
การใช้ยาฟ้าทะลายโจร
ในผู้ป่วยโรคโควิด - 19

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 13.30 น. 
ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Cloud Meetings 



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 
2.1 แนวทางการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโรคโควิด – 19
2.2 แนวทางการเก็บข้อมูลและรายงานผลการใช้ยาฟ้าทะลายโจร

ในผู้ป่วยโรคโควิด –19

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ 



ขนาดยาท่ีใชใ้นการรกัษาโควิด-19 โดยการยบัยัง้การเพิ่มจ านวนไวรสัในเซลล ์ใชย้าฟา้ทะลายโจรท่ีระบปุรมิาณแอนโดรกราโฟไลด ์เท่านัน้ ขนาดยาส าหรบัผูใ้หญ่ หรอืผูท่ี้มีน า้หนกัตวัตัง้แต่ 
50 กิโลกรมัขึน้ไป คือ “แอนโดรกราโฟไลด ์180 มก./วนั แบ่งใหว้นัละ 3 ครัง้ ก่อนอาหาร เป็นเวลา 5 วนั” ใชไ้ดท้ัง้ในรูปแบบ ยาสารสกดัฟา้ทะลายโจร และ ยาผงบดฟา้ทะลายโจร ตอ้งใหไ้ด้

ปรมิาณท่ี ไดร้บัใกลเ้คียง 180 มก./วนั 

2.1 แนวทางการใช้ยาฟา้ทะลายโจรในผูป้่วยโรคโควิด – 19

ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ที่ควรจะได้รับการรักษาด้วยยาฟ้าทะลายโจร 
1. ผู้ที่ได้รับการตรวจยืนยันว่ามีการติดเชื้อโควิด - 19 และ ไม่มีข้อห้ามต่อการใช้ยา             

ฟ้าทะลายโจร
▪ ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ
▪ ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง คือไม่น่าจะมีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัย

เสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงไม่มีโรคร่วมที่ส าคัญ
▪ ผู้ป่วยโควิด - 19 ทุกกรณีที่ยังต้องรอการรับเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษา 

2. ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด - 19 ที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะติดเช้ือ พิจารณา
เช่นเดียวกับข้อ 1. โดยไม่ต้องรอผลการตรวจหาไวรัส

ขนาดยาที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 โดยการยับยั้งการเพิ่มจ านวนไวรัสในเซลล์ 
ใช้ยาฟ้าทะลายโจรที่ระบุปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ เท่านั้น

ส าหรับผู้ใหญ่ / ผู้ที่มีน้ าหนักตัวตั้งแต่ 50 กก.ขึ้นไป คือ 
“แอนโดรกราโฟไลด์ 180 มก./วัน แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง 

ก่อนอาหาร เป็นเวลา 5 วัน” 
ใช้ได้ทั้งในรูปแบบยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรและยาผงบดฟ้าทะลายโจร

ต้องให้ได้ปริมาณท่ี ได้รับใกล้เคียง 180 มก./วัน 
จัดท าเม่ือ 27 เมษายน 2564



ขอ้จ ากดั ขอ้หา้ม ขอ้ควรระวงั ผูป่้วยเด็ก : ไม่มีขอ้มลูขนาดยาท่ีเพียงพอท่ีจะแนะน าใหใ้ขอ้จ ากดั ขอ้หา้ม ขอ้ควรระวงั ผูป่้วยเด็ก : ไม่มีขอ้มลูขนาดยาท่ีเพียงพอท่ีจะแนะน าใหใ้ชใ้นผูป่้วยเด็กท่ี
เป็นโควิด-19 รวมทัง้ยามี ลกัษณะเป็นแคปซลูบรรจผุงยาท่ีขมมาก เด็กเล็กจะกินไดย้าก -ส าหรบัเด็กโต อาจพจิารณาใชข้นาด 3-3.5 มก./น า้หนกัตวั 1 กิโลกรมั/วนั แบ่งใหว้นัละ 3-4 ครัง้ -เด็ก
ท่ีน า้หนกัตวัตัง้แต่ 50 กก.ขึน้ไป ใชย้าในขนาดของผูใ้หญ่ ขอ้หา้ม : หา้มใชใ้นกรณีต่อไขอ้จ ากดั ขอ้หา้ม ขอ้ควรระวงั ผูป่้วยเด็ก : ไม่มีขอ้มลูขนาดยาท่ีเพียงพอท่ีจะแนะน าใหใ้ชใ้นผูป่้วยเด็กท่ี
เป็นโควิด-19 รวมทัง้ยามี ลกัษณะเป็นแคปซลูบรรจผุงยาท่ีขมมาก เด็กเล็กจะกินไดย้าก -ส าหรบัเด็กโต อาจพจิารณาใชข้นาด 3-3.5 มก./น า้หนกัตวั 1 กิโลกรมั/วนั แบ่งใหว้นัละ 3-4 ครัง้ -เด็ก
ท่ีน  า้หนกัตวัตัง้แต่ 50 กก.ขึน้ไป ใชย้าในขนาดของผูใ้หญ่ ขอ้หา้ม : หา้มใชใ้นกรณีต่อไปนี ้– ผูท่ี้แพฟ้า้ทะลายโจร – หญิงตัง้ครรภ/์อาจจะตัง้ครรภห์ญิงท่ีก าลงัใหน้มบตุร เพราะอาจท าใหเ้กิด
การบีบตวัของมดลกู เป็นผลใหแ้ทง้หรอืคลอดก่อนก าหนด หรอื ทารกผิดปรกติปนี ้– ผูท่ี้แพฟ้า้ทะลายโจร – หญิงตัง้ครรภ/์อาจจะตัง้ครรภห์ญิงท่ีก าลงัใหน้มบตุร เพราะอาจท าใหเ้กิดการบีบ
ตวัของมดลกู เป็นผลใหแ้ทง้หรอืคลอดก่อนก าหนด หรอื ทารกผิดปรกติ ขอ้ควรระวงั : –การใชร้ว่มกบัยากนัเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด 

(antiplatelets) เช่น ยาวารฟ์ารนิ แอสไพรนิ โคลพโิดเกรล เพราะอาจเสรมิฤทธ์ิกนัได ้–การใชร้ว่มกบัยาลดความดนัเลือด เพราะอาจเสรมิฤทธ์ิกนัได ้–การใชร้ว่มกบัยาท่ีกระบวนการเม
แทบอลิซมึ ผ่านเอนไซมC์ytochrome P450 (CYP 450) เน่ืองจากฟา้ทะลายโจรมีฤทธ์ิยบัยัง้เอนไซมC์YP 1A2, CYP 2C9 และ CYP 3A4 – หากใชข้นาดสงูหรอืใช้

ติดต่อกนัเป็นเวลานานเกินกว่าท่ีแนะน า อาจท าใหแ้ขนขามีอาการชาหรอื อ่อนแรง และผลขา้งเคียงอ่ืนๆ ชใ้นผูป่้วยเด็กท่ีเป็นโควิด-19 รวมทัง้ยามี ลกัษณะเป็นแคปซลูบรรจผุงยาท่ีขมมาก 
เด็กเล็กจะกินไดย้าก -ส าหรบัเด็กโต อาจพจิารณาใชข้นาด 3-3.5 มก./น า้หนกัตวั 1 กิโลกรมั/วนั แบ่งใหว้นัละ 3-4 ครัง้ -เด็กท่ีน า้หนกัตวัตัง้แต่ 50 กก.ขึน้ไป ใชย้าในขนาดของผูใ้หญ่ ขอ้หา้ม : 
หา้มใชใ้นกรณีต่อไปนี ้– ผูท่ี้แพฟ้า้ทะลายโจร – หญิงตัง้ครรภ/์อาจจะตัง้ครรภห์ญิงท่ีก าลงัใหน้มบตุร เพราะอาจท าใหเ้กิดการบีบตวัของมดลกู เป็นผลใหแ้ทง้หรอืคลอดก่อนก าหนด หรอื 
ทารกผิดปรกติ ขอ้ควรระวงั : –การใชร้ว่มกบัยากนัเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) เช่น ยาวารฟ์ารนิ แอสไพรนิ โคลพโิด

เกรล เพราะอาจเสรมิฤทธ์ิกนัได ้–การใชร้ว่มกบัยาลดความดนัเลือด เพราะอาจเสรมิฤทธ์ิกนัได ้–การใชร้ว่มกบัยาท่ีกระบวนการเมแทบอลิซมึ ผ่านเอนไซมC์ytochrome P450 (CYP 
450) เน่ืองจากฟา้ทะลายโจรมีฤทธ์ิยบัยัง้เอนไซมC์YP 1A2, CYP 2C9 และ CY้อ้ควรระวงั : –การใชร้ว่มกบัยากนัเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาตา้นการจบัตวัของ
เกล็ดเลือด (antiplatelets) เช่น ยาวารฟ์ารนิ แอสไพรนิ โคลพโิดเกรล เพราะอาจเสรมิฤทธ์ิกนัได ้–การใชร้ว่มกบัยาลดความดนัเลือด เพราะอาจเสรมิฤทธ์ิกนัได ้–การใชร้ว่มกบัยาท่ี
กระบวนการเมแทบอลิซมึ ผ่านเอนไซมC์ytochrome P450 (CYP 450) เน่ืองจากฟา้ทะลายโจรมีฤทธ์ิยบัยัง้เอนไซมC์YP 1A2, CYP 2C9 และ CYP 3A4 – หากใชข้นาด
สงูหรอืใชต้ิดต่อกนัเป็นเวลานานเกินกว่าท่ีแนะน า อาจท าใหแ้ขนขามีอาการชาหรอื อ่อนแรง และผลขา้งเคียงอ่ืนๆP 3A4 – หากใชข้นาดสงูหรอืใชต้ิดต่อกนัเป็นเวลานานเกินกว่าท่ีแนะน า 

อาจท าใหแ้ขนขามีอาการชาหรือ อ่อนแรง และผลขา้งเคียงอ่ืนๆ 

ข้อพึงตระหนัก 

❑ ใช้เพื่อยับยั้งการเพิ่มจ านวนของไวรัส จึง 
“จะได้ผลดีขึ้นเมื่อให้ยาเร็วที่สุด ในขณะที่
เป็นการติดเชื้อระยะต้นและเชื้อยังน้อย            
(ไม่ควรเกิน 72 ชั่วโมงหลังรับเชื้อ) ร่วมกับ 
“การให้ผู้ติดเชื้อ ได้พักผ่อนและดูแลสุขภาพ
ให้ดี” 

❑ “ไม่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ” ใช้รักษา
ในกรณีที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือมีเหตุผล
ให้เชื่อได้ว่าน่าจะมีการติดเชื้อแล้ว 

❑ กรณีที่ ใช้รักษาอาการ เช่น ไข้หวัด ไอ        
เจ็บคอ ให้ใช้ขนาดยาน้อยกว่านี้

❑ เป็น “ยาที่ความปลอดภัยสูง ประเทศไทย
ผลิตได้เอง ราคาไม่แพง และข้อมูลเบื้องต้น
แสดงว่ามีประโยชน์มาก”

ข้อจ ากัด ข้อห้าม ข้อควรระวัง 
❑ ผู้ป่วยเด็ก : ไม่มีข้อมูลขนาดยาที่เพียงพอที่จะแนะน าให้ใช้ในผู้ป่วยเด็กที่เป็นโควิด - 19 รวมทั้งยา      

มีลักษณะเป็นแคปซูลบรรจุผงยาที่ขมมาก เด็กเล็กจะกินได้ยาก 
• ส าหรับเด็กโต อาจพิจารณาใช้ขนาด 3-3.5 มก. / น้ าหนักตัว 1 กก./วัน แบ่งให้วันละ 3 - 4 ครั้ง
• เด็กที่น้ าหนักตัวตั้งแต่ 50 กก.ขึ้นไป ใช้ยาในขนาดของผู้ใหญ่ 

❑ ข้อห้าม : ห้ามใช้ในกรณีต่อไปนี้ 
• ผู้ที่แพ้ฟ้าทะลายโจร 
• หญิงตั้งครรภ์/อาจจะตั้งครรภ์หญิงที่ก าลังให้นมบุตร เพราะอาจท าให้เกิดการบีบตัวของมดลูก 

เป็นผลให้แท้งหรือคลอดก่อนก าหนด หรือทารกผิดปรกติ

ข้อควรระวัง 
❑ การใช้ร่วมกับยากันเลือดเป็นลิ่ม และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด เช่น ยาวาร์ฟาริน แอสไพริน 

โคลพิโดเกรล เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้ 
❑ การใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือด เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้
❑ การใช้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึมผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP 450) เนื่องจาก

ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับย้ังเอนไซม์ CYP 1A2, CYP 2C9 และ CYP 3A4 
❑ หากใช้ขนาดสูงหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่าที่แนะน า อาจท าให้แขนขามีอาการชาหรือ    

อ่อนแรง และผลข้างเคียงอื่นๆ



ขอ้จ ากดั ขอ้หา้ม ขอ้ควรระวงั ผูป่้วยเด็ก : ไม่มีขอ้มลูขนาดยาท่ีเพียงพอท่ีจะแนะน าใหใ้ขอ้จ ากดั ขอ้หา้ม ขอ้ควรระวงั ผูป่้วยเด็ก : ไม่มีขอ้มลูขนาดยาท่ีเพียงพอท่ีจะแนะน าใหใ้ชใ้นผูป่้วยเด็กท่ี
เป็นโควิด-19 รวมทัง้ยามี ลกัษณะเป็นแคปซลูบรรจผุงยาท่ีขมมาก เด็กเล็กจะกินไดย้าก -ส าหรบัเด็กโต อาจพจิารณาใชข้นาด 3-3.5 มก./น า้หนกัตวั 1 กิโลกรมั/วนั แบ่งใหว้นัละ 3-4 ครัง้ -เด็ก
ท่ีน  า้หนกัตวัตัง้แต่ 50 กก.ขึน้ไป ใชย้าในขนาดของผูใ้หญ่ ขอ้หา้ม : หา้มใชใ้นกรณีต่อไขอ้จ ากดั ขอ้หา้ม ขอ้ควรระวงั ผูป่้วยเด็ก : ไม่มีขอ้มลูขนาดยาท่ีเพียงพอท่ีจะแนะน าใหใ้ชใ้นผูป่้วยเด็กท่ี
เป็นโควิด-19 รวมทัง้ยามี ลกัษณะเป็นแคปซลูบรรจผุงยาท่ีขมมาก เด็กเล็กจะกินไดย้าก -ส าหรบัเด็กโต อาจพจิารณาใชข้นาด 3-3.5 มก./น า้หนกัตวั 1 กิโลกรมั/วนั แบ่งใหว้นัละ 3-4 ครัง้ -เด็ก
ท่ีน า้หนกัตวัตัง้แต่ 50 กก.ขึน้ไป ใชย้าในขนาดของผูใ้หญ่ ขอ้หา้ม : หา้มใชใ้นกรณีต่อไปนี ้– ผูท่ี้แพฟ้า้ทะลายโจร – หญิงตัง้ครรภ/์อาจจะตัง้ครรภห์ญิงท่ีก าลงัใหน้มบตุร เพราะอาจท าใหเ้กิด
การบีบตวัของมดลกู เป็นผลใหแ้ทง้หรอืคลอดก่อนก าหนด หรอื ทารกผิดปรกติปนี ้– ผูท่ี้แพฟ้า้ทะลายโจร – หญิงตัง้ครรภ/์อาจจะตัง้ครรภห์ญิงท่ีก าลงัใหน้มบตุร เพราะอาจท าใหเ้กิดการบีบ
ตวัของมดลกู เป็นผลใหแ้ทง้หรอืคลอดก่อนก าหนด หรอื ทารกผิดปรกติ ขอ้ควรระวงั : –การใชร้ว่มกบัยากนัเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด 

(antiplatelets) เช่น ยาวารฟ์ารนิ แอสไพรนิ โคลพโิดเกรล เพราะอาจเสรมิฤทธ์ิกนัได ้–การใชร้ว่มกบัยาลดความดนัเลือด เพราะอาจเสรมิฤทธ์ิกนัได ้–การใชร้ว่มกบัยาท่ีกระบวนการเม
แทบอลิซมึ ผ่านเอนไซมC์ytochrome P450 (CYP 450) เน่ืองจากฟา้ทะลายโจรมีฤทธ์ิยบัยัง้เอนไซมC์YP 1A2, CYP 2C9 และ CYP 3A4 – หากใชข้นาดสงูหรอืใช้

ติดต่อกนัเป็นเวลานานเกินกว่าท่ีแนะน า อาจท าใหแ้ขนขามีอาการชาหรอื อ่อนแรง และผลขา้งเคียงอ่ืนๆ ชใ้นผูป่้วยเด็กท่ีเป็นโควิด-19 รวมทัง้ยามี ลกัษณะเป็นแคปซลูบรรจผุงยาท่ีขมมาก 
เด็กเล็กจะกินไดย้าก -ส าหรบัเด็กโต อาจพจิารณาใชข้นาด 3-3.5 มก./น า้หนกัตวั 1 กิโลกรมั/วนั แบ่งใหว้นัละ 3-4 ครัง้ -เด็กท่ีน า้หนกัตวัตัง้แต่ 50 กก.ขึน้ไป ใชย้าในขนาดของผูใ้หญ่ ขอ้หา้ม : 
หา้มใชใ้นกรณีต่อไปนี ้– ผูท่ี้แพฟ้า้ทะลายโจร – หญิงตัง้ครรภ/์อาจจะตัง้ครรภห์ญิงท่ีก าลงัใหน้มบตุร เพราะอาจท าใหเ้กิดการบีบตวัของมดลกู เป็นผลใหแ้ทง้หรอืคลอดก่อนก าหนด หรอื 
ทารกผิดปรกติ ขอ้ควรระวงั : –การใชร้ว่มกบัยากนัเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) เช่น ยาวารฟ์ารนิ แอสไพรนิ โคลพโิด

เกรล เพราะอาจเสรมิฤทธ์ิกนัได ้–การใชร้ว่มกบัยาลดความดนัเลือด เพราะอาจเสรมิฤทธ์ิกนัได ้–การใชร้ว่มกบัยาท่ีกระบวนการเมแทบอลิซมึ ผ่านเอนไซมC์ytochrome P450 (CYP 
450) เน่ืองจากฟา้ทะลผลต่อตบั - ไดมี้ความเป็นกงัวลถึงผลเสียต่อตบั จากการส่ือสารต่อๆกนัโดยวาจา - จากการคน้ควา้ขอ้มลู พบว่าฟา้ทะลายโจรมีผลในการปอ้งกนัและฟ้ืนฟสูภาพของ
ตบั (hepatoprotection) ใชใ้นการรกัษาโรคตบัหลายชนิด ทัง้ตบัอกัเสบจากไวรสั ไขมนัพอกตบั ฯลฯ การใชฟ้า้ทะลายโจรขนาดสงูหรอืเป็นเวลานานเกินกว่าท่ีแนะน า อาจท าใหมี้การ
เพิ่มของเอนไซม ์ของตบัแต่อยู่ในระดบัต ่า ไม่มีรายงานการเกิดการท าลายตบัตามท่ีมีการกล่าวอา้งกนั การใชย้าอ่ืน รว่มดว้ยหลายชนิดหรือโรคของผูป่้วย อาจมีผลต่อตบั จ าเป็นตอ้งวิเคราะห์
ใหดี้ -หากมีกรณีท่ีพบว่ามีการท าลายตบัขณะใชฟ้้าทะลายโจร ควรจะวิเคราะหแ์ละบนัทกึ รายงานใหเ้ป็นท่ีทราบกนัายโจรมีฤทอาการไม่พงึประสงค:์ พบไดน้อ้ย - อาจท าใหเ้กิดอาการเบ่ือ
อาหาร มวนทอ้ง ทอ้งเดิน คลื่นไสอ้าเจียน วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น อ่อนเพลีย กรณีท่ีมีอาการมาก เม่ือหยดุยาก็จะหายเป็นปรกติ -ผูป่้วยบางรายอาจเกิดอาการแพ ้เช่น ผ่ืน ลมพษิ หนา้บวม ให้
หยดุยา กินยาแกแ้พ ้พบแพทย ์และ หา้มใชย้านีอี้ก -ถา้มีอาการหนา้มืด เวียนศีรษะ ความดนัต ่า ใหน้ั่งหรอืนอนพกั อาการจะดีขึน้ ใน 30 นาทธ์ิยบัยัง้เอนไซมC์YP 1A2, CYP 2C9 และ 
CY้อ้ควรระวงั : –การใชร้ว่มกบัยากนัเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาตา้นการจบัตวัของเกล็ดเลือด (antiplatelets) เช่น ยาวารฟ์ารนิ แอสไพรนิ โคลพโิดเกรล เพราะ
อาจเสรมิฤทธ์ิกนัได ้–การใชร้ว่มกบัยาลดความดนัเลือด เพราะอาจเสรมิฤทธ์ิกนัได ้–การใชร้ว่มกบัยาท่ีกระบวนการเมแทบอลิซมึ ผ่านเอนไซมC์ytochrome P450 (CYP 450) 
เน่ืองจากฟา้ทะลายโจรมีฤทธ์ิยบัยัง้เอนไซมC์YP 1A2, CYP 2C9 และ CYP 3A4 – หากใชข้นาดสงูหรอืใชต้ิดต่อกนัเป็นเวลานานเกินกว่าท่ีแนะน า อาจท าใหแ้ขนขามีอาการชาหรอื 

อ่อนแรง และผลขา้งเคียงอ่ืนๆP 3A4 – หากใชข้นาดสงูหรอืใชต้ิดต่อกนัเป็นเวลานานเกินกว่าท่ีแนะน า อาจท าใหแ้ขนขามีอาการชาหรอื อ่อนแรง และผลขา้งเคียงอ่ืนๆ 

อาการไม่พึงประสงค์ 
❑ อาจท าให้เกิดอาการเบื่ออาหาร มวนท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น อ่อนเพลีย กรณีที่มีอาการมาก เมื่อหยุดยาก็จะหายเป็นปรกติ
❑ ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดอาการแพ้ เช่น ผื่น ลมพิษ หน้าบวม ให้หยุดยา กินยาแก้แพ้ พบแพทย์ และ ห้ามใช้ยานี้อีก 
❑ ถ้ามีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ ความดันต่ า ให้นั่งหรือนอนพัก อาการจะดีขึ้น ใน 30 นาท

ผลต่อตับ 
❑ มีความกังวลถึงผลเสียต่อตับ (จากการสื่อสารต่อ ๆ กันโดยวาจา) จากการค้นคว้าข้อมูล พบว่า ฟ้าทะลายโจรมีผลในการป้องกันและฟื้นฟูสภาพของตับ 

(hepatoprotection) ใช้ในการรักษาโรคตับหลายชนิด ทั้งตับอักเสบจากไวรัส ไขมันพอกตับ ฯลฯ การใช้ฟ้าทะลายโจรขนาดสูงหรือเป็นเวลานานเกินกว่าที่
แนะน า อาจท าให้มีการเพิ่มของเอนไซม์ของตับแต่อยู่ในระดับต่ า ไม่มีรายงานการเกิดการท าลายตับตามที่มีการกล่าวอ้างกัน การใช้ยาอื่นร่วมด้วยหลายชนิด
หรือโรคของผู้ป่วยอาจมีผลต่อตับ

❑ หากมีกรณีที่พบว่ามีการท าลายตับขณะใช้ฟ้าทะลายโจร ควรจะวิเคราะห์และบันทึกรายงานให้เป็นท่ีทราบกัน

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการใช้สารแอนโดรกราโฟไลด์
ในผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรเพื่อการรักษาโควิด-19 



บันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในแบบบันทึกข้อมูล

2.2 แนวทางการเก็บข้อมูลและรายงานผลการใช้ยาฟา้ทะลายโจรในผู้ปว่ยโรคโควิด –19
ตรวจร่างกายพร้อมเก็บข้อมูลผู้ป่วย และบันทึกข้อมูลผู้ป่วย

ลงในแบบบันทึกข้อมูล

ผู้ป่วยได้รับยาฟ้าทะลายโจรท่ีมีสารสกัด
180 มก./วัน เป็นเวลา 5 วัน

บันทึกอาการไม่พึงประสงค์ท่ีเกิดขึ้นหลังจากได้รับยาแล้ว 5 วัน 
และบันทึกข้อมูลเมื่อผูป้่วยออกจากโรงพยาบาล (ครบ 14 วัน)

บันทึกข้อมูลลงใน Google Form

ส่งส าเนาประวัติการรักษาของผู้ป่วยที่เกิดภาวะปอดอักเสบทุกราย
ให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก




