
ในประเทศไทยการเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุจราจรพบมากเป็นอันดับ 2 รอง
จากการจมน้ำ 


การให้เด็กนั่งตักและกอดไว้ ไม่
ปลอดภัย เพราะหากรถชนหรือหยุด
กระทันหันเด็กยังคงมีแรงกระชากอย่าง
รุนแรงออกจากอ้อมแขน เสี่ยงต่อการเสีย
ชีวิตแม้ว่ารถไม่ชนถูกตัวเด็กโดยตรง
ก็ตาม

สำหรับเด็กเล็ก 
FORWARD FACING     

: CONVERTIBLE  

   SEATS

: สำหรับเด็กแรกเกิด - อายุประมาณ 4 ปี ส่วน
มากรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 14-18 กิโลกรัม


: จุดเด่น อายุการใช้งานนานกว่าแบบแรก เพราะ
สามารถหมุนที่นั่งให้หันกลับไปทางคนขับเมื่อโตกว่า 
2 ขวบ


: จุดด้อย ไม่สามารถถอดออกมาเป็นตะกร้าหิ้ว
เด็กไปติดกับรถเข็นเด็ก

  CAR SEATS 

สำหรับทารก-2 ปี 
REAR-FACING 
ONLY : INFANT 
SEATS / INFANT 
CARRIER / ตะกร้า !
!!
: แรกเกิด-อายุประมาณ 2 ปี  
  ส่วนมากรับน้ำหนักได้ไม่เกิน 10-18 กิโลกรัม !
: จุดเด่น มีฐานรองติดรถ แยกกับ ส่วนที่นั่งที่มีลักษณะคล้ายตะกร้า     สามารถถอดแล้วหิ้วไปพร้อมกับเด็ก หรือนำไปติดตั้งกับรถเข็นเด็ก (STROLLERS) 

 : จุดด้อยรับน้ำหนักได้น้อยกว่าแบบอื่น ต้องเปลี่ยนเร็วกว่า
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Figure 2: Rear-facing car seat.

1. Rear-facing only
Are used for infants up to 22 to 40 pounds, depending on the model.
Are small and have carrying handles (and sometimes come as part of a stroller system).
Usually come with a base that can be left in the car. The seat clicks into and out of the base so you
don’t have to install the seat each time you use it. Parents can buy more than one base for additional
vehicles.
Are used only for travel (not for sleeping, feeding, or other uses outside the vehicle).

2. Convertible seats (used rear-facing)
Can be used rear-facing, then “converted” to forward-facing for older children. This means the seat can
be used longer by your child. They are bulkier than infant seats, however, and do not come with
carrying handles or separate bases.
Many have higher rear-facing weight (up to 40–50 pounds) and height limits than rear-facing only seats,
which make them ideal for bigger babies.
Have a 5-point harness that attaches at the shoulders, at the hips, and between the legs. Convertible
car seats with overhead shields are no longer made. However, if you have one you can use it safely
until its expiration date.  

Figure 3: Convertible car seat used rear-facing.
 
3. 3-in-1 seats (used rear-facing)

Can be used rear-facing, forward-facing, or as a belt-positioning booster. This means the seat may be
used longer by your child.
Are often bigger in size, so it is important to check that they fit in the vehicle while rear-facing. 
Do not have the convenience of a carrying handle or a separate base; however, they may have higher
rear-facing weight (up to 40–45 pounds) and height limits than rear-facing only seats, which make them
ideal for bigger babies.

Installation tips for rear-facing seats
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manufacturer. This also applies to any child younger than 2 years who has outgrown the rear-facing weight or height limit of
their seat. It is best for children to ride in a seat with a harness as long as possible, at least to 4 years of age. If your child
outgrows his seat before reaching 4 years of age, consider using a seat with a harness approved for higher weights and
heights.

Types of car safety restraints
There are 5 types of car safety restraints that can be used forward-facing.

1. Convertible seats—Seats that “convert” from rear-facing to forward-facing seats. These include 3-in-1 seats.
2. Forward-facing only—Seats can be used forward-facing with a harness for children who weigh up to 40 to

80 pounds (depending on the model). Although manufacturers are not currently making any forward-facing
only seats, many remain in use from previous years.

3. Combination seat with harness—Seats can be used forward-facing with a harness for children who weigh
up to 40 to 90 pounds (depending on the model) or without the harness as a booster (up to 80–120 pounds,
depending on the model).

4. Built-in seats—Some vehicles come with built-in forward-facing seats. Weight and height limits vary. Read
your vehicle owner’s manual or contact the manufacturer for details about how to use these seats.

5. Travel vests—Vests can be worn by children between 20 and 168 pounds and can be an option to traditional
forward-facing seats. They are useful for when a vehicle has lap-only seat belts in the rear or for children
whose weight has exceeded that allowed by car seats. These vests may require use of a top tether.

Figure 5: Forward-facing car seat.

Installation tips for forward-facing seats
Make sure the car seat is installed tightly in the vehicle and that the harness fits the child snugly.

To switch a convertible or 3-in-1 seat from rear-facing to forward-facing:

Move the shoulder straps to the slots that are at or above your child’s shoulders. On some convertible seats,
the top harness slots must be used when facing forward. Check the instructions that came with the seat to be
sure.
You may have to adjust the recline angle of the seat. Check the instructions to be sure.
If using a seat belt, make sure the seat belt runs through the forward-facing belt path following car seat
instructions. If using the LATCH system, follow car seat and vehicle owner’s manual instructions.
Use a tether if possible. A tether is a strap that attaches to the top of a car seat and stabilizes the seat by
connecting to an anchor point in your vehicle (often on the seat back or rear shelf; see your vehicle owner’s
manual to find where the tether anchors are in your vehicle). Tethers give important extra protection by
keeping the car seat and the child’s head from moving too far forward in a crash or sudden stop. All new cars,
minivans, and light trucks have been required to have tether anchors since September 2000. New forward-
facing car seats come with tether straps. A tether should always be used as long as your child has not reached
the top weight limit for the tether anchor. Check the car seat instructions and vehicle owner’s manual for
information about the top weight limit and locations of the tether anchors.

Common questions

May 2014

ชนิด CAR SEATS 
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Q: What if I drive more children than can be buckled safely in the back seat?
A: It’s best to avoid this, especially if your vehicle has air bags in the front seat. All children younger than 13 years should ride
in the back seat. If absolutely necessary, a child in a forward-facing car seat with a harness may be the best choice to ride in
front. Just be sure the vehicle seat is moved as far back away from the dashboard (and the air bag) as possible.

Q: What do I need to know if my child will be driven by someone else, such as for child
care or school?
A: If your child is being driven by someone else, make sure:

The car seat your child will be using fits properly in the vehicle used for transport.
The car seat being used is appropriate for the age and size of your child.
The person in charge of transporting your child knows how to install and use the car seat correctly.

Child care programs and schools should have written guidelines for transporting children. These guidelines should include the
following:

All drivers must have a valid driver’s license. In some states, school bus drivers need to have a special type of
license.
Staff-to-child ratios for transport should meet or exceed those required for the classroom.
Every child should be supervised during transport, either by school staff or a parent volunteer, so the driver
can focus on driving.
School staff, teachers, and drivers should know what do to in an emergency, know how to properly use car
seats and seat belts, and be aware of other safety requirements.

Q: Should my child ride in a car seat on an airplane?
A: Most infant, convertible, and forward-facing seats can be used on airplanes, but booster seats and travel vests cannot. The
Federal Aviation Administration (FAA) and the AAP recommend that when flying, children should be securely fastened in
certified child restraints until 4 years of age, and then should be secured with the airplane seat belts. This will help keep them
safe during takeoff and landing or in case of turbulence. Check the label on your car seat or call the car seat manufacturer
before you travel to see if your seat is certified for use on an airplane. You can also consider using a restraint made only for
use on airplanes and approved by the FAA.

School-aged children—booster seats
Booster seats are for older children who have outgrown their forward-facing car seats. All children whose weight or height is
above the forward-facing limit for their car seat should use a Belt-Positioning Booster Seat until the vehicle seat belt fits
properly, typically when they have reached 4 feet 9 inches in height and are between 8 and 12 years of age. The owner’s
manual that comes with your car seat will tell you the height and weight limits for the seat. As a general guideline, a child has
outgrown his forward-facing seat when any one of the following is true: 

He reaches the top weight or height allowed for his seat with a harness. (These limits are listed on the seat
and also included in the instruction booklet.)
His shoulders are above the top harness slots.
His ears have reached the top of the seat.

 

ปี 2011 สมาคมกุมารแพทย์แห่งสหรัฐอเมริกาแนะนำเกี่ยวกับการใช้ระบบยึดเหนี่ยวในรถที่สำคัญ!
1.ทิศทาง !
    ให้เด็กนั่งแบบหันหลังให้คนขับ จนกว่าอายุอย่างน้อย 2 ปี หรือน้ำหนักเกินจากที่ผู้ผลิตกำหนด  เพราะ     

เมื่อรถชนเด็กที่นั่งหันหลัง จะมีที่
นั่งรองตลอดศีรษะและลำตัว 
ทำให้แรงกระจายไปทั่วๆ ลดการ

บาดเจ็บรุนแรงได้ถึง 75%

หากหันไปทางคนขับ เมื่อรถชน
ศีรษะ,แขน, ขา เหวี่ยงออกนอกที่
นั่ง ซึ่งทำให้เกิดการบาดเจ็บ
รุนแรงต่อ ศีรษะ คอ หลัง และ 
ข้อต่ออื่นๆ ได้ง่าย

2. ตำแหน่ง ให้เด็กนั่งเบาะหลังจนกว่าอายุจะเกิน 13 ปี  เบาะหน้ามีโอการเกิดอุบัติเหตุมากว่าเบาะหลัง 40%

3. เลือกชนิด ให้เหมาะสมตามอายุ ความสูง และน้ำหนัก (มีความแตกต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับรุ่น และผู้ผลิต ควร
อ่านคู่มือให้ละเอียด)

สำหรับเด็กวัยเรียน 
BELT POSITIONING 
BOOSTER !
!
สำหรับเด็กที่น้ำหนักและส่วนสูงเกิน กว่าจะใช้ convertible seats -  อย่างน้อยอายุ 8 ปี 
มีส่วนเก้าอี้ยึดติดกับรถ เพื่อดันตัว เด็กให้สูงขึ้นและยึดตัวเด็กไว้โดย  เข็มขัดนิรภัยที่ติดมากับรถ มีทั้งแบบ เฉพาะที่รองอย่างเดียว (Backless  boosters) หรือ มีเบาะหนุนหลัง มาด้วย (High-back boosters) 

คำแนะนำ



ลองดูตาม link  
: https://
www.youtube.com/
watch?v=L0T02eHp2UU 
นะคะ

!
TIPS : 
ก่อนซื้อ 
ก่อนซื้อ Car seats หรือซื้อไปแล้วอย่าลืมลอง
เข้า internet (google) แล้วหาว่ายี่ห้อที่สนใจมี
การเรียกคืนผลิตภัณฑ์หรือไม่ (search ด้วยคำ
ว่า Recall + Car seats + ชื่อยี่ห้อ) เพราะมี
บางรุ่น บางยี่ห้อมีการเรียกคืนและให้เปลี่ยน
ชิ้นส่วนที่ไม่ปลอดภัยกับทางบริษัทได้

การขับรถช้าลง รักษากฏจารจร ช่วยให้หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุหรือ

ลดความรุนแรงลงได้มาก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

และเป็นการสร้างนิสัยที่ดีในการขับขี่ให้กับเด็กๆ ตลอดไป
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TIPS : หากเด็กต่อต้าน
เป็นปกติที่เด็กๆชอบนั่งตักแม่ ชอบดูวิว มากกว่าถูกยึดไว้ในที่นั่ง มักจะต่อ
ต้านเมื่อต้องใช้ car seats 

เพื่อลดปัญหา

• ควรเริ่มใช้ให้เร็วที่สุด (เริ่มได้ตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลหลังคลอด) เพื่อ
ให้เกิดความเคยชิน 


• พ่อแม่ทำเป็นตัวอย่างทุกครั้ง

• หากิจกรรมให้ทำระหว่างเดินทาง 

อย่างไรก็ตามหากยังคงงอแง โวยวาย ต้องอาศัยความอดทนซักระยะ รอให้

เด็กๆเรียนรู้ว่าการโวยวาย ไม่ช่วยให้ได้ออกมาจากที่นั่ง การยอมอุ้มออกมา
เป็นบางครั้ง ทำให้เด็กสับสน และพยายามโวยวายรุนแรงขึ้นในครั้งต่อไป
หากไม่ยอมอุ้มเด็กออกมา

80% ติดที่ล็อกบริเวณอกไม่ถูก ที่ถูกต้องอยู่ตรงแนวเส้นเชื่อมระหว่าง


                   จุดบนสุดของรักแร้ทั้ง 2 ข้าง


50% สายรัดหลวมเกินไป ที่ถูกต้อง ต้องกระชับใช้นิ้วสอดได้เพียง 1 นิ้ว  


: หากสายรัดจะหลวม หรือต่ำเกินไป เด็กปีนหนีออกมาจากเก้าอี้ได้ และเมื่อเกิด อุบัติเหตุเด็กจะพุ่งออกจากเก้าอี้ 


ต่ำไป                              ถูกต้อง                                          สูงไป
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