สรุ ปงานวิจัยโพรไบโอติกบาซิลลัสโคแอกกูแลน GBI-30, 6086 ใน BALANCE SYNBIO โยเกิร์ตซินไบโอติก ชนิดเม็ด
ชื่ องานวิจัย
/ผู้แต่ ง

วัตถุประสงค์

วิธีการทดลอง

ค่าบ่ งชี้

วิธีการตรวจ

จานวน
กลุ่ม
ตัวอย่าง

ระยะเว
ลา
(วัน)

ผลการทดลอง

1. การศึกษาทดลอง
ทางคลินิกแบบมี
กลุ่มควบคุมเพื่อ
ประเมินผลของ
GanedenBC30 ต่อค่า
บ่งชี้ทางภูมิคุม้ กัน
(M. Kimmel, 2010)

การศึกษาแบบ
Cohort study
(เริ่ มต้นกลุ่มคนที่ไม่
มีโรค จากนั้น
แบ่งกลุ่มออกตาม
การรักษา เพื่อ
ติดตามผลใน
อนาคต)

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้: แคปซูลบรรจุ
GanedenBC30 จานวน 500 ล้านหน่วย
(CFU)
ผูร้ ่ วมทดลองบริ โภคผลิตภัณฑ์โพรไบโอ
ติกนี้ 1 แคปซูลต่อวัน
ทาการตรวจเลือดทั้งหมด 2 ครั้ง

-ค่าบ่งชี้สารคัดหลัง่ ทางภูมิคุม้ กัน
ได้แก่
เซลล์ CD3+ CD69+
IL-6
IL-8
IL-1β
Interferon-γ (IFN- γ)
TNF-α

วิเคราะห์โดยวิธี
Electrochemiluminescent assay
เป็ นการนาเลือดมากระตุน้ ด้วย
เชื้ออะดีโนไวรัส เชื้อไวรัสอิน
ฟลูเอนซา เอ เทกซัส (H3N2)ไล
โปโพลิแซคคาไรด์ หรื อ น้ าเกลือ
ฆ่าเชื้อ
ค่าความเข้มข้นของสารคัดหลัง่
ถูกทดลองโดยเครื่ องมือ Meso
Scale Discovery (MSD) Assay

ผูร้ ่ วม
ทดลอง
สุ ขภาพดี
จานวน 10
คน
อายุ 1843 ปี

28 วัน

ผลสรุ ปของการวิจยั นี้พบว่าการใช้
GanedenBC30 จานวน 500 ล้านหน่วย
(CFU) ต่อวันสามารถเพิม่ การตอบสนอง
ของระบบภูมิคุม้ กันต่อการติดเชื้อไวรัสใน
ระบบทางเดินหายใจทัว่ ไปได้ โดย
ผลการศึกษาพบว่าระดับ CD3+ CD69+
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญ หลังจากได้รับ
เชื้ออะดีโนไวรัสและเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา
สายพันธุ ์เอ เทกซัส (influenza A H3N2
Texas)

CD3+ CD69+ ถูกวิเคราะห์โดย
Flow cytometry
ที่ถูกกระตุน้ โดย CD69-PC5 และ
CD445-ECD

นอกจากนี้ยงั พบความแตกต่างของเชื้อ
ไวรัสทั้งสองชนิด พบว่า ค่า IL-8 มีการ
เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สาคัญกับเชื้อไวรัสอินฟลู
เอนซา เอ เทกซัส (H3N2) และ ค่า
IFN- γ เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับเชื้ออะดีโน
ไวรัส
งานวิจยั นี้ยืนยันว่าการให้โพรไบโอติกชนิ ด
นี้ มีความปลอดภัยและสามารถใช้เป็ น
ทางเลือกในการรักษา เพื่อเพิ่มการ
ตอบสนองทางระบบภูมิคุม้ กันต่อการติด
เชื้อในระบบทางเดินหายใจทัว่ ไปได้

ข้ อจากัดใน
งานวิจัย

2. การศึกษาแรกเริ่ ม
(Original research):
จุลินทรี ยส์ ายพันธุ ์
บาซิลลัสโคแอกกู
แลน กับการเพิ่มการ
ตอบสนองของ
ระบบภูมิคุม้ กันต่อ
เชื้อไวรัส
(Mira Baron, 2009)

เพื่อประเมินผลของ
โพรไบโอติก
GanedenBC30 (ชื่อ
ทางการตลาดคือ
Sustenex®) ต่อ
ระบบภูมิคุม้ กัน
หลังจากได้รับ
เชื้ออะดีโนไวรัส
(Adenovirus) และ
เชื้อไวรัสอินฟลูเอน
ซา (influenza virus)

ผูร้ ่ วมการทดลองทาการบริ โภค
GanedenBC30 จานวน 1 แคปซูลต่อวัน
ร่ วมกับน้ า
โดยทาการเจาะเลือดทั้งหมด 2 ครั้งใน
การศึกษานี้เพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบค่าบ่งชี้
ที่เปลี่ยนแปลงไป
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการทดลอง: แคปซูล
บรรจุ GanedenBC30 จานวน 2 พันล้าน
หน่วย (CFU)

-ระดับสารคัดหลัง่ ในเลือด
(Cytokines) ผ่านหลอดทดลอง
ได้แก่ TNF-α (Tumor necrosis
factor; เป็ นสารหนึ่งในระบบ
ภูมิคุม้ กัน ถูกสร้างโดยเม็ดเลือด
ขาว) และ IFN-γ (Interferon
gamma)

การตรวจสอบในระยะแรก เป็ น
การนาเลือดที่เตรี ยมไว้ในหลอด
ทดลองที่ผา่ นการฆ่าเชื้อแล้ว มา
เติมแอนติเจน (สิ่ งแปลกปลอมที่
เข้าสู่ร่างกายแล้วก่อให้เกิดการ
ตอบสนองทางภูมิคุม้ กัน) ในที่น้ ี
รวมถึง เชื้ออะดีโนไวรัส เชื้อ
ไวรัสอินฟลูเอนซา สายพันธุ ์เอ
เท็กซัส (influenza A Texas 1/77
(H3N2)) เชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา
สายพันธุ ์เอ นิวคาลีโดเนีย 20/99
IVR 116 (H1N1) และไลโปโพลี
แซคคาไรค์
สาร supernatant (ของเหลวใสที่
ลอยอยูเ่ หนือตะกอน) ถูกเก็บเพื่อ
นามาตรวจค่าความเข้มข้นของ
สารคัดหลัง่ (Cytokines) ได้แก่
TNF-α และ IFN-γ
ในระยะที่สอง เป็ นการนาเลือด
เต็มส่วนมาตรวจสอบ CD4 หรื อ
เซลล์เม็ดเลือดขาวที่ช่วยในการ
ต่อต้านเชื้อในร่ างกาย เพื่อคัด
กรองผูท้ ี่มีภาวะภูมิคุม้ กันต่า
(immunocompromised)
โดยเซลล์ CD4 ถูกแยกออกมา
และ ตรวจสอบการตอบสนอง
ทางภูมิคุม้ กันโดยใช้

ชายหญิง
สุ ขภาพดี
จานวน 10
คน
อายุ 18-75
ปี (อายุ
เฉลี่ย 44
ปี )

30 วัน

การวิจยั นี้เป็ นอีกหนึ่งงานวิจยั ที่แสดง
หลักฐานพิสูจน์ได้วา่ การใช้โพรไบโอติก
GanedenBC30 สามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย
และมีประสิ ทธิ ภาพในการเป็ นแนวทาง
ทางเลือกในการรักษา การติดเชื้อไวรัสใน
ระบบทางเดินหายใจ จากเชื้ออะดีโนไวรัส
และเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา สายพันธุ ์เอ
เนื่องด้วยว่า GanedenBC30 สามารถช่วยเพิม่
การสร้าง สารทีเอนเอฟอัลฟา( TNF-α) ใน
กลุ่ม ทีเซลล์ (T-cell) ที่ช่วยในการ
ตอบสนองกับเชื้ออะดีโนไวรัสและเชื้อ
ไวรัสอินฟลูเอนซาสายพันธุ ์เอ (Influenza
A; H3N2) แต่ไม่พบผลการเปลี่ยนแปลง
จากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาสายพันธุ ์อื่น

3. การศึกษาผลของ
GanedenBC30
(Bacillus
coagaulans GBI-30,
6086) ต่อการดูดซึม
โปรตีนในกลุ่มผูช้ าย
สุ ขภาพดี การศึกษา
ทางคลินิกแบบข้าม
กลุ่ม (A Crossover
study)

4. REVIEW
STUDY:
การสรุ ปและ
รวบรวมการศึกษา
เกี่ยวกับ
โพรไบติก บาซิลลัส
โคแอกกูแลน GBI30, 6086 ช่วยในการ
ดูดซึมโปรตีนและ
การนาโปรตีนไป
ใช้ได้ดียิ่งขึ้น
(Ralf Jager,)
(GanedenBC30
Protein Review)

เพื่อประเมินผลการ
ใช้ผงโปรตีนที่มี
GanedenBC30
เปรี ยบเทียบกับการ
ใช้ผงโปรตีนอย่าง
เดียว ในการดูดซึม
โปรตีนเข้าสู่ ร่างกาย

วิธีการทดลองแบบข้ามกลุ่ม โดยเบื้องต้น
จะแบ่งผูร้ ่ วมการวิจยั ออกเป็ นสองกลุ่ม ใน
ระยะแรก (สองสัปดาห์) กลุ่มที่ 1 ให้ทาน
ผงโปรตีนเพียงอย่างเดียว กลุ่มที่สองให้
ทานผงโปรตีนที่มี GanedenBC30
จานวนหนึ่งพันล้านหน่วย CFU

ค่าบ่งชี้ วัดจากการเปลี่ยนแปลง
กรดอะมิโนในเลือด ได้แก่ ลิว
ซีน ไอโซลิวซีน วาลีน กลูตามีน
ออนิธีน ทริ ปโตเฟน ซิทรู ลีน
และกรดอะมิโนอื่นๆ

Immuknow® immune function
assay
ตรวจสอบค่าการเปลี่ยนแปลง
ของกรดอะมิโนในเลือดก่อนการ
ได้รับ GanedenBC30 เทียบกับ
หลังการได้รับโพรไบโอติก

เพศชาย
จานวน 10
คน
อายุ 22-52
ปี

ระยะเว
ลา 2
สัปดาห์
ต่อช่วง
โดยแบ่ง
การ
ทดลอง
ออกเป็
น
ทั้งหมด
2 ช่วง

ผลจากการใช้ ผงโปรตีนที่เสริ ม
GanedenBC30

N/A

N/A

โพรไบโอติก บาซิ ลลัสโคแอกกูแลน GBI30, 6086 ช่วยในการดูดซึมโปรตีนและการ
นาโปรตีนไปใช้ ซึ่งการใช้โพรไบโอติกช
นิดนี้มีสามารถช่วยในการส่งเสริ มสุ ขภาพที่
ดีของกล้ามเนื้อในคนหลายกลุ่มและ
นอกจากนี้การใช้โพรไบโอติกชนิดนี้ยงั
พบว่าช่วยเพิ่มโปรตีนคุณภาพได้ดีกว่า
โปรตีนจากพืช ที่มีปริ มาณ กรดอะมิโนลิว
ซีนน้อย

ในระยะที่สอง (สองสัปดาห์หลัง) กลุ่มที่ 1
ทานผงโปรตีนที่มี GanedenBC30
กลุ่มที่ 2 ทานโปรตีนผงธรรมดา

เพื่อรวบรวมผลจาก
การใช้ B.
Coagulans
GBI-30, 6086
ต่อการดูดซึม
โปรตีนและการนา
โปรตีนไปใช้

ผลิตภัณฑ์ 1 ซองต่อวัน ร่ วมกับน้ า
1.หลอดทดลอง (in vitro)
การทดลองทาในหลอดทดลองที่จาลอง
สภาพแวดล้อมเสมือนจริ งในกระเพาะ
อาหารและลาไส้เล็ก (TIM-1)
พบว่าช่วยเพิ่มการย่อยโปรตีน รวมถึง
โปรตีนในนมและคาร์โบไฮเดรตหลาย
ชนิด
2. ในสั ตว์ ทดลอง
พบว่า โพรไบโอติกชนิดนี้ช่วยเพิ่มการนา
โปรตีนไปใช้ได้มากขึ้นถึง 10 % ในเวลา
4-5 เดือน
3. ในมนุษย์
พบว่า โพรไบโอติกชนิดนี้ช่วยสร้าง
เอ็นไซม์ในการย่อยอาหาร เช่น แอล
คาไลน์ โปรตีนเอส

N/A

N/A

พบว่าประสบความสาเร็ จในการช่วยเพิ่ม
ระดับการดูดซึมโปรตีน โดยมีการเพิ่มขึ้น
ของกรดอะมิโนจากระดับพื้นฐาน
(baseline) ได้อย่างสม่าเสมอและมีนยั สาคัญ
เมื่อเทียบกับการให้ผงโปรตีนแต่เพียงอย่าง
เดียว
นอกจากนี้พบว่า ไม่พบผลข้างเคียงที่เกิด
จากการใช้ผลิตภัณฑ์

พบว่าช่วยลดภาวะอักเสบของเซลล์ลาไส้
ช่วยเพิม่ การดูดซึมสารอาหาร เนื่ องจาก
พื้นที่ในการดูดซึมของวิลไล เซลล์ในลาไส้
เพิ่มมากขึ้น
พบว่าในคนสุ ขภาพดีการบริ โภคเวย์
โปรตีนร่ วมกับ บาซิลลัสโคแอกกูแลน
ชนิดนี้ จานวน 1 พันล้านหน่วย เป็ นเวลา 2
สัปดาห์ จะช่วยเพิม่ การดูดซึมกรดอะมิโน
ได้ดี รวมถึง ลิวซีน ไอโซลิวซีน และ วาลีน
และ กลูตามีน (ที่จาเป็ นในการฟื้ นฟู)
โดยเฉพาะในนักกีฬาและคนที่ตอ้ งการเพิ่ม
กล้ามเนื้อ
4. ช่ วยเพิม่ กล้ ามเนื้อในนักกีฬา ลดการ
สู ญเสี ยกล้ามเนื้อจากการออกกาลังกายและ
เพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการฟื้ นฟูกล้ามเนื้อ
ในภาวะหลังการออกกาลังกายพบว่า โพร
ไบโอติกนี้ช่วยในการดูดซึม กรดอะมิโน
จาเป็ น (Essential Amino Acid) เช่น ลิว
ซีน
และนอกจากนี้พบว่าการทานเคซีน ร่ วมกับ
โพรไบโอติก บาซิ ลลัสโคแอกกูแลน 500
ล้าน CFU สองครั้งต่อวัน เป็ นระยะเวลา 8
สัปดาห์ สามารถช่วยเพิ่มพลังในการ
กระโดดในแนวดิ่ง (Vertical jump peak
power) ได้มากกว่าการได้รับเคซีนแต่เพียง
อย่างเดียว
ในการทดลองเบื้องต้น (Pilot study) พบว่า
การใช้โพรไบโอติกชนิดนี้ร่วมกับการให้
โปรตีนที่ยอ่ ยช้า จะสามารถช่วยเพิม่

สมรรถภาพทางการกีฬาได้ (Athletic
performance) โดยเป็ นผลมาจากการที่
โพรไบโอติกชนิดนี้ สามารถช่วยในการ
ฟื้ นฟูกล้ ามเนื้อ (recovery) และภาวะปวด
กล้ ามเนื้อ (muscle soreness) ผ่านการปรับ
สมดุลจุลินทรี ยใ์ นลาไส้
5. ประโยชน์ ในคนแอกทีพ
การเสริ มด้วยโพรไบโอติกในนักกีฬา
พบว่าช่วยลดความถี่ ความรุนแรงและ
ระยะเวลาของการติดเชื้ อในระบบทางเดิน
หายใจช่วงบนและภาวะไม่พึงประสงค์ที่
เกิดในระบบทางเดินอาหารได้
5.แบคทีเรี ยบาซิลลัส
โคแอคกูแลน ช่วย
บรรเทาอาการปวด
ท้องและท้องอืดได้
อย่างมีนยั สาคัญใน
ผูป้ ่ วยโรคลาไส้
แปรปรวน (Larysa
Hun, 2009)

เพื่อประเมินผลใน
การรักษาอาการจาก
โรคลาไส้แปรปรวน
จากการให้แบคทีเรี ย
บาซิลลัส โคแอคกู
แลน (B coagulans)
GBI-30, 6086 เป็ น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์

การทดลองทางคลินิกแบบสุ่ม ปกปิ ด
ข้อมูลสองทาง แบบกลุ่มคู่ขนานและ มี
กลุ่มควบคุม
(A randomized, double-blind, parallelgroup, placebo-controlled clinical study)
ผูร้ ่ วมงานวิจยั จะถูกประเมินและถูกแบ่ง
ออกเป็ นสองกลุ่มแบบสุ่ม คือ กลุ่มที่มีการ
ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีโพรไบโอติกจริ งและกลุ่ม
ที่ให้สารเลียนแบบไม่ออกฤทธิ์
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดลอง คือ GanedenBC30
จานวน 800 ล้านหน่วย (Colony Forming
Unit; CFU) 1 Caplet ดื่มร่ วมกับน้ า หนึ่ง
ครั้งต่อวัน ในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน และมี
การจดบันทึกประจาวันในการใช้

ค่าบ่งชี้ เป็ นการประเมินผลความ
รุ นแรงของอาการ (ปวดท้องและ
ท้องอืด)
- ค่าคะแนนความเจ็บปวดท้อง
(Abdominal pain severity score)
-ค่าความรุ นแรงของอาการ
ท้องอืด(Bloating severity score
score)

การประเมินผลด้วยตนเอง (Selfassessment) ด้วยการให้คะแนน
ตัวเอง จาก 0= ไม่เลย ถึง 5=
อาการรุ นแรง
ระยะเวลา ในการติดตามผลเพื่อ
ตรวจสอบซ้ า ครั้งสอง (28 วัน
จากครั้งแรก)และครั้งที่สาม (56
วันจากครั้งแรก) พร้อมรายงาน
ผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น

44 คน

อายุ 23-70
ปี

8
สัปดาห์

กลุ่มตัวอย่างที่มีการให้ โพรไบโอติก B
Coagulans GBI-30,6086 จริ ง ประเมินว่า
อาการปวดท้อง และท้องอืด ดีข้ ึนเป็ นระดับ
อย่างมีนยั สาคัญ ในแต่ละ สัปดาห์ เมื่อเทียบ
กับกลุ่มที่ได้สารเลียนแบบ(กลุ่มควบคุบ)
โดยไม่พบผลข้างเคียงจากการใช้โพรไบโอ
ติกนี้

-ความคลาด
เคลื่อนของการ
รายงานค่าบ่งชี้
เนื่องจากเป็ นการ
รายงานผลด้วย
ตนเองของผูร้ ่ วม
การทดลอง

ผลสรุ ปงานวิจยั นี้ พบว่าการใช้โพรไบโอติ
กชนิดนี้มีความปลอดภัยและมี
ประสิ ทธิ ภาพเหมาะสาหรับเป็ นทางเลือก
ในการช่วยรักษา เพื่อบรรเทาอาการปวด
ท้องและอาการท้องอืด ในผูป้ ่ วยที่มีปัญหา
ลาไส้แปรปรวน

-กลุ่มผูร้ ่ วม
ทดลองที่เล็ก
เกินไป

ผลิตภัณฑ์

6.การศึกษาเพื่อ
ตรวจสอบผลจาก
การใช้ Ganeden
BC30 (Bacillus
coagulans GBI-30,
6086)
ในรู ปแบบของ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริ ม
ต่อการมีชีวิตรอด
ของจุลินทรี ยก์ ่อโรค
ต่อจุลินทรี ยใ์ นลาไส้
มนุษย์ โดยการใช้
ระบบการหมักเชื้อ
แบบต่อเนื่อง
(Continuous culture
fermentation
system)
(Harue Honda,
2011)

เพื่อเป็ นการบ่งชี้วา่
การเสริ ม Ganeden
BC30 สามารถช่วย
ลดปริ มาณเชื้อโรค
อันตราย
(Escherichia coli,
Salmonella
Typhimurium,
Clostridium difficile
or
Clostridium
perfringensf) ด้วย
จุลินทรี ยช์ นิดดีใน
ระบบทางเดินอาหาร
มนุษย์ ด้วยระบบ
การหมักเชื้อ
แบบต่อเนื่อง

การทดลองในหลอดทดลอง (in vitro) :
Continuous culture formation systems
จานวน 2 ชุด คือแบบกลุ่มที่มีโพรไบโอติก
ในระบบและกลุ่มควบคุมที่ไม่มีโพรไบโอ
ติก
สารที่ใช้ในการทดสอบคือ ตัวอย่าง
อุจจาระ
โพรไบโอติก GanedenBC30 132 มิลลิกรัม
ต่อวัน ถูกเติมเพิ่มในระบบชุดที่ใช้สาหรับ
โพรไบโอติก
สารตัวอย่างจะถูกนาออกมาจากระบบเพื่อ
ทาการตรวจวิเคราะห์ นาไปใช้ในงานการ
เพาะเชื้อ(Cultivation work) และนาไปใช้
ในการตรวจวิเคราะห์กรดไขมันสายสั้น
(Short chain fatty acid; SCFA)

ประเมินผลของจานวนจุลินทรี ย ์
โพรไบโอติกชนิดดี จากการวัด
กรดไขมันสายสั้น (short chain
fatty acids; SCFAs)
ประเมินจานวนจุลินทรี ยจ์ ากการ
เพิ่มขึ้นของการสร้างสปอร์ ด้วย
การเพาะเชื้อ
ตรวจวิเคราะห์ดีเอนเอ(DNA)
จากสารตัวอย่าง

-ตรวจตัวอย่างอุจจาระด้วยวิธี
ตรวจวิเคราะห์แบบ Denaturing
gradient gel electrophoresis
(DGGE), Fluorescence in situ
hybridization
(FISH analysis)
-ตรวจหา SCFA ด้วยวิธี Gas
Chromatography (GC)
-สาหรับการเพาะเชื้อ เป็ นการ
คานวณสปอร์ที่สร้างขึ้นจาก
เชื้อจุลินทรี ยก์ ่อโรค โดยการใช้
สารเอธานอล
- DNA extraction: ปริ มาณของดี
เอนเอในแต่ละตัวอย่างถูก
ทดสอบโดยใช้ ND-1000
NanoDrop spectrophotometer
และสารตัวอย่างที่ถูกเจือจางจะ
ถูกทดสอบด้วยวิธี PCR
(PCR-DGGE และ Silver
staining of gels)

ผูใ้ ห้สาร
ตัวอย่าง
เป็ นผูใ้ หญ่
สุ ขภาพดี
จานวน 3
คน
(ผูห้ ญิง 2
คน
ผูช้ าย 1
คน )
อายุ 24-39
ปี
-ผูร้ ่ วม
ทดลองที่
ให้สาร
ตัวอย่าง
ไม่มี
ประวัติ
การใช้ยา
แอนตี้
ไบโอติก
โพรไบโอ
ติก และพ
รี ไบโอติก
ใน

เวลาที่
ใช้ใน
การ
ทดสอบ
สาร
ตัวอย่าง
288
ชัว่ โมง
โดยประ
มาณ

-สาหรับการศึกษานี้โดยสรุ ปแล้ว การเสริ ม
GanedenBC30 ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลง
จานวนเชื้อจุลินทรี ยอ์ นั ตราย และ ไม่มีการ
เพิ่มขึ้นของกรดไขมันสายสั้นอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ
แม้วา่ การเสริ ม GanedenBC30 ไม่ได้ทาให้
พบการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดั ของ
จานวนจุลินทรี ยช์ นิดดี ด้วยการวิเคราะห์
แบบ FISH แต่กพ็ บความแตกต่างของ
Bcoa191 (เครื่ องมือที่ใช้ดูเชื้อ Bacillus
coagulans) ที่เพิ่มขึ้น ในกลุ่มที่มีการเสริ ม
โพรไบโอติก เทียบกับกลุ่มควบคุม ด้วยการ
วิเคราะห์แบบ DGGE แต่อย่างไรก็ตาม
โพรไบโอติก GanedenBC30 สามารถรักษา
จานวนของมันเองไว้ได้ แม้อยูใ่ น
สภาพแวดล้อมที่มีจุลินทรี ยก์ ่อโรค
การสร้างสปอร์ที่ตรวจพบ พบว่ามี
ความสัมพันธ์ในการทางานของโพรไบโอ
ติก GanedenBC30 ในการต่อต้านเชื้อ ซึ่ง
สันนิษฐานว่า GanedenBC30 อาจสามารถ
ช่วยต้านเชื้อก่อโรคในระบบลาไส้ส่วน
ปลายได้

7. ผลจากการใช้
บาซิลลัส โคแอกกู
แลน สาหรับผูป้ ่ วย
โรคลาไส้แปรปรวน
ที่มีอาการท้องเสี ย
เป็ นหลัก
(B.J. Dolin, 2009)

เพื่อประเมินความ
ปลอดภัยและ
ประสิ ทธิ ภาพในการ
ใช้โพรไบโอติก
บาซิลลัส โคแอกกู
แลน GBI-30, 6086
ในการรักษาอาการ
ท้องเสี ยในคนที่เป็ น
โรคลาไส้แปรปรวน

วิธีการทดลองทางคลินิก แบบปกปิ ดข้อมูล
สองทาง ศึกษาที่กลุ่มเปรี ยบเทียบได้รับ
สารเลียนแบบไม่ออกฤทธิ์ (A doubleblind, placebo-controlled clinical pilot
study)

Bowel Movement (การเคลื่อน
ตัวของลาไส้) โดยวัดจาก
- ปริ มาณและความถี่ในการ
ขับถ่าย
- อาการรุ นแรงที่เกิดขึ้น เช่น
ปวดท้อง แน่นท้อง เป็ นต้น

ผลิตภัณฑ์ทดลอง (Regimen): แคปซูล
บรรจุ B Coagulans GBI-30, 6086 จานวน
2 พันล้าน (2.0 x 108 ) หน่วย (Colony
forming unit; CFU) + ไมโครคริ สตัลไลน์
เซลลูโลส, ไลซี น, ซิลิกอน ไดออกไซด์
และ แมกนีเซียม
(โดยถูกบริ โภค 1 แคปซูลต่อวัน)

การประเมินผลด้วยตนเอง (Selfassessment)
1.คนไข้ทาการจดบันทึกปริ มาณ
และความถี่การขับถ่ายในแต่ละ
วัน (The Bristol Stool Scale) ยา
ที่รับประทาน ระดับการปวด
ท้อง ภาวะแน่นท้อง มีลมในท้อง
และอาการฉุ กเฉิ นอื่นๆ ในแต่ละ
สัปดาห์ (0-100%)
2.แบบสอบถามคุณภาพชีวิต (A
quality of life questionnaire)

ระยะเวลา
3 เดือน
ก่อนหน้า
ผูร้ ่ วมการ
วิจยั 52
คน ที่มี
ปัญหา
ท้องเสี ยที่
เกิดจาก
โรคลาไส้
แปรปรวน

1 ครั้ง
ต่อ
สัปดาห์
เป็ น
ระยะเว
ลา 8
สัปดาห์

-การอภิปรายในงานวิจยั นี้มีการพูดถึง
ประโยชน์ของโพรไบโอติกที่สามารถช่วย
ในการต้านการอักเสบในผนังลาไส้
(mucosal surface)

อายุ 18-75
ปี

โดยเฉพาะสายพันธุ ์ Bacillus Coagulans
GBI-30, 6086 ที่มีความทนทานต่อความ
ร้อนและสภาพแวดล้อมภายในระบบ
ทางเดินอาหารของมนุษย์ได้ จึงทาให้ยงั
สามารถเพิ่มและขยายจานวนภายในลาไส้
เพื่อสร้างประโยชน์ได้อีก มากกว่าโพร
ไบโอติกสายพันธุ ์ Lactobacilli

ผูท้ ดลองถูกแบ่งออกเป็ นกลุ่มที่ได้รับโพร
ไบโอติก (26 คน) และกลุ่มที่ได้รับสาร
เลียนแบบไม่ออกฤทธิ์ (26 คน)

8.การศึกษาการใช้

เพื่อประเมินผลจาก

การทดลองแบบสุ่ม ปกปิ ดทั้งสองข้าง

การใช้โพรไบโอติก B coagulans GBI-30,
6086 มีความปลอดภัยและมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการช่วยลดการเคลื่อนไหวของลาไส้ มี
ประโยชน์ในการลดภาวะท้องเสี ยและภาวะ
แก๊ส ในผูป้ ่ วยโรคลาไส้แปรปรวน ซึ่ง
โดยรวมแล้วจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ผูป้ ่ วยได้

1.ค่า Crohn’s disease activity

การตรวจวัดค่า CDAI ด้วยข้อมูล

ผูป้ ่ วยโรค

60 วัน

หลังจากการใช้ Digestive Advantage TM

ข้อจากัดใน
การศึกษานี้คือ
การที่ผรู ้ ่ วม
ทดลองต้อง
รายงานผลด้วย
ตนเองทาให้ผล
รายงานการ
เปลี่ยนแปลงมี
ความหลายหลาก
ทาให้มีขอ้ จากัด
ในการ
ประเมินผล
คะแนนความ
รุ นแรงและ
คุณภาพชีวติ
ผูท้ าการวิจยั นี้ได้
แนะนาให้ทาการ
ทดสอบ
ประสิ ทธิ ภาพ
ของโพรไบโอติ
กชนิดนี้ใน
จานวนกลุ่ม
คนไข้ที่มากขึ้น
และระยะ
เวลานานขึ้น

Digestive
Advantage TM IBD
เป็ นการรักษาแบบ
เสริ มจากการรักษา
หลักเพื่อบรรเทา
อาการในผูป้ ่ วยโรค
โครห์น (Irritated
Bowel Disease; IBD
หรื อ ผูป้ ่ วยกลุ่มโรค
ที่มีการอักเสบของ
ระบบทางเดิน
อาหาร) โดยเป็ น
การศึกษาแบบสุ่ม
ปกปิ ดทั้งสองข้าง
และมีกลุ่มควบคุม
(Nav Granghi,
2005)

การใช้ Digestive
Advantage TM IBD
(ชื่อทางการค้า) ต่อ
อาการของผูป้ ่ วยโรค
โครห์น

แบบเปรี ยบเทียบกลุ่มได้รับสารเลียนแบบ
เป็ นกลุ่มควบคุม (A randomized, doubleblind, placebo-controlled study)
ผูร้ ่ วมทดลองถูกแบ่งออกเป็ นกลุ่มที่ได้รับ
ผลิตภัณฑ์ทดลองโพรไบโอติกและกลุ่มที่
ได้ผลิตภัณฑ์เลียนแบบไม่ออกฤทธิ์
(placebo) (Microcrystalline Cellulose)
ผลิตภัณฑ์ทดลอง:
1 Caplet (Digestive AdvantageTM IBD)
กับน้ า โดย Digestive Adcantage TM IBD
มีGaneden LactobacillusTM Cultures (ชื่อ
เดิมของ GanedenBC30) เป็ นส่วนประกอบ

index (CDAI) :
ความภาวะผิดปกติในช่องท้อง
(Abdominal assessment)
ฮีโมโกลบิน
น้ าหนักตัว

จากการจดบันทึก ร่ วมกับการ
ตรวจทางกายภาพ ค่า
ฮีโมโกลบินและน้ าหนักตัว เพื่อ
ใช้ในการคานวณค่า CDAI

โครห์น
จานวน 20
คน

(8
สัปดาห์
)

IBD ในระยะเวลา 30 และ 60 วัน พบว่าค่า
CDAI, จานวนการถ่ายเหลวลดลงและ
พบว่าผูร้ ่ วมทดลองในกลุ่มที่ได้รับ
Digestive Advantage TM IBDส่วนใหญ่
สามารถลดปริ มาณการใช้ยาบรรเทาอาการ
ท้องเสี ย ลงได้

กลุ่ม
4
ตัวอย่าง
สัปดาห์
61 คน อายุ
เฉลี่ย 36.5
±12.6 ปี

จากการทดลองนี้พบว่า การใช้
GanedenBC30 พบว่าช่วยลดอาการปวดท้อง
แน่นท้อง (GSRS abdominal pain
subscore, GSRS total score, GSRS
abdominal distension subscore) ภาวะมี
แก๊ส และอาการผิดปกติอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้
จากการประเมินผลของผูร้ ่ วมทดลอง

อายุ 26-63
ปี
(อายุเฉลี่ย
45 ปี )

2.จานวนอุจจาระที่มีลกั ษณะ
เหลวหรื อนิ่ม
-การใช้ ยาบรรเทาอาการ
ท้องเสี ย;
Loperamide,diphenoxylate/atrop
ine, Codeine phosphate (.ใช้
หรื อ ไม่ใช้)

3 visits ห่างกัน 30 วัน
ผูร้ ่ วมทดลองทาการจดบันทึกและ
ประเมินผลด้วยตนเอง (self-assessment)

9. การศึกษาแบบ
ติดตามไปข้างหน้า
เพื่อประเมินผลจาก
การใช้ผลิตภัณฑ์จาก
เชื้อจุลินทรี ยบ์ า
ซิสลัสโคแอคกูแลน
ต่อภาวะแก๊สใน
ระบบทางเดินทาง
อาหาร ที่ไม่ได้เกิด

จุดประสงค์ของ
การศึกษานี้ คือเพื่อ
เปรี ยบเทียบผลของ
การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
โพรไบโอติก
บาซิลลัส โคแอกกู
แลน ต่อคุณภาพชีวติ
ของระบบทางเดิน
อาหารในผูใ้ หญ่ที่มี

วิธีการทดลองแบบติดตามไปข้างหน้า (
prospective) แบบสุ่ม ปกปิ ดข้อมูลสองทาง
และเปรี ยบเทียบกลุ่มได้รับสารเลียนแบบ
ไม่ออกฤทธิ์ แบบคู่ขนาน (A prospective,
randomized, double-blind, placebocontrolled
parallel-group dual site trial)
ผูร้ ่ วมวิจยั ถูกแบ่งออกเป็ นสองกลุ่ม คือ

ค่าบ่งชี้
1.คะแนนอาการทางระบบ
ทางเดินอาหาร (Gastrointestinal
Symptom Rating Scale; GSRS);
1.1 อาการปวดท้อง
1.2 แน่นท้อง
1.3 ท้องเฟ้อ/มีลม
1.4 คะแนนรวม GSRS

ใช้แบบสอบถามในการ
ประเมินผล GSRS, SODA และ
SF-36v2
Visual Analog Scale(VAS-Gas)
แบบประเมินภาวะแก๊สแบบ
สเกล 7 ระดับ (7-point anchored
) เฉพาะการติดตามในครั้งที่ 2
และ 3

โดยสรุ ปผลิตภัณฑ์ที่ทาจาก Bacillus

จากโรค
(Douglas S Kalman,
2009)

10. Digestive
AdvantageTM
พิสูจน์ประสิ ทธิ ภาพ
ในการใช้กบั ผูป้ ่ วยที่
มีปัญหาในการย่อย
แลกโตส (Lactose
Intolerance)

อาการทางลาไส้ แต่
ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ
กลุ่มโรคระบบ
ทางเดินอาหาร

สารทดลองคือผลิตภัณฑ์ที่มีโพรไบโอติก
Bacillus Coagulans (GanedenBC30)
จานวน 2.0 x 109 โคโลนีต่อยูนิต (CFU) +
เอ็นไซม์ (cellulase
- Trichoderma longibrachiatum, cellulase
- Aspergillus
niger, hemicellulase, α-galactosidase,
invertase) ที่อยูใ่ นรู ปแบบแคปซูลนี้ วันละ
1 แคปซูล ในเวลาใกล้เคียงกันทุกวัน

เพื่อตรวจสอบผล
การใช้โพรไบโอติก
Digestive
AdvantageTM ในการ
ช่วยลดอาการในผูท้ ี่
มีปัญหาการย่อยแลก
โตส เปรี ยบเทียบกับ
ยารักษาอาการอื่นๆ

ผูร้ ่ วมวิจยั ทาการประเมินประสิ ทธิ ภาพ
หลังการใช้ Digestive AdvantageTM ในการ
ช่วยบรรเทาอาการที่เกิดจากการที่ไม่
สามารถย่อยแลกโตสได้ (Lactose
intolerance) โดยผูร้ ่ วมวิจยั กลุ่มนี้เคยมี
ประสบการณ์ในการใช้วิธีรักษาอื่นมาแล้ว
เช่น การใช้ยา Lactaid โลโมทิล (lomoil)
และ ยาทัว่ ไปที่ใช้สาหรับคนที่มีภาวะไม่
สามารถย่อยแลกโตส เป็ นต้น

เพื่อตรวจสอบ
ประสิ ทธิ ภาพของ
การใช้

การทดลองในหลอดทดลองแบบการเพาะ
เชื้ออย่างต่อเนื่อง (in vitro continuous
culture system) เพื่อเป็ นการจาลอง

(LI survey by
Ingenuity Advisors,
2005)
11. ผลจากการใช้
GanedenBC30 กับ
การเปลี่ยนแปลง

กลุ่มที่ได้รับแคปซูลที่มีโพรไบโอติก และ
กลุ่มที่เป็ นแคปซูลหลอก (กลุ่มควบคุม)

2.Severity of Dyspepsia
Assessment (SODA);
2.1 อาการท้องอืด
2.2 มีแก๊ส
2.3 Non-Pain Assessment (NPS)
subscore
2.4 SODA คะแนนความพึง
พอใจ

coagulans มีประสิ ทธิ ภาพช่วยเพิม่ คุณภาพ
ชีวิตและช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดใน
ระบบทางเดินอาหารได้ โดยเฉพาะอาการ
ปวดท้อง แน่นท้อง หลังรับประทานอาหาร

3. SF-36v2
3.1 คุณภาพชีวิตทางกายภาพ
3.2 คุณภาพชีวิตทางใจ
อื่นๆ : ความดันโลหิ ต, อัตราการ
เต้นของหัวใจ
อาการคลื่นไส้
อาการปวดเกร็ ง
อาการปวดท้อง
อาการท้องเสี ย
อาการท้องอืด
อาการท้องผูก
อาการฉุ กเฉิ นอื่นๆ

กรดไขมันสายสั้น (Short chain
fatty acids; SCFAs)

แบบสอบถาม

ผูท้ ี่มี
ปัญหาการ
ย่อยแลก
โตส
(Lactose
intoleranc
e) จานวน
1,400 คน

ไม่พบ
ข้อมูล

มากกว่า 83% ของผูร้ ่ วมงานวิจยั ที่มีปัญหา
ในการย่อยแลกโตส รายงานว่าการใช้
ผลิตภัณฑ์ Digestive AdvantageTM
ช่วยบรรเทาอาการหลักที่เกิดจากภาวะที่ไม่
สามารถย่อยแลกโตสได้ ได้แก่ คลื่นไส้
ปวดเกร็ งท้อง ปวดท้อง ท้องเสี ย ท้องอืด
ภาวะฉุ กเฉิ น (Urgency) และภาวะท้องผูก

HPLC สาหรับตรวจ SCFA

สาร
ตัวอย่าง
จากผูใ้ หญ่

ไม่พบ
ข้อมูล

การวิจยั นี้พบการเพิ่มขึ้นของสปอร์ที่เกิด
จากการเพาะเชื้อ หลังจากได้รับ
GanedenBC30

ของจุลินทรี ยใ์ น
ลาไส้ของมนุษย์
แบบระบบการหมัก
เชื้อแบบต่อเนื่อง
(Harue Honda,
2011)

12. Protein Study
โพรไบโอติก
บาซิลลัส โคแอกกู
แลน GBI-30, 6086
ช่วยลดการบาดเจ็บ
ที่เกิดจากการออก
กาลังกายและเพิ่ม
การฟื้ นฟูร่างกาย
(Raft Jager,2016)

สภาพแวดล้อมเสมือนจริ งในลาไส้ใหญ่
GanedenBC30 ใน
ส่วนต้นของมนุษย์ (pH 5.5, T 37 ◦C)
สภาพแวดล้อม
เสมือนจริ งในลาไส้
มนุษย์ ว่าโพรไบโอ
ติกสายพันธุ ์น้ ี
สามารถทนทานต่อ
สภาวะในระบบนี้ได้
หรื อไม่

เพื่อตรวจสอบการ
ใช้ บาซิลลัส โคแอก
กูแลน GBI-30,
6086 ร่ วมกับโปรตีน
ต่อประโยชน์ใน
เรื่ องการบาดเจ็บ
ของกล้ามเนื้อ
สมรรถภาพ และการ
ฟื้ นฟู หลังการออก
กาลังกาย

การทดลองแบบข้ามกลุ่ม (Crossover
study) แบบมีการควบคุมอาหาร
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ กลุ่มที่ 1: เคซีน 20 กรัม;
PRO , กลุ่มที่ 2 เคซีนและโพรไบโอติกบา
ซิลลัสโคแอกกูแลน GBI-20, 6086 (1
พันล้านหน่วย CFU); PROBC
กิจกรรมทดสอบ
การกระโดดสู งสุ ดในแนวดิ่ง ถูกทดสอบ

DNA extract

FISH analysis โดยใช้
Oligonucleotide probes สาหรับ
ตรวจ DNA
PCR
DGGE

ค่าบ่งชี้
1.Perceptional measures
2.สมรรถภาพทางการกีฬา
(Athletic performance)
3.กล้ามเนื้อที่บาดเจ็บ (muscle
damage)

ตรวจสอบประสิ ทธิ ภาพของโพร
ไบโอติกจากการดูภาวะการฟื้ นฟู
สภาพหลังจากการออกกาลังกาย
ที่ถูกทาลายไป (Exercise bout)
ซึ่งปกติแล้วจะทาให้กล้ามเนื้อ
เกิดอาการบาดเจ็บเพิม่ ขึ้น และ
ลดความสามารถในการฟื้ นฟู

สุ ขภาพดี
จานวน 3
คน ที่
ไม่ได้มี
การใช้ พรี
ไบโอติก
โพรไบโอ
ติกหรื อ
แอนตี้
ไบโอติ
กเป็ นระยะ
เวลา 3
เดือน

กลุ่ม
2
ตัวอย่าง
สัปดาห์
เพศชายที่
ออกกาลัง
กายเป็ น
งานอดิเรก
(recreation
allytrained)
จานวน 30

พบบางส่วนของยีนส์ 16S rRNA โดย 16S
rRNA ที่พบนั้นช่วยยืนยันได้วา่
GanedenBC30 ซึ่งเป็ นโพรไบโอติกที่ใช้ใน
การทดลองเพาะเชื้อนี้ มีปริ มาณของ
จุลินทรี ยช์ นิด Bacillus Coagulan เพิ่มมาก
ขึ้น จึงยืนยันได้วา่ โพรไบโอติกสายพันธุ ์น้ ี
สามารถเจริ ญเติบโต เพิ่มจานวนได้ใน
สภาพแวดล้อมเสมือนจริ งนี้
อย่างไรก็ตามไม่พบการเปลี่ยนแปลงของ
กรดไขมันสายสั้นหลังการให้
GanedenBC30
โดยสรุ ปแล้ว การเสริ ม GanedenBC30 ไม่
พบการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของ
ประชากรจุลินทรี ยท์ ี่เห็นได้ชดั เจน แต่
ยืนยันว่าโพรไบโอติกชนิดนี้สามารถเติบโต
และทนทานได้ในสภาพแวดล้อมเสมือน
จริ งกับลาไส้มนุษย์
การบาดเจ็บที่เกิดหลังจากการออกกาลังกาย
พบว่าการใช้ โปรตีนเสริ มร่ วมกับโพรไบโอ
ติก บาซิลลัส โคแอกกูแลน (PROBC)
1.ช่ วยลดการบาดเจ็บของกล้ ามเนื้อ
(muscle damage)
2.ช่ วยเพิม่ การฟื้ นฟู (recovery)
3.ช่ วยรักษาสมรรถภาพทางการกีฬา
(Athletic performance) ไว้ได้ดี ซึ่งทั้งหมด
นี้พบว่าเป็ นผลมาจากการที่ PROBC
ช่วยเพิ่มการฟื้ นฟูร่างกายหลังการออกกาลัง

(Probiotics muscle
damage manuscript
draft)

13. ผลจากการให้
GanedenBC30 ต่อค่า
บ่งชี้การบาดเจ็บ
กล้ามเนื้อลาย หรื อ
กล้ามเนื้อยึดกระดูก
(Skeletal muscle
damage), การฟื้ นฟู
และ สมรรถภาพ
ทางการกีฬา หลัง
การออกกาลังอย่าง
หนัก แบบขาเดียว
(single leg training
bout)
(Jacob Wilson,
2015)

หลังจากการออกกาลังกายในทุกส่วนของ
ร่ างกายเป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 4 ครั้ง ร่ วมกับการทานผลิตภัณฑ์
ทดลอง

การทดลองต่อจาก
การทดลองของ
Wilson (2004) ใน
กลุ่มตัวอย่างที่ใหญ่
ขึ้น
เพื่อตรวจสอบว่าการ
ให้ BC-30 ร่ วมกับเค
ซีนมีประโยชน์ช่วย
ในเรื่ องของการ
บาดเจ็บ ความเข็ง
แรง และพลังของ
กล้ามเนื้อ

การทดลองแบบข้ามกลุ่ม (Cross over)
ปกปิ ดข้างเดียวและมีการควบคุมการทาน
อาหาร
ให้เคซีนเสริ มกับผูร้ ่ วมทดลองเป็ น
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ ตามด้วยระยะพัก
(wash out) 1 สัปดาห์ และตามด้วยการให้
โปรตีนเสริ มร่ วมกับโพรไบโอติก BC อีก
2 สัปดาห์
ผูร้ ่ วมทดลองจะได้รับการเทรนการออก
กาลังกายตั้งแต่ก่อนวันเริ่ มการทดลอง

คน

CK (Creatine Kinase) /BUN
ความแข็งแรง (Strength)
พลัง (Power)
ความหนาของกล้ามเนื้อ (Muscle
thickness)
ค่าการฟื้ นฟู (Recovery) 1-10
สเกล

ค่าความแข็งแรงและพลังจาก
ความสู งจากการกระโดดขาเดียว
แนวดิ่ง
ค่าความหนากล้ามเนื้อ วัดจากวิธี
Ultrasonography Swelling

ชาย 30 คน 5
อายุ 21.48 สัปดาห์
±2.82 ปี

กายภายในระยะเวลา 24 และ 72 ชัว่ โมง
และ ลดอาการบาดเจ็บภายใน 72 ชัว่ โมง
หลังการออกกาลังกาย
พบว่าช่วยลดภาวะกล้ามเนื้อบาดเจ็บได้
และช่วยคงสมรรถภาพทางการกีฬาไว้ได้ดี
มากกว่าการใช้โปรตีนอย่างเดียว
การศึกษานี้พบว่า ในระยะที่ได้รับโปรตีน
ร่ วมกับโพรไบโอติกBC เมื่อเทียบระยะที่ได้
โปรตีนเพียงอย่างเดียวพบว่า
-ความเจ็บปวดที่เกิดหลัง72 ชัว่ โมงจากการ
ออกกาลังกายมีการลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
-การฟื้ นฟูร่างกายเพิ่มมากขึ้น
-ค่า CK ที่ปกติจะเพิ่มขึ้นจากการออกกาลัง
กายมีการลดลงอย่างมีนยั สาคัญ
ลดภาวะกล้ามเนื้อถูกทาลายหลังการออ
กาลังกาย
-ค่า BUN และค่า ความหนากล้ามเนื้อ (การ
บวมของกล้ามเนื้อ) ไม่พบความแตกต่างที่มี
นัยสาคัญระหว่างสองกลุ่ม
BC30 อาจช่วยป้องกันการลดลงของพลัง
(Wingate peak power) หรื อการลดลงของ
สมรรถภาพทางการกีฬา
BC30 สามารถช่วยเพิ่มการดูดซึม
สารอาหารและมีประโยชน์เมื่อให้ร่วมกับ
โปรตีน โดยไม่ข้ ึนกับว่าเป็ นเคซีนหรื อเวย์

