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ถาถามผม แกสพิษในบรรยากาศท่ัวไป
ชนดิใดนากลัวท่ีสดุ ผมตอบอยางไมลังเลเลยวา
“คารบอนมอนอกไซด” เพราะทําใหคนตายได
อยางเงียบเชียบและงายดาย ซึงมีอยางนอย 2
คร้ังท่ีเปนขาวครึกโครมไปท่ัวประเทศ ท้ังสอง 2
กรณีดังกลาวมีคนตายในลักษณะเดียวกันคือ
นอนหลับตายเนือ่งจากไดรับแกสพษิชนดินีเ้ขาสู
รางกายโดยไมรูตัว

กรณีแรกเกิดข้ึนมาหลายปแลว แมกับ
ลูกกางเต็นทในสถานท่ีทองเท่ียวบนภูเขาแหง
หนึง่ในภาคเหนอื เนือ่งจากเปนฤดูหนาว อากาศ
เย็นยะเยือก ผาหมท่ีนํามาหลายผืนก็ไมทําให
อบอุนดังใจตองการได แมจึงเอาเตาอ้ังโลท่ีติด
ไฟแลวไปต้ังไวภายในเต็นทซึ่งทําใหหายหนาว
ไดเปนปลิดท้ิง แตเธออาจไมรูวา เตาไฟนัน้เปน
แหลงกําเนิดแกสพิษท่ีอันตรายท่ีสุดชนิดหนึ่ง
คือคารบอนมอนอกไซด เกดิจากการเผาไหมไม
สมบูรณจากฟนหรือถานหุงขาว แกสอันตราย
ชนิดนี้จะแพรกระจายออกมาตลอดเวลาขณะ
เกิดการเผาไหม

สองแมลูกหลับไหลไมรูวามัจจุราชเงียบ
กําลังคืบคลานเขามาตัวทุกขณะ แกสคารบอน
มอนอกไซดจากเตาถานแพรกระจายไปท่ัว
เต็นทซึ่งปดสนิท ยิ่งนานปริมาณสะสมยิ่งมาก
ข้ึนทุกที แกสสวนใหญเขาสูรางกายผานระบบ
หายใจ เม่ือคารบอนมอนอกไซดเขาสูรางกายจะ
ไปทําปฏิกริิยากบัเฮโมโกลบินโดยจะเขาแทนท่ี
ออกซเิจนในกระแสเลือดทําใหรางกายขาดออกซเิจน
ระบบตางๆในรางกายเร่ิมแปรปรวน หนามืด

ตาลาย หายใจถี่ หมดสติ และจนถึงข้ันเสียชีวิต
ในท่ีสุด หากไดรับแกสนี้ตอนท่ียังรูตัว เรายัง
สามารถหนไีปหาอากาศบริสทุธิก์อนจะเปนลม
หรือรับการรักษาพยาบาลใหอาการดีข้ึน

โชครายท่ีสองแมลูกไดรับแกสคารบอน
มอนอกไซดขณะนอนหลับจึงไมสามารถแกไข
สถานการณรายได เม่ือปริมาณแกสเขาไปใน
รางกายเกนิคาข้ันตํ่าท่ีมาตรฐานความปลอดภัย
ตางๆ กาํหนดไวจึงทําใหท้ังสองเสยีชวิีตภายใน
เต็นทนั่นเอง ขอมูลของสํานักความปลอดภัย
และสุขภาพแหงสหรัฐอเมริกา (OSHA) ระบุวา
หากรางกายมนุษยไดรับคารบอนมอนอกไซด
เขาสูรางกายปริมาณ 2,000-3,000 ppm (สวน
ตอลานสวน) 30 นาที จะทําใหหมดสติ และถา
ไดรับมากกวา 4,000 ppm เกินหนึ่งชั่วโมงจะ
ทําใหเสียชีวิต เชื่อวาท้ังสองแมลูกไดรับแกส
คารบอนมอนอกไซดเกนิคากําหนดท่ีทําใหเสยี
ชีวิตดังกลาวไปมากพอสมควร

แกสคารบอนมอนอกไซดมีสูตรเคมี CO
ไดฉายา “มจัจุราชเงยีบ” เนือ่งจากไมมีกล่ิน สี
หรือรสชาติใดๆ ท้ังนัน้ มีน้าํหนกัเบากวาอากาศ
จงึแพรกระจายในบรรยากาศไดดีโดยเฉพาะใน
พืน้ท่ีปดทึบ เชน พืน้ท่ีอับอากาศ ในหองปดทึบ
เต็นท รถยนต ฯลฯ ผูสูดแกสนี้เขาไปจะไมรูตัว
และไมมีอาการไอหรือสําลัก จึงมีโอกาสไดรับ
แกสตอเนื่องในปริมาณมากจนหมดสติหรือ
เสียชีวิตไดงาย

การท่ีเราสูดควันรถหรือควันไฟท่ีมีแกส
คารบอนมอนอกไซดผสมอยูแลวไดกล่ิน นั่น
ไมใชกล่ินของคารบอนมอนอกไซดแตเปนกล่ิน
แกสชนดิอ่ืนและเขมาท่ีเปนอนภุาคของเชือ้เพลิง
ไฮโดรคารบอน ซึ่งก็ทําใหเราหลีกหนีอันตราย
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ไปไดเพราะทนเหม็นไมไหว แตการไดรับแกส
ชนดินีข้ณะนอนหลับจงึเปนอันตรายอยางถงึท่ีสดุ
เพราะเหยือ่ผูเคราะหรายไมมีโอกาสปองกนัตัวเอง

อีกกรณีหนึ่งเกิดข้ึนเม่ือเร็วๆ นี้เอง ชาย
คนหนึ่งพาครอบครัวไปกินอาหารเย็น จากนั้น
ภรรยาขอกุญแจไปเปดรถนอนกับลูกชายวัย 5
ขวบโดยติดเคร่ืองและเปดแอรไว  เวลาผานไป
1 ชัว่โมง เขาโทรศัพทติดตอภรรยาซึง่กย็งัมีการ
พูดคุยกันตามปกติ อีก 1 ชั่วโมงตอมา เขาเดิน
กลับไปท่ีรถเม่ือไปถงึเห็นรถยงัติดเคร่ืองอยู และ
เม่ือเปดเขาไปในรถพบภรรยาลมฟุบอยูท่ีหนา
คอนโซลและลูกชายหมดสติหลังรถ เขารีบนํา
ท้ังสองคนสงโรงพยาบาลแตเสียชีวิตในเวลา
ตํารวจสนันษิฐานเสยีชวิีตเพราะขาดอากาศหายใจ
รวมกับการไดรับแกสคารบอนมอนอกไซดจาก
เคร่ืองยนตท่ีติดท้ิงไวเพื่อใหแอรทํางาน

แกสคารบอนมอนอกไซดเกดิการเผาไหม
ไมสมบรูณของเคร่ืองยนตของยานพาหนะทุกชนดิ
มีปริมาณมากท่ีสุดและมีทุกหนแหง การไดรับ
แกสนีจ้ากการเดินทางไปตามถนนจะสงผลเสยีตอ
สุขภาพในระยะยาว แตถาไดรับในปริมาณมาก
เกนิขดีจาํกดัท่ีอนญุาตใหสมัผสัไดภายในระยะเวลา
หนึง่จะสงผลกระทบเฉียบพลันถงึข้ันเสยีชวิีตได

การนอนหลับในรถยนตท่ีติดเคร่ืองไวเปน
ชองทางหนึง่ท่ีแกสคารบอนมอนอกไซดจะแพร
กระจายเขาไปในรางกายในปริมาณเกนิขีดจาํกดั
อยาลืมวาแกสชนดินีแ้พรกระจายในอากาศไดดี
เพราะเบากวาอากาศ สามารถซอกซอนเขาไป
ตามจุดซอนเรนไดงาย จากทอไอเสียรถยนต
ด านนอกตัวรถ แกสคารบอนมอนอกไซด
สามารถแทรกซึมเขาไปในตัวรถท่ีมีคนนอน
เปดแอรไดโดยไมยากนัก เนื่องจากมีชองเปด
หรือรูเล็กๆ ตามพิ้นรถ และดานขางตัวรถ เปน
ทางผานใหแกสเขาไปในตัวรถได และเม่ือเขา
ไปแลวระบายออกไมไดเพราะปดกระจกไว แกส
สวนใหญจงึเขาสูรางกายคนนอนหลับอยูนัน่เอง

ลักษณะเดียวกับกรณีแรก แกสคารบอน
มอนอกไซดเขาสูรางกายสองแมลูกในขณะนอน

หลับซึง่ไมมีโอกาส ตอตานหรือหลีกหนไีป จงึซมึ
เขาสูกระแสเลือดอยางเต็มท่ีและในปริมาณมาก
เกนิกวารางกายจะรับได ในเนือ้ขาวระบ ุท้ังสอง
นอนหลับในรถเกือบสองชั่วโมงซึ่งปริมาณแกส
คารบอนมอนนอกไซดคงเขาไปในรางกายเกิน
4,000 ppm ทําใหเสียชีวิตไปท้ังคู ทางตํารวจ
บอกวาสองแมลูกขาดมีอาการขาดอากาศหายใจ
รวมดวย ซึง่ก็มีความเปนไปไดเนือ่งจากภายตัว
รถปดสนิท อากาศถายเทไมสะดวก ออกซิเจน
ถกูใชไปเร่ือยๆ แตไมมีอากาศใหมท่ีบริสทุธเขา
มาทดแทน มีแตแกสคารบอนมอนกไซดแพร
กระจายอยางเงียบๆ จึงเปนอันตรายสองเทา
ขาดออกซเิจนพรอมกบัสดูแกสพษิปริมาณมาก

จริงๆ แลวการนอนหลับในรถ ไมใชแค
เร่ืองขาดอากาศหายใจและแกสพษิเทานัน้ หาก
ไปจอดรถนอนกลางแจงตอนกลางวันจะมีเร่ือง
ความรอนสะสมรวมดวย แมเปดแอรไวก็ตาม
แตสองแมลูกจอดรถในรมจงึเปนเร่ืองของอากาศ
ไมพอและแกสพิษเทานั้น

ท้ังนี้ ควันและไอเสียท่ีปลอยออกมาจาก
เคร่ืองยนตโดยเฉพาะรถรุนเกาท่ีมักเกดิการเผา
ไหมไมสมบูรณ ไมเพียงแตจะมีแกสคารบอน
มอนอกไซดเทานั้น แตยังมีแกสพิษท่ีเกิดจาก
การเผาไหมอีกหลายชนิด เม่ือรวมเขาดวยกัน
แลวไหลเขาไปสะสมในพืน้ท่ีจาํกัดคือตัวรถ คน
ท่ีอยูขางในไมวาต่ืนหรือหลับยอมไดรับอันตราย
ไมมากกน็อย แตหากกาํลังหลับไหลจะไมมีทาง
ปองกนัตัวได แนวโนมจะไดรับแกสพษิจนกระท่ัง
เสียชีวิตมีสูงมาก

ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพลงความเห็นวา
การนอนในรถท่ีติดเคร่ืองไวเพือ่เปดแอรนัน้เปน
อันตรายมาก เพราะเม่ือเปดแอรจะปดกระจก
ทึบทุกบาน ไมมีการระบายอากาศ แกสพิษท่ี
ซึมผานตามพื้นรถมีลักษณะไหลเขาทางเดียว

ไมมีการไหลออกจงึเกดิการสะสมมากข้ึนเร่ือยๆ
การหายใจเขาจงึเปนชองทางเขาสูรางกายของแกส
คารบอนมอนอกไซดพรอมกบัออกซเิจนท่ีสดูเขา
ไป จนกระท่ังออกซเิจนเร่ิมนอยลงหรือใกลหมด
จึงหายใจเอาแกสพิษลวนๆ ลงปอด และซึมไป
ในกระแสเลือดทําใหเปนพษิตอรางกายแลวเสยี
ชีวิตไปโดยไมมีโอกาสต่ืนข้ึนมาอีก

กรณสีองแมลูกท่ีนอนหลับในรถท่ีเปดแอร
ไวแลวเสียชีวิตเกิดข้ึนในทองท่ี สน.โชคชัย 4
กรุงเทพฯ ตํารวจไดทําการตรวจสอบโดยจาํลอง
เหตุการณเปดแอรท้ิงไวใหคนในรถนอน ผลการ
ตรวจสอบพบวาแกสภายนอกรถบริเวณทอไอเสยี
ปกติ มีคาไมสงูเกนิ 200 สวนตอลานสวน หรือ
ppm (part per million) แตเม่ือวัดภายในรถซึ่ง
ไมได เปดแอร โดยวางเคร่ืองทดสอบไวบริเวณ
เบาะหนาและเบาะหลังเพือ่ตรวจสอบวา อากาศ
เสยีเขามาจากบริเวณใด ปรากฏวาคาท่ีวัดไดใน
เบาะหลังมีปริมาณท่ีสูงกวาเบาะหนา แตเม่ือ
เปดแอรแลวคาของกาซลดลง เพราะอากาศมี
การหมุนเวียนบาง ผลจากการตรวจวัดคร้ังแรก
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ในเวลา 20 นาที พบวาคาของแกสคารบอน
มอนออกไซดบริเวณเบาะหนาอยู ท่ีประมาณ
50 ppm สวนเบาะหลังวัดไดเกือบ 100 ppm

ขณะท่ีเม่ือทดสอบอีกคร้ังแตเปดแอร
พบวาคาท่ีไดกลับลดลงประมาณ 10 ppm ท้ัง
เบาะหนาและเบาะหลัง แตเม่ือติดเคร่ืองรถ
ตอไป คาท่ีวัดไดก็จะเพิ่มสูงข้ึนเร่ือยๆ

อยางไรก็ตาม รางกายของแตละคนจะ
สามารถรับปริมาณของแกสคารบอนมอนออกไซด
ในปริมาณมากนอยแตกตางกันไปตามสภาพ
รางกาย ซึ่งหากเทียบกับระยะเวลาตามจริงใน
ท่ีเกดิเหตุนานเกอืบ 2 ชัว่โมง จงึทําใหมีปริมาณ
แกสซพษิสะสมเพิม่ข้ึนและเปนสาเหตุใหท้ังสอง
แมลูกเสียชีวิตลงได

นอกจากนี้ จากการตรวจสอบสภาพรถ
พบวา บริเวณซุมท่ีใชสําหรับวางยางอะไหลมีรู
สําหรับระบายน้ําอยู โดยปกติจะมีจุกปดไว แต
ในรถคันดังกลาวนัน้กลับไมมีจุกปด แตใชแผน
ยางทากาวมาปดรูไวแทนซึง่เม่ือเวลาผานไปทําให
แผนยางทากาวนั้นเสื่อมสภาพ ประกอบกับ
ขอตอทอไอเสยีระหวางหมอพกัไอเสยีดานทายสดุ
ของตัวรถขาดออกจากกนั โดยเกดิจากการผพุงั
ตามระยะเวลาการใชงาน ไมมีการซอมแซม จึง
เปนเหตุใหแกสจากไอเสยีร่ัวเขาไปในรถหรือหอง
โดยสารไดเนือ่งจากมีระยะหางกนัเพยีงเล็กนอย

แกสคารบอนมอนอกไซดเขาสูรางกาย
ทางการหายใจเปนหลัก มีบางสวนเกิดข้ึนจาก
เมตาโบลิซมึของสารอ่ืนในรางกาย เชน เมธลีิน
คลอไรด เปนตน ตามปกติคารบอนมอนอกไซด
จะถกูขจดัออกจากรางกายทางการหายใจในรูป
ท่ีไมเปล่ียนแปลงไปจากเดิม มีเพียงสวนนอย
เทานั้นท่ีถูกเปล่ียนไปเปนคารบอนไดออกไซด

กลไกการเกดิพษิของคารบอนมอนอกไซด
สามารถเกิดไดมากกวาหนึ่งวิธี กลไกหลัก คือ
การรบกวนการขนสงออกซิเจนจากถงุลมไปยัง

เนือ้เยือ่ เนือ่งจากคารบอนมอนอกไซดสามารถ
แพรผานเนือ้เยือ่ alveolar-capillary membrane
ไดอยางรวดเร็ว และจับตัวกับฮีโมโกลบินเปน
คารบอกซฮีีโมโกลบนิ (CO-Hb) ดีกวาออกซเิจน
200 เทา กลไกการเกดิพษิอีกอยางหนึง่คือ  จบั
ตัวกับ cytochromeoxidase (กลุมสารประกอบ
ประเภทโปรตีนหรือเอนไซม) ในไมโตคอนเดรีย
(mitochondria) ซึง่ทําหนาท่ีเปนแหลงพลังงาน
ของเซลลในรางกาย สงผลใหมีการรบกวนการ
หายใจระดับเซลล และชักนําใหเกิดการเสื่อม
ของระบบหัวใจและหลอดเลือด แลวตามดวย
การเกดิอันตรายตอ endothelium (ผนงัดานใน
ของหลอดเลือด)

ความรุนแรงของการไดรับพษิข้ึนกบัอัตรา
การหายใจ ระยะเวลาการไดรับ สัดสวนความ
เขมขนของ คารบอนมอนอกไซดและออกซิเจน
การลดความดันบรรยากาศ (เชน ท่ีสูง) การ
เพิ่มการระบายอากาศในถุงลม(เชน การออก
กําลังกาย) การมีโรคหลอดเลือดหัวใจและ
หลอดเลือดสมองอยูกอน

การไดรับพษิเฉียบพลัน ลักษณะของการ
ไดรับพษิคารบอนมอนอกไซดไมมีอาการแนนอน
ผูปวยอาจมีอาการคล่ืนไส อาเจียน ปวดศีรษะ
คร่ันเนื้อคร่ันตัว ออนเพลีย ไมมีแรง แนน
หนาอก ใจสั่น หายใจลําบาก อาการท่ีสัมพันธ
กับระดับความเขมขนของคารบอนมอนอกไซด
105-205 ppm กับระดับ CO-Hb (Carboxy
hemoglobin; สารประกอบคารบอนมอนอกไซด

กบัเฮโมโกบนิ)  รอยละ 10-20 ไดแกปวดศีรษะ
คล่ืนไส สภาพจิตใจบกพรอง ถาระดับ CO-Hb
เพิม่ข้ึนเปนรอยละ 30-60 ทําใหเกดิผลกระทบ
ตอระบบประสาทสวนกลางมากข้ึน อาจทําให
หมดสติและเสียชี วิตได [ถาหากไมเสียชีวิต
หลังจากไดรับคารบอนมอนอกไซดปริมาณมากๆ
แลวมักจะเกดิภาวะแทรกซอนของระบบประสาท
ตามมา เชน ภาวะหลงลืม (dementia) จิตเภท
การเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ ภาวะอารมณผิดปกติ
บุคลิกภาพท่ีเปล่ียนไป]

การไดรับพิษเร้ือรัง การไดรับคารบอน
มอนอกไซดในปริมาณตํ่าๆ เปนระยะเวลานาน
จะทําใหมีอาการอาเจียน ถายเหลว ปวดทอง
ปวดศีรษะ ออนเพลีย เวียนศีรษะ ใจสั่นได ซึ่ง
เปนอาการท่ีไมเฉพาะเจาะจง แยกไดยากจาก
ภาวะอาหารเปนพิษหรือการติดเชื้อไวรัส

ท้ังหมดท่ีกลาวมาเปนอุทาหรณใหเรา
ตระหนักถึงอันตรายท่ีมาอยางเงียบเชียบของ
แกสคารบอนไดออกไซด ไมวาจะอยูในเต็นท ใน
รถยนต หรือแมแตหองพักท่ัวไป หากทําสิ่งใด
ก็ตามท่ีกอใหเกิดการเผาไหม เชน กอไฟ ติด
เคร่ืองยนตท้ิงไว ฯลฯ โอกาสจะเกดิการเผาไหม
ไมสมบูรณและมีแกสคารบอนมอนนอกไซด
แพรกระจายออกมามีสงูมากและหลีกเล่ียงไมได
ท่ีรางกายจะไดรับแกสพิษชนิดนี้และชนิดอ่ืนๆ
เขาสูรางกายในปริมาณมากเกินไปจนกระท่ัง
ทําใหเสียชีวิต

ฤดูหนาวใกลเขามา ฤดูกาลทองเท่ียว
กาํลังจะมาถงึ หลายคนเตรียมวางแผนขับรถไป
เท่ียวในวันหยดุ บางคนอยากจะกางเต็นทนอน
กลางปาเพือ่รับบรรยากาศท่ีเปนธรรมชาติ กข็อ
ใหนกึถงึภัยของแกสคารบอนมอนนอกไซดตาม
ท่ีผมไดเขียนไวต้ังแตตน ความจริงมีเหตุการณ
ทํานองมากกวา 2 ราย เพยีงแตไมเปนขาวใหญ
เทานั้นเอง
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อันตรายมีอยูรอบตัวไมยกเวนแมวาจะ
เปนชวงท่ีเรากําลังมีความสุขกับการพักผอน
ทองเท่ียว ขอใหศึกษาเรียนรูสิง่ท่ีเปนภัยตอชวิีต
และสขุภาพไวบางแลวเตรียมหาทางหนทีีไลหรือ
ปองกันภัยไวกอน ไมทําในสิ่งท่ีเสี่ยงจะทําให
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต

การต้ังเต็นทนอนรับอากาศหนาว อยา
นําเอาเตาไฟเขาไปขางใน พูดงายๆ วาอยาให
เกิดการเผาไหมในพื้นท่ีปด เพราะแกสพิษ
สารพดัชนดิรวมถงึคารบอนมอนอกไซดจะสะสม
อยูภายในเต็นทจนมีปริมาณเกินคาจํากัดท่ี
อนุญาตใหสัมผัสได เม่ือเราหายใจเขาไป แกส
พษิจะซมึเขากระแสเลือดทําใหงวง หมดสติ และ
เสียชีวิตในท่ีสุด หากอากาศมันหนาวมากจน
เล่ียงไมไดท่ีจะตองเอาเตาเขาไปในเต็นทเพื่อ

ตองการนอนเปดแอรนอนในรถ ตองวางแผน
กอน หาท่ีโลงจอดรถแลวแงมกระจกใหเปนชอง
พอใหนิ้วสอดเพื่อใหอากาศระบายได ไมตอง
กลัววาไอเสยีเคร่ืองยนตจะเขามาในรถมากเพราะ
ไอเสียและแกสพิษตางๆ สวนใหญเบากวา
อากาศและมักลอยข้ึนสูงและไมไหลยอนเขาตัว
รถท่ีมีแรงดันจากแอรอัดแนนอยู ขณะเดียวกัน
แกสพษิท่ีร่ัวซึมผานรูหรือชองดานลางตัวรถข้ึน
มาก็จะไหลออกไปพรอมแอรดวย สิ่งท่ีไดรับ
มาพรอมกันคืออากาศบริสุทธิ์ ท่ีแพรกระจาย
ผานชองท่ีแงมกระจกไว ลักษณะนี้แกสพิษท่ีร่ัว
ซมึเขามาทางพืน้รถหรือทายรถจะไมมีการสะสม
จนมีปริมาณมากเกนิขีดจาํกดั เนือ่งจากมีโอกาส
ถูกไลออกไป ดังนั้นจึงคอนขางปลอดภัยกับ
ภาวะขาดอากาศหายใจและแกสพษิเขาสูรางกาย
ในปริมาณท่ีเปนอันตรายถึงชีวิต และตองเนน
การจอดรถนอนแลวเปดแอรไวตองทําบนท่ีโลง
หามทําในท่ีจอดรถหรือบริเวณอับทึบ เพราะ
นอกจากผิดกฎหมายจอดรถไมดับเคร่ืองแลว
ไอเสยีจากเคร่ืองยนตปริมาณมากมีโอกาสจะไหล
ตลบเขาไปในรถเนือ่งจากแกสเหลานัน้ไมมีท่ีไป
ซึ่งเปนอันตรายยิ่งข้ึนกวาเดิม

ใหอบอุนก็ไมควรปดทึบไปทุกดาน ควรเปด
ชองระบายอากาศไวบาง ใหแกสพิษระบาย
ออกไปแลวอากาศใหมท่ีบริสุทธิเ์ขามาทดแทน
แกสพษิท่ีเกดิการการเผาไหมท้ังสมบรูณและไม
สมบรูณสวนใหญเบากวาอากาศและมีแนวโนม
จะระบายออกไปจากพื้นท่ีปดทึบไดงายและมัก
ไมไหลยอนกลับมา

เชนเดียวกบัการนอนหลับในรถยนตท่ีเปด
แอรไว เม่ือเปดแอรก็หมายความวา เคร่ืองยนต
ตองทํางานและการเผาไหมไมสมบรูณจะเกดิข้ึน
แมจะมีตัวเรงปฏิกิริยาการเผาไหมใหเร็วและ
สมบูรณข้ึนในเคร่ืองยนตรุนใหม แตแกสพิษ
อยางคารบอนมอนอกไซดก็ยังเกิดข้ึนและซึม
ผานเขาไปในตัวรถท่ีมีคนนอนอยู เม่ือเขาไป
แลวไมมีทางออกเพราะปดกระจกทุกบาน แกส
พิษจะสะสมจนมีปริมาณเกินคาจํากัดข้ันตํ่าท่ี
ยอมใหสัมผัสไดตามมาตรฐานดานสุขภาพซึ่ง
สวนใหญหรือท้ังหมดจะเขาสูรายคนนอนหลับผาน
การหายใจ แกสคารบอนมอนอกไซดปริมาณ
เกนิ 4,000 ppm เขาไปในรางกายตอเนือ่งเกนิ
1 ชั่วโมง จะทําใหเสียชีวิต

ประเด็นก็คือ หากงวงจัดจนทนไมไหว

การนอนเต็นทกลางปาหรือสถานท่ี
ทองเท่ียวตองหลีกเล่ียงการนําเตาติดไฟเขาไป
ขางในแลวปดทึบทุกดานจนแกสระบายออกไมได
และไมมีอากาศใหมไหลเขามา ถาจําเปนจริงๆ
ตองเอาเตาเขาเต็นทก็ไมควรปดเต็นทสนิททุก
ดาน ควรเปดชองใหอากาศระบายเขาออกบาง
ซึ่งจะทําใหปริมาณแกสท่ีเกิดข้ึนเบาบางลง ไม
เขมขนถึงระดับทําใหหมดสติและเสียชีวิต

ท่ีสําคัญ การเอาเตาไฟเขาไปในเต็นท
ตองระวังไฟไหมใหจงหนัก ถาไมตายเพราะ
แกสพิษก็อาจถูกเผาท้ังเปน เต็นทสวนใหญทํา
ดวยวัสดุสงัเคราะหติดไฟงายและดับยาก บางที
ไหมแลวเปนยางหยดเหนียวๆ และรอนจัด
ตองระวังอยาใหกระเด็นถกูผวิหนงัและอวัยวะสาํคัญ
เชน ตา ปาก จมูก

การปองกันดทีีส่ดุคอืไมกระทําในสิง่มี
ความเสีย่งทีส่ดุ ไปเทีย่วรบัลมหนาว ทาํไมตอง
กลวัหนาวถงึขนาดนัน้...ไมเอาเตาไฟเขาไปใน
เตน็ทแคนัน้แหละ จบ!


