
Gases and Other Airborne Toxicants 
 

1. GENERALOR UNKNOWN CHEMICAL และการรักษา 
2. SIMPLE ASPHYXIANTS และการรักษา 

: Acetylene, Carbon dioxide, Ethane, Ethylene, Methane, Nitrogen, 
Nitrous oxide, Propane, Propylene, และ Noble gases  

3. TOXIC ASPHYXIANTS และการรักษา 
: Carbon monoxide, Hydrogen cyanide, Hydrogen sulfide 

4. IRRITANT AIRBORNE TOXICANTS และการรักษา 
a. WATER-SOLUBLE AIRBORNE TOXICANT 

: Ammonia, Bromine, Chlorine, Chlorine dioxide, Dibroane, 
Ethylene oxide, Formaldehyde, Hydrogen chloride, Hydrogen 
fluoride, Methyl isocyanate, Sulfur dioxide 

b. WATER-INSOLUBLE AIRBORNE TOXICANT 
: Nitrogen dioxide, Ozone, Phosgene 

5. OTHER AIRBORNE RESPIRATORY TOXICANTS และการรักษา 
: Arsine, Phosphene, Methyl bromide 
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GENERALOR UNKNOWN CHEMICAL 
 

Clinical effects 
การประเมินโดยทัว่ไป 

− ควรระมัดระวงักับ ประวตัิทางการแพทย และการตรวจรางกาย เพื่อมองหาความผิดปกติ
ทั้งหลาย 

− การสัมผัสสารเคมีที่มีกล่ินรุนแรง บอยครัง้ทําใหเกิดอาการที่ไมจําเพาะ(nonspecific 
symptoms) เชน ปวดศีรษะ(headache), วิงเวียน(dizziness), ออนแรง(weakness), และ 
คล่ืนไส(nausea) 

การระคายเคือง 
− สารเคมีหลายชนิด เปนสาเหตุการระคายเคืองที่ ตา ผิวหนัง ทางเดินหายใจ  
− ในรายที่มกีารระคายเคอืงทางเดินหายใจรนุแรง สามารถกลายเปน ARDS/acute lung injury 

ซ่ึงบางรายอาจจะเกิดขึ้นชาถึง 24-72 ชม.  
ภาวะภูมไิวเกนิ(Hypersensitivity) 

− ในรายที่สัมผัสสารเคมีเปนเวลานาน มีสารบางตัวสามารถทําใหเกิด allergic hypersensitivity 
dermatitis หรือ asthma มีการหดตัวของหลอดลม และ wheezing 

Laboratory: 
− สารบางตัวทําใหเกิดความผดิปกติของระบบโลหิต, ตับ, และไต  

o การตรวจตดิตาม complete blood count, urinalysis, และ liver & kidney function tests 
เปนสิ่งทีควรทาํในรายที่มกีารสัมผัสอยางชัดเจน 

− ถามีการระคายเคืองทางเดนิหายใจ(respiratory tract irritation) หรือการกดการหายใจ
(respiratory depression) 
o ควรการตรวจติดตาม arterial blood gases, chest x-ray, และ pulmonary function tests 

Treatment Overview: 
− Decontamination 

o ยายผูปวยมารบัอากาศบริสุทธิ์  
o ติดตามภาวะrespiratory distress ; ถามีอาการไอ หรือหายใจลําบากเกิดขึน้  ตองประเมนิ 

respiratory tract irritation, bronchitis, หรือ pneumonitis; ให O2 และอุปกรณชวยหายใจ
เมื่อจําเปน, Inhaled beta2 agonist และ oral/parenteral corticosteroids เมื่อมี 
bronchospasm 
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− การระคายเคือง(Irritation) 
o การระคายเคืองทางเดินหายใจ ถารุนแรงสามารถกลายเปน pulmonary edema ซ่ึงบางราย

อาจจะเกิดขึ้นชาถึง 24-72 ชม. หลังสัมผัส 
− Acute lung injury 

o ประคับประคอง ventilation และoxygenation รวมกับประเมิน arterial blood gas หรือ 
pulse oximetry monitoring เปนระยะๆ  

o อาจมีความจําเปนในการใช PEEP และ mechanical ventilation ตั้งแตเร่ิมแรก 
− Bronchospasm 

o ถามี bronchospasm และ wheezing เกิดขึ้น พิจารณาใหยาทางลมหายใจตามอาการ 
− เกณฑในการสังเกตการณ 

o สังเกตผูปวยทีสั่มผัสทางลมหายใจอยางระมัดระวัง สําหรับการพัฒนาอาการ/อาการ
แสดงของระบบอื่นๆ และมคีวามจําเปนในการรักษาตามอาการ 

o ผูปวยที่มีอาการ หลังการสัมผัส ควรไดรับการสังเกตการณที่ถูกควบคุม จนกระทั่ง
อาการ/อาการแสดงทั้งหลาย ดีขึ้นอยางเต็มที่ 
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ตารางแสดง คุณสมบัติ ผลกระทบสุขภาพ ของกาซพิษแตละประเภท 
คุณสมบัติของกาซ ประสาทสวนกลาง ไหลเวียนโลหิต ทางเดินหายใจ ตา หู คอ จมูก ระบบอื่นๆ 
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ลักษณะเฉพาะ ชนิดกาซ  

- √ √ √ √ 
 
- 
 

- - 

Acetylene, Carbon 
dioxide, Ethane,  
Methane, Nitrogen, 
Propane, Propylene, 
Noble gases 

Sweet odor √ √ √ √ -  - - Ethylene, Nitrous oxide 

Simple Asphyxiants 

- √  
(ปวดหัวมาก) √ √ (กลามเนื้อหัวใจขาดเลือด,  

esp. PHx of CAD) √ -  - Cherry-red skin 
(พบนอยมาก) 

Carbon monoxide 

Bitter almond odor √ √ 
(มักชัก) √ √ 

(มักไมเขียว) -  - - Hydrogen cyanide 

กลิ่นไขเนา, 0.02ppm √ √ √ √ √ - " knock down " 
(ความเขมขนสูง) 

Hydrogen sulfide 

Toxic Asphyxiants 

กลิ่นฉุนเฉพาะ (Sharp, cloying, 
repellent/ drying urine) √ -   - √ √√√ - - Ammonia 

ไอสีแดง, Suffocating odor √ -   - √ √√√ - - Bromine 
ไอสีเขยีวเหลือง, Suffocating odor √ -  - √ 

(
y

edema & Acute √√√ - - Chlorine, Chlorine dioxide 

Toxicants 
(Water-soluble 

 



 5 
กลิ่นหวาน/ ether-like odor/ 
Reminiscent of bruised apples √ -  - √ √√√ 

-Spontaneous abortion & 
ผลกระทบระบบสืบพันธุ - Ethylene oxide 

Pungent, suffocating odor 
√ √ CNS 

depression
- √ √√√ 

-Hepatotoxicity, 
-Membranous nephropathy Hypersensitivity Formaldehyde 

Pungent/ irritating odor √ -  - √ √√√ - - Hydrogen chloride 
Strong, irritating odor 

√ -  - √ √√√ 
-HypoCa HyperK 
 

อาจเกิด 
Systemic toxicity 

Hydrogen fluoride 

Sharp, unpleasant odor 
√ -  - √ √√√ 

-อุจจาระ, อาเจียน รวมกับ 
Colicky abdominal pain 
- RTA และบวม 

ออนแรง, เปนลม, 
ตาย (ภายในไมกี่

นาที) 

Methyl isocyanate 

Strong suffocating odor/ 
Irritating odor √ -  - √ √√√ 

-สังเกต Maternal toxicity 
และ embryotoxicity - Sulfur dioxide 

กาซสีแดง-น้ําตาล, Irritating odor 
/ Pungent or acrid odor/ Sweetish 

√ 
(อาจมี) - (หัวใจเตนเร็ว) √√ - -ไข และสั่น(อยางฉับพลัน) 

-Methemoglobinemia 
Toxic pulmonary 

edema Nitrogen dioxide 

Pungent / Very pungent odor √ 
(อาจมี) -  - √√ √ 

-เม็ดเลือดแดงเปลีย่นรูป 
และHemolysis ได - Ozone 

Suffocating odor/ new-mown 
hay or cut green corn(0.5ppm) 
และ strong, stifling,  unpleasant 
odor(ที่ความเขมขนสูง) 

√ 
(อาจมี) -    - √√ 

(Severe  pulmonary edema 
& Acute lung injury)  

√ - - Phosgene 

Irritant Airborne Toxicants 
(Water-insoluble airborne toxicants  

Garlic odor √ 
(จาก Hemolysis) - (Hypotension due to hemolysis) -  - -Oliguria - Anuria, 

-Jaundice, hepatomegaly 
Hemolysis  

& 2nd renal failure Arsine 

Fishy, Garlic odor 
 √ √ √ √ √ 

-Jaundice, proteinuria และ 
acute renal failure 
-Hypo/ HyperMg & HypoK 

Systemic toxicant Phosphene 

- √ √ √ √ √ 
-Albuminuria, hematuria, 
oliguria, anuria -  Methyl bromide 

Other Airborne Respiratory 
Toxicants 
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-การทํางานตับ & ไตผิดปกติ 
-Leukocytosis 
-Behavioral disturbances 
คลายกับ psychosis 
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ตารางแสดง ชนิดสารเคมี และการใชประโยชน และประเภทกิจการ 
ชนิดสารเคมี การใชประโยชน และประเภทกิจการ 

Acetylene  − การตัดและเช่ือมดวยกาซ 
Carbon dioxide − การเชื่อม 

− การทําฟารม (ฝุน, สารที่ทําใหขาดออกซิเจน, ฯลฯ)  
− การทําเหมือง 
− การบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล 
− การผจญเพลิง 

Ethane  − ใชผลิตกลุมอนุพันธของคลอริเนเตต  
− ใชเปนสารทําความเย็นและกาซเชื้อเพลิง 

Ethylene − ใชในการเชื่อมออกซี่เอทีลีน  
− ในกระบวนการผลิตสารเคมี  
− การบมผลไม 

Methane − การทําฟารม (ฝุน, สารที่ทําใหขาดออกซิเจน, ฯลฯ)  
− การทําเหมือง 
− การบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล 

Nitrogen − ใชเปนกาซเฉื่อยสําหรับไลทอ/ ทําความสะอาดในอุตสาหกรรมอาหาร 
เคมีภัณฑ และโลหะ 

− คนงานเหมือง  
− นักโลหะวิทยาและคนงานรักษาความกดอากาศในบอน้ํามัน  

Nitrous oxide − เคยใชเปนยาสลบตั้งแตป ค.ศ. 1844  
− เคยใชเปนสารที่ทําใหเกิดฟองในวิปครีม  
− ใชเปนสารออกซิไดซในกระบวนการผลิตสารอินทรียตางๆ  
− เปนสวนประกอบในเชื้อเพลิงสําหรับจรวด 

Propane − ใชเปนเชื้อเพลิง สารทําละลาย สารทําความเย็น และสารขับ (propellant) 
Propylene − ใชเปนสารตัวกลางในปฏิกิริยาเคมี เชน โพลีโพรพีลีน และไอโซโพรพานอล 

Carbon monoxide 

− กรรมวิธีทางความรอน 
− การเชื่อม, การเชื่อมเหนือเคลือบ, การตัดและเชื่อมดวยกาซ 
− การตีขึ้นรูป, การเตรียมและเทโลหะ, การทําแกนและแมพิมพ 
− การทําฟารม (ฝุน, สารที่ทําใหขาดออกซิเจน, ฯลฯ) 
− การทําเหมือง, การหลอมทองแดงหรือตะกั่ว 
− การบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล 
− การผจญเพลิง 
− การเผาโพลีเมอรที่เกิดตามธรรมชาติ/ สังเคราะห 
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Hydrogen cyanide 

− ใชผลิตสารเคมีตางๆ และรมควันหองปด 
− กรรมวิธีทางการถายภาพ 
− การชุบเคลือบโลหะดวยไฟฟา 
− การผจญเพลิง 
− การเผาโพลีเมอรที่เกิดตามธรรมชาติ/ สังเคราะห 

Hydrogen sulfide 

− กระบวนการเกี่ยวกับเยื่อและกระดาษ 
− การกลั่นปโตรเลียม, การทําเหมือง, การผลิตเหล็ก 
− การผลิตสิ่งทอ, การฟอกหนัง 
− การทําฟารม (ฝุน, สารที่ทําใหขาดออกซิเจน, ฯลฯ)  
− การบําบัดน้ําเสียและสิ่งปฏิกูล 

Ammonia − การผลิตปุย  
− กาซทําความเย็น  
− การผลิตพลาสติก วัตถุระเบิด สารปองกันกําจัดศัตรุพืช สารซักฟอก และ

สารเคมีอื่น 
Bromine − ใชสําหรับการฟอกขาว การฆาเชื้อ การผลิตเอทีลีนไดโบรไมดและผลิตภัณฑ

เคมีอินทรียอื่นๆ (สารดับเพลิง รีเอเจนทสําหรับการวิเคราะหทาง
หองปฏิบัติการและทางภาพถาย พลาสติกที่มีคุณสมบัติในการหนวงไฟ สียอม
และยา) 

Chlorine − ใชในกระบวนการทําน้ําใหบริสุทธิ์ กระบวนการผลิตกระดาษ และใน
กระบวนการสังเคราะหคลอริเนตเตตไฮโดรคารบอน 

Chlorine dioxide − ใชเปนสารฟอกสีในกระดาษ แปงทําอาหาร เซลลูโลส เครื่องหนัง ไขมัน และ
น้ํามันพืช และยังใชเปนน้ํายาฆาเชื้อโรคในระบบผลิตน้ําประปา 

Ethylene oxide − ฆาเชื้ออุปกรณทางการแพทยและทันตกรรมที่ไวตอความรอน 
Formaldehyde − ใชในกระบวนการผลิตฟอรมัลดีไฮดเรซิน ไมอัด ฉากกั้น กระดาษและโฟมยู

เรีย-ฟอรมัลดีไฮด คนงานที่ทํางานเกี่ยวกับการรักษาสภาพศพและคนงานใน
หองปฏิบัติการ 

Hydrogen chloride − การกลั่นปโตรเลียม 
− การชุบเคลือบโลหะดวยไฟฟา, การเชื่อมเหนือเคลือบ 
− การทําความสะอาดโลหะดวยกรดและดาง 
− การผจญเพลิง 
− การผลิตสารกึ่งตัวนํา 
− การฟอกหนัง, การยอมสีและจัดแตงขนสัตว 

Hydrogen fluoride − แกะสลักแกว และใชควบคุมคาความเปนกรดและดางในการขุดเจาะน้ํามัน   
− การกลั่นปโตรเลียม 
− การชุบเคลือบโลหะดวยไฟฟา 
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− การทําความสะอาดโลหะดวยกรดและดาง 
− การผลิตสารกึ่งตัวนํา 

Methyl isocyanate − ใชในกระบวนการผลิตของสารกําจัดแมลง สารกําจัดวัชพืช โพลียูรีเทนและพ
ลาสติกอื่นๆ 

Sulfur dioxide − ใชสําหรับฟอกขาว ฟอกหนัง ฆาเชื้อ  
− ถนอมรักษาคุณภาพผลไมและอาหารอื่นๆ 
− ผลิตโมลาส ไวน และเบียร  
− ผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมและกระจก บําบัดน้ําเสีย กลั่นแยกน้ํามันและโลหะ 

Nitrogen dioxide 

− การเชื่อมออกซีอะเซทีลีน  
− หลังการระเบิดทําเหมืองใตดิน  
− ไซโลที่เพิ่งบรรจุพืชผลการเกษตรจนเต็ม   
− การผลิตกรดไนตริก สารประกอบของเซลลูโลสที่ถูกออกซิไดซ แลกเกอรและ

สียอม ตัวขับเคลื่อนจรวด ปุย การทําความสะอาดโลหะ การฟอกเรยอนและ
อาหาร การผจญเพลิง 

Ozone 

− ควันจากการเชื่อมแบบอารคโลหะปกคลุมและแบบอารคทังสเตนกาซปกคลุม
ทําใหเกิดโอโซนที่มีความเขมขนสูงที่สุด โดยเฉพาะเมื่อใชอะลูมินัมเปนโลหะ
พ้ืนฐาน 

− มีการใชในโรงผลิตน้ํา และในโรงงานผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษ 

Phosgene 

− สารตัวกลางในการสังเคราะหสารเคมีอินทรียหลายชนิด 
− การกลั่นปโตรเลียม 
− การเชื่อม 
− การผจญเพลิง 
− การเผาโพลีเมอรสังเคราะห 

Arsine 
− การชุบเคลือบโลหะดวยไฟฟา 
− การผลิตแบตเตอรี่ 
− การผลิตสารกึ่งตัวนํา 

Phosphene −  

Methyl bromide 
− ใชเปนสารรมควัน (fumigant) และใชในกระบวนการสังเคราะหสารอินทรีย

ตางๆ 
− การทําฟารม (สารกําจัดศัตรูพืชและสารเติมแตงอาหาร) 
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Simple Asphyxiants 
 

: Acetylene, Carbon dioxide, Ethane, Ethylene, Methane, Nitrogen, Nitrous oxide, 
Propane, Propylene, และ Noble gases) 
 
Metabolism & Mechanism of Action : การแทนที่ออกซิเจน ทําใหเกิดการขาด O2(hypoxia) มีผลตอ
ระบบประสาทสวนกลาง และระบบไหลเวียนโลหติ  
Acute Effects 
 ระบบประสาทสวนกลาง 

− ปวดศีรษะ(Headache) 
− คล่ืนไส(Nausea) 
− สับสน(Confusion) 
− ไมรูสติ(Loss of consciousness) 
− โคมา(Coma) 
− สมองบาดเจ็บจากการขาดอากาศ(Anoxic brain injury) 
ระบบไหลเวียนโลหิต 
− หัวใจเตนเร็ว(Tachycardia), เตนผิดจังหวะ(atrial / ventricular dysrhythmias) 
− ความดันต่ํา(Hypotension) 
− กลามเนื้อหวัใจขาดเลือด และตาย (myocardial ischemia และmyocardial infarction) 
− หัวใจหยุดเตน(Cardiac arrest) 
ระบบทางเดินหายใจ 
− อาการขาดอากาศ : หายใจเร็ว(tachypnea), air hunger, เขียว(cyanosis) 

Laboratory:  
− Arterial blood gas(ประเมินระดับ hypoxemia); การลดลงของ O2 ในเลือด, Lactic acidosis 

Treatment Overview: Supportive and Nonspecific, O2 supplyment 
− ให 100% oxygen  
− มีภาวะขาดออกซิเจน(hypoxia) รุนแรง และยาวนาน  

o พิจารณาอยางระมัดระวังในผลที่ตามมาทางระบบประสาท (neurologic sequelae) และ
ใหการรักษาแบบประคับประคอง  
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− มีภาวะAcute lung injury 
o รักษาระดับ ventilation และ oxygenation ไว 
o ประเมินติดตาม arterial blood gas และ pulse oximetry เปนระยะ  
o อาจมีความจําเปนในการใช PEEP และ mechanical ventilation ตั้งแตเร่ิมแรก 

− หากมีการชกั(Seizures) 
o ให benzodiazepine IV ไดแก  

 Diazepam ; ในผูใหญ : 5 to 10 mg ซํ้าไดทุก 10 to 15 นาที และในเด็ก : 0.2 - 
0.5 mg/kg ซํ้าไดทุก 5 นาที  
หรือ Lorazepam ; ในผูใหญ : 2 to 4 mg และในเด็ก : 0.05 - 0.1 mg/kg 

o พิจารณาให Phenobarbital หรือ propofol ถามีการชักเกดิขึ้น หลังได diazepam 30 mg 
(ในผูใหญ) หรือ10 mg (ในเด็ก > 5 ป) 

o ติดตามภาวะ hypotension, dysrhythmias, respiratory depression, และความจําเปนใน
การใสทอชวยหายใจ (endotracheal intubation)  
ประเมินภาวะ hypoglycemia, electrolyte disturbances, และ hypoxia 

− มีภาวะ Rhabdomyolysis 
o ให 0.9% saline เพื่อรักษาระดับ urine output (2 to 3 mL/kg/hr) 
o ควบคุมน้ําเขา-น้ําออก, ติดตาม serum electrolytes, CK, และ renal function 
o Diuretics อาจมีความจําเปนในการรักษาระดับ urine output 
o ไมมีขอแนะนาํในการทํา Urinary alkalinization  
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Toxic Asphyxiants 
 
: Carbon monoxide, Hydrogen cyanide, Hydrogen sulfide 

 
: Carbon monoxide 
คุณสมบัติ : ไมมีสี, ไมมีกล่ิน 
Metabolism & Mechanism of Action : COHb, อวัยวะเปาหมายคือ ระบบประสาทสวนกลาง และระบบ
ไหลเวยีนโลหติ 

− ปวดศีรษะ(Headache) : พบบอยที่สุด 
− คล่ืนไส(Nausea) 
− สับสน(Confusion) 
− หัวใจเตนผิดจงัหวะ 
− หัวใจขาดเลือด(Cardiac ischemia) : ในรายที่มีประวัติเปน Coronary heart disease 
− โคมา(Coma) 
− สมองบาดเจ็บจากการขาดอากาศ(Anoxic brain injury) 
− (Cherry-red skin พบไดนอยมากๆ) 

Laboratory:  
CO-Hb level คร้ังแรกที่พบ และซ้ําไดทุกๆ 2-4 ชม. จนผูปวยไมมีอาการ และระดับอยูในเกณฑที่

กําหนด (อาจใช CO-oximeter blood gas ได) 
− ผูที่สูบบุหร่ีมัก ≤ 10% 
− > 30% อาการระดับปานกลาง-มาก 
− ≥ 50% สัมพันธกับตายจาก Carbon monoxide 

(Routine blood gas analysis, pulse oximetry ไมสามารถเชื่อถือได) 
 ผูปวยมีอาการที่ > 20% EKG, Electrolyte, CPK UA, ABG (Pulse oximetry ไมสามารถเชื่อถือได) 
 Biochemical monitoring(e.g.serial troponin assays) : severe CO intoxication 
Treatment Overview:  
 100%O2 (ลดคาครึ่งชีวิตจาก 5-6 ชม. เหลือ 60-90 นาท)ี, Hyperbaric chamber สําหรับ severe CO 
intoxication 

− Decontamination 
o ยายผูปวยมารบัอากาศบริสุทธิ์  
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o ติดตามภาวะrespiratory distress ; ถามีอาการไอ หรือหายใจลําบากเกิดขึน้  ตองประเมนิ 
respiratory tract irritation, bronchitis, หรือ pneumonitis; ให O2 และอุปกรณชวยหายใจ
เมื่อจําเปน, Inhaled beta2 agonist และ oral/parenteral corticosteroids เมื่อมี 
bronchospasm 

− ให 100% Oxygen โดยใช tight-fitting face mask 
− COHb level ตราบเทาที่ยังได 100% Oxygen (ซ่ึงไมสอดคลองกับความรุนแรงของพษิ) 
− Hyperbaric oxygen ในรายทีพ่ิษรุนแรง(coma, seizures, other neurologic abnormalities, 

myocardial ischemia) โดยใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได(6-8ชม.) 
− หากมีการชกั(Seizures) 

o ให benzodiazepine IV ไดแก  
 Diazepam ; ในผูใหญ : 5 to 10 mg ซํ้าไดทุก 10 to 15 นาที และในเด็ก : 0.2 - 0.5 

mg/kg ซํ้าไดทกุ 5 นาท ี 
หรือ Lorazepam ; ในผูใหญ : 2 to 4 mg และในเด็ก : 0.05 - 0.1 mg/kg 

o พิจารณาให Phenobarbital หรือ propofol ถามีการชักเกดิขึ้น หลังได diazepam 30 mg 
(ในผูใหญ) หรือ10 mg (ในเด็ก > 5 ป) 

o ติดตามภาวะ hypotension, dysrhythmias, respiratory depression, และความจําเปนใน
การใสทอชวยหายใจ (endotracheal intubation)  
ประเมินภาวะ hypoglycemia, electrolyte disturbances, และ hypoxia 

− EKG เพื่อด ูmyocardial damage ในผูปวย ไมรูสติ, แนนหนาอก หรืออาการอื่นๆที่เดนชัด, 
หรือ COHb level > 20% 

− ผูปวยที่มีอาการแสดง increased intracranial pressure ควรให Hyperventilation ดวย 100% 
O2 ทาง ET tube เพื่อรักษาระดับ  arterial pCO2 level ที่ 25-30 mmHg, สารน้ําทางเสนเลือด 
ควรจํากัดที่ 2/3 – 3/4 ของ maintenance, Osmotic diuretics (เชน mannitol) หรือวิธีอ่ืนๆ เพื่อ
ลดความดันในสมองอาจถูกนํามาใช แตไมเกี่ยวของกบัผลที่ได 

− เกณฑในการรับเขาเปนผูปวยใน 
o อาการและอาการแสดงทางระบบประสาท, คล่ืนไฟฟาหัวใจผิดปกติ และภาวะ 

metabolic acidosis 
 
: Hydrogen cyanide 
คุณสมบัติ : ไมมีสี, กล่ิน Bitter almond 
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Metabolism & Mechanism of Action : ดูดซึมผานทางการหายใจ และการสัมผัสทางผิวหนัง, จับกับ 
ferrous iron ใน cytochrome oxidase ใน mitrochrondial respiration chain 

− หอบเหนื่อย(Dyspnea) 
− ปวดศีรษะ(Headache) 
− Gastrointestinal distress 
− วิงเวยีน(Dezziness) 
− ไมรูสติ(Loss of consciousness) 
− ชัก(Seizure) 
− สมองบาดเจ็บจากการขาดอากาศ(Anoxic brain injury) 

Laboratory:  
− Hb, Arterial blood gases, Venous pO2 หรือ Venous percent oxygen saturation, 

Electrolytes, Serum lactate และ whole-blood cyanide levels และ Thaiocyanate level ไม
สามารถบอกระดับการสัมผัสๆไดอยางแมนยํา [Blood cyanide level ไมสามารถใชในการ
รักษาไดทนัที (0.5-1.0 ug/dl; หนาแดง หวัใจเตนเรว็, 1.0-2.5 ug/dl; ความรูสติเปล่ียน, >2.5 
ug/dl; กดการหายใจ โคมา ตาย) 

− Arterial blood gases, Chest x-ray,และ Pulmonary function tests เมื่อมีการระคายเคือง และ
กดการหายใจ 

− MRI ชวยในการระบุตําแหนง และขนาด brain injury ในผูปวย cyanide-induced 
parkinsonian syndrome 

Treatment Overview: 
− Decontamination 

o ยายผูปวยมารบัอากาศบริสุทธิ์  
o ติดตามภาวะrespiratory distress ; ถามีอาการไอ หรือหายใจลําบากเกิดขึน้  ตองประเมนิ 

respiratory tract irritation, bronchitis, หรือ pneumonitis; ให O2 และอุปกรณชวยหายใจ
เมื่อจําเปน, Inhaled beta2 agonist และ oral/parenteral corticosteroids เมื่อมี 
bronchospasm 

− ให 100% O2 และให IV.ดวยเข็มที่มีรูใหญ 
− Antidote ไดแก hydroxocobalamin หรือ sodium nitrite/sodium thiosulfate kit ควรใหในราย

ที่มีอาการจากพิษ 
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o Hydroxocobalamin ในผูใหญ 5 g (two 2.5 g vials each reconstituted with 100 mL 
sterile 0.9% saline)iv มากกวา 15 นาที, สําหรับพิษที่รุนแรง dose ที่ 2 อาจให มากกวา 
15 นาที ถึง 2 ชม. ขึ้นกับสภาวะของผูปวย/ ในเดก็ 70 mg/kg 

o ใหAntidote ในผูที่มีอาการ ไดแก Amyl nitrite ampule, Sodium nitrite, Sodium 
thiosulfate  

− Sodium bicarbonate ใหในผูปวยที่มีภาวะ acidotic (1 mEq/kg IV) 
− หากมีการชกั(Seizures) 

o ให benzodiazepine IV ไดแก  
 Diazepam ; ในผูใหญ : 5 to 10 mg ซํ้าไดทุก 10 to 15 นาที และในเด็ก : 0.2 - 0.5 

mg/kg ซํ้าไดทกุ 5 นาท ี 
หรือ Lorazepam ; ในผูใหญ : 2 to 4 mg และในเด็ก : 0.05 - 0.1 mg/kg 

o พิจารณาให Phenobarbital หรือ propofol ถามีการชักเกดิขึ้น หลังได diazepam 30 mg 
(ในผูใหญ) หรือ10 mg (ในเด็ก > 5 ป) 

o ติดตามภาวะ hypotension, dysrhythmias, respiratory depression, และความจําเปนใน
การใสทอชวยหายใจ (endotracheal intubation)  
ประเมินภาวะ hypoglycemia, electrolyte disturbances, และ hypoxia 

− Methemoglobinemia 
o พบนอยมาก, หลังไดรับการรักษาดวย Sodium nitrite  
o ทําการรักษาไดดวย emergency exchange transfusion (ไมควรใช Methylene blueในการ

รักษา) 
o  Hyperbaric oxygen therapy ใชระหวางรอทํา exchange transfusion 
o Methylene blue จะไดประโยชนที่สุด เมื่ออยูใน intensive-care monitoring และเสริม

Antidote doses โดยให 1% methylene blue IV(ชาๆ)1 to 2 mg/kg ในผูที่มีอาการ และ
อาจมีความจําเปนที่ตองไดรับเพิ่ม 

− Hyperbaric Oxygen  
o อาจมีความจําเปนใน ผูปวยทีรุ่นแรง ไมตอบสนองตอการรักษาประคับประคอง และ

antidote 
− Acute lung injury 

o รักษาระดับ ventilation และoxygenation ไว รวมกับประเมิน arterial blood gas หรือ 
pulse oximetry เปนระยะๆ monitoring 

o อาจมีความจําเปนในการใช PEEP และ mechanical ventilation ตั้งแตเร่ิมแรก 
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− Hypotension ใหisotonic fluid 10 to 20 mL/kg. ถายังคงมีความดันโลหิตต่ํา ใหdopamine (5 
to 20 mcg/kg/min)หรือ norepinephrine (ผูใหญ เร่ิมใหที0่.5 to 1 mcg/min; ในเด็กเริม่ใหที่ 
0.1 mcg/kg/min); และปรับเพิ่มขึ้นจนตอบสนอง 

− Alternative antidotes เชน Kelocyanor(R)(dicobalt-EDTA)และ 4-DMAP(4-
dimethylaminophenol) 

 
: Hydrogen sulfide 
คุณสมบัติ : กล่ินคลายไขเนา (0.02ppm) ในความเขมขนที่สูงจะไมไดกล่ินจาก olfactory fatigue  
Metabolism & Mechanism of Action : ยับยัง้การใช O2 จาก cytochrome oxidase partway และมี
คุณสมบัติทําใหเกิดการระคายเคือง 

− ระคายเคืองเยือ่บุ และทางเดนิหายใจ(Mucous membrane and respiratory irritation) 
− ปวดศีรษะ, วิงเวียน, คล่ืนไสอาเจียน 
− หัวใจเตนผิดปกติ (Bradycardia, Tachycardia) 
− ไมรูสติ(Loss of consciousness)  
− สมองบาดเจ็บจากการขาดอากาศ(Anoxic brain injury) 
− ลักษณะการตายอยางรวดเร็ว ("knock down" respiratory depression, tremors, blurred vision, 

cyanosis, seizures and tachycardia) 
Laboratory:  

− Blood sulfide level มักไมคอยมีประโยชนทางการแพทย 
− ในผูปวยที่มีอาการ/อาการแสดงทางเดินหายใจ; ใหตดิตาม Vital signs, pulse oximetry และ/

หรือ arterial blood gases และCXR  
− ติดตาม methemoglobin level ถาไดรับ nitrite antidotes  

Treatment Overview: Sodium nitrite และ Amyl nitrite (Antidote) 
− ยายผูปวยมารบัอากาศบริสุทธิ์ และให 100% Oxygen 
− หากมีการชกั(Seizures) 

o ให benzodiazepine IV ไดแก  
 Diazepam ; ในผูใหญ : 5 to 10 mg ซํ้าไดทุก 10 to 15 นาที และในเด็ก : 0.2 - 0.5 

mg/kg ซํ้าไดทกุ 5 นาท ี 
หรือ Lorazepam ; ในผูใหญ : 2 to 4 mg และในเด็ก : 0.05 - 0.1 mg/kg 

o พิจารณาให Phenobarbital หรือ propofol ถามีการชักเกดิขึ้น หลังได diazepam 30 mg 
(ในผูใหญ) หรือ10 mg (ในเด็ก > 5 ป) 
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o ติดตามภาวะ hypotension, dysrhythmias, respiratory depression, และความจําเปนใน
การใสทอชวยหายใจ (endotracheal intubation)  
ประเมินภาวะ hypoglycemia, electrolyte disturbances, และ hypoxia 

− Hypotension ใหisotonic fluid 10 to 20 mL/kg. ถายังคงมีความดันโลหิตต่ํา ใหdopamine (5 
to 20 mcg/kg/min)หรือ norepinephrine (ผูใหญ เร่ิมใหที0่.5 to 1 mcg/min; ในเด็กเริม่ใหที่ 
0.1 mcg/kg/min); และปรับเพิ่มขึ้นจนตอบสนอง 

− Nitrite Therapy – Amyl nitrite ทางการหายใจ, หรือ Sodium nitrite ทาง IV มีประโยชนใน
การฟอรม sulfmethemoglobin พิจารณาใหในรายอาการรุนแรง ทันทีทีสั่มผัส 

− Acute lung injury 
o รักษาระดับ ventilation และoxygenation ไว รวมกับประเมิน arterial blood gas หรือ 

pulse oximetry เปนระยะๆ monitoring 
o อาจมีความจําเปนในการใช PEEP และ mechanical ventilation ตั้งแตเร่ิมแรก 
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Irritant Airborne Toxicants 
 

: Ammonia, Bromine, Chlorine, Chlorine dioxide, Dibroane, Ethylene oxide, 
Formaldehyde, Hydrogen chloride, Hydrogen fluoride, Methyl isocyanate, Nitrogen 
dioxide, Ozone, Phosgene, Sulfur dioxide 
 
Acute Effects 

− ระคายเคืองเยือ่บุ(Mucous membrane irritation) 
− Cough 
− Stridor 
− Dyspnea 
− Noncardiogenic pulmonary edema 

 
Water-soluble airborne toxicants 
: Ammonia, Bromine, Chlorine, Chlorine dioxide, Dibroane, Ethylene oxide, 
Formaldehyde, Hydrogen chloride, Hydrogen fluoride, Methyl isocyanate, Sulfur 
dioxide 

− เกิดการระคายเคืองตางๆอยางฉับพลันหลังสัมผัส ไดแก ตา จมูก ปาก และลําคอ ทําใหเกิด 
น้ําตาไหล น้ํามูกไหล ไหมในปากและลําคอ 

− ไดแก Chlorine gas, Ammonia, Sulfur dioxide, Acid aerosol (Hydrochloric, Sulfuric, 
Chromic, & Hydrofluoric acid) 

− Low – moderate exposure 
o ระคายเคืองเยือ่บุ ทําใหน้ําตาไหล, น้ํามูกไหล, และไหมที่ปาก & ใบหนา (เปนสิ่งสําคัญ

ที่เตือนใหผูประสบหลีกหนีได) 
− Higher exposure 

o ไอ, ระคายเคืองทางเดินหายใจ(respiratory irritation), และสามารถทําใหเกิด 
laryngospasm & lower respiratory tract injury (pulmonary edema, Acute respiratory 
distress syndrome; ARDS)  

o ซ่ึง lower respiratory tract injury จะขึน้เกดิทันทีในชัว่โมง หลังสัมผัส 
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Water-insoluble airborne toxicants 
: Nitrogen dioxide, Ozone, Phosgene 

− โดยทั่วไปไมทําใหเกิดอาการที่เยื่อบุ(mucous membrane) และทางเดนิหายใจสวนบน (มี
คุณสมบัติในการเตือนไมด)ี 

− แตเปนสาเหตขุอง lower respiratory tract injury รวมถึง non-cardiogenic pulmonary edema 
และ bronchiolitis obliterans 

− อาการอาจเกิดขึ้นชาเปนหลายช่ัวโมง ตามหลังการสัมผัส 
 

Water-soluble airborne toxicants 
: Ammonia, Bromine, Chlorine, Chlorine dioxide, Dibroane, Ethylene oxide, 
Formaldehyde, Hydrogen chloride, Hydrogen fluoride, Methyl isocyanate,  
Sulfur dioxide  

 
: Ammonia 
คุณสมบัติ : ไมมีสี, กล่ินฉุนเฉพาะ (Sharp, cloying, repellent or Pungent, suffocating odor or Very  
pungent odor, characteristic of drying urine) 
Metabolism & Mechanism of Action : เปน highly water-soluble alkaline gas ทําใหเกิดการระคายเคือง
ทางเดินหายใจสวนบนอยางรุนแรง, ความรุนแรงการบาดเจ็บขึ้นกับ ความเขมขน และระยะเวลาในการ
สัมผัส 

− ระคายเคืองเยือ่บุ 
− ไอ, ไอเปนเลอืด, อักเสบของกลองเสียง  
− หลอดลมหดตวั, มีการอุดกั้นระบบการหายใจสวนตน, pulmonary edema 

Laboratory: 
− Ammonia blood levels ไมมปีระโยชนในการระบุการสมัผัส 
− Chest X ray ไมพบความผิดปกติในระยะเฉียบพลัน, ซ่ึงอาจใชเวลา 48 ชม.หลังสัมผัสและ

เร่ิมมีอาการจึงตรวจพบความผิดปกติได 
− Lung function test (ในอาการเรื้อรัง) 
− CBC (30% of bovine lymphocytes ตายจาก ammonia ระหวางการบม 72 ชม.) 

Treatment Overview:  
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− Decontamination 
o ยายผูปวยมารบัอากาศบริสุทธิ์  
o ติดตามภาวะrespiratory distress ; ถามีอาการไอ หรือหายใจลําบากเกิดขึน้  ตองประเมนิ 

respiratory tract irritation, bronchitis, หรือ pneumonitis; ให O2 และอุปกรณชวยหายใจ
เมื่อจําเปน, Inhaled beta2 agonist และ oral/parenteral corticosteroids เมื่อมี 
bronchospasm 

− Acute lung injury 
o รักษาระดับ ventilation และoxygenation ไว รวมกับประเมิน arterial blood gas หรือ 

pulse oximetry เปนระยะๆ monitoring 
o อาจมีความจําเปนในการใช PEEP และ mechanical ventilation ตั้งแตเร่ิมแรก 

 
: Bromine 
คุณสมบัติ : ระเหยเปนไอสีแดง, กล่ิน Suffocating odor 

− ระคายเคืองทางเดินหายใจ และเยื่อบุตางๆ 
− ไอ 
− หลอดลมหดตวั 
− บวมของทางเดินหายใจสวนบน  
− delayed pulmonary edema 
− (มีรายงานการพบอาการ ปวดศีรษะ และวงิเวียน) 

Laboratory: - 
Treatment Overview:  

− ติดตามภาวะrespiratory distress  
o ถามีอาการไอ หรือหายใจลําบากเกิดขึน้  ตองประเมิน respiratory tract irritation, 

bronchitis, หรือ pneumonitis; ให O2 และอปุกรณชวยหายใจเมื่อจําเปน, Inhaled beta2 
agonist และ oral/parenteral corticosteroids เมื่อมี bronchospasm 

− Acute lung injury 
o รักษาระดับ ventilation และoxygenation ไว รวมกับประเมิน arterial blood gas หรือ 

pulse oximetry เปนระยะๆ monitoring 
o อาจมีความจําเปนในการใช PEEP และ mechanical ventilation ตั้งแตเร่ิมแรก 

− ติดตาม arterial blood gases,chest x-ray, and pulmonary function tests ถามีระคายเคอืง
ทางเดินหายใจ หรือกดการหายใจ(respiratory depression)  

 



 21

: Chlorine และ Chlorine dioxide 
คุณสมบัติ : กาซสีเขียวเหลือง, Suffocating odor  

− ระคายเคืองเยือ่บุ 
− คล่ืนไส, ปวดศีรษะ, วิงเวยีน, เปนลม, กลามเนื้อออนแรง 
− Epigastric pain, รูสึกอึดอัด, รอนในหนาอก 
− หลอดลมหดตวั, กดระบบการหายใจ, มีการอุดกั้นระบบการหายใจสวนตน, ปอดบวมน้ํา 
− ภาวะลมเหลวระบบไหลเวียนโลหิต(จากการขาดO2) 

Laboratory: 
− ความเขมขน Chlorine ในเลอืดไมมีประโยชนทางการแพทย 
− No specific lab work (CBC, electrolytes, urinalysis) มีความจําเปนถาไมมีขอบงชี้อ่ืน 
− ตรวจติดตาม pulse oximetry, arterial blood gases, chest radiograph, และ pulmonary 

function tests ในผูปวยที่มี persistent respiratory symptoms 
Treatment Overview:  

− ยายออกมารับอากาศบริสุทธิ์, ติดตามภาวะrespiratory distress  
o ถามีอาการไอ หรือหายใจลําบากเกิดขึน้  ตองประเมิน respiratory tract irritation, 

bronchitis, หรือ pneumonitis; ให O2 และอปุกรณชวยหายใจเมื่อจําเปน, Inhaled beta2 
agonist และ oral/parenteral corticosteroids เมื่อมี bronchospasm 

− ให humidified O2 ถามีอาการทางเดินหายใจ, พนยาดวย 5% Sodium bicarbonate มีรายงาน
ผลที่ดีขึ้นอยางมาก (แตไมแนะนําใหใชกบัทุกราย เนื่องจากยังขาดการศึกษารับรองถึงความ
ปลอดภัย และประสิทธิภาพ) 

− ถามีอาการให Chest X-ray เปนพื้นฐาน  
− ติดตามการทํางานระบบหายใจเปนเวลา 24 ชม. เพื่อยืนยนัวา pulmonary edema ไมเกดิขึ้น 
− ตรวจเยื่อบุตาง ตา และผิวหนงั ใหแนใจวาผลกระทบจากการกัดกรอนไมเกิดขึ้น 
− จัดการทางเดนิหายใจในผูปวยที่มีรองรอยการไหม หรือบวมของทางเดินหายใจสวนบน  
− Acute lung injury 

o รักษาระดับ ventilation และoxygenation ไว รวมกับประเมิน arterial blood gas หรือ 
pulse oximetry เปนระยะๆ monitoring 

o อาจมีความจําเปนในการใช PEEP และ mechanical ventilation ตั้งแตเร่ิมแรก 
− รักษาหลอดลมหดตวั ดวย inhaled beta adrenergic agonists 
− การรักษาดวย Steroid  อาจจะมีประโยชน แตยังขาดขอมลูถึงประสิทธิภาพ 
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: Ethylene oxide(ETO) 
คุณสมบัติ : ไมมีสี, กล่ินหวาน/ ether-like odor/ Reminiscent of bruised apples 
ระคายเคืองเยือ่บุ 

− ปวดศีรษะ, เหน็บชา, เวยีนบานหมุน, ชัก 
− คล่ืนไส, อาเจียนทองเสีย, ปวดทอง 
− เหนื่อย, ไอ, ปอดบวม, pulmonary edema, ระบบหายใจลมเหลว 
− spontaneous abortions และผลกระทบทางระบบสืบพันธุอ่ืนๆ 
− (มีความเกี่ยวของกับ leukemia, stomach, brain and pancreatic cancer, lymphatic cancer) 

Laboratory: 
− CXR เพื่อดู pulmonary involvement 

Treatment Overview:  
− ยายออกมารับอากาศบริสุทธิ์, ติดตามภาวะrespiratory distress  

o ถามีอาการไอ หรือหายใจลําบากเกิดขึน้  ตองประเมิน respiratory tract irritation, 
bronchitis, หรือ pneumonitis; ให O2 และอปุกรณชวยหายใจเมื่อจําเปน, Inhaled beta2 
agonist และ oral/parenteral corticosteroids เมื่อมี bronchospasm 

− ถอดเสื้อผา และลางตัว 
− ถามีการหายใจเอาETOเขาไปปริมาณชัดเจน ใหนอนรพ.ทันที และสังเกตอาการ 72 ชม. 

เนื่องจากอาจเกิด delayed onset of pulmonary edema 
− Acute lung injury 

o รักษาระดับ ventilation และoxygenation ไว รวมกับประเมิน arterial blood gas หรือ 
pulse oximetry เปนระยะๆ monitoring 

o อาจมีความจําเปนในการใช PEEP และ mechanical ventilation ตั้งแตเร่ิมแรก 
 
: Formaldehyde 
คุณสมบัติ : ไมมีสี, Pungent, suffocating odor 

− ระคายเคืองเยือ่บุ 
− ปวดศีรษะ, คล่ืนไส, วิงเวยีน 
− ไอ, แนนหนาอก, หืด, หลอดลมอักเสบ, reactive airways dysfunction, pulmonary edema 
− CNS depression 
− Hepatotoxicity, Membranous nephropathy 
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− Hypersensitivity 
Laboratory: 

− ไมมีการใช Formaldehyde plasma level  
− Pulmonary function testing และ nasal/ bronchial provocation tests อาจจะมีขอบงชีใ้นรายที่

ทีอาการ /อาการแสดง reactive airways dysfunction 
Treatment Overview:  

− ยายออกมารับอากาศบริสุทธิ์, ติดตามภาวะrespiratory distress  
o ถามีอาการไอ หรือหายใจลําบากเกิดขึน้  ตองประเมิน respiratory tract irritation, 

bronchitis, หรือ pneumonitis; ให O2 และอปุกรณชวยหายใจเมื่อจําเปน, Inhaled beta2 
agonist และ oral/parenteral corticosteroids เมื่อมี bronchospasm 

 
: Hydrogen chloride 
คุณสมบัติ : ไมมีสี, Pungent/ irritating odor  

− ระคายเคืองเยือ่บุ/ ไหม 
− ปวดศีรษะ, ใจสั่น 
− คล่ืนไส, วิงเวยีน 
− ไอ, แนนหนาอก, หืด, หลอดลมอักเสบ, reactive airways dysfunction, pulmonary edema 

Laboratory: 
− ถามีหลักฐาน respiratory tract irritation or respiratory depression ใหตดิตาม arterial blood 

gases, chest x-ray, และ pulmonary function tests 
Treatment Overview:  

− ยายออกมารับอากาศบริสุทธิ์, ติดตามภาวะrespiratory distress  
o ถามีอาการไอ หรือหายใจลําบากเกิดขึน้  ตองประเมิน respiratory tract irritation, 

bronchitis, หรือ pneumonitis; ให O2 และอปุกรณชวยหายใจเมื่อจําเปน, Inhaled beta2 
agonist และ oral/parenteral corticosteroids เมื่อมี bronchospasm 

− Acute lung injury 
o รักษา ventilation และoxygenation ไวรวมกับประเมิน arterial blood gas หรือ pulse 

oximetry เปนระยะๆ monitoring 
o อาจมีความจําเปนในการใช PEEP และ mechanical ventilation ตั้งแตเร่ิมแรก 
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− Hypotension ใหisotonic fluid 10 to 20 mL/kg. ถายังคงมีความดันโลหิตต่ํา ใหdopamine (5 
to 20 mcg/kg/min)หรือ norepinephrine (ผูใหญ เร่ิมใหที0่.5 to 1 mcg/min; ในเด็กเริม่ใหที่ 
0.1 mcg/kg/min); และปรับเพิ่มขึ้นจนตอบสนอง 

− ถามี bronchospasm และ wheezing เกิดขึ้น พิจารณาใหยาทางลมหายใจตามอาการ 
− ถามี หลอดลมหดตวั หรือ wheezing เกิดขึน้ พิจารณารกัษาดวย inhaled sympathomimetic 

agents 
− การระคายเคืองทางเดินหายใจ ถารุนแรงสามารถกลายเปน pulmonary edema ซ่ึงบางราย

อาจจะเกิดขึ้นชาถึง 24-72 ชม. หลังสัมผัส 
− การรักษาในกระตายดวย Isoproterenol และ Aminophylline สามารถลด increased 

pulmonary artery pressure, vascular permeability, และ fluid-flux 
 
: Hydrogen fluoride (HF) 
คุณสมบัติ : ไมมีสี, Strong, irritating odor  

− ระคายเคืองเยือ่บุ/ ไหม 
− คล่ืนไส, ทองเสีย, ปวดทอง (Systemic poisoning) 
− เหนื่อย, ไอ, แนนหนาอก, หลอดลมหดตัว, หลอดลมอักเสบ, chemical pneumonitis, upper 

airway obstruction, lung injury, noncardigenic pulmonary edema, ARDS, respiratory 
failure 

− อาจเกิด Systemic toxicity จากการสูดดม (แตไมพบการรายงาน, ในผูที่ไมอาการทางเดิน
หายใจ 

− Hypocalcemia HyperK 
Laboratory: 

− Serum electrolytes รวมกับ serial total/ ionized calcium, magnesium, และ potassium levels 
− Total calcium อาจไมไดสะทอนถึง true hypocalcemia, การรักษาควรมุงดูอาการและอาการ

แสดงของ toxicity 
− Serum fluoride level อาจจะชวยยืนยันการสัมผัส HF 
− Cardiac monitoring : serial ECGs เพื่อดู sign ของ hypocalcemia (prolonged QTc interval) 

และ hyperkalemia (peaked T waves) 
Treatment Overview: (as Hydrofluoric acid) 

− ยายออกมารับอากาศบริสุทธิ์, ติดตามภาวะrespiratory distress  
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o ถามีอาการไอ หรือหายใจลําบากเกิดขึน้  ตองประเมิน respiratory tract irritation, 
bronchitis, หรือ pneumonitis; ให O2 และอปุกรณชวยหายใจเมื่อจําเปน, Inhaled beta2 
agonist และ oral/parenteral corticosteroids เมื่อมี bronchospasm 

− Acute lung injury 
o รักษาระดับ ventilation และoxygenation ไว รวมกับประเมิน arterial blood gas หรือ 

pulse oximetry เปนระยะๆ monitoring 
o อาจมีความจําเปนในการใช PEEP และ mechanical ventilation ตั้งแตเร่ิมแรก 

− การสังเกตการณ 
o สังเกตผูปวยทีสั่มผัสทางลมหายใจอยางระมัดระวัง สําหรับการพัฒนาอาการ/อาการ

แสดงของระบบอื่นๆ และรักษาตามอาการเมื่อมีความจําเปน 
o อาการ และอาการแสดงของ pulmonary edema อาจจะเกดิชาถึง 24-72ชม. ในบางราย 

− ในการรักษาเบื้องตน  
o ให 100% O2 (humidified supplemental oxygen) รวมกับอุปกรณชวยหายใจ 
o ถาสัมผัสที่ผิวหนัง และตา ควรลางดวยน้ํามากๆ 
o อาการจากการสูดดมเล็กไมมาก อาจรักษาดวย 2.5% calcium gluconate nebulization 

 
: Methyl isocyanate (MIC) 
คุณสมบัติ : ไมมีสี, Sharp, unpleasant odor  

− ระคายเคืองเยือ่บุ 
− ไอ (เปนอาการแรกๆที่พบจากการสํารวจ) 
− อุจจาระ, ปสสาวะราด, อาเจยีน รวมกับcolicky abdominal pain 
− เหนื่อย, acute lung injury, focal atelectasis, local inflammation, มักตายจาก Lung tissue 

damage 
− ออนแรง, เปนลม. ตาย(ภายในไมกี่นาท)ี 
− ทําใหการทํางานของตับลดลง 
− ทําใหเกิด Renal tubular acidosis และบวม 

Laboratory: 
− ติดตาม ECG, chest x-ray, pulse oximetry, peak air flows, arterial blood gases, serum 

electrolytes, and renal and hepatic function ในผูปวยที่มอีาการ 
Treatment Overview:  
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− Primarily supportive รวมกบัเนนภาวะคุกคามของ pulmonary irritation และรักษาระดับการ
ไหลเวยีนอากาศและออกซิเจนใหเพยีงพอ 

− ใหนอนรพ. และสังเกตการณเปนเวลา 72 ชม. เพื่อระบ ุlate onset ของ acute lung injury 
(pulmonary edema) 

− ประเมิน chest x-ray, FEV 1, และ arterial blood gases 
− Acute lung injury 

o รักษาระดับ ventilation และoxygenation รวมกับประเมิน arterial blood gas หรือ pulse 
oximetry เปนระยะๆ monitoring 

o อาจมีความจําเปนในการใช PEEP และ mechanical ventilation ตั้งแตเร่ิมแรก 
− หลอดลมหดตวั รักษาตามอาการดวย O2, bronchodilators, และ steroids 

 
: Sulfur dioxide 
คุณสมบัติ : ไมมีสี, Strong suffocating odor/ Irritating odor  

− ระคายเคืองเยือ่บุ/ ผิวหนัง 
− สําลัก, ไอ, จาม, น้ํามูกไหล, wheezing, เหนื่อย, เขียว, เจบ็หนาอก, หายใจไมออก, หลอดลม

หดตวั, หลอดลมอักเสบ, ปอดอักเสบ, ทางเดินอากาศสวนบนบวมและอุดตัน 
(การตายอาจมาจาก pulmonary edema, systemic acidosis or respiratory arrest) 

− คล่ืนไส, อาเจียน, ออนเพลีย, ปวดทอง 
− สังเกต Maternal toxicity และ embryotoxicity 

Laboratory: 
− Chest x-ray และ arterial blood gases/ pulse oximetry เปนbaseline ควรทําในรายที่มอีาการ

แสดงทางเดนิหายใจ ตามหลังการสัมผัสทางการหายใจอยางชัดเจน  
Treatment Overview:  

− ยายออกมารับอากาศบริสุทธิ์, ติดตามภาวะrespiratory distress  
o ถามีอาการไอ หรือหายใจลําบากเกิดขึน้  ตองประเมิน respiratory tract irritation, 

bronchitis, หรือ pneumonitis; ให O2 และอปุกรณชวยหายใจเมื่อจําเปน, Inhaled beta2 
agonist และ oral/parenteral corticosteroids เมื่อมี bronchospasm 

− ให 100% O2 (humidified supplemental oxygen) รวมกับอุปกรณชวยหายใจ 
− Endotracheal intubation, cricothyroidotomy, หรือ tracheostomy อาจจะจําเปน ถาเกดิ upper 

airway obstruction ขึ้น 
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− inhaled sympathomimetic bronchodilator อาจมีประโยชนเพื่อรักษาหลอดลมหดตวั  
− การใช Steroid ยังมีขอโตแยง, Antibiotics อาจมีประโยชนสําหรับ ปอดติดเชื้อแทรกซอน 
− Acute lung injury 

o รักษาระดับ ventilation และoxygenation ไว รวมกับประเมิน arterial blood gas หรือ 
pulse oximetry เปนระยะๆ monitoring 

o อาจมีความจําเปนในการใช PEEP และ mechanical ventilation ตั้งแตเร่ิมแรก 
 

Water-insoluble airborne toxicants 
: Nitrogen dioxide, Ozone, Phosgene 

 
: Nitrogen dioxide 
คุณสมบัติ : กาซสีแดง-น้ําตาล(Red to brown gas), Irritating odor/ Pungent, acrid odor/ Sweetish, acrid 
Metabolism & Mechanism of Action : จะกลายเปน nitric acid เมื่อสัมผัสกับน้ํา 
โดยทั่วไปมักไมมีอาการ อาจมีไอ, ออนเพลีย, คล่ืนไส (เพียงเล็กนอย) และตามมาดวย pulmonary edema 
ถึงตายได 

Acute effect (First stage, ซ่ึงอาจจะไมเกิดขึ้นภายใน 1-2 ชม. แตเปนหลายๆ ชม.) 
− หัวใจเตนเร็ว 
− หอบเหนื่อย, fine crackles และ wheezing, cyanosis 
− (บางสวนจะมีเพียงเหนื่อย และไอ และคอยๆดีขึ้นใน 2-3 สัปดาห) 
− (มีการรายงานอาการสับสน, ไมรูสติ, คล่ืนไส, ปวดทอง, เหลือง, Methemoglobinemia) 

Second stage 
− ไข และสั่น(อยางฉับพลัน) 
− เหนื่อยรุนแรงขึ้น, cyanosis, และ pulmonary edema(4-24 ชม.) 
− (ไมมีความสัมพันธระหวางความรุนแรงของ first และ second stages)  

Recovery stage 
− อาการอาจกลบัเปนปกติ หรือยังเหลือการสูญเสียสมรรถภาพปอดบางระดับ 

Laboratory: 
− ติดตาม pulmonary function 
− Posterior/anterior chest x-ray อาจจะชวยในการวนิิจฉัย และพยากรณโรค 
− ติดตามภาวะ methemoglobin 
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Treatment Overview:  
− ยายออกมารับอากาศบริสุทธิ์, ติดตามภาวะrespiratory distress  

o ถามีอาการไอ หรือหายใจลําบากเกิดขึน้  ตองประเมิน respiratory tract irritation, 
bronchitis, หรือ pneumonitis; ให O2 และอปุกรณชวยหายใจเมื่อจําเปน, Inhaled beta2 
agonist และ oral/parenteral corticosteroids เมื่อมี bronchospasm 

− การรักษา toxic pulmonary edema จากการสูดดม nitric oxide  
o ควรมุงตรงเพือ่แกไข ventilatory failure โดยให O2 ผานอุปกรณชวยการหายใจ

(assisting ventilation) 
o ในรายที่มี toxic bronchiolitis การรักษาดวย steroids อาจจะมีประโยชน ในการลด

ปริมาณการอกัเสบ 
o Methemoglobinemia และ mild acidosis อาจเกิดขึน้ แตการรักษาจําเพาะอาจจะไมมี

ประโยชน 
− Acute lung injury 

o รักษาระดับ ventilation และoxygenation ไว รวมกับประเมิน arterial blood gas หรือ 
pulse oximetry เปนระยะๆ monitoring 

o อาจมีความจําเปนในการใช PEEP และ mechanical ventilation ตั้งแตเร่ิมแรก 
− Methemoglobinemia 

o ให 1 - 2 mg/kg ของ 1% methylene blue ทาง iv อยางชาๆ ในรายที่มีอาการ, อาจตองมีการ
ใหเพิ่มอกี 

− อาการทางเดินหายใจอาจเกิดขึ้นตามมาภายหลัง(delay) ผูปวยทกุคนที่มกีารสัมผัสอยาง
ชัดเจน ควรไดรับการสังเกตการณอยางนอย 48 ชม. 

 
: Ozone 
คุณสมบัติ : ไมมีสี-สีฟา, มีกล่ินเมื่อนอยกวา 2 ppm.  Pungent odor/ Very pungent odor 
Metabolism & Mechanism of Action : พิษของ ozone จะเพิ่มขึ้นเมื่อสัมผัสกับสารoxidant อ่ืนๆใน
ส่ิงแวดลอม 

− ระคายเคืองเยือ่บุ และผิวหนงัได 
− งวง, วิงเวยีน, ปวดศีรษะ, ออนเพลีย (มีรายงาน) 
− เบื่ออาหาร, คล่ืนไส, อาเจียน 
− ลานสายตา(visual field)เปล่ียนแปลง, ชีพจรชาลง, ความดันลดลง 
−  ไอ, เหนื่อยหอบ(หายใจเรว็, ไมลึก: < 30นาที หลังสัมผัส, เปนมากสุด 12-24 ชม.ตอมา) 
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− Acute lung injury; pulmonary congestion, edema, และ hemorrhage(อาจมี 
bronchopneumonia, bronchitis, และ bronchiolitis) 

− เพิ่มการตอบสนองของหลอดลมตอ allergen ในผูที่เปน หอบหืดและเยือ่จมูกอักเสบจาก
ภูมิแพ 

− พบเม็ดเลือดแดงเปลี่ยนรูป และHemolysis ได 
Laboratory: 

− ทําปฏิกิริยาอยางรวดเร็วกับเซลลเนื้อเยื่อ(cellular tissue), และจะไมพบใน เลือด หรือซีร่ัม 
− การเหนีย่วนํา glutathione perioxidase system เปนการตรวจวัดที่ไวตอการสัมผัสโอโซน 

Treatment Overview:  
− ยายออกมารับอากาศบริสุทธิ์, ติดตามภาวะrespiratory distress  

o ถามีอาการไอ หรือหายใจลําบากเกิดขึน้  ตองประเมิน respiratory tract irritation, 
bronchitis, หรือ pneumonitis; ให O2 และอปุกรณชวยหายใจเมื่อจําเปน, Inhaled beta2 
agonist และ oral/parenteral corticosteroids เมื่อมี bronchospasm 

− ผูปวยที่เหงื่อแตก, ไอ และลมพับ(collapse) ไดรับ O2รักษาอาการจะทุเลาลง และอาการ
ทั้งหมดจะหายไปภายใน 2 วัน 

− Acute lung injury 
o รักษาระดับ ventilation และoxygenation ไว รวมกับประเมิน arterial blood gas หรือ 

pulse oximetry เปนระยะๆ monitoring 
o อาจมีความจําเปนในการใช PEEP และ mechanical ventilation ตั้งแตเร่ิมแรก 

− การรักษาแบบประคับประคอง และรักษาโดยตรงเพื่อใหการปอดทํางานอยางเพยีงพอ, มี
รายงาน Systemic  toxicity จากการสัมผัสโอโซนในอุตสาหกรรม 

− Vitamin E(Dietary) ยังขาดขอมูลยืนยันในมนุษย สําหรับการตานปฏิกิริยา peroxidation of 
unsaturated fatty acids 

  
: Phosgene 
คุณสมบัติ : ไมมีสี, Suffocating odor/ new-mown hay or cut green corn(0.5ppm) และ strong, stifling,  
unpleasant odor(ที่ความเขมขนสูง) 

− ระคายเคืองเยือ่บุได 
− หายใจไมออก-สําลัก, แนนหนาอก, หอบเหนื่อยอยางรุนแรง, pulmonary edema, ไอ, เสมหะ

ปนเลือด (foaming bloody sputum) อาการอาจจะชา ถึง 24-72 ชม. 
− คล่ืนไส, อาเจียน 
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− หัวใจลมเหลว(จาก pulmonary edema) 
− Hemoconcentration (อาจเกดิขึ้นจาก capillary leakage)  

Laboratory: 
− Plasma phosgene levels ไมมีประโยชนทางการแพทย 
− ติดตาม arterial blood gases และ/หรือ pulse oximetry, pulmonary function test, และ chest 

x-ray ในผูปวยที่การสัมผัสอยางชัดเจน 
− แนะนําทํา Serial chest x-rays ถามีการสัมผัสอยางชัดเจน คาดวาผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นชา 
− ติดตามสมดุลน้ํา(Monitor fluid balance) ถา pulmonary edemaกําลังเกิดขึ้น ECG, peak air 

flows, serum electrolytes, and renal and hepatic function ในผูปวยที่มอีาการ 
− ติดตามสภาวะของปอด(Monitor pulmonary status) อยางใกลชิด 

Treatment Overview:  
− ยายออกมารับอากาศบริสุทธิ์, ติดตามภาวะrespiratory distress  

o ถามีอาการไอ หรือหายใจลําบากเกิดขึน้  ตองประเมิน respiratory tract irritation, 
bronchitis, หรือ pneumonitis; ให O2 และอปุกรณชวยหายใจเมื่อจําเปน, Inhaled beta2 
agonist และ oral/parenteral corticosteroids เมื่อมี bronchospasm 

− สังเกตผูปวยทีสั่มผัสทางลมหายใจอยางระมัดระวัง สําหรับการพัฒนาอาการ/อาการแสดง
ของระบบอื่นๆ และรักษาตามอาการเมื่อมีความจําเปน 

− แนะนําใหติดตามอาการเปนเวลา 12-24 ชม. หลังการสัมผัส 
− Acute lung injury 

o รักษาระดับ ventilation และoxygenation ไว รวมกับประเมิน arterial blood gas หรือ 
pulse oximetry เปนระยะๆ  

o อาจมีความจําเปนในการใช PEEP และ mechanical ventilation ตั้งแตเร่ิมแรก 
− จากการศึกษาในสัตวและการทดลอง แนะนําวาการรักษาดังตอไปนี้ อาจจะมีประโยชนใน

ผูปวยสัมผัสอยางเพยีงพอทีจ่ะเสี่ยงสําหรับ pulmonary edema (a dose of 50 ppm x นาที 
หรือ มากกวา): 
o 1. Ibuprofen: 800 mg ทุก 8 -12 ชม.  
o 2. Methylprednisolone 1 gm IV 
o 3. Terbutaline aerosol or subcutaneously; ปริมาณที่เหมาะสมยังไมม ี
o 4. N-acetylcysteine 10 ml of 20% solution aerosolized 
o 5. Aminophylline 5 mg/kg loading dose ตามดวย 1 mg/kg ทุก 8 - 12 ชม. 
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Other Airborne Respiratory Toxicants 
 
: Arsine, Phosphene, Methyl bromide 
 
: Arsine 
คุณสมบัติ : ไมมีสี, Garlic odor 
Metabolism & Mechanism of Action : เปนกาซที่มีความเปนพิษสูง สามารถตายจากการสูดดมไดจาก 
hemolysis และ secondary renal failure 

− Hemolysis phase  
o ออนเพลีย, ปวดศีรษะ, เบื่ออาหาร, คล่ืนไส, อาเจียน, หิวน้ํา, ปวดทอง, muscle cramp, 

hypotension 
− Post-hemolysis phase  

o การทํางานไตผิดปกติ(Oliguria to Anuria), เหลือง, hepatomegaly 
Laboratory: 

− Blood arsenic levels สูง 200 mcg/dl(ปกติ < 20 mcg/dL) 
− First 24-hour urine for arsenic ควรทําเปนแนวทางปฏบิัติ และspot urine for quantitative 

arsenic (ในประชากรทั่วไป arsenic levels < 20 mcg/L, ผูสัมผัสจากการทํางานเปนประจํา 
จะสูงถึง 50 mcg/L) 
o Spot urine : อาจไมบอกถึงการสัมผัสที่แทจริง เพราะอาหารบางประเภททําให As สูงได

(เชน อาหารทะเล, สาหรายทะเล, ไวนแดง, บุหร่ี) 
o ควรหยดุการกนิอาหารดังกลาว 48-72 ชม. กอนการเก็บ 24-hour urinary arsenic  
o chest x-ray และ arterial blood gases/ pulse oximetry เปนbaseline ควรทําในรายที่มี

อาการแสดงทางเดินหายใจ ตามหลังการสัมผัสทางการหายใจอยางชัดเจน  
− Electrolyte, BUN, Cr, Free hemoglobin level, EKG 
− การติดตามการสัมผัสจากงาน ควรตรวจ CBC(ดูจํานวน RBC, ความเขมขน, รูปราง), 

urinalysis และ 24-hour quantitative urine for arsenic ซ่ึงควรทําทุก 6 เดือน 
Treatment Overview:  

− ยายออกมารับอากาศบริสุทธิ์, ติดตามภาวะrespiratory distress  
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o ถามีอาการไอ หรือหายใจลําบากเกิดขึน้  ตองประเมิน respiratory tract irritation, 
bronchitis, หรือ pneumonitis; ให O2 และอปุกรณชวยหายใจเมื่อจําเปน, Inhaled beta2 
agonist และ oral/parenteral corticosteroids เมื่อมี bronchospasm 

− ใหสารน้ําอยางเพียงพอ เพราะมีโอกาสเกดิ severe hemolysis, ควรตรวจความเพียงพอของO2 
(oxygenation) รวมกับมีความจําเปนที่ตองให O2 ทดแทน  
o ในรายที่มี severe hemolysis : ใหสารน้ํา รวมกับ alkaline solutions และใชยาขับ

ปสสาวะ เชน furosemide 
− Hypotension ใหisotonic fluid 10 to 20 mL/kg. ถายังคงมีความดันโลหติต่ํา ใหdopamine (5 

to 20 mcg/kg/min)หรือ norepinephrine (ผูใหญ เร่ิมใหที0่.5 to 1 mcg/min; ในเด็กเริม่ใหที่ 
0.1 mcg/kg/min); และปรับเพิ่มขึ้นจนตอบสนอง 

− Chelation ไมมีประโยชน เพราะไมไดอยูในรูป arsenic metal 
− Hemolysis 

o ถาเปนมาก Exchange transfusion อาจใชเพื่อกําจัด plasma hemoglobin, รวมกับ 
Hemodialysis เพื่อรักษาการทํางานของไต 

− EKG : ควรทํา เพื่อดู ความผดิปกติของ ST segment และ ventricular dysrhythmias 
 
: Phosphene 
คุณสมบัติ : ไมมีสี, Garlic odor 
Metabolism & Mechanism of Action : อวยัวะที่ตองการ O2 มากจะมีความไวตอการถูกทําลายเปนพิเศษ 
เชน สมอง ไต หัวใจ และตับ 

− ระคายเคืองเยือ่บุ และปอด 
− ปวดศีรษะ, วิงเวียน, ออนแรง 
− ไอ, หายใจหอบ, แนนหนาอก  
− หัวใจเตนเร็ว และความดันโลหิตต่ํา, dilation of  heart, hyperemia of visceral organs และ 

delayed onset severe pulmonary edema (ไดรับปริมาณมาก - Ventricular dysrhythmias) 
− ตัวเหลือง, Proteinuria และ acute renal failure (อาจพบได) 
− ซึม, ไมรูตัว, เดินเซ, ชัก, โคมา 
− Hypomagnesemia, hypermagnesemia และ hypokalemia (อาจพบได) 

Laboratory: 
− Plasma phosphine levels ไมมีการใชกัน และไมมีประโยชน 
− ติดตาม pulse oximetry และ/หรือ ABG และ CXR ในผูปวยที่มีอาการทางเดินหายใจ 
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− ติดตาม Hb และ Hct, serum electrolytes(รวมถึง magnesium), renal function, liver enzymes, 
bilirubin, urinalysis และ urine output ในผูปวยที่มีอาการ 

− continuous cardiac monitoring และ ทํา EKG ในผูที่การสัมผัสอยางชัดเจน 
Treatment Overview:  

− ยายออกมารับอากาศบริสุทธิ์, ติดตามภาวะrespiratory distress  
o ถามีอาการไอ หรือหายใจลําบากเกิดขึน้  ตองประเมิน respiratory tract irritation, 

bronchitis, หรือ pneumonitis; ให O2 และอปุกรณชวยหายใจเมื่อจําเปน, Inhaled beta2 
agonist และ oral/parenteral corticosteroids เมื่อมี bronchospasm 

− ให O2 
− Acute lung injury 

o รักษาระดับ ventilation และoxygenation ไว รวมกับประเมิน arterial blood gas หรือ 
pulse oximetry เปนระยะๆ monitoring 

o อาจมีความจําเปนในการใช PEEP และ mechanical ventilation ตั้งแตเร่ิมแรก 
− ตดิตามปริมาณ น้ํา และเกลอืแรในรางกายอยางใกลชิด 
− ติดตามการทํางานของ หัวใจ, ตับ, และไต อยางใกลชิด 
− หากมีการชกั(Seizures) 

o ให benzodiazepine IV ไดแก  
 Diazepam ; ในผูใหญ : 5 to 10 mg ซํ้าไดทุก 10 to 15 นาที และในเด็ก : 0.2 - 0.5 

mg/kg ซํ้าไดทกุ 5 นาท ีหรือ Lorazepam ; ในผูใหญ : 2 to 4 mg และในเด็ก : 0.05 - 
0.1 mg/kg 

o พิจารณาให Phenobarbital หรือ propofol ถามีการชักเกดิขึ้น หลังได diazepam 30 mg 
(ในผูใหญ) หรือ10 mg (ในเด็ก > 5 ป) 

o ติดตามภาวะ hypotension, dysrhythmias, respiratory depression, และความจําเปนใน
การใสทอชวยหายใจ (endotracheal intubation)  
ประเมินภาวะ hypoglycemia, electrolyte disturbances, และ hypoxia 

− Dialysis ไมนาจะมีประโยชน 
− ใหการรักษาตามอาการ และรักษาแบบประคับประคอง (Symptomatic & supportive care) 

 
: Methyl bromide 
คุณสมบัติ : ไมมีสี, Usually odorless; sweetish, chloroform-like odor (ที่ความเขมขนสูง) 
Metabolism & Mechanism of Action : มีฤทธิ์เปน systemic toxicant 
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− ระคายเคืองเยือ่บุ และทางเดนิหายใจ  
− ออนแรง, Hyperthermia, คล่ืนไส, อาเจียน 
− ปวดศีรษะ, วิงเวียน, สายตาผิดปกต ิ(blurred/ double vision, nystagmus), พูดไมชัด, 

hyperreflexia, Memory loss, confusion, delirium, euphoria, disorientation, agitation, 
hallucinations, intracranial hemorrhage, paralysis, seizures, coma 

− ความดันโลหติต่ํา, ventricular fibrillation 
− ไอ, หายใจเรว็, เขียว, pneumonitis, pulmonary edema (อาจชาถึง 4-5 วัน) 
− Albuminuria, hematuria, oliguria, anuria 
− การทํางานตับ และไตผิดปกติ 
− Leukocytosis 
− Behavioral disturbances คลายกับ psychosis 

Laboratory: 
− Serum inorganic bromide levels ใชเพื่อยืนยันการสัมผัส และไมสัมพันธความรุนแรงของ

อาการ 
− EKG ในผูปวยที่สัมผัสอยางชัดเจน 
− ติดตามการทํางาน ตับ และไต ในผูปวยที่สัมผัสอยางชัดเจน 
− ติดตาม CXR และpulse oximetry และ/หรือ ABG ในผูปวยที่มีอาการระคายเคืองเดินหายใจ 
− ติดตามภาวะชกั และ CNS depression 

Treatment Overview:  
− ยายออกมารับอากาศบริสุทธิ์, ติดตามภาวะrespiratory distress  

o ถามีอาการไอ หรือหายใจลําบากเกิดขึน้  ตองประเมิน respiratory tract irritation, 
bronchitis, หรือ pneumonitis; ให O2 และอปุกรณชวยหายใจเมื่อจําเปน, Inhaled beta2 
agonist และ oral/parenteral corticosteroids เมื่อมี bronchospasm 

− ติดตาม vital signs, EKG, และ urine output 
− Hypotension ใหisotonic fluid 10 to 20 mL/kg. ถายังคงมีความดันโลหิตต่ํา ใหdopamine (5 

to 20 mcg/kg/min)หรือ norepinephrine (ผูใหญ เร่ิมใหที0่.5 to 1 mcg/min; ในเด็กเริม่ใหที่ 
0.1 mcg/kg/min); และปรับเพิ่มขึ้นจนตอบสนอง 

− หากมีการชกั(Seizures) 
o ให benzodiazepine IV ไดแก  
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 Diazepam ; ในผูใหญ : 5 to 10 mg ซํ้าไดทุก 10 to 15 นาที และในเด็ก : 0.2 - 0.5 
mg/kg ซํ้าไดทกุ 5 นาท ีหรือ Lorazepam ; ในผูใหญ : 2 to 4 mg และในเด็ก : 0.05 - 
0.1 mg/kg 

o พิจารณาให Phenobarbital หรือ propofol ถามีการชักเกดิขึ้น หลังได diazepam 30 mg 
(ในผูใหญ) หรือ10 mg (ในเด็ก > 5 ป) 

o ติดตามภาวะ hypotension, dysrhythmias, respiratory depression, และความจําเปนใน
การใสทอชวยหายใจ (endotracheal intubation)  
ประเมินภาวะ hypoglycemia, electrolyte disturbances, และ hypoxia 

− Acute lung injury 
o รักษาระดับ ventilation และoxygenation ไว รวมกับประเมิน arterial blood gas หรือ 

pulse oximetry เปนระยะๆ monitoring 
o อาจมีความจําเปนในการใช PEEP และ mechanical ventilation ตั้งแตเร่ิมแรก 

 
 

ตารางสรุปแนวทางการรักษา 
 

Simple Asphyxaints 

Management 
Acetylene, Carbon dioxide, Ethane, Ethylene, 
Methane, Nitrogen, Nitrous oxide, Propane, 
Propylene, และ Noble gases

ให 100% oxygen √ 
Observe neurologic sequelae & support Tx  
(ในรายที ่severe hypoxia & prolong) √ 

การรักษา Acute lung injury √ 
การรักษา อาการชัก  √ 
การรักษา Rhabdomyolysis √ 
การให Antidote  - 
เกณฑการรับเขาเปนผูปวยใน & Tx อ่ืนๆ - 
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Toxic Asphyxaints 
Management Carbon monoxide Hydrogen cyanide Hydrogen sulfide
ให 100% oxygen √ (tight-fitting face mask) √ (รวมกับเปด IV เสนโตๆ) √ 
Hyperbaric oxygen √(coma, seizures, 

neurologic abn., myocardial 
ischemia) 

√ (ไมตอบสนองตอ 
supportive Tx และantidote) - 

การให Antidote - √  (hydroxocobalamin or  
sodium nitrite/thiosulfate kit)

√ (Nitrite Therapy) 

การรักษา Acute lung injury √ √ √ 
การรักษา อาการชัก - √ √ 
การรักษา Acidosis (ดวยSodium 
bicarbonate)  √ √ - 

การรักษา Hypotension - √ √ 
การรักษา Increased intracranial 
pressure √ - - 

การรักษา Methemoglobinemia - √ - 
Monitor COHb level & EKG 
(เฉพาะราย) √ - - 

เกณฑการรับเขาเปนผูปวยใน & 
Txอ่ืนๆ 

-S/S ทางระบบประสาท 
-คลื่นไฟฟาหัวใจผิดปกติ  
-ภาวะ metabolic acidosis 

- - 

 
Irritant Airborne Toxicants 

Management Ammonia Bromine Chlorine , 
Chlorine dioxide Formaldehyde

ให 100% oxygen √ √ √ √ 
Inhaled beta2 agonist & oral/ 
parenteral corticosteroids 
(bronchospasm) 

√ √ 
√ 

+ พน 5% Sodium 
bicarbonate 

√ 

Observe & Tx pulmonary edema - - √ (24 ชม.) - 
Observe & Tx systemic - - - - 
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symptoms 
การรักษา Acute lung injury  √ √ √ - 
การรักษา Hypotension  - - - - 
การรักษา Methemoglobinemia - - - - 
PE & Tx การไหม/ บวม ของ
upper resp. - - √ - 

Baseline CXR  - - √ - 
F/u ABG, CXR, 
PFT(resp.irritant/ depression) - √ - - 

เกณฑการรับเขาเปนผูปวยใน & 
Txอ่ืนๆ - - - - 

 

Irritant Airborne Toxicants (ตอ) 
Management Ethylene oxide Hydrogen 

chloride
Hydrogen  
fluoride

Methyl 
isocyanate

ให 100% oxygen √ √ √ √ 
Inhaled beta2 agonist & oral/ 
parenteral corticosteroids 
(bronchospasm) 

√ √ √ (+ 2.5% calcium 
gluconate) √ 

Observe & Tx pulmonary edema √ (72 ชม.) √ (24-72 ชม.) √ (24-72 ชม.) √ (72 ชม.) 
Observe & Tx systemic 
symptoms 

- - √ √ 

การรักษา Acute lung injury  √ √ √ √ 
การรักษา Hypotension  - √ - - 
การรักษา Methemoglobinemia - - - - 
PE & Tx การไหม/ บวม ของ
upper resp. - - - √ 

Baseline CXR  - - - √ (+ FEV1, 
ABG) 

F/u ABG, CXR, - - - - 
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PFT(resp.irritant/ depression) 
เกณฑการรับเขาเปนผูปวยใน & 
Txอ่ืนๆ 

-หายใจเขา, 
ปริมาณชัดเจน  
-Admit ทันที 
&Obs.72 ชม. 

- - 
-Admit  &Obs.72 
ชม. (late onset-
ac.lung injury) 

 
Irritant Airborne Toxicants (ตอ) 

Management Sulfur dioxide Nitrogen 
dioxide

Ozone Phosgene

ให 100% oxygen √ √ √ √ 
Inhaled beta2 agonist & oral/ 
parenteral corticosteroids 
(bronchospasm) 

√ √ √ √ 

Observe & Tx pulmonary edema √ 
√ √ √ (48 ชม.) 
Toxic pulmonary 

edema 
√ √ (12-24 ชม.) 

(Medication Tx) 

Observe & Tx systemic 
symptoms √ - √ √ (12-24 ชม.) 

การรักษา Acute lung injury  - √ √ √ 
การรักษา Hypotension  - - - - 

การรักษา Methemoglobinemia - √ (1% 
methylene blue) - - 

PE & Tx การไหม/ บวม ของ
upper resp. 

√  
(upper airway obs) - - - 

Baseline CXR & F/u ABG, CXR,
PFT - - - - 

เกณฑการรับเขาเปนผูปวยใน & 
Txอ่ืนๆ 

- - (Vitamin E ???) - 
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Other Airborne Respiratory Toxicants 
Management Arsine Phosphene Methyl bromide
ให 100% oxygen √ √ √ 
Inhaled beta2 agonist & oral/ 
parenteral corticosteroids 
(bronchospasm) 

√ √ √ 

Observe & Tx Fluid balance √  (IV fluid + alkaline 
solutions + ยาขับปสสาวะ) √ √ 

Observe & Tx Hemolysis √ √ (Exchange transfusion ) - - 
Observe & Tx systemic 
symptoms - √ (หัวใจ, ตับ, ไต) - 

การรักษา Acute lung injury  - √ √ 
การรักษา Hypotension  √ - √ 
การรักษา อาการชัก - √ √ 
F/u EKG √ (ST segment, ventricular 

dysrhythmias ) - √ 

F/u ABG, CXR, 
PFT(resp.irritant/ depression) - - - 

เกณฑการรับเขาเปนผูปวยใน & 
Txอ่ืนๆ 

-(Chelation ไมมีประโยชน)- - - 
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