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ใกล้ตัว
ภญ.อาสาฬา เชาวน์เจริญ

ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว
ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

บทบาทของเภสัชกรต่อการใช้ฟ้าทะลายโจร

ในผู้ป่วยโควิด 19

	 การระบาดของโควิด	 19	อย่างกว้างขวางในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม	 2564	นั้น	 มีผู้ป่วย

จำานวนมากท่ีไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้	ประชาชนมีความต่ืนตระหนก	ส่งผลให้มีการกักตุน

ฟ้าทะลายโจร	ผู้ป่วยหลายรายหาซ้ือฟ้าทะลายโจรไม่ได้	ในบางชุมชนมีการแสวงหาต้นกล้าฟ้าทะลายโจร

มาแจกจ่ายกัน	ร่วมกันผลิตยาแคปซูลฟ้าทะลายโจรให้แก่ผู้ป่วย	ปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เภสัชกร	

ในฐานะที่มีบทบาทในการจัดหา	กระจายและดูแลการใช้ยาให้มีความปลอดภัยต้องเข้าใจสถานการณ	์	

เพื่อให้สามารถจัดการให้ผู้ป่วยเข้าถึงฟ้าทะลายโจรอย่างปลอดภัยและทันเวลา	 เพราะสถานการณ์

การระบาดที่ยังคงไม่ทราบว่าจะควบคุมได้เมื่อใด

	 ฟ้าทะลายโจร	มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า	Andrographis	paniculata	(Burm.	f.)	Nees	ได้รับ

การบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติปีพ.ศ.	2542	ด้วยข้อบ่งใช้คือ	บรรเทาอาการเจ็บคอ	บรรเทาอาการ

ของโรคหวัด1	เมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	2564	ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจร	และยาจากผงฟ้าทะลายโจร	

ได้รับการบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ	 มีข้อบ่งใช้ในผู้ป่วยโควิด	 19	ที่มีอาการน้อย	 เพื่อลดการเกิดโรค

ที่รุนแรง	 โดยรับประทานในขนาดยาที่มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์	 180	มิลลิกรัมต่อวัน	 โดยแบ่ง

ให้วันละ	3	ครั้ง	และต้องจัดให้มีการติดตามประเมินประสิทธิผลและความปลอดภัยหลังการใช้อย่างเป็น
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ระบบเน่ืองจากยังมีข้อมูลจำากัด2	แนวทางเวชปฏิบัติ	การวินิจฉัย	ดูแลรักษา	และป้องกันการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล	กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	(โควิด	19)”	ในวันที่	4	สิงหาคม	2564	ได้แนะนำา

ในการพิจารณาให้ยาฟ้าทะลายโจรในกลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย	ไม่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิด	

COVID-19	ที่รุนแรง	และ	ไม่มีข้อห้ามต่อการใช้ฟ้าทะลายโจร	และไม่ให้ยาฟ้าทะลายโจรและยาต้าน

ไวรัสร่วมกัน	เพราะอาจมีผลข้างเคียงจากยา3  

	 สารสำาคัญในฟ้าทะลายโจรเป็นสารกลุ่มแล็กโทน	 (lactone)	 เช่น	แอนโดรกราโฟไลด์	 (andro-

grapholide)	ดีออกซีแอนโดรกราโฟไลด์	(deoxyandrographolide)	นีโอแอนโดรกราโฟไลด์	(neoan-

drographolide)	แอนโดรกราฟิไซด์	(andrographiside)	ซึ่งสารสำาคัญเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดในการควบคุม

คุณภาพของยาและสารสกัดฟ้าทะลายโจร	 ในตำารามาตรฐานยาสมุนไพรไทย	 (Thai	 Herbal	 Pharma-

copoeia)	 ซึ่งกำาหนดให้วัตถุดิบสมุนไพร	 (ส่วนเหนือดินแห้ง)	 มีสารสำาคัญ	 คือ	 แล็กโทนรวม	 (total	

lactone)	 โดยคำานวณเป็นแอนโดรกราโฟไลด์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	6	โดยนำ้าหนัก	 (W/W)	และปริมาณ

แอนโดรกราโฟไลด์ไม่น้อยกว่าร้อยละ	1	โดยนำา้หนัก	(W/W)4	ดังน้ัน	การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจร	

จึงต้องพิจารณาสารสำาคัญที่มีในผลิตภัณฑ์ด้วย	ในปัจจุบัน	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการระบุปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์บนฉลากยา	แต่ในระหว่างการแก้ไขนั้น

ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ในยาฟ้าทะลายโจรสำาเร็จรูปได้ที่เว็บไซต์

ของกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

	 การนำาฟ้าทะลายโจรมาใช้และศึกษาวิจัยในประเทศไทย	 เกิดขึ้นหลังจากมีการตีพิมพ์การวิจัย

เบ้ืองต้นโดยการสร้างแบบจำาลองโครงสร้างสามมิติของสารสำาคัญในสมุนไพรที่ประเทศจีนใช้กันอย่าง

กว้างขวางกับเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	พบว่า	สารแอนโดรกราโฟไลด์	ซึ่งเป็นสารสำาคัญในฟ้าทะลายโจร		

มีศกัยภาพในการป้องกันไวรัสเข้าเซลล์และป้องกันการแบ่งตัวของไวรัส5	การวิจัยโดยกรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือกร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และองค์การเภสัชกรรม	ได้รายงานผล

การวิจัยสู ่สาธารณะเมื ่อวันที ่	25	มีนาคม	2563	ระบุว่า	สารสกัดหยาบของฟ้าทะลายโจรและสาร

แอนโดรกราโฟไลด์	 มีฤทธิ์ทั้งยับยั้งเชื้อและต้านการแบ่งตัวของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา	 2019	 ในหลอด

ทดลอง6	ต่อมาคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดล	พบศักยภาพของฟ้าทะลายโจรต่อเช้ือไวรัสไวรัสโคโรนา	

2019	 ท่ีสอดคล้องกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคณะ	 โดยพบว่า	 สารสกัดหยาบ

ของฟา้ทะลายโจร	และสารแอนโดรกราโฟไลด์	มีความสามารถในการยับย้ังการแบ่งตัวของเช้ือไวรัส	โคโรนา	

2019	ในช่วงระยะหลังของวงจรชีวิตไวรัส	late	phase	of	viral	life	cycle	ส่งผลให้จำานวนเซลล์ปอดที่

ติดเชื้อไวรัสลดลง	และยังพบว่ามีความปลอดภัยต่อเซลล์สมอง	ปอด	ตับ	ไต	ลำาไส้เล็ก7
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	 การศึกษาในคนชิ้นแรกของประเทศไทย	ในการใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาดสูง	คือ	แอนโดร

กราโฟไลด์	180	 มิลลิกรัม/วัน	 (โดยปกติการใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรในหวัดจะใช้ขนาดแอนโดรกราโฟไลด์

อยู่ที่	60-120	มิลลิกรัม/วัน2)	ในผู้ป่วยโรคโควิด	19	ที่มีอาการน้อย	6	ราย	นาน	5	วัน	พบว่า	ความรุนแรง

ของอาการไอ	ความถี่ของการไอ	ความรุนแรงของอาการเจ็บคอ	ปริมาณเสมหะ	และความรุนแรงของ

ความปวดศีรษะลดลงอย่างมีนัยสำาคัญ	ผู้ป่วย	3	รายตรวจไม่พบเชื้อไวรัสในวันที่	5	ของการรักษา	แต่

พบว่ามีอาสาสมัคร	1	รายที่มีค่า	Alanine	aminotransferase	(ALT)	เพิ่มสูงเป็น	1.7	เท่าของค่าปกติ

ในวันที่	 5	 ของการใช้ยา	 และอาสาสมัคร	 1	 รายที่มีแนวโน้มของค่า	 Aspartate	 aminotransferase	

(AST)	และ	ALT	สูงขึ้นแต่ไม่เกินค่าปกติ	และกลับลงสู่ค่าปกติหลังจากสิ้นสุดการรักษา	จากนั้นคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล	นำาตัวอย่างสิ่งส่งตรวจมาศึกษาระดับของ	cytokines	

ที่เก่ียวข้องกับโรคโควิด-19	พบว่า	 ระดับของกลุ่ม	 adaptive	 และ	pro-inflammatory	cytokines,	

growth	 factor	and	chemokine	ลดลง	จึงเริ่มมีการนำามาใช้ในผู้ป่วยโควิด-19	ที่มีความรุนแรงน้อย6 

ต่อมามีการนำามาวิจัยในผู้ป่วยโควิด	19	ท่ีมีอาการน้อย	ด้วยการวิจัยแบบสุ่มตัวอย่างแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบ	

พบว่า	กลุ่มผู้ใช้สารสกัดฟ้าทะลายโจรแอนโดรกราโฟไลด์	180	มิลลิกรัม/วัน	จำานวน	29	คน	ไม่มีรายใด

เป็นปอดอักเสบเลย	ในขณะที่กลุ่มที่ใช้ยาหลอก	28	ราย	เป็นปอดอักเสบ	3	คน	ปัจจุบันนักวิจัยได้ถอน

งานวิจัยดังกล่าว	ด้วยเหตุผลการคำานวณสถิติผิดพลาด8	แต่หากพิจารณาผลการใช้ก็อาจจะเห็น

แนวโน้มของการใช้ฟ้าทะลายโจรว่าน่าจะมีประโยชน์		ซึ่งสอดคล้องกับกลไกการออกฤทธิ์ของฟ้าทะลาย

โจรต่อเชื้อโคโรนาไวรัส	 2019	 ดังกล่าวไปแล้ว	 ปัจจุบันมีหลายหน่วยงานกำาลังศึกษาประสิทธิผลและ

ความปลอดภัยของฟ้าทะลายโจร	ซึ่งหากดำาเนินการแล้วเสร็จก็คงจะมีคำาตอบให้กับสังคม

	 การศึกษาวิจัยในต่างประเทศพบว่า	สารแอนโดรกราโฟไลด์และสารสำาคัญอื่นๆในฟ้าทะลายโจร

มีศักยภาพในการนำามาใช้รักษาผู้ป่วยโควิด	19	ดังนี้	สารแอนโดรกราโฟไลด์สามารถยับยั้งการทำางาน

ของเอนไซม์	main	protease	ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแบ่งตัวและเพิ่มจำานวนของไวรัสโคโรนา	20199,10,11 

ยังมีรายงานว่าสารแอนโดรกราโฟไลด์	สามารถยับย้ังท่ี	spike	protein,	เอนไซม์	angiotensin	Converting	

2	(ACE2),	papain	like	protease	และ	3C-like	protease12	การใช้ฟ้าทะลายโจรมีประโยชน์ในการ

บรรเทาอาการ	ได้แก่	อาการไข้และเจ็บคอ	ด้วยงานวิจัยในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง	พบว่ามีฤทธิ์

ต้านการอักเสบและลดไข้	เนื่องจากมีผลลดระดับ	inflammatory	cytokines	ได้แก่	tumour	necrosis	

factor	α	(TNF-α),	IL-12,	IL-1β,	IL-6,	IL1813
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	 ฟ้าทะลายโจรยังมีฤทธ์ิกระตุ้นภูมิคุ้มกันและต้านการอักเสบ	จากการศึกษาในหลอดทดลอง	พบว่า

สารสกัดจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์เพิ่มการทำางานของ	 T	 lymphocyte14	 และในสัตว์ทดลอง	พบว่าสาร

สกัดจากฟ้าทะลายโจรและสารแอนโดรกราโฟไลด์	มีฤทธิ์เพิ่มการทำางานของ	natural	killer	cell	(NK-

cell)	และสามารถลดสารสื่ออักเสบ	ได้แก่	 IL-6,	 IL-1b,	TNF-a	สารแอนโดรกราโฟไลด์	ยังสามารถจับ

กับตำาแหน่งออกฤทธิ์บน	IL-6	(ที่เป็นไซโตไคน์หลักที่หลั่งออกมาในช่วงที่ร่างกายเกิดพายุไซโตไคม์)	ด้วย

พันธะไฮโดรเจนในการศึกษา	 in-silico15	 ในประเทศจีนมีการวิจัยยาฉีด	 Xiyanping	 ที่มีส่วนประกอบ

ของ	andrographolide	sulphonate	เป็นการรักษาเสริมในผู้ป่วยโรคโควิด	19	ที่มีความรุนแรงน้อยถึง

ปานกลาง	(มี	pneumonia	ร่วมด้วย)	พบว่า	ยาสามารถกำาจัดเชื้อไวรัสได้ดีขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

เมือ่เทียบกับการรักษามาตรฐานอย่างเดียว	การศึกษาในหนูพบว่ายานี้สามารถลดการหล่ัง	TNF-a,	IL-1b,	

IL-6,	NO	รวมทั้งลดการทำาลายปอดและตับผ่าน	MAPK	และNF-KB	pathway17

	 ในด้านความปลอดภัยน้ัน	จากรายงานเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของศูนย์เฝ้าระวัง

ความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ	พบว่า	อาการอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากฟ้าทะลายโจรนั้น	เป็น

อาการในระบบผิวหนังมากที่สุด18	อาการอันไม่พึงประสงค์อื่นๆที่พบได้	เช่น	ปวดท้อง	ท้องเดิน	คลื่นไส้	

เบื่ออาหาร	วิงเวียนศีรษะ	ใจสั่น	และลมพิษ19

	 ฟ้าทะลายโจรมีข้อห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์	หญิงที่กำาลังให้นมบุตร	เพราะอาจทำาให้เกิดการบีบตัว

ของมดลูก	 เป็นผลให้แท้งหรือคลอดก่อนกำาหนด	 และมีผลต่อการเติบโตของทารกในครรภ2์0	 การใช้ฟ้า

ทะลายโจรในเด็กมีหลักฐานการใช้ในเด็กอายุ	4	ขวบข้ึนไป21	อย่างไรก็ตาม	 ต้องพิจารณาถึงความเหมาะสม

ของรูปแบบยาต่อการใช้ในเด็กด้วย		การใช้ฟ้าทะลายโจรขนาดสูงในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยเบาหวานและ

ความดันโลหิตสูง	อาจมีผลทำาให้ระดับนำ้าตาลในเลือด22	หรือความดันโลหิตลดลง23	และอาจส่งผลให้

เกิดอาการหน้ามืดและล้มได้	เพราะฟ้าทะลายโจรมีผลลดระดับน้ำาตาลในเลือดและความดันโลหิตได้		

	 ฟ้าทะลายโจรถูกเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์	 Cytochrome	 P450	 (CYP	 450)	 เนื่องจาก

ฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์	CYP	1A2,	CYP2C9,	CYP2D6,	CYP3A4	ดังนั้นอาจต้องระมัดระวัง

เมื่อใช้ร่วมกับยาที่ถูกเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ดังกล่าว	โดยยาที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ	ได้แก่	warfarin,	

simvastatin,	atorvastatin,	 losartan,	metoprolol	และ	propranolol	เพราะเป็นยาที่ใช้บ่อย

ในผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง	

	 กล่าวโดยสรุปคือ	ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยสนับสนุนในการใช้ในผู้ป่วยโควิด	19	

และเป็นยาที่มีความปลอดภัยสูง	แต่การใช้ในขนาดสูงก็ต้องระวังในผู้ป่วยที่มีการทำางานของตับผิดปกติ

และในผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่อาจมีผลเสียจากยาตีกันได้
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