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กระเทียม...เปนทั้งพืชอาหารและพืชสมุนไพรที่มีการ
ใชอยางแพรหลาย เพราะนอกจากจะชวยเพ่ิมรสชาติและกลิ่น
ใหกับอาหารแลว กระเทียมยังมีฤทธิ์ทางยาอีกมากมาย สําหรับ
การใชเปนสวนประกอบในอาหาร กระเทียมคอนขางมีความ
ปลอดภัยสูง แตสําหรับการใชในรูปแบบของสารสกัดหรือ
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร ควรใชดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะผูที่
ตองใชยาแผนปจจุบันเปนประจํา เพราะกระเทียมอาจทําใหการ
ออกฤทธิ์ของยาเปลี่ยนแปลงไป จนอาจสงผลเสียตอรางกายได  

กระเทียมกับยาตานการเกาะกลุมของเกล็ดเลือด/ยาตานการแข็งตัวของเลือด 

กระเทียมมีฤทธิ์ยับยั้งการเกาะกลุมของเกล็ดเลือด ทําใหระยะเวลาที่เลือดใชในการแข็งตัวยาวนานขึ้น 
และทําใหคา INR สูงขึ้น สงผลใหการแข็งตัวของเลือดชาลง และเพิ่มความเสี่ยงตอการเกิดภาวะเลือดออก
ผิดปกติ ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใชกระเทียมรวมกับยาในกลุมนี้ อยางไรก็ตาม แมจะมีการรายงานวา
กระเทียมไมมีผลตอการเกาะกลุมของเกล็ดเลือดในอาสาสมัครสุขภาพดี แตสําหรับผูที่มีความจําเปนตองเขารับ
การผาตัด ควรหยุดใชกระเทียมกอนเขารับการผาตัดอยางนอย 7-10 วัน หรือ 2 สัปดาห เพ่ือลดความเสี่ยงใน
การเกิดภาวะเลือดออกผิดปกติหรือภาวะตกเลือดระหวางการผาตัด 

กระเทียมกับยาขับปสสาวะ 

Hydrochlorothiazide (HCTZ): การศึกษาในหนูแรทพบวา กระเทียมทําใหความเขมขนของยา 
HCTZ ในเลือดเพ่ิมขึ้น การออกฤทธิ์ขับปสสาวะของยาเพิ่มขึ้น และทําใหการขับโพแทสเซียมออกมากับ
ปสสาวะลดลง การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตรพบวากระเทียมเพ่ิมคาชีวประสิทธิผล และคา t1/2 ของยา 
HCTZ  ในขณะเดียวกันก็ยับยั้งการขับยาและลดอัตราเร็วในการกําจัดยาออกจากรางกายเมื่อใหรวมกัน และ
การศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนําใหหัวใจทํางานผิดปกติพบวา การใหกระเทียมรวมกับยา HCTZ ทําใหฤทธิ์
ปกปองหัวใจของยา HCTZ มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน แตการใชกระเทียมรวมกับยา HCTZ อาจตองพิจารณาปรับ
ขนาดของยา HCTZ เพ่ือปองกันอาการอันไมพึงประสงคท่ีอาจเกิดขึ้น 

กระเทียมกับยาลดความดันโลหิต 

Nifedipine: การศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนําใหการทํางานของหัวใจผิดปกติพบวา กระเทียมชวย
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปกปองหัวใจของยา nifedipine ได ซึ่งการใหยา nifedipine เพียงอยางเดียวสามารถ



ทําใหหัวใจที่ผิดปกติเกิดภาวะขาดเลือดมากขึ้น แตเมื่อมีการใหรวมกับกระเทียมกลับไมพบความผิดปกติ
ดังกลาว การศึกษาทางเภสัชจลนศาสตรพบวาสาร diallyl trisulfide จากกระเทียม ทําใหคา Cmax และ 
AUC0-24 h ของยา nifedipine ที่ใหทางปากเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน แตพบความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยเมื่อให
ยาทางหลอดเลือดดํา ซึ่งคาดวาสาร diallyl trisulfide มีผลตอการดูดซึมและการเผาผลาญยาบริเวณลําไส 

Propranolol: การศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนําใหการทํางานของหัวใจผิดปกติพบวา กระเทียม
ขนาด 125, และ 250 มก./กก. ทั้งการใหแบบเดี่ยวและการใหรวมกับยา propranolol ขนาด 10 มก./กก./
วัน สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปกปองหัวใจของยา propranolol ได แตการใหกระเทียมขนาด 500 

มก./กก . กลับกอใหเกิดความเปนพิษตอหัวใจ โดยความเปนพิษดังกลาวไมลดลงแมจะใหรวมกับยา 
propranolol แสดงใหเห็นวาการใหกระเทียมในขนาดต่ําและขนาดกลางแกผูปวยโรคหัวใจที่ไดรับยา 
propranolol มีความปลอดภัย แตการใหในขนาดสูงอาจกอใหเกิดความเปนพิษตอหัวใจได 

Atenolol: การศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนําใหการทํางานของหัวใจผิดปกติพบวา การให aged 

garlic extract (AGE) หรือสาร S-allyl-L-cysteine รวมกับยา atenolol สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปกปองหัวใจของยา atenolol ได และใหผลดีกวาการใชยาเพียงอยางเดียว และสาร S-allyl-L-cysteine มี
ประสิทธิภาพดีกวา AGE อยางไรก็ตาม การใชสาร S-allyl-L-cysteine รวมกับยา atenolol อาจทําใหอัตรา
การเตนของหัวใจลดลง และถาอัตราการเตนของหัวใจต่ํากวาปกตินานเกินไปอาจทําใหเกิดอันตรายได ดังนั้น
จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมหากตองการนํามาใชรวมกัน 

Captopril: การศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนําใหเกิดภาวะความดันโลหิตสูงพบวา กระเทียมสดหรือ
สาร S-allyl cysteine sulphoxide สามารถเสริมการออกฤทธิ์ของยา captopril ได โดยกระเทียมสดมี
ประสิทธิภาพดีกวาสาร S-allyl cysteine sulphoxide และการศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนําใหเกิดภาวะ
กลามเนื้อหัวใจตาย พบวาการใหกระเทียมรวมกับยา captopril มีประสิทธิภาพในการปกปองหัวใจดีกวาการ
ใชยาหรือกระเทียมเพียงอยางเดียว โดยการใหกระเทียมขนาด 250 มก./กก. รวมกับยา captopril ขนาด 30 
มก./กก./วัน ใหผลดีที่สุด แตการใหกระเทียมขนาด 500 มก./กก. ทั้งในรูปแบบยาเดี่ยวและการใหรวมกับยา 
captopril กลับไมแสดงฤทธิ์ปกปองหัวใจ และอาจทําใหความเปนพิษตอหัวใจเพิ่มขึ้นดวย ดังนั้นจึงความ
ระมัดระวังการใชกระเทียมในขนาดสูง 

Diltiazem และยา Verapamil: การศึกษาในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนําใหการทํางานของหัวใจผิดปกติ
พบวา กระเทียมสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการปกปองหัวใจของยา diltiazem และ verapamil ได โดยการ
ใหรวมกันจะมีประสิทธิภาพดีกวาการใชยาหรือกระเทียมเพียงอยางเดียว  

กระเทียมกับยาลดน้ําตาลในเลือด 

Metformin: การทดลองในหนูแรทพบวา สารสกัดกระเทียม (garlic ayurvedic extract) ทําใหคา 
Cmax และ AUC0-12h ของ metformin เพ่ิมขึ้นอยางชัดเจน และทําใหคา t1/2 เพ่ิมขึ้นเล็กนอย และการศึกษา
ทางคลินิกในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 พบวาการใหกระเทียมรวมกับยา metformin ทําใหมีระดับน้ําตาล



ในเลือดหลังอดอาหารของผูปวยลดลงไดดีกวากลุมที่ไดรับยาหลอก นอกจากนี้ยังทําใหคาเฉลี่ยผลรวม
คอเลสเตอรอล, LDL, และไตรกลีเซอไรดในเลือดลดลง รวมทั้งทําให HDL เพ่ิมข้ึนดวย 

Glibenclamide: การทดลอง ในหนูแรท ท่ีถูก เหนี่ ยวนํ า ให เปนเบาหวานพบวา  การใหยา 

glibenclamide รวมกับสารสกัดน้ําของกระเทียม สามารถลดน้ําตาลในเลือดไดดีกวาการใหยาเพียงอยางเดียว  

Vildagliptin: การทดสอบในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนําใหเปนเบาหวานพบวา การใหยา vildagliptin 

รวมกับสารสกัดน้ํา-แอลกอฮอลของกระเทียม สามารถลดน้ําตาลในเลือดไดดีกวาการใหยาเพียงอยางเดียว 
นอกจากนี้ยังทําใหระดับไขมันในเลือดลดลงและทําให HDL เพ่ิมข้ึนดวย 

กระเทียมกับยาลดไขมันในเลือด 

Atorvastatin: การทดสอบในหนูแรทที่ถูกเหนี่ยวนําใหเกิดภาวะไขมันในเลือดสูงพบวา กระเทียมทํา
ใหคา Cmax, t1/2, AUC, และ MRT ของยา atorvastatin เพ่ิมขึ้นอยางชัดเจน ในขณะที่คา Ke ลดลงอยาง
ชัดเจน เมื่อเทียบกับกลุมควบคุม แตไมมีผลตอคา Tmax และสอดคลองกับการทํางานที่ลดลงของ 
cytochrome P450 แสดงใหเห็นวากระเทียมมีผลตอเภสัชจลนศาสตรของยา atorvastatin โดยทําใหยามี
การสะสมในรางกายมากขึ้น การขับยาออกจากรางกายลดลง ซึ่งอาจทําใหการออกฤทธิ์ของยา เพิ่มขึ้น และ
ยาวนานขึ้น แตในทางกลับกันก็อาจทําใหความเปนพิษของยา  รวมทั้งอาการอันไมพึงประสงคของยาเพิ่มขึ้น
ดวย ดังนั้นจึงควรระมัดระวังการใชกระเทียมรวมกับยา atorvastatin 

กระเทียมกับยาตานมะเร็ง 

Docetaxel: การศึกษาทางคลินิกในผูปวยหญิงซึ่งเปนมะเร็งเตานมระยะแพรกระจายพบวา กระเทียม
ทําใหคา CL ของยา docetaxel ลดลงเพียงเล็กนอย การทดสอบในเซลลมะเร็งตอมลูกหมากพบวา การใชสาร 
S-allylmercaptocysteine รวมกับยา docetaxel ใหผลในการยับยั้ งเซลลมะเร็งดีกวาการใชสาร S-

allylmercaptocysteine หรือยา docetaxel เพียงอยางเดียว การทดสอบในหนูเมาสที่ถูกปลูกถาย
เซลลมะเร็ง พบวาการใหสาร S-allylmercaptocysteine รวมกับยา docetaxel มีประสิทธิภาพในการตาน
มะเร็งดกีวาการใชยา docetaxel เพียงอยางเดียว  

Cisplatin: การทดสอบในเซลลมะเร็งรังไขของมนุษยพบวา การใหยา cisplatin รวมกับน้ํามัน
กระเทียมสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลลมะเร็งไดดีกวาการใหยา cisplatin หรือน้ํามันกระเทียมเพียง
อยางเดียว และการวิเคราะหคา combination index พบวาน้ํามันกระเทียมเสริมฤทธิ์ของยา cisplatin  

Naltrexone: การทดสอบในหนูเมาสที่ถูกปลูกถายเซลลมะเร็ง fibrosarcoma พบวา หนูที่ไดรับ AGE 

รวมกับยา naltrexone และหนูที่ไดรับยา naltrexone เพียงอยางเดียว มีคาอัตราสวน CD4+/CD8+ และการ
สราง IFN-  ของเซลลมามเพ่ิมขึ้น หนทูี่ไดรับ AGE รวมกับยา naltrexone มีอายุยาวนานกวาหนูที่ไดรับ AGE 

หรือยา naltrexone เพียงอยางเดียว และเนื้องอกมีการเจริญเติบโตที่ชาลง นอกจากนี้การใหรวมกันยังทําให
ความเปนพิษที่เฉพาะเจาะจงตอเซลลมะเร็งเพิ่มขึ้นดวย  



กระเทียมกับยาบรรเทาปวดลดไข 

Acetaminophen (Paracetamol): การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครสุขภาพดีพบวา AGE ไมมีผล
ตอกระบวนการ oxidative metabolism ของยา acetaminophen แตอาจทําให sulfate conjugation 

เพ่ิมขึ้นเล็กนอย จึงสรุปวา AGE มีผลตอเภสัชจลนศาสตรของยา acetaminophen เพียงเล็กนอย และไมมี
นัยสําคัญทางคลินิก 

กระเทียมกับยาแกแพ 

Fexofenadine: การทดสอบในหนูแรทพบวา สารสกัด Garlix® ทําใหคา AUC0-  และคา Cmax ของ
ยา fexofenadine ทางปากเพิ่มขึ้น แตไมมีผลตอเภสัชจลนศาสตรของการใหยาทางหลอดเลือดดํา แสดงให
เห็นวาสารสกัด Garlix® สามารถเกิดอันตรกิริยากับยา fexofenadine แบบรับประทานได  

กระเทียมกับยาตานเชื้อแบคทีเรีย 

Ceftazidime, Imipenem, Meropenem, และ Gentamicin: การทดสอบในหลอดทดลองพบวา 
การใชยา ceftazidime, imipenem, meropenem, และ gentamicin รวมกับน้ํามันกระเทียมและสารสําคัญ
ในกลุม diallyl sulphides โดยเฉพาะสาร diallyl trisulfide และสาร diallyl tetrasulfide สามารถเสริม
การออกฤทธิ์ของยาตานเชื้อแบคทีเรียดังกลาวได และการทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อ Escherichia coli ในหลอด
ทดลองพบวา สารสกัดน้ําของ AGE, กระเทียมผงสกัด, สาร S-allyl-L-cysteine, diallyl sulfide และ diallyl 

disulfide ไมทําใหการออกฤทธิ์ของ gentamicin ลดลง และการใหสาร S-allyl-L-cysteine, diallyl sulfide, 

diallyl disulfide เพียงอยางเดียวสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ E. coli ได อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพใน
การออกฤทธิ์ของ gentamicin เมื่อใหรวมกันดวย 

Cefazolin, Oxacillin, และ Cefoperazone: การทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus 

spp. 40 สายพันธุพบวา การใหสาร allicin รวมกับยา cefazolin, oxicillin, และ cefoperazone ทําใหคา
ความเขมขนที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย 90% (MIC90) ลดลง การวิเคราะหคาดัชนีชี้วัด
ประสิทธิภาพรวม (The fractional inhibitory concentration; FIC) พบวาสาร allicin สามารถเสริมการ
ออกฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียของยาในกลุม -Lactams ได 

Ciprofloxacin: การทดสอบในหนูแรทพบวา สารสกัดน้ําของกระเทียมทําใหคา AUC ของยา 
ciprofloxacin เพ่ิมขึ้น ทําใหคา Vd และ CL ลดลง เมื่อตรวจวิเคราะหของเหลวภายในปอดพบวากระเทียม
ทําใหคา Cmax ของยา ciprofloxacin สูงขึ้น และทําให Tmax ยาวนานขึ้น และการทดสอบในหนูแรทท่ีถูก
เหนี่ยวนําใหเกิดการติดเชื้อโดยการฉีดเชื้อแบคทีเรีย E. coli Z17, O2:K1:H- เขาทางทอปสสาวะพบวา 
กระเทียมทําใหปริมาณแบคทีเรียและอาการอักเสบในตอมลูกหมากลดลง เมื่อเทียบกับกลุมควบคุม โดยกลุมที่
ไดรับกระเทียมเพียงอยางเดียวใหผลดีกวากลุมควบคุม และกลุมที่ไดรับกระเทียมรวมกับยา ciprofloxacin 

ใหผลดีกวากลุมที่ไดรับยา ciprofloxacin เพียงอยางเดียว 



Isoniazid: การทดสอบในหนูแรทพบวา กระเทียมทําใหคา AUC ของยา isoniazid เพ่ิมขึ้น ทําใหคา 
CL ลดลง แตมีผลตอคา Vd เพียงเล็กนอย และไมมีผลตอคา Cmax แตก็ทําใหคา Tmax ยาวนานขึ้น  

กระเทียมกับยาตานเชื้อรา 

Sulfametoxazol/Trimethoprim: การทดสอบในหนูเมาสที่ถูกทําใหติดเชื้อ Paracoccidioides 

brasiliensis (Pb 18) พบวา การใหยา sulfametoxazol/trimethoprim รวมกับสาร ajoene มีประสิทธิภาพ
ในการตานเชื้อ Pb 18 ดีกวาการใชยาหรือสาร ajoene เพียงอยางเดียว 

Amphotericin B: การทดสอบฤทธิ์ ต านเชื้อรา  Candida albicans ในหลอดทดลองและใน
สัตวทดลองพบวาสาร allicin เสริมการออกฤทธิ์ของยา amphotericin B แตการใชสาร allicin เพียงอยาง
เดียวจะไมแสดงฤทธิ์ตานเชื้อรา ซึ่งการศึกษากลไกการออกฤทธิ์พบวาสาร allicin ทําใหความสามารถในการ
ตานฤทธิ์ยาของเชื้อลดลง สงผลใหยา amphotericin B ออกฤทธิ์ไดมากข้ึน 

Ketoconazole และ Fluconazole: การทดสอบฤทธิ์ตานเชื้อรา Trichophyton spp. พบวาสาร 
allicin เสริมฤทธิ์ตานเชื้อราของยา ketoconazole และ fluconazole แบบ synergistic หรือ additive 
interaction 

กระเทียมกับยาตานเชื้อไวรัส 

Ritonavir: การศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครสุขภาพดีพบวา สารสกัดกระเทียมทําใหคา AUC (0, ) 

และ Cmax ของยา ritonavir ลดลงเล็กนอย จึงสรุปวาสารสกัดกระเทียมไมมีผลตอยา ritonavir อยางชัดเจน 
อยางไรก็ตามมีการรายงานแบบ case report ในผูปวยติดเชื้อ HIV ที่รับประทานกระเทียมเปนเวลานานกวา 
2 สัปดาห เกิดความเปนพิษในระบบทางเดินอาหารและลําไส (gastrointestinal toxicity) อยางรุนแรง 
หลังจากเริ่มการรักษาดวยยา ritonavir โดยผูปวยมีอาการคลื่นไส อาเจียน และทองเสีย หลังจากรับประทาน
กระเทียมสดหรือผลิตภัณฑเสริมอาหารจากกระเทียมชนิดไรกลิ่น แตมีอาการดีขึ้นหลังจากหยุดใชกระเทียม
หรือยา ritonavir โดยคาดวายา ritonavir อาจทําใหความเปนพิษตอทางเดินอาหารของกระเทียมเพ่ิมข้ึน สวน
การศึกษาในหลอดทดลองและสัตวทดลองพบวาการใชกระเทียมในระยะยาวอาจทําใหระดับยา  ritonavir ใน
เลือดลดลง รวมทั้งทําใหการขับยาออกจากรางกายเพ่ิมข้ึน ซึ่งคาดวากลไกการออกฤทธิ์นาจะเกี่ยวของกับการ
ทํางานของเอนไซม CYP3A4 และ P-gp 

Saquinavir: การศกึษาทางคลินิกในอาสาสมัครสุขภาพดีพบวา กระเทียมทําให AUC, C8h, และ Cmax 
ของยา saquinavir ลดลง และหลังจากหยุดใชกระเทียมเปนเวลา 10 วัน คาตางๆ กลับมาอยูที่ 60%–70% 
ของคาปกติ แสดงใหเห็นวากระเทียมอาจทําใหประสิทธิภาพของยา saquinavir ลดลง และสงผลนานกวา 10 
วัน เชนเดียวกับการศึกษาทางคลินิกในอาสาสมัครสุขภาพดีที่พบวา สารสกัดกระเทียมทําใหคา AUC ของยา 
saquinavir ลดลง 



Darunavir: มีการรายงานแบบ case report ในผูปวยติดเชื้อ  HIV ซึ่ งไดรับการรักษาดวยยา 
tenofovir/ emtricitabine รวมกับยา  ritonavir-boosted darunavir (DRV/r) โดยผูปวยมีปริมาณไวรัสใน
เลือดอยูในเกณฑที่ควบคุมได ตอมากลับมีปริมาณไวรัสเพ่ิมขึ้น จากการวิเคราะหผลเลือดพบวาความเขมขน
ของยา darunavir และ ritonavir  ในเลือดต่ํากวาระดับที่ใหผลในการรักษา ผูปวยรายงานวาไดรับประทาน
กระเทียม 15 กลีบ/สัปดาห หลังจากผูปวยหยุดใชกระเทียมความเขมขนของยากลับเขาสูระดับที่ใหผลในการ
รักษา และการรายงานในผูปวยติดเชื้อ HIV อีกหนึ่งราย ซึ่งไดรับการรักษาดวยยา abacavir/lamivudine 

รวมกับยา DRV/r หลังจากพบวาผูปวยมีปริมาณไวรัสในเลือดเกินเกณฑที่ควบคุมได จึงทําการวิเคราะหผล
เลือด ซึ่งพบวาความเขมขนของยา darunavir และ ritonavir  ในเลือดต่ํากวาระดับที่ใหผลในการรักษา ผูปวย
รายงานวารับประทานกระเทียมเชนกัน แตไมสามารถระบุขนาดได หลังจากผูปวยหยุดใชกระเทียมความ
เขมขนของยากลับเขาสูระดับที่ใหผลในการรักษา  

 จากขอมูลขางตนจะเห็นวากระเทียมสามารถเกิดอันตรกิริยากับยาแผนปจจุบันไดหลายชนิด ดังนั้นผูที่
จําเปนตองใชยาเหลานี้ควรหลีกเลี่ยงหรือระมัดระวังการใชกระเทียมหรือผลิตภัณฑตางๆ ที่มาจากกระเทียม 
เพ่ือปองกันความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น 

คําอธิบายศัพท 

- Bioavailability = คาชีวประสิทธิผล, คาชีวปริมาณออกฤทธิ์ คือสัดสวนของยาที่เขาสูระบบไหลเวียน
โลหิตและกระจายไปสูบริเวณที่ยาออกฤทธิ์  

- Area under plasma concentration time curve (AUC) = พ้ืนที่ใตกราฟระหวางความเขมขนของ
ยาและเวลา 

- Maximum plasma concentration (Cmax) = คาความเขมขนสูงสุดของยาในเลือด  
- Half-life (t1/2) = คาครึ่งชีวิตของยา  
- Time to achieve maximum concentration (Tmax) = ระยะเวลาที่ใชเพ่ือใหยามีความเขมขนใน

เลือดสูงสุด  
- Mean residence time (MRT) = ระยะเวลาเฉลี่ยที่ยาอยูในรางกาย 

- Elimination rate constant (Ke) = สัดสวนของปริมาตรยาที่ถูกกําจัดตอหนึ่งหนวยเวลา 
- Trough concentration (C8h) = คาความเขมขนต่ําสุดที่อยูในชวงการรักษา  
- Clearance (CL) = ประสิทธิภาพในการขจัดยาออกจากรางกาย 

- Volume of distribution (Vd) = คาการกระจายยาเขาไปสูเนื้อเยื่ออวัยวะของรางกาย 

- Minimum inhibitory concentration (MIC) = คาความเขมขนต่ําสุดที่สามารถยับยั้งเชื้อได 
- combination index (CI) คือ ดัชนีชี้วัดการเกิดอันตรกิริยา โดย <1 = เสริมฤทธิ์กันแบบ synergism, 

1 = เสริมฤทธิ์กันแบบ additivity, และ >1 = ตานฤทธิ์กัน 
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