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ทาํไดย้าก เกรปฟรตุมสีารสาํคญัไดแ้ก่ Flavonoids (Tangeretin, Quercetin, Diosmin, Naringin, 
Naringenin, and Kaempferol) และ Fluranocoumarins (Bergamottin) และยงัมวีติามนิซ ี  ทีม่ฤีทธิต์า้น
อนุมลูอสิระ ทีส่ง่ผลดต่ีอระบบภมูคิุม้กนัของรา่งกาย และชะลา้งสารพษิได ้  กลิน่น้ํามนัหอมระเหยทีส่ดชืน่
ของผลไมส้กุลสม้รวมถงึเกรปฟรตุ ทาํใหผู้ใ้ชรู้ส้กึผอ่นคลายไดเ้ป็นอยา่งด ี และ ไดถู้กนํามาแต่งกลิน่ใหก้บั
เครือ่งสาํอาง หรอืผสมในน้ําหอมยีห่อ้ต่างๆ  มากมาย    

ขอเล่านิดนึงเกีย่วกบัการรบัประทานเกรปฟรตุนะคะ ชาวยโุรป (โดยเฉพาะผูส้งูอาย)ุ นิยม
รบัประทานเน้ือเกรปฟรตุหลงัตื่นนอนตอนเชา้เป็นอยา่งแรก ก่อนทีจ่ะตามดว้ยซเีรยีล (ธญัพชื) หรอืขนมปงั
ป้ิง  การรบัประทานเกรปฟรตุนัน้ จะใชว้ธิผีา่ตามขวางทัง้เปลอืกโรยน้ําตาลเพือ่กลบรสเปรีย้วแลว้ใชช้อ้นตกั
กนิ ซึง่การรบัประทานแบบน้ียงัไมเ่ป็นทีนิ่ยมในหมูค่นไทย เน่ืองจากเรามสีม้อื่นๆ ทีม่รีสชาตทิีด่กีวา่และ
การปอกเปลอืกทาํไดง้า่ยกวา่ ดงันัน้เกรปฟรตุจงึยงัไมค่อ่ยเป็นทีนิ่ยมในหมูค่นไทย เมือ่เทยีบกบัสม้ชนิด
อื่นๆ  

สารเบอรก์ามอททนิ (Bergamottin) ซึง่เป็นสารประกอบฟิวแรโนคมูารนิ (Fluranocoumarins) ทีม่ี
ปรมิาณมากในเกรปฟรตุนัน้ถูกพบวา่เป็นตวัการสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิอนัตรกริยิากบัยาต่างๆ  สารน้ีมฤีทธิ ์
ยบัยัง้การทาํงานของเอนไซม ์ Cytochrome P450 ในรา่งกายมนุษย ์  ซึง่พบวา่เมือ่รบัประทานยาบางชนิด 
เชน่  Nifedipine หรอื Felodipine (ยาลดความดนัโลหติ) พรอ้มกบัน้ําเกรปฟรตุ จะมกีารเพิม่ของปรมิาณยา
ในกระแสเลอืดมากกวา่เดมิ 2-3 เทา่  เน่ืองจากการกําจดัยาน้ี ถูกยบัยัง้ ยาทีม่อีนัตรกริยิากบัเกรปฟรตุมี
มากมาย โดยเฉพาะยาในกลุ่ม ลดความดนัโลหติ  ลดไขมนัหรอืลดคอเรสเตอรอล ยาแกแ้พบ้างชนิด ซึง่
รายละเอยีดการเกดิอนัตรกริยิาของยาแต่ละตวักอ็าจจะคลา้ยกนัหรอืแตกต่างกนัไป  

มกีารตัง้สมมตฐิานวา่หากเกรปฟรตุสามารถเกดิอนัตรกริยิากบัยาได ้ ผลไมใ้นสกุลน้ี ซึง่ไมใ่ชแ่คส่ม้
โอ กน่็าจะเกดิไดเ้ชน่เดยีวกนั  บางคนอาจจะสงสยัวา่ แลว้ทาํไมเราถงึเพง่เลง็ไปทีส่ม้โอเพยีงอยา่งเดยีว 
แลว้ มะกรดู มะนาว หรอืสม้ชนิดอื่นๆ ไมน่่าสนใจหรอื คาํถามน้ียงัคงรอคาํตอบทีช่ดัเจนจากนกัวจิยัอยูน่ะ
คะ แต่เน่ืองจากวา่สม้โอและเกรปฟรตุ มลีกัษณะใกลเ้คยีงกนัมากทีส่ดุ โดยเฉพาะรปูรา่งและเน้ือใน ซึง่มสีี
ขาวหรอืสชีมพคูลา้ยๆกนั  นกัวจิยับางกลุ่มกไ็ดพ้ยายามสกดัหาสารในเกรปฟรตุ ออกมา(ซึง่มหีลายตวัมาก) 
และทาํการทดสอบวา่สารใดทาํใหเ้กดิอนัตรกริยิากบัยา และเมือ่ทราบชื่อสารนัน้ๆ กจ็ะไดต้รวจสอบดวูา่พชื
อื่นๆมสีารเหล่าน้ีมากน้อยเพยีงใดและจะสง่ผลต่อระดบัยาทีเ่รารบัประทานเขา้ไปอยา่งไร 

งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัอนัตรกริยิาระหวา่งสม้โอกบัยา ยงัมน้ีอย แต่กพ็อมใีหเ้หน็บา้ง อยา่งเชน่ ทมีวจิยั
ของ  Guo LQ. et al (2007) ไดท้ดสอบและเปรยีบเทยีบผลทีเ่กดิจากอนัตรกริยิาระหวา่ง Felodipine (ยาลด
ความดนัโลหติ) กบัเกรปฟรตุ และอนัตรกริยิาระหวา่ง Felodipine กบัสม้โอ พบวา่ ทัง้ เกรปฟรตุและสม้โอ 
มสีารกลุ่ม Fluranocoumarins ทีส่ามารถยบัยัง้  Cytochrome P450 (กลุ่ม CYP 3A4) ในรา่งกายมนุษย ์ได้
เหมอืนกนั แต่เกรปฟรตุมสีาร Fluranocoumarins ในปรมิาณทีม่ากกวา่ทีม่ใีนสม้โอ  (โดยเฉลีย่ประมาณ 2 
เทา่) จงึสง่ผลต่อระดบัยาในเลอืดไดม้ากกวา่ 

มกีารทดลองในชายไทยสขุภาพด ี 14  คน โดยใหร้บัประทานสม้โอ (พนัธุท์องด)ี ในปรมิาณ 250 
กรมั เป็นเวลา 1 ชัว่โมงกอ่นทีจ่ะใหย้า Cyclosporin (ยากดภมูคิุม้กนัของรา่งกายหลงัปลกูถ่ายอวยัวะ) และ
เมือ่ทานยาแลว้ รบัประทานสม้โอ (ในปรมิาณเดมิ) อกีครัง้หลงัไดร้บัยาไปแลว้ 10 นาท ี แลว้ทาํการเจาะ
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เลอืดเพือ่ตรวจวดัระดบัยาเมือ่ครบ 24 ชัว่โมง การทดลองน้ีพบวา่ สม้โอในปรมิาณดงักล่าว สามารถเพิม่
ระดบัยา Cyclosporin ในเลอืดไดป้ระมาณ 30% แต่การศกึษาน้ี ยงัไมไ่ดข้อ้สรปุเกีย่วกบัคาํแนะนําในการ
ปรบัขนาดยา หรอืขอ้แนะนําในการรบัประทานสม้โอวา่ ควรรบัประทานหา่งจากยาเป็นระยะเวลาเทา่ไร 
เน่ืองจากการศกึษาน้ียงัมขีอ้จาํกดัเกีย่วกบัขอ้มลูทีไ่ดแ้ละการวเิคราะหส์ารเคมใีนสม้โอ  

มขีอ้มลูมากมายทีเ่กีย่วกบัอนัตรกริยิาระหวา่งเกรปฟรตุกบัยาหลายชนิด ซึง่ทา่นอาจนําขอ้มลูมา
ปรบัใชไ้ด ้เมือ่ตอ้งรบัประทานสม้โอพรอ้มกบัยาทีอ่าจเกดิอนัตรกริยิาระหวา่งกนั  แต่อยา่ลมืวา่สารสาํคญัที่
ทาํใหเ้กดิอนัตรกริยิาระหวา่งยาทีพ่บในสม้โอนัน้มน้ีอยกวา่ทีม่ใีนเกรปฟรตุ  การเกดิอนัตรกริยิากน่็าจะ
น้อยลงดว้ย หรอืบางครัง้อาจไมส่ง่ผลต่อระดบัยาในเลอืดเลยกไ็ด ้ งานวจิยับางงานอาจใหข้อ้มลูซึง่เราตอ้ง
มาแปลผลหรอืปรบัใชเ้อง แต่มหีลายงานวจิยับางงานทีใ่หค้าํแนะนําในการปฎบิตัติวัมาดว้ย ซึง่อนัน้ีเป็น
ประโยชน์อยา่งมาก 

ตวัอยา่งการศกึษาวจิยัเกีย่วกบัอนัตรกริยิาระหวา่งน้ําเกรปฟรตุกบัยาลดไขมนัในเลอืด ทีม่กีารให้
คาํแนะนําในการปฎบิตัติวัมาดว้ย  การศกึษาน้ีพบวา่น้ําเกรปฟรตุทีร่บัประทานรว่มกบัยานัน้  สามารถเพิม่
ระดบัยาในกระแสเลอืดได ้โดยเฉพาะยาลดไขมนัรุน่เก่า ซึง่ไดร้วบรวมไวใ้นตารางขา้งล่าง ดงัต่อไปน้ี  

ยาท่ีทดสอบ วิธีการทดสอบ ผลการทดสอบ คาํแนะนําในการใช้ยา 
Simvastatin ดื่มน้ําเกรปฟรตุ 1 แกว้ 

(200 มล.) 3 ครัง้ต่อวนั  
แลว้เริม่ยา Simvastatin 
ในวนัที ่3 รว่มกบัน้ํา
เกรปฟรตุ 

ระดบัยา Simvastatin ใน
เลอืดเพิม่ขึน้สงู ภายใน 24 
ชม.แรก และลดลงเรือ่ยๆ 
ภายใน 3 วนั และหลงั 7 วนั
ไมส่ง่ผลใดๆ ต่อระดบัยาใน
เลอืด 

-ควรหลกีเลีย่งการดื่มน้ํา
เกรปฟรตุรว่มกบัยาน้ี 
หรอื  
-หากตอ้งการดื่มน้ํา
เกรปฟรตุ ใหล้ดปรมิาณ
ยา Simvastatin ลง
ประมาณครึง่นึง 
-อนัตรกริยิากบัยาน้ีจะ
ไมเ่กดิหากหยดุดื่มน้ํา
เกรปฟรตุไปแลว้อยา่ง
น้อย  3 วนั 

Atorvastatin ดื่มน้ําเกรปฟรตุ 1 แกว้ 
(200-250 มล.) 3 ครัง้ต่อ
วนัแลว้เริม่ยา 
Atorvastatin ในวนัที ่3 
รว่มกบัน้ําเกรปฟรตุ 

ระดบัยา Atorvastatin ใน
เลอืดเพิม่สงูขึน้ภายใน 48 
ชม.แรก 

-ควรลดระดบัยา 
Atorvastatin ลง
ประมาณครึง่นึงหากใช้
ยารว่มกบัน้ําเกรปฟรตุ
ในลกัษณะน้ี 

Provastatin ดื่มน้ําเกรปฟรตุ 1 แกว้ 
(200-250 มล.) 3 ครัง้ต่อวนั
แลว้เริม่ยา Provastatin ใน
วนัที ่3 รว่มกบัน้ําเกรปฟรตุ 

น้ําเกรปฟรตุไมม่ผีลต่อ
ระดบัยา Provastatin ที่
ระยะเวลา 0-48 ชม. 

-สามารถใชย้าน้ีได ้เมือ่
ตอ้งรบัประทานรว่มกบั
เกรปฟรตุ 
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ยาท่ีทดสอบ วิธีการทดสอบ ผลการทดสอบ คาํแนะนําในการใช้ยา 
Lovastatin ดื่มน้ําเกรปฟรตุ 1 แกว้ 

(250 มล.) วนัละครัง้ 
เป็นเวลา 3 วนั และ
รบัประทานยา 
Lovastatin หา่งจากน้ํา
เกรปฟรตุ 12 ชม. 

น้ําเกรปฟรตุไมม่ผีลต่อ
ระดบัยา Lovastatin ที่
ระยะเวลา 0-24 ชม. 

สามารถดื่มน้ําเกรปฟรตุ 
250 มล. หา่งจากยาน้ี 
12 ชม. ไดโ้ดยแทบไมม่ี
ผลต่อระดบัยาในเลอืด 

Pitavastatin ดื่มน้ําเกรปฟรตุ 1 แกว้ 
(250 มล.) 3 ครัง้ต่อวนั 
เป็นเวลา  4 วนั ควบคู่
กบัการทานยา 
Pitavastatin 

ระดบัยา Pitavastatin ใน
เลอืดเปลีย่นแปลงน้อยมาก 
(13%) 

สามารถใชย้า 
Pitavastatin ไดอ้ยา่ง
ปลอดภยัรว่มกบัน้ํา
เกรปฟรตุในปรมิาณ
เดยีวกนัทีม่กีารทดลอง
น้ี 

 
จากตารางน้ี จะเหน็ไดว้า่ การใชย้าลดไขมนัในเลอืดกลุ่ม statins รุน่ใหม่ๆ  เชน่  Provastatin หรอื 

Pitastatin จะเกดิอนัตรกริยิากบัเกรปฟรตุไดน้้อยกวา่การใชย้า Simvastatin หรอื Atorvastatin (ซึง่เป็นยา
รุน่เก่ากวา่) เพราะระดบัยาในเลอืดจะไมค่อ่ยเปลีย่นแปลงหรอืถูกรบกวนน้อยมาก สว่นยา Lovastatin ก็
สามารถรบัประทานรว่มกบัน้ําเกรปฟรตุได ้ แต่ตอ้งรบัประทานใหห้า่งกนัอยา่งน้อย 1 ชม. หรอืหาก
จาํเป็นตอ้งใชย้า Simvastatin หรอื Atorvastatin รว่มกบัการรบัประทานเกรปฟรตุเป็นประจาํ กค็วรจะ
ปรกึษาแพทยห์รอืเภสชักร 

การทดสอบอนัตรกริยิาระหวา่งสม้โอกบัยาดงักล่าวขา้งตน้น้ียงัไมม่รีายงาน  แต่เมื่อเราทราบแลว้วา่
เกรปฟรตุและสม้โอมสีาร  Fluranocoumarins  ซึง่สง่ผลต่อระดบัยา (บางตวั) ในเลอืดได ้  การรบัประทาน
สม้โออยา่งระมดัระวงักเ็ป็นสิง่ทีด่ ี แต่หากเราบงัเอญิรบัประทานสม้โอพรอ้มกบัยาทีอ่าจเกดิอนัตรกริยิาได้
โดยรูเ้ทา่ไมถ่งึการณ์  การรบัมอืกบัสิง่ทีเ่กดิขึน้กค็อืตอ้งคอยสงัเกตอาการ มกีารตดิตามผลการรกัษาและ
ผลขา้งเคยีงจากยา แพทยห์รอืเภสชักรจะชว่ยทา่นในการ  1. ปรบัขนาดยาทีใ่ชอ้ยูใ่หเ้หมาะสมมากขึน้ หรอื
เปลีย่นไปใชย้าอื่นทีใ่กลเ้คยีงกนัแต่ไมเ่กดิอนัตรกริยิากบัสม้โอ  หรอื 2. ปรบัปรมิาณสม้โอทีร่บัประทานอยู่
เป็นประจาํใหเ้หมาะสม  หรอื 3. อาจทาํทัง้สองอยา่งไปพรอ้มกนั  ซึง่กส็ามารถทาํใหเ้ราใชช้วีติอยา่งมี
ความสขุไดโ้ดยไมต่อ้งอด (ยิง่อด ยิง่หา้ม ยิง่อยากทานใชไ่หมคะ)  

แต่หากเรารบัประทานสม้โอในปรมิาณทีไ่มม่ากจนเกนิไป(เชน่ 2-3 กลบี แลว้แต่ขนาดของสม้โอ) 
และไมไ่ดร้บัประทานสม้โอเป็นประจาํทุกวนั กไ็มน่่าเป็นหว่งอะไร ยกเวน้เสยีแต่วา่ ทา่นไดร้บัยาทีม่ชีว่งการ
รกัษาทีแ่คบมาก  (narrow therapeutic levels) หรอืยานัน้เกดิพษิไดง้า่ย และในมือ้ยานัน้ๆ ไดร้บัประทาน
สม้โอเขา้ไปในปรมิาณทีม่ากเกนิกวา่ปกต ิ  ซึง่ในกรณน้ีีอนัตรกริยิากย็งัจะเกดิกบัยาเพยีงไมก่ีช่นิด (จากยา
หลายพนัตวัทีม่ใีนปจัจุบนั) ซึง่ในกรณน้ีีกค็วรจะขอคาํแนะนําจากแพทยห์รอืเภสชักรในการเฝ้าสงัเกตอาการ 
และตดิตามผลการรกัษา รวมถงึแกไ้ขอาการพษิทีอ่าจเกดิขึน้ 
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