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แนวทางการใช้ยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการรักษาโรคโควิด-19 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 

แก้ไข วันที่ 31 มกราคม 2565 
ฟ้าทะลายโจรกับโควิด-19 

ฟ้าทะลายโจร (Andrographis paniculata) มีการวิจัยตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2494 ในฐานะเป็นสารที่มีฤทธิ์ยับยั้ง
ไวรัสชนิดต่าง ๆ โดยสารส าคัญที่ออกฤทธิ์ คือ แอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) และอนุพันธ์ รวมทั้งมี
การวิจัยหาขนาดยา/ ผลข้างเคียง 

สารแอนโดรกราโฟไลด์ มีฤทธิ์ยับย้ังการเพิ่มจ านวนของไวรัสโควิด –19 (SARS-CoV-2) ในเซลล์เนื้อเยื่อ 
แต่ไม่ยับยั้งการเข้าเซลล์ และมีข้อมูลการใช้ยาฟ้าทะลายโจร (สารแอนโดรกราโฟไลด์ตามที่ก าหนด) รักษาผู้ติดเชื้อโควิด–19  
ในประเทศไทย พบว่า มีผลข้างเคียงน้อยและมีประโยชน์ในการรักษาผู้ติดเชื้อที่ ไม่มีอาการ และผู้มีอาการน้อย 
(ยังไม่มีปอดอักเสบ) โดยระงับไม่ให้โรครุนแรงขึ้น และหายจากการติดเชื้อโดยไม่เกิดปอดอักเสบ 

ฟ้าทะลายโจรมี 3 กลไกที่เกี่ยวข้องในการรักษาโควิด-19 คือ 
1. การยับยั้งการเพ่ิมจ านวนของไวรัส (Virostatic) ไม่มีฤทธิ์ป้องกันการเข้าเซลล์หรือก าจัดไวรัส
2. ลดการอักเสบ ซึ่งมีผลในการลดไข้ลดอาการหวัด ไอ เจ็บคอ
3. ปรับภูมิคุ้มกัน (Immunomodulation)

ผู้ที่ควรจะได้รับการรักษาด้วย ยาฟ้าทะลายโจร 
1. ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (Probable case) ผู้ที่มีผลตรวจ ATK ให้ผลบวก ผู้ติดเชื้อยืนยัน ได้แก่

1.1 ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ
1.2 ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง คือไม่มีภาวะปอดอักเสบ ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรค

รุนแรง ไม่มีโรคร่วมที่ส าคัญ 
1.3 ผู้ป่วยโควิด-19 ทุกกรณ ีที่รอเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 

ผู้ที่สามารถพิจารณาให้ฟ้าทะลายโจรได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจ 
1. กลุ่มเสี่ยง

1.1 ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด – 19 ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการ (ไม่ต้องรอผลการตรวจหาไวรัส) ดังนี้
1.1.1 ผู้สัมผัส หมายถึง ผู้ที่มีกิจกรรมร่วมกับผู้ป่วยยืนยันหรือผู้ป่วยเข้าข่าย ประกอบด้วย 

(1) ผู้สัมผัสที่อาจเป็นแหล่งโรค ได้แก่ ผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยในช่วง 14 วันก่อนเริ่มป่วย  
(2) ผู้สัมผัสที่อาจรับเชื้อจากผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยนับแต่วันเริ่มป่วย (หรือก่อนมีอาการ
ประมาณ 1-2 วัน) 

1.1.2 ผู้สัมผัสใกล้ชิด ประกอบด้วย 
(1) ผู้ที่อยู่ใกล้หรือมีการพูดคุยกับผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร เป็นเวลานานกว่า 5 นาที หรือ ถูก
ผู้ป่วย ไอ จาม รดกัน  
(2) ผู้ที่อยู่ในบริเวณท่ีปิด ไม่มีการถ่ายเทอากาศมากนัก ร่วมกับผู้ป่วย โดยอยู่ห่างจากผู้ป่วยใน
ระยะ 1 เมตร เป็นเวลานานกว่า 15 นาที เช่น ในรถปรับอากาศ หรือห้องปรับอากาศ 
ผู้สัมผัสใกล้ชิด แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

(1) ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสสูงในการรับหรือแพร่เชื้อกับ
ผู้ป่วย ได้แก่ ผู้ที่มีโอกาสสัมผัสสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจของผู้ป่วย โดยไม่ได้ใส่ 
personal protective equipment (PPE) ตามมาตรฐาน  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



(2) ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่ า หมายถึง ผู้สัมผัสที่มีโอกาสต่ าในการรับหรือแพร่เชื้อกับ
ผู้ป่วย ได้แก่ ผู้สัมผัสใกล้ชิดที่ไม่เข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 

1.2 ผู้ที่กักตัวที่บ้าน/ สถานที่กักตัว เช่น Home Isolation/ Community/ โรงพยาบาลสนาม หรือ Hospitel เป็นต้น 
 

ขนาดยาที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 โดยยับย้ังการเพิ่มจ านวนไวรัสในเซลล์ 
** ใช้ยาฟ้าทะลายโจรที่ระบุปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์เท่านั้น ** 

1. ส าหรับเด็ก 
 พิจารณาใช้ ขนาด 3 – 3.5 มก./น้ าหนัก 1 กก./ 1 วัน (ค านวณให้ได้ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์          
60 – 180 มก./ วัน)  ดังนี้ 

1) น้ าหนัก 20 – 25 กก. ให้ 1 แคปซูล (แอนโดรกราโฟไลด์ 20 มก./แคปซูล) วันละ 3 – 4 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน 
2) น้ าหนัก 30 – 40 กก. ให้ 2 แคปซูล (แอนโดรกราโฟไลด์ 20 มก./แคปซูล) วันละ 3 – 4 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน 
3) น้ าหนักตั้งแต่ 50 กก. ขึ้นไป ใช้ยาในขนาดของผู้ใหญ่ วันละ 3 – 4 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน 

* ส าหรับเด็กเล็กจะกินได้ยาก เนื่องจากยามีลักษณะเป็นแคปซูลบรรจุผงยาที่ขมมาก แต่มีข้อมูลความปลอดภัยในการใช้ยา             
ฟ้าทะลายโจรรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กโต มานานกว่า 10 ปี แต่ยังไม่มีข้อมูลการวิจัยในเด็กท่ีติดเชื้อโควิด-19 
 

2. ส าหรับผู้ใหญ ่หรือผู้ที่มีน้ าหนักตัวตั้งแต่ 50 กิโลกรัมข้ึนไป  
พิจารณาใช้“แอนโดรกราโฟไลด์ 180 มก./วัน วันละ 3 ครั้ง เป็นเวลา 5 วัน” 

ตัวอย่างเช่น  
2.1 สารสกัดฟ้าทะลายโจร ขนาด 400 มก./แคปซูล (ระบุสารแอนโดรกราโฟไลด์ 20 มก./แคปซูล) 

- กินครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น เป็นเวลา 5 วัน  
2.2 สารสกัดฟ้าทะลายโจร ขนาด 500 มก./แคปซูล (ระบุสารแอนโดรกราโฟไลด์ 50 มก./แคปซูล) 

- กินครั้งละ 1 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน เป็นเวลา 5 วัน  
2.3 ผงบดฟ้าทะลายโจร ขนาด 400 มก./แคปซูล (ระบุสารแอนโดรกราโฟไลด์ไม่น้อยกว่า 5% = ประมาณ 20 มก./ 

แคปซูล) ให้ทานครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน และเย็น เป็นเวลา 5 วัน 
2.4 ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรอ่ืน ๆ (ที่ระบุปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์) ค านวณให้ได้ปริมาณของแอนโดรกราโฟไลด์ 

180 มก./วัน วันละ 3 ครั้ง ก่อนอาหารเช้า กลางวัน เย็น เป็นเวลา 5 วัน 

ข้อพึงตระหนัก 
1. ใช้เพื่อยับย้ังการเพิ่มจ านวนของไวรัส 

เนื่องจากยาฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้ งการเพ่ิมจ านวนไวรัสในเซลล์  แล้ว ร่างกายก าจัดเอง                  
“จะได้ผลดีขึ้นเมื่อได้รับยาเร็วที่สุด ควรได้รับยาทันทีไม่เกิน 72 ชั่วโมง” ร่วมกับ “การให้ผู้ติดเชื้อพักผ่อนและ
ดูแลสุขภาพให้ดี” 

2. “ไม่ใช้ในการป้องกันการติดเชื้อ” เพราะยานี ้ไม่ ป้องกันเชื้อเข้าสู่เซลล์ 
3. กรณีที่ใช้รักษาอาการ เช่น ไข้หวัด ไอ เจ็บคอ ที่ไม่เก่ียวกับการยับยั้งการเพ่ิมจ านวนไวรัส แนะน าให้ใช้ยา

ในขนาดและปริมาณน้อยกว่านี้ 
4. เป็นยาที่มีความปลอดภัยสูง ประเทศไทยผลิตได้เอง ราคาไม่แพง และมีข้อมูลแสดงเบื้องต้นที่เป็น

ประโยชน์ ขณะนี้ถือเป็นยาที่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นในระดับที่ให้ความเชื่อมั่ นพอสมควร 
เช่นเดียวกับยาฟาวิพิราเวียร์ จึงสมควรใช้รักษาโควิด – 19 

ข้อห้าม : ห้ามใช้ในกรณีต่อไปนี้  
- ผู้ที่แพ้ฟ้าทะลายโจร  
- หญิงตั้งครรภ์/อาจจะตั้งครรภ์หญิงที่ก าลังให้นมบุตร เพราะอาจท าให้เกิดการบีบตัวของมดลูก เป็นผลให้แท้ง

หรือคลอดก่อนก าหนด หรือทารกผิดปรกติ  
 

 
 



ข้อควรระวัง : 
- การใช้ร่วมกับยากันเลือดเป็นลิ่ม (Anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (Antiplatelets) 

เช่น ยาวาร์ฟาริน แอสไพริน โคลพิโดเกรล เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้ 
- การใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือด เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้  
- การใช้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP 450) เนื่องจาก       

ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP 1A2, CYP 2C9 และ CYP 3A4  
- หากใช้ขนาดสูงหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินกว่าที่แนะน า อาจท าให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรง 

และผลข้างเคียงอ่ืน ๆ 

อาการไม่พึงประสงค์ : พบได้น้อย 
- อาจท าให้เกิดอาการเบื่ออาหาร มวนท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น อ่อนเพลีย  กรณีที่มี

อาการมาก เมื่อหยุดยาก็จะหายเป็นปรกต ิ 
- ผู้ป่วยบางรายอาจเกิดอาการแพ้ เช่น ผื่น ลมพิษ หน้าบวม ให้หยุดยาทันที และพบแพทย์เพ่ือการรักษาต่อไป 
- ถ้ามีอาการหน้ามืด เวียนศีรษะ ความดันต่ า ให้นั่งหรือนอนพัก อาการจะดีขึ้นใน 30 นาท ี

ผลต่อตับ 
- ได้มีความเป็นกังวลถึงผลเสียต่อตับ จากการสื่อสารต่อ ๆ กันโดยวาจา  
- จากการค้นคว้าข้อมูลพบว่าฟ้าทะลายโจรมีผลในการป้องกันและฟ้ืนฟูสภาพของตับ  (Hepatoprotection) 

ใช้ในการรักษาโรคตับหลายชนิด ทั้งตับอักเสบจากไวรัส ไขมันพอกตับ ฯลฯ  การใช้ฟ้าทะลายโจรขนาดสูง
หรือเป็นเวลานานเกินกว่าที่แนะน า อาจท าให้มีการเพิ่มของเอนไซม์ของตับแต่อยู่ในระดับต่ า ไม่มีรายงานการ
เกิดการท าลายตับตามท่ีมีการกล่าวอ้างกัน การใช้ยาอื่นร่วมด้วยหลายชนิดหรือโรคของผู้ป่วย อาจมีผลต่อตับ 
จ าเป็นต้องวิเคราะห์ให้ดี  

- หากมีกรณีท่ีพบว่ามีการท าลายตับขณะใช้ฟ้าทะลายโจร ควรจะวิเคราะห์และบันทึก รายงานให้เป็นที่ทราบกัน 
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