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บทบาทของโปรไบโอติกในการปองกันและรักษา
อาการทองเสียที่เกิดจากยาปฏิชีวนะ
Role of Probiotics for
Antibiotic-Associated Diarrhea Prevention and Treatment

เชาวลิต มณฑล1

บทคัดยอ
อาการทองเสียที่เกิ ดจากยาปฏิชี วนะ เปนผลขางเคียงของยาปฏิชีวนะที่พบไดบอย สาเหตุเกิด จากยา
ปฏิชีวนะทําลายจุลินทรียประจําถิ่น ทําใหเชื้อกอโรคเจริญเติบโตไดมากกวาปกติ โปรไบโอติกจึงเขามามีบทบาทใน
การปองกันและรักษาอาการนี้ โปรไบโอติกมีหลายชนิด ทั้งเชื้อแบคทีเรีย เชน Lactobacilli, Bifidobacterium,
Enterococcus, Streptococcus และ Escherichia เปนตน และยีสตกลุม Saccharomyces ซึ่งโปรไบโอติกมี
กลไกการออกฤทธิ์หลายอยาง ทั้งนี้มีหลายปจจัยที่เกี่ยวของกับการทํางานของโปรไบโอติกในรางกาย ขอมูลจาก
การศึกษาสวนใหญแสดงใหเห็นวา การใชโปรไบโอติกสามารถปองกันการเกิดอาการทองเสียที่เกิดจากยาปฏิชีวนะ
ไดจริง ซึ่งชนิดของโปรไบโอติกที่แตกตางกัน ใหผลการปองกันและรักษาที่แตกตางกันดวย การใช โปรไบโอติกใน
ผูปวยทั่วไปไมกอใหเกิดผลขางเคียงที่รุนแรงแตอยางใด ยกเวนการใชโปรไบโอติกในผูปวยตับออนอักเสบรุนแรง
เฉียบพลัน อาจกอใหเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด กลามเนื้อหัวใจอักเสบ หรือความบกพรองทางภูมิคุมกันได จึง
ควรใชดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ อยางไรก็ตามโปรไบโอติกก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ใชในการปองกันและรักษา
อาการทองเสียที่เกิดจากยาปฏิชีวนะไดอยางมีประสิทธิภาพ
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ABSTRACT
Antibiotic-associated diarrhea (AAD) is a common side effect of antibiotic therapy. AAD
results from normal flora destroyed by antibiotics, which causes bacterial pathogens to
overgrow. Therefore, probiotics show an important role in preventing and treating AAD. There
are many types of probiotics, including bacteria such as: Lactobacilli, Bifidobacterium,
Enterococcus, Streptococcus, Escherichia and yeast of Saccharomyces spp. Probiotics have
many mechanisms of action. Furthermore, they possess a number of factors which result in
different outcomes. Many recent studies indicate that probiotic treatment is an effective
medication for the prevention of AAD. However, the efficacy varies by type of probiotic. Also,
any severe adverse effects of probiotics are not always reported, except when use in patient
with severe acute pancreatitis. The reason is that probiotic therapy has been associated with
sepsis, endocarditis and immunosuppression. Patient with severe acute pancreatitis must
therefore use probiotics with caution. Nevertheless, overall probiotics are valuable in the
prevention and treatment of AAD.
คําสําคัญ: โปรไบโอติก ทองเสีย ยาปฏิชีวนะ
Keywords: Antibiotics, Diarrhea, Probiotics

บทนํา
ยาปฏิ ชี วนะเป นยาที่ มี บทบาทสําคัญ ในการ
รักษาการติ ดเชื้อ ผลขางเคียงอย างหนึ่ง ของการใชย า
กลุ ม นี้ คื อ อาการท อ งเสี ย ที่ เ กิ ด จากยาปฏิ ชี ว นะ
(antibiotic-associated diarrhea, AAD) ซึ่ งพบได
รอยละ 5-25 อุบัติการณของ AAD มีความแปรปรวน
ขึ้นอยูกับชนิดของยาปฏิชีวนะและชองทางการบริหาร
ยา เชน ยารูปแบบฉีดกอใหเกิดอาการทองเสียไดนอย
กว ารู ป แบบรับ ประทาน และยากลุ ม เซฟาโลสปอริ น
(cephalosporins), คลิ นด า ไมซิ น ( clindamycin),
และเพนิซิล ลินกลุมออกฤทธิ์กวาง (broad-spectrum
penicillins) ก อให เ กิ ด อาการทองเสี ยได ม ากกว ายา
กลุมอื่น นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่น เชน การพักรักษาตัว
ในโรงพยาบาลเป นเวลานาน การเจ็บปวยรุนแรง การ

ผาตัด กระเพาะอาหารและลําไส การใสสายใหอาหาร
(feeding tube), การใช ยาลดกรดหรื อยายับยั้ งการ
หลั่งกรด และการไดรับยากดภูมิคุมกัน เปนตน (Asha
et al., 2006; Hickson, 2011) AAD เกิดไดตั้งแตการ
ใชยาครั้งแรกหรือยาวนานถึง 6-8 สัปดาหหลังจากการ
หยุ ดยา เนื่องจากยาปฏิชี วนะจะทํ าลายเชื้ อจุลิ นทรี ย
ประจํ าถิ่ น (normal flora) และรบกวนกลไกการ
ป องกั น ร างกายตามปกติ ทํ า ให เ ชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย กอ โรค
เจริญเติบโตไดมากขึ้น ซึ่งเชื้อจุลินทรียที่เปนสาเหตุหลัก
ที่พบไดบอย คือ เชื้อ Clostridium difficile (Song et
al., 2008) ซึ่ งพบไดรอยละ 15-25 (อาการทองเสีย ที่
เกิ ด จากเชื้ อ นี้ นิ ย มเรี ย กชื่ อ โรคให จํ า เพาะขึ้ น ว า
Clostridium difficile-associated diarrhea, CDAD)
ดังนั้น โปรไบโอติก (เชื้อจุลินทรียที่มีชีวิตที่ใหเสริมเขา
ไปจากภายนอกรางกาย เมื่อใหในปริมาณที่เพียงพอ จะ
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สง ผลดี ต อสุ ข ภาพของเจ าบาน (host) (FAO/WHO,
2007)) จึ ง มี บ ทบาทในการป องกั น และรั ก ษา AAD
เนื่ อ งจากช ว ยเติ ม เต็ ม หรื อ ปรั บ ปรุ ง การสมดุ ล ของ
เชื้ อ จุ ลิ นทรี ย ใ นทางเดิ น อาหาร ลดอุ บั ติ การณ แ ละ
ระยะเวลาการเกิด AAD (Katz, 2006)
การรักษา AAD ที่มีอาการไมรุนแรง ขั้นตอน
แรกของการรั ก ษาคื อ การหยุ ด ยาปฏิ ชี ว นะหรื อ
ปรับ เปลี่ ยนชนิด ของยาปฏิชี วนะ สวนใหญผู ปวยจะมี
อาการดีขึ้นไดเองโดยไมตองมีการรักษาพิเศษใด ๆ ใน
รายที่ มี อ าการรุ น แรง อาจจํ าเป น ที่ จะต องได รั บ การ
รักษาที่จําเพาะต อเชื้ อก อโรคนั้น ๆ แต ควรหลีกเลี่ ย ง
การใช ย าหยุ ด ถ า ยและยาที่ เ ป น อนุ พั น ธ ข องฝ น
เนื่ อ งจากทํ าให ผู ป ว ยมี อาการรุ นแรงขึ้ น (Surawicz,
2005) และในป จ จุ บั นมี ก ารใช โ ปรไบโอติ ก เพื่ อ เป น
ตัวเลื อกที่ เ สริ ม การรั กษาและป องกันอาการดั ง กล าว
ดวย
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ใหทางเดินอาหารมีความเปนกรดมากขึ้น จึงยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อกอโรคได
4. เพิ่มกลไกตามธรรมชาติในการปกปองเยื่อ
บุทางเดินอาหาร (Epithelial barrier function)
5. เหนี่ย วนํ าตั วรับ (receptor) ชนิ ด µopioid และ cannabinoid ในเซลล เ ยื่ อ บุ ลํ า ไส
(intestinal epithelial cells)
6. ลดความไวในการกระตุ น ของอวั ย วะ
ภายใน (visceral hypersensitivity) ลดการสื่อสาร
แบบนําเขาของไขสั นหลัง (spinal afferent traffic)
แล ะล ดการต อบ สนองต อค วามเค รี ย ด ( stress
response)

ปจจัยที่สงผลตอการทํางานของโปรไบโอติก
(Neha et al., 2012)

1. สภาพทางสรี ร วิ ทยาของโปรไบโอติ ก
สภาพทางสรีรวิทยาของโปรไบโอติกหลังจากการเตรียม
กลไกการทํางานของโปรไบโอติกในการปกปอง เปนสูตรตํารับจะตองยังคงเดิม ทั้งนี้เพื่อความอยูรอด
ทางเดินอาหาร
ของโปรไบโอติก ความแหงของผลิตภัณฑจะชวยลดการ
มีห ลายการศึ กษาพยายามอธิ บ ายกลไกการ เกิดกระบวนการเมทาบอลิซึม ได และอุณหภูมิสงผลตอ
ทํางานของโปรไบโอติ กในการปกป องทางเดิ นอาหาร อายุของโปรไบโอติก การเก็บที่อุณ หภูมิต่ํา จะชวยยื ด
จากเชื้อกอโรค (Verna and Lucak, 2010) ไดแก
อายุของผลิตภัณฑได
1. ปรับภู มิคุ มกั นของระบบทางเดินอาหาร
2. อุณหภูมิ มีผลตอการอยูรอดของโปรไบโอ
โดยการเปลี่ยนแปลงไซโตไคนที่เกี่ยวของกับการอักเสบ ติก โดยพบว า หากอุ ณหภูมิ ใ นระหวางกระบวนการ
( inflammatory
cytokine)
แ ล ะ เ กิ ด ผลิต สูงกวา 45-50 องศาเซลเซีย ส จะทําใหป ริมาณ
downregulation ของ proinflammatory cascades โปรไบโอติกที่ มีชีวิต ลดลง ดังนั้นกระบวนการต างๆใน
หรื อเหนี่ ยวนํ ากลไกการควบคุ มความจํ าเพาะต อสาย การเตรียมผลิตภัณฑควรหลีกเลี่ยงการใชอุณหภูมิที่สูง
พันธุเชื้อ (strain-specific manner)
เกินไป
2. โปรไบโอติกแบง ตัวได รวดเร็ ว จึ งแทนที่
3. คาความเปนกรด-ดาง (pH) แบคทีเรีย
เชื้อกอโรคในทางเดิ นอาหาร สามารถลดการยึ ดเกาะ บางชนิด เชน Lactobacilli และ Bifidobacteria ทน
ของเชื้อกอโรคในผนังทางเดินอาหารได
pH ต่ํ า ๆ ไดดี เพราะสามารถสรางกรดอิ นทรีย และ
3. เปลี่ยนแปลงคาความเปนกรด-ดาง (pH) ผลิตภัณฑอื่นจากการเมทาบอลิซึมคารโบไฮเดรตได มี
ของลําไส โดยกระบวนการหมัก (Fermentation) ทํา หลายการศึกษาระบุวา โปรไบโอติกจะสัมผัส pH ที่ต่ํา
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ในทางเดินอาหารใชระยะเวลาสั้น โปรไบโอติกบางตั ว
จึ ง ยั ง ส า มา ร ถ ร อ ด ชี วิ ต อ ยู ไ ด โ ด ย ที่ เ ชื้ อก ลุ ม
Lactobacilli ทน pH ต่ํา ไดดีกวา Bifidobacteria ซึ่ง
โปรไบโอติกสวนใหญทน pH ที่ต่ํากวา 4.6 ไดไมดีนัก
4. แอกติ วิ ตี ข องน้ํ า (water activity)
ระดับความชื้นและแอกติวิตีของน้ําที่สูง ทําใหโปรไบโอ
ติก รอดชีวิตไดนอย พบปฏิกิริยาระหวางแอกติวิตีของ
น้ําและอุ ณหภู มิ ซึ่ งมีค วามสัมพั นธกับการอยู รอดของ
โปรไบโอติก คือ เมื่ออุณหภูมิในการเก็บรักษาเพิ่มสูงขึ้น
โปรไบโอติกจะไดรับอันตรายจากความชื้นเพิ่มมากขึ้น
5. ออกซิเจน การคงสภาพของโปรไบโอติก
ในผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี แ อกติ วิตี ข องน้ํ าปานกลาง (0.4-0.7)
เปนวิธีการที่สงผลดีตอโปรไบโอติก เชน การกักเก็บใน
อนุภาคไมโคร (Microencapsulation) หรือการผสม
โปรไบโอติก ลงไปในสวนที่เปนไขมัน โปรไบโอติกกลุม
Bifidobacteria เจริญเติบโตในสภาพที่มีออกซิเจนได
ไม ดี ถึ ง แม ว าแบคที เ รี ย กลุ ม นี้ จ ะมี เ อนไซม ที่ ป องกั น
ความเป น พิ ษ จากออกซิ เ จนก็ ต าม การเติ ม สารต า น
อนุมูลอิสระลงในผลิตภัณฑ การปองกันออกซิเจน หรือ
ปรั บปรุง สภาพของบรรจุ ภัณ ฑส ามารถเพิ่ มอั ตราการ
รอดชีวิตของโปรไบโอติกได
6. สวนผสมในสูตรตํารับ โปรไบโอติกบาง
กลุมเจริญเติบโตไดยาก จึงมีความจําเปนที่จะตองเติ ม
ส ว นผสมเพื่ อ ช ว ยในการเจริ ญ เติ บ โต เช น แหล ง
คารบอน (carbon sources), growth factors หรือ
สารตานอนุมู ลอิสระ เกลือแร และวิตามิ น นอกจากนี้
ส ว นผสมที่ มี ไ ขมั น สู ง หรื อ ความจุ บั ฟ เฟอร (buffer
capacity) สูง จะชวยปกปองเซลลของโปรไบโอติกทั้ง
ในระหว างที่ อ ยู ใ นบรรจุ ภั ณ ฑ แ ละในระหว า งอยู ใ น
ทางเดินอาหาร นอกจากนี้การเติมสารกันเสีย จะทําให
โปรไบโอติกมีอัตราการรอดชีวิตลดลง
7. freeze–thawing การแชแข็งอาจสงผล
ใหเกิด การทําลายเยื่ อหุมเซลลของโปรไบโอติก หากมี
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ความจํ า เ ป นต อง แ ช แ ข็ ง การ เ ติ ม ส ารป อง กั น
(protectants) ในระหวางการแชแข็งหรือทําใหแหงจะ
ชวยลดปญหานี้ได การทํา freeze-thawing หลาย ๆ
รอบ เปนสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากทําใหโปรไบโอติก
มีอัตราการรอดชีวิตต่ํา
8. แรงเฉือน (shear forces) โปรไบโอติก
กลุ ม Lactobacilli และ Bifidobacteria เป นเชื้ อ
แกรมบวกที่มีผนังเซลลหนา สามารถทนตอแรงเฉือนใน
ระหวางกระบวนการผลิตไดดี เชน ในระหวางการผสม
ด วยความเร็ วสู ง หรื อ การป นผสม แต แ รงเฉื อนอาจ
สงผลตอการรอดชีวิตของเชื้อโปรไบโอติกบางชนิด

ประสิทธิภาพของโปรไบโอติกในการปองกัน
และรักษา AAD
โปรไบโอติ ก ที่ นํ า มาใช ใ นทางการแพทย มี
หลายชนิด แบคทีเรียที่นิยมมากที่สุดคือ Lactobacilli
น อ ก จ า ก นั้ น มี แ บ ค ที เ รี ย ช นิ ด อื่ น เ ช น
Bifidobacterium, Enterococcus, Streptococcus
และ Escherichia เปนตน และโปรไบโอติกกลุมยีสตที่
นิ ย มที่ สุ ด คื อ Saccharomyces ดั ง จะกล า วใน
รายละเอียดตอไป
Lactobacilli
มี ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ใ ช Lactobacillus
rhamnosus (สายพันธุ E/N, Oxy และ Pen) ขนาด
20×109 Colony-forming units (CFU) สํ าหรั บ
รับ ประทาน วั นละ 2 ครั้ ง สามารถป องกั นการเกิ ด
AAD ในเด็กอายุ 3 เดือน ถึง 14 ปได (relative risk
[RR] = 0.45, 95% confidence interval [CI] 0.2–
0.9) บงบอกวาการใชโปรไบโอติกสายพันธุนี้ ในขนาดที่
เหมาะสม ทํ า ให โ ปรไบโอติ กมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปองกัน AAD ในเด็ กเล็ กได (Ruszczyński et al.,
2008) และมีการใช L. acidophilus ขนาด 20×109
CFU ตอแคปซูล รับประทาน วันละ 3 ครั้ง นาน 14
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วัน หลั งจากการได รั บยาปฏิ ชีวนะ (ผู ป วยจํานวน 40
ราย) พบว า ในกลุ ม ที่ ไ ด รั บ โปรไบโอติ ก พบการเกิ ด
AAD รอยละ 17 ในขณะที่กลุมที่ไดรับยาหลอกพบรอย
ละ 37 แตอยางไรก็ตาม ขอมูลนี้ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
(RR = 1.63, 95% CI 0.73–3.65, P = 0.15) (Safdar
et al., 2008)
ในประเทศแคนาดามีการศึกษาประสิทธิภาพ
ของโปรไบโอติกในการลดความรุนแรงของ AAD โดยให
ผูป วยที่ ไ ดรั บ ยาปฏิ ชีวนะ 437 ราย ซึ่ ง จะได รับ โปร
ไบโอติก (L. acidophilus CL1285 และ L. casei
LBC80R ขนาด 50×109 CFU) หรือยาหลอกควบคูกัน
ผลปรากฏวา ระยะเวลาของอาการทองเสีย ลดลงรอย
ละ 51.5 แตมีนัยสําคั ญเพีย งเล็กนอย (P = 0.045)
ในขณะที่ไมสามารถลดอุบัติการณของการเกิดทองเสีย
ได (P = 0.067) (Sampalis et al., 2010) ซึ่งผล
การศึ ก ษานี้ ส อดคล อ งกั บ การศึ ก ษาก อ นหน า นี้ ซึ่ ง
ทํ าการศึ ก ษาในประเทศเดี ย วกั น แม ว าการศึ ก ษานี้
รายงานวา ผูปวยที่ไดรับโปรไบโอติกเกิด AAD นอยกวา
กลุมที่ไดรับยาหลอก แตอยางไรก็ตามผลการศึกษาไมมี
ความแตกตางอยางมีนัย สําคัญ (Beausoleil et al.,
2007) จากผลการศึ กษาเพื่อหาขนาดที่เ หมาะสมของ
การใชโปรไบโอติกดังกลาว (L. acidophilus CL1285
และ L. casei LBC80R) ในขนาด 50×109 CFU ลด
อุบัติการณของ AAD ไดอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับ
ยาหลอก (P = 0.02) เมื่อเพิ่มขนาดโปรไบโอติกเปน 2
เทา คื อ 100×109 CFU สามารถลดอุ บัติ การณ ของ
AAD ไดเ มื่อเที ย บกั บการใหใ นขนาด 50×109 CFU
และยาหลอก (P = 0.02 และ P<0.001 ตามลําดับ)
นอกจากนี้ โ ปรไบโอติ ก ในขนาด 50×109 CFU ลด
อุบัติการณของ CDAD ไดอยางมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับ
ยาหลอก (P = 0.03) เมื่อเพิ่มขนาดเปน 2 เทา คื อ
100×109 CFU สามารถลดอุบัติการณของ CDAD ได
เมื่ อเทีย บกั บ การใหใ นขนาด 50×109 CFU และยา
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หลอก (P = 0.04 และ P = 0.002 ตามลําดับ) แสดง
ใหเห็นวา การใชขนาดของโปรไบโอติกกับความแรงของ
การตอบสนอง (dose-response efficacy) มี
ความสั มพันธกั น โดยที่ผู ปวยสามารถทนต อโปรไบโอ
ติกไดดี (Gao et al., 2010)
มี การศึ กษาในประเทศเกาหลี ใ ต ในผู ใ หญ
จํานวน 214 ราย ที่ไดรับยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาอาการ
ติ ด เชื้ อ ในทางเดิ นหายใจ โดยให L. rhamnosus
R0011 และ L. acidophilus R0052 (2×109 CFU)
หรือยาหลอก นาน 14 วัน ผลการศึกษา พบวา โปร
ไบโอติกไมสามารถลดการเกิด AAD ได (P = 0.44) แต
สามารถลดการเปลี่ยนแปลงความถี่และความสม่ําเสมอ
ของการถายอุจจาระได (P = 0.01) (Song et al.,
2010) จากการศึ กษานี้ บ ง บอกว าการใช โ ปรไบโอติ ก
ชวยลดความรุนแรงของการเกิดอาการทองเสียได แมวา
จะไมสามารถลดอุบัติการณการเกิด AAD ไดก็ตาม
นอกจากนีม้ ีการใชโปรไบโอติก L. reuteri ใน
ผู ที่ ไ ด รั บ ยาปฏิ ชี ว นะเพื่ อ ทํ า ลายเชื้ อ Helicobacter
pyroli พบวา ผูปวยเกิด AAD ไดนอยกวากลุมที่ไมไ ด
รับโปรไบโอติกอยางมีนัยสําคัญ (Ojetti et al., 2012)
สอดคลองกับการศึกษากอนหนานี้ ซึ่งศึกษาในโปรไบโอ
ติกชนิดเดียวกัน สายพันธุ 55730 แตทําการศึกษาใน
เด็ก พบวา โปรไบโอติกลดการเกิด AAD ได (P<0.04)
(Lionetti et al., 2006) นอกจากนี้ Lactobacillus
GG สามารถลดความเสี่ยงของการเกิด AAD ในผูปวยที่
ไดรับยาปฏิชีวนะทําลายเชื้อ H. pyroli ได (RR = 0.1,
95% CI 0.1-0.9) (Armuzzi et al., 2001) ซึ่งโปรไบโอติกดังกลาวไดผลดีในเด็กเชนเดียวกัน (Arvola et
al., 1999) แต มี ผ ลการศึ ก ษาที่ ขั ด แย ง กั น โดย
ทําการศึกษาในเชื้อโปรไบโอติกชนิดเดียวกัน ในขนาด
20×109 CFU ตอวัน ซึ่งเปนขนาดเดียวกันที่ใชศึกษาใน
เด็ ก ไม สามารถลดการเกิด AAD ได (P = 0.93)
(Thomas et al., 2001)
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ในประเทศสิ ง คโปร มี ก ารศึ กษาในป พ.ศ.
2553 ทําการศึกษาในผูปวย 184 ราย พบวา ผูปวยที่
ได รั บ ยาปฏิ ชี ว นะควบคู กั บ การให โ ปรไบโอติ ก L.
acidophilus ขนาด 10×109 CFU วั นละ 2 ครั้ ง
สามารถลดความเสี่ ย งในการเกิ ด AAD ได เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับกลุมที่ไมไดรับโปรไบโอติก แตอยางไรก็
ตามแม จะมีนัย สําคัญทางสถิติ แตมีนัยสําคัญ คอนขาง
ต่ํา กลาวคือ P value = 0.046 เทานั้น (Jason et al.,
2010) แต เมื่ อพิ จารณาการให ย าปฏิ ชี วนะควบคู กับ
โปรไบโอติ ก ถื อเป นการให ย าที่ มี อัน ตรกิ ริ ย า (drug
interaction) ต อ กั น เนื่ อ งจากยาปฏิ ชี ว นะจะลด
ประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ของโปรไบโอติก
Saccharomyces
มีการศึกษาในผูปวยจํานวน 86 ราย ที่มีอายุ
ตั้ ง แต 15-81 ป ได รั บ ยา amoxicillin ร ว มกั บ
Saccharomyces boulardii ขนาด 500 มิลลิกรัมตอ
วัน หรื อยาหลอก พบว า รายงานการเกิ ด ท องเสี ย ไม
แตกต า งกั น ในทั้ ง สองกลุ ม แสดงให เ ห็ น ว า S.
boulardii ขนาด 500 มิ ล ลิ ก รั ม ต อ วั น ไม ส ามารถ
ป อ งกั น การเกิ ด ท อ งเสี ย จากการใช ย าปฏิ ชี ว นะ
amoxicillin ได (Bravo et al., 2008)
จากการศึกษาในเด็กอายุ 1-5 ป จํานวน 466
ราย ที่ ไ ด รั บ ยา sulbactam-ampicillin และ
azithromycin ควบคูกับการให S. boulardii พบว า
โปรไบโอติกสามารถลดอัตราการเกิด AAD ไดจากรอย
ละ 32.3 เปน 11.4 (P < 0.05) (Erdeve et al., 2004)
นอกจากนี้มีการศึกษาในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 14 ป ที่
ไดรับยาปฏิชีวนะ พบวา S. boulardii ยังสามารถลด
การเกิด AAD ไดรอยละ 15 (RR = 0.3, 95% CI 0.20.7) และลดการเกิด CDAD ไดรอยละ 14 (RR = 0.2,
95% CI 0.07-0.5) (Kotowska et al., 2005) ผล
การศึ ก ษาเหล า นี้ ส อดคล อ งกั บ ผลการศึ ก ษาแบบ
meta-analysis ในป พ.ศ. 2548 จากผู ป วยทั้ ง สิ้ น
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1,076 ราย พบวา S. boulardii ลดความเสี่ยงในการ
เกิด AAD ไดรอยละ 10.5 (RR = 0.43, 95% CI 0.230.78) (Szajewska and Mrukowicz, 2005) และผล
การศึกษาแบบ Meta-analysis ในป พ.ศ. 2553 ใน
ผู ป ว ย 5,029 ราย พบว า S. boulardii สามารถ
ปองกันการเกิด AAD ไดอยางมีนัยสําคัญ (RR = 0.47,
95% CI 0.35-0.63, P<0.001) (McFarland, 2010)

การใชเชื้อสูตรผสม (combination)
มี ก ารทดสอบการได รั บ โปรไบโอติ ก L.
acidophilus (สายพันธุ CUL60 และ CUL21) และ
Bifidobacterium spp. 2 สายพันธุ ในขนาด 25×109
CFU ตอแคปซูล เปรียบเทียบกับยาหลอก หลังไดรับยา
ปฏิชี วนะเพื่อทําลายเชื้อ H. pyroli ผลการทดสอบ
พบวา การไดรับโปรไบโอติกมีอุบัติการณการเกิดเชื้อดื้อ
ยาปฏิ ชี ว นะน อ ยกว า กลุ ม ที่ ไ ด รั บ ยาหลอกอย า งมี
นัยสําคัญ (Plummer et al., 2005) นอกจากนี้ยังมีผล
จากการศึกษาของ Madden et al. ซึ่งใชโปรไบโอติก
ชนิดเดียวกันเพื่อใชปองกันการเกิด AAD พบวา กลุมที่
ไดรับโปรไบโอติก ตรวจพบเชื้อกลุมที่ไมใชออกซิเจนกอ
โรคไดนอยกวากลุม ที่ได รับยาหลอก แตอยางไรก็ตาม
การศึกษานี้เปนการทดสอบเบื้องตนในอาสาสมัครเพียง
30 รายเทานั้น (Madden et al., 2005)
การใชโปรไบโอติกในเด็กสามารถปองกันการ
เกิ ด AAD ได ดี เห็ น ได จ ากการศึ ก ษาแบบ metaanalysis ในป พ.ศ. 2549 ในเด็ ก 766 ราย พบว า
สามารถลดความเสี่ยงของการเกิด AAD จากรอยละ
28.5 ลงเหลือรอยละ 11.9 (RR = 0.44, 95% CI
0.25-0.77) เมื่อแยกพิจารณาโปรไบโอติกแตละชนิ ด
พบว า เชื้ อแต ล ะชนิ ด ยั ง คงลดความเสี่ ย งในการเกิ ด
AAD เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอกไดเชนเดียวกัน ดังนี้
Lactobacillus GG (เด็ก 307 ราย, RR = 0.3, 95%
CI 0.15-0.6), S. boulardii (เด็ก 246 ราย, RR = 0.2,
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95% CI 0.07-0.6), หรื อ B. lactis และ
Streptococcus thermophillus (เด็ก 157 ราย, RR
= 0.5, 95% CI 0.3-0.95) (Szajewska et al., 2006)
ซึ่งผลที่ไดนี้สอดคลองกับการศึกษาในผูใหญ ที่มีขอมูล
การศึ ก ษาแบบ meta-analysis เพื่ อ ประเมิ น
ประสิ ท ธิ ภ าพของ Lactobacillus spp. และ
Saccharomyces spp. ในผู ป วยจํานวน 881 ราย
พบวา โปรไบโอติ กดัง กลาวลดความเสี่ย งของการเกิ ด
AAD ได (RR = 0.40, 95% CI 0.27-0.57)
(Cremonini et al., 2002)
ในป พ.ศ. 2553 มีการทดลองทางคลินิกใน
ประเทศไทย ของโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร
เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพและความปลอดภั ย ของ L.
acidophilus และ B. bifidum อยางละ 1×109 CFU
ต อ แคปซู ล ในการป อ งกั น การเกิ ด AAD โดยให
รับประทานวันละ 3 ครั้ง นาน 14 วัน พบวา รอยละ
11.5 ของกลุมที่ไดรับโปรไบโอติกเกิด AAD ในขณะที่
กลุ มที่ ได รับ ยาหลอกไม พบการเกิด AAD เลย (P =
0.246) การศึกษานี้สรุปวา การใหโปรไบโอติกดังกลาว
ไม ส ามารถป องกั นการเกิ ด AAD และ CDAD ได
(Iamharit and Harnsomburana, 2010) ทั้ ง นี้
สามารถตั้งขอสังเกตไดวา โปรไบโอติกที่ใหแกผูปวยใช
ขนาดต่ําเมื่ อเปรีย บเที ยบกับการศึ กษาอื่น นอกจากนี้
การให ย าปฏิ ชี ว นะควบคู กั บ โปรไบโอติ ก จะลด
ประสิทธิภาพของโปรไบโอติกนั่นเอง แตขอสรุปของทีม
วิจัย ก็ ยั ง มี ค วามน าสนใจว าโปรไบโอติ กสายพั นธุ ที่ ใ ช
ศึกษา ไม มี ประสิ ทธิ ภ าพในการป องกันการเกิ ด AAD
จริง
ในป พ.ศ. 2555 มีการศึกษาที่ใ ช L. casei
และ B. breve (โปรไบโอติก 1 กรัม มีเ ชื้อ จํานวน
6.1×108 CFU) เพื่อใชรักษา AAD พบวา โปรไบโอติก
ไมสามารถรักษาอาการ AAD ได ทั้งนี้เนื่องจากขนาด
และความถี่ของการไดรับโปรไบโอติกที่ใชในการศึกษา
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ไมเหมาะสม หรือเชื้อจุลินทรียทั้งสองตัว ทนสภาวะใน
ทางเดินอาหารไดคอนขางนอย คือ สามารถรอดชีวิตได
เพียงรอยละ 10 และ 30 ตามลําดับ (De Souza and
Jorge, 2012) นอกจากนี้ ใ นขณะที่ ผู ป วยได รั บ ยา
ปฏิ ชี ว นะ มี ก ารให โ ปรไบโอติ ก ที่ เ ตรี ย มในรู ป แบบ
โยเกิ ร ต Bio yogurt (Str. thermophillus, L.
acidophilus, B.anamalis subsp. lactus),
Commercial yogurt (Str. thermophillus, L.
delbrueckii subsp. bulgaris) ซึ่งทั้งสองกลุมจะไดรับ
โปรไบโอติก 1×109 CFU ตอกรัมของโยเกิรตเทากั น
เปรียบเทียบกับกลุมที่ไมไดรับโยเกิรต พบการเกิด AAD
รอยละ 7 11 และ 14 ตามลําดับ (P = 0.17) แสดงให
เห็ น ว า โยเกิ ร ต ที่ มี ส ว นผสมของโปรไบโอติ ก ใน
การศึ ก ษานี้ ไ ม ส ามารถป อ งกั น การเกิ ด AAD ได
(Conway et al., 2007) แตมีการทดสอบในปเดียวกัน
มีการเตรียมเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของโปรไบโอติก (L.
casei DN-114001 (L. casei imunitass) (1.0×108
CFU/ml), Str. thermophilus (1.0×108 CFU/ml),
และ L. bulgaricus (1.0×107 CFU/ml) ปริมาตร 97
มิลลิลิตร รั บประทานวันละ 2 ครั้ง นาน 1 สัปดาห
หลังจากหยุดยาปฏิชีวนะแลว การเกิด AAD พบไดใน
กลุ ม ที่ไ ด รับ เครื่ องดื่ ม ที่ไ ม มีส วนผสมของโปรไบโอติ ก
มากกวากลุมที่ไดรับโปรไบโอติก (P = 0.007) กลาวคือ
เครื่ องดื่ มที่ มี ส วนผสมของโปรไบโอติ ก นี้ สามารถลด
ความเสี่ ย งในการเกิ ด AAD ได ร อยละ 21.6 และ
สามารถลดความเสี่ยงของ CDAD ไดรอยละ 17 (P =
0.001) (Hickson et al., 2007)
มี ก ารศึ กษาแบบ meta-analysis จาก 6
การศึกษา (ผูปวยเด็กอายุ 0-18 ป จํานวน 707 ราย)
พบขอดีของการไดรับโปรไบโอติกที่เหนือกวายาหลอก
อยางมีนัยสําคัญ (RR = 0.43, 95% CI = 0.25-0.75)
กล า วคื อ สามารถลดการเกิ ด AAD ได และมี 4
การศึกษาที่แสดงใหเห็นวา เมื่อผูปวยไดรับโปรไบโอติก
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อย า งน อ ย 5×109 CFU ต อ วั น (5.5 ถึ ง 40×109
Lactobacillus GG, L. sporogens หรื อ S.
boulardii) สามารถปองกันการเกิด AAD ได (RR =
0.36, 95% CI = 0.25-0.53) และไมพบรายงานอาการ
ขางเคียงที่รุนแรง (Johnston et al., 2006) ซึ่งกอน
หนานี้ มีการศึกษาแบบ Meta-analysis เชนเดียวกั น
(งานวิจัย 9 เรื่อง, ผูปวย 1,214 ราย) แตทําการศึกษา
การใช S. boulardii พบว าสามารถปองกั นการเกิ ด
AAD ได (RR = 0.39, 95% CI = 0.25-0.62;
P<0.001) และกลุม ที่ไมใชยี สต (L. acidophilus, L.
bulgaricus, E. faecium SF68, B. longum,
Lactobacillus GG) ใหผลสอดคลองกัน (RR = 0.34,
95% CI = 0.19-0.61; P<0.01) เมื่อเปรียบเทียบกับยา
หลอก (D’Souza et al., 2002)
จากข อ มู ล การศึ ก ษาแบบ meta-analysis
ลาสุด จากวารสาร JAMA ป พ.ศ. 2555 ไดรวบรวม
การศึกษาทางคลินิก จํานวน 82 เรื่อง สวนใหญศึกษา
โปรไบโอติกในกลุม Lactobacillus จากการวิเคราะห
ขอมูลจากการศึกษาทางคลินิก 63 เรื่อง (ผูปวยจํานวน
11,811 ราย) พบว า โปรไบโอติ ก (Lactobacillus,
Bifidobacterium,
Saccharomyces,
Streptococcus, Enterococcus, และ/หรื อ
Bacillus) ลดการเกิด AAD ไดอยางมีนัยสําคัญ (RR =
0.58, 95% CI = 0.50-0.68; P<0.001) แตอยางไรก็
ตามยั ง ไม เ พี ย งพอที่ จ ะพิ จ ารณาความเกี่ ย วข องของ
ประชากร คุณสมบัติของยาปฏิชีวนะ และรูปแบบของ
โปรไบโอติก (Hempel et al., 2012) ซึ่งขอมูลจาก
การศึ กษานี้ สอดคล องกั บ การศึ กษาในปเ ดี ย วกั นของ
Videlock and Cremonini (2012) ซึ่งเปนการศึกษา
แบบ meta-analysis เช น เดี ย วกั น โดยรวบรวม
การศึกษาจํานวน 34 เรื่อง (ผูปวยจํานวน 4,138 ราย)
พบวา โปรไบโอติ กสามารถปองกันการเกิด AAD ได
(RR = 0.53, 95% CI = 0.44-0.63) เมื่อเปรียบเทียบ

Review
Review

กับ ยาหลอก และเมื่ อแยกพิ จารณาตามป จจั ย ต าง ๆ
ไดแก ชนิดของโปรไบโอติก อายุของผูปวย ระยะเวลา
การใชยาปฏิชีวนะและโปรไบโอติก ความเสี่ยงตอการ
เกิดความลําเอียง (risk of bias) และการบริหารโปร
ไบโอติก ผลที่ไดยังคงมีนัยสําคัญเชนเดิม แสดงใหเห็น
วา โปรไบโอติกมีคุณสมบัติในการปองกันการเกิด AAD
ได (Videlock and Cremonini, 2012) ขอมู ลจาก
การศึกษากอนหนานี้ก็ใหผลไปในทิศทางเดียวกัน โดย
ข อมู ล จาก Meta-analysis จากงานวิ จัย 25 เรื่ อ ง
แสดงให เ ห็ น ว า โปรไบโอติ ก (S. boulardii, L.
rhamnosus GG, และ Probiotic mixtures) ลดความ
เสี่ย งของการเกิด AAD ได อย างมีนัย สําคัญ (RR =
0.43, 95% CI = 0.31-0.58, P<0.001) และสามารถ
ลดความเสี่ยงของ CDAD ได (RR = 0.59, 95% CI
0.41-0.85; P = 0.005) ในขณะที่ S. boulardii
เท านั้ นที่ ส ามารถป องกั นการเกิ ด CDAD ได อย างมี
ประสิทธิภาพ (McFarland, 2006) และสอดคลองกับ
การศึ กษาของ Avadhani and Miley (2011) ว า
โปรไบโอติกสามารถลดความเสี่ยงของการเกิด AAD ได
(RR = 0.56, 95% CI = 0.44-0.71) และสามารถลด
ความเสี่ยงของ CDAD ได (RR = 0.29, 95% CI =
0.18-0.46) (Avadhani and Miley, 2011)
ยังไมมีการศึกษาที่แนชัด เกี่ ยวกับขนาดของ
โปรไบโอติกที่เหมาะสม และระยะเวลาในการใชในการ
ใช แ ต ล ะครั้ ง แต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ส วนใหญ ใ นท อ งตลาดใช
ขนาด 106 CFU จนถึง 1012 CFU (Verna and
Lucak, 2010) แตอยางไรก็ตามชนิดและสายพันธุของ
โปรไบโอติกที่แตกตางกัน สงผลใหประสิทธิภาพในการ
ปองกันและรักษา AADแตกตางกันดวย

ความปลอดภัยของโปรไบโอติก
การศึ กษาสวนใหญ ไ มพ บอาการข างเคี ย งที่
รุนแรงจากการใชโ ปรไบโอติก แตมีบ างการศึ กษาพบ
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การติดเชื้อที่เกิดจากโปรไบโอติก (Land et al., 2005)
คือ กอใหเกิดการเกิดติดเชื้อในกระแสเลือด กลามเนื้อ
หั ว ใจอั กเสบ หรื อ เกิ ด ความบกพร อ งทางภู มิ คุ ม กั น
โดยเฉพาะการใช โปรไบโอติกในผู ปวยตับ ออนอักเสบ
รุนแรงเฉียบพลัน (severe acute pancreatitis) โดย
กลุ ม ที่ ไ ด รั บ โปรไบโอติ กสู ต รผสม 6 ชนิ ด ได แ ก L.
acidophilus, L. casei, L. salivarius, Lactococcus
lactis, B. biﬁdum, และ B. lactis ขนาด 1010 CFU
ตอวัน มีอัตราการตายสูงกวากลุมที่ไดรับยาหลอก (รอย
ละ 16 และรอยละ 6 ตามลําดับ, RR = 2.53, 95% CI
= 1.22-5.25) (Besselink et al., 2008) ทั้ ง นี้
เ นื่ อง จาก โ ป ร ไ บ โ อติ กจะ เ กิ ด การ เ ค ลื่ อนย า ย
(translocation) เข า สู ก ระแสเลื อ ดผู ป ว ยตั บ อ อ น
อั ก เสบรุ น แรงเฉี ย บพลั น ได ม ากกว า คนไข ป กติ แต
อย างไรก็ ต าม ยั ง ไม มี ร ายงานการเกิ ด ผลข างเคี ย งที่
รุนแรงนี้ในคนไข ปกติ (Verna and Lucak, 2010)
ดังนั้นผูป วยตับอั กเสบรุ นแรงจึง ควรระมัดระวั งการใช
โปรไบโอติก เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดผลขางเคียงดังกลาว

บทสรุป
มีหลายการศึ กษาพยายามอธิบ ายประโยชน
ของโปรไบโอติกในการปองกันและรักษา AAD ขอมู ล
จากการศึกษาสวนใหญแสดงใหเห็นวา การใชโปรไบโอ
ติกสามารถป องกั นการเกิ ด AAD ได จริง ซึ่ง ชนิด ของ
โปรไบโอติกที่แตกตางกัน ใหผลการปองกันและรักษา
AAD ที่แตกตางกันดวย แตอุบัติการณของ AAD ที่พบ
ได ไ ม ม ากนั ก และความรุ น แรงของการเกิ ด AAD
คอนข างแปรปรวนในผู ป วยแต ล ะราย ดัง นั้ น การให
ผูปวยทุกรายที่ใชยาปฏิชีวนะไดรับโปรไบโอติกรวมดวย
เสมอ อาจไมคุมคา อยางไรก็ตามโปรไบโอติกก็เปนอีก
ทางเลื อกหนึ่ ง ที่ใ ช ในการปองกันและรักษา AAD ได
อยางมีประสิทธิภาพ
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