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▪ ฟา้ทะลายโจรกับโควดิ-19 

ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) เป็นพืชท้องถิ่นของอินเดียและศรีลังกา  และ
กระจายไปยังเอเชียใต้และตะวันตกเฉียงใต้   ใช้เป็นสมุนไพรในการรักษาโรคต่าง ๆ มานานหลายสิบ
ปี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อและอาการหวัด   เป็นพืชเขตร้อนชื้น ไม่สามารถปลูกในเขตหนาว
หรือเขตอบอุ่นได้ 

สารสำคัญที่ออกฤทธิ์ คือ แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) และอนุพันธ์ ซึ่งมีรายงาน
การค้นพบในวารสารอินเดียตั้งแต่ พ.ศ. 2494  งานวิจัยส่วนใหญ่ตีพิมพ์ในวารสารของประเทศ
อินเดียและจีน  มีการวิจัยในฐานะเป็นสารสกัดแอนโดรกราโฟไลด์ ที่มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสชนิดต่าง ๆ 
นาน กว่า 10 ปี รวมทั้งมีการวิจัยหาขนาดยาและผลข้างเคียง  

เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 การวิจัยพบว่าสารแอนโดรกราโฟไลด์มีฤทธิ์ยับยั้งการเพิ่ม
จำนวนของไวรัสโควิด-19 (SARS-CoV-2) ในเซลล์เนื้อเยื่อ แต่ไม่ยับยั้งการเข้าเซลล์   

ข้อมูลวิจัยการใช้ยาฟ้าทะลายโจร (ที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ตามที่กำหนด)  รักษาผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 ในประเทศไทย พบว่า มีผลข้างเคียงน้อย และมีประโยชน์ในการรักษาผู้ติดเชื้อที่ไม่มี
อาการ และผู้มีอาการน้อย (ยังไม่มีปอดอักเสบ)  โดยระงับไม่ให้โรครุนแรงขึ้น หายจากการติดเชื้อ
โดยไม่เกิดปอดอักเสบ นอกจากนี้ ประเทศจีนได้ผลิตแอนโดรกราโฟไลด์ชนิดฉีดในการรักษาโควิด -
19 ที่อาการรุนแรงกว่า 

ฟ้าทะลายโจรมี 3 กลไกที่เกี่ยวข้องในการรักษาโควิด-19 คือ  
1. การยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส (virostatic) ไม่มีฤทธิ์ป้องกันการเข้าเซลล์หรือกำจัดไวรัส  
2. ลดการอักเสบ ซึ่งมีผลในการลดไข้ ลดอาการหวัด ไอ เจ็บคอ  
3. ปรับภูมิคุ้มกัน  

 

ขอ้ควรรูเ้กีย่วกบั 
การใช ้“สารแอนโดรกราโฟไลด”์ ในผลติภณัฑ์ “ฟา้ทะลายโจร” 

เพือ่ “การรกัษาโควดิ-19” 
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▪ ผูต้ดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 ที่ควรจะไดร้บัการรกัษาดว้ยยาฟา้ทะลายโจร 

1. ผู้ที่ได้รับการตรวจยืนยันว่ามีการติดเชื้อโควิด-19 และไม่มีข้อห้ามต่อการใช้ฟ้าทะลายโจร 
1.1 ผู้ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ  
1.2 ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง คือไม่น่าจะมีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อ

การเป็นโรครุนแรง ไม่มีโรคร่วมที่สำคัญ  
1.3 ผู้ป่วยโควิด-19 ทุกกรณีที่ยังต้องรอการรับเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา  

2. ผูส้มัผสัใกลช้ดิกบัผูต้ดิเชือ้โควดิ-19ที่มคีวามเป็นไปได้สูงที่จะติดเช้ือ พิจารณาเช่นเดียวกับข้อ1.  
โดยไม่ตอ้งรอผลการตรวจหาไวรัส 

 
▪ ขนาดยาทีใ่ช้ในการรกัษาโควดิ-19 โดยการยับยัง้การเพิม่จำนวนไวรสัในเซลล์ 

ใชย้าฟา้ทะลายโจรทีร่ะบปุรมิาณแอนโดรกราโฟไลด์ เทา่นัน้  
ขนาดยาสำหรับผู้ใหญ่ หรือผู้ทีม่ีน้ำหนักตัวต้ังแต่ 50 กิโลกรัมขึ้นไป คือ 

“แอนโดรกราโฟไลด ์180 มก./วนั แบง่ใหว้นัละ 3 ครัง้ กอ่นอาหาร เปน็เวลา 5 วนั” 

          ใช้ได้ทั้งในรูปแบบ ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร และ ยาผงบดฟ้าทะลายโจร ต้องให้ไดป้รมิาณที่
ได้รับใกล้เคียง 180 มก./วัน  กรณีตัวอย่าง เช่น  
    1. กรณทีีฉ่ลากมกีารระบปุรมิาณสารแอนโดรกราโฟไลดท์ีช่ดัเจน เช่น 
ยาสารสกัดฟา้ทะลายโจร ซึ่งมีการระบุปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ 20 มก./แคปซูล ให้กินครั้งละ 
3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง  
    2. กรณทีีฉ่ลากมกีารระบปุรมิาณสารแอนโดรกราโฟไลดเ์ปน็คา่ “ไมน่อ้ยกวา่ หรอื %” เช่น 
        2.1 ยาสารสกัดฟ้าทะลายโจร หรือ ยาผงบดฟ้าทะลายโจร ชนิดแคปซูล ซึ่งมีการระบปุริมาณ 
“สารแอนโดรกราโฟไลด์ไม่น้อยกวา่ 12 มก./แคปซูล” ให้กินครั้งละ 5 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง  
        2.2 ยาผงบดฟ้าทะลายโจร ชนิดแคปซลู ระบุ % เช่น “สารแอนโดรกราโฟไลด์ ไม่นอ้ยกว่า 
2%” (สำหรับ ขนาด 400 มก./แคปซูล เมื่อคำนวนเป็นปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์จะได้ไม่นอ้ยกว่า 
8 มก./แคปซูล) ให้กินครั้งละ 7 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง 

    3. กรณทีีฉ่ลากไมไ่ดร้ะบปุรมิาณแอนโดรกราโฟไลด ์ไมแ่นะนำใหน้ำมาใช้ในกรณนีี ้แต่สามารถใช้
ลดไข้ แก้เจ็บคอ บรรเทาอาการหวัด หรอืแก้ทอ้งเสียแบบไม่ติดเช้ือได้ โดยสามารถอ่านคำแนะนำ 
การใช้ยาตามฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑน์ั้น 
หมายเหตุ: สามารถตรวจสอบปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ในผลิตภณัฑ์
สมุนไพรฟา้ทะลายโจร ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์โดยสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา ได้ที่ 
https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/Angrographis_panicul
ata.html 
 

 
 
 

 

 

https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/Angrographis_paniculata.html
https://www.fda.moph.go.th/Herbal/SitePages/Angrographis_paniculata.html
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▪ ข้อพงึตระหนกั 

1. การใช้เพื่อยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัส (virostatic):  
เนื่องจากยาฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งการเพิม่จำนวนของไวรสัในเซลล์ แล้วร่างกายกำจดัเอง 

จึง “จะได้ผลดีขึ้นเมื่อให้ยาเร็วที่สุด ในขณะที่เป็นการติดเชื้อระยะต้นและเชื้อยังน้อย (ไม่ควรเกิน 
72 ชั่วโมงหลังรับเช้ือ) ร่วมกับ “การให้ผู้ติดเชื้อได้พักผ่อนและดูแลสุขภาพให้ดี” 

 2. “ไม่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ” เพราะยานี้ไม่ป้องกันการที่เชื้อจะเข้าเซลล์  ใช้รักษาในกรณี
ที่ติดเช้ือไวรัสโควิด-19 หรือมีเหตุผลให้เชื่อได้ว่าน่าจะมีการติดเชื้อแล้ว  

3. กรณทีีใ่ชร้กัษาอาการ เช่น ไข้ หวัด ไอ เจ็บคอ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการยับยั้งการเพิ่มจำนวนไวรัส 
มีคำแนะนำให้ใช้ขนาดยาน้อยกว่านี้  

4. เป็น “ยาที่ความปลอดภยัสูง ประเทศไทยผลติได้เอง ราคาไมแ่พง และข้อมลูเบือ้งต้นแสดงว่า
มีประโยชน์มาก” ขณะนี้ ถือเป็นยาที่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นในระดับที่ให้ความเชื่อมั่น
พอควร เช่นเดียวกับยาฟาวิพิราเวียร์ จึงสมควรพิจารณาใช้รักษาโควิด-19 และช่วยกันรวบรวม
ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป 

 
▪ ข้อจำกัด ข้อห้าม ข้อควรระวัง  
ผู้ป่วยเด็ก : ไม่มีข้อมูลขนาดยาที่เพียงพอที่จะแนะนำให้ใช้ในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโควิด-19  รวมทั้งยามี
ลักษณะเป็นแคปซูลบรรจุผงยาที่ขมมาก  เด็กเล็กจะกินได้ยาก 
-สำหรับเด็กโต อาจพิจารณาใช้ขนาด 3-3.5 มก./น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน  แบ่งให้วันละ 3-4 ครั้ง 
-เด็กที่น้ำหนักตัวต้ังแต่ 50 กก.ขึ้นไป  ใช้ยาในขนาดของผู้ใหญ่ 

ข้อห้าม : ห้ามใช้ในกรณีต่อไปนี้  
– ผู้ที่แพ้ฟ้าทะลายโจร  
– หญิงตั้งครรภ์/อาจจะตั้งครรภ์ หญิงที่กำลังใหน้มบุตร   เพราะอาจทำให้เกิดการบีบตัวของมดลูก
เป็นผลให้แท้งหรือคลอดก่อนกำหนด หรือ ทารกผิดปรกต ิ

ขอ้ควรระวงั :  
–การใช้ร ่วมกับยากันเลือดเป็นลิ ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเล ือด 
(antiplatelets) เช่น ยาวาร์ฟาริน แอสไพริน โคลพิโดเกรล เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้ 
–การใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือด เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้  
–การใช้ร ่วมกับยาที ่กระบวนการเมแทบอลิซึม  ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP 450) 
เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP 1A2, CYP 2C9 และ CYP 3A4  
– หากใช้ขนาดสูงหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่าที่แนะนำ อาจทำให้แขนขามีอาการชาหรือ
อ่อนแรง และผลข้างเคียงอื่นๆ  
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อาการไม่พึงประสงค์ : พบได้น้อย 
- อาจทำให้เกิดอาการเบื่ออาหาร มวนท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น อ่อนเพลยี   
กรณีที่มีอาการมาก เมื่อหยุดยาก็จะหายเป็นปรกติ 
-ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดอาการแพ้ เช่น ผื่น ลมพิษ หน้าบวม ให้หยุดยา กินยาแก้แพ้ พบแพทย์ และ
ห้ามใช้ยานี้อีก 
-ถ้ามีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ ความดันต่ำ ให้นั่งหรือนอนพัก  อาการจะดีขึ้น ใน 30 นาที 

 
▪ ผลต่อตับ 

- ไดม้ีความเป็นกังวลถึงผลเสียต่อตับ จากการสื่อสารต่อๆกันโดยวาจา 
- จากการค้นคว้าข้อมูล พบว่าฟ้าทะลายโจรมีผลในการป้องกันและฟื้นฟูสภาพของตับ 

(hepatoprotection)  ใช้ในการรักษาโรคตับหลายชนิด ทั้งตับอักเสบจากไวรัส ไขมันพอกตับ ฯลฯ  
การใช้ฟ้าทะลายโจรขนาดสูงหรือเป็นเวลานานเกินกว่าที่แนะนำ อาจทำให้มีการเพิ่มของเอนไซม์
ของตับแต่อยู่ในระดับต่ำ  ไม่มีรายงานการเกิดการทำลายตับตามที่มีการกล่าวอ้างกัน  การใช้ยาอื่น
ร่วมด้วยหลายชนิดหรือโรคของผู้ป่วย อาจมีผลต่อตับ จำเป็นต้องวิเคราะห์ให้ดี 

-หากมีกรณีที ่พบว่ามีการทำลายตับขณะใช้ฟ้าทะลายโจร  ควรจะวิเคราะห์และบันทึก
รายงานให้เป็นที่ทราบกัน 
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