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รีไบโอติกและโพรไบโอติกต่างก็มีประโยชน์มากมายแก่ระบบการย่อย

อาหารของเรา ทั้งยังส่งเสริมให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี 

อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เหล่านี้ควรตรวจสอบข้อมูลอย่าง

ถี่ถ้วน เช่น การมีชีวิตอยู่ของจุลินทรีย์พรี ไบโอติก ปริมาณในการรับประทาน

ที่เหมาะสม 
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ทางเดินอาหาร 
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Probiotic & Prebiotic 

คู่หูกู้วิกฤต 

สภาพสังคมในปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่มีรูปแบบการดำเนิน

ชีวิตที่เร่งรีบ ต้องแข่งขันกับเวลา รูปแบบอาหารที่รับประทานก็

เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โดยหันมาบริโภคอาหารประเภทโปรตีน

และไขมันมากขึ้น แต่กลับรับประทานอาหารประเภทที่มีใยอาหาร 

เช่น ผักและผลไม้ลดน้อยลง ส่งผลให้เกิดความผิดปกติกับระบบ

ทางเดินอาหารขึ้นโดยเฉพาะลำไส้ ทำให้เกิดโรคร้ายตามมา เช่น 

ลำไส้อักเสบ ท้องเสียเรื้อรัง ริดสีดวงทวาร ขาดวิตามินบางชนิด 

(อาทิ วิตามินบีและวิตามินเค) คลอเลสเตอรอลในเลือดสูง โรค

ภูมิต้านทานทำร้ายตัวเอง โรคภูมิแพ้ ไปจนถึงโรคที่มีความร้ายแรง 

อย่างโรคมะเร็งลำไส้ ซึ่งเป็นสาเหตุการตายของผู้คนในปัจจุบัน

เป็นลำดับต้น ๆ นอกจากการรับประทานอาหารที่มีใยอาหาร

น้อยลงแล้ว ปัจจัยหลักอีกประการหนึ่งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่

ทำให้เกิดโรคร้ายต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้นก็คือ การที่ลำไส้มีปริมาณ

จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ลดน้อยลง อันเนื่องมาจากปัจจัยหลาย

ประการ เช่น อายุที่เพิ่มขึ้น การใช้ยาปฏิชีวนะ ในขณะที่ลำไส้มี

ปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคปริมาณมาก ทำเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา 

จึงมีการคิดค้นอาหารกลุ่มหนึ่งมาใช้ในการปรับสมดุลของจุลินทรีย์

ภายในลำไส้ ได้แก่ อาหารที่มีชื่อว่า พรีไบโอติก 

และโพรไบโอติก หลายท่านคงเคยได้ยินชื่ออาหาร

ทั้ง 2 ชนิดนี้กันมาบ้างแล้วจากสื่อโฆษณาต่าง ๆ 

แต่อาจยังไม่ทราบว่าคืออะไร แล้วมีประโยชน์ต่อ

ระบบทางเดินอาหารของเราอย่างไรบ้าง วันนี้เรา

จะมาทำความรู้จักอาหารทั้ง 2 ชนิดนี้กันให้มากขึ้น 

 

สมดุลจุลินทรีย์ 
ในระบบทางเดินอาหาร 

ปกติแล้วร่างกายของคนเราต้องสัมผัสกับ

จุลินทรีย์อยู่ตลอดเวลา โดยพบว่ามีจุลินทรีย์จำนวน

เป็นล้าน ๆ เซลล์ปรากฏบนพื้นที่ผิวของผิวหนังทั่ว

ร่างกาย และผิวด้านใน เช่น ช่องปาก ทางเดินหาย-

ใจ ทางเดินอาหาร ระบบขับถ่าย และอวัยวะสืบ-

พันธุ์ โดยไม่พบในอวัยวะภายใน ในระบบเลือด

และน้ำเหลือง ซึ่งปกติแล้ว จุลินทรีย์เหล่านี้มักเป็น

ประโยชน์ต่อร่างกาย หรือจำเป็นต่อสุขภาพ เรา
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▲ รูปที่ 1 แสดงเชื้อจุลินทรีย์สายพันธุ์ต่าง ๆ ที่พบใน 

ทางเดินอาหารของมนุษย์ (ที่มา: www.customprobiotics.com) 

 

ในสภาวะร่างกายที่เป็นปกติ จุลินทรีย์ในร่างกายทั้ง 2 กลุ่ม 

จะรักษาสมดุลโดยควบคุมปริมาณซึ่งกันและกันให้อยู่ในระดับที่

เหมาะสม โดยจะมีปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ประมาณ 85% 

และมีจุลินทรีย์ก่อโรคประมาณ 15% หากร่างกายเรามีปริมาณ

จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ลดลง อันเนื่องมาจากอายุที่มากขึ้น 

ความเครียด การได้รับสารปนเปื้อนในอาหาร การรับประทานยา

คุมกำเนิดหรือยาปฏิชีวนะ เป็นต้น จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติ

ในร่างกาย เช่น ท้องผูก โรคภูมิแพ้ ระดับคลอเลสเตอรอลสูง 

หรืออาจถึงขั้นก่อให้เกิดโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งลำไส้ขึ้นได้ ซึ่ง

การทำให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มีปริมาณเพิ่มขึ้นนั้น ทำได้โดย

การรับประทานผักสด ผลไม้สดและอาหารที่ปราศจากสารพิษ 

และรับประทานอาหารที่สามารถปรับเปลี่ยนสมดุลของจุลินทรีย์

ในระบบทางเดินอาหารได้ ซึ่งได้แก่ โพรไบโอติกและพรีไบโอติก 

 

Probiotic คืออะไร  
คำว่า “โพรไบโอติก” (probiotic) ถูกนำมาใช้ครั้งแรกใน

รายงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของ Lilly และ Stillwell เมื่อปี 

พ.ศ.2508 เพื่อกล่าวถึงสารที่จุลินทรีย์ชนิดหนึ่งขับออกมา และ

ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นการ

ทำงานที่ตรงข้ามกับการทำงานของยาปฏิชีวนะ (antibiotic) ที่

จะทำลายจุลินทรีย์เกือบทุกชนิด จนกระทั่งในปี พ.ศ.2535 

Havenaar และ Veid ได้ขยายคำจำกัดความของโพรไบโอติกว่า 

จะต้องประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ซึ่งอาจมีเพียงชนิดเดียวหรือ

เรียกจุลินทรีย์กลุ่มนี้ว่า จุลินทรีย์ประจำถิ่น (normal 

flora) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเชื้อแบคทีเรีย และอาจพบ

ราจำพวกยีสต์ และโปรโตซัวบางชนิด โดยธรรมชาติ

แล้วทารกในครรภ์มารดาจะไม่มีจุลินทรีย์ในร่างกาย

เลย และจะได้รับจุลินทรีย์หลังจากคลอดออกมา

แล้วจากการปนเปื้อนขณะเลี้ยงดู โดยการสัมผัส 

การกลืนและการหายใจเข้าไป โดยในช่วงแรกชนิด

ของจุลินทรีย์จะมีการเปลี่ยนแปลงค่อน-ข้างมาก 

จนกระทั่งผ่านไประยะหนึ่ง จะมีเชื้อจุลินทรียป์ระจำ

ถิ่นที่ถาวร (permanent normal flora) ซึ่งในแต่ละ

อวัยวะของคนเราจะมีความแตกต่างกันทั้งทาง

ด้านกายภาพและเคมี ซึ่งจะส่งผลให้ในแต่ละ

อวัยวะนั้นมีชนิดของจุลินทรีย์ประจำถิ่นแตกต่าง

กันออกไป ในระบบทางเดินอาหารของคนเราเป็น

อีกบริเวณที่มีจุลินทรีย์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดย

อาศัยตามอวัยวะต่าง ๆ ในระบบทางเดินอาหาร   

ดังต่อไปนี้ 

	ภายในช่องปาก ประมาณ 10-100 

ล้านตัว  

	ภายในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก 

ประมาณ 100-1,000 ตัว 

	ภายในลำไส้ใหญ่ ประมาณ 10,000-

100,000 ล้านตัว  

โดยแบคทีเรียดังกล่าวแบ่งออกได้เป็น 2 

กลุ่มหลัก ๆ โดยกลุ่มแรก เป็นจุลินทรีย์ที่มีประ-

โยชน์ต่อร่างกาย เช่น Lactobacillus, Bifidobac-

terium ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่สร้างกรดแลกติก 

ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค 

ช่วยในการดูดซึมสารอาหารและสังเคราะห์วิตามิน

ต่าง ๆ รวมถึงกระตุ้นระบบภูมิต้านทานในร่างกาย

อีกด้วย และอีกกลุ่มหนึ่งคือจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิด

โรค เช่น Clostridium ซึ่งเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่ก่อให้

เกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคท้องร่วง โรคมะเร็ง นอกจาก

นี้ ยังมีจุลินทรีย์อีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีทั้ง

ประโยชน์และโทษต่อร่างกาย เช่น Bacteroides, 

Enterococci ดงัแสดงในรปูที ่1 

Bio 
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เป็นส่วนผสมของจุลินทรีย์หลาย ๆ ชนิด ที่สามารถไปปรับปรุง

คุณสมบัติจุลินทรีย์ดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในลำไส้ โดยจุลินทรีย์เหล่า

นี้อาจอยู่ในรูปเซลล์แห้งจากกระบวนการระเหิดแห้ง (freeze 

died cells) หรืออยู่ในรูปผลิตภัณฑ์หมัก ซึ่งนอกจากไปส่งเสริม

การเจริญเติบโตแล้ว ยังทำให้มนุษย์และสัตว์มีสุขภาพดีขึ้นด้วย 

และโพรไบโอติกไม่ใช่จำกัดการใช้เฉพาะในทางเดินอาหารเท่านั้น 

ยังอาจมีผลกับระบบอื่น ๆ เช่น ทางเดินหายใจส่วนต้น ระบบ

ปัสสาวะ และระบบสืบพันธุ์ 

 

กลไกการทำงานของโพรไบโอติก 
จุลินทรีย์โพรไบโอติกจะมีกลไกการทำงานในการต่อต้าน

การเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรคดังนี้ 

	แย่งที่ยึดเกาะกับจุลินทรีย์ใหม่บนผนังลำไส้เล็ก โดย

ปกติแล้วโพรไบโอติกจะเป็นจุลินทรีย์ที่อยู่ในระบบทางเดินอาหาร

โดยธรรมชาติอยู่แล้ว ซึ่งจุลินทรีย์เหล่านี้จะมีความสามารถในการ

ต่อต้านการเกาะของจุลินทรีย์ใหม่บนผนังลำไส้ โดยเฉพาะ

จุลินทรีย์ที่ก่อโรค โดยกระบวนการที่เรียกว่า Competitive Exclu-

sion หรือ Colonization Resistance นอกจากนั้นยังมีการผลิต

สารที่เป็นพิษต่อจุลินทรีย์ที่เข้าไปใหม่ เช่น ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 

	แย่งอาหารกับจุลินทรีย์ชนิดใหม่ โดยจุลินทรีย์  

โพรไบโอติกจะแย่งอาหารในบริเวณที่เกาะตั้งถิ่นฐานไม่ให้เหลือ

พอสำหรับจุลินทรีย์ชนิดใหม่ 

	ผลิตสารต้านการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์อื่น 

โดยโพรไบโอติกจะผลิตสารแบคเทอริโอซิน (bacteriocin) ซึ่ง

เป็นสายเปปไทด์ขนาดเล็ก มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย

แกรมบวกบางชนิดที่ก่อให้เกิดโรค และทำให้อาหารบูดเสีย เช่น 

Bacillus Cereus, Clostridium Botulinum, Listeria Mono-

cytogenes และ Staphylococcus Aureus ซึ่งแบคเทอริโอซิน

จัดเป็นสารชีวภาพที่มีความแตกต่างจากยาปฏิชีวนะ (antibiotic) 

โดยแบคเทอริโอซินจะทำให้เกิดรูบริเวณเยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์

เป้าหมาย ทำให้เกิดการเสียสมดุลขององค์ประกอบ

ต่าง ๆ ภายในเซลล์ เช่น ไนซินที่สร้างจาก Lac-

tococcus Lactis 

 
คุณลักษณะที่ดีของโพรไบโอติก  

1. ต้องเป็นจุลินทรีย์สายพันธุ์เดียวกับที่มี

อยู่ในลำไส้มนุษย์ 

2. ทนต่อน้ำย่อยในกระเพาะอาหารและ

ลำไส้ 

3. สามารถแบ่งตัวเจริญเติบโตทำหน้าที่

ได้เมื่อนำมาผสมกับอาหาร 

4. ยังมีชีวิตระยะหนึ่งหลังจากการเก็บ

รักษา 

โดยจุลินทรีย์ที่นำมาใช้เป็นโพรไบโอติก 

ได้แก่ จุลินทรีย์ที่ผลิตกรดแลกติกได้ ซึ่งอาจเรียก

ว่า แลกติกแอซิดแบคทีเรีย (Lactic Acid Bacteria: 

LAB) เช่น แบคทีเรีย สกุลแลกโตบาซิลัส และ  

บิฟิโดแบคทีเรียม ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ 2 ชนิด ที่นิยม

นำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะอาหาร

หมักที่เป็นที่รู้จักอย่างโยเกิร์ต รวมถึงผลิตภัณฑ์นม 

เนย และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบต่าง ๆ ใน

ปัจจุบัน เราจะมาศึกษาแบคทีเรียที่กล่าวถึงมาแล้ว 

ทั้ง 2 สกุลว่ามีคุณสมบัติอย่างไร และมีประโยชน์

ต่อสุขภาพอย่างไรบ้าง 

แลกโตบาซิลัส (lactobacillus) เป็นแบคที-

เรียชนิดแกรมบวก ไม่เคลื่อนที่ ไม่สร้างสปอร์ มี  

รูปร่างเป็นท่อนหรือกลม กระจายเป็นเซลล์เดี่ยว 

หรือต่อกันเป็นสาย สามารถเปลี่ยนน้ำตาลกลูโคส

ให้เป็นกรดแลกติกได้สูง นำมาใช้ประโยชน์ในการ

หมักอาหารบางชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์นมที่ผ่านการ

หมัก โยเกิร์ต เนย เป็นต้น พบทั่วไปในสิ่งแวดล้อม 

และในระบบทางเดินอาหาร  
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▲ รูปที่ 2 เชื้อ Lactobacillus 

(ที่มา: http://wikigreenfrost.pbwiki.com) 

 

บิฟิโดแบคทีเรียม (bifidobacterium) เป็น

แบคทีเรียชนิดแกรมบวก รูปร่างเป็นท่อน เจริญใน

สภาพไร้ออกซิเจน (anaerobic) ไม่เคลื่อนที่ และ

ไม่สร้างสปอร์ แยกได้ครั้งแรกเมื่อกว่า 100 ปีที่

แล้ว จากอุจจาระของมนุษย์ โดยเป็นแบคทีเรียที่

พบในลำไส้ใหญ่ของทารกอายุ 7 วันขึ้นไป และได้

ดื่มนมแม่ โดยมีอยู่หลายสายพันธุ์ที่นำไปใช้เป็น

หัวเชื้อในการผลิตผลิตภัณฑ์นมหมัก ได้แก่ B.bifi-

dum, B.longum, B.infantis และ B.breve และ

สายพันธุ์ที่มีมากที่สุดในร่างกายคือ B.infantis ซึ่ง

พบมากประมาณ 99% และพบว่าทารกที่ดื่มนม

แม่จะมีบิฟิโดแบคทีเรียม มากกว่าทารกที่ดื่มนม

ขวด โดยพบเชื้อบิฟิโดแบคทีเรียมประมาณ 95% 

ของจำนวนแบคทีเรียทั้งหมดในร่างกาย และจะมี

ปริมาณลดลงเหลือ 25% เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่  

 

 

 

 

 

 

 

 

▲ รูปที่ 3 เชื้อ Bifidobacterium  

(ที่มา: http://microbewiki.kenyon.edu) 

ประโยชน์ของโพรไบโอติก 
1.  เพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย และลด

ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค โดยปรับสภาวะภายใน

ลำไส้ให้มีความเป็นกรดมากขึ้น ด้วยการผลิตกรดแลกติกออก

มา รวมถงึการปลอ่ยสารยบัยัง้การเจรญิเตบิโตจำพวกแบคเทอรโิอซนิ 

2.  ช่วยให้การย่อยอาหารสมบูรณ์ เพิ่มมวลอุจจาระ 

และลดปัญหาในระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องผูก ท้องเสีย 

ลำไส้อักเสบ โดยการสร้างสารเคมีออกมากำจัดแบคทีเรียที่ก่อ

ให้เกิดโรค 

3.  ลดการสร้างสารพิษในจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค เช่น 

อินโดล แอมโมเนีย เอมีน เป็นต้น และลดการดูดซึมสารพิษ

เหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย  

4.  ส่งเสริมการสร้างภูมิต้านทานตามธรรมชาติ และช่วย

ให้เม็ดเลือดขาวทำงานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

5.  ช่วยในการย่อยและดูดซึมสารอาหาร รวมถึงการ

สังเคราะห์วิตามินและสารอาหารบางชนิด เช่น ในโยเกิร์ตพบ

กรดโฟลิก ไนอาซิน (วิตามินบี 3) และไรโบเฟลวิน ส่วนในเนย

มักพบวิตามินบี 12 วิตามินบี 6 และกรดแพนโททีนิก 

6.  ยับยั้งการสร้างสารก่อมะเร็ง และต่อต้านการเกิด

มะเร็ง โดยพบว่า เชื้อ Lactobacillus Bulgaricus ซึ่งสามารถ

สังเคราะห์สารปฏิชีวนะได้ สายพันธุ์นี้มีชื่อย่อว่า LB-51 ซึ่งเป็น

สารมีฤทธิ์ป้องกันมะเร็ง นอกจากนี้เกลือไนเตรท และไนไตรท์ที่

ใช้ป้องกันการเน่าเสียในอาหารบางชนิด เช่น เบคอน แหนม 

แฮม ซึ่งคาดว่าอาจเป็นสารก่อมะเร็ง เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ร่างกาย 

สามารถเปลี่ยนเป็นสารที่ชื่อว่า ไนโตรซามีน ซึ่งมีฤทธิ์ทำให้เกิด

มะเร็งได้ พบว่า แลกโตบาซิลลัสบางสายพันธุ์สามารถทำลายไน

โตรซามีนได้  

7.  ช่วยลดคลอเลสเตอรอลในเลือด พบว่าในน้ำนมหมัก 

มีสารไฮดรอกซีเมทิลกลูตาเมท ซึ่งช่วยยับยั้งเอ็นไซม์ที่ทำหน้าที่

สังเคราะห์คลอเลสเตอรอล  

8.  ช่วยให้ผู้ที่มีอาการแพ้นม สามารถรับประทานนมได้ 

เนื่องจากในน้ำนมมีน้ำตาลแลกโตส ซึ่งบางคนไม่สามารถย่อย

ได้เนื่องจากขาดเอ็นไซม์แลกเตส โดยแลกติกแอซิดแบคทีเรีย 

จะผลิตเอนไซม์ชื่อ เบตา-กาแลกโตซิเดส ทำหน้าที่ไฮโดรไลซ์

แลกโตส ให้เป็นกลูโคสและกาแลกโตส จากนั้นจึงนำกลูโคสมา

ใช้ผลิตกรดแลกติก  
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9.  ช่วยย่อยสลายและหมักสารอาหารหรือเนื้อเยื่อของ

ลำไส้ แล้วสังเคราะห์เป็นกรดไขมันสายสั้น (Short Chain Fatty 

Acid: SCFA) ที่จำเป็นต่อร่างกายหลายชนิด เช่น 

	กรดบิวทิริก ช่วยในการซ่อมแซมผนังลำไส้และกำจัด

สิ่งแปลกปลอมเป็นพลังงานให้เซลล์เยื่อบุผิวลำไส้ รวมถึงลด

ความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลำไส้ 

	กรดโพรพิโอนิก เป็นพลังงานให้เซลล์ตับ ควบคุมการ

บีบตัวของลำไส้ใหญ่ 

	กรดแอซิติก ช่วยเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุแคลเซียมและ

แมกนีเซียม ลดความเสี่ยงของภาวะกระดูกพรุน 

เนื่องจากปัจจุบันมีการนำจุลินทรีย์ที่เป็นโพรไบโอติก มา

ใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูป Functional Food 

ซึ่งเป็นอาหารที่ทำหน้าที่อื่นให้กับร่างกายนอกเหนือไปจากหน้าที่

ปกติ จึงมีการกำหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่า

นี้ ดังต่อไปนี้ 

	สามารถคงสภาพการมีชีวิตของจุลินทรีย์ ให้กลิ่นและ

รสชาติดีหลังการหมัก 

	คงสภาพเป็นกรดอ่อน ๆ ตลอดระยะเวลาที่เก็บรักษา 

ซึ่งต้องมีการจัดเก็บเป็นอย่างดีและมีคุณลักษณะเดิม แม้แช่แข็ง

หรือการทำให้แห้ง 

	ให้ผลลัพธ์ตอบสนองตามการเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์

โพรไบโอติก 

ซึ่งการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโพรไบโอติกนั้น 

ควรรับประทานก่อนอาหารและตามด้วยน้ำ เนื่องจากถ้ารับประ-

ทานพร้อมกับอาหาร กรดในกระเพาะอาหารจะย่อยจุลินทรีย์

เหล่านี้ เราจึงต้องให้เวลาให้จุลินทรีย์เคลื่อนผ่านไปยังลำไส้ก่อน 

แล้วเจริญเติบโตอยู่บริเวณนั้น ทำให้ได้รับคุณค่าจากผลิตภัณฑ์

เสริมอาหารอย่างเต็มที่ 

แต่การรับประทานเชื้อจุลินทรีย์โพรไบโอติกเข้าไปนั้น ก็

ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าเชื้อจุลินทรีย์เหล่านั้น สามารถเจริญ

ในลำไส้ได้ โดยเฉพาะในลำไส้ใหญ่ เนื่องจากอาหารที่เรารับ-

ประทานเข้านั้น ส่วนใหญ่จะถูกย่อยและดูดซึมบริเวณกระเพาะ

อาหารและลำไส้เล็ก ส่วนบริเวณลำไส้ใหญ่จะมีการดูดซึมน้ำ

และแร่ธาตุเท่านั้น ดังนั้น จุลินทรีย์บริเวณลำไส้ใหญ่จึงขาด

อาหาร และไม่สามารถเจริญเติบโตได้ จึงได้มีการคิดค้นอาหาร

ขึ้นอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นใยอาหารที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ จึง

สามารถส่งผ่านไปเป็นอาหารแก่เชื้อจุลินทรีย์ที่

อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ได้ ซึ่งเรียกว่า พรีไบโอติก 

 

Prebiotic คืออะไร 
พรีไบโอติก (prebiotic) หมายถึง ใยอาหาร

ที่รับประทานเข้าไปแล้วไม่ถูกย่อยและดูดซึมโดย

กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก สามารถผ่านลงไป

ยังลำไส้ใหญ่ เพื่อไปเลี้ยงหรือส่งเสริมการเจริญ

เติบโตของจุลินทรีย์ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 

แต่ทำให้แบคทีเรียชนิดที่มีผลเสียต่อสุขภาพลด

จำนวนลง ซึ่งแตกต่างจาก Colonic Food ซึ่งเป็น

ใยอาหารที่ไม่ถูกย่อยและดูดซึมโดยกระเพาะ

อาหารและลำไส้เช่นเดียวกับพรีไบโอติก แต่ Co-

lonic Food เป็นใยอาหารที่ไม่เลือกจำเพาะ

เจาะจงกับจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เท่านั้น แต่จะ

เลี้ยงจุลินทรีย์ทุกชนิดทั้งที่มีผลดีและผลเสียต่อ

สุขภาพ อาหารตามธรรมชาติที่มีพรีไบโอติกมาก 

ได้แก่ ข้าวสาลี กระเทียม กล้วย หอมหัวใหญ่ ต้น-

หอม น้ำผึ้ง หน่อไม้ฝรั่ง และรากชิโครี โดยพรีไบโอ-

ติกที่มีการใช้มากที่สุดคือ Fructo-Oligosaccharide: 

FOS และ Inulin ซึ่งเราจะมาศึกษาสารทั้ง 2 นี้โดย

ละเอียดมากยิ่งขึ้นต่อไป 

Fructo-Oligosaccharide: FOS & Inulin 

ใยอาหารทั้ง 2 ชนิดนี้ ถือว่ามีขนาดค่อนข้าง

เล็กและละลายน้ำได้ดี ซึ่งใยอาหารทั้ง 2 มีความ

แตกต่างกันในเรื่องของขนาดโมเลกุล 

	Inulin เปรียบเสมือนพี่ใหญ่ มีโมเลกุล

ขนาดใหญ่ เป็นสารจำพวกโพลิแซ็กคาไรด์ที่พืช

สะสมเป็นอาหาร โดยประกอบด้วยโมเลกุลของ

น้ำตาลฟรุกโตสต่อกันยาวตั้งแต่ 3-60 โมเลกุล 

และมีน้ำตาลกลูโคสอยู่ที่ปลายสุด โดยประมาณ 

70% ของอินนูลินจะเป็นโพลิเมอร์ที่มีน้ำตาลมาก

กว่า 10 โมเลกุลต่อกัน โดยพบในพืชมากกว่า 

36,000 ชนิด เช่น รากชิโครี เห็ด หัวหอม กระเทียม 

กล้วย  

	Fructo-Oligosaccharide: FOS หรือ 
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Oligofructose เปรียบเสมือนน้องเล็ก เนื่องจากมี

ขนาดโมเลกุลเล็กกว่า อินนูลินจัดเป็นสารจำพวก 

Resistant Oligosaccharides (non-digestible 

oligosaccharides) คือ ไม่สามารถถูกย่อยโดย

เอนไซม์ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ได้ แต่

ถูกย่อยโดยแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในลำไส้ใหญ่ 

มีหน้าตาโครงสร้างคล้ายคลึงกับอินนูลิน แต่จะมี

น้ำตาลขนาดยาวไม่เกิน 10 โมเลกุลต่อกัน พบ

มากในข้าวสาลี ข้าวไรย์ หัวหอม อาร์ติโชกหรือ

แก่นตะวัน กล้วย ถั่วเหลือง โกโบ้ และพืชประเภท

พืชหัว โดยมีความหวานประมาณ 30% ของ

น้ำตาลทราย  

ในการทดลองโดยให้มีการรับประทานอิน-

นูลินและโอลิโกฟรุกโตส 5-20 กรัมต่อวัน เป็น

ระยะเวลา 15 วัน พบว่าสามารถเพิ่มปริมาณเชื้อ

แบคทีเรียชนิด Lactobacillus และ Bifidobac-

terium ในลำไส้ได้ แต่กรณีที่มีการรับประทานอิน-

นูลินและโอลิโกฟรุกโตสในปริมาณที่มากกว่า 30 

กรัมต่อวัน จะมีอาการท้องอืด มีแก๊สในกระเพาะ

อาหารมาก แต่อย่างไรก็ตามปริมาณของอินนูลิน

และโอลิโกฟรุกโตสในการรับประทานนั้นจะแตก

ต่างกันขึ้นอยู่กับสภาวะของแต่ละบุคคล 

 

ประโยชน์ของพรีไบโอติก 
1.  ช่วยกระตุ้นการเจริญของอินนูลินและ

โอลิโกฟรุกโตส โดยเฉพาะ Bifidobacterium ช่วย

ป้องกันการติดเชื้อในลำไส้ และป้องกันอาการท้อง

เสียที่เกิดจากการติดเชื้อ 

2.  ช่วยควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคใน

ร่างกาย 

3.  ช่วยลดสารพิษหลายชนิดที่อาจสะสม

ตามผนังลำไส้ 

4.  ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทาน 

5. ส่งเสริมการดูดซึมแร่ธาตุ โดยเฉพาะ

แคลเซียมและแมกนีเซียม ซึ่งอาจช่วยป้องกันโรค

กระดูกพรุนได้ 

6.  ลดการดูดซึมคลอเลสเตอรอลที่มากับอาหารและที่

ขับออกมาในรูปน้ำดี  

7.  ป้องกันมะเร็งลำไส้ 

8.  ลดน้ำตาลในเลือด โดยการกระตุ้นฮอร์โมนอินเครทิน 

(incretin) ที่ลำไส้ 

 

การนำพรีไบโอติกไปใช้ในอุตสาหกรรม 
เนื่องจากอินนูลินและโอลิโกฟรุกโตสสามารถละลายน้ำ

ได้ มีความคงตัวที่อุณหภูมิสูง ไม่มีผลข้างเคียงกับระบบประสาท

สัมผัสและรสชาติหวานเล็กน้อย จึงได้มีการนำไปพัฒนาใช้ใน

อุตสาหกรรมอาหารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

1.  ใช้อินนูลินเป็นสารทดแทนไขมันในครีม สลัดครีม มูส 

เนยแข็งและไอศกรีม  

2. ใช้โอลิโกฟรุกโตส เป็นสารทดแทนน้ำตาลในผลิตภัณฑ์

ช็อกโกแลต เพราะมีรสชาติหวานเล็กน้อย 

3. ช่วยเพิ่มใยอาหารในผลิตภัณฑ์นม เครื่องดื่ม ผลิต-

ภัณฑ์ขนมอบ 

4.  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 

จากประโยชน์ที่มีอยู่อย่างมากมายของพรีไบโอติกและ

โพรไบโอติก จึงมีการนำทั้ง 2 สิ่งนี้มารวมกัน เพื่อให้ได้เกิดการ

ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดเป็นอาหารอีกกลุ่ม

หนึ่งซึ่งเรียกว่า ซินไบโอติก 

 

Synbiotic คืออะไร 
ซินไบโอติก (synbiotic) หมายถึง สารผสมระหว่างพรีไบ-

โอติกและโพรไบโอติก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มอัตราการอยู่

รอดของโพรไบโอติกที่ให้ประโยชน์แก่สุขภาพ ด้วยการเติมพรีไบ-

โอติกลงไปเพื่อให้โพรไบโอติกมีการย่อยสลายภายในระบบนิเวศ

จุลินทรีย์ที่มีการแข่งขันกัน 

 

แนวโน้มของพรีไบโอติกและโพรไบโอติก 
1. มีการพัฒนาโพรไบโอติกที่มีความจำเพาะเจาะจงกับ

สภาวะโรคที่เกิดขึ้นและควบคุมประชากรของจุลินทรีย์ก่อโรค

แต่ละสายพันธุ์ ซึ่งช่วยลดการเกิดโรคและการต่อต้านยาปฏิชีวนะ

ได้ ดังแสดงในตาราง 
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2.  มีการนำเทคโนโลยีการเคลือบโพรไบ-

โอติก โดยใช้สารจำพวกโปรตีน โพลีแซ็กคาไรด์ 

และไฮโดรคอลลอยด์ (hydrocolloid) เพื่อให้เก็บ

รักษาได้ยาวนานขึ้น และทนต่อการย่อยสลายใน

กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก เนื่องจากจุลินทรีย์

กลุ่มนี้มีความเปราะบางต่อสภาวะแวดล้อมภาย-

นอกที่เปลี่ยนไป ทำให้จุลินทรีย์มีโอกาสรอดชีวิต

และเข้าไปอาศัยในลำไส้ใหญ่ได้มากขึ้น นอกจาก

นี้สารเคลือบเหล่านี้ยังมีการทำให้คุณสมบัติพิเศษ 

คือ จะแตกตัวปล่อยจุลินทรีย์ที่อยู่ภายในเมื่ออยูใ่น

ภาวะเป็นกลาง (pH 7) ในขณะที่สภาพแวดล้อม

ภายนอกเป็นกรด เช่น ในกระเพาะอาหารซึ่งมี

ภาวะเป็นกรด (pH 2) จุลินทรีย์จะยังถูกห่อหุ้มด้วย

สารเคลือบดังกล่าว ทำให้ไม่ถูกย่อยด้วยเอนไซม์

และน้ำย่อยในกระเพาะอาหาร  

3. มีการพัฒนาพรีไบโอติกที่ให้ก๊าซไฮ-

โดรเจนเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้าย เพื่อลดความเสี่ยง

ในการเกิดโรคในลำไส้ต่าง ๆ และช่วยลดผลข้าง

เคียงของโพรไบโอติกบางตัวด้วย 

4. มีการพัฒนาการคัดเลือกพรีไบโอติกที่

ทำให้เกิดการเจริญของโพรไบโอติกได้ดีที่สุด ซึ่ง

ช่วยให้โพรไบโอติกไม่ต้องแย่งอาหารกับจุลินทรีย์

ชนิดอื่นที่อยู่ภายในลำไส้และพัฒนาให้โพรไบโอ-

ติกสร้างโอลิโกแซ็กคาไรด์ได้เองอีกด้วย 

 

สรุป 
จะเห็นได้ว่าทั้งพรีไบโอติกและโพรไบโอติกต่างก็มีประ-

โยชน์มากมายแก่ระบบการย่อยอาหารของเรา ทั้งยังส่งเสริมให้

ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพดี อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้อผลิต-

ภัณฑ์เหล่านี้ควรตรวจสอบข้อมูลอย่างถี่ถ้วน เช่น การมีชีวิตอยู่

ของจุลินทรีย์พรีไบโอติก ปริมาณในการรับประทานที่เหมาะสม 

ร่วมกับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการออกกำลัง

กายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยส่งผลให้มีสุขภาพดีแบบยั่งยืน  
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Strain Target Application

Lactobacillus Acidophilus Salmonella Paratyphi Drug, Food Supplements, Food

Pediococcus Pentosaceus Helicobacter Pylori Food Supplements, Food

Enterococcus Faecalis Propionibacterium Acnes Food Supplements, Food, Cosmetics

Pediococcus Pentosaceus Listeria, Bacillus Food Supplements, Food

Lactobacillus Plantarum
Pediococcus Pentosaceus
Lactococcus Lactis

Salmonella, Staphylococcus Listeria, Shigella Food Supplements, Food

▼ ตารางแสดงสายพันธุ์จุลินทรีย์โพรไบโอติกที่มีการนำมาใช้ในการควบคุมปริมาณจุลินทรีย์ก่อโรคที่จำเพาะเจาะจง 
(ที่มา: www. cellbiotech.com) 
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