
ชื่อพืช   กระชาย  
ชื่ออ่ืนๆ   กะแอน ขิงทราย จ๊ีปู ซีฟู เปาซอเราะ เปาะสี่ ละแอน  วานพระอาทิตย 
ชื่อวิทยาศาสตร  Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. 
ชื่อพอง   Boesenbergia pandurata (Roxb.) Schltr.  
   Boesenbergia cochinchinensis (Gagnep.) Loes.  
   Curcuma rotunda L.  
   Gastrochilus panduratus (Roxb.) Ridl.  
   Gastrochilus rotundus (L.) Alston,  
   Kaempferia cochinchinensis Gagnep. 
   Kaempferia ovata Roscoe 
   Kaempferia pandurata Roxb. (1) 
ชื่อวงศ    Zingiberaceae 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 พืชลมลุก มีลําตนใตดินเรียกวาเหงา มีรากติดเปนกระจุกเปนที่สะสมอาหารเปนรูปทรงกระบอกปลาย
เรียวแหลม ผิวสีน้ําตาลออน เน้ือสีเหลือง มีกลิ่นหอม สวนที่อยูเหนือดินประกอบดวยโคนกานใบที่เปนกาบหุม
ซอนกันสูง กาบใบมีสีแดงเรื่อๆ แผนใบรูปรีปลายแหลม โคนแหลมหรือมน ขอบเรียบ ดอกออกเปนชอที่ยอด 
ชอดอกมีใบประดับเรียงทแยงกัน ดอกท่ีปลายชอจะบานสวย กลีบดอกสีขาว หรือขาวอมชมพู มีลักษณะเปน
ถุงแยกเปน 2 กลีบ (2) 
 
อันตรกิริยาตอยาแผนปจจุบัน   
1. ผลของกระชายตอกระบวนการเมแทบอลิซึมของยา 
 1.1 ผลตอเอนไซม cytochrome P450  
 สาร pinocembrin หรือ 5,7-dihydroxyflavanone ซ่ึงพบในเหงากระชายขนาด 10 และ 100 มก./
กก. ไมมีผลตอเอนไซม CYP1A1, CYP2B1, CYP2C11, CYP2E1, CYP3A2 ในตับหนู (3)  
 1.2 ผลตอเอนไซมอ่ืนๆ (phase I และ II xenobiotic-metabolizing enzymes)  
 สาร pinocembrin หรือ 5,7-dihydroxyflavanone ขนาด 10 และ 100 มก./กก. มีผลเพ่ิมการ
ทํางานของเอนไซม heme oxygenase แตไมมีผลตอเอนไซม NADPH: cytochrome P450 reductase, 
NADPH: quinone reductase, UDP-glucuronosyltransferase และ glutathione-S-transferase  ในตับ
หน ู(3) 
2. ผลของกระชายตอยาแผนปจจุบัน  
 2.1 ผลตอยาตานแบคทีเรีย 
 Cloxacillin 

 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัด 99.9% เอทานอลจากเหงากระชาย เม่ือใชรวมกับยา cloxacillin ในการ
ตานเชื้อแบคทีเรีย พบวาใหผลเสริมฤทธ์ิกัน (synergistic effect) ในการตานเชื้อ Staphylococcus aureus 
สายพันธุที่ดื้อยา (methicillin-resistant S. aureus; MRSA) 2 สายพันธุ คือ MRSA DMST 20651 และ 
DMST 20652 โดยมีคาดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพรวม (fractional inhibitory concentration index; FICI)  
เทากับ 0.50 และใหผลเสริมฤทธ์ิกันบางสวน (partially synergistic effect) ในการตานเชื้อ S. epidermidis 



DMST 14932 (FICI=0.63) ขณะท่ีในเชื้อ S. aureus สายพันธุที่ไมดื้อยา พบวาสารสกัดใหผลในการตานเชื้อ
ไมแตกตางจากยา cloxacillin (FICI=1.02) จากการศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเลคตรอนแบบสองผาน พบวา
เชื้อแบคทีเรีย MRSA DMST 20651 ที่ไดรับสารสกัดกระชายความเขมขน 6 มคก./มล. รวมกับยา cloxa-
cillin ความเขมขน 0.5 มคก./มล. เกิดความเสียหายตอทั้งผนังเซลล (peptidoglycan) และเยื่อหุมเซลล 
ขนาดพ้ืนที่ของเซลลลดลง นอกจากน้ียังมีผลเพิ่มการซึมผานของเย่ือหุมเซลลดานใน (cytoplasmic mem 
brane permeability) แสดงวาสารสกัดกระชายและยา cloxacillin ออกฤทธิ์เสริมกันในการตานเชื้อ
แบคทีเรีย โดยยับยั้งการสรางผนังเซลลและทําใหเยื่อหุมเซลลเกดิความเสียหาย (4) 
 Ampicillin 
 สารสกัด 99.9% เอทานอลจากเหงากระชายและยา ampicillin จะใหผลเสริมฤทธิ์กันในการตานเชื้อ 
MRSA DMST 20651 (FICI=0.50) และใหผลเสริมฤทธิ์กันบางสวนในการตานเชื้อ MRSA DMST 20652 และ  
S. epidermidis DMST 14932 (FICI=0.63) แตใหผลไมแตกตางกันในการตานเชื้อ S. aureus สายพันธุที่ไม
ดื้อยา (4) สารสกัด 96% เอทานอลจากเหงากระชาย จะเสริมฤทธ์ิของยา ampicillin ในการตานเชื้อ S. 
aureus สายพันธุที่ไวตอยา (methicillin-sensitive S. aureus; MSSA) และด้ือตอยา (MRSA) (FICI=0.25) 
(5) 
 Cefazolin 
 สารสกัด 99.9% เอทานอลจากเหงากระชายและยา cefazolin จะใหผลเสริมฤทธิ์กันในการตานเชื้อ 
MRSA DMST 20651 และ DMST 20652 (FICI=0.50) และใหผลเสริมฤทธ์ิกันบางสวนในการตานเชื้อ S. 
epidermidis DMST 14932 (FICI=0.63) แตใหผลไมแตกตางกันในการตานเชื้อ S. aureus สายพันธุที่ไมดื้อ
ยา (4) 
 Vancomycin 
 สารสกัด 99.9% เอทานอลจากเหงากระชายและยา vancomycin จะใหผลไมแตกตางกันในการตาน
เชื้อ MRSA DMST 20651 (FICI=1.02) แตจะมีผลเพ่ิมฤทธิ์กัน (additive effect) ในการตานเชื้อ MRSA 
DMST 20652, S. epidermidis DMST 14932 และ S. aureus (FICI=1.00) (4) สารสกัด 96% เอทานอล
จากเหงากระชาย จะเสริมฤทธิ์กันกับยา vancomycin ในการตานเชื้อ S. aureus และ Streptococcus 
mutans (FICI=0.75 และ 0.5 ตามลําดับ) (6) 
 Penicillin V 
 สารสกัด 96% เอทานอลจากเหงากระชายและยา penicillin V ออกฤทธิ์แบบเสริมฤทธิ์กัน ในการ
ตานเชื้อ MSSA และ MRSA โดยมีคา FICI เทากับ 0.25 (5) 
 Ciprofloxacin HCl 
 สารสกัด 96% เอทานอลจากเหงากระชาย จะเสริมฤทธิ์กันกับยา ciprofloxacin HCl ในการตานเชื้อ 
MSSA (FICI=0.25) แตออกฤทธิ์ตานกัน (antagonistic effect) เมื่อทดสอบกับเชื้อ MRSA (FICI=2.00) (5)  
 Tetracycline HCl 
 สารสกัด 96% เอทานอลจากเหงากระชาย เสริมฤทธิ์กับยา tetracycline HCl ในการตานเชื้อ MSSA 
(FICI=0.50) แตออกตานฤทธิ์กันเมื่อทดสอบกับเชื้อ MRSA (FICI=4.00) (5) 
 Amoxicillin trihydrate 
 การศึกษาผลการออกฤทธิ์รวมกันของสารสกัด 96% เอทานอลจากเหงากระชาย และยา amoxicillin 
trihydrate ในการตานเชื้อ S. aureus และ S. mutans พบวาสารสกัดและยา amoxicillin trihydrate มีผล



เสริมฤทธิ์กันในการตานเชื้อ S. mutans (FICI=0.375) และเพ่ิมฤทธ์ิกันในการตานเชื้อ S. aureus (FICI= 
1.00) (6) 
 2.2 ผลตอยาตานเช้ือรา 
 Ketoconazole 
 สารสกัด 96% เอทานอลจากเหงากระชาย และยา ketoconazole มีผลเสริมฤทธ์ิกันในการตานเชื้อ 
Candida albicans (FICI=0.312) (6) 
 
บทสรุป 
 กระชายมีผลเพ่ิมการทํางานของเอนไซม heme oxygenase ดังนั้นควรระมัดระวังในการใชรวมกับ
ยาแผนปจจุบันที่ตองใชเอนไซมนี้ในการเมแทบอไลตยา และควรระมัดระวังในการใชรวมกับยาบางชนิดในกลุม
ยาตานแบคทีเรีย และยาตานเชื้อรา เน่ืองจากพบวากระชายมีผลเพ่ิมฤทธิ์ เสริมฤทธ์ิ และตานฤทธิ์ของยาได 
  
ตารางท่ี 1 รายงานผลการศึกษาของกระชายตอเอนไซม CYP450 ชนิดตางๆ 
 

ชนิดของ 
CYP450 

สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบ
การศึกษา 

ระยะเวลา
การศึกษา 

ผลการศึกษา 

CYP1A1 pinocembrin หลอดทดลอง - ไมมผีลตอเอนไซม (3) 
CYP2B1 pinocembrin หลอดทดลอง - ไมมผีลตอเอนไซม (3) 
CYP2C11 pinocembrin หลอดทดลอง - ไมมผีลตอเอนไซม (3) 
CYP2E1 pinocembrin หลอดทดลอง - ไมมผีลตอเอนไซม (3) 
CYP3A2 pinocembrin หลอดทดลอง - ไมมผีลตอเอนไซม (3) 

 
ตารางท่ี 2 รายงานผลการศึกษาของกระชายตอเอนไซม/ตัวรับที่เกี่ยวของกับกระบวนการเผาผลาญของยา 

 

ชนิด 
 

สารสกัด/
สารสําคัญ 

รูปแบบ
การศึกษา 

ระยะเวลา
การศึกษา 

ผลการศึกษา 

heme oxygenase pinocembrin หลอดทดลอง - เพิ่มการทํางานของเอนไซม (3) 
NADPH: cytochrome P450 
reductase 

pinocembrin หลอดทดลอง - ไมมผีลตอเอนไซม (3)  

NADPH: quinone reductase pinocembrin หลอดทดลอง - ไมมผีลตอเอนไซม (3) 
UDP-glucuronosyltransferase pinocembrin หลอดทดลอง - ไมมผีลตอเอนไซม (3) 
glutathione-S-transferase   pinocembrin หลอดทดลอง - ไมมผีลตอเอนไซม (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 3 รายงานผลการศึกษาของกระชายตอการออกฤทธิ์ของยาแผนปจจุบัน 
 

กลุมยา/ยา รูปแบบ

การศึกษา 

ขนาด/ความเขมขน 
ของสมนุไพรและยา 

ระยะเวลาใน

การศึกษา 

ผลการศึกษา 

ยาตานแบคทีเรีย 
Cloxacillin 

 
หลอดทดลอง 

 

 
สารสกัด 99.9% เอทานอล  
 

 
- 

 
- เสริมฤทธิ์ของยาในการตาน
เชื้อ MRSA DMST 20651, 
DMST 20652 
- เสริมฤทธิ์กันบางสวนในการ
ตานเช้ือ S. epidermidis (4) 

Ampicillin หลอดทดลอง สารสกัด 99.9% เอทานอล  
 

- - เสริมฤทธิ์ของยาในการตาน
เชื้อ MRSA DMST 20651,  
- เสริมฤทธิ์กันบางสวนในการ
ตานเช้ือ MRSA DMST 20652, 
S. epidermidis (4) 

หลอดทดลอง สารสกัด 96% เอทานอล - เสรมิฤทธ์ิของยาในการตานเช้ือ 
MSSA และ MRSA (5) 

Cefazolin หลอดทดลอง สารสกัด 99.9% เอทานอล  
 

- - เสริมฤทธิ์ของยาในการตาน
เชื้อ MRSA DMST 20651,  
- เสริมฤทธิ์กันบางสวนในการ
ตานเช้ือ MRSA DMST 20652, 
S. epidermidis (4) 

Vancomycin หลอดทดลอง สารสกัด 99.9% เอทานอล  
 

- เพิ่มฤทธ์ิของยาในการตานเช้ือ 
MRSA DMST 20652,  
S. epidermidis, S. aureus 
(4) 

หลอดทดลอง สารสกัด 96% เอทานอล  เสรมิฤทธ์ิของยาในการตานเชื้อ 
Streptococcus mutans, S. 
aureus  (6) 

Penicillin V หลอดทดลอง สารสกัด 96% เอทานอล  เสรมิฤทธ์ิของยาในการตานเชื้อ 
MSSA และ MRSA (5) 

Ciprofloxacin HCl หลอดทดลอง สารสกัด 96% เอทานอล  - เสริมฤทธิ์ของยาในการตาน
เชื้อ MSSA  
- ตานฤทธิ์ของยาในการตาน
เชื้อ MRSA (5) 

Tetracycline HCl หลอดทดลอง สารสกัด 96% เอทานอล  - เสริมฤทธิ์ของยาในการตาน
เชื้อ MSSA  
- ตานฤทธิ์ของยาในการตาน
เชื้อ MRSA (5) 

 

 

 



ตารางท่ี 3 รายงานผลการศึกษาของกระชายตอการออกฤทธิ์ของยาแผนปจจุบัน (ตอ) 
 

กลุมยา/ยา รูปแบบ

การศึกษา 

ขนาด/ความเขมขน 
ของสมนุไพรและยา 

ระยะเวลาใน

การศึกษา 

ผลการศึกษา 

Amoxicillin 
trihydrate 

หลอดทดลอง สารสกัด 96% เอทานอล  - เสริมฤทธิ์ของยาในการตาน
เชื้อ S. mutans 
- เพิ่มฤทธิ์ของยาในการตานเช้ือ 
S. aureus (5) 

ยาตานเชื้อรา 
Ketoconazole 

 
หลอดทดลอง 

 
สารสกัด 96% เอทานอล 

  
เสรมิฤทธ์ิของยาในการตานเช้ือ 
Candida albicans (6) 
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