
 

 
 
 

แถลงข่าว 120 วัน บังคับใช้กฎหมาย ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก ใครต้องทำอะไร ?  
โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 

▪ ผูอ้ำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล  
▪ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก  

คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี  

                          
                .................................................................................................................. 

 
บทสรุป 
1. ที่นั่งนิรภัยต้องใช้ตั้งแต่ทารกแรกเกิด 
2. อุ้มเด็กนั่งตักในเบาะหน้าคือจุดที่อันตรายที่สุดในรถ 
3. เด็กอายุน้อยกว่า 13 ปี ให้นั่งเบาะหลังเสมอ ความเสี่ยงต่อการตายจะลดลงสองเท่าตัว 
4. การใช้ระบบยึดเหนี่ยวในรถเป็นมาตรการการลดการบาดเจ็บการตายที่สำคัญที่สุดจากการกระเด็น

ทะลุกระจกออกนอกหรือลอยออกจากที่นั่งตามความเร็วรถชนกระแทกโครงสร้างภายในรถหลัง
อุบัติเหตุรถชนหรือคว่ำ 



 

5. คาดเข็มขัดที่ไม่เหมาะสมมีความเสี่ยงต่อการเกิดการบาดเจ็บกระดูกไขสันหลัง ไขสันหลังและช่อง
ท้อง 

6. เด็กอายุน้อยกว่า 9 ปีหรือสูงน้อยกว่า 135 ซม. อาจใช้เข็มขัดนิรภัยปกติไม่ได้ ให้พิจารณาการใช้ที่
นั่งนิรภัยเสมอ 

7. ถุงลมนิรภัยในที่นั่งข้างคนขับ  สามารถทำให้เด็กเสียชีวิตได้ ไม่ควรให้เด็กนั่งในตำแหน่งนั้นอีก
ต่อไป 

8. เวลา 120 วัน ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้ ไม่ใช่เป็นเพียงเวลาที่ประชาชนต้องเตรียมตัว แต่เป็น
เวลาที่รัฐ ชุมชน องค์กร บริษัท หน่วยงานบริการสุขภาพเด็ก หน่วยงานบริการการศึกษาเด็ก
ปฐมวัย  ต้องเตรียมตัว ต้องมีมาตรการช่วยเหลือการเข้าถึงที่นั่งนิรภัย  

• มาตรการให้ความรู้ประชาชน 

• มาตรการสนับสนุนการซื้อ เช่น คนละครึ่ง ตั๋วคืนเงิน  

• มาตรการลดต้นทุนผู้ขาย เช่น ลดภาษีการนำเข้า  

• มาตรการสนับสนุนให้มีการผลิตในประเทศ 

• มาตรการรองรับจุดบริการสุขภาพหรือจุดบริการการศึกษาของภาครัฐเอง  เช่น 
โครงการสนับสนุนการเดินทางปลอดภัยครั้งแรกของชีวิต จากโรงพยาบาลสู่บ้านของ
ทารกแรกเกิด โครงการสนับสนุนการเดินทางปลอดภัยจากบ้านสู่โรงพยาบาลเพื่อตรวจ
สุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค โครงการอนุบาลปลอดภัยเมื่อใช้รถ ในแบบการสนับสนุน
ที่นั่งนิรภัยเพื่อการยืมใช้ 

• องค์กรภาครัฐ เอกชน บริษัท ควรมีนโยบายความรับผิดชอบต่อครอบครัว โดยจัดตั้ง 
โครงการครอบครัวปลอดภัยเมื่อใช้รถ ในแบบการสนับสนุนที่นั่งนิรภัยเพื่อการยืมใช้ 
อาจเป็นทั้งการลงทุนโดยองค์กร บริษัท หรือ การระดมผลิตภัณฑ์มือสองที่ยังมีคุณภาพ
เพ่ือจัดตั้งคลังที่นั่งนิรภัยเพ่ือการยืมใช้ 

• ชุมชนควรมีนโยบาย โครงการครอบครัวปลอดภัยเมื่อใช้รถ ในแบบการสนับสนุนที่นั่ง
นิรภัยเพ่ือการยืมใช้ อาจเป็นทั้งการลงทุนโดยชุมชน หรือการระดมผลิตภัณฑ์มือสองที่
ยังมีคุณภาพเพ่ือจัดตั้งคลังที่นั่งนิรภัยเพ่ือการยืมใช้ 



 

• ครอบครัวต้องเรียนรู้ ทำความเข้าใจกับข้อมูล ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และร่วมกันจัดการ
ความปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคร้ังที่คาดเข็มขัดนิรภัยให้กับตัวเอง 

 
 เดินทางปลอดภัย ต้องใช้เข็มขัดนิรภัย และที่นั่งนิรภัย เพ่ือความปลอดภัยของเด็ก 

เด็กที่ตายจากอุบัติเหตุจราจรทั้งหมดพบว่าร้อยละ 20.5 มีเหตุจากการโดยสารรถยนต์ทุก
ประเภท ซึ่งรวมทั้งรถปิคอัพ รถเก๋ง รถสองแถว รถตู้ รถโดยสาร หรือคิดเป็นร้อยละ 35 ของการตาย
เฉพาะกลุ่มผู้โดยสาร ในปี 2559 พบการตายของเด็กต่ำกว่า 15 ปีจากอุบัติเหตุจราจรทั้งหมดคิดเป็น 704 
ราย เป็น อุบัติเหตุรถยนต์ทุกประเภทรวม 120 ราย   

ความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของผู้โดยสารรถยนต์เกิดจากผู้โดยสารเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากับ
ความเร็วของรถยนต์ เมื่อเกิดการชนกระแทกความเร็วของรถยนต์ลดลงอย่างกะทันหันแต่ผู้โดยสารยัง
เคล่ือนที่ต่อภายในรถยนต์ทำให้ชนกระแทกถูกโครงสร้างภายในรถยนต์หรือกระเด็นออกนอกรถ ดังนั้นการ
ยึดเหนี่ยวผู้โดยสารไว้ไม่ให้เคลื่อนที่ต่อเมื่อรถยนต์ถูกหยุดยั้งให้ลดความเร็วลงกะทันหันจึงเป็นหลักการที่
สำคัญในการสร้างความปลอดภัย ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บในรถยนต์  

ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กในการโดยสารรถยนต์ (child seat) นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่ส่งผลในการลด
การตายของเด็กจากการเดินทางด้วยรถยนต์อย่างมาก  ประเทศพัฒนาทั้งในสหรัฐ แคนาดา ออสเตรเลีย 
และยุโรปตะวันตกได้มีคำแนะนำและกฎหมายบังคับใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กมานานหลายปีแล้ว ใน
สหรัฐอเมริกาได้ศึกษาเร่ืองนี้อย่างจริงจัง รวมทั้งการให้คำแนะนำและแนวทางการลดการบาดเจ็บโดยใช้ที่
นั่งนิรภัยสำหรับเด็กตั้งแต่ปีค .ศ. 1983 ได้มีการศึกษาที่พบว่า ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนี้จะลดความเสี่ยงต่อ
การตายในเด็กทารกและ เด็ก1-4 ปี ถึงร้อยละ 69 ถ้าใช้อย่างถูกวิธี ขณะเดียวกันจะลดความเส่ียงต่อการ
ตายในเด็กอายุมากกว่า 5 ปีได้ร้อยละ 45 และลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บรุนแรงร้อยละ  50 
(Charles,1986)( Hertz, 1996) 

การใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กนี้ต้องใช้ให้เหมาะสมกับอายุและขนาดของเด็ก วิธีการเลือกชนิดของที่
นั่งนิรภัย และวิธีการใช้ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้ 



 

1. ที่นั่งนิรภัยสำหรบัเด็กอายุน้อยกว่า  2 ปี ต้องใช้บนที่นั่งด้านหลังและหันหน้าไปทางด้านหลัง
เท่านั้น    
 

          
 
2. การใช้ถุงลมนิรภัยอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็กที่นั่งด้านหน้าข้างคนขับ ผู้โดยสารจะได้รับความ

ปลอดภัยเสริมจากถุงลมต่อเมื่อนั่งห่างถุงลมอย่างน้อย 25 เซนติเมตร เท่านั้น หากนั่งใกล้กว่านี้ จะ
เกิดอันตรายจากการกระแทกของถุงลมเอง โดยเฉพาะในเด็กที่ ใช้ที่นั่งนิรภัยด้านหน้าข้างคนขับ 
เด็กที่นั่งตักแม่ทำให้เด็กอยู่ห่างจากระยะระเบิดของถุงลมน้อยเกินไป มีรายงานการเสียชีวิตจากถุง
ลมในอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงกว่าสองร้อยราย ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กน้อยกว่า
สิบสามปี  

3. ในรถยนต์ที่มีที่นั่งตอนหลังควรจัดให้เด็กอายุน้อยกว่า 13 ปีนั่งที่นั่งตอนหลังเท่านั้น การนั่งเบาะที่
นั่งตอนหลังจะลดความเส่ียงต่อการบาดเจ็บรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุลงได้ถึง 5 เท่า 

4. เด็กอายุ 2-6 ปี ใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กเล็กที่มีที่ยึดเหนี่ยวในตัว  นั่งหันหน้าไปด้านหน้า    
(forward facing seat)  ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กวัยนี้ยังคงมีสายรัดตัวเป็นแบบยึดเหนี่ยวร่างกาย
เด็กไว้ 5จุด   
 
 
 
 



 

 
 
ภาพที่ 2  ที่นั่งนิรภัยแบบหันหน้าไปด้านหน้าสำหรับเด็กอายุ 2 - 6 ปี ที่มา 
http://crihb.org/files/Child%20Safety%20Seats%20Presentation.pdf 
5. เด็กอายุ 4-11 ปี ให้ใช้ที่นั่งที่นั่งเสริม (booster seat ควรใช้ที่นั่งเสริม (booster seat) จนกว่า

สามารถใช้เข็มขัดนิรภัยได้พอดี โดยทั่วไปควรจะต้องมีอายุ 9 ปีหรือมากกว่า   การใช้เข็มขัดนิรภัย
ในตำแหน่งไม่เหมาะสมก่อให้เกิดผลเสียเรียกว่าโรคของเข็มขัดนิรภัย (safety belt syndrome)  
ซึ่งประกอบด้วย การบาดเจ็บในช่องท้อง ไขสันหลัง ลำคอและใบหน้า  

ภาพที่  3 ที่นั่งนิรภัยแบบที่นั่งเสริม (booster seat)สำหรับเด็กอายุ 4- 11 ป ี 
ที่มา http://crihb.org/files/Child%20Safety%20Seats%20Presentation.pdf     
ในกรณีรถปิกอัพ ห้ามมิให้มีผู้โดยสารในกะบะหลัง โดยเพาะอย่างยิ่งเด็กโดยเด็ดขาด ผู้โดยสารในกะบะ
หลังมีความเส่ียงมากกว่าผู้นั่งในรถ 8 เท่าตัว เด็กที่นั่งในรถปิกอัพต้องใช้ที่นั่งนิรภัยเหมือนกัน แต่หากที่นั่ง
ตอนหลังมีความกว้างไม่เพียงพอที่จะวางที่นั่งนิรภัยได้ ให้วางที่นั่งนิรภัยกับที่นั่งตอนหน้าและต้องไม่มีถุง
ลมข้างคนขับ 
 
สอบถามรายละเอียด นัดสัมภาษณ์  
คุณนุจนา  )เลขา ผอ.สถาบันฯ( โทร 084 6770594  หรือ  คุณประจวบ จนท.สื่อสารธารณะ โทร 089 7613691 
 


