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ผิวหนังเปนอวัยวะที่มีพื้นที่และขนาดใหญที่สุดของรางกาย โดยมีน้ําหนักประมาณ 16% ของน้ําหนักตัว 

หนาที่สําคัญของผิวหนังประการแรกคือปกปองรางกาย ไมวาจะเปนแรงกระแทก อุณหภูมิ แสงแดด รังสี สารเคมี 

รวมทั้งจุลินทรียตางๆ หนาที่ลําดับที่สองคือการควบคุมการทาํงานของตางๆ ของรางกาย ไดแกการควบคุมอุณหภูมิ

โดยการทํางานของตอมเหงื่อ และการสรางเสนผมหรือขน การควบคุมความสมดุลของของเหลวผานตอมเหงื่อ และยัง

ทําหนาที่สรางวิตามินดี นอกจากนี้ผิวหนังยังทําหนาท่ีรับความรูสึกตางๆ ผานเซลลประสาทที่รับรูการเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดลอมสามารถ รับรูความรูสึกรอน เย็น การสัมผัส และความเจ็บปวด  

ผิวหนังประกอบดวย 3 ชั้นผิว ไดแก  

1. ชั้น Epidermis (50-100 ไมโครเมตร) หรือหนังกําพรา มีชั้น Stratum corneum เปนชั้นนอกสุดที่ทํา

หนาที่เปนเกราะปองกันการสูญเสียน้ํา ปองกันผิวจากสิ่งแวดลอมตางๆ ซึ่งชั้นผิวนี้จะมีการผลัดเซลลและทดแทน

ดวยเซลลใหมตลอดเวลา ชั้น Epidermis ยังประกอบไปดวยชั้นผิวอีก 10-20 ชั้น ประกอบไปดวยเซลลคีราตินโนไซต

(Keratinocytes) เปนเซลลท่ีมีจํานวนมากที่สุดทําหนาท่ีประสานชั้นผิว สรางไซโตคายน สรางเคราติน สรางวิตามิน

ดี เซลลเมลาโนไซตทําหนาท่ีสรางเม็ดสี (Melanocytes) ปองกันเซลลจากรังสีตางๆ และเซลลแลงเกอรฮานส 

(Langerhans’ cells) ทําหนาที่ตอบสนองตอสิ่งแปลกปลอมและกระตุนระบบภูมิคุมกันตางๆ ที่เซลลหนัง

กําพรานี้จะไมมเีสนเลือดหรือสารอาหารจากรางกายมาหลอเลี้ยง เซลลจึงตายและหลุดลอกออกไปตลอดเวลา โดยจะ

มีเซลลที่อยูชั้นลางทําหนาที่สรางเซลลใหมทดแทน  

2. ช้ันหนังแทหรือชั้น Dermis (1-2 มิลลิเมตร) มีลักษณะโครงสรางเปนเสนใยและเนื้อเยื่อเกี่ยวพันท่ีมีเสน

ใยยืดหยุน (Elastic fibers) ทําหนาที่ปองกันผิวท่ีอยูชั้นที่ลึกลงไป ปรับสมดุลอุณหภูมิและรับรูความรูสึก ประกอบไป

ดวยคอลลาเจน และสารประกอบกลุมไกลโคสอะมิโนไกลแคน เชน กรดไฮยาลูโรนิค โปรตีโอไกลแคน และไกลโค

โปรตีน นอกจากนี้ยังมหีลอดเลือด ปลายประสาท ขุมขน ตอมและเซลลตางๆ เชน เซลลไฟโบรบลาสตทําหนาที่สราง

คอลลาเจน (collagen) และเสนใยท่ีมีความยืดหยุน (elastin) อะดิโพไซตทําหนาที่เปนฉนวนกันความรอนกักเก็บ

พลังงานชวยในการสรางเสนผมและรักษาบาดแผล แมสตเซลลท่ีตอบสนองตออาการอักเสบเปนตน  

3. ชั้น Hypodermis (Subcutaneous layer) หรือชั้นไขมันใตผิวหนัง เปนชั้นผิวที่อยูลึกที่สุดและมี

ความหนามากที่สุด ประกอบไปดวยเซลลไฟโบรบลาสต เซลลอะดิโพไซต เสนประสาท หลอดเลือด เซลลแมคโครเฟจ 

แมสตเซลล เปนตน ความหนาของผิวชั้นนี้ข้ึนอยูกับแตละบุคคล ทําหนาที่สําคัญคือเปนแหลงเก็บไขมัน ปกปอง

รางกายจากแรงกระแทก ประสานชั้นผิวหนังกับเนื้อเยื่อหรือองคประกอบตางๆ เชน กระดูก กระดูกออน ควบคุม

อุณหภูมิของรางกาย นอกจากนี้เซลลไขมันท่ีผิวหนังยังสามารถสรางฮอรโมนเลปตินที่ควบคุมความอยากอาหารได

ดวย 



  จุลินทรียที่ผิวหนังหรือ skin microbiome เปนอีกองคประกอบหนึ่งที่สําคัญของผิวหนัง จุลินทรียท่ี

ผิวหนังอาจมีทั้ง แบคทีเรยี รา และไวรัส โดยแตละบุคคลจะมีความหลากหลายและซับซอนแตกตางกัน ขึ้นกับ

ปจจัยท่ีเก่ียวของไดแก อายุ เพศ คุณสมบัติทางชีวภาพและกายภาพของผิวหนัง โรคประจําตัว กิจวัตร

ประจําวัน ทั้งนี้ชนิดและจํานวนจุลินทรียสามารถเปลี่ยนแปลงไดเสมอขึ้นกับสภาวะแวดลอมตางๆ ไดแก ความ

ชุมชื้น คาความเปนกรดดาง ตําแหนงของรางกาย รวมทั้งสารเคมีที่สัมผัสกับผิวหนัง เปนตน ผิวบริเวณที่มี

ความแหง ชุมชื้น หรือบริเวณท่ีมีความมันจะมีจุลินทรียแตกตางกัน แหลงสะสมของจุลินทรียท่ีสําคัญบน

ผิวหนังไดแก บริเวณรูขุมขน และตอมตางๆ โดยจุลินทรียที่อยูที่ผิวชั้น Epidermis จะมีความหลากหลายและ

จํานวนแตกตางจากผิวชั้น Dermal ปจจัยจากสิ่งแวดลอมภายนอกมักสงผลตอจุลินทรียที่ชั้น Epidermis 

มากกวา  จุลินทรียสามารถอยูลึกลงไปประมาณ 25 % ในชั้น Dermis จุลินทรียเหลานี้อาจเปนจุลินทรีย

ประจําถ่ินหรือจุลินทรียท่ีอาศัยแบบชั่วคราว การเปลี่ยนสภาพแวดลอมใหมๆ เชน การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศมักเกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุมจุลินทรยีแบบชั่วคราว  

 ปจจุบันไดมีการศึกษาชนิดและจํานวนจุลินทรียโดยอาศัยเทคโนโลยีการวิเคราะหลําดับเบสจากสาร

พันธุกรรมของจุลินทรียมากกวาการเพาะเลี้ยงจุลินทรียในอาหาร ทําใหสามารถทราบชนิดและจํานวนของ

จุลินทรียบนผิวหนัง เกิดความเขาใจบทบาทของจุลินทรียตอผิวหนังไดมากยิ่งขึ้น    โดยทั่วไปแบคทีเรียผิวหนัง

ประกอบดวยกลุม แอคติโนแบคทีเรีย (Actinobacteria), โพรทีโอแบคทีเรีย (Proteobacteria) เฟอรมิคิวเทส 

( Firmicutes)  และ แบค เทอรอยเด เทส  (Bacteroidetes)  โดยมักพบ เชื้ อ  โพรพิ โอนิ แบคที เรีย ม 

(Propionibacterium), โครินแบคทีเรียม (Corynebacterium), สแตฟโลคอคคัส (Staphylococcus), ไม

โครคอคคัส (Micrococcus) และ เบรวิแบคทีเรียม (Brevibacterium) นอกจากแบคทีเรียแลวยังพบกลุมของ

เชื้อรา ไดแก มาลาสซีเซีย (Malassezia), แอสเปอรจิลลัส (Aspergillus) และ โรโดโทรูลา (Rhodotorula) 

เปนตน ความแตกตางของแบคทีเรียท่ีผิวหนังเร่ิมพบตั้งแตคลอด โดยพบวาทารกที่คลอดโดยวิธีธรรมชาติหรือ

คลอดผานทางชองคลอดจะพบเชื้อกลุม แลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus) และ พรีโวเทลลา (Prevotella) ซึ่ง

เปนเชื้อที่พบมากในชองคลอดของมารดา ขณะที่ทารกที่คลอดดวยวิธีการผาคลอดจะพบเชื้อกลุม อซีเนโตแบค

เตอร (Acinetobacter) และ สแตฟโลคอคคัส (Staphylococcus) เปนตน หลังจากนั้นความหลากหลายของ

จุลินทรียจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาโดยไดรับอิทธิพลจากทั้งปจจัยภายในและภายนอกของแตละ

บุคคล  

 จุลินทรียที่ผิวหนังมีความสัมพันธโดยตรงกับสุขภาพผิว จุลินทรียบนผิวหนังสามารถสรางสารตางๆ 

หรอืทําใหผิวหนังตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมไดอยางรวดเร็ว จุลินทรียที่อยูแบบถาวรยัง

มีผลตอการจดจําเชื้อโรคแปลกปลอม  ทําใหการตอบสนองและการควบคุมเชื้อโรคที่ผิวหนังของแตละบุคคล

แตกตางกัน การเปลี่ยนแปลงหรือความไมสมดุลของจุลินทรียที่ผิวหนังจึงเปนสาเหตุของโรคผิวหนังหลายชนิด 

เชน โรคภูมิแพผิวหนัง สิว โรคสะเก็ดเงิน เปนตน จุลินทรียบางกลุมสามารถสรางกรดทําใหผิวมีสภาวะเปนกรด

ออนๆ ซึ่งสามารถชวยลดเชื้อกอโรคที่ผิวหนังบางชนิดได จุลินทรียบางชนิดสามารถสรางสารปฏิชีวนะทําลาย

แบคทีเรียกลุมอ่ืน ชวยทําใหเกิดความสมดุลของแบคทีเรียบนผิวหนังได นอกจากนี้จุลินทรียบางชนิดยัง

สามารถปกปองผิวจากรังสียูวีได จากการศึกษาพบวาหนูที่ผิวหนังมีแบคทีเรียชื่อ สแตฟโลคอคคัส อีพิเดอร



มิดิส (Staphylococcus epidermidis)  เมื่อได รับรังสี UV เนื้องอกจะโตชากวากลุมที่ ไมมีเชื้อชนิดนี้  

แบคทีเรียสายพันธุนี้ เปนจุลินทรียท่ีสําคัญของผิวหนังซึ่งสามารถปรับตัวอยูรวมกับเซลลของรางกายได 

สามารถสรางฟลมชีวภาพ (biofilm) ที่ยากตอการชําระลางจึงทําหนาที่เปนเกราะปองกันทางกายภาพ ปองกัน

การแทรกซึมผานของสารเคมี นอกจากนี้บนผิวหนังยังพบแบคทีเรียสําคัญชื่อ สแตฟโลคอคคัส ออเรียส 

(Staphylococcus aureus)  จัดเปนแบคทีเรีย ท่ี เปนจุลินทรีย ก่ึ งถาวร (semi-resident)  แตสามารถ

เปลี่ยนเปนเชื้อกอโรคทันทีเมื่อจุลินทรียกลุมอ่ืนมีปริมาณลดลง เช้ือนี้สามารถผลิตสารพิษกระตุนระบบ

ภูมิคุมกันทําใหบาดแผลหายไดชาลงและทําใหเย่ือบุผิวเสื่อมสภาพ การเพ่ิมขึ้นของเชื้อราสกุลมาลาสซีเซีย 

(Malassezia spp.). แบบชั่วคราวซึ่งเกิดจากคาความเปนกรดดาง (pH) หรือสารจากตอมใตผิวหนังมีการ

เปลี่ยนแปลง ทําใหหนังกําพราถูกทําลายได โดยเชื้อราสกุลนีส้รางเอนไซมไลเปส ฟอสโฟลิไลเปส และสารกลุม

อินโดล ที่สามารถเปลี่ยนแปลงกลไกการปองกันของเยื่อบุผิวทําใหเกิดโรคและกระตุนการทํางานของระบบ

ภูมิคุมกัน พบวาการใชผลิตภัณฑเคร่ืองสําอางมีผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงไมโครไบโอมบริเวณผิวหนัง 

โดยสารจากผลิตภัณฑจะยังคงอยูบนผิวหนังไดประมาณ 1 สัปดาห ตั้งแตการใชครั้งแรกและจะคงอยูที่ผิวหนัง

ถึงแมวาจะมีการทําความสะอาดผิวหนังแลวก็ตาม  องคประกอบของเคร่ืองสําอางมีผลตอความหลากหลาย

ของจุลินทรียที่อยูบนผิวหนัง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถวัดไดตั้งแตสัปดาหแรกหลังการใชผลิตภัณฑ 

ผลิตภัณฑบางชนิดอาจสงเสริมการเจริญหรือยับย้ังจุลินทรียบางกลุม เชน ไขมันหรือสารเพ่ิมความชุมชื้นอาจ

ชวยเพ่ิมจํานวนกลุมแบคทีเรียที่ชอบไขมัน เชน สแตฟโลคอคคัสและโพรทโีอแบคทีเรีย เปนตน  

 นอกจากจุลินทรียจะมีผลโดยตรงกับโฮสตแลว จุลินทรียที่ผิวหนังยังมีปฏิสัมพันธระหวางจุลินทรียที่

อยูรวมกันดวย จุลินทรียบางชนิดสามารถสรางสารยับยั้งจุลินทรียชนิดอ่ืน หรือสามารถสรางสารสงเสริมการ

เจริญของจุลินทรียอีกกลุมไดเชนกัน ภาวะไมสมดุลของจุลินทรีย (dysbiosis)  จึงอาจเปนสาเหตุของโรค

ผิวหนังได การรักษาสภาวะของจุลินทรยีใหมีความสมดุลจึงเปนแนวทางหนึ่งในปกปองผิวทําใหมีผิวมีสุขภาพดี 
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