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บทคัดย่อ
สมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในอ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในระยะออกดอก (ต้น
แก่) มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในส่วนต่าง ๆ เรียงจากสูงไปต�่ำ  ได้แก่ ใบ ส่วนเหนือดิน ล�ำต้น และดอก เท่ากับ
5.11, 4.90, 0.68, 1.90% w/w ตามล�ำดับ และระยะก่อนออกดอก (ต้นอ่อน) เท่ากับ 3.65, 2.95 และ 1.03% w/w
ตามล�ำดับ การรักษาโควิด-19 ด้วยฟ้าทะลายโจร ในขนาดแอนโดรกราโฟไลด์ 180 มิลลิกรัมต่อวัน นาน 5 วัน ควร
รับประทานใบสดจากต้นอ่อน วันละ 19.6 กรัม หรือใบสดจากต้นแก่ 14.0 กรัม หากเป็นยาต้มจากส่วนเหนือดิน
ของต้นแก่ แก้วละ 240 มิลลิลิตร ควรรับประทานวันละ 2.5 แก้ว แต่น�้ำชาจากใบสดที่ดื่มแบบทิ้งกากจะมีปริมาณ
แอนโดรกราโฟไลด์ต�่ำเกินไปไม่เพียงพอต่อรักษาโควิด-19 ผลการศึกษานี้ช่วยให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องการใช้
ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด-19 ด้วยตนเองสามารถท�ำได้โดยเทียบเคียงปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ต่อใบสดและต่อผง
ฟ้าทะลายโจรกับรูปแบบที่ตนเองถนัดใช้
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Abstract
Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees (fa thalai chon in Thai) is a medicinal plant that naturally grows
in Muak Lek district, Saraburi province. During the flowering stage (mature plant), its andrographolide contents
in various parts, from high to low, namely leaves, aerial parts, stems and flowers are 5.11%, 4.90%, 0.68% and
1.90% w/w respectively; and in the pre-flowering stage (young plant) the contents are 3.65%, 2.95% and 1.03%
w/w respectively. For the treatment of COVID-19 with Andrographis herbal drug, at the andrographolide dose of
180 mg daily for 5 days, 19.6 g of fresh leaves from the young plant or 14.0 g of fresh leaves from the mature plant
should be taken. As for the decoction of aerial parts of the mature plant, 2.5 240-mL glasses should be taken per
day. But tea from fresh leaves, which is drunk without the pulp, has a too low andrographolide content to achieve
the conventional dose for COVID-19 treatment. The results of this study are useful for the public who want to
use their own fresh Andrographis herb to treat COVID-19 by themselves. The proper amount has to be calculated
based on the andrographolide content in the formula they use.
Key words: Andrographis paniculata (Burm. f.) Nees, andrographolide, COVID-19 treatment

บทนำ�และวัตถุประสงค์
เมื่ อ แรกเริ่ ม เกิ ด การระบาดของโควิ ด -19
ปลายปี ค.ศ. 2019 ที่สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้มี
ผู้ท�ำการวิจัยในห้องปฏิบัติการซึ่งพิสูจน์ได้ว่าแอนโดรกราโฟไลด์ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์ในฟ้าทะลายโจร
สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสซาร์สโควี-2 ซึ่งเป็นต้นเหตุ
ของโควิด-19 ในจานเพาะเลี้ยงได้ โดยผ่านกลไกการ
ระงับเอ็นไซม์โปรตีเอสของไวรัส[1] ต่อมาคณะผู้วิจัย
ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ตีพิมพ์ผลการวิจัยในห้อง
ปฏิบัติการซึ่งยืนยันว่าฟ้าทะลายโจรในรูปสารสกัด
หยาบที่มีแอนโดรกราโฟไลด์สามารถยับยั้งการเพิ่ม
จ�ำนวนของไวรัสในเซลเยื่อบุปอดมนุษย์ได้[2]

ผลของการใช้ ฟ ้ า ทะลายโจรรั ก ษาโควิ ด -19
ในคนเริ่ ม ปรากฏในลั ก ษณะของข้ อ มู ล เชิ ง ระบาด
วิทยาเมื่อมีการระบาดของโควิด-19 ในเรือนจ�ำและ
มีการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษา[3] มีผู้ต้องขัง
ติดเชื้อสะสมรวม 37,656 คน ตายสะสม 47 ราย
(อัตราตาย 0.1%) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลระดับ
ประเทศขณะนั้น มีจ�ำนวนผู้ป่วย 345,027 คน ตาย
สะสม 2,791 ราย (อัตราตาย 0.8%) แล้วพบว่าในเรือน
จ�ำมีอัตราตายต�่ำกว่าถึง 8 เท่า
ต่อมาได้มกี ารศึกษาวิจยั ย้อนหลัง (retrospective cohort study) ในโรงพยาบาล 9 แห่ง ทีร่ บั ผูป้ ว่ ย
โควิ ด -19 คลั ส เตอร์ ใ หญ่ ต ลาดกุ ้ ง มหาชั ย [4] ที่ ไ ด้
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รับยาฟ้าทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด์ 180
มิลลิกรัมต่อวัน นาน 5 วัน จ�ำนวน 309 คน เปรียบ
เทียบกับผู้ป่วยโควิด-19 อีก 526 คนที่ไม่ได้รับยา
ฟ้าทะลายโจร พบว่ากลุ่มที่ได้รับยาฟ้าทะลายโจรเป็น
ปอดอักเสบน้อยกว่า (0.97% vs 14.64%, p < 0.001)
ในระดั บ สากล มี ง านวิ จั ย หนึ่ ง ที่ ล งทะเบี ย นไว้ กั บ
ClinicalTrial.gov มีแผนจะใช้แอนโดรกราโฟไลด์
ขนาด 90-120 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ วั น รั ก ษาโควิ ด -19
เปรียบเทียบกับยาหลอก ขณะนี้ยังไม่ทราบผลการ
วิจัย[5]
งานวิจัยการใช้ฟ้าทะลายโจรรักษาโควิด-19
ทีก่ ล่าวข้างต้น ล้วนใช้ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์เป็น
ตัวก�ำหนดขนาดทีใ่ ช้ (dose) ในการรักษา ท�ำให้แพทย์
แผนไทยและประชาชนทั่วไปมีความยากล�ำบากใน
การน�ำพืชสดที่ตนเองปลูกไว้ หรือผงฟ้าทะลายโจร
ไปใช้ รั ก ษาโควิ ด -19  เพราะไม่ มี ข ้ อ มู ล ปริ ม าณ
แอนโดรกราโฟไลด์ในส่วนต่าง ๆ ของพืชสดหรือยา
ผง การศึกษานี้จึงมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้ประชาชน
ทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์จากสมุนไพรฟ้าทะลาย
โจรทีป่ ลูกเองและจากยาผงโดยสามารถก�ำหนดขนาด
รับประทานเองเพือ่ ให้ได้รบั ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
ใกล้เคียงกับที่งานวิจัยทางคลินิกได้ท�ำวิจัยไว้ก่อน
หน้านี้
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ พื่ อ หา
ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในส่วนต่าง ๆ ของผง
ฟ้าทะลายโจรในระยะเก็บเกี่ยวที่ต่างกัน, หาปริมาณ
แอนโดรกราโฟไลด์ในยาต้มและน�ำ้ ชาใบสดฟ้าทะลายโจร และจัดท�ำตารางเชื่อมโยงปริมาณของแอนโดรกราโฟไลด์ในฟ้าทะลายโจรสด ยาผง ยาต้ม และน�้ำชา
ใบสด เพือ่ ให้แพทย์แผนไทยและประชาชนทัว่ ไปน�ำไป
เป็นข้อมูลประกอบการใช้ประโยชน์จากฟ้าทะลายโจร
ด้วยตนเอง

ระเบียบวิธีศึกษา
1. วัสดุ
		1.1 ตัวอย่างสมุนไพร
- ตัวอย่างพืชสดจากส่วนต่าง ๆ ของฟ้า
ทะลายโจร เก็บจากต้นฟ้าทะลายโจรที่ขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ ในเขตหมู่ที่ 5 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก
จ.สระบุรี จ�ำนวน 5 ต้น ในช่วงเดือนสิงหาคม 2564
- ตัวอย่างผงสมุนไพรแห้งจากส่วนต่าง ๆ
ของฟ้าทะลายโจร เก็บจากต้นฟ้าทะลายโจรที่ขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ในเขตหมูท่ ี่ 5 ต. มิตรภาพ อ. มวกเหล็ก
จ. สระบุ รี จ� ำ นวน 50 ต้ น ในช่ ว งเดื อ นสิ ง หาคม
2564 แล้ ว น� ำ ตั ว อย่ า งไปตากแห้ ง และ/หรื อ อบที่
อุณหภูมิ 40˚C นาน 48 ชั่วโมง จนแห้งสนิท น�ำไป
บดเป็ น ผงหยาบ บรรจุ ใ นถุ ง พลาสติ ก ที่ มี ส ารดู ด
ความชื้น และปิดปากถุงด้วยเครื่องซีลไฟฟ้าส่งตรวจ
วิเคราะห์
สถานทีด่ ำ� เนินการวิเคราะห์ ณ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 4 สระบุรี (ตัง้ อยูท่ ี่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุร)ี
โดยก่อนการวิเคราะห์ น�ำตัวอย่างผงฟ้าทะลายโจรมา
บดด้วยเครื่องบดไฟฟ้าให้เป็นผงละเอียด และผ่าน
แร่ง ขนาด 250 ไมโครเมตร (Mesh no. 60)
		1.2 สารมาตรฐาน
แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide)
ความบริสุทธิ์ 98.45% Lot no. 01B63213 ผลิตโดย
กรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ (DMSc reference
standard)
		1.3 สารเคมีและตัวท�ำละลาย
1.3.1 เมทานอล ชนิด HPLC (methanol)
ยี่ห้อ RCI Labscan
1.3.2 น�้ ำ ปราศจากไอออน (deionized
water)
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		1.4 เครื่องมือ
1.4.1 เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลว
สมรรถนะสูง (Ultra High-Performance Liquid
Chromatograph, UHPLC) ยี่ห้อ Agilent รุ่น 1290
Infinity II
1.4.2 เครื่องชั่งไฟฟ้า (analytical balance) ความละเอียด 0.01 มิลลิกรัม ยี่ห้อ MettlerToledo รุ่น XPR205DR
1.4.3 อ่างน�ำ้ ความถีส่ งู (ultrasonic bath)
ยี่ห้อ Elma รุ่น Elmasonic S 100 H
1.4.4 เตาไฟฟ้าให้ความร้อน (hot plate)
ยี่ห้อ heidolph รุ่น MR Hei-Standard
		1.5 วัสดุวิทยาศาสตร์และเครื่องแก้ว
1.5.1 InfinityLab Poroshell 120 ECC18 ขนาด 2.1 5 50 มิลลิเมตร, 1.9 ไมโครเมตร
1.5.2 InfinityLab Poroshell 120
EC-C18 (Guard) ขนาด 3.0 5 5 มิลลิเมตร, 2.7
ไมโครเมตร
1.5.3 ปิเปตแบบขับออก (positive-displacement pipette) ขนาด 100-1,000 ไมโครลิตร
1.5.4 ปิ เ ปตวั ด ปริ ม าตร (volumetric
pipette) ขนาด 1, 2, 3, 4, 5 และ 50 มิลลิลิตร
1.5.5 ขวดรูปชมพู่ชนิดมีฝาปิด (Erlenmeyer flask with stopper) ขนาด 125 มิลลิลิตร
1.5.6 ขวดวัดปริมาตร (volumetric flask)
ขนาด 10 และ 25 มิลลิลิตร
1.5.7 บีกเกอร์ (beaker) ขนาด 600 และ
2,000 มิลลิลิตร
1.5.8 ตัวกรองอนุภาค ชนิด nylon (nylon
syringe filter) ขนาด 0.22 ไมโครเมตร
1.5.9 แร่งคัดขนาด (sieve) ขนาด 250
ไมโครเมตร (Mesh no. 60)
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2. วิธีการศึกษา
2.1 การวิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
ในฟ้าทะลายโจร [ดัดแปลงจากต�ำรามาตรฐานยา
สมุนไพรไทย (Thai herbal pharmacopoeia)[6]]
2.1.1 ระบบโครมาโทกราฟ
2.1.1.1 คอลัมน์ (column) – C18 ขนาด
2.1 5 50 มิลลิเมตร, 1.9 ไมโครเมตร
2.1.1.2 วั ฏ ภาคเคลื่ อ นที่ (mobile
phase) – น�้ำ : เมทานอล (60 : 40)
2.1.1.3 อุณหภูมิช่องตัวอย่าง (autosampler temperature) – 25˚C
2.1.1.4 อุ ณ หภู มิ ค อลั ม น์ (column
temperature) – 40˚C
2.1.1.5 อัตราการไหล (flow rate) –
0.35 มิลลิลิตร/นาที
2.1.1.6 ปริมาตรการฉีด (injection
volume) – 1 ไมโครลิตร
2.1.1.7 การตรวจวัด (detector) – UV
224 นาโนเมตร
2.1.2 การเตรียมสารละลายมาตรฐาน
2.1.2.1 stock standard solution
ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
ชั่ ง สารมาตรฐานสมมู ล กั บ แอนโดรกราโฟไลด์ 25 มิลลิกรัม ลงในขวดวัดปริมาตร ขนาด
25 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรจนครบด้วยเมทานอล
2.1.2.2 working standard solution
ช่วงความเข้มข้น 0.05-0.5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
ปิ เ ปต stock standard solution
ปริมาตร 0.5, 1, 2, 3, 4 และ 5 มิลลิลิตร ลงในขวด
วัดปริมาตร ขนาด 10 มิลลิลิตร แต่ละขวด ตามล�ำดับ
จ�ำนวนรวม 6 ขวด และปรับปริมาตรจนครบด้วย
เมทานอล กรองสารละลายที่ได้ผ่านตัวกรองอนุภาค
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ขนาด 0.22 ไมโครเมตร ลงใน vial ฉีดสารละลายที่
ได้ เข้าสูร่ ะบบโครมาโทกราฟ เพือ่ สร้างกราฟมาตรฐาน
2.1.3 การเตรียมสารละลายตัวอย่าง
2.1.3.1 ชั่งตัวอย่าง 500 มิลลิกรัม ลง
ในขวดรูปชมพู่
2.1.3.2 ปิเปตเมทานอล ปริมาตร 50
มิลลิลิตร สกัดโดย sonicate เป็นเวลา 30 นาที ตั้งไว้
ที่อุณหภูมิห้อง 2 ชั่วโมง
2.1.3.3 กรองสารละลายที่ได้ผ่านตัว
กรองอนุภาค ขนาด 0.22 ไมโครเมตร ลงใน vial
2.1.3.4 ฉีดสารละลายที่ได้ เข้าสู่ระบบ
โครมาโทกราฟ
2.1.3.5 ค� ำ นวณปริ ม าณแอนโดรกราโฟไลด์เทียบกับกราฟมาตรฐาน
2.1.4 การท�ำยาต้ม
2.1.4.1 ต้มน�้ำเดือด 1,000 มิลลิลิตร
ในบีกเกอร์
2.1.4.2 ใส่ ส ่ ว นเหนื อ ดิ น สดของฟ้ า
ทะลายโจร 1 ต้น (น�้ำหนักเฉลี่ย 75.42 กรัม กรณีต้น
อ่อน และ 82.11 กรัม กรณีต้นแก่) ต้มเดือดเป็นเวลา
1 ชัว่ โมง หากน�ำ้ แห้งไป เติมน�ำ้ ให้ครบ 1,000 มิลลิลติ ร
คนเป็นระยะ

2.1.4.3 กรองสารละลายที่ได้ผ่านตัว
กรองอนุภาค ขนาด 0.22 ไมโครเมตร ลงใน vial
2.1.4.4 ฉีดสารละลายที่ได้ เข้าสู่ระบบ
โครมาโทกราฟ
2.1.4.5 ค� ำ นวณปริ ม าณแอนโดรกราโฟไลด์เทียบกับกราฟมาตรฐาน
2.1.5 การท�ำชาใบสด
2.1.5.1 ต้ ม น�้ ำ เดื อ ด 240 มิ ล ลิ ลิ ต ร
ในบีกเกอร์
2.1.5.2 ใส่ใบสด 1 ก�ำมือ (ประมาณ
3-4 กรัม) ทิ้งให้เย็น คนเป็นระยะ
2.1.5.3 กรองสารละลายที่ได้ผ่านตัว
กรองอนุภาค ขนาด 0.22 ไมโครเมตร ลงใน vial
2.1.5.4  ฉีดสารละลายที่ได้ เข้าสู่ระบบ
โครมาโทกราฟ
			
2.1.5.5 ค� ำ นวณปริ ม าณแอนโดรกราโฟไลด์เทียบกับกราฟมาตรฐาน

ผลการศึกษา

1. ผลการเปรียบเทียบน�ำ้ หนักพืชสด (ตารางที่
1 และ 2)

ตารางที่ 1 ความแตกต่างของฟ้าทะลายโจรต้นอ่อน (ก่อนออกดอก) และต้นแก่ (ขณะออกดอก)
ส่วนของพืชและหน่วย
น�้ำหนักสดเฉลี่ยต่อต้น (กรัม)
จ�ำนวนใบเฉลี่ยต่อต้น (ใบ)
น�้ำหนักใบรวมเฉลี่ยต่อต้น (กรัม)
น�้ำหนักเฉลี่ยต่อใบ (มิลลิกรัม)
ความกว้างของใบเฉลี่ย (เซนติเมตร)
ความยาวของใบเฉลี่ย (เซนติเมตร)
สัดส่วนของน�้ำหนักแห้งต่อน�้ำหนักสด

ฟ้าทะลายโจรต้นอ่อน

ฟ้าทะลายโจรต้นแก่

75.42
459
45.25
167.62
2.2
8.8
1:4

82.11
448
47.6
116.53
1.9
6.9
1:4
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ตารางที่ 2 ข้อมูลทางสถิติของน�้ำหนักใบสด (n = 100)
ค่าสถิติ

น�้ำหนักใบสดต้นอ่อน (มิลลิกรัม)

น�้ำหนักใบสดต้นแก่ (มิลลิกรัม)

87
277
165
167.62
44.77

27
221
119.5
116.53
51.22

ค่าต�่ำสุด (min)
ค่าสูงสุด (max)
ค่ามัธยฐาน (median)
ค่าเฉลี่ย (average)
ค่าความเบี่ยงเบน (SD)

2. ผลการวิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
ในส่วนต่าง ๆ ของฟ้าทะลายโจรในระยะเก็บ
เกี่ยวที่ต่างกัน

ตัวอย่างแห้ง จ�ำนวน 7 ตัวอย่าง ตัวอย่างละ 3 ซ�้ำ 
(ตารางที่ 3)
2.2 ตัวอย่างสด
ผลวิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในยาต้ม
และชาใบสด (ตารางที่ 4)

2.1 ตัวอย่างแห้ง
ผลวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณแอนโดรกราโฟไลด์ ใ น

ตารางที่ 3 ผลวิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในตัวอย่างแห้ง
		
ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ (% w/w)
ตัวอย่างที่ ส่วนที่ใช้				
			
1
2
3
ค่าเฉลี่ย
1
2
3
4
5
6
7

ใบ (ต้นอ่อน)
ลำ�ต้น (ต้นอ่อน)
ส่วนเหนือดิน (ต้นอ่อน)
ใบ (ต้นแก่)
ลำ�ต้น (ต้นแก่)
ส่วนเหนือดิน (ต้นแก่)
ดอกและฝักเมล็ด

3.58
1.02
2.96
5.08
0.68
4.93
1.91

3.69
1.03
2.95
5.12
0.68
4.91
1.90

3.69
1.02
2.93
5.13
0.68
4.87
1.89

3.65
1.03
2.95
5.11
0.68
4.90
1.90

%RSD
1.7
0.7
0.5
0.5
0.1
0.6
0.4

ตารางที่ 4 ผลวิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในตัวอย่างสด
ส่วนที่ใช้
จ�ำนวน น�้ำหนัก (กรัม)
			
ส่วนเหนือดิน (ต้นอ่อน)
ใบ (ต้นอ่อน)
ส่วนเหนือดิน (ต้นแก่)
ใบ (ต้นแก่)

1 ต้น
1 ก�ำมือ
1 ต้น
1 ก�ำมือ

77.61
3.70
83.20
4.29

ปริมาตรสุดท้าย รูปแบบ
(มิลลิลิตร)		
1000
240
1000
240

ยาต้ม
ชาใบสด
ยาต้ม
ชาใบสด

ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
(% w/w ของน�้ำหนักสด)
0.14
0.10
0.38
0.29

J Thai Trad Alt Med

อภิปรายผล
1. ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ ในส่วนต่าง ๆ
ของฟ้าทะลายโจรในระยะเก็บเกีย่ วทีต่ า่ งกัน
ฟ้ า ทะลายโจรต้ น อ่ อ นมี ป ริ ม าณแอนโดรกราโฟไลด์ในใบ ส่วนเหนือดิน และล�ำต้นเท่ากับ
3.65, 2.95 และ 1.03% w/w ตามล�ำดับ และต้นแก่
มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ เท่ากับ 5.11, 4.90 และ
0.68% w/w ตามล�ำดับ ส่วนดอก ฝัก และเมล็ดมี
ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ เท่ากับ 1.90% w/w จะ
เห็นได้ว่าใบจากต้นแก่มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
สูงสุดคือ 5.11% w/w
เมื่อเปรียบเทียบระหว่างฟ้าทะลายโจรต้นอ่อน
กับต้นแก่ พบว่า ต้นแก่มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
ในใบ และส่วนเหนือดินสูงกว่าต้นอ่อน ยกเว้นในส่วน
ล�ำต้นต้นแก่มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ต�่ำกว่าต้น
อ่อน โดยปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในส่วนต่าง ๆ
ของฟ้าทะลายโจร เรียงจากสูงไปต�่ำ  ได้แก่ ใบ ส่วน
เหนือดิน และล�ำต้น ตามล�ำดับ
ทัง้ นี้ ส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจรทัง้ ต้นอ่อน
และต้นแก่นี้ มีคณ
ุ ภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใน
ต�ำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย[6] ซึ่งก�ำหนดปริมาณ
แอนโดรกราโฟไลด์ในส่วนเหนือดิน ไม่น้อยกว่า 1%
w/w อย่างไรก็ตาม ปริมาณของแอนโดรกราโฟไลด์
ซึ่งเป็นสารส�ำคัญที่ใช้ระบุคุณภาพของฟ้าทะลายโจร
อาจมีปริมาณแตกต่างกันได้ตามสถานทีเ่ พาะปลูกและ
ระยะเวลาเก็บเกี่ยว

2. ปริ ม าณแอนโดรกราโฟไลด์ แ ละน�้ ำ หนั ก
เฉลี่ยของใบฟ้าทะลายโจรสด
ใบสดจากต้นอ่อน มีขนาดใบใหญ่และสม�ำ่ เสมอ
มีนำ�้ หนักสดเฉลีย่ ใบละ 167.62 มิลลิกรัม น�ำ้ หนักแห้ง
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เฉลีย่ ใบละ 41.9 มิลลิกรัม มีแอนโดรกราโฟไลด์เฉลีย่
ใบละ 1.53 มิลลิกรัม
ใบสดจากต้นแก่มีขนาดใบใหญ่บ้างเล็กบ้างไม่
สม�่ำเสมอ มีน�้ำหนักสดเฉลี่ยใบละ 116.53 มิลลิกรัม
น�้ำหนักแห้งเฉลี่ยใบละ 29.13 มิลลิกรัม มีแอนโดรกราโฟไลด์เฉลี่ยใบละ 1.48 มิลลิกรัม

3. ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในยาต้มและน�้ำ
ชาใบฟ้าทะลายโจรสด
ยาต้มทีเ่ ตรียมจากส่วนเหนือดินของฟ้าทะลายโจรต้นแก่ 1 ต้น (83.20 กรัม) ต้มเคี่ยวในหม้อจน
เดือดและจนเหลือน�้ำ  1 ลิตร จะมีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในน�ำ้ ยาต้ม 0.38% w/w ของน�ำ้ หนักพืชสดที่
ใช้ นัน่ หมายความว่าหากดืม่ น�ำ้ ยาต้มดังกล่าวหนึง่ แก้ว
(240 มิลลิลิตร) จะได้รับปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
75.45 มิลลิกรัม เช่นเดียวกัน หากดืม่ น�ำ้ ชาทีไ่ ด้จากใบ
ต้นแก่หนึ่งก�ำมือ (4.29 กรัม) ชงในน�้ำเดือดหนึ่งแก้ว
(240 มิลลิลิตร) จะได้รับปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
12.44 มิลลิกรัม
ทั้งนี้ แอนโดรกราโฟไลด์เป็นสารกลุ่มไดเทอร์
พีนแลคโตน (diterpene lactones) ซึ่งละลายน�้ำได้
น้อย ท�ำให้ยาต้มและชาชงด้วยน�ำ ้ มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์น้อย อย่างไรก็ตามพบว่าการให้ความร้อน
ด้วยการต้มท�ำให้แอนโดรกราโฟไลด์ละลายออกมาได้
มากขึ้นเมื่อเทียบกับการชง

4. การนำ�ไปใช้ประโยชน์
4.1 การรับประทานยาผงฟ้าทะลายโจร เพื่อ
รั ก ษาโควิ ด -19 โดยยึ ด ขนาดรั บ ประทานที่ มี ง าน
วิ จั ย ว่ า ช่ ว ยลดโอกาสเกิ ด ปอดอั ก เสบได้ (180
มิลลิกรัมของแอนโดรกราโฟไลด์ต่อวัน นาน 5 วัน)
ควรรับประทานขนาดต�ำ่ สุดวันละ 2.8 กรัม หากเป็นยา
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ผงจากใบของต้นแก่ หรือวันละ 3.9 กรัม หากเป็นยา
ผงจากใบของต้นอ่อน โดยอาจรับประทานในรูปแบบ
ยาลูกกลอน หรือการชงในน�้ำอุ่นดื่มทีเดียวทั้งหมด
โดยไม่ทิ้งกาก หรือยาแคปซูล
4.2 การรั บ ประทานใบฟ้ า ทะลายโจรสด
เนื่ อ งจากใบมี ข นาดและน�้ ำ หนั ก แตกต่ า งกั น มาก
การรับประทานใบสดควรใช้วิธีชั่งน�้ำหนัก โดยควร
รับประทานให้ได้วันละ 19.6 กรัม หากเป็นใบจากต้น
อ่อน (ประมาณ 117 ใบ) หรือ 14.0 กรัม หากเป็นใบ
จากต้นแก่ (ประมาณ 120 ใบ)  
4.3 การรับประทานฟ้าทะลายโจรในรูปแบบยา
ต้มหรือน�้ำชาใบสด แนะน�ำให้รับประทานฟ้าทะลาย
โจรรักษาโควิด-19 ในรูปแบบยาต้มตามชนิดของ
ส่วนเหนือดินทีใ่ ช้ เช่น หากใช้สว่ นเหนือดินของต้นแก่
หนึ่งต้นที่หนักประมาณ 82.11 กรัม ต้มเคี่ยวในหม้อ
จนเดือดและเหลือน�้ำ  1 ลิตร จะมีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ออกมาในน�้ำ  0.38% w/w ของน�้ำหนัก
พื ช สดที่ ใ ช้ นั่ น หมายความว่ า หากดื่ ม ยาต้ ม นี้ ห นึ่ ง
แก้ ว (240 มิ ล ลิ ลิ ต ร) จะได้ รั บ ปริ ม าณแอนโดรก
ราโฟไลด์ 75.45 มิลลิกรัม หากจะดื่มรักษาโควิด-19
ก็ต้องดื่มวันละประมาณสองแก้วครึ่ง ไม่แนะน�ำให้
รับประทานน�้ำชาใบสดรักษาโควิด-19 เพราะจะได้รับ
แอนโดรกราโฟไลด์ในขนาดต�่ำเกินไป
อนึ่ง ตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแล
รักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง เมื่ อ วั น ที่ 2
พฤศจิกายน 2564 ไม่แนะนําให้ใช้ฟ้าทะลายโจรเพื่อ
ป้องกันโควิด-19 แต่พจิ ารณาใช้ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่มอี าการ
หรือมีอาการน้อย ไม่มีข้อห้ามใช้ฟ้าทะลายโจร เช่น
เป็นผูท้ มี่ ปี ระวัตแิ พ้ หญิงตัง้ ครรภ์และให้นมบุตร และ
ควรระวังการใช้รว่ มกับยาลดความดันและยาทีม่ ฤี ทธิ์
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ป้องกันการแข็งตัวของเลือด เช่น warfarin, aspirin
และ clopidogrel เพราะอาจเสริมฤทธิก์ นั ผลข้างเคียง
ทีพ่ บบ่อย ได้แก่ ปวดท้อง ท้องเดิน คลืน่ ไส้ ใจสัน่ เบือ่
อาหาร เวียนศีรษะ หากพบอาการเหล่านีค้ วรหยุดการ
ใช้ฟ้าทะลายโจรทันที

ข้อสรุป
มีผลการศึกษาทางคลินิกบางการศึกษาบ่งชี้
ว่าฟ้าทะลายโจรสามารถรักษาโควิด-19 และช่วยลด
โอกาสเกิดปอดอักเสบได้ แต่ในการศึกษาเหล่านั้น
ระบุขนาดของฟ้าทะลายโจรเป็นปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ซงึ่ เป็นสารออกฤทธิใ์ นฟ้าทะลายโจร ท�ำให้
แพทย์แผนไทยและประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะน�ำ
ผลการศึกษาทางคลินิกเหล่านั้นไปเทียบเคียงเพื่อใช้
ฟ้าทะลายโจรในรูปแบบพืชสดหรือผงฟ้าทะลายโจร
ในการรักษาโควิด-19 ด้วยตนเองไม่สามารถท�ำได้  
การศึกษานี้จึงได้วิเคราะห์ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ในส่วนต่าง ๆ ของฟ้าทะลายโจร พบว่า
ฟ้าทะลายโจรต้นอ่อนมีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์
ต�่ำกว่าต้นแก่ โดยส่วนของใบ ส่วนเหนือดิน และ
ล�ำต้นของต้นแก่มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์เท่ากับ
5.11, 4.90 และ 0.68% w/w ตามล�ำดับ และต้นอ่อน
มีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ เท่ากับ 3.65, 2.95 และ
1.03% w/w ตามล�ำดับ
นอกจากนี้ ไ ด้ วิ เ คราะห์ น�้ ำ หนั ก และความ
สม�่ำเสมอของใบ พบว่า ใบจากต้นอ่อนมีน�้ำหนักและ
ความสม�ำ่ เสมอของขนาดมากกว่า และมีปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์เฉลี่ยใบละ 1.53 มิลลิกรัม ขณะที่ใบ
จากต้นแก่มีขนาดใบเล็กกว่าและไม่สม�่ำเสมอ และมี
ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์เฉลีย่ ใบละ 1.48 มิลลิกรัม
ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ท่ีบริโภคในรูปแบบ
ยาต้มและน�ำ้ ชาใบสด พบว่า ยาต้มมีปริมาณแอนโดร-
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กราโฟไลด์มากเพียงพอเทียบได้กับการรับประทาน
รูปแบบอื่น แต่น�้ำชาใบสดมีปริมาณต�่ำเกินไป
การศึ ก ษานี้ จ ะช่ ว ยให้ แ พทย์ แ ผนไทยและ
ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะใช้ฟ้าทะลายโจรรักษา
โควิด-19 ด้วยตนเองสามารถท�ำได้โดยเทียบเคียง
ปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ต่อใบสดหนึ่งใบและต่อ
ผงฟ้าทะลายโจรหนึ่งกรัมที่ได้จากการศึกษานี้กับ
รูปแบบตนเองถนัดใช้ ทั้งนี้มีข้อพึงสังเกตว่าการใช้ใน
รูปแบบใบสดก็ดี ยาผงก็ดี ยาต้มก็ดี ท�ำให้ได้รบั ปริมาณ
แอนโดรกราโฟไลด์ใกล้เคียงกับขนาดทีม่ กี ารใช้รกั ษา
โควิด-19 ได้ผลมาแล้ว (180 มิลลิกรัมต่อวัน นาน 5
วัน) ขณะที่การใช้ในรูปแบบน�้ำชาใบสดที่ดื่มแบบทิ้ง
กากจะได้รับปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ต�่ำเกินไปไม่
เพียงพอที่จะใช้รักษาโควิด-19 ได้

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ ศูนย์สุขภาพเวลเนสวีแคร์ และ
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี ที่ได้ให้การ
สนับสนุนการศึกษานี้
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