๖

วารสารส�ำนักงาน ป.ป.ส. | ปี ท่ี ๓๖ ฉบับที่ ๓ (มิถุนายน - กันยายน ๒๕๖๓)

อันตรกิริยา

ระหว่างยาและพืชกระท่อม ตอนที่ ๑
| ผศ. ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พืชกระท่อม หรือ Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. เป็นพืชเฉพาะถิ่นในประเทศมาเลเซียและประเทศไทย
โดยคนมาเลเซียและคนไทยมีการน�ำใบกระท่อมมาใช้ เนือ่ งจากมีฤทธิใ์ นการกระตุน้ คล้ายคลึงกับฝิน่ และโคคา (Takayama
2004) ช่วยในการบรรเทาความเหนื่อยล้าและเพิ่มความอดทนต่อการท�ำงานหนักกลางแดด (Hassan et al. 2013)
สารออกฤทธิห์ ลักของพืชกระท่อมเป็นสารประเภทอินโดลอัลคาลอยด์ (indole alkaloids) คือ มิตรากัยนีน พบประมาณ ๖๐%
ขึ้นอยู่กับสารสกัดหยาบอัลคาลอยด์ของพืชกระท่อม (Maurer, 2010) นอกจากนี้ยังมีการใช้พืชกระท่อมเป็นยาพื้นบ้าน
ในการรักษาโรคทั่วไป ได้แก่ อาการไอ ท้องร่วง ปวดกล้ามเนื้อ ความดันโลหิตสูง และเพื่อบ�ำบัดรักษาผู้ติดเฮโรอีน
จากอาการถอนยา (Maurer, 2010) อย่างไรก็ตาม การใช้พืชกระท่อมอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่ตามมา เช่น เบื่ออาหาร
ปากแห้ง ปัสสาวะมาก และท้องผูก ส�ำหรับอาการถอนจะพบในผู้ที่ใช้ใบกระท่อมเป็นเวลานาน เช่น มีท่าทีไม่เป็นมิตร
อาการก้าวร้าว ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก แขนขากระตุก เบื่ออาหาร น�้ำหนักลด และนอนไม่หลับ (Suwanlert, 1975)
พื ช กระท่ อ มเป็ น หนึ่ ง ในพื ช เสพติ ด ให้ โ ทษ การรั ก ษาทางคลิ นิ ก ล้ ม เหลว จากหลายกรณี ข อง
ประเภทที่ ๕ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ด ให้ โ ทษ อั น ตรกิ ริ ย าระหว่างยา เกิดจากปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับ
ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ส�ำนักงานคณะกรรมการ เภสัชจลนศาสตร์ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้หลายขั้นตอน เช่น
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส�ำนักงาน ป.ป.ส.) การดูดซึม การแพร่กระจายตัวของยา เมทาบอลิซมึ และ/
ได้ ท� ำ การส� ำ รวจขนาดของประชากรผู ้ ใช้ ส ารเสพติ ด หรือการขับถ่ายยา โดยมีผลท�ำให้ความเข้มข้นของยา
ในภาคใต้ ข องประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่ า ในเลือดเพิ่มหรือลดลง ซึ่งอาจท�ำให้เกิดความเป็นพิษ
พืชกระท่อมเป็นสารเสพติดที่ได้รับความนิยมมากที่สุด จากยาหรือบางครั้งท�ำให้ระดับยาไม่เพียงพอต่อการรักษา
รองลงมา คื อ ใบกระท่ อ มต้ ม และกั ญ ชาตามล� ำ ดั บ ส่งผลท�ำให้การรักษาไม่ประสบความส�ำเร็จ อันตรกิริยา
(Assanangkornchai et al., 2016) ส�ำหรับทางภาคใต้ ทางเภสั ช จลนศาสตร์ ส ามารถตรวจพบได้ จ าก
พืชกระท่อมถูกมองว่าไม่ใช่พืชที่ผิดกฎหมายและถูกใช้ การเปลี่ยนแปลงของค่าพารามิเตอร์ทางเภสัชจลนศาสตร์
ในวิถีประจ�ำวันของคนภาคใต้มาเป็นเวลานาน วิธีการใช้ เช่น ค่าความเข้มข้นสูงสุดของยาในเลือด (Cmax) เวลาที่
มักเคี้ยวใบกระท่อมสดที่รูดเอาก้านใบออก ต้มหรือชง ความเข้มข้นของยาในเลือดสูงสุด (Tmax) ค่าพื้นที่ใต้กราฟ
ด้วยน�้ำร้อนและดื่มเป็นชาอย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันวัยรุ่น ของความเข้มข้นของยากับเวลา(AUC) ค่าการกระจายตัว
นิยมดืม่ ๔x๑๐๐ ซึง่ ถือว่าเป็นสารเสพติด โดยเครือ่ งดืม่ นีเ้ ป็น ของยา (Vd) ค่าครึ่งชีวิต(t1/2) และค่าคงที่การก�ำจัดยา
ส่วนผสมของน�้ำต้มใบกระท่อมกับโค้ก ยาแก้ไอน�้ำเชื่อม (kel) เป็นต้น
กาแฟหรือโคเดอีน เป็นต้น
จากการศึ ก ษาทางเภสั ช วิ ท ยาคลิ นิ ก พบว่ า
อันตรกิริยาระหว่างยา เป็นปฏิกิริยาที่สามารถ อันตรกิรยิ าระหว่างยาส่วนใหญ่ทเี่ กิดขึน้ ทางเภสัชจลนศาสตร์
เกิดขึ้นเมื่อใช้ยาชนิดหนึ่งร่วมกับยาชนิดอื่น สมุนไพร จะเกิ ด ในกระบวนการเมทาบอลิ ซึ ม (metabolism)
หรื อ อาหารบางชนิ ด ผลการเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น ได้ โดยเฉพาะการเมทาบอลิซึมของยาผ่านเอนไซม์ CYP450
ทัง้ การเปลีย่ นแปลงเภสัชจลนศาสตร์หรือเภสัชพลศาสตร์ (cytochrome P450 enzymes) ก่อนหน้านี้มีรายงาน
ของยา ส่ ง ผลท� ำ ให้ เ กิ ด ผลข้ า งเคี ย งจากยาหรื อ ผล การศึ ก ษาวิ จั ย จ� ำ นวนมากพบว่ า สารสกั ด เมทานอล
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และสารสกัดอัลคาลอยด์จากพืชกระท่อมสามารถยับยั้ง
เอนไซม์ CYP450 ได้ ดี ห ลายชนิ ด ซึ่ ง ความแรงของ
การยั บ ยั้ ง ถู ก แสดงในค่ า ความเข้ ม ของสารที่ อ อกฤทธิ์
ยับยั้ง (antagonist) การท�ำงานของเอนไซม์ได้ ๕๐%
(IC50) โดยสารสกัดเมทานอล อัลคาลอยด์ และสารส�ำคัญ
มิ ต รากั ย นี น สามารถแสดงศั ก ยภาพของฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง
ที่มีต่อเอนไซม์ชนิด CYP2D6 ที่มีค่า IC50 เท่ากับ 3.6
± 0.1 μg/mL, 0.636 μg/mL และ 0.45 ± 0.33 μM
ตามล�ำดับ ส�ำหรับกลไกการยับยัง้ เอนไซม์ของสารดังกล่าว
พบว่าสารสกัดอัลคาลอยด์แสดงฤทธิก์ ารยับยัง้ แบบแข่งขัน
ในการจับกับเอนไซม์ ในขณะที่มิตรากัยนีนแสดงฤทธิ์

๗

การยับยัง้ เอนไซม์แบบไม่แข่งขันต่อเอนไซม์ชนิด CYP2D6
นอกจากนี้ ส ารสกั ด จากพื ช กระท่ อ มยั ง ยั บ ยั้ ง เอนไซม์
CYP450 ชนิดอื่น ๆ ที่นอกเหนือจาก CYP2D6 ได้อีก
ดังแสดงในตารางที่ ๑ (Hanapi et al., 2010; Kong
et al., 2011; Ismail et al., 2013) ดังนั้นเมื่อมีการกิน
หรื อ ใช้ พื ช กระท่ อ มกั บ ยาบางชนิ ด อาจท� ำ ให้ เ กิ ด
การเปลี่ยนแปลงเภสัชจลนศาสตร์ของยาที่กินร่วมกัน
และถู ก เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย าโดยผ่ า นเอนไซม์ CYP450 ชนิ ด
ทีก่ ล่าวมา เช่น ยาทีเ่ กิดเมทาบอลิซมึ ผ่านเอนไซม์ CYP2D6
CYP3A4 และ CYP2C9 เป็นต้น โดยเมื่อบริหารร่วมกัน
อาจก่อให้เกิดอันตรกิริยาระหว่างยาขึ้นได้

ตารางที่ ๑ ผลยับยัง้ ของสารสกัดจากพืชกระท่อมต่อ CYP450
สารสกัดจาก
พืชกระท่อม
สารสกัดเมทานอล

สารสกัดอัลคาลอยด์

มิตรากัยนีน

CYP450
isoenzymes

ค่า IC50

ค่า Ki

อ้างอิง

CYP2D6

3.6 ± 0.1 µg/mL

NA

Hanapi et al., 2010

CYP3A4

142.8 ± 13.8 µg/mL

CYP2C9

NA

CYP2D6

0.636 µg/mL

2.6 µg/mL

Kong et al., 2011

CYP3A4

0.78 µg/mL

1.526 µg/mL

CYP1A2

39 µg/mL

18.57 µg/mL

CYP2C19

NA

84.88 µg/mL

CYP2D6

0.45 ± 0.33 µM

12.86 µM

CYP3A4

41.32 ± 6.74 µM

379.18 µM

CYP2C9

9.70 ± 4.80 µM

155.80 µM

แหล่งข้อมูล : ไม่สามารถระบุได้

Ismail et al., 2013

๘
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จากการรายงานและกรณีศกึ ษารายงานการรักษา
ในผูป้ ว่ ยจ�ำนวนมาก รายงานถึงอันตรกิรยิ าทางเภสัชจลนศาสตร์
ระหว่างสารสกัดจากพืชกระท่อมและยาอืน่ ๆ กรณีศกึ ษา
ในชายอายุ ๒๗ ปี ซึ่งมีประวัติการรักษาทางการแพทย์
เกี่ยวกับโรคแอสเพอร์เกอร์ซินโดรม (Asperger’s Syndrome) เป็นความบกพร่องของพัฒนาการรูปแบบหนึ่ง
ที่ มี ลัก ษณะเฉพาะตั ว อยู่ในกลุ่ม เดียวกับ โรคออทิสติก
(Autistic Disorder) แต่มคี วามแตกต่างกันในรายละเอียด
โรคไบโพลาร์ (Bipolar Diorder) และมีประวัติการใช้
สารเสพติด พบว่าเสียชีวติ ภายในบ้านของตนเอง จากนัน้
ถูกน�ำร่างส่งโรงพยาบาลเพือ่ สอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวติ
และมีการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อการทดสอบทางพิษวิทยา
จากผลการวิเคราะห์พบระดับยา valproic acid และ
quetiapine ซึ่งเป็นยาที่แพทย์สั่งจ่ายให้ผู้ตายใช้ในการ
รักษาโรคดังที่กล่าวมาในเลือดมีค่าเท่ากับ 8.8 µg/mL
และ 12 µg/mL ตามล�ำดับนอกจากนีย้ งั พบสารมิตรากัยนีน
ในเลือดที่ผลการวิเคราะห์ยังให้ผลบวกเช่นกัน ผลการ
ชันสูตรพบว่าสาเหตุการตายมาจากผูต้ ายชักจนเสียชีวติ
เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ยา quetiapine ท�ำให้เกิดผลข้างเคียง
ที่ รุ น แรงดั ง กล่ า วได้ นอกจากนี้ quetiapine เกิ ด
เมทาบอลิ ซึ ม ส่ ว นใหญ่ ใ นตั บ โดยเอนไซม์ CYP3A4
และอาจเป็นได้วา่ มิตรากัยนีนอาจส่งผลต่อระดับ quetiapine
จากการยับยั้งผ่านกระบวนการเมตาบอลิซึมของยา และ
การก�ำจัดยา ท�ำให้เกิดอันตรกิริยา เมือ่ กินยา quetiapine
ร่วมกับพืชกระท่อมซึง่ มีสารมิตรากัยนีนร่วมกัน (Hughes,
2019) นอกจากนี้มิตรากัยนีนและสารสกัดอัลคาลอยด์
ยังแสดงถึงความเป็นพิษต่อ permethrin ซึง่ เป็นยาฆ่าแมลง
ในกลุ ่ ม pyrethroid ปกติ ย าฆ่ า แมลงในกลุ ่ ม นี้ จ ะมี
ความเป็นพิษต�ำ่ ในคน โดย permethrin ถูกลดความเป็นพิษ
และถูกก�ำจัดโดยกระบวนการ hydrolysis ผ่านเอนไซม์
ชนิด carboxylesterase เพือ่ ให้ได้เมทาบอไลต์ในรูปของ
ยาทีไ่ ม่มฤี ทธิ์ (Inactive form) เช่น phenoxybenzylalcohol
(PBALc) โดยผ่ า นเอนไซม์ ช นิ ด CYP2D6, CYP3A4
และ CYP2C9 (Kaneko, 2011) ผลการศึกษาพบว่า
สารสกัดจากอัลคาลอยด์และสารมิตรากัยนีนที่สกัดจาก
พืชกระท่อมสามารถชะลอการก�ำจัดออกของ permethrin
โดยการลดค่าคงที่ของอัตราการก�ำจัด และท�ำให้ครึ่งชีวิต

ในการก� ำ จั ด ยายาวนานขึ้ น เป็ น ผลให้ permethrin
อยู ่ ใ นรู ป ที่ มี ฤ ทธิ์ ใ นร่ า งกายคนได้ น านขึ้ น ดั ง นั้ น ผล
การยับยั้งของสารมิตรากัยนีนและสารสกัดอัลคาลอยด์
ในกระบวนการเมทาบอลิซึมและการก�ำจัด permethrin
อาจท�ำให้เกิดความเป็นพิษของ permethrin ขึ้นได้
(Srichana, 2015)
เนื่องจากการใช้ใบพืชกระท่อมร่วมกับยาบางชนิด
อาจท� ำ ให้ เ กิ ด ผลข้ า งเคี ย งที่ รุ น แรงจึ ง จ� ำ เป็ น ต้ อ งเพิ่ ม
ความตระหนั ก ถึ ง อั น ตรกิ ริ ย าระหว่ า งยากั บ สมุ น ไพร
ที่เสี่ยงต่อการท�ำให้เกิดความเป็นพิษหรือท�ำให้การรักษา
ไม่ได้ผล นอกจากนั้นอันตรกิริยาทางเภสัชจลนศาสตร์
และเภสัชพลศาสตร์ยังเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องพิจารณาและ
ท�ำความเข้าใจก่อนการใช้พืชกระท่อมร่วมกับยาบางชนิด
ความรู้เกี่ยวกับการเกิดอันตรกิริยารวมถึงสาเหตุที่ท�ำให้
เกิดต่าง ๆ อาจช่วยหลีกเลี่ยงการเกิดอันตรกิริยาในการ
ใช้พืชกระท่อมในชีวิตประจ�ำวันได้
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