ควำมปลอดภัยของเด็กในรถ
ข้ อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับควำมปลอดภัยของเด็กในรถ

ข้อมูลและคำแนะนำ

หัวข้อหลัก
ข้อสำคัญที่ควรทรำบ
1.

เด็ก ที่มีค วามสูง ต่า กว่ า 150 เซน. ห้ามนังเบาะหน้
่
าทีต่ รงข้ามกับถุงลมนิรภัยทีเ่ ปิ ดใช้งาน

2.

เด็ ก ที่ มี ค วามสู ง ต่า กว่า 150 เซน. จะต้อ งใช้อุ ป กรณ์ ป้ อ งกัน และปกป้ อ งความปลอดภัย ที่เ หมาะสมกับ ความสูง และน้า หนัก
เพีย งแค่ เ ข็ม ขัด นิ ร ภัย อย่ า งเดีย วนัน้ ไม่ นับ เป็ น อุ ป กรณ์ สาหรับ เด็ก

3.

ประเภทของเก้า อี้แ บ่ ง ตามน้า หนัก ของเด็ก

4.

ศรีษ ะของเด็ก ห้า มเกิน ขอบของเก้า อี้

5.

เข็ม ขัด นิ ร ภัย จะต้อ งห้า มบิด และจะต้อ งแนบกับ ลาตัว เด็ก ห้า มใส่เ ข็ม ขัด ไว้ด้า นหลัง หรือ ใต้แ ขน

6.

อุ ป กรณ์ ค วามปลอดภัย จะต้อ งเหมาะสมกับ เด็ก และรถแนะนาให้ม องหาร้า นเฉพาะทางและนาเด็ก ไปด้ว ยเพื่อ งลองนัง่ เก้า อี้
เพื่อ ที่จ ะใช้ง านเก้า อี้ใ ห้มีป ระสิท ธิภ าพและติด ตัง้ ถู ก วิธีค วรทาตามคาแนะนาจากทางผู้ผลิต เก้า อี้แ ละคู่มือ ของรถ

7.

อายุ ก ารใช้ง านของเก้า อี้เ ด็ก ส่ ว นใหญ่ คือ 10 ปี แต่เก้าอีเ้ ด็กทารกส่วนใหญ่จะมีออายุเพียงแค่ 5 ปี
ปี ทผ่ี ลิตเก้าอีจ้ ะแสดงอยู่ทด่ี า้ นล่างของเก้าอีห้ รือทีเ่ ว็บไซต์ของผูผ้ ลิต
หากซือ้ เก้าอีท้ ใ่ี ช้แล้วหรือว่ายืมมาสาคัญมากทีจ่ ะตรวจดูว่าเก้าอีเ้ คยได้รบั ความเสียหายหรือสึกหรอหรือไม่
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ควำมปลอดภัยของเด็กในรถ

ข้อมูลและคำแนะนำ

ข้อมูลและคาแนะนาเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในรถ

ควรใช้อปุ กรณ์ใด
หั น ด้ ำ นหลั ง

หั น ด้ ำ นหน้ ำ

เบำะนั ง่ มี พ นั ก หลั ง

1 – เก้ ำอีเ้ ด็กทำรก 0 – 2 ปี (0 - 13 กิโ ลกรัม )

จะเป็ น การปลอดภัย ที่สุด ให้ ห ัน เก้า อี้เ ด็ก ทารกไปด้า นหลัง ให้ก ับ ทางที่ร ถขับ เคลื่อ น
แนะนาให้ใ ช้เ ก้า อี้ห ัน ด้า นหลัง ถึง อายุ 3 ขวบ หรือ ให้น านที่สุด เท่ า ที่จ ะเป็ น ไปได้
สามารถหาซื้อ เก้า อี้ท่ีใ ช้ตัง้ แต่ แ รกเกิด ถึง น้า หนัก 18 กก.
แต่ เ ก้า อี้ด ัง กล่ า วไม่ สามารถใช้เ ป็ น ก้า อี้แ บบถือ ได้เ พราะเก้า อี้ติด ตัง้ ไว้ก ับ รถ
คุ ณสามารถซื้อ เก้า อี้เ ด็ก ทารกที่มีแ ท่ น (ฐาน)
ซึ่ง ติด ตัง้ โดยเข็ม ขัด นิ ร ภัย หรือ ด้ว ยอุ ป กรณ์ ติด ตัง้ ISOFIX
และเก้า อี้ก็จ ะสวมเข้า กับ ฐาน
2 – เก้ำอี้เด็ก

1 - 4 ปี

(9 - 18 กิโ ลกรัม )

เมื่อ เด็ก โตเกิน เก้า อี้เ ด็ก ทารกแล้ว จะต้ อ งใช้เ ก้า อี้ท่ีเ หมาะสมสาหรับ เด็ก ที่มี
น้า หนัก ถึง 18 หรือ 25 กก.
ซึ่ง เก้า อี้จ ะติด ตัง้ ไว้ใ นรถโดยเข็ม ขัด นิ ร ภัย หรือ ด้ว ยอุ ป กรณ์ ติด ตัง้ ISOFIX
เด็ก จะคาดกับ เก้า อี้ด้ว ยสายรัด แบบ 5 จุ ด
3 - เบำะนั่งมมีพนักหลัง 4 - 1 0 ปี

( 15 - 36 กิโ ลกรัม )

ให้ใช้เ บาะนัง่ ที่มีพ นัก หลัง เมื่อ เด็ก มีน้า หนัก ถึง 18 หรือ 25
กก.ด้า นหลัง เบาะจะมีร่ อ งไว้ส อดสายเข็ม ขัด นิ ร ภัย เพื่อ ที่จ ะให้สายแนบกับ ลาตัว เ
ด็ก อย่ า งถู ก ต้อ งและไม่ ล่ืน ไถลหากมีก ารชนปะทะ

4 - เบำะนัง่ ไม่มีพนักหลัง

แนะนาให้ใ ช้เ บาะนัง่ ที่ไ ม่มีพ นัง หลัง เฉพาะกับ เด็ก ที่มีค วามสูง ถึง
เด็ก จะรัด ด้ว ยเข็ม ขัด นิ ร ภัย ซึ่ง สอดในร่ อ งของเบาะ

135 ซม.

ISOFIX อุปกรณ์ ติดตัง้

ผู้ผ ลิต เก้า อี้เ ด็ก ในรถส่ว นใหญ่ ไ ด้ผ ลิต สู่ต ลาดให้มีอุ ป กรณ์ ค วามปลอดภัย ฐานติด ตัง้
ISOFIX และตามกฏของสหภาพยุ โ รปได้ต ัง้ เป้ า ไว้ว่ า อุ ป กรณ์ ISOFIX
จะมีอ ยู่ใ นรถทุ ก คัน ตัง้ แต่ ปี 2011 เป็ น ต้น ไป เก้า อี้เ ด็ก ในรถที่มีอุ ป กรณ์ ISOFIX
จะใช้ไ ด้ก ับ รถทุ ก คัน ที่มีฐาน ISOFIX
หากขนาดของเก้า อี้นัน้ เหมาะสมกับ ขนาดของรถ
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