
ชื่อพืช   บัวบก 
ชื่ออ่ืนๆ   ปะหนะ ผักแวน ผักหนอก เอขาเดาะ Hydrocotyle, Asiatic pennywort,  
   Gotu-kola 
ชื่อวิทยาศาสตร  Centella asiatica (L.) Urb. 
ชื่อพอง   - 
ชื่อวงศ    Apiaceae (Umbelliferae) 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 ไมลมลุกอายุหลายป เลื้อยยาวไปตามพ้ืนดิน แตกรากและใบตามขอ ใบเด่ียวออกเปนกระจุกที่ขอ ขอ

ละ 2-10 ใบ รูปไต ขอบใบจักมนๆ ดอกชอคลายรมเดี่ยวๆ หรือม ี2-5 ชอ ชอหนึ่งมักมี 3-4 ดอก กานชอดอก

เมื่อแรกตั้งตรง ตอไปจะโคง ริ้วประดับม ี2-3 ใบ กานดอกยอยสั้นมาก กลีบดอกสีมวงอมแดง โคนจาง เกสรตัว

ผูสั้น ผลแบน (1, 2) 

อันตรกิริยาตอยาแผนปจจุบัน   
1. ผลของบัวบกตอกระบวนการเมแทบอลิซึมของยา 
 1.1 ผลตอเอนไซม cytochrome P450  
 สารสกัดเมทานอลจากท้ังตนมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม CYP3A4 ได 56% เมื่อทดสอบในเซลล human 
liver microsomes ดวยวิธี enzyme-selective model substrates (3) สารสกัด 70% เมทานอลจากท้ัง
ตน มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9 และ CYP1A2 ได โดยมีคาความเขมขนที่ยับยั้งเอนไซม
ไดครึ่งหนึ่ง (IC50) เทากับ 225.71±2.26, 139.99±1.73, 184.68±3.7 และ 288.83±1.61 มคก./มล. ตาม 
ลําดับ เมื่อทดลองในหลอดทดลอง (4) สารสกัดเอทานอล, สารสกัดไดคลอโรมีเทนจากท้ังตน มีฤทธิ์ปานกลาง
ในการยับยั้งเอนไซม CYP2C9 (IC50 28.3 และ 17.2 มคก./มล. ตามลําดับ) (5) และเอนไซม CY2C19 (IC50 
61.2 และ 30.2 มคก./มล. ตามลําดับ) (6) และมีฤทธิ์ออนในการยับยั้งเอนไซม CY2D6 และ CYP3A4 (IC50 > 
100 มคก./มล.) เม่ือทดลองในหลอดทดลอง ขณะที่สารสกัดเฮกเซน และสารสกัดน้ําจากท้ังตน มีฤทธิ์ออนใน
การยับยั้งเอนไซมทั้ง 4 ชนิด (IC50 > 100 มคก./มล.) (5, 6) 
 การทดสอบฤทธิ์ตอเอนไซม CYP3A4 และ CYP2D6 ของสารสกัดเมทานอล, 50% เมทานอล, เอทา-
นอล และน้ําจากใบ ในเซลล human liver microsomes พบวาสารสกัดเมทานอลมีฤทธ์ิดีที่สุดในการยับยั้ง
เอนไซม CYP3A4 โดยมีคา IC50 59.6±1.86 มคก./มล. ขณะที่สารสกัดอ่ืนๆ ไมมีผล (IC50 > 200 มคก./มล.) 
สารสกัดเอทานอลมีฤทธิ์ดีสุดในการยับยั้งเอนไซม CYP2D6 (IC50 43.9±4.06 มคก./มล.) รองลงมาคือ สาร
สกัดเมทานอล (IC50 107.5±7.82 มคก./มล.) สวนสารสกัด 50% เมทานอล และสารสกัดน้ําไมมีผล (7) ใน
รายงานวิจัยของบัวบกตนขาวและบัวบักตนแดง พบวาสารสกัดเอทานอลจากใบบัวบกตนขาว มีฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม CYP3A4 และ CYP2D6 ได เมื่อทดสอบใน human liver microsomes (IC50 88±23.1 และ 
213.3±205.0 มคก./มล. ตามลําดับ) สวนสารสกัดเอทานอลจากใบบัวบกตนแดง มีผลยับยั้งเอนไซม CYP2D6 
(IC50 83.3±20.8 มคก./มล.) แตไมมีผลตอเอนไซม CYP3A4 ขณะท่ีสารสกัดน้ําจากใบบัวบกตนขาวและตน
แดง ไมมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมทั้ง 2 ชนิด (IC50 > 1,000 มคก./มล.) (8) นอกจากน้ีสารสกัดเอทานอลจากใบ ยังมี
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม CYP1A2 และ CYP2A9 เม่ือทดสอบในเซลล human liver microsomes (IC50 42.23 
±3.65 และ 48.41±4.64 มคก./มล. ตามลําดับ) (9) 

 สารสกัดมาตรฐาน (standardized extract) ของบัวบก (มีปริมาณของ triterpenoid glycosides 
ประกอบดวย madecassoside 43% และ asiaticoside 39%) มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม CYP 3A4, CYP2C19 



และ CYP2B6 (IC50 เทากับ 210.98±24.24, 365.18±29.56 และ 871.14±41.30 มคก./มล. ตามลําดับ) เมื่อ
ทดลองในหลอดทดลอง แตไมมีผลตอเอนไซม CYP1A2, CYP2C9, CYP2D6 และ CYP 2E1 (10) เม่ือปอนหนู
แรทเพศผูและเพศเมียดวยสารสกัดมาตรฐานบัวบก ขนาด 10, 100 และ 1,000 มก./กก. เปนเวลา 90 วัน 
พบวาสารสกัดไมมีผลตอปริมาณของ CYP450 รวม และไมมีผลตอการทํางานของเอนไซม CYP1A1, CYP1A2, 
CYP2B1/2B2, CYP2E1 และ CYP3A ในหนูทั้ง 2 เพศ สําหรับการทดสอบในหลอดทดลองโดยใช rat liver 
microsomes พบวาสารสกัดความเขมขน 100, 250, 500, 1,000 และ 2,000 มคก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม 
CYP2B1/2B2 โดยฤทธิ์จะแปรผันตามความเขมขนของสารสกัด มีคา IC50 เทากับ 523 มคก./มล. เมื่อทดสอบ
ดวยวิธี benzyloxyresorufin O-dealkylation (BROD) reaction และเทากับ 563 มคก./มล. เม่ือทดสอบ
ดวยวิธ ี pentoxyresorufin O-dealkylation (PROD) reaction และมีผลเล็กนอยในการยับยั้งเอนไซม 
CYP1A2 (IC50 > 1 มก./มล.) แตไมมีผลตอเอนไซม CYP1A1, CYP2E1 และ CYP3A (11) 
 การศึกษาฤทธิ์ของสารสําคัญตางๆ ที่พบในบัวบกตอเอนไซม cytochrome P450 พบวาสาร quer-
cetin และ kaempferol มีฤทธิ์ดีในการยับยั้งเอนไซม CYP3A4 เม่ือทดสอบในเซลล human liver micro-
somes (IC50 3.2±1.6 และ 4.6±2.8 ไมโครโมลาร ตามลําดับ) แตมีฤทธิ์ออนในการยับยั้งเอนไซม CYP2D6 
(IC50 48.41±3.5 และ > 50 ไมโครโมลาร ตามลําดับ) (7) 
 สาร asiaticoside มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9 และ CYP1A2 เม่ือทดลองใน
หลอดทดลอง มีคา IC50 เทากับ 457.62±5.14, 235.35±2.63, 292.43±1.67 และ 504.02±4.45 มคก./มล. 
ตามลําดับ (4) อีกงานวิจัยพบวาสาร asiaticoside มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม CYP3A4 และ CYP2C19 ได เมื่อ
ทดลองในหลอดทดลอง (IC50 343.35±29.35 และ 412.68±15.44 ไมโครโมลาร ตามลําดับ) (12) และมีฤทธิ์
ออนในการยับยั้ง CYP2C9 (5) และ CY2C19 (6) (IC50 1070.2 และ 408.3 มคก./มล. ตามลําดับ) แตมีบาง
งานวิจัยที่มีรายงานผลตางกันวา asiaticoside ไมมีผลยับยั้งเอนไซม CYP3A4 (7), CYP2D6 (5, 7, 12), CYP 
1A2 (12, 13), CYP2C9 และ CYP2E1 (12) 
 สาร madecassoside มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม CYP2C19 และ CYP3A4 (IC50 539.04±14.18 และ
453.32±39.33 ไมโครโมลาร) เมื่อทดลองในหลอดทดลอง แตไมมีผลตอเอนไซม CYP1A2, CYP2C9, CYP 
2D6 และ CYP2E1 (12) 
  สาร asiatic acid และ madecassic acid มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม CYP2D6 (IC50 67.9 และ 30.7 
มคก./มล. ตามลําดับ) และ CYP2C9 (IC50 33.1 และ 40.8 มคก./มล. ตามลําดับ) เม่ือทดลองในหลอดทดลอง 
(5) และมีฤทธิ์ออนในการยับยั้งเอนไซม CYP2C19 (IC50 117.5 และ 92.5 มคก./มล. ตามลําดับ) (6) แตไมมี
ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม CYP1A2 (13) และสาร asiatic acid ไมมีผลยับยั้งเอนไซม CYP3A4 และ CYP2D6 เมื่อ
ทดสอบในเซลล human liver microsomes (IC50 > 50 ไมโครโมลาร) (7) 
 1.2 ผลกระตุนตัวรับ Pregnane X (Pregnane X receptor) 
 สารสกัด 80% เอทานอลจากบัวบกทั้งตน ความเขมขน 100 มคก./มล. มีฤทธิ์ออนในการกระตุน
ตัวรับ Pregnane X เปรียบเทียบกับยามาตรฐาน rifampicin (PXR agonist) ความเขมขน 10 ไมโครโมลาร 
เมื่อทดสอบในเซลลมะเร็งตับ HepG2 (14) 
2. ผลของบัวบกตอโปรตีนที่ทําหนาที่ขนสงยา (drug transporters) 
 2.1 ผลตอ P-glycoprotein 
 การทดสอบในเซลลมะเร็งปอดชนิดที่ดื้อยา (A549/DDP) เม่ือใหสาร asiatic acid ความเขมขน 20 
ไมโครโมลาร เพียงอยางเดียวหรือใหรวมกับยา cisplatin ความเขมขน 1 มคก./มล. พบวามีฤทธิ์ยับยั้งการ



ทํางานและการแสดงออกของยีนของ P-glycoprotein ทีท่ําหนาท่ีขนสงยาออกนอกเซลล และเปนปจจัยหนึ่ง
ของการดื้อยาของเซลลมะเร็ง แสดงวา asiatic acid มีผลตานการดื้อยาของเซลลมะเร็งได (15) 
3. ผลของบัวบกตอยาแผนปจจุบัน  
 3.1 ผลตอยาตานมะเร็ง 
 Vincristine 
 สาร asiaticoside ไมระบุความเขมขน มีผลเพ่ิมฤทธ์ิตานมะเร็งของยา vincristine เมื่อทดสอบใน
เซลลมะเร็งหลายชนิด ไดแก มะเร็งชองปากชนิด KB และชนิดที่ดื้อยา KBv200, มะเร็งเตานมชนิด MCF-7 
และชนิดที่ดื้อยา doxorubicin MCF-7/ADM โดยจะเพ่ิมการหยุดวัฏจักรเซลลในระยะ S-G(2)/M, เพ่ิมการ
แสดงออกของโปรตีน Cyclin B1 และลดการแสดงออกของ P34(cdc2) ในเซลลมะเร็ง (16) 
 Bleomycin   
 สารสกัดน้ําจากใบบัวบกความเขมขน 20% (ปริมาตร/ปริมาตร) มีฤทธิ์เพ่ิมความเปนพิษตอ
เซลลมะเร็งของยา bleomycin เมื่อทดสอบในเซลลมะเร็งปอดชนิด A549 โดยลดคา IC50 ของยาจาก 100 
มคก./มล. เปน 80 มคก./มล. (17) 
 Cisplatin 
 การใหสาร asiatic acid ความเขมขน 5-20 ไมโครโมลาร รวมกับยา cisplatin ความเขมขน 1 มคก./
มล. พบวาสามารถเพ่ิมฤทธิ์ตานมะเร็งของยาได เมื่อทดสอบในเซลลมะเร็งปอดชนิดที่ดื้อยา A549/DDP โดย
ลดการเจริญเติบโตและเพ่ิมการตายแบบ apoptosis ของเซลลมะเร็ง (15) 
 3.2 ยากันชัก 
  Phenytoin 
 การใหสารสกัดเอทิลอะซีเตทจากบัวบกรวมกับยา phenytoin ในอัตราสวน 1:1 พบวามีผลเสริมฤทธ์ิ
ของยา เมื่อทดสอบในหนูเมาสที่ถูกเหน่ียวนําการชักดวย pentylenetetrazole โดยทําใหคาขนาดของยาท่ี
สามารถตานการชักในหนูไดจํานวนครึ่งหนึ่ง (median effective dose; ED50) ลดลง เมื่อเทียบกับหนูที่ไดรับ
ยาเพียงอยางเดียว (ED50 5 และ 13 มก./กก. ตามลําดับ) (18, 19) 
 การศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนําการชักดวยไฟฟา (maximal electroshock seizure) เมื่อปอนผง
บัวบกทั้งตน ขนาด 500 มก./กก. รวมกับยา phenytoin ขนาด 30 มก./กก. พบวาบัวบกไมมีผลเสริมฤทธิ์
หรือเพ่ิมฤทธิ์ตานการชักของยา (20)  
 Phenobarbitone 
 การปอนหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนําการชักดวยไฟฟาดวยผงบัวบกท้ังตน ขนาด 500 มก./กก. รวมกับยา 
phenobarbitone ขนาด 13.5 มก./กก. พบวาฤทธิ์ตานการชักของยาลดลงจาก 50% เปน 0% ที่เวลา 3 ชม. 
หลังใหยา เม่ือเทียบกับหนูที่ไดรับยาเพียงอยางเดียว (20) 
 Carbamazepine 
 เมื่อปอนผงบัวบกท้ังตน ขนาด 500 มก./กก. รวมกับยา carbamazepine ขนาด 30 มก./กก. พบวา
ไมมีผลเสริมฤทธิ์หรือเพ่ิมฤทธิ์ตานการชักของยาในหนูแรทท่ีถูกเหนี่ยวนําการชักดวยไฟฟา (20) 
 Valproate 
 การใหสารสกัดเอทิลอะซีเตทจากบัวบกรวมกับยา valproate ในอัตราสวน 1:1 พบวามีผลเสริมฤทธ์ิ
ของยา เมื่อทดสอบในหนูเมาสที่ถูกเหน่ียวนําการชักดวย pentylenetetrazole โดยทําใหคา ED50 ของยา 
ลดลง เมื่อเทียบกับหนูที่ไดรับยาเพียงอยางเดียว (ED50 เทากับ 29 และ 104 มก./กก. ตามลําดับ) (18, 19) 
 Gabapentin 



 การใหสารสกัดเอทิลอะซีเตทจากบัวบกรวมกับยา gabapentin ในอัตราสวน 1:1 พบวามีผลเสริม
ฤทธิ์ของยา เม่ือทดสอบในหนูเมาสที่ถูกเหนี่ยวนําการชักดวย pentylenetetrazole โดยทําใหคา ED50 ของ
ยาลดลง เมื่อเทียบกับหนูที่ไดรับยาเพียงอยางเดียว (ED50 เทากับ 79 และ 310 มก./กก. ตามลําดับ) (18, 19) 
 3.3 ยาตานอาการซึมเศรา 
 Amitriptyline 
 การศึกษาผลของสารสกัดจากผลิตภัณฑบัวบกที่วางจําหนายในตลาด (Centella asiatica comer-
cial formulation) ตอคาทางเภสัชจลนศาสตรของยา amitriptyline ในหนูแรท โดยปอนสารสกัดขนาด 
62.5 มก./กก. เพียงอยางเดียว เปนเวลา 7 วัน จากนั้นในวันที่ 8 ปอนรวมกับยา amitriptyline ขนาด 25 
มก./กก. พบวามีผลเพ่ิมคาความเขมขนของยาในเลือดสูงสุด (Cmax), คาพ้ืนที่ใตกราฟของความเขมขนของยา
กับเวลา (AUC0–24) และคาคร่ึงชีวิตของยา (t1/2) ของยาได 14.34, 23.00 และ 13.81% ตามลําดับ เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมที่ไดรับยาเพียงอยางเดียว (21) 
 Venlafaxine 
 มีรายงานผูปวยหญิง อายุ 35 ป ที่มีอาการปอดอักเสบและหัวใจลมเหลวเนื่องจากกลามเนื้อหัวใจ
ขยายตัวใหญผิดปกติจากการรับประทานยา venlafaxine เพ่ือรักษาอาการซึมเศรา โดยเร่ิมมีอาการหลังจาก
ใชยา 3 เดือน หลังจากหยุดใชยาและไดรับการรักษา ผูปวยมีอาการดีขึ้นเปนปกติ จากการสืบประวัติพบวา 
ผูปวยมีการใชบัวบกรวมกับยา venlafaxine ในการรักษาอาการซึมเศรา เน่ืองจากยา venlafaxine ถูกเมแท- 
บอไลต (metabolite) ดวยเอนไซม CYP2D6 และบัวบกมีรายงานวิจัยวา มีฤทธิ์ในการยับยั้งเอนไซม CYP2D6 
ดังนั้นผูปวยซึ่งสันนิษฐานวามีพันธุกรรมท่ีมเีมแทบอลิซึมของสารที่ผานเอนไซม CYP2D6 ไดชา (CYP2D6 
slow metabolizers) และใชยาน้ีรวมกับบัวบกที่มีฤทธิ์ยับยั้ง CYP2D6 จึงสงผลใหมีเมแทบอลิซึมของยาใน
รางกายนอยลงและเกิดการสะสมของยาในเลือดมากกวาปกติจนทําใหเกิดพิษและอาการไมพึงประสงคจากการ
ไดรับยาได (22) 

3.4 ผลตอยาตานการแข็งตัวของเลือด 
Warfarin 

 การศึกษาแบบยอนกลับ (retrospective observational study) เพ่ือศึกษาผลของสมุนไพรหรือ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารตอการแข็งตัวของเลือด โดยดูจากอัตราสวนของเวลาท่ีเลือดเริ่มแข็งตัว (prothrombin 
time) ของผูปวยตอของคาปกต ิหรือคา International normalized ratio (INR) ในผูปวยที่ใชยา warfarin 
จํานวน 101 ราย พบวามีผูปวย 30 รายที่มีการใชยา warfarin รวมกับสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเสริมอาหาร ซ่ึง
ในจํานวนนี้มีผูปวย 2 ราย ที่ใชยารวมกับบัวบก แลวมีระดับของ INR เพ่ิมข้ึน (23) 
บทสรุป 
 - ควรระมัดระวังในการใชบัวบกรวมกับยาแผนปจจุบันที่มีเมแทบอลิซึมดวยเอนไซม CYP3A4, 
CYP2D6, CYP2C9, CY2C19, CYP1A2, CYP2A9, CYP2B6 และ CYP2B1/2B2 
 - ควรระมัดระวังในการใชบัวบกรวมกับยาบางชนิดในกลุมยาตานมะเร็ง ยาตานอาการซึมเศรา ยา 
ตานการแข็งตัวของเลือด เนื่องจากพบวามีผลเพ่ิมระดับของยาในเลือด และเสริมหรือเพ่ิมฤทธิ์ของยา  
 - ควรระมัดระวังในการใชบัวบกรวมกับยาตานการชักบางชนิด เพราะมีรายงานวามีผลท้ังเสริมและลด
ฤทธิ์ของยา 
 
 
 



ตารางท่ี 1 รายงานผลการศึกษาของบัวบกตอเอนไซม CYP450 ชนิดตางๆ 
 

ชนิดของ 
CYP450 

สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบ
การศึกษา 

ระยะเวลา
การศึกษา 

ผลการศึกษา 

CYP3A4 สารสกัดเมทานอลจาก  
ทั้งตน 

หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (3) 
 

สารสกัด 70% เมทานอล
จากท้ังตน 

หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 225.71 ±2.26 มคก./มล.) (4) 

สารสกัดเอทานอลจาก 
ทั้งตน 

หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 > 100 มคก./มล.) (5) 

สารสกัดไดคลอโรมีเทน
จากท้ังตน 

หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 > 100 มคก./มล.) (5) 

สารสกัดเมทานอลจากใบ หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 59.6±1.86 มคก./มล.) (7) 

สารสกัดเอทานอลจาก  
ใบบัวบกตนขาว 

หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 88±23.1 มคก./มล.) (8) 

สารสกัดมาตรฐานบัวบก
(standardized extract; 
madecassoside 43%, 
asiaticoside 39%) 

หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 210.98±24.24 มคก./มล.) (10) 

สาร quercetin หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 3.2±1.6 ไมโครโมลาร) (7) 

สาร kaempferol หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 4.6±2.8 ไมโครโมลาร) (7) 

สาร asiaticoside หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 457.62±5.14 มคก./มล.) (4) 

สาร asiaticoside หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 343.35±29.35 ไมโครโมลาร (12) 

สาร madecassoside หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 453.32±39.33 ไมโครโมลาร) (12) 

CYP2D6 สารสกัด 70% เมทานอล
จากท้ังตน 

หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 139.99±1.73 มคก./มล.) (4) 

สารสกัดเอทานอลจาก 
ทั้งตน 

หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 > 100 มคก./มล.) (5) 

สารสกัดไดคลอโรมีเทน
จากท้ังตน 

หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 > 100 มคก./มล.) (5) 

 

 



ตารางท่ี 1 รายงานผลการศึกษาของบัวบกตอเอนไซม CYP450 ชนิดตางๆ (ตอ) 
 

ชนิดของ 
CYP450 

สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบ
การศึกษา 

ระยะเวลา
การศึกษา 

ผลการศึกษา 

CYP2D6 สารสกัดเอทานอลจากใบ หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 43.9±4.06 มคก./มล.) (7) 

สารสกัดเมทานอลจากใบ หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 107.5±7.82 มคก./มล.) (7) 

สารสกัดเอทานอลจาก  
ใบบัวบกตนขาว 

หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 213.3±205.0 มคก./มล.) (8) 

สารสกัดเอทานอลจากใบ
บัวบกตนแดง  

หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 83.3±20.8 มคก./มล.) 

(416780) 
สาร quercetin หลอดทดลอง 

(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 48.41±3.5 ไมโครโมลาร) (7) 

สาร kaempferol หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = > 50 ไมโครโมลาร) (7) 

สาร asiaticoside หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 235.35±2.63 มคก./มล.) (4) 

สาร asiatic acid หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 67.9 มคก./มล.) (5) 

สาร madecassic acid หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 30.7 มคก./มล.) (5) 

CYP2C9 สารสกัด 70% เมทานอล
จากท้ังตน 

หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 184.68±3.7 มคก./มล.) (4) 

สารสกัดเอทานอลจาก 
ทั้งตน 

หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 28.3 มคก./มล.) (5) 

CY2C19 สารสกัดไดคลอโรมีเทน
จากท้ังตน 

หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 17.2 มคก./มล.) (5) 

สาร asiaticoside หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 1070.2 มคก./มล. (5) 

สาร asiaticoside หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 292.43±1.67 มคก./มล.) (4) 

สาร asiatic acid หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 33.1 มคก./มล.) (5) 

สาร madecassic acid หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 40.8 มคก./มล.) (5) 

 



ตารางท่ี 1 รายงานผลการศึกษาของบัวบกตอเอนไซม CYP450 ชนิดตางๆ (ตอ) 
 

ชนิดของ 
CYP450 

สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบ
การศึกษา 

ระยะเวลา
การศึกษา 

ผลการศึกษา 

CY2C19 สารสกัดเอทานอลจาก 
ทั้งตน 

หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 61.2 มคก./มล.) (6) 

สารสกัดไดคลอโรมีเทน
จากท้ังตน 

หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 30.2 มคก./มล.) (6) 

สารสกัดมาตรฐานบัวบก
(standardized extract; 
madecassoside 43%, 
asiaticoside 39%) 

หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 365.18±29.56 มคก./มล.) (10) 

สาร asiaticoside หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 408.3 มคก./มล. (6) 

สาร asiaticoside หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 412.68±15.44 ไมโครโมลาร) (12) 

สาร madecassoside หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 539.04±14.18 ไมโครโมลาร) (12) 

สาร asiatic acid หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 117.5 มคก./มล.) (6) 

สาร madecassic acid หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 92.5 มคก./มล.) (6) 

CYP1A2 สารสกัด 70% เมทานอล
จากท้ังตน 

หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 288.83±1.61 มคก./มล.) (4) 

สารสกัดเอทานอลจากใบ หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 42.23±3.65 มคก./มล.) (9) 

สารสกัดมาตรฐานบัวบก
(standardized extract; 
madecassoside 43%, 
asiaticoside 39%) 

หลอดทดลอง 
(rat liver 

microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 > 1,000 มคก./มล.) (11) 

สาร asiaticoside หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 504.02±4.45 มคก./มล.) (4) 

CYP2A9 สารสกัดเอทานอลจากใบ หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 48.41±4.64 มคก./มล.) (9) 

CYP2B6 สารสกัดมาตรฐานบัวบก
(standardized extract; 
madecassoside 43%, 
asiaticoside 39%) 

หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 871.14±41.30 มคก./มล.) (10) 

 

 

 



ตารางท่ี 1 รายงานผลการศึกษาของบัวบกตอเอนไซม CYP450 ชนิดตางๆ (ตอ) 
 

ชนิดของ 
CYP450 

สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบ
การศึกษา 

ระยะเวลา
การศึกษา 

ผลการศึกษา 

CYP2B1/ 
2B2 

สารสกัดมาตรฐานบัวบก
(standardized extract; 
madecassoside 43%, 
asiaticoside 39%) 

หลอดทดลอง 
(rat liver 

microsomes) 
 

- ยับยั้งเอนไซม 
(IC50 = 523 มคก./มล. เมื่อทดสอบดวยวิธี 
BROD reaction 
IC50 = 563 มคก./มล. เมื่อทดสอบดวยวิธี 
PROD reaction (11) 

 
ตารางท่ี 2 รายงานผลการศึกษาของบัวบกตอเอนไซม/ตัวรับที่เกี่ยวของกับกระบวนการเมแทบอลิซึมของยา 

 

ชนิด 
 

สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบการศึกษา ระยะเวลา
การศึกษา 

ผลการศึกษา 

Pregnane X receptor 
(PXR) 

สารสกัด 80% เอทานอล หลอดทดลอง 
(เซลลมะเร็งตับ HepG2) 

 กระตุน PXR 
(14) 

 
ตารางท่ี 3 รายงานผลการศึกษาของบัวบกตอการนําสงยา 
 

ชนิดของโปรตีน สารสกัด/
สารสําคัญ 

รูปแบบการศึกษา ระยะเวลา
การศึกษา 

ผลการศึกษา 

P-glycoprotein  asiatic acid หลอดทดลอง 
(เซลลมะเร็งปอด A549/DDP) 

- ยับยั้ง P-glycoprotein 
(15) 

 
ตารางท่ี 4 รายงานผลการศึกษาของบัวบกตอการออกฤทธิ์ของยาแผนปจจุบัน 
 

กลุมยา/ยา รูปแบบการศึกษา ขนาด/ความเขมขน 
ของสมนุไพรและยา 

ระยะเวลา
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

ยาตานมะเร็ง 
Vincristine 

 
หลอดทดลอง 

(เซลลมะเร็งชองปาก
ชนิด KB และ 
KBv200, มะเร็งเตา
นมชนิด MCF-7 และ 
MCF-7/ ADM) 

 
สาร asiaticoside  
ไมระบุความเขมขน 

 
- 

 
เพิ่มฤทธ์ิของยา (16) 

Bleomycin หลอดทดลอง 
(เซลลมะเร็งปอดชนิด 
A549) 

สารสกัดน้ํา ความเขมขน
20% 

- เพิ่มฤทธ์ิของยา โดยทําให
คา IC50 ของยาลดลง (17) 

Cisplatin หลอดทดลอง 
(เซลลมะเร็งปอดชนิด
ที่ดื้อยา A549/ DDP) 

- สาร asiatic acid ความ
เขมขน 5-20 ไมโครโมลาร 
- ยา cisplatin ความเขมขน  
1 มคก./มล. 

- เพิ่มฤทธ์ิของยา (15) 



ตารางท่ี 4 รายงานผลการศึกษาของบัวบกตอการออกฤทธิ์ของยาแผนปจจุบัน (ตอ) 
 

กลุมยา/ยา รูปแบบการศึกษา ขนาด/ความเขมขน 
ของสมนุไพรและยา 

ระยะเวลา
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

ยากันชกั 
Phenytoin 

 
สัตวทดลอง 
(หนูเมาส) 

 
สารสกัดเอทลิอะซีเตท:ยา 
phenytoin (อัตราสวน 1:1) 

 
- 

 
เพิ่มฤทธิ์ของยา โดยทําให
คา ED50 ของยาลดลง 
(18, 19) 

สัตวทดลอง 
(หนูแรท) 

- ผงบัวบก ขนาด 500 มก./
กก.  
- ยา phenytoin ขนาด   
30 มก./กก. 

- ไมมผีลเพิ่มฤทธ์ิของยา 
(20) 

Phenobarbitone สัตวทดลอง  
(หนูแรท) 

- ผงบัวบก ขนาด 500 มก./
กก.  
- ยา phenobarbitone 
ขนาด 13.5 มก./กก. 

 ลดฤทธ์ิของยา (20) 

Carbamazepine 
  

สัตวทดลอง  
(หนูแรท) 

- ผงบัวบก ขนาด 500 มก./
กก.  
- ยา carbamazepine 
ขนาด 30 มก./กก. 

 ไมมผีลเพิ่มฤทธ์ิของยา 
(20) 

Valproate 
  

สัตวทดลอง  
(หนูเมาส) 

สารสกัดเอทลิอะซีเตท:ยา 
valproate (อัตราสวน 1:1) 

- เพิ่มฤทธ์ิของยา โดยทําให
คา ED50 ของยาลดลง 
(18, 19) 

Gabapentin 
  

สัตวทดลอง  
(หนูเมาส) 

สารสกัดเอทลิอะซีเตท:ยา 
valproate (อัตราสวน 1:1) 

- เพิ่มฤทธ์ิของยา โดยทําให
คา ED50 ของยาลดลง 
(18, 19) 

ยาตานอาการซึมเศรา 
Amitriptyline 

 
สัตวทดลอง  
(หนูแรท) 

 

 
- สารสกดั ขนาด 62.5 มก./
กก. 

 
8 วัน 

 
เพิ่มคา Cmax, AUC0–24 

และ t1/2 ของยา (21) 

Venlafaxine การศึกษาทางคลินิก  
(ผูปวยทีม่ีอาการปอด
อักเสบและหัวใจลม 
เหลวจากการใชยา 
venlafaxine) 

- - เพิ่มความเปนพิษของยา 
(22) 

ยาตานการแข็งตัว
ของเลือด 
Warfarin 

 
 
การศึกษาทางคลินิก 
(ผูปวยท่ีใชยา
warfarin) 

 
 

- 

 
 
- 

 
 
เสรมิฤทธ์ิของยา warfarin   
โดยทําใหระดับของ INR 
เพิ่มขึ้น (23)  
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