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ประธานวิทยาลยัเภสชักรรมสมนุไพรแห่งประเทศไทย 

ทีปรึกษาสาํนักงานข้อมลูสมนุไพร คณะเภสชัศาสตร ์มหิดล 

 

จากใจของผูเ้ขยีน ขออย่าใหส้มนุไพรฟ้าทะลายโจรขาดตลาด เกดิวกิฤตขาดแคลนเชน่เดียวกบั

หน้ากากอนามยั หรอืเจลแอลกอฮอล ์ ทงันเีพราะวา่สมนุไพรฟ้าทะลายโจรเป็นสมนุไพรตวัหนึงทมีี

ประโยชน์กบัผูป่้วยทเีป็นหวดัธรรมดา ยงัไม่มีข้อมลูทีชดัเจนทงัจากกระทรวงสาธารณสุข หรอืหน่วย

งานวจิยัต่างๆ ว่ารกัษาหรอืป้องการตดิเชอื COVID-19 ได ้

ถงึแมว้่าเมอืเดอืนกุมภาพนัธ ์  จะมขีา่วว่าทางกรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลอืก กระทรวงสาธารณสขุ ไดม้กีารแถลงขา่วเกยีวกบัการทดลองวจิยั "สารสกดัฟ้าทะลายโจร" 

ระบุวา่ขณะนีนักวทิยาศาสตรไ์ทยจากหลายหน่วยงาน ไดร้่วมกนัทาํการวจิยัทดลองทางหอ้งปฏบิตักิาร

เพอืหายาตา้น COVID-19 โดยการนํากลุ่มตวัอย่างทเีป็นคนไทยสุขภาพด ี  คน รบัประทานยา "สาร

สกดัฟ้าทะลายโจร" และอยูใ่นโรงพยาบาล  วนั จากนนัเอาเซรุ่มทสีกดัจากกลุ่มตวัอย่าง ไปใส่เชอื

ไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม่ (COVID- ) พบว่า "สารสกดัฟ้าทะลายโจร" ของประเทศไทย สามารถยบัยงั

การเจรญิเตบิโตของไวรสัในหลอดทดลองได ้ ซงึทางกรมการแพทยแ์ผนไทยฯ จะนําไปพฒันาต่อยอดสู่

ยาฆ่าเชอืไวรสัโคโรน่าสายพนัธุใ์หม ่ หรอื COVID-19 ในผูป่้วยต่อไป ซงึการศกึษานีถอืไดว้า่เป็น

การศกึษาครงัแรกททีดลองใช ้"สารสกดัฟ้าทะลายโจร" กบั COVID-   แต่นันคือ การศึกษาในหลอด

ทดลองเท่านัน 

แต่สมุนไพรฟ้าทะลายโจรมขีอ้มลูเชงิประจกัษ์ ทงัรายงานงานวจิยัแบบการวเิคราะหอ์ภมิาน 

(meta-analysis) ทรีวบรวมและวเิคราะหจ์ากงานวจิยัทางคลนิิกแบบ randomized control trials หลาย

การศกึษา ไดแ้ก่ การศกึษาในปีค.ศ. 2017 ขอ้มลูงานวจิยัแบบการวเิคราะหอ์ภมิานจาก 33 งานวจิยั 

จํานวนผูป่้วย ,  คน พบวา่ กลุ่มทไีดร้บัฟ้าทะลายโจรมสีว่นชว่ยรกัษาอาการของโรคตดิเชอื

เฉียบพลนัของระบบทางเดนิหายใจ (acute respiratory tract infection) เช่น อาการไอ และเจบ็คอ ได้ดี

ขนึ เมอืเปรยีบเทยีบกบักลุ่มทไีดร้บัยาหลอก (placebo) การใชผ้ลติภณัฑ์ฟ้าทะลายโจรอยา่งเดยีว หรอื

ตํารบัทมีฟ้ีาทะลายโจรรว่มกบัสมนุไพรอนื (เชน่ Scutellaria baicalensis, Lonicera japonica, Forsythia 

suspense, Aster trinervius) มผีลทาํใหอ้าการต่าง ๆ ของโรคระบบทางเดนิหายใจดขีนึอย่างมนียัสาํคญั

ทางสถติเิมอืเปรยีบเทยีบกบักลุ่มทไีดร้บัยาหลอก หรอืการรกัษาตามอาการ (เช่น การไดร้บั ยาแกไ้ข ้ยา

ปฏชิวีนะ ยาแกแ้พ ้ ยาลดนํามกู ยาแกไ้อ) หรอืการใชส้มนุไพรชนิดอนื ๆ และรปูแบบยาเมด็ขนาดเลก็ 

(pilule) มผีลการรกัษาไดด้กีว่ายาเมด็ (tablet) นอกจากนีการใชฟ้้าทะลายโจรอยา่งเดยีว หรอืการใชฟ้้า

ทะลายโจรร่วมกบัการรกัษาตามอาการ จะมผีลลดความถแีละความรุนแรงของอาการต่าง ๆ (เช่น อาการ

ไอ เจบ็คอ ปวด ไข)้ เมอืเปรยีบเทยีบกบักลุ่มทไีดร้บัการรกัษาตามอาการ (1) 



ทงันใีนปีค.ศ. 2012 ขอ้มลูงานวจิยัแบบการวเิคราะหอ์ภมิานจาก 6 งานวจิยั (การทดลองแบบสุ่ม

และมกีลุ่มควบคมุ randomized controlled trial: RCT) จาํนวนผูป่้วย 807 คน พบว่าผลติภณัฑส์ารสกดั

ฟ้าทะลายโจรร่วมกบัสมนุไพรอนืในขนาดรบัประทาน 31.5-200 มลิลกิรมั/วนั ระยะเวลารบัประทาน 3-10 

วนั มผีลช่วยลดความถแีละความรุนแรงของอาการไอเนืองจากหวดั (common cold) และอาการอกัเสบ

ของระบบทางเดนิหายใจสว่นบน ได ้(2)  

สารสาํคญั 

 สารสาํคญัทพีบในฟ้าทะลายโจรเป็นสารกลุ่ม diterpenoid lactones ไดแ้ก่ andrographolide 

(AP), 14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide (14-deoxy-11,12-didehydro-AP), 

neoandrographolide (neo-AP) และ -deoxyandrographolide (14-deoxy-AP) เป็นตน้ (3) และสาร

กลุ่ม polysaccharides (arabinogalactan นําหนักโมเลกุล 109 kDa) (4) 

ฤทธิทางเภสชัวิทยา (5) 

สมนุไพรฟ้าทะลายโจรมฤีทธทิางเภสชัวทิยาทสีนับสนุนการใชใ้นโรคหวดัธรรมดา ไดแ้ก่ 

 1. ฤทธแิกไ้อ (antitussive): การศกึษาในหนูตะเภาพบว่า สาร arabinogalactan (109 kDa)  มฤีทธิ

แกไ้อ 

 2. ฤทธติ้านการอกัเสบและแกป้วด (anti-inflammatory and analgesic): การศกึษาในหนูขาวพบว่า 

สารสาํคญัทอีอกฤทธคิอื andrographolide และ neoandrographolide 

 3. ฤทธติ้านเชอืไวรสัทกีอ่เกดิโรค เช่น ไขห้วดัใหญ ่ (influenza A) เป็นการศกึษาในหลอดทดลอง 

โดยสารทอีอกฤทธคิอื สารกลุ่มแลคโตน  

 4. ฤทธกิระตุน้ระบบภมูคิุม้กนั: การศกึษาในหลอดทดลองพบว่า สาร andrographolide เป็นสารทมีี

ฤทธกิระตุน้ระบบภมูคิุม้กนัโดยกระตุน้การสรา้ง antibodies และ macrophage phagocytosis การ

เพมิจํานวนของ lymphocytes และการสรา้ง interleukin-2 (IL-2) 

ขนาดรบัประทาน 

ตํารบัยาฟ้าทะลายโจรในงานวจิยัเกอืบทงัหมดจะเป็นสารสกดัฟ้าทะลายโจร ทปีระกอบดว้ย

สารสาํคญั andrographolide โดยขนาดรบัประทานต่อวนัเท่ากบั .  มลิลกิรมั สาํหรบัโรคตดิเชอื

เฉียบพลนัในระบบหายใจส่วนตน้ (Upper  respiratory tract infection: URTI) ขนาด  มลิลกิรมั 

สาํหรบั โรคหลอดลมโป่งพอง (bronchiectasis) และขนาดมากกว่า ,  มลิลกิรมั สาํหรบัโรคคอ

อกัเสบ/ทอนซลิอกัเสบ (pharyngo-tonsillitis) และระยะเวลารบัประทานมคี่าเฉลยีประมาณ -7 วนั ใน

กรณี URTI จะใชเ้วลา  วนั และ  วนั สาํหรบั bronchiectasis (1) มบีางรายงานวจิยั ขนาดรบัประทาน

ต่อวนัของสารสกดัฟ้าทะลายโจรจะเป็น . -  มลิลกิรมั ระยะเวลารบัประทาน 3–10 วนั (2) 

ผลขา้งเคียง 

มรีายงานผลขา้งเคยีงของฟ้าทะลายโจรพบว่า ไมม่ผีลขา้งเคยีงทรีนุแรง แต่มผีลขา้งเคยีง

เลก็น้อย เช่น คลนืไส ้อาเจยีน ทอ้งเสยี ทอ้งผูก ปวดศรษีะ ผนืแพ ้( ,2) 

 



ความเป็นพิษ 

 การศกึษาความเป็นพษิเฉยีบพลนัในหนู พบว่ามคี่า LD50 เทา่กบั 40 กรมั/กโิลกรมันําหนกัตวั (1) 

 รายงานของ The European Medicines Agency (EMA) กล่าวว่า สารสกดัฟ้าทะลายโจรไมก่่อ

พษิเฉียบพลนัหรอืกอ่เกดิพษิต่อยนี (genotoxicity) แต่สารสกดัในขนาดสงูจะกอ่เกดิพษิต่อระบบสบืพนัธุ์

ในหนู ทาํใหจ้าํนวนอสจุลิดปรมิาณและการเคลอืนทชีา้ลง (1) 

 งานวจิยัความเป็นพษิเฉยีบพลนัในประเทศไทย พบว่า การป้อนสารสกดัแอลกอฮอล์ของใบฟ้า

ทะลายโจร (ประกอบดว้ย AP, 14-deoxy-11,12-didehydro-AP, neo-AP, และ -deoxy-AP ในปรมิาณ 

69.65, 30.48, 8.51, และ .  มลิลกิรมั/กรมันําหนกัแหง้ ตามลําดบั) ใหก้บัหนูถบีจกัร มคีา่ LD50 

มากกวา่ 5 กรมั/กโิลกรมันําหนกัตวั แสดงว่าสารสกดัแอลกอฮอล์ไม่กอ่เกดิพษิเฉยีบพลนั (3) 

คณุภาพของผลิตภณัฑ์ฟ้าทะลายโจร 

 คุณภาพของผลติภณัฑฟ้์าทะลายโจรเป็นเรอืงสาํคญัมาก จะเหน็ไดว้่ารายงานวจิยัต่าง ๆ จะเป็น

การศกึษาของผลติภณัฑฟ้์าทะลายโจรในรปูสารสกดั โดยอาจจะเป็นสารสกดัฟ้าทะลายโจรเดยีวหรอื

สารสกดัฟ้าทะลายโจรรว่มกบัสารสกดัสมนุไพรชนดิอนื ๆ ในเภสชัตํารบัของประเทศไทย (Thai Herbal 

Pharmacopoeia: THP) กาํหนดใหว้ตัถุดบิฟ้าทะลายโจรจะตอ้งประกอบดว้ยสารกลุ่มแลคโตนทงัหมดไม่

น้อยกว่า 6% และปรมิาณสาร andrographolide ไมน้่อยกว่า 1% 

สรปุ 

 ยงัไม่มขีอ้มลูเชงิประจกัษ์ของฟ้าทะลายโจรในการป้องกนัหรอืรกัษาโรคทเีกดิจากเชอื COVID-

19 แต่ฟ้าทะลายโจรมขีอ้มลูทสีนบัสนุนการใช้ป้องกนัและรกัษาอาการทีเกิดจากหวดัธรรมดา 

(common cold) เช่น อาการไอ เจบ็คอ มไีข ้ฉะนนัขอใหค้นไทยอยา่ได้มกีารกกัตุนยาฟ้าทะลายโจร จน

ทาํใหผู้ป่้วยจากโรคหวดัธรรมดาไมม่ฟ้ีาทะลายโจรใช ้หรอืมรีาคาทสีงูขนึมาก  

 ขอใหเ้ราทกุคนป้องกนัตนเองโดย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมอืบ่อย ๆ และรกัษาสขุภาพให้

แขง็แรง โดยรบัประทานอาหารเป็นยา เช่น การรบัประทานเหด็ชนิดต่าง ๆ ทเีป็นอาหารและทเีป็นยา 

(ทงันเีนืองจากเหด็เกอืบทุกชนิดประกอบด้วยสารกลุ่ม beta-glucan ซงึมงีานวจิยัพบว่ามฤีทธเิสรมิภูมิ

ตา้นทานของรา่งกาย) และการรบัประทานผกัพนืบา้นทมีนํีามนัหอมระเหย เช่น ขมนิ กระเพรา โหระพา  
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