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การปองกันอุบัติภัยและภัยพิบัติ ภาษา
ญี่ปุนใชคําวา “โบไซ” (BOSAI) ซึ่งมีกิจกรรม
รณรงคอยางกวางขวางผานสื่อทุกสือ่ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน สถานีโทรทัศนและวิทยุแหง
ชาติญีปุ่น (NHK) ไดจดักจิกรรมรณรงค BOSAI
เชนกัน โดยลาสุดไดสัมภาษณคุณโทกิโยชิ
ยามาดะ (Tokiyoshi Yamada) ผูอํานวยการ
สถาบันวิจัยอัคคีภัยและภัยพิบัติแหงชาติญี่ปุน
(Director of the National Research Institute
of Fire and Disaster) กระจายเสยีงท่ัวประเทศ
ญีปุ่นและในอีกหลายประเทศ ซึง่มีเนื้อหาสาระ
นารูนาสนใจจึงเขานํามาเผยแพร ตอดังนี้

คุณยามาดะเร่ิมบรรยายดวยการอธบิาย
ความหมายของกจิกรรม BOSAI ในญีปุ่น BOSAI
หมายถงึมาตรการรักษาชวิีตรอด เปนการแนะนาํ
วิธปีองกนัตัวเองจากอุบติัภัย อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ
ต้ังแตแผนดินไหว ภูเขาไฟระเบดิ ไตฝุน ไฟไหม
ดินถลม น้ําทวม รถควํ่า รถไฟตกราง ฯลฯ จุด
มุงหมายเพื่อใหชาวญี่ปุนและตางชาติท่ีอาศัย
อยูในญีปุ่นปลอดภัยจากเหตุรายตางๆ ดังกลาว

สําหรับอัคคีภัย จะเปนการอธิบายให
ประชาชนเขาใจอันตรายของไฟและควัน รวมท้ัง
แนะนาํวิธหีนอีอกมาจากบาน อาคาร หรือตึกท่ี
กําลังเกดิเพลิงไหม

“ฤดูหนาวท่ีแหงแลงในญีปุ่นมีความเสีย่ง
สงูจะเกดิเพลิงไหม ฟาผาหรือแผนดินไหวกทํ็าให
เกดิไฟไหมไดงาย” คุณยามาดะเตือนวา "ควันไฟ
ท่ีรอนจัดเต็มไปดวยแกสพิษ โดยเฉพาะแกส
คารบอนมอนอกไซด ตองไมหายใจเอาแกสนี้
เขาไป เพราะแคหายใจเอาแกสนีเ้ขาไปในปริมาณ
เพียงเล็กนอยก็อาจทําใหเสียชีวิตได”

สมุดปกขาวรายงานภัยพิบัติของญี่ปุนป
2016 ระบวุา แกสคารบอนมอนอกไซดเปนพษิ
และทําใหขาดอากาศหายใจเสยีชวิีตในเหตุเพลิง
ไหมอาคารบานเรือนท่ัวไป โดยเปนสาเหตุการ
เสียชีวิตของผูคน 40% ของท้ังหมด ขณะท่ีการ
ไหมเปนสาเหตุการเสียชีวิตรองลงมาคือ 34%

แกสคารบอนมอนอกไซดไมมีสี ไมมี
กล่ิน ดังนัน้จงไมสามารถมองเห็นสวนผสมของ
แกสนีใ้นอากาศได ดวยสายตาและประสาทสมัผสั
ของมนุษยไมสามารถรับรูไดวา มีสวนผสมของ
คารบอนมอนอกไซดในอากาศ อยางไรก็ตาม
คุณยามาดะแนะนําใหสังเกตสีของควันไฟซึ่ง

Source: https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/radio/bosaiweb/program/20171128.htm
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จะมีการเปล่ียนสีจากสีขาวไปเปนสีเหลืองและ
เปนสีดําในท่ีสุด

ควันสดํีาเต็มไปดวยสารคารบอนปริมาณ
มากและเกอืบไมมีออกซเิจนผสมอยูซึง่แนนอนวา
มีแกสคารบอนมอนนอกไซดปริมาณสูงรวม
อยูดวย ควันสีดําจึงอันตรายอยางท่ีสุด

สาํหรับควันสขีาวแมวาจะมีสวนผสมแกส
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คารบอนมอนนอกไซดปริมาณไมมากนัก แต
หากสูดดมเปนเวลานานก็เปนพิษตอรางกาย
มนุษย นอกจากนี้ ควันสีขาวยังมีแกสอันตราย
นอกเหนือจากแกสคารบอนมอนนอกไซดอีก
หลายชนิดผสมอยู

ทักษะการหนไีฟเปนเร่ืองสาํคัญมาก คุณ
ยามาดะอธิบายวา “เม่ือไฟเร่ิมไหม ควันจะ
แพรกระจายข้ึนไปขางบนแลวรวมตัวกนับริเวณ
ใตเพดาน อากาศบริสุทธิ์และปลอดภัยจะอยู
ขางลาง ดังนัน้จงึตองพยายามกมตัวใหตํ่าเทาท่ี
จะทําได และพยายามอยาหายใจเอาควันเขาไป

การกมตัวตํ่า ตองกมลงมาใหไดคร่ึงหนึง่
ของความสูงตัวเอง (สมมตมีความสงู 160 ซม.
เม่ือกมตัวลงไปตองไมใหตัวสูงจากพื้นเกิน 80
ซ.ม.) เม่ือหองเต็มไปดวยควัน การลงไปคลาน
จึงเปนเร่ืองจาํเปน

ถึงกระนั้นก็ตาม คุณยามาดะก็ยังย้ําวา
ควันท่ีลอยข้ึนไปขางบนยังเปนอันตรายอยูดี
“ในประเทศญี่ปุน คนท่ีอยูบนชั้นสองของตัว
บานหรืออาคารมักเสียชีวิต เม่ือเกิดไฟไหมท่ี
ชั้นหนึ่ง ในการเคล่ือนตัวในแนวราบ ควันจะ
เคล่ือนตัวดวยความเร็วเทากับนุษยเดินบนพื้น
แตถาเคล่ือนตัวข้ึนขางบนในแนวด่ิง ควันจะ

จากอัคคีภัยเสมอไป ในหองของอาคารท่ีทําดวย
คอนกรีตอากาศจะไมถายเท เม่ือรอนจัดทุกสิ่ง
ทุกอยางในหองกจ็ะลุกไหมท้ังหมดภายในเวลา
ไมกี่นาที

ต้ังแตเดือนมิถนุายน 2011ญีปุ่นกาํหนด
ใหมีอุปกรณตรวจจับและเตือนอัคคีภัยติดต้ัง
ในบานพกัอาศัยท่ัวไป อุปกรณดังกลาวมี 2 ชนดิ
คือ ชนิดตรวจจับความรอนและชนิดตรวจจับ
ควัน สมุดปกขาวรายงานภัยพบิัติของญีปุ่นระบุ
นบัต้ังแตมีการติดต้ังอุปกรณตรวจจบัและเตือน

อัคคีภัยอยางแพรหลาย จํานวนผูเสียชีวิตจาก
เหตุไฟไหมอาคารบานเรือนลดลงถงึ 25% จาก
เม่ือสิบปท่ีแลว

นอกจากนี ้การเลือกใชผลิตภัณฑตกแตง
หอง เชน ผามานท่ีมีคุณสมบัติตานทานเพลิง
ไหมกเ็ปนทางเลือกท่ีดีในการลดความเปนไปได
ท่ีจะเกิดไฟลามหลังจากมีไฟไหมจุดเล็กๆ ใน
ชวงเร่ิมตนการเกิดเหตุ

ท้ังนีรู้ปแบบการใชชวิีตกเ็ปนเร่ืองสําคัญ
คุณยามาดะอธิบาย “สิ่งสําคัญ สิ่งของทุกอยาง
ตองเปนระเบียบและจัดเปนหมวดหมู ไฟจึงจะ
ไมลุกลามอยางงายดายแมจะมีเปลวไฟลุกข้ึนมา
เม่ือเพลิงไหมเกิดข้ึน เราตองคนพบใหไดโดย

Home-use fire alarm

เคล่ือนท่ีไดเร็วกวามนษุยปนบนัไดหลายเทาตัว
ปจจบุนับานทําดวยไมในญีปุ่นเร่ิมหมดไป

โดยมีโครงสรางคอนกรีตเขามาแทนท่ี คอนกรีต
มีแนวโนมติดไฟยาก แตปญหาคือ โครงสราง
คอนกรีตจะเกดิ “Flashover” ไดงาย ซึง่คอนกรีต
อัดแรงท่ีนยิมใชเปนวัสดุกอสรางอาคารบานเรือน
ในทุกวันนีอ้ากาศซมึผานไดยาก เม่ือเกดิไฟไหม
จะรอนข้ึนภายในเวลาสั้นๆ สงผลใหเพลิงไหม
ขยายตัวอยางรวดเร็ว ถึงแมวาอาคารจะมีอัตรา
การทนไฟสงูแตกไ็มไดหมายความวาจะปลอดภัย

เร็วท่ีสุดแลวดับมันลงไป หากปลอยใหเปลวไฟ
ลามไปถงึเพดาน มันจะไหมอยางรวดเร็วจนดับ
ไมได ถึงตอนนี้ คุณมีทางเลือกเดียวคือ หนี
เอาตัวรอดออกมา”

ภาคผนวก
แกสคารบอนมอนอกไซด
ท่ีมา: ศูนยวิจัยและพัฒนาการปองกัน

และจดัการภัยพบิติั สถาบนับณัฑติพฒันบริหาร
ศาสตร กรุงเทพฯ

แกสคารบอนมอนอกไซด มีสตูรทางเคมี
CO เปนแกสไมมีสี ไมมีกล่ิน ไมมีรส แตมีความ
เปนอันตรายอยางรายแรงตอระบบลําเลียงเลือด
โมเลกุลของคารบอนมอนอกไซดประกอบดวย
คารบอนหนึง่อะตอมและออกซเิจนหนึง่อะตอม
เชือ่มกันดวยพนัธะโควาเลนต อาจจดัไดวาเปน
สารประกอบแอนไฮไดรดอยางหนึง่ของกรดฟอรมิก
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แกสคารบอนมอนอกไซดเกิดจากการ
เผาไหมท่ีไมสมบูรณของสารประกอบคารบอน
จากการเกิดไฟไหม (เชื้อเพลิงประเภทน้ํามัน
ไม ยาง กระดาษ ฯลฯ) และจากการทํางานของ
เคร่ืองยนตสนัดาปภายในซึง่คารบอนมอนอกไซด
จะเกิดไดมากเม่ือออกซิเจนไมเพียงพอในการ
สนัดาป โดยคารบอนมอนอกไซดเปนแกสไวไฟ
สามารถเปนเชือ้เพลิงได เผาไหมในอากาศจะเกดิ
เปลวเพลิงสีน้ําเงินและใหคารบอนไดออกไซด
ออกมา

อนัตรายจากแกสคารบอนมอนอกไซด
คารบอนมอนอนกไซดมีความหนาแนน

0.97 ซึง่เบากวาอากาศ มีความวองไวตอการทํา
ปฎิกิริยาตํ่าและสามารถปะปนอยูในอากาศได
นาน 1-2 เดือน จัดเปนแกสพิษท่ีอันตรายตอ
สุขภาพมนุษย เนื่องจากเปนแกสท่ีไมมีกล่ิน
ทําใหเขาสูรางกายไดโดยท่ีเราไมรูตัว และเม่ือ
แกสชนิดนี้ เขาสูรางกายสามารถสะสมอยูใน
รางกาย โดยจะไปรวมตัวกับฮีโมโกลบินในเม็ด
เลือดแดงไดดีกวาออกซเิจนประมาณ 200-250
เทา  ทําใหการลําเลียงออกซเิจนไปสูเซลลตางๆ
ของรางกายลดนอยลง ทําใหรางกายเกดิอาการ
ออนเพลีย สมองขาดออกซเิจน และถาไดรับแกส
คารบอนมอนอนไซดในปริมาณมากอาจสงผลให
รางกายเกิดอาการขาดออกซิเจนเฉียบพลันถึง
ข้ึนเสียชีวิตได

นอกจากนี้ จากงานวิจัยของ JAMES J.
McGRATH ซึ่งทําการวิจัยเกี่ยวกับผลของแกส
คารบอนมอนอกไซดท่ีมีตอระบบหัวใจในหนู
สายพันธุ Sprague Dawley พบวาหลังจาก 8
นาทีผานไปอัตราการเตนหัวใจของหนมีูคาลดลง

เม่ือไดรับการฉีดสารละลายคารบอนมอนอกไซด
เขาสูกระแสเลือด และเม่ือระดับความเขมขน
ของแกสเพิม่ข้ึนสงผลใหอัตราการเตนของหัวใจ
ลดตํ่าลง

ผลกระทบของกาซคารบอนมอนอกไซด
ท่ี มีตอสุขภาพมนุษยในระดับท่ีความเขมขน
ตางๆ แสดงดังนี้

 ระดับความเขมขน 50 ppm ถึง 200
ppm เกิดอาการปวดศีรษะเล็กนอย ออนเพลีย

 ระดับความเขมขน 200 ppm ถงึ 400
ppm เกิดอาการคล่ืนไส อาเจียน วิงเวียนศีรษะ
อยางรุนแรงและอาจถึงข้ันเปนลม

 ระดับความเขมขนประมาณ 1,200
ppm เกดิอาการหัวใจเตนเร็วข้ึนผดิปกติ และเร่ิม
เตนผดิจงัหวะ

 ระดับความเขมขนประมาณ 2,000
ppm อาจถึงข้ันหมดสติ และอาจถึงเสียชีวิต

 ระดับความเขมขนประมาณ 5,000
ppm อาการ อาจทําใหเสยีชีวิตภายในไมกี่นาที
แตอาจจะรอดชวิีตถารีบนาํผูปวยออกจากบริเวณ
อับอากาศมาสูบริเวณท่ีมีอากาศบริสุทธิ์หรือมี
ออกซิเจนเพียงพอ

หมายเหตุ ppm คือปริมาณสวนผสมของ
แกส “สวนตอลานสวน”

วธิกีารปฐมพยาบาลเบ้ืองตน
สาํหรับผูไดกาซคารบอนมอนอกไซด ใน

ข้ันแรกใหรีบเคล่ือนยายผูปวยไปยังสถานท่ีท่ีมี
อากาศบริสุทธิ์ ถาไมสามารถเคล่ือนยายผูปวย
ไดใหรีบเปดหนาตางหรือประตู เพือ่ใหมีอากาศ
หมุนเวียนเขาออกไดสะดวก ท้ังนี้ตองกระทํา
โดยเร็วท่ีสดุ แตหากเห็นวาผูปวยหายใจขัดหรือ

หยุดหายใจ ตองรีบผายปอดแลวรีบนําสงโรง
พยาบาลโดยดวน หรือหากโทรเรียกใหรถโรง
พยาบาลมารับ ควรแจงใหมีการนําเคร่ืองชวย
หายใจมาดวย


