


บทสรุป
•ทีน่ั่งนิรภยัตอ้งใช้ตัง้แตท่ารกแรกเกดิ

•อุ้มเดก็น่ังตกัในเบาะหน้าคอืจุดทีอั่นตรายทีสุ่ดในรถ

•เดก็อายุน้อยกว่า 13 ปี ใหน่ั้งเบาะหลังเสมอ ความเส่ียงตอ่
การตายจะลดลงสองเทา่ตวั

•การใช้ระบบยดึเหน่ียวในรถเป็นมาตรการการลดการบาดเจบ็
การตายทีส่าํคัญทีสุ่ดจากการกระเดน็ทะลุกระจกออกนอก
หรือลอยออกจากทีน่ั่งตามความเร็วรถชนกระแทกโครงสร้าง
ภายในรถหลังอุบตัเิหตุรถชนหรือควํ่า



บทสรุป

•คาดเข็มขัดทีไ่ม่เหมาะสมมีความเส่ียงตอ่การเกดิการ
บาดเจบ็กระดกูไขสันหลัง ไขสันหลังและช่องทอ้ง

•เดก็อายุน้อยกว่า 9 ปีหรือสูงน้อยกว่า 135 ซม อาจใช้เข็ม
ขัดนิรภยัปกตไิม่ได ้ใหพ้จิารณาการใช้ทีน่ั่งนิรภยัเสมอ

•ถุงลมนิรภยัในทีน่ั่งข้างคนขับสามารถทาํใหเ้ดก็เสียชีวติได ้
ไม่ควรใหเ้ดก็น่ังในตาํแหน่งน้ันอกีตอ่ไป



บทสรุป

•เวลา 120 วันก่อนกฎหมายมีผลบงัคับใช้ ไม่ใช่เป็นเพยีง
เวลาทีป่ระชาชนตอ้งเตรียมตวั แตเ่ป็นเวลาทีรั่ฐ ชุมชน 
องคก์ร บริษัท หน่วยงานบริการสุขภาพเดก็ หน่วยงานบริการ
การศกึษาเดก็ปฐมวัย  ตอ้งเตรียมตวั ตอ้งมีมาตรการ
ช่วยเหลือการเข้าถงึทีน่ั่งนิรภยั 

•มาตรการใหค้วามรู้ประชาชน

•มาตรการสนับสนุนการซือ้ เช่นคนละคร่ึง ตั่วคนืเงนิ 

•มาตรการลดตน้ทุนผู้ขาย เช่น ลดภาษีนาํเข้า 

•มาตรการสนับสนุนใหม้ีการผลิตในประเทศ



บทสรุป

•มาตรการรองรับจุดบริการสุขภาพหรือจุดบริการการศึกษาของ
ภาครัฐเอง  เช่นโครงการสนับสนุนการเดนิทางปลอดภยัคร้ังแรก
ของชีวติ จากโรงพยาบาลสู่บ้านของทารกแรกเกดิ โครงการ
สนับสนุนการเดนิทางปลอดภยัจากบ้านสู่โรงพยาบาลเพือ่ตรวจ
สุขภาพ ฉีดวัคซนีป้องกันโรค โครงการอนุบาลปลอดภยัเมือ่ใช้
รถ ในแบบการสนับสนุนทีน่ั่งนิรภยัเพือ่การยมืใช้

•องคก์รภาครัฐ เอกชน บริษัท ควรมนีโยบายความรับผดิชอบตอ่
ครอบครัวโดยจัดตัง้ โครงการครอบครัวปลอดภยัเมือ่ใช้รถ ใน
แบบการสนับสนุนทีน่ั่งนิรภยัเพือ่การยมืใช้ อาจเป็นทัง้การ
ลงทุนโดยองคก์ร บริษัท หรือการระดมผลติภณัฑม์อืสองทียั่งมี
คุณภาพเพือ่จัดตัง้คลังทีน่ั่งนิรภยัเพือ่การยมืใช้



บทสรุป

•ชุมชนควรมนีโยบาย โครงการครอบครัวปลอดภยัเมื่อ
ใช้รถ ในแบบการสนับสนุนทีน่ั่งนิรภยัเพือ่การยมืใช้ 
อาจเป็นทัง้การลงทุนโดยชุมชน หรือการระดม
ผลิตภณัฑม์ือสองทียั่งมคุีณภาพเพือ่จดัตัง้คลังทีน่ั่ง
นิรภยัเพือ่การยมืใช้

•ครอบครัวตอ้งเรียนรู้ ทาํความเข้าใจกับข้อมูล 
ปรับเปล่ียนทศันคตแิละร่วมกันจัดการความปลอดภยั
สาํหรับเดก็ทุกคร้ังทีค่าดเข็มขัดนิรภยัใหกั้บตวัเอง



โครงการ

รักลูกใหร้อดปลอดภยัเมือ่ใช้รถ

ราชวทิยาลัยกุมารแพทยแ์หง่ประเทศไทย



การประมาณการตายของเดก็อายุตํา่กว่า 15 ปี 
จากอุบัตเิหตุทางถนนในปี 2556 

% จํานวน
   1. เดนิเทา้ 15.71 132
   2. ขับขี� 33.93 284
   3. โดยสาร 46.43 389
   4. ไม่ทราบ 3.93 33

รวม 100 838



การประมาณการตายของเดก็อายุตํา่กว่า 15 ปีจากการขบัขีแ่ละ
โดยสารยานพาหนะต่างๆในปี 2556

รวม
 % จํานวน  % จํานวน

  จักรยาน 13.68 39 0.78 3 42
  จักรยานยนต์ 85.26 242 57.36 223 465

 รถยนตท์ุก  ประเภท 1.05 3 35.66 139 142

รวม 284 365 649

ผูข้บัขี� ผ ูโ้ดยสาร



การประมาณการบาดเจ็บของเดก็อายุตํา่กว่า 15 ปีจากการขบัขี่
และโดยสารยานพาหนะต่างๆในปี 2556

รวม
 % จํานวน  % จํานวน

  จักรยาน 26.59 2945 6.61 728 3673
  จักรยานยนต์ 72.87 8071 70.42 7752 15823
  รถยนตท์ุกประเภท 0.3 33 18 1981 2015

รวม 11049 10461 21510

ผูข้บัขี� ผ ูโ้ดยสาร



...เดก็ไทยต้องเสียชีวติจากอุบตัิเหตุ

โดยสารรถยนต์ปีละกว่า 140 คน



เมือ่รถยนต ์มีการเบรกอย่างกะทนัหนั หกัเลีย้วอย่างฉับพลัน

หรือ ชนอย่างรุนแรง สิ่งทีเ่กดิขึน้ในทนัทกีค็อื ...ร่างของเดก็ๆจะ

หลุดลอยจากทีน่ั่ง

* ไปอัดกับแผงคอนโซลหน้ารถ

* ไปปะทะกับกระจกหน้ารถ แล้วทะลุลอยละล่ิวออกนอกรถ 

* ประตรูถเปิดออก แล้วเดก็กระเดน็ออกไปนอกรถ 



เดก็ทีเ่สียชีวติเกอืบทัง้หมดไม่ได้ใช้ระบบยดึเหน่ียว

ในรถยนตค์อื ไม่ได้ใช้เขม็ขัดนิรภยัและทีน่ั่งนิรภยั 

ส่วนใหญ่จะตายนอกรถยนต์





ข้อแนะนําราชวทิยาลยักมุารแพทย์แห่งประเทศไทย

•เพือ่ลดการตายของเดก็จากการโดยสารรถยนต ์การ
น่ังรถยนตท์ุกประเภทต้องบังคับให้เดก็ใช้ระบบยดึ
เหน่ียวเพือ่ยดึตัวเดก็ไว้ไม่ใหก้ระเดน็ออกนอกรถ หรือ
กระแทกกระทัน้โครงสร้างภายในตัวรถ ระบบยดึ
เหน่ียวดังกล่าวประกอบด้วยเขม็ขัดนิรภยัและทีน่ั่ง
นิรภยั

•ทัง้นีต้้องครอบคลุมทุกทีน่ั่งในรถยนต์



เขม็ขดันิรภยั?
•สาํหรับเดก็น้ันจะใช้เข็มขัดนิรภยัไดเ้หมาะสมปลอดภยัก็
ตอ่เมื่อ ...มีอายุ 9 ปีขึน้ไป  หรือ  ความสูงตัง้แต่ 135 ซ.ม. 
ขึน้ไป...เทา่น้ัน มิฉะนัน้เข็มขัดนิรภัย  อาจกลายเป็นตัวการ
ทาํอันตรายต่อเดก็ๆอย่างรุนแรง



ข้อแนะนําราชวทิยาลยักมุารแพทย์แห่งประเทศไทย

•ในเดก็อายุน้อยกว่า 9 ปี ตอ้งใช้ทีน่ั่งนิรภยัให้
เหมาะสมตามวัย และตอ้งยดึเหน่ียวใหถู้กวธีิ
ตามคาํแนะนาํของแตล่ะผลิตภณัฑ ์



• ภาพทีเ่ราเหน็ตามทอ้งถนน ส่วนใหญ่กค็อื ผู้ใหญ่

อุ้มเดก็บนตกั แล้วน่ังดา้นหน้าข้างคนขับ พอ่แม่

คงอยากใหลู้กอยู่ใกล้ชดิเผือ่เกดิอุบัตเิหตุลูกกค็ง

ปลอดภยัในอ้อมกอดของพอ่แม่ แตค่วามจริงกค็อื

...แรงมหาศาลของการปะทะของจากการชน หรือ

แรงจากการเบรกกระทนัหนัน้ันมันเกนิกาํลังทีพ่อ่

แม่จะยดึลูกอยู่



กอดลูก..ให้น่ังตัก = รักลูกผดิทาง



ทีน่ั่งนิรภยัสําหรับเดก็อายุน้อยกว่า  2 ปี
หรือนํา้หนักน้อยกว่า  12 กก.

ต้องใช้ทีน่ั่งทีห่นัหน้าไปทางด้านหลังรถ 

(rearward facing  seat)   หรือ  
ทีน่ั่งสาํหรับทารกและเดก็เล็ก 

(convertible seat)  ทีส่ามารถใช้

กับเดก็ แรกเกดิถงึอายุ4 ปีได้ด้วย แต่
ต้องใช้บนทีน่ั่งด้านหลังและหนัหน้าไป

ทางด้านหลังเทา่น้ัน 



เดก็อายุ 2-6+ ปี ใช้ทีน่ั่งนิรภยัสําหรับเดก็เลก็

• โดยใหน่ั้งเบาะหลังและหนัหน้าไปทางด้านหน้ารถ
ตามปกตไิด้ (forward facing seat) ทีน่ั่ง
นิรภยัสาํหรับเดก็วัยนียั้งคงมเีข็มขัดนิรภยัในตัวเป็น
แบบยดึเหน่ียวร่างกายเดก็ไว้ 5 จุด  



เดก็อายุ 4-11+ ปี ให้ใช้ทีน่ั่งทีน่ั่งเสริม (booster seat)

•เพือ่ยกตัวใหสู้งพอทีจ่ะใช้เขม็ขัดนิรภยัของรถยนตไ์ด้ 
ซึง่จะราคาประหยัด ไม่มเีขม็ขัดนิรภยัในตัว ใช้เขม็
ขัดนิรภยัรถยนตเ์ป็นอุปกรณย์ดึเหน่ียว





ข้อแนะนําราชวทิยาลยักมุารแพทย์แห่งประเทศไทย

•สาํหรับเดก็น้ันจะใช้เขม็ขัดนิรภยัได้เหมาะสมปลอดภยั
กต่็อเมื่อ ...มีอายุ 9 ปีขึน้ไป



ข้อแนะนําราชวทิยาลยักมุารแพทย์แห่งประเทศไทย

•ในรถเก๋งทีม่ทีีน่ั่งตอนหลังเดก็อายุน้อยกว่า 13 ปี
ควรใหน่ั้งทางด้านหลัง การน่ังเบาะทีน่ั่งตอนหลัง
จะลดความเสี่ยงต่อการบาดเจบ็รุนแรงเมือ่เกดิ
อุบัตเิหตุลงได้ถงึ 5 เทา่ 

•ยกเว้นทีน่ั่งตอนหลังของรถปิคอัพ(ส่วนแคป) ซึง่
ความกว้างไม่เพยีงพอ เมือ่เกดิอุบัตเิหตุพบว่า
อัตราการบาดเจบ็ไม่แตกต่างจากผู้น่ังตอนหน้า 



ข้อแนะนําราชวทิยาลยักมุารแพทย์แห่งประเทศไทย

•การน่ังหลังรถส่วนขนของหรือส่วนกระบะทา้ยมคีวามเสี่ยงต่อ
การตายเมือ่เกดิอุบัตเิหตุ จากการศกึษาในต่างประเทศพบ
ความเสี่ยงสูง 8 เทา่เมือ่เทยีบกับผู้น่ังภายในรถ นอกจากน้ัน 
1ใน3ของเดก็ทีบ่าดเจบ็จากการน่ังส่วนกระบะทา้ยยังเกดิขึน้
จากการพลัดตกโดยไม่มกีารชน 

•Anderson A, Agran P, Winn D. Fatalities of 
occupants in cargo areas of pickup trucks. 
Accid Anal Prev. 2000;32:533–540



ข้อแนะนําราชวทิยาลยักมุารแพทย์แห่งประเทศไทย

•การตดิตัง้ทีน่ั่งนิรภยัในรถปิคอัพ ตอ้งตดิตัง้ทีบ่ริเวณเบาะ
หน้าข้างคนขับ ไม่สามารถตดิตัง้ในบริเวณส่วนแคปได ้
บริเวณทีน่ั่งข้างคนขับตอ้งไม่มีถุงลมนิรภยั หากมีถุงลมตอ้ง
เป็นชนิดทีส่ามารถปิดการทาํงานได ้เพราะถุงลมทีร่ะเบดิ
ออกมาขณะทีเ่ดก็น่ังบนทีน่ั่งนิรภยัเบาะหน้าข้างคนขับน้ัน
อาจเป็นอันตรายตอ่เดก็ ถงึแก่ชีวติได ้



เป้าหมายแรก...

ในโรงพยาบาล...

หลังคลอด และ คลนิิกเดก็สุขภาพ



Effectiveness of Education and Loan 
Program to Promote the Use of Child 
Restraint System in Motor Vehicles

ผู้วจิัย : พญ. ปาจรีย ์ล่ิมทองแทง่

อาจารยท์ีป่รึกษา : ผศ.นพ. อดศัิกดิ ์ผลิตผลการพมิพ์



Education program (EP)

VCD presentation and  face to face discussion at 
postpartum ward

Loan program
 CSS loan and demonstration
 Return at 6-month 
 Encourage to continue using 

CSS



Risk ratio in first 3 months
Study group Control group

Total days 3,240 3,240

Total record (days) 2,530 (78.09%) 1,239 (38.24%)

Exposure     (days) 414    (16.36%) 217    (17.51%)

CSS use       (days) 306    (73.91%) 48      (22.12%)

CSS use rate 306/414 48/217

CSS use rate ratio 3.34   (95% CI = 2.59, 4.32)

Misuse          (days) 48      (15.68%) 46      (95.83%)

Non use        (days) 108    (26.08%) 169    (77.88%)

Risk to unsafe traveling 156/414 (37.68%) 215/217 (99.07%)

Risk Ratio 0.38   (95% CI = 0.34, 0.43)

เพิม่การใช้ 3 เทา่ตัวใน 3

เดอืน



Risk ratio of age 4-6 months old infants
Study group Control group

Total days 3,240 3,240

Total record (days) 2,424 (74.81%) 988    (30.49%)

Exposure     (days) 738    (30.45%) 214    (21.66%)

CSS use       (days) 494    (66.94%) 13      (6.07%)

CSS use rate 494/738 13/214

CSS use rate ratio 11.02 (95% CI = 6.49, 18.71)

Misuse          (days) 118    (23.88%) 7         (53.85%)

Non use        (days) 244    (33.06%) 201     (93.92%)

Risk to unsafe traveling 362/738 (49.05%) 208/214 (97.19%)

Risk Ratio 0.5     (95% CI = 0.47, 0.55)

เพิม่การใช้ 11 เทา่ตัวใน 6

เดอืน



เป้าหมายต่อไป...

ในโรงเรียน



Effectiveness of intervention 
programs to promote 

booster seat use in young children  
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Intervention programs 

• Educational program for parents
•Safety day: 1 day for each 
kindergarten

•VCD: for parents of K-3 children

Presenter Notes
Presentation Notes
Educational intervention แบ่งเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและเด็กโดยการให้ความรู้แก่ผู้ปกครองจะให้ผ่านทางการจัดงาน safety day โดยได้จัดให้มีขึ้น 1 วัน สำหรับทุกรร.ในกลุ่ม intervention โดยจะมีการบรรยายความสำคัญของ booster seat และการสาธิตการติดตั้ง booster seat ให้แก่ผู้ปกครอง นอกจากนี้ ยังมีการแจก VCD เกี่ยวกับ booster seat ให้กับผู้ปกครองนักเรียนชั้นอ.3 ทุกคน









Prevalence differences and 95% CI
(/100 kindergarteners)

Post 
intervention I 

- Pre 
intervention 

Post 
intervention II 

- Pre 
intervention 

8.0

40.8

24.4

21.6

8.0

35.2

Presenter Notes
Presentation Notes
แสดง risk difference และ 95% CI 



Conclusions 

•Although parents perceive the 
necessity of booster seats, the rate of 
using is still low 

•Educational program + loaning can 
promote the use of booster seats in 1 
kindergarten

Presenter Notes
Presentation Notes
บทสรุปงานวิจัย จากการวิจัยครั้งนี้ พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่คิดว่า booster seat มีความจำเป็น สำหรับอัตราการใช้ booster seat ที่ค่อนข้างน้อยเป็นจากเหตุผลที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่ง intervention ที่ได้ผลดีในการส่งเสริมให้มีการใช้ booster seat คือ education + loaning program โดยทำให้มีการใช้ booster seat เพิ่มขึ้นในรร. 1 แห่ง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนสาเหตุที่ทำให้รร.อีกแห่งในกลุ่มเดียวกันมีการอัตราการใช้ booster seat ไม่เปลี่ยนแปลง เป็นเพราะการรับรู้เกี่ยวกับ loaning program มีค่อนข้างน้อย และเมื่อนำมาวิเคราะห์ทางสถิติแล้วพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ



•Teachers play important role in the 
school based interventions 

•There are some misconceptions 
concerning the use of child restraints 
that need to be addressed in order to 
develop the appropriate promotion 
program 

Conclusions 









สําหรับประเทศไทย

•พรบ จราจร ในเร่ืองเข็มขัดนิรภยั ยังใหค้วามสาํคัญเฉพาะผู้ใหญ่ 
บทบญัญัตไิม่เอือ้ตอ่การส่งเสริมความปลอดภยัของเดก็ในรถยนต์

•ยังขาดมาตรฐานรถยนต ์ทีก่าํหนดคุณสมบตัดิา้นการปกป้องเดก็ 
(child occupant protection)

•ยังขาดมาตรฐานทีน่ั่งนิรภยัทัง้ในส่วนงานขนส่งและส่วนงาน
มาตรฐานอุตสาหกรรม

•โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนยพ์ฒันาเดก็เล็ก ยังขาดการส่งเสริมการ
ใช้ระบบยดึเหน่ียวและทีน่ั่งนิรภยัในเดก็อย่างจริงจัง

•ยังไม่มีระบบภาษีทีส่นับสนุนดา้นราคาใหถู้กลง ยังไม่มีระบบช่วย
จ่ายทาํใหท้ีน่ั่งนิรภยัราคาสูงเมื่อเปรียบเทยีบกับประเทศพฒันา 







สถาบันแห่งชาตเิพ่ือการพฒันาเดก็และ
ครอบครัว

มหาวทิยาลยัมหิดล  



•สวัสดิก์าร การใหย้มืทีน่ั่งนิรภยัสาํหรับเดก็ 
แก่บุตรบุคลากร ของสถาบนัฯ 

• สวัสดิก์าร การใหย้มืทีน่ั่งนิรภยัสาํหรับเดก็ 
แก่ผู้ปกครองนักเรียนของศูนยพ์ฒันา
เดก็ปฐวัย 



ประกาศหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใหย้มืท่ีนัง่นิรภยัสาํหรับเดก็ฯ   
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