


เรื่องนารูของ

ในปัจจุบัน กระแสทางด้านอาหารและโภชนากับสุขภาพที่สูงขึ้น ส่งผลให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมของ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมอาการ เพราะนอกจากพืช ผัก ผลไม้ที่ให้ประโยชน์ต่อร่างกายแล้วยังมี

ผลิตภัฒฑ์ที่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ จุลินทรีย์ดังกล่าวได้แก่

โปรไบโอติก (Probiotics)
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บทนำ

ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่ช่วยให้สุขภาพของผู้บริโภคดีขึ้นและช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ โดยมัก

ถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหารหลายชนิดและอาหารที่เกี่ยวกับสุขภาพที่นิยมมาก ได้แก่ โยเกิร์ตและ

ผลิตภัณฑ์ นมเปรี้ยว ซึ่งเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หรือ ฟังก์ชันนอล (Functional drink) ซึ่งเป็นที่นิยมทั้ง

ในอดีตและยังคงต่อเนื่อวมาถึงปัจจุบัน นมเปรี้ยวมีประวัติการใช้มาอย่างยาวนานในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็น

ประเทศที่มีความเชี่ยวชาญดานการวิจัยและพัฒนาเครื่องดื่มและมีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องดื่มแลคติค

แอซิค (lactic acid beverage) อาทิ นมที่ผ่านกระบวนการหมักจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัส โดย กระบวนการ

หมักนี่จะช่วยย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมให้เป็นกรดแลคติคทำให้มีภาวะความเป็นกรดและมีรสเปรี้ยว และ

กระบวนการหมักนมด้วยจุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัสโดยเฉพาะ Lactobacillus helveticus จะทำให้เกิดสาร

ที่ออกฤทธ์ิทางชีวภาพ (Bioactive compounds) คือ “แลคโตไตรเปปไทด์”(Lactotripeptides) ซึ่งมี

ประโยขน์ต่อสุขภาพร่างกาย ได้แก่ valin-proline-proline (VPP) และ isoleucine-proline-proline (IPP)

ซึ่งเป็นไบโอเจนิก (Biogenic) ที่มีฤทธ์ิในการยั้บยั่งเอนไซน์ angiotensin-converting enzyme (ACE 

inhibitor)ทำให้ความดันโลหิตลดลง จึงช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้จากการที่

นมเปรี้ยวมีกรดแลคติค ทำให้มีความเป็นกรด ซึ่งจะไปช่วยกระตุ้นการสร้างสารนิวคัสหรือสารเมือกี่ผนังเซลล์

ลำไส้ จึงป้องกันการบุกรุกของเชื่อก่อโรคส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันและทำให้สุขภาพทางเดินอาหารดีขึ้นได้

นมเปรี้ยวกับสุขภาพ



ผลของนมเปรี้ยวตอสุขภาพ
นมเปรี้ยวมีประวัติการใช้เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพในประเทศญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานเกือบร้อยปีมีการศึกษาถึง

คุณประโยชน์ของนมเปรี้ยวต่อสุขภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น ผลต่อสุขภาพของระบบทางเดินอาหาร การเพิ่ม

สมรรถภาพทางกาย ฤทธิ์ในการลดความดันโลหิต ภาวะการนอนหลับและการเพิ่มความชุ่มชื้อของผิว เป็นต้น 

ผลตอความดันโลหิต  (Blood Pressure)    
แลคโตไตรเปปไทด์คือ เปปไทด์ท่ีพบในนมเปร้ียว มี 2 ชนิด ได้แก่ valine-proline- proline (VPP) และ

isoleucine-proline-proline (IPP) ซ่ึง เกดิ จากโปรตนี เคซนี ในนมท่ีผ่านกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ 

Lactobacillus helveticus (Nakamura. et al. 1995; Turpeinen A.M., et.al. 2011)

ดังน้ันการบริโภคนมเปร้ียวจึงมีศักยภาพในการช่สยส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหารได้ (Warsa, 2011)

นอกจากนี้นมเปรี้ยวยังเป็นอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาบางอย่างดีกว่านมสด เช่น โปรตีนเคซีน (Casein)

ในนมเปรี้ยวจะถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่อร่างกานได้ดีกว่าเพราะย่อยสลายได้ง่ายกว่าเนื่องจากโปรตีนเคซีนถูก

แยกออกมาด้วยการตกตะกอนของจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นโปรตีนที่เป็นผลจากการหมักด้วยจุลินทรีย์ ด้วยเหตุนี้โปรตีน

เคซีนจึงสามารถถูกดูดซมได้ง่ายขึ้น

ผลตอสมรรถภาพทางกาย
การศึกษาวิจัยทางคลินิกของ Muramatsu S และคณะ ซ่ึงได้ทำการศึกษาผลของการบริโภคนมเปร้ียวต่อ

สมรรถภาพทางกายการเปล่ียนแปลงสารชีวเคมีในเลือด และความเม่ือยล้าระหว่างออกกำลังกายในนักเรียน

จำนวน 8 คน ผลการศึกษาวิจัยพบว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์นมเปร้ียวของคาลพิสปริมาณ 400 มล. 

ช่วยเพ่ิมสมรรถภาพทางกายระหว่างออกกำลังกายได้ (Muramatsu et al.,1987) 

ผลตอสุขภาพของระบบทางเดินอาหาร
การศึกษาวิจัยทางคลินิกของ Warsa UC และคณะ ซ่ึงได้ทำการศึกษาผลขอลการบริโภคนมเปร้ียวต่อการป้องกัน

โรคอุจจาระร่วงหรือฟ้ืนฟูภาวะสุขภสพหลังปุจาระร่างในเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 106 คน ผลการ

ศึกษาวิจัยพบว่าการบริโภคนมเปร้ียวปริมาณ 200 มล. เป็นระยะเวลา1 เดือน ช่วงลดการเกิดโรคอุจจาระร่วง

ลงจาก 28% เหลือ12% นอกจากน้ียังพบว่าเด็กนักเรียนมีน้ำหนักตัวเพอ่มข้ึน สุขภาพแข็งแรงข้ึน สำหรับกลไก

ของนมเปร้ียวต่อสุขภาพของระบบทางเดินอาหารอาจเกิดข้ึนจากสภาวะความเป็นกรดของนมเปร้ียวท่ีเกิดจาก

จุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัส ทำให้เกิดกรดแลคติค(Lactic acid)ข้ึน ซ่ึงภาวะความเป็นกรดท่ีเกิดข้ึน ก็จะไปกระตุ้น

การสร้าง นิวคัส (mucus) หรือสารเมือก ทำหน้าท่ีเป็นเกราะป้องกันเช่ือก่อโรคต่างๆ ท่ีผนังเซลล์ลำไส้ ทำให้

สุขภาพทางเดินอาหารดีข้ึน ส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดีข้ึนด้วย 



ผลตอความดันโลหิต  (Blood Pressure)    

ในปี 1996 Hata Y. และคณะได้ทำการศึกษาวิจัยทางคลินิกเป็นการศึกษาคร้ังแรก ในประเทศญ่ีปุ่น

โดยการศึกษาลของการด่ืมนมเปร้ียวท่ีผ่านกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ Lactobacillus helveticus ต่อระดับ

ความดันโลหิตในผู้สูงอายุท่ีมีความดันโลหิตสูงจำนวน 30คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้ท่ีด่ืมนมเปร้ียวปริมาณ

95 มล./วัน (มีแลคโตไตรเปปไทด์ปริมาณ 2.6 มก. ประกอบด้วย VPP 1.5 มก. และ IPP 1.1 มก.) เป็นระยะ

เวลา 8 สัปดาห์ ช่วยให้ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว (systolic blood pressure) ลดลง 14.1 mmHg 

ขณะเดียวกันความดันโลหิต ขณะหัวใจคลายตัว (diastolic bloodpressure) ลดลง 6.9 mmHg จากผลการ

ศึกษานี้แสดงให้เห็นว่านมเปร้ียวช่วยลด ความดันโลหิตสูงได้ (Hata Y., et.al. 1996)

นอกจากน้ียังมี การศึกษาวิจัยทางคลินิกถึงผลของการบริโภคนมเปร้ียวท่ีมี แลคโตไตรเปปไทด์ต่อระดับ

ความดันโลหิตอีกกว่า 20 การศึกษา จากข้อมูลการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) ท่ีรวบรวม การศึกษาวิจัย

ทางคลินิกต้ังแต่ 1996 ถึงปี 2010 มีจำนวนกลุ่ม ตัวอย่างที่มีความดันโลหิตสูงรวมประมาณ 1,500 คน จากการ

วิเคราะห์พบว่า การบริโภคแลคโตไตรเปปไทด์ปริมาณต้ังแต่ 2 มก. ขึ้นไปช่วยลดความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว

4 mmHg และช่วยลดความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว 1.9 mmHg ในผู้ท่ีมีความดันโลหิตสูงเล็กน้อย

(Turpeinen AM., et.al. 2013) ดังนั้นการบริโภคนมเปร้ียวจึงมีศักยภาพในการช่วย ควบคุมความดันโลหิต

และลดความเส่ียงของการเกิดโรคหัวใจ และหลอดเลือดในผู้ที่มีความดันโลหิตสูงได้ 

(Jauhiainen T., et.al. 2012) 

นมเปร้ียวท่ีเกิดจากกระบวนการหมักด้วยจุลินทรีย์ Lactobacillus helveticus มีประวัติการใช้เป็นเคร่ืองด่ืมเพ่ือ

สุขภาพในประเทศญ่ีปุ่นมาอย่างยาวนาน มีสารแลคโตไตรเปปไทด์เป็นสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ ท้ังน้ีมนนมเปร้ียว

ยังมีกรดแลคติคซ่ึงทำให้มีภาวะความเป็นกรด ช่วยกระตุ้นการสร้างสารเมือกท่ีผนังเซลล์ลำไส้ จึงป้องกันการบุกรุก

ของเช้ือก่อโรค ส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันและทำให้สุขภาพทางเดินอาหารดีข้ึนได้ นอกจากน้ียังมีการศึกษาถึง

คุณประโยชน์ของนมเปร้ียวต่อการเพ่ิมสมรรถภาพทางกาย ภาวะการนอนหลับ ฤทธ์ิในการลดความดันโลหิตและ

การเพ่ิมความชุ่มช้ืนของผิว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันคงมีการศึกษาวิจัยถึงผลของนทเปร้ียวต่อสุขภาพเพ่ิมเติมต่อไป

สรุป

จากหลักฐานการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์หลายช้ินงานที่ ค้นพบประโยชน์ของการบริโภคนมเปร้ียวท่ีประกอบ

ด้วยแลคโตไตรเปปไทด์ว่ามีคุณสมบัติในการลดความดันโลหิตโดยออกฤทธ์ิยับย้ังเอนไซม์ angiotensin - 

converting enzyme (ACE inhibitor) ส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง (Nakamura et al., 1995; Masuda

et al. 1996; Nakamura et al., 1996)  


