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ฟ้าทะลายโจรรกัษาโควดิ-19: ขอ้ควรระวงัการใช้



ตามศาสตรก์ารแพทยแ์ผนไทย “ฟ้าทะลายโจร” 
- จดัเป็นสมุนไพรทีม่รีสขม อยูใ่นกลุม่ยาเย็น 
- มสีรรพคณุทางการแพทยแ์ผนไทย ใชบ้รรเทาอาการไขห้วดั แกไ้อและเจ็บคอ 
- เป็นสมุนไพรทีไ่ดร้บัการบรรจใุนบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 (บญัชยีาจากสมุนไพร) 
กระทรวงสาธารณสขุ ในรปูแบบยาเดีย่ว
ค าเตอืนการใช้
- หากใชต้ดิตอ่กนัเป็นเวลานาน อาจท าใหแ้ขนขามอีาการชาหรอืออ่นแรง
- หากใชฟ้้าทะลายโจรตดิตอ่กนั 3 วนั แลว้ไม่หาย หรอื มอีาการรนุแรงขึน้ระหวา่งใช ้ ควร
หยดุใช ้และพบแพทย ์
- ควรระวงัการใชร้ว่มกบัยาทีม่กีระบวนการเมตาบอลซิมึผ่านเอนซยัมก์ลุม่ cytochrome 
P450 (CYP) เน่ืองจากฟ้าทะลายโจรมฤีทธิย์บัยัง้เอนซยัม ์CYP1A2, CYP2C9 และ
CYP3A4 
อาการไมพ่งึประสงคจ์ากการใช้
- อาจท าใหเ้กดิอาการผดิปกต ิเชน่ ปวดทอ้ง ทอ้งเดนิ คลืน่ไส ้เบือ่อาหาร วงิเวยีนศรีษะ ใจ
สัน่ เกดิลมพษิ ฯลฯ



ปลดักระทรวงสาธารณสุข ยนืยนัแลว้ ฟ้าทะลายโจรมสีาร "แอนโดร 
กราโฟไลด"์ ตา้นโควดิ-19 ได ้ดว้ยการยบัย ัง้การเพิม่จ านวนของเชือ้
ไวรสั-19 ทีจ่ะเขา้สูเ่ซลลใ์นรา่งกาย

ผงบด

แอดโดรกราโฟไลด ์
(andrographolide)

สารสกดั

หยาบ บรสุิทธิ ์



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

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。

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



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, anti-
bacterial 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





(การสกดั)

(แอนโดรกราโฟไลด)์

ทดสอบผลทางจลุชวีวทิยา

ทดสอบผลทางชวีภาพ
(ฟ้าทะลายโจร)





?!







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.



ผลขา้งเคยีง
- ถา้กนิในขนาดและเวลาทีเ่หมาะสม จะปลอดภยัมาก 
- ผลขา้งเคยีงทีอ่าจพบได ้เชน่ มวนทอ้ง ทอ้งเดนิ เบือ่อาหาร คลืน่ไสอ้าเจยีน ออ่นเพลยี

วงิเวยีนศรีษะ ฯลฯ 

- ถา้กนิขนาดสงู หรอืระยะนาน อาจพบปัญหาตอ่มน า้เหลอืงโต การแพท้ีร่นุแรง เพิม่ผล
ขา้งเคยีงในผูป่้วยโรคตบัและไต ฯลฯ



ขอ้ควรระวงัการใช้
- ระวงัการใชใ้นเด็ก เพราะยงัไม่มขีอ้มูลความปลอดภยัเพยีงพอส าหรบัการใชใ้นเด็กเล็ก 
ส าหรบั เด็กอาย ุ7-12 ขวบ ทีม่นี า้หนักนอ้ยกวา่ 40 กก. อาจพจิารณาใหใ้ชข้นาดครึง่หน่ึงของ
ผูห้ญ่ ถา้น า้หนักมากกวา่ 40 กก. ใชข้นาดเท่าผูใ้หญ่ได ้
- ระวงัหรอืหา้มใชก้บัยาทีจ่ะเสรมิฤทธิจ์ากปฏกิิรยิาต่อกนัระหว่างยา (herb-drug 
interaction) หรอืระหว่างสมุนไพร (herb-herb interaction) เชน่ พวกทีม่ฤีทธิล์ดความ
ดนัเลอืด มกีระบวนการเปลีย่นแปลงโมเลกลุผ่าน cytochromes 450 ฯลฯ
- ระวงัการใชใ้นผูท้ีม่บุีตรยาก เพราะมกีารพบวา่แอนโดรกราโฟไลด ์กระทบกบัการสบืพนัธุ ์
ในสตัว ์แมย้งัไม่มขีอ้มูลพบในคน
- ระวงัการใชใ้นผูท้ีเ่ป็นโรคภูมติา้นทานต่อตนเอง (auto-immune disease) เชน่  
systemic lupus erythematosus (SLE), rheumatoid arthritis (RA) ฯลฯ เพราะแอน-
โดรกราโฟไลด ์อาจเพิม่การท างานของระบบภมูคิุม้กนั สง่ผลตอ่การเกดิอาการโรคทีเ่พิม่ขึน้ได ้
- ระวงัการใชใ้นผูท้ีเ่ลอืดไหลหยุดยาก เพราะแอนโดรกราโฟไลดอ์าจท าใหก้ารการแข็งตวั
ของเลอืดลดลง เพิม่ความเสีย่งตอ่การเกดิเลอืดออกได ้ 
- ระวงัการใชใ้นผูท้ีม่คีวามดนัเลอืดต ่า เพราะแอนโดรกราโฟไลดแ์ละอนุพนัธ ์อาจท าให ้
ความดนัเลอืดต ่าลงอกี



ปฏกิิรยิาต่อกนัระหวา่งยา และระหว่างสมุนไพร
- รว่มกบัยาลดความดนั เชน่ Iosartan, captopril, furosemide, 
valsartan, amlodipine, enalapril, hydrochlorothiazide, diltiazem 
ฯลฯ รวมทัง้สมุนไพรทีม่ฤีทธิแ์บบนี ้อาจเกดิการเสรมิฤทธิท์ าใหค้วามดนัเลอืด
ลงต ่าเกนิไป เพราะฟ้าทะลายโจรลดความดนัได ้
- รว่มกบัยาตา้นการแข็งตวัของเลอืด (anticoagulants) ยาตา้นการ
เกาะกลุม่ของเกล็ดเลอืด (antiplatelets) และยาสลายลิม่เลอืด 
(thrombolytic agents) เชน่ aspirin, diclofenac, clopidogrel, 
warfarin, ibuprofen, naproxen, dalteparin, enoxaparin, heparin 
ฯลฯ รวมทัง้สมุนพรทีม่ฤีทธิแ์บบนี ้อาจเกดิการเสรมิฤทธิท์ าใหก้ารแข็งตวัเลอืด
ชา้ลง เพิม่ความเสีย่งของเลอืดออก เกดิภาวะฟกช า้ เพราะมงีานวจิยัพบวา่ฟ้า
ทะลายโจรท าใหก้ารแข็งตวัของเลอืดชา้ลง
- รว่มกบัยาทีก่ระบวนการเมตาบอลซิมึผ่านเอนซยัม ์cytochrome 
P450 (CYP) เชน่ codeine, fentanyl, methadone ฯลฯ รวมทัง้สมุนไพร
ทีม่กีระบวนการแบบนี ้เพราะฟ้าทะลายโจรยบัยัง้ CYP บางชนิด อาจเสีย่งตอ่
การเกดิอาการขา้งเคยีงเพิม่ขึน้ หรอืประสทิธภิาพการออกฤทธิล์ดลง

Antihypertensive drug



ขอ้หา้มการใช้
- หา้มใชใ้นผูท้ีแ่พ ้
- หา้มใชใ้นหญงิตัง้ครรถ/์ก าลงัจะตัง้ครรถ ์เพราะอาจท าใหม้ดลกูบบีตวั ซ ึง่กอ่เกดิการแทง้ 
หรอืเด็กคลอดกอ่นก าหนด 
- หา้มใชใ้นหญงิใหน้มบุตร เพราะยงัไม่มขีอ้มูลเกีย่วกบัการขบัของสารออกทางน า้นม และ
ความปลอดภยัในเด็กทารก จงึควรหลกีเลีย่งการใช ้



ขอ้ปฏบิตัหิลงัพบอาการไมพ่งึประสงค ์
- การใชข้นาดสงูหรอืตดิตอ่กนันานเกนิไป อาจสง่ผลใหร้า่งกายไม่มเีร ีย่วแรง โดยเฉพาะแขน
และขา และยงัรวมถงึมอีาการมอืเทา้ชา ควรหยดุใชเ้มือ่โรคทีร่กัษาดขีึน้ หรอืถา้จ าเป็นตอ้งใช ้
ตอ่เน่ือง ควรหยดุใชเ้ป็นชว่ง ๆ 
- การใชข้นาดสงูหรอืเกนิกวา่ทีก่ าหนด หรอืใชร้ว่มกบัยา/สมุนไพรบางชนิด ทีอ่าจมผีล 
กระทบตอ่เอนซย้มแ์ละการท างานของตบั แนะน าใหใ้ชเ้พือ่รกัษาเท่าน้ัน ถา้จ าเป็นตอ้งใช ้
ตอ่เน่ือง ควรตรวจการท างานของตบัอยา่งสม ่าเสมอ     
- การแพ ้เชน่ เกดิผืน่ ลมพษิ หนา้บวม ฯลฯ ใหห้ยดุใชท้นัท ีกนิยาแกแ้พ ้แต่ถา้อาการมาก
ใหพ้บแพทยท์นัท ีและหา้มใชอ้กี
- การเกดิผลอืน่ทีท่ าใหม้อีาการหนา้มดื เวยีนศรีษะ ความดนัต ่า ใหน่ั้งหรอืนอนพกั อาการ
จะดขีึน้ใน 30 นาที



กนิเมือ่ทราบผลตดิเช ือ้แลว้ในระยะเร ิม่ตน้หรอืไม่มอีาการรนุแรง 

เลอืกกนิชนิดทีผ่่านการขึน้ทะเบยีน อย. และมปีรมิาณแอนโดรกราโฟไลดแ์สดงไว ้
เพือ่กนิใหไ้ด ้180 มก./วนั แบ่งกนิวนัละ 3-4 คร ัง้ ตดิตอ่กนัไม่เกนิ 5 วนั 

ไม่กนิปรมิาณสงูหรอืตอ่เน่ืองนานเกนิกวา่ทีแ่นะน าใหใ้ชต้า้นโควดิ (แอนโดรกรา-
โฟไลด ์180 มก./วนั ไม่เกนิ 5 วนั)
ไม่ใชใ้นกลุม่ทีห่า้มกนิฟ้าทะลายโจร เชน่ ผูท้ีแ่พ ้หญงิตัง้ครรถ ์หญงิใหน้มบุตร 
เด็กเล็ก ฯลฯ
ตอ้งไม่กนิหรอืระวงัการกนิรว่มกบัยา/สมุนไพรบางชนิด เชน่ พวกทีม่ฤีทธิล์ด
ความดนัเลอืด กนัเลอืดเป็นลิม่ ฯลฯ

กนิแลว้มผีลขา้งเคยีง ควรหยดุ แลว้ปรกึษาแพทย ์

ขอ้ค านึงในการกนิยาฟ้าทะลายโจร”ตา้นโควดิ”

รกัษาหวดัหรอือาการอืน่ กนิแอนโดรกราโฟไลดใ์นปรมิาณ 60 มก/วนั ตดิตอ่กนัไม่เกนิ 3 วนั



“สมุนไพร ถา้ใชเ้ป็นอาหารก็ตอ้งปรงุเป็นอาหาร ถา้ใชเ้ป็นยาก็ตอ้งใชเ้ป็นต ารบัยา”

“การกนิในรปูแบบคลา้ยยา หรอืสารสกดั มกัเผลอกนิไดง้า่ย ควรระวงั และเวน้ชว่งห่างการ
กนิ หรอืกนิสลบักบัสมุนไพรอืน่ทีม่ผีลแบบเดยีวกบัทีต่อ้งการ”

”จะภมูปัิญญาการแพทยแ์ผนไทย หรอืการแพทยแ์ผนปัจจบุนั อะไรทีม่ากเกนิไป ก็ไม่ดทีัง้น้ัน 
เพราะมนัเสยีสมดุล ค าวา่ สุขภาพ คอื ดลุยภาพของรา่งกาย จติใจ สงัคม จติวญิญาณ 
หรอื ความสมดลุของธาต ุตรธีาตแุละเบญจขนัธ”์

นพ.พเิชฐ บญัญตัิ
รองอธบิดกีรมวทิยาศาสตรการแพทย ์
เลขาธกิารสมาคมเวชกรรมไทย
อดตีนายกสภาการแพทยแ์ผนไทย
29/7/2564
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