
ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่มีจำหน่ายในท้องตลาด และขนาดสำหรับรักษาโควิด 19  

ลำดับ ชื่อการค้า/ชื่อเดิม ผู้ผลิต 
เลข

ทะเบียนยา 
รูปแบบ ปริมาณ 

ปริมาณ 
andrographolide 

(mg) 

ขนาดรับประทาน  

ต่ำสุด  
(60 mg/day) 

สูงสุด  
(180 mg/day) 

1 ยาแอนดร็อกซิล แก้วมังกรเภสัช จำกัด G 492/61 

 

แอนโดรแกฟโฟไลด์ 
ไม่น้อยกว่า 20 มก. 

20  2 เม็ด x3 
เวลา   

3 เม็ด x3 
เวลา   

2 ยาแคปซูลสารสกัด 
ฟ้าทะลายโจร 

ขาวละออเภสัช จำกัด G 338/55 

 

500 มิลลิกรัม/
แคปซูล 

20 2 เม็ด x3 
เวลา 

3 เม็ด x3 
เวลา 

3 สารสกัดฟ้าทะลายโจร 
แคปซูล 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
จำกัด GPO G 898/47 

 

สารสกัดฟ้าทะลาย
โจร 20 มิลลิกรัม/
แคปซูล 

20 2 เม็ด x3 
เวลา 

3 เม็ด x3 
เวลา 

4 ยาฟ้าทะลายโจร  
ตราช่อเขียวมะกอก  
ชนิดแคปซูล 

แซนด์ - เอ็ม อินเตอร์
เนชั่นแนล จำกัด 

G177/44 

 

500 มิลลิกรัม/
แคปซูล 

12 2 เม็ด x3 
เวลา  

5 เม็ด x3 
เวลา  

5 ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร  
ตราอภัยภูเบศร แก้ไข้ 

มูลนิธิ โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

G 512/60 

 

400 มิลลิกรัม/
แคปซูล 

12 2 เม็ด x3 
เวลา 

5 เม็ด x3
เวลา 

6 ฟ้าทะลายโจรแคปซูล ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
จำกัด GPO 

G 468/41 

 

350 มิลลิกรัม/
แคปซูล 

11.9  2 เม็ด x3 
เวลา 
 

5 เม็ด x3
เวลา 

7 ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 
บริษัทกรุงเทพทิพโอสถ 
จำกัด 

กรุงเทพทิพโอสถ 
จำกัด 

G 45/50 

 

500 มิลลิกรัม/
แคปซูล 

10  2เม็ด x4 
เวลา 

4 เม็ด x4
เวลา 



ลำดับ ชื่อการค้า/ชื่อเดิม ผู้ผลิต 
เลข

ทะเบียนยา 
รูปแบบ ปริมาณ 

ปริมาณ 
andrographolide 

(mg) 

ขนาดรับประทาน  

ต่ำสุด  
(60 mg/day) 

สูงสุด  
(180 mg/day) 

8 ยาฟ้าทะลายโจรสกัด
แคปซูล 

ขาวละออเภสัช จำกัด G 292/43 

 

378 มิลลิกรัม/
แคปซูล 

10 2 เม็ด x4 
เวลา 

4 เม็ด x4
เวลา 

9 
ยาฟ้าทะลายโจรสกัด 
ชนิดแคปซูล 

บริษัท ขาวละออเภสัช 
จำกัด 

G 224/50 

 

378มิลลิกรัม/
แคปซูล 

10  2เม็ด x4 
เวลา 

4 เม็ด x4
เวลา 

10 ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 
ตราปาริฉัตร 

ที.แมน.ฟาร์มาซูติคอล 
จำกัด (บริษัท เฮเว่
นเฮิร์บ จำกัด) 

G 244/51 

 

250 มิลลิกรัม/
แคปซูล (สารสกัดฟ้า
ทะลายโจร 
40%w/w) 

10  2เม็ด x4 
เวลา 

4 เม็ด x4
เวลา 

11 ยาฟ้าทะลายโจรแคปซูล 
250 FA-THALAI-CHON 
CAPSULE 250 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
จำกัด GPO 

G 646/54 

 

250 มิลลิกรัม/
แคปซูล 

9.25  2 เม็ด x4 
เวลา 

4 เม็ด x4
เวลา 

12 ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 
500 มิลลิกรัม ทีเอฟดี 

ไทยเอฟดี จำกัด G 533/58 

 

500 มิลลิกรัม/
แคปซูล 

9 2 เม็ด x4 
เวลา 

4 เม็ด x4
เวลา 

13 ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 
500 มิลลิกรัม ทีเอฟดี พี-
ดับบลิว 

บริษัท ไทยเอฟดี 
จำกัด 

G 699/59   

 

500มิลลิกรัม/
แคปซูล 

9  2เม็ด x4 
เวลา 

4 เม็ด x4
เวลา 

14 ยาฟ้าทะลายโจร แคปซูล 
ตราเคเอ็มพี 

แก้วมังกรเภสัช จำกัด G 575/53 

 

500มิลลิกรัม/
แคปซูล 

8.5 2 เม็ด x4 
เวลา 

5 เม็ด x4
เวลา 



ลำดับ ชื่อการค้า/ชื่อเดิม ผู้ผลิต 
เลข

ทะเบียนยา 
รูปแบบ ปริมาณ 

ปริมาณ 
andrographolide 

(mg) 

ขนาดรับประทาน  

ต่ำสุด  
(60 mg/day) 

สูงสุด  
(180 mg/day) 

15 ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร 
ตราไทรทอง 

ซีโนฟาร์ม(ไทย) จำกัด G 431/53 

 

500 มิลลิกรัม/
แคปซูล 

8  2 เม็ด x4 
เวลา 

5 เม็ด x4
เวลา 

16 ยาฟ้าทะลายโจรชนิด
แคปซูล 

อ้วยอันโอสถ G 161/38 

 

350 มิลลิกรัม/
แคปซูล 

6  3 เม็ด x4 
เวลา 

6 เม็ด x4
เวลา 

17 
ยาฟ้าทะลายโจร แคปซูล 

บริษัท แก้วมังกรเภสัช 
จำกัด 

G 417/48 
 

350มิลลิกรัม/
แคปซูล 

5.9 
3 เม็ด x4 
เวลา 

6 เม็ด x4
เวลา 

18 
ฟ้าทะลายโจร แคปซูล 

บริษัท แก้วมังกรเภสัช 
จำกัด 

G 473/45 

 

350 มิลลิกรัม/
แคปซูล 

5.9 
3 เม็ด x4 
เวลา 

6 เม็ด x4
เวลา 

19 ยาฟ้าทะลายโจรสกัด
ชนิดเม็ดเคลือบ  
ตราดอกว่าน 

ขาวละออเภสัช จำกัด G 429/41 

 

500 มิลลิกรัม/เม็ด 5  3 เม็ด x4 
เวลา 

9 เม็ด x4
เวลา 

20 ยาฟาร์แทบ (โรงพยาบาล
ยันฮี) 

ยาอินไทย จำกัด G 494/60 

 

250 มิลลิกรัม/เม็ด 4.8 3 เม็ด x4 
เวลา 

9 เม็ด x4
เวลา 

201 ยาแคปซูลฟ้าทลายโจร ธันยพรสมุนไพร จำกัด G 293/45 

 

390 มิลลิกรัม/
แคปซูล 

4  3 เม็ด x4 
เวลา 

10 เม็ด x4
เวลา 

    ที่มาปริมาณสาร andrographolide (ตรวจด้วยเครื่อง HPLC) ต่อเม็ด จากข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่ขายอยู่ในปัจจุบัน 

ปริมาณสารสำคัญขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท เพราะความแตกต่างของวัตถุดิบและกระบวนการผลิต ถ้าหากต้องการสารสำคัญท่ีแน่นอน แนะนำให้ซื้อแบบสารสกัด 

 



 

หมายเหตุ  

คำแนะนำการใช้ยา  

- กรณีติดเชื้อ Covid-19 รับประทาน วันละ 60-180 mg แบ่งให้วันละ 3-4 เวลา ติดต่อกัน ไม่เกิน 5 วัน (ตามการแนะนำของ คู่มือการดูแลสุขภาพส 

หรับประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอก3 ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

จ.ปราจีนบุรี พ.ค 2564)  

วิธีการคำนวน สาร andrographolide  

กำหนดให้ต้องมีสาร andrographolide ไม่น้อยกว่า 1% w/w (ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติพ.ศ. 2562) ดังนั้น 

หากไม่ทราบปริมาณของสารสกัด ให้นำ จำนวนน้ำหนักของยา เช่น แคปซูล 500 มิลลิกรัม ให้คำนวน 500 x 1% = 5 mg ต่อ 1 แคปซูล  

 

ในการรวบรวมครั้งนี้ ผู้รับผิดชอบ ได้โทรสอบถาม ปริมาณ andrographolide จากบริษัทที่ผลิตโดยตรง (คุณธนวิชญ์ ตั้งธนชัยสกุล เจ้าหน้าที่อาวุโส 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี) และปรับปริมาณการรับประทาน/สอบทวนขนาดการใช้ โดย ภญ.จีรยา ธูปมงคล เจ้าหน้าที่อาวุโส 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก)  


