ฟ้ าทะลายโจร สามารถนํามาใช้ในสถานการณ์
COVID-19 ระบาด ได้จริงหรือ?
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ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ทีปรึกษาสํานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล

จากใจของผูเ้ ขียน ขออย่าให้สมุนไพรฟ้ าทะลายโจรขาดตลาด เกิดวิกฤตขาดแคลนเช่นเดียวกับ
หน้ากากอนามัย หรือเจลแอลกอฮอล์ ทังนีเพราะว่าสมุนไพรฟ้ าทะลายโจรเป็ นสมุนไพรตัวหนึงทีมี
ประโยชน์กบั ผูป้ ่ วยทีเป็ นหวัดธรรมดา ยังไม่มีข้อมูลที ชัดเจนทังจากกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่ วย
งานวิจยั ต่างๆ ว่ารักษาหรือป้ องการติดเชือ COVID-19 ได้
ถึงแม้ว่าเมือเดือนกุมภาพันธ์
จะมีขา่ วว่าทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้มกี ารแถลงข่าวเกียวกับการทดลองวิจยั "สารสกัดฟ้ าทะลายโจร"
ระบุวา่ ขณะนีนักวิทยาศาสตร์ไทยจากหลายหน่วยงาน ได้ร่วมกันทําการวิจยั ทดลองทางห้องปฏิบตั กิ าร
เพือหายาต้าน COVID-19 โดยการนํากลุ่มตัวอย่างทีเป็ นคนไทยสุขภาพดี คน รับประทานยา "สาร
สกัดฟ้ าทะลายโจร" และอยูใ่ นโรงพยาบาล วัน จากนันเอาเซรุ่มทีสกัดจากกลุ่มตัวอย่าง ไปใส่เชือ
ไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ (COVID- ) พบว่า "สารสกัดฟ้ าทะลายโจร" ของประเทศไทย สามารถยับยัง
การเจริญเติบโตของไวรัสในหลอดทดลองได้ ซึงทางกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะนําไปพัฒนาต่อยอดสู่
ยาฆ่าเชือไวรัสโคโรน่าสายพันธุใ์ หม่ หรือ COVID-19 ในผูป้ ่ วยต่อไป ซึงการศึกษานีถือได้วา่ เป็ น
การศึกษาครังแรกทีทดลองใช้ "สารสกัดฟ้ าทะลายโจร" กับ COVID- แต่ นันคือ การศึกษาในหลอด
ทดลองเท่านัน
แต่สมุนไพรฟ้ าทะลายโจรมีขอ้ มูลเชิงประจักษ์
ทังรายงานงานวิจยั แบบการวิเคราะห์อภิมาน
(meta-analysis) ทีรวบรวมและวิเคราะห์จากงานวิจยั ทางคลินิกแบบ randomized control trials หลาย
การศึกษา ได้แก่ การศึกษาในปี ค.ศ. 2017 ข้อมูลงานวิจยั แบบการวิเคราะห์อภิมานจาก 33 งานวิจยั
จํานวนผูป้ ่ วย ,
คน พบว่า กลุ่มทีได้รบั ฟ้ าทะลายโจรมีสว่ นช่วยรักษาอาการของโรคติดเชือ
เฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจ (acute respiratory tract infection) เช่น อาการไอ และเจ็บคอ ได้ดี
ขึน เมือเปรียบเทียบกับกลุ่มทีได้รบั ยาหลอก (placebo) การใช้ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรอย่างเดียว หรือ
ตํารับทีมีฟ้าทะลายโจรร่วมกับสมุนไพรอืน (เช่น Scutellaria baicalensis, Lonicera japonica, Forsythia
suspense, Aster trinervius) มีผลทําให้อาการต่าง ๆ ของโรคระบบทางเดินหายใจดีขนอย่
ึ างมีนยั สําคัญ
ทางสถิตเิ มือเปรียบเทียบกับกลุ่มทีได้รบั ยาหลอก หรือการรักษาตามอาการ (เช่น การได้รบั ยาแก้ไข้ ยา
ปฏิชวี นะ ยาแก้แพ้ ยาลดนํามูก ยาแก้ไอ) หรือการใช้สมุนไพรชนิดอืน ๆ และรูปแบบยาเม็ดขนาดเล็ก
(pilule) มีผลการรักษาได้ดกี ว่ายาเม็ด (tablet) นอกจากนีการใช้ฟ้าทะลายโจรอย่างเดียว หรือการใช้ฟ้า
ทะลายโจรร่วมกับการรักษาตามอาการ จะมีผลลดความถีและความรุนแรงของอาการต่าง ๆ (เช่น อาการ
ไอ เจ็บคอ ปวด ไข้) เมือเปรียบเทียบกับกลุ่มทีได้รบั การรักษาตามอาการ (1)

ทังนีในปี ค.ศ. 2012 ข้อมูลงานวิจยั แบบการวิเคราะห์อภิมานจาก 6 งานวิจยั (การทดลองแบบสุ่ม
และมีกลุ่มควบคุม randomized controlled trial: RCT) จํานวนผูป้ ่ วย 807 คน พบว่าผลิตภัณฑ์สารสกัด
ฟ้ าทะลายโจรร่วมกับสมุนไพรอืนในขนาดรับประทาน 31.5-200 มิลลิกรัม/วัน ระยะเวลารับประทาน 3-10
วัน มีผลช่วยลดความถีและความรุนแรงของอาการไอเนื องจากหวัด (common cold) และอาการอักเสบ
ของระบบทางเดินหายใจส่วนบน ได้ (2)
สารสําคัญ
สารสําคัญทีพบในฟ้ าทะลายโจรเป็ นสารกลุ่ม diterpenoid lactones ได้แก่ andrographolide
(AP),
14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide
(14-deoxy-11,12-didehydro-AP),
neoandrographolide (neo-AP) และ -deoxyandrographolide (14-deoxy-AP) เป็ นต้น (3) และสาร
กลุ่ม polysaccharides (arabinogalactan นําหนักโมเลกุล 109 kDa) (4)
ฤทธิ ทางเภสัชวิ ทยา (5)
สมุนไพรฟ้ าทะลายโจรมีฤทธิทางเภสัชวิทยาทีสนับสนุนการใช้ในโรคหวัดธรรมดา ได้แก่
1. ฤทธิแก้ไอ (antitussive): การศึกษาในหนูตะเภาพบว่า สาร arabinogalactan (109 kDa) มีฤทธิ
แก้ไอ
2. ฤทธิต้านการอักเสบและแก้ปวด (anti-inflammatory and analgesic): การศึกษาในหนูขาวพบว่า
สารสําคัญทีออกฤทธิคือ andrographolide และ neoandrographolide
3. ฤทธิต้านเชือไวรัสทีก่อเกิดโรค เช่น ไข้หวัดใหญ่ (influenza A) เป็ นการศึกษาในหลอดทดลอง
โดยสารทีออกฤทธิคือ สารกลุ่มแลคโตน
4. ฤทธิกระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กัน: การศึกษาในหลอดทดลองพบว่า สาร andrographolide เป็ นสารทีมี
ฤทธิกระตุน้ ระบบภูมคิ มุ้ กันโดยกระตุน้ การสร้าง antibodies และ macrophage phagocytosis การ
เพิมจํานวนของ lymphocytes และการสร้าง interleukin-2 (IL-2)
ขนาดรับประทาน
ตํารับยาฟ้ าทะลายโจรในงานวิจยั เกือบทังหมดจะเป็ นสารสกัดฟ้ าทะลายโจร ทีประกอบด้วย
สารสําคัญ andrographolide โดยขนาดรับประทานต่อวันเท่ากับ . มิลลิกรัม สําหรับโรคติดเชือ
เฉียบพลันในระบบหายใจส่วนต้น (Upper respiratory tract infection: URTI) ขนาด
มิลลิกรัม
สําหรับ โรคหลอดลมโป่ งพอง (bronchiectasis) และขนาดมากกว่า ,
มิลลิกรัม สําหรับโรคคอ
อักเสบ/ทอนซิลอักเสบ (pharyngo-tonsillitis) และระยะเวลารับประทานมีค่าเฉลียประมาณ -7 วัน ใน
กรณี URTI จะใช้เวลา วัน และ วัน สําหรับ bronchiectasis (1) มีบางรายงานวิจยั ขนาดรับประทาน
ต่อวันของสารสกัดฟ้ าทะลายโจรจะเป็ น . - มิลลิกรัม ระยะเวลารับประทาน 3–10 วัน (2)
ผลข้างเคียง
มีรายงานผลข้างเคียงของฟ้ าทะลายโจรพบว่า ไม่มผี ลข้างเคียงทีรุนแรง
เล็กน้อย เช่น คลืนไส้ อาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก ปวดศรีษะ ผืนแพ้ ( ,2)

แต่มผี ลข้างเคียง

ความเป็ นพิ ษ
การศึกษาความเป็ นพิษเฉียบพลันในหนู พบว่ามีค่า LD50 เท่ากับ 40 กรัม/กิโลกรัมนําหนักตัว (1)
รายงานของ The European Medicines Agency (EMA) กล่าวว่า สารสกัดฟ้ าทะลายโจรไม่ก่อ
พิษเฉียบพลันหรือก่อเกิดพิษต่อยีน (genotoxicity) แต่สารสกัดในขนาดสูงจะก่อเกิดพิษต่อระบบสืบพันธุ์
ในหนู ทําให้จาํ นวนอสุจลิ ดปริมาณและการเคลือนทีช้าลง (1)
งานวิจยั ความเป็ นพิษเฉียบพลันในประเทศไทย พบว่า การป้ อนสารสกัดแอลกอฮอล์ของใบฟ้ า
ทะลายโจร (ประกอบด้วย AP, 14-deoxy-11,12-didehydro-AP, neo-AP, และ -deoxy-AP ในปริมาณ
69.65, 30.48, 8.51, และ . มิลลิกรัม/กรัมนําหนักแห้ง ตามลําดับ) ให้กบั หนูถบี จักร มีคา่ LD50
มากกว่า 5 กรัม/กิโลกรัมนําหนักตัว แสดงว่าสารสกัดแอลกอฮอล์ไม่กอ่ เกิดพิษเฉียบพลัน (3)
คุณภาพของผลิ ตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรเป็ นเรืองสําคัญมาก จะเห็นได้ว่ารายงานวิจยั ต่าง ๆ จะเป็ น
การศึกษาของผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรในรูปสารสกัด โดยอาจจะเป็ นสารสกัดฟ้ าทะลายโจรเดียวหรือ
สารสกัดฟ้ าทะลายโจรร่วมกับสารสกัดสมุนไพรชนิดอืน ๆ ในเภสัชตํารับของประเทศไทย (Thai Herbal
Pharmacopoeia: THP) กําหนดให้วตั ถุดบิ ฟ้ าทะลายโจรจะต้องประกอบด้วยสารกลุ่มแลคโตนทังหมดไม่
น้อยกว่า 6% และปริมาณสาร andrographolide ไม่น้อยกว่า 1%
สรุป
ยังไม่มขี อ้ มูลเชิงประจักษ์ของฟ้ าทะลายโจรในการป้ องกันหรือรักษาโรคทีเกิดจากเชือ COVID19
แต่ฟ้าทะลายโจรมีขอ้ มูลทีสนับสนุนการใช้ป้องกันและรักษาอาการที เกิ ดจากหวัดธรรมดา
(common cold) เช่น อาการไอ เจ็บคอ มีไข้ ฉะนันขอให้คนไทยอย่าได้มกี ารกักตุนยาฟ้ าทะลายโจร จน
ทําให้ผปู้ ่ วยจากโรคหวัดธรรมดาไม่มฟี ้ าทะลายโจรใช้ หรือมีราคาทีสูงขึนมาก
ขอให้เราทุกคนป้ องกันตนเองโดย กิ นร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อย ๆ และรักษาสุขภาพให้
แข็งแรง โดยรับประทานอาหารเป็ นยา เช่น การรับประทานเห็ดชนิดต่าง ๆ ทีเป็ นอาหารและทีเป็ นยา
(ทังนีเนืองจากเห็ดเกือบทุกชนิดประกอบด้วยสารกลุ่ม beta-glucan ซึงมีงานวิจยั พบว่ามีฤทธิเสริมภูมิ
ต้านทานของร่างกาย) และการรับประทานผักพืนบ้านทีมีนํามันหอมระเหย เช่น ขมิน กระเพรา โหระพา
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