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บทบาทของโปรไบโอติกในการปองกันและรักษา 

อาการทองเสียท่ีเกิดจากยาปฏิชีวนะ 

Role of Probiotics for  

Antibiotic-Associated Diarrhea Prevention and Treatment 
เชาวลิต มณฑล1 

 

บทคัดยอ 

 อาการทองเสียที่เกิดจากยาปฏิชีวนะ เปนผลขางเคียงของยาปฏิชีวนะที่พบไดบอย สาเหตุเกิดจากยา

ปฏิชีวนะทําลายจุลินทรียประจําถิ่น ทําใหเช้ือกอโรคเจริญเติบโตไดมากกวาปกติ โปรไบโอติกจึงเขามามีบทบาทใน

การปองกันและรักษาอาการน้ี โปรไบโอติกมีหลายชนิด ทั้งเช้ือแบคทีเรีย เชน Lactobacilli, Bifidobacterium, 

Enterococcus, Streptococcus และ Escherichia เปนตน และยีสตกลุม Saccharomyces ซ่ึงโปรไบโอติกมี

กลไกการออกฤทธ์ิหลายอยาง ท้ังน้ีมีหลายปจจัยท่ีเก่ียวของกับการทํางานของโปรไบโอติกในรางกาย ขอมูลจาก

การศึกษาสวนใหญแสดงใหเห็นวา การใชโปรไบโอติกสามารถปองกันการเกิดอาการทองเสียที่เกิดจากยาปฏิชีวนะ

ไดจริง ซ่ึงชนิดของโปรไบโอติกท่ีแตกตางกัน ใหผลการปองกันและรักษาที่แตกตางกันดวย การใชโปรไบโอติกใน

ผูปวยทั่วไปไมกอใหเกิดผลขางเคียงท่ีรุนแรงแตอยางใด ยกเวนการใชโปรไบโอติกในผูปวยตับออนอักเสบรุนแรง

เฉียบพลัน อาจกอใหเกิดการติดเช้ือในกระแสเลือด กลามเน้ือหัวใจอักเสบ หรือความบกพรองทางภูมิคุมกันได จึง

ควรใชดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ อยางไรก็ตามโปรไบโอติกก็เปนอีกทางเลือกหน่ึงที่ใชในการปองกันและรักษา

อาการทองเสียที่เกิดจากยาปฏิชีวนะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1Sino-Thai Traditional Medicine Research Center คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวดัปทุมธานี 12000 

E-mail: chaowalit@rsu.ac.th 



KKU Science Journal Volume 42 Number 114 Review14 KKU Science Journal Volume 42 Number 1 Review 

 

 

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 
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บทนํา 

ยาปฏิชีวนะเปนยาที่มีบทบาทสําคัญในการ

รักษาการติดเช้ือ ผลขางเคียงอยางหน่ึงของการใชยา

กลุม น้ี คือ อาการทองเสียที่ เ กิดจากยาปฏิ ชีวนะ 

(antibiotic-associated diarrhea, AAD) ซ่ึงพบได

รอยละ 5-25 อุบัติการณของ AAD มีความแปรปรวน

ขึ้นอยูกับชนิดของยาปฏิชีวนะและชองทางการบริหาร

ยา เชน ยารูปแบบฉีดกอใหเกิดอาการทองเสียไดนอย

กวารูปแบบรับประทาน และยากลุมเซฟาโลสปอริน 

( cephalosporins),  ค ลินด า ไม ซิน ( clindamycin), 

และเพนิซิลลินกลุมออกฤทธ์ิกวาง (broad-spectrum 

penicillins) กอใหเกิดอาการทองเสียไดมากกวายา 

กลุมอ่ืน นอกจากน้ียังมีปจจัยอ่ืน เชน การพักรักษาตัว

ในโรงพยาบาลเปนเวลานาน การเจ็บปวยรุนแรง การ

ผาตัดกระเพาะอาหารและลําไส การใสสายใหอาหาร 

(feeding tube), การใชยาลดกรดหรือยายับยั้งการ

หล่ังกรด และการไดรับยากดภูมิคุมกัน เปนตน (Asha 

et al., 2006; Hickson, 2011) AAD เกิดไดตั้งแตการ

ใชยาครั้งแรกหรือยาวนานถึง 6-8 สัปดาหหลังจากการ

หยุดยา เน่ืองจากยาปฏิชีวนะจะทําลายเช้ือจุลินทรีย

ประจําถิ่น (normal flora) และรบกวนกลไกการ

ปองกันรางกายตามปกติ ทําใหเ ช้ือจุลินทรียกอโรค

เจริญเติบโตไดมากขึ้น ซ่ึงเช้ือจุลินทรียที่เปนสาเหตุหลัก

ที่พบไดบอย คือ เช้ือ Clostridium difficile (Song et 

al., 2008) ซ่ึงพบไดรอยละ 15-25 (อาการทองเสียที่

เ กิดจากเ ช้ือน้ี นิยมเรียกช่ือโรคให จําเพาะขึ้นวา 

Clostridium difficile-associated diarrhea, CDAD) 

ดังน้ัน โปรไบโอติก (เช้ือจุลินทรียที่มีชีวิตที่ใหเสริมเขา

ไปจากภายนอกรางกาย เม่ือใหในปริมาณที่เพียงพอ จะ
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สงผลดีตอสุขภาพของเจาบาน (host) (FAO/WHO, 

2007)) จึงมีบทบาทในการปองกันและรักษา AAD 

เ น่ืองจากชวยเติมเต็มหรือปรับปรุงการสมดุลของ

เช้ือจุลินทรียในทางเดินอาหาร ลดอุบัติการณและ

ระยะเวลาการเกิด AAD (Katz, 2006) 

การรักษา AAD ท่ีมีอาการไมรุนแรง ข้ันตอน

แรกของการรักษาคือ การหยุดยาปฏิ ชีวนะหรื อ

ปรับเปล่ียนชนิดของยาปฏิชีวนะ สวนใหญผูปวยจะมี

อาการดีขึ้นไดเองโดยไมตองมีการรักษาพิเศษใด ๆ ใน

รายที่มีอาการรุนแรง อาจจําเปนที่จะตองไดรับการ

รักษาที่จําเพาะตอเช้ือกอโรคน้ัน ๆ แตควรหลีกเล่ียง

การ ใชย าหยุดถ ายและยาที่ เ ป นอนุพันธของฝ น 

เน่ืองจากทําใหผูปวยมีอาการรุนแรงข้ึน (Surawicz, 

2005) และในปจจุบันมีการใชโปรไบโอติกเพื่อเปน

ตัวเลือกที่เสริมการรักษาและปองกันอาการดังกลาว

ดวย 

 

กลไกการทํางานของโปรไบโอติกในการปกปอง

ทางเดินอาหาร 

มีหลายการศึกษาพยายามอธิบายกลไกการ

ทํางานของโปรไบโอติกในการปกปองทางเดินอาหาร

จากเช้ือกอโรค (Verna and Lucak, 2010) ไดแก 

1. ปรับภูมิคุมกันของระบบทางเดินอาหาร 

โดยการเปล่ียนแปลงไซโตไคนที่เก่ียวของกับการอักเสบ 

( inflammatory cytokine) แ ล ะ เ กิ ด 

downregulation ของ proinflammatory cascades 

หรือเหน่ียวนํากลไกการควบคุมความจําเพาะตอสาย

พันธุเช้ือ (strain-specific manner) 

2. โปรไบโอติกแบงตัวไดรวดเร็ว จึงแทนที่

เช้ือกอโรคในทางเดินอาหาร สามารถลดการยึดเกาะ

ของเช้ือกอโรคในผนังทางเดินอาหารได 

3. เปล่ียนแปลงคาความเปนกรด-ดาง (pH) 

ของลําไส โดยกระบวนการหมัก (Fermentation) ทํา

ใหทางเดินอาหารมีความเปนกรดมากขึ้น จึงยับยั้งการ

เจริญเติบโตของเช้ือกอโรคได 

4. เพิ่มกลไกตามธรรมชาติในการปกปองเยื่อ

บุทางเดินอาหาร (Epithelial barrier function)  

5. เหน่ียวนําตัวรับ (receptor) ชนิด µ-

opioid และ  cannabinoid ในเซลล เยื่ อบุ ลําไส 

(intestinal epithelial cells) 

6. ลดความไวในการกระตุนของอวัยวะ

ภายใน (visceral hypersensitivity) ลดการส่ือสาร

แบบนําเขาของไขสันหลัง (spinal afferent traffic) 

และลดการตอบสนองต อค วาม เค รี ย ด  ( stress 

response) 

 

ปจจัยท่ีสงผลตอการทํางานของโปรไบโอติก 

(Neha et al., 2012) 

1. สภาพทางสรีรวิทยาของโปรไบโอติก 

สภาพทางสรีรวิทยาของโปรไบโอติกหลังจากการเตรียม

เปนสูตรตํารับจะตองยังคงเดิม ทั้งน้ีเพื่อความอยูรอด

ของโปรไบโอติก ความแหงของผลิตภัณฑจะชวยลดการ

เกิดกระบวนการเมทาบอลิซึม ได และอุณหภูมิสงผลตอ

อายุของโปรไบโอติก การเก็บที่อุณหภูมิต่ํา จะชวยยืด

อายุของผลิตภัณฑได 

2. อุณหภูมิ มีผลตอการอยูรอดของโปรไบโอ

ติก โดยพบวา หากอุณหภูมิในระหวางกระบวนการ

ผลิต สูงกวา 45-50 องศาเซลเซียส จะทําใหปริมาณ

โปรไบโอติกที่มีชีวิตลดลง ดังน้ันกระบวนการตางๆใน

การเตรียมผลิตภัณฑควรหลีกเล่ียงการใชอุณหภูมิที่สูง

เกินไป 

3. คาความเปนกรด-ดาง (pH) แบคทีเรีย

บางชนิด เชน Lactobacilli และ Bifidobacteria ทน 

pH ต่ํา ๆ ไดดี เพราะสามารถสรางกรดอินทรียและ

ผลิตภัณฑอ่ืนจากการเมทาบอลิซึมคารโบไฮเดรตได มี

หลายการศึกษาระบุวา โปรไบโอติกจะสัมผัส pH ที่ต่ํา
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ในทางเดินอาหารใชระยะเวลาส้ัน โปรไบโอติกบางตัว

จึ ง ยั ง ส า มา ร ถ ร อ ด ชี วิ ต อ ยู ไ ด  โ ด ย ที่ เ ช้ื อก ลุ ม 

Lactobacilli ทน pH ต่ํา ไดดีกวา Bifidobacteria ซ่ึง

โปรไบโอติกสวนใหญทน pH ที่ต่ํากวา 4.6 ไดไมดีนัก 

4. แอกติวิตีของนํ้า (water activity) 

ระดับความช้ืนและแอกติวิตีของนํ้าที่สูง ทําใหโปรไบโอ

ติก รอดชีวิตไดนอย พบปฏิกิริยาระหวางแอกติวิตีของ

นํ้าและอุณหภูมิ ซ่ึงมีความสัมพันธกับการอยูรอดของ 

โปรไบโอติก คือ เม่ืออุณหภูมิในการเก็บรักษาเพิ่มสูงขึ้น 

โปรไบโอติกจะไดรับอันตรายจากความช้ืนเพิ่มมากขึ้น 

5. ออกซิเจน การคงสภาพของโปรไบโอติก

ในผลิตภัณฑที่มีแอกติวิตีของนํ้าปานกลาง (0.4-0.7) 

เปนวิธีการที่สงผลดีตอโปรไบโอติก เชน การกักเก็บใน

อนุภาคไมโคร (Microencapsulation) หรือการผสม

โปรไบโอติก ลงไปในสวนท่ีเปนไขมัน โปรไบโอติกกลุม 

Bifidobacteria เจริญเติบโตในสภาพท่ีมีออกซิเจนได

ไมดี ถึงแมวาแบคทีเรียกลุมน้ีจะมีเอนไซมที่ปองกัน

ความเปนพิษจากออกซิเจนก็ตาม การเติมสารตาน

อนุมูลอิสระลงในผลิตภัณฑ การปองกันออกซิเจน หรือ

ปรับปรุงสภาพของบรรจุภัณฑสามารถเพิ่มอัตราการ

รอดชีวิตของโปรไบโอติกได 

6. สวนผสมในสูตรตํารับ โปรไบโอติกบาง 

กลุมเจริญเติบโตไดยาก จึงมีความจําเปนท่ีจะตองเติม

สวนผสมเพื่อชวยในการเจริญเติบโต เชน แหลง

คารบอน (carbon sources), growth factors หรือ

สารตานอนุมูลอิสระ เกลือแร และวิตามิน นอกจากน้ี

สวนผสมที่ มีไขมันสูงหรือความจุบัฟเฟอร (buffer 

capacity) สูง จะชวยปกปองเซลลของโปรไบโอติกทั้ง

ในระหวางที่อยูในบรรจุภัณฑและในระหวางอยู ใน

ทางเดินอาหาร นอกจากน้ีการเติมสารกันเสีย จะทําให

โปรไบโอติกมีอัตราการรอดชีวิตลดลง 

7. freeze–thawing การแชแข็งอาจสงผล

ใหเกิดการทําลายเยื่อหุมเซลลของโปรไบโอติก หากมี

ความ จํา เ ป นต อ ง แช แ ข็ ง  ก า ร เ ติ มส ารป อ ง กัน 

(protectants) ในระหวางการแชแข็งหรือทําใหแหงจะ

ชวยลดปญหาน้ีได การทํา freeze-thawing หลาย ๆ 

รอบ เปนส่ิงที่ควรหลีกเล่ียงเน่ืองจากทําใหโปรไบโอติก

มีอัตราการรอดชีวิตต่ํา 

8. แรงเฉือน (shear forces) โปรไบโอติก 

กลุม Lactobacilli และ Bifidobacteria เปนเช้ือ 

แกรมบวกที่มีผนังเซลลหนา สามารถทนตอแรงเฉือนใน

ระหวางกระบวนการผลิตไดดี เชน ในระหวางการผสม

ดวยความเร็วสูง หรือการปนผสม แตแรงเฉือนอาจ

สงผลตอการรอดชีวิตของเช้ือโปรไบโอติกบางชนิด 

 

ประสิทธิภาพของโปรไบโอติกในการปองกัน

และรักษา AAD 

โปรไบโอติกที่นํามาใชในทางการแพทยมี

หลายชนิด แบคทีเรียที่นิยมมากที่สุดคือ Lactobacilli

น อ ก จ า ก น้ั น มี แ บ ค ที เ รี ย ช นิ ด อ่ื น  เ ช น 

Bifidobacterium, Enterococcus, Streptococcus 

และ Escherichia เปนตน และโปรไบโอติกกลุมยีสตที่

นิยมที่ สุด  คือ Saccharomyces ดังจะกลาวใน

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) สําหรับ

รับประทาน วันละ 2 ครั้ง สามารถปองกันการเกิด 

AAD ในเด็กอายุ 3 เดือน ถึง 14 ปได (relative risk 

[RR] = 0.45, 95% confidence interval [CI] 0.2–

0.9) บงบอกวาการใชโปรไบโอติกสายพันธุน้ี ในขนาดที่

เหมาะสม ทําใหโปรไบโอติกมีประสิทธิภาพในการ

ปองกัน AAD ในเด็กเล็กได (Ruszczyński et al., 

2008) และมีการใช L. acidophilus ขนาด 20×109 

CFU ตอแคปซูล รับประทาน วันละ 3 ครั้ง นาน 14 
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วัน หลังจากการไดรับยาปฏิชีวนะ (ผูปวยจํานวน 40 

ราย) พบวา ในกลุมที่ ไดรับโปรไบโอติกพบการเกิด 

AAD รอยละ 17 ในขณะที่กลุมที่ไดรับยาหลอกพบรอย

ละ 37 แตอยางไรก็ตาม ขอมูลน้ีไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(RR = 1.63, 95% CI 0.73–3.65, P = 0.15) (Safdar 

et al., 2008) 

ในประเทศแคนาดามีการศึกษาประสิทธิภาพ

ของโปรไบโอติกในการลดความรุนแรงของ AAD โดยให

ผูปวยที่ไดรับยาปฏิชีวนะ 437 ราย ซ่ึงจะไดรับโปร

ไบโอติก (L. acidophilus CL1285 และ L. casei 

LBC80R ขนาด 50×109 CFU) หรือยาหลอกควบคูกัน 

ผลปรากฏวา ระยะเวลาของอาการทองเสียลดลงรอย

ละ 51.5 แตมีนัยสําคัญเพียงเล็กนอย (P = 0.045) 

ในขณะที่ไมสามารถลดอุบัติการณของการเกิดทองเสีย

ได (P = 0.067) (Sampalis et al., 2010) ซ่ึงผล

การศึกษาน้ีสอดคลองกับการศึกษากอนหนาน้ี ซ่ึง

ทําการศึกษาในประเทศเดียวกัน แมวาการศึกษาน้ี 

รายงานวา ผูปวยที่ไดรับโปรไบโอติกเกิด AAD นอยกวา

กลุมที่ไดรับยาหลอก แตอยางไรก็ตามผลการศึกษาไมมี

ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ (Beausoleil et al., 

2007) จากผลการศึกษาเพื่อหาขนาดที่เหมาะสมของ

การใชโปรไบโอติกดังกลาว (L. acidophilus CL1285 

และ L. casei LBC80R) ในขนาด 50×109 CFU ลด

อุบัติการณของ AAD ไดอยางมีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับ

ยาหลอก (P = 0.02) เม่ือเพิ่มขนาดโปรไบโอติกเปน 2 

เทา คือ 100×109 CFU สามารถลดอุบัติการณของ 

AAD ไดเม่ือเทียบกับการใหในขนาด 50×109 CFU 

และยาหลอก (P = 0.02 และ P<0.001 ตามลําดับ) 

นอกจากน้ีโปรไบโอติกในขนาด 50×109 CFU ลด

อุบัติการณของ CDAD ไดอยางมีนัยสําคัญเม่ือเทียบกับ

ยาหลอก (P = 0.03) เม่ือเพิ่มขนาดเปน 2 เทา คือ 

100×109 CFU สามารถลดอุบัติการณของ CDAD ได

เม่ือเทียบกับการใหในขนาด 50×109 CFU และยา

หลอก (P = 0.04 และ P = 0.002 ตามลําดับ) แสดง

ใหเห็นวา การใชขนาดของโปรไบโอติกกับความแรงของ

การตอบสนอง (dose-response efficacy) มี

ความสัมพันธกัน โดยที่ผูปวยสามารถทนตอโปรไบโอ

ติกไดดี (Gao et al., 2010) 

มีการศึกษาในประเทศเกาหลีใต ในผูใหญ

จํานวน 214 ราย ที่ไดรับยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาอาการ

ติดเช้ือในทางเดินหายใจ 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

สามารถลดการเปล่ียนแปลงความถี่และความสมํ่าเสมอ

ของการถายอุจจาระได (P = 0.01) (Song et al., 

2010) จากการศึกษาน้ีบงบอกวาการใชโปรไบโอติก 

ชวยลดความรุนแรงของการเกิดอาการทองเสียได แมวา

จะไมสามารถลดอุบัติการณการเกิด AAD ไดก็ตาม  

นอกจากน้ีมีการใชโปรไบโอติก L. reuteri ใน

ผูที่ ไดรับยาปฏิชีวนะเพื่อทําลายเช้ือ Helicobacter 

pyroli พบวา ผูปวยเกิด AAD ไดนอยกวากลุมที่ไมได

รับโปรไบโอติกอยางมีนัยสําคัญ (Ojetti et al., 2012) 

สอดคลองกับการศึกษากอนหนาน้ี ซ่ึงศึกษาในโปรไบโอ

ติกชนิดเดียวกัน สายพันธุ 55730 แตทําการศึกษาใน

เด็ก พบวา โปรไบโอติกลดการเกิด AAD ได (P<0.04) 

(Lionetti et al., 2006) นอกจากน้ี Lactobacillus 

GG สามารถลดความเส่ียงของการเกิด AAD ในผูปวยที่

ไดรับยาปฏิชีวนะทําลายเช้ือ H. pyroli ได (RR = 0.1, 

95% CI 0.1-0.9) (Armuzzi et al., 2001) ซ่ึงโปร- 

ไบโอติกดังกลาวไดผลดีในเด็กเชนเดียวกัน (Arvola et 

al., 1999) แต มีผลการศึกษาที่ขัดแยง กัน โดย

ทําการศึกษาในเช้ือโปรไบโอติกชนิดเดียวกัน ในขนาด 

20×109 CFU ตอวัน ซ่ึงเปนขนาดเดียวกันที่ใชศึกษาใน

เด็ก ไมสามารถลดการเกิด AAD ได (P = 0.93) 

(Thomas et al., 2001) 



KKU Science Journal Volume 42 Number 118 Review18 KKU Science Journal Volume 42 Number 1 Review 

 

 

 ในประเทศสิงคโปร มีการศึกษาในป พ.ศ . 

2553 ทําการศึกษาในผูปวย 184 ราย พบวา ผูปวยท่ี

ไดรับยาปฏิ ชีวนะควบคู กับการให โปรไบโอติก  L. 

acidophilus ขนาด 10×109 CFU วันละ 2 ครั้ง 

สามารถลดความเ ส่ียงในการเกิด AAD ได เ ม่ือ

เปรียบเทียบกับกลุมที่ไมไดรับโปรไบโอติก แตอยางไรก็

ตามแมจะมีนัยสําคัญทางสถิติ แตมีนัยสําคัญคอนขาง

ต่ํา กลาวคือ P value = 0.046 เทาน้ัน (Jason et al., 

2010) แตเม่ือพิจารณาการใหยาปฏิชีวนะควบคูกับ 

โปรไบโอติก ถือเปนการใหยาที่มีอันตรกิริยา (drug 

interaction) ตอกัน เน่ืองจากยาปฏิชีวนะจะลด

ประสิทธิภาพการออกฤทธ์ิของโปรไบโอติก 

Saccharomyces 

 มีการศึกษาในผูปวยจํานวน 86 ราย ที่มีอายุ

ตั้งแต 15-81 ป ไดรับยา amoxicillin รวมกับ 

Saccharomyces boulardii ขนาด 500 มิลลิกรัมตอ

วัน หรือยาหลอก พบวา รายงานการเกิดทองเสียไม

แตกตางกันในทั้ งสองกลุม  แสดงให เห็นวา S. 

boulardii ขนาด 500 มิลลิกรัมตอวัน ไมสามารถ

ปอง กันการ เ กิดท อง เ สียจากการใช ยาปฏิ ชี วนะ 

amoxicillin ได (Bravo et al., 2008)  

 จากการศึกษาในเด็กอายุ 1-5 ป จํานวน 466 

ราย ที่ ไดรับยา  sulbactam-ampicillin และ 

azithromycin ควบคูกับการให S. boulardii พบวา 

โปรไบโอติกสามารถลดอัตราการเกิด AAD ไดจากรอย

ละ 32.3 เปน 11.4 (P < 0.05) (Erdeve et al., 2004) 

นอกจากน้ีมีการศึกษาในเด็กอายุ 6 เดือน ถึง 14 ป ที่

ไดรับยาปฏิชีวนะ พบวา S. boulardii ยังสามารถลด

การเกิด AAD ไดรอยละ 15 (RR = 0.3, 95% CI 0.2-

0.7) และลดการเกิด CDAD ไดรอยละ 14 (RR = 0.2, 

95% CI 0.07-0.5) (Kotowska et al., 2005) ผล

การศึกษาเหลาน้ีสอดคลองกับผลการศึกษาแบบ 

meta-analysis ในป พ.ศ. 2548 จากผูปวยทั้งส้ิน 

1,076 ราย พบวา S. boulardii ลดความเส่ียงในการ

เกิด AAD ไดรอยละ 10.5 (RR = 0.43, 95% CI 0.23-

0.78) (Szajewska and Mrukowicz, 2005) และผล

การศึกษาแบบ Meta-analysis ในป พ.ศ. 2553 ใน

ผูปวย 5,029 ราย พบวา S. boulardii สามารถ

ปองกันการเกิด AAD ไดอยางมีนัยสําคัญ (RR = 0.47, 

95% CI 0.35-0.63, P<0.001) (McFarland, 2010) 

 

การใชเชื้อสูตรผสม (combination) 

มีการทดสอบการได รับ โปรไบโอติก  L. 

acidophilus (สายพันธุ CUL60 และ CUL21) และ 

Bifidobacterium spp. 2 สายพันธุ ในขนาด 25×109 

CFU ตอแคปซูล เปรียบเทียบกับยาหลอก หลังไดรับยา

ปฏิชีวนะเพื่อทําลายเช้ือ H. pyroli ผลการทดสอบ 

พบวา การไดรับโปรไบโอติกมีอุบัติการณการเกิดเช้ือดื้อ

ยาปฏิชีวนะนอยกวากลุมที่ ไดรับยาหลอกอยางมี

นัยสําคัญ (Plummer et al., 2005) นอกจากน้ียังมีผล

จากการศึกษาของ Madden et al. ซ่ึงใชโปรไบโอติก 

ชนิดเดียวกันเพื่อใชปองกันการเกิด AAD พบวา กลุมที่

ไดรับโปรไบโอติก ตรวจพบเช้ือกลุมที่ไมใชออกซิเจนกอ

โรคไดนอยกวากลุมที่ไดรับยาหลอก แตอยางไรก็ตาม

การศึกษาน้ีเปนการทดสอบเบื้องตนในอาสาสมัครเพียง 

30 รายเทาน้ัน (Madden et al., 2005) 

 การใชโปรไบโอติกในเด็กสามารถปองกันการ

เกิด AAD ไดดี เห็นไดจากการศึกษาแบบ meta-

analysis ในป พ.ศ. 2549 ในเด็ก 766 ราย พบวา 

สามารถลดความเส่ียงของการเกิด AAD จากรอยละ 

28.5 ลงเหลือรอยละ 11.9 (RR = 0.44, 95% CI 

0.25-0.77) เม่ือแยกพิจารณาโปรไบโอติกแตละชนิด 

พบวา เช้ือแตละชนิดยังคงลดความเส่ียงในการเกิด 

AAD เม่ือเปรียบเทียบกับยาหลอกไดเชนเดียวกัน ดังน้ี 

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), หรือ B. lactis และ 

Streptococcus thermophillus (เด็ก 157 ราย, RR 

= 0.5, 95% CI 0.3-0.95) (Szajewska et al., 2006) 

ซ่ึงผลที่ไดน้ีสอดคลองกับการศึกษาในผูใหญ ท่ีมีขอมูล

การศึ กษาแบบ meta-analysis เพื่ อประ เ มิน

ประสิทธิภาพของ Lactobacillus spp. และ 

Saccharomyces spp. ในผูปวยจํานวน 881 ราย 

พบวา โปรไบโอติกดังกลาวลดความเส่ียงของการเกิด 

AAD ได (RR = 0.40, 95% CI 0.27-0.57) 

(Cremonini et al., 2002) 

ในป พ.ศ. 2553 มีการทดลองทางคลินิกใน

ประเทศไทย ของโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร 

เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ L. 

acidophilus และ B. bifidum อยางละ 1×109 CFU 

ตอแคปซูล ในการปองกันการเกิด AAD โดยให

รับประทานวันละ 3 ครั้ง นาน 14 วัน พบวา รอยละ 

11.5 ของกลุมท่ีไดรับโปรไบโอติกเกิด AAD ในขณะที่

กลุมที่ไดรับยาหลอกไมพบการเกิด AAD เลย (P = 

0.246) การศึกษาน้ีสรุปวา การใหโปรไบโอติกดังกลาว 

ไมสามารถปองกันการเกิด AAD และ CDAD ได 

(Iamharit and Harnsomburana, 2010) ทั้งน้ี

สามารถตั้งขอสังเกตไดวา โปรไบโอติกที่ใหแกผูปวยใช

ขนาดต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาอ่ืน นอกจากน้ี

การ ใหย าปฏิ ชีวนะควบคู กับโปรไบโอติ ก จะลด

ประสิทธิภาพของโปรไบโอติกน่ันเอง แตขอสรุปของทีม

วิจัยก็ยังมีความนาสนใจวาโปรไบโอติกสายพันธุที่ใช

ศึกษา ไมมีประสิทธิภาพในการปองกันการเกิด AAD 

จริง 

 ในป พ.ศ. 2555 มีการศึกษาท่ีใช L. casei 

และ B. breve (โปรไบโอติก 1 กรัมมีเช้ือ จํานวน 

6.1×108 CFU) เพื่อใชรักษา AAD พบวา โปรไบโอติก

ไมสามารถรักษาอาการ AAD ได ทั้งน้ีเน่ืองจากขนาด

และความถี่ของการไดรับโปรไบโอติกที่ใชในการศึกษา

ไมเหมาะสม หรือเช้ือจุลินทรียทั้งสองตัว ทนสภาวะใน

ทางเดินอาหารไดคอนขางนอย คือ สามารถรอดชีวิตได

เพียงรอยละ 10 และ 30 ตามลําดับ (De Souza and 

Jorge, 2012) นอกจากน้ีในขณะที่ผูปวยไดรับยา

ปฏิชีวนะ มีการใหโปรไบโอติกที่ เตรียมในรูปแบบ 

โยเกิรต Bio yogurt (Str. thermophillus, L. 

acidophilus, B.anamalis subsp. lactus), 

Commercial yogurt (Str. thermophillus, L. 

delbrueckii subsp. bulgaris) ซ่ึงทั้งสองกลุมจะไดรับ

โปรไบโอติก 1×109 CFU ตอกรัมของโยเกิรตเทากัน 

เปรียบเทียบกับกลุมที่ไมไดรับโยเกิรต พบการเกิด AAD 

รอยละ 7 11 และ 14 ตามลําดับ (P = 0.17) แสดงให

เห็นวา  โยเ กิร ตที่ มีส วนผสมของ โปรไบโอติ กใน

การศึกษาน้ีไมสามารถปองกันการเ กิด 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 รับประทานวันละ 2 ครั้ง นาน 1 สัปดาห 

หลังจากหยุดยาปฏิชีวนะแลว การเกิด AAD พบไดใน

กลุมที่ไดรับเครื่องดื่มที่ไมมีสวนผสมของโปรไบโอติก 

มากกวากลุมที่ไดรับโปรไบโอติก (P = 0.007) กลาวคือ 

เครื่องดื่มที่มีสวนผสมของโปรไบโอติกน้ี สามารถลด

ความเส่ียงในการเกิด AAD ไดรอยละ 21.6 และ

สามารถลดความเส่ียงของ CDAD ไดรอยละ 17 (P = 

0.001) (Hickson et al., 2007) 

 มีการศึกษาแบบ meta-analysis จาก 6 

การศึกษา (ผูปวยเด็กอายุ 0-18 ป จํานวน 707 ราย) 

พบขอดีของการไดรับโปรไบโอติกที่เหนือกวายาหลอก

อยางมีนัยสําคัญ (RR = 0.43, 95% CI = 0.25-0.75) 

กลาวคือ สามารถลดการเกิด AAD ได และมี 4 

การศึกษาที่แสดงใหเห็นวา เม่ือผูปวยไดรับโปรไบโอติก 
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อยางนอย  5×109 CFU ตอวัน (5.5 ถึง 40×109 

Lactobacillus GG, L. sporogens หรือ S. 

boulardii) สามารถปองกันการเกิด AAD ได (RR = 

0.36, 95% CI = 0.25-0.53) และไมพบรายงานอาการ

ขางเคียงที่รุนแรง (Johnston et al., 2006) ซ่ึงกอน

หนาน้ี มีการศึกษาแบบ Meta-analysis เชนเดียวกัน 

(งานวิจัย 9 เรื่อง, ผูปวย 1,214 ราย) แตทําการศึกษา

การใช S. boulardii พบวาสามารถปองกันการเกิด 

AAD ได (RR = 0.39, 95% CI = 0.25-0.62; 

P<0.001) และกลุมที่ไมใชยีสต (L. acidophilus, L. 

bulgaricus, E. faecium SF68, B. longum, 

Lactobacillus GG) ใหผลสอดคลองกัน (RR = 0.34, 

95% CI = 0.19-0.61; P<0.01) เม่ือเปรียบเทียบกับยา

หลอก (D’Souza et al., 2002) 

 จากขอมูลการศึกษาแบบ 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) พบวา โปรไบโอติก (Lactobacillus, 

Bifidobacterium, Saccharomyces, 

Streptococcus, Enterococcus, และ /หรือ 

Bacillus) ลดการเกิด AAD ไดอยางมีนัยสําคัญ (RR = 

0.58, 95% CI = 0.50-0.68; P<0.001) แตอยางไรก็

ตามยังไมเพียงพอที่จะพิจารณาความเก่ียวของของ

ประชากร คุณสมบัติของยาปฏิชีวนะ และรูปแบบของ

โปรไบโอติก (Hempel et al., 2012) ซ่ึงขอมูลจาก

การศึกษาน้ีสอดคลองกับการศึกษาในปเดียวกันของ 

Videlock and Cremonini (2012) ซ่ึงเปนการศึกษา

แบบ meta-analysis เชนเดียวกัน โดยรวบรวม

การศึกษาจํานวน 34 เรื่อง (ผูปวยจํานวน 4,138 ราย) 

พบวา โปรไบโอติกสามารถปองกันการเกิด AAD ได 

(RR = 0.53, 95% CI = 0.44-0.63) เม่ือเปรียบเทียบ

กับยาหลอก และเม่ือแยกพิจารณาตามปจจัยตาง ๆ 

ไดแก ชนิดของโปรไบโอติก อายุของผูปวย ระยะเวลา

การใชยาปฏิชีวนะและโปรไบโอติก ความเส่ียงตอการ

เกิดความลําเอียง (risk of bias) และการบริหารโปร

ไบโอติก ผลที่ไดยังคงมีนัยสําคัญเชนเดิม แสดงใหเห็น

วา โปรไบโอติกมีคุณสมบัติในการปองกันการเกิด AAD 

ได (Videlock and Cremonini, 2012) ขอมูลจาก

การศึกษากอนหนาน้ีก็ใหผลไปในทิศทางเดียวกัน โดย

ขอมูลจาก Meta-analysis จากงานวิจัย 25 เรื่อง 

แสดงให เห็นวา  โปรไบโอติก  (S. boulardii, L. 

rhamnosus GG, และ Probiotic mixtures) ลดความ

เส่ียงของการเกิด AAD ไดอยางมีนัยสําคัญ (RR = 

0.43, 95% CI = 0.31-0.58, P<0.001) และสามารถ

ลดความเส่ียงของ CDAD ได (RR = 0.59, 95% CI 

0.41-0.85; P = 0.005) ในขณะที่ S. boulardii 

เทาน้ันที่สามารถปองกันการเกิด CDAD ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ (McFarland, 2006) และสอดคลองกับ

การศึกษาของ Avadhani and Miley (2011) วา  

โปรไบโอติกสามารถลดความเส่ียงของการเกิด AAD ได 

(RR = 0.56, 95% CI = 0.44-0.71) และสามารถลด

ความเส่ียงของ CDAD ได (RR = 0.29, 95% CI = 

0.18-0.46) (Avadhani and Miley, 2011) 

 ยังไมมีการศึกษาที่แนชัด เก่ียวกับขนาดของ

โปรไบโอติกที่เหมาะสม และระยะเวลาในการใชในการ

ใชแตละครั้ง แตผลิตภัณฑสวนใหญในทองตลาดใช

ขนาด 106 CFU จนถึง 1012 CFU (Verna and 

Lucak, 2010) แตอยางไรก็ตามชนิดและสายพันธุของ

โปรไบโอติกที่แตกตางกัน สงผลใหประสิทธิภาพในการ

ปองกันและรักษา AADแตกตางกันดวย 

 

ความปลอดภัยของโปรไบโอติก 

 การศึกษาสวนใหญไมพบอาการขางเคียงที่

รุนแรงจากการใชโปรไบโอติก แตมีบางการศึกษาพบ
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การติดเช้ือที่เกิดจากโปรไบโอติก (Land et al., 2005) 

คือ กอใหเกิดการเกิดติดเช้ือในกระแสเลือด กลามเน้ือ

หัวใจอักเสบ หรือเกิดความบกพรองทางภูมิคุมกัน 

โดยเฉพาะการใชโปรไบโอติกในผูปวยตับออนอักเสบ

รุนแรงเฉียบพลัน (severe acute pancreatitis) โดย

กลุมที่ไดรับโปรไบโอติกสูตรผสม 6 ชนิด ไดแก 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) ทั้งน้ี

เ น่ื อ ง จ าก โป ร ไบ โ อติ กจะ เ กิ ด การ เ ค ล่ื อนย า ย 

(translocation) เขาสูกระแสเลือดผูปวยตับออน

อักเสบรุนแรงเฉียบพลันไดมากกวาคนไขปกติ แต

อยางไรก็ตาม ยังไมมีรายงานการเกิดผลขางเคียงที่

รุนแรงน้ีในคนไขปกติ (Verna and Lucak, 2010) 

ดังน้ันผูปวยตับอักเสบรุนแรงจึงควรระมัดระวังการใช

โปรไบโอติก เพื่อหลีกเล่ียงการเกิดผลขางเคียงดังกลาว 

 

บทสรุป 

 มีหลายการศึกษาพยายามอธิบายประโยชน

ของโปรไบโอติกในการปองกันและรักษา AAD ขอมูล

จากการศึกษาสวนใหญแสดงใหเห็นวา การใชโปรไบโอ

ติกสามารถปองกันการเกิด AAD ไดจริง ซ่ึงชนิดของ

โปรไบโอติกที่แตกตางกัน ใหผลการปองกันและรักษา 

AAD ที่แตกตางกันดวย แตอุบัติการณของ AAD ที่พบ

ได ไมมากนักและความรุนแรงของการเ กิด AAD 

คอนขางแปรปรวนในผูปวยแตละราย ดังน้ัน การให

ผูปวยทุกรายที่ใชยาปฏิชีวนะไดรับโปรไบโอติกรวมดวย

เสมอ อาจไมคุมคา อยางไรก็ตามโปรไบโอติกก็เปนอีก

ทางเลือกหน่ึงที่ใชในการปองกันและรักษา AAD ได

อยางมีประสิทธิภาพ 
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