็น
ต้องเปลี่ยนใหม่หมดทั้งชุด
2.6 ซื้อหาส่วนประกอบและอะไหล่ที่ต้องการสับเปลี่ยนได้ง่าย
3. ประโยชน์ของการมาตรฐานต่อเศรษฐกิจ
3.1 ท�ำให้เกิดความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร เพราะมีความเข้าใจที่ตรงกัน
3.2 ประหยัดก�ำลังคน การใช้วัสดุและเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหา การส่งสินค้าออก
สู่ตลาดการใช้บริการ ท�ำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตและราคาจ�ำหน่ายลงได้
3.3 การสร้างพืน้ ฐานในการเปรียบเทียบ ก่อให้เกิดความยุตธิ รรมในการซือ้ ขายและเป็น
พื้นฐานการแข่งขันในเชิงการค้า
3.4 ประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ เพราะสามารถใช้ทรัพยากรของ
ประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3.5 สร้างความนิยมเชือ่ ถือในสินค้าทีผ่ ลิตขึน้ แก่ผใู้ ช้ทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ ขยาย
ตลาดสินค้าอุตสาหกรรม อันเป็นการสร้างพืน้ ฐานทีม่ นั่ คงให้แก่กจิ การอุตสาหกรรมและพัฒนาการ
เศรษฐกิจของประเทศ
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จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ไม่ว่าจะผลิตสินค้าที่เป็นมาตรฐานบังคับ หรือมาตรฐาน
ทั่วไป ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการมาตรฐานซึ่งมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
ของประเทศ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การที่ผู้ประกอบการขออนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมแล้ว ยังเป็นการ
เพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผลิตภัณฑ์ของตนอีกด้วย
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WTO/TBT

WTO/TBT

WTO/TBT
WTO Type and no.

G/TBT/N/OMN/143

ผลิตภัณฑ์

Tyres of multi-purpose vehicles, trucks, buses and trailers.

เรื่อง

Multi-Purpose Vehicles, Trucks, Buses and Trailers - Tyres
Part 1: Nomenclature, Designation, Marking, Dimensions,
Load Capacities and Inflation Pressures"

เจ้าของกฎระเบียบ

โอมาน

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหาโดยสรุป

ร่างกฎระเบียบยางรถยนต์ส�ำหรับรถอเนกประสงค์ รถบรรทุก
รถโดยสาร และรถแทรกเตอร์: คุณลักษณะ

WTO Type and no.

G/TBT/N/OMN/144

ผลิตภัณฑ์

Tyres of multi-purpose vehicles, trucks, buses and trailers.

เรื่อง

“Multi-Purpose vehicles, trucks, buses and trailers tyres
Part 2: Methods Of Test”

เจ้าของกฎระเบียบ

โอมาน

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหาโดยสรุป

ร่างกฎระเบียบยางรถยนต์ส�ำหรับรถอเนกประสงค์ รถบรรทุก
รถโดยสาร และรถแทรกเตอร์: วิธีทดสอบ
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WTO Type and no.

G/TBT/N/OMN/145

ผลิตภัณฑ์

Tyres of multi-purpose vehicles, trucks, buses and trailers.

เรื่อง

“Multi-Purpose vehicles, trucks, buses and trailers tyres
Part 3: General Requirements”

เจ้าของกฎระเบียบ

โอมาน

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหาโดยสรุป

ร่างกฎระเบียบยางรถยนต์ส�ำหรับรถอเนกประสงค์ รถบรรทุก
รถโดยสาร และรถแทรกเตอร์: ข้อก�ำหนดทั่วไป

WTO Type and no.

G/TBT/N/PER/47

ผลิตภัณฑ์
เรื่อง

Containers for compressed or liquefied gas, of iron or
steel (HS 7311.00), Seamless (HS 7311.00.10.00), Other
(HS 7311.00.90.00)
Draft Technical Regulation on storage containers for
liquefied petroleum gas (LPG) used as fuel for motor
vehicles

เจ้าของกฎระเบียบ

เปรู

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

9 กันยายน 2556

มีผลบังคับใช้
เนื้อหาโดยสรุป

ร่างกฎระเบียบตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกก๊าซ LPG ที่ใช้ในยานยนต์
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WTO Type and no.

G/TBT/N/PHL/170

ผลิตภัณฑ์

Refrigerators and Freezers.

เรื่อง

Draft DTI/DOE Joint Administrative Order No.__ 2013 Revised Implementing Guidelines for the Standard on
Energy Efficiency Factor (EEF) and Labelling Requirements
for Refrigerators and Freezers - PNS 396 Part 2:201

เจ้าของกฎระเบียบ

ฟิลิปปินส์

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

12 สิงหาคม 2556

มีผลบังคับใช้

15 วันหลังจากประกาศ Official Gazette

เนื้อหาโดยสรุป

ร่างแก้ไขมาตรฐานการประหยัดพลังงานและการแสดงฉลาก
ส�ำหรับตู้เย็น

WTO Type and no.

G/TBT/N/PHL/171

ผลิตภัณฑ์

Clothes Washing Machine.

เรื่อง

Draft DTI/DOE Joint Administrative Order No.___ 2013 Revised Implementing Guidelines for the Standard on
Energy Efficiency Factor and Labelling of Clothes Washing
Machines - PNS 396 Part 3:2013

เจ้าของกฎระเบียบ

ฟิลิปปินส์

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

12 สิงหาคม 2556

มีผลบังคับใช้

15 วันหลังจากประกาศ Official Gazette

เนื้อหาโดยสรุป

ร่างแก้ไขมาตรฐานการประหยัดพลังงานและการแสดงฉลาก
ส�ำหรับเครื่องซักผ้า
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WTO Type and no.

G/TBT/N/PHL/172

ผลิตภัณฑ์

Television sets.

เรื่อง

Draft DTI/DOE Joint Administrative Order No.__ 2013 –
Revised Implementing Guidelines for the Standard on
Energy Efficiency Factor and Labelling of Television Sets
- PNS 2098 Part1:201

เจ้าของกฎระเบียบ

ฟิลิปปินส์

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

12 สิงหาคม 2556

มีผลบังคับใช้

15 วันหลังจากประกาศ Official Gazette

เนื้อหาโดยสรุป

ร่างแก้ไขมาตรฐานการประหยัดพลังงานและการแสดงฉลาก
ส�ำหรับชุดโทรทัศน์

WTO Type and no.

G/TBT/N/SAU/581

ผลิตภัณฑ์

ICS: 13.120.

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards, Metrology
and Quality Organization (SASO) / Household and similar
electrical appliances - Safety - Part 2-61: Particular
requirements for thermal storage room heaters

เจ้าของกฎระเบียบ

ซาอุดีอาระเบีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหาโดยสรุป

มาตรฐานความปลอดภัยส�ำหรับห้องจัดเก็บความร้อน
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WTO Type and no.

G/TBT/N/SAU/582

ผลิตภัณฑ์

ICS: 12.120.

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards,
Metrology and Quality Organization (SASO) / Household
and similar electrical appliances - Safety - Part 2-43:
Particular requirements for clothes dryers and towel rails

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

ซาอุดีอาระเบีย

มีผลบังคับใช้

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหาโดยสรุป

มาตรฐานความปลอดภัยส�ำหรับเครื่องอบผ้าและราวตากผ้า

WTO Type and no.

G/TBT/N/SAU/584

ผลิตภัณฑ์

ICS: 13.120.

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards,
Metrology and Quality Organization (SASO) /Household
and similar electrical appliances - Safety - Part 2-23:
Particular requirements for appliances for skin or hair care

เจ้าของกฎระเบียบ

ซาอุดีอาระเบีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหาโดยสรุป

มาตรฐานความปลอดภัยส�ำหรับดูแลผิวและผม
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WTO Type and no.

G/TBT/N/SAU/585

ผลิตภัณฑ์

ICS: 13.120.

เรื่อง

The Kingdom of Saudi Arabia / Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) / Household and
similar electrical appliances -Safety -Part 2-27: Particular
requirements for appliances for skin exposure to ultraviolet and infrared radiation

เจ้าของกฎระเบียบ

ซาอุดีอาระเบีย

ก�ำหนดให้ข้อคิดเห็น

60 วันหลังจากประกาศ

มีผลบังคับใช้

6 เดือนหลังจากประกาศ

เนื้อหาโดยสรุป

มาตรฐานความปลอดภัยส�ำหรับอุปกรณ์ดูแลผิวที่ใช้รังสีอุลตรา
ไวโอเลตและรังสีอินฟาเรด
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สมอ. จัดสัมมนา มอก. 9999 ภาคเหนือ
หวังขยายผลสูภ
่ าคอุตสาหกรรมอย่างยัง่ ยืน
นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา
สัมมนา มอก.9999 น�ำอุตสาหกรรมไทยสูค่ วามยัง่ ยืน เพือ่ เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจให้เกิดการ
ขับเคลือ่ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูภ่ าคอุตสาหกรรมในวงกว้าง แก่หน่วยงานราชการ และ
ผู้ประกอบการ จ�ำนวนกว่า 200 คน ในวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ 25๕๗ ณ โรงแรมอิมพเรียล แม่
ปิง จังหวัดเชียงใหม่
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สมอ. จัดสัมมนาชี้แจงหลักเกณฑ์เพื่อการอนุญาต
แสดงเครื่องหมาย มอก. ฝักบัวอาบน้ำ� และก๊อกน้ำ� เพื่อช่วย
เหลือผู้ประกอบการ
นายอุฤทธิ์ ศรีหนองโคตร เลขาธิการ สมอ. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ ในพิธเี ปิดงานสัมมนาชีแ้ จงหลักเกณฑ์เฉพาะในการตรวจสอบ
เพื่อการอนุญาตฯ ฝักบัวอาบน�้ำ (R2066 (00)) ก๊อกน�้ำ (R2076 (00)) เพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากผูป้ ระกอบการในการแก้ไขหลักเกณฑ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าว และแจ้งให้ทราบถึงหลัก
เกณฑ์ทปี่ รับเปลีย่ นเพือ่ ประโยชน์ในการออกใบอนุญาต และเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางการค้าอีกด้วย ซึ่งภายในงานมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 100 คน
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สมอ. มอบสถาบันอาหารฝึกอบรมการตรวจรับรอง
อาหารฮาลาลรองรับการเข้าสู่ AEC
นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม
เรือ่ ง ความส�ำคัญและการตรวจรับรองอาหารฮาลาลเพือ่ การส่งออกสูต่ ลาดตะวันออกกลางและ
กลุม่ ประเทศ AEC เพือ่ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการมาตรฐานของประเทศให้เข้มแข็ง สอดคล้อง
กับแนวทางสากล และร่วมด�ำเนินงานด้านการมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับฮาลาล เพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางการผลิตและการค้าของอาหารฮาลาลในกลุ่มลูกค้าประเทศมุสลิม เมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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สมอ. เปิดตัวหลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
มอก./ ISO 14001 ในระดับอุดมศึกษา
นางรัชดา อิสระเสนารักษ์ รองเลขาธิการ สมอ. เป็นประธานในพิธเี ปิดการสัมมนาเปิด
ตัวหลักสูตรมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก./ISO 14001 ในระดับอุดมศึกษา เมื่อ
วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องคริสตัส โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจด้านการมาตรฐาน และมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก./ISO 14001
แก่ผู้บริหารและคณาจารย์ในสถาบันการศึกษา ให้สามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานความรู้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมแก่นิสิตนักศึกษาในสาขา
วิชาชีพต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจและน�ำไปใช้ปฏิบัติได้ในการประกอบอาชีพต่อไป

อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง
ขอการสนับสนุนการโฆษณา

เนื่องด้วยมีหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแอบอ้าง
ชื่ อ สมอ. เพื่ อ ขอการสนั บ สนุ น ให้ ล งโฆษณา
ในหนังสือรายงานประจ�ำปี และเอกสารเผยแพร่
ของทาง สมอ. นั้น ขอเรียนว่า สมอ. ไม่มีนโยบาย
ในการมอบหมายให้หนังสือพิมพ์จัดท�ำฉบับพิเศษ
โดยวิ ธี ก ารขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจาก
ผู้ประกอบการ หาก สมอ. จะด�ำเนินการจัดท�ำ
จะด�ำเนินการโดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน จึงขอ
แจ้งเตือนผู้ประกอบการอย่าได้หลงเชื่อในหนังสือ
ขอการสนั บ สนุ น การจั ด ท� ำ หนั ง สื อ รายงาน
ฉบับพิเศษใดๆ ของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว
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เตือนร้านจำ�หน่ายทั่วประเทศ

ระวังมิจฉาชีพปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่
กรณีมีผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ สมอ. และ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ เข้าไปตรวจสินค้าในร้านจ�ำหน่ายต่างๆ
สมอ. ขอเรียนว่าการปฏิบตั หิ น้าทีต่ รวจร้านจ�ำหน่ายนัน้
เจ้าหน้าทีข่ อง สมอ. จะแสดงบัตรประจ�ำตัวพนักงาน
เจ้าหน้าที่ สมอ. ที่ออกให้โดย สมอ. (ตามความใน
มาตรา 45 พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ) และแสดงบัตรทุกครั้ง
ก่อนที่จะตรวจสินค้าภายในร้าน หากเจ้าของร้าน
มีข้อสงสัย โทรสอบถามที่โทร. 02 202 3429,
02 202 3517
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