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ข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร
รองศาสตราจารย์ ภญ. ยุวดี วงษ์กระจ่าง
เภสัชกร วสุ ศุภรัตนสิทธิ
ปจั จุบนั สมุนไพรเข้ามามีบทบาทสําคัญในชีวติ มากขึน้ ในการใช้รกั ษาโรคหรือการใช้เป็ นอาหารเสริม
เนื่องจากสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ ของสมุนไพร แต่หากมีการนํ าสมุนไพรมาใช้อย่างไม่
ถูกต้อง ไม่ถูกวิธี สมุนไพรก็อาจจะก่อให้เกิดโทษต่อผูใ้ ช้ได้ ดังจะเห็นได้จากในปจั จุบนั เริม่ มีรายงานทาง
คลินิกเกีย่ วกับอาการไม่พงึ ประสงค์ทเ่ี กิดจากการใช้สมุนไพรมากขึน้ สมุนไพรทีส่ ํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ประกาศเตือนให้ระวังถึงความปลอดภัยจากการใช้ 9 ชนิดในปี ค.ศ.
1993 ได้แก่ Chaparral, Comfrey, Yohimbe, Lobelia, Germander, Willow Bark, Ma huang, Jin Bu
Huan (ตํารับสมุนไพรจีน),ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีม่ สี มุนไพรกลุ่ม Stephania และ Magnolia species
อันตรายทีเ่ กิดขึน้ จากการใช้สมุนไพร สามารถจําแนกได้เป็ น 7 กลุ่ม สมุนไพร 1 ชนิดอาจทําให้เกิด
อันตรายได้มากกว่า 1 กลุ่ม โดยข้อมูลบางส่วนมีหลักฐานยืนยันแน่นอน บางส่วนอิงข้อมูลจากการทดลอง
(สัตว์ทดลอง และ/หรือ หลอดทดลอง) และบางส่วนก็มเี พียงกรณีศกึ ษาเท่านัน้ อันตรายจากการใช้สมุนไพร
จําแนกเป็ น 7 กลุ่ม ดังนี้
1. สมุนไพรทีท่ าํ ให้เกิดปฏิกริ ยิ าการแพ้ (Allergic reactions)
2. สมุนไพรทีท่ าํ ให้เกิดความเป็ นพิษ (Toxic reactions)
3. สมุนไพรทีท่ าํ ให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ (Adverse effects)
4. การเกิดปฏิกริ ยิ าระหว่างยากับสมุนไพร (Herb and drug reactions)
5. การใช้สมุนไพรผิดชนิด ผิดวิธี (Mistaken plants, Mistaken preparation)
6. การปนเปื้อนในสมุนไพร (Contamination)
7. สมุนไพรทีม่ กี ารปลอมปน (Adulterants)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
1. สมุนไพรที่ทาํ ให้เกิ ดปฏิ กิริยาการแพ้ (Allergic reactions)
จากการสํารวจการใช้ “นมผึง้ ” ปี พ.ศ. 2536-2540 พบการเกิดปฏิกริ ยิ าตอบสนองไวเกิน จากการ
ได้รบั นมผึง้ เกือบ 40 ราย มีอาการคือ อาการหืด อาการหลอดลมหดเกร็ง หลอดเลือดบวม ความดันโลหิต
ตํ่า เยื่อบุตาอักเสบ ผื่นคัน และเมื่อทําการทดสอบทางผิวหนัง (skin test) พบว่าเกิดปฏิกริ ยิ าเป็ นบวกกับ
นมผึง้ สรุปได้ว่าอาจเกิดจากโปรตีนในนมผึง้ ไปกระตุน้ แอนติบอดี (antibody) ชนิด IgE
และในปี พ.ศ.
2537 มีรายงานจากประเทศออสเตรเลียว่านมผึง้ ทําให้ตายได้เนื่องจากอาการหืดในเด็กหญิงอายุ 11 ปี
หลังจากได้รบั นมผึง้ 500 มก. เพื่อรักษาต่อมทอมซิลอักเสบ เมื่อสืบประวัตพิ บว่าก่อนหน้านี้ผปู้ ว่ ยรายนี้เคย
มีอาการหายใจดังวี้ดหลังการได้รบั นมผึ้ง และเมื่อได้รบั อีกครัง้ หนึ่งในครัง้ นี้จงึ เกิดอาการหืดเร็วมากและ
อาการรุนแรงจนถึงแก่ชวี ติ ซึง่ อาจเกิดจากการไปกระตุน้ IgE ทําให้เกิดปฏิกริ ยิ าไวเกินขึน้
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2. สมุนไพรที่ทาํ ให้เกิ ดความเป็ นพิ ษ (Toxic reactions)
ก. สมุนไพรทีท่ าํ ให้เกิดความเป็ นพิษต่อตับ
ในประเทศไทยเคยมีรายงานในปี พ.ศ. 2542 ว่าใบขีเ้ หล็กซึง่ ผลิตและจําหน่ายในรูปแบบยาเม็ด ทํา
ให้การเกิดตับอักเสบเฉียบพลันอย่างน้อยในผูป้ ว่ ย 9 รายทีร่ บั ประทาน ซึง่ ระดับความรุนแรงของภาวะตับ
อักเสบมีตงั ้ แต่ไม่มอี าการไปจนถึงมีอาการอ่อนเพลีย คลื่นไส้อาเจียนและมีตวั เหลืองตาเหลือง สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจึงมีมติให้ระงับการผลิตและเก็บยาสมุนไพรขีเ้ หล็กซึง่ เป็ นสูตรยาเดีย่ วออกจาก
ตลาด
นอกจากนี้ คาวา (kava) สมุนไพรทีน่ ิยมใช้ในการรักษาอาการนอนไม่หลับ มีรายงานหลายรายงาน
ว่ามีผลทําลายตับเช่นกัน
ข. สมุนไพรทีท่ าํ ให้เกิดความเป็ นพิษต่อไต
มีรายงานการเกิดความเป็ นพิษต่อไตจากการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรลดนํ้าหนักทีม่ ี aristolochic acid
มีมากกว่าร้อยรายจากหลายประเทศ เช่น เบลเยียม สหรัฐอเมริกา อังกฤษ สเปน และญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์
เหล่านี้ส่วนใหญ่ระบุช่อื บนฉลากว่าผลิตจากสมุนไพรทีม่ ชี ่อื ว่า Stephania tetrandra แต่จากการพิสจู น์
เอกลักษณ์หลายผลิตภัณฑ์พบว่ามี Aristolochia fangchi ผสมอยู่ และวิเคราะห์พบ aristolochic acid ซึง่
เป็ นสาเหตุของการเกิดความผิดปกติท่ไี ต พยาธิสภาพที่พบจากการวิเคราะห์ช้นิ เนื้อเยื่อ คือ เนื้อไตมี
สภาพเป็ นพังผืด ผูป้ ว่ ยบางรายเกิดภาวะไตวายในระยะสุดท้ายจําเป็ นต้องได้รบั การผ่าตัดเปลีย่ นไต
นอกจากนี้ ในผูป้ ว่ ยโรคไตควรระวังการใช้ ชะเอมเทศ และ มะขามแขก เพราะอาจมีผลทําให้เกิด
ภาวะโปแตสเซียมตํ่าในเลือด และ นํ้าลูกยออาจให้เกิดภาวะโปแตสเซียมสูงในเลือด และมีรายงานว่า
Juniper Berries ในปริมาณสูงทําให้ไตเกิดการถูกทําลายได้( kidney irritation and damage) ส่วน
มะเฟืองมีรายงานว่าทําให้ไตเกิดความเป็ นพิษจากออกซาเลท( oxalate nephropathy) ได้.
3. สมุนไพรที่ทาํ ให้เกิ ดอาการไม่พึงประสงค์ (Adverse effects)
การใช้สมุนไพร อาจทําให้เกิดอาการข้างเคียง หรือฤทธิ ์ไม่พงึ ประสงค์ได้ อาการไม่พงึ ประสงค์ซ่งึ
สัมพันธ์กบั ฤทธิท์ างเภสัช วิทยาที่ต้องการ หรือไม่สมั พันธ์กบั ฤทธิท์ างเภสัช วิทยาที่ต้องการ ดังตาราง
ข้างล่างนี้
ตารางที่ 1. รายงานการเกิดอาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้สมุนไพร
ชื่อสามัญ
กระเทียม
คาวา
(Kava)

ชะเอม

ชื่อ
พฤกษศาสตร์
Alium sativum
Piper
methysticum
G.Forst

ส่วนที่
ใช้
ผล
ราก

Glycyrrhiza
glabra Linn

ราก

สรรพคุณ

อาการไม่พึงประสงค์

ลดไขมันในเลือด
เกิดเลือดออกได้งา่ ย
ช่วยทําให้นอนหลับ คลาย การเคลื่อนไหวของปาก
กังวล
และลิน้ ผิดปกติ และ
การกําเริบของโรคพากิน
สัน (Parkinson’s
disease)
รักษาแผล ลดการอักเสบ กล้ามเนื้ออ่อนแรง
เนื่องจากภาวะ
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ชื่อสามัญ

ชื่อ
พฤกษศาสตร์

ส่วนที่
ใช้

สรรพคุณ

ชุมเห็ด

Senna
เมล็ด
occidentalis Linn

เซนต์จอห์น
เวิรท์
(St.John’s
Wort)

Hypericum
ส่วน
ต้านอาการซึมเศร้า ลด
perforatum Linn เหนือดิน อารมณ์แปรปรวน

แปะก๊วย

Ginkgo biloba
Linn

ใบ

บํารุงร่างกาย ลดวิงเวียน
บํารุงเลือด ช่วยทําให้
ตื่นตัว

สควิล
(Squill)

Urginea
maritima (Linn)
Stearn
Liminaria
digitata

หัว

ลดการอักเสบ ขับเสมหะ

สาหร่าย

โสม

Panax ginseng
C.A. Mayer

หมัวอึ
่ ง้
(Ma-huang)

Ephedra Linn

ช่วยระบาย

(ไม่ระบุ) บํารุงเมแทบอลิซมึ
บํารุงไทรอยด์ (thyroid)
ลดการอักเสบ
ราก
บรรเทาความเครียด
กระตุน้ ร่างกายและจิตใจ

อาการไม่พึงประสงค์
โพแทสเซียมในเลือดตํ่า,
เกิดภาวะทีม่ รี ะดับ
ฮอร์โมน aldosterone
ในเลือดสูงทําให้เกิด
ความดันโลหิตสูง,
ภาวะเกล็ดเลือดตํ่า
กล้ามเนื้อโครงร่างและ
กล้ามเนื้อหัวใจเสือ่ ม
เป็ นพิษต่อระบบ
ประสาท
ระคายเคืองทางเดิน
อาหาร อ่อนเพลีย เวียน
ศีรษะ สับสน ปากแห้ง
เป็ นพิษต่อตับและไต
ในช่วงทีต่ งั ้ ครรภ์และให้
นมบุตร
ระคายเคืองกระเพาะ
อาหาร อาจทําให้
เลือดออก เลือดออกใน
สมอง
อาการคล้ายเป็ นพิษจาก
ยาดิจอกซิน (Digoxin)
เป็ นพิษจากสารหนู ,
ภาวะทีม่ รี ะดับฮอร์โมน
ไทรอยด์ในเลือดสูง
กระตุน้ ระบบประสาท
ส่วนกลาง ความดัน
โลหิตสูง เกิดผืน่ ที่
ผิวหนัง

(ไม่ระบุ) ลดนํ้าหนัก กระตุน้ ร่างกาย ความดันสูง นอนไม่
และจิตใจ
หลับ สัน่ ปวดศีรษะ ชัก
เป็ นพิษต่อหัวใจ ภาวะ
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ชื่อสามัญ

ชื่อ
พฤกษศาสตร์

ส่วนที่
ใช้

สรรพคุณ

อาการไม่พึงประสงค์
ไทรอยด์เป็ นพิษ

Yohimbine

Pausinystalia
yohimbe)

เปลือก

กระตุน้ ความต้องการทาง
เพศ

ไตวาย ชัก อาจทําให้
ตายได้

4. การเกิ ดปฏิ กิริยาระหว่างยากับสมุนไพร (Herb and drug reactions)
การเกิดปฏิกริ ยิ าระหว่างยากับสมุนไพร สามารถอธิบายได้ 2 รูปแบบ คือ ปฏิกริ ยิ าทางเภสัช
จลนศาสตร์ (Pharmacokinetic interactions) โดยยาหรือสมุนไพรมีผลเปลีย่ นแปลงการดูดซึม การกระจาย
ตัว เมแทบอลิซมึ (Metabolism) และการขับถ่ายยาออกจากร่างกาย ซึง่ ทําให้ปริมาณของยาหรือสมุนไพรที่
และ ปฏิกริ ยิ าทางเภสัชพลศาสตร์ (Pharmacodynamic interactions) โดย
ออกฤทธิ ์เพิม่ ขึน้ หรือลดลง
ยาหรือสมุนไพรมีผลเปลีย่ นแปลงการออกฤทธิ ์ของยาทีเ่ นื้อเยือ่ หรืออวัยวะเป้าหมาย ทําให้ยาหรือสมุนไพร
แสดงฤทธิ ์เพิม่ ขึน้ (Synergistic effects) หรือลดลง (Antagonist effects)
จากรายงานเมือ่ เร็วๆ นี้ พบว่าสมุนไพรบางชนิด มีผลการศึกษารายงานว่าเกิดปฏิกริ ยิ าระหว่างยา
กับสมุนไพร ส่งผลกระทบต่อการรักษาอย่างแน่นอน เช่น เซนต์จอห์นเวิรท์ (St.John’s Wort; Hypericum
perforatum Linn) หรือ เกรปฟรุต (Grapefruit; Citrus paradisi Macfad)
รายละเอียดอยูใ่ นบทความเรือ่ งสมุนไพรกับยาแผนปจั จุบนั กินด้วยกันดีมยั ้
(http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/209/)
5. การใช้สมุนไพรผิดชนิ ด ผิดวิ ธี (Mistaken plants, Mistaken preparation)
อาการไม่พงึ ประสงค์จากการใช้สมุนไพรส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดเกีย่ วกับชนิดของสมุนไพร
เนื่องจากสมุนไพรบางชนิดมีลกั ษณะที่คล้ายคลึงกัน และมีความคล้ายคลึงกับพืชมีพษิ บางอย่าง หากขาด
ความเชีย่ วชาญในการจําแนกชนิดของพืชสมุนไพรก็อาจนํามาซึง่ อันตรายต่อร่างกายได้จากการใช้สมุนไพร
ไม่ถกู ชนิดได้ รวมทัง้ การนํามาใช้โดยผิดวิธี
ในประเทศไทยเคยมีรายงานถึงผลของการใช้มะเกลือในการถ่ายพยาธิซง่ึ รับประทานโดยไม่ได้ผสม
กับนํ้ ากระทิ แต่รบั ประทานโดยใช้ผลสด นํ าไปต้มหรือนํ าไปผสมกับนํ้ าปูนใสแทนทีจ่ ะเป็ นนํ้ ากระทิตามวิธี
โบราณ ผลคือทําให้เกิดความเป็ นพิษต่อตา วิธใี นตํารายาไทยซึง่ ให้ใช้น้ํากะทิผสมนัน้ เพือ่ ทีจ่ ะป้องกันการดูด
ซึมของสารทีเ่ ป็ นพิษทีป่ นเปื้ อนพวก naphthalene การต้มหรือการผสมนํ้าปูนใสทําให้เกิดปฏิกริ ยิ าทางเคมี
ได้สาร diospyrol ซึง่ เป็ น naphthalene และ สารพวก phenolic อื่นๆ อีกมาก ซึง่ สารเหล่านี้จะมีผลต่อ
ประสาทตา ดูดซึมผ่านกระเพาะอาหารได้ดี ซึ่งการดูดซึมนี้จะมากหรือน้อยอาจขึน้ อยู่กบั พยาธิสภาพของ
ผูใ้ ช้
6. การปนเปื้ อนในสมุนไพร (Contamination)
การปนเปื้ อนทีเ่ กิดขึน้ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ว่าจะเป็ นโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง หรือเชือ้ จุลนิ ทรีย์
ต่างๆ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็ นสิง่ ทีไ่ ม่ควรเกิดขึน้ หรือหากมีกไ็ ม่ควรเกินปริมาณทีก่ ําหนด เนื่องจากการ
ปนเปื้ อนของสารดังกล่าวอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อร่างกายทัง้ แบบเฉียบพลัน และสารบางอย่างอาจมีการ
สะสมและก่อให้เกิดอันตรายในระยะยาวตามมา
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จกการศึกษาของศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5 สมุทรสงคราม ทีท่ าํ การสํารวจคุณภาพยาจาก
สมุนไพรในระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึง กันยายน 2551 โดยเก็บตัวอย่างจากแหล่งผลิตและจําหน่าย
จํานวน 205 ตัวอย่าง ดําเนินการตรวจวิเคราะห์ พบการปนเปื้ อนเชือ้ จุลนิ ทรียเ์ กินเกณฑ์มาตรฐานจํานวน 8
ตัวอย่าง และโลหะหนักเกินเกณฑ์มาตรฐานจํานวน 1 ตัวอย่าง และพบทัง้ การปนเปื้อนโลหะหนักและ
เชือ้ จุลนิ ทรียเ์ กินเกณฑ์มาตรฐานจํานวน 1 ตัวอย่าง โดยส่วนใหญ่ยาดังกล่าวเป็ นตัวอย่างทีไ่ ม่มเี ลขทะเบียน
ยาและไม่ทราบแหล่งผลิตซึง่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรให้ความสําคัญกับปญั หานี้และดําเนินการแก้ไขอย่าง
เป็ นระบบต่อเนื่อง
7. สมุนไพรที่มีการปลอมปน (Adulterants)
สมุนไพรหลายชนิดทีม่ กี ารอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง จากการสุม่ ตรวจสมุนไพรทีม่ กี ารกล่าวอ้างว่า
สามารถรักษาโรคได้หลายชนิด หรือรักษาโรคได้หายรวดเร็วทันใจ หลายตัวอย่างจะพบการปนปลอมของ
สารทีม่ ฤี ทธิ ์ทางเภสัชวิทยา โดยเฉพาะ ยาสเตียรอยด์ทท่ี าํ ให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้หากใช้ไม่ถูกต้อง
ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ท่ี 5 สมุทรสงครามได้ทําการสํารวจ
คุณภาพยาจากสมุนไพร ทัง้ หมด 626 ตัวอย่าง พบตัวอย่างยาจากสมุนไพรมีการปลอมปนสารสเตียรอยด์
(dexamethasone และ/หรือ prednisolone) จํานวน 136 ตัวอย่าง คิดเป็ นร้อยละ 21.7 โดยมีสเตียรอยด์
เทียบเท่า dexamethasone ระหว่าง 0.010-1.119 มิลลิกรัม/กรัม และมีค่าเฉลีย่ อยูท่ ่ี 0.319 มิลลิกรัม/กรัม
และจากการสํารวจคุณภาพยาจากสมุนไพรจากแหล่งผลิตและจําหน่ ายในระหว่างเดือนตุลาคม 2550 ถึง
กันยายน 2551 จํานวน 205 ตัวอย่าง ดําเนินการตรวจวิเคราะห์ โดยพบการปลอมปนยาแผนปจั จุบนั จํานวน
27
ตัวอย่าง พบว่าการปลอมปนยาแผนปจั จุบนั อื่นนอกจาก ยาสเตียรอยด์ ได้แก่ paracetamol,
diclofenac, indomethacin, chlorpheniramine และ diazepam
สรุป
จากการรวบรวมรายงานของการเกิดอันตรายจากการใช้สมุนไพรนี้พบว่าเกิดขึน้ เป็ นจํานวนไม่มาก
นัก แต่ทําให้เกิดความตระหนักถึงอันตรายอันอาจเกิดได้จากการใช้สมุนไพร เนื่องจากการที่มผี ลิตภัณฑ์
สมุนไพรนัน้ สามารถเลือกซือ้ ได้อย่างอิสระ การควบคุมไม่ค่อยเข้มงวดเท่าไร ต่างจากยาแผนปจั จุบนั มีทงั ้
ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ป็ นสมุนไพรเดีย่ วๆ และทีเ่ ป็ นตํารับ บางผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทราบชนิดและปริมาณของสาร
ออกฤทธิ ์ทีแ่ น่ นอน ถึงแม้จะเป็ นสมุนไพรชนิดเดียวกันก็ยงั มีความแตกต่างกัน เนื่องจากสถานทีเ่ พาะปลูก
ฤดูกาล ส่วนของพืชที่นํามาใช้ วิธกี ารเก็บเกี่ยว และกระบวนการผลิต นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์บางตัวอาจมี
การปนเปื้ อนโลหะหนัก มีการปลอมปนสารทีม่ ฤี ทธิ ์ทางเภสัชวิทยา หรืออาจมีการนํ าสมุนไพรผิดชนิดทัง้ ที่
ตัง้ ใจและไม่ตงั ้ ใจมาผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ และพบว่าประชากรจํานวนหนึ่งมีการใช้สมุนไพรร่วมกับยารักษา
โรคแผนปจั จุบนั ดังนัน้ จึงมีความเป็ นไปได้วา่ อาจเกิดปฏิกริ ยิ าระหว่างยากับสมุนไพรขึน้ ได้
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ดังนัน้ หากมีความประสงค์ที่จะใช้สมุนไพรนัน้ ควรที่จะ
1. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสมุนไพรนัน้ ๆ ว่าเหมาะสมต่อการนํ ามาใช้หรือไม่ และรูถ้ งึ การใช้อย่าง
ถูกต้อง โดยอาจจะใช้หลักดังนี้คอื ใช้ให้ถูกต้น ใช้ให้ถูกส่วน ใช้ให้ถูกขนาด ใช้ให้ถูกวิธี ใช้ให้ถูกกับ
โรค
2. การเลือกผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาใช้นนั ้ ควรทีจ่ ะรูว้ ่าในผลิตภัณฑ์นนั ้ ประกอบด้วยสมุนไพรอะไรบ้าง
เพราะหากมีอาการไม่พงึ ประสงค์เกิดขึน้ จะได้ทราบว่าเกิดจากสมุนไพรชนิดใด เพือ่ จะได้เก็บไว้เป็ น
ข้อมูลในการระวังการใช้ต่อไป
3. หมันสั
่ งเกตความผิดปกติทอ่ี าจเกิดขึน้ ระหว่างการใช้สมุนไพร
4. ไม่ควรใช้สมุนไพรติดต่อกันเป็ นเวลานานๆ หากจําเป็ นหรือมีความประสงค์ท่จี ะใช้สมุนไพรเป็ น
เวลานาน ควรมีการตรวจร่างกายทัง้ ก่อน ระหว่าง และหลังการใช้สมุนไพรเป็ นระยะๆ ได้แก่ ตรวจ
การทํางานของตับ เช่น ตรวจเอนไซม์ตบั ( AST, ALT) การทํางานของไต (BUN, Cr) ความดัน
โลหิต ระดับนํ้าตาลในเลือด เป็ นต้น
5. หากเกิดอาการผิดปกติเกิดขึน้ ในระหว่างการใช้สมุนไพร ควรหยุดใช้ และปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร
6. หญิงมีครรภ์หรือให้นมบุตร และเด็กไม่ควรทีจ่ ะใช้สมุนไพรถ้าไม่จาํ เป็ น โดยเฉพาะสมุนไพรทีย่ งั ไม่มี
ข้อมูลยืนยันความปลอดภัย เนื่องจากสารบางชนิดในสมุนไพร สามารถผ่านรก ขับออกทางนํ้ านม
หรือมีผลต่อการเจริญเติบโตได้
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