
ชื่อไทย    ทองพันชั่ง 

ชื่ออ่ืนๆ   ทองคันช่ัง หญามันไก (1) 

ชื่อวิทยาศาสตร   Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz (1) 

ชื่อพอง  R. nasutus (L.) Kuntze 

R. communis Nees 

R. osmospermus Bojer ex Nees 

Dianthera paniculata Lour. 

Ecbolium dichotomum (Blume) Kuntze 

Justicia nasuta L. 

Pseuderanthemum connatum Lindau  

ชื่อวงศ    ACANTHACEAE (1) 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

ไมพุมสูง 1-2 เมตร กิ่งออนมักเปนสันสี่เหลี่ยม ใบเด่ียวออกเปนคูๆ ตรงขาม รูปไข หรือรูปวงรี โคน

และปลายใบสอบเรียว ขอบใบเรียบหรือเปนคลื่นเล็กนอย ดอกเปนชอสั้นๆ ออกตามซอกใบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ 

กลีบดอกสีขาวโคนกลีบติดกันเปนหลอดปลายแยกเปนสองกลีบ กลีบบนปลายกลีบแยกเปนสองแฉก กลีบลาง

แผกวาง ปลายกลีบแยกเปน 3 แฉก โคนกลีบมีจุดประสีมวงแดง เกสรผูมี 2 อันยื่นพนปากหลอดออกมา

เล็กนอย รังไขมี 1 อัน รูปยาวรีมีหลอด ทอรังไขคลายเสนดาย ผลเปนฝกยาวภายในมี 4 เมล็ด (1) 
 

อันตรกิริยาตอยาแผนปจจุบัน 

1. ผลของทองพันชั่งตอกระบวนการเมแทบอลิซึมของยา 

1.1 ผลตอ CYP3A4  

สารสกัดเอทานอลและสารสกัดน้ําจากสวนใบของทองพันชั่งมีคาความเขมขนที่สามารถยับยั้งการ

ทํางานของเอนไซมไดคร่ึงหน่ึง (IC50) ตอ CYP3A4 > 1 มก./มล. ในขณะที่สารสกัดเอทานอลและสารสกัดนํ้า

จากสวนรากของทองพันชั่งมีคา IC50 ตอ CYP3A4 เทากับ 53.3�11.6 และ 853.33�98.7 มคก./มล. 

ตาม ลํ าดับ  โดยยามาตรฐาน ซ่ึ งมี ฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง  CYP3A4 (CYP3A4 inhibitor) ได แก  ketoconazole, 

erythromycin, และ clarithromycin มีคา IC50 ตอ CYP3A4 เทากับ 0.11�0.08, 83.33�61.10, และ 



730�233.02 มคก./มล. ตามลําดับ เมื่อทําการศึกษากับไมโครโซมจากตับมนุษย  (human liver 

microsome) ในหลอดทดลอง (2) 

1.2 ผลตอ CYP2D6 

สารสกัดน้ําจากสวนใบของทองพันชั่งมีคา IC50 ตอ CYP2D6 > 1 มก./มล. (ไมพบผลของสารสกัดเอ

ทานอลจากสวนใบ) ในขณะที่สารสกัดเอทานอลจากสวนรากของทองพันชั่งมีคา IC50 ตอ CYP2D6 เทากับ 

47.00�10.8 มคก./มล. (ไมพบผลของสารสกัดน้ําจากสวนราก) โดยยามาตรฐานซ่ึงมีฤทธิ์ยับยั้ง CYP2D6 

(CYP2D6 inhibitor) ไดแก  quinidine, fluoxetine, และ paroxetine มีค า  IC50 ตอ CYP2D6 เท ากับ 

0.97�0.06, 0.04�0.01 และ 0.02�0.01 มคก./มล. ตามลําดับ เมื่อทําการศึกษากับไมโครโซมจากตับมนุษย

ในหลอดทดลอง (2) 

2. ผลของทองพันชั่งตอโปรตีนที่ทําหนาที่ขนสงยา 

การศึกษาผลของสาร rhinacanthin-C (เปนสารในกลุม naphthoquinone ester) ซึ่งแยกไดจาก

สวนรากของทองพันชั่ งตอโปรตีนที่ทําหนาที่ขนสงยาชนิด  P-glycoprotein (P-gp) และ multidrug 

resistance-associated protein 2 (MRP2) ในเซลล Caco-2 พบวาการบมเซลลรวมกับสาร rhinacanthin-

C ขนาด 0.625 - 100 ไมโครโมลาร เปนเวลานาน 30 นาที สงผลใหเกิดการยับยั้งการทํางานของ P-gp และ 

MRP2 โดยทําให  calcein และ 5(6) -carboxy-2�,7�-dichlorofluorescein diacetate (CDCF) ซึ่ ง เปน 

substrate ของ P-gp และ MRP2 ตามลําดับ เกิดการสะสมภายในเซลลเพ่ิมข้ึน โดยสาร rhinacanthin-C จะ

มีผลตอ P-gp มากกวา MRP2 และประสิทธิภาพจะขึ้นกับขนาดท่ีให ซึ่งการยับยั้งดังกลาวสามารถกลับสู

สภาวะปกติได (reversible) เมื่อหยุดใหสารทดสอบ การศึกษาเพ่ิมเติมโดยการบมเซลลรวมกับสาร 

rhinacanthin-C ขนาด 100 ไมโครโมลาร เปนเวลานาน 1 วัน (short-term exposure) พบวาทําใหการ

แสดงออกของ P-gp เพ่ิมข้ึน แตไมสงผลตอการทํางาน ในขณะที่การบมเซลลรวมกับสาร rhinacanthin-C 

ขนาด 0.156–0.625 ไมโครโมลาร (เปนขนาดที่ไมทําใหเกิดความเปนพิษตอเซลล) เปนเวลานาน 7 วัน 

(extended exposure) ไมมีผลตอ P-gp แสดงใหเห็นวา สามารถเกิดอันตรกิริยาของสาร rhinacanthin-C 

กับยาแผนปจจุบันที่เปน substrate ของ P-gp และ MRP2 หากมีการใชรวมกัน (3-4) 

3. ผลของทองพันชั่งตอยาแผนปจจุบัน 

3.1 ผลตอยาลดน้ําตาลในเลือด 

acarbose  

การศึกษาอันตรกิริยาของสารสกัดเอทานอลจากสวนใบของทองพันชั่ งที่ อุดมไปดวยสาร 

rhinacanthins (rhinacanthins-rich extract; RRE ประกอบไปดวย rhinacanthin-C 62.2�2.3%w/w, 



rhinacanthin-D 7.9�0.1%w/w, และ rhinacanthin-N 3.6�0.2%w/w) กับยา acarbose พบวา  RRE, 

rhinacanthin-C, rhinacanthin-D, และยา acarbose มีค า  IC50 ตอ เอนไซม  �-glucosidase เท ากับ 

25.0�0.8, 22.6�0.6, 71.5�1.0, และ 395.4�12.1 มคก./มล. ตามลําดับ (rhinacanthin-N ไมแสดงฤทธิ์) 

การศึกษาทางดานจลนศาสตร  (kinetic study) พบวา RRE และ rhinacanthin-C ยับยั้ งเอนไซม �-

glucosidase แบบไมแขงขัน (noncompetitive �-glucosidase inhibitory activity) และการให RRE หรือ 

rhinacanthin-C รวมกับยา acarbose ที่ความเขมขนต่ํา (¼IC50, ½IC50, และ IC50) พบวาออกฤทธิ์เสริมกัน 

โดยทําใหความสามารถในการยับยั้งเอนไซม �-glucosidase เพ่ิมขึ้น แสดงใหเห็นวาสารสกัดเอทานอลและ

สาร rhinacanthin-C นาจะนํามาพัฒนาเปนยาหรือผลิตภัณฑสําหรับลดน้ําตาลในเลือด หรือใชรวมกับยาลด

น้ําตาลในเลือดเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดปริมาณการใชยา ซ่ึงจะสงผลใหอาการอันไมพึงประสงคจากการใช

ยาลดลงได (5) 

3.2 ผลตอยาตานมะเร็ง 

doxorubicin 

การศึกษาอันตรกิริยาของสาร rhinacanthin-C กับยา doxorubicin ในเซลลมะเร็งเตานมของมนุษย

ชนิด MCF-7 และ MCF-7/DOX (เซลลมะเร็งชนิดดื้อยา doxorubicin) โดยทําการบมเซลลรวมกับยา 

doxorubicin ขนาด 0-2 ไมโครโมลาร และสาร rhinacanthin-C ขนาด 0-10 ไมโครโมลาร เปนเวลานาน 24 

ชม. และ 48 ชม. พบวาสาร rhinacanthin-C ขนาด 0.1 ไมโครโมลาร สามารถเพ่ิมความเปนพิษตอเซลล 

MCF-7 ของยา doxorubicin 38 เทา ที่เวลา 48 ชม. นอกจากนี้ยังพบวาสาร rhinacanthin-C ทําใหมีการ

สะสมของยา doxorubicin ในเซลล MCF-7 และ MCF-7/DOX เพ่ิมขึ้น ที่เวลา 6 ชม. และการศึกษาผลตอ

โปรตีนที่ทําหนาที่ขนสงยาพบวา สาร rhinacanthin-C ขนาด 0.1 ไมโครโมลาร ทําใหปริมาณ substrate ของ 

MRP2 และ P-gp (CDCF และ calcein ตามลําดับ) ในเซลลเพ่ิมข้ึน โดยปริมาณของ CDCF ใน MCF-7 เพ่ิมข้ึน 

1.65 เทา และปริมาณของ CDCF และ calcein ใน MCF-7/DOX เพ่ิมขึ้น 1.18 และ 1.38 เทา ตามลําดับ 

แสดงใหเห็นวา สาร rhinacanthin-C สามารถเพ่ิมความเปนพิษตอเซลลมะเร็งของยา doxorubicin ผานการ

ยับยั้ง MRP2 และ P-gp (4) 

 

บทสรุป 

 ทองพันชั่งมีฤทธิ์ยับยั้ง CYP3A4 และ CYP2D6 รวมทั้งยับยั้ง P-gp และ MRP2 ดังนั้นจึงควร

ระมัดระวังการใชยาที่ตองอาศัยเอนไซมและโปรตีนนําสงยาดังกลาวรวมกับทองพันชั่ง ถึงแมสารสกัดและ

สารสําคัญของทองพันชั่ง เชน rhinacanthin-C จะสามารถเสริมการออกฤทธิ์ของยาลดน้ําตาลในเลือดและยา

ตานมะเร็งได แตการศึกษายังมีคอนขางนอย และยังเปนเพียงการศึกษาในระดับหลอดทดลอง และสัตวทดลอง 



ดังนั้นหากตองการใชยาดังกลาวรวมกับสารสกัดและสารสําคัญของทองพันชั่ง ควรใชภายใตการดูแลของแพทย

อยางใกลชิด 

 

ตารางท่ี 1 รายงานผลการศึกษาของทองพันชั่งตอกระบวนการเมแทบอลิซึมของยา 
ชนิดของ 
CYP450 

สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา ผลการศึกษา อางอิง 

3A4 สารสกัดเอทานอลและ

สารสกัดน้ําจากสวนใบ 

หลอดทดลอง 

(ไมโครโซมจากตับมนุษย)  

30 นาที ยับยั้งเอนไซม ดวยคา IC50 > 1 

มก./มล.  

(2) 

 สารสกัดเอทานอลและ

สารสกัดน้ําจากสวนราก 

หลอดทดลอง 

(ไมโครโซมจากตับมนุษย) 

30 นาที ยับยั้งเอนไซม ดวย IC50 = 

53.3�11.6 และ 853.33�98.7 

มคก./มล. ตามลําดับ 

(2) 

2D6 สารสกัดน้ําจากสวนใบ หลอดทดลอง 

(ไมโครโซมจากตับมนุษย) 

45 นาที ยับยั้งเอนไซม ดวย IC50 > 1 

มก./มล.  

(2) 

 สารสกัดเอทานอลจาก

สวนราก 

หลอดทดลอง 

(ไมโครโซมจากตับมนุษย) 

45 นาที ยับยั้งเอนไซม ดวย IC50 = 

47.00�10.8 มคก./มล. 

(2) 

 

ตารางท่ี 2 รายงานผลการศึกษาของทองพันชั่งตอโปรตีนที่ทําหนาท่ีขนสงยา 

ชนิดของ 

โปรตีน 
สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบการศึกษา 

ระยะเวลา
การศึกษา ผลการศึกษา อางอิง 

P-glycoprotein 

(P-gp) 

สาร rhinacanthin-C หลอดทดลอง 

(เซลล Caco-2) 

30 นาที ยับยั้งการทํางานของ P-gp  

โดยทําให calcein ซ่ึงเปน 

substrate ของ P-gp  เกิดการ

สะสมภายในเซลลเพิ่มขึ้น และ

ประสิทธิภาพจะข้ึนกับขนาดที่

ให ซ่ึงการยับยั้งดังกลาว

สามารถกลับสูสภาวะปกติได 

(reversible) เมื่อหยุดใหสาร

ทดสอบ 

(3) 

 สาร rhinacanthin-C 

ขนาด 0.1 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง 

(เซลล MCF-

7/DOX) 

6 ชม. ยับยั้งการทํางานของ P-gp  

โดยทําให calcein ซ่ึงเปน 

substrate ของ P-gp  เกิดการ

สะสมภายในเซลลเพิ่มขึ้น โดย

ปริมาณของ calcein ใน MCF-

7/DOX เพิ่มขึ้น 1.38 เทา 

(4) 

 



ตารางท่ี 2 รายงานผลการศึกษาของทองพันชั่งตอโปรตีนที่ทําหนาท่ีขนสงยา (ตอ) 

ชนิดของ 

โปรตีน 
สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบการศึกษา ระยะเวลา

การศึกษา 
ผลการศึกษา อางอิง 

multidrug 

resistance 

associated 

protein 2 (MRP-

2) 

สาร rhinacanthin-C หลอดทดลอง 

(เซลล Caco-2) 

30 นาที 
ยับยั้งการทํางานของ MRP2 

โดยทําให CDCF ซ่ึงเปน 

substrate ของ MRP2 เกิดการ

สะสมภายในเซลลเพิ่มขึ้น และ

ประสิทธิภาพจะข้ึนกับขนาดที่

ให ซ่ึงการยับยั้งดังกลาว

สามารถกลับสูสภาวะปกติได 

(reversible) เมื่อหยุดใหสาร

ทดสอบ 

(3) 

 สาร rhinacanthin-C 

ขนาด 0.1 ไมโครโมลาร 

หลอดทดลอง 

(เซลล MCF-7 และ 

MCF-7/DOX) 

6 ชม. 
ยับยั้งการทํางานของ MRP2 

โดยทําให CDCF ซ่ึงเปน 

substrate ของ MRP2 เกิดการ

สะสมภายในเซลลเพิ่มขึ้น โดย

ปริมาณของ CDCF ใน MCF-7 

เพิ่มขึ้น 1.65 เทา และปริมาณ

ของ CDCF ใน MCF-7/DOX 

เพิ่มขึ้น 1.18 เทา 

(4) 

 

ตารางท่ี 3 รายงานผลการศึกษาของทองพันชั่งตอยาแผนปจจุบัน 

ยา รูปแบบการศึกษา ปริมาณ/ความเขมขนของ
สมุนไพรและยา 

ระยะเวลา
การศึกษา 

ผลการศึกษา 

1. ผลตอยาลด
น้ําตาลในเลือด 

    

- acarbose หลอดทดลอง  

 

rhinacanthins-rich extract; 

RRE, และสาร rhinacanthin-C 

- การให RRE หรือ rhinacanthin-C รวมกับยา 

acarbose ที่ความเขมขนต่ํา (¼IC50, ½IC50, และ 

IC50) พบวาออกฤทธิ์เสริมกัน โดยทําให

ความสามารถในการยับยั้งเอนไซม �-

glucosidase เพ่ิมขึ้น (5) 

2. ผลตอยา
ตานมะเร็ง 

    

- doxorubicin หลอดทดลอง  

(เซลล MCF-7 และ 

MCF-7/DOX) 

สาร rhinacanthin-C ขนาด 0-

10 ไมโครโมลาร 

24 ชม.  

และ 48 ชม. 

สาร rhinacanthin-C ขนาด 0.1 ไมโครโมลาร 

สามารถเพิ่มความเปนพิษตอเซลล MCF-7 ของยา 

doxorubicin 38 เทา ทีเ่วลา 48 ชม. และทําใหมีการ

สะสมยา doxorubicin ในเซลล MCF-7 และ MCF-

7/DOX เพ่ิมขึ้น (4) 
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