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เพิ่มจำ�นวนจุลชีพตัวดี

ปรับสมดุลไขมัน
และน้ำ�ตาลในเลือด
ควบคุมน้ำ�หนัก

ร่างกายของเราประกอบด้วยจุลชีพถึง 100 ล้านล้านตัว ใน
ขณะทีเ่ ซลล์รา่ งกายมีจ�ำ นวน 10 ล้านล้านเซลล์ ส่วนใหญ่ของ
ร่างกายจึงประกอบด้วยจุลชีพตัวดี ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ น
ลำ�ไส้ และมีประโยชน์ตอ่ สุขภาพโดยรวมในหลากหลายด้าน
ตัง้ แต่การส่งสัญญาณจากลำ�ไส้ไปยังสมอง ผ่านเส้นประสาท
เวกัส ทำ�ให้ระบบทางเดินอาหารได้ชื่อว่า เป็นสมองที่สอง
ของร่างกาย สัญญาณจากจุลชีพตัวดียังถูกส่งผ่านลำ�ไส้
ทำ�ให้ล�ำ ไส้ของเรามีสขุ ภาพดี และส่งผลให้รา่ งกายทัง้ ระบบมี
สุขภาพดีไปด้วย จุลชีพตัวดียงั ป้องกันการอักเสบ ยับยัง้ การ
ติดเชือ้ ควบคุมน้�ำ หนัก และเป็นตัวควบคุมระบบภูมติ า้ นทาน
ของร่างกาย การมีประชากรจุลชีพตัวดีในลำ�ไส้ จำ�เป็น
อย่างยิ่งต่อการเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายทุกระบบ ซึ่ง
มีผลให้เกิดการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งในส่วนต่างๆของ
ร่างกายอีกด้วย
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สารอาหารเลี้ยง
เชื้อจุลชีพตัวดีในลำ�ไส้

Resistant Maltodextrin (RMD)
(รีซีสแทน มัลโตเดกซ์ทริน)

RMD เป็นเส้นใยที่ละลายน้ำ�ได้ สกัดได้จากข้าวโพด แต่ถูก
แปลงโครงสร้างทำ�ให้ร่างกายไม่สามารถย่อยสลายเป็น
พลังงานได้ แต่เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลชีพตัวดีชั้นดี ทำ�ให้
ลำ�ไส้มีสุขภาพดี ลดการดูดซึมแป้ง และน้ำ�ตาลในลำ�ไส้ จึง
ช่วยปรับสมดุลน้�ำ ตาล และไขมันในเลือด มีงานวิจยั ในกลุม่
โรคไม่เผาผลาญ (Metabolic Syndrome X) หรือโรคอ้วน
ลงพุง พบว่า สามารถลดไขมันหน้าท้องลงได้ รวมทั้งปรับ
สมดุลน้ำ�ตาล และไขมันในเลือด ช่วยเพิ่มปริมาณอุจจาระ
และช่วยระบาย

Inulin (อินนูลิน)

เป็นสารประเภทคาร์โบไฮเดรต ซึ่งเกิดจากน้ำ�ตาลฟรุคโทส
มาเรียงต่อกันเป็นสายสัน้ ๆ เรียกว่า ฟรุคแทน (Fructans) และ
ด้านปลายเป็นน้�ำ ตาลกลูโคส พบได้ในราก และหัวพืชบางชนิด
จัดเป็นเส้นใยอาหารที่สามารถละลายในน้ำ�ได้ ร่างกายเรา
จึงไม่สามารถย่อย และดูดซึมมาใช้เป็นพลังงานได้ แต่จะ
ถูกย่อยโดยแบคทีเรียในลำ�ไส้ ประโยชน์ของอินนูลิน คือ
เป็นอาหารเลีย้ งเชือ้ (Prebiotic) และช่วยเพิม่ จำ�นวนจุลชีพ
ตัวดี (Probiotic) และยับยัง้ การเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่
ทำ�ให้เกิดโรคท้องร่วง อินนูลนิ ทำ�ให้สขุ ภาพ และการทำ�งาน
ของลำ�ไส้ดีขึ้น ช่วยระบาย ช่วยควบคุมน้ำ�หนัก และปรับ
สมดุลน้ำ�ตาลในเลือด อินนูลินยังช่วยให้ร่างกายดูดซึม
แคลเซียม และแมกนีเซียมได้ดขี ึน้ ทำ�ให้กระดูกแข็งแรงขึน้
ปรับสมดุลไตรกลีเซอร์ไรด์ และ LDL โคเลสเตอรอล ลด
อักเสบ ป้องกันมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ ช่วยอาการลำ�ไส้แปรปรวน

Fructooligosaccharide (FOS)

ฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ จัดเป็นสารให้ความหวานทดแทน
น้ำ�ตาล มีรสชาติเหมือนกับน้ำ�ตาล และละลายในน้ำ�
ได้ดี มักใช้ในอาหารสำ�หรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน หรือผู้ที่
ต้องการควบคุมน้ำ�หนัก เนื่องจากสารนี้ร่างกายมนุษย์
ไม่ ส ามารถย่ อ ยได้ เป็ น อาหารเลี้ ย งเชื้ อ จุ ลิ นทรี ย์ ที่ ดี
ในลำ�ไส้ (Prebiotic) และยับยั้งการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย Clostridium Perfringens ที่ท�ำ ให้เกิดอาหาร
เป็นพิษ FOS มีงานวิจยั ช่วยลดน้�ำ หนัก และไขมันในเลือด
ในสัตว์ทดลอง และมีฤทธิช์ ว่ ยระบาย หากมีการใช้รว่ มกับ
พรีไบโอติกชนิดอินูลิน จะยิ่งเสริมประสิทธิภาพในการ
เป็น Prebiotic ที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย		

