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บทคัดย่อ 

การคดัแยกจุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิไลจากผลิตภัณฑ์นนเปรีย้วพร้อมด่ืม โยเกิร์ต และนมผงสามารถ

แยกได้ทัง้หมด 47 ไอโซเลท นําเชือ้มาทดสอบคณุสมบติัของจุลินทรีย์โปรไบโอติคทางสณัฐานวิทยา สรีระวิทยา 

และเคมี จากการทดสอบพบวา่มี 6 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท MC5501 MC5505, MC5506, MC5509, MC5511 

และ MC5516 จากนัน้นําเชือ้ทัง้หมดมาทดสอบการเจริญในระบบทางเดินอาหารจําลองพบว่าไอโซเลท 

MC5505, MC5509 และ MC5516 สามารถเจริญและอยู่รอดได้ดี ต่อมานําเชือ้ทัง้ 3 ไอโซเลท มาผลิตในรูป

แคปซูลโดยผสมกบัสารท่ีช่วยในการเกาะของเชือ้จากข้าวโอ๊ตในสดัส่วน 1:9 (นํา้หนกัต่อนํา้หนกั) ผลการทดลอง

นีแ้สดงให้เห็นว่าเชือ้แบคทีเรียโปรไบโอติคท่ีนํามาผลิตแคปซูลนัน้หลงัการผลิตและการเก็บรักษา 4 สปัดาห์ ท่ี

อณุหภมิู 5-7 องศาเซลเซียส มีปริมาณเชือ้ท่ีรอดชีวิตประมาณ 107-108 CFU/กรัม ซึง่ลดลงจากเดิมประมาณ 1-2 

log cycle  ผลการทดลองนีส้ามารถแยกเชือ้แบคทีเรียกรดแลคติคท่ีมีคณุสมบติัโปรไบโอติคท่ีดีได้จากผลิตภณัฑ์

นมเปรีย้วพร้อมด่ืม และนมผง ซึง่เป็นแบคทีเรียในกลุม่แลคโตบาซิไล และเป็น mesophile เม่ือนําเชือ้ดงักล่าวมา

ผลิตแคปซูลพบว่ามีปริมาณเชือ้ท่ีมีชีวิตรอดสูงหลังการเก็บรักษา 4 สปัดาห์ ข้อมูลพืน้ฐานทัง้หมดนีจ้ะเป็น

ประโยชน์ในการพฒันาการผลิตแคปซูลเคลือบสารท่ีมีคณุคา่ทางโภชนาการตอ่ไป 
 

ABSTRACT  

In experiment, 47 of lactobacilli were isolated from fermented milk drink, yoghurt and 

powdered milk and test morphology, physiology and chemical characteristics. The result showed that 

6 isolates had good characteristics (MC5501, MC5505, MC5506, MC5509, MC5511 and MC5516). 

Therefrom, all of these bacteria were test in artificial gastrointestinal tract condition. The result showed 

that isolate number MC5505, MC5509 and MC5516 had good viable counts. For the production of 

capsules, the target cultures were mixed with carrier from oat powder in ratio of 1:9 (weight by 

weight), viable counts of probiotic bacteria in capsule after kept in 5-7 °C were about 107-108 CFU/g 

decrease from the beginning of production about 1-2 log cycle.  Summary, we succeeded in isolate 

probiotic bacteria from fermented milk drink and powdered milk. This bacteria were mesophilic 

lactobacilli group.  Lather, this probiotic bacteria were produced in capsules with high viable counts 

after kept in 5-7 °C for 4 weeks. Basic information of the experiments will be useful for the 

development of probiotic bacteria production with nutritional substance coated capsules. 
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คาํนํา 

โปรไบโอติค (Probiotic) มาจากภาษากรีก แปลวา่ “ เพ่ือชีวิต ” ในปี ค.ศ. 1965 มีการใช้คําวา่ 

“ โปรไบโอติค ” เป็นครัง้แรกในรายงานวิจยัทางวิทยาศาสตร์ โดยกลา่วถงึสารท่ีจลุินทรีย์ชนิดหนึง่ขบัออกมา และ

ช่วยกระตุ้ นการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์อีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นการทํางานท่ีตรงกันข้ามกับการทํางานของยา

ปฏิชีวนะ (antibiotic) ท่ีจะทําลายจลุินทรีย์เกือบทุกชนิด (Lilly และ Stillwell, 1965) ซึง่จุลินทรีย์โปรไบโอติคเป็น

จลุินทรีย์ท่ีมีประโยชน์ตอ่ร่างกายของคนและสตัว์สว่นใหญ่เป็นแบคทีเรียในกลุม่แลคโตบาซิไล (lactobacilli) และ

บิฟิโดแบคทีเรีย (bifidobacteria)  จุลินทรีย์เหล่านีมี้คุณสมบัติช่วยให้เกิดสมดุลภายในลําไส้ ช่วยย่อยนํา้ตาล

แลคโตส สามารถสร้างกรดและสารต้านจุลชีพไปยับยัง้จุลินทรีย์ท่ีก่อให้เกิดโรค ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานให้กับ

ร่างกาย ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยกําจดัสารพิษต่าง ๆ และยบัยัง้การเกิดเนือ้งอกและมะเร็งได้  จากคณุสมบติั

ดงักลา่วปัจจบุนัจงึได้มีการนําจลุินทรีย์โปรไบโอติคมาเป็นสว่นประกอบของผลิตภณัฑ์ในท้องตลาดหลายรูปแบบ 

เช่น นมเปรีย้วพร้อมด่ืม  โยเกิร์ต นมผง ผลิตภัณฑ์ซุปไก่สกัดเสริมสมุนไพรและสารสกดัจากธรรมชาติต่าง ๆ 

เคร่ืองด่ืมสมนุไพร และนํา้ผลไม้ท่ีมีเส้นใยอาหารสงู เป็นต้น  

นมเปรีย้ว (Fermented milk) หมายถึง ผลิตภณัฑ์นมท่ีได้จากนํา้นมจากสตัว์ท่ีนํามาบริโภคได้หรือ

ส่วนประกอบของนํา้นมท่ีผ่านการทําลายจุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรคแล้วหมกัด้วยจุลินทรีย์ท่ีไม่ทําให้เกิดโรคหรือ

อนัตราย ทําให้ค่าความเป็นกรดเพ่ิมขึน้และอาจปรุงแต่งกลิ่น รส สี หรือเติมวตัถุเจือปนอาหาร สารอาหารหรือ

สว่นประกอบอ่ืนท่ีมิใช่นมด้วยก็ได้ ทัง้นีใ้ห้รวมถึงนมเปรีย้วท่ีนํามาผ่านการฆ่าเชือ้การแช่แข็ง หรือการทําให้แห้ง

ด้วยซึง่ผลิตภณัฑ์เหล่านีม้กัมีอายุการเก็บรักษาสัน้ และโยเกิร์ต (Yoghurt) หมายถึง นมเปรีย้วท่ีได้จากการหมกั

ด้วยแบคทีเรีย สเตรปโทคอ็กคสั เทอร์โมฟิลสั (Streptococcus thermophilus) และแลก็โทบาซิลลสั เดลบรึคคิไอ 

ซบัสปีชีส์ บลัแกริคสั (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) หรือแลก็โทบาซิลลสั ซบัสปีชีส์ อ่ืน  

นมเปรีย้วท่ีได้จากการหมักด้วยจุลินทรีย์ชนิดท่ีแตกต่างหรือนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ข้างต้น เช่น แล็กโท

บาซิลลสั คาเซอิ ซบัสปีชีส์ ชิโรต้า (Lactobacillus casei subsp. shirota) บิฟิโดแบคทีเรียม (Bifidobacterium) 

(สํานกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม, 2548)   

ในการศกึษานีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศกึษาคณุลกัษณะของแบคทีเรียท่ีมีคณุสมบติัเป็นโปรไบโอติคเพ่ือ

ใช้ผลิตแคปซูลจากจุลินทรีย์โปรไบโอติคกลุ่มแลคโตบาซิไลซึง่แยกได้จากผลิตภัณฑ์นมเปรีย้วพร้อมด่ืม โยเกิร์ต 

และนมผงในประเทศไทย  ซึ่งสะดวกต่อการบริโภคและการพกพาของผู้บริโภคมากขึน้และจะเป็นประโยชน์ใน

อตุสาหกรรมอาหารเสริมเพ่ือสขุภาพในประเทศไทยตอ่ไป  

 

อุปกรณ์และวิธีการ 

1.  จุลินทรีย์ที่ใช้ในการทดลอง 

จลุินทรีย์โปรไบโอติคแยกจากตวัอย่างนมเปรีย้วพร้อมด่ืม โยเกิร์ต และนมผง โดยซือ้ตวัอย่างมาแยกเชือ้

ภายใน 15 วนัหลงัจากผลิต  โดยทําการแยกเชือ้แบคทีเรียกรดแลคติคด้วยอาหาร MRS agar เพ่ือใช้เป็น stock 

culture  จากนัน้ปลกูเชือ้จากตวัอย่างนมเปรีย้ว โยเกิร์ต และนมผงลงในอาหาร skim milk 10 เปอร์เซน็ต์  บ่มเชือ้

ท่ีอณุหภูมิ 37 และ 42 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 36-48 ชัว่โมง เพ่ือแยกเชือ้ท่ีเป็น mesophile และ thermophile 

จากนัน้นําตวัอย่างมาตวัอย่างมาแยกเชือ้ให้บริสทุธ์ิด้วยวิธี streak plate method ด้วยอาหาร MRS agar บ่มท่ี 
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อณุหภมิู 37 และ 42 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชัว่โมง  

  หลงัจากได้เชือ้ท่ีบริสทุธ์ิแล้วคดัเลือกโคโลนีเด่ียวมาถ่ายลงในอาหารท่ีเชือ้เจริญได้ดีท่ีสดุ บ่มท่ีอณุหภูมิ 

37 และ 42 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 72 ชัว่โมง จากนัน้จงึถ่ายเชือ้ลงในอาหาร TM agar ซึง่บรรจใุนหลอดทดลอง

พลาสติก โดยวิธี stab ลงในอาหารวุ้น บ่มเชือ้ท่ีอณุหภูมิ 37 และ 42 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่โมง เก็บ

รักษาเป็น stock culture ท่ีอณุหภมิูต่ํากวา่ 5-7 องศาเซลเซียส เพ่ือใช้ในงานทดลองต่อไปและต้องมีการถ่ายเชือ้

ลงในอาหารเลีย้งเชือ้ TM agar ใหมท่กุ ๆ 1 เดือน  

2.  การตรวจสอบคุณลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชือ้แบคทเีรียกรดแลคตคิในกลุ่มแลคโตบาซิไล 

โดยศึกษาสีและลกัษณะของโคโลนีท่ีมีลกัษณะสีขาวขุ่น กลมนูน ขอบเรียบ มนัเงา ท่ีเจริญบนอาหาร 

MRS agar โดยการ cross streak เม่ือบ่มท่ีสภาวะดงัข้อ 1 ตรวจดลูกัษณะการเจริญของเชือ้บนอาหารแข็งและ

ศกึษาลกัษณะทางสณัฐานวิทยา โดยเลือกโคโลนีเด่ียวท่ีมีลกัษณะท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดมาย้อมแกรม ส่องดูภายใต้

กล้องจลุทรรศน์แบบใช้แสงเพ่ือดขูนาด รูปร่าง ลกัษณะการจดัเรียงตวัและการติดสีแกรมของเชือ้ 

3.  การตรวจสอบคุณสมบัตทิางสรีรวิทยาและทางชีวเคมีของเชือ้แบคทเีรียกรดแลคตคิ 

3.1  การทดสอบการสร้างเอนไซม์คะตะแลส (Garbutt, 1997) 

       หยดสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) เข้มข้น 3 เปอร์เซน็ต์ ลงบนสไลด์ 1 หยด แล้ว 

ใช้ลูปเข่ียเชือ้บริสุทธ์ิท่ีต้องการทดสอบ สเมียร์ลงบนสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ถ้าพบโคโลนีเกิด

ฟองอากาศ แสดงวา่แบคทีเรียนัน้ให้ผลบวก เชือ้แบคทีเรียกรดแลคติคจะให้ผลลบ 

3.2  การทดสอบการใช้คาร์โบไฮเดรต 

       O-F test:  ทดสอบการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตในสภาพท่ีมีออกซิเจนและ/หรือ ไมมี่ออกซิเจน  

โดย stab เชือ้ลงในอาหารแข็ง Hugh and Leifson O-F medium แล้วเติมพาราฟินเหลวประมาณ 1 มิลลิลิตร ลง

บนผิวหน้าอาหาร อีกหลอดไมต้่องเติม จากนัน้บ่มท่ีอณุหภมิูท่ีเหมาะสม เป็นเวลา 24 ชัว่โมง 

3.3  การทดสอบการใช้นํา้ตาล 

       โดยใช้อาหาร Trypticase peptone yeast extract medium (TPY) ท่ีเติม bromcresol purple  

ปริมาณ 0.04 เปอร์เซ็นต์ และนํา้ตาลซูโครส กลโูคส และแลคโตส ปริมาณ 1.0 เปอร์เซ็นต์ (นํา้หนกัต่อปริมาตร)

ในหลอดอาหารมีหลอดดกัแก๊สบรรจุอยู่ในลกัษณะคว่ํา บ่มท่ีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม เป็นเวลา 2-3 วนั ถ้าผลการ

ทดสอบเป็นบวกจะเปลี่ ยนจากสีม่วง เ ป็นสี เหลื องและมีแก๊ส เ กิดขึ น้ ในหลอดดักแก๊สซึ่ ง เ ป็น ก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์  

 3.4  การตรวจสอบความสามารถในการเจริญที่สภาวะทางเดนิอาหารจาํลอง   

 นําเซลล์แขวนลอยของแบคทีเรียกรดแลคติคปริมาตร 0.1 มิลลิลิตร ท่ีมีปริมาณเชือ้ประมาณ  

107 CFU/มิลลิลิตร ใส่ในอาหาร MRS broth ปริมาตร 10 มิลลิลิตร ท่ีปรับค่าความเป็นกรดด่างของอาหารเป็น 

2.5 (จําลองสภาวะในกระเพาะอาหาร) นําไปบ่มท่ีอณุหภมิูท่ีเหมาะสมเป็นเวลา 2 ชัว่โมง นํามาตรวจนบัปริมาณ

เชือ้ท่ีรอดชีวิตหลงัจากผ่านสภาวะทางเดินอาหารจําลองด้วยวิธี dilution plate count ในอาหาร MRS broth  

 จากนัน้ป่ันเหว่ียงเอาเซลล์ด้วยเคร่ืองเซนติฟิวจ์ท่ีความเร็ว 7,000 รอบต่อนาที ท่ีอณุหภูมิ 4 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที นําตะกอนเซลล์มาเติมอาหาร MRS broth ท่ีปรับค่าความเป็นกรดด่างของอาหาร
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เป็น 8.0 ปริมาตร 10 มิลลิลิตร (จําลองสภาวะในลําไส้เล็ก) นําไปบ่มท่ีอณุหภูมิท่ีเหมาะสม เป็นเวลา 3 ชัว่โมง 

ตรวจนบัปริมาณเชือ้ท่ีรอดชีวิตหลงัจากผ่านสภาวะในลําไส้เล็กจําลอง ด้วยวิธี dilution plate count ด้วยอาหาร 

MRS agar (ดดัแปลงจากวิธีของ Axelsson, 1998)   

4.   การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติคแคปซูล 

4.1  การผลิตเชือ้สด 

นําตวัอย่างเชือ้แบคทีเรียโปรไบโอติคท่ีคดัเลือกได้มาปลกูลงในอาหาร MRS broth ปริมาตร 

25 มิลลิลิตร บ่มท่ีอณุหภูมิ 37 และ 42 องศาเซลเซียส  เป็นเวลา 24-36 ชัว่โมง  ถ่ายเชือ้ลงอาหารเหลวท่ีสกดั

จากถัว่เหลืองถัว่เขียว ปริมาตร 500 มิลลิลิตร โดยใช้เชือ้เร่ิมต้น 5 เปอร์เซ็นต์ (ปริมาตรต่อปริมาตร) บ่มอณุหภูมิ

37 และ 42 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  24 ชัว่โมง นําเชือ้ท่ีเลีย้งได้มาป่ันเหว่ียงเอาเซลล์ด้วยเคร่ืองเซนติฟิวจ์ท่ี

ความเร็ว 7,000 รอบต่อนาที ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที จากนัน้นําเซลล์เชือ้ท่ีได้เก็บไว้ท่ี

อณุหภูมิ 5-7 องศาเซลเซียส เพ่ือนําไปผลิตเป็นผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจากเชือ้แบคทีเรียโปรไบโอติคในรูปของ

แคปซูลตอ่ไป (ดดัแปลงจากวิธีของวิไลวรรณ, 2551) 

 4.2  การผลิตโปรไบโอตคิแคปซูล  

นําเชือ้สดท่ีได้มาผสมกบัข้าวโอ๊ตอบแห้งในอตัราสว่น 1 ตอ่ 9 (นํา้หนกัตอ่นํา้หนกั) ผสมให้เข้า 

กนัแล้วบรรจใุนแคปซูลขนาด 500 มิลลิกรัม แล้วเก็บในขวดพลาสติกสีขาวขุ่นพร้อมใสส่ารดดูความชืน้ท่ีอณุหภมิู  

5-7 องศาเซลเซียส สุม่แคปซูลมาตรวจนบัจํานวนเชือ้ท่ีมีชีวิตรอดทกุ ๆ 1 สปัดาห์ เป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ 

 

ผลและวิจารณ์ผลการทดลอง 

1.  การแยกเชือ้แบคทเีรียโปรไบโอติคและการทดสอบคุณสมบัตขิองเชือ้ในกลุ่มแลคโตบาซิไล 

 จากการเพาะเลีย้งแบคทีเรียกรดแลคติคจากตวัอย่างผลิตภณัฑ์นมเปรีย้วพร้อมด่ืม โยเกิร์ต และนมผง

สามารถคดัแยกแบคทีเรียได้จํานวน 47 ไอโซเลท (Table 1) และผลการศกึษาคณุสมบติัทางสณัฐานวิทยาของ

เชือ้แบคทีเรียพบว่ามีโคโลนีสีขาวขุ่น กลมนูน ขอบเรียบ มนัวาว (Figure 1) เม่ือส่องดูลกัษณะสณัฐานวิทยา

ภายใต้กล้องจุลทรรศน์พบว่าแบคทีเรียย้อมติดสีแกรมบวก รูปร่างเป็นท่อนยาว (Figure 2) การทดสอบทางเคมี

พบว่ามีแบคทีเรีย 6 ไอโซเลท ท่ีไม่มีการสร้างเอนไซม์คะตะเลส สามารถย่อยสลายคาร์โบไฮเดรตในสภาพท่ีมี

ออกซิเจนและ/หรือไมมี่ออกซิเจนได้ และใช้นํา้ตาลซูโครส กลโูคส และแลคโตสได้ (Table 2)  

Table 1  Numbers of lactobacilli isolates from fermented milk drink, yoghurt and powdered milk  

 

 

Sample 
Numbers of  lactobacilli isolates at 37 °C and 45 °C 

37 °C 45 °C 

fermented milk drink  

yoghurt 

16 

10 

- 

7 

powdered milk  9 5 
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Table 2  Some characteristics of 6 lactobacilli isolates  

Isolates 
Morphology Physiology Chemical 

chalralcharacteristics Gram strain Catalase test O-F test 

MC5501 white, circular convex, entire, shine + - F 

MC5505 white, circular convex, entire, shine + - F 

MC5506 white, circular convex, entire, shine + - F 

MC5509 white, circular convex, entire, shine + - F 

MC5511 white, circular convex, entire, shine + - F 

MC5516 white, circular convex, entire, shine + - F 

+   gram positive        

-    negative (non produce enzyme catalase) 

F   fermentative metabolism 

 

Figure 1  Morphology of lactobacilli from fermented milk drink (A) yoghurt (B) and powdered milk (C)  

   on MRS agar plate 

 

เม่ือนําแบคทีเรียกรดแลคติคทัง้ 6 ไอโซเลท แยกได้จากตวัอย่างนมเปรีย้วพร้อมด่ืมและนมผงมาทดสอบ

การเจริญในระบบทางเดินอาหารจําลองในอาหาร MRS broth ท่ีปรับค่าพีเอชของอาหารเป็น 2.5 บ่มท่ีอณุหภูมิ 

37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชัว่โมง และอาหาร MRS broth ท่ีปรับค่าพีเอชของอาหารเป็น 8.0 บ่มท่ีอณุหภูมิ 

37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 3 ชัว่โมง พบวา่มีแบคทีเรีย 3 ไอโซเลท สามารถเจริญในสภาวะระบบทางเดินอาหาร

จําลองได้   

ผลการทดลองแสดงให้เห็นวา่แบคทีเรียโปรไบโอติคท่ีแยกได้มีความหลากหลายของคณุสมบติัและชนิด

ของแบคทีเรียโดยเฉพาะกลุ่มของนมเปรีย้วพร้อมด่ืม  ซึ่งพบว่ามีจุลินทรีย์ท่ีมีคุณสมบัติความเป็นโปรไบโอติค

มากกว่าโยเกิร์ตและนมผง  จุลินทรีย์ท่ีมีคุณสมบติัความเป็นโปรไบโอติคท่ีดีดงักล่าวนั่นอยู่ในกลุ่ม mesophile 

มากกวา่ thermophile  ข้อมลูท่ีได้จากผลการทดลองนีจ้ะใช้ในการผลิตแคปซูลตอ่ไป 

 

 

A B C 
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Figure 2  Morphology of lactobacilli: MC5501(A), MC5505(B), MC5509(C), MC5506(D), MC5511(E), 

and MC5516(F) 

2.  ผลการผลิตแคปซูล 

นําเชือ้แบคทีเรียโปรไบโอติคท่ีมีคุณสมบัติเป็นโปรไบโอติคทัง้ 3 ไอโซเลท มาผสมกับข้าวโอ๊ตใน

อตัราส่วน 1 ต่อ 9 (นํา้หนกัต่อนํา้หนัก) เพ่ือช่วยในการเกาะจบัและทําให้แบคทีเรียโปรไบโอติคมีความคงตวั  

นํามาบรรจุในแคปซูลขนาด 500 มิลลิกรัม แล้วเก็บในขวดพลาสติกสีขาวขุ่น ขวดละ 25 แคปซูล ใส่สารดูด

ความชืน้ เก็บในตู้ เย็นท่ีอณุหภมิู 5-7 องศาเซลเซียส จากนัน้สุม่แคปซูลขวดละ 3 ตวัอย่าง มาตรวจนบัจํานวนเชือ้

ท่ีมีชีวิตรอดทกุ ๆ 1 สปัดาห์ เป็นเวลา 4 สปัดาห์ ผลการทดลองนีแ้สดงให้เห็นวา่เชือ้แบคทีเรียโปรไบโอติคท่ีนํามา

ผลิตแคปซูลนัน้จะมีความสามารถและการมีชีวิตรอดหลงัการเก็บรักษาแตกตา่งกนัโดยพบว่าเชือ้ท่ีสามารถมีชีวิต

รอดหลังการเก็บรักษามากท่ีสุดคือไอโซเลท MC5516 MC5505 และ MC5509 ตามลําดับ (Table 3)   

นอกจากนีย้ังพบว่าเชือ้จะมีชีวิตรอดน้อยลงขึน้อยู่กับเวลาในการเก็บรักษาซึ่งบ่งบอกถึงระยะเวลาในการนํา

ผลิตภณัฑ์โปรไบโอติคแคปซูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุเพ่ือแนะนําผู้บริโภค 

A B 

C D 

E F 
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Table 3  Lactobacilli viable count in capsule after kept in 5-7 C° for 4 week 

 

สรุป 

การศกึษาคณุลกัษณะของแบคทีเรียท่ีมีคณุสมบติัเป็นโปรไบโอติคซึง่คดัแยกได้จากผลิตภณัฑ์นมเปรีย้ว

พร้อมด่ืม โยเกิร์ต และนมผงในประเทศไทย  พบว่าสามารถคดัแยกจุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิลสัได้ทัง้หมด 47   

ไอโซเลท เม่ือนําเชือ้มาทดสอบคุณสมบัติของจุลินทรีย์โปรไบโอติคทางสณัฐานวิทยา สรีระวิทยา และทางเคมี 

พบว่ามีแบคทีเรียท่ีมีคณุสมบติัท่ีดีดงักล่าวจํานวน 6 ไอโซเลท ได้แก่ ไอโซเลท MC5501 MC5505, MC5506, 

MC5509, MC5511 และ MC5516 ซึง่ได้แยกได้จากนมเปรีย้วพร้อมด่ืมและนมผง ซึง่เชือ้ทัง้หมดเป็น mesophile 

และเม่ือนํา 6 ไอโซเลท มาทดสอบการเจริญในระบบทางเดินอาหารจําลองพบว่า ไอโซเลท MC5505,  MC5509 

และ MC5516  สามารถเจริญและอยู่รอดได้ดี จึงนําเชือ้ทัง้ 3 ไอโซเลท มาผลิตในรูปแคปซูลโดยผสมกบัสารท่ี

ช่วยในการเกาะของเชือ้จากข้าวโอ๊ตในสดัส่วน 1 ต่อ 9 (นํา้หนกัต่อนํา้หนกั) ผลการทดลองพบว่ามีปริมาณเชือ้

เร่ิมต้นอยู่ในช่วง 108-109 CFU/กรัม โดยเชือ้ MC5516 มีอตัราการอยู่รอดมากท่ีสดุ  รองลงมาคือ MC5505 และ 

MC5509 ตามลําดบั หลงัการเก็บรักษา 4 สปัดาห์ มีปริมาณเชือ้ท่ีรอดชีวิตประมาณ 107-108 CFU/กรัม ซึง่ลดลง

จากเดิมประมาณ 1-2 log cycle การศกึษานีจ้ึงสามารถท่ีจะพฒันา ปรับปรุง และนําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ท่ี

ก่อให้เกิดความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ใหม ่ๆ ในวงการอตุสาหกรรมอาหารเสริมเพ่ือสขุภาพตอ่ไป 
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