PM 2.5 กับผลกระทบทางผิวหนัง
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ฝุ่ นละอองในอากาศเป็ นปั ญหาทีพบมากขึนทัวโลก และกําลังเป็ นปั ญหาทีสําคัญสําหรั บ
ประเทศไทย โดยพบค่ าฝุ่ นละอองขนาดเล็กทีเรี ยกว่ า PM 2.5 เกินค่ ามาตรฐานทังในกรุ งเทพ
ปริมณฑล และอีกหลายจังหวัดในประเทศไทย PM ย่ อมาจาก Particulate Matter ซึงเป็ นส่ วนหนึง
ในมลพิษทีลอยในอากาศ (airborne particulate matter pollution) โดยปกติมลพิษประกอบไปด้ วย
สารหลายชนิดทัง ฝุ่ นมลพิษ PM 2.5, ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และก๊ าซซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ ส่ วน
2.5 มาจากขนาดของฝุ่ นมลพิษ PM ทีเล็กเท่ ากับขนาด 2.5 ไมครอน โดยรวมจึงเรี ยกว่ า PM 2.5
ฝุ่ นทีมีอนุภาคขนาดเล็กมากนี นอกจากทําให้ มีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ สามารถทําให้
ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ เช่น หืดหอบ มีอาการกําเริ บ และในระยะยาวจะส่งผลให้ ปอดทํางานถดถอย จน
อาจก่อให้ เกิดโรคถุงลมโป่ งพองและมะเร็ งปอด ส่งผลต่อระบบหัวใจ และหลอดเลือดแล้ วนัน งานวิจยั
หลายชินแสดงให้ เห็นว่าฝุ่ นละอองยังสามารถแทรกซึมเข้ าไปทางผิวหนัง และก่อให้ เกิดการระคายเคืองได้
อีกด้ วย
ผิวหนังเป็ นอวัยวะทีปกคลุมอยูท่ วร่
ั างกายของเรา ซึงทําหน้ าทีเป็ นด่านแรกในการป้องกันอันตราย
จากพวกแบคทีเรี ย, ไวรัส อีกทังยังมีหน้ าทีช่วยควบคุมการสูญเสียนําออกจากร่างกาย ควบคุมอุณหภูมิ
และรับความรู้สกึ ผิวหนังเป็ นอวัยวะหลักทีต้ องเผชิญกับสิงแวดล้ อมและมลภาวะต่าง ๆ ตลอดเวลา ดังนัน
จึงไม่ใช่เรื องแปลกทีฝุ่ นละอองดังกล่าวจะส่งผลต่อผิวหนังด้ วย โดยผลกระทบทีเกิดกับผิวหนังนีมี 2
ระยะ ซึงการส่ งผลกระทบต่ อผิวหนังในทังสองระยะ จะขึนอยู่กับความเข้ มข้ น และ ระยะเวลา
ของการสัมผัสฝุ่ นมลพิษ PM . ซึงแบ่งได้ ดงั นี
1. ผลกระทบแบบเฉียบพลัน
ข้ อมูลจากงานวิจยั พบว่าฝุ่ นละออง PM . สามารถทําลายเซลล์ผิวหนังกําพร้ าของมนุษย์โดยตรง
ทําให้ เกิดการอักเสบของผิวหนังทีมากขึนได้ มีงานวิจยั จากประเทศเนเธอร์ แลนด์ พบว่า ฝุ่ นมลพิษ PM .
เพียงแค่ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ก็สามารถกระตุ้นการอักเสบของผิวหนังได้ แล้ ว ซึงฝุ่ นละอองนีจะ
ทําให้ การทํางานของเซลล์ผิวหนังผิดปกติไป ทังในด้ านกลไกการป้องกันของผิวหนังจากสิงแวดล้ อม
ภายนอก และการซ่อมแซมผิวหนัง

นอกจากนันยังทําลายโปรตีนทีผิวหนังทีชือ Filaggrin ซึงมีหน้ าทีเป็ นโปรตีนทีช่วยป้องกัน
ผิวหนัง และเพิมการหลังสารกระตุ้นการอักเสบทีผิวหนัง ดังนันเมือผิวหนังสัมผัสกับฝุ่ นละออง PM 2.5 ก็จะ
เกิดการอักเสบ ระคายเคืองทีผิวหนังได้ อีกทังฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สามารถจับตัวกับสารเคมี
และโลหะต่ าง ๆ และนําพาเข้ าสู่ผิวหนัง มีผลทําร้ ายเซลล์ ผิวหนัง และ กระตุ้นให้ เกิดกระบวนการ
อักเสบของเซลล์ ผิวหนัง ทําให้ เกิดผืนคันทีผิวหนัง โดยเฉพาะในผู้ป่วยทีมีโรคผิวหนังเดิมอยู่แล้ ว เช่น
โรคภูมิแพ้ ผิวหนัง ผืนผิวหนังอักเสบ สะเก็ดเงิน สิว ผมร่วง จะทําให้ มีการระคางเคือง คันมากขึน ผืนกําเริ บ
มากขึนได้
มีงานวิจยั ในต่างประเทศถึงระยะเวลาของการสัมผัส ฝุ่ นมลพิษ PM . ทีมีตอ่ เซลล์ผิวหนังมนุษย์
โดยทดลองในห้ องปฏิบตั ิการพบว่า เซลล์ผิวหนังมนุษย์จะเกิดการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญเมือสัมผัส
ฝุ่ นมลพิษ PM . ที ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที ชัวโมงขึนไป
2. ผลกระทบแบบเรื อรั ง
การสัมผัสกับฝุ่ นละออง PM 2.5 อย่างต่อเนืองเป็ นเวลานาน เป็ นปั จจัยหนึงทีทําให้ ผิวเสือม
ชราได้ เร็วยิงขึน นอกเหนือไปจากปั จจัยด้ านการถูกแสงแดดและการสูบบุหรี มีงานวิจยั ถึงผลของ ฝุ่ น
มลพิษ PM . ต่อผิวหนังมนุษย์ในระยะยาว พบว่าฝุ่ นมลพิษ PM . ก่ อให้ เกิดอนุมูลอิสระที
สามารถส่ งผลร้ ายต่ อเซลล์ ผิวหนังมนุษย์ ทังในกระบวนการสร้ างเซลล์ ซึงส่ งผลต่ อภาวะความชรา
ของผิวหนัง รวมถึงจุดด่ างดําบนชันผิวหนังด้ วย โดยพบว่ามีการเกิดจุดด่างดําบริ เวณใบหน้ าเพิมมาก
ขึน อีกทังยังมีการเกิดริ วรอยบริ เวณร่ องแก้ มมากขึนด้ วย อีกทังยังพบการลดลงของการทํางานในระบบ
ภูมิค้ มุ กันทีผิวหนังด้ วยเช่นกัน
จากทีกล่าวมาข้ างต้ นพบว่า ฝุ่ น PM 2.5 มีผลกระทบต่อผิวหนังได้ ทงระยะสั
ั
นและระยะยาว ดังนัน
การปกป้องผิวหนังให้ สัมผัสกับฝุ่ นดังกล่ าวให้ น้อยทีสุด จึงเป็ นสิงทีสําคัญและจําเป็ นโดยเฉพาะ
อย่ างยิงในคนทีมีโรคผิวหนังอยู่เดิม เพือป้องกันไม่ ให้ โรคกําเริบมากยิงขึน
สําหรั บการดูแลรั กษาตนเองให้ ปลอดภัยจากฝุ่ นมลพิษ PM . นัน ควรทราบว่ าตัวท่ าน
เองอยู่ในกลุ่มเสียงหรื อไม่ โดยผู้ทอยู
ี ่ ในกลุ่มเสียงต่ อการสัมผัส ฝุ่ นมลพิษ PM . ได้ แก่
- กลุ่มทีความต้ านทานของผิวหนังน้ อย เช่น เด็ก ผู้สงู อายุ
- ผู้ป่วยทีเป็ นโรคผิวหนังเรื อรั ง เช่น ภูมิแพ้ ผิวหนัง ลมพิษ สะเก็ดเงิน ฯ
หากท่านอยูใ่ นกลุม่ เสียงมีความจําเป็ นต้ องหลีกเลียงการสัมผัส ฝุ่ นมลพิษ PM . ควรงดเว้ นการ
ออกไปในบริ เวณทีมีปริ มาณฝุ่ นมลพิษปริ มาณมาก หรื อสัมผัสให้ สนที
ั สุด การใส่เสือผ้ าปกคลุมร่างกาย

การทาโลชันหรื อครี ม การชะล้ างทําความสะอาดผิวหนัง จะมีสว่ นช่วยลดทอนการสัมผัสโดยตรงต่อ ฝุ่ น
มลพิษ PM . ได้
ทังนีเรื องของฝุ่ นมลพิษ PM . ถือเป็ นปั ญหาระดับชาติซึงเกิดขึนมาแล้ วในหลาย ๆ
ประเทศ นอกจากประชาชนต้ องดูแลตนเองให้ พ้นจากผลเสียของฝุ่ นมลพิษ PM . แล้ ว
ประชาชนยังต้ องทําความเข้ าใจและไม่ ตืนตระหนกจนเกินไป ศึกษาข้ อมูลเพือเป็ นความรู้
ประกอบเพือให้ ผ่านพ้ นวิกฤตนีไปได้ อย่ างมีสติและปลอดภัย

