
ในระบบทางเดนิอาหาร         : ปวดท้อง ท้องเสยี คลื�นไส ้เบื�ออาหาร 
ในระบบหวัใจเเละหลอดเลือด : ใจสั�น เวยีนศีรษะ
อาการแพย้า                      : ผื�นลมพษิ หรอื อาการแพย้ารนุเเรง (ผื�นขึ�นรว่มกับอาการหายใจลําบาก,  

                                               หวัใจเต้นเรว็, ปากบวม หนา้บวม) ซึ�งพบไดน้อ้ย

ควรระมดัระวงัการใชร้ว่มกับยาต่างๆ ไดแ้ก่

หอบเหนื�อย หายใจลําบาก
ปอดอักเสบรนุแรง 

ความอิ�มตัวของออกซเิจน ใน
เลือดนอ้ยกวา่ 96 % หรอืลด
ลงมากกวา่ 3% หลังออกเเรง

ผูป้�วยอาการรนุเเรง

จะใชฟ้�าทะลายโจรได้เมื�อไหร ่?  

สเีขยีว

ในการรกัษาโควดิ-19

ผูป้�วยไมม่อีาการ 
ผูป้�วยอาการไมม่าก            

เชน่ ไอ มไีข ้นํ�ามูก
ตาแดง ผื�น ไมม่โีรครว่ม

สเีหลือง สแีดง

อาการเหนื�อยหอบ
 หายใจเรว็ 
มปี�จจยัเสี�ยงอาการ
รนุแรงหรอืโรครว่ม

ผูป้�วยอาการไมร่นุแรงแต่มี

ฟ�าทะลายโจร 
ไมช่ว่ยป�องกันการป�วยจากโควดิ

ขนาดยาที�เเนะนาํ

มปีรมิาณของ "แอนโดรกราโฟไลด"์                             

180 มลิลิกรมั/วนั

แบง่ใหว้นัละ 3-4 ครั�ง นาน 5 วนั

พจิารณาจาก "ระดบัอาการป�วย" 

กลไกการออกฤทธขิองฟ�าทะลายโจร 

การศึกษาในหลอดทดลอง แสดงใหเ้หน็วา่สารสาํคัญ
ในฟ�าทะลายโจร ทําหนา้ที�ในการป�องกันการจาํลองตัวเอง

ของไวรสั SAR-Cov-2 และมฤีทธิ�ต้านอักเสบ

หญงิตั�งครรภ์และหญงิใหน้มบุตร 
เพราะอาจมผีลทําใหม้ดลกูหดตัวและทารกผดิปรกติ

ขอ้หา้มใช้
ผูที้�มปีระวติัแพย้าฟ�าทะลายโจร

อาการขา้งเคียง

ขอ้ควรระวงั
ผูป้�วยโรคตับและไต
ฟ�าทะลายโจรเป�นสมุนไพรรสขมจดั                 

มฤีทธิ�เยน็ อาจทําใหแ้ขนขาชาหรอือ่อนแรง
รูส้กึหนาวเยน็ภายใน

ยาต้านการแขง็ตัวของเลือด
& ยาต้านเกล็ดเลือด    

เชน่ Warfarin

Aspirin

Clopidogrel

Enoxaparin

 ฟ�าทะลายโจรมเีเนวโนม้ทําใหเ้ลือดเเขง็ตัวชา้ลง เเละยงัเพิ�มฤทธิ�ของยา
กลุ่มนี�ที�รบัประทานอยู ่อาจเพิ�มความเสี�ยงทําใหเ้ลือดออกง่ายขึ�น 

ควรสงัเกตอาการจํ�าเลือดใต้ผวิหนงั, เลือดกําเดาไหล, อุจจาระมเีลือดปน
หรอืมสีดีาํ หากมอีาการควรหยุดยาเเละไปพบแพทย์

ยาลดความดันโลหิต
ฟ�าทะลายโจรมเีเนวโนม้ทําใหค้วามดนัโลหติลดลง และเกิดการเสรมิฤทธิ�กับยา

ลดความดนัโลหติที�รบัประทานอยู ่อาจทําใหม้อีาการหนา้มดืได้

เชน่ Enalapril

Losartan

Amlodipine

Hydrochlorothiazide

ยาลดไขมนัในเลือด
เชน่ Atorvastatin

Simvastatin

Lovastatin

 ฟ�าทะลายโจรอาจสง่ผลเพิ�มฤทธิ�ของยาลดไขมนัในเลือดที�รบัประทานอยู ่

อาจเพิ�มความเสี�ยงการเกิดอาการขา้งเคียงจากยาลดไขมนัในเลือดได ้

เชน่ อาการปวดกล้ามเนื�อ หรอืมปี�สสาวะเปลี�ยนส ี(ดาํหรอืนํ�าตาล)

[1] กรมการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสขุ. คําแนะนําการใชฟ้�าทะลายโจร
สาํหรบัสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019. สบืค้นจาก:
https://thaicam.go.th/wp-content/uploads/2021/07/คําแนะนําการใชฟ้�าทะลายโจร-
บุคลากรทางการแพทย_์ 24042564 _compressed1-1_compressed.pdf. เขา้ถึงเมื�อ 13
สงิหาคม 2564.
[2] คณะกรรมการกํากับดแูลรกัษาโควดิ-19. แนวทางเวชปฏิบติั การวนิิจฉัย ดแูลรกัษา และป�องกันการ
ติดเชื�อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื�อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ฉบบัปรบัปรุง วนัที� 4 สงิหาคม
พ.ศ.2564. สบืค้นจาก: https://covid19.dms.go.th/backend/Content/ Content_File/
Covid_Health /Attach/25640804171629PM_CPG_COVID_v.17_n_20210804.pdf. 
เขา้ถึงเมื�อ 13 สงิหาคม 2564.
[3] Kulthanit Wanaratna et al. Efficacy and safety of Andrographis paniculata 
extract in patients with mild COVID-19: A randomized controlled trial. Available at:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21259912v1.full.pdf. Accessed 4
SEP 2021.

เอกสารอ้างอิง

จดัทําโดย
นศภ.เกวลี    ศรวีฒันเวช 5910712045 มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์
นศภ.พฒันา  อุ่นคํา         5910712066 มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์



ฟ�าทะลายโจรฟ�าทะลายโจร
ที�มจีาํหนา่ยในท้องตลาด สาํหรบัรกัษาโควดิ-19

ชื�อการค้า รปูแบบ
ปรมิาณ

แอนโดรกราโฟไลด์
(ใน 1 เเคปซูล)

วธิรีบัประทาน

แอนดรอ็กซลิ
(แก้วมงักรเภสชั)

 20 มก.

ครั�งละ 3 เมด็
         วนัละ 3 ครั�ง                    

เชา้ เที�ยง เยน็
(45 แคปซูล/5 วนั)

ครั�งละ 3 เมด็
         วนัละ 3 ครั�ง                    

เชา้ เที�ยง เยน็
(45 แคปซูล/5 วนั)

สารสกัดฟ�าทะลายโจร
แคปซูล
(GPO)

 20 มก.

ครั�งละ 3 เมด็
         วนัละ 3 ครั�ง                    

เชา้ เที�ยง เยน็
(45 แคปซูล/5 วนั)

ยาเเคปซูลสารสกัด
ฟ�าทะลายโจร
(ขาวละออ)

ยาฟ�าทะลายโจรสกัด
แคปซูล
(ขาวละออ)

 9 มก.

ครั�งละ 5 เมด็
         วนัละ 4 ครั�ง                     

เชา้ เที�ยง เยน็ ก่อนนอน
(100 แคปซูล/5 วนั)

ยาฟ�าทะลายโจรสกัด
ชนดิแคปซูล
(ขาวละออ)

 9 มก.

ครั�งละ 5 เมด็
         วนัละ 4 ครั�ง                     

เชา้ เที�ยง เยน็ ก่อนนอน
(100 แคปซูล/5 วนั)

ยาเเคปซูลฟ�าทะลายโจร
ตราปารฉัิตร

 10 มก.

ครั�งละ 6 เมด็
         วนัละ 3 ครั�ง                    

เชา้ เที�ยง เยน็
(90 แคปซูล/5 วนั)

วธิรีบัประทาน

ไมน่อ้ยกวา่

 20 มก.

ไมน่อ้ยกวา่

ผลิตภัณฑ์รูปแบบสารสกัด1.

2.ผลิตภัณฑ์รูปแบบผงยา

จาํนวนแคปซูล
 

ยาเเคปซูลฟ�าทะลายโจร
ตราอภัยภเูบศร

ครั�งละ 5 เมด็
         วนัละ 3 ครั�ง                    

เชา้ เที�ยง เยน็
(75 แคปซูล/5 วนั)

 12 มก.

ยาฟ�าทะลายโจรแคปซูล
(อ้วยอันโอสถ)  6 มก.

ไมน่อ้ยกวา่
ครั�งละ 10 เมด็

         วนัละ 3 ครั�ง                     

เชา้ เที�ยง เยน็
(150 แคปซูล/5 วนั)

20 แคปซูล
ใน 1 กล่อง

10 แคปซูล
ใน 1 กล่อง

30 แคปซูล
ใน 1 กล่อง

30 แคปซูล
ใน 1 กล่อง

10 แคปซูล
ใน 1 กล่อง

50 แคปซูล
ใน 1 ขวด

60 แคปซูล
ใน 1 ขวด

100 แคปซูล
ใน 1 ขวด


