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

2.1 แนวทางการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในผูป้ ่วยโรคโควิด – 19
ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 ที่ควรจะได้รับการรักษาด้วยยาฟ้าทะลายโจร
1. ผู้ที่ได้รับการตรวจยืนยันว่ามีการติดเชื้อโควิด - 19 และ ไม่มีข้อห้ามต่อการใช้ยา
ฟ้าทะลายโจร
▪ ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ
▪ ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง คือไม่น่าจะมีปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัย
เสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงไม่มีโรคร่วมที่สาคัญ
▪ ผู้ป่ร่วะบุ
ยโควิ
- 19 ทุกกรณีที่ยังต้เท่
องรอการรั
บเข้าโรงพยาบาลเพื
ขนาดยาที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 โดยการยับยัง้ การเพิ่มจานวนไวรัสในเซลล์ ใช้ยาฟ้าทะลายโจรที
ปริมดาณแอนโดรกราโฟไลด์
านัน้ ขนาดยาส
าหรับผูใ้ หญ่ หรือ่อผูรัท้ บ่ีมการรั
ีนา้ หนักกษา
ตัวตัง้ แต่
ผู้สัม5ผัวัสนใกล้
ผู้ตปิดแบบ
เชื้อโควิ
ด - 19ดฟ้ทีา่มทะลายโจร
ีความเป็นและ
ไปได้ยาผงบดฟ้
สูงที่จะติาดทะลายโจร
เชื้อ พิจารณา
50 กิโลกรัมขึน้ ไป คือ “แอนโดรกราโฟไลด์ 180 มก./วัน แบ่งให้วนั ละ 3 ครัง้ ก่อนอาหาร เป็2.นเวลา
” ใช้ชไิดด้ทกังบั้ ในรู
ยาสารสกั
ต้องให้ได้
นเดีเคียวกั
บข้อมก./วั
1. โดยไม่
ปริมาณที่ ได้รบั เช่ใกล้
ง 180
น ต้องรอผลการตรวจหาไวรัส

จัดทาเมื่อ 27 เมษายน 2564

ขนาดยาที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 โดยการยับยั้งการเพิ่มจานวนไวรัสในเซลล์
ใช้ยาฟ้าทะลายโจรที่ระบุปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ เท่านั้น
สาหรับผู้ใหญ่ / ผู้ที่มีน้าหนักตัวตั้งแต่ 50 กก.ขึ้นไป คือ
“แอนโดรกราโฟไลด์ 180 มก./วัน แบ่งให้วันละ 3 ครั้ง
ก่อนอาหาร เป็นเวลา 5 วัน”
ใช้ได้ทั้งในรูปแบบยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรและยาผงบดฟ้าทะลายโจร
ต้องให้ได้ปริมาณที่ ได้รับใกล้เคียง 180 มก./วัน

ข้อจากัด ข้อห้าม ข้อควรระวัง

ข้อจากัด ข้อห้าม ข้อควรระวัง ผูป้ ่ วยเด็ก : ไม่มีขอ้ มูลขนาดยาที่เพีย❑
งพอทีผู่จ้ปะแนะน
ข้อมจากั
ห้าม ข้อควรระวั
ง ผูป้ ่ วยเด็
ก : ไม่มาให้
ีขอ้ มูใลช้ขนาดยาที
่เพียกงพอที
ะแนะน
ในผูป้ ่ ว้งยเด็
่วยเด็าให้
ก : ใไม่
ีข้อดมูข้ลอขนาดยาที
่เพียงพอที
่จะแนะน
ในผู้ป่วยเด็
ที่เป็น่จโควิ
ด -าให้
19ใช้รวมทั
ยา กที่
เป็ นโควิด-19 รวมทัง้ ยามี
นแคปซู
นได้ยาก -สาหรับเด็กโต อาจพิจารณาใช้ขนาด 3-3.5 มก./นา้ หนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน แบ่งให้วนั ละ 3-4 ครัง้ -เด็ก
ข้อพึลักงษณะเป็
ตระหนั
ก ลบรรจุผงยาที่ขมมาก เด็กเล็มีกลจะกิ
ักษณะเป็
นแคปซูลบรรจุผงยาที่ขมมาก เด็กเล็กจะกินได้ยาก
ที่นา้ หนักตัวตัง้ แต่ 50 กก.ขึน้ ไป ใช้ยาในขนาดของผูใ้ หญ่ ข้อห้าม : ห้ามใช้ในกรณีต่อไข้อจากัด ข้อห้าม ข้อควรระวัง ผูป้ ่ วยเด็ก : ไม่มีขอ้ มูลขนาดยาที่เพียงพอที่จะแนะนาให้ใช้ในผูป้ ่ วยเด็กที่
• สาหรับเด็กโต อาจพิจารณาใช้ขนาด 3-3.5 มก. / น้าหนักตัว 1 กก./วัน แบ่งให้วันละ 3 - 4 ครั้ง
เป็ น❑
โควิดใช้
-19เ พืรวมทั
ลักษณะเป็
นแคปซูลบรรจุผสงยาที
่ อ ยับง้ ยามี
ยั้ งการเพิ
่ ม จ านวนของไวรั
จึ ง่ขมมาก เด็กเล็กจะกินได้ยาก -สาหรับเด็กโต อาจพิจารณาใช้ขนาด 3-3.5 มก./นา้ หนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน แบ่งให้วนั ละ 3-4 ครัง้ -เด็ก
เด็กตที่อ่นไปนี
้าหนั้ –กผูตัท้ ว่ีแตัพ้้งฟแต่า้ ทะลายโจร
50 กก.ขึ้น–ไปหญิใช้งตัยง้ าในขนาดของผู
้ใหญ่หญิงที่กาลังให้นมบุตร เพราะอาจทาให้เกิด
ที่นา้ หนัก“จะได้
ตัวตัง้ แต่ผ50
าในขนาดของผู
ใ้ หญ่ ข้่อห้าม : ห้ามใช้ใ•นกรณี
ครรภ์/อาจจะตัง้ ครรภ์
ลดีกก.ขึ
ขึ้นเมืน้ ่ไป
อให้ใช้ยยาเร็
วที่สุด ในขณะที
❑ ข้อห้าม : ห้ามใช้ในกรณีต่อไปนี้
การบีบตัเป็
วของมดลู
นผลให้
แท้งหรืนอและเชื
คลอดก่อ้ อนก
น การติก ดเป็เชื
้ อ ระยะต้
ยั งาหนด
น้ อ ย หรือ ทารกผิดปรกติปนี ้ – ผูท้ ่ีแพ้ฟา้ ทะลายโจร – หญิงตัง้ ครรภ์/อาจจะตัง้ ครรภ์หญิงที่กาลังให้นมบุตร เพราะอาจทาให้เกิดการบีบ
ผู้ที่แพ้ฟง :้าทะลายโจร
ตัวของมดลู
ก เป็ นนผลให้
อคลอดก่
หรืบอ ทารกผิดปรกติ ข้•อควรระวั
–การใช้รว่ มกับยากันเลือดเป็ นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด
(ไม่ควรเกิ
72 แชัท้่วงหรื
โมงหลั
งรับอเชืนก้อาหนด
) ร่วมกั
• มหญิ
/อาจจะตั
หญิงทีน่กเลืาลัองดให้เพราะอาจเสริ
นมบุตร เพราะอาจท
เกิดการบี
ตัวของมดลู
ก
(antiplatelets) เช่น ยาวาร์ฟาริน แอสไพริน โคลพิโดเกรล เพราะอาจเสริ
ฤทธิงตั์ก้งนั ครรภ์
ได้ –การใช้
รว่ มกั้งบครรภ์
ยาลดความดั
มฤทธิ์กนั ได้าให้
–การใช้
รว่ มกับบยาที
่กระบวนการเม
“การให้ผู้ติดเชื้อ ได้พักผ่อนและดูแลสุขภาพ
์ยบั ยัง้ เอนไซม์
แทบอลิซมึ ผ่านเอนไซม์Cytochrome P450 (CYP 450) เนื่องจากฟ้
ทะลายโจรมี
CYPหรื
1A2,
CYPดปรกติ
2C9 และ CYP 3A4 – หากใช้ขนาดสูงหรือใช้
เป็นาผลให้
แท้งหรืฤอทธิคลอดก่
อนกาหนด
อทารกผิ
ให้
ด
ี
”
ติดต่อกันเป็ นเวลานานเกินกว่าที่แนะนา อาจทาให้แขนขามีอาการชาหรือ อ่อนแรง และผลข้างเคียงอื่นๆ ช้ในผูป้ ่ วยเด็กที่เป็ นโควิด -19 รวมทัง้ ยามี ลักษณะเป็ นแคปซูลบรรจุผงยาที่ขมมาก
“ไม่นได้
ใช้ยใาก
นการป้
การติ
ดเชืจารณาใช้
้อ ” ใช้รขักนาด
ษา 3-3.5 มก./นา้ หนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน แบ่งให้วนั ละ 3-4 ครัง้ -เด็กที่นา้ หนักตัวตัง้ แต่ 50 กก.ขึน้ ไป ใช้ยาในขนาดของผูใ้ หญ่ ข้อห้าม :
เด็ก❑
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ผลิตได้เอง ราคาไม่แพง และข้อมูลเบื้องต้น
ฟ้าทะลายโจรมี
ฤทธิและผลข้
์ยับยั้งเอนไซม์
2C9ขนาดสู
และ งCYP
สูงหรือใช้ติดต่อกันเป็ นเวลานานเกินกว่าที่แนะนา อาจทาให้แขนขามีอาการชาหรื
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ติดต่อกันเป็ นเวลานานเกินกว่าที่แนะนา
แสดงว่ามีประโยชน์มาก”
❑าให้หากใช้
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อ่อนแรง และผลข้างเคียงอื่นๆ

ข้อจากัด ข้อห้าม ข้อควรระวัง ผูป้ ่ วยเด็ก : ไม่มีขอ้ มูลขนาดยาที่เพียงพอที่จะแนะนาให้ใข้อจากัด ข้อห้าม ข้อควรระวัง ผูป้ ่ วยเด็ก : ไม่มีขอ้ มูลขนาดยาที่เพียงพอที่จะแนะนาให้ใช้ในผูป้ ่ วยเด็กที่
เป็ นโควิด-19 รวมทัง้ ยามี ลักษณะเป็ นแคปซูลบรรจุผงยาที่ขมมาก เด็กเล็กจะกินได้ยาก -สาหรับเด็กโต อาจพิจารณาใช้ขนาด 3-3.5 มก./นา้ หนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน แบ่งให้วนั ละ 3-4 ครัง้ -เด็ก
ที่นา้ หนักตัวตัง้ แต่ 50 กก.ขึน้ ไป ใช้ยาในขนาดของผูใ้ หญ่ ข้อห้าม : ห้ามใช้ในกรณีต่อไข้อจากัด ข้อห้าม ข้อควรระวัง ผูป้ ่ วยเด็ก : ไม่มีขอ้ มูลขนาดยาที่เพียงพอที่จะแนะนาให้ใช้ในผูป้ ่ วยเด็กที่
เป็ นโควิด-19 รวมทัง้ ยามี ลักษณะเป็ นแคปซูลบรรจุผงยาที่ขมมาก เด็กเล็กจะกินได้
ยาก -สาหรัพบึงเด็ประสงค์
กโต อาจพิจารณาใช้ขนาด 3-3.5 มก./นา้ หนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน แบ่งให้วนั ละ 3-4 ครัง้ -เด็ก
อาการไม่
ที่นา้ หนักตัวตัง้ แต่ 50 กก.ขึน้ ไป ใช้ยาในขนาดของผูใ้ หญ่ ข้อห้าม : ห้ามใช้ในกรณีต่อไปนี ้ – ผูท้ ่ีแพ้ฟา้ ทะลายโจร – หญิงตัง้ ครรภ์/อาจจะตัง้ ครรภ์หญิงที่กาลังให้นมบุตร เพราะอาจทาให้เกิด
❑ อาจทาให้เกิดอาการเบื่ออาหาร มวนท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น อ่อนเพลีย กรณีที่มีอาการมาก เมื่อหยุดยาก็จะหายเป็นปรกติ
การบีบตัวของมดลูก เป็ นผลให้แท้งหรือคลอดก่อนกาหนด หรือ ทารกผิดปรกติปนี ้ – ผูท้ ่ีแพ้ฟา้ ทะลายโจร – หญิงตัง้ ครรภ์/อาจจะตัง้ ครรภ์หญิงที่กาลังให้นมบุตร เพราะอาจทาให้เกิดการบีบ
ผู้ป่วยบางรายอาจเกิ
น ผื่นหรืลมพิ
ษ หน้ดปรกติ
าบวมข้ให้
หยุดยาง :กิ–การใช้
นยาแก้รแว่ พ้มกัพบแพทย์
ยานี้อีก
ตั❑
วของมดลู
ก เป็ นผลให้แท้งหรืดออาการแพ้
คลอดก่อนกเช่าหนด
อ ทารกผิ
อควรระวั
บยากันเลือและ
ดเป็ นห้ลิ่มามใช้
(anticoagulants)
และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด
❑ ถ้ามีอาการหน้
มืด เวีฟยาริ
นศีนรแอสไพริ
ษะ ความดั
นต่โาดเกรล
ให้นั่งเพราะอาจเสริ
หรือนอนพักมอาการจะดี
ขึ้น ในร30
(antiplatelets)
เช่นายาวาร์
น โคลพิ
ฤทธิ์กนั ได้ –การใช้
ว่ มกันาท
บยาลดความดันเลือด เพราะอาจเสริมฤทธิ์กนั ได้ –การใช้รว่ มกับยาที่กระบวนการเม
แทบอลิซมึ ผ่านเอนไซม์Cytochrome P450 (CYP 450) เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยบั ยัง้ เอนไซม์CYP 1A2, CYP 2C9 และ CYP 3A4 – หากใช้ขนาดสูงหรือใช้
ผลต่าองเคีตัยบงอื่นๆ ช้ในผูป้ ่ วยเด็กที่เป็ นโควิด-19 รวมทัง้ ยามี ลักษณะเป็ นแคปซูลบรรจุผงยาที่ขมมาก
ติดต่อกันเป็ นเวลานานเกินกว่าที่แนะนา อาจทาให้แขนขามีอาการชาหรือ อ่อนแรง และผลข้
เด็ก❑
เล็กจะกิ
ได้ยากงวลถึ
-สาหรั
บเด็กโต
ารณาใช้ขนาด
3-3.5อมก./น
กตัว 1 กิโลกรั
ม/วัน แบ่นงคว้
ให้าวข้นั ละ
ครัง้ า-เด็ฟ้กาทีทะลายโจรมี
่นา้ หนักตัวตัง้ แต่
50 กก.ขึน้ อไปงกัใช้นยและฟื
าในขนาดของผู
ใ้ หญ่ ข้อบห้าม :
มีคนวามกั
งผลเสี
ยต่อาจพิ
อตับจ(จากการสื
่อสารต่
ๆ กันา้ หนั
โดยวาจา)
จากการค้
อมู3-4
ล พบว่
ผลในการป้
้นฟูสภาพของตั
ห้ามใช้ใ(hepatoprotection)
นกรณีต่อไปนี ้ – ผูท้ ่ีแพ้ฟา้ ใช้
ทะลายโจร
หญิงตัง้ บครรภ์
/อาจจะตั
งที่กาลังให้นสมบุไขมั
ตร นเพราะอาจท
าให้เกิการใช้
ดการบีฟบ้าตัทะลายโจรขนาดสู
วของมดลูก เป็ นผลให้
คลอดก่อนกาหนด
ในการรัก–ษาโรคตั
หลายชนิ
ด ทัง้ ้งครรภ์
ตับอัหกญิเสบจากไวรั
พอกตับ ฯลฯ
งหรืแท้องเป็หรืนอเวลานานเกิ
นกว่าหรื
ที่ อ
ทารกผิดแนะน
ปรกติาข้อาจท
อควรระวั
ว่ มกับยากันเลืขอองตั
ดเป็บนแต่
ลิ่มอ(anticoagulants)
และยาต้านการจั
บตัาลายตั
วของเกล็
ดเลือด่ม(antiplatelets)
เช่น ยาวาร์
น แอสไพริ
น โคลพิ
าให้ง ม: ีก–การใช้
ารเพิ่มรของเอนไซม์
ยู่ในระดับต่า ไม่มีรายงานการเกิ
ดการท
บตามที
ีการกล่าวอ้างกัน การใช้
ยาอื่นฟร่าริวมด้
วยหลายชนิ
ด โด
เกรล เพราะอาจเสริ
มฤทธิ้ป์ก่วนั ยอาจมี
ได้ –การใช้
หรือโรคของผู
ผลต่รว่อมกั
ตับบยาลดความดันเลือด เพราะอาจเสริมฤทธิ์กนั ได้ –การใช้รว่ มกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซมึ ผ่านเอนไซม์Cytochrome P450 (CYP
450) เนื่องจากฟ้าทะลผลต่อตับ - ได้มีความเป็ นกังวลถึงผลเสียต่อตับ จากการสื่อสารต่อๆกันโดยวาจา - จากการค้นคว้าข้อมูล พบว่าฟ้าทะลายโจรมีผลในการป้องกันและฟื ้ นฟูสภาพของ
❑ หากมีกรณีที่พบว่ามีการทาลายตับขณะใช้ฟ้าทะลายโจร ควรจะวิเคราะห์และบันทึกรายงานให้เป็นที่ทราบกัน
ตับ (hepatoprotection) ใช้ในการรักษาโรคตับหลายชนิด ทัง้ ตับอักเสบจากไวรัส ไขมันพอกตับ ฯลฯ การใช้ฟา้ ทะลายโจรขนาดสูงหรือเป็ นเวลานานเกินกว่าที่แนะนา อาจทาให้มีการ
เพิ่มของเอนไซม์ ของตับแต่อยู่ในระดับต่า ไม่มีรายงานการเกิดการทาลายตับตามที่มีการกล่าวอ้างกัน การใช้ยาอื่น ร่วมด้วยหลายชนิดหรือโรคของผูป้ ่ วย อาจมีผลต่อตับ จาเป็ นต้องวิเคราะห์
ให้ดี -หากมีกรณีท่ีพบว่ามีการทาลายตับขณะใช้ฟ้าทะลายโจร ควรจะวิเคราะห์และบันทึก รายงานให้เป็ นที่ทราบกันายโจรมีฤทอาการไม่พงึ ประสงค์: พบได้นอ้ ย - อาจทาให้เกิดอาการเบื่อ
อาหาร มวนท้อง ท้ข้ออ
งเดิควรรู
น คลื่นไส้
เวียนศีรษะสารแอนโดรกราโฟไลด์
ใจสั่น อ่อนเพลีย กรณีท่ีมีอาการมาก เมื่อหยุดยาก็จะหายเป็ นปรกติ -ผูป้ ่ วยบางรายอาจเกิดอาการแพ้ เช่น ผื่น ลมพิษ หน้าบวม ให้
้เกีอ่ยาเจีวกัยนบวิงการใช้
หยุดยา กินยาแก้แพ้ พบแพทย์ และ ห้ามใช้ยานีอ้ ีก -ถ้ามีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ ความดันต่า ให้น่ งั หรือนอนพัก อาการจะดีขนึ ้ ใน 30 นาทธิ์ยบั ยัง้ เอนไซม์CYP 1A2, CYP 2C9 และ
ตภัรว่ ณ
ฟ้านเลืทะลายโจรเพื
่อการรักษาโควิ
ด-19
CY้้อควรระวังในผลิ
: –การใช้
มกับฑ์ยากั
อดเป็ นลิ่ม (anticoagulants)
และยาต้
านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets) เช่น ยาวาร์ฟาริน แอสไพริน โคลพิโดเกรล เพราะ
อาจเสริมฤทธิ์กนั ได้ –การใช้รว่ มกับยาลดความดันเลือด เพราะอาจเสริมฤทธิ์กนั ได้ –การใช้รว่ มกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซมึ ผ่านเอนไซม์Cytochrome P450 (CYP 450)
เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยบั ยัง้ เอนไซม์CYP 1A2, CYP 2C9 และ CYP 3A4 – หากใช้ขนาดสูงหรือใช้ติดต่อกันเป็ นเวลานานเกินกว่าที่แนะนา อาจทาให้แขนขามีอาการชาหรือ
อ่อนแรง และผลข้างเคียงอื่นๆP 3A4 – หากใช้ขนาดสูงหรือใช้ติดต่อกันเป็ นเวลานานเกินกว่าที่แนะนา อาจทาให้แขนขามีอาการชาหรือ อ่อนแรง และผลข้างเคียงอื่ นๆ

2.2 แนวทางการเก็บข้อมูลและรายงานผลการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในผู้ปว่ ยโรคโควิด –19
ตรวจร่างกายพร้อมเก็บข้อมูลผู้ป่วย และบันทึกข้อมูลผู้ป่วย
ลงในแบบบันทึกข้อมูล

ผู้ป่วยได้รับยาฟ้าทะลายโจรที่มีสารสกัด
180 มก./วัน เป็นเวลา 5 วัน
บันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในแบบบันทึกข้อมูล
บันทึกอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นหลังจากได้รับยาแล้ว 5 วัน
และบันทึกข้อมูลเมื่อผูป้ ่วยออกจากโรงพยาบาล (ครบ 14 วัน)

บันทึกข้อมูลลงใน Google Form

ส่งสาเนาประวัติการรักษาของผู้ป่วยที่เกิดภาวะปอดอักเสบทุกราย
ให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

