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ในร่างกายมนุษย์มเี ซลล์จํานวนมากกว่าหนึงร้อยล้านล้านเซลล์ หากความเป็ นจริงแล้วเซลล์มนุ ษย์
เป็นเพี ยง 1 ใน 10 ส่วนของจํานวนเซลล์ทั งหมดทีมีอยู่ในร่างกายทั งนีอีก 9 ส่วนทีเหลือคือจํานวนเซลล์ของ
จุลินทรีย์ทีอยู่ทั งภายในและภายนอกในร่างกายไม่ว่าจะเป็นผิวหนัง ช่องหู ช่องคลอด ระบบทางเดินหายใจ
และจะพบได้มากทีสุดในระบบทางเดินทางอาหาร จุลินทรียเหล่
์ านีอาจเป็นได้ทั งแบคทีเรีย ไวรัส รา หรือจุล
ชีพชนิดอืนๆ ต่างชนิดต่างสายพั นธุ์กัน ซึงล้วนมีผลต่อระบบการทํางานและของร่างกายในส่วนต่างๆ ตาม
แหล่งทีอาศัยอยู่ บางชนิดมีส่วนช่วยป้ องกันจุลินทรีย์ก่อโรคอื นๆ ทีเข้า มารุกรานช่ว ยในกระบวนการย่อย
อาหาร ระบบการเผาผลาญ และระบบขับถ่าย บางชนิดช่วยสร้างสารทีจําเป็นต่อการเจริญเติบโตในร่างกาย
เสริมสร้างและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเพื อป้ องกันการเกิดโรคต่างๆแต่บางครั งความผิดปกติของร่า งกายก็
อาจเกิดจากจุลินทรีย์เหล่านีได้เช่นเดียวกันเมื อจุลินทรีย ์บางชนิดมีจํานวนมากเกินไปหรือลดน้อยลงไปจาก
สภาวะปกติ
จุลินทรียท์ ั งหมดทีอยู่ในร่างกายรวมเรียกว่า ไมโครไบโอต้า (Microbiota) เพื อให้เกิดความเข้า ใจว่า
ไมโครไบโอต้าในแต่ละอวัยวะของร่างกายของแต่ละบุคคลมีจุลินทรีย ์ชนิดและจํานวนเท่า ใด มีการลักษณะ
เจริญเติบโตอย่างไร ให้ประโยชน์หรือโทษต่อร่างกาย นักวิทยาศาสตร์จึงเริมคัดแยกและนํ ามาจุล ินทรีย์มา
เพาะเลียงเพื อศึกษาชนิดของจุลินทรีย์ อย่า งไรก็ดีการศึกษาดังกล่า วยังมีข้อจํากัดเนื องจากจุลินทรีย์บาง
ชนิดไม่สามารถเจริญเติบโตบนอาหารทีเพาะเลียงได้ ทําให้จํานวนและชนิดของจุล ินทรีย ์ทีเคยค้นพบนั นมี
จํานวนน้อยกว่าความเป็นจริง แต่ด้วยเทคโนโลยีทีก้าวหน้ามากขึ นนักวิทยาศาสตร์ใช้ว ิธีการศึกษาทีใช้รหัส
พั นธุกรรมของจุลินทรีย์เหล่านี โดยทําการสกัดเอาดีเอ็นเอจากจุลินทรียทั์ งหมดทีอาศัยอยู่ในอวัยวะต่า งๆ
และใช้เครืองวิเคราะห์ลําดับดีเอ็นเอแปลผลออกมาในรูปของยีน ซึงยีนทีแปลผลออกมานั นสามารถบอกถึง
ชนิด ของจุลินทรีย์ จํา นวน รวมทั งอาจบอกได้ถึงความสัม พันธ์ระหว่า งจุ ลินทรีย์แ ละอวัยวะทีจุลินทรีย์
เหล่านั นอาศัยอยู่ การศึกษายีนของจุลินทรีย์ทั งหมดทีมีอยู่ในร่างกายเรียกว่า ไมโครไบโอม (Microbiome)
ผลการศึกษายี นของจุลินทรีย์ทั งหมดในช่องท้อของ
ง 1 คน อาจมีมากถึง 3.3 ล้านยีน ซึงเมือเปรียบเทียบกั บ
ยีนทั งหมดของมนุษย์ทีมีอยู่ประมาณ22,000 ยีน และมีความคล้ายคลึงกันแต่ต ัวละบุคคลมากถึง 99.9%
แล้ว ความแตกต่า งของยีนจุลินทรียข์ องแต่ ล ะบุคคลอาจมีมากถึง 80-90% การศึกษาไมโครไบโอม (ยีน
ทั งหมดของจุลินทรีย์)ร่วมกับจีโนม (ยีนทั งหมดของมนุษย์)อาจมีประโยชน์ต่อการดูแลรักษาสุขภาพ ทั งใน
แง่ของการทํานายโรคทีอาจเกิดขึ น การเลือกวิธีหรื อเลือกใช้ยทีาจําเพาะต่อตัวบุคคลเพื อการรักษาในอนาคต

ที ม า รู ปภ า พ:
http://www.essentialknowledgebriefings.com/downloads/gut-health-in-early-lifesignificance-of-the-gut-microbiota-and-nutrition-for-development-and-future-health/
จุลินทรีย์ทีอยู่ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายนั น ขึ นอยู่กับแต่ละบุคคล มีชนิดและจํานวนทีแตกต่ างกัน
ไปตามแต่ละอวัยวะ สามารถเปลียนแปลงไปตามช่วงอายุของการเจริญเติบโต พบว่าไมโครไบโอต้าตั งต้นที
อาศัยในร่างกายเรานั นได้ส่งผ่านจากแม่มาสู่ทารก โดยจุล ินทรีย ์ทีอยู่ในระบบทางเดินทางอาหาร ระบบ
ทางเดินหายใจ ระบบทางเดินป ั สสาวะ รวมทั งผิวหนั
งของทารกได้รับจากแม่ทั งก่อนและหลังคลอด เมื อถึง
ไตรมาสที 3 ของการตั งครรภ์ทารกเริมกลืนนํ าครํ าได้ จุลินทรียใ์ นรกสามารถส่งต่อไปยังทารกในครรภ์ได้
การคลอดก่อ นหรือ หลังกํา หนดคลอดจึงมีความสัมพันธ์ต่ อ ชนิดของไมโครไบโอต้า ในทารกแรกเกิดด้ว ย
นอกจากนีวิธีคลอดไม่ว่าจะเป็ นการคลอดโดยวิธีธรรมชาติหรือการผ่า คลอดยังส่งผลต่อความหลากหลาย
ของชนิดจุลินทรีย์ในไมโครไบโอต้า พบว่าทารกทีคลอดด้วยวิธีธรรมชาติผ่านทางช่องคลอดจะได้รับกลุ่ม
จุลินทรียท์ อยู
ี ่ในช่องคลอดของแม่ทีเป็ นประโยชน์ต่อระบบภูม ิคุ้มกัน ส่ว นกลุ่มจุลินทรีย์ทีพบในทารกทีผ่า
คลอดนั นจะเป็นกลุ่มแบคทีเรียทีพบได้ทั วไปบริเวณผิวหนันํง านมแม่ซึงประกอบไปด้วยสารอาหารทีจําเป็น
ต่ อ การเจริญ เติบ โตและเสริมสร้า งภู ม ิคุ้มกันในทารก ยังเกี ยวข้อ งโดยตรงกับไมโครไบโอต้า ในทารก
เนื องจากนํ านมแม่มอี งค์ป ระกอบทีสํา คัญ คือโมเลกุลนํ าตาลสายสั นๆ (human milk oligosaccharides
(HMOs)) หรือทีเรียกว่าพรีไบโอติก(prebiotics) ซึงเป็นแหล่งอาหารทีสํา คัญของจุลินทรีย์ทีมีประโยชน์กับ
ร่างกายหรือโพรไบโอติคส์ (probiotics) และสารทีสามารถยั บยั งไวรัสหรือจุลินทรี ย์ก่อโรคบางชนิการได้
ด ร ับ
นมแม่หรือนมผงจึงส่งผลโดยตรงต่อชนิดของไมโครไบโอต้าในทารก การศึกษาพบว่าทารกทีคลอดด้ว ยวิธี
ธรรมชาติและได้รับนมแม่อย่างต่อเนื องจะมีระบบภูมิคุ้มกันทีดีกว่า มีโอกาสเป็ นโรคอ้วนน้ อ ยกว่า ทารกที
คลอดด้วยวิธีการผ่าและไม่ได้รับนมแม่ อย่างไรก็ตามไมโครไบโอต้าทีพบในทารกแรกเกิดนั นยังมีเพียงไม่กี
ชนิดเท่านั น
ในระยะสามขวบปีแรกชนิดของจุลินทรีย์ในไมโครไบโอต้า อาจเพิมขึนเป็ น 10 เท่า จากวัยแรกเกิด
(1-6 เดือน) ความหลากหลายนี จะเพิ มมากขึ นได้จากปั จจัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นชนิดของอาหาร ระยะเวลาการ
เริมอาหารแข็งทีแตกต่างกัน การได้รับยาปฏิชีวนะ หรือการได้รับเชือโรคต่างๆ รวมทั งสิงแวดล้อมรอบตัว
เช่น จากสมาชิกในครอบครัว เป็นต้น ความหลากหลายของไมโครไบโอต้าของเด็กอายุสามขวบจะเริมคงที
และค่อนข้างคล้ายคลึงกับวัยผู้ใหญ่ยังมีป ั จจัยจํานวนมากทีส่งผลต่ความแตกต่
อ
างของไมโครไบโอต้าในแต่

ละบุคคลนั นเช่น พันธุกรรม เพศ อาหารการกิน อาการป่ วย ภาวะเครียด การบาดเจ็บ อาชีพ การรักษา
ความสะอาด หรือ ตามสภาวะแวดล้อ ม เช่น สภาพภูมิอ ากาศ มลพิษต่างๆ เป็ นต้น อายุ ทมากขึ
ี
นความ
หลากหลายของไมโครไบโอต้าในร่างกายจะค่อนข้างคงที และจะลดลงเมือมีอายุมากกว่า 65 ปี
ไมโครไบโอต้าทีมีความหลากหลายของชนิด หรือทีจํานวนทีแตกต่างกัน ยังเป็นสาเหตุทีทําให้แต่ละ
คนมีอ ัตราความเสียงในการเกิดโรคต่างๆ ทีไม่เท่ากัน ความแตกต่างของไมโครไบโอต้าทีผิวหนังมีผลต่อโรค
ผิวหนังและระบบภูมิคุ้มกันของผิวหนัง เช่น การเกิดสิว โรคสะเก็ดเงินชนิดเรือรัง โรคผืนภูมิแพ้ผ ิวหนังชนิด
เรือรัง แผลทีผิวหนังเรือรังในผู้ป่ วยเบาหวานเป็นต้น ไมโครไบโอต้าทีระบบทางเดินทางอาหารเช่น พบว่า
บุคคลทีมีจุลินทรีย์ในกระเพาะอาหารชื อเฮลิโคแบคเตอร์ ไพโลไร (Helicobacter pylori) มีโอกาสเป็ นโรค
แผลกระเพาะอาหาร เนืองอกและมะเร็งในกระเพาะอาหาร มากกว่าคนทีไม่พบเชือจุลินทรีย์ชนิดนี ไมโคร
ไบโอต้าในลําไส้ใหญ่เกียวข้องกับการเกิดมะเร็งลํา ไส้ใหญ่ ลําไส้อักเสบเรือรัง นอกจากนี ยังเกียวข้องกับ
ภาวะอ้วน โรคหัวใจ โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคไขมันพอกตับ โรคตับแข็ง และมะเร็งตับเป็ นต้น
จากทีกล่า วมาข้า งต้นจะเห็นว่ าไมโครไบโอต้ ามีความสํ า คัญ อย่า งยิงต่ อ ร่า งกายทั งในด้านทีให้
ประโยชน์และโทษแก่ร่างกาย การรักษาสมดุลของไมโครไบโอต้าในร่า งกายจึงมีความจําเป็ นอย่างยิงทีจะ
ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงและลดความความเสียงของโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ซึงสามารถทําได้โดยการ
รับประทานอาหารทีมีประโยชน์ สะอาด ปราศจากสารพิ ษปนเปื อน ลดการใช้ยาปฏิชีวนะหรือ ใช้เมื อจําเป็ น
เท่านั น การรับประทานอาหารทีมีโพรไบโอติคส์และพรีไบโอติก เป็นต้น
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