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1. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหาร น้ำ และสูดดมฝุนที่ปนเปอนแมงกานีส
2. ลดการสัมผัสสารแมงกานีสในคนงานที่มีความเสี่ยงเปนการปองกันที่ดีที่สุด เชน การใชระบบปด
การใชตัวระบายอากาศเฉพาะที่ การสวมใสหนากากกรองขณะทำงาน
3. การตรวจประจำปในผูที่ทำงานสัมผัสแมงกานีส ควรเนนที่ระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจ
เปนหลัก
4. ทำความสะอาดร า งกาย เปลี ่ ย นเสื ้ อ ผ า หลั ง เลิ ก งาน ห า มสู บ บุ ห รี ่ ห รื อ รั บ ประทานอาหาร
ในสถานที่ทำงาน
5. แยกกระบวนการทำงานที่มีการฟุงกระจายของแมงกานีสออกจากงานอื่น
6. การใชความชื้นเพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนแมงกานีสในการทำงานขุดเจาะหรือในเหมือง
7. จัดหาอุปกรณปองกันอันตราย เชน หนากากกันฝุน ถุงมือ แวนตา ปลั๊กอุดหู หมวก รองเทามิดชิด
และเสื้อผาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานในบริเวณตางๆ
8. หากอยู  ใ นพื ้ น ที ่ เ สี ่ ย งและสงสั ย ว า จะมี ก ารสั ม ผั ส หรื อ ได ร ั บ แมงกานี ส ควรปรึ ก ษาบุ ค ลากร
ทางสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อขอรับคำแนะนำและการเฝาระวังสุขภาพที่เหมาะสม
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แมงกานีส เปนธาตุโลหะชนิดหนึง่ พบไดมากตามธรรมชาติพบในหินและดินหลายชนิด แมงกานีสบริสทุ ธิ์
เปนสีเงิน ตัวธาตุบริสุทธิ์จะมีลักษณะเปนผงสีเทา – ขาว แตสวนใหญที่พบในชีวิตประจำวันมักพบในรูป
สารประกอบมากกวาปะปนอยูตามปกติในอากาศ ดิน น้ำ และอาหาร ระดับแมงกานีสที่สูงกวาปกติที่พบ
ในอากาศ น้ำ ดิน เกิดจากมีการใชในกระบวนการผลิต และการทิ้งผลิตภัณฑแมงกานีส แมงกานีสจัดวาเปน
แรธาตุทจ่ี ำเปนตอรางกายเนือ่ งจากเปนสวนประกอบของเอนไซมบางชนิด ดังนัน้ การไดรบั แมงกานีสในปริมาณ
ที่รางกายตองการจึงเปนสิ่งจำเปน
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สวนใหญใชในกระบวนการผลิตเหล็ก
เพื่อปรับความแข็งแรง ใชในเหล็กกลาคารบอน
เหล็กกลาไรสนิม เครื่องมือเหล็กใชในการทำ
ดอกไมไฟ ถานไฟฉาย ปุย สี การถายภาพเอกซเรย
เครื่องสำอาง
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เสนทางหลักทีแ่ มงกานีสเขาสูร า งกายโดยการรับประทานแมงกานีสทีป่ ะปนอยูใ นอาหาร ซึง่ คนทีร่ บั ประทาน
มังสวิรัติ และคนที่ชอบดึ่มชา อาจมีการรับแมงกานีสสูงกวาคนทั่วไป
ผานทางระบบหายใจ
ในอากาศโดยทัว่ ไปมีแมงกานีสในปริมาณต่ำ แตการหายใจก็เปนการไดรบั
แมงกานีสเขาสูรางกายไดอีกทางหนึ่ง หรือในคนที่ทำงานในอุตสาหกรรม เชน
เหมืองแร โรงงานถานไฟฉาย โรงงานทำดางทับทิม โรงงานหลอมโลหะ อาจจะหายใจ
เอาไอควันของแมงกานีสเขาไปได นอกจากนีใ้ นคนทีส่ บู บุหรีห่ รือคนทีส่ ดู ดมควันบุหรี่
โดยทั่วไปจะมีปริมาณแมงกานีสสูงกวาคนที่ไมสูบหรือไมสูดดมควันบุหรี่
ผานเขาทางผิวหนัง
เมื่อมีการสัมผัสกับของเหลวที่มีสวนประกอบของแมงกานีส
การสะสมในรางกาย
เมือ่ แมงกานีสเขาสูร า งกายจะเขาสูก ระแสเลือด สะสมในตับ ไต ลำไสเล็ก
กระดูก ในรกและสมอง
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การสัมผัสในรูปฟูมของแมงกานีสไดออกไซด ทำใหเกิดโรคไขไอโลหะจะมีอาการไขสงู แนนหนาอก และหอบเหนือ่ ย
ระบบทีจ่ ะไดรบั ผลกระทบมากทีส่ ดุ สำหรับการสัมผัสเรือ้ รัง คือระบบประสาท สารแมงกานีสจะเขาสะสมในสมอง
สวน Globus Pallidus ทำใหเกิดอาการทางสมอง โดยอาการระยะแรกจะออนเพลีย ปวดศีรษะ พฤติกรรมเปลีย่ นแปลง
เชน กระวนกระวาย พูดมากผิดปกติ กระตุน ความรูส กึ ทางเพศ รวมเรียกวา Manganese psychosis อาการทางจิตนี้
บางครัง้ อาจทำใหสบั สนกับคนเปนโรคจิตเภท (คนบา) ได ในระยะรุนแรงจะมีอาการคลายคนเปนโรคพารกนิ สัน
เรียกวากลุม อาการ Manganism คือ พูดชา หนาตาดูไมมคี วามรูส กึ เคลือ่ นไหวชาและกระตุก ทาเดินผิดปกติ
สวนอาการมือสัน่ ทีพ่ บไดบอ ยในคนเปนโรคพารกนิ สันทัว่ ไปอาจจะพบไดนอ ยกวาในคนเปน
โรคพิษแมงกานีส
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อณูขนาดใหญของแมงกานีสจะถูกขับออกจากทางเดินหายใจและถูกกลืนลงไปในกระเพาะอาหาร แมงกานีส
สวนใหญจะถูกขับทางน้ำดี ดังนัน้ แมงกานีสเกือบทัง้ หมดจะถูกขับออกจากกรางกายในชวง 6 - 10 วัน ทางอุจจาระ
มีเพียงรอยละ 0.1 - 1.3 ของปริมาณแมงกานีสทีไ่ ดรบั ในแตละวันทีถ่ กู ขับออกทางปสสาวะ สวน MMT (สารเพิม่ ออกเทนในน้ำมันซึง่ มีแมงกานีสเปนสวนประกอบ) สวนใหญขบั ถายออกทางปสสาวะ
แมงกานีสมีคาครึ่งชีวิต 10 - 42 วัน ในเลือด คาครึ่งชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นไดถาแมงกานีสถูกสะสมอยูใน
ระบบประสาทสวนกลาง ซึง่ จะทำใหเกิดความผิดปกติขน้ึ ได
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กรณีผูปวยมีอาการจากพิษแมงกานีส สิ่งที่สำคัญและชวยในการวินิจฉัยอยางมาก คือ การซักประวัติ
การทำงานอยางละเอียด เนื่องจากผูปวยเหลานี้มักจะแสดงอาการเริ่มตนคลายกับโรคจิตหรือโรคพารกินสัน
หากซักประวัติการทำงานพบมีความเสี่ยงในการเปนพิษแมงกานีส จะนำไปสูการตรวจวินิจฉัยที่ถูกตอง
และการรักษาที่มีประสิทธิภาพตอไป
• การตรวจระดับแมงกานีสในเลือด เปนการตรวจเพื่อดูการสัมผัสแมงกานีสในระยะที่ผานมาไมนาน
(Recent Exposure) โดยประมาณ คือภายใน 3 – 4 สัปดาห โดยทัว่ ไปสามารถตรวจพบแมงกานีสในเลือดได
เนือ่ งจากสารนีเ้ ปนธาตุจำเปน (Essential Trace Element) ซึง่ รางกายตองใชในการทำงานของเอนไซม และไมมี
องคกรใดกำหนดคามาตรฐานไวชดั เจน
• การตรวจระดับแมงกานีสในเลือด (Whole Blood) ทีก่ ระทรวงสาธารณสุขใชเปนคาอางอิงในปจจุบนั
เปนคาอางอิงจาก Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) ซึ่งเปนคาที่ตรวจพบ
ในคนทัว่ ไปในอเมริกาอยูใ นชวง 4-15 ไมโครกรัมตลติ ร
• การตรวจภาพจากคลืน่ แมเหล็กไฟฟา (Magnetic Resonance Imaging, MRI) แบบ T1 – Weighted
ของสมอง จะพบสัญญาณภาพชัดขึน้ ในบริเวณสมองสวน Globus Pallidus แสดงถึงการสะสมของแมงกานีสที่
บริเวณสมองสวนนี้
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• ในกรณีไดรับพิษเฉียบพลันจากการสูดดม เชน สูดดมสาร MMT หรือสูดดมฟูมของแมงกานีส
ไดออกไซดปริมาณมาก ตองนำผูปวยออกมาจากบริเวณที่มีสารแมงกานีสใหเร็วที่สุด ใหอยูในที่มีอากาศถายเท
ใหออกซิเจนเสริม หากมีอาการหลอดลมตีบ หรือปอดบวมน้ำใหรักษาตามอาการ
• การรักษากรณีพิษเรื้อรัง เมื่อมีอาการพิษของแมงกานีสเกิดขึ้น เชน อาการคลายโรคพารกินสัน
โดยการรักษา ใชยาเดียวกับยาแกโรคพารกินสันทั่วไป เชน Levo-Dopa
• การรักษาโดยการใช Calcium EDTA หรือยา Chelators ชนิดอื่น เพื่อดึงเอาแมงกานีส ออกจาก
รางกายยังไมมีขอบงชี้ที่ชัดเจนเทาที่มีขอมูลมีเพียงรายงานจากประเทศญี่ปุนที่ทำการ Chelation ในผูสูงอายุ
สองรายที่มีอาการของโรคพิษแมงกานีสเกิดขึ้นพบวาอาการดีขึ้น

