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นิยามและประวัติความเปนมาของโพรไบโอติก 

 โพรไบโอติก (probiotic) มาจากภาษากรีกของ 

คำวา “โพร” (pro) และ “ไบโอทอส” (biotos) ซ่ึงหมายถงึ 

“สำหรับชีวิต” (for life) หรือ “สงเสริมชีวิต” ตรงขาม 

กับคำวา “แอนติไบโอติก” (antibiotics) ซ่ึงหมายถึง  

“ตอตานชีวิต” หรือ “ปฏิชีวนะ” โดยยับยั้งหรือตอตาน 

สิง่มชีวีติอกีชนดิหนึง่ ซ่ึงอาจหมายถงึจุลนิทรยีชนดิกอโรค 

สวนโพรไบโอติกนั้นใชเพื่อสงเสริมสิ่งมีชีวิต 

1,
 

2
 ซ่ึงคำวา  

“โพรไบโอติก” นัน้ ถกูนำมาใชครัง้แรกโดย Lilley และ 

Stillwell ในป ค.ศ. 1965 สวนแนวคดิเกีย่วกบัประโยชน 

ของจุลินทรียกอนที่จะมาเปนโพรไบโอติก เริ่มตนจาก 

แนวคิดของนักวิทยาศาสตรชาวรัสเซีย ช่ือ Elie Metchnikoff

ซ่ึงไดรับรางวัลโนเบลในชวงตนศตวรรษท่ี 20 โดยในป  

ค.ศ. 1908 น้ัน ดร.  Metchnikoff ไดสังเกตวาประชากร 

ชาวบัลแกเรียมีอายุยืน โดยประชากรสวนมากมีอายุ 

โดยเฉล่ียมากกวา 100 ป ซ่ึงเม่ือพิจารณาถึงพฤติกรรม 

การบริโภคของชาวบัลแกเรีย พบวา ชาวบัลแกเรียนิยม 

บริโภคผลติภณัฑนมเปรีย้ว ซ่ึงปจจุบนัเรารูจักกนัดใีนนาม 

โยเกิรต โดยบริโภคปริมาณมาก ดังน้ันจึงไดต้ังขอสันนิษฐาน

วา การที่ชาวบัลแกเรียบริโภคนมหมักในปริมาณมาก 

เปนประจำจึงนาจะเปนสาเหตุที่ทำใหมีอายุยืนได 
1 

 ภายในระบบทางเดนิอาหารของสิง่มชีวีติมจุีลนิทรยี 

อาศยัอยูจำนวนมาก ซ่ึงมีทัง้จุลนิทรยีชนดิทีเ่ปนประโยชน 

ชนิดที่เปนกลางซึ่งไมกอใหเกิดประโยชนหรือโทษ และ 

ชนิดที่กอใหเกิดโทษ จากความรูนี้ Metchnikoff จึงมี 

แนวความคดิทีจ่ะทดแทนจุลนิทรยีชนดิทีก่อใหเกดิโทษ 

ที่อาศัยอยูในระบบทางเดินอาหารดวยจุลินทรียชนิด 

ทีม่ปีระโยชน เนือ่งจากวา จุลนิทรยีชนดิทีก่อใหเกดิโรค 

ในระบบทางเดินอาหารนัน้ มกัเปนแบคทเีรยีชนดิโปรติโอ - 

ไลติก (proteolytic bacteria) หรือแบคทีเรียที่ยอย 

โปรตีนเพ่ือใชในการเจริญ เชน แบคทีเรียคลอสทรเิดีย 

(clostridia) โดยแบคทีเรียกลุมนี้ จะยอยโปรตีนและ 

ไดสารพิษจากการยอย เชน สารกลุมฟนอล (phenol)  

สารกลุมอินโดล (indole) และสารกลุมแอมโมเนีย (ammonia)

ซ่ึงสารเหลาน้ี เปนสาเหตุสำคัญท่ีทำใหเกิดปญหาสุขภาพ 

และความเส่ือมของรางกาย ดังนั้น Metchnikoff จึง 

ไดสนใจแบคทีเรียที่เปนประโยชนในกลุมแบคทีเรีย 

กรดแลกติก (lactic acid bacteria) ซ่ึงมักพบใน 

ผลิตภัณฑนม เชน แบคทีเรียแลกโตบาซิลลัส บัลการิคัส

(Lactobacillus bulgaricus) ซ่ึงสามารถเปล่ียนน้ำตาล 

แลกโตสในนมใหเปนกรดแลกติกได และยังอาจยับยั้ง 

การเจริญของจุลินทรียชนิดท่ีไมดี หรือชนิดที่กอโรค 
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ในระบบทางเดินอาหาร ชวยปองกันการรุกรานของจุลินทรีย

กอโรค และยังลดความเปนพิษของสารท่ีเกิดจากการยอย

อาหารประเภทโปรตีนโดยแบคทีเรียชนิดที่ยอยโปรตีน 

ไดอีกทางหน่ึง ท้ังหมดน้ีจึงนาจะเปนสาเหตุในการสงเสริม

สุขภาพผูบริโภค ทำใหอายุยืน และเพ่ือพิสูจนสมมติฐาน 

ดังกลาว แมแต Metchnikoff เองก็ไดบริโภคนมเปร้ียว 

ทกุวนัจนกระทัง่ในวัย 71 ป ในป ค.ศ. 1976 จึงไดเสยีชวีติ 

 นับต้ังแตป ค.ศ. 1953 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน  

ไดมีนักวิทยาศาสตรและผูท่ีศึกษาเก่ียวกับวิทยาศาสตร 

สุขภาพ ไดใหนิยามและอธิบายรายละเอียดที่แสดงถึง 

ลกัษณะเฉพาะของโพรไบโอติกไวมากมาย ซ่ึงโดยภาพรวม 

น้ัน โพรไบโอติกก็คือ จุลินทรียท่ีมีชีวิตซ่ึงอาจเปนชนิดเด่ียว

หรอืชนิดผสมและเปนประโยชนตอสขุภาพ และ Inter- 

national Life Science Institute (ILSI) ยังไดรวม 

ความหมายถึงอาหารท่ีมีโพรไบโอติกอีกดวย ซ่ึงอาหาร 

ที่มีสวนผสมของจุลินทรียที่มีชีวิตในปริมาณที่สามารถ 

สงผลดตีอสขุภาพผูบริโภค กจั็ดเปนอาหารโพรไบโอติก 

ซ่ึงนอกจากจุลินทรียท่ีมีชีวิต (live cell) แลว การศึกษา 

เพือ่กลาวอางประโยชนของจุลินทรียตอสขุภาพในรูปแบบ

จุลินทรียเซลลตาย (dead cell) และ/หรือสวนประกอบ 

ของจุลินทรีย (component of cell) เชน โปรตีน (protein)

ของเซลล สารพันธุกรรมอยางดีเอ็นเอ (DNA) หรือ 

อารเอ็นเอ (RNA) ผนังเซลล (cell wall) เยื่อหุมเซลล  

(cell membrane หรือ cytoplasmic membrane)  

ซ่ึงอาจเปนนำ้ตาลหลายโมเลกลุ เรยีกวา เอกโซโพลแีซค - 

คาไรด (exopolysaccharide; EPS) หรือสวนทีเ่ปนลปิด 

หรือไขมนัตอกบันำ้ตาลหลายโมเลกลุ เรยีกวา ลโิปโพลี - 

แซคคาไรด (lipopolysaccharide; LPS) หรือสวนประกอบ

อื่น ๆ ของเซลล ก็มีบทบาทกับการพัฒนาผลิตภัณฑ 

สุขภาพในปจจุบัน จึงทำใหนิยามของโพรไบโอติกนั้น  

หมายรวมทั้งจุลินทรียในรูปแบบเซลลที่มีชีวิต รูปแบบ 

เซลลตาย และสวนประกอบของจุลินทรียที่สามารถกอ 

ใหเกิดประโยชนตอสุขภาพได 
3,

 

4,
 

5 

 คำวา “โพรไบโอติก” ยังไมมีการใชกันอยาง

แพรหลาย คำภาษาไทยคำแรกทีใ่ชแทนคำวาโพรไบโอติก 

คอื “เช้ือชชีูพ” ซ่ึงเขียนเปนบทความโดย ศาสตราจารย 

เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต เมื่อหลายปกอน และ 

ราชบัณฑิตยสถานไดแปลความหมายของคำวา โพรไบ - 

โอติก คือ สารเสริมชีวนะ และผูเขียนก็เห็นดวยกับ 

ความหมายน้ี ซ่ึงสารเสริมชีวนะ คือ สารท่ีสงเสริมสุขภาพ

หรือเสรมิชวีติได โดยไมไดหมายถงึเพยีงจุลนิทรยีทีม่ชีวีติ 

เทานั้น แตยังรวมถึงจุลินทรียรูปแบบเซลลตาย และ 

สวนประกอบของจุลินทรียท่ีสามารถกอใหเกิดประโยชน 

ตอสุขภาพได ดังนั้น ผูเขียนใครเสนอคำวา “จุลินทรีย 

เสริมชีวนะ” หรือ “จลุชีพเสริมชีวนะ” เปนคำภาษาไทย 

เพิ่มเติม ใชแทนคำวา “โพรไบโอติก” 

 ความปลอดภัยของโพรไบโอติกไมวาจะเปน 

จุลนิทรยีทีม่ชีวีติ หรือสวนของจลุนิทรยีทีอ่าจเปนไดทัง้ 

แบคทีเรยี เชือ้รา ยสีต เมือ่จะนำไปใชกบัมนษุย จะตอง 

มีขอควรคำนึงถึงในเร่ืองความปลอดภัย หรือผลขางเคียง

ทีอ่าจเกิดขึน้ทีน่อกเหนอืจากประโยชนของโพรไบโอติก 

เพียงอยางเดียว ซ่ึงจะตองมีการศึกษาและทดสอบทาง 

วิทยาศาสตร เพื่อใหทราบขอมูลทั้งในเร่ืองคุณสมบัติ 

ประสิทธิผลตอสุขภาพและความปลอดภัย โดยท่ัวไป 

การคัดเลือกจุลินทรียโพรไบโอติกที่จะนำมาใชกับคน 

และสัตวนัน้ มแีนวทางหลัก ๆ คอื (1) สามารถอาศยัอยู 

ในระบบทางเดินอาหารของมนษุยหรือสตัวชนดินัน้ ๆ ได 

(2) ไมเปนสายพันธุที่กอใหเกิดโรค (3) สามารถเจริญ 

เพ่ิมจำนวนในทางเดินอาหารได (4) มีปริมาณสูงเพียงพอ 

ทีจ่ะกอใหเกดิผลดตีอสขุภาพ (ประมาณ 10
7
 - 10

9
 cfu/ml 

ของผลิตภัณฑ) 

1,
 

6
 แตเมื่อจะใชโพรไบโอติกนั้นสำหรับ 

มนษุย สิง่ท่ีตองมุงเนนกค็อื เรือ่งความปลอดภยั วตัถปุระสงค 

ของการนำไปใชงาน และความเหมาะสมกบัชนดิของผูถกู 

อาศัยโดยโพรไบโอติกน้ัน หรือไดรับการรับรองจากสถาบัน

ที่นาเชื่อถือ เชน องคการอนามัยโลกก็ไดใหการรับรอง 

วาจุลินทรียใดเปนชนดิที่มีความปลอดภัย (Generally  

Regarded As Safe หรือ GRAS) ซ่ึงไดมีการศึกษา 

และนำมาใชในส่ิงมีชีวิต มีขอมูลทางวิทยาศาสตรรองรับ 

ถึงความปลอดภัยในการนำมาใช 
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แบคทีเรียกรดแลกติกเปนแบคทีเรียกลุมใหญท่ีองคการ

อนามัยโลกใหการรับรองวาเปนชนิดแบคทีเรียท่ีมีความ 

ปลอดภัย เชน แบคทีเรียกลุมแลกโตบาซิลลัส (Lacto 

bacillus) และไบฟโดแบคทีเรยีม (Bifidobacterium) 

จัดเปนแบคทีเรียประจำลำไส เน่ืองจากพบในลำไสมนุษย 

ต้ังแตแรกเกิดจนเจริญเติบโตเปนผูใหญ แตอาจมีความ 

หลากหลายในชนิด สายพันธุ และจำนวน ในแตละบุคคล

หรือชวงอายุ ขึ้นกับปจจัยที่เกี่ยวของ เชน พฤติกรรม 

การบริโภค ความเครียด การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล  

การสูบบุหร่ี การใชยาปฏิชีวนะ เปนตน โดยแบคทีเรีย 

ชนิด Lactobacillus มักอาศัยอยูในลำไสเล็กของมนุษย

ต้ังแตแรกเกิด ซ่ึงอาจถูกสงผานมาทางแม แตแบคทีเรีย 

ชนิด Bifidobacterium มักอาศัยอยูในลำไสใหญ จะ 

พบในเด็กที่ดื่มนมมารดาตั้งแตอายุ 7 วันขึ้นไป ดังนั้น 

จึงอาจเปนสาเหตุที่ทำใหทารกที่ดื่มนมมารดาตั้งแต 

แรกคลอดมีสุขภาพแข็งแรงและมีระบบภูมิคุมกันที่ดี 

กวาทารกท่ีด่ืมนมขวดหรือนมกระปอง เน่ืองจากภายใน 

ลำไสของเด็กท่ีด่ืมนมมารดามีแบคทีเรียไบฟโดแบคทีเรีย 

ซ่ึงเปนประโยชนตอลำไสมากกวาเด็กที่ดื่มนมขวด 

ซ่ึงสายพนัธุทีพ่บมากทีส่ดุคอื ไบฟโดแบคทีเรยีม อนิแฟนทสิ 

(Bifidobacterium infantis) มีมากถึงรอยละ 99  

เมื่อเด็กมีอายุเริ่มตั้งแต 1 สัปดาหขึ้นไป ซ่ึงแบคทีเรีย 

ชนิดดีเหลานี้ทำใหแบคทีเรียกอโรค เชน โคลิฟอรม 

(coliform) และเอนเทอโรคอคคัส (Enterococcus) 

มีจำนวนนอย และเมื่อเด็กทารกหยานมแมจนเขาสูวัย 

ผูใหญ จะพบแบคทีเรียไบฟโดแบคทีเรยีม ไบฟดมั (Bifi - 

dobacterium bifidum) แทนท่ีแบคทีเรียไบฟโดแบคทีเรียม

อินแฟนทิส 

 แบคทเีรยีกรดแลกตกินีม้กัพบในทางเดนิอาหาร 

ของคนและสตัว และในอาหารหมักดองตาง ๆ และไดม ี

การนำมาศึกษาและพัฒนาเปนผลิตภัณฑโพรไบโอติก 

มากทีส่ดุ ไดแก แบคทีเรยีในตระกลูหรือจนีสั (Genus) 

แลกโตบาซิลลัส (Lactobacillus) เอนเทอโรคอคคัส 

(Enterococcus) และ ไบฟโดแบคทีเรียม (Bifido - 

bacterium) 

7,
 

8 
เปนกลุมจลุนิทรยีทีม่ขีอมลูทางวิทยาศาสตร 

รองรับถึงความปลอดภัยในการนำมาใชกับมนุษย และ 

ยังไดมีการศึกษาคุณสมบัติการเปนโพรไบโอติกสงเสริม 

สุขภาพ และนำไปใชประโยชนทางอุตสาหกรรมอาหาร 

เพ่ือสุขภาพมากมาย ในปจจุบันแบคทีเรียกลุม Lactobacilli

และ Bifidobacteria ไดมีการนำมาใชในอุตสาหกรรมอาหาร

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑนม อยางกวางขวาง โดยเฉพาะ 

ในอตุสาหกรรมอาหารเพือ่สขุภาพ แตสำหรบัประเทศไทย 

น้ัน การนำโพรไบโอตกิมาใชในการผลติอาหารสำหรบัมนุษย 

ยังมีขอจำกัดสูง ท้ังในเร่ืองของกระบวนการศึกษาขอมูล 

ทางวิทยาศาตรเพ่ือการกลาวอางเปนโพรไบโอติก ตองอาศัย 

ข้ันตอนการศึกษาในระดับส่ิงมีชีวิตซ่ึงตองอาศัยงบประมาณ

สูง อีกท้ัง กฎหมายอาหารรับรองผลิตภัณฑท่ีมีสวนผสม 

ของจุลนิทรยีทีม่ชีวีติยงัจำกัดเพยีงในผลติภณัฑทีไ่ดจาก 

นมและเนือ้สตัว การศกึษาและคดัเลอืกโพรไบโอติก เพือ่ 

ใชกบัผลติภณัฑหมกัทีม่สีวนผสมของพชืในประเทศไทย 

ในอดีตยังไมเปนท่ีนิยม เม่ือเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ 

ประเภทเดียวกันในตางประเทศ ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมี 

ความไดเปรียบในเรื่องความหลากหลายของผลผลิต 

ทางการเกษตร ทั้งพืช ผักและผลไม อีกทั้งผลิตภัณฑ 

พชืหมกั เชน ผกัดอง ผลไมดอง สมผกั ยงัเปนผลติภณัฑ 

พืชหมักที่มีมานานสืบทอดจากภูมิปญญาทองถิ่นแตยัง 

ขาดการสรางมูลคาเพิ่ม ซ่ึงแตกตางจากผลิตภัณฑที่มี 

ลักษณะคลายคลึงกันในตางประเทศ เชน กิมจิของประเทศ

เกาหลี มะกอกดองของประเทศทางแถบยุโรป ผักดอง 

ของประเทศญ่ีปุน น้ำหมักพืช EM-X และ OM-X สำหรับ

บริโภคของประเทศญี่ปุน เปนตน 

 

คุณสมบัติของโพรไบโอติก 

 การคดัเลอืกโพรไบโอติกทีม่คีวามเหมาะสม เพือ่ 

ใชในการผลติผลติภณัฑหมกัจากพชื หรือผลติโพรไบโอติก 

โดยผลิตภัณฑอาหารท่ีไดจากพืช จึงเปนอีกแนวทางหน่ึง

ในการพัฒนาผลิตภัณฑโพรไบโอติกที่ไดจากพืช ซ่ึงจะ 

ชวยเพิ่มทางเลือกใหกับกลุมผูบริโภคที่มีภาวะไมยอย 
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น้ำตาลแลกโตสในนม (lactose intolerant) และผูบริโภค

มงัสวิรัตทิีไ่มดืม่นมไดอกีทางหนึง่ ในป พ.ศ. 2551 ไชยวฒัน 

ไชยสตุ และคณะ 

9
 ไดศกึษาและคดัเลอืกสายพนัธุโพรไบโอติก 

แลกโตบาซิลลัส แพลนทารัม SS2 ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อนำไปใชกับผลิตภัณฑหมักจากพืชของประเทศไทย  

ซ่ึงมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการประเมินในการเปนจุลินทรีย

เสริมชีวนะ เชน 

 (1) ความสามารถในการเจริญไดในภาวะท่ีมี 

เกลือน้ำดีรอยละ 0.15 และ 0.30 ทั้งนี้เพื่อใหสัมพันธ 

กับสภาวะการหลั่งเกลือน้ำดีภายในลำไสเล็กในระบบ 

ทางเดนิอาหารของมนษุย ทีม่คีวามเขมขนของเกลอืนำ้ดี 

ประมาณรอยละ 0.30 - 0.50 และเปนแหลงท่ีโพรไบติก 

แบคทีเรียอาศัยอยู 

 (2) ความสามารถในการเจรญิไดในภาวะความ 

เปนกรด - ดาง (คาพเีอช, pH unit) 2, 3, 4, 8 และ 9 

ซ่ึงเปนระดับความเปนกรด - ดาง เชนเดียวกับท่ีพบใน 

กระเพาะอาหารของมนุษยซ่ึงมีความเปนกรดที่ระดับ 

คาพีเอชเทากับ 3 หรือต่ำกวา และในลำไสเล็กท่ีมีความ 

เปนดางในระดับคาพีเอชประมาณ 8 ถึง 9 ทั้งนี้ความ 

สามารถของแบคทเีรยีทีเ่จริญไดในสภาวะดงักลาวบงบอก 

ถึงความสามารถในการเจริญรอดชีวิตจากภาวะความ 

เปนกรดดางในระบบทางเดินอาหารของมนุษยได 

 (3) ความสามารถในการยอยสารชีวโมเลกุล 

ขนาดใหญ คอื แปง และโปรตีน ซ่ึงสามารถชวยในการ 

สงเสริมระบบการยอยสารอาหารเพ่ือการดูดซึมไปใช 

ประโยชนตอรางกายของมนุษยได 

 (4) สามารถเจริญไดท้ังในสภาวะท่ีมีและไมมี 

อากาศ ท้ังน้ี เน่ืองจากในระบบทางเดินอาหารของมนุษย 

ยิง่ลึกลงไปยิง่มปีริมาณอากาศทีเ่บาบางหรือไมมอีากาศเลย 

ดังน้ัน สายพันธุแบคทีเรียแลกติกท่ีสามารถเปนแบคทีเรีย

โพรไบโอติกไดตองมีคุณลักษณะท่ีสามารถเจริญไดทั้ง 

สภาวะทีมี่และไมมอีากาศได ยิง่สามารถเจรญิไดใกลเคยีงกนั 

ในท้ังสองสภาวะ ยิ่งเปนผลดีตอการรอดชีวิตในระบบ 

ทางเดินอาหารของมนุษย 

 (5) การไมแกงแยงสารอาหารท่ีจำเปนตอรางกาย 

มนษุย โดยการทดสอบความสามารถในการเจรญิไดใน 

อาหารเพาะเลี้ยงที่ไมมีวิตามินบี 12 (Cobalamin free  

medium) ท้ังน้ีเน่ืองจากการดูดซึมวิตามินเขาสูรางกาย 

มกัเกดิทีล่ำไสเลก็ และวิตามนิบ ี12 เปนวติามนิทีล่ะลายนำ้ 

ชนดิหนึง่ท่ีถกูดดูซมึในบรเิวณลำไสเลก็ ซ่ึงแหลงท่ีมาของ 

วิตามินบี 12 ในแหลงอาหารจากธรรมชาติน้ัน พบวามีเฉพาะ

ในเนื้อสัตวเทานั้น ดังนั้นสายพันธุที่ผานการคดัเลือกนี้ 

จึงนาจะเปนประโยชนตอผูบริโภคกลุมมงัสวรัิตหิรือผูที ่

รับประทานอาหารมังสวิรัต ิซ่ึงมักจะมรีะดับวติามนิบ ี12 

ในรางกายต่ำ 

 (6) ความสามารถในการยับยั้งการเจริญของ 

แบคทีเรียกอโรคในระบบทางเดินอาหารและแบคทีเรีย 

ท่ีเปนสาเหตุของอาหารเนาเสียรวมท้ังหมด 13 ชนิด ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถชวยตานจุลินทรียกอโรคในระบบ

ทางเดินอาหาร อาจชวยในการลดการกอโรคโดยแบคทีเรีย

ชนดิดงักลาว และปองกันปญหาสขุภาพอืน่ ๆ ทีม่แีบคทีเรยี 

กอโรคดังกลาวเปนสาเหตุ 

 (7) ดือ้ตอยาในกลุมยบัยัง้การสังเคราะหผนงัเซลล 

ไดแกยาปฏชิวีนะ vancomycin และ bacitracin ดือ้ตอยา 

ในกลุมยับย้ังการสังเคราะหโปรตีน ไดแกยาปฏิชีวนะ 

gentamicin kanamycin และ streptomycin ดือ้ตอยา 

ในกลุมยบัยัง้การสงัเคราะหกรดนวิคลอีกิ ไดแก ยาปฏชิวีนะ 

norfloxacin และด้ือตอยาในกลุมยับยั้งการทำหนาที่ 

ของเยื่อหุมเซลล ไดแกยาปฏิชีวนะ polymyxin B 

นอกจากนี ้มคีวามไวตอการตอบสนองยากลุมยบัยัง้การ 

สังเคราะหผนังเซลล ไดแก ยาปฏิชีวนะกลุม Cephalosporins

และ Penicillin เชน ampicillin cephalothin cefopera - 

zone และ ceftazidime และไวตอการตอบสนองยากลุม 

ยับย้ังการสังเคราะหโปรตีน ไดแกยาปฏิชีวนะ tetracycline

chloramphenicol และ erythromycin 

 (8) มีอัตราการเจริญที่รวดเร็วกวาแบคทีเรีย 

โพรไบโอติกสายพันธุทางการคาที่เปนสายพันธุทดสอบ 

อางอิง โดยอัตราการเจริญโดยศึกษาคา generation time
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และ specific growth rate ทั้งนี้ อัตราการเจริญท่ี 

รวดเร็วกวา สามารถเช่ือมโยงกับการตอบสนองตอภาวะ

ตาง ๆ ในการทดลองซึง่สามารถตอบสนองใหผลในระยะ 

เวลาทีร่วดเร็วกวาดวยเชนกนั การทีจุ่ลนิทรยีทีจ่ะนำมา 

ใชเปนโพรไบโอติกสามารถเจรญิไดอยางรวดเร็ว สงผล 

ใหสามารถขยายกำลังการผลิตขนาดใหญไดโดยงาย  

และยังเปนการลดตนทุนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม 

อีกดวย 

 (9) ความสามารถในการเกาะติดและอาศัยอยู 

บริเวณลำไสของส่ิงมีชีวิตของแบคทีเรียโพรไบโอติก  

โดยสามารถเกาะติดและอาศัยอยูในลำไสหนูขาวได  

เมื่อทดสอบโดยการยอมสีเรืองแสง CFDA - SE ใหกับ 

แบคทีเรยีสายพนัธุคดัเลอืก และปอนใหหนขูาวกนิ เมือ่ 

เวลาผานไปจึงนำผนังลำไสสวนตาง ๆ ของหนูขาวมา 

ตรวจสอบการเรืองแสงดวยเครื่อง Flow cytometry  

พบวาแบคทีเรียดังกลาวมีการเกาะติดบริเวณลำไสเล็ก  

เม่ือเปรียบเทียบกับหนูกลุมควบคุมท่ีไมไดปอนแบคทีเรีย

 ความสามารถในการเกาะตดิผนงัลำไสของเจาบาน 

เปนคณุสมบตัทิีม่คีวามสำคญัในการสงเสริมสขุภาพของ 

ผูถูกอาศัย เพราะเปนการเร่ิมตนของการอาศัยในระบบ 

ทางเดินอาหารของส่ิงมีชีวิต และชวยปรับปรุงระบบภูมิคุมกัน

ของเจาบานหรอืผูถกูอาศยัได แบคทีเรยีทีส่ามารถเกาะตดิ 

ลำไสผูถูกอาศัยได จะเปนตัวขับเคล่ือนสำคัญใหรางกาย 

ผูถูกอาศยัเกดิกลไกการตอบสนองของระบบภมิูคุมกัน 

ของรางกาย โดยเฉพาะในลำไสนัน้มเีซลลทีเ่กีย่วของกับ 

ระบบภูมิคุมกันกวารอยละ 80 อยูบริเวณนี้ จึงถือวา 

ระบบทางเดินอาหารเปนแหลงท่ีมีบทบาทสูงตอสุขภาพ

ของส่ิงมีชีวิต เม่ือแบคทีเรียเขาไปในรางกายจะทำใหระบบ

ภูมิคุมกันจดจำวาเปนจุลินทรียชนิดดีหรือชนิดที่ไมดี  

และมีการตอบสนองที่แตกตางกัน อยางเชน ถาเปน 

โพรไบโอติกซึง่เปนจลุนิทรยีชนดิดมีปีระโยชน เมือ่ผาน 

เขามาในระบบทางเดินอาหาร และเกาะติดผิวเย่ือบุบริเวณ

ลำไส ระบบภูมิคุมกันจะจดจำมีความทนทาน (oral tolerance)

ยอมรับใหอยูรวมกนัโดยจลุนิทรียจะอาศัยอาหารในการ 

เจริญเตบิโต และผลพลอยไดกค็อืทำใหเจาบานอยางเรา 

ไดรับส่ิงท่ีเปนประโยชนรวมดวย เปนการอยูรวมกันแบบ

พ่ึงพาอาศัย โดยโพรไบโอติกสามารถทำใหสภาพแวดลอม

ทีอ่าศยัอยูมสีภาพเปนกรด ทำใหเชือ้กอโรคซ่ึงมักไมทน 

กรดนัน้ไมสามารถเจรญิเตบิโตได นอกจากนี ้ โพรไบโอติก 

ยังสามารถผลิตเอนไซมที่ชวยยอยสารอาหารบางชนิด 

และสามารถผลิตวิตามิน สามารถผลิตสารตานเช้ือแบคทีเรีย

กอโรค เชน กรดอินทรีย แบคเทอริโอซิน ไฮโดรเจน 

เปอรออกไซด และสารชนดิอืน่ ๆ นอกจากนี ้ยงัชวยปรบั 

สมดุลจุลินทรียท่ีมีประโยชนใหสามารถควบคุม จุลินทรีย

กอโรคในระบบทางเดินอาหารไดซ่ึงอาจสงผลดีตอสุขภาพ

ในดานอื่น ๆ เชน ชวยลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด  

ชวยกระตุนหนาที่ของระบบภูมิคุมกัน ชวยปองกันการ 

ติดเชื้อลดการเกิดโรคมะเร็ง 

10,
 

11,
 

12,
 

13
 เพิ่มคุณคาทาง 

อาหารโดยชวยใหระบบยอยอาหารทำงานไดด ี และชวย 

บังคับการเคลื่อนที่ภายในระบบทางเดินอาหาร 

14
 แตใน 

ทางกลบักนั ถาเปนจลุนิทรยีชนดิทีไ่มดหีรือเปนเชือ้กอโรค 

ระบบภูมิคุมกันจะตอบสนองแบบตอตานโดยกลไก 

ตาง ๆ เปนตนวา เหนีย่วนำใหเซลลท่ีเกีย่วของกับภูมคิุมกนั

มาทำลายหรือดักจับแลวขับออกจากรางกาย หรืออาจ 

เหนี่ยวนำใหระบบภูมิคุมกันสรางสารมาทำลายเช้ือโรค 

ซ่ึงถารุนแรงอาจมีการทำลายเซลลของเราจนเกิดภาวะ 

การอกัเสบรนุแรงได ฉะนัน้ คณุสมบตักิารเกาะติดเซลล 

เยื่อบุของโพรไบโอติกจึงเปนคุณสมบัติที่มีความสำคัญ 

ที่จะเปนตัวขับเคลื่อนสงผลตอสุขภาพของผูถูกอาศัย 

 (10) จากการประเมนิความปลอดภยัโดยศกึษาผล 

ของแบคทีเรียสายพันธุนี้โดยการปอนในหนูขาวและ 

ตรวจติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสัตวทดลอง  

น้ำหนักตัว น้ำหนักของตับและมาม และเพาะเชื้อจาก 

ตวัอยางเลอืดเพือ่ประเมนิวาโพรไบโอติกสามารถแพรเขาสู 

กระแสเลอืดหรือไม โดยเปรยีบเทยีบกบัหนูขาวทีไ่มไดรับ 

การปอนแบคทีเรีย ซ่ึงหนูกลุมที่ถูกปอนดวยแบคทีเรีย 

โพรไบโอติกน้ัน สัตวทดลองยังคงมีพฤติกรรมการกินอาหาร

การดืม่นำ้ การขบัถาย การนอนหลบั การอยูรวมกนั และ 
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การตอบสนองท่ีปกติ รวมท้ังการยังคงมีลักษณะทางสัณฐาน

วิทยา เชน ลักษณะขน สีของเทา ที่ปกติเชนกัน แตมี 

นำ้หนกัตวัโดยรวมตำ่กวาในกลุมควบคมุ ซ่ึงอาจเปนไปได 

ท่ีโพรไบโอติกจะสามารถชวยควบคุมน้ำหนักได อาจเน่ือง

จากการชวยลดการดูดซึมกลูโคสจากลำไสหรือชวย 

เพ่ิมเมแทบอลิซึมของกลูโคสเปนตน นอกจากน้ียังตรวจ 

ไมพบแบคทีเรยีจากการนำเลอืดมาเพาะเชือ้ และไมพบ 

ความแตกตางของน้ำหนักของตับและมามระหวางหนู 

กลุมทดสอบกับกลุมควบคุม ดังน้ัน โพรไบโอติกแบคทีเรีย

สายพันธุนี้จึงมีความปลอดภัย 

15 

 

ผลของโพรไบโอติกตอสุขภาพ 

 บทบาทหลกัของโพรไบโอตกิตอสขุภาพไมไดเปน 

การรักษา แตเนนแนวทางการปองกัน โดยปองกันปญหา 

สุขภาพตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได โดยการชวยรักษาสมดุล 

ของระบบทางเดินอาหาร โดยปกตคินสวนใหญมกัจะให 

ความสำคญัเพยีงวา ถาเราเพยีงแตรับประทานอาหารท่ีด ี

กจ็ะสงผลโดยตรงถึงการมสีขุภาพทีด่ ีเพราะเชือ่วา “การ 

รับประทานอาหารท่ีดกีจ็ะทำใหมสีขุภาพทีด่”ี (You are 

what you eat) แตแทจริงแลวนั้น “สุขภาพจะดีได  

ไมใชเพียงเพราะแคเรารับประทานอาหารด ีๆ เทานั้น” 

(We aren’t only what we eat) ในความเปนจริงแลวนัน้ 

ความสำคัญของอาหารท่ีเรารับประทานเขาไปข้ึนอยูกับ 

ระบบยอยอาหารของเราวาทำงานไดดเีพยีงใด ซ่ึงอาหารนัน้ 

จะตองถูกยอยและรางกายตองสามารถดูดซึมสารอาหาร 

ท่ีถูกยอยน้ันไปใชประโยชนไดจริง ตลอดจนของเสียท่ีเหลือ

จากการดดูซมึไปใชกจ็ะถูกรวบรวมและถกูขบัถายออกไป 

ดวยเหตุผลนี้ ระบบทางเดินอาหารซึ่งก็คือตั้งแตปากที่ 

รับประทานอาหาร กระเพาะสำหรับยอยสารอาหาร ลำไส 

สำหรับดูดซึมสารอาหาร น้ำ วิตามิน และเกลือแรจาก 

กากอาหารเขาสูรางกาย ทำใหกากอาหารรวมตวักลายเปน 

กอนอุจจาระ ระบบการกักเก็บอุจจาระ ระบบการควบคุม 

ความตองการในการถายอจุจาระ และระบบการหมักยอย 

กากอาหารชนิดท่ีรางกายไมสามารถยอยไดโดยจุลินทรีย 

ทีอ่ยูในลำไส จึงเปนยทุธศาสตรสขุภาพทีส่ำคญั เปนสวน 

เชือ่มโยงกบัสขุภาพรางกายสวนอืน่ ๆ ถาหากปจจัยใดกต็าม 

ทีส่งเสริมการทำงานของระบบทางเดินอาหารใหดำเนนิไป 

จนส้ินสุดถึงการขับถายอยางสมบูรณ เปนการทำความสะอาด

ลำไสใหญ ปจจัยนัน้กส็งเสริมใหรางกายมสีขุภาพทีด่ ี ซ่ึง 

โพรไบโอติกกเ็ปนปจจัยหนึง่ท่ีสำคญัท่ีชวยระบบการยอย 

และสงเสริมการทำงานของระบบขับถาย และปรับสมดุล 

ของจุลินทรียในระบบทางเดินอาหารซ่ึงทำใหเกิดการพัฒนา

ในลำไสและสงผลตอสขุภาพของเจาบาน ทำใหสิง่มชีวีติ 

ซ่ึงเปนผูถกูอาศยัของโพรไบโอติกมคีวามสามารถในการ 

ตานทานโรค โดยเฉพาะโรคท่ีเก่ียวกับระบบทางเดินอาหาร

เหตผุลเหลานีส้นบัสนนุเหตผุลวาทำไมโพรไบโอติกถงึชวย 

สงเสริมสุขภาพของเจาบานได 
1,

 

16 

 

การปรับสมดุลของระบบทางเดินอาหารและระบบขับถาย

 โพรไบโอติกสามารถลดความถี่และระยะเวลา 

ของอาการทองรวง ลดอาการติดเช้ือภายในลำไส เน่ืองจาก

โพรไบโอติกที่อาศัยอยูในลำไสจะใชอาหารประเภท 

คารโบไฮเดรตเพือ่สรางพลงังานแลวไดกรดแลกตกิ และ 

กรดอะซิติก ซ่ึงกรดดังกลาวสามารถยับย้ังการเจริญเติบโต

ของเชือ้กอโรคได นอกจากนี ้โพรไบโอติกทีเ่จริญเตบิโตดี 

อาจผลติสารอืน่ ๆ ทีม่ฤีทธิย์บัยัง้การเจริญของเชือ้กอโรค 

ได 
17
 จากตัวอยางรายงานการใชแบคทีเรียกรดแลกติก  

เชน Lactobacillus rhamnosus strain GG (LGG) 
18,

 

19 

และ Bifidobacterium bifidum รวมกบั Streptococcus 

thermophilus 

20
 เพื่อบรรเทาอาการทองเสียในทารก  

โดยเฉพาะทารกทีไ่มไดดืม่นมมารดา พบวาสามารถลด 

ระยะเวลาและความรุนแรงของภาวะทองเสียที่เกิดจาก 

อาหารเปนพิษได และมีประสิทธิภาพดีในกลุมทองเสีย 

ทีเ่กดิจากเชือ้ไวรัสโรตา (rotavirus) 

21
 และในผูปวยสงูอายุ 

ทีต่ดิเชือ้แบคทเีรยี Clostridium difficile ในลำไสหลงั 

จากการไดรับยาปฏชิวีนะขณะพักรกัษาตวัทีโ่รงพยาบาล 

22,
 

23 

นอกจากนี้ โพรไบโอติก Lactobacillus casei strain  

Shirota 

24
 และ Bifidobacterium BB536 

25
 สามารถ
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ชวยปองกันและลดภาวะทองผูก (constipation) โดย 

ชวยปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของลำไส  

ชวยเพิ่มความถี่ของการเคลื่อนไหวของลำไส และเพ่ิม 

ความนุมของอุจจาระชวยใหขับถายไดคลองขึ้น 

 

การลดภาวะท่ีรางกายไมสามารถยอยหรือไมทนตอน้ำตาล

แลกโตส (lactose intolerance) 

 ผูทีม่ภีาวะท่ีไมทนตอนำ้ตาลแลกโตส จะมีอาการ 

ทองอืด ทองเฟอ ทองเดิน ปวดทองเมื่อรางกายไดรับ 

น้ำตาลแลกโตสซ่ึงเปนน้ำตาลท่ีพบมากในน้ำนมวัว ซ่ึงภาวะ

ดงักลาวเกดิจากรางกายไมสามารถยอยนำ้ตาลแลกโตสได 

เพราะขาดเอนไซม β - galactosidase ซ่ึงเปนเอนไซม 

ที่ชวยยอยน้ำตาลแลกโตส หรือมีปริมาณของเอนไซม 

β - galactosidase ต่ำ จึงทำใหแลกโตสไมสามารถถูกยอย

ในทางเดินอาหาร จึงมักพบวา มีหลายคนที่เมื่อดื่มนม 

แลวมีอาการดังกลาว ซ่ึงโพรไบโอติก สามารถผลิตน้ำยอย

เพ่ือชวยยอยแลกโตสในนมได จึงทำใหมีแลกโตสเหลือ 

นอยกวาหรือไมมีเลย จึงทำใหผูที่ไมมีการสรางน้ำยอย 

ดงักลาว สามารถดืม่นมและผลติภณัฑนมได โดยไมเกดิ 

อาการดังกลาว 

26 

 

การปองกันหรือลดระดับการเกิดสารกอมะเร็ง 

 โพรไบโอติกอาจเกี่ยวของกับการปองกันมะเร็ง 

ในลำไส โดยอาศยักลไกตาง ๆ เชน อาจชวยกดการทำงาน 

ของสารกอมะเร็ง ลดสารเมแทบอไลตทีไ่มพงึประสงค เชน 

แอมโมเนียม อินโดล สแกโทล และลดปริมาณเอนไซม 

ท่ีเก่ียวของกับการกอมะเร็ง (procarcinogenic enzyme)

ในลำไสใหญ 
27
 โพรไบโอติกยังอาจควบคุม หรือยับยั้ง 

การเจริญของแบคทีเรียท่ีสรางสารหรือเอนไซมท่ีเก่ียวของ

กบัการกอมะเร็งได และมีผลตอการเคลือ่นไหวหรือการ 

บีบตัวของลำไส ทำใหกำจัดสารกอกลายพันธุ สารกอมะเร็ง

ใหออกจากรางกายไดเร็วข้ึน ซ่ึงมีรายงานตัวอยางแบคทีเรีย

L. rhamnosus GG ทำใหเกิดการเพิ่มปริมาณของ 

แลกโตบาซิลไล และไบฟโดแบคทีเรีย ท่ีพบจากตัวอยาง 

อุจจาระได และในขณะเดียวกันพบเชื้อคลอสติเดียม 

มปีริมาณลดลง 

28
 และจากการศกึษาโดยใชโพรไบโอติก 

L. acidophilus - LBKV3 รวมกับ Propionibacterium  

freunderichii sp. Shermanii กบัสตัวทดลอง พบวา 

จะเกดิสารตานจลุชพีทีส่ามารถทำลายเชือ้แบคทเีรยีกลุมที่ 

ทำใหเกดิการหมกัเนาเหมน็ได (putrefactive bacteria) 

29 

 

การปรับเปล่ียนการทำงานของระบบภูมิคุมกัน 

 โพรไบโอติกสามารถกระตุนการทำงานของระบบ 

ภมูคิุมกนัของรางกายใหทำงานอยางมปีระสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

โพรไบโอติกชวยเพิม่ภมูคิุมกนัโดยการกระตุนเมด็เลอืดขาว 

ชนิดโมโนไซตที่มีอยูทุกหนทุกแหงไหลเวียนไปตาม 

หลอดเลอืด ใหเคลือ่นมายงัตำแหนงท่ีเชือ้โรครุกลำ้เขามา 

สูรางกาย แลวโมโนไซตกเ็ตบิโตเปนแมคโครฟาจเพือ่จบั 

กนิเชือ้โรคนัน้ นอกจากนีย้งัหล่ังสารเคมทีีเ่กีย่วของกบั 

การทำลายเชือ้โรค เชน ไซโตคายน ชนดิแกมมาโกลบลูนิ เอ 

(Immunoglobulin A; IgA) 

30,
 

31
 อนิเตอรลวิคนิ (Inter - 

leukin) และทูเมอนิวโครซีสแฟคเตอร แอลฟา (Tumor 

Necrosis Factor; TNF - α) 

30,
 

32
 ทำใหรางกายปองกัน  

ตอตานและกำจดัเชือ้โรคและส่ิงแปลกปลอมตาง ๆ ทีเ่ขาสู 

รางกายไดดียิ่งข้ึน ซ่ึงสารเหลานี้เปนสารคลายฮอรโมน 

ทำหนาท่ีส่ือสารระหวางเซลลท่ีเก่ียวของกับระบบภูมิคุมกัน

เพ่ือมาชวยกันตอสูกับส่ิงแปลกปลอม เช้ือโรค หรือผูรุกราน

นอกจากโพรไบโอติกจะชวยเพ่ิมปริมาณสารตอตานเช้ือโรค

ในรางกายแลว ยังทำใหมีการส่ือสารกับเน้ือเย่ือน้ำเหลือง 

ในชัน้ใตเยือ่บลุำไส (gut - associated lymphocyte tissue, 

GALT) ดีย่ิงข้ึน ทำใหการสรางสารปองกันและการกระตุน

ภมูคิุมกนัใหเขาสูภาวะสมดลุ นำไปสูการตอบสนองของ 

ระบบภูมคิุมกนัแบบปองกนัมากกวาการตอบสนองแบบ 

กอการอกัเสบหรอืภมูแิพ ทำใหเนือ้เยือ่ทีอ่กัเสบบรรเทาลง 

และซอมแซมเซลลรางกายที่บาดเจ็บใหฟนตัวเร็วขึ้น 

10 

 

การลดภาวะภูมิแพและการอักเสบรุนแรง 

 ภาวะโรคภมูแิพ (allergic diseases) เกดิจากการ 

ตอบสนองของระบบภมูคิุมกนัตอสิง่ท่ีกอใหเกดิอาการแพ 

โดยปกติรางกายจะสรางแอนติบอดีตอบสนองตอภูมิแพ
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ของรางกายเมือ่ไดรับสารกอภมูแิพ (allergen) เชน ฝุนบาน 

ไรฝุน ละอองเกสรดอกไม รังแค ขนสัตว อาหาร เปนตน  

ซ่ึงมักพบอาการในเด็ก โดยเฉพาะอยางย่ิงในเด็กท่ีมีอายุ 

นอยกวา 1 ป และเมื่อรางกายไดรับสารกอภูมิแพก็จะ 

กระตุนระบบภูมิคุมกันใหสรางอิมมูโนโกลบูลิน ชนิดอี  

หรือ แอนติบอดี ไอจีอี (IgE antibody) ออกมาแทน 

การสราง แอนติบอดี ไอจีจี (IgG) ซ่ึงโดยปกติรางกาย 

จะสรางแอนตบิอด ีอมิมโูนโกลบลูนิ ชนดิ จี (IgG) เพือ่ 

ตอบสนองภมูคิุมกนัของรางกาย โดยจะสรางออกมามาก 

เพือ่ทำหนาทีท่ำลายแบคทเีรยี ไวรัส เชือ้รา และสารพิษ 

ตาง ๆ ของมนษุยทีม่รีะบบภูมคิุมกนัปกต ิแตในสภาวะทีม่ ี

การตอบสนองตอส่ิงแปลกปลอมท่ีกอภูมิแพไดก็จะกระตุน

ใหสราง IgE เปนสาเหตุใหเกิดอาการของโรคภูมิแพ 

(allergic diseases) และปญหาสุขภาพท่ีเก่ียวเน่ืองจาก 

โรคภมูแิพชนดิตาง ๆ ได ซ่ึงโพรไบโอติกอาจชวยในเรือ่ง 

การกระตุนภูมิคุมกันใหผลิตสารตอบสนองที่สามารถ 

ทำลายสิง่แปลกปลอมทีเ่ขาสูรางกายไดดขีึน้ 

30
 โพรไบโอติก 

สามารถกระตุนการสรางสารท่ีเก่ียวของกับระบบภูมิคุมกัน

ของรางกาย โดยชวยลดหรอืปองกนัการสรางโปรตีนหรอื 

แอนติบอดี (antibody) ที่เกี่ยวของกับการตอบสนอง 

ตอสารกอภูมิแพและการอักเสบรุนแรงของรางกายได  

ซ่ึงแอนติบอดีดังกลาวท่ีเกี่ยวของกับการตอบสนองตอ 

ภูมิแพของรางกาย คือ IgE และโพรไบโอติกยังชวยกระตุน

ใหรางกายสรางสารตอบสนองตอภูมิคุมกันของรางกาย 

เพือ่ไมใหเกดิการอกัเสบรนุแรง เชน อนิเตอรลวิคนิ - 10 

(IL - 10) อกีดวย 

16,
 

33
 จากรายงานของ Kalliomaki (2005) 

34 

พบวา ในเด็กอายุ 2 ขวบ ที่ไดรับ Lactobacillus GG  

สามารถลดการเกิดภาวะผ่ืนแพไดรอยละ 50 เม่ือเปรียบเทียบ

กับกลุมที่ไมไดรับแบคทีเรียดังกลาว 

 

การลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด 

 โคเลสเตอรอลเปนสารต้ังตนในการสังเคราะห 

เกลอืนำ้ด ี โพรไบโอติกทีส่ามารถสรางนำ้ยอยหรอืเอนไซม 

ท่ีสามารถยอยเกลือน้ำดีได จะทำใหเกลือน้ำดีท่ีถูกยอย 

แลว เปนเกลือน้ำดีอิสระ (deconjugated bile salt)  

สามารถถูกขับออกทางอุจจาระไดดี ทำใหรางกายใช 

โคเลสเตอรอลมาสงัเคราะหเปนเกลอืนำ้ดทีดแทน จึงสงผล 

ใหลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือดได นอกจากน้ีอาจเน่ืองจาก

การท่ีโพรไบโอติกนำเอาโคเลสเตอรอลไปใชไดโดยตรง 

เพ่ือการสรางเปนสวนประกอบของเซลล เชน ผนังเซลล  

เย่ือหุมเซลล เปนตน ทำใหปริมาณโคเลสเตอรอลในเลือด

ลดลง ซ่ึงสมมตฐิานของกลไกการลดโคเลสเตอรอลโดย 

โพรไบติกอาจเกิดจากกลไกการทำงานรวมกัน ดังนี้ 

 (1) ความสามารถของโพรไบโอติกในการผลิต 

เอนไซม Bile Salt Hydrolase (BSH) ซ่ึงเอนไซมชนดินี ้

สามารถเรงใหเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซีสของเกลือน้ำดี 

ทีจั่บกบักรดอะมโิน (conjugated bile salt) ไดเปนเกลอื 

นำ้ดอีสิระ เกลอืนำ้ดใีนรปูอสิระสามารถละลายไดนอยกวา 

เกลือน้ำดีที่จับกับกรดอะมิโน ทำใหเกิดการดูดซึมกลับ 

เขาไปยงัตับลดลง และยังสามารถลอดผานผนงัลำไสและ 

เขาสูกระแสเลือดไดหรือตกตะกอน สามารถถกูขบัออก 

ทางอุจจาระไดดี ดังนั้น จึงทำใหปริมาณของเกลือน้ำดี 

ทีจ่ะถูกสงกลบัเขาไปยงัตับ และหมุนเวยีนระหวางตับกบั 

ลำไสเพ่ือทำหนาท่ียอยและดูดซึมไขมันน้ันลดลง ดังน้ัน  

นำ้ดจีะตองถกูสรางขึน้ใหมจากโคเลสเตอรอลภายในตบั  

จึงสามารถลดระดับโคเลสเตอรอลภายในตับและ 

ลดระดับปริมาณโคเลสเตอรอลที่จะสงออกมาสูกระแส 

เลือดได 
35,

 

36,
 

37,
 

38,
 

39,
 

40,
 

41 

 (2) โพรไบโอติกสามารถนำโคเลสเตอรอลไปใช 

ในการสรางเซลล (Cholesterol assimilation) ซ่ึงอาจ 

ดึงโคเลสเตอรอลไปใชในการรวมสรางเปนเย่ือหุมเซลล 

(cytoplasmic membrane) ใชในการเจริญของเซลล  

ในขณะท่ีแบคทีเรียกำลังอยูในชวงเจริญ 

42,
 

43,
 

44,
 

45 

 (3) เซลลเมมเบรนของโพรไบโอตกิอาจสามารถ 

จับกับโคเลสเตอรอลได (cholesterol removal) ทำให 

ปริมาณโคเลสเตอรอลที่อยูในเลือดลดลง 

42,
 

43,
 

44,
 

45 

 

บทบาทตอสุขภาพดานอื่น ๆ 

 มรีายงานการศึกษาผลของโพรไบโอติกตอสขุภาพ 

ในดานตาง ๆ และการนำไปใชเพือ่การดแูลรักษาโรคตาง ๆ 

และสุขภาพอีกมากมาย เชน ภาวะทองเสียในเด็ก ภาวะ
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ทองเสยีในนกัทองเทีย่วและอาหารเปนพษิ ทองเสยีจาก 

การไดรับยาปฏิชีวนะ ภาวะติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจ

ภาวะติดเชือ้แบคทเีรยี Helicobacter pylori ภาวะทองผูก 

ภาวะติดเชื้อในระบบทางเดินปสสาวะ ภาวะติดเชื้อใน 

ชองคลอด ภาวะตับอักเสบ ภาวะลำไสอักเสบและลำไส 

ขาดเลือด มะเร็งลำไสใหญ เปนตน 

 

บทบาทของโพรไบโอติกเซลลตายและสวนประกอบ 

ของเซลลโพรไบโอติกตอสุขภาพ 

 จุลนิทรยีเซลลตาย มบีทบาทสำคญัในอตุสาหกรรม 

อาหารและยา สามารถสงเสริมดานสขุภาพไดใกลเคยีงหรือ 

ดีพอกันกับจุลินทรียเซลลท่ีมีชีวิต โดยมีรายงานวา เซลล

และ/หรือองคประกอบของแบคทีเรียเซลลตายน้ัน สามารถ

กระตุน ปรับเปล่ียนสมดุลภูมิคุมกันรางกายได ในตางประเทศ

มีการนำเซลลของแบคทีเรียแลกติก โดยเฉพาะแบคทีเรีย 

แลกโตบาซิลไลหลายชนดิ และแลกโตบาซิลลสัหลายสายพนัธุ 

ไปผานกระบวนการทำใหเปนเซลลตายดวยวธีิการตาง ๆ 

เชน การใหความรอน (heat - killed cell) การอาบดวย 

รังสียูวี การผานคลื่นเสียง (sonicated cell) เปนตน  

และนำไปทดสอบผลการกระตุนภูมิคุมกันในมนุษย 

เม่ือนำมาบริโภค พบวา ผลของแบคทีเรียเซลลตายสามารถ

สงเสริมดานสุขภาพไดดีใกลเคียงกันกับเซลลที่มีชีวิต  

ไมวาจะเปนความสามารถในการกระตุนภูมิคุมกันแบบ 

ไมจำเพาะ (non - specific immune system) ปองกนั 

การติดเช้ือโรคในระบบทางเดินอาหาร ลดระดับโคเลสเตอรอล

ในเลือด ตานการเกิดสารเมแทบอไลตท่ีกอใหเกิดมะเร็ง 

ตลอดจนเหนีย่วนำใหแมคโครฟาจ (macrophage) มาจบั 

กนิเชือ้โรคได เชน มรีายงานวจัิยวา เซลลและ/หรือสวน 

ประกอบของเซลลตายของแลกโตบาซิลลสัชนดิตาง ๆ เชน 

สวนประกอบของเซลลแบคทีเรีย แลกโตบาซิลลัสแพลนทารัม

(Lactobacillus plantarum) แลกโตบาซิลลสั แกสเซอรี 

(Lactobacillus gasseri) บางสายพนัธุ สามารถกระตุน 

การสรางสารเคม ีชนดิ อนิเตอลวิคนิ - 12 (Interleukin - 

12; IL - 12) เพื่อปรับปรุงระบบภูมิคุมกันของรางกายได 

 เซลลของแบคทีเรยี L. plantarum สายพนัธุ L - 137 

ท่ีถูกทำใหเปนเซลลตายโดยการใหความรอนสูง สามารถ 

กระตุนใหเกดิการสรางแมคโครฟาจเพือ่มาทำลายเชือ้โรคได 

และยังกระตุนใหเซลลมามสามารถผลติสารอนิเตอลวิคนิ - 12 

(IL - 12) และสารอินเตอฟรอน แกมมา (interferon - γ) ได 

เพือ่ทำลายสิง่แปลกปลอม หรือไวรัสทีเ่ขาสูรางกายได 
46
 

นอกจากนี้ยังสามารถเหนี่ยวนำใหระบบภูมิคุมกันสราง 

สารอนิเตอฟรอน เบตา (interferon - β) ซ่ึงชวยปองกนั 

การตดิเชือ้ไขหวดัใหญได 
47
 นอกจากนี ้แบคทีเรยีเซลลตาย 

ยังชวยลดหรือปองกันการสรางโปรตีนหรือแอนติบอดี  

คอื อมิมโูนโกลบลูนิ ชนดิอ ีหรือ แอนตบิอด ีไอจีอ ี(IgE 

antibody) ทีต่อบสนองตอสารกอภมูแิพในรางกาย เชน 

ฝุน ไรฝุน ละอองเกสรดอกไม รังแค ขนสัตว อาหาร 

(อาการแพอาหารมกัพบในเดก็ โดยเฉพาะอยางยิง่ในเดก็ 

ทีม่อีายตุำ่กวา 1 ป) 
48
 ซ่ึงโดยปกตริางกายจะสรางแอนตบิอด ี

อิมมูโนโกลบูลิน ชนิด จี (IgG) เพ่ือตอบสนองภูมิคุมกัน 

ของรางกาย ชวยทำลายแบคทเีรยี ไวรัส เชือ้รา สารพษิ 

ตาง ๆ แตในสภาวะท่ีมีการตอบสนองตอส่ิงแปลกปลอม 

ทีก่อภมูแิพไดกจ็ะกระตุนใหสราง IgE เปนสาเหตใุหเกดิ 

อาการของโรคภูมิแพ (Allergic diseases) และปญหา 

สุขภาพที่เกี่ยวเนื่องจากโรคภูมิแพชนิดตาง ๆ ได 

 

บทสรุป 

 จากทีไ่ดกลาวมา จุลนิทรยีโพรไบโอติกมคีวามสำคญั 

เกีย่วของกบัมนษุยทัง้ทางตรงและทางออมและยงัมปีระโยชน 

มากมายตอสิง่มชีวีติ แตการทีจ่ะไดมาซึง่โพรไบโอติกทีด่ี 

มปีระสิทธิภาพ จะตองมกีารคดัเลอืก และศกึษาคณุสมบัติ 

ของการเปนโพรไบโอติกที่ดี จึงจะไดสายพันธุที่มีความ 

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการสงเสริมสุขภาพผูบริโภค

ปจจัยตาง ๆ มากมายทีต่องคำนงึถึง เชน แหลงท่ีมาของ 

จุลินทรียโพรไบโอติก ความสามารถในการเจริญ สภาวะ 

ท่ีเหมาะสมในกระบวนการผลิต ความสามารถในการผลิต

เอนไซมของจุลินทรียโพรไบโอติก ระยะเวลาท่ีเหมาะสม

ในการหมัก เพ่ือใหจุลินทรียโพรไบโอติกเจริญมีปริมาณ
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สงูสุดและผลติสารสำคญัท่ีตองการ เปนตน ดงันัน้ในการ 

จะนำโพรไบโอติกมาใชในรูปแบบใด ควรมีความรูความเขาใจ

เกีย่วกบัจุลนิทรยีและผลิตภณัฑโพรไบโอติกเปนอยางด ี

เพื่อความปลอดภัยและไดประสิทธิภาพในการสงเสริม

สุขภาพสูงสุด 
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