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บทคัดยอ
โพรไบโอติกส์ มีประวัติมายาวนานในการใช้เพื่อสุขภาพและการป้องกันโรคได้ในช่วงศตวรรษที่ผ่านมามีการ
ศึกษามากและมีหลักฐานสนับสนุนในการใช้โพรไบโอติกส์เป็นอาหารเพื่อป้องกันโรคและ/หรือช่วยให้การทำงาน
ของร่างกายในระบบต่าง ๆ ดีขึ้นด้วย มีหลายการศึกษาแสดงให้เห็นถึงคุณประโยชน์ของโพรไบโอติกส์ในการ
ป้องกันโรค และเพิ่มภูมิคุ้มกันของร่างกาย โพรไบโอติกส์เป็นกลุ่มของจุลินทรีย์ซึ่งFAO และ WHO ได้ให้คำ
จำกัดความไว้ว่า “เป็นจุลินทรีย์มีชีวิตซึ่งถ้ามีจำนวนมากพอจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สุขภาพได้” จุลินทรีย์กลุ่มนี้
ใช้กันทั่วโลกในด้านการดูแลสุขภาพและบำบัดโรคบางชนิดสำหรับงานวิจัยเสนอแนะว่า โพรไบโอติกส์จะมีผลใน
ด้านการทำงานของทางเดินอาหารที่ผิดปกติเช่น การเกิดโรคอุจจาระร่วงและช่วยให้มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดี
รวมทั้งช่วยรักษาอาการของโรคภูมิแพ้ทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่รวมทั้งในผู้สูงอายุด้วย
คำสำคัญ : โพรไบโอติกส์, ระบบภูมิคุ้มกันสุขภาพ

Abstract
There is a long history of probiotic and its usage for both health improvements and as
preventive measures towards illnesses. In the past century, there have been extensive
researches and evidences supporting the usage of probiotics to prevent sickness and/or
enhance the functions of different body systems. Several studies reveal that the presence
of probiotics on the intestinal walls helps prevent illnesses caused by pathogenic
microorganisms as well as help enhance the immune system and help decrease the number
of harmful microorganisms. Probiotics are defined by the Food and Agriculture Organization
of the United Nations (FAO) and the World Health Organization (WHO) as “ live
micro-organisms which, when administered in adequate amounts, confer a health benefit
on the host ”. This group of microorganisms is used worldwide in health promotions and
treatments of certain conditions. Various researches suggest that these “healthy”
probiotics have positive impacts on irregular gastrointestinal functions, such as in the case
of diarrhea. The probiotics also enhance the functions of the immune system and help
alleviate allergy symptoms in children, adults and elders.
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ปัจจุบันมีกระแสเกี่ยวกับประโยชน์ของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีผลต่อสุขภาพมากว่า 20 ปี ว่ามีส่วนช่วยให้สุขภาพดี
และอายุยืน คนส่วนใหญ่อาจได้ยินได้ฟังแต่ไม่ทราบในรายละเอียดจะทราบแต่เพียงว่าเป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ดีมีใน
นมเปรี้ยวโยเกิร์ต และเครื่องดื่มต่าง ๆ ข้อมูลเหล่านี้มักพบได้ตามโฆษณา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทนี้
เรามารู้จักเชื้อจุลินทรีย์เหล่านี้ และคำว่า โพรไบโอติกส์ (Probiotics) เริ่มด้วยนักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียชื่อ
Metchnikoff E (Metchnikoff E. 1908) จากสถาบันหลุยส์ปาสเตอร์ สังเกตว่าชาวบัลกาเรีย เป็นกลุ่มคน
ที่มีอายุยืนได้ศึกษาถึงชีวิตความเป็นอยู่และอาหารที่มีบทบาทสำคัญต่อสุขภาพ พบว่าชาวบัลกาเรียรับประทาน
อาหาร จำพวกนมหมักเป็นประจำทุกวัน เขาได้ท�ำการศึกษาพบว่า เชื้อจุลินทรีย์ชนิด Lactobacilli ใช้น้ำตาล
ที่มีในน้ำนมและเปลี่ยนไปเป็นกรดแลคติก (Lactic acid bacteria, LAB) เชื้อจุลินทรีย์ชนิดนี้มีคุณสมบัติที่ดี
คือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้สารอาหารจำพวกโปรตีนและไขมันเป็นอาหาร ผลที่ได้จะทำให้
เกิดสารพิษหรือสารที่ทำให้เกิดความผิดปกติทางพันธุกรรม (Mutagen) ได้ในปี ค.ศ. 1906 ได้มีรายงาน
การศึกษาเกี่ยวกับเชื้อ LAB พบว่าเชื้อ LAB สามารถหยุดยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Vibrio cholerae
ได้ผลงานนี้ได้รับรางวัลโนเบล ในปี ค.ศ. 1908 นับว่าเป็นการจุดประกายการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเชื้อ
จุลินทรีย์ในลำไส้ ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน ทางเดินอาหารของคนจะมีเชื้อจุลินทรีย์อยู่มากมายประมาณ
400 สายพันธุ์ แบ่งเป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่มตามชนิดของอาหารที่จุลินทรีย์ใช้
1. กลุ่มที่ใช้แป้งเป็นอาหาร เรียกว่า Carbolyticbacteria ได้แก่ เชื้อ lactobacilli, eubacteria และ
bifidobacteria
2. กลุ่มที่ใช้โปรตีนเป็นอาหาร เรียกว่า Proteolytic bacteria ได้แก่ Pseudomonas aeruginosa,
proteus, staphylococci, clostridium และ V. eillonellae
3. กลุ่มที่ใช้แป้งและโปรตีนเป็นอาหาร ได้แก่ Enterococci, E. coli, Streptococci และ Bacteroides
กลุ่มที่ใช้แป้งเป็นอาหารจะได้กรดแลคติก (Lactic acid) ซึ่งเป็นกรดไขมันห่วงสั้น (Short chain fatty
acid : SCFA) ช่วยรักษาสภาวะแวดล้อมของเหลวในโพรงลำไส้จะแย่งอาหาร และแย่งจับตัวรับต่าง ๆ
(receptors) ขณะเดียวกันก็ปล่อยสาร ที่เรียกว่า Bacteriocin มีคุณสมบัติฆ่าเชื้อและยับยั้งการเจริญ
เติบโตของเชื้อโรคกลุ่มอื่น ๆ กรณีที่เป็นอาหารจำพวกแป้ง ใยอาหารและโอลิโกแซ็กคาไรด์ซึ่งจะไม่ย่อยใน
ลำไส้เล็กจะเคลื่อนลงมาที่ลำไส้ใหญ่เชื้อเหล่านี้จะใช้เป็นอาหารเรียกวิธีการนี้ว่า การหมัก (Fermentation)
เมื่อเชื้อนี้ได้รับอาหารจะมีการเพิ่ม จำนวนขึ้น จนเป็นเชื้อสว่ นใหญ่ภายในลำไส้เชื้อกลุ่มนี้จะไม่สร้าง
สารกระตุ้นร่างกายให้กำจัดตนเอง จึงทำให้เชื้อเหล่านี้มีอยู่เป็น จำนวนมาก เรียกว่า เชื้อปกติ (Normal flora)
หรือเชื้อท้องถิ่น
ในกรณีที่ได้รับยาลดกรดหรือยาปฏิชีวนะ จะทำให้เชื้อปกติเหล่านี้ ลดปริมาณลง เชื้ออื่น ๆ
ซึ่งอาจเป็นเชื้อที่ก่อโรค (Pathogenic bacteria) เพิ่มจำนวนขึ้น ทำให้เกิดการอักเสบหรืออาจเกิดการ
ทำลายของทางเดินอาหารส่วนต้นได้

เชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ เรียกว่า Probiotic โดยนักวิทยาศาสตร์ชื่อ Fuller R
(Fuller R. 1989) ได้ให้คำจำกัดความของคำว่าโพรไบโอติกส์ “ Probiotic is a live microbial feed
supplement which beneficially affects the host animal by improving its intestinal
microbalance ” มีความหมายว่า จุลินทรีย์ที่มีชีวิต ซึ่งรับประทานเป็นอาหาร ประเภทเสริมอาหารแล้วจะ
ให้ประโยชน์แก่คนได้ โดยช่วยปรับให้เกิดความสมดุลของเชื้อจุลินทรีย์ภายในลำไส้นอกจากนั้นยังมีกลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้คำจำกัดความว่าเป็น “Living microorganism which upon ingestion in certain
numbers exert health benefits beyond inherent general condition” (Guarner F., Schaafsma
GJ. 1998) มีความหมายว่า จุลินทรีย์ที่มีชีวิต เมื่อรับประทานเข้าไปแล้ว จะช่วยทำให้สุขภาพดีในภาวะต่าง ๆ ได้
จุลินทรีย์ที่เป็น probiotics นี้มีคุณสมบัติที่ทนต่อกรดและด่างสามารถจับที่บริเวณผิวของเยื่อบุล�ำไส้ได้และ
สามารถผลิตสารต่อต้านหรือกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ชนิดอื่น ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ
โพรไบโอติกส์มีผลต่อการท ำงานด้านต่าง ๆ ภายในทางเดินอาหาร เช่น การย่อย การดูดซึมและการบีบตัว
เคลื่อนไหวทางเดินอาหาร บทบาทที่ส ำคัญคือ การให้คาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่า การหมัก ซึ่งจะให้ผลเป็น
กรดไขมันห่วงสั้น (Shortchain fatty acids, SCFA) ประกอบด้วย กรดไขมันที่ไม่ระเหย (Non-volatile
fatty acids) ได้แก่ พวก (Lactate) และกรดไขมันที่ระเหยได้ (Volatile fatty acids) ได้แก่ acetate,
butyrate, proprionate และแอลกอฮอล์ ซึ่งจะให้พลังงาน 1.5 กิโลแคลอรีต่อกรัม เซลล์เยื่อบุผนังลำไส้ใหญ่
ต้องใช้ volatile SCFA เป็นตัวให้ก ำลังงาน เพื่อท ำหน้าที่ดูดซึมน้ำ และ เกลือแร่จากของเหลวภายในโพรง
ลำไส้ จุลินทรีย์บางชนิดจะทำให้อาหารอยู่ในทางเดินอาหารสั้นและลดน ้ำย่อยบางชนิดที่อาจเป็นสารกระตุ้น
ให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้
มีีการศึกษาและพบว่าจุลินทรีย์โพรไบโอติกส์ทั้งที่มีชีวิตและที่ตายแล้ว จะสามารถเกาะจับที่ผิวของเซลล์เยื่อบุ
ลำไส้ได้ (Kaila M., et.al. 1995; Simakachorn N., et.al. 2000) เชื้อที่เกาะจับที่ผิวเซลล์นี้จะปล่อยสาร
ออกมากระตุ้นเซลล์เยื่อบุ ซึ่งมีผลต่อการทำหน้าที่ของเซลล์ได้ เช่น สารจำพวก Lipopolysaccharides
(LPS) จะกระตุ้นการทำงานของเซลล์เยื่อบุในการสร้างเยื่อเมือกกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน กระตุ้นการตอบสนอง
ต่อวัคซีนและต่อการติดเชื้อโรค เชื้อโรค LAB บางสายพันธุ์ช่วยปิดช่องว่างระหว่างเซลล์ เป็นการป้องกันไม่ให้
โปรตีนบางชนิดผ่านเข้าไปในเยื่อบุล ำไส้ ช่วยกระตุ้นเยื่อบุลำไส้ให้เจริญเติบโตและช่วยรักษาการอักเสบต่าง ๆ
เชื้อที่ใช้ทำนมเปรี้ยวและโยเกิร์ต ในระยะแรก ๆ เป็นเชื้อในกลุ่ม Lactobacillus, Bifidobacteria และ
Streptococcus สำหรับเชื้อ Lactobacillus จะใช้น้ำตาล หรือ หมักน้ำตาลแลคโตสในนมให้กรดแลคติก
ทำให้นมมีรสเปรี้ยวคล้ายนมบูด แต่สามารถเก็บไว้ได้นานหลายวันสำหรับเชื้อ Streptococcus
thermophillus เมื่อเจริญเต็มที่จะกินน้ำตาล Lactose และปล่อยน้ำย่อย Lactase ทำหน้าที่ช่วยย่อยน้ำตาล
Lactose ด้วย แต่จะไม่สามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันอื่น ๆ ปัจจุบันมีการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุ์
ที่มีคุณสมบัติที่ดี เช่น

แลคโตบาซิลลัส แอซิโดฟิลลัส (Lactobacillus acidophilus) แลคโตบาซิลลัส เฮลวิทิคัส (Lactobacillus
Helveticus) แลคโตบาซิลลัส เคไซ (Lactobacillus casei) แลคโตบาซิลลัส บูลการิคัส (Lactobacillus
Bulgaricus) แลคโตบาซิลลัส รูเทไร (Lactobacillus reuteri) แลคโตบาซิลลัส จีจี (Lactobacillus
GG หรือ LGG) บิฟิโดแบคทีเรีย (Bifidobacterium bifidum หรือ Bifidus) เป็นต้น นำมาใช้ในอาหารหรือ
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และอาจใช้ทางเลือกหนึ่งในการรักษาและป้องกันโรคบางชนิดได้ ซึ่งบทบาทของ
โพรไบโอติกส์แต่ละสายพันธุ์จะแตกต่างกันไป

การวิจัยโพรไบโอติกสกับสุขภาพ
มีการศึกษาวิจัยของโพรไบโอติกส์กับสุขภาพ มีหลากหลายประโยชน์ เช่น รักษาและป้องกันโรคอุจจาระร่วงที่
เกดิ จากเช้ือไวรัสโรตา และจากการไดรั้บยาปฏิชวี นะ ผลในการลดความดันโลหิตและผลต่อสุขภาพด้านอื่น ๆ
ดังนี้
1. การรักษาและป้องกันโรคอุจจาระร่วงที่เกิดจากเชื้อไวรัสโรตาพบว่าใช้เชื้อ lactobacillus รักษาโรคอุจจาระ
ร่วงสามารถทำให้หายเร็วขึ้นประมาณ 1 วัน (Huang JS.,et.al. 2002; Van Neil CW., et.al. 2002)
การศึกษาในสหรัฐอเมริกา (Saavedra J., et.al. 1994) แสดงให้เห็นว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโรตา
ในโรงพยาบาลได้สำหรับในประเทศไทย เด็กที่กินนมเสริม Bifidobacteria bifidum และ S.thermophilus
สามารถลดการติดเชื้อไวรัสโรตาได้ (Phuapradit P., et.al. 1999) การศึกษาโดยให้นมเสริม LGG แก่เด็ก
ระยะยาว พบว่าการเกิดโรคอุจจาระร่วงจากการติดเชื้อ ไวรัสโรตามีความรุนแรงน้อยกว่าและที่สำคัญพบว่าการ
ติดเชื้อทางเดินหายใจของเด็กที่ฝากเลี้ยงในสถานเลี้ยงเด็กกลางวัน ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
(Hatakka K., et.al. 2001) ซึ่งอาจเป็นผลจากการกระตุ้นกลไกทางด้านภูมิคุ้มกันที่บริเวณเยื่อบุลำไส้
ส่งต่อไปยังระบบภูมิคุ้มกันที่ระบบทางเดินอาหาร การศึกษาจะเห็นผลเฉพาะในด้านการป้องกันการเกิดอุจจาระร่วง
จากเชื้อไวรัสโรตา แต่ยังไม่มีการศึกษาด้านผลการรักษา นอกจากนี้ยังมีการศึกษาในนักเรียนพบว่าการดื่ม
นมเปรี้ยวที่หมักด้วย L. helveticus มีผลต่อการป้องกันหรือการฟื้นตัวจากอาการท้องเสีย การศึกษาในนักเรียน
ระดับประถมศึกษาจำนวน 106 คนพบว่าการดื่มนมเปรี้ยวเข้มข้นที่เจือจาง 5 เท่าปริมาณ 200 มิลลิลิตร
ทุกวันตอน 9 โมงเช้า ช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากอาการท้องเสีย และยังช่วยให้อาการท้องเสียดีขึ้น
(Warsa UC. 2001)
2. ผลในการลดความดันโลหิต ปัจจุบน
ั มีนก
ั วิจย
ั ให้ความสนใจกับเชือ
้ Lactobacillus helveticus พบว่า
นมทีห
่ มักด้วย L. helveticus มีสารแลคโตไตรเปปไทด์คอ
ื เปปไทด์ทพ
่ี บในนมเปรีย
้ ว มี 2 ชนิด ได้แก่
valine-prolineproline (VPP) และ isoleucine-proline-proline (IPP) ซึง่ เกิดจากโปรตีนเคซีนในนมทีผ
่ า
่ น
กระบวนการหมักด้วยจุลน
ิ ทรีย์ L. helveticus (Nakamura. et al. 1995; Turpeinen A.M., et.al. 2011)
มีการศึกษาวิจย
ั ทางวิทยาศาสตร์สข
ุ ภาพหลายงานวิจย
ั ทีพ
่ บประโยชน์วา
่ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการลดความดัน

โลหิตโดยออกฤทธิย
์ บ
ั ยัง้ เอนไซม์ angiotensin-converting enzyme (ACE inhibitor) ส่งผลให้ความดัน
โลหิตลดลง (Nakamura et al., 1995; Masuda et al. 1996; Nakamura et al., 1996) เช่นงานวิจย
ั ใน
ประเทศญีป
่ น
ุ่ ได้ศก
ึ ษาผลของการดืม
่ นมเปรีย
้ วทีผ
่ า
่ นกระบวนการหมักด้วยจุลน
ิ ทรีย์ L. helveticus ต่อระดับ
ความดันโลหิตในผูส
้ งู อายุทม
่ี ค
ี วามดันโลหิตสูงจำนวน 30 คน ผลการวิจย
ั พบว่า ผูท
้ ด
่ี ม
่ื นมเปรีย
้ วปริมาณ
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
ขณะเดียวกันความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว (diastolic bloodpressure) ลดลง 6.9 mmHg จากผลการ
ศึกษานีแ
้ สดงให้เห็นว่านมเปรีย
้ วช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ (Hata Y., et.al. 1996) นอกจากนีย
้ งั มี
การศึกษาวิจย
ั ทางคลินก
ิ ถึงผลของการบริโภคนมเปรีย
้ วทีม
่ แ
ี ลคโตไตรเปปไทด์ตอ
่ ระดับความดันโลหิตอีกกว่า
20 การศึกษา จากข้อมูลการวิเคราะห์อภิมาน (Meta-analysis) ทีร่ วบรวม การศึกษาวิจย
ั ทางคลินก
ิ ตัง้ แต่
1996 ถึงปี 2010 มีจำนวนกลุม
่ ตัวอย่างทีม
่ ค
ี วามดันโลหิตสูงรวมประมาณ 1,500 คน จากการวิเคราะห์พบว่า
การบริโภคแลคโตไตรเปปไทด์ปริมาณตัง้ แต่ 2 มก. ขึน
้ ไปช่วยลดความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว 4 mmHg
และช่วยลดความดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว 1.9 mmHg ในผูท
้ ม
่ี ค
ี วามดันโลหิตสูงเล็กน้อย (Turpeinen AM.,
et.al. 2013) ดังนัน
้ การบริโภคนมเปรีย
้ วจึงมีศก
ั ยภาพในการช่วยควบคุมความดันโลหิตและลดความเสีย
่ งของ
การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในผูท
้ ม
่ี ค
ี วามดันโลหิตสูงได้ (Jauhiainen T., et.al. 2012)
3. กรณีทเ่ี กิดอุจจาระร่วงจากการได้รบ
ั ยาปฏิชว
ี นะโพรไบโอติกส์จะลดผลข้างเคียงของอาการอุจจาระร่วงจากการ
ได้รบ
ั ยาปฏิชว
ี นะ การศึกษาในสหรัฐอเมริกา (Vanderhoof JA., et.al. 1999) และฟินแลนด์
(Arvola T., et.al. 1999) พบว่าเชือ
้ โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ LGG จะลดการเกิดอุจจาระร่วงลงประมาณ 2 ใน 3
ของเด็กทีไ่ ด้รบ
ั ยาปฏิชว
ี นะเพือ
่ รักษาโรคติดเชือ
้ ทางเดินหายใจ
4. ผลต่อสุขภาพด้านอืน
่ ๆ เช่น มีการศึกษาเพือ
่ พิสจ
ู น์ผลของการใช้โพรไบโอติกส์ในทารกและเด็กทีม
่ อ
ี าการแพ้
อาหาร แพ้โปรตีนนมวัว หรือแพ้โปรตีนธัญพืช การป้องกันและรักษาการเกิดอาการบวมของล�ำไส้จากเชือ
้
จุลน
ิ ทรียช
์ นิดอันตรายภายหลังได้รบ
ั ยาปฏิชว
ี นะโดยใช้เชือ
้ จุลน
ิ ทรียช
์ นิดดี นอกจากนัน
้ ยังมีการศึกษาการป้องกัน
การเกิดโรคอุจจาระร่วงสำหรับนักท่องเทีย
่ วทีเ่ ดินทางจากท้องถิน
่ ทีม
่ ส
ี ข
ุ อนามัยดีไปยังท้องถิน
่ ทีม
่ อ
ี ต
ั ราเสีย
่ งต่อ
การติดเชือ
้ พบว่าสามารถลดการเกิดอาการอุจจาระร่วงได้ถงึ ครึง่ หนึง่ (Hilton E., et.al. 1997)
นอกจากนัน
้ แล้วยังได้มก
ี ารศึกษาถึงประสิทธิผลต่าง ๆ เช่น ช่วยรักษาอาการอักเสบในลำไส้

(Schultz M., et.al. 2000) ผูป
้ ว
่ ยทีเ่ ป็นแผลในกระเพาะและพบว่ามีเชือ
้ Helicobacter pylori ในผูใ้ หญ่เมือ
่
ให้โพรไบโอติกส์ พบว่าแผลเล็กลง จำนวนเชือ
้ ลดลงแต่ไม่สามารถก�ำจัดได้หมด (Felley CP., et.al. 2001)
เมือ
่ ให้โพรไบโอติกส์รว
่ มกับวัคซีนโปลิโอและไทฟอยด์ชนิดรับประทาน พบว่าระดับภูมค
ิ ม
ุ้ กันสูงขึน
้
(Gibson GR. 1999)
สรุปโพรไบโอติกส์คอ
ื เชือ
้ จุลน
ิ ทรียท
์ ท
่ี ำให้เกิดผลดีตอ
่ สุขภาพ ให้ประโยชน์แก่คนได้โดยช่วยปรับให้เกิดความ
สมดุลของเชือ
้ จุลน
ิ ทรียภ
์ ายในลำไส้ มีการใช้โพรไบโอติกส์มากว่า 100 ปี จนถึงปัจจุบน
ั เชือ
้ ทีใ่ ช้แบ่งเป็นกลุม
่
ได้ 3 กลุม
่ ตามชนิดของอาหารทีจ
่ ล
ุ นินทรียใ์ ช้ คือ
1. กล่มท
ุ ใ่ี ช้แป้งเป็นอาหาร
2. กล่มทีใ่ ช้โปรตีนเป็นอาหาร
3. กลุม
่ ทีใ่ ช้แป้งและโปรตีนเป็นอาหาร ปัจจุบน
ั มีการพัฒนาและคัดเลือกสายพันธุท
์ ม
่ี ค
ี ณ
ุ สมบัตท
ิ ด
่ี เี พือ
่ นำมา
ใช้ในอาหารหรือเครือ
่ งดืม
่ เพือ
่ สุขภาพ เช่น แลคโตบาซิลลัส แอซิโดฟิลลัส (Lactobacillus acidophilus)
แลคโตบาซิลลัส เฮลวิทค
ิ ส
ั (Lactobacillus Helveticus) แลคโตบาซิลลัส เคไซ (Lactobacillus casei)
แลคโตบาซิลลัสบูลการิคส
ั (Lactobacillus Bulgaricus) แลคโตบาซิลลัส รูเทไร (Lactobacillus reuteri)
แลคโตบาซิลลัส จีจี (Lactobacillus GG หรือ LGG) บิฟโิ ดแบคทีเรีย (Bifidobacterium bifidum หรือ
Bifidus) เป็นต้น มีการศึกษาวิจย
ั ของโพรไบโอติกส์กบ
ั สุขภาพว่ามีหลากหลายประโยชน์ เช่น รักษาและป้องกัน
โรคอุจจาระร่วงทีเ่ กิดจากเชือ
้ ไวรัสโรตา และจากการได้รบ
ั ยาปฏิชว
ี นะ ผลในการลดความดันโลหิต และผลต่อ
สุขภาพด้านอืน
่ ๆ ซึง่ บทบาทของโพรไบโอติกส์แต่ละสายพันธุจ
์ ะแตกต่างกันในปัจจุบน
ั มีการศึกษาวิจย
ั ถึงผลของ
โพรไบโอติกส์ตอ
่ การส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนือ
่ งต่อไป

