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กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์  (Galacto-oligosaccharide) หรือ GOS เป็น
สายใยของน�้าตาลที่มีความยาวตั้งแต่ 2–5 หน่วย โดยมีน�้าตาล 2 ชนิดเป็น
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ กาแลคโตส (Galactose) และกลูโคส (Glucose) 
เชือ่มต่อกนัอยูด้่วยพนัธะไกลโคซิดกิ (Glycosidic) ชนดิต่างๆ (Nakayama 
and Amachi 1999) จัดเป็นสารที่มีคุณสมบัติเชิงพรีไบโอติก โดยร่างกาย
ไม่สามารถย่อยสลายได้ ดังนั้นจะเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรียที่มีประโยชน์
ต่อร่างกาย อีกทั้ง GOS มีคุณสมบัติเป็น Bifidus grown factor เนื่องจาก
มคีวามสามารถกระตุน้การเจรญิเตบิโตของจุลินทรย์ีทีม่ปีระโยชน์ต่อร่างกาย
ในกลุ่มบิฟิโดแบคทีเรียและแล็คโตบาซิลัส ท�าให้เกิดการผลิตกรดแลคติก         
และกรดอะซิติก ส่งผลให้สภาวะในล�าไส้เป็นกรด จึงมีผลต่อการยับยั้ง              
การเจริญของจุลินทรีย์ก่อโรค ซ่ึงมีประโยชน์ในทางเดินอาหารของมนุษย์ 
(Gibson and Rastall 2006) 

กาแลตโตซิลแลคโตส คืออะไร กาแลตโตซิลแลคโตส (Galactosyllactose) คือ 
ไตรแซคคาร์ไรด์ ประกอบด้วยแลคโตส และกาแลคโตส โดย 3,4,6 Galactosyllactose 
เป็นองค์ประกอบส�าคญัในน�า้นมแม่ภายหลงัจากการคลอดบตุร ซึง่มปีระสทิธิผลใน
การเพิ่มจ�านวนของแบคทีเรียชนิดที่มีประโยชน์ในกลุ่ม Lactic acid และปรับปรุง
ระบบภูมิคุ้มกัน เพ่ิมการดูดซึมของแร่ธาตุ และบ�ารุงผิวพรรณ รวมถึงป้องกันโรค
ภูมิแพ้ทางผิวหนังได้อีกด้วย จากการศึกษากาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่อุดมไป
ด้วยกาแลตโตซิสแลคโตส จะให้ประโยชน์ในเชิงสุขภาพได้หลากหลาย 

บ�ารุงผิวพรรณ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์บางฉบับได้ตีพิมพ์เรื่อง สารพิษที่เกิดขึ้น      
ในทางเดินอาหารประเภท Phenol, p-cresol ผลิตข้ึนจากแบคทีเรียชนิดก่อโรค           
ในกลุ่ม E. coli, Proteus sp, E faecolis อาจเป็นสาเหตุของการเกิดสิว ริ้วรอย และ
ความแห้งของผิวหนัง (RIizuka-Handbook of diet, nutrition and the skin, 2012)  

จากการศึกษายังพบว่าการรับประทาน GOS ที่มีกาแลตโตซิลแลคโตสมีผลช่วย
ลดการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคที่ไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic) ดังน้ัน จะช่วยลด      
การสร้างสารพิษจากแบคทีเรยีกลุม่ดังกล่าว ลดการอกัเสบของผวิหนัง ลดการเกิดสวิ

Galacto-oligosaccharide or GOS for shot, generally 
comprise a chain of 2-5 galactose units that arise through 
consecutive glycosidic linkages, with a terminal glucose 
unit. (Nakayama and Amachi 1999). Depending on 
oligosaccharide composition, GOS products will vary in 
terms of prebiotic activity, as well as other physiological 
effects. GOS is effective as a bifidus grown factor 
stimulates the growth of bifidobacteria and Lactobacillus in 
the intestine. Most of the bifidobacteria break down lactose 
in to lactic acid and acetic acid that is excellent in intestinal 
regulation. (Gibson and Rastall 2006).

What is Galactosyllactose? Galactosyllactose is trisaccharide 
composed of lactose and galactose. Especially, 3’, 4’, 6’-Galactosyllactose 
is important substance contained in mother’s milk immediately after 
childbirth, and it has various bio-activities, and its effects are proliferation 
of lactic acid bacteria, immune improvement, enhancement of mineral 
absorption, and skin (atopy) improvement, etc. Recently, it was found 
out to be effective in improving many body activities as follow.

Skin and Effects Recent researches have revealed that when 
we intake protein, phenol substance (Phenol, p-cresol), intestinal toxin 
(bioactive toxin) generated by intestinal toxic bacteria (E. coli, Proteus 
sp., E. faecolis) when the protein is metabolized, is absorbed quickly 
into intestinal mucosa, and accumulated in the skin by body circulation 
system, causing various skin troubles such as atopy, acne, skin dryness, 
and wrinkles caused by dryness, etc. (R Iizuka - Handbook of diet, 
nutrition and the skin, 2012).

The studies also showed that galactosyllactose-fortified high-purity 
galacto-oligosaccharide intake reduces anaerobic bacteria so that they 
cannot generate toxic substances. It improves symptoms of skin troubles 
and wrinkles among adults. The study on 75 volunteers (30-60 years of 
age with wrinkles) were orally administrated of 2 grams/day of GOS for 
12 weeks resulted that wrinkle area proportion and skin surface after 
GOS intake were reduced. The skin troubles were improved as well as 
the moisture amount were increased. (Fig 1) 

Strengthening the Immune System Improvement of gut 
microflora generates anti-biotic substance, etc. (γ-interferon), the 
second metabolic  products of those microbes, strengthening the 
immune system (proliferation of T cell, B cell).

Enhancement of Body Absorption of Minerals Many 
animal experiments showed that GOS intake enhances body 
absorption of calcium and magnesium substances, and improves 
bone density. When GOS is taken, it is not digested in small intestine, 
but arrives at large intestine. Here, GOS is decomposed by intestinal 
microorganisms into short chain fatty acid, acidifying intestinal pH, 
which increases solubility of mineral substances, and absorption 
rates of them.

และริ้วรอยได้อีกด้วย และมีการศึกษาการรับประทาน GOS ในกลุ่มผู้สอบ 75 คน 
อายุเฉลี่ย 30-60 ปี ที่มีปัญหาริ้วรอยที่ขอบตา ซึ่งให้รับประทาน GOS ที่มีกาแลตโต-      
ซิลแลคโตส 2 กรัม ต่อวัน เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พบว่าริ้วรอยที่ขอบตาจางลง    
สีผิวมีความสว่างใส อีกทั้ง ความชุ่มชื้นของผิวหนังมากขึ้น ดังรูปที่ 1 

เพ่ิมความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันโรค การปรับปรุงคุณภาพของ
จุลินทรีย์ชนิดที่ดีก่อให้เกิดสารต้านจุลชีพ (Antibiotic) เช่น แกรมม่าอินเตอร์-      
เฟอรอน (γ-interferon) การหมักครั้งท่ีสองของจุลินทรีย์จะก่อให้เกิดความแข็งแรง
ของระบบภูมิคุ้มกันโรค เช่น เพ่ิมจ�านวนเซลล์ลิมไฟไซต์ชนิดทีเซลล์ (T cell)       
และชนิดบีเซลล์ (B cell) 

เพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุ การปรับปรุงจุลินทรีย์ชนิดที่มีประโยชน์ในล�าไส้จะท�าให้
สภาวะพีเอชในล�าไส้เป็นกรดอ่อนๆ ช่วยให้เกิดสภาวะการดดูซมึกลบัของแร่ธาต ุเช่น 
แคลเซียม และแมกนีเซียม และยังปรับปรุงความหนาแน่นของมวลกระดูก

ลดอาการท้องผูก ช่วยลดอาการท้องผกูเพราะกรดท่ีผลติโดยบฟิิโดแบคทเีรยี 
จะช่วยกระตุ้นการบีบตัวของล�าไส้และเพ่ิมความชุ่มชื้นของอุจจาระ ซึ่งเป็น         
ผลมาจากแรงดันออสโมติก 

ข้อมูลเพิ่มเติม/Additional Information 
1 ผลิตภัณฑ์ Mother’s Oligo หรือ Beauty Oligo จาก Neo Cremar ประเทศเกาหลี 
 จัดจ�าหน่ายโดย บริษัท เพียวเคมีกัลส์ จ�ากัด สามารถประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารและ
 เครื่องดื่มได้หลากหลาย   
1 Mother’s Oligo or Beauty Oligo from Neo Cremar in Korea is distributed by Pure 
 Chemicals Company Limited. Its applications are variety for foods and beverages. 
เอกสารอ้างอิง/Reference 
Gibson GR, Rastall RA, editors. 2006. Prebiotics: Development and Application: 
 John Wiley & Sons, Ltd. 
Ki-Bae Hong, Mingeum Jeong, editors. 2016. Photoprotective effect of galacto-
 oligosaccharide and/or Bifidobacterium longum supplementation against skin 
 damage induced by ultraviolet irradiation in hairless mice. International Journal 
 of Food sciences and Nutrition. 

รูปที่ 1  ความแตกตา่งของสภาพผวิและริว้รอยรอบขอบตาก่อนและหลงัจากรบัประทาน GOS
Fig 1  Results of wrinkle area proportion and skin surface after GOS intake. 
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There Is Saying That 
“If Intestines Are Healthy, 
Skin Gets Healthy.”

Translated by: พิราภรณ์ ทองอ่อน 
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กาแลคโตซิลแลคโตสในผลิตภัณฑ์กาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์
ช่วยเสริมพรีไบโอติก เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และเสริมสุขภาพผิวหนังของมนุษย์

การประยุกต์ใช้ GOS ผลิตภัณฑ์ GOS1 อุดมด้วยกาแลคโตโอลิโกแซคคาไรด์
ที่มีความเข้มข้นสูงมากกว่าร้อยละ 70 และกาแลตโตซิลแลคโตส (องค์ประกอบ
ใกล้เคียงกับน�้านมแม่) ให้พลังงานต�่า และมีความหวานประมาณร้อยละ 40 ของ
น�้าตาลทราย ทนความร้อนได้สูง 100 องศาเซลเซียส เป็นระยะเวลา 30 นาที ทน
สภาวะพีเอชที่เป็นกรดต�่าได้ดี (pH 2-4) จึงสามารถประยุกต์ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่ม นม นมผง โยเกิร์ต กาแฟ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  

Improving Constipation GOS has been shown to be effective 
for improving constipation according to the lactic acid and acetic acid 
produced from bifidobacteria. Improvement of gut microflora suppresses 
adherence which resulted from osmotic pressure.

GOS Applications The application of GOS1 as functional 
i n g r e d i e n t s  w i t h  7 0 % 
galacto-oligosaccharide and 
galactosyllactose (as contained 
in mother’s milk) is low calorie 
and its sweetness is 40 % as 
sweet as sugar. Heated 100 ๐C 
for 30 min and adjusted to pH 
2-4. The functional ingredients 
common ly  used  i n  f ood 
industries for beverages, dairy, 
coffee and food supplements.
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