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ถ้ า เปรี ย บร่ า งกายของคนเราเป็ น
บ้านหลังใหญ่หนึ่งหลัง นอกจากสมาชิกใน
บ้านจะประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆ แล้ว ยังมีลูกบ้านตัวเล็กจิ๋วระดับ
ไมโครมิเตอร์ (10-6) ทีเ่ รียกว่า จุลนิ ทรียป์ ระจ�ำถิน่ (microflora) จ�ำนวน
มหาศาลอาศัยอยูก่ บั เรามาตัง้ แต่แรกเกิดด้วย จุลนิ ทรียเ์ หล่านีป้ ระกอบ
ด้วย แบคทีเรีย ยีสต์ รา และไวรัส มีชื่อเรียกรวมว่า ไมโครไบโอต้า
(microbiota) โดยจะอาศัยอยู่ได้ทั้งบนผิวหนัง ระบบทางเดินอาหาร
ระบบทางเดินหายใจ ช่องคลอด และอวัยวะอืน่ ๆ ซึง่ แหล่งรวมจุลนิ ทรีย์
ขนาดใหญ่ที่สุดในร่างกายของเราคือ บริเวณล�ำไส้ซึ่งเป็นบริเวณที่มี
เซลล์ของระบบภูมิคุ้มกันมากถึง 70% ของร่างกาย ไมโครไบโอต้า
เหล่านี้ล้วนมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับร่างกายและมีบทบาทที่ส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อสุขภาพของเรา

ไมโครไบโอต้าในล�ำไส้
ระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ หรือ
เรี ย กชื่ อ ย่ อ ว่ า ระบบ GI (GI system,
Gastrointestinal system) ประกอบด้วย
ส่วนที่เป็นทางเดินอาหารและอวัยวะที่ช่วย
ในการย่อยอาหาร มีลักษณะเป็นท่อ ความ
ยาวประมาณ 7-8 เมตร มีหน้าที่หลักในการ
ย่อยและดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ร่างกาย แบ่ง
ได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) ระบบทางเดิน
อาหารตอนต้น (upper GI tract) ประกอบ
ด้วย หลอดอาหาร (esophagus) กระเพาะ

อาหาร (stomach) และล�ำไส้เล็กส่วนต้น
(duodenum) และ 2) ระบบทางเดินอาหาร
ตอนล่าง (lower GI tract) ประกอบด้วย
ล�ำไส้เล็กส่วนกลาง (jejunum) ส่วนปลาย
(ilium) ล�ำไส้ใหญ่ (colon) ไปจนถึงทวาร
หนัก ในอวัยวะแต่ละส่วนจะมีจลุ นิ ทรียอ์ าศัย
อยูแ่ ตกต่างกันทัง้ ชนิดและปริมาณ ขึน้ อยูก่ บั
สภาวะแวดล้อมนั้น ๆ ได้แก่ ค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH), ออกซิเจน และสารอาหาร
เป็นต้น (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ความหลากหลายของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของมนุษย์ในอวัยวะส่วนต่าง ๆ
ที่มา:   Power et al. (2014); Sartor and Mazmanian (2012)

ในส่วนของระบบทางเดินอาหารตอนต้น
จะพบจุลินทรีย์ปริมาณน้อยกว่าระบบทาง
เดินอาหารตอนล่างเนื่องจากมีสภาวะความ
เป็นกรดสูง ดังนั้นจุลินทรีย์ที่พบจะเป็นพวก
ทนกรดและพวกแบคทีเรียกรดแลกติกเป็น
ส่วนใหญ่ เช่น แบคทีเรีย Helicobacter
pylori, Lactobacillus, Streptococcus
และยีสต์ Candida เป็นต้น ส�ำหรับระบบ
ทางเดินอาหารตอนล่าง โดยเฉพาะบริเวณ
ล�ำไส้ใหญ่ เป็นแหล่งสะสมจุลินทรีย์และมี
ความหลากหลายมากที่สุด เนื่องจากมีพื้นที่

ขนาดใหญ่ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อ
การเจริญ มี pH เป็นกลาง มีสารอาหารที่
เหลือจากการย่อยหรือทีร่ า่ งกายย่อยไม่ได้อยู่
เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งจัดเป็นแหล่งอาหารชั้นดี
ของจุลนิ ทรีย์ โดยแบคทีเรียเป็นกลุม่ จุลนิ ทรีย์
ที่พบมากที่สุดในล�ำไส้มากกว่า 95% ของ
จ�ำนวนทั้งหมดเป็นแบคทีเรียประเภทที่ไม่
ต้องการออกซิเจนในการเจริญเติบโตและได้
พลังงานจากกระบวนการหมัก มีประมาณ
500-1,000 สายพันธุ์ มีจ�ำนวนเซลล์ทั้งหมด
มากถึง 100 ล้านล้านเซลล์ (1014) ซึง่ มากกว่า
ปีที่ 47 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม – กันยายน 2560 อาหาร
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เซลล์ของมนุษย์ถึง 10 เท่า และมีจ�ำนวนยีน
หรื อ สารพั น ธุ ก รรมทั้ ง หมดหรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
ไมโครไบโอม (microbiome) มากกว่ายีน
ของมนุษย์ถึง 100 เท่าเทียบเป็นน�้ำหนักได้
ประมาณ 1.5-2 กิ โ ลกรั ม ด้ ว ยจ� ำ นวน
มหาศาลของเหล่าจุลนิ ทรียท์ งั้ หมดทีย่ ดึ ครอง
พื้นที่ในล�ำไส้ดังที่กล่าวมา จึงเปรียบได้ว่า
ไมโครไบโอต้าในล�ำไส้เป็นอวัยวะพิเศษอีก
อย่างหนึ่งที่มีบทบาทที่ส�ำคัญยิ่งต่อสุขภาพ
ของเรา

ไมโครไบโอต้าในร่างกายมาจากไหน
ไมโครไบโอต้ากลุ่มแรกที่ตั้งรกรากใน
ร่างกายถูกส่งผ่านจากแม่สู่ทารกเมื่อแรก
คลอด เป็นหลักการตั้งรกรากหรือการยึด
เกาะของจุลนิ ทรียบ์ ริเวณล�ำไส้ในวัยทารกนัน้
ส่งผลที่ส�ำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพของเราใน
อนาคต ปัจจัยส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อจุลนิ ทรียเ์ หล่า
นี้ ได้แก่ วิธีการคลอด การให้นมบุตร อายุ
ครรภ์ การได้ รั บ ยาปฏิ ชี ว นะ รวมทั้ ง สิ่ ง
แวดล้อมในโรงพยาบาล เป็นต้น (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสังคมจุลินทรีย์ในช่วงแรกคลอด ได้แก่ วิธีการคลอด อายุครรภ์ สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล
การได้รับยาปฏิชีวนะ และการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมแม่หรือนมผง
ที่มา:   Marques et al. (2010)

โดยปกติล�ำไส้ของทารกเมื่ออยู่ในครรภ์
มารดาจะปลอดเชื้อจุลินทรีย์ แต่พอแรกเกิด
ทารกจะได้รับจุลินทรีย์ครั้งแรกตอนคลอด
ทารกที่คลอดโดยวิธีธรรมชาติจะกลืนเมือก
จากช่ อ งคลอด ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ จุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ มี
ประโยชน์ผ่านทางช่องคลอดเป็นกลุ่มแรก
ได้แก่ แบคทีเรียกลุม่ Bifidobacterium และ
Lactobacillus เป็นต้น ส่วนทารกทีผ่ า่ คลอด
ซึ่งผ่านออกมาทางแผลผ่าตัดหน้าท้องจะได้
รับกลุม่ จุลนิ ทรียท์ พี่ บได้ทวั่ ไปบริเวณผิวหนัง
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เป็ น กลุ ่ ม แรก ได้ แ ก่ Staphylococcus
นอกจากนี้ในการผ่าตัดคลอด คุณแม่ส่วน
ใหญ่มักจะได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการ
ติดเชือ้ แบคทีเรียขณะผ่าตัดด้วย ส่งผลให้เชือ้
แบคทีเรียทั้งเชื้อก่อโรคและเชื้อจุลินทรีย์ที่มี
ประโยชน์ถูกท�ำลายไปด้วยกัน แม้ว่าทารกที่
เกิดจากการผ่าคลอดจะขาดโอกาสทีจ่ ะได้รบั
กลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ดังที่กล่าวมา แต่
ทารกยังสามารถได้รับกลุ่มจุลินทรีย์ที่ดีจาก
การกินนมแม่ได้ด้วย

นมแม่นอกจากจะประกอบด้วยสารอาหารที่จ�ำเป็นต่อการเจริญ
และสารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในทารกแล้ว ในนมแม่ยังมีโอลิโกแซค‑
คาไรด์หรือคาร์โบไฮเดรตสายสัน้ ๆ (Human Milk Oligosaccharides,
HMOs) ที่มีโมเลกุลของน�้ำตาลประมาณ 3-32 โมเลกุล HMOs ของ
มนุษย์ มีมากกว่า 200 ชนิด ซึง่ มากกว่าโอลิโกแซคคาไรด์ทพี่ บในนมวัว
ถึง 5 เท่า และ HMOs ในนมแม่จดั เป็นสารพรีไบโอติกหรือแหล่งอาหาร
ส�ำคัญของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย จึงส่งผลให้ทารกที่กินนม
แม่มภี มู ติ า้ นทานทีแ่ ข็งแรง ดังนัน้ ทารกทีก่ นิ นมแม่หรือนมผงล้วนมีผล
ต่อความหลากหลายชนิดของไมโครไบโอต้าในล�ำไส้
จุ ลิ น ทรี ย ์ ใ นล� ำ ไส้ เ หล่ า นี้ มี ค วามจ� ำ เพาะและมี ก ารพั ฒ นา
เปลี่ยนแปลงไปตามอายุ ทั้งทางด้านชนิดและปริมาณ ในช่วงแรกเกิด
นั้นจะพบแบคทีเรียที่สามารถเจริญได้ในสภาวะที่มีและไม่มีออกซิเจน
(facultative anaerobe) เป็นกลุ่มแรก ได้แก่ Enterobacteriaceae,
Enterococcus และ Streptococcus เมื่อแบคทีเรียเหล่านี้เจริญจะ
ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในระบบทางเดินอาหารลดลง แบคทีเรียกลุม่
ที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการเจริญจึงค่อย ๆ เพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น ได้แก่
Bifidobacterium, Bacteroides และ Clostridium แบคทีเรียกลุ่ม
Bifidobacterium เป็นแบคทีเรียทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพของทารกซึง่
พบมากในทารกทีค่ ลอดโดยวิธธี รรมชาติและทารกทีด่ มื่ นมแม่เป็นหลัก
การเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในล�ำไส้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง
สามขวบปีแรกขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ทารก
เริ่มกินอาหารแข็ง การได้รับยาปฏิชีวนะ หรือการได้รับเชื้อจากสิ่ง
แวดล้อมรอบ ๆ ตัว จากนัน้ ความหลากหลายของไมโครไบโอต้าจะเริม่
คงที่เมื่อเด็กอายุประมาณ 3 ปีไปจนกระทั่งวัยผู้ใหญ่ และจะเริ่มลดลง
เมื่อมีอายุมากกว่า 65 ปี

ไมโครไบโอต้าในล�ำไส้เปรียบเสมือนป้อม
ปราการด่านแรก มีหน้าทีป่ อ้ งกันการยึดเกาะ
ของเชื้อก่อโรคในผนังล�ำไส้ เมื่อมีเชื้อโรค
บุกรุกเข้ามา ไมโครไบโอต้าจะเจริญแข่งกับ
เชื้ อ โรคโดยการยึ ด เกาะและเพิ่ ม จ� ำ นวน
บริเวณเยื่อเมือกของผนังล�ำไส้ ท�ำให้เชื้อโรค
ไม่สามารถยึดเกาะผนังล�ำไส้และถูกขับออก
ไปในที่สุด นอกจากนี้จุลินทรีย์บางชนิดยัง
สามารถผลิตสารที่สามารถยับยั้งการเจริญ
ของเชื้อก่อโรคได้ เช่น กรดไขมันสายสั้น
(Short Chain Fatty Acid, SCFA) หรือ
แบคเทอริโอซิน เป็นต้น
งานวิจยั ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับระบบภูมคิ มุ้ กัน
ของมนุษย์พบว่า ไมโครไบโอต้าช่วยพัฒนา
ระบบภูมคิ มุ้ กัน โดยจุลนิ ทรียเ์ หล่านีส้ ามารถ
สื่อสารกับเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน (crosstalk) ส่งผลให้มีการสร้างสารภูมิคุ้มกัน ช่วย
กระตุน้ การหลัง่ ของสารต่าง ๆ เพือ่ ให้รา่ งกาย
ตอบสนองต่อสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้น ลดการ
อักเสบของร่างกาย และกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้
เข้าสู่ภาวะสมดุล น�ำไปสู่การตอบสนองของ
ระบบภู มิ คุ ้ ม กั น ของร่ า งกาย นอกจากนี้
ไมโครไบโอต้ายังมีบทบาทในการควบคุมการ
สร้างเยื่อเมือกในทางเดินอาหาร เสริมสร้าง

บทบาทที่ส�ำคัญของไมโครไบโอต้า
ระบบภู มิ คุ ้ ม กั น และระบบทางเดิ น อาหารมี ค วามใกล้ ชิ ด และ
สัมพันธ์กันเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากภายใต้ระบบทางเดินอาหารนั้น มี
เซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันอยู่มากที่สุดถึง 70% การตอบสนองทาง
ภูมิคุ้มกันภายในทางเดินอาหาร (gut immunity) สามารถส่งผลต่อ
ระบบภูมิคุ้มกันโดยรวมของทั้งร่างกาย (systemic immunity)
นอกจากนี้ ใ นระบบทางเดิ น อาหารยั ง มี จุ ลิ น ทรี ย ์ อ าศั ย อยู ่ จ� ำ นวน
มหาศาลดังที่กล่าวมา ดังนั้นจุลินทรีย์หรือไมโครไบโอต้าเหล่านี้ ย่อม
ส่งผลโดยตรงต่อระบบภูมิคุ้มกันของเรา ไมโครไบโอต้าในล�ำไส้มี
บทบาทที่ส�ำคัญ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การป้องกัน (protective
function) การเสริ ม สร้ า งความแข็ ง แรงของล� ำ ไส้ (structural
function) และการผลิตสารที่เป็นประโยชน์ (metabolic function)
ดังแสดงในรูปที่ 3

รูปที่ 3 บทบาทหลักของไมโครไบโอต้าในล�ำไส้
3 ประการ ได้แก่ การป้องกัน (protective
function) การเสริมสร้างความแข็งแรงของล�ำไส้
(structural function) และการผลิตสารที่เป็น
ประโยชน์ (metabolic function)
ที่มา:   Prakash et al. (2011)
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ความแข็งแรงให้กบั ผนังล�ำไส้ ส่งผลให้มคี วาม
สามารถในการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ได้ เ ป็ น
อย่างดี
จุลินทรีย์ในล�ำไส้ยังมีบทบาทที่ส�ำคัญ
อย่างยิ่งในการช่วยย่อยอาหาร อาหารที่เรา
รับประทานเข้าไปนั้น จะถูกล�ำเลียงผ่าน
ระบบทางเดินอาหารและเกิดการย่อยด้วย
กลไกทางกายภาพและทางเคมีของร่างกาย
เปลี่ยนจากสารโมเลกุลใหญ่เป็นสารโมเลกุล
เล็ ก ลง จนกระทั่ ง เคลื่ อ นตั ว มาถึ ง บริ เ วณ
ล�ำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งสะสมจุลินทรีย์แหล่ง
ใหญ่ที่สุด จุลินทรีย์เหล่านี้จะใช้สารอาหารที่
เหลือจากการย่อยด้วยกลไกของร่างกาย และ
สารอาหารที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้โดย
เฉพาะพวกเส้นใยอาหารจากผักและผลไม้
เกิ ด กระบวนการหมั ก ได้ ผ ลผลิ ต เป็ น กรด
ไขมันสายสัน้ ได้แก่ กรดแลกติก กรดอะซิตกิ
และกรดโพรพิโอนิก เป็นต้น สภาวะความ
เป็ น กรดนี้ ส ามารถยั บ ยั้ ง การเจริ ญ ของ
แบคทีเรียก่อโรคได้ กรดไขมันสายสั้นนี้เป็น

รูปที่ 4 สมดุลของไมโครไบโอต้าในล�ำไส้ส่งผลต่อระบบ
ภูมิคุ้มกันและสุขภาพ a) ไมโครไบโอต้าที่ดีต่อ
สุขภาพประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์
(symbiont) จุลินทรีย์ที่ไม่มีประโยชน์และไม่ก่อ
โรค (commensal) และจุลินทรีย์ก่อโรค
(pathobiont) อยู่ร่วมกันอย่างสมดุล b) สภาวะ
เสียสมดุลของไมโครไบโอต้าในลักษณะที่มี
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ลดลงหรือจุลินทรีย์ก่อโรค
เพิ่มขึ้น ท�ำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้
ที่มา:   Round and Mazmanian (2009)
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สารอาหารและเป็นแหล่งพลังงานที่ส�ำคัญส�ำหรับเซลล์ชั้นผิวของ
ล�ำไส้ใหญ่ ท�ำให้เยือ่ บุผวิ ล�ำไส้ใหญ่แบ่งตัวเพิม่ ขึน้ มีการกระตุน้ ให้เลือด
มาเลี้ยงเยื่อบุล�ำไส้มากขึ้น ส่งผลให้ส�ำไส้ใหญ่ดูดซึมได้ดีขึ้น ช่วยการ
กระตุน้ ให้มกี ารหลัง่ เมือกจากเยือ่ บุลำ� ไส้เพือ่ เพิม่ ความแข็งแรงของเยือ่
บุล�ำไส้ และมีฤทธิ์ต้านการอักเสบอีกด้วย นอกจากนี้จุลินทรีย์ในล�ำไส้
สามารถผลิตวิตามินบี กรดโฟลิก วิตามินเค และกรดอะมิโนที่จ�ำเป็น
ต่าง ๆ ส่งกลับให้ร่างกายเราน�ำไปใช้งานได้อีกด้วย

สมดุลของไมโครไบโอต้าส�ำคัญต่อสุขภาพ
จุลินทรีย์ในล�ำไส้สามารถจัดจ�ำแนกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ตามรูป
แบบความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศน์เดียวกันได้แก่ 1)
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ (symbiont) เช่น Bifidobacterium และ
Lactobacillus เป็นต้น 2) จุลนิ ทรียก์ อ่ โรค (pathobiont) เช่น E. coli
(สายพันธุ์ก่อโรค) และ Salmonella เป็นต้น และ 3) จุลินทรีย์ที่ไม่มี
ประโยชน์และไม่ก่อโรค (commensal) เช่น E. coli Ruminococci
และ Eubacteria เป็นต้น ส�ำหรับคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนั้นจะมี
จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์และจุลินทรีย์ที่ก่อโรคอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล
(symbiosis) และควบคุมซึ่งกันและกัน จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เหล่านี้
จะมี บ ทบาทที่ ส� ำ คั ญ ในการรั ก ษาสภาวะสมดุ ล ของร่ า งกายและ
กระบวนการเมแทบอลิซึม เช่น สนับสนุนระบบการย่อยอาหารและ
การดูดซึมสารอาหาร ผลิตสารเมทาโบไลต์ที่มีประโยชน์ รวมทั้งมี
บทบาทในการเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันโดยการช่วยควบคุมแบคทีเรียทีเ่ ป็น
โทษต่อร่างกาย แต่เมื่อใดก็ตามที่ร่างกายเกิดสภาวะเสียสมดุลของ
ไมโครไบโอต้า (dysbiosis) ซึ่งอาจเป็นไปในลักษณะที่มีจุลินทรีย์ที่มี
ประโยชน์ลดลงหรือมีจุลินทรีย์ก่อโรคเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้น จะส่งผลให้
เกิดโรคหรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ (รูปที่ 4) ดังนั้นสมดุล
จุลินทรีย์หรือไมโครไบโอต้าจึงเป็นกุญแจส�ำคัญของการมีสุขภาพดี
สาเหตุที่ส�ำคัญท�ำให้จุลินทรีย์ในล�ำไส้เสียสมดุลมีหลายประการ
เช่น การรับประทานทีม่ เี ส้นใยอาหารต�ำ่ รับประทานอาหารทีม่ ไี ขมันสูง
น�้ำตาลและโปรตีนสูง การใช้ยาปฏิชีวนะบ่อยหรือติดต่อกันเป็นเวลา
นานอาจท�ำลายสมดุลของจุลินทรีย์ในล�ำไส้จนร่างกายสร้างใหม่ไม่ทัน
สภาวะเครียด รวมทัง้ อายุทมี่ ากขึน้ สามารถส่งผลให้สภาวะในล�ำไส้และ
จุลนิ ทรียม์ กี ารเปลีย่ นแปลงได้ การเสียสมดุลของไมโครไบโอต้าในล�ำไส้
มีผลต่อการเกิดโรคหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ เช่น โรคล�ำไส้
อักเสบ (inflammatory bowel disease) โรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ (colon
cancer) โรคเบาหวานชนิดที่ 2 (type 2 diabetes mellitus) โรคอ้วน
(obesity) และโรคภูมิแพ้ (allergy) เป็นต้น

เราสามารถปรับสมดุลของล�ำไส้โดยการเพิ่มจ�ำนวนของจุลินทรีย์
ทีม่ ปี ระโยชน์ ได้แก่ การรับประทานอาหารทีม่ โี พรไบโอติก (probiotic)
ซึง่ จัดเป็นจุลนิ ทรียท์ มี่ ปี ระโยชน์ตอ่ ร่างกาย เช่น ผลิตภัณฑ์กลุม่ นมหมัก
(fermented milk) ได้แก่ โยเกิร์ตและนมเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
หมัก ผักและผลไม้หมัก เป็นต้น แบคทีเรียโพรไบโอติกจะผลิตกรด
ไขมันสายสั้น ท�ำให้สภาวะในล�ำไส้ให้เป็นกรดซึ่งสามารถยับยั้งการ
เจริญของแบคทีเรียก่อโรคได้ นอกจากนี้การรับประทานพรีไบโอติก
(prebiotic) ซึง่ เป็นกลุม่ น�ำ้ ตาลเชิงซ้อนสายสัน้ ๆ (oligosaccharides)
ที่ร่างกายไม่สามารถย่อยได้ แต่แบคทีเรียในล�ำไส้โดยเฉพาะพวก
โพรไบโอติกสามารถใช้เป็นแหล่งอาหารได้ และเมื่อเรารับประทาน
พรีไบโอติกไประยะหนึง่ ประชากรแบคทีเรียทีม่ ปี ระโยชน์ในล�ำไส้ของ
เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ส่งเสริมสุขภาพ
จากที่กล่าวมาจะเห็นว่าไมโครไบโอต้าในล�ำไส้เปรียบเสมือนส่วน
หนึง่ ของร่างกายเราและมีความส�ำคัญต่อสุขภาพของเราเป็นอย่างมาก
ปกติร่างกายของเรามีจุลินทรีย์ชนิดดีที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพอยู่แล้ว แต่
ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารในปัจจุบัน อาจส่ง
ผลให้จลุ นิ ทรียท์ มี่ ปี ระโยชน์มปี ริมาณลดลง ดังนัน้ การรักษาสมดุลของ
ไมโครไบโอต้า จึงเป็นกุญแจส�ำคัญของการมีสขุ ภาพดีและเป็นสิง่ จ�ำเป็น
อย่างยิ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

และลดความความเสีย่ งของโรคต่าง ๆ ได้ เรา
สามารถดู แ ลล� ำ ไส้ ไ ด้ โ ดยการรั บประทาน
อาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ปราศจากสาร
พิษ โดยเฉพาะอาหารทีม่ เี ส้นใยอาหารซึง่ พบ
ได้มากในพวกผักและผลไม้ต่าง ๆ หรือการ
รั บ ประทานอาหารที่ มี โ พรไบโอติ ก และ
พรี ไ บโอติ ก เพื่ อ เพิ่ ม จ� ำ นวนจุ ลิ น ทรี ย ์ ที่ มี
ประโยชน์และช่วยปรับสมดุลของไมโครไบ‑
โอต้าในล�ำไส้ และเมื่อล�ำไส้ท�ำงานได้ดีจะ
ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีตามไปด้วย
ค�ำส�ำคัญ:
จุลินทรีย์ในล�ำไส้ ระบบทางเดินอาหาร
โพรไบโอติก
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