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ถาถามผม แกสพิษในบรรยากาศทั่วไป
ชนิดใดนากลัวทีส่ ดุ ผมตอบอยางไมลงั เลเลยวา
“คารบอนมอนอกไซด” เพราะทําใหคนตายได
อยางเงียบเชียบและงายดาย ซึงมีอยางนอย 2
ครัง้ ทีเ่ ปนขาวครึกโครมไปทัว่ ประเทศ ทัง้ สอง 2
กรณีดังกลาวมีคนตายในลักษณะเดียวกันคือ
นอนหลับตายเนือ่ งจากไดรบั แกสพิษชนิดนีเ้ ขาสู
รางกายโดยไมรตู ัว
กรณีแรกเกิดขึ้นมาหลายปแลว แมกับ
ลูกกางเต็นทในสถานที่ทองเที่ยวบนภูเขาแหง
หนึง่ ในภาคเหนือ เนือ่ งจากเปนฤดูหนาว อากาศ
เย็นยะเยือก ผาหมที่นํามาหลายผืนก็ไมทําให
อบอุนดังใจตองการได แมจึงเอาเตาอั้งโลที่ติด
ไฟแลวไปตั้งไวภายในเต็นทซึ่งทําใหหายหนาว
ไดเปนปลิดทิง้ แตเธออาจไมรวู า เตาไฟนัน้ เปน
แหลงกําเนิดแกสพิษที่อันตรายที่สุดชนิดหนึ่ง
คือคารบอนมอนอกไซด เกิดจากการเผาไหมไม
สมบูรณจากฟนหรือถานหุงขาว แกสอันตราย
ชนิดนี้ จะแพรกระจายออกมาตลอดเวลาขณะ
เกิดการเผาไหม

สองแมลูกหลับไหลไมรูวามัจจุราชเงียบ
กําลังคืบคลานเขามาตัวทุกขณะ แกสคารบอน
มอนอกไซด จ ากเตาถ า นแพร ก ระจายไปทั่ ว
เต็นทซึ่งปดสนิท ยิ่งนานปริมาณสะสมยิ่งมาก
ขึ้นทุกที แกสสวนใหญเขาสูรางกายผานระบบ
หายใจ เมือ่ คารบอนมอนอกไซดเขาสูร า งกายจะ
ไปทําปฏิกริ ิยากับเฮโมโกลบินโดยจะเขาแทนที่
ออกซิเจนในกระแสเลือดทําใหรา งกายขาดออกซิเจน
ระบบตางๆในรางกายเริ่มแปรปรวน หนามืด

ตาลาย หายใจถี่ หมดสติ และจนถึงขั้นเสียชีวิต
ในที่สุด หากไดรับแกสนี้ตอนที่ยังรูตัว เรายัง
สามารถหนีไปหาอากาศบริสทุ ธิก์ อ นจะเปนลม
หรือรับการรักษาพยาบาลใหอาการดีขึ้น
โชครายที่สองแมลูกไดรับแกสคารบอน
มอนอกไซดขณะนอนหลับจึงไมสามารถแกไข
สถานการณรายได เมื่อปริมาณแกสเขาไปใน
รางกายเกินคาขัน้ ต่าํ ทีม่ าตรฐานความปลอดภัย
ตางๆ กําหนดไวจึงทําใหทั้งสองเสียชีวิตภายใน
เต็นทนั่นเอง ขอมูลของสํานักความปลอดภัย
และสุขภาพแหงสหรัฐอเมริกา (OSHA) ระบุวา
หากรางกายมนุษยไดรับคารบอนมอนอกไซด
เขาสูร า งกายปริมาณ 2,000-3,000 ppm (สวน
ตอลานสวน) 30 นาที จะทําใหหมดสติ และถา
ไดรับมากกวา 4,000 ppm เกินหนึ่งชั่วโมงจะ
ทําใหเสียชีวิต เชื่ อวาทั้ งสองแมลูกไดรับแกส
คารบอนมอนอกไซดเกินคากําหนดทีท่ ําใหเสีย
ชีวิตดังกลาวไปมากพอสมควร
แกสคารบอนมอนอกไซดมีสูตรเคมี CO
ไดฉายา “มัจจุราชเงียบ” เนือ่ งจากไมมกี ลิน่ สี
หรือรสชาติใดๆ ทัง้ นัน้ มีนา้ํ หนักเบากวาอากาศ
จึงแพรกระจายในบรรยากาศไดดโี ดยเฉพาะใน
พืน้ ทีป่ ดทึบ เชน พืน้ ทีอ่ ับอากาศ ในหองปดทึบ
เต็นท รถยนต ฯลฯ ผูสูดแกสนี้เขาไปจะไมรูตัว
และไมมีอาการไอหรือสําลัก จึงมีโอกาสไดรับ
แก สต อเนื่ องในปริ มาณมากจนหมดสติ หรื อ
เสียชีวิตไดงาย
การที่เราสูดควันรถหรือควันไฟที่มีแกส
คารบอนมอนอกไซดผสมอยูแลวไดกลิ่น นั่ น
ไมใชกลิน่ ของคารบอนมอนอกไซดแตเปนกลิน่
แกสชนิดอืน่ และเขมาทีเ่ ปนอนุภาคของเชือ้ เพลิง
ไฮโดรคารบอน ซึ่งก็ทําใหเราหลีกหนีอันตราย

SAFET Y LIFE 1

ไปไดเพราะทนเหม็นไมไหว แตการไดรับแกส
ชนิดนีข้ ณะนอนหลับจึงเปนอันตรายอยางถึงทีส่ ดุ
เพราะเหยือ่ ผูเ คราะหรา ยไมมโี อกาสปองกันตัวเอง
อีกกรณีหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้เอง ชาย
คนหนึ่งพาครอบครัวไปกินอาหารเย็น จากนั้น
ภรรยาขอกุญแจไปเปดรถนอนกับลูกชายวัย 5
ขวบโดยติดเครื่องและเปดแอรไว เวลาผานไป
1 ชัว่ โมง เขาโทรศัพทตดิ ตอภรรยาซึง่ ก็ยงั มีการ
พูดคุยกันตามปกติ อีก 1 ชั่วโมงตอมา เขาเดิน
กลับไปทีร่ ถเมือ่ ไปถึงเห็นรถยังติดเครือ่ งอยู และ
เมื่อเปดเขาไปในรถพบภรรยาลมฟุบอยูที่หนา
คอนโซลและลูกชายหมดสติหลังรถ เขารีบนํา
ทั้ งสองคนส งโรงพยาบาลแต เสียชี วิ ตในเวลา
ตํารวจสันนิษฐานเสียชีวติ เพราะขาดอากาศหายใจ
รวมกับการไดรับแกสคารบอนมอนอกไซดจาก
เครื่องยนตที่ติดทิ้งไวเพื่อใหแอรทํางาน
แกสคารบอนมอนอกไซดเกิดการเผาไหม
ไมสมบูรณของเครือ่ งยนตของยานพาหนะทุกชนิด
มีปริมาณมากที่สุดและมีทุกหนแหง การไดรับ
แกสนีจ้ ากการเดินทางไปตามถนนจะสงผลเสียตอ
สุขภาพในระยะยาว แตถาไดรับในปริมาณมาก
เกินขีดจํากัดทีอ่ นุญาตใหสมั ผัสไดภายในระยะเวลา
หนึง่ จะสงผลกระทบเฉียบพลันถึงขัน้ เสียชีวติ ได
การนอนหลับในรถยนตทตี่ ดิ เครือ่ งไวเปน
ชองทางหนึง่ ทีแ่ กสคารบอนมอนอกไซดจะแพร
กระจายเขาไปในรางกายในปริมาณเกินขีดจํากัด
อยาลืมวาแกสชนิดนีแ้ พรกระจายในอากาศไดดี
เพราะเบากวาอากาศ สามารถซอกซอนเขาไป
ตามจุดซอนเรนไดงาย จากทอไอเสียรถยนต
ด า นนอกตั ว รถ แก ส คาร บ อนมอนอกไซด
สามารถแทรกซึ มเข าไปในตั วรถที่ มี คนนอน
เปดแอรไดโดยไมยากนัก เนื่องจากมีชองเปด
หรือรูเล็กๆ ตามพิ้นรถ และดานขางตัวรถ เปน
ทางผานใหแกสเขาไปในตัวรถได และเมื่อเขา
ไปแลวระบายออกไมไดเพราะปดกระจกไว แกส
สวนใหญจงึ เขาสูร า งกายคนนอนหลับอยูน นั่ เอง
ลักษณะเดียวกับกรณีแรก แกสคารบอน
มอนอกไซดเขาสูร า งกายสองแมลกู ในขณะนอน

หลับซึง่ ไมมโี อกาส ตอตานหรือหลีกหนีไป จึงซึม
เขาสูก ระแสเลือดอยางเต็มทีแ่ ละในปริมาณมาก
เกินกวารางกายจะรับได ในเนือ้ ขาวระบุ ทัง้ สอง
นอนหลับในรถเกือบสองชั่วโมงซึ่งปริมาณแกส
คารบอนมอนนอกไซดคงเขาไปในรางกายเกิน
4,000 ppm ทําใหเสียชีวิตไปทั้งคู ทางตํารวจ
บอกวาสองแมลกู ขาดมีอาการขาดอากาศหายใจ
รวมดวย ซึง่ ก็มคี วามเปนไปไดเนือ่ งจากภายตัว
รถปดสนิท อากาศถายเทไมสะดวก ออกซิเจน
ถูกใชไปเรือ่ ยๆ แตไมมอี ากาศใหมทบี่ ริสทุ ธเขา
มาทดแทน มีแตแกสคารบอนมอนกไซดแพร
กระจายอยางเงียบๆ จึงเปนอันตรายสองเทา
ขาดออกซิเจนพรอมกับสูดแกสพิษปริมาณมาก
จริงๆ แลวการนอนหลับในรถ ไมใชแค
เรือ่ งขาดอากาศหายใจและแกสพิษเทานัน้ หาก
ไปจอดรถนอนกลางแจงตอนกลางวันจะมีเรื่อง
ความรอนสะสมรวมดวย แมเปดแอรไวก็ตาม
แตสองแมลกู จอดรถในรมจึงเปนเรือ่ งของอากาศ
ไมพอและแกสพิษเทานั้น
ทั้งนี้ ควันและไอเสียที่ปลอยออกมาจาก
เครือ่ งยนตโดยเฉพาะรถรุน เกาทีม่ กั เกิดการเผา
ไหมไมสมบูรณ ไมเพียงแตจะมีแกสคารบอน
มอนอกไซดเทานั้น แตยังมีแกสพิษที่เกิดจาก
การเผาไหมอีกหลายชนิด เมื่อรวมเขาดวยกัน
แลวไหลเขาไปสะสมในพืน้ ที่จาํ กัดคือตัวรถ คน
ทีอ่ ยูข า งในไมวา ตืน่ หรือหลับยอมไดรบั อันตราย
ไมมากก็นอ ย แตหากกําลังหลับไหลจะไมมที าง
ปองกันตัวได แนวโนมจะไดรบั แกสพิษจนกระทัง่
เสียชีวิตมีสูงมาก
ผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพลงความเห็นวา
การนอนในรถทีต่ ดิ เครือ่ งไวเพือ่ เปดแอรนนั้ เปน
อันตรายมาก เพราะเมื่อเปดแอรจะปดกระจก
ทึบทุกบาน ไมมีการระบายอากาศ แกสพิษที่
ซึมผานตามพื้นรถมีลักษณะไหลเขาทางเดียว

ไมมกี ารไหลออกจึงเกิดการสะสมมากขึน้ เรือ่ ยๆ
การหายใจเขาจึงเปนชองทางเขาสูร า งกายของแกส
คารบอนมอนอกไซดพรอมกับออกซิเจนทีส่ ดู เขา
ไป จนกระทัง่ ออกซิเจนเริม่ นอยลงหรือใกลหมด
จึงหายใจเอาแกสพิษลวนๆ ลงปอด และซึมไป
ในกระแสเลือดทําใหเปนพิษตอรางกายแลวเสีย
ชีวิตไปโดยไมมีโอกาสตื่นขึ้นมาอีก
กรณีสองแมลกู ทีน่ อนหลับในรถทีเ่ ปดแอร
ไวแลวเสียชีวิตเกิดขึ้นในทองที่ สน.โชคชัย 4
กรุงเทพฯ ตํารวจไดทาํ การตรวจสอบโดยจําลอง
เหตุการณเปดแอรทงิ้ ไวใหคนในรถนอน ผลการ
ตรวจสอบพบวาแกสภายนอกรถบริเวณทอไอเสีย
ปกติ มีคา ไมสงู เกิน 200 สวนตอลานสวน หรือ
ppm (part per million) แตเมื่อวัดภายในรถซึ่ง
ไมได เปดแอร โดยวางเครื่องทดสอบไวบริเวณ
เบาะหนาและเบาะหลังเพือ่ ตรวจสอบวา อากาศ
เสียเขามาจากบริเวณใด ปรากฏวาคาทีว่ ดั ไดใน
เบาะหลังมีปริมาณที่สูงกวาเบาะหนา แตเมื่อ
เปดแอรแลวคาของกาซลดลง เพราะอากาศมี
การหมุนเวียนบาง ผลจากการตรวจวัดครัง้ แรก

SAFET Y LIFE 2

ในเวลา 20 นาที พบวาคาของแกสคารบอน
มอนออกไซดบริ เวณเบาะหนาอยู ที่ ประมาณ
50 ppm สวนเบาะหลังวัดไดเกือบ 100 ppm
ขณะที่ เมื่ อทดสอบอี ก ครั้ งแต เป ดแอร
พบวาคาที่ไดกลับลดลงประมาณ 10 ppm ทั้ง
เบาะหน าและเบาะหลั ง แต เมื่ อติ ดเครื่ องรถ
ตอไป คาที่วัดไดก็จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ
อยางไรก็ตาม รางกายของแตละคนจะ
สามารถรับปริมาณของแกสคารบอนมอนออกไซด
ในปริมาณมากนอยแตกตางกันไปตามสภาพ
รางกาย ซึ่งหากเทียบกับระยะเวลาตามจริงใน
ทีเ่ กิดเหตุนานเกือบ 2 ชัว่ โมง จึงทําใหมปี ริมาณ
แกสซพิษสะสมเพิม่ ขึน้ และเปนสาเหตุใหทงั้ สอง
แมลูกเสียชีวิตลงได
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบสภาพรถ
พบวา บริเวณซุมที่ใชสําหรับวางยางอะไหลมีรู
สําหรับระบายน้ําอยู โดยปกติจะมีจุกปดไว แต
ในรถคันดังกลาวนัน้ กลับไมมจี ุกปด แตใชแผน
ยางทากาวมาปดรูไวแทนซึง่ เมือ่ เวลาผานไปทําให
แผ นยางทากาวนั้ นเสื่ อมสภาพ ประกอบกั บ
ขอตอทอไอเสียระหวางหมอพักไอเสียดานทายสุด
ของตัวรถขาดออกจากกัน โดยเกิดจากการผุพงั
ตามระยะเวลาการใชงาน ไมมีการซอมแซม จึง
เปนเหตุใหแกสจากไอเสียรัว่ เขาไปในรถหรือหอง
โดยสารไดเนือ่ งจากมีระยะหางกันเพียงเล็กนอย
แกสคารบอนมอนอกไซดเขาสูรางกาย
ทางการหายใจเปนหลัก มีบางสวนเกิดขึ้นจาก
เมตาโบลิซมึ ของสารอืน่ ในรางกาย เชน เมธิลนี
คลอไรด เปนตน ตามปกติคารบอนมอนอกไซด
จะถูกขจัดออกจากรางกายทางการหายใจในรูป
ที่ไมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีเพียงสวนนอย
เทานั้นที่ถูกเปลี่ยนไปเปนคารบอนไดออกไซด
กลไกการเกิดพิษของคารบอนมอนอกไซด
สามารถเกิดไดมากกวาหนึ่งวิธี กลไกหลัก คือ
การรบกวนการขนสงออกซิเจนจากถุงลมไปยัง

เนือ้ เยือ่ เนือ่ งจากคารบอนมอนอกไซดสามารถ
แพรผา นเนือ้ เยือ่ alveolar-capillary membrane
ไดอยางรวดเร็ว และจับตัวกับฮีโมโกลบินเปน
คารบอกซีฮโี มโกลบิน (CO-Hb) ดีกวาออกซิเจน
200 เทา กลไกการเกิดพิษอีกอยางหนึง่ คือ จับ
ตัวกับ cytochromeoxidase (กลุมสารประกอบ
ประเภทโปรตีนหรือเอนไซม) ในไมโตคอนเดรีย
(mitochondria) ซึง่ ทําหนาทีเ่ ปนแหลงพลังงาน
ของเซลลในรางกาย สงผลใหมีการรบกวนการ
หายใจระดับเซลล และชักนําใหเกิดการเสื่อม
ของระบบหัวใจและหลอดเลือด แลวตามดวย
การเกิดอันตรายตอ endothelium (ผนังดานใน
ของหลอดเลือด)
ความรุนแรงของการไดรบั พิษขึน้ กับอัตรา
การหายใจ ระยะเวลาการไดรับ สัดสวนความ
เขมขนของ คารบอนมอนอกไซดและออกซิเจน
การลดความดันบรรยากาศ (เชน ที่สูง) การ
เพิ่มการระบายอากาศในถุงลม(เชน การออก
กําลั ง กาย) การมี โรคหลอดเลื อดหั วใจและ
หลอดเลือดสมองอยูกอน
การไดรบั พิษเฉียบพลัน ลักษณะของการ
ไดรบั พิษคารบอนมอนอกไซดไมมอี าการแนนอน
ผูปวยอาจมีอาการคลื่นไส อาเจียน ปวดศีรษะ
ครั่ นเนื้ อครั่ นตั ว อ อนเพลี ย ไม มี แรง แน น
หนาอก ใจสั่น หายใจลําบาก อาการที่สัมพันธ
กับระดับความเขมขนของคารบอนมอนอกไซด
105-205 ppm กับระดับ CO-Hb (Carboxy
hemoglobin; สารประกอบคารบอนมอนอกไซด

กับเฮโมโกบิน) รอยละ 10-20 ไดแกปวดศีรษะ
คลื่นไส สภาพจิตใจบกพรอง ถาระดับ CO-Hb
เพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 30-60 ทําใหเกิดผลกระทบ
ตอระบบประสาทสวนกลางมากขึ้น อาจทําให
หมดสติ และเสี ยชี วิ ตได [ถ าหากไม เสี ยชี วิ ต
หลังจากไดรบั คารบอนมอนอกไซดปริมาณมากๆ
แลวมักจะเกิดภาวะแทรกซอนของระบบประสาท
ตามมา เชน ภาวะหลงลืม (dementia) จิตเภท
การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ภาวะอารมณผิดปกติ
บุคลิกภาพที่เปลี่ยนไป]
การไดรับพิษเรื้อรัง การไดรับคารบอน
มอนอกไซดในปริมาณต่าํ ๆ เปนระยะเวลานาน
จะทําใหมีอาการอาเจียน ถายเหลว ปวดทอง
ปวดศีรษะ ออนเพลีย เวียนศีรษะ ใจสั่นได ซึ่ง
เปนอาการที่ไมเฉพาะเจาะจง แยกไดยากจาก
ภาวะอาหารเปนพิษหรือการติดเชื้อไวรัส
ทั้ งหมดที่ กลาวมาเปนอุทาหรณใหเรา
ตระหนักถึงอันตรายที่มาอยางเงียบเชียบของ
แกสคารบอนไดออกไซด ไมวา จะอยูใ นเต็นท ใน
รถยนต หรือแมแตหองพักทั่วไป หากทําสิ่งใด
ก็ตามที่กอใหเกิดการเผาไหม เชน กอไฟ ติด
เครือ่ งยนตทงิ้ ไว ฯลฯ โอกาสจะเกิดการเผาไหม
ไม สมบู รณ และมี แก สคาร บอนมอนนอกไซด
แพรกระจายออกมามีสงู มากและหลีกเลีย่ งไมได
ที่รางกายจะไดรับแกสพิษชนิดนี้และชนิดอื่นๆ
เขาสู รางกายในปริมาณมากเกินไปจนกระทั่ง
ทําใหเสียชีวิต
ฤดูหนาวใกลเขามา ฤดูกาลทองเที่ ยว
กําลังจะมาถึง หลายคนเตรียมวางแผนขับรถไป
เทีย่ วในวันหยุด บางคนอยากจะกางเต็นทนอน
กลางปาเพือ่ รับบรรยากาศทีเ่ ปนธรรมชาติ ก็ขอ
ใหนกึ ถึงภัยของแกสคารบอนมอนนอกไซดตาม
ที่ผมไดเขียนไวตั้งแตตน ความจริงมีเหตุการณ
ทํานองมากกวา 2 ราย เพียงแตไมเปนขาวใหญ
เทานั้นเอง
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อันตรายมีอยูรอบตัวไมยกเวนแมวาจะ
เปนชวงที่ เรากําลั งมี ความสุ ขกับการพักผอน
ทองเทีย่ ว ขอใหศกึ ษาเรียนรูส งิ่ ทีเ่ ปนภัยตอชีวติ
และสุขภาพไวบา งแลวเตรียมหาทางหนีทไี ลหรือ
ปองกันภัยไวกอน ไมทําในสิ่งที่เสี่ยงจะทําให
บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
การตั้งเต็นทนอนรับอากาศหนาว อยา
นําเอาเตาไฟเขาไปขางใน พูดงายๆ วาอยาให
เกิ ดการเผาไหม ในพื้ นที่ ป ด เพราะแก สพิ ษ
สารพัดชนิดรวมถึงคารบอนมอนอกไซดจะสะสม
อยู ภายในเต็ นท จ นมี ป ริ มาณเกิ นค าจํากั ดที่
อนุญาตใหสัมผัสได เมื่อเราหายใจเขาไป แกส
พิษจะซึมเขากระแสเลือดทําใหงว ง หมดสติ และ
เสียชีวิตในที่สุด หากอากาศมันหนาวมากจน
เลี่ยงไมไดที่จะตองเอาเตาเขาไปในเต็นทเพื่อ

ให อบอุ นก็ ไม ควรป ดทึ บไปทุ กด าน ควรเป ด
ช องระบายอากาศไว บ าง ให แก สพิ ษระบาย
ออกไปแลวอากาศใหมที่บริสุทธิเ์ ขามาทดแทน
แกสพิษทีเ่ กิดการการเผาไหมทงั้ สมบูรณและไม
สมบูรณสว นใหญเบากวาอากาศและมีแนวโนม
จะระบายออกไปจากพื้นทีป่ ดทึบไดงา ยและมัก
ไมไหลยอนกลับมา
เชนเดียวกับการนอนหลับในรถยนตทเี่ ปด
แอรไว เมือ่ เปดแอรก็หมายความวา เครื่องยนต
ตองทํางานและการเผาไหมไมสมบูรณจะเกิดขึน้
แมจะมีตัวเรงปฏิกิริยาการเผาไหมใหเร็วและ
สมบูรณขึ้ นในเครื่ องยนตรุนใหม แตแกสพิษ
อยางคารบอนมอนอกไซดก็ยังเกิดขึ้นและซึม
ผานเขาไปในตัวรถที่มีคนนอนอยู เมื่อเขาไป
แลวไมมีทางออกเพราะปดกระจกทุกบาน แกส
พิษจะสะสมจนมีปริมาณเกินคาจํากัดขั้นต่ําที่
ยอมใหสัมผัสไดตามมาตรฐานดานสุขภาพซึ่ง
สวนใหญหรือทัง้ หมดจะเขาสูร า ยคนนอนหลับผาน
การหายใจ แกสคารบอนมอนอกไซดปริมาณ
เกิน 4,000 ppm เขาไปในรางกายตอเนือ่ งเกิน
1 ชั่วโมง จะทําใหเสียชีวิต
ประเด็นก็คือ หากงวงจัดจนทนไมไหว

ตองการนอนเปดแอรนอนในรถ ตองวางแผน
กอน หาทีโ่ ลงจอดรถแลวแงมกระจกใหเปนชอง
พอใหนิ้วสอดเพื่อใหอากาศระบายได ไมตอง
กลัววาไอเสียเครือ่ งยนตจะเขามาในรถมากเพราะ
ไอเสี ยและแก สพิ ษ ต า งๆ ส วนใหญ เบากว า
อากาศและมักลอยขึ้นสูงและไมไหลยอนเขาตัว
รถที่มีแรงดันจากแอรอัดแนนอยู ขณะเดียวกัน
แกสพิษทีร่ ั่วซึมผานรูหรือชองดานลางตัวรถขึน้
มาก็จะไหลออกไปพรอมแอรดวย สิ่ งที่ ไดรับ
มาพรอมกันคืออากาศบริสุทธิ์ ที่ แพรกระจาย
ผานชองที่แงมกระจกไว ลักษณะนี้แกสพิษทีร่ ั่ว
ซึมเขามาทางพืน้ รถหรือทายรถจะไมมกี ารสะสม
จนมีปริมาณมากเกินขีดจํากัด เนือ่ งจากมีโอกาส
ถู กไล ออกไป ดังนั้ นจึงค อนข างปลอดภั ยกั บ
ภาวะขาดอากาศหายใจและแกสพิษเขาสูร า งกาย
ในปริมาณที่เปนอันตรายถึงชีวิต และตองเนน
การจอดรถนอนแลวเปดแอรไวตอ งทําบนทีโ่ ลง
หามทําในที่ จอดรถหรือบริเวณอับทึบ เพราะ
นอกจากผิดกฎหมายจอดรถไมดับเครื่องแลว
ไอเสียจากเครือ่ งยนตปริมาณมากมีโอกาสจะไหล
ตลบเขาไปในรถเนือ่ งจากแกสเหลานัน้ ไมมที ไี่ ป
ซึ่งเปนอันตรายยิ่งขึ้นกวาเดิม

การนอนเต็ น ท ก ลางป า หรื อ สถานที่
ทองเที่ยวตองหลีกเลี่ยงการนําเตาติดไฟเขาไป
ขางในแลวปดทึบทุกดานจนแกสระบายออกไมได
และไมมีอากาศใหมไหลเขามา ถาจําเปนจริงๆ
ตองเอาเตาเขาเต็นทก็ไมควรปดเต็นทสนิททุก
ดาน ควรเปดชองใหอากาศระบายเขาออกบาง
ซึ่งจะทําใหปริมาณแกสที่เกิดขึ้นเบาบางลง ไม
เขมขนถึงระดับทําใหหมดสติและเสียชีวิต
ที่ สําคัญ การเอาเตาไฟเขาไปในเต็นท
ต องระวั งไฟไหมให จงหนั ก ถ าไม ตายเพราะ
แกสพิษก็อาจถูกเผาทั้งเปน เต็นทสวนใหญทํา
ดวยวัสดุสงั เคราะหตดิ ไฟงายและดับยาก บางที
ไหม แล วเป นยางหยดเหนี ยวๆ และร อนจั ด
ตองระวังอยาใหกระเด็นถูกผิวหนังและอวัยวะสําคัญ
เชน ตา ปาก จมูก
การปองกันดีทสี่ ดุ คือไมกระทําในสิง่ มี
ความเสีย่ งทีส่ ดุ ไปเทีย่ วรับลมหนาว ทําไมตอง
กลัวหนาวถึงขนาดนัน้ ...ไมเอาเตาไฟเขาไปใน
เต็นทแคนนั้ แหละ จบ!
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