
การใชฟาทะลายโจรเพื่อรักษาโรคโควิด-19 

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ (4 มิถุนายน 2564) 
ภญ.กฤติยา ไชยนอก 

สํานักงานขอมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

จากที่มีการเพิ่มเติมรายละเอียดของการใชฟาทะลายโจรเพ่ือบรรเทาอาการของโรคหวัดและการใช

เพื่อรักษาโรคโควิด-19 ในประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแหงชาติดาน

สมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 และมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 138 ตอนพิเศษ 120 ง วันที่ 4 มิถุนายน 

2564 หนา 46 - 47) โดยมีรายละเอียดดังนี้ (1-2) 

ยาสารสกัดผงฟาทะลายโจร ที่มี andrographolide ไมนอยกวารอยละ 4 โดยน้ําหนัก (w/w) 

รูปแบบยา: ยาแคปซลู (Capsule) ยาเม็ด (Tablet) 

บัญชี 1 (1.1)* 

เงื่อนไข  

1. ใชสําหรับบรรเทาอาการของโรคหวัด (common cold) เชน ไอ เจ็บคอ น้ํามูกไหล มีไข 

2. รับประทานในขนาดยาท่ีมีปริมาณ andrographolide 60 - 120 มิลลิกรัมตอวัน โดยแบงให

วันละ 3 คร้ัง 

ยาสารสกัดจากฟาทะลายโจร  

รูปแบบยา: ยาแคปซลู (Capsule) ยาเม็ด (Tablet) 

ไมระบุบัญชี* (สั่งจายโดยแพทยเวชกรรม เนื่องจากโรคโควิด 19 ตองไดรับการวินิจฉัยโดยแพทย) 

เงื่อนไข 

1. ใชกับผูปวยโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงนอย เพ่ือลดการเกิดโรคท่ีรนุแรง 

2. เฉพาะผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide 

3. รับประทานในขนาดยาท่ีมีปริมาณ andrographolide 180 มิลลิกรมัตอวัน โดยแบงใหวันละ 

3 ครั้ง 

4. ใชไดโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใชอยางเปนระบบ 

ยาจากผงฟาทะลายโจร  

รูปแบบยา: ยาแคปซูล (Capsule) ยาเม็ด (Tablet) 

ไมระบุบัญชี* (สั่งจายโดยแพทยเวชกรรม เนื่องจากโรคโควิด 19 ตองไดรับการวินิจฉัยโดยแพทย) 

เงื่อนไข  



1. ใชกับผูปวยโรคโควิด 19 ที่มีความรุนแรงนอย เพ่ือลดการเกิดโรคท่ีรนุแรง 

2. เฉพาะผลิตภัณฑสําเร็จรูปที่มีการควบคุมปริมาณ andrographolide 

3. รับประทานในขนาดยาท่ีมีปริมาณ andrographolide 180 มิลลิกรมัตอวัน โดยแบงใหวันละ 

3 ครั้ง 

4. ใชไดโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 

5. มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใชอยางเปนระบบ 

* รายการยาจากสมุนไพรท่ีเปนเภสัชตํารับโรงพยาบาล (รพ.) ที่ไดรับการยกเวนตามกฎหมาย หรือ

เปนไปตามโครงการที่ไดรับอนุมัติโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแหงชาติดานสมุนไพร ประกอบดวย

บัญชียอย 3 บัญชี ไดแก บัญชี 1 บัญชี 2 และบัญชี 3 (3) 

บัญชี 1 หมายความวา รายการยาที่ใชในการปองกันและแกไขปญหาสุขภาพ มีหลักฐานที่สนับสนุน

การใชตามสรรพคุณ หรือขอบงใช (indication) มีประสบการณการใชในประเทศไทยอยางพอเพียง สามารถใช

ในสถานพยาบาล โดยแบงเปน 

1.1 ไมมีเงื่อนไขการใช 

1.2 มีเงื่อนไขการใช เชน คุณสมบัติของแพทยผูสั่งใช ระดับสถานพยาบาล 

บัญชี 2 หมายความวา รายการยาท่ีตองใชโดยแพทยแผนไทย หรือผูที่ได รับมอบหมายจาก

ผูอํานวยการของสถานพยาบาลนั้นๆ โดยใชองคความรูการแพทยแผนไทย มีลักษณะดังนี้ 

1. อาศัยการวินิจฉัยและพิจารณาสั่งใชยาโดยใชองคความรูการแพทยแผนไทย 

2. เปนยาที่ใชตามสรรพคุณการแพทยแผนไทย 

3. มีหลักฐานสนับสนุนการใชตามสรรพคุณ หรือขอบงใชที่คอนขางจํากัด 

4. สถานพยาบาลตองมีระบบกํากับประเมินและตรวจสอบการใชยา โดยตองเก็บขอมูลการใชยา

เหลานี้เพ่ือตรวจสอบในอนาคต 

บัญชี 3 หมายความวา รายการยาสําหรับโครงการพิเศษของหนวยงานของรัฐ มีองคประกอบตอไปนี้ 

1. มีหนวยงานรบัผิดชอบท้ังโครงการและงบประมาณ 

2. นําเสนอรางโครงการเปนลายลักษณอักษร 

3. ระบุรายละเอียดของโครงการ 

3.1 มีวัตถุประสงค 

3.2 วิธีการดําเนินโครงการ 

3.3 กําหนดระยะเวลาเร่ิมตน-สิ้นสุดโครงการชัดเจน 

3.4 มีการกําหนดวิธีใชยา 

3.5 มีแนวทางการตดิตามประเมินผลการใชยา 

เบื้องตนจะเห็นวา สารสกัดจากฟาทะลายโจรและผงฟาทะลายโจร ในขนาดและวิธีการใชที่ระบุตาม

ประกาศฯ สามารถใชเพ่ือการรักษาโรคโควิด-19 ท่ีมีความรุนแรงนอยในรายที่มีการติดเชื้อแลวเพ่ือลดการเกิด



โรคที่รุนแรงได แตยังไมมีการรายงานวาสามารถใชเพ่ือการปองกันโรคได จึงไมควรซื้อมากักตุน อยางไรก็ตาม 

คาดวาขอมูลตางๆ ยังอยูในระหวางการศึกษาและวิจัยอยางเรงดวน ซึ่งยังคงตองติดตามรายละเอียดอยาง

ใกลชิด หากมีความคืบหนาเพ่ิมเติม ทางสํานักงานขอมูลสมุนไพรจะรบีนํามาแจงใหทุกทานทราบคะ  

ทานสามารถอานขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับฟาทะลายโจรกับโรคโควิด-19 ไดตาม Link ในเอกสารอางอิง

ดานลางคะ (4-5) 

เอกสารอางอิง 

1. มีผลใชบังคับแลว!! ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เร่ือง บัญชียาหลักแหงชาติดาน

สมุนไพร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 [อินเทอรเน็ต].ศูนยขอมูลขาวสารดานเวชภัณฑ กระทรวง

สาธารณสุข; 2564 [เขาถึงเมื่อ 11 มิ.ย. 2564]. เขาถึงไดจาก: 

http://dmsic.moph.go.th/index/detail/8663 

2. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแหงชาติดานสมุนไพร (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2564 [อินเทอรเน็ต]. คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ; 2564 [เขาถึงเมื่อ 11 มิ.ย. 2564]. 

เขาถึงไดจาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/120/T_0046.PDF 

3. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแหงชาติดานสมุนไพร พ.ศ. 2564 

[อินเทอรเน็ต]. คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ; 2564 [เขาถึงเม่ือ 14 มิ.ย. 2564]. เขาถึงได

จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/103/T_0060.PDF 

4. นพมาศ สุนทรเจริญนนท. ฟาทะลายโจร สามารถนํามาใชในสถานการณ COVID-19 ระบาด ไดจริง

หรอื? [อินเทอรเน็ต]. 2563 [เขาถึงเม่ือ 11 มิ.ย. 2564]. เขาถึงไดจาก: 

https://pharmacy.mahidol.ac.th/knowledge/files/0484.pdf 

5. นพมาศ สุนทรเจริญนนท. บทความเผยแพรความรูสูประชาชน: ฟาทะลายโจร ยังไมมีหลักฐาน

ปองกันรักษาโควิด-19 โคโรนาไวรัสได [อินเทอรเน็ต]. 2563 [เขาถึงเมื่อ 11 มิ.ย. 2564]. เขาถึงได

จาก: 

https://pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/484/%E0%B8%9F%E0%B9%89

%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%

B9%82%E0%B8%88%E0%B8%A3-

%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94-19/ 


