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ข้อควรระวงัในการใช้สมนุไพร 
รองศาสตราจารย ์ภญ. ยวุดี วงษ์กระจ่าง                  

เภสชักร วส ุ  ศภุรตันสิทธิ 

ปจัจุบนัสมนุไพรเขา้มามบีทบาทสาํคญัในชวีติมากขึน้ในการใชร้กัษาโรคหรอืการใชเ้ป็นอาหารเสรมิ 
เน่ืองจากสงัคมได้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ของสมุนไพร แต่หากมกีารนําสมุนไพรมาใช้อย่างไม่
ถูกต้อง ไม่ถูกวธิ ีสมุนไพรกอ็าจจะก่อใหเ้กดิโทษต่อผูใ้ช้ได้ ดงัจะเหน็ไดจ้ากในปจัจุบนัเริม่มรีายงานทาง
คลนิิกเกีย่วกบัอาการไม่พงึประสงคท์ีเ่กดิจากการใชส้มุนไพรมากขึน้ สมุนไพรทีส่ํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาของสหรฐัอเมรกิา (FDA) ประกาศเตอืนใหร้ะวงัถงึความปลอดภยัจากการใช ้9 ชนิดในปี ค.ศ.
1993 ไดแ้ก่ Chaparral, Comfrey, Yohimbe, Lobelia, Germander, Willow Bark, Ma huang, Jin Bu 
Huan (ตํารบัสมนุไพรจนี),ผลติภณัฑส์มนุไพรทีม่สีมนุไพรกลุ่ม Stephania และ Magnolia species  

อนัตรายทีเ่กดิขึน้จากการใชส้มุนไพร สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 7 กลุ่ม สมุนไพร 1 ชนิดอาจทาํใหเ้กดิ
อนัตรายไดม้ากกว่า 1 กลุ่ม โดยขอ้มลูบางสว่นมหีลกัฐานยนืยนัแน่นอน บางส่วนองิขอ้มลูจากการทดลอง 
(สตัวท์ดลอง และ/หรอื หลอดทดลอง) และบางสว่นกม็เีพยีงกรณีศกึษาเท่านัน้ อนัตรายจากการใชส้มุนไพร
จาํแนกเป็น 7 กลุ่ม ดงัน้ี  
1. สมนุไพรทีท่าํใหเ้กดิปฏกิริยิาการแพ ้(Allergic reactions) 
2. สมนุไพรทีท่าํใหเ้กดิความเป็นพษิ (Toxic reactions) 
3. สมนุไพรทีท่าํใหเ้กดิอาการไมพ่งึประสงค ์(Adverse effects) 
4. การเกดิปฏกิริยิาระหวา่งยากบัสมนุไพร (Herb and drug reactions) 
5. การใชส้มนุไพรผดิชนิด ผดิวธิ ี(Mistaken plants, Mistaken preparation) 
6. การปนเป้ือนในสมนุไพร (Contamination) 
7. สมนุไพรทีม่กีารปลอมปน (Adulterants) 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 

1. สมนุไพรท่ีทาํให้เกิดปฏิกิริยาการแพ้ (Allergic reactions) 
จากการสาํรวจการใช ้“นมผึง้” ปี พ.ศ. 2536-2540 พบการเกดิปฏกิริยิาตอบสนองไวเกนิ จากการ

ไดร้บันมผึง้เกอืบ 40 ราย มอีาการคอื อาการหดื อาการหลอดลมหดเกรง็ หลอดเลอืดบวม ความดนัโลหติ
ตํ่า เยื่อบุตาอกัเสบ ผื่นคนั  และเมื่อทาํการทดสอบทางผวิหนงั (skin test) พบว่าเกดิปฏกิริยิาเป็นบวกกบั
นมผึง้ สรุปไดว้่าอาจเกดิจากโปรตนีในนมผึง้ไปกระตุน้แอนตบิอด ี(antibody) ชนิด IgE     และในปี พ.ศ.
2537 มรีายงานจากประเทศออสเตรเลยีว่านมผึง้ทําใหต้ายไดเ้น่ืองจากอาการหดืในเดก็หญงิอายุ 11 ปี 
หลงัจากไดร้บันมผึง้ 500 มก. เพื่อรกัษาต่อมทอมซลิอกัเสบ เมื่อสบืประวตัพิบว่าก่อนหน้าน้ีผูป้ว่ยรายน้ีเคย
มอีาการหายใจดงัวี้ดหลงัการได้รบันมผึ้ง และเมื่อได้รบัอกีครัง้หน่ึงในครัง้น้ีจงึเกดิอาการหดืเรว็มากและ
อาการรนุแรงจนถงึแก่ชวีติ ซึง่อาจเกดิจากการไปกระตุน้ IgE ทาํใหเ้กดิปฏกิริยิาไวเกนิขึน้  
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2. สมนุไพรท่ีทาํให้เกิดความเป็นพิษ (Toxic reactions) 
ก. สมนุไพรทีท่าํใหเ้กดิความเป็นพษิต่อตบั 
ในประเทศไทยเคยมรีายงานในปี พ.ศ. 2542 ว่าใบขีเ้หลก็ซึง่ผลติและจาํหน่ายในรปูแบบยาเมด็ ทาํ

ใหก้ารเกดิตบัอกัเสบเฉียบพลนัอย่างน้อยในผูป้ว่ย 9 รายทีร่บัประทาน ซึง่ระดบัความรุนแรงของภาวะตบั
อกัเสบมตีัง้แต่ไม่มอีาการไปจนถงึมอีาการอ่อนเพลยี คลื่นไสอ้าเจยีนและมตีวัเหลอืงตาเหลอืง สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาจงึมมีตใิหร้ะงบัการผลติและเกบ็ยาสมุนไพรขีเ้หลก็ซึง่เป็นสตูรยาเดีย่วออกจาก
ตลาด  

นอกจากน้ี คาวา (kava) สมุนไพรทีนิ่ยมใชใ้นการรกัษาอาการนอนไมห่ลบั มรีายงานหลายรายงาน
วา่มผีลทาํลายตบัเชน่กนั 

 ข. สมนุไพรทีท่าํใหเ้กดิความเป็นพษิต่อไต 
มรีายงานการเกดิความเป็นพษิต่อไตจากการใชผ้ลติภณัฑส์มุนไพรลดน้ําหนกัทีม่ ีaristolochic acid 

มมีากกว่ารอ้ยรายจากหลายประเทศ เช่น เบลเยยีม สหรฐัอเมรกิา องักฤษ สเปน และญี่ปุ่น ผลติภณัฑ์
เหล่าน้ีส่วนใหญ่ระบุชื่อบนฉลากว่าผลติจากสมุนไพรทีม่ชีื่อว่า Stephania tetrandra แต่จากการพสิจูน์
เอกลกัษณ์หลายผลติภณัฑพ์บว่าม ีAristolochia fangchi ผสมอยู ่และวเิคราะหพ์บ aristolochic acid ซึง่
เป็นสาเหตุของการเกิดความผดิปกติที่ไต  พยาธิสภาพที่พบจากการวเิคราะห์ชิ้นเน้ือเยื่อ คอื เน้ือไตมี
สภาพเป็นพงัผดื ผูป้ว่ยบางรายเกดิภาวะไตวายในระยะสดุทา้ยจาํเป็นตอ้งไดร้บัการผา่ตดัเปลีย่นไต     

นอกจากน้ี ในผูป้ว่ยโรคไตควรระวงัการใช ้  ชะเอมเทศ  และ มะขามแขก  เพราะอาจมผีลทาํใหเ้กดิ
ภาวะโปแตสเซยีมตํ่าในเลอืด และ น้ําลูกยออาจใหเ้กดิภาวะโปแตสเซยีมสงูในเลอืด    และมรีายงานว่า 
Juniper Berries ในปรมิาณสงูทาํใหไ้ตเกดิการถูกทาํลายได(้ kidney irritation and damage)    สว่น
มะเฟืองมรีายงานวา่ทาํใหไ้ตเกดิความเป็นพษิจากออกซาเลท( oxalate nephropathy)  ได.้ 

3. สมนุไพรท่ีทาํให้เกิดอาการไม่พึงประสงค ์(Adverse effects) 
การใชส้มุนไพร อาจทําใหเ้กดิอาการขา้งเคยีง หรอืฤทธิไ์ม่พงึประสงคไ์ด ้อาการไม่พงึประสงคซ์ึ่ง

สมัพนัธ์กบัฤทธิท์างเภสชัวิทยาที่ต้องการ หรือไม่สมัพนัธ์กบัฤทธิท์างเภสชัวิทยาที่ต้องการ ดงัตาราง
ขา้งล่างน้ี 

ตารางท่ี 1. รายงานการเกดิอาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชส้มนุไพร  

ช่ือสามญั ช่ือ
พฤกษศาสตร ์

ส่วนท่ี
ใช้ 

สรรพคณุ อาการไม่พึงประสงค ์

 กระเทยีม Alium sativum  ผล ลดไขมนัในเลอืด เกดิเลอืดออกไดง้า่ย  
คาวา 
(Kava) 

Piper 
methysticum 
G.Forst 

ราก ชว่ยทาํใหน้อนหลบั คลาย
กงัวล 

การเคลื่อนไหวของปาก
และลิน้ผดิปกต ิ  และ
การกาํเรบิของโรคพากนิ
สนั  (Parkinson’s 
disease)  

ชะเอม Glycyrrhiza 
glabra Linn 

ราก รกัษาแผล ลดการอกัเสบ  กลา้มเน้ือออ่นแรง
เน่ืองจากภาวะ
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ช่ือสามญั ช่ือ
พฤกษศาสตร ์

ส่วนท่ี
ใช้ 

สรรพคณุ อาการไม่พึงประสงค ์

โพแทสเซยีมในเลอืดตํ่า, 
เกดิภาวะทีม่รีะดบั
ฮอรโ์มน aldosterone 
ในเลอืดสงูทาํใหเ้กดิ
ความดนัโลหติสงู,  
ภาวะเกลด็เลอืดตํ่า  

ชุมเหด็ Senna 
occidentalis Linn 
 

เมลด็ ชว่ยระบาย กลา้มเน้ือโครงรา่งและ
กลา้มเน้ือหวัใจเสือ่ม  
เป็นพษิต่อระบบ
ประสาท  

เซนตจ์อหน์
เวริท์ 
(St.John’s 
Wort) 

Hypericum 
perforatum Linn 

สว่น
เหนือดนิ 

ตา้นอาการซมึเศรา้ ลด
อารมณ์แปรปรวน 

ระคายเคอืงทางเดนิ
อาหาร ออ่นเพลยี เวยีน
ศรีษะ สบัสน ปากแหง้ 
เป็นพษิต่อตบัและไต
ในชว่งทีต่ ัง้ครรภแ์ละให้
นมบุตร  

แปะก๊วย Ginkgo biloba 
Linn 

ใบ บาํรงุรา่งกาย ลดวงิเวยีน 
บาํรงุเลอืด ชว่ยทาํให้
ตื่นตวั 

ระคายเคอืงกระเพาะ
อาหาร อาจทาํให้
เลอืดออก  เลอืดออกใน
สมอง  

สควลิ 
(Squill) 

Urginea 
maritima (Linn) 
Stearn 

หวั ลดการอกัเสบ ขบัเสมหะ อาการคลา้ยเป็นพษิจาก
ยาดจิอกซนิ (Digoxin)  

สาหรา่ย 
 
 

Liminaria 
digitata 

(ไมร่ะบุ) บาํรงุเมแทบอลซิมึ  
บาํรงุไทรอยด ์(thyroid)  
ลดการอกัเสบ 

เป็นพษิจากสารหนู , 
ภาวะทีม่รีะดบัฮอรโ์มน
ไทรอยดใ์นเลอืดสงู  

โสม Panax ginseng 
C.A. Mayer 

ราก บรรเทาความเครยีด 
กระตุน้รา่งกายและจติใจ 

กระตุน้ระบบประสาท
สว่นกลาง ความดนั
โลหติสงู เกดิผืน่ที่
ผวิหนงั  
 

หมัว่อึง้ 
(Ma-huang) 

Ephedra Linn (ไมร่ะบุ) ลดน้ําหนกั กระตุน้รา่งกาย
และจติใจ 

 ความดนัสงู  นอนไม่
หลบั สัน่ ปวดศรีษะ  ชกั 
เป็นพษิต่อหวัใจ ภาวะ
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ช่ือสามญั ช่ือ
พฤกษศาสตร ์

ส่วนท่ี
ใช้ 

สรรพคณุ อาการไม่พึงประสงค ์

ไทรอยดเ์ป็นพษิ  
 

Yohimbine Pausinystalia 
yohimbe) 

 เปลอืก กระตุน้ความตอ้งการทาง
เพศ 

 ไตวาย  ชกั อาจทาํให้
ตายได ้ 

4. การเกิดปฏิกิริยาระหว่างยากบัสมนุไพร (Herb and drug reactions) 
      การเกดิปฏกิริยิาระหวา่งยากบัสมนุไพร สามารถอธบิายได ้ 2 รปูแบบ คอื ปฏกิริยิาทางเภสชั
จลนศาสตร ์ (Pharmacokinetic interactions) โดยยาหรอืสมนุไพรมผีลเปลีย่นแปลงการดดูซมึ การกระจาย
ตวั เมแทบอลซิมึ (Metabolism) และการขบัถ่ายยาออกจากรา่งกาย ซึง่ทาํใหป้รมิาณของยาหรอืสมนุไพรที่
ออกฤทธิเ์พิม่ขึน้หรอืลดลง และ ปฏกิริยิาทางเภสชัพลศาสตร ์(Pharmacodynamic interactions) โดย
ยาหรอืสมนุไพรมผีลเปลีย่นแปลงการออกฤทธิข์องยาทีเ่น้ือเยือ่หรอือวยัวะเป้าหมาย ทาํใหย้าหรอืสมนุไพร
แสดงฤทธิเ์พิม่ขึน้ (Synergistic effects) หรอืลดลง (Antagonist effects) 
           จากรายงานเมือ่เรว็ๆ น้ี พบวา่สมนุไพรบางชนิด มผีลการศกึษารายงานวา่เกดิปฏกิริยิาระหวา่งยา
กบัสมนุไพร สง่ผลกระทบต่อการรกัษาอยา่งแน่นอน เชน่ เซนตจ์อหน์เวริท์ (St.John’s Wort; Hypericum 
perforatum  Linn) หรอื เกรปฟรตุ (Grapefruit; Citrus paradisi Macfad)  

         รายละเอยีดอยูใ่นบทความเรือ่งสมนุไพรกบัยาแผนปจัจุบนักนิดว้ยกนัดมีัย้ 
(http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/209/) 

5. การใช้สมนุไพรผิดชนิด ผิดวิธี (Mistaken plants, Mistaken preparation) 
อาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใชส้มุนไพรสว่นหน่ึงเกดิจากความเขา้ใจผดิเกีย่วกบัชนิดของสมุนไพร 

เน่ืองจากสมุนไพรบางชนิดมลีกัษณะที่คล้ายคลงึกนั และมคีวามคล้ายคลงึกบัพชืมพีษิบางอย่าง หากขาด
ความเชีย่วชาญในการจาํแนกชนิดของพชืสมุนไพรกอ็าจนํามาซึง่อนัตรายต่อรา่งกายไดจ้ากการใชส้มุนไพร
ไมถ่กูชนิดได ้รวมทัง้การนํามาใชโ้ดยผดิวธิ ี

ในประเทศไทยเคยมรีายงานถงึผลของการใชม้ะเกลอืในการถ่ายพยาธซิึง่รบัประทานโดยไมไ่ดผ้สม
กบัน้ํากระท ิแต่รบัประทานโดยใชผ้ลสด นําไปต้มหรอืนําไปผสมกบัน้ําปูนใสแทนทีจ่ะเป็นน้ํากระทติามวธิี
โบราณ ผลคอืทาํใหเ้กดิความเป็นพษิต่อตา วธิใีนตํารายาไทยซึง่ใหใ้ชน้ํ้ากะทผิสมนัน้เพือ่ทีจ่ะป้องกนัการดดู
ซมึของสารทีเ่ป็นพษิทีป่นเป้ือนพวก naphthalene การตม้หรอืการผสมน้ําปนูใสทาํใหเ้กดิปฏกิริยิาทางเคมี
ไดส้าร diospyrol ซึง่เป็น naphthalene และ สารพวก phenolic อื่นๆ อกีมาก ซึง่สารเหล่าน้ีจะมผีลต่อ
ประสาทตา ดูดซมึผ่านกระเพาะอาหารไดด้ ีซึ่งการดูดซมึน้ีจะมากหรอืน้อยอาจขึน้อยู่กบัพยาธสิภาพของ
ผูใ้ช ้

6. การปนเป้ือนในสมนุไพร (Contamination) 
การปนเป้ือนทีเ่กดิขึน้ในผลติภณัฑส์มุนไพรไม่ว่าจะเป็นโลหะหนัก ยาฆ่าแมลง หรอืเชือ้  จุลนิทรยี์

ต่างๆ ในผลติภณัฑส์มุนไพรเป็นสิง่ทีไ่ม่ควรเกดิขึน้ หรอืหากมกีไ็ม่ควรเกนิปรมิาณทีก่ําหนด เน่ืองจากการ
ปนเป้ือนของสารดงักลา่วอาจสง่ผลใหเ้กดิอนัตรายต่อรา่งกายทัง้แบบเฉียบพลนั และสารบางอยา่งอาจมกีาร
สะสมและก่อใหเ้กดิอนัตรายในระยะยาวตามมา 
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           จกการศกึษาของศนูยว์ทิยาศาสตรก์ารแพทยท์ี ่ 5 สมทุรสงคราม ทีท่าํการสาํรวจคุณภาพยาจาก
สมนุไพรในระหวา่งเดอืนตุลาคม 2550 ถงึ กนัยายน 2551  โดยเกบ็ตวัอยา่งจากแหล่งผลติและจาํหน่าย 
จาํนวน 205 ตวัอยา่ง ดาํเนินการตรวจวเิคราะห ์พบการปนเป้ือนเชือ้จุลนิทรยีเ์กนิเกณฑม์าตรฐานจาํนวน 8 
ตวัอยา่ง และโลหะหนกัเกนิเกณฑม์าตรฐานจาํนวน 1 ตวัอยา่ง และพบทัง้การปนเป้ือนโลหะหนกัและ
เชือ้จุลนิทรยีเ์กนิเกณฑม์าตรฐานจาํนวน 1 ตวัอยา่ง โดยสว่นใหญ่ยาดงักล่าวเป็นตวัอยา่งทีไ่มม่เีลขทะเบยีน
ยาและไมท่ราบแหล่งผลติซึง่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งควรใหค้วามสาํคญักบัปญัหาน้ีและดาํเนินการแกไ้ขอยา่ง
เป็นระบบต่อเน่ือง 

7. สมนุไพรท่ีมีการปลอมปน (Adulterants) 
 สมุนไพรหลายชนิดทีม่กีารอวดอา้งสรรพคุณเกนิจรงิ จากการสุม่ตรวจสมุนไพรทีม่กีารกล่าวอา้งว่า
สามารถรกัษาโรคไดห้ลายชนิด หรอืรกัษาโรคไดห้ายรวดเรว็ทนัใจ หลายตวัอยา่งจะพบการปนปลอมของ
สารทีม่ฤีทธิท์างเภสชัวทิยา โดยเฉพาะ ยาสเตยีรอยดท์ีท่าํใหเ้กดิอนัตรายต่อรา่งกายไดห้ากใชไ้มถู่กตอ้ง  

ระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552 ศูนย์วทิยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงครามได้ทําการสํารวจ
คุณภาพยาจากสมุนไพร  ทัง้หมด 626 ตวัอยา่ง พบตวัอยา่งยาจากสมุนไพรมกีารปลอมปนสารสเตยีรอยด ์
(dexamethasone และ/หรอื prednisolone)  จาํนวน 136 ตวัอยา่ง คดิเป็นรอ้ยละ 21.7   โดยมสีเตยีรอยด์
เทยีบเท่า dexamethasone ระหว่าง 0.010-1.119 มลิลกิรมั/กรมั และมคี่าเฉลีย่อยูท่ี ่ 0.319 มลิลกิรมั/กรมั      
และจากการสาํรวจคุณภาพยาจากสมุนไพรจากแหล่งผลติและจําหน่ายในระหว่างเดอืนตุลาคม 2550 ถงึ 
กนัยายน 2551 จาํนวน 205 ตวัอยา่ง ดาํเนินการตรวจวเิคราะห ์โดยพบการปลอมปนยาแผนปจัจุบนัจาํนวน 
27  ตวัอย่าง  พบว่าการปลอมปนยาแผนปจัจุบนัอื่นนอกจาก  ยาสเตียรอยด์ ได้แก่ paracetamol, 
diclofenac, indomethacin, chlorpheniramine  และ diazepam             

สรปุ 
 จากการรวบรวมรายงานของการเกดิอนัตรายจากการใชส้มุนไพรน้ีพบว่าเกดิขึน้เป็นจํานวนไมม่าก
นัก แต่ทําใหเ้กดิความตระหนักถงึอนัตรายอนัอาจเกดิได้จากการใช้สมุนไพร เน่ืองจากการที่มผีลติภณัฑ์
สมุนไพรนัน้สามารถเลอืกซือ้ไดอ้ย่างอสิระ การควบคุมไม่ค่อยเขม้งวดเท่าไร ต่างจากยาแผนปจัจุบนั มทีัง้
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นสมุนไพรเดีย่วๆ และทีเ่ป็นตํารบั บางผลติภณัฑไ์ม่สามารถทราบชนิดและปรมิาณของสาร
ออกฤทธิท์ีแ่น่นอน ถงึแมจ้ะเป็นสมุนไพรชนิดเดยีวกนักย็งัมคีวามแตกต่างกนั เน่ืองจากสถานทีเ่พาะปลูก 
ฤดูกาล ส่วนของพชืที่นํามาใช ้วธิกีารเกบ็เกี่ยว และกระบวนการผลติ นอกจากน้ี ผลติภณัฑบ์างตวัอาจมี
การปนเป้ือนโลหะหนัก มกีารปลอมปนสารทีม่ฤีทธิท์างเภสชัวทิยา หรอือาจมกีารนําสมุนไพรผดิชนิดทัง้ที่
ตัง้ใจและไม่ตัง้ใจมาผลติเป็นผลติภณัฑ ์และพบว่าประชากรจํานวนหน่ึงมกีารใชส้มุนไพรร่วมกบัยารกัษา
โรคแผนปจัจุบนั ดงันัน้จงึมคีวามเป็นไปไดว้า่อาจเกดิปฏกิริยิาระหวา่งยากบัสมนุไพรขึน้ได ้
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ดงันัน้หากมีความประสงคท่ี์จะใช้สมนุไพรนัน้ควรท่ีจะ  
1. ศกึษารายละเอยีดเกี่ยวกบัสมุนไพรนัน้ๆ ว่าเหมาะสมต่อการนํามาใชห้รอืไม่ และรูถ้งึการใชอ้ย่าง

ถูกตอ้ง โดยอาจจะใชห้ลกัดงัน้ีคอื ใชใ้หถู้กตน้ ใชใ้หถู้กสว่น ใชใ้หถู้กขนาด ใชใ้หถู้กวธิ ีใชใ้หถู้กกบั
โรค 

2. การเลอืกผลติภณัฑส์มุนไพรมาใชน้ัน้ ควรทีจ่ะรูว้่าในผลติภณัฑน์ัน้ประกอบดว้ยสมุนไพรอะไรบา้ง 
เพราะหากมอีาการไมพ่งึประสงคเ์กดิขึน้จะไดท้ราบว่าเกดิจากสมุนไพรชนิดใด เพือ่จะไดเ้กบ็ไวเ้ป็น
ขอ้มลูในการระวงัการใชต่้อไป 

3. หมัน่สงัเกตความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งการใชส้มนุไพร 
4. ไม่ควรใช้สมุนไพรติดต่อกนัเป็นเวลานานๆ หากจําเป็นหรอืมคีวามประสงค์ที่จะใช้สมุนไพรเป็น

เวลานาน ควรมกีารตรวจร่างกายทัง้ก่อน ระหว่าง และหลงัการใชส้มุนไพรเป็นระยะๆ ไดแ้ก่ ตรวจ
การทาํงานของตบั เช่น ตรวจเอนไซมต์บั ( AST, ALT) การทาํงานของไต (BUN, Cr) ความดนั
โลหติ ระดบัน้ําตาลในเลอืด เป็นตน้ 

5. หากเกดิอาการผดิปกตเิกดิขึน้ในระหวา่งการใชส้มนุไพร ควรหยดุใช ้และปรกึษาแพทยห์รอืเภสชักร 
6. หญงิมคีรรภห์รอืใหน้มบุตร และเดก็ไมค่วรทีจ่ะใชส้มนุไพรถา้ไมจ่าํเป็น โดยเฉพาะสมนุไพรทีย่งัไมม่ี

ขอ้มูลยนืยนัความปลอดภยั เน่ืองจากสารบางชนิดในสมุนไพร สามารถผ่านรก ขบัออกทางน้ํานม 
หรอืมผีลต่อการเจรญิเตบิโตได ้
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