
ชื่อพืช   บอระเพ็ด 
ชื่ออ่ืนๆ   เครือเขาฮอ จุงจิง เจตมูลหนาม ตัวเจตมูลยาน เถาหัวดวน หางหนู  
ชื่อวิทยาศาสตร  Tinospora crispa (L.) Miers ex Hook.f. & Thomson 
ชื่อพอง   Menispermum crispum L., Tinospora gibbericaulis Hand.-Mazz.,  
   Tinospora mastersii Diels, Tinospora thorelii Gagnep. 
ชื่อวงศ    MENISPERMACEAE  
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 ไมเถา ลําตนมีตุมปมทั่วไป ขึ้นเกาะเกี่ยวตามตนไม มักมีรากอากาศคลายเชือกเสนเล็กหอยยอยลงมา

เปนสาย ใบเปนใบเดี่ยว รูปใบพลู หรือรูปหัวใจ คอนขางกลม โคนใบหยักเวาลึก ปลายใบหยักคอดเปนติ่งสั้นๆ 

มีขนประปราย ขอบใบเรียบ ดอกเล็ก สีเหลืองออน ออกรวมกันเปนชอตามปมของลําตน ทั้งกลีบดอกและกลีบ

รองกลีบดอกมีอยางละ 6 กลีบ ผลกลมรี มีเนื้อบางๆ หุมเมล็ด (1-3) 

อันตรกิริยาตอยาแผนปจจุบัน   
1. ผลของบอระเพ็ดตอกระบวนการเมแทบอลิซึมของยา 
 1.1 ผลตอเอนไซม cytochrome P450  
 สารสกัดเมทานอลจากลําตน ความเขมขน 0.5 มก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม CYP3A4 เม่ือทดสอบใน 
human liver microsomes (4) สวนสกัดท่ีละลายในเมทานอลจากลําตน ความเขมขน 1.65 มก./มล. มีฤทธ์ิ
ยับยั้งเอนไซม CYP3A4 และ CYP2D6 เมื่อทดลองในหลอดทดลอง โดยมีคา IC50 เทากับ 428 และ 488 มคก. 
/มล. ตามลําดับ (5) 
 เมื่อปอนหนูแรทดวยบอระเพ็ด (ไมระบุสวนที่ใชและตัวทําละลาย) ขนาด 250 และ 500 มก./กก. 
เปนเวลา 30 วัน พบวาที่ขนาด 500 มก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม CYP1A1 แตมีผลกระตุนเอนไซม CYP2E1 
และบอระเพ็ดทั้ง 2 ขนาด ไมมีผลตอเอนไซม CYP1A2, CYP2B1, CYP2B2 และ CYP3A (6) 
 1.2 ผลตอเอนไซม aminopyrine N-demethylase 
 สารสกัดเมทานอลจากลําตน ความเขมขน 0.001-1 มก./มล. มีฤทธิ์เพ่ิมการทํางานของเอนไซม 
aminopyrine N-demethylase เมื่อทดสอบในเซลลตับของหนู (7) การศึกษาในหนูแรทเพศเมียซึ่งแบงออก 
เปน กลุมหนูโตเต็มวัยหรือหนูแกที่เปนหนูปกติ และกลุมหนูโตเต็มวัยหรือหนูแกที่ถกูเหน่ียวนําใหเปนเบาหวาน 
ดวย streptozotocin โดยปอนสารสกัดคลอโรฟอรมจากลําตน ขนาด 10, 100 และ 500 มก./กก. เปนเวลา 
14 วัน พบวาสารสกัดที่ขนาด 500 มก./กก. มีผลพ่ิมการทํางานของเอนไซม aminopyrine N-demethylase 
ในเซลลตับของหนูแกที่เปนหนูปกติ (8) 
2. ผลของบอระเพ็ดตอโปรตีนที่ทําหนาที่ขนสงยา (drug transporters) 
 2.1 ผลตอโปรตีน ABCB1 transporter 
 สาร tetrandrine ที่พบในบอระเพ็ด ความเขมขน 1 ไมโครโมลาร มีฤทธิ์ลดการแสดงออกของโปรตีน 

ABCB1 transporter เม่ือทดสอบในเซลลมะเร็งลําไสชนิดที่ดื้อยา (SW620/Ad300) และเซลลมะเร็งเยื่อบุผิว
ชนิดที่ดื้อยา (human epidermoid carcinoma; KB-C2) และที่ความเขมขน 10-40 ไมโครโมลาร ยังมีผล
กระตุนเอนไซม ABCB1 ATPase ในเซลลมะเร็ง KB-C2 (9) 
3. ผลของบอระเพ็ดตอยาแผนปจจุบัน  
 3.1 ผลตอยาตานการแข็งตัวของเลือด  
 Warfarin 



 การศึกษาแบบยอนกลับ (retrospective observational study) เพ่ือศึกษาผลของสมุนไพรหรือ
ผลิตภัณฑเสริมอาหารตอการแข็งตัวของเลือด โดยดูจากอัตราสวนของเวลาท่ีเลือดเริ่มแข็งตัว (prothrombin 
time) ของผูปวยตอของคาปกต ิหรือคา International normalized ratio (INR) ในผูปวยที่ใชยา warfarin 
จํานวน 101 ราย พบวามีผูปวย 30 ราย ทีม่ีการใชยา warfarin รวมกับสมุนไพรหรือผลิตภัณฑเสริมอาหาร ใน
จํานวนนี้มีผูปวย 1 ราย ซึง่ใชสารสกัดบอระเพ็ด วันละ 5 มล. เปนเวลา 1 เดือน รวมกับการใชยาแลวมีระดับ
ของ INR เพ่ิมข้ึน (10) 
 3.2 ผลตอยาตานมะเร็ง 
 Doxorubicin 
 การศึกษาในเซลลมะเร็งชนิดที่ดื้อยา ไดแก เซลลมะเร็งลําไส  (SW620/Ad300), เซลลมะเร็งเย่ือบุผิว 
(KB-C2) และเซลลไตของตัวออนมนุษย (HEK293) ที่ทรานสเฟคดวย ABCB1 expression vector (HEK 
293/ABCB1) พบวาสาร tetrandrine ท่ีพบในบอระเพ็ด ความเขมขน 1 และ 3 ไมโครโมลาร มีผลชวยให
เซลลมะเร็งที่ดื้อยากลับมามีความไวตอยารักษามะเร็ง doxorubicin ไดมากข้ึน โดยทําใหคา IC50 ของยาตอ
เซลลมะเร็งทั้ง 3 ชนิด ลดลง (9) 
 Vincristine 
 การศึกษาในเซลลมะเร็งชนิดที่ดื้อยา ไดแก เซลลมะเร็งลําไส  (SW620/Ad300), เซลลมะเร็งเยื่อบุผิว 
(KB-C2) และเซลลไตของตัวออนมนุษย (HEK293) ที่ทรานสเฟคดวย ABCB1 expression vector (HEK 
293/ABCB1) พบวาสาร tetrandrine ท่ีพบในบอระเพ็ด ความเขมขน 1 และ 3 ไมโครโมลาร มีผลชวยให
เซลลมะเร็งที่ดื้อยากลับมามีความไวตอยารักษามะเร็ง vincristine ไดมากข้ึน โดยทําใหคา IC50 ของยาตอ
เซลลมะเร็งทั้ง 3 ชนิด ลดลง (9) 
 Paclitaxel 
 การศึกษาในเซลลมะเร็งชนิดที่ดื้อยา ไดแก เซลลมะเร็งลําไส  (SW620/Ad300)ม เซลลมะเร็งเยื่อบุผิว 
(KB-C2) และเซลลไตของตัวออนมนุษย (HEK293) ที่ทรานสเฟคดวย ABCB1 expression vector (HEK 
293/ABCB1) พบวาสาร tetrandrine ท่ีพบในบอระเพ็ด ความเขมขน 1 และ 3 ไมโครโมลาร มีผลชวยให
เซลลมะเร็งที่ดื้อยากลับมามีความไวตอยารักษามะเร็ง paclitaxel ไดมากข้ึน โดยทําใหคา IC50 ของยาตอเซลล
ทั้ง 3 ชนิด ลดลง นอกจากน้ียังพบวาสาร tetrandrine มีผลลดการนําสงยา paclitaxel ออกนอกเซลล และ
เพ่ิมการสะสมของยาภายในเซลลมะเร็ง KB-C2 (9) 
 
บทสรุป 
 - ควรระมัดระวังในการใชบอระเพ็ดรวมกับยาแผนปจจุบันที่ตองใชเอนไซม CYP3A4, CYP2D6, 
CYP1A1 และ CYP2E1 ในการเมแทบอไลตยา  
 - ควรระมัดระวังในการใชบอระเพ็ดรวมกับยาบางชนิดในกลุมยาตานการแข็งตัวของเลือดและยาตาน
มะเร็ง เนื่องจากพบวามีผลเสริมฤทธิ์ของยา  
  
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 1 รายงานผลการศึกษาของบอระเพ็ดตอเอนไซม CYP450 ชนิดตางๆ 
 

ชนิดของ 
CYP450 

สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบ
การศึกษา 

ระยะเวลา
การศึกษา 

ผลการศึกษา 

CYP3A4 สารสกัดเมทานอลจาก 
ลําตน 

หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

สวนสกัดท่ีละลายใน    
เมทานอลจากลําตน 

หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม (IC50 = 428 มคก./มล.) 
 (5) 

CYP2D6 สวนสกัดท่ีละลายใน    
เมทานอลจากลําตน 

หลอดทดลอง 
 

- ยับยั้งเอนไซม (IC50 = 488 มคก./มล.) 
 (5) 

CYP1A1 บอระเพ็ด (ไมระบุสวนท่ี
ใชและตัวทําละลาย) 

สัตวทดลอง 
(หนูแรท) 

30 วัน ยับยั้งเอนไซม (6) 

CYP2E1 บอระเพ็ด (ไมระบุสวนท่ี
ใชและตัวทําละลาย) 

สัตวทดลอง 
(หนูแรท) 

30 วัน กระตุนเอนไซม (6) 

CYP1A2 บอระเพ็ด (ไมระบุสวนท่ี
ใชและตัวทําละลาย) 

สัตวทดลอง 
(หนูแรท) 

30 วัน ไมมผีลตอเอนไซม (6) 

CYP2B1 บอระเพ็ด (ไมระบุสวนท่ี
ใชและตัวทําละลาย) 

สัตวทดลอง 
(หนูแรท) 

30 วัน ไมมผีลตอเอนไซม (6) 

CYP2B2 บอระเพ็ด (ไมระบุสวนท่ี
ใชและตัวทําละลาย) 

สัตวทดลอง 
(หนูแรท) 

30 วัน ไมมผีลตอเอนไซม (6) 

CYP3A บอระเพ็ด (ไมระบุสวนท่ี
ใชและตัวทําละลาย) 

สัตวทดลอง 
(หนูแรท) 

30 วัน ไมมผีลตอเอนไซม (6) 

  
ตารางท่ี 2 รายงานผลการศึกษาของบอระเพ็ดตอเอนไซม/ตัวรับที่เกี่ยวของกับกระบวนการเผาผลาญของยา 

 

ชนิด 
 

สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบการศึกษา ระยะเวลา
การศึกษา 

ผลการศึกษา 

aminopyrine N-
demethylase 

สารสกัดเมทานอลจาก 
ลําตน 

หลอดทดลอง 
(เซลลตับของหนูแรท) 

- เพิ่มการทํางานของเอนไซม  
(7) 

สารสกัดคลอโรฟอรม
จากลําตน 

สัตวทดลอง 
(หนูแรท) 

- เพิ่มการทํางานของเอนไซม  
(8) 

 
ตารางท่ี 3 รายงานผลการศึกษาของบอระเพ็ดตอการนําสงยา 
 

ชนิดของโปรตีน สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบการศึกษา ระยะเวลา
การศึกษา 

ผลการศึกษา 

ABCB1 
transporter 

สาร tetrandrine หลอดทดลอง 
(เซลลมะเร็งชนิดที่ดื้อยา: 
SW620/Ad300, KB-C2) 

- ลดการแสดงออกของโปรตีน 
ABCB1 transporter (9) 

เอนไซม ABCB1 
ATPase 

สาร tetrandrine หลอดทดลอง 
(เซลลมะเร็งชนิดที่ดื้อยา: KB-C2) 

 กระตุนเอนไซม (9) 

 



ตารางท่ี 4 รายงานผลการศึกษาของบอระเพ็ดตอการออกฤทธิ์ของยาแผนปจจุบัน 
 

กลุมยา/ยา รูปแบบการศึกษา ขนาด/ความเขมขน 
ของสมนุไพรและยา 

ระยะเวลา
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

ยาตานการแข็งตัว
ของเลือด 
Warfarin 

 
 

การศึกษาทางคลินิก 
(ผูปวยที่ใชยา warfarin) 

 
 
- สารสกดับอระเพ็ด ขนาด 
5 มล./วัน  

 
 

1 เดือน 

 
 
เสรมิฤทธ์ิของยา โดยทําให
ระดับของ INR เพิ่มขึ้น  
(10) 

ยาตานมะเร็ง 
Doxorubicin 

 
หลอดทดลอง 

(เซลลทีด่ื้อยา: 
SW620/Ad300; KB-C2; 
HEK293/ABCB1)  

 
- สาร tetrandrine ความ
เขมขน 1, 3 ไมโครโมลาร 

 
- 

 
ชวยใหเซลลมะเร็งท่ีดื้อยา
กลับมามคีวามไวตอยามาก
ขึ้น (9) 

Vincristine หลอดทดลอง 
(เซลลทีด่ื้อยา: 
SW620/Ad300; KB-C2; 
HEK293/ABCB1)  

- สาร tetrandrine ความ
เขมขน 1, 3 ไมโครโมลาร 

- ชวยใหเซลลมะเร็งท่ีดื้อยา
กลับมามคีวามไวตอยามาก
ขึ้น (9) 

Paclitaxel หลอดทดลอง 
(เซลลทีด่ื้อยา: 
SW620/Ad300; KB-C2; 
HEK293/ABCB1)  

- สาร tetrandrine ความ
เขมขน 1, 3 ไมโครโมลาร 

- - ชวยใหเซลลมะเร็งท่ีดื้อ
ยากลับมามีความไวตอยา
มากขึ้น (9) 
- ลดการนําสงยาออกนอก
เซลล และเพ่ิมการสะสม
ของยาในเซลล  (9) 
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