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ฝุ่นละอองในอากาศเป็นปัญหาที�พบมากขึ �นทั�วโลก และกาํลังเป็นปัญหาที�สาํคัญสาํหรับ

ประเทศไทย โดยพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที�เรียกว่า PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานทั �งในกรุงเทพ 

ปริมณฑล และอีกหลายจังหวัดในประเทศไทย PM ย่อมาจาก Particulate Matter ซึ�งเป็นส่วนหนึ�ง

ในมลพษิที�ลอยในอากาศ (airborne particulate matter pollution) โดยปกตมิลพิษประกอบไปด้วย

สารหลายชนิดทั �ง ฝุ่นมลพิษ PM 2.5, ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ส่วน 

2.5 มาจากขนาดของฝุ่นมลพษิ PM ที�เล็กเท่ากับขนาด 2.5 ไมครอน โดยรวมจึงเรียกว่า PM 2.5 

ฝุ่ นที�มีอนภุาคขนาดเล็กมากนี � นอกจากทําให้มีปัญหาตอ่ระบบทางเดนิหายใจ สามารถทําให้

ผู้ ป่วยโรคทางเดนิหายใจ เช่น หืดหอบ มีอาการกําเริบ และในระยะยาวจะสง่ผลให้ปอดทํางานถดถอย จน

อาจก่อให้เกิดโรคถงุลมโป่งพองและมะเร็งปอด สง่ผลตอ่ระบบหวัใจ และหลอดเลือดแล้วนั �น  งานวิจยั

หลายชิ �นแสดงให้เห็นว่าฝุ่ นละอองยงัสามารถแทรกซมึเข้าไปทางผิวหนงั และก่อให้เกิดการระคายเคืองได้

อีกด้วย 

ผิวหนงัเป็นอวยัวะที�ปกคลมุอยูท่ั�วร่างกายของเรา ซึ�งทําหน้าที�เป็นดา่นแรกในการป้องกนัอนัตราย

จากพวกแบคทีเรีย, ไวรัส อีกทั �งยงัมีหน้าที�ชว่ยควบคมุการสญูเสียนํ �าออกจากร่างกาย ควบคมุอณุหภมูิ 

และรับความรู้สกึ ผิวหนงัเป็นอวยัวะหลกัที�ต้องเผชิญกบัสิ�งแวดล้อมและมลภาวะตา่ง ๆ ตลอดเวลา ดงันั �น

จงึไมใ่ชเ่รื�องแปลกที�ฝุ่ นละอองดงักลา่วจะสง่ผลตอ่ผิวหนงัด้วย โดยผลกระทบที�เกิดกับผิวหนังนี �มี 2 

ระยะ ซึ�งการส่งผลกระทบต่อผิวหนังในทั �งสองระยะ จะขึ �นอยู่กับความเข้มข้น และ ระยะเวลา

ของการสัมผัสฝุ่นมลพษิ PM �.� ซึ�งแบง่ได้ดงันี � 

1.  ผลกระทบแบบเฉียบพลัน 

  ข้อมลูจากงานวิจยัพบว่าฝุ่ นละออง PM �.� สามารถทําลายเซลล์ผิวหนงักําพร้าของมนษุย์โดยตรง 

ทําให้เกิดการอกัเสบของผิวหนงัที�มากขึ �นได้ มีงานวิจยัจากประเทศเนเธอร์แลนด์ พบว่า ฝุ่ นมลพิษ PM �.� 

เพียงแค ่�� ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร ก็สามารถกระตุ้นการอกัเสบของผิวหนงัได้แล้ว ซึ�งฝุ่ นละอองนี �จะ

ทําให้การทํางานของเซลล์ผิวหนงัผิดปกตไิป ทั �งในด้านกลไกการป้องกนัของผิวหนงัจากสิ�งแวดล้อม

ภายนอก และการซ่อมแซมผิวหนงั  



นอกจากนั �นยงัทาํลายโปรตีนที�ผิวหนังที�ชื�อ Filaggrin ซึ�งมีหน้าที�เป็นโปรตีนที�ชว่ยป้องกนั

ผิวหนงั และเพิ�มการหลั�งสารกระตุ้นการอกัเสบที�ผิวหนงั ดงันั �นเมื�อผิวหนงัสมัผสักบัฝุ่ นละออง PM 2.5 ก็จะ

เกิดการอกัเสบ ระคายเคืองที�ผิวหนงัได้ อีกทั �งฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สามารถจับตัวกับสารเคมี

และโลหะต่าง ๆ และนําพาเข้าสู่ผิวหนัง มีผลทาํร้ายเซลล์ผิวหนัง และ กระตุ้นให้เกิดกระบวนการ

อักเสบของเซลล์ผิวหนัง ทาํให้เกิดผื�นคันที�ผิวหนัง โดยเฉพาะในผู้ ป่วยที�มีโรคผิวหนงัเดมิอยู่แล้ว เชน่ 

โรคภมูิแพ้ผิวหนงั ผื�นผิวหนงัอกัเสบ สะเก็ดเงิน สิว ผมร่วง จะทําให้มีการระคางเคือง คนัมากขึ �น ผื�นกําเริบ

มากขึ �นได้  

มีงานวิจยัในตา่งประเทศถึงระยะเวลาของการสมัผสั ฝุ่ นมลพิษ PM �.� ที�มีตอ่เซลล์ผิวหนงัมนษุย์

โดยทดลองในห้องปฏิบตัิการพบวา่ เซลล์ผิวหนงัมนษุย์จะเกิดการเปลี�ยนแปลงอยา่งมีนยัสําคญัเมื�อสมัผสั 

ฝุ่ นมลพิษ PM �.� ที� �� ไมโครกรัมตอ่ลกูบาศก์เมตร ที� � ชั�วโมงขึ �นไป 

2.  ผลกระทบแบบเรื �อรัง 

  การสมัผสักบัฝุ่ นละออง PM 2.5 อยา่งตอ่เนื�องเป็นเวลานาน เป็นปัจจัยหนึ�งที�ทาํให้ผิวเสื�อม

ชราได้เร็วยิ�งขึ �น นอกเหนือไปจากปัจจยัด้านการถกูแสงแดดและการสบูบหุรี�  มีงานวิจยัถึงผลของ ฝุ่ น

มลพิษ PM �.� ตอ่ผิวหนงัมนษุย์ในระยะยาว พบวา่ฝุ่นมลพษิ PM �.� ก่อให้เกิดอนุมูลอิสระที�

สามารถส่งผลร้ายต่อเซลล์ผิวหนังมนุษย์ ทั �งในกระบวนการสร้างเซลล์ ซึ�งส่งผลต่อภาวะความชรา

ของผิวหนัง รวมถึงจุดด่างดาํบนชั�นผิวหนังด้วย โดยพบวา่มีการเกิดจดุดา่งดําบริเวณใบหน้าเพิ�มมาก

ขึ �น อีกทั �งยงัมีการเกิดริ �วรอยบริเวณร่องแก้มมากขึ �นด้วย อีกทั �งยงัพบการลดลงของการทํางานในระบบ

ภมูิคุ้มกนัที�ผิวหนงัด้วยเชน่กนั  

จากที�กลา่วมาข้างต้นพบวา่ ฝุ่ น PM 2.5 มีผลกระทบตอ่ผิวหนงัได้ทั �งระยะสั �นและระยะยาว ดงันั �น

การปกป้องผิวหนังให้สัมผัสกับฝุ่นดังกล่าวให้น้อยที�สุด จึงเป็นสิ�งที�สาํคัญและจาํเป็นโดยเฉพาะ

อย่างยิ�งในคนที�มีโรคผิวหนังอยู่เดมิ เพื�อป้องกันไม่ให้โรคกาํเริบมากยิ�งขึ �น 

สาํหรับการดูแลรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากฝุ่นมลพษิ PM �.� นั�น ควรทราบว่าตัวท่าน

เองอยู่ในกลุ่มเสี�ยงหรือไม่ โดยผู้ที�อยู่ในกลุ่มเสี�ยงต่อการสัมผัส ฝุ่นมลพษิ PM �.� ได้แก่  

- กลุ่มที�ความต้านทานของผิวหนังน้อย เชน่ เดก็ ผู้สงูอาย ุ 

- ผู้ป่วยที�เป็นโรคผิวหนังเรื �อรัง เชน่ ภมูิแพ้ผิวหนงั ลมพิษ สะเก็ดเงิน ฯ 

หากทา่นอยูใ่นกลุม่เสี�ยงมีความจําเป็นต้องหลีกเลี�ยงการสมัผสั ฝุ่ นมลพิษ PM �.� ควรงดเว้นการ

ออกไปในบริเวณที�มีปริมาณฝุ่ นมลพิษปริมาณมาก หรือสมัผสัให้สั �นที�สดุ การใสเ่สื �อผ้าปกคลมุร่างกาย 



การทาโลชั�นหรือครีม การชะล้างทําความสะอาดผิวหนงั จะมีสว่นชว่ยลดทอนการสมัผสัโดยตรงตอ่ ฝุ่ น

มลพิษ PM �.� ได้ 

ทั �งนี �เรื�องของฝุ่นมลพษิ PM �.� ถือเป็นปัญหาระดับชาตซิึ�งเกิดขึ �นมาแล้วในหลาย ๆ 

ประเทศ นอกจากประชาชนต้องดูแลตนเองให้พ้นจากผลเสียของฝุ่นมลพษิ PM �.� แล้ว 

ประชาชนยังต้องทาํความเข้าใจและไม่ตื�นตระหนกจนเกินไป ศึกษาข้อมูลเพื�อเป็นความรู้

ประกอบเพื�อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี �ไปได้อย่างมีสติและปลอดภัย 

 

 


