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ฟ้าที่ะลัายโจำร เป็้นสมุนไพรทุ้�ม้ถิ�นกำาเนิดมาจากป้ระเทุศ

อินเด้ย เป็้นทุ้�ร้้จักกันอย่างแพร่หัลาย และมักถ้กนำามาใช้ิในการ

ป้รุงยาทุางการแพทุย์ ทัุ�งในป้ระเทุศอินเด้ย,  ป้ระเทุศจ้น รวิมถ้ง

ป้ระเทุศไทุย จุดเด่นของฟั้าทุะลายโจรนั�นจัดได้ว่ิาเป็้นสมุนไพร

ทัุ�งต้้น ทุ้�ม้รสชิาติ้ขมมาก ซ้ี�งต้ามหัลักอายุรเวิทุ (ศาสต้ร์การแพทุย์

ดั�งเดิมของชิาวิอินเด้ย) ม้ควิามเช้ิ�อว่ิาควิามขมม้ฤทุธิุ�ในการล้าง

สารพิษ ช่ิวิยระบายของเส้ย และลดไข้ ดังนั�น ฟ้ัาทุะลายโจรจ้ง 

ได้รับการขนานนามจากป้ระเทุศอินเด้ยว่ิา “Maha-Tikta” หัร้อ 

“ราชุาแห่งควัามขึ้ม” นั�นเองค่ะ

จากขอ้ม้ลการใชิส้มุนไพรฟัา้ทุะลายโจรทัุ�งศาสต้รอ์ายุรเวิทุ

อินเด้ย, ศาสต้ร์การแพทุย์แผนจ้น และศาสต้ร์การแพทุย์แผนไทุย 

ต่้างระบุเหัม้อนกันว่ิา ฟ้ัาทุะลายโจรสามารถเสรัิมูภูมิูคุ้มูก้น, ใช้ี 

เพ่�อร้ักษาอาการัไข้้-ต้ั้วร้ัอน และอาการัติั้ดเช่ี�อฉ้บพล้น เช่ีน 

โรัคบิดอ้นเกิดจากเช่ี�อแบคท่ี่เร่ัย และโรัคลำาไส้อ้กเสบ ข้อม้ลการ

ศ้กษาเภูสัชิวิิทุยาพบว่ิา สารแอนโดรกราโฟัไลด์ Andrographolide 

และอนุพันธ์ุทุ้�พบในฟ้ัาทุะลายโจร ม้ฤทุธิุ�ในด้านช่ิวิยลดการบ้บตั้วิ

ของลำาไส้, ต้้านเช้ิ�อแบคทุ้เร้ยอันเป็้นสาเหัตุ้ของอาการทุ้องเส้ย, ช่ิวิย

รักษาอาการไอ-เจ็บคอ, ป้้องกัน และบรรเทุาหัวัิด 

ในปั้จจุบันฟ้ัาทุะลายโจร เริ�มทุ้�จะได้รับควิามนิยมมาก

ข้�น โดยเฉีพาะในกลุ่มป้ระเทุศแถบต้ะวัินต้กทุ้�สนใจในด้านการใช้ิ

สมุนไพรเพ้�อรักษาโรค ได้ม้การนำาฟ้ัาทุะลายโจรมาใช้ิเพ้�อเสริม

ภู้มิคุ้มกัน, ใช้ิเป็้นยาต้้านหัวัิด และบรรเทุาอาการไข้หัวัิดใหัญ่
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สมุุนไพรทางเลืือก...สมุุนไพรทางเลืือก...

ฟ้้าทะลายโจร
กับ Covid-19กับ Covid-19

เม้�อไม่นานมาน้� กรมการแพทุย์แผนไทุย และการแพทุย์

ทุางเล้อก ได้ออกมาให้ัข้อม้ลเก้�ยวิกับการรับป้ระทุานฟ้ัาทุะลายโจร 

เพ้�อป้้องกันการติ้ดเช้ิ�อไวิรัสโควิิด-19 โดยรายงานได้ระบุวิ่า สารั

แอนโดรักรัาโฟัไลด์ในฟ้ัาที่ะลายโจรั มู่ฤที่ธิี�ในการัฆ่่าเช่ี�อไวร้ัส 

ในหลอดที่ดลอง และฆ่่าเช่ี�อแบคท่ี่เร่ัยบางชีนิดได้ แต่ ย้งไมู่

สามูารัถท่ี่�จะป้องก้นเช่ี�อไวร้ัสโควิด-19 ไมู่ให้เข้้าสู่เซึ่ลล์ร่ัางกายได้ 

ดังนั�นบุคคลทัุ�วิไป้จ้งม้ควิามจำาเป็้นทุ้�จะต้้องฉ้ีดวัิคซ้ีน และป้ฏิิบัติ้

ต้นต้ามมาต้รการป้้องกนัโรคอย่างเคร่งครัด เพ้�อป้้องกันการติ้ดเช้ิ�อ 

ถ้งแม้ว่ิาฟ้ัาทุะลายโจรไม่สามารถป้้องกันเช้ิ�อไวิรัสโควิิด-

19 ได้อย่างเต็้มทุ้� หากแต่ั้การัร้ับปรัะที่านฟ้ัาที่ะลายโจรัน้�นจะช่ีวย

ส่งเสริัมูภูมิูคุ้มูก้น และป้องก้นภาวะอ้กเสบในร่ัางกายได้ กรมการ

แพทุย์แผนไทุยฯ ซ้ี�งได้ทุำาการศ้กษาวิิจัยในกลุ่มผ้้ป่้วิยติ้ดเช้ิ�อไวิรัส

โควิิด-19 ทุ้�ม้อาการไม่รุนแรง จำานวิน 304 ราย จากโรงพยาบาล

จำานวิน 9 แหัง่ โดยใหัผ้้้ป่้วิยรับป้ระทุานสารสกดัฟ้ัาทุะลายโจร (สาร

แอนโดรกราโฟัไลด์) ขนาด 180 มก. ต่้อวัิน ติ้ดต่้อกันเป็้นเวิลา 5 วัิน 

ผลการศ้กษาพบว่ิา กลุ่มผ้้ป่้วิยดังกล่าวิม้อาการด้ข้�น และไม่พบ 

ผลข้างเค้ยงทุ้�รุนแรง อาการทุ้�อาจพบได้บ้างค้อ ม้อาการวิิงเว้ิยน, 

หัน้าม้ด และถ่ายเหัลวิ แต่้พบในจำานวินไม่มาก 

นอกจากน้� ข้อม้ลผลการศ้กษาเป้ร้ยบเทุ้ยบระหัว่ิางกลุ่ม 

ผ้้ป่้วิยติ้ดเช้ิ�อไวิรัสโควิิด-19 ทุ้�ไม่ได้รับฟ้ัาทุะลายโจร และกลุ่ม 

ผ้้ป่้วิยติ้ดเช้ิ�อไวิรัสโควิิด-19 (อาการไม่รุนแรง) ทุ้�ได้รับฟ้ัาทุะลายโจร 

พบว่ิา การรบัป้ระทุานฟ้ัาทุะลายโจรม้โอกาสช่ิวิยลดการเกดิภูาวิะป้อด 

อักเสบจากร้อยละ 14.64 เหัล้อเพ้ยงร้อยละ 0.97 ดังนั�น จ้งอาจ

กล่าวิได้ว่ิา “ฟ้้�ทุะล�ยโจรนับเป็นอ่กทุ�งเล่อกห้นึ�งส่ำ�ห้รับ 

ผู้ิติิด้เช่�อไว่รัส่โคำวิ่ด้-19 ทุ่�ม่อ�ก�รไม่รุนแรง เพ่�อป้องกันภ�ว่ะ

ปอด้อักเส่บในร่�งก�ย” ได้ค่ะ 



TPA news

June 2021 | No. 294 |

TPA
news

30

Health & Knowledge

ข้ึ้อควัรระวัังในการใชุ้ฟ้าที่ะลัายโจำร

1. หัากเกิดอาการไม่พ้งป้ระสงค์ เชิ่น อาการคล้�นไส้, 

อาเจย้น, ทุ้องเสย้, มน้ศร้ษะ, อ่อนเพลย้, ผ้�นลมพิษ, หัายใจไม่ออก 

และเล้อดกำาเดาไหัล ควิรหัยุดยา และป้ร้กษาแพทุย์

2. การใช้ิฟ้ัาทุะลายโจรต้ดิต่้อกนัเป็้นเวิลานานเกิน 3 เดอ้น 

อาจทุำาใหั้เกิดภูาวิะต้่อมนำ�าเหัล้องโต้, เกิดอาการแพ้รุนแรง (Seri-

ous Allergic Reactions), ส่งผลเส้ยในการทุำางานของต้ับ และไต้ 

นอกจากน้�หัากใช้ิต้ดิต่้อเป็้นระยะเวิลายาวินานจะทุำาให้ัเกดิ ภูาวิะ

แขน-ขาอ่อนแรง ได้

3. หัากใชิ้สารสกัดฟั้าทุะลายโจร เพ้�อบรรเทุาอาการหัวัิด, 

ไอ-เจ็บคอ ต้ิดต้่อกัน 3 วิัน แล้วิอาการยังไม่ด้ข้�น ควิรหัยุดยา และ

ป้ร้กษาแพทุย์

ม้ฤทุธุิ�ยับยั�งการเกาะกลุ่มของเกล็ดเล้อด จ้งทุำาใหั้เกิดภูาวิะเล้อด

ออกได้ง่าย

6. ผ้้ทุ้�รับป้ระทุานยาลดควิามดนัโลหิัต้ เน้�องจากฟ้ัาทุะลายโจร 

จะเสริมฤทุธิุ�ในการลดควิามดันโลหิัต้ 

7. สต้ร้ม้ครรภ์ู และให้ันมบุต้ร

ในช่ิวิงสถานการณ์์การแพร่ระบาดของเช้ิ�อไวิรัสโควิิด-19 

การรับป้ระทุานฟ้ัาทุะลายโจรจะช่ิวิยส่งเสริมภู้มิคุ้มกันร่างกายได้ 

สำาหัรับบุคคลท้ี่�วไปท่ี่�เริั�มูมู่อาการัต้ั้วร้ัอน-เป็นไข้้, เป็นหว้ด, ไอ- เจ็บ

คอ, ปวดศ่ึรัษะ, ปวดเมู่�อยตั้ามูร่ัางกาย สามารถเริ�มรับป้ระทุาน

ฟ้ัาทุะลายโจรได้ทัุนทุ้ โดยขนาดรับป้ระทุานทุ้�เหัมาะสม ค้อ สารั

สก้ดฟ้ัาที่ะลายโจรัแอนโดรักรัาโฟัไลด์ ปริัมูาณ 60 มูก. ต่ั้อว้น โดย

แนะนำาให้ร้ับปรัะที่านติั้ดต่ั้อก้น 5 ว้น หยุด 2 ว้น และที่านต่ั้อเน่�อง

ได้ไมู่เกิน 3 เด่อน จะช่ีวยบรัรัเที่าอาการั 

ด้งกล่าวได้ แต่้หัากรับป้ระทุานแล้วิอาการ

ไม่ด้ข้�น ภูายใน 2-3 วัิน ควิรร้บป้ร้กษา

แพทุย์เพ้�อหัาสาเหัตุ้ของอาการค่ะ

แล้วิพบกนัใหัม่ฉีบับหัน้าค่ะ สวัิสด้ค่ะ 

#หัมอบุ�ค สุขภูาพด้สร้างได้ด้วิยตั้วิเรา

ขอบคุณ์ข้อม้ล
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ฟ้าที่ะลัายโจำรกับข้ึ้อห้ามใชุ้

1. ผ้้ป้่วิยทุ้�ม้โรคป้ระจำาตั้วิทุ้�เก้�ยวิกับหัลอดเล้อดหััวิใจ, 

หัลอดเล้อดสมอง, ต้ับ, ไต้, โรคร้มาต้อยด์ หัร้อโรค SLEs ไม่ควิร

ใชิ้ฟั้าทุะลายโจร เน้�องจากอาจทุำาใหั้เกิดภูาวิะแทุรกซี้อนของโรค

ต้ามมาได้

2. ผ้้ป้่วิยทุ้�ม้อาการเจ็บคอ เน้�องจากติ้ดเช้ิ�อแบคทุ้เร้ย 

Streptococcus Group A

3. ผ้้ป้่วิยทุ้�ม้ป้ระวิัต้ิเป้็นโรคไต้อักเสบ เน้�องจากเคยต้ิดเชิ้�อ

แบคทุ้เร้ย Streptococcus Group A

4. ผ้้ป้่วิยทุ้�ม้ป้ระวิัต้ิเป้็นโรคหััวิใจร้มาต้ิก

5. ผ้้ทุ้�รับป้ระทุานยาต้้านการแข็งต้ัวิของเกล็ดเล้อด เชิ่น 

Warfarin, Aspirin, Clopidogrel เป้็นต้้น เน้�องจากฟั้าทุะลายโจร




