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ถึงขนาดและวิธีการใช้ที่เหมาะสมและปลอดภยัได้ นอกจากน้ีในประเทศไทยยงัพบพชืที่อยู่ในสกุล

เดยีวกนักบัต้นตดหมูตดหมาที่มลีกัษณะใกล้เคยีงกนัและมชีื่อเรยีกพอ้งกนัได้แก่ พงัโหม (Paederia 

foetida L. var. foetida) และหญ้าตดหมา (Peaderia pilifera Hook.f.) ซึ่งแต่ละต้นกม็สีรรพคุณที่

แตกต่างกนัไป (6) ดงันัน้จงึควรพจิารณาเลอืกใชด้ว้ยความระมดัระวงั 
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