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ค�ำว่ำพรีไบโอติกส์กับโพรไบโอติกส์ อำจจะฟังดูคล้ำยๆ 

กนั แต่ค�ำศัพท์ทัง้สองนี ้มคีวำมแตกต่ำงกนั และท�ำหน้ำทีแ่ตกต่ำง

กันในระบบย่อย (digestive system) ของมนุษย์  โพรไบโอติกส์

คือ แบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ ส่วนพรีไบโอติกส์ คืออำหำรของ

แบคทีเรียเหล่ำนั้น ดังน้ัน ท้ังโพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์จึง

เป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญส�ำหรับสุขภำพของมนุษย์หรือสัตว์  

อย่ำงไรก็ตำม โพรไบโอติกส์และพรีไบโอติกส์ก็ท�ำหน้ำที่ต่ำงกัน 

 โพรไบโอติกส์ คือแบคทีเรียท่ีมีชีวิต และสำมำรถพบ

ได้ทั่วไปในอำหำร หรืออำหำรเสริมบำงประเภท ที่เมื่อมนุษย์

รับประทำนเข้ำไป ก็จะมีประโยชน์ต่อร่ำงกำยมำกมำยหลำย

ประกำร โพรไบโอติกส์ถูกสร้ำงขึ้นในอำหำรประเภทหมัก เช่น 

โยเกิร์ต กะหล�่ำปลีดอง (sauerkraut) ซุปมิโสะ (miso soup) 

กิมจิ (kimchi) เครื่องดื่มสุขภำพต่ำงๆ เป็นต้น แหล่งอำหำร

อีกประเภทหนึ่งที่อุดมด้วยโพรไบโอติกส์และเป็นที่นิยมกันคือ

พรีไบโอติกส์และโพรไบโอติกส์กับร่างกายมนุษย์

	ในปัจจุบัน	 มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสำ�คัญในการน�พรีไบโอติกสำ์และโพรไบโอติกสำ์มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์กับสำุขภาพของมนุษย์มากขึ้น	 โดยเฉพาะ	 งานวิจัยในเชิงคลินิก	 ที่มีการทดสำอบประสำิทธิภาพของ
พรีไบโอติกสำ์และโพรไบโอติกสำ์	 ผลการวิจัยเชิงคลินิก	 ค้นพบว่า	 ทั้งพรีไบโอติกสำ์และโพรไบโอติกสำ์น้ีมีประโยชน์
มากมาย	เช่น	การช่วยรักษาการติดเชื้อต่างๆ	เช่น	เชื้อไวรัสำ	แบคทีเรีย	หรือ	ฆ่าเชื้อกรณีเกิดการท้องร่วง	ช่วย
ลดคอเลสำเตอรอล	ลดความเสำี่ยงจากการเกิดมะเร็งล�ไสำ้	ช่วยสำ่งเสำริมการย่อยแล็กโทสำ	และช่วยในการท�งาน
ของไมโครไบโอตา	(microbiota)	หรือแบคทีเรียทั้งหมดที่อยู่ในร่างกายเรา	ดังนั้น	เราจะพบว่าในปัจจุบัน	จึงมี
การน�โพรไบโอติกสำ์และพรีไบโอติกสำ์มาเป็นสำ่วนผสำมในอาหารหลายๆ	ประเภท	

พรีไบโอติกส์และโพรไบโอติกส์กับร่างกายมนุษย์
ประโยชน์ของ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 25614

เลิฟ@เฟิสต์ไซน์



เมล็ดคีเฟอร์ (Kefir grains) ซ่ึงน�ำไปท�ำน�้ำนมส�ำหรับดื่ม หมัก

ด้วยเมล็ดคีเฟอร์ น�้ำนมนี้มีทั้งแบคทีเรีย lactobacilli และ bifi-

do ในปริมำณสูง ซึ่งมีประโยชน์กับล�ำไส้เป็นอย่ำงมำก นอกจำก

นั้นโพรไบโอติกส์ยังช่วยลดอำกำรของผลข้ำงเคียงจำกกำรกิน

ยำเพื่อรักษำอำกำรของระบบทำงเดินอำหำร และลดปริมำณ

แบคทีเรียที่เป็นตัวร้ำย 

 โพรไบโอติกส์พบได้ใน 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

 1. แล็กโตบำซิลลัส (lactobacillus) เป็นแบคทีเรียที่

พบได้ทั่วไปในโยเกิร์ต และอำหำรหมักต่ำงๆ ช่วยในกำรป้องกัน

ไม่ให้เกิดท้องเสียและเหมำะส�ำหรับคนที่มีปัญหำในกำรย่อย

แล็กโทสในนมวัว

2. ไบฟิโดแบคทีเรียม (bifidobacterium) เป็น

แบคทีเรียที่พบได้ในนมวัว มีประโยชน์ในกำรบรรเทำอำกำร

ระคำยเคืองของล�ำไส้ ช่วยต่อสู้กับแบคทีเรียตัวร้ำย ป้องกัน

ท้องผูกและส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน

 พรีไบโอติกส์จะมำจำกคำร์โบไฮเดรตบำงประเภท 

ส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปของเส้นใย (fiber) ซึ่งมนุษย์ไม่สำมำรถย่อย

ได้ แต่แบคทีเรียในล�ำไส้ของมนุษย์จะกินพรีไบโอติกส์เหล่ำนี้

เป็นอำหำร แบคทีเรียในล�ำไส้นี้ รวมๆ กันแล้ว อำจเรียกว่ำ gut 

flora หรือ gut microbiota ซึ่งจะท�ำหน้ำที่ต่ำงๆ ในร่ำงกำย

ของคนเรำ ซึ่งถ้ำเรำรับประทำนท้ังโพรและพรีไบโอติกส์ อย่ำง

สมดุล เรำก็จะมีเช้ือแบคทีเรียในร่ำงกำยที่สมดุล และท�ำให้

สุขภำพของเรำดีข้ึน แบคทีเรียดีที่อยู่ในล�ำไส้ใหญ่ เช่น ไบฟิโด

แบคทีเรีย (bifidobacteria) แล็กโตบำซิลไล (lactobacilli)  ซึ่ง

จะช่วยก�ำจัดแบคทีเรียร้ำยที่ก่อให้เกิดโรคแซลโมเนลลำ (sal-

monellosis) ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ปนเปื้อนกับอำหำรและท�ำให้

เกิดอำหำรเป็นพิษ และแบคทีเรียอีโคไล (Escherichia coli) 

ซ่ึงมีอยู ่ตำมธรรมชำติในล�ำไส้ใหญ่ของสัตว์และมนุษย์ ปกติ

เชื้อเหล่ำนี้อำจพบในอุจจำระ และถ้ำเกิดปนเปื้อนกับอำหำร 

น�้ำ หรือมือของผู้ประกอบอำหำร ท�ำให้เกิดอำกำรท้องเสีย ถ่ำย

อุจจำระเหลวหรือเป็นน�้ำได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่  แต่อำกำรไม่

รุนแรง   โดยเชื้อนี้จะถูกก�ำจัดออกทำงระบบทำงเดินอำหำรไป

พร้อมกับอุจจำระ จึงช่วยปรับสมดุลของระบบทำงเดินอำหำร 

หมดปัญหำเรื่องท้องผูก และยังช่วยให้ระบบขับถ่ำยท�ำงำนได้

ดีอีกด้วย พรีไบโอติกส์สำมำรถพบได้ในอำหำรหลำกหลำยชนิด 

โดยส่วนใหญ่แล้วมักพบมำกในพืชผักผลไม้ชนิดต่ำง ๆ เช่น รำก

ชิโครี (Cichorium intybus L.) หอมหัวใหญ่ ข้ำวโอ๊ต ขนมปัง

ข้ำวสำลี แอสปำรำกัส แก่นตะวันหรือแห้วบัวตอง (Jerusalem 

Artichoke หรือ Sunchoke) ต้นแดนดีเลียน (Dandelion) 

ข้ำวบำร์เลย์ แอปเปิลพร้อมเปลือก (เพ็กตินในเปลือกเป็นแหล่ง

พรีไบโอติกส์) กล้วย กระเทียม ถั่ว (bean) และเมล็ดธัญพืชบำง

ชนิด นอกจำกนี้ ยังพบไมโครไบโอติกได้ในนมแพะด้วย แบค-

ทีเรียพรีไบโอติกเหล่ำน้ีจะผ่ำนล�ำไส้เล็กไปโดยไม่ถูกย่อย และ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2561 5



พรีไบโอติกส์ โพรไบโอติกส์

เส้นใยอำหำรที่เปรียบเสมือนปุ๋ยให้กำรเจริญเติบโตกับ

แบคทีเรียในล�ำไส้

แบคทีเรียมีชีวิตที่พบในโยเกิร์ตและอำหำรหมักอื่นๆ มีเป็น

จ�ำนวนร้อยๆ สปีชีส์  ตัวไหนดีกับสุขภำพมนุษย์ที่สุดยัง

ไม่มีใครทรำบ

ผงพรีไบโอติกไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จำกควำมร้อน ควำมเย็น 

กรด หรือเวลำ  

แบคทีเรียโพรไบโอติกจะมีฤทธิ์ดีก็ต่อเมื่อยังมีชีวิต อำจตำย

ได้ถ้ำโดนควำมร้อน กรดในกระเพำะ หรือถูกทิ้งไว้เป็นเวลำ

นำนๆ  

พรีไบโอติกส์ ช่วยหล่อเลี้ยงแบคทีเรียตัวดีที่อยู่ในล�ำไส้  โพรไบโอติกส์ต้องต่อสู้กับแบคทีเรียเป็นร้อยๆ สปีชีส์ ใน

ล�ำไส้ เพื่อควำมอยู่รอด  

งำนวิจัยค้นพบว่ำผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมที่มีส่วนของโอลิโก

ฟรักโทสช่วยท�ำให้ใยอำหำรจ�ำพวกอินูลิน (inulin-based 

สร้ำงประโยชน์ต่อร่ำงกำยในหลำยๆ ด้ำน เช่น ป้องกันควำม

ปรวนแปรของระบบย่อย ป้องกันโรคอ้วน และกำรสูญเสีย

มวลกระดูก  

โพรไบโอติกบำงสปีชีส์มีผลกำรวิจัยระบุว่ำมีประโยชน์ต่อ

กำรป้องกันโรคท้องเสียในเด็ก ล�ำไส้อักเสบ หรือป้องกัน   

มิให้กำรติดเชื้อในล�ำไส้ เช่น C. difficile เกิดขึ้นซ�้ำอีก

จะอยู่ในสภำพหมักเม่ือไปถึงล�ำไส้ใหญ่ท�ำให้เกิดแบคทีเรียที่มี

ประโยชน์ขึ้นมำมำกมำยในระบบย่อย รวมทั้งโพรไอติกส์ด้วย

ใยอำหำรพรีไบโอติกส์มีอยู่หลำยชนิด เช่น โอลิโก-

ฟรักโทส อินนูลิน น�้ำตำลแอลกอฮอล์ แล็กโทส โอลิโกแซ็กคำไรด์ 

เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นสำรประกอบพวกคำร์โบไฮเดรต

ที่พบได้ตำมธรรมชำติ  เหล่ำนี้ล้วนเป็นอำหำรของแบคทีเรียใน

ล�ำไส้ใหญ่  ช่วยกระตุ้นกำรเจริญเติบโตของแบคทีเรียสุขภำพใน

ล�ำไส้ใหญ่ ช่วยปรับสมดุลในระบบทำงเดินอำหำร ป้องกันกำร

ติดเชื้อในทำงเดินอำหำร ป้องกันกำรท้องเสีย โดยช่วยยับยั้ง

กำรเพิ่มจ�ำนวนของแบคทีเรียที่ท�ำให้เกิดโรคคือ ซัลโมเนลลำ 

(salmonella) และอีโคไล (E. Coli) และกำรอักเสบในระบบ

ทำงเดินอำหำร ช่วยปรับสมดุลระบบทำงเดินอำหำร ช่วยดูด

ซับสำรพิษในทำงเดินอำหำรไม่ให้ดูดซึมเข้ำสู่ร่ำงกำย รวมไปถึง

ช่วยให้อุจจำระมีกำกใย อุจจำระนิ่ม ช่วยท�ำให้กำรขับถ่ำยดีขึ้น   

นอกจำกน้ัน ยังช่วยเสริมสร้ำงกำรดูดซึมแร่ธำตุแคลเซียมและ

แมกนีเซียม ท�ำให้กระดูกแข็งแรง   แบคทีเรียในล�ำไส้นี้จะผลิต

กรดไขมันสำยสั้นที่มีควำมเป็นกรด เพื่อช่วยในกำรดูดซึมแร่ธำตุ 

ช่วยให้ร่ำงกำยแข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยได้ง่ำย และยัง

ช่วยในเรื่องของกำรควบคุมน�้ำหนักและบ�ำรุงสมองอีกด้วย

 พรีไบโอติกส์และโพรไอโอติกส์ สำมำรถน�ำมำเปรียบ-

เทียบให้เห็นควำมแตกต่ำงได้ ดังต่อไปนี้ 
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 จำกท่ีกล่ำวมำจะเห็นว่ำ ท้ังโพรไบโอติกส์และพรีไบ-

โอติกส์นั้น มีประโยชน์ต่อร่ำงกำยของมนุษย์หรือสัตว์เป็นอย่ำง

มำก ดังนั้น ในปัจจุบันจะเห็นว่ำ มีกำรน�ำโพรไบโอติกส์และ

พรีไบโอติกส์มำใช้ในผลิตภัณฑ์อำหำรอย่ำงหลำกหลำย ซึ่งท�ำให้

เกิดค�ำถำมว่ำ ถ้ำเรำรับพรีไบโอติกส์และโพรไบโอติกส์ จำก

ธรรมชำติโดยไม่ต้องรับจำกผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรได้ไหม ค�ำ

ตอบก็คือ ถ้ำเรำจะรับจำกอำหำร เรำก็จะต้องเลือกรับประทำน

ผักและผลไม้สดออร์แกนิกเท่ำน้ัน โดยหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์

อำหำรแปรรูป และเครื่องดื่มหรืออำหำรที่มีรสหวำนจำกน�้ำตำล 

ถ้ำพิจำรณำดีๆ แล้ว จะเห็นว่ำเป็นเรื่องยำกทีเดียว ส�ำหรับไลฟ์

สไตล์หรือวิถีกำรด�ำเนินชีวิตของคนปัจจุบัน เน่ืองจำกทุกวันนี้ 

ผลิตภัณฑ์อำหำรและเครื่องดื่มรอบตัวเรำ จะเต็มไปด้วยอำหำร

แปรรูปและมีส่วนผสมของน�้ำตำล หรือเครื่องปรุงรส กล่ิน สี-

สังเครำะห์ ดังนั้น กำรรับประทำนผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรจึงอำจ

มีประโยชน์ในแง่ที่มนุษย์ไม่สำมำรถบริโภคพืชผักผลไม้สดได้

ตลอดเวลำ และบำงครั้งไม่สำมำรถหลีกเลี่ยงอำหำรแปรรูปหรือ

อำหำรที่มีน�้ำตำลและสำรสังเครำะห์ได้

 สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร ์และเทคโนโลยีแห ่ง

ประเทศไทย (วว.) เล็งเห็นควำมส�ำคัญของพรี-โพรไบโอติกส์

มำนำน โดยในระยะเริ่มแรกได้มีกำรน�ำพรี-โพรไบโอติกส์มำ

ใช้ประโยชน์กับภำคอุตสำหกรรม  ได้แก่ผลงำนวิจัยด้ำนกำร

ทดสอบคุณสมบัติกำรเป็นจุลินทรีย์โพรไบโอติกของแบคทีเรีย 

Lactobacilli ที่ใช้หมักนมเปรี้ยว กำรผลิตจุลินทรีย์โพรไบโอติก

ส�ำหรับอุตสำหกรรมกำรเล้ียงไก่ในระดับโรงงำนต้นแบบเพื่อหำ

วัตถุดิบที่เหมำะสมและมีศักยภำพส�ำหรับน�ำมำเลี้ยงจุลินทรีย์

โพรไบโอติก กำรวิจัยและพัฒนำโพรไบโอติกและพรีไบโอติก

ส�ำหรับโคนมเพื่อคัดเลือกจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบ-

โอติกมำพัฒนำเป็นอำหำรโคนม และผลิตภัณฑ์ “Pro-Fruits” 

ผลไม้อบกรอบเสริมเช้ือโพรไบโอติกที่มีประโยชน์ ช่วยปรับ

สภำพควำมสมดุลของจุลินทรีย์ในระบบทำงเดินอำหำร  เพิ่ม

ประสิทธิภำพในกำรย่อยและดูดซึมอำหำรได้ดีขึ้น และช่วยส่ง

เสริมสุขภำพของผู้บริโภคให้แข็งแรง

 นอกจำกนั้น ขณะนี้ วว. ก�ำลังด�ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์

นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม: โพรไบโอติก

และพรีไบโอติก (Innovative Center for Production of 

Industrially Used Microorganisms: ICPIM) เพื่อให้เป็น

ศูนย์กลำงส�ำหรับกำรวิจัยพัฒนำ กำรผลิตและบริกำร ในส่วน

ของอำหำรและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพที่ได้จำกโพรไบโอติกและ

พรีไบโอติก ICPIM นี้ มีควำมมุ่งหวังในกำรจัดตั้งให้เป็นศูนย์

ชั้นน�ำที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล โดยมีองค์ประกอบส�ำคัญ 

Pro-Fruits ผลิตภัณฑ์ผลไม้อบกรอบ

เสริมเชื้อโพรไบโอติก
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คือ ห้องปฏิบัติกำร 8 ห้องและ 1 หน่วยกระบวนกำรทำง

ชีวภำพ (Bioprocess) ด้วยระบบ HVAC (Heating, Ventila-

tion and Air Conditioning) ซึ่งเป็นกำรวำงระบบควำม

ร้อน กำรระบำยอำกำศและควำมเย็นท่ีออกแบบมำเพ่ือตอบ

สนองควำมปลอดภัยทำงชีวภำพระดับ 2 ตำมท่ีก�ำหนดไว้ใน

องค์กำรอนำมัยโลก (WHO) ควำมปลอดภัยทำงชีวภำพใน

ห้องปฏิบัติกำรจุลชีววิทยำและชีวเวชศำสตร์ (Biosafety in 

Microbiological and Biomedical Laboratories: BMBL) 

แนวทำงควำมปลอดภัยทำงชีวภำพส�ำหรับงำนที่เกี่ยวข้องกับ

เทคโนโลยีชีวภำพสมัยใหม่หรือพันธุกรรม ซ่ึงห้องปฏิบัติกำร

เหล่ำนี้สำมำรถใช้เพื่อด�ำเนินกำรทดลองและบริกำรท่ีเกี่ยวข้อง

กับสมัยใหม่เทคโนโลยีชีวภำพ ได้แก่ genetic engineering, 

metagenomics, omics, protein expression, animal cell 

lines, ฯลฯ

 ห้อง Bioprocess ของ ICPIM ได้รับกำรรับรอง

มำตรฐำน GMP และติดตั้งถังหมักขนำดต่ำงๆ รวมถึงเครื่อง

ปั่นเหวี่ยงแบบต่อเนื่อง (continuous centrifuge) และเครื่อง

ท�ำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (freeze dryer) เพื่อเน้นกำรเพ่ิม

ประสิทธิภำพและพัฒนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยส�ำหรับกำรผลิต

ขนำดใหญ่ ส�ำหรับให้บริกำรผลิตและบริกำรให้ค�ำปรึกษำตำม

ค�ำขอ   นอกเหนือจำกห้องปฏิบัติกำรควำมปลอดภัยระดับท่ี 

2 (Biosafety Level 2 – BSL2) และได้รับกำรรับรอง GMP 

แล้ว ICPIM ยังได้จัดตั้งธนาคารโพรไบโอติก ที่มีสำยพันธุ์ที่มี

คุณสมบัติครบถ้วน ทั้งประสิทธิภำพและควำมปลอดภัยที่พิสูจน์

แล้วว่ำเป็นคุณสมบัติด้ำนโพรไบโอติก โดยสำยพันธุ์โพรไบโอ-

ติกเหล่ำน้ีจะได้รับกำรเก็บรักษำภำยใต้มำตรฐำนสูงสุดของกำร

ควบคุมคุณภำพและควำมเข้มงวด

 ทั้งนี้ วว. หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ กำรจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม

ผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย ์เพื่ออุตสาหกรรม: โพรไบโอติกและ

พรีไบโอติก ดังกล่ำวน้ี จะเป็นพลังขับเคล่ือนส�ำคัญที่ท�ำให้

ประเทศไทยได้ใช้ประโยชน์จำกพรี-โพรไบโอติกส์ อย่ำงเต็มท่ี 

สำมำรถแข่งขันหรือได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล อันจะน�ำไป

สู่กำรพัฒนำของประเทศในรูปแบบต่ำงๆ ทั้งด้ำนวิทยำศำสตร์ 

ด้ำนเศรษฐกิจชีวภำพ (Bioeconomy) และด้ำนสุขภำพของ

ประชำชนไทยและประชำกรโลกได้มีสุขภำวะที่ดี ร่ำงกำยแข็ง-

แรง เป็นประชำกรที่มีคุณภำพอย่ำงยั่งยืน 

ศูนย์นวัตกรรมผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่ออุตสาหกรรม: โพรไบโอติกและพรีไบโอติก 

(Innovative Center for Production of Industrially Used Microorganisms: ICPIM)
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