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ค าน า 

ปัจจุบัน การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อการรักษา
โรคและส่งเสริมสุขภาพเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย โดยผู้ป่วยจ านวนหนึ่ง

โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่จำเป็นต้องใช้ยารักษาต่อเนื่องและเป็นระยะเวลานาน

ได้หันมาเลือกใช้สมุนไพรและ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทดแทนหรือควบคู่กับยาแผนปัจจุบัน รวมถึงการได้รับข้อมูล
ผ่านการโฆษณาจากช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย ยิ่ง
ท าให้แนวโน้มการบริโภคสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านี้เพิ่มขึ้นทุกป ี
อย่างไรก็ตามโดยข้อเท็จจริงแล้วสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประกอบไป
ด้วยสารเคมีจากธรรมชาติหลายชนิด ซ่ึงสารเคมีเหล่านี้เมื่อได้รับแล้วจะเกิด
ขบวนการต่างๆ ในร่างกายเช่นเดียวกับในยาแผนปัจจุบัน จึงเป็นไปได้ว่าอาจเกิด
อันตรกิริยาระหว่างยาแผนปัจจุบันกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อการ
รักษาและความปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วย 

 ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์ที่ท าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยจึงควรตระหนัก และ
ต้องมีองค์ความรู้ทางด้านสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทั้งในส่วนของ
สรรพคุณ ส่วนประกอบในสูตรต ารับ รวมทั้งความปลอดภัยหรืออันตรายของ
สมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ละประเภท  
หนังสือเล่มนี้จึงได้รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์ของสมุนไพรและผลิตภัณฑ ์
เสริมอาหารที่มีรายงานการเกิดอันตรกิริยาต่อยาแผนปัจจุบันที่ใช้ในการรักษา 
รวมถึงแนวทางจัดการปัญหาการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่พบเจอ
ในชุมชน เพื่อใช้ในดูแลปัญหาจากการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค 

โรงพยาบาลโพนสวรรค์หวังว่าองค์ความรู้ในฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
บุคลากรทางการแพทย ์เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและสามารถป้องกัน
เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพต่อไป 

 
 
 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
อ าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 
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สารบัญ 
 

เรื่อง          หน้าที่  

 

1. รายการยาสมุนสมุนไพร โรงพยาบาลโพนสวรรค์    4 

2. อันตรกิริยาของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อยาในกลุ่มต่างๆ 6 
3. การใช้ยาสมุนไพรในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร   15 
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รายการยาสมุนสมุนไพร โรงพยาบาลโพนสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

ตารางที่ ๑ รายการสมุนไพรยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จ านวน ๓๑ รายการ 

ที ่ ชื่อสามัญทางยา รูปแบบ ขนาด/ความแรง หมายเหตุ 

1 Curmin cap   สมุนไพร ED จัดซื้อ 

2 Plygesal crm 14 % in30 g สมุนไพร ED จัดซื้อ 

3 senna tab   สมุนไพร ED จัดซื้อ 

4 เพรชสังฆาต tab   สมุนไพร ED จัดซื้อ 

5 กลีเซอรีน พญายอ crm   สมุนไพร ED จัดซื้อ 

6 พญายอ crm   สมุนไพร ED จัดซื้อ 

7 ฟ้าทะลายโจร cap 350mg สมุนไพร ED จัดซื้อ 

8 มะแว้ง tab   สมุนไพร ED จัดซื้อ 

9 ยาน้้าแก้ไอมะขามป้อม mix 60 ml. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

10 ยาเขียวหอม cap 500 mg. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

11 ยาเถาวัลย์เปรียง cap 500 mg. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

12 ยาเบญจกูล cap 500 mg. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

13 ยาแก้ลมอัมฟฤกษ์ cap 500 mg. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

14 ยากษัยเส้น cap 500 mg. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

15 ยาขิง cap 500 mg. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

16 ยาถ่ายดีเกลือฝรั่ง cap 500 mg. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

17 ยาธรณีสันฑะฆาต cap 500 mg. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

18 ยาธาตุบรรจบ cap 500 mg. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

19 ยาธาตุอบเชย mix 180 cc. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

20 ยาบ้ารุงโลหิต cap 500 mg. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

21 ยาประสะเจตพังคี cap 500 mg. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

22 ยาประสะไพร แคปซูล cap 500 mg. สมุนไพร ED จัดซื้อ 
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ที ่ ชื่อสามัญทางยา รูปแบบ ขนาด/ความแรง หมายเหตุ 

23 ยาประสะกานพลู cap 500 mg. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

24 ยาปลูกไฟธาตุ cap 500 mg. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

25 ยารางจืด cap 500 mg. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

26 ยาสตรีหลังคลอด pow 130 g. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

27 ยาหญ้าดอกขาว pow 10 mg. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

28 ยาหญ้าหนวดแมว cap 500 mg. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

29 ยาหอมเทพจิตร pow 30 g. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

30 ยาอภัยสาลี cap 500 mg. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

31 ยาอ้ามฤควาที pow 70 g. สมุนไพร ED จัดซื้อ 

          

 

ตารางที่ ๒ รายการสมุนไพร ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ จ านวน ๒ รายการ 

ที ่ ชื่อสามัญทางยา รูปแบบ ขนาด/ความแรง หมายเหตุ 

1 มหาหิงส์ sol 15 ml. สมุนไพร NED จัดซื้อ 

2 ยาชาชงดอกค้าฝอย pow 500 mg. สมุนไพร NED จัดซื้อ 
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อันตรกิริยาของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อยาในกลุ่มต่างๆ 
กลุ่มยา สมุนไพร/อาหาร

เสริม 
Study type กลไก ผลลัพธ์ 

Cardiovascular 
system 

 

Warfarin Royal jelly  Case report ไม่แน่ชัด  INR (2.47.29) 
ปัสสาวะเป็นเลือด 

 ตังกุย (Dong quai) Case report ยับยั้ง platelet activity Prothrombin time (2 เท่า) 
, INR 

 กระเทียม (Garlic) Case report ยับยั้ง platelet 
aggregation 

INR, ปัสสาวะเป็นเลือด 

 แปะก๊วย (Ginkgo) Case report ยับยั้ง platelet 
aggregation 

การรับประทานแปะก๊วยมี
ผลเพิ่มความเสี่ยงที่จะท าให้
เกิดอาการเลือดออกผิดปกต ิ

 โสม (Ginseng) Case report เพิ่มการกาจัดหรือขับ 
S-warfarin 

INR 

 ขิง (Ginger) 
 

Case report ยับยั้ง platelet aggregation INR (>10),PTT (= 84.4 
s) 

  Cohort ไม่แน่ชัด การรับประทานขิงร่วมกับ 
Warfarin มีความเสี่ยงที่จะ
เกิดภาวะเลือดออกผิดปกติ
มากกว่าผู้ที่ไม่ใช้ 3.2 เท่า 

 Vitamin E Case report ไม่แน่ชัด มีรายงานการเกิดเลือดออก 
ในผู้ป่วยรับประทาน 
Vitamin E1,200 IU ต่อวัน
ร่วมกับยา Warfarin 

 Coenzyme Q10 Case report Q10 มีโครงสร้างคล้ายกับ 
menaquinone (vitamin K2) 

มีผลท าให้ฤทธิ์ของ  
Warfarin ลดลง 

 น้ามันปลา (Fish oil) Case report ยับยั้ง platelet aggregation INR (2.84.3) 

 ชะเอมเทศ (Licorice) Case report ยับยั้ง CYP450, 
anti-thrombotic และยับยั้ง 
platelet activity 

Hematocrit (3414), 
INR 
(2.15.5) และถ่ายเป็น
เลือดสีดา 

 ชาเขียว (Green tea) Case report ต้านฤทธิ์เนื่องจากมีปริมาณ 
Vitamin K สูง 

INR (3.791.37) 
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กลุ่มยา สมุนไพร/อาหาร
เสริม 

Study type กลไก ผลลัพธ์ 

 Chitosan Case report มีผลรบกวนการดูดซึม
วิตามินที่ 
ละลายในไขมัน เช่น 
vitamin K 

INR (3.79) 

 Glucosamine- 
Chondroitin 

Case report ไม่แน่ชัด INR (2.34.7)เม่ือหยุด 
Glucosamine- 
Chondroitin แล้ว INR 
กลับมาเป็นปกติ

 กัญชา (Cannabis) Case report ไม่แน่ชัด INR มีเลือดออกผิดปกติ

 Grapefruit Case report ยับยั้ง CYP3A4 INR (> 5.1) ปัสสาวะเป็น
เลือด

 เก๋ากี้ (Goji berry) Case report ยับยั้ง CYP2C9 INR (2.04.1) เลือดกา
เดาไหล 
เกิดรอยช้า และถ่ายเป็นเลือด

 ถั่วเหลือง Case report ต้านฤทธิ์ เนื่องจากมี 
vitamin K สูง 

INR (2.51.6)

 มะละกอ (Papaya 
extract: Papain) 

Case report ไม่แน่ชัด INR (7.4) และเม่ือหยุด
รับประทานสารสกัด 
พบว่า INR (2) สู่ปกติ

 Chamomile Case report ไม่แน่ชัด INR (3.57.9) มี
เลือดออกในช่องท้อง 
และลาไส้ใหญ่

 Menthol (drop) Case report ไม่แน่ชัด INR (2.61.6) เม่ือหยุด 
Menthol แล้ว 
INR กลับมาเป็นปกติ

 ยอ(Noni) Case report ต้านฤทธิ์ เนื่องจากมี 
vitamin K สูง 

INR (ปกติ1.5) เม่ือ
หยุดน้าลูกยอแล้ว INR 
กลับมาเป็นปกติ

 เห็ด Maitake Case report ไม่แน่ชัด INR (2.55.1)

Clopidogrel มะขามป้อม 
(gooseberry) 

RCT 
(Cross over) 

ยับยั้ง platelet 
aggregation เนื่องจากมี 
Vitamin C สูง 

การรับประทานมะขามป้อม
ร่วมกับยา 
Clopidogrel มีผลยืด
ระยะเวลาของการไหล 
ของเลือด (Bleeding time) 
และระยะเวลาใน 
การในการแข็งตัวของเลือด 
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กลุ่มยา สมุนไพร/อาหาร
เสริม 

Study type กลไก ผลลัพธ์ 

(Clotting time) 
เทียบกับการให้ยาแบบปกติ 
(ทั้งการให้ยาครั้ง 
เดียวและการให้ยาหลายครั้ง) 
ในผู้ป่วยเบาหวาน 
ชนิดที่ 2

Aspirin มะขาม (Tamarind) Clinical trial เพิ่ม bioavailability การรับประทานอาหารที่มี
ส่วนประกอบของ 
มะขามร่วมกับยา Aspirin มี
ผลCmax และ 
AUC ส่งผลเพิ่มระดับยา
ในเลือดเทียบกับการ 
ให้ยาแบบปกติ เม่ือศึกษาใน
อาสาสมัครสุขภาพ 
ดี

 มะขามป้อม 
(gooseberry) 

RCT 
(Cross over) 

ยับยั้ง platelet 
aggregation เนื่องจากมี 
Vitamin C สูง 

การรับประทานมะขามป้อม
ร่วมกับยา Aspirin 
มีผลยืดระยะเวลาของการ
ไหลของเลือด 
(Bleeding time) และ
ระยะเวลาในการแข็งตัว 
ของเลือด (Clotting time) 
เทียบกับการให้ยา 
แบบปกต ิ(ทั้งการให้ยาครั้ง
เดียวและการให้ยา 
หลายครั้ง) ในผู้ป่วย
เบาหวานชนิดที่ 2

Digoxin โสม Siberian 
ginseng  

Case report สารใน Siberian ginseng 
เปลี่ยนเป็น Digoxin หรือ 
มีผลรบกวนการวัดระดับยา 
Digoxin ในเลือด 

การวัดระดับยาในเลือดพบ
ระดับ Digoxin สูงขึ้น 
แต่ไม่พบความผิดปกติหรือ
พิษจาก Digoxin

 มะขามแขก Case control ไม่แน่ชัด การเก็บข้อมูลพบว่าผู้ป่วย
หัวใจวายที่ใช้ 
Sennoside ระหว่างการได้รับ
ยา Digoxin จะมี 
ความเสี่ยงต่อการเกิดพิษของ 
Digoxin ได้สูงกว่า 
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กลุ่มยา สมุนไพร/อาหาร
เสริม 

Study type กลไก ผลลัพธ์ 

ผู้ที่ไม่ใช้ 1.61 เท่า และความ
เสี่ยงจะมากขึ้น 
หากได้รับ Sennoside 
มากกว่า 24 mg/day 
(1.93 เท่า)

Anti-diabetic 

Metformin แปะก๊วย (Ginkgo) RCT 
(Cross over 

สริมฤทธิ์ การรับประทานแปะก๊วย 
ร่วมกับยา 
Metformin มีผล HbA1C 
(7.77.2) เม่ือ 
เทียบกับยาหลอก ในผู้ป่วย
เบาหวาน แต่ไม่มีผล 
ในอาสาสมัครสุขภาพดี

Antihypertension 

Nifedipine ขิง (Ginger) RCT ยับยั้ง CYP3A4 การรับประทาน Grapefruit 
มีผล Cmax 
(346%) และAUC(274%) 
ของยา 
Felodipine เม่ือเทียบกับการ
รับประทานยา 
ร่วมกับน้าเปล่า ใน
อาสาสมัครสุขภาพดี

Losartan (Silymarin) RCT ยับยั้ง CYP2C9 (เฉพาะ 
genotype CYP2C9*1/*1) 

การรับประทาน (Silymarin) 
มีผลCmax (2 เท่า) และ
AUC (2 เท่า) ของ 
ยา Losartan เม่ือเทียบกับการ
รับประทาน 
ยาแบบปกต ิในอาสาสมัคร
สุขภาพดี

Spironolactone ชะเอมเทศ 
(Licorice) 

RCT ลดอาการของ 
mineralocorticoid และ 
androgen receptors 
antagonist จากยา 

การรับประทาน Licorice 
ร่วมกับ 
Spironolactone ในการรักษา 
polycystic 
ovary syndrome มีผลลด
ผลข้างเคียงจาก 
การได้รับ Spironolactone 
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กลุ่มยา สมุนไพร/อาหาร
เสริม 

Study type กลไก ผลลัพธ์ 

เช่น ความดัน 
ต่า เลือดออกผิดปกติ และ
อาการเสียน้า

Thiazide 
diuretic 

แปะก๊วย (Ginkgo) Case report ไม่แน่ชัด ผู้ป่วยสูงอายุรับประทานยา 
Thiazide diuretic 
เพื่อลดความดันโลหิตหลัง
จากนั้นผู้ป่วยได้เริ่ม 
รับประทานแปะก๊วยร่วมกับ
ยา พบว่ามีผลเพิ่ม 
ความดันโลหิตในผู้ป่วยจน
ต้องพิจารณาหยุดยา 
และแปะก๊วย

Propanolol พริกไทย 
(Piper spp.) 

Clinical trial 
(cross over) 

เพิ่ม bioavailability การรับประทานสาร 
Piperine ซึ่งเป็นสารสาคัญ 
ในพริกไทย ร่วมกับ 
Propanolol จะส่งผล 
Tmax, Cmax และ
AUC0-ของยา เม่ือ 
เทียบกับการรับประทานยา
แบบปกต ิใน 
อาสาสมัครสุขภาพดี

Anti-dyslipidemia  

Simvastatin Grapefruit juice 
(high dose) 

Clinical trial 
(cross over) 

ยับยั้ง CYP3A4 การรับประทาน Grapefruit 
ในขนาดที่สูง 
ร่วมกับ Simvastatin ส่งผล
Cmax และ 
AUC (13.5 เท่า) เม่ือเทียบ
กับการรับประทาน 
ยาแบบปกต ิในอาสาสมัคร
สุขภาพดี 

 ชาเขียว (Green tea) Case report ยับยั้ง CYP3A4 ผู้ป่วยไขมันในเลือดสูงได้รับ
ยา Simvastatin 
ร่วมกับชาเขียวแล้วมีอาการ
ปวดเม่ือยกล้ามเนื้อ 
เม่ือตรวจสอบระดับยา 
Simvastatin ในเลือด 
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กลุ่มยา สมุนไพร/อาหาร
เสริม 

Study type กลไก ผลลัพธ์ 

พบว่ามีระดับยาที่สูงขึ้นกว่า
ปกติ 

Antimicrobial  

Ritonavir กระเทียม (Garlic) Case report ควบคุมการทางานของ 
CYP3A4 และ/หรือ P-gp 

ผู้ป่วยรับประทานกระเทียม
ร่วมกับยาต้านไวรัส 
ที่มี Ritonavir เป็น
ส่วนประกอบ พบว่ามีผลทา 
ให้เกิดพิษต่อทางเดินอาหาร
อย่างรุนแรง และ 
เม่ือหยุดกระเทียมพบว่า
อาการดังกล่าวดีขึ้น 

Efavirenz แปะก๊วย (Ginkgo) Case report กระตุ้น CYP3A4 และ/หรือ 
P-gp 

ผู้ป่วยใช้ยา Emtricitabine, 
Tenofovir และ 
Efavirenz เพื่อรักษา HIV 
และควบคุมไวรัส ได้ดี 
เป็นเวลา 2 ป ีแต่เม่ือ
รับประทานยาดังกล่าว 
ร่วมกับแปะก๊วย พบว่ามี
ระดับไวรัสในร่างกาย 
เพิ่มสูงขึ้นและสัมพันธ์กับ
ระดับยา Efavirenz 
ในเลือดที่ลดลง แพทย์จึง
พิจารณาเปลี่ยนยา 

Nevirapine พริกไทย 
(Piper spp.) 

RCT 
Cross over 

ไม่แน่ชัด การรับประทานสาร 
Piperine ซึ่งเป็นสารสาคัญ 
ในพริกไทย ร่วมกับ 
Nevirapine จะส่งผล 
Cmax (120%) และ
AUC0-(170%) ของ 
ยา เม่ือเทียบกับการ
รับประทานยาหลอก ใน 
อาสาสมัครสุขภาพดี 

Metronidazole (Silymarin) Clinical trial กระตุ้น CYP3A4 และ/หรือ 
P-gp 

การรับประทาน Silymarin มี
ผลClearance (29.51%), 
Cmax, T1/2 
และ AUC0-48 ของยา 
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กลุ่มยา สมุนไพร/อาหาร
เสริม 

Study type กลไก ผลลัพธ์ 

Metronidazole 
เม่ือเทียบกับการรับประทาน
ยาปกติ 

Other drugs  

Sodium valproate แปะก๊วย (Ginkgo) Case report มีการปนเปื้อนสารที่มีพิษ
ต่อสมองจากส่วนของเมล็ด 

มีผลกระตุ้นให้เกิดการชัก 
(Generalized 
tonic-clonic seizures) 

Lithium Ispaghula husk Case report มีผลรบกวนการดูดซึม 
Lithium 

ผู้ป่วยมีภาวะตื่นตัวและ
โมโหง่าย และมีระดับยา 
Lithium ลดลงเม่ือได้รับ
ร่วมกับ 
Ispaghula husk หลังจากหยุด 
Ispaghula husk พบว่าระดับ
ยาในเลือดเพิ่มขึ้น 

Trazodone แปะก๊วย (Ginkgo) Case report เสริมฤทธิ์บริเวณ 
benzodiazepine 
receptor 

มีผลทาให้เกิดอาการโคม่า
ในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ 

Carbamazepine Grapefruit juince RCT 
(cross over) 

ยับยั้ง CYP3A4 การรับประทาน Grapefruit 
มีผลCmax 
(40.4%) และAUC 
(40.8%) ของCarbamazepine 
ในอาสาสมัครสุขภาพดี 

 Ispaghula husk Clinical trial ยับยั้งการดูดซึมยา การรับประทาน Ispaghula 
husk ร่วมกับ 
ยา Carbamazepine ส่งผล 
Cmax และ 
AUC0-24 ของยา และมีผล
ลดระดับยาในเลือด เม่ือ
เทียบกับการรับประทานยา 
ปกติ ในอาสาสมัครสุขภาพด ี

Phenytoin and 
Valproate 

แปะก๊วย (Ginkgo) Case report กระตุ้น CYP2C19 และ 
แปะก๊วยมีผลทาให้ชัก 
(potentiateseizure) 

การรับประทานแปะก๊วย มี
ผลลดความ 
เข้มข้นของยา Phenytoin 
และ Valproate 
ในกระแสเลือด และกระตุ้น
ให้เกิดการชักจน 
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กลุ่มยา สมุนไพร/อาหาร
เสริม 

Study type กลไก ผลลัพธ์ 

ท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิต 
Fluphenazine เห็ด shiitake 

(mushroom diet 
RCT เพิ่มการขับออก การได้รับ เห็ด shiitake 

ปริมาณมาก 
ติดต่อกันเป็นเวลา 1 สัปดาห์
ก่อนได้รับGabapentin มีผล
เพิ่มการขับออกของยา 
(renal clearance) โดยไม่ได้
มีผลต่อ AUCของยาเม่ือ
เทียบกับ การรับประทาน
อาหารปกติ ในอาสาสมัคร
สุขภาพดี 

Folic acid ชาเขียว (Green tea) RCT 
(cross over) 

ลด bioavailability 
(Absorption และ 
transportation) 

การรับประทานชาเขียว
ร่วมกับ Folic acid 
(5 mg) ส่งผล Cmax 
(27.4%) และ 
AUC0-(39.9%) 

Omeprazole แปะก๊วย (Ginkgo) RCT กระตุ้น CYP2C19 การรับประทานแปะก๊วย มี
ผล AUC0-

(41.5%) และลดความเข้มข้น
ของยาOmeprazole ในเลือด 
เม่ือเทียบกับการ 
รับประทานยาปกต ิใน
อาสาสมัครสุขภาพดี 

Prednisolone 
And salbutamol 

หมาก (Betel nut) Clinical trial 
(cross over) 

เพิ่ม bioavailability ผู้ป่วยหอบหืดที่ได้รับยา 
Prednisone 
และ salbutamol สาหรับ
ควบคุมและบรรเทาอาการ 
เข้ารักษาที่โรงพยาบาล 
เนื่องจากมีภาวะหอบหืด
อย่างรุนแรงหลังจากได้
รับประทานหมาก 

Theophylline พริกไทย (Piper 
spp.) 

Clinical trial 
(cross over) 

เพิ่ม bioavailability การรับประทานสาร 
Piperine ซึ่งเป็นสาระส าคัญ
ในพริกไทย ร่วมกับ 
Theophylline จะส่งผล 
T1/2, Cmax 
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กลุ่มยา สมุนไพร/อาหาร
เสริม 

Study type กลไก ผลลัพธ์ 

และAUC0-ของยา  
Dextromethorphan ขม้ิน (Curcumin) Clinical trial ยับยั้ง CYP2D6 การรับประทานขม้ินร่วมกับ 

Dextromethorphan มีผลลด
การเปลี่ยนแปลงยา
Dextromethorphan 
ไปเป็นสารที่สามารถขับ
ออกจากร่างกายได้ 

Paracetamol น้ากระเจ๊ียบ Clinical trial ไม่แน่ชัด การดื่มน้ากระเจ๊ียบก่อน 
การรับประทานยา 
Paracetamol มี 
ผลเพิ่มการขับออกของยา 
Paracetamol ออกจาก
ร่างกายโดยไม่มีผลต่อ
กระบวนการดูดซึม และ 
การกระจายยา 

Prednisolone 
(Injection) 

ชะเอมเทศ 
(Liquorice) 

Clinical trial ยับยั้ง Prednisolone 
metabolism 

การรับประทาน 
Glycyrrhizin ซึ่งเป็น 
สารสาคัญในชะเอมเทศ 
ร่วมกับการฉีดPrednisolone 
มีผล AUC และ
Clearance ของยาทาให้
ระดับยาอยู่ในร่างกายนาน
ขึ้น 
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การใช้ยาสมุนไพรในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร 
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สมุนไพร 
ข้อมูลเพิ่มเติม การใช้สมุนไพร 

หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร 

เพกา ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ยาไทยจัดเป็นยาร้อน ไม่พบข้อมูล ควรระวังการใช้ หรือหลีกเลี่ยง 

เพชรสังฆาต 
เพชรสังฆาตมีผลเพ่ิมมวลกระดูกในทารกหนู แต่
ไม่มีผลเสียอ่ืนๆระวังการใช้ในครรภ์ 3 เดือน
แรก 

ไม่พบข้อมูล ควรระวังการใช้ หรือหลีกเลี่ยง 
(0 phytoestrogen แต่ไม่ทราบผลต่อ
น้้านมหรือทารก) 

ไพล (ยาภายนอก) ยาใช้ภายนอกสามารถใช้ได้ในหญิงตั้งครรภ์ ยาใช้ภายนอกใช้ได้ในหญิงให้นมบุตร 

ฟ้าทะลายโจร 
ห้ามใช้ เนื่องจากมีผลท้าให้แท้งในหนูและ
กระต่าย 

ไม่พบข้อมูล แต่ WHO monogroph  
ระบุห้ามใช้ 

มะระขี้นก 
ห้ามใช้ เนื่องจากอาจท้าให้ระดับน้้าตาลใน 
เลือดลดลง มีผลทดลองในสัตว์ว่าอาจท้าให้แท้ง 

ห้ามใช้ มีรายงานว่าท้าให้ระดับน้้าตาลใน
เลือดลดลงอย่างมากจนเกิดอาการชักในเด็กได้ 

ยอ 
ห้ามใช้ อาจท้าให้แท้งและมีผลชะลอการ 
สร้างกระดูกในตัวอ่อนหนู 

ไม่พบข้อมูล ควรระวังการใช้ หรือหลีกเลี่ยง 

ยาแก้ไอมะขามป้อม ใช้ได้ แนะน้าให้จิบเฉพาะมีอาการไอ ใช้ได้ แนะน้าให้จิบเฉพาะมีอาการไอ 

ยาชงกระเจี๊ยบแดง 

ควรหลีกเลี่ยง มีการศึกษาในหนูทดลองที่ตั้ง
ครรภ์ พบว่าท้าให้น้้าหนักหลังคลอดเพ่ิม และ
เพ่ิมระดับ Na+และ Corticosterone ในเลือด
ระหว่างตั้งครรภ์ และท้าให้ลูกหนูเข้าสู่วัยเจริญ
พันธุ์ได้ช้าลงและมี BMI เพ่ิมข้ึนเมื่อเข้าสู่วัย
เจริญพันธุ์ 

มีรายงานในหนูให้นมพบว่าชากระเจี๊ยบแดง 
ลดความอยากอาหาร มีผลชะลอการเข้าสู่ 
วัยเจริญพันธุ์ของลูกหนู 

ยาชงชะพลู ไม่พบข้อมูล มีผลลดน้้าตาลในเลือด ควรหลีกเลี่ยง 
ไม่พบข้อมูล มีผลลดน้้าตาลในเลือด ควร

หลีกเลี่ยง 

ยาชงหญ้าหนวดแมว ไม่พบข้อมูล ควรระวังการใช้ หรือหลีกเลี่ยง ไม่พบข้อมูล ควรระวังการใช้ หรือหลีกเลี่ยง 

ยาชงชุมเห็ดเทศ 
ใช้ต่อเม่ือ ปรับเรื่องอาหาร หรือใช้ยากลุ่มไฟ
เบอร์ (mucilin) ซึ่งเป็นยาที่ปลอดภัยในหญิง
ตั้งครรภ์ แล้วไม่ได้ผล โดยใช้เฉพาะเวลามี
อาการ ขนาดต่้า (ยาชงชุมเห็ดเทศ 1 ซอง/ยา
ระบายฝักคูณ 1-2 ช้อนโต๊ะ / ยาระบายมะขาม
แขก 2 เม็ด ก่อนนอน) และไม่ใช้ติดต่อกันเกิน 
7 วัน  
ยาระบายมะขามแขกจัดเป็น Preg.Cat.C 

Thein เป็น active metaboliter จาก 
Anthraquinone ที่ผ่านน้้านมได้ แต่ยังไม่
พบข้อมูลผลต่กทารกท่ีกินนม                   
ควรหลีกเลี่ยง เฉพาะยาระบายมะขามแขก            
มีข้อมูลว่าอาจใช้ได้ในขนาดต่้า เนื่องจาก
พบว่าไม่มีผลต่อความถี่การอุจจาระของ
ทารก 

ยาระบายฝักคูณ 

ยาระบายมะขาม
แขก 
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สมุนไพร 
ข้อมูลเพิ่มเติม การใช้สมุนไพร 

หญิงตั้งครรภ์ หญิงให้นมบุตร 

รางจืด ไม่พบข้อมูล ควรระวังการใช้ หรือหลีกเลี่ยง ไม่พบข้อมูล ควรระวังการใช้ หรือหลีกเลี่ยง 

หญ้าปักกิ่ง ไม่พบข้อมูล ควรระวังการใช้ หรือหลีกเลี่ยง ไม่พบข้อมูล ควรระวังการใช้ หรือหลีกเลี่ยง 

กระดูกไก่ด า ยาใช้ภายนอกสามารถใช้ได้ในหญิงตั้งครรภ์ 
ยาใช้ภายนอกสามารถใช้ได้ในหญิงให้นม

บุตร 

การ์ชิตินใส่แผล ยาใช้ภายนอกสามารถใช้ได้ในหญิงตั้งครรภ์ 
ยาใช้ภายนอกสามารถใช้ได้ในหญิงให้นม

บุตร 

ขม้ินชัน 
ควรระวังการใช้ยกเว้นภายใต้การดูแลของแพทย์ 
เนื่องจากการใช้ในขนาดสูง อาจเป็นอันตราย 
เนื่องจากมีฤทธิ์ที่ท้าให้เกิดการบีบตัวของมดลูก 

ผ่านทางน้้านมได้ แต่ไม่พบข้อมูลผลต่อ
ทารก ควรระวังการใช้ยกเว้นภายใต้การดูแล
ของแพทย์ 

ขิง 

Systematic review พบว่าขิงมีประสิทธิภาพ
เทียบเท่า vit B6 ในการแก้อาการคลื่นไส้ 
อาเจียนในหญิงตั้งครรภ์ แนะน้าให้ใช้ในอายุ
ครรภ์น้อยกว่า 4 เดือน ไม่เกิน 1 g/day 
ติดต่อกันไม่เกิน 4 วัน หรือใช้เฉพาะเวลามี
อาการ 

มีงานวิจัยใช้ขิงเพ่ิมน้้านมในหญิงหลังคลอด 
500 mg 1*2 pc เริ่มภายใน 2 hr หลัง
คลอด * 7 วัน ช่วยเพิ่มน้้านมได้ถึง 41% ใน
วันที่ 3 

ครีมพริก  
(ยาใช้ภายนอก) 

Preg.Cat.C (Copsaicin10%) มีผลชะลอการ
สร้างกระดูกในตัวอ่อนหนู แต่ไม่ท้าให้เกิดความ
ผิดปกติของกระดูก ควรระวังการใช้ 

ผ่านทางน้้านมได้ แต่ไม่พบข้อมูลผลต่อ
ทารก ควรระวังการใช้ 

เถาวัลย์เปรียง 
ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์ ออกฤทธิ์เหมือน 

NSAIDs 
ไม่พบข้อมูล ควรระวังการใช้ หรือหลีกเลี่ยง 

บอระเพ็ด ไม่พบข้อมูล มีผลลดน้้าตาลในเลือด ควรหลีกเลี่ยง 
ไม่พบข้อมูล มีผลลดน้้าตาลในเลือด ควร

หลีกเลี่ยง 

บัวบก 
พบฤทธิ์คุมก้าเนิดในหนู และมีผลเพ่ิมการ
ไหลเวียนเลือด ควรหลีกเลี่ยง 

ไม่พบข้อมูล ควรระวังการใช้ หรือหลีกเลี่ยง 

พญายอ 
(ยาใช้ภายนอก) 

ยาใช้ภายนอกสามารถใช้ได้ในหญิงตั้งครรภ์ 
ยาใช้ภายนอกสามารถใช้ได้ในหญิงให้นม

บุตร 

 


