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บทคัดย่ อ
การคัดแยกจุลินทรี ย์กลุ่มแลคโตบาซิไลจากผลิตภัณฑ์ นนเปรี ย้ วพร้ อมดื่ม โยเกิร์ต และนมผงสามารถ
แยกได้ ทงหมด
ั้
47 ไอโซเลท นําเชื ้อมาทดสอบคุณสมบัติของจุลินทรี ย์โปรไบโอติคทางสัณฐานวิทยา สรี ระวิทยา
และเคมี จากการทดสอบพบว่ามี 6 ไอโซเลท ได้ แก่ ไอโซเลท MC5501 MC5505, MC5506, MC5509, MC5511
และ MC5516 จากนัน้ นํ าเชื อ้ ทัง้ หมดมาทดสอบการเจริ ญในระบบทางเดินอาหารจํ าลองพบว่าไอโซเลท
MC5505, MC5509 และ MC5516 สามารถเจริ ญและอยู่รอดได้ ดี ต่อมานําเชื ้อทัง้ 3 ไอโซเลท มาผลิตในรู ป
แคปซูลโดยผสมกับสารที่ช่วยในการเกาะของเชื ้อจากข้ าวโอ๊ ตในสัดส่วน 1:9 (นํ ้าหนักต่อนํ ้าหนัก) ผลการทดลอง
นี ้แสดงให้ เห็นว่าเชือ้ แบคทีเรี ยโปรไบโอติคที่นํามาผลิตแคปซูลนันหลั
้ งการผลิตและการเก็บรักษา 4 สัปดาห์ ที่
อุณหภูมิ 5-7 องศาเซลเซียส มีปริ มาณเชื ้อที่รอดชีวิตประมาณ 107-108 CFU/กรัม ซึง่ ลดลงจากเดิมประมาณ 1-2
log cycle ผลการทดลองนี ้สามารถแยกเชื ้อแบคทีเรี ยกรดแลคติคที่มีคณ
ุ สมบัติโปรไบโอติคที่ดีได้ จากผลิตภัณฑ์
นมเปรี ย้ วพร้ อมดื่ม และนมผง ซึง่ เป็ นแบคทีเรี ยในกลุม่ แลคโตบาซิไล และเป็ น mesophile เมื่อนําเชื ้อดังกล่าวมา
ผลิตแคปซูลพบว่ามีปริ มาณเชือ้ ที่ มีชีวิตรอดสูงหลังการเก็บรั กษา 4 สัปดาห์ ข้ อมูลพืน้ ฐานทัง้ หมดนีจ้ ะเป็ น
ประโยชน์ในการพัฒนาการผลิตแคปซูลเคลือบสารที่มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการต่อไป

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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คํานํา

โปรไบโอติค (Probiotic) มาจากภาษากรี ก แปลว่า “ เพื่อชีวิต ” ในปี ค.ศ. 1965 มีการใช้ คําว่า
“ โปรไบโอติค ” เป็ นครัง้ แรกในรายงานวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ โดยกล่าวถึงสารที่จลุ ินทรี ย์ชนิดหนึง่ ขับออกมา และ
ช่วยกระตุ้น การเจริ ญ เติบ โตของจุลิน ทรี ย์อีก ชนิ ด หนึ่งซึ่ง เป็ นการทํ างานที่ ต รงกัน ข้ ามกับการทํ างานของยา
ปฏิชีวนะ (antibiotic) ที่จะทําลายจุลินทรี ย์เกือบทุกชนิด (Lilly และ Stillwell, 1965) ซึง่ จุลินทรี ย์โปรไบโอติคเป็ น
จุลินทรี ย์ที่มปี ระโยชน์ตอ่ ร่ างกายของคนและสัตว์สว่ นใหญ่เป็ นแบคทีเรี ยในกลุม่ แลคโตบาซิไล (lactobacilli) และ
บิฟิโดแบคทีเรี ย (bifidobacteria) จุลินทรี ย์เหล่านีม้ ีคุณสมบัติช่วยให้ เกิดสมดุลภายในลําไส้ ช่วยย่อยนํา้ ตาล
แลคโตส สามารถสร้ างกรดและสารต้ านจุลชีพไปยับยังจุ
้ ลินทรี ย์ที่ก่อให้ เกิดโรค ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทานให้ กับ
ร่ างกาย ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยกําจัดสารพิษต่าง ๆ และยับยังการเกิ
้
ดเนื ้องอกและมะเร็ งได้ จากคุณสมบัติ
ดังกล่าวปั จจุบนั จึงได้ มีการนําจุลินทรี ย์โปรไบโอติคมาเป็ นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในท้ องตลาดหลายรู ปแบบ
เช่น นมเปรี ย้ วพร้ อมดื่ม โยเกิร์ต นมผง ผลิตภัณฑ์ ซุปไก่สกัดเสริ มสมุนไพรและสารสกัดจากธรรมชาติต่าง ๆ
เครื่ องดื่มสมุนไพร และนํ ้าผลไม้ ที่มีเส้ นใยอาหารสูง เป็ นต้ น
นมเปรี ย้ ว (Fermented milk) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ นมที่ได้ จากนํ ้านมจากสัตว์ที่นํามาบริ โภคได้ หรื อ
ส่วนประกอบของนํา้ นมที่ผ่านการทําลายจุลินทรี ย์ที่ทําให้ เกิดโรคแล้ วหมักด้ วยจุลินทรี ย์ที่ไม่ทําให้ เกิดโรคหรื อ
อันตราย ทําให้ ค่าความเป็ นกรดเพิ่มขึ ้นและอาจปรุ งแต่งกลิ่น รส สี หรื อเติมวัตถุเจือปนอาหาร สารอาหารหรื อ
ส่วนประกอบอื่นที่มิใช่นมด้ วยก็ได้ ทังนี
้ ้ให้ รวมถึงนมเปรี ย้ วที่นํามาผ่านการฆ่าเชื ้อการแช่แข็ง หรื อการทําให้ แห้ ง
ด้ วยซึง่ ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้มักมีอายุการเก็บรักษาสัน้ และโยเกิร์ต (Yoghurt) หมายถึง นมเปรี ย้ วที่ได้ จากการหมัก
ด้ วยแบคทีเรี ย สเตรปโทค็อกคัส เทอร์ โมฟิ ลัส (Streptococcus thermophilus) และแล็กโทบาซิลลัส เดลบรึ คคิไอ
ซับสปี ชีส์ บัลแกริ คสั (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus) หรื อแล็กโทบาซิลลัส ซับสปี ชีส์ อื่น
นมเปรี ย้ วที่ได้ จากการหมักด้ วยจุลินทรี ย์ชนิดที่ แตกต่างหรื อนอกเหนื อจากที่กําหนดไว้ ข้างต้ น เช่น แล็กโท
บาซิลลัส คาเซอิ ซับสปี ชีส์ ชิโรต้ า (Lactobacillus casei subsp. shirota) บิฟิโดแบคทีเรี ยม (Bifidobacterium)
(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม, 2548)
ในการศึกษานี ้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรี ยที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นโปรไบโอติคเพื่อ
ใช้ ผลิตแคปซูลจากจุลินทรี ย์โปรไบโอติคกลุ่มแลคโตบาซิไลซึง่ แยกได้ จากผลิตภัณฑ์นมเปรี ย้ วพร้ อมดื่ม โยเกิร์ต
และนมผงในประเทศไทย ซึ่งสะดวกต่อการบริ โภคและการพกพาของผู้บริ โภคมากขึ ้นและจะเป็ นประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพในประเทศไทยต่อไป

อุปกรณ์ และวิธีการ
1. จุลินทรี ย์ท่ ใี ช้ ในการทดลอง
จุลินทรี ย์โปรไบโอติคแยกจากตัวอย่างนมเปรี ย้ วพร้ อมดื่ม โยเกิร์ต และนมผง โดยซื ้อตัวอย่างมาแยกเชื ้อ
ภายใน 15 วันหลังจากผลิต โดยทําการแยกเชื ้อแบคทีเรี ยกรดแลคติคด้ วยอาหาร MRS agar เพื่อใช้ เป็ น stock
culture จากนันปลู
้ กเชื ้อจากตัวอย่างนมเปรี ย้ ว โยเกิร์ต และนมผงลงในอาหาร skim milk 10 เปอร์ เซ็นต์ บ่มเชื ้อ
ที่อณ
ุ หภูมิ 37 และ 42 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 36-48 ชัว่ โมง เพื่อแยกเชื ้อที่เป็ น mesophile และ thermophile
จากนันนํ
้ าตัวอย่างมาตัวอย่างมาแยกเชื ้อให้ บริ สทุ ธิ์ด้วยวิธี streak plate method ด้ วยอาหาร MRS agar บ่มที่
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อุณหภูมิ 37 และ 42 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง
หลังจากได้ เชื ้อที่บริ สทุ ธิ์แล้ วคัดเลือกโคโลนีเดี่ยวมาถ่ายลงในอาหารที่เชื ้อเจริ ญได้ ดีที่สดุ บ่มที่อณ
ุ หภูมิ
37 และ 42 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 72 ชัว่ โมง จากนันจึ
้ งถ่ายเชื ้อลงในอาหาร TM agar ซึง่ บรรจุในหลอดทดลอง
พลาสติก โดยวิธี stab ลงในอาหารวุ้น บ่มเชื ้อที่อณ
ุ หภูมิ 37 และ 42 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เก็บ
รักษาเป็ น stock culture ที่อณ
ุ หภูมิตํ่ากว่า 5-7 องศาเซลเซียส เพื่อใช้ ในงานทดลองต่อไปและต้ องมีการถ่ายเชื ้อ
ลงในอาหารเลี ้ยงเชื ้อ TM agar ใหม่ทกุ ๆ 1 เดือน
2. การตรวจสอบคุณลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเชือ้ แบคทีเรี ยกรดแลคติคในกลุ่มแลคโตบาซิไล
โดยศึกษาสีและลักษณะของโคโลนีที่มีลกั ษณะสีขาวขุ่น กลมนูน ขอบเรี ยบ มันเงา ที่เจริ ญบนอาหาร
MRS agar โดยการ cross streak เมื่อบ่มที่สภาวะดังข้ อ 1 ตรวจดูลกั ษณะการเจริ ญของเชื ้อบนอาหารแข็งและ
ศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา โดยเลือกโคโลนีเดี่ยวที่มีลกั ษณะที่สมบูรณ์ ที่สุดมาย้ อมแกรม ส่องดูภายใต้
กล้ องจุลทรรศน์แบบใช้ แสงเพื่อดูขนาด รู ปร่ าง ลักษณะการจัดเรี ยงตัวและการติดสีแกรมของเชื ้อ
3. การตรวจสอบคุณสมบัตทิ างสรี รวิทยาและทางชีวเคมีของเชือ้ แบคทีเรี ยกรดแลคติค
3.1 การทดสอบการสร้ างเอนไซม์ คะตะแลส (Garbutt, 1997)
หยดสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ (H 2 O 2 ) เข้ มข้ น 3 เปอร์ เซ็นต์ ลงบนสไลด์ 1 หยด แล้ ว
ใช้ ลูปเขี่ ยเชือ้ บริ สุทธิ์ ที่ต้องการทดสอบ สเมียร์ ลงบนสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ ออกไซด์ ถ้ าพบโคโลนีเกิ ด
ฟองอากาศ แสดงว่าแบคทีเรี ยนันให้
้ ผลบวก เชื ้อแบคทีเรี ยกรดแลคติคจะให้ ผลลบ
3.2 การทดสอบการใช้ คาร์ โบไฮเดรต
O-F test: ทดสอบการย่อยสลายคาร์ โบไฮเดรตในสภาพที่มีออกซิเจนและ/หรื อ ไม่มีออกซิเจน
โดย stab เชื ้อลงในอาหารแข็ง Hugh and Leifson O-F medium แล้ วเติมพาราฟิ นเหลวประมาณ 1 มิลลิลิตร ลง
บนผิวหน้ าอาหาร อีกหลอดไม่ต้องเติม จากนันบ่
้ มที่อณ
ุ หภูมิที่เหมาะสม เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
3.3 การทดสอบการใช้ นํา้ ตาล
โดยใช้ อาหาร Trypticase peptone yeast extract medium (TPY) ที่เติม bromcresol purple
ปริ มาณ 0.04 เปอร์ เซ็นต์ และนํ ้าตาลซูโครส กลูโคส และแลคโตส ปริ มาณ 1.0 เปอร์ เซ็นต์ (นํ ้าหนักต่อปริ มาตร)
ในหลอดอาหารมีหลอดดักแก๊ สบรรจุอยู่ในลักษณะควํ่า บ่มที่อุณหภูมิที่เหมาะสม เป็ นเวลา 2-3 วัน ถ้ าผลการ
ทดสอบเป็ นบวกจะเปลี่ ย นจากสี ม่ ว งเป็ นสี เ หลื อ งและมี แ ก๊ สเกิ ด ขึ น้ ในหลอดดั ก แก๊ สซึ่ ง เป็ นก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์
3.4 การตรวจสอบความสามารถในการเจริญที่สภาวะทางเดินอาหารจําลอง
นําเซลล์แขวนลอยของแบคทีเรี ยกรดแลคติคปริ มาตร 0.1 มิลลิลิตร ที่มีปริ มาณเชื ้อประมาณ
7
10 CFU/มิลลิลิตร ใส่ในอาหาร MRS broth ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร ที่ปรับค่าความเป็ นกรดด่างของอาหารเป็ น
2.5 (จําลองสภาวะในกระเพาะอาหาร) นําไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิที่เหมาะสมเป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง นํามาตรวจนับปริ มาณ
เชื ้อที่รอดชีวิตหลังจากผ่านสภาวะทางเดินอาหารจําลองด้ วยวิธี dilution plate count ในอาหาร MRS broth
จากนันปั
้ ่ นเหวี่ยงเอาเซลล์ด้วยเครื่ องเซนติฟิวจ์ที่ความเร็ ว 7,000 รอบต่อนาที ที่อณ
ุ หภูมิ 4 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที นําตะกอนเซลล์มาเติมอาหาร MRS broth ที่ปรับค่าความเป็ นกรดด่างของอาหาร
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เป็ น 8.0 ปริ มาตร 10 มิลลิลิตร (จําลองสภาวะในลําไส้ เล็ก) นําไปบ่มที่อณ
ุ หภูมิที่เหมาะสม เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง
ตรวจนับปริ มาณเชื ้อที่รอดชีวิตหลังจากผ่านสภาวะในลําไส้ เล็กจําลอง ด้ วยวิธี dilution plate count ด้ วยอาหาร
MRS agar (ดัดแปลงจากวิธีของ Axelsson, 1998)
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โปรไบโอติคแคปซูล
4.1 การผลิตเชือ้ สด
นําตัวอย่างเชื ้อแบคทีเรี ยโปรไบโอติคที่คดั เลือกได้ มาปลูกลงในอาหาร MRS broth ปริ มาตร
25 มิลลิลิตร บ่มที่อณ
ุ หภูมิ 37 และ 42 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24-36 ชัว่ โมง ถ่ายเชื ้อลงอาหารเหลวที่สกัด
จากถัว่ เหลืองถัว่ เขียว ปริ มาตร 500 มิลลิลิตร โดยใช้ เชื ้อเริ่ มต้ น 5 เปอร์ เซ็นต์ (ปริ มาตรต่อปริ มาตร) บ่มอุณหภูมิ
37 และ 42 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง นําเชื ้อที่เลี ้ยงได้ มาปั่ นเหวี่ยงเอาเซลล์ด้วยเครื่ องเซนติฟิวจ์ที่
ความเร็ ว 7,000 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 15 นาที จากนัน้ นําเซลล์เชือ้ ที่ ได้ เก็บไว้ ที่
อุณหภูมิ 5-7 องศาเซลเซียส เพื่อนําไปผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจากเชื ้อแบคทีเรี ยโปรไบโอติคในรู ปของ
แคปซูลต่อไป (ดัดแปลงจากวิธีของวิไลวรรณ, 2551)
4.2 การผลิตโปรไบโอติคแคปซูล
นําเชื ้อสดที่ได้ มาผสมกับข้ าวโอ๊ ตอบแห้ งในอัตราส่วน 1 ต่อ 9 (นํ ้าหนักต่อนํ ้าหนัก) ผสมให้ เข้ า
กันแล้ วบรรจุในแคปซูลขนาด 500 มิลลิกรัม แล้ วเก็บในขวดพลาสติกสีขาวขุ่นพร้ อมใส่สารดูดความชื ้นที่อณ
ุ หภูมิ
5-7 องศาเซลเซียส สุม่ แคปซูลมาตรวจนับจํานวนเชื ้อที่มีชีวิตรอดทุก ๆ 1 สัปดาห์ เป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์

ผลและวิจารณ์ ผลการทดลอง
1. การแยกเชือ้ แบคทีเรี ยโปรไบโอติคและการทดสอบคุณสมบัตขิ องเชือ้ ในกลุ่มแลคโตบาซิไล
จากการเพาะเลี ้ยงแบคทีเรี ยกรดแลคติคจากตัวอย่างผลิตภัณฑ์นมเปรี ย้ วพร้ อมดื่ม โยเกิร์ต และนมผง
สามารถคัดแยกแบคทีเรี ยได้ จํานวน 47 ไอโซเลท (Table 1) และผลการศึกษาคุณสมบัติทางสัณฐานวิทยาของ
เชือ้ แบคทีเรี ยพบว่ามีโคโลนีสีขาวขุ่น กลมนูน ขอบเรี ยบ มันวาว (Figure 1) เมื่อส่องดูลกั ษณะสัณฐานวิทยา
ภายใต้ กล้ องจุลทรรศน์พบว่าแบคทีเรี ยย้ อมติดสีแกรมบวก รู ปร่ างเป็ นท่อนยาว (Figure 2) การทดสอบทางเคมี
พบว่ามีแบคทีเรี ย 6 ไอโซเลท ที่ไม่มีการสร้ างเอนไซม์คะตะเลส สามารถย่อยสลายคาร์ โบไฮเดรตในสภาพที่มี
ออกซิเจนและ/หรื อไม่มีออกซิเจนได้ และใช้ นํ ้าตาลซูโครส กลูโคส และแลคโตสได้ (Table 2)
Table 1 Numbers of lactobacilli isolates from fermented milk drink, yoghurt and powdered milk
Sample
fermented milk drink
yoghurt
powdered milk

Numbers of lactobacilli isolates at 37 °C and 45 °C
37 °C
45 °C
16
10
7
9
5
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Table 2 Some characteristics of 6 lactobacilli isolates
Isolates
MC5501
MC5505
MC5506
MC5509
MC5511
MC5516

Morphology

Physiology

Chemical

chalralcharacteristics

Gram strain

Catalase test

O-F test

white, circular convex, entire, shine
white, circular convex, entire, shine
white, circular convex, entire, shine
white, circular convex, entire, shine
white, circular convex, entire, shine
white, circular convex, entire, shine

+
+
+
+
+
+

-

F
F
F
F
F
F

+ gram positive
- negative (non produce enzyme catalase)
F fermentative metabolism

A

C

B

Figure 1 Morphology of lactobacilli from fermented milk drink (A) yoghurt (B) and powdered milk (C)
on MRS agar plate
เมื่อนําแบคทีเรี ยกรดแลคติคทัง้ 6 ไอโซเลท แยกได้ จากตัวอย่างนมเปรี ย้ วพร้ อมดื่มและนมผงมาทดสอบ
การเจริ ญในระบบทางเดินอาหารจําลองในอาหาร MRS broth ที่ปรับค่าพีเอชของอาหารเป็ น 2.5 บ่มที่อณ
ุ หภูมิ
37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง และอาหาร MRS broth ที่ปรับค่าพีเอชของอาหารเป็ น 8.0 บ่มที่อณ
ุ หภูมิ
37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 3 ชัว่ โมง พบว่ามีแบคทีเรี ย 3 ไอโซเลท สามารถเจริ ญในสภาวะระบบทางเดินอาหาร
จําลองได้
ผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่าแบคทีเรี ยโปรไบโอติคที่แยกได้ มีความหลากหลายของคุณสมบัติและชนิด
ของแบคทีเรี ยโดยเฉพาะกลุ่มของนมเปรี ย้ วพร้ อมดื่ม ซึ่งพบว่ามีจุลินทรี ย์ที่มีคุณสมบัติความเป็ นโปรไบโอติค
มากกว่าโยเกิร์ตและนมผง จุลินทรี ย์ที่มีคุณสมบัติความเป็ นโปรไบโอติคที่ดีดงั กล่าวนั่นอยู่ในกลุ่ม mesophile
มากกว่า thermophile ข้ อมูลที่ได้ จากผลการทดลองนี ้จะใช้ ในการผลิตแคปซูลต่อไป
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A

B

C

D

E

F

Figure 2 Morphology of lactobacilli: MC5501(A), MC5505(B), MC5509(C), MC5506(D), MC5511(E),
and MC5516(F)
2. ผลการผลิตแคปซูล
นํ า เชื อ้ แบคที เ รี ย โปรไบโอติ ค ที่ มี คุณ สมบัติ เ ป็ นโปรไบโอติ ค ทัง้ 3 ไอโซเลท มาผสมกับ ข้ า วโอ๊ ต ใน
อัตราส่วน 1 ต่อ 9 (นํ ้าหนักต่อนํา้ หนัก) เพื่อช่วยในการเกาะจับและทําให้ แบคทีเรี ยโปรไบโอติคมีความคงตัว
นํ ามาบรรจุในแคปซูลขนาด 500 มิลลิกรั ม แล้ วเก็บในขวดพลาสติกสีขาวขุ่น ขวดละ 25 แคปซูล ใส่สารดูด
ความชื ้น เก็บในตู้เย็นที่อณ
ุ หภูมิ 5-7 องศาเซลเซียส จากนันสุ
้ ม่ แคปซูลขวดละ 3 ตัวอย่าง มาตรวจนับจํานวนเชื ้อ
ที่มีชีวิตรอดทุก ๆ 1 สัปดาห์ เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ ผลการทดลองนี ้แสดงให้ เห็นว่าเชื ้อแบคทีเรี ยโปรไบโอติคที่นํามา
ผลิตแคปซูลนันจะมี
้ ความสามารถและการมีชีวิตรอดหลังการเก็บรักษาแตกต่างกันโดยพบว่าเชื ้อที่สามารถมีชีวิต
รอดหลังการเก็บรั กษามากที่ สุดคือไอโซเลท MC5516 MC5505 และ MC5509 ตามลําดับ (Table 3)
นอกจากนี ย้ ังพบว่าเชือ้ จะมีชีวิตรอดน้ อยลงขึน้ อยู่กับเวลาในการเก็บรั กษาซึ่งบ่งบอกถึงระยะเวลาในการนํ า
ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติคแคปซูลมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดเพื่อแนะนําผู้บริ โภค
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Table 3 Lactobacilli viable count in capsule after kept in 5-7 C° for 4 week
Isolates
MC5505
MC5509
MC5516

0
9.98
8.93
9.46

Viable count (log CFU/g)
1
2
3
9.78
9.34
8.40
8.54
8.40
7.95
9.45
9.30
8.97

4
8.15
7.61
8.29

Source
fermented milk drink
fermented milk drink
powdered milk

สรุ ป
การศึกษาคุณลักษณะของแบคทีเรี ยที่มีคณ
ุ สมบัติเป็ นโปรไบโอติคซึง่ คัดแยกได้ จากผลิตภัณฑ์นมเปรี ย้ ว
พร้ อมดื่ม โยเกิร์ต และนมผงในประเทศไทย พบว่าสามารถคัดแยกจุลินทรี ย์กลุ่มแลคโตบาซิลสั ได้ ทงหมด
ั้
47
ไอโซเลท เมื่อนําเชือ้ มาทดสอบคุณสมบัติของจุลินทรี ย์โปรไบโอติคทางสัณฐานวิทยา สรี ระวิทยา และทางเคมี
พบว่ามีแบคทีเรี ยที่มีคณ
ุ สมบัติที่ดีดงั กล่าวจํานวน 6 ไอโซเลท ได้ แก่ ไอโซเลท MC5501 MC5505, MC5506,
MC5509, MC5511 และ MC5516 ซึง่ ได้ แยกได้ จากนมเปรี ย้ วพร้ อมดื่มและนมผง ซึง่ เชื ้อทังหมดเป็
้
น mesophile
และเมื่อนํา 6 ไอโซเลท มาทดสอบการเจริ ญในระบบทางเดินอาหารจําลองพบว่า ไอโซเลท MC5505, MC5509
และ MC5516 สามารถเจริ ญและอยู่รอดได้ ดี จึงนําเชื ้อทัง้ 3 ไอโซเลท มาผลิตในรู ปแคปซูลโดยผสมกับสารที่
ช่วยในการเกาะของเชื ้อจากข้ าวโอ๊ ตในสัดส่วน 1 ต่อ 9 (นํ ้าหนักต่อนํ ้าหนัก) ผลการทดลองพบว่ามีปริ มาณเชือ้
เริ่ มต้ นอยู่ในช่วง 108-109 CFU/กรัม โดยเชื ้อ MC5516 มีอตั ราการอยู่รอดมากที่สดุ รองลงมาคือ MC5505 และ
MC5509 ตามลําดับ หลังการเก็บรักษา 4 สัปดาห์ มีปริ มาณเชื ้อที่รอดชีวิตประมาณ 107-108 CFU/กรัม ซึง่ ลดลง
จากเดิมประมาณ 1-2 log cycle การศึกษานี ้จึงสามารถที่จะพัฒนา ปรับปรุ ง และนําไปประยุกต์ใช้ ประโยชน์ที่
ก่อให้ เกิดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในวงการอุตสาหกรรมอาหารเสริ มเพื่อสุขภาพต่อไป
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