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แนวทางการรักษาและป้องกันโรคมีหลายแบบ หนึงในนันคือการใช้ โพรไบโอติก (probiotics) โพรไบโอติก คือ
จุลินทรี ย์ทีมีชีวิต มีหลายร้ อยสายพันธุ์ทังแบคทีเรี ยและยีสต์ เช่น แลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus) ไบฟิ โดแบคทีเรี ย ม
(Bifidobacterium) และแซคคาโรไมซิส (Saccharomyces) ซึงแต่ละสายพันธุ์มีประโยชน์ทีแตกต่างกันไป พวกมันมักถูก
เรี ยกว่าจุลินทรี ย์ชนิดดี มีประโยชน์ในการลดปริ มาณจุลินทรี ย์ชนิดไม่ดี ช่วยกําจัดเชือโรค และเสริ มการทํางานของระบบ
ภูมิค้ มุ กัน ประโยชน์ของโพรไบโอติกได้ มีการเผยแพร่ เป็ นครังแรกเมือหลายศตวรรษก่อน เมือมนุษย์เริ มรับประทานอาหาร
หมักดอง เช่น ผักดอง ชีส โยเกิร์ต ไวน์ ถัวเน่า มิโซะ (miso) และขนมปั ง เปรี ยว (sourdough bread) แต่ในปั จจุบ ันนัน
นอกเหนือจากอาหารหมักดอง โพรไบโอติกยังมีการผลิตในรูปแบบทีหลากหลาย เช่น เม็ดรับประทาน เม็ดเคียว ผงสําหรับ
ชง เป็นต้ น นอกจากนีผู้ผลิตบางรายได้ เติมโพรไบโอติกลงในอาหารและนําผลไม้ อกี ด้ วย
แลคโตบาซิลลัส (Lactobacillus)
แลคโตบาซิลลัสเป็ นแบคทีเรี ยทีสามารถพบได้ ในทางเดินอาหาร ทางเดินปั สสาวะ และช่องคลอด เป็ นโพรไบโอ
ติกทีพบมากในอาหารและนม เช่น โยเกิร์ต แบคทีเรียชนิดนีสามารถสร้ างไบโอฟิ ล์มซึงช่วยให้ พวกมันสามารถอยูร่ อดได้ ใน
สภาวะทีไม่เอืออํานวย เช่น สภาวะความเป็ นกรดในกระเพาะอาหาร ตัวอย่างของโพรไบโอติกกลุ่มแลคโตบาซิลลัส คือ L.
acidophilus, L. reuteri, L. rhamnosus GG และ L. casei
มีงานวิจยั รายงานว่า L. acidophilus ในรู ปแบบยาเหน็บช่องคลอดสามารถรักษาภาวะช่องคลอดอักเสบจากเชือ
แบคทีเรี ย (bacterial vaginosis)1-2 และมีรายงานว่าโยเกิร์ตสามารถป้องกันการติดเชือราในช่องคลอดได้ 3-4 นอกจากนี
การใช้ L. acidophilus ร่ วมกับ Lactobacillus สายพันธุ์อืนๆ จะช่วยป้องกันอาการท้ องเสียได้ หลายแบบ ได้ แก่ อาการ
ท้ องเสียจากการท่องเทียว (Traveler’s diarrhea) อาการท้ องเสียทีเกียวข้ องกับการใช้ ยาปฏิชีวนะ (antibiotic-associated
diarrhea) และอาการท้ อ งเสี ย ที มี ส าเหตุจ ากเชื อ Clostridium difficile5-9 นอกจากนี ยังมี ง านวิ จัย ที พบว่ าเมื อมารดา
ตังครรภ์หรื อมารดาให้ นมบุตรรับประทาน L. acidophilus จะช่วยลดอาการผืนแพ้ และผิวหนังอักเสบในเด็กทารกได้ 10-11
แหล่งอาหารทีพบ L. acidophilus ได้ แก่ โยเกิร์ต นม และมิโซะ นอกจากนียังมีการผลิต L. acidophilus ในรู ปแบบยาเม็ด
สําหรับรับประทาน แกรนูลสําหรับชง ผงสําหรับชง และยาเหน็บช่องคลอด ซึงปริ มาณทีแนะนํามีตงแต่
ั หนึงพันล้ านถึงสิบ
ห้ าพันล้ านหน่วยโคโลนีต่อวัน
งานวิจัยหลายชินรายงานว่าการใช้ L. reuteri ช่วยลดอาการไขข้ ออักเสบ12 ลดอาการภูมิ แพ้ และโรคทางเดิน
หายใจ13 ลดอาการผืนแพ้ ในเด็กเล็ก14 และลดความเสียงต่อการเกิดโรคฟั นผุ15 โพรไบโอติกชนิดนีสามารถพบได้ ในผักดอง
และผลิตภัณฑ์นมบางชนิด และยังมีการผลิตในรู ปแบบผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร ซึงปริมาณทีแนะนําให้ ใช้ มีตงแต่
ั หนึงร้ อย
ล้ านถึงหนึงหมืนล้ านหน่วยโคโลนีต่อวัน
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L. rhamnosus GG หรื อ LGG เป็ นหนึงในโพรไบโอติกทีมีประสิทธิภาพมากในการรักษาโรคท้ องเสี ยทีเกิ ดจาก
การติดเชือ โรคท้ องเสียเฉียบพลันในเด็ก5-9 สามารถป้องกันโรคฟั นผุ16 และลดความเสียงต่อการเกิดภาวะช่องคลอดอักเสบ
จากเชือแบคทีเรียได้ 17 โพรไบโอติกชนิดนีสามารถพบได้ ในนมเปรี ยวเคเฟอร์ (kefir) เครืองดืมประเภทชาหมัก (kombucha)
และโยเกิร์ตบางชนิด รวมทังในผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร หน่วยงานชือ American Academy of Pediatrics ระบุว่า LGG
เป็ นโพรไบโอติก ที มี ประสิท ธิ ภ าพมากที สุดสํ า หรั บ โรคท้ องเสี ยเฉี ยบพลันที เกิดจากการติ ดเชื อในเด็ ก อย่า งไรก็ ต าม
หน่วยงานดังกล่าวไม่แนะนําให้ ใช้ โพรไบโอติกในเด็กทีระบบภูมิค้ มุ กันบกพร่ อง18
L. casei มีบทบาทสําคัญในการรั กษาสมดุลในลําไส้ นอกจากนี มีรายงานว่าการรับประทานผลิตภัณ ฑ์เสริ ม
อาหารทีมี L. casei ส่งผลให้ ความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้ าลดลง19 และทําให้ ผ้ ปู ่ วยโรคกล้ ามเนืออ่อนแรงมีอารมณ์ ทีดี
ขึนและความกังวลลดลง20 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีมี L. casei มีทงในรู
ั ปแบบเม็ดรับประทานและรู ปแบบเม็ดสําหรับเคียว
นอกจากนียังมีการเติมโพรไบโอติกชนิดนีในนม โยเกิร์ต และนมเปรี ยวเคเฟอร์ ซึงปริ มาณทีแนะนํามีตงแต่
ั หนึงร้ อยล้ านถึง
แปดพันล้ านหน่วยโคโลนีต่อวัน
ไบฟิ โดแบคทีเรี ยม (Bifidobacterium)
ปกติแล้ วไบฟิ โดแบคทีเรี ยมจะอาศัยอยู่ในช่องปาก ลําไส้ และช่องคลอด มีประโยชน์ในการช่วยย่อยอาหาร ช่วย
ผลิตกรดไขมันสายสัน (short-chain fatty acids) และช่วยลดการอักเสบ
จากงานวิจัย มีแนวโน้ มว่า B. bifidum จะเป็ นอีกทางเลือกหนึงในการรักษาอาการผิดปกติของทางเดิน อาหาร
เช่น ท้ องเสียจากการท่องเทียว อาการลําไส้ แปรปรวน (irritable bowel syndrome) และอาการลําไส้ ใหญ่อกั เสบเป็ นแผล
(ulcerative colitis) 5-9 โพรไบโอติกชนิดนีสามารถพบได้ ในโยเกิร์ต มิโซะ ผักดอง กิม จิ ไวน์บางชนิด กะหลําปลีดอง และ
ขนมปั งเปรี ยว นอกจากนียังมีจําหน่ายในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แม้ วา่ จะไม่มีรายงานถึงปริ มาณทีแนะนํา แต่หลาย
การศึกษาพบว่าโพรไบโอติกชนิดนีได้ ผลดีเมือรับประทานในปริมาณหนึงพันล้ านหน่วยโคโลนีต่อวัน
แซคคาโรไมซิส (Saccharomyces)
S. boulardii เป็ นยีสต์ชนิดหนึงทีใช้ ในการรักษาสมดุลในทางเดินอาหารมานานเกือบ 30 ปี ในปัจจุบนั ใช้ ในการ
รั กษาและป้องกันอาการท้ องเสี ยหลายแบบ ได้ แก่ ท้ องเสียในเด็กและทารก ท้ องเสี ย ในผู้ป่วยทีให้ อาหารทางสายยาง
ท้ องเสียจากการท่องเที ยว ท้ องเสียทีเกียวกับการใช้ ยาปฏิชีวนะ และท้ องเสียทีมีสาเหตุจากเชือ Clostridium difficile5-9
โพรไบโอติกชนิดนีสามารถพบได้ ในเครื องดืมประเภทชาหมัก และมีจาํ หน่ายในรูปแบบผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
โครงการ Human Microbiome Project เป็ นโครงการใหญ่ ที ดํ า เนิ น งานวิ จัย มากมายเกี ยวกับ โพรไบโอติ ก
งานวิจยั หลายชินรายงานว่าการใช้ โพรไบโอติกมีประโยชน์ตอ่ สุขภาพ ช่วยป้องกันและรักษาโรคได้ หลายชนิด ไม่ว่าจะเป็ น
โพรไบโอติกในรู ปแบบยา อาหาร เครื องดืม หรื อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั ยังไม่มีงานวิจยั มากเพียง
พอทีจะสรุ ปเกียวกับปริ มาณทีเหมาะสมในการใช้ โพรไบโอติกแต่ละครัง ดังนันเจ้ าหน้ าทีจาก Academy of Nutrition and
Dietetics จึงแนะนําว่าควรใช้ โพรไบโอติกในปริ มาณน้ อย การใช้ โพรไบโอติกมากเกินไปในคราวเดี ยวอาจส่งผลให้ เกิด
อาการข้ างเคียง เช่น ท้ องอืด ท้ องผูก หรือท้ องร่วงได้
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