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ฟ้าทะลายโจรร ักษาโควิด-19: ข้อควรระวังการใช้

ศาสตราจารย ์ ดร. ภญ. มาลิน อ ังสุร ังษี
อุปนายก สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย

ตามศาสตร ์การแพทย ์แผนไทย “ฟ้าทะลายโจร”
่ รสขม อยูใ่ นกลุม
- จัดเป็ นสมุนไพรทีมี
่ ยาเย็น
- มีสรรพคุณทางการแพทย ์แผนไทย ใช ้บรรเทาอาการไข ้หวัด แก ้ไอและเจ็บคอ
่ ้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (บัญชียาจากสมุนไพร)
- เป็ นสมุนไพรทีได
่
กระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบยาเดียว
คาเตือนการใช้
- หากใช ้ติดต่อกันเป็ นเวลานาน อาจทาให ้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรง
้
- หากใช ้ฟ้ าทะลายโจรติดต่อกัน 3 วัน แล ้วไม่หาย หรือ มีอาการรุนแรงขึนระหว่
างใช ้ ควร
หยุดใช ้ และพบแพทย ์
่ กระบวนการเมตาบอลิซมึ ผ่านเอนซ ัยม ์กลุม
- ควรระวังการใช ้ร่วมกับยาทีมี
่ cytochrome
้
P450 (CYP) เนื่ องจากฟ้ าทะลายโจรมีฤทธิยั์ บยังเอนซ
ัยม ์ CYP1A2, CYP2C9 และ
CYP3A4
อาการไม่พงึ ประสงค ์จากการใช้
่ ้ เบืออาหาร
่
- อาจทาให ้เกิดอาการผิดปกติ เช่น ปวดท ้อง ท ้องเดิน คลืนไส
วิงเวียนศีรษะ ใจ
่ เกิดลมพิษ ฯลฯ
สัน

แอดโดรกราโฟไลด ์
(andrographolide)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันแล้ว ฟ้าทะลายโจรมีสาร "แอนโดร
่ านวนของเชือ้
้
มจ
กราโฟไลด ์" ต้านโควิดผงบด
-19 ได้ ด้วยการยับยังการเพิ
สารสกัด
่
ไวร ัส-19 ทีจะเข้
าสู เ่ ซลล ์ในร่างกาย
หยาบ

บริสุทธิ ์

穿心莲内酯类制剂抗新型冠状病毒肺炎的相关理论依据和作用特点
蔡楠 李云鹃 周桂荣 辛辰 谢静 周洪浩 缪兴龙 周水平 何毅 王成
2019年12月以来，新型冠状病毒肺炎（COVID-19）在中国迅速蔓延。中华人
民共和国国家卫生健康委员会及各地相关部门陆续发布多个针对 COVID-19的
诊疗方案。部分方案推荐喜炎平注射液用于COVID-19的临床治疗。该药的有
效成分为穿心莲内酯总磺化物，为穿心莲内酯的衍生物。其具有清热解毒、
抗菌消炎等功能，对包括病毒性肺炎、上呼吸道感染在内的呼吸系统疾病疗
效确切，且积累了大量临床数据。穿心莲内酯在COVID-19治疗中具有潜在的
抗病毒作用，且能降低患者炎症水平，改善呼吸道症状，抑制并发细菌感染
，提升机体免疫力。同时亦不会带来激素类药物的免疫抑制作用，不良反应
发生率低。除此之外，穿心莲内酯有一定的保肝作用和治疗心血管疾病的临
床使用经验，提示其可能会对由COVID-19引发的肝损伤、心脏损伤以及药物
性肝损伤有一定的保护作用，但还有待临床进一步验证。对穿心莲内酯的药
理作用和临床应用进行总结梳理，从中医角度分析COVID-19的病因病机和辨
证治法，为穿心莲内酯用于COVID-19的治疗提供理论基础。

Theoretical Basis and Effect Characteristics of Andrographolide against COVID-19
CAI Nan, LI Yun-juan, ZHOU Gui-rong, XIN Chen, XIE Jing, ZHOU Hong-hao,
MIAO Xing-long, ZHOU Shui-ping, HE Yi, WANG Cheng
Since December 2019, coronavirus disease 2019 (COVID-19) has spread rapidly in China. National Health
Commission of the People's Republic of China and local departments have released a number of diagnosis
and treatment plans for COVID-19. Some plans recommend Xiyanping Injection for the clinical treatment
of COVID-19. The active component of the drug is the total sulfonate of andrographolide, which is a
derivative of andrographolide. This paper summarized the pharmacological action and clinical application
of andrographolide, and proposed that it has the functions of clearing heat and detoxification, antibacterial and anti-inflammatory, and definite therapeutic effect on respiratory system diseases including
viral pneumonia and upper respiratory tract infection, and a large number of clinical data have been
accumulated. Andrographolide has a potential antiviral effect on the treatment of COVID-19, and can
reduce the level of inflammation in patients, improve respiratory symptoms, inhibit concurrent bacterial
infection, and improve the body immunity. At the same time, it will not bring the immunosuppressive
effect of hormone drugs, and the incidence of adverse reactions is low. In addition, andrographolide has
certain hepatoprotective effects and clinical value for treating cardiovascular diseases in clinical
experience, suggesting that it may have some protective effects on drug-induced liver injury, heart injury
and liver injury caused by durgs against COVID-19, but further clinical verification is needed. The
pharmacological action and clinical application of andrographolide are summarized. This paper also
analyzes the etiology, pathogenesis and dialectical treatment of COVID-19 from the perspective of
traditional Chinese medicine, and points out that the treatment of COVID-19 with andrographolide
is consistent with the theory of traditional Chinese medicine.

Researchers at the Nigerian Institute for Pharmaceutical
Research and Development (NIPRD) have discovered an
immune-modulatory phytomedicine from the plant
Andrographis paniculata.
Although the Federal Ministry of Health has refused to
invest in clinical trials of the plant since it proved
effective against COVID-19, it is on record that Thailand
in January 2021 approved A. paniculata for the
management of COVID-19 infection.
In conclusion, the study provided experimental
evidence in favour of A. paniculata and
andrographolide for further development as a
monotherapy or in combination with other effective
drugs against SARS-CoV–infection
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Effect of ethanolic extracts of Andrographis paniculata on various parameters
in Swiss albino mice after oral subacute treatments

Possible Side Effects
Andrographis may trigger adverse effects like headache, fatigue, allergic reactions, nausea, and diarrhea.7
Anyone using medications (including blood-thinning drugs, blood pressure medicines, and chemotherapy drugs) should
consult a physician before using Andrographis.
Andrographis should not be administered intravenously. Acute kidney injury has occurred after intravenous use of
Andrographis compounds.
Due to a lack of research, little is known about the safety of using Andrographis. It's important to keep in mind that
supplements haven't been tested for safety and dietary supplements are largely unregulated. In some cases, the product
may deliver doses that differ from the specified amount for each herb. In other cases, the product may be contaminated
with other substances such as metals.
Also, the safety of supplements in pregnant women, nursing mothers, children, and those with medical conditions or who
are taking medications has not been established.

ผลข้างเคียง
่
- ถ้ากินในขนาดและเวลาทีเหมาะสม
จะปลอดภัยมาก
่
่
่ ้อาเจียน อ่อนเพลีย
- ผลข ้างเคียงทีอาจพบได
้ เช่น มวนท ้อง ท ้องเดิน เบืออาหาร
คลืนไส
วิงเวียนศีรษะ ฯลฯ

้
่
- ถ ้ากินขนาดสูง หรือระยะนาน อาจพบปัญหาต่อมนาเหลื
องโต การแพ ้ทีรุ่ นแรง เพิมผล
ข ้างเคียงในผูป้ ่ วยโรคตับและไต ฯลฯ

ข้อควรระวังการใช้
- ระวังการใช้ในเด็ก เพราะยังไม่มข
ี ้อมูลความปลอดภัยเพียงพอสาหรับการใช ้ในเด็ กเล็ก
่ นาหนั
้
่ ่ งของ
สาหร ับ เด็กอายุ 7-12 ขวบ ทีมี
กน้อยกว่า 40 กก. อาจพิจารณาให ้ใช ้ขนาดครึงหนึ
้
ผูห้ ญ่ ถ ้านาหนั
กมากกว่า 40 กก. ใช ้ขนาดเท่าผูใ้ หญ่ได ้
่
์
- ระวังหรือห้ามใช้ก ับยาทีจะเสริ
มฤทธิจากปฏิ
ก ิรย
ิ าต่อก ันระหว่างยา (herb-drug
่ ฤทธิลดความ
์
interaction) หรือระหว่างสมุนไพร (herb-herb interaction) เช่น พวกทีมี
่
ดันเลือด มีกระบวนการเปลียนแปลงโมเลกุ
ลผ่าน cytochromes 450 ฯลฯ
- ระวังการใช้ในผู ท
้ มี
ี่ บุตรยาก เพราะมีการพบว่าแอนโดรกราโฟไลด ์ กระทบกับการสืบพันธุ ์
ในสัตว ์ แม้ยงั ไม่มข
ี ้อมูลพบในคน
- ระวังการใช้ในผู ท
้ เป็
ี่ นโรคภู มต
ิ า้ นทานต่อตนเอง (auto-immune disease) เช่น
systemic lupus erythematosus (SLE), rheumatoid arthritis (RA) ฯลฯ เพราะแอน่
่ มขึ
่ นได
้ ้
โดรกราโฟไลด ์ อาจเพิมการท
างานของระบบภูมค
ิ ุ ้มกัน ส่งผลต่อการเกิดอาการโรคทีเพิ
- ระวังการใช้ในผู ท
้ เลื
ี่ อดไหลหยุดยาก เพราะแอนโดรกราโฟไลด ์อาจทาให ้การการแข็งตัว
่
่ อการเกิดเลือดออกได ้
ของเลือดลดลง เพิมความเสี
ยงต่
- ระวังการใช้ในผู ท
้ มี
ี่ ความดันเลือดต่า เพราะแอนโดรกราโฟไลด ์และอนุ พน
ั ธ ์ อาจทาให ้
ความดันเลือดต่าลงอีก

Antihypertensive drug

ปฏิก ิรย
ิ าต่อกันระหว่างยา และระหว่างสมุนไพร
- ร่วมกับยาลดความดัน เช่น Iosartan, captopril, furosemide,
valsartan, amlodipine, enalapril, hydrochlorothiazide, diltiazem
้ นไพรทีมี
่ ฤทธิแบบนี
์
้ อาจเกิดการเสริมฤทธิท์ าให ้ความดันเลือด
ฯลฯ รวมทังสมุ
ลงต่าเกินไป เพราะฟ้ าทะลายโจรลดความดันได ้
- ร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือด (anticoagulants) ยาต ้านการ
่ อด
เกาะกลุม
่ ของเกล็ดเลือด (antiplatelets) และยาสลายลิมเลื
(thrombolytic agents) เช่น aspirin, diclofenac, clopidogrel,
warfarin, ibuprofen, naproxen, dalteparin, enoxaparin, heparin
้ นพรทีมี
่ ฤทธิแบบนี
์
้ อาจเกิดการเสริมฤทธิท์ าให ้การแข็งตัวเลือด
ฯลฯ รวมทังสมุ
่
่
ช ้าลง เพิมความเสี
ยงของเลื
อดออก เกิดภาวะฟกชา้ เพราะมีงานวิจยั พบว่าฟ้ า
ทะลายโจรทาให้การแข็งตัวของเลือดช ้าลง
่
ซม
ึ ผ่านเอนซ ัยม ์ cytochrome
- ร่วมกับยาทีกระบวนการเมตาบอลิ
้ นไพร
P450 (CYP) เช่น codeine, fentanyl, methadone ฯลฯ รวมทังสมุ
่ กระบวนการแบบนี ้ เพราะฟ้ าทะลายโจรยับยัง้ CYP บางชนิ ด อาจเสียงต่
่ อ
ทีมี
่ น้ หรือประสิทธิภาพการออกฤทธิลดลง
์
การเกิดอาการข ้างเคียงเพิมขึ

ข้อห้ามการใช้
่ี ้
- ห ้ามใช ้ในผูท้ แพ
้
้
่ อเกิดการแท ้ง
- ห ้ามใช ้ในหญิงตังครรถ
์/กาลังจะตังครรถ
์ เพราะอาจทาให ้มดลูกบีบตัว ซึงก่
หรือเด็กคลอดก่อนกาหนด
่
้
- ห ้ามใช ้ในหญิงให ้นมบุตร เพราะยังไม่มข
ี ้อมูลเกียวกั
บการขับของสารออกทางนานม
และ
่
ความปลอดภัยในเด็กทารก จึงควรหลีกเลียงการใช
้

ข้อปฏิบต
ั ห
ิ ลังพบอาการไม่พงึ ประสงค ์
่
- การใช ้ขนาดสูงหรือติดต่อกันนานเกินไป อาจส่งผลให ้ร่างกายไม่มเี รียวแรง
โดยเฉพาะแขน
่
และขา และยังรวมถึงมีอาการมือเท ้าชา ควรหยุดใช ้เมือโรคที
ร่ ักษาดีขน
ึ ้ หรือถ ้าจาเป็ นต ้องใช ้
ต่อเนื่ อง ควรหยุดใช ้เป็ นช่วง ๆ
่ าหนด หรือใช ้ร่วมกับยา/สมุนไพรบางชนิ ด ทีอาจมี
่
- การใช ้ขนาดสูงหรือเกินกว่าทีก
ผล
่ ักษาเท่านั้น ถ ้าจาเป็ นต ้องใช ้
กระทบต่อเอนซ ้ยม ์และการทางานของตับ แนะนาให ้ใช ้เพือร
ต่อเนื่ อง ควรตรวจการทางานของตับอย่างสม่าเสมอ
่ ลมพิษ หน้าบวม ฯลฯ ให ้หยุดใช ้ทันที กินยาแก ้แพ ้ แต่ถ ้าอาการมาก
- การแพ ้ เช่น เกิดผืน
ให ้พบแพทย ์ทันที และห ้ามใช ้อีก
่ ท
่ าให ้มีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ ความดันต่า ให ้นั่งหรือนอนพัก อาการ
- การเกิดผลอืนที
จะดีขนใน
ึ้
30 นาที

ข้อคานึ งในการกินยาฟ้าทะลายโจร”ต้านโควิด”
่ ้นหรือไม่มอ
้
่
ี าการรุนแรง
้วในระยะเริมต
ดเชือแล
กินเมือทราบผลติ
่ านการขึนทะเบี
้
เลือกกินชนิ ดทีผ่
ยน อย. และมีป ริมาณแอนโดรกราโฟไลด ์แสดงไว ้
่ นให ้ได ้ 180 มก./วัน แบ่งกินวันละ 3-4 ครง้ั ติดต่อกันไม่เกิน 5 วัน
เพือกิ
่
ไม่กน
ิ ปริมาณสูงหรือต่อเนื่ องนานเกินกว่าทีแนะน
าให ้ใช ้ต ้านโควิด (แอนโดรกราโฟไลด ์ 180 มก./วัน ไม่เกิน 5 วัน)
่ ้ามกินฟ้ าทะลายโจร เช่น ผูท้ แพ
่ี ้ หญิงตังครรถ
้
ไม่ใช ้ในกลุม
่ ทีห
์ หญิงให ้นมบุตร
เด็กเล็ก ฯลฯ
่ ฤทธิลด
์
ต ้องไม่กน
ิ หรือระวังการกินร่วมกับยา/สมุนไพรบางชนิ ด เช่น พวกทีมี
่ ฯลฯ
ความดันเลือด กันเลือดเป็ นลิม
กินแล ้วมีผลข ้างเคียง ควรหยุด แล ้วปรึกษาแพทย ์

่ กินแอนโดรกราโฟไลด ์ในปริมาณ 60 มก/วัน ติดต่อกันไม่เกิน 3 วัน
ร ักษาหวัดหรืออาการอืน

“สมุนไพร ถ ้าใช ้เป็ นอาหารก็ต ้องปรุงเป็ นอาหาร ถ ้าใช ้เป็ นยาก็ต ้องใช ้เป็ นตารับยา”
“การกินในรูปแบบคล ้ายยา หรือสารสกัด มักเผลอกินได ้ง่าย ควรระวัง และเว ้นช่วงห่างการ
่ มี
่ ผลแบบเดียวกับทีต
่ ้องการ”
กิน หรือกินสลับกับสมุนไพรอืนที
่
้ั ้น
”จะภูมป
ิ ัญญาการแพทย ์แผนไทย หรือการแพทย ์แผนปัจจุบน
ั อะไรทีมากเกิ
นไป ก็ไม่ดท
ี งนั
เพราะมันเสียสมดุล คาว่า สุขภาพ คือ ดุลยภาพของร่างกาย จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ
หรือ ความสมดุลของธาตุ ตรีธาตุและเบญจขันธ ์”
นพ.พิเชฐ บัญญัต ิ
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย ์
เลขาธิการสมาคมเวชกรรมไทย
อดีตนายกสภาการแพทย ์แผนไทย
29/7/2564
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