
คณะกรรมการเรื่องความปลอดภยั
ของผลิตภณัฑ์ผู้บริโภค (CPSC)
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ข้อกาํหนดสาํหรับเฟอร์นิเจอร์

ที่ขายในสหรัฐ

ความคดิเห็นทีแ่สดงไวใ้นการนําเสนอนี้ เป็นของเจา้หนา้ที่ และไมจ่ําเป็นวา่จะตอ้งเป็นของคณะกรรมการ

ดร.จอห์น ดบัเบลิยู. โบฮา

หวัหน้าคณะ ฝ่ายสารเคมี

ที่อยู่ในความควบคุม

อาร์ลีน เฟลชชา

ผู้จดัการโครงการสาํหรับเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้



2

การนําระบบคุณภาพชัน้นํามาใช้สามารถ

ช่วยรับประกันได้ว่าท่านปฏบิตัติาม

ข้อกาํหนดสาํหรับความปลอดภยัของ

ผลิตภณัฑ์ผู้บริโภคของสหรัฐ และทาํให้

ผลิตภณัฑ์ของท่านแข่งขันได้ดียิ่งขึน้!



• ภาพรวมของ CPSC
• วธิทีีเ่ราทํางานกบัผูผ้ลติ
• ทําไมการเรยีนรูแ้ละการทําตามขอ้กําหนดจงึมี
ความสําคญั

• ขอ้กําหนดของสหรัฐ
• ทรัพยากร
• วดิทีศันส์ําหรับการฝึกอบรมของสํานักงานพทิกัษ์
สิง่แวดลอ้มของสหรัฐ

ระเบยีบวาระสําหรับวนันี้
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คณะกรรมการเรื่องความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์

ผู้บริโภคของสหรัฐ (CPSC)

• หน่วยงานอสิระของรัฐบาลกลาง

• จดัตัง้ขึน้เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1973

• รับผิดชอบสาํหรับผลิตภณัฑ์ผู้บริโภคนับหมื่นๆชนิด

• ไม่รับผิดชอบเรื่องอาหาร ยา เครื่องสาํอางค์ อุปกรณ์

การแพทย์ รถยนต์ ยาปราบศัตรูพชื และยาเบื่อหนู
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วธิีที่ CPSC ทาํงานกับผู้ผลิต

พฒันาคาํแนะแนวและช่วยให้บริษัท
ธุรกจิปฏบิตัติามกฎหมายโดย:

• โครงการตดิต่อระหว่างประเทศ

• การสัมนาสาํหรับผู้ผลิตภายในประเทศ

• การมีส่วนร่วมในการประชุมสัมนาที่
ICPHSO

• ให้คาํแนะนําและแนวทางแก่สมาคมอาชีพ
่
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วธิีดาํเนินการผลิตที่ดีที่สุด

• กาํหนดวธิีปฏบิตัทิี่ดีที่สุดในขณะนี ้ เพื่อ

ป้องกันความผิดพลาดที่เสียค่าใช้จ่ายสูง และ

ดาํเนินการแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากกว่า เมื่อมีความจาํเป็น

• รู้ว่าผลิตภณัฑ์ของท่านจะถูกใช้ที่ไหนและ

อย่างไร

้ ิ ิ ้ ั ิ ้ ่ ิ ั ์
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วธิีดาํเนินการผลิตที่ดีที่สุด

• รู้และเข้าใจข้อกาํหนดและมาตรฐานทัง้หมด

• ออกแบบความปลอดภยัไว้ในผลิตภณัฑ์ -

เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องทาํงาน

ร่วมกับผู้ออกแบบ

• ข้อกาํหนดเฉพาะของการออกแบบอาจส่งผล

กระทบความปลอดภยัได้ 7
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การดาํเนินการแก้ไขที่อาจกระทาํได้

• การไม่ปฏบิตัติามข้อบงัคับของ CPSC ที่

อุตสาหกรรมให้ความเหน็ชอบอาจทาํให้ต้อง

เรียกผลิตภณัฑ์คืนได้

• CPSC สามารถบงัคับใช้ข้อกาํหนดได้ โดย

อาศัยพืน้ฐานว่าเป็นอันตราย หรือไม่ปฏบิตัิ

ตามข้อกาํหนดของกฎข้อบังคับหรือมาตรฐาน
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ถ้าผลิตภณัฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกาํหนดของ

กฎข้อบงัคับหรือมาตรฐาน:

1. แก้ไขการผลิตในอนาคต/การนําเข้า

2. ระงบัการจัดจาํหน่าย

3. ระงบัการขายปลีก

4. เรียกคืน/แทนที่/คืนเงนิ/ซ่อมแซม



ผลที่ตามมาสาํหรับการเรียกคืน

ความเสียหายต่อยี่ห้อสินค้า

การสูญเสียธุรกจิในอนาคต

การเสียชื่อเสียงของประเทศชาติ

กฎข้อบงัคับที่เข้มงวดยิ่งขึน้/กฎหมาย
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การเสียชีวติเพราะโครงสร้างของเตียงนอนเดก็

ล้มเหลวขัดข้อง



การเสียชีวติเพราะโครงสร้างของเตยีง

นอนเดก็ล้มเหลวขัดข้อง
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คาํเตือนเกี่ยวกับลูกกรงกัน้ข้าง

เตียงที่ลดลงได้ พฤษภาคม ค.ศ. 
2010

• มีการเสียชีวติอย่างน้อย 32
รายเพราะลูกกรงกัน้ข้างเตยีง
ที่ลดลงได้ขัดข้องล้มเหลวใน
ช่วงเวลา 9 ปี

• มีการเสียชีวติอีก 14 รายที่
อาจเป็นเพราะลูกกรงกัน้ข้าง
เตยีงที่ลดลงได้ล้มเหลว

• คาํเตอืนมใิห้ซ่อมแซมเตยีง
นอนเดก็ที่หกัพงั

• คาํเตอืนมใิห้ใช้เตยีงนอน
เดก็เก่า มีปัญหามากมาย
หลายอย่าง



การเรียกคืนเฟอร์นิเจอร์ ปีค.ศ. 2007 

- ปัจจุบนั
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อาํนาจของคณะกรรมการเรื่องความปลอดภยั

ของผลิตภณัฑ์ผู้บริโภคของสหรัฐ

กฎหมายเรื่องความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์ผู้บริโภค
(Consumer Product Safety Act หรอื CPSA)

กฎหมายเรื่องสารอันตราย
(Federal Hazardous Substances Act หรอื FHSA)



การฝ่าฝืน/การกระทาํที่ต้องห้าม

กฎหมาย CPSA และ FHSA กาํหนดให้เป็นการกระทาํ
ผิดที่จะ:

• ผลิต นําเข้า หรือจัดจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ใดๆที่ไม่
เป็นไปตามมาตรฐานที่กาํหนดไว้

• ไม่รายงานข้อมูลในทนัทตี่อ CPSC เกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ์ที่เป็นอันตรายได้

• ไม่รายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับการอุดตนัหายใจไม่
ออก

• ไม่รายงานความแพ่ง
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สารตะกั่วในสี
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สารตะกั่วในสีทาเฟอร์นิเจอร์บางชิน้

• ขีดจาํกัดสารตะกั่วในสีและการทาสีคล้ายคลึงกันที่พืน้ผิวอยู่ที่ 0.009% (90 

ส่วนในล้านส่วน)

• ให้ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ผู้บริโภคบางชนิด แต่ไม่รวมอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น

เตา ตู้เยน็ เครื่องซักผ้า เป็นต้น

• ข้อยกเว้น: สีทาหลังกระจกที่เป็นส่วนหนึ่งของเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ทาํ

ด้วยโลหะที่ไม่ใช่ของเดก็

• เฟอร์นิเจอร์เดก็ทัง้หมดต้องให้บุคคลที่สามทดสอบ
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สารตะกัว่ในสว่นประกอบ (โลหะ หรอืพลาสตคิ
เป็นตน้) ในเฟอรน์เิจอรเ์ด็ก

• CPSC ควบคุมสารตะกั่วในผลิตภณัฑ์สาํหรับเดก็

• ขีดจาํกัดสาํหรับปริมาณสารตะกั่วในผลิตภณัฑ์
สาํหรับเดก็:  100 ส่วนในล้านส่วน สาํหรับ
ส่วนประกอบที่จบัต้องได้ (ผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่)

• เฟอร์นิเจอร์เดก็จะต้องได้รับการรับรองโดยผ่าน
การทดสอบจากบุคคลที่สามสาํหรับสารตะกั่วที่
พืน้ผิวและปริมาณสารตะกั่วที่บรรจุอยู่
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ชนิดที่เฉพาะเจาะจงของเฟอร์นิเจอร์
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เตยีงนอนเดก็
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อันตรายจากเตียงนอนเดก็

• การตกจากเตียง

• การถูกรัดคอและหายใจไม่ออกสืบ

เนื่องมาจากปัญหาเกี่ยวกับลูกกรงกัน้ข้างเตียง

ที่ลดลงได้ (อุปกรณ์ล้มเหลวขัดข้อง การ

ประกอบเตียงไม่ถูกต้อง)

• แขนขาขัดอยู่กับซี่ไม้รองที่นอน
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อันตรายจากเตียงนอนเดก็

• ไม้ไม่แขง็แรงพอ

• แท่นรองที่นอนไม่ดีพอ

• ขนาดที่นอนไม่ถูกต้อง

• ปัญหาเกี่ยวกับสีที่ใช้ทาและเคลือบพืน้ผิว
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เตยีงนอนเดก็

CPSC ออกกฎขอ้บงัคบัใหมอ่อกมาสําหรับเตยีงนอนเด็ก
ขนาดปกติ และขนาดไมป่กติ และการทดสอบโดย
บคุคลทีส่าม กฎขอ้บงัคบัมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที่ 28 
มถินุายน ค.ศ. 2011 สําหรับผูผ้ลติ ผูน้ําเขา้ และผูข้าย
ปลกี

25

E5



Slide 25

E5 Line up first line with the others. 
ELeland, 02/15/2012



หน้าปกกฎขอ้บงัคบัของ CPSC สําหรบัเตยีงนอนเด็ก:

– ข้อกาํหนดเฉพาะสาํหรับความกว้าง ความยาว และ

ความหนา

• ขนาดด้านใน

• ความสูงของลูกกรง

– ช่องว่างของส่วนประกอบเตียงนอนเดก็

• ระยะระหว่างส่วนประกอบเมื่อใช้แรงกดดันและ

เมื่อไม่ใช้แรง
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ข้อบงัคับสาํหรับเตียงนอนเดก็ (ต่อ)

27

– ชิน้ส่วนอุปกรณ์

• ต้องป้องกันอันตรายจากกลไกได้

• ต้องมีขอเกี่ยวหรือที่ยดึ/กลไกล็อคชิน้ส่วนอุปกรณ์

เชื่อมต่อ

– การก่อสร้างและการตกแต่งขัน้สุดท้าย

• ส่วนประกอบที่เป็นไม้

• การป้องกันอันตรายจากการตกเตียง



ข้อบงัคับสาํหรับเตียงนอนเดก็ (ต่อ)
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– คาํอธบิายการประกอบเตยีง
• เสร็จสมบูรณ์

• เข้าใจได้ง่าย

– เครื่องหมายบ่งชี ้ คาํเตือนและคาํประกาศการ

ปฏบิตัติามข้อบงัคับ

• การระบุตวัผู้ผลิต ผู้นําเข้า ผู้จัดจาํหน่าย และ/หรือ

ผู้ขาย

• ภาษาที่ใช้สาํหรับคาํเตอืน

การเกบ็บนัทกึ



การทดสอบเตยีงนอนเดก็
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เตยีงนอนเดก็เล็กวัยหดัเดนิ
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อันตรายสาํหรับเตียงนอนเดก็เล็กวัยหดัเดนิ

• การตดิกับ

• ส่วนประกอบที่แตกหกั หลวม หรือหลุดออก

• ปัญหาเกี่ยวกับบรูณภาพของผลิตภณัฑ์

– แท่นรองที่นอน

• ปัญหาเกี่ยวกับขนาดเหมาะสมของที่นอน

• ปัญหาเกี่ยวกับสี
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เตยีงนอนเดก็เล็กวัยหดัเดนิ

เมื่อเร็วๆนี ้ CPSC ออกกฎใหม่เกี่ยวกับเตียง

นอนเดก็เล็กวัยหดัเดนิและวธิีการสาํหรับการ

ทดสอบโดยบุคคลที่สาม ข้อกาํหนดสาํหรับ

เตียงนอนเดก็เล็กวัยหดัเดนิมีผลบังคับใช้ใน

วันที่ 20 ตุลาคม ค.ศ. 2011 
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กฎข้อบงัคับสาํหรับเตียงนอนเดก็เล็กวัยหดัเดนิ

• อ้างองิมาตรฐาน F1821-09 ของ ASTM

ข้อกาํหนดเฉพาะตามมาตรฐานความปลอดภยั

ของผู้บริโภคสาํหรับเตียงนอนเดก็เล็กวัยหดัเดนิ

พร้อมการปรับเปลี่ยนบางอย่าง:

- ข้อกาํหนดส่วนสูงสาํหรับลูกกรงกัน้ข้างเตียง

- การทดสอบใหม่เพื่อแก้ปัญหาโครงสร้างลูกกรงกัน้

ข้างเตียง
33



กฎข้อบงัคับสาํหรับเตียงนอนเดก็เล็กวัยหดัเดนิ

(ต่อ)

• ข้อกาํหนดใหม่สาํหรับการทาํงานของซี่

ลูกกรงกัน้ ลูกกรงด้านข้าง และโครงสร้าง

หวัเตียงและท้ายเตียง

• เปลี่ยนป้ายคาํเตือนแยกจากกันระหว่างการ

ตดิกับและการรัดคอ
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กฎข้อบังคับสาํหรับเตียงนอนเดก็เล็กวัยหดัเดนิ

(ต่อ)

เตยีงนอนเดก็เล็กวัยหดัเดนิที่แปลงมาจาก
เตยีงนอนเดก็ขนาดปกติ

• ใช้การทดสอบซี่ลูกกรง/ซี่ไม้รองที่นอนตาม
มาตรฐานเตียงนอนเดก็ขนาดปกติ (16 
CFR มาตรา 1219)

• ใช้ข้อกาํหนดเกี่ยวกับคาํเตือนในมาตราที่ 8
ของ ASTM F1169-10 (รวมเข้าไว้โดยการ
อ้างองิใน 16 CFR มาตรา 1219)
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เตยีงสองชัน้
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เตยีงสองชัน้

คณะกรรมการกาํหนดให้เตียงสองชัน้อยู่ใน

ความควบคุมของ "มาตรฐานเตียงสองชัน้ " 

และมุ่งที่จะลดความเสี่ยงสาํหรับเดก็ที่จะ

เสียชีวติหรือบาดเจบ็จากการตดิกับในเตียง
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อนัตรายของเตยีงสองชัน้

• การตดิกับ

• การตกเตียง

• ปัญหาเกี่ยวกับบรูณภาพของผลิตภณัฑ์

– แท่นรองที่นอน
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เตยีงสองชัน้

ลกูกรงกัน้

• ตอ้งมลีกูกรงกัน้อยา่งนอ้ยสองดา้นสําหรับเตยีง
ขา้งบน โดยมคีวามสงูไมน่อ้ยกวา่ 5 นิว้เหนอืพืน้
หนา้ทีน่อน

• ลกูกรงดา้นทีต่ดิฝาผนังตอ้งมคีวามยาวทีส่ัน้กวา่
ความยาวระหวา่งหวัเตยีงกบัทา้ยเตยีงไดไ้มเ่กนิ
0.22 นิว้ ถา้ลกูกรงไมย่ดึตดิกบัหวัเตยีงและทา้ย
เตยีง

39



เตยีงสองชัน้

ลกูกรงกัน้

• ลกูกรงสําหรับขา้งทีไ่มต่ดิฝาผนัง จะมชีอ่งเปิดกวา้ง
กวา่ 15 นิว้ ระหวา่งลกูกรงกบัโครงสรา้งหวัเตยีงและ
ทา้ยเตยีงไมไ่ด ้

• อปุกรณร์ปูลิม่สําหรับทดสอบจะลอดผา่นชอ่ง
ระหวา่งซีล่กูกรงและลอดใตล้กูกรงไมไ่ด ้
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เตยีงสองชัน้

โครงสร้างหวัเตยีงและท้ายเตยีง

• จุดสงูสุดของหวัเตยีงและท้ายเตยีงจะต้องสงูกวา่พืน้
หน้าของทีน่อนไมต่ํา่กวา่ 5 นิ้ว ขึน้ไปอยา่งน้อยเป็น
ระยะทางครึง่หนึ่ง

• อุปกรณร์ปูลิม่สําหรบัทดสอบจะลอดผา่นช่องวา่ง
ใดๆในเตยีงชัน้บนไมไ่ดเ้ลย
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เตยีงสองชัน้

โครงสร้างหวัเตียงและท้ายเตียง

• อุปกรณ์รูปลิ่มสาํหรับทดสอบจะลอดผ่าน

ช่องว่างใดๆในเตยีงชัน้ล่างไม่ได้เลย นอกเสีย

จากว่าอุปกรณ์ทดสอบรูปทรงกลม

เส้นผ่าศูนย์กลาง 9 นิว้ลอดผ่านได้ด้วย

• ต้องทดสอบช่องเปิดที่อุปกรณ์รูปทรงกลมผ่าน

ได้สาํหรับการตดิกับที่คอ 42



การทดสอบเตียงสองชัน้

43



เฟอรน์เิจอรห์ุม้นวม
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เฟอรน์เิจอรห์ุม้นวม (ขอ้กาํหนดทีเ่สนอไว)้

• ข้อกาํหนดสาํหรับความไวไฟของเฟอร์นิเจอร์

หุ้มนวมที่ใช้ตามบ้าน

–ขณะนี ้ เจ้าหน้าที่ของ CPSC กาํลังวจิยัค้นคว้าเพื่อ

สนับสนุนหรือปรับวธิีทดสอบและตอบสนอง

ความคดิเหน็ของประชาชน
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เฟอรน์เิจอรห์ุม้นวม (ขอ้กาํหนดทีเ่สนอไว)้

• ข้อกาํหนดที่เสนอไว้มุ่งเป้าในขัน้ต้นไปที่

ความเสี่ยงเบือ้งต้นของเพลิงไหม้ที่เกี่ยว

โยงกับการตดิไฟโดยไม่มีควันสาํหรับ

เฟอร์นิเจอร์หุ้มนวม

– ข้อเสนอจะกาํหนดให้ผู้ผลิตและผู้นําเข้าใช้สิ่งหนึ่ง

สิ่งใดต่อไปนี:้ 

• วัสดุหุ้มนวมที่ต้านการตดิไฟโดยไม่มีควัน

อปกรณ์กีดกัน้ชัน้ในที่ต้านการตดิไฟไม่มีควันแล ที่
46



OSHA

ความปลอดภยัของเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในที่ทาํงานควบคุม
โดยสาํนักงานความปลอดภยัและสุขภาพในงานอาชีพ
(U.S. Occupational Safety and Health Administration 
หรอื OSHA) แม้จะเป็นผลติภณัฑ์เดยีวกันที่อาจใช้ใน
บ้าน ดงันัน้ เฟอร์นิเจอร์บางประเภท โดยเฉพาะ
เฟอร์นิเจอร์ที่มีส่วนประกอบเป็นไฟฟ้าหรืออเิลค็ทรอนิค
อาจต้องผ่านการทดสอบและได้รับการรับรองโดย
ห้องทดลองระดบัชาตทิี่ OSHA ยอมรับ (Nationally 
Recognized Testing Laboratory หรอื NRTL) เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบความปลอดภยัที่
เหมาะสม สาํหรับข้อมูลเพิ่มเตมิ โปรดไปที่
http://www.osha.gov/dts/otpca/nrtl/ 47



หน่วยงานออกกฎข้อบงัคับของรัฐ

และกฎข้อบงัคับทางเทคนิค (คาํสั่ง)

• ในสหรัฐ รัฐบางรัฐมีกฎหมายและกฎข้อบังคับ

ที่เข้มงวดกวดขันยิ่งกว่ากฎข้อบงัคับของ

รัฐบาลกลาง กฎหมายเหล่านีร้วมถงึกฎ

ข้อบงัคับสาํหรับผลิตภณัฑ์ การตดิป้าย บรรจุ

ภณัฑ์ และข้อจาํกัดสารเคมี (ตัวอย่างเช่น

สารเคมีต้านไฟ)

• ลูกค้าของท่าน (ผู้นําเข้า) ควรเรียนรู้

ข้อกาํหนดเหล่านี ้
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ภาพรวมของความเหน็ที่สอดคล้องกันในสหรัฐ (โดย

สมัครใจ) กระบวนการมาตรฐาน

• กฎหมายของเรานิยมพฒันาการและการใช้

มาตรฐานที่มีความเหน็สอดคล้องกันมากกว่า

• การผลิตผลิตภณัฑ์ที่ปลอดภยัควรเป็นไปตาม

มาตรฐานที่มีความเหน็สอดคล้องกัน

เช่นเดียวกับกฎข้อบงัคับ ??
49



ภาพรวมของความเหน็ที่สอดคล้องกันในสหรัฐ (โดย

สมัครใจ) กระบวนการมาตรฐาน

• ผู้ประสานงานการพฒันามาตรฐานที่มี

ความเหน็สอดคล้องกันเบือ้งต้น สาํหรับ

ผลิตภณัฑ์ผู้บริโภค: ANSI และ ASTM 
International

• ASTM International พฒันาและรักษา

มาตรฐานที่มีความเหน็สอดคล้องกันและวธิี

ทดสอบที่เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ 50



แหล่งข้อมูลที่มีให้ใช้ได้

• เวบ็ไซต์ของ CPSC: www.cpsc.gov

• เวบ็ไซต์ของ CPSC International: 
http://www.cpsc.gov/businfo/intl/index.htm
l

• เวบ็ไซต์สาํหรับผลิตภณัฑ์ที่อยู่ในความควบคุม

ของ CPSC: 

h // /b i f / h l
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แหล่งข้อมูลอื่นๆ

• สถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยีแห่งชาตขิอง

สหรัฐอเมริกา

http://gsi.nist.gov/global/docs/furnit
ure_guide.pdf

• ANSI  www.ansi.org
• ASTM www.astm.org
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คาํกล่าวของ
สาํนกังานพทิกัษส์ ิง่แวดลอ้มของ

สหรฐั
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บทสรุป

ทาํไมจงึต้องรับประกันว่า ผลิตภณัฑ์ของข้าพเจ้า

ปลอดภยั?

 เป็นการดีสาํหรับธุรกจิ

 เป็นวธิีเดียวที่จะขายของได้ในสหรัฐ

ข้าพเจ้าจะรับประกันว่าผลิตภณัฑ์ของข้าพเจ้า

ปลอดภยัได้อย่างไร?

เรียนร้และเข้าใจข้อกาํหนด
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ข้อมูลสาํหรับการตดิต่อ

อาร์ลีน เฟลชชา

aflecha@cpsc.gov
301-504-7052

ดร.จอหน์ ดบัเบลิย.ู โบฮา
jboja@cpsc.gov
301-504-7300
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