
ชื่อไทย    ฮอปส (Hops) 

ชื่ออ่ืนๆ   - 

ชื่อวิทยาศาสตร   Humulus lupulus  L. (1) 

ชื่อพอง  Humulus cordifolius Miq.  
Humulus lupulus var. cordifolius (Miq.) Maxim. ex Franch. & Sav. 
Humulus lupulus var. lupulus  
Humulus vulgaris Gilib.  
Lupulus amarus Gilib.  
Lupulus communis Gaertn.  
Lupulus humulus Mill. 

ชื่อวงศ    CANNABACEAE (1) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ไมลมลุกอายุหลายป สามารถเจริญเติบโตไดอีกครั้งในชวงฤดูใบไมผลิจากรากของตอท่ีอยูใตดิน ลําตน

ทรงกระบอก มีลักษณะเปนเถาเลื้อย ทรงกระบอก รอบลําตนมีขนเล็กๆ ลักษณะเปนขอเก่ียว สามารถเลื้อยได

ไกล 6 - 9 ม. ใบเปนใบเด่ียว เรียงตรงขาม สีเขียวเขม กานใบยาว ใบเปนรูปหัวใจ เวา 3-5 แฉก ขอบใบหยัก

เปนฟนเลื่อย ดอกแยกเพศ อยูคนละตน ดอกเพศผูมีลักษณะเปนชอกระจะ ( racemes) ยาว 7.5-12.5 ซม. 

ดอกเพศเมียเปนรูปโคนมีลักษณะเปนชอหอยลงมา (cone-like catkin) เรียกวา strobili ยาว 2.5-5 ซม. ซ่ึง

เกิดจากใบประดับบางๆ เรียงซอนกัน ผลเปนผลแหงเมล็ดลอน (2) 
 

อันตรกิริยาตอยาแผนปจจุบัน 

1. ผลของฮอปสตอกระบวนการเมแทบอลิซึมของยา 

การศึกษาในหลอดทดลอง 

ผลตอ CYP1A1 

 การศึกษาในหลอดทดลองพบวาสาร xanthohumol (XN) ซึ่ ง เปนสารในกลุม prenylated 

chalcone ขนาดความเขมขน 10 ไมโครโมลาร มีฤทธิ์ยับยั้ง CYP1A1 ไดเกือบสมบูรณ โดยสามารถยับยั้งการ

ทํางานของ 7-ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) ไดเกือบ 100% และเปนการยับยั้งแบบไมแขงขัน 

(non-competitive inhibitor) (3) 

ผลตอ CYP1A2  

 การศึกษาในหลอดทดลองพบวาสาร 8-prenylnaringenin (8-PN) และ isoxanthohumol (IX) ซึ่ง

เปนสารในกลุม prenylated flavonoids ขนาดความเขมขน 10 ไมโครโมลาร มีฤทธิ์ยับยั้ง  CYP1A2 ได 

มากกวา 90% โดยเปนการยับยั้งแบบผสม (mixed-type inhibitor) (3) และการศึกษาในหลอดทดลองในไม

โครโซมของตับมนุษย (human liver microsome) โดยบมสารสกัดมาตรฐานของฮอปส (standardized hop 

extract) (ประกอบดวย XN 33.84%, 8-PN 0.35%, 6-prenylnaringenin (6-PN) 1.77% และ IX 1.07%) 



ขนาด 5 มคก./มล. หรือสารในกลุม prenylated phenols (XN, 8-PN, 6-PN, และ IX) ขนาด 1 และ 10 ไม

โครโมลาร รวมกับ CYP1A2 โดยใช probe substrate คือ phenacetin ขนาด 80 ไมโครโมลาร เปนเวลานาน 

15 นาที พบวาสารสกัดมาตรฐานของฮอปสขนาด 5 มคก./มล. สามารถยับยั้ง CYP1A2 ได 27% โดยมีคา

ความเขมขนที่สามารถยับยั้งไดคร่ึงหน่ึง (IC50) เทากับ 9.4 มคก./มล. และ 8-PN มีคา IC50 เทากับ 1.1 ไมโคร

โมลาร สวนสารอื่นๆ ยับยั้ง CYP1A2 ได <10% (4) 

ผลตอ CYP3A4  

การศึกษาในหลอดทดลองกับเซลลตับของมนุษย พบวาสารสกัดเอทานอลของฮอปส เพ่ิมระดับ 

mRNA ของ CYP3A4 ผานการกระตุนการทํางานของ pregnane X receptor (PXR) โดยประสิทธิภาพจะ

ขึ้นกับขนาดที่ให (5) และการศึกษาในหลอดทดลองในไมโครโซมของตับมนุษย (human liver microsome) 

โดยบมสารสกัดมาตรฐานของฮอปส ( standardized hop extract) (ประกอบดวย XN 33.84%, 8-PN 

0.35%, 6-PN 1.77% และ IX 1.07%) ขนาด 5 มคก./มล. หรือสารในกลุม prenylated phenols (XN, 8-

PN, 6-PN, และ IX) ขนาด 1 และ 10 ไมโครโมลาร  ร วมกับ CYP3A4 โดยใช  probe substrate คือ 

midazolam ขนาด 2 ไมโครโมลาร เปนเวลานาน 5 นาที พบวาสารสกัดมาตรฐานของฮอปสขนาด 5 มคก./

มล. สามารถยับยั้ง CYP3A4 ได 19% ในขณะท่ีสาร 6-PN, 8-PN, IX, และ XN ขนาด 10 ไมโครโมลาร 

สามารถยับยั้ง CYP3A4 ได <10%, 31%, <10%, และ <10% ตามลําดับ (4) 

ผลตอ CYP1B1 

 การศึกษาในหลอดทดลองพบวา XN ขนาดความเขมขน 10 ไมโครโมลาร มีฤทธิ์ยับยั้ง CYP1B1 ได

อยางสมบูรณ โดยเปนการยับยั้งแบบแขงขัน (competitive inhibitor) (3) 

ผลตอ CYP2B6 

การศึกษาในหลอดทดลองกับเซลลตับของมนุษย พบวาสารสกัดเอทานอลของฮอปส เพ่ิมระดับ 

mRNA ของ  CYP2B6 ผานการกระตุนการทํางานของ PXR (Teotico 2008) และการศึกษาในหลอดทดลอง

ในไมโครโซมของตับมนุษย (human liver microsome) โดยบมสารสกัดมาตรฐานของฮอปส (standardized 

hop extract) (ประกอบดวย XN 33.84%, 8-PN 0.35%, 6-PN 1.77% และ IX 1.07%) ขนาด 5 มคก./มล. 

หรือสารในกลุม prenylated phenols (XN, 8-PN, 6-PN, และ IX) ขนาด 1 และ 10 ไมโครโมลาร รวมกับ 

CYP2B6 โดยใช probe substrate คือ bupropion ขนาด 20 ไมโครโมลาร เปนเวลานาน 15 นาท ีพบวาสาร

สกัดมาตรฐานของฮอปสขนาด 5 มคก./มล. สามารถยับยั้ง CYP2B6 ได 36% ในขณะที่ 6-PN, 8-PN, IX, และ 

XN ขนาด 10 ไมโครโมลาร สามารถยับยั้ง CYP2B6 ได 36%, 35%, <10%, และ 44% ตามลําดับ (4) 

ผลตอ CYP2C8 

การศึกษาในหลอดทดลองในไมโครโซมของตับมนุษย (human liver microsome) โดยบมสารสกัด

มาตรฐานของฮอปส (standardized hop extract) (ประกอบดวย XN 33.84%, 8-PN 0.35%, 6-PN 1.77% 

และ IX 1.07%) ขนาด 5 มคก./มล. หรือสารในกลุม prenylated phenols (XN, 8-PN, 6-PN, และ IX) 

ขนาด 1 และ 10 ไมโครโมลาร รวมกับ CYP2C8 โดยใช probe substrate คือ amodiaquine ขนาด 2 ไม

โครโมลาร เปนเวลานาน 15 นาที พบวาสารสกัดมาตรฐานของฮอปสขนาด 5 มคก./มล. สามารถยับยั้ง 



CYP2C8 ได 93% โดยมีคา IC50 เทากับ 0.8 มคก./มล. ในขณะที่ 6-PN, 8-PN, IX, และ XN ขนาด 10 ไมโคร

โมลาร สามารถยับยั้ง CYP2C8 ได 86%, 98%, 99%, และ 93% ตามลําดับ โดยมีคา IC50 เทากับ 1.9, 0.6, 

0.2, และ 1.1 ไมโครโมลาร ตามลําดับ (4) 

ผลตอ CYP2C9 

การศึกษาในหลอดทดลองในไมโครโซมของตับมนุษย (human liver microsome) โดยบมสารสกัด

มาตรฐานของฮอปส (standardized hop extract) (ประกอบดวย XN 33.84%, 8-PN 0.35%, 6-PN 1.77% 

และ IX 1.07%) ขนาด 5 มคก./มล. หรือสารในกลุม prenylated phenols (XN, 8-PN, 6-PN, และ IX) 

ขนาด 1 และ 10 ไมโครโมลาร รวมกับ CYP2C9 โดยใช probe substrate คือ tolbutamide ขนาด 100 ไม

โครโมลาร เปนเวลานาน 12 นาที พบวาสารสกัดมาตรฐานของฮอปสขนาด 5 มคก./มล. สามารถยับยั้ง 

CYP2C9 ได 88% โดยมีคา IC50 เทากับ 0.9 มคก./มล. ในขณะที่ 6-PN, 8-PN, IX, และ XN ขนาด 10 ไมโคร

โมลาร สามารถยับยั้ง CYP2C9 ได 64%, 93%, 82%, และ 70% ตามลําดับ โดยมีคา IC50 เทากับ 5.9, 1.1, 

2.1, และ 3.3 ไมโครโมลาร ตามลําดับ (4) 

ผลตอ CYP2C19 

การศึกษาในหลอดทดลองในไมโครโซมของตับมนุษย (human liver microsome) โดยบมสารสกัด

มาตรฐานของฮอปส (standardized hop extract) (ประกอบดวย XN 33.84%, 8-PN 0.35%, 6-PN 1.77% 

และ IX  1.07%) ขนาด 5 มคก./มล. หรือสารในกลุม prenylated phenols (XN, 8-PN, 6-PN, และ IX) 

ขนาด 1 และ 10 ไมโครโมลาร รวมกับ CYP2C19 โดยใช probe substrate คือ S-(+)-mephenytoin ขนาด 

30 ไมโครโมลาร เปนเวลานาน 30 นาที พบวาสารสกัดมาตรฐานของฮอปสขนาด 5 มคก./มล. สามารถยับยั้ง 

CYP2C19 ได 70% โดยมีคา IC50 เทากับ 3.3 มคก./มล. ในขณะท่ี 6-PN, 8-PN, IX, และ XN ขนาด 10 ไม

โครโมลาร สามารถยับยั้ง CYP2C19 ได 14%, 93%, 96%, และ 15% ตามลําดับ โดย 8-PN และ IX มีคา 

IC50 เทากับ 0.4, และ 0.5 ไมโครโมลาร ตามลําดับ (4) 

ผลตอ CYP2D6 

การศึกษาในหลอดทดลองในไมโครโซมของตับมนุษย (human liver microsome) โดยบมสารสกัด

มาตรฐานของฮอปส (standardized hop extract) (ประกอบดวย XN 33.84%, 8-PN 0.35%, 6-PN 1.77% 

และ IX 1.07%) ขนาด 5 มคก./มล. หรือสารในกลุม prenylated phenols (XN, 8-PN, 6-PN, และ IX) 

ขนาด 1 และ 10 ไมโครโมลาร รวมกับ CYP2D6 โดยใช probe substrate คือ dextromethorphan ขนาด 

3 ไมโครโมลาร เปนเวลานาน 12 นาที พบวาสารสกัดมาตรฐานของฮอปสขนาด 5 มคก./มล. สามารถยับยั้ง 

CYP2D6 ได 20% สวนสารในกลุม prenylated phenols ไมมีผลตอ CYP2D6 (4) 

ผลตอ CYP2E1 

การศึกษาในหลอดทดลองในไมโครโซมของตับมนุษย (human liver microsome) โดยบมสารสกัด

มาตรฐานของฮอปส (standardized hop extract) (ประกอบดวย XN 33.84%, 8-PN 0.35%, 6-PN 1.77% 

และ IX 1.07%) ขนาด 5 มคก./มล. หรือสารในกลุม prenylated phenols (XN, 8-PN, 6-PN, และ IX) 

ขนาด 1 และ 10 ไมโครโมลาร รวมกับ CYP2E1 โดยใช probe substrate คือ chlorzoxazone ขนาด 40 ไม



โครโมลาร เปนเวลานาน 15 นาที พบวาสารสกัดมาตรฐานของฮอปสขนาด 5 มคก./มล. สามารถยับยั้ง 

CYP2E1 ได 14% สวนสารในกลุม prenylated phenols ไมมีผลตอ CYP2E1 (4) 

การศึกษาทางคลินิก 

การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครเพศหญิงสุขภาพดีที่อยูในวัยกอนและหลังหมดประจําเดือน (peri- 

and postmenopausal women) อายุ 40-72 ป จํานวน 16 คน เพ่ือศึกษาผลของสารสกัดมาตรฐานฮอปส 

(standardized hop extract) ตอการทํางานของเอนไซม cytochrome P450 ชนิด CYP2C9, CYP1A2, 

CYP2D6, และ CYP3A4/5 โดย probe substrate ที่ใชคือ  tolbutamide, caffeine, dextromethorphan, 

และ alprazolam ตามลําดับ โดยเริ่มตนอาสาสมัครจะไดรับ tolbutamide 250 มก., caffeine 100 มก., 

dextromethorphan 30 มก., และ alprazolam 2 มก. หลังจากนั้น 8 วัน อาสาสมัครจะไดรับสารสกัด

มาตรฐานฮอปสวันละ 2 แคปซูล (ตัวยา 1 แคปซูลมีสารสกัด 59.5 มก. ประกอบดวย 8-PN 0.25 มก., 6-PN 

1.30 มก., IX 0.80 มก., และ XN 21.3 มก.) นาน 2 สัปดาห จากนั้นในวันที่ 22 อาสาสมัครจะไดรับ probe 

substrate อีกคร้ัง ทําการวิเคราะหผลเลือดที่เวลา 0.25, 0.5, 0.75, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 

48, 72, และ 96 ชม.พบวาสารสกัดฮอปสไมมีผลตอ tolbutamide, caffeine, และ dextromethorphan 

แตทําใหคา area under the concentration-time curve (AUC) ของ alprazolam ลดลง 7.6% ซึ่งบงชี้วา

มีการกระตุน CYP3A4/5 เล็กนอย (6) 

2. ผลของฮอปสตอโปรตีนที่ทําหนาที่ขนสงยา 

ผลตอ multidrug resistance-associated protein 1 

การทดสอบในหลอดทดลองกับเซลลเม็ดเลือดแดงของมนุษยพบวา 8-PN ออกฤทธิ์ยับยั้งการทํางาน

ของ multidrug resistance-associated protein 1 (MRP1) อยางรุนแรง โดยทําใหการขับ BCECF (เปน 

substrate ของ MRP1) ออกจากเซลลลดลง ซึ่งมีคา IC50 เทากับ 5.76±1.80 ไมโครโมลาร (7) 

ผลตอ P-glycoprotein 

การทดสอบกับเซลลมะเร็งลําไสใหญ (human colon adenocarcinoma cell lines) 2 ชนิดคือ 

ชนิดตอบสนองตอยา doxorubicin (LoVo) และชนิดด้ือตอยา doxorubicin (LoVo/Dx) พบวา 8-PN เพ่ิม

การสะสม rhodamine 123 (substrate ของ P-glycoprotein)  ภายในเซลล  LoVo และ LoVo/Dx 

เชนเดียวกับการทดสอบโดยการให 8-PN ขนาด 100 ไมโครโมลาร รวมกับยา doxorubicin ขนาด 50 ไมโคร

โมลาร พบวาสามารถเพ่ิมการสะสมยาภายในเซลล LoVo และ LoVo/Dx ได และเพ่ิมการออกฤทธิ์ตาน

เซลลมะเร็งของยา doxorubicin ใน LoVo ไดเล็กนอย แตไมสามารถเพ่ิมฤทธิ์ตานเซลลมะเร็งของยา 

doxorubicin ใน LoVo/Dx ได ในขณะที่การใหยา doxorubicin รวมกับยา verapamil (P-glycoprotein 

inhibitor) ขนาด 20 ไมโครโมลาร สามารถเพ่ิมการสะสมยาและเพ่ิมฤทธ์ิตานเซลลมะเร็งของยา doxorubicin 

ใน LoVo/Dx ได  ซึ่ งคาดวา LoVo/Dx นาจะมีกลไกอ่ืนๆ ในการปกปองเซลลจากยา doxorubicin 

นอกเหนือจากที่เกี่ยวของกับ P-glycoprotein และ 8-PN อาจมีกลไกการออกฤทธิ์ที่ตางจากยา verapamil 

แมจะออกฤทธิ์ยับยั้ง P-glycoprotein เหมือนกัน จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา 8-PN มีฤทธิ์ยับยั้ง P-

glycoprotein แตไมสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ตานเซลลมะเร็งของยา doxorubicin ได (7) 



ผลตอ breast cancer resistance protein 

การศึกษาในหลอดทดลองดวย mitoxantrone accumulation assay, vesicular transport assay, 

และ ATPase assay พบวา XN, IX, 6-PN, 8-PN, และ 6,8-diprenylnarigenin (6,8-diPN) มีฤทธิ์ยับยั้ง 

breast cancer resistance protein (BCRP/ABCG2) ซึ่งเปน transporter ที่นํายาหรือสารพิษตางๆ ออก

จากเซลล และมีความเกี่ยวของกับการดื้อยาของเซลลมะเร็งหลายชนิด โดยการศึกษาดวย mitoxantrone 

accumulation assay ใ น เ ซ ล ล  human embryonic kidney 293 (HEK293) ช นิ ด  Wild-type 

(HEK293/WT) และชนิดที่มีการแสดงออกที่มากกวาปกติของโปรตีน ATP-binding cassette transporter 

G2 หรือ ABCG2-overexpressing (HEK293/ABCG2) พบวา prenylflavonoids ทุกชนิด ขนาด 1 ไมโครโม

ลาร เพ่ิมการสะสม mitoxantrone ภายในเซลล HEK293/ABCG2 1.4 - 1.6 เทา โดย XN ออกฤทธ์ิไดดีที่สุด 

แตทั้ งหมดไมมีผลกับ HEK293/WT การศึกษาดวย vesicular transport assay ใน Sf9 membrane 

vesicles (Sf9/ABCG2) พบวา prenylflavonoids ทุกชนิดสามารถยับยั้ง vesicular transport ของ 3H-

methotrexate ซึ่งเปน substrate ของ ABCG2 ได โดยคา IC50 ของ 8-PN, IX, XN, 6,8-diPN, และ 6-PN 

เทากับ 0.043 ± 0.002, 0.077 ± 0.020, 0.359 ± 0.053, 0.410 ± 0.124, และ 0.538 ± 0.059 ไมโครโม

ลาร ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นวา 8-PN ออกฤทธิ์ไดดีที่สุด การศึกษาดวย ATPase assay ใน Sf9/ABCG2 พบวา 

XN, IX, และ 8-PN สามารถยับยั้งการทํางานของ ATPase โดยมีคา IC50 เทากับ 2.16–27.0 ไมโครโมลาร ซึ่ง

บงชี้ถึงการยับยั้งการ transport ยาออกจากเซลล โดย IX ออกฤทธิ์ไดดีที่สุด จากผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา 

สารสําคัญจากฮอปสมีฤทธิ์ยับยั้ง ABCG2 ซึ่งการใชรวมกับยาท่ีเปน substrate ของ transporter ดังกลาว 

อาจชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและลดการด้ือยา ในทางกลับกันก็อาจเพ่ิมความเปนพิษหรืออาการขางเคียงของยา

ได ดังนั้นจงึควรระมัดระวังการใชรวมกัน (8) 

3. ผลของฮอปสตอยาแผนปจจุบัน 

3.1 ผลตอยาที่ออกฤทธ์ิตอจิตประสาท 

Cocaine 

การศึกษาอันตรกิริยาของสารสกัด 70% เอทานอล และ 70% บิวทานอล (tert-butanol) ของฮอปส 

3 สายพันธุคือ Magnum, Aroma, และ wild genotype ตอการออกฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลาง

ของ cocaine ในหนูเมาส โดยหนูจะไดรับสารสกัดในรูปแบบของสารละลายนํ้าความเขมขน 0.5% ขนาด 10 

มล./กก. โดยการฉีดเขาทางชองทอง 4 คร้ัง คือที่เวลา 24, 16, 4, และ 0.5 ชม. กอนไดรับ cocaine ขนาด 25 

มก./กก. โดยการฉีดเขาทางชองทอง จากนั้นจึงประเมินผลท่ีเวลา 0, 10, 25, 35, 45, และ 55 นาที หลังจาก

ไดรับยา พบวา สารสกัดเอทานอลและสารสกัดบิวทานอลของฮอปสสายพันธุ Magnum และ wild genotype 

กดการออกฤทธิ์กระตุนระบบประสาทสวนกลางของ  cocaine โดยทําใหการเคลื่อนไหว (spontaneous 

motility) ของหนูลดลงเมื่อเทียบกับกลุมควบคุมที่ไดรับ  cocaine เพียงอยางเดียว โดยฮอปสสายพันธุ 

Magnum ออกฤทธิ์ดีกวาฮอปสสายพันธุ wild genotype ในขณะที่ฮอปสสายพันธุ Aroma ไมมีผลตอการ

ออกฤทธิ์ของ cocaine แสดงใหเห็นวาฮอปสสามารถเกิดอันตรกิริยากับ  cocaine ได โดยยับยั้งการออกฤทธ์ิ



กระตุนระบบประสาทสวนกลางของ cocaine อยางไรก็ตาม การออกฤทธิ์จะขึ้นอยูกับสายพันธุและชนิดของ

สารสกัดดวย (9) 

Pentobarbital  

การศึกษาอันตรกิริยาของสารสกัด 70% เอทานอล และ 70% บิวทานอล (tert-butanol) ของฮอปส 

3 สายพันธุคือ Magnum, Aroma, และ wild genotype ตอการออกฤทธิ์ระงับประสาท-ยานอนหลับ 

(hypnotic action) ของ pentobarbital ในหนูเมาส โดยหนูจะไดรับสารสกัดในรูปแบบของสารละลายนํ้า

ความเขมขน 0.5% ขนาด 10 มล./กก. โดยการฉีดเขาทางชองทอง 4 คร้ัง คือที่เวลา 24, 16, 4, และ 0.5 ชม. 

กอนไดรับ pentobarbital ขนาด 40 มก./กก. โดยการฉีดเขาทางชองทอง จากนั้นจึงประเมินผล พบวา สาร

สกัดทั้ง 2 ชนิดของฮอปสสายพันธุ  Magnum และ Aroma มีแนวโนมลดระยะเวลาในการออกฤทธ์ิ 

(induction time) ของ pentobarbital โดยสารสกัดบิวทานอลของฮอปสสายพันธุ Magnum สามารถลด

ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของ pentobarbital ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะที่ฮอปสสายพันธุ  wild 

genotype ไมมีผลตอระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของ pentobarbital สารสกัดเอทานอลของฮอปสสายพันธุ 

Magnum และ Aroma มีผลลดระยะเวลาในการนอน (sleep time) ของหนูไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่ง

สารสกัดบิวทานอลของฮอปสสายพันธุ  wild genotype ก็ใหผลเชนเดียวกัน แตออกฤทธิ์นอยกวา แสดงให

เห็นวาฮอปสสามารถเกิดอันตรกิริยากับ pentobarbital ได โดยลดระยะเวลาในการออกฤทธิ์และทําใหการ

ออกฤทธิ์เปนยานอนหลับของ pentobarbital ลดลง อยางไรก็ตาม การออกฤทธิ์จะขึ้นอยูกับสายพันธุและ

ชนิดของสารสกัดดวย (10) 

Diazepam 

การศึกษาอันตรกิริยาของสารสกัด 70% เอทานอล และ 70% บิวทานอล (tert-butanol) ของฮอปส 

3 สายพันธุคือ Magnum, Aroma, และ wild genotype ตอการออกฤทธิ์ระงับประสาท-คลายอาการวิตก

กังวล (anxiolytic action) ของยา diazepam ในหนูเมาส โดยหนูจะไดรับสารสกัดในรูปแบบของสารละลาย

น้ําความเขมขน 0.5% ขนาด 10 มล./กก. โดยการฉีดเขาทางชองทอง 4 ครั้ง คือท่ีเวลา 24, 16, 4, และ 0.5 

ชม. กอนไดรับยา diazepam ขนาด 3 มก./กก. โดยการฉีดเขาทางชองทอง จากนั้นจึงประเมินผลดวย 

rotating rod method พบวา สารสกัดทั้ง 2 ชนิดของฮอปสสายพันธุ Magnum ยับยั้งการออกฤทธิ์ของยา 

diazepam อยางสมบูรณ ซึ่งสารสกัดทั้ง 2 ชนิดของฮอปสสายพันธุ Aroma ก็ใหผลเชนเดียวกัน แตออกฤทธิ์

นอยกวา สวนสารสกัดของฮอปสสายพันธุ wild genotype ใหผลไมชัดเจน ซึ่งคาดวากลไกการออกฤทธิ์นาจะ

เกี่ยวของกับการทํางานของ GABA receptor แสดงใหเห็นวาฮอปสสามารถเกิดอันตรกิริยากับยา diazepam 

ได โดยยับยั้งการออกฤทธิ์ของยา diazepam อยางไรก็ตาม การออกฤทธิ์จะขึ้นอยูกับสายพันธุและชนิดของ

สารสกัดดวย (10) 

Midazolam 

การศึกษาอันตรกิริยาของ XN กับยา midazolam ซึ่งเปนยาระงับประสาท-ยานอนหลับในกลุม 

benzodiazepines (ออกฤทธิ์ระงับประสาทผานการกระตุน GABAA receptor) และยา flumazenil ซ่ึงเปน

ยาตานพิษของ benzodiazepines (เปน GABAA receptor antagonist) ในหนูแรท โดยหนูจะไดรับยา 



midazolam ขนาด 1.5 มก./กก. รวมกับ XN 20 มก./กก. หรือไดรับยา flumazenil ขนาด 3 มก./กก. 

รวมกับ XN 20 มก./กก. หลังจากน้ัน 30 นาที ทําการประเมินผลดวย elevated plus maze (EPM) จากผล

การทดลองพบวา XN ทําใหการออกฤทธิ์ของยา midazolam ลดลง แต XN ไมมีผลตอ GABAA receptor 

และไมมีผลกับยา flumazenil จึงมีความเปนไปไดที่ XN จะเกิดอันตรกิริยากับยา midazolam ผานตัวรับสาร

สื่อประสาท (neurotransmitter site) ชนิดอื่นที่ไมใช GABAA receptor เน่ืองจากไมพบการออกฤทธิ์ของ XN 

ที่ receptor ดังกลาว (11) 

3.2 ผลตอยาแกปวด 

Acetaminophen (paracetamol) 

การศึกษาอันตรกิริยาของสารสกัด 70% เอทานอล และ 70% บิวทานอล (tert-butanol) ของฮอปส 

3 สายพันธุคือ Magnum, Aroma, และ wild genotype ตอการออกฤทธิ์บรรเทาปวดของยา paracetamol 

ในหนูเมาส โดยหนูจะไดรับสารสกัดในรูปแบบของสารละลายนํ้าความเขมขน 0.5% ขนาด 10 มล./กก. โดย

การฉีดเขาทางชองทอง 4 คร้ัง คือที่เวลา 24, 16, 4, และ 0.5 ชม. กอนไดรับยา paracetamol ขนาด 80 

มก./กก. โดยการฉีดเขาทางชองทอง จากนั้นจึงประเมินผลท่ีเวลา 5, 10, 15, 25, 35, และ 45 นาที หลังจาก

ไดรับยา พบวา สารสกัดทั้ง 2 ชนิดของฮอปสทุกสายพันธุเพ่ิมการออกฤทธิ์บรรเทาปวดของยา paracetamol 

เมื่อเทียบกับกลุมควบคุมที่ไดรับยา paracetamol เพียงอยางเดียว โดยในกลุมของสารสกัดเอทานอล ฮอปส

สายพันธุ Aroma ออกฤทธิ์มากที่สุด สวนในกลุมของสารสกัดบิวทานอล ฮอปสสายพันธุ wild genotype 

ออกฤทธ์ิมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวาฮอปสสามารถเกิดอันตรกิริยากับยา paracetamol ได โดยเพิ่มการออกฤทธิ์

บรรเทาปวดของยา paracetamol อยางไรก็ตาม การออกฤทธ์ิจะขึ้นอยูกับสายพันธุและชนิดของสารสกัดดวย 

(9) การศึกษาอันตรกิริยาของสารสกัดเอทานอลของฮอปส 2 สายพันธุคือ Magnum และ Aroma ตอการออก

ฤทธิ์บรรเทาปวดของยา paracetamol ในหนูเมาส โดยหนูจะไดรับสารสกัดในรูปแบบของสารละลายน้ําความ

เขมขน 0.5% ขนาด 10 มล./กก./วัน โดยการฉีดเขาทางชองทอง นาน 5 วัน และในวันที่ 5 หลังจากการไดรับ

สารสกัด 2 ชม. หนูจะไดรับยา paracetamol ขนาด 500 มก./กก. โดยการฉีดเขาทางชองทอง และหลังจาก

นั้น 5 ชม. หนูจะถูกฆาและวิเคราะหผล พบวา การใหยา paracetamol รวมกับสารสกัดของฮอปสทั้ง 2 สาย

พันธุ ทําให lipid peroxidation (LPx) intensity, glutathione (GSH), และการทํางานของ catalase (CAT) 

ในตับหนูลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ การใหยา paracetamol รวมกับฮอปสสายพันธุ Magnum ทําใหการ

ทํางานของ glutathione peroxidase (GSH-Px) ลดลง ระดับของ aspartate aminotransferase (AST) 

เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และระดับ alanine aminotransferase (ALT) สูงกวากลุมควบคุม โดยฮ

อปสสายพันธุ Aroma ก็ใหผลดังกลาวเชนกัน แตนอยกวาสายพันธุ Magnum จากผลการทดลองแสดงใหเห็น

วา สารสกัดเอทานอลจากฮอปสทําใหการออกฤทธิ์บรรเทาปวดของยา paracetamol ยาวนานข้ึน เนื่องจาก

ทําใหกระบวนการเมแทบอลิซึม(metabolism) และกระบวนการกําจัดยาออกจากรางกาย (elimination) 

ลดลง (12) 

3.2 ผลตอยาตานแบคทีเรีย 

Polymyxin B sulfate  



 การทดสอบในหลอดทดลองดวยวิธี  disc/well diffusion assay และ minimum inhibitory 

concentration test (MIC) พบวาสาร lupulone และ XN จากฮอปส สามารถเสริมการออกฤทธิ์ตานเชื้อ

แ บ ค ที เ รี ย  Staphylococcus saprophyticus, Bacillus subtilis,  Bacillus megaterium, แ ล ะ 
Streptococcus salivarius ของยา polymyxin B sulfate ได (13)  

Tobramycin  

 การทดสอบในหลอดทดลองดวยวิธี disc/well diffusion assay และ MIC test พบวาสาร lupulone 

และ XN จากฮอปส สามารถเสริมการออกฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย S. saprophyticus, B. subtilis,  B. 
megaterium, และ S. salivarius ของยา tobramycin ได (13) 

Ciprofloxacin  

 การทดสอบในหลอดทดลองดวยวิธี disc/well diffusion assay และ MIC test พบวาสาร lupulone 

และ XN จากฮอปส สามารถเสริมการออกฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย S. saprophyticus, B. subtilis,  B. 
megaterium, และ S. salivarius ของยา ciprofloxacin ได (13) 

Isoniazid 

การศึกษาอันตรกิริยาของ XN กับยาตานวัณโรค isoniazid โดยศึกษาผลตอการออกฤทธิ์ตานเชื้อ

แบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis และผลตอความเปนพิษตอตับของยา ในหนูเมาส โดยเหนี่ยวนํา

ใหเกิดการติดเชื้อดวยการฉีดเชื้อ M. tuberculosis ชนิด H37Rv จํานวน 5 x 105 CFU/มล. เขาทางชองจมูก

ของหนู ขนาด 20 มล. หลังจากน้ัน 7 วัน หนูจะไดรับ isoniazid ขนาด 10 มก./กก. รวมกับ XN ขนาด 10 

มก./กก. โดยการกรอกเขาทางกระเพาะอาหารวันละ 1 คร้ัง ติดตอกันนาน 8 สัปดาห พบวากลุมที่ไดรับ  

isoniazid รวมกับ XN มีจํานวนเชื้อแบคทีเรียในปอดและมามนอยกวากลุมที่ไดรับ isoniazid หรือ XN เพียง

อยางเดียว การศึกษาผลตอความเปนพิษตอตับของยา isoniazid พบวา กลุมท่ีไดรับ isoniazid รวมกับ XN มี

ระดับ ALT, AST, alkaline phosphatase (ALP), bilirubin และ malondialdehyde (MDA) นอยกวากลุม

ที่ไดรับ isoniazid เพียงอยางเดียว ในขณะที่การทํางานของ superoxide dismutase (SOD), GSH-Px และ 

ATPases เพ่ิมขึ้น เมื่อเทียบกับกลุมที่ไดรับ isoniazid เพียงอยางเดียว ซึ่งบงชี้วา XN สามารถตานความเปน

พิษตอตับของ isoniazid ได และการทดสอบความเปนพิษโดยปอนหนูเมาสดวย XN ขนาด 10, 20, 40, และ 

80 มก./กก./วัน เปนเวลานาน 3 สัปดาห ไมพบความเปนพิษหรือความผิดปกติใดๆ การศึกษาเพ่ิมเติมใน

หลอดทดลองพบวา XN มีแนวโนมเสริมการออกฤทธิ์ (additive effect) ของ isoniazid โดยมีคาดัชนีชี้วัด

ประสิทธิภาพรวม (fractional inhibitory concentration; FIC) เทากับ 0.83* จากผลการทดลองท้ังหมด

แสดงใหเห็นวา XN จากฮอปสสามารถเสริมการออกฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย M. tuberculosis รวมทั้งชวยลด

ความเปนพิษตอตับของยา isoniazid ได ซึ่งนาจะเปนประโยชนในการนํามาใชรวมกัน (14) 

*FIC�0.5 คือ เสริมฤทธิ์กัน (synergistic), FIC>0.5-1.0 คือ มีแนวโนมเสริมฤทธิ์กัน (additive), FIC>1.0–�4.0 คือ ฤทธิ์ไม

แตกตางจากการใชยาเพียงตัวเดียว (indifferent), FIC>4.0 คือ ฤทธ์ิตานกัน (antagonistic) 

3.2 ผลตอยาตานมะเร็ง 

Paclitaxel 



การศึกษาอันตรกิริยาของ IX กับยาตานมะเร็ง paclitaxel ในหนูเมาสชนิด C57BL/6 ท่ีถูกเหน่ียวนํา

ใหเปนมะเร็งดวยการฉีดเซลลมะเร็งชนิด B16 melanoma ขนาด 2.5 x 105 เขาบริเวณหลังของหนู โดยหนู

จะไดรับ IX ขนาด 20 มก./กก. ติดตอกัน 10 วัน รวมกับการไดรับยา paclitaxel ขนาด 3 มก./กก. ทุกๆ 2 

วัน (รวม 5 ครั้ง) พบวา หนูกลุมที่ไดรับ IX รวมกับยา paclitaxel มีขนาดของเนื้องอกเล็กกวากลุมควบคุมท่ี

ไมไดรับสารทดสอบและกลุมที่ไดรับ IX หรือ ยา paclitaxel เพียงอยางเดียว แสดงใหเห็นวา IX อาจเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการตานมะเร็งของยา paclitaxel ได (15) 

Temozolomide 

การศึกษาอันตรกิริยาของ XN กับยาตานมะเร็งสมอง temozolomide ในเซลลมะเร็ง glioblastoma 

multiforme (GBM) ชนิด U87-MG และ A172 โดยบมเซลลดังกลาวรวมกับยา temozolomide ขนาด 200 

ไมโครโมลาร เปนเวลานาน 48 ชม. และให XN ขนาด 50 ไมโครโมลาร ตอเปนเวลานาน 24  ชม. จากน้ัน

ประเมินอัตราการรอดชีวิตของเซลลดวย MTT assay พบวาการใหยา temozolomide รวมกับ XN สามารถ

ลดอัตราการรอดชีวิตของเซลลมะเร็งทั้ง 2 ชนิดไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีประสิทธิผลดีกวาการใหยา 

temozolomide หรือ XN เพียงอยางเดียว โดยคาดวากลไกการออกฤทธิ์นาจะเก่ียวของกับการยับยั้งการ

ทํางานของ replication factor C subunit 2 (ผูปวยมะเร็งสมองและมะเร็งชนิดอ่ืนๆ ที่มีโปรตีนชนิดนี้อยูใน

ระดับสูงจะมีอัตราการรอดชีวิตลดลง) สงผลใหอัตราการรอดชีวิตของเซลลมะเร็งลดลงและเกิดกระบวนการ

ตายของเซลลแบบอะพอพโตซิส (apoptosis) เพ่ิมขึ้น จากผลการทดลองแสดงใหเห็นวา XN จากฮอปส

สามารถเพ่ิมการออกฤทธิ์ตานเซลลมะเร็งสมองของยา temozolomide ได ซ่ึงนาจะเปนประโยชนในการ

นํามาใชรวมกันเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและลดอาการขางเคียงที่เกิดจากยาได (16) 
 

บทสรุป 

ฮอปสเปนพืชที่นิยมนํามาใชในอุตสาหกรรมเบียร สวนท่ีใชคือดอกตัวเมีย สารสําคัญเปนสารในกลุม 

prenylated flavonoids และปจจุบันในทองตลาดมีผลิตภัณฑเสริมอาหารท่ีมีสวนประกอบของฮอปสทั้งใน

รูปแบบของสารสกัดและสารสําคัญอยูมากมาย ซึ่งอาจมีการนํามาใชรวมกัน จากการศึกษาในหลอดทดลองจะ

เห็นวาสารสกัดและสารสําคัญจากฮอปสมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม cytochrome P450 หลายชนิด โดยเฉพาะชนิด 

CYP2C แตการศึกษาทางคลินิกพบวาสารสกัดฮอปสอาจกระตุนการทํางานของ CYP3A4/5 ไดเล็กนอย 

การศึกษาผลตอโปรตีนที่ทําหนาที่ขนสงยาในหลอดทดลองพบวา สารสําคัญจากฮอปสยับยั้งการทํางานของ 

transporter หลายชนิด เชน MRP1, P-glycoprotein, และ BCRP/ABCG2 การศึกษาผลตอยาแผนปจจุบัน

พบวา สารสกัดและสารสําคัญจากฮอปสยับยั้งการออกฤทธิ์ของยาที่ออกฤทธิ์ตอจิตประสาท (cocaine, 

pentobarbital, diazepam, midazolam) เ พ่ิมการออกฤทธิ์ ของยาแกปวด ( paracetamol), ยาต าน

แบคทีเรีย (polymyxin B sulfate, tobramycin, ciprofloxacin, isoniazid), และยาตานมะเร็ง (paclitaxel, 

temozolomide) แตทั้งหมดยังเปนเพียงการศึกษาในหลอดทดลองและสัตวทดลอง ซ่ึงอาจตองการผล

การศึกษาทางคลินิกเพ่ิมเติม อยางไรก็ตาม ควรระมัดระวังการใชฮอปสรวมกับยาแผนปจจุบัน เพราะอาจ

สงผลตอการออกฤทธ์ิหรือการขับยาออกนอกรางกายได 



ตารางท่ี 1 รายงานผลการศึกษาในหลอดทดลองของฮอปสตอกระบวนการเมแทบอลิซึมของยา 

ชนิดของ 

CYP450 

สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา ผลการศึกษา อางอิง 

1A1 XN  

10 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง - ยับยั้ง CYP1A1 ไดเกือบ 100% 

โดยเปนการยับยั้งแบบไมแขงขัน 

(non-competitive inhibitor) 

(3) 

1A2 8-PN และ IX 

10 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง - ยับยั้ง CYP1A2 ได มากกวา 90% 

โ ดย เป นการยับยั้ ง แบบผสม 

(mixed-type inhibitor) 

(3) 

 สารสกัดมาตรฐานของ 

ฮอปสประกอบดวย XN 

33.84%, 8-PN 0.35%, 

6-PN 1.77% แ ละ  IX 

1.07% 

5 มคก./มล. 

probe substrate คื อ 

phenacetin  

80 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง 

(ไมโครโซมของตับมนุษย) 

 

15 นาที สารสกัดมาตรฐานของฮอปส

ยับยั้ง CYP1A2 ได 27% โดยมีคา 

IC50 = 9.4 มคก./มล. 

(4) 

 8-PN  

1 และ 10 ไมโครโมลาร  

probe substrate คื อ 

phenacetin  

80 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง 

(ไมโครโซมของตับมนุษย) 

15 นาที IC50 เทากับ 1.1 ไมโครโมลาร  (4) 

 XN, 6-PN, IX 

1 และ 10 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง 

(ไมโครโซมของตับมนุษย) 

15 นาที ยับยั้ง CYP1A2 ได <10%  (4) 

3A4 สารสกัดเอทานอล หลอดทดลอง 

(เซลลตับของมนุษย) 

- เพิ่ม mRNA ของ CYP3A4 ผาน

การกระตุนการทํางานของ PXR 

(5) 

 สารสกัดมาตรฐานของ 

ฮอปสประกอบดวย XN 

33.84%, 8-PN 0.35%, 

6-PN 1.77% แ ละ  IX 

1.07% 

5 มคก./มล. 

probe substrate คื อ 

midazolam  

2 ไมโครโมลาร  

หลอดทดลอง 

(ไมโครโซมของตับมนุษย) 

5 นาท ี ยับยั้ง CYP3A4 ได 19% (4) 

 6-PN, 8-PN, IX, XN  

10 ไมโครโมลาร 

probe substrate คื อ 

midazolam  

2 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง 

(ไมโครโซมของตับมนุษย) 

5 นาท ี 6-PN, 8-PN, IX, และ XN ยับยั้ง 

CYP3 A4  ไ ด  <1 0 % , 3 1 % , 

<10%, และ <10% ตามลําดับ 

(4) 

 



ตารางท่ี 1 รายงานผลการศึกษาในหลอดทดลองของฮอปสตอกระบวนการเมแทบอลิซึมของยา (ตอ) 

ชนิดของ 

CYP450 

สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา ผลการศึกษา อางอิง 

1B1 XN  

10 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง - ยับยั้ง CYP1B1 ได 100% โดย

เ ป น ก า ร ยั บ ยั้ ง แ บ บ แ ข ง ขั น 

(competitive inhibitor) 

(3) 

2B6 สารสกัดเอทานอล หลอดทดลอง 

(เซลลตับของมนุษย) 

- เพิ่ม mRNA ของ CYP2B6 ผาน

การกระตุนการทํางานของ PXR 

(5) 

 

สารสกัดมาตรฐานของ 

ฮอปสประกอบดวย XN 

33.84%, 8-PN 0.35%, 

6-PN 1.77% แ ละ  IX 

1.07% 

5 มคก./มล. 

probe substrate คื อ 

bupropion  

20 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง 

(ไมโครโซมของตับมนุษย) 

15 นาที ยับยั้ง CYP2B6 ได 36% (4) 

 

6-PN, 8-PN, IX, XN  

10 ไมโครโมลาร 

probe substrate คื อ 

bupropion  

20 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง 

(ไมโครโซมของตับมนุษย) 

15 นาที 6-PN, 8-PN, IX, และ XN ยับยั้ง 

CYP2B6 ได 36%, 35%, <10%, 

และ 44% ตามลําดับ 

(4) 

2C8 สารสกัดมาตรฐานของ 

ฮอปสประกอบดวย XN 

33.84%, 8-PN 0.35%, 

6-PN 1.77% แ ละ  IX 

1.07% 

5 มคก./มล. 

probe substrate คื อ 

amodiaquine  

2 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง 

(ไมโครโซมของตับมนุษย) 

15 นาที ยับยั้ง CYP2C8 ได 93% โดยมีคา 

IC50 เทากับ 0.8 มคก./มล. 

(4) 

 6-PN, 8-PN, IX, XN  

10 ไมโครโมลาร 

probe substrate คื อ 

amodiaquine  

2 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง 

(ไมโครโซมของตับมนุษย) 

15 นาที 6-PN, 8-PN, IX, และ XN ยับยั้ง 

CYP2C8 ได 86%, 98%, 99%, 

และ 93% ตามลําดับ โดยมีคา 

IC50 เทากับ 1.9, 0.6, 0.2, และ 

1.1 ไมโครโมลาร ตามลําดับ 

(4) 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 1 รายงานผลการศึกษาในหลอดทดลองของฮอปสตอกระบวนการเมแทบอลิซึมของยา (ตอ) 

ชนิดของ 

CYP450 

สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา ผลการศึกษา อางอิง 

2C9 สารสกัดมาตรฐานของ 

ฮอปสประกอบดวย XN 

33.84%, 8-PN 0.35%, 

6-PN 1.77% แ ละ  IX 

1.07% 

5 มคก./มล. 

probe substrate คื อ 

tolbutamide  

100 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง 

(ไมโครโซมของตับมนุษย) 

12 นาที ยับยั้ง CYP2C9 ได 88% โดยมีคา 

IC50 เทากับ 0.9 มคก./มล. 

(4) 

 6-PN, 8-PN, IX, XN  

10 ไมโครโมลาร 

probe substrate คื อ 

tolbutamide  

100 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง 

(ไมโครโซมของตับมนุษย) 

12 นาที 6-PN, 8-PN, IX, และ XN ยับยั้ง 

CYP2C9 ได 64%, 93%, 82%, 

และ 70% ตามลําดับ โดยมีคา 

IC50 เทากับ 5.9, 1.1, 2.1, และ 

3.3 ไมโครโมลาร ตามลําดับ 

(4) 

2C19 สารสกัดมาตรฐานของ 

ฮอปสประกอบดวย XN 

33.84%, 8-PN 0.35%, 

6-PN 1.77% แ ละ  IX 

1.07% 

5 มคก./มล. 

probe substrate คื อ 

S-(+)-mephenytoin 

30 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง 

(ไมโครโซมของตับมนุษย) 

30 นาที ยับยั้ง CYP2C19 ได 70% โดยมี

คา IC50 เทากับ 3.3 มคก./มล. 

(4) 

 6-PN, 8-PN, IX, XN  

10 ไมโครโมลาร 

probe substrate คื อ 

S-(+)-mephenytoin  

30 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง 

(ไมโครโซมของตับมนุษย) 

30 นาที 6-PN, 8-PN, IX, และ XN ยับยั้ง 

CYP2C19 ได 14%, 93%, 96%, 

และ 15% ตามลําดับ โดย 8-PN 

และ IX มีคา  IC50 เทากับ 0.4, 

และ 0.5 ไมโครโมลาร ตามลําดับ 

(4) 

2D6 สารสกัดมาตรฐานของ 

ฮอปสประกอบดวย XN 

33.84%, 8-PN 0.35%, 

6-PN 1.77% แ ละ  IX 

1.07% 

5 มคก./มล. 

probe substrate คื อ 

dextromethorphan  

3 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง 

(ไมโครโซมของตับมนุษย) 

12 นาที ยับยั้ง CYP2D6 ได 20% (4) 

 

 



ตารางท่ี 1 รายงานผลการศึกษาในหลอดทดลองของฮอปสตอกระบวนการเมแทบอลิซึมของยา (ตอ) 

ชนิดของ 

CYP450 

สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา ผลการศึกษา อางอิง 

2D6 6-PN, 8-PN, IX, XN  

1, 10 ไมโครโมลาร 

probe substrate คื อ 

dextromethorphan  

3 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง 

(ไมโครโซมของตับมนุษย) 

12 นาที 6-PN, 8-PN, IX, และ XN ไมมีผล

ตอ CYP2D6 

(4) 

2E1 สารสกัดมาตรฐานของ 

ฮอปสประกอบดวย XN 

33.84%, 8-PN 0.35%, 

6-PN 1.77% แ ละ  IX 

1.07% 

5 มคก./มล. 

probe substrate คื อ 

chlorzoxazone  

40 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง 

(ไมโครโซมของตับมนุษย) 

15 นาที ยับยั้ง CYP2E1 ได 14% (4) 

 6-PN, 8-PN, IX, XN  

1, 10 ไมโครโมลาร 

probe substrate คื อ 

chlorzoxazone  

40 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง 

(ไมโครโซมของตับมนุษย) 

15 นาที 6-PN, 8-PN, IX, และ XN ไมมีผล

ตอ CYP2E1 

(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 2 รายงานผลการศึกษาทางคลินิกของฮอปสตอกระบวนการเมแทบอลิซึมของยา 

ชนิดของ 

CYP450 

สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา ผลการศึกษา อางอิง 

1A2 สารสกัดมาตรฐานของ 

ฮอปส 2 แคปซูล 

(1 แคปซูลประกอบดวย 

8-PN 0.25 มก., 6-PN 

1.30 มก., IX 0.80 มก., 

และ XN 21.3 มก.)  

probe substrate คื อ 

caffeine 

100 มก. 

การศึกษาทางคลินิกใน

อ า ส า ส มั ค ร เ พ ศ ห ญิ ง

สุขภาพดีที่อยูในวัยกอน

และหลังหมดประจําเดือน 

อายุ 40-72 ป จํานวน 16 

คน 

22 วัน สารสกัดมาตรฐานของ 

ฮอปสไมมีผลกับ CYP1A2 

(6) 

3A4/5 สารสกัดมาตรฐานของ 

ฮอปส 2 แคปซูล 

(1 แคปซูลประกอบดวย 

8-PN 0.25 มก., 6-PN 

1.30 มก., IX 0.80 มก., 

และ XN 21.3 มก.)  

probe substrate คื อ 

alprazolam 

2 มก. 

การศึกษาทางคลินิกใน

อ า ส า ส มั ค ร เ พ ศ ห ญิ ง

สุขภาพดีที่อยูในวัยกอน

และหลังหมดประจําเดือน 

อายุ 40-72 ป จํานวน 16 

คน 

22 วัน คา AUC ของ alprazolam ลดลง 

7 . 6%  บ ง ชี้ ว า มี ก า รก ระ ตุ น 

CYP3A4/5 เล็กนอย 

(6) 

2C9 สารสกัดมาตรฐานของ 

ฮอปส 2 แคปซูล 

(1 แคปซูลประกอบดวย 

8-PN 0.25 มก., 6-PN 

1.30 มก., IX 0.80 มก., 

และ XN 21.3 มก.)  

probe substrate คื อ 

tolbutamide  

250 มก. 

การศึกษาทางคลินิกใน

อ า ส า ส มั ค ร เ พ ศ ห ญิ ง

สุขภาพดีที่อยูในวัยกอน

และหลังหมดประจําเดือน 

อายุ 40-72 ป จํานวน 16 

คน 

22 วัน สารสกัดมาตรฐานของ 

ฮอปสไมมีผลกับ CYP2C9 

(6) 

2D6 สารสกัดมาตรฐานของ 

ฮอปส 2 แคปซูล 

(1 แคปซูลประกอบดวย 

8-PN 0.25 ม ก . , 6-PN 

1.30 มก., IX 0.80 มก., 

แ ล ะ  XN 21.3 ม ก . )

probe substrate คื อ 

dextromethorphan  

30 มก. 

การศึกษาทางคลินิกใน

อ า ส า ส มั ค ร เ พ ศ ห ญิ ง

สุขภาพดีที่อยูในวัยกอน

และหลังหมดประจําเดือน 

อายุ 40-72 ป จํานวน 16 

คน 

22 วัน สารสกัดมาตรฐานของ 

ฮอปสไมมีผลกับ CYP2D6 

(6) 

 

 

 



ตารางท่ี 3 รายงานผลการศึกษาของฮอปสตอโปรตีนที่ทําหนาที่ขนสงยา 

ชนิดของโปรตีน สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบการศึกษา ระยะเวลา

การศึกษา 

ผลการศึกษา อางอิง 

multidrug 

resistance-

associated 

protein 1  

(MRP1) 

8-PN หลอดทดลอง 

(เซลลเม็ดเลือดแดง

ของมนุษย) 

- ยับยั้ งการทํางานของ MRP1 

อยางรุนแรง โดยทําใหการขับ 

BCECF ออกจากเซลลลดลง มี

คา IC50 เทากับ 5.76±1.80 ไม

โครโมลาร  

(7) 

P-glycoprotein 

(P-gp) 

8-PN 

100 ไมโครโมลาร  

รวมกับยา 

doxorubicin 

50 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง 

(เซลลมะเร็งลําไส

ใ ห ญ ช นิ ด  LoVo 

และ LoVo/Dx) 

- เพิ่มการสะสมยาภายในเซลล 

LoVo และ LoVo/Dx ได และ

เ พิ่ ม ก า ร อ อ ก ฤ ท ธิ์ ข อ ง ย า 

doxorubicin ใ น  LoVo ไ ด

เล็กนอย แตไมสามารถเพิ่มการ

ออกฤทธิ์ของยา doxorubicin 

ใน LoVo/Dx ได 

(7) 

breast cancer  

resistance  

protein 

(BCRP/ABCG2) 

XN, IX, 6-PN, 8-PN, 

6,8—diPN 

1 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง 

(mitoxantrone 

accumulation 

assay, vesicular 

transport assay, 

ATPase assay) 

- ส า ร ทุ ก ช นิ ด มี ฤ ท ธิ์ ยั บ ยั้ ง 

BCRP/ABCG2 

(8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 4 รายงานผลการศึกษาของฮอปสตอยาแผนปจจุบัน 

ยา รูปแบบการศึกษา ปริมาณ/ความเขมขนของ

สมุนไพรและยา 

ระยะเวลา

การศึกษา 

ผลการศึกษา 

1. ผลตอยาท่ีออก

ฤทธิ์ตอจิตประสาท 

    

- cocaine สัตวทดลอง  

(หนูเมาส) 

 

สารสกัด 70% เอทานอล และ 

70% บิวทานอลของฮอปสสาย

พั น ธุ Magnum, Aroma, แ ละ 

wild genotype โดยเปนสาร

สกัดในรูปแบบของสารละลาย

น้ําความเขมขน 0.5% 10 มล./

กก. รวมกับ cocaine 25 มก./

กก. 

- สารสกัดเอทานอลและสารสกัดบิวทานอลของ 

Magnum และ wild genotype ยับย้ังการออกฤทธิ์

ของโคเคน โดย Magnum ออกฤทธิ์ดีกวา wild 

genotype ในขณะที่Aroma ไมมีผลตอการออกฤทธ์ิ

ของโคเคน (9) 

- pentobarbital สัตวทดลอง  

(หนูเมาส) 

สารสกัด 70% เอทานอล และ 

70% บิวทานอลของฮอปสสาย

พั น ธุ Magnum, Aroma, แ ละ 

wild genotype โดยเปนสาร

สกัดในรูปแบบของสารละลาย

น้ําความเขมขน 0.5% 10 มล./

กก. รวมกับ pentobarbital 40 

มก./กก. 

- สารสกัดทั้ง 2 ชนิดของ Magnum และ Aroma มี

แ น ว โ น ม ล ด ร ะ ยะ เ ว ล า ใน ก า ร อ อก ฤท ธ์ิ ขอ ง 

pentobarbital โ ด ย ส า ร ส กั ด บิ ว ท า น อ ล ข อ ง 

Magnum สามารถลดระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของ 

pentobarbital ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในขณะ

ที่ wild genotype ไมมีผลตอระยะเวลาในการออก

ฤทธิ์ของ pentobarbital สารสกัดเอทานอลของ 

Magnum และ Aroma มีผลลดระยะเวลาในการนอน

ของหนูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งสารสกัดบิวทา

นอลของ wild genotype ก็ใหผลเชนเดียวกัน แต

ออกฤทธิ์นอยกวา (10) 

- diazepam สัตวทดลอง  

(หนูเมาส) 

สารสกัด 70% เอทานอล และ 

70% บิวทานอลของฮอปสสาย

พั น ธุ Magnum, Aroma, แ ละ 

wild genotype โดยเปนสาร

สกัดในรูปแบบของสารละลาย

น้ําความเขมขน 0.5% 10 มล./

กก. รวมกับ diazepam 3 มก./

กก. 

- สารสกัดทั้ง 2 ชนิดของ Magnum ยับย้ังการออกฤทธิ์

ของยา diazepam อยางสมบูรณ สารสกัดทั้ง 2 ชนิด

ของ Aroma กใ็หผลเชนเดียวกัน แตออกฤทธ์ินอยกวา 

สวน wild genotype ใหผลไมชัดเจน คาดวากลไก

การออกฤทธ์ินาจะเกี่ยวของกับการทํางานของ GABA 

receptor (10) 

- midazolam สัตวทดลอง  

(หนูแรท) 

XN 20 ม ก . / ก ก .  ร ว ม กั บ 

midazolam 1.5 มก./กก. 

30 นาท ี XN ทําใหการออกฤทธ์ิของยา midazolam ลดลง แต

ไมมีผลตอ GABAA receptor (11) 

2. ผลตอยาแกปวด     

- acetaminophen 

(paracetamol) 

สัตวทดลอง  

(หนูเมาส) 

สารสกัด 70% เอทานอล และ 

70% บิวทานอลของฮอปสสาย

พั น ธุ Magnum, Aroma, แ ละ 

wild genotype โดยเปนสาร

สกัดในรูปแบบของสารละลาย

น้ําความเขมขน 0.5% 10 มล./

กก. รวมกับ paracetamol 80 

มก./กก. 

- สารสกัดทั้ง 2 ชนิดของฮอปสทุกสายพันธุเพิ่มการออก

ฤทธิ์บรรเทาปวดของยา paracetamol โดยกลุมของ

สารสกัดเอทานอล Aroma ออกฤทธิ์มากที่สุด สวนใน

กลุมของสารสกัดบิวทานอล wild genotype ออก

ฤทธิ์มากที่สุด (9) 

 

 



ตารางท่ี 4 รายงานผลการศึกษาของฮอปสตอยาแผนปจจุบัน (ตอ) 

ยา รูปแบบการศึกษา ปริมาณ/ความเขมขนของ

สมุนไพรและยา 

ระยะเวลา

การศึกษา 

ผลการศึกษา 

2. ผลตอยาแกปวด 

(ตอ) 

    

- acetaminophen 

(paracetamol) 

สัตวทดลอง  

(หนูเมาส) 

สารสกัดเอทานอลของฮอปส

ส า ย พั น ธุ Magnum แ ล ะ 

Aroma โดยเปนสารสกัดใน

รูปแบบของสารละลายน้ําความ

เขมขน 0 .5% 10 มล./กก. 

ร ว ม กั บ  paracetamol 500 

มก./กก. 

5 วัน การใหยา paracetamol รวมกับสารสกัดของฮอปส

ทั้ง 2 สายพันธุ ทําให lipid peroxidation intensity, 

glutathione, และการทํางานของ catalase ในตับ

หนูลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทําใหการทํางาน

ของ  glutathione peroxidase ลดลง  ระดับของ 

aspartate aminotransferase เ พิ่ ม ข้ึ น อ ย า ง มี

นั ย สํ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ  แ ล ะ ร ะ ดั บ  alanine 

aminotransferase สูงกวากลุมควบคุม (12) 

3.  ผลตอยาตาน

แบคทีเรีย 

    

- polymyxin B 

sulfate 

หลอดทดลอง lupulone และ XN - lupulone และ XN เสริมการออกฤทธิ์ ต านเ ช้ือ

แ บ ค ที เ รี ย  Staphylococcus saprophyticus, 
Bacillus subtilis,  Bacillus megaterium, แ ล ะ 
Streptococcus salivarius ขอ ง ย า  polymyxin B 

sulfate ได (13) 

- tobramycin หลอดทดลอง lupulone และ XN - lupulone และ XN เสริมการออกฤทธิ์ ต านเ ช้ือ

แ บ ค ที เ รี ย  Staphylococcus saprophyticus, 
Bacillus subtilis,  Bacillus megaterium, แ ล ะ 
Streptococcus salivarius ของยา tobramycin ได 

(13) 

- ciprofloxacin หลอดทดลอง lupulone และ XN - lupulone และ XN เสริมการออกฤทธิ์ ต านเ ช้ือ

แ บ ค ที เ รี ย  Staphylococcus saprophyticus, 
Bacillus subtilis,  Bacillus megaterium, แ ล ะ 
Streptococcus salivarius ขอ งยา  ciprofloxacin 

ได (13) 

- isoniazid (INH) สัตวทดลอง  

(หนูเมาส) 

XN 10 มก./กก. รวมกับ 

INH 10 มก./กก.  

9 สัปดาห - กลุมที่ไดรับ INH รวมกับ XN มีจํานวนเช้ือแบคทีเรยี

ในปอดและมามนอยกวากลุมที่ไดรับ INH หรือ XN 

เพียงอยางเดียว  

-  กลุมที่ ไดรับ INH รวมกับ XN มีระดับ alanine 

aminotransferase, aspartate aminotransferase, 

alkaline phosphatase, bilirubin แ ล ะ 

malondialdehyde นอยกวากลุมที่ไดรับ INH เพียง

อยางเดียว ในขณะที่การทํางานของ superoxide 

dismutase, glutathione peroxidase แ ล ะ 

ATPases เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับกลุมที่ไดรับ INH เพียง

อยางเดียว (14) 

 หลอดทดลอง XN - XN มีแนวโนมเสริมการออกฤทธิ์ (additive effect) 

ของ INH โดยมีคาดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพรวม = 0.83 

(14) 

ตารางท่ี 4 รายงานผลการศึกษาของฮอปสตอยาแผนปจจุบัน (ตอ) 



ยา รูปแบบการศึกษา ปริมาณ/ความเขมขนของ

สมุนไพรและยา 

ระยะเวลา

การศึกษา 

ผลการศึกษา 

2 .  ผลตอยาตาน

มะเร็ง 

    

- paclitaxel สัตวทดลอง  

(หนูเมาส) 

IX 2 0  ม ก . / ก ก .  ร ว ม กั บ 

paclitaxel 3 มก./กก. 

10 วัน กลุมที่ไดรับยา paclitaxel รวมกับ IX  มีขนาดของ

เนื้องอกเล็กกวากลุมควบคุมที่ไมไดรับสารทดสอบและ

กลุมที่ไดรับ IX หรือ ยา paclitaxel เพียงอยางเดียว 

(15) 

- temozolomide 

(TMZ) 

หลอดทดลอง 

(เซลลมะเร็ง 

glioblastoma 

multiforme  

ชนิด U87-MG  

และ A172) 

XN 50 ไมโครโมลาร  รวมกับ 

TMZ 200 ไมโครโมลาร  

72 ชม. การใหยา TMZ รวมกับ XN ลดอัตราการรอดชีวิตของ

เซลลมะเร็งทั้ง 2 ชนิด ไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

และมีประสิทธิผลดีกวาการใหยา TMZ หรือ XN เพียง

อยางเดียว โดยกลไกการออกฤทธิ์เกี่ยวของกับการ

ยับย้ังการทํางานของ replication factor C subunit 

2 (16) 
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