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บทคัดย่ อ
การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลของโยเกิ ร์ตที่ มี Lactobacillus fermentum SD11 ต่อเชื้ อฟั นผุ mutans
streptococci (MS) และเชื้อราในน้ าลาย โดยทาการศึกษาในอาสาสมัคร 43 คน (อายุเฉลี่ย 21.86 ±0.83 ปี ) ถูกสุ่ มเป็ น 2
กลุ่มคือ กลุ่มศึ กษาได้รับโยเกิร์ตที่ มี L. fermentum SD11 และกลุ่มควบคุมได้รับโยเกิร์ตที่ มี L. bulgaricus โดยทั้งสอง
กลุ่มได้รับโยเกิ ร์ตวันละ 1 ครั้งทุกวันเป็ นเวลา 1 เดื อน ทาการเก็บตัวอย่างน้ าลายสาหรับเพาะเลี้ยง MS, lactobacilli
และ เชื้อราก่อนการได้รับโยเกิร์ตและหลังได้รับโยเกิร์ตครบ 1 เดือน ผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มศึกษาพบปริ มาณ MS
และเชื้อราลดลงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับค่าเริ่ มต้นและพบ MS ในกลุ่มศึกษาน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้พบการเพิ่มขึ้นของ lactobacilli อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติท้ งั ในกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม
และไม่พบว่ามีผลข้างเคียงใดๆ บ่งชี้ วา่ โพรไบโอติก L. fermentum SD11 น่าจะมีประโยชน์ในการใช้ป้องกันโรคใน
ช่องปาก
ABSTRACT
The objective was to evaluate the effect of yogurt contained Lactobacillus fermentum SD11 on salivary
mutans streptococci (MS) and yeasts. Total 43 volunteers (mean aged 21.86±0.83 years) were recruited and randomly
assigned to either study or control group. Study group received yogurt contained L. fermentum SD11 and control
group received yogurt contained L. bulgaricus once daily for 1 month. MS, lactobacilli and yeasts were counted using
quantitative differential culture at baseline and after administration period. Results showed statistically significant
reduction of MS and yeasts counts were found in the study group compared to baseline, and MS in the study group
was significantly lower than the control group. A significant increase of lactobacilli was observed in both study and
control groups. No negative side effect was found in both groups. It indicated that L. fermentum SD11 may be a
useful probiotic for prevention of oral diseases.
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ปากของเด็กที่ปราศจากฟันผุ (Piwat et al., 2010) นามา
ผสมในนม ให้อาสาสมัครทานเป็ นเวลา 1 เดือนพบว่า
สามารถลด mutans streptococci ในช่องปากได้อย่างมี
นัยสาคัญ และความสามารถในการลดเชื้ อสามารถคง
อยู่ถึง 4 สัปดาห์ หลังหยุดทานนม รวมทั้งยังสามารถ
ตรวจพบ L. paracasei SD1 ในช่องปาก 4 สัปดาห์หลัง
หยุดทานนมได้ นอกจากนี้ พบว่าไม่พบผลข้างเคียงเช่น
ท้อ งอื ด ท้อ งเสี ย อาเจี ย น ปวดท้อ ง และอาการอื่ น ๆ
หลัง จากได้ รั บ นมที่ มี ส่ ว นผสมของโพรไบโอติ ก
L. paracasei SD1 (Teanpaisan et al., 2014; Ritthagol
et al., 2014)
L. fermentum SD11 เป็ นเชื้ อแบคที เรี ยใน
กลุ่มของจุลินทรี ยป์ ระจาถิ่น (normal flora) ที่นามาจาก
ช่ อ งป ากของเด็ ก ที่ ป ราศจากฟั น ผุ เ ช่ น เดี ยวกั บ
L. paracasei SD1 จากการศึ ก ษาทางห้ อ งปฏิ บัติ ก าร
พบว่า L. fermentum SD11 มี ค วามสามารถเป็ นโพร
ไบโอติ ก ที่ ใ ช้ ป้ องกั น การเกิ ด โรคในช่ อ งปากได้
ดังต่อไปนี้ สามารถยับยั้งการเจริ ญเติบโตของ S. mutans
ผลิ ต กรดได้ น้ อ ยกว่ า แบคที เรี ยในสายพั น ธุ์ อื่ น ๆ
(Teanpaisan et al., 2011; Piwat et al., 2012) และจาก
การศึ กษาทางห้องปฏิ บัติการคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ นทร์ พ บว่ า L. fermentum
SD11 สามารถสร้ างสารแบคที ริ โ อซิ น (bacteriocin)
ซึ่ งสามารถยับยั้งเชื้ อ S. mutans, S. sobrinus, Candida
albicans, P. gingivalis, และ A. actinomycetemcomitans
นอกจากนี้ เชื้อ L. fermentum SD11 มีความสามารถใน
การยึดติดโดยสามารถเข้าสู่เซลล์ได้ดี
จึ ง เป็ น ที่ ม าของการศึ กษ านี้ ใน การน า
L. fermentum SD11 ม าศึ กษ าใน อ าส าส มั ค ร เพื่ อ
ประเมินผลในการยับยั้ง mutans streptococci และเชื้ อ
ราในช่องปาก ซึ่ งการศึ กษานี้ เป็ นการศึ กษาทางคลินิก
ในขั้น แรก (phase I clinical trial) ของสายพัน ธุ์ โ พร
ไบโอติ ก ชนิ ด ใหม่ โดยเลื อ กใช้รู ป แบบผลิ ต ภัณ ฑ์
โยเกิ ร์ตโดยท าการเปรี ย บเที ยบกับ เชื้ อ L. bulgaricus
ซึ่ งเป็ นเชื้ อโพรไบโอติกที่ พบว่ามีประโยชน์ต่อระบบ

บทนา
โรคฟั น ผุ เป็ นโรคที่ เป็ นปั ญ หาส าคัญ โรค
หนึ่ งของประเทศไทย โรคฟันผุเกิ ดจากการเสี ยสมดุล
ระหว่างปั จจัยก่ อโรคกับ ปั จจัยป้ องกันโรค ซึ่ งปั จจัย
สาคัญหนึ่ งในการทาให้เกิดโรคคือ เชื้อก่อโรคฟันผุ จึง
เกิ ดแนวคิ ดในการนาโพรไบโอติกมาใช้ในการยับยั้ง
เชื้ อ ก่ อ โรคฟั น ผุ ซึ่ งได้ รั บ ความสนใจมากขึ้ นใน
ปั จจุบนั
โพรไบโอติ ก (Probiotic) คื อ จุ ลิ น ทรี ย ์ที่ มี
ชีวติ เมื่อได้รับในปริ มาณพอเหมาะจะส่งผลให้เกิดผลดี
ต่อ ร่ างกาย (FAO/WHO, 2002) การศึ กษาในปั จจุ บัน
เห็ นประโยชน์ในการใช้โพรไบโอติ กในการป้ องกัน
และรั กษาโรคต่างๆมากมาย เช่ น โรคระบบทางเดิ น
อาหาร (Schultz, Sartor, 2002) โรคระบบทางเดิ น
หายใจ (Singh et al., 2010) การติดเชื้อราในช่องคลอด
(Strus et al., 2005) เป็ นต้น ในช่ วงทศวรรษที่ ผ่านมา
ได้มีการศึกษานาโพรไบโอติกมาใช้ประโยชน์ในช่อง
ปากเช่ น การป้ องกั น โรคฟั นผุ การป้ องกั น และ
รักษาการติดเชื้อราในช่องปาก โรคปริ ทนั ต์ และภาวะ
ก ลิ่ น ป า ก (Stamatova, Meurman, 2005; Haukioja,
2010)
โ ด ยจ าก ก าร ศึ ก ษ าเชื้ อ โ พ ร ไบ โ อ ติ ก
L. reuteri และ L. rhamnosus GG สามารถลด mutans
streptococci ในช่องปากได้ (Nase et al., 2001; Nikawa
et al., 2004; Caglar et al., 2006) แต่ เชื้ อ โพรไบโอติ ก
L. rhamnosus GG และ L. reuteri สามารถอยู่ใ นช่ อ ง
ปากเพียงชัว่ คราวเท่านั้น หากต้องการหวังผลให้เชื้อนี้
มี ก ารคงอยู่ใ นช่ อ งปากจ าเป็ นต้อ งทานเป็ นประจ า
อาจเนื่ อ งจากเชื้ อ ดัง กล่ า วไม่ ไ ด้มี แ หล่ ง ก าเนิ ด จาก
ช่องปาก จึงไม่สามารถเกาะติดเยื่อบุผิวในช่องปากและ
สามารถเข้าสู่ เซลล์ได้ดี ทาให้ไม่สามารถดารงอยู่ได้
นาน (Yil-Knuuttila et al., 2006; Caglar et al., 2009)
จึงได้มีการศึกษาเพื่อหาสายพันธุ์ที่เหมาะสม
เพื่อนามาใช้เป็ นโพรไบโอติกในช่องปาก โดยได้มีการ
น าเชื้ อ โ พ ร ไ บ โ อ ติ ก L. paracasei SD1 ซึ่ ง เป็ น
แบคที เรี ยในกลุ่มของ normal flora ที่ แยกมาจากช่ อง
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ทางเดิ น อาหารและนิ ย มใช้ใ นการผลิ ต โยเกิ ร์ ต ตาม
ท้องตลาดทัว่ ไป

ควบคุ ม จะเติ ม หั ว เชื้ อ L. bulgaricus 0.5% (v/v) ใน
ปริ ม าณ 50 มิ ล ลิ ลิ ต รลงในนม 100 มิ ล ลิ ลิ ต ร ส่ ว น
โยเกิร์ตศึกษาจะเติมหัวเชื้อ L. fermentum SD11 0.05%
(v/v) ในปริ มาณ 50 มิลลิลิตรลงในนม 100 มิลลิลิตร
จากนั้นโยเกิ ร์ตทั้งสองจะได้รับการบ่ มที่ อุณหภูมิ 45
องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 6 ชั่วโมง หรื อจนกว่าค่า pH
ในโยเกิร์ตเท่ากับ 4.5 โดยควบคุมให้มีปริ มาณเชื้อของ
โยเกิร์ตควบคุมและโยเกิร์ตศึกษาให้มีเชื้ออยูท่ ี่มากกว่า
107 CFU/ml และหลังจากนั้นเก็บโยเกิ ร์ตที่ ได้ในตูเ้ ย็น
อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส
กลุ่มตัวอย่ าง
ก า ร ศึ ก ษ า นี้ ผ่ า น ก า ร พิ จ า ร ณ า จ า ก
คณะกรรมการจริ ยธรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ ก่ อ นเริ่ ม ท างานวิ จัย
(ใบรับรองการตรวจสอบจริ ยธรรม EC5708-28-L-HR)
กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งเป็ น อ าส าส มั ค รเข้ า ร่ วม
โครงการทั้งหมด 43 คน อายุระหว่าง 20-21 ปี โดยมี
เกณฑ์คดั ออกกลุ่มตัวอย่างดังนี้ มีโรคประจาตัวที่มีผล
ต่อภูมิ คุม้ กัน มี ป ระวัติ การแพ้น มวัวและหรื อน้ าตาล
แลคโตส พบจ านวนฟั น ผุ ในช่ อ งปากมากกว่า 2 ซี่
สู บบุหรี่ มีประวัติการใช้ย าต้านจุลชี พมาก่อนเข้าร่ วม
โครงการในเวลาอย่างน้อย 2 สัปดาห์ มี ประวัติ ทาน
ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกหรื อไซลิทอลเป็ นประจาและ
ติดเครื่ องมือจัดฟันแบบติดแน่น
วิธีการศึกษา
การศึกษานี้ ได้ออกแบบการวิจยั เป็ น double
blinded randomized placebo-controlled study design
โด ยกลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งจะถู ก สุ่ ม เข้ า กลุ่ ม ศึ กษ าห รื อ
กลุ่มควบคุม
กลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุมจะได้รับโยเกิ ร์ต
ที่ ท าง ค ณ ะ ผู ้ วิ จั ย ไ ด้ จั ด เต รี ย ม ไ ว้ ใ ห้ ป ริ ม าณ
100 มิ ล ลิ ลิ ต ร/วัน โดยทาน ทุ กวัน วัน ละ 1 ครั้ ง
โดยคณะผูว้ ิจยั จะนาไปให้แก่ผูเ้ ข้าร่ วมการศึ กษาทาน
ในตอนเช้าของทุกวันและสังเกตว่าผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษา
ได้รั บ ประทานจนหมด รวมระยะเวลารั บ ประทาน
ทั้งหมด 1 เดื อน โดยโยเกิ ร์ตทั้งสองชนิ ดจะบรรจุใน

วัตถุประสงค์
เพื่อทดสอบผลของโยเกิร์ตที่มีส่วนประกอบ
ของโพรไบโอติ ก L. fermentum SD11 ต่ อ mutans
streptococci และเชื้ อ ราในช่ อ งปากอาสาสมัค ร และ
ป ระเมิ น ผลข้ า งเคี ยงจากการ ได้ รั บ โยเกิ ร์ ตที่ มี
โพรไบโอติก L. fermentum SD11
วิธีการวิจยั
การศึกษานี้ ได้ออกแบบการวิจยั เป็ น double
blinded randomized placebo-controlled study design
โดยศึกษาในกลุ่มอาสาสมัคร
การเตรียมโยเกิร์ต
กลุ่มศึ กษาจะได้รับ โยเกิ ร์ตที่ เตรี ยมจากเชื้ อ
L. fermentum SD11 กลุ่มควบคุมได้รับโยเกิร์ตที่เตรี ยม
จากเชื้ อ L. bulgaricus ซึ่ งเป็ นเชื้ อ ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต โยเกิ ร์ ต
โดยทั่ว ไปในท้อ งตลาด โดยโยเกิ ร์ ต ทั้ง สองชนิ ด มี
ขั้นตอนเตรี ยมดังนี้
การเตรี ยมหั ว เชื้ อ โดยน าเชื้ อแบคที เรี ย
L. bulgaricus แล L. fermentum SD11 เพาะเลี้ ยงบน
อาหาร MRS agar น าไปบ่ ม ที่ 37 องศาเซลเซี ย ส ที่
สภาวะไร้ อ ากาศเป็ นระยะเวลา 48 ชั่ว โมง จากนั้ น
เพาะเลี้ ย งในอาหาร MRS broth ที่ อุ ณ หภู มิ 37 องศา
เซลเซียส ในสภาวะไร้อากาศ เป็ นระยะเวลา 48 ชัว่ โมง
นามาปั่ นล้างด้วย NaCl 0.85% ที่ ความเร็ ว 5000 รอบ
ต่อ นาที เป็ นเวลา 5 นาที ท าการควบคุ ม อุณ หภู มิ ที่ 4
องศาเซลเซี ยส ทาการ เจือจางด้วย 0.85% ให้มีจานวน
เชื้ อ L. bulgaricus ประมาณ 3×10 40 CFU/ml และ
จานวนเชื้อ L. fermentum SD11 3.2×1050 CFU/ml และ
น าสารละลายเชื้ อ Lactobacillus ที่ ไ ด้น้ ี ไปใช้ในการ
เตรี ยมโยเกิร์ตต่อไป
การเตรี ย มโยเกิ ร์ ต โดยน านมสดพาสเจอร์
ไรส์ ม าบ่ ม ที่ อุ ณ หภู มิ 45 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 15
นาที จากนั้น เติ ม หั ว เชื้ อ โยเกิ ร์ ต ดัง ต่ อ ไปนี้ โยเกิ ร์ ต
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ขวดแก้วที่ มีฉลากระบุ ชื่อผูเ้ ข้าร่ วมการศึ กษา เพื่อให้
ผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษาไม่ทราบว่าตนเองอยูก่ ลุ่มใด
ในระหว่างการศึกษาผูเ้ ข้าร่ วมการศึกษาต้อง
ไม่ ได้รั บ ยาปฏิ ชีวนะ น้ ายาบ้วนปากที่ มี ฤ ทธิ์ ฆ่ าเชื้ อ
ผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกชนิ ดอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ไซลิทอล
และการรักษาทางทันตกรรม
คณะผู ้วิ จัย จะติ ด ตามผลข้างเคี ย งจากการ
รั บ ประทานโยเกิ ร์ ต จากผู ้เข้า ร่ ว มการศึ ก ษาทุ ก วัน
โดยการสอบถามอาการคลื่ น ไส้ อาเจี ย น ปวดท้อ ง
ท้องเสี ย ท้องผูก และอาการอื่นๆ ทาการบันทึ กอาการ
ข้างเคียงในแบบบันทึ กทุกวัน หากมีอาการที่ สงสัยว่า
เกิ ดจากโยเกิ ร์ตที่ คณะผูว้ ิจยั จะให้หยุดรับประทานโย
เกิร์ต ตรวจสอบและทาการแก้ไขปั ญหา
การประเมินปริมาณเชื้อจุลชีพ
การเก็บตัวอย่างน้ าลาย 2 ช่ วงคื อ ค่าเริ่ มต้น
ก่อนได้รับโยเกิร์ตและวัดถัดไปหลังได้รับโยเกิร์ตครบ
1 เดื อน ซึ่ งตัวอย่างน้ าลายจะถูกเก็บโดยวิธี oral rinse
method คือบ้วนเก็บด้วยน้ าเกลือ นาตัวอย่างที่ เก็บได้
ไปปั่ นเก็บตะกอนและนามาทา serial dilution จากนั้น
นามาเพาะเลี้ยงเชื้อบนอาหารคัดเลือกชนิดแบคทีเรี ยซึ่ง
ได้ แ ก่ Mitis salivarius bacitracin agar ส าห รั บ เชื้ อ
mutans streptococci MRS agar ส า ห รั บ เ ชื้ อ
lactobacilli และ Sabouraud Dextros agar ส าหรั บ เชื้ อ
รา ท าการเลี้ ยงเชื้ อ mutans streptococci ใน candle jar
เชื้ อ lactobacilli ใน anaerobic chamber และเชื้ อ ราใน
aerobic chamber โดยทั้ งห ม ดท าการเพ าะเลี้ ยงที่
อุ ณ หภู มิ 37°C เป็ นเวลา 48 ชั่ว โมง โคโลนี ข องเชื้ อ
ต่างๆในอาหารเลี้ยงเชื้อจะถูกจาแนกตามรู ปร่ างภายใต้
กล้อ งจุ ล ทรรศน์ ก าลัง ขยาย 10 เท่ า และนั บ จ านวน
โคโลนี โดยค่าที่ออกมาจะเป็ น CFU/ml
การวิเคราะห์ ข้อมูล
สถิ ติ เชิ ง พรรณนา ได้แ ก่ ข้อ มู ล โดยทั่ว ไป
ของผู ้เ ข้ า ร่ วมการศึ ก ษา ผลข้ า งเคี ย งจากโยเกิ ร์ ต
เปรี ยบเที ยบความแตกต่างของเพศระหว่างกลุ่มศึ กษา
และกลุ่มควบคุมโดยใช้สถิติ Chi-square test และจาก
ทดสอบ การกระจายข้ อ มู ล ของป ริ มาณ mutans

streptococci lactobacilli และเชื้ อราด้วย Shapiro-wilk
test พ บ ข้ อ มู ล มี การกระจายไม่ ป กติ จึ ง ท าการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างปริ มาณ mutans streptococci
lactobacilli และเชื้ อ ราระหว่า งกลุ่ ม ศึ ก ษาและกลุ่ ม
ควบคุ ม โดยใช้ส ถิ ติ Mann-whitney U-test ส่ ว นการ
เปรี ยบเทียบความแตกต่างปริ มาณ mutans streptococci
lactobacilli และเชื้ อ ราระหว่า งค่ า เริ่ ม ต้น ก่ อ นได้รั บ
โยเกิ ร์ตและหลังได้รับโยเกิ ร์ตโดยใช้สถิ ติ Wilcoxan
signed rank test
ผลการวิจยั
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การวิ จั ย มี อ าสาสมัค รทั้ งหมด
จานวน 43 แบ่งเป็ นกลุ่มศึกษา 21 คน กลุ่มควบคุม 22
คน แบ่ ง เป็ นเพศชาย 12 คนและเพศหญิ ง 31 คน มี
ค่าเฉลี่ยอายุ 21.86 ±0.83 ปี (ตารางที่ 1)
น อ ก จ าก นี้ ป ริ ม าณ mutans streptococci
lactobacilli และเชื้ อราที่ ค่าเริ่ มต้น ระหว่างกลุ่มศึ กษา
และกลุ่มควบคุ มไม่แตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญ ทาง
สถิติเช่นกัน (ตารางที่ 2)
หลังได้รับโยเกิร์ตครบ 1 เดือนพบว่าในกลุ่ม
ศึ ก ษามี ก ารลดลงของปริ มาณ mutans streptococci
อ ย่ า ง มี นั ย ส าคั ญ ท างส ถิ ติ จ าก ค่ า 2 .8 0± 1 .4 1
log10CFU/mlเป็ นค่า 0.78±1.19 log10CFU/ml และพบ
การลดลงของปริ มาณ เชื้ อราจากค่ า 1.81±1.81
log10CFU/ml เป็ นค่า 0.54±1.00 log10CFU/ml ในขณะ
ที่ ก ลุ่ ม ควบคุ ม พบปริ ม าณ mutans streptococci และ
เชื้ อราไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างค่า
เริ่ มต้นและหลังได้รับโยเกิร์ต
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นอกจากนี้ ยงั พบว่าหลังได้รับโยเกิร์ตครบ 1
เดื อ นพบปริ ม าณ mutans streptococci ในกลุ่ ม ศึ ก ษา
(0.78±1.19 log10 CFU/ml) น้ อ ยกว่ า กลุ่ ม ควบ คุ ม
(3.48±1.58 log10CFU/ml) อย่างมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ
ส่ ว นเชื้ อราไม่ พ บความแตกต่ า งอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
ระหว่างกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 แสดงค่ าเฉลี่ ยและค่ าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ปริ มาณ mutans streptococci lactobacilli
และเชื้อราที่ค่าเริ่ มต้นและหลังได้รับ
โยเกิร์ต ครบ 1 เดือน
ชนิดเชื้ อ

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนผูเ้ ข้าร่ ว มวิจัย แบ่ ง ตามเพศ
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของอายุ
ฟันผุอุดถอน และความเป็ นกรดเป็ นเบส
ของน้ าลายที่ค่าเริ่ มต้น
ชนิดตัวแปร

ทั้งหมด

กลุ่ม
ศึกษา

กลุ่ม
ควบคุม

Pvalue

เพศ † :
- เพศชาย (คน)
- เพศหญิง (คน)
อายุ € (ปี )

12
31
21.86 ±0.83

6
15
21.81 ±0.81

6
16
21.91 ±0.87

0.924

3.09 ±3.08

3.05 ±3.20

3.14 ±3.04

0.844

4.56 ±5.12

4.48 ±4.80

4.64 ±5.52

1.000

7.08 ±0.43

6.98 ±0.40

7.18 ±0.45

0.144

ฟันผุ อุด ถอน €
(ซี่ )
ฟันผุ อุด ถอน €
(ด้าน)
ความเป็ น
กรดเบสของ
น้ าลาย €

0.688

ช่ วงเวลา

กลุ่ม
ศึกษา
2.80±1.41
0.78±1.19

กลุ่ม
ควบคุม
3.05±1.62
3.48±1.58

P-value†

Mutans
ค่าเริ่ มต้น
0.503
streptococci หลังได้รับ
0.000*
(log10CFU/ml) โยเกิร์ต
P-value €
0.001*
0.297
Lactobacilli ค่าเริ่ มต้น 6.55±1.30 5.93±0.95
0.313
(log10CFU/ml) หลังได้รับ 7.24±1.34 6.75±1.03
0.087
โยเกิร์ต
P-value€
0.002*
0.010*
Yeast
ค่าเริ่ มต้น 1.81±1.81 1.06±1.26
0.151
(log10CFU/ml) หลังได้รับ 0.54±1.00 0.21±1.01
0.948
โยเกิร์ต
P-value€
0.013*
0.148
† เปรี ยบเทียบกลุ่มศึกษาและกลุ่มควบคุม ด้วยสถิติการทดสอบ
Mann-Whitney U test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
€ เปรี ยบเทียบค่าเริ่ มต้นและหลังการได้รับโยเกิ ร์ต ด้วยสถิติทดสอบ
Wilcoxon Signed Ranks Test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
* มีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05)

จากการส ารวจอาการข้ า งเคี ย งจากการ
รั บ ประทานโยเกิ ร์ ต ไม่ พ บผูเ้ ข้าร่ ว มวิจัย ทั้งในกลุ่ ม
ศึ ก ษาและกลุ่ ม ควบคุ ม มี อ าการข้างเคี ย งใด ๆ หลัง
ได้รับโยเกิร์ตตลอดการศึกษา

† สถิติการทดสอบ Chi-square test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%
€ สถิติการทดสอบ Mann-Whitney U test ที่ระดับความเชื่อมัน่ 95%

พบการเพิ่มขึ้นของปริ มาณ lactobacilli อย่าง
มี นั ย ส าคัญ ในช่ ว งหลัง ได้รั บ โยเกิ ร์ ต ครบ 1 เดื อ น
เมื่ อ เที ย บกั บ ค่ า เริ่ มต้น ทั้ งในกลุ่ ม ศึ ก ษาและกลุ่ ม
ควบคุ ม โดยไม่ พ บความแตกต่ า งอย่า งมี นั ย ส าคัญ
ระหว่างปริ ม าณ lactobacilli ระหว่างกลุ่ ม ศึ ก ษาและ
กลุ่ ม ควบคุ ม ในช่ ว งหลังได้รั บ โยเกิ ร์ ต ครบ 1 เดื อ น
(ตารางที่ 2)

บทวิจารณ์
L. fermentum SD11 เป็ นเชื้ อโพรไบโอติ ก ที่
จาแนกจากช่ อ งปากเด็ ก ปราศจากฟั น ผุ (Piwat et al.,
2010) ซึ่ งในการศึ ก ษานี้ พบการลดลงของปริ ม าณ
mutans streptococci และเชื้ อ ราอย่างมี นั ย ส าคัญ ทาง
สถิ ติ ห ลัง ได้รั บ โยเกิ ร์ ต โพรไบโอติ ก L. fermentum
SD11 ติดต่อกันทุกวันเป็ นเวลา 1 เดื อน ซึ่ งสอดคล้อง
กันการศึกษาก่อนหน้านี้ ของ Teanpaisan et al. (2011)
ซึ่ งพ บ ว่ า L. fermentum SD11 ส ามารถลด เชื้ อ S.
mutans ได้อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ ในการศึ กษาทาง
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จึ ง มี ก ารคงอยู่ใ นช่ อ งปากไม่ ดี (Yil-Knuuttila et al.,
2006; Caglar et al., 2009) แต่ จากการศึ ก ษาการคงอยู่
ของเชื้ อโพรไบโอติก L. paracasei SD1 ซึ่ งเป็ นเชื้ อที่
จ าแนกในช่ อ งปากพบว่า สามารถตรวจพบเชื้ อ L.
paracasei SD1 ในช่ องปากแม้จะหยุดทานนมที่ มีเชื้ อ
L. paracasei SD1 เป็ นเวลา 4 สัป ดาห์ (Teanpaisan et
al., 2014; Ritthagol et al., 2014) ซึ่ งเชื้ อโพรไบโอติ ก
L. fermentum SD11 เป็ นเชื้ อที่ จาแนกในช่องปากเช่ น
กับเชื้อโพรไบโอติก L. paracasei SD1 จึงคาดว่าน่าจะ
มี ค วาม ส าม ารถ ใน การค งอ ยู่ ใ น ช่ อ งป ากได้ ดี
เช่นเดียวกัน ซึ่งควรมีการศึกษาต่อไปในอนาคต
ซึ่ งจากการศึ ก ษานี้ ไม่ พ บผลข้า งเคี ย งและ
ภ าว ะ แ ท ร ก ซ้ อ น จ าก ก าร ใ ช้ โ พ ร ไ บ โ อ ติ ก
L. fermentum SD11 ในระยะสั้น อย่างไรก็ ตามควรมี
การศึกษาความปลอดภัยสาหรับการใช้ในคนในระยะ
ยาวต่อไป

ห้องปฏิบตั ิการ (in vitro) นอกจากนี้ยงั ให้ผลสอดคล้อง
กับผลของโพรไบโอติก L. paracasei SD1 ซึ่ งเป็ นเชื้ อ
ที่ จาแนกจากช่ องปากเด็กปราศจากฟั นผุเช่นเดี ยวกัน
ซึ่ งพบการลดลงปริ ม าณ mutans streptococci ในช่ อ ง
ปากเช่ น กัน (Teanpaisan et al., 2014; Ritthagol et al.,
2014) ซึ่ งผลดังกล่าวอาจเนื่ องมาจากเชื้อโพรไบโอติก
L. fermentum SD11 เป็ นเชื้ อ โพรไบโอติ ก ที่ แ ยกจาก
ช่องปากจึ งมี คุณ สมบัติในการยึดเกาะได้ดีจึงแข่งขัน
แย่งพื้นที่ในการยึดเกาะกับเชื้อก่อโรคได้ และอีกกลไก
ห นึ่ ง คื อ L. fermentum SD11 ส าม าร ถ ผ ลิ ต ส าร
bacteriocin ซึ่ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ ใ น ก าร ต้ าน mutans
streptococci และเชื้อรา ในขณะที่ กลุ่มควบคุมที่ ได้รับ
โยเกิ ร์ ต ที่ มี L. bulgaricus ไม่ พ บผลการลดลงของ
mutans streptococci ซึ่ งแตกต่ า งจากการศึ ก ษาของ
Petti et al. (2008) ที่ ร า ย ง า น ว่ า โ ย เกิ ร์ ต ที่ มี
Streptococcus thermophiles แ ล ะ L. bulgaricus
มีประสิ ทธิภาพในการลด mutans streptococci
ในการศึ กษาพบการเพิ่มขึ้นของปริ มาณเชื้ อ
lactobacilli ทั้ งใ น ก ลุ่ ม ศึ ก ษ าแ ล ะ ก ลุ่ ม ค วบ คุ ม
เนื่องมาจากทั้งสองกลุ่มได้รับโยเกิร์ตที่มีส่วนประกอบ
ของเชื้ อ lactobacilli เช่ น เดี ย วกัน ซึ่ ง การเพิ่ ม ขึ้ น ของ
ปริ มาณเชื้ อ lactobacilli แสดงถึงความสามารถในการ
colonization ในช่องปาก แต่อย่างไรก็ตามการศึ กษานี้
ไม่ พ บความแตกต่ า งของปริ มาณเชื้ อ lactobacilli
ระหว่างทั้งสองกลุ่ ม อาจเนื่ องมาจากในการศึ ก ษานี้
ติ ด ตามผลหลังการได้รับ โยเกิ ร์ต เป็ นระยะที่ ส้ ัน จึ ง
ควรมี ก ารศึ ก ษาติ ด ตามผลระยะยาวหลัง หยุด ทาน
โยเกิร์ตในอนาคต
นอกจากนี้ ยงั มีการศึ กษาที่ นาเชื้ อโพรไบโอ
ติกอื่นๆมายับยั้งเชื้ อก่อโรคในช่องปากเช่น L. reuteri
แ ล ะ L. rhamnosus ส าม าร ถ ล ด ป ริ ม าณ mutans
streptococci ในช่ อ งปากได้อ ย่างมี นัยส าคัญ (Nase et
al., 2001; Nikawa et al., 2004; Caglar et al., 2006)
และโพรไบ- โอติ ก L. rhamnosus (Hatakka et al.,
2007) สามารถลดปริ มาณเชื้ อราในช่องปากได้ แต่เชื้ อ
โพรไบโอติกดังกล่าวเป็ นเชื้อที่จาแนกมาจากช่องท้อง

บทสรุป
การได้รับโยเกิ ร์ตที่ มีส่วนประกอบของเชื้ อ
โพรไบโอติ ก L. fermentum SD11 ทุ กวัน เป็ นเวลา 1
เดือนสามารถลดปริ มาณ mutans streptococci และเชื้ อ
ราในช่ อ งปากได้ ผลการศึ ก ษาบ่ งชี้ ว่าโพรไบโอติ ก
L. fermentum SD11 น่ าจะมี ป ระโยชน์ ใน การใช้
ป้ องกันโรคในช่องปาก
กิตติกรรมประกาศ
ก าร ศึ ก ษ านี้ ไ ด้ รั บ ทุ น วิ จั ย จ าก ห น่ วย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ สถานวิจยั
โรคที่ พ บบ่ อยในช่ องปากและวิทยาการระบาด และ
โครงการส่ งเสริ มการวิจยั ในอุดมศึกษาและการพัฒนา
มหาวิท ยาลัย แห่ งชาติ ข องส านัก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา
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