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Topic  Review

รุจิกานต์ ชัยสนาม
1
, จินตนาภรณ์ วัฒนธร

2,3

1
นักศึกษาหลักสูตรประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2
ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ทหาวิทยาลัยขอนแก่น

3
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการแพทย์ทางเลือกแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บทบาทของอาหารพรีไบโอติกต่อการท�างาน

ของสมอง

 ปัจจุบันจะได้ยินเกี่ยวกับพรีไบโอติกกัน

มากว่ามีประโยชน์มากมาย แต่เราอาจจะยังไม่

เข้าใจเก่ียวกับอาหารกลุ ่มนี้เท่าไร คืออะไร มี

ประโยชน์อย่างไร โดยเฉพาะมีประโยชน์เพิ่ม

ประสทิธภิาพการทำางานของสมองในเรือ่งการเรยีน

รู ้และความจำาไหม และออกฤทธิ์ได ้อย่างไร  

อาหารพรีไบโอติกน้ันจะเป็นอาหารท่ีไม่ถูกย่อย

และดดูซมึในลำาไส้เลก็ เนือ่งจากร่างกายของมนษุย์

ไม่มีเอนไซม์ทีจะย่อยสารเหล่านี้โดยตรง แต่สาร

เหล่าน้ีจะถูกย่อยโดยลำาไส้ใหญ่แล้วแล้วมีผลส่ง

เสริมการเจริญของจุลินทรีย์ประจำาถิ่นท่ีเรียกว่า 

normal flora หรือ microbiodata ในลำาไส้ใหญ่

ส่วนโคลอน (colon) ปกติแล้วจุลินทรีย์เหล่านี้จะ

ไม่ก่อโรคให้เกิดแก่ร่างกาย แต่เป็นประโยชน์ช่วย

ปกป้องร่างกายจากโรคต่าง ๆ พรีไบโอติกจัดเป็น

อาหารของจลุนิทรย์ีเหล่านีแ้ละส่งเสรมิการป้องกนั

โรคให้ร่างกาย1 ปัจจบุนัอาหารกลุม่นีจ้ะรวมถงึสาร

ที่นำามาหมัก (fermented ingredients) แล้วเมื่อ

บรโิภคจะทำาให้เกดิการเปลีย่นแปลงองค์ประกอบ 

(composition) และการทำางาน (function) ของ

จุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร โดยเป้าหมาย

หลักของอาหารกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเน้นที่จุลินทรีย์

ในกลุม่ Lactobacilli และ bifidobacteria โดยปั

จจุบันจะให้ความสำาคัญกับกลุ่ม bifidobacteri 

อย่างมาก2 ดังนั้นอาหารพรีไบโอติกจึงจัดเป็น

อาหารสขุภาพหรอื functional food ทีส่ำาคัญชนดิ

หนึ่ง  

 อาหารในกลุ่มนี้ ได้แก่ โอลิโกแซคคาไรด์ 

(oligosaccharide) ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตสายสั้น 

ประกอบด้วยนำ้าตาลตั้งแต่ 3 ถึง 10 หน่วย เช่น  

ฟรุคแทน (fructan) ที่สำาคัญ ได้แก่ กลุ่มฟรุคโต

โอลโิกแซคคาไรด์ (fructooligosaccharide) และ 

อินนูลิน (inulin) และกลุ่มกาแคแทน (galactan) 

ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์  

(galactooligosaccharide) นอกจากนั้นยังร่วม

กลุ่มเส้นใยอาหาร (dietary fiber) เช่น เพคติน 

(pectin) และ โอลิโกแซคคาไรคด์จากเพคติน 

(pectin-derived oligosaccharide) กลุ่มแป้ง 

ที่ทนต่อการย่อย (resistant starch)3  กลุ่มเบต้า

กลูแคน (Beta Glucan) ซึ่งเป็นสารประกอบของ

นำ้าตาลกลูโคส ที่พบในยีสต์ สาหร่าย เห็ดและพืช

บางชนดิ แต่ไม่พบในสตัว์และมนษุย์  เบต้ากลแูคน
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ที่ได้มาจากพืชต่างชนิดกันจะมีประสิทธิภาพ 

ต่างกันไป4 และกลุ ่มไซโลโอลิโกแซคคาไรด์  

(xylooligosaccharide) ซึ่งเป็นโพลีเมอร์ของ 

นำา้ตาลไซโลส ตัวอย่างทีส่ำาคญัเช่นนำา้ตาล Xylitol5 

 มีรายงานว่าปัจจุบันน้ันจะมีรายงานการ

ศกึษาจำานวนมากทีแ่สดงให้เหน็ว่าพรีไบโอตกิจะมี

บทบาทเพ่ิมประสิทธิภาพการทำางานของสมอง

อย่างมาก และในหลายด้าน ข้อมูลจากการศึกษา

ในสตัว์ทดลองพบว่าเมือ่ให้ลกูหนไูมซ์ทีเ่พิง่อดนม

ได้รับ polydextrose (PDX) และ  galactooligo-

saccharide (GOS) ขนาด 7 และ 15 กรัมต่อ

กิโลกรัมนำ้าหนักตัวตั้งแต่วันท่ี 21 หลังคลอด 

(postnatal day 20) จนถึงวันที่ 50 หลังคลอด 

(postnatal day 50) จะมีพฤติกรรมที่แสดงถึง

ความกังวลน้อยกว่า แต่มีการปฏิสัมพันธ์ (social 

interaction) และการเรียนรู ้และความจำา  

(learning and memory) ดกีว่าหนทูีไ่ม่ได้รบัสาร

ดังกล ่าว6 นอกจากน้ันยังพบว ่าในหนูพันธุ ์ 

Sprague–Dawley และ Long Evans ทีไ่ด้รบัสาร

ดังกล่าวเองก็พบมีการเรียนรู้และความจำาเพิ่มข้ึน

โดยีองค์ประกอบของจุลินทรีย์ท่ีพบในอุจจาระ

เปลี่ยนแปลงไป ดังน้ันจึงเป็นไปได้ว่ากลไกการ

ออกฤทธิ์ของสารพรีไบโอติกที่กล่าวข้างต้นอาจไป

มีผลผ่านการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของ

จุลินทรีย์ในลำาใส้ใหญ่นั่นเอง7 การศึกษาผลของ

การบริโภคอาหารพรีไบโอติกในอาสาสมัครอายุ 

18-45 ปีโดยให้อาสาสมัครบริโภค พรีไบโอตอก

สองแบบ คือ ผงฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด ์  

(fructooligosaccharide) และผงกาแลคโตโอลิ

โกแซคคาไรด์ (galactooligosaccharide) เป็น

เวลา 3 สัปดาห์จะลดระดับฮอร์โมนคอร์ติซอล 

(cortisol) ซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียด และพบว่า

อาสาสมคัรทีบ่รโิภคอาหารพรไีบโอตคิกลุม่กาแลค

โตโอลิโกแซคคาไรด์จะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า

เชิงบวกได้ดีกว่าสิ่งเร้าเชิงลบ8 การให้นมผสมสาร

กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในหมูหลังคลอด

ระหว่างวนัท่ี 2 หลงัคลอดจนถงึวนัที ่33 หลงัคลอด

จะมีผลทำาให้หนีความจำาดีขึ้น เมื่อนำาลำาไส้ใหญ่

ส่วนทีท่อดขึน้ด้านบน หรือ  ascending colon มา

ตรวจพบว่ามีจำานวนกรดไขมันระเหย (volatile 

fatty acid) ลดลงแต่มีบิวไทเรท (butyrate) ใน

เลือดเพิ่มขึ้นในขณะที่ระดับสารดังกล่าวในฮิปโป

แคมปัส (hippocampus)  ลดลง นอกจากนั้นยัง

มรีะดบัซโีรโทนนิ (serotonin) ในสมองส่วนฮปิโป

แคมปัสลดลง9 ดังนั้นจะเห็นว่าสารพรีไบโอติก

สามารถเพิ่มการเรียนรู้และความจำาได้ เมื่อเร็ว ๆ 

นี้มีรายงานว่าหนูท่ีเหนี่ยวนำาให้เกิดภาวะบกพร่อง

ของสมองเหมือนกับที่พบในโรคสมองเสื่อม  

(Alzheimer’s disease) ที่ได้รับสารฟรุคโคโอลิ

โกแซคคาไรด์ที่ เตรียมจากลูกยอ (Morinda  

officinalis) ขนาด 100 มลิลกิรมัต่อกโิลกรมัต่อวนั

เป็นเวลา 8 สัปดาห์จะมีผลลดความบกพร่องเรื่อง

ความจำา โดยลดความเครียดออกซิเดชัน เพิ่มการ

สร้างสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และ

ความจำา เช่น อเซทลิโคลนี (acetylcholine, ACh)  

ลดการเกิดอพอพโตสิส (apoptosis) ของเซลล์

ประสาท ลดการบวมของสมอง และลดการ

แสดงออกของดชันชีีว้ดัของโรคสมองเสือ่มภายใน

เซลล์ (Alzheimer’s disease intracellular 

markers) คอื ลดการแสดงออกของ Tau และ Aβ 
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ลดการฝ่อของเนื้อเยื่อลำาไส้เล็กในแบบจำาลองโรค

สมองเสือ่ม ช่วยปรบัองค์ประกอบของจลุนิทรีย์ใน

ลำาไส้ใหญ่ที่เปลี่ยนไปในแบบจำาลองโรคสมอง

เสื่อมให้กลับมาใกล้เคียงปกติได้ โดยในแบบ

จำาลองโรคสมองเสือ่มจะพบจลุนิทรีย์กลุม่ทีเ่หนีย่ว

นำาการอกัเสบ (proinflammatory microbes) เช่น 

Corynebacterium, Staphylococcus, Rumi-

nococcus, Roseburia, Dorea, และ Sutterella 

เพิ่มขึ้นแต่จะมีจุลินทรีย์กลุ ่มที่ต้านการอักเสบ 

(antiinfalmmatory microbes) ได้แก่ Bacte-

roides, Bifidobacterium, Prevotella, Para-

bacteroides, Coprococcus, Desulfovibrio, 

และ Lactobacillus และหนทูีเ่ป็นแบบจำาลองของ

โรคสมองเส่ือมที่ได้รับพรีไบโอติกที่เป็นสารฟรุค

โคโอลโิกแซคคาไรด์ทีเ่ตรยีมจากลกูยอจะปรบัการ

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ที่ ก ล ่ า ว ข ้ า ง ต ้ น ใ ห ้ ก ลั บ ม า 

ใกล้เคียงปกติมากขึ้น นอกจากนั้นในแบบจำาลอง

โรคสมองเส่ือมจะพบจุลินทรีย์ Clostridia และ 

Clostridiales เพิ่มขึ้นอย่างมากและมีจุลินทรีย์

กลุม่ Firmicutes, Bacteroidetes, Bacteroidia, 

Bacilli, Lactobacillales, Bacteroidales,  

Lactobacillaceae และ Lactobacillus ลดลง 

และสารสารฟรคุโคโอลโิกแซคคาไรด์ทีเ่ตรยีมจาก

ลูกยอจะลดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและยังเพิ่ม

จุลินทรีย ์กลุ ่ม Lactobacillus อย่างมาก10 

นอกจากนั้นยังลดการแสดง

 นอกจากสารกลุ่มกาแลคโตแซคคาไรด์ท่ี

กล่าวไปแล้วยงัพบว่าสารเพคตนิเองกม็บีทบาทใน

การเพิ่มการเรียนรู้เช่นกัน หนูไมซ์ที่ได้รับเพคติน

เป็นเวลา 16 สัปดาห์จะมีการเรียนรู้และความจำาดี

ขึ้น เมื่อนำาลำาไส้ใหญ่ส่วนปลาย (distal colon) มา

ตรวจประเมินพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงองค์

ประกอบของจุลินทรีย์ในบริเวณดังกล่าวพบว่ามี 

Oscillospira spp. และ Bilophila spp ซึ่ง

เก่ียวข้องกับการเหนี่ยวนำาการอักเสบลดลง11  

การพัฒนาแผ่นปิดผิวหนังที่ผสมสารอินสุลินและ

เพคตนิเองกส็ามารถลดความบกพร่องในเรือ่งการ

เรยีนรูแ้ละความจำาในหนเูบาหวานทีเ่หนีย่วนำาด้วย

สเตรปโตโซโตซิน (streptozotocin) และลดการ

เพิ่มสารที่เก่ียวข้องกับการอักเสบคือ tumor  

necrosis factor-a (TNF-a) และสาร C reactive 

protein (CRP) ในสมองส่วนฮิปโปแคมปัส12  

อนุภาคเจลเพคติน (pectin gel particle) ก็มีผล

ลดความบกพร่องการเรียนรู้และความจำาในหนูที่

เหนีย่วนำาความเครยีดโดยการจำากดัการเคล่ือนไหว 

(restraint stress)13 นอกจากเพคตินจะมีบทบาท

ในการเพิ่มการเรียนรู้แล้วยังพบว่าเพคตินยังลด

อาการซึมเศร้า (depression) ในแบบจำาลอง 

โรคซึมเศร้า14 

 ข้อมลูจากงานวจิยัในช่วงศตวรรษนีช้ีใ้ห้เห็น

ว่ามกีารตดิต่อแบบสองทางระหว่างลำาไส้และสมอง

ผ่านทางแกนลำาไส้และอาหาร (Gut-Brain Axis) 

ดงันัน้การเปลีย่นการเปลีย่นแปลงของจลุนิทรย์ีใน

ลำาไส้ใหญ่เองกจ็ะมผีลต่อการทำางานของสมอง เช่น 

การควบคุมอารมณ์โดยเฉพาะความวิตกกังวล 

และอาการซมึเศร้า มอีทิธพิลต่อการพฒันาการของ

สมองและการเรยีนรูแ้ละความจำา โดยจะออกฤทธิ์

ผ่านการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนส์ใน

สมองที่ควบคุมกระบวนการเหล่านั้น โดยพบว่า

อาหารในกลุ่มพรีไบโอติกนั้นจะไม่ถูกดูดซึมและ
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เมื่อถูกส่งผ่านมาถึงลำาไส้ใหญ่จุลินทรีย์ในบริเวณ

นี้ก็จะสร้างกลุ่มกรดไขมันสายสั้น (short chain 

fatty acid) และกรดแลคตคิ (lactic acid) ขึน้ สาร

เหล่าน้ีจะไปมีผลเปล่ียนแปลงการทำางานของ

ร่างกายรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงระกับสารซีโรโท

นินในสมองทำาให้ลดอาการวิตกกังวล และอาการ

ซึมเศร้า15 นอกจากการปรับเปลี่ยนระดับสารสื่อ

ประสาทอย่างซีโรโทนินแล้วยังปรับเปลี่ยนการ

ทำางานของสารสือ่ประสาทอืน่ ได้แก่ นวิโรเปบไทด์ 

(neuropeptide) และสารอืน่ เช่นฮอร์โมน และสาร

ที่ปรับการทำางานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย 

(immune modulator) ยิง่ไปกว่านัน้ยงัพบว่าลำาไส้

สามารถท่ีจะมีอิทธิพลต่อการทำางานของสมองได้

โดยผ่านกลปรบัการทำางานของเส้นประสารทเวกสั 

(vagus nerve) และ เส้นประสาทอดรีเนอร์จิค 

(adrenergic nerve) มีรายงานว่าจุลินทรีย์บาง

ชนิดสามารถปรับเปลี่ยนการทำางานของสารสื่อ

ประสาทได้โดยตรง เช่น จุลินทรีย์กลุ่ม Escheri-

chia, Bacillus, และ Saccharomyces spp.  

จะสร้างสารนอร์อีพิเนฟฟริน (norepinephrine) 

จุลินทรีย ์กลุ ่ม ท่ี มีสปอร ์  (spore-forming  

microbes) จะสร้างซีโรโทนิน จุลินทรีย์กลุ ่ม  

Bacillus จะสร้างโดพามีนและจุลินทรีย์กลุ ่ม  

Lactobacillus จะสร้างสารอเซทลิโคลนี (acetyl-

choline)16-19 นอกจากกลไกที่กล ่าวมาแล้ว

จุลินทรีย์บางกลุ่มยังออกฤทธิ์ผ่านการสร้างกรด 

ไขมันสายสั้น (short chain fatty acid)  เช่น  

อซเีตท (acetate) พรอพโิอเนท (propionate) และ  

บิวไทเรท (butyrate) ซ่ึงจะไปมีอิทธิพลต่อการ

แสดงออกของยนีส์ทีเ่กีย่วข้องกบัการคมุพฤตกิรรม 

และการทำางานของสมอง20

 สืบเนื่องจากบทบาทที่สำาคัญของแกนลำาไส้

และสมองต่อการทำางานของสมองที่กล่าวเบื้องต้น

นี่เองทำาให้ปัจจุบันการปรับเปลี่ยนการทำางานของ

จุลินทรีย์ในลำาไส้เป็นเป้าหมายที่ได้รับความสนใจ

อย่างมากในการนำามาพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งขอ

งการปัองกันและรักษาความผิดปกติทางระบบ

ประสาท ทำาให้อาหารกลุ่มพรีไบโอติก ได้รับความ

สนใจเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามยังจำาเป็นต้องมี

การศึกษาเพิ่มเติมอย่างมาก
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