
ชื่อพืช   ฝรั่ง   
ชื่ออ่ืนๆ   จุมโป, ชมพู, มะกวย, มะกวยกา, มะกา, มะจีน, มะมั่น, ยะมูบุเตปนยา, ยะริง, ยามุ,  
   ยาหมู, สีดา, common guava, guava 
ชื่อวิทยาศาสตร  Psidium guajava L. 
ชื่อพอง   - 
ชื่อวงศ    MYRTACEAE 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
 ไมยืนตน สูง 3-10 เมตร เปลือกตนเรียบ ใบเดี่ยว เรียงตรงขาม รูปวงรี หรือรูปวงรีแกมขอบขนาน 
กวาง 3-8 ซม. ยาว 6-14 ซม. ดอกเดี่ยวหรือชอ 2-3 ดอก ออกที่ซอกใบ กลีบดอกสีขาว รวงงาย เกสรตัวผู
จํานวนมาก ผลเปนผลสด (1) 
 
อันตรกิริยาตอยาแผนปจจุบัน   
1. ผลของฝร่ังตอกระบวนการเมแทบอลิซึมของยา 
 1.1 ผลตอเอนไซม cytochrome P450  
 น้ําคั้นจากผลฝร่ัง ความเขมขน 7.81-250 มก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม CYP1A1, CYP1A2, และ 
CYP3A11 เม่ือทดสอบในเซลล mouse hepatic microsomes โดยมีคาความเขมขนที่ยับยั้งเอนไซมไดครึ่ง 
หนึ่ง (IC50) เทากับ 0.98±0.05, 0.84±0.10, 3.19±0.39 มก./มล. ตามลําดับ (2) 
 สารสกัดเมทานอลจากใบฝร่ัง ความเขมขน 10 มก./มล. มีฤทธิ์กระตุนเอนไซม CYP3A4 เม่ือทดสอบ
ในเซลล DPX2 human hepatoma cell line ดวยวิธี luciferase reporter system และมีฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม CYP1A2, CYP3A4 และ CYP2D6 ได เมื่อทดสอบในเซลล human liver microsomes ดวยวิธี 
enzyme-selective model substrates (3) 
 การศึกษาฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม cytochrome P450 ของสารสกัดดวยน้ํารอนจากใบฝรั่ง (ประกอบดวย
คารโบไฮเดรต 40%, สารโพลีฟนอล 33%-46%) ความเขมขน 1 มก./มล., สารโพลีฟนอลท่ีพบในสารสกัด 
(ประกอบ quercetin 10%, ellagic acid 10%) ความเขมขน 0.46 มก./มล., สาร quercetin และสาร 

ellagic acid ความเขมขน 0.04 มก./มล. โดยทดสอบในเซลล human liver microsomes พบวามีผลยับยั้ง
เอนไซม CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4 ได สารโพลีฟนอล, สาร 
quercetin และ ellagic acid มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมทุกชนิดไดดีกวาสารสกัดใบฝร่ัง ยกเวนผลตอเอนไซม 
CYP2B6 ซึ่งสารสกัดมีฤทธิ์ดีกวาสาร quercetin และ ellagic acid (4)  
 สารสกัดมาตรฐานจากใบฝร่ัง (standardized extract) (มีปริมาณของ quercetin 5%) ความเขมขน 
294 มก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม CYP2C9 และ CYP3A4 ได แตไมมีผลตอเอนไซม CYP2C8 เมื่อทดสอบใน
เซลล rat hepatocytes แตเมื่อใหสารสกัดจากใบฝร่ังขนาดเดียวกันนี้รวมกับยา warfarin ความเขมขน 3 
มคก./มล. พบวามีผลยับยั้งเอนไซมทั้ง 3 ชนิดนี้ได ขณะท่ีการใหยา warfarin เพียงอยางเดียวไมมีผล (5) 

 ผลิตภัณฑชาใบฝรั่ง (Bansoreicha�) ซึ่งมสีารสกัดน้ําจากใบฝร่ังเปนสวนประกอบหลัก มีฤทธิ์ยับยั้ง
เอนไซม CYP1A2, CYP2B6, CYP2C19, CYP 2C8, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4 (4) และ CYP3A (6) เม่ือ
ทดสอบในเซลล human liver microsomes แตฤทธิ์นอยกวาเมื่อเปรียบเทียบกับน้ําเกรปฟรุต (grapefruit) 
ซึ่งเปนตัวควบคุมบวก (4) 
  



 สาร morin ซึ่งเปนสารกลุมฟลาโวนอลที่พบในฝรั่ง ความเขมขน 1, 10 และ 100 ไมโครโมลาร มีผล
ยับยั้งเอนไซม CYP2C ได 14.3%, 11.5% และ 51.1% ตามลําดับ เมื่อทดสอบในเซลล rat liver 
microsomes (7) 
 การศึกษาในหลอดทดลองในเซลล rat liver microsomes พบวาชาใบฝรั่ง (เตรียมโดยตมใบชา 3 ก. 
ในน้ํา 1 ล. เปนเวลา 3 นาที) ความเขมขน 2.5% และ 10% มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม CYP3A ได แตการศึกษา
แบบภายนอกรางกาย (ex vivo) ในหนูแรท ซ่ึงใหชาใบฝรั่ง โดยไมจํากัดปริมาณท่ีให เปนเวลา 2 สัปดาห หลัง 
จากนั้นปอนยา midazolam ขนาด 20 มก./กก. พบวาชาใบฝรั่งไมมีผลตอเอนไซม CYP3A2, CYP2C11 ใน
เซลล liver microsomes และเอนไซม CYP3A ในเซลล intestinal microsomes ของหนู (8) 
  
2. ผลของฝร่ังตอโปรตีนที่ทําหนาที่ขนสงยา (drug transporters) 
 2.1 ผลตอ P-glycoprotein 
 สารสกัด 80% เอทานอลจากใบฝรั่ง ความเขมขน 100, 300 มคก./มล. มีฤทธ์ิยับยั้ง P-glycoprotein 
เมื่อทดสอบในเซลลมะเร็งลําไสใหญ (Caco-2) และท่ีความเขมขน 300 มคก./มล. มีฤทธิ์ยับยั้ง P-glyco-
protein เมื่อทดสอบในเซลลลําไสเล็กของหนู โดยมีฤทธิ์ใกลเคียงกับสาร curcuminoids จากขมิ้น (9) 
 
3. ผลของฝร่ังตอยาแผนปจจุบัน  
 3.1 ผลตอยาลดน้ําตาลในเลือด 
 Acarbose   
 การศึกษาในหลอดทดลอง เม่ือใหสารสกัดดวยน้ํารอนจากใบฝร่ัง ความเขมขน 10, 50 และ 250 
มคก./มล. รวมกับยา acarbose ความเขมขน 10 และ 50 มคก./มล. พบวาสารสกัดมีผลทําใหเปอรเซ็นตการ
ยับยั้งเอนไซม �-amylase ของยา acarbose เพ่ิมขึ้น ซึ่งฤทธิ์แปรผันตามความเขมขน โดยสารสกัดที่ความ
เขมขน 250 มคก./มล. เมื่อใหรวมกับยา acarbose ความเขมขน 50 มคก./มล. สามารถยับยั้งเอนไซมไดสูง
ที่สุด 91.7% เม่ือเปรียบเทียบกับยา acarbose เพียงอยางเดียวที่ยับยั้งได 86.9% (10) 
 การศึกษาในหนูเมาสปกติเมื่อปอนสารสกัดดวยน้ํารอนจากใบฝรั่ง ขนาด 250 มก./กก. รวมกับยา
acarbose ขนาด 0.5 และ 1 มก./กก. หลังจากนั้นปอนแปงสุก (2 ก./กก.) เพียงอยางเดียว หรือปอนสารสกัด
ดวยน้ํารอนจากใบฝร่ัง ขนาด 250 มก./กก. รวมกับ acarbose ขนาด 1 มก./กก. หลังจากนั้นปอนแปงสุก (1 
ก./กก.) และนํ้าตาลซูโครส (2 ก./กก.) ทําการวัดระดับน้ําตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร (post prandial 
glucose) ทีช่วงเวลา 30 นาที จนถึง 2 ชั่วโมง หลังการปอนแปงและน้ําตาล เปรียบเทียบผลกับกลุมท่ีไดรับยา 

acarbose ขนาด 0.5 และ 1 มก./กก. เพียงอยางเดียว และกลุมควบคุมที่ไดรับน้ํา พบวาการใหสารสกัดจาก
ใบฝร่ังรวมกับยา acarbose ขนาด 0.5 มก./กก. สามารถลดระดับน้ําตาลในเลือดของหนูไดมากกวา เมื่อ
เปรียบเทียบกับการใหยาเพียงอยางเดียว ขณะทีก่ารใหสารสกัดจากใบฝรั่งรวมกับยา acarbose ขนาด 1 มก./
กก. ไมมีผลทําใหฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดของยาเพ่ิมขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการใหยาเพียงอยางเดียว (10) 
 Voglibose 
 การศึกษาในหลอดทดลอง เม่ือใหสารสกัดดวยน้ํารอนจากใบฝร่ัง ความเขมขน 556, 1,667, 5,000
และ 10,000 มคก./มล. รวมกับยา voglibose ความเขมขน 15 และ 40 นาโนกรัม/มล. พบวาสารสกัดมีผล
ทําใหเปอรเซ็นตการยับยั้งเอนไซม sucrase ของยา voglibose เพ่ิมขึ้น ซึ่งฤทธิ์แปรผันตามความเขมขน โดย 
สารสกัดที่ความเขมขน 10,000 มคก./มล. รวมกับยา voglibose ความเขมขน 40 นาโนกรัม/มล. มีผลยับยั้ง
เอนไซมไดสูงที่สุด 94.8% เมื่อเปรียบเทียบกับยา voglibose เพียงอยางเดียวที่ยับยั้งได 85.7% (10) 



 การศึกษาในหนูเมาสปกติเมื่อปอนสารสกัดดวยน้ํารอนจากใบฝรั่ง ขนาด 250 มก./กก. รวมกับยา 
voglibose ขนาด 0.05 มก./กก. หลังจากนั้นปอนแปงสุก (1 ก./กก.) และนํ้าตาลซูโครส (2 ก./กก.) หรือปอน
สารสกัดดวยน้ํารอนจากใบฝร่ัง ขนาด 250 มก./กก. รวมกับยา voglibose ขนาด 0.1 มก./กก. หลังจากนั้น
ปอนแปงสุก (2 ก./กก.) เพียงอยางเดียว ทําการวัดระดับน้ําตาลในเลือดหลังรับประทานอาหาร (post 
prandial glucose) ที่ชวงเวลา 30 นาที จนถึง 2 ชั่วโมง หลังการปอนแปงและนํ้าตาล เปรียบเทียบผลกับ
กลุมที่ไดรับยา voglibose ขนาด 0.05 และ 0.1 มก./กก. เพียงอยางเดียว และกลุมควบคุมที่ไดรับน้ํา พบวา
การใหสารสกัดจากใบฝร่ังรวมกับยา voglibose ขนาด 0.1 มก./กก. มีผลลดระดับน้ําตาลในเลือดของหนูได
มากกวา เม่ือเทียบกับการใหยาเพียงอยางเดียว ขณะท่ีการใหสารสกัดจากใบฝร่ังรวมกับยา voglibose ขนาด 
0.05 มก./กก. ไมมีผลทําใหฤทธิ์ลดน้ําตาลในเลือดของยาเพ่ิมข้ึน เมื่อเทียบกับการใหยาเพียงอยางเดียว (10) 
 3.2 ผลตอยาตานโรคกระเพาะอาหารอักเสบ 
 Cimetidine 
 สารสกัดนํ้าจากผลฝร่ัง ความเขมขน 2.5 มก./มล. มีผลตอการขนสงภายในเซลลของยา cimetidine 
เมื่อทดสอบในเซลลมะเร็งลําไสใหญ (Caco-2) และเน้ือเยื่อลําไสเล็กสวนกลาง (jejunum) ของหมู โดยยับยั้ง
การขับยาออกจากเซลล (efflux) ทําใหการดูดซึมของยาเพ่ิมขึ้น (11) 
 3.3 ผลตอยาตานการแข็งตัวของเลือด 
 Warfarin 
 การศึกษาในหนูแรทซึ่งแบงออกเปน กลุมที่ปอนสารสกัดมาตรฐานจากใบฝร่ัง ( standardized 
extract, มีปริมาณของ quercetin 5%) ขนาด 250 มก./กก. กลุมท่ีปอนยา warfarin ขนาด 0.5 มก./กก. 
กลุมที่ปอนสารสกัดขนาด 250 มก./กก. รวมกับยา warfarin ขนาด 0.5 มก./กก. และกลุมที่ปอนสาร 
quercetin ขนาด 12.75 มก./กก. ทําการศึกษานาน 5 วัน เปรียบเทียบผลกับกลุมควบคุมท่ีไดรับสารละลาย 
carboxymethyl cellulose 0.5% พบวาการใหสารสกัดจากใบฝร่ัง และ quercetin รวมกับยา warfarin มี
ผลทําใหระยะเวลาที่เลือดแข็งตัวเปนลิ่มเลือดจากองคประกอบภายนอก (prothrombin time, PT) และคา 
international normalized ratio (INR) เพ่ิมขึ้นมากกวากลุมท่ีไดรับยา warfarin เพียงอยางเดียว แสดงวา
สารสกัดจากใบฝรั่งและ quercetin ซ่ึงใชเปนสารบงชี้คุณภาพ (quality marker) ของสารสกัด มีผลเพ่ิมฤทธิ์
ตานการแข็งตัวของเลือดของยา warfarin ได นอกจากนี้สารสกัดมีผลเพ่ิมคาความเขมขนของยาในเลือดสูงสุด 
(Cmax) และคาพ้ืนที่ใตกราฟของความเขมขนของยากับเวลา (AUC) ลดการกําจัดยาออกจากรางกาย 
(clearance) และลดปริมาตรการกระจายตัวของยา (volume of distribution) เม่ือเปรียบเทียบกับกลุม
ควบคุม ทําใหระดับยาในเลือดสูงขึ้น ขณะท่ีสาร quercetin มีผลเพ่ิมคา Cmax ของยาเพียงอยางเดียว (5) 

 การศึกษาในหนูแรท เม่ือปอนผลิตภัณฑชาใบฝรั่ง (Bansoreicha�) ซึ่งมีสารสกัดน้ําจากใบฝรั่งเปน
สวนประกอบหลัก ขนาด 20 มล./กก. เปนเวลา 30 นาที หลังจากนั้นปอนยา warfarin ขนาด 0.1 มก./กก. 
ทําการศึกษาเปนเวลา 7 วัน พบวาชาใบฝรั่งไมมีผลตอการออกฤทธ์ิตานการแข็งตัวของเลือดของ warfarin (4) 
 3.4 ผลตอยานอนหลับ 
 Midazolam 
  การศึกษาในหนูแรท เมื่อใหชาใบฝรั่ง (เตรียมโดยตมใบฝรั่ง 3 ก. ในน้ํา 1 ล. เปนเวลา 3 นาที) โดยไม
จํากัดขนาดท่ีให เปนเวลา 2 สัปดาห หลังจากนั้นปอนยา midazolam ขนาด 20 มก./กก. ทําการเจาะเลือดที่
เวลา 0, 15, 30, 45, 60, 90, 180, 240 และ 360 นาที หลังจากใหยา พบวาชาใบฝรั่งไมมีผลตอคา AUC0–∞, 
Cmax และคาครึ่งชีวิตของยา (t1/2) (8)  
 3.5 ผลตอยาแกคลื่นไส/อาเจียน 



 Metoclopramide 
 การศึกษาผลของฝร่ังตอคาเภสัชจลนศาสตรของยา metoclopramide ในกระตาย โดยปอนยา 
metoclopramide ขนาด 0.5 มก./กก. รวมกับผลฝรั่งปนละเอียด ขนาด 5 มล./กก. พบวามีผลทําใหคา 
Cmax,  AUC, t1/2 และคาคงท่ีของอัตราเร็วการดูดซึม (absorption rate constant; Ka) ของยาเพ่ิมขึ้น 13%, 
177%, 71% และ 207% ตามลําดับ ขณะท่ีระยะเวลาที่ความเขมขนของยาในเลือดสูงสุด (Tmax), คาคงท่ีของ
อัตราเร็วในการกําจัดยา (elimination rate constant; Kel) และการกําจัดยาออกจากรางกายลดลง 50%, 
207% และ 17% ตามลําดับ เมื่อเทียบกับกลุมที่ไดรับยาเพียงอยางเดียว สงผลใหระดับยาในเลือดเพ่ิมข้ึน (12) 
 3.6 ผลตอยาตานแบคทีเรีย 
 Oxytetracycline HCl 
 สารสกัด 80% เอทานอลจากใบฝรั่ง ความเขมขน 100 มก./มล. มีผลเสริมฤทธ์ิ (synergism effect) 
ของยา oxytetracycline HCl ความเขมขน 100 มคก./มล. ในการตานเชื้อแบคทีเรีย methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus (MRSA) เม่ือทดสอบดวยวิธี well-diffusion method (13) 
 Gentamicin sulphate 
 สารสกัด 80% เอทานอลจากใบฝรั่ง ความเขมขน 100 มก./มล. มีผลตานฤทธิ์ (antagonism effect) 
ของยา gentamicin sulphate ความเขมขน 100 มคก./มล. ในการตานเชื้อแบคทีเรีย MRSA เม่ือทดสอบ
ดวยวิธี well-diffusion method (13) 
 Sulfadimethoxine  
 สารสกัด 80% เอทานอลจากใบฝรั่ง ความเขมขน 100 มก./มล. มีผลเสริมฤทธ์ิของยา 
sulfadimethoxine ความเขมขน 100 มคก./มล. ในการตานเชื้อแบคทีเรีย MRSA เม่ือทดสอบดวยวิธี well-
diffusion method (13)  
 Enrofloxacin 
 สารสกัด 80% เอทานอลจากใบฝรั่ง ความเขมขน 100 มก./มล. มีผลตานฤทธิ์ของยา enrofloxacin 
ความเขมขน 100 มคก./มล. ในการตานเชื้อแบคทีเรีย MRSA เม่ือทดสอบดวยวิธี well-diffusion method  
(13) 
 Tetracycline 
 สารสกัด 70% เมทานอลจากใบฝรั่ง ความเขมขน 0.13 มก./มล. (1/4 MIC 90%) มีผลเสริมฤทธิ์ของ
ยา tetracycline ความเขมขน 30 มคก./มล. ในการตานเชื้อแบคทีเรีย S. aureus เมื่อทดสอบดวยวิธี disk 
diffusion method (14) 
 Chloramphenicol 
 สารสกัด 70% เมทานอลจากใบฝร่ัง ความเขมขน 0.13 มก./มล. (1/4 MIC 90%) มีผลเสริมฤทธิ์ของ
ยาchloramphenicol ความเขมขน 30 มคก./มล. ในการตานเชื้อแบคทีเรีย S. aureus เมื่อทดสอบดวยวิธี 
disk diffusion method (14) 
 Erythromycin 
 สารสกัด 70% เมทานอลจากใบฝร่ัง ความเขมขน 0.13 มก./มล. (1/4 MIC 90%) มีผลเสริมฤทธิ์ของ
ยา erythromycin ความเขมขน 15 มคก./มล. ในการตานเชื้อแบคทีเรีย S. aureus เม่ือทดสอบดวยวิธี disk 
diffusion method (14) 
 Vancomycin 



 สารสกัด 70% เมทานอลจากใบฝร่ัง ความเขมขน 0.13 มก./มล. (1/4 MIC 90%) มีผลเสริมฤทธิ์ของ
ยา vancomycin ความเขมขน 30 มคก./มล. ในการตานเชื้อแบคทีเรีย S. aureus เมื่อทดสอบดวยวิธี disk 
diffusion method (14) 
 Oxacillin 
 สารสกัด 70% เมทานอลจากใบฝร่ัง ความเขมขน 0.13 มก./มล. (1/4 MIC 90%) มีผลเสริมฤทธิ์ของ
ยา oxacillin ความเขมขน 1 มคก./มล. ในการตานเชื้อแบคทีเรีย S. aureus เมื่อทดสอบดวยวิธี disk 
diffusion method (14) 
 Cephalothin 
 สารสกัด 70% เมทานอลจากใบฝร่ัง ความเขมขน 0.13 มก./มล. (1/4 MIC 90%) มีผลเสริมฤทธิ์ของ
ยา cephalothin ความเขมขน 30 มคก./มล. ในการตานเชื้อ S. aureus เมื่อทดสอบดวยวิธี disk diffusion 
method (14) 
 Ampicillin 
 สารสกัด 70% เมทานอลจากใบฝร่ัง ความเขมขน 0.13 มก./มล. (1/4 MIC 90%) มีผลเสริมฤทธิ์ของ
ยา ampicillin ความเขมขน 10 มคก./มล. ในการตานเชื้อ S. aureus เมื่อทดสอบดวยวิธี disk diffusion 
method (14) 
 Cefoxitin 
 สารสกัด 70% เมทานอลจากใบฝร่ัง ความเขมขน 0.13 มก./มล. (1/4 MIC 90%) มีผลเสริมฤทธิ์ของ
ยา cefoxitin ความเขมขน 30 มคก./มล. ในการตานเชื้อ S. aureus เมื่อทดสอบดวยวิธี disk diffusion 
method (14) 
 Cotrimoxazole 
 สารสกัด 70% เมทานอลจากใบฝร่ัง ความเขมขน 0.13 มก./มล. (1/4 MIC 90%) มีผลเสริมฤทธิ์ของ
ยา cotrimoxazole ความเขมขน 25 มคก./มล. ในการตานเชื้อ S. aureus เมื่อทดสอบดวยวิธี disk 
diffusion method (14) 

Netilmicin 
 สารสกัด 70% เมทานอลจากใบฝร่ัง ความเขมขน 0.13 มก./มล. (1/4 MIC 90%) ไมมีผลตอฤทธิ์ของ
ยา netilmicin ความเขมขน 30 มคก./มล. ในการตานเชื้อ S. aureus เมื่อทดสอบดวยวิธี disk diffusion 
method (14) 

Gentamicin 
 สารสกัด 70% เมทานอลจากใบฝร่ัง ความเขมขน 0.13 มก./มล. (1/4 MIC 90%) ไมมีผลตอฤทธิ์ของ
ยา gentamicin ความเขมขน 10 มคก./มล. ในการตานเชื้อ S. aureus เมื่อทดสอบดวยวิธี disk diffusion 
method (14) 

Penicillin 
 สารสกัด 70% เมทานอลจากใบฝร่ัง ความเขมขน 0.13 มก./มล. (1/4 MIC 90%) ไมมีผลตอฤทธิ์ของ
ยา penicillin ความเขมขน 10 IU/มล. ในการตานเชื้อ S. aureus เมื่อทดสอบดวยวิธี disk diffusion 
method (14) 

Ofloxacin 



 สารสกัด 70% เมทานอลจากใบฝร่ัง ความเขมขน 0.13 มก./มล. (1/4 MIC 90%) ไมมีผลตอฤทธิ์ของ
ยา ofloxacin ความเขมขน 5 มคก./มล. ในการตานเชื้อ S. aureus เมื่อทดสอบดวยวิธี disk diffusion 
method (14) 
 
บทสรุป 
 - ควรระมัดระวังในการใชฝร่ังรวมกับยาแผนปจจุบันที่ตองใชเอนไซมเหลานี้ในการเมแทบอไลตยา 
ไดแก CYP1A1, CYP1A2, CYP2B6, CYP2C, CYP2C11, CYP2C19, CYP2C8, CYP2C9, CYP2D6, CYP3A, 
CYP3A11, CYP3A2 และ CYP3A4  
 - ควรระมัดระวังในการใชฝร่ังรวมกับยาบางชนิดในกลุมยาลดน้ําตาลในเลือด, ยาตานโรคกระเพาะ
อาหารอักเสบ, ยาตานการแข็งตัวของเลือด, ยาแกคลื่นไส/อาเจียน เพราะวามีผลเสริมฤทธิ์ของยา  
 - ควรระมัดระวังในการใชใบฝร่ังรวมกับยาบางชนิดในกลุมยาตานเชื้อแบคทีเรีย เนื่องจากพบวามีผล
ทั้งเสริมและลดฤทธิ์ของยา  
 
ตารางท่ี 1 รายงานผลการศึกษาของฝรั่งตอเอนไซม CYP450 ชนิดตาง ๆ 
 

ชนิดของ 
CYP450 

สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบการศึกษา ระยะเวลา
การศึกษา 

ผลการศึกษา 

CYP1A1 น้ําคั้นจากผล หลอดทดลอง 
(mouse hepatic 

microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม  
(IC50 = 0.98±0.05 มก./มล.) 

(2) 
CYP1A2 น้ําคั้นจากผล หลอดทดลอง 

(mouse hepatic 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม  
(IC50 = 0.84±0.10 มก./มล.) 

(2) 
สารสกัดเมทานอลจากใบ หลอดทดลอง 

(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (3) 

สารสกัดดวยน้ํารอนจากใบ หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

สารโพลีฟนอลในสารสกัดดวย
น้ํารอนจากใบ 

หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

CYP1A2 ผลิตภณัฑชาใบฝร่ัง 

(Bansoreicha�) 

หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

CYP3A11 น้ําคั้นจากผล หลอดทดลอง 
(mouse hepatic 

microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม  
(IC50 = 3.19±0.39 มก./มล.) 

(2) 
 

 

 



ตารางท่ี 1 รายงานผลการศึกษาของฝรั่งตอเอนไซม CYP450 ชนิดตาง ๆ (ตอ) 
 

ชนิดของ 
CYP450 

สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบการศึกษา ระยะเวลา
การศึกษา 

ผลการศึกษา 

CYP3A4 สารสกัดเมทานอลจากใบ หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (3) 

สารสกัดเมทานอลจากใบ หลอดทดลอง 
(DPX2 human 

hepatoma cell line) 

- กระตุนเอนไซม (3) 

สารสกัดดวยน้ํารอนจากใบ หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

สารโพลีฟนอลในสารสกัดดวย
น้ํารอนจากใบ 

หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

สารสกัดมาตรฐานจากใบ  หลอดทดลอง 
(rat hepatocytes) 

- ยับยั้งเอนไซม (5) 

ผลิตภณัฑชาใบฝร่ัง 

(Bansoreicha�) 

หลอดทดลอง 
(human liver 
microsome) 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

CYP3A ผลิตภณัฑชาใบฝร่ัง 

(Bansoreicha�) 

หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (6) 

ชาใบฝร่ัง หลอดทดลอง 
(rat liver 

microsome) 

- ยับยั้งเอนไซม (8) 

ชาใบฝร่ัง สัตวทดลอง  
(ex vivo; intestinal 

microsomes) 

2 สัปดาห ไมมผีลตอเอนไซม (8) 

CYP3A2 ชาใบฝร่ัง สัตวทดลอง  
(ex vivo; liver 
microsomes) 

2 สัปดาห ไมมผีลตอเอนไซม (8) 

CYP2D6 
 

สารสกัดเมทานอลจากใบ หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (3) 

สารสกัดดวยน้ํารอนจากใบ หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

สารโพลีฟนอลในสารสกัดดวย
น้ํารอนจากใบ 

หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

 



ตารางท่ี 1 รายงานผลการศึกษาของฝรั่งตอเอนไซม CYP450 ชนิดตาง ๆ (ตอ) 
 

ชนิดของ 
CYP450 

สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบการศึกษา ระยะเวลา
การศึกษา 

ผลการศึกษา 

CYP2D6 ผลิตภณัฑชาใบฝร่ัง 

(Bansoreicha�) 

หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

CYP2B6 สารสกัดดวยน้ํารอนจากใบ หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

สารโพลีฟนอลในสารสกัดดวย
น้ํารอนจากใบ 

หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

ผลิตภณัฑชาใบฝร่ัง 

(Bansoreicha�) 

หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

CYP2C19 สารสกัดดวยน้ํารอนจากใบ หลอดทดลอง 
(human liver 
microsome) 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

สารโพลีฟนอลในสารสกัดดวย
น้ํารอนจากใบ 

หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

CYP2C19 ผลิตภณัฑชาใบฝร่ัง 

(Bansoreicha�) 

หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

CYP2C8 สารสกัดดวยน้ํารอนจากใบ หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

สารโพลีฟนอลในสารสกัดดวย
น้ํารอนจากใบ 

หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

สารสกัดมาตรฐานจากใบ 
รวมกับยา warfarin 

หลอดทดลอง 
(rat hepatocytes) 

- ยับยั้งเอนไซม (5) 

ผลิตภณัฑชาใบฝร่ัง 

(Bansoreicha�) 

หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

CYP2C9 สารสกัดดวยน้ํารอนจากใบ หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

สารโพลีฟนอลในสารสกัดดวย
น้ํารอนจากใบ 

หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

 



ตารางท่ี 1 รายงานผลการศึกษาของฝรั่งตอเอนไซม CYP450 ชนิดตาง ๆ (ตอ) 
 

ชนิดของ 
CYP450 

สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบการศึกษา ระยะเวลา
การศึกษา 

ผลการศึกษา 

CYP2C9 สารสกัดมาตรฐานจากใบ  หลอดทดลอง 
(rat hepatocytes) 

- ยับยั้งเอนไซม (5) 

ผลิตภณัฑชาใบฝร่ัง 

(Bansoreicha�) 

หลอดทดลอง 
(human liver 
microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (4) 

CYP2C สาร morin หลอดทดลอง 
(rat liver 

microsomes) 

- ยับยั้งเอนไซม (7) 

CYP2C11 ชาใบฝร่ัง สัตวทดลอง  
(ex vivo; liver 
microsomes) 

2 สัปดาห ไมมผีลตอเอนไซม (8) 

 
ตารางท่ี 2 รายงานผลการศึกษาของฝรั่งตอการนําสงยา 
 

ชนิดของโปรตีน สารสกัด/สารสําคัญ รูปแบบการศึกษา ระยะเวลา
การศึกษา 

ผลการศึกษา 

P-glycoprotein  สารสกัด 80%  
เอทานอลจากใบ 

หลอดทดลอง 
(เซลลมะเร็งลําไสใหญ;  

Caco-2), เซลลลําไสเล็กของหนู) 

- ยับยั้ง P-glycoprotein 
(9) 

 

ตารางท่ี 3 รายงานผลการศึกษาของฝรั่งตอการออกฤทธ์ิของยาแผนปจจุบัน 
 

กลุมยา/ยา รูปแบบ
การศึกษา 

ขนาด/ความเขมขน 
ของสมนุไพรและยา 

ระยะเวลา
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

ยาลดนํ้าตาลในเลือด 
Acarbose   
 

 
หลอดทดลอง 

 
- สารสกดัดวยน้ํารอนจากใบ 
ความเขมขน 10, 50, 250 มคก./
มล.  
- ยา acarbose ความเขมขน 
10, 50 มคก./มล. 

 
- 

 
เพิ่มฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม 
�-amylase ของยา 
(10) 

สัตวทดลอง 
(หนูเมาส) 

- สารสกดัดวยน้ํารอนจากใบ 
ขนาด250 มก./มล.  
- ยา acarbose ขนาด 0.5, 1 
มก./มล. 

- - สารสกดัรวมกับยา
ขนาด 0.5 มก./มล. มี
ผลเพิม่ฤทธ์ิลดน้ําตาลใน
เลือดของยา  
- สารสกดัรวมกับยา
ขนาด 1 มก./มล. ไมมี
ผลเพิม่ฤทธ์ิลดน้ําตาลใน
เลือดของยา (10) 

 



ตารางท่ี 3 รายงานผลการศึกษาของฝรั่งตอการออกฤทธ์ิของยาแผนปจจุบัน (ตอ) 
 

กลุมยา/ยา รูปแบบ
การศึกษา 

ขนาด/ความเขมขน 
ของสมนุไพรและยา 

ระยะเวลา
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

Voglibose หลอดทดลอง - สารสกดัดวยน้ํารอนจากใบ 
556, 1667, 5,000, 10,000 
มคก./มล.  
- ยา voglibose ความเขมขน 
15, 40 นาโนกรัม/มล. 

- เพิ่มฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม 
sucrase ของยา (10) 

สัตวทดลอง 
(หนูเมาส) 

- สารสกดัดวยน้ํารอนจากใบ 
ขนาด 250 มก./มล.  
- ยา voglibose ขนาด 0.05, 
0.1 มก./กก. 

- - สารสกดัรวมกับยา
ขนาด 0.1 มก./มล. มี
ผลเพิม่ฤทธ์ิลดน้ําตาลใน
เลือดของยา  
- สารสกดัรวมกับยา
ขนาด 0.05 มก./มล. ไม
มีผลเพิ่มฤทธ์ิลดน้าํตาล
ในเลือดของยา (10) 

ยาตานโรคกระเพาะ
อาหารอักเสบ 
Cimetidine 

 
 

หลอดทดลอง 
(เซลลมะเร็ง
ลําไสใหญ 
Caco-2, ลําไส
เล็กสวนกลาง
ของหมู) 

 
 

สารสกัดน้ําจากผล ความเขมขน 
2.5 มก./มล. 

 
 
- 

 
 
ยับยั้งการขับยาออกจาก
เซลล ทําใหการดูดซึม
ของยาเพ่ิมขึ้น (11) 

ยาตานการแข็งตัวของ
เลือด 
Warfarin 

 
 

สัตวทดลอง 
(หนูแรท) 

 
 
- สารสกดัมาตรฐานจากใบ 
ขนาด 250 มก./กก. 
- ยา warfarin ขนาด 0.5 มก./
กก. 

 
 
- 

 
 
- เพิ่มฤทธ์ิของยา 
- เพิ่มระดับของยาใน
เลือด (5) 

Warfarin สัตวทดลอง 
(หนูแรท) 

- ผลิตภณัฑชาใบฝร่ัง 

(Bansoreicha�) ขนาด 20 มล./
กก. 
- ยา warfarin ขนาด 0.1 มก./
กก. 

7 วัน - ไมมีผลตอการออก
ฤทธิข์องยา (4) 

ยานอนหลับ 
Midazolam 

 
สัตวทดลอง 
(หนูแรท) 

 
- ชาใบฝร่ัง ไมจํากัดปริมาณที่ให 
- ยา midazolam ขนาด 20 
มก./กก. 

 
2 สัปดาห 

 
- ไมมีผลตอระดับของยา
ในเลือด (8) 
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กลุมยา/ยา รูปแบบ
การศึกษา 

ขนาด/ความเขมขน 
ของสมนุไพรและยา 

ระยะเวลา
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

ยาแกคลื่นไส/อาเจียน 
Metoclopramide 

 
สัตวทดลอง 
(กระตาย) 

 
- ผลฝรั่งปน ขนาด 5 มล./กก. 
- ยา metoclopramide ขนาด  
0.5 มก./กก. 

 
- 

 
เพิ่มระดับของยาใน
เลือด (12) 

ยาตานแบคทีเรีย 
Oxytetracycline HCl 

 
well-diffusion 

method  

(เชื้อ MRSA) 

 
- สารสกดั 80% เอทานอลจาก
ใบ ความเขมขน 100 มก./มล. 
- ยา oxytetracycline HCl 
ความเขมขน 100 มคก./มล. 

 
- 

 
เสริมฤทธิ์ของยา (13) 

Gentamicin sulphate well-diffusion 
method  

(เชื้อ MRSA) 

- สารสกดั 80% เอทานอลจาก
ใบ ความเขมขน 100 มก./มล. 
- ยา gentamicin sulphate 
ความเขมขน 100 มคก./มล. 

- ตานฤทธิ์ของยา (13) 

Sulfadimethoxine well-diffusion 
method  

(เชื้อ MRSA) 

- สารสกดั 80% เอทานอลจาก
ใบ ความเขมขน 100 มก./มล. 
- ยา sulfadimethoxine  
ความเขมขน 100 มคก./มล. 

- เสรมิฤทธ์ิของยา (13) 

Enrofloxacin well-diffusion 
method  

(เชื้อ MRSA) 

- สารสกดั 80% เอทานอลจาก
ใบ ความเขมขน 100 มก./มล. 
- ยา enrofloxacin ความเขมขน 
100 มคก./มล. 

- ตานฤทธิ์ของยา (13) 

Tetracycline disk diffusion 
method  

(เช้ือ S. aureus) 

- สารสกดั 70% เมทานอลจาก
ใบ ความเขมขน 0.13 มก./มล. 
- ยา tetracycline ความเขมขน 
30 มคก./มล. 

- เสรมิฤทธ์ิของยา (14) 

Chloramphenicol disk diffusion 
method  

(เช้ือ S. aureus) 

- สารสกดั 70% เมทานอลจาก
ใบ ความเขมขน 0.13 มก./มล. 
- ยา chloramphenicol ความ
เขมขน 30 มคก./มล. 

- เสรมิฤทธ์ิของยา (14) 

Erythromycin disk diffusion 
method  

(เช้ือ S. aureus) 

- สารสกดั 70% เมทานอลจาก
ใบ ความเขมขน 0.13 มก./มล. 
- ยา erythromycin ความ
เขมขน 15 มคก./มล.  

- เสรมิฤทธ์ิของยา (14) 

Vancomycin disk diffusion 
method  

(เช้ือ S. aureus) 

- สารสกดั 70% เมทานอลจาก
ใบ ความเขมขน 0.13 มก./มล. 
- ยา vancomycin ความเขมขน 
30 มคก./มล. 

- เสรมิฤทธ์ิของยา (14) 
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กลุมยา/ยา รูปแบบ
การศึกษา 

ขนาด/ความเขมขน 
ของสมนุไพรและยา 

ระยะเวลา
ในการศึกษา 

ผลการศึกษา 

Oxacillin disk diffusion 
method  

(เช้ือ S. aureus) 

- สารสกดั 70% เมทานอลจาก
ใบ ความเขมขน 0.13 มก./มล. 
- ยา oxacillin ความเขมขน  
1 มคก./มล. 

- เสรมิฤทธ์ิของยา (14) 
 

Cephalothin disk diffusion 
method  

(เช้ือ S. aureus) 

- สารสกดั 70% เมทานอลจาก
ใบ ความเขมขน 0.13 มก./มล. 
- ยา cephalothin ความเขมขน 
30 มคก./มล. 

- เสรมิฤทธ์ิของยา (14) 
 

Ampicillin disk diffusion 
method  

(เช้ือ S. aureus) 

- สารสกดั 70% เมทานอลจาก
ใบ ความเขมขน 0.13 มก./มล. 
- ยา ampicillin ความเขมขน 
10 มคก./มล. 

- เสรมิฤทธ์ิของยา (14) 

Cefoxitin disk diffusion 
method  

(เช้ือ S. aureus) 

- สารสกดั 70% เมทานอลจาก
ใบ ความเขมขน 0.13 มก./มล. 
- ยา cefoxitin ความเขมขน   
30 มคก./มล. 

- เสรมิฤทธ์ิของยา (14) 
 

Cotrimoxazole disk diffusion 
method  

(เช้ือ S. aureus) 

- สารสกดั 70% เมทานอลจาก
ใบ ความเขมขน 0.13 มก./มล. 
- ยา cotrimoxazole ความ
เขมขน 25 มคก./มล. 

- เสรมิฤทธ์ิของยา (14) 
 

Netilmicin disk diffusion 
method  

(เช้ือ S. aureus) 

- สารสกดั 70% เมทานอลจาก
ใบ ความเขมขน 0.13 มก./มล. 
- ยา netilmicin ความเขมขน 
30 มคก./มล. 

- ไมมผีลตอฤทธิ์ของยา 
(14) 
 

Gentamicin disk diffusion 
method  

(เช้ือ S. aureus) 

- สารสกดั 70% เมทานอลจาก
ใบ ความเขมขน 0.13 มก./มล. 
- ยา gentamicin ความเขมขน 
10 มคก./มล. 

- ไมมผีลตอฤทธิ์ของยา 
(14) 
 

Penicillin disk diffusion 
method  

(เช้ือ S. aureus) 

- สารสกดั 70% เมทานอลจาก
ใบ ความเขมขน 0.13 มก./มล. 
- ยา penicillin ความเขมขน 10 
IU/มล. 

- ไมมผีลตอฤทธิ์ของยา 
(14) 
 

ofloxacin disk diffusion 
method  

(เช้ือ S. aureus) 

- สารสกดั 70% เมทานอลจาก
ใบ ความเขมขน 0.13 มก./มล. 
- ยา ofloxacin ความเขมขน 5 
มคก./มล. 

- ไมมผีลตอฤทธิ์ของยา 
(14) 
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