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Update ฟ้าทะลายโจร :

สมุนไพร Champion Products ปี 2560
อาจารย์บญ
ุ ญารัช ชาลีผาย
หลักสูตรการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาวิทยาศาตร์สขุ ภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปัจจุบันรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนัก
และให้ ค วามสนใจถึ ง ความส� ำคั ญ ของการพั ฒ นาสมุ น ไพรไทยซึ่ ง
เป็นภูมิปัญญาและทรัพยากรที่ส�ำคัญของประเทศ จึงก�ำหนดให้มี
การจัดท�ำแผนการพัฒนาที่เป็นระบบอย่างยั่นยืน โดยมีวิสัยทัศน์คือ
สมุนไพรเพือ่ ความมัน่ คงทางสุขภาพและความยัง่ ยืนของเศรษฐกิจไทย
ตามแผนแม่ บ ทแห่ ง ชาติ ว ่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาสมุ น ไพร ฉบั บ ที่ 1
พ.ศ. 2560 – 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพร
ไทยที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ
โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์คอื ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรแปรรูป
เบือ้ งต้นอย่างมีคณ
ุ ภาพ ปริมาณวัตถุดบิ สมุนไพรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีความ
เพียงพอใกล้เคียงต่อความต้องการใช้ของผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรม
และอนุรกั ษ์สมุนไพรให้คงไว้ใช้ประโยชน์ได้อย่างยัง่ ยืน โดยมีเป้าหมาย
คือ มีการปลูกสมุนไพรทีไ่ ด้คณ
ุ ภาพตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด มีแผนที่
ความเหมาะสมของทีด่ นิ ส�ำหรับปลูกสมุนไพรอย่างน้อย 30 ชนิด มีฐาน
ข้อมูลพืน้ ทีป่ ลูกสมุนไพร 1 ฐานข้อมูล และมีกลุม่ เกษตรกร สหกรณ์
วิสาหกิจชุมชน ได้รบั การส่งเสริมการแปรรูปหลังการเก็บเกีย่ ว ณ สถาน
ทีป่ ลูกและการผลิตภัณฑ์อย่างง่ายในระดับชุมชน และยุทธศาสตร์ที่ 4
สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายของภาครัฐ เพือ่ การขับ
เคลือ่ นสมุนไพรอย่างยัง่ ยืน ตามมาตราการที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนา
สมุนไพร Product Champion สมุนไพรทีม่ ศี กั ยภาพสูงทัง้ ในด้านการ
ผลิตและการน�ำไปใช้ สมุนไพร Champion Products ได้แก่ ขมิน้ ชัน
กวาวเครือขาว กระชายด�ำ บัวบก ฟ้าทะลายโจร และมะขามป้อม ซึง่
ขมิน้ ชันและฟ้าทะลายโจรจัดเป็น First-Line Drug ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ นอกจากนีใ้ น พ.ศ.2560 รัฐบาลได้ประกาศสมุนไพร Quick
Win 4 ชนิด ได้แก่ บัวบก ขมิน้ ชัน กระชายด�ำ และไพล

ฟ้าทะลายโจร : First-Line Drug
สำ�หรับโรคหวัด (Common Cold)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์: ฟ้าทะลายโจรเป็นพืชล้มลุก สูง
ประมาณ 30-60 เซนติเมตร ล�ำต้นตัง้ ตรง ใบเดีย่ ว สีเขียวเข้ม เป็นมัน

ดอกสีขาวออกเป็นช่อใหญ่ที่ปลายกิ่งและซอกใบ ผลเป็นฝักรูปทรง
กระบอก เมล็ดมีขนาดเล็ก แบบ รูปไข่ สีนต้ าลแดง
การเพาะปลูกซ ฟ้าทะลายโจรมีการปลูกแบบหว่าน แบบโรย
แบบหยอดเมล็ด แบบปลูกโดยใช้กล้า
สารส�ำคัญทีพ
่ บในฟ้าทะลายโจร: มีหลายกลุม่ เช่น สารใน
กลุม่ เทอร์ปนี ฟลาโวนอยด์ แซนโทน ฟีนลิ โพร พานอยด์ และสเตียรอย
ด์ ทุกส่วนของต้นจะสารในกลุม่ เทอร์ปนี และฟลาโวนอยด์ ในรากจะพบ
สารกลุม่ แซนโทน ในส่วนทีเ่ หนือดินของฟ้าทะลายโจรจะพบสารออก
ส�ำคัญในกลุม่ ไดเมอร์ปนี แลกโตน
ฟ้าทะลายโจรเป็นที่ใช้มาตั้งแต่โบราณ ส่วนที่ใช้เป็นยา จะ
เป็นส่วนที่เหนือดิน ทุกส่วนของฟ้าทะลายโจรมีรสขม ฟ้าทะลายโจร
มีการใช้เพือ่ บรรเทาและรักษาอาการหรือโรคตามต�ำรับยาของประเทศ
ต่าง ๆ ดังนี้
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แหล่งข้อมูล

บรรเทาและรักษาอาการหรือโรค

อายุรเวท

อาการไข้ โรคตับ อาการเวียนศีรษะแบบหมุนหรือโคลงเคลง

ญี่ปุ่น

อาการไข้ ไข้หวัด

มาเลเซีย

เบาหวาน ความดันโลหิตสูง

สแกนดิเนเวีย

อาการไข้ ไข้หวัด

การแพทย์แผนบังกลาเทศ

ท้องเสียเฉียบพลัน เบื่ออาหาร อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ มีลมหรือก๊าชในกระเพาะ ร่วมกับอาการแสบร้อนที่หน้าอก
หรือลิ้นปี่ ฟอกโลหิต ไข้หวัด อ่อนเพลีย ไข้หวัด ไอ อ่อนเพลีย เบาหวาน โรคบิด การบวมน้ำ� อาเจียน อาการ
ไข้ ปวดศีรษะ ถ่ายพยาธิ อาหารไม่ย่อย ตกขาว ตับพิการ ไม่อยากอาหาร ปริมาณอสุจิต่ำ� ติดเชื้อที่ระบบทางเดิน
ปัสสาวะ ติดเชื้อที่ปอด มาลาเรีย คออักเสบ ความผิดปกติทางเพศ โรคผิวหนัง ม้ามโต ไซนัสอักเสบชนิดไม่ซับ
ซ้อน อาการเวียนศีรษะแบบหมุนหรือโคลงเคลง

การแพทย์แผนจีน

อาการอักเสบ อาการไข้ แผลไหม้ ฝี ฝักบัว ปากมดลูกอักเสบ ไข้สุกใส ไข้หวัด ไอมีเสมหะ
ล้างพิษ ลดบวม โรคบิด ผื่นผิวหนังอักเสบ ไข้สมองอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบ โรคงูสวัด กล่องเสียงอักเสบ คางทูม
แผลเป็นวงใต้ผิวหนังในทารกแรกเกิด โรคผิวหนังภูมิแพ้ การอักเสบในอุ้งเชิงกราน ปอดบวม การติดเชื้อทางเดิน
หายใจ งูกัด หูชั้นกลางอักเสบ ต่อมทอนซิลอักเสบ ช่องคลอดอักเสบ

การแพทย์แผนอินเดีย

เบาหวาน โรคบิด ลำ�ไส้อักเสบ โรคจากพยาธิ โรคกระเพาะ โรคติดเชื้อที่ผิวหนัง (ยาชาเฉพาะที่)
งูกัด (ยาชาเฉพาะที่)

การแพทย์แผนไทย

อาการไข้ ไข้หวัด ท้องเสียแบบไม่ติดเชื้อ

การแพทย์แผนยูนานิ

ถ่ายพยาธิ ต้านการอักเสบ ลดไข้ ยาระบาย ฝาดสมาน ขับลม อาการไข้เรื้อรังและไข้ตามฤดู การพักฟื้นหลังอาการ
ไข้ ขับปัสสาวะ โรคบิด อาหารไม่ย่อยร่วมกับท้องอืดท้องเฟ้อจากมีลมหรือมีก๊าชในกระเพาะ ขับระดู ทำ�ให้ผิวอ่อน
นุ่ม บำ�รุงกระเพาะและตับ อาการอ่อนเพลีย โรคหนองใน โรคลำ�ไส้แปรปรวน โรคเรื้อน เบื่ออาหาร บรรเทาอาการ
ปวดแน่นท้อง โรคหิด ผื่นผิวหนัง

สมุนไพรสำ�หรับงานสาธารณสุข
มูลฐาน

รักษาอาการท้องเสีย ลดไข้ และรักษาฝี แผลพุพอง

บัญชียาหลักแห่งชาติ(ยาจาก
สมุนไพร) พ.ศ.2560

บรรเทาแก้อาการแก้ท้องเสียที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อ เช่น อุจจาระเป็นมูกหรือมีเลือดปน เป็นต้น
บรรเทาอาการเจ็บคอ บรรเทาอาการโรคหวัด เช่น เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เป็นต้น

องค์การอนามัยโลก(WHO)

ลดไข้ บรรเทาอาการโรคหวัด รักษาอาการท้องเสีย

การศึกษาทางเภสัชวิทยา
ฤทธิ์

การทดลอง

ผงยา/สารสกัด

ผลที่ได้

ลดการบีบตัวหรือการหดเกร็งของ
ทางเดินอาหาร

กล้ามเนื้อส่วนปลายของหนูตะเภา

สารสกัดน้ำ� 50% แอลกอฮอล์ และ
85 % แอลกอฮอล์ 500 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร

ลดการบีบตัวที่เกิดจากการกระตุ้น
ด้วย acetylcholine,histamine, serotonin และ barium chloride ได้

ต้านอาการท้องเสีย

หนูถีบจักร

สารสกัด 85% แอลกอฮอล์
500,1,000 และ 2,000 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม

ป้องกันการเกิดท้องเสียจากการถูกกระ
ตุ้นด้วยยน้ำ�มันละหุ่งและ magnesium sulfate

ลดไข้

หนูขาวที่ได้รับยีสต์

สารสกัดแอลกอฮอล์ 500 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม

ไข้ลดลง โดยให้ผลเทียบเท่าหนูที่กิน
แอสไพลิน 200 มิลลิกรัม
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ฤทธิ์

ต้านอาการอักเสบ

การทดลอง

ผงยา/สารสกัด

ผลที่ได้
ยับยั้งการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดขาว
และยับยั้งการเกิด granuloma ด้วย

หนูที่ถูกเหนี่ยวนำ�ให้อุ้งเท้าบวมโดย
คาราจีแนน

ผงใบฟ้าทะลายโจรสารสกัด
แอลกอฮอล์และสารสกัดน้ำ�ของฟ้า
ทะลายโจร

หนูที่ถูกเหนี่ยวนำ�ให้อุ้งเท้าบวมโดย
คาราจีแนน

สารสกัดคลอโรฟอร์มจากลำ�ต้นฉีดสาร ลดการอักเสบอุ้งเท้าได้ใกล้เคียงกับหนู
สกัด 200 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ที่ได้รับยา ibuprofen

แบคทีเรียก่อโรคในระบบทางเดิน
อาหาร

สารสกัดน้ำ�ของฟ้าทะลายโจร

ต้านเชื้อไวรัส

เชื้อไวรัสเอ็บสไตบาร์(Epstein-Barr
virus) ในเชลล์ P3HR1

สารสกัดแอลกอฮอล์ของฟ้าทะลายโจร ยับยั้งการเจริญได้
ขนาด 25 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร

ต้านมาลาเรีย

หนูสายพันธุ์ ICR ที่ติดเชื้อ Plasmodium berghei

สารสกัดฉีดเข้าช่องท้อง

ต้านเชื้อแบคทีเรีย

ยับยั้งการเจริญของเชื้อ
Eschericia coli, Proteus valgaris,
Klebsella pneumonia, Salmonella typhi, Shigella flexneri,
Enterobacter aerogenes และ
Pseudomonas aeruginosa ได้

ยับยั้งการเจริญของเชื้อได้

10-500 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม

ระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบภูมิคุ้มกันต่อ เซลล์เม็ดเลือดแดง สารสกัดแอลกอฮอล์
ในหนูถีบจักร

กระตุ้นระบบภูมิคุ้มแบบจำ�เพาะและ
แบบไม่จำ�เพาะ

ปกป้องตับ

พิษของ thioacetamide

ป้องกันการเกิดพิษจากthioacetamide ได้

ในหนู
ต้านเบาหวาน

หนูโรคอ้วนที่ถูกเหนี่ยวนำ�ให้เป็นเบา
หวานด้วย Streptozotocin

ต้านออกชิเดชัน

ข้อห้ามใช้

ห้ามใช้ในผูท้ แี่ พ้ฟา้ ทะลายโจร สตรีตงั้ ครรภ์และให้นมบุตรไม่
ควรใช้ เนือ่ งจากมีรายงานว่า ให้ทำ� แท้งได้ และอาจท�ำให้เกิดทารกวิรปู
ได้ ผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ระวัตเิ ป็นโรคไตอักเสบจากการติดเชือ้ ผูป้ ว่ ยโรครูมาห์
มาติก ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการเจ็บคอจากการติดเชือ้ เชือ้ แบคทีเรียและมีอาการ
รุนแรง เช่น มีตมุ่ หนอง ในคอ มีไข้สงู หนาวสัน่ เป็นต้น

ข้อควรระวังในการใช้

ฟ้าทะลายโจรอาจท�ำให้เกิดอาการแพ้ได้ โดยมีอาการตัง้ แต่
ผื่นคัน ลมพิษ จนถึงอาการช็อกจากการแพ้อย่างรุนแรง หากใช้ฟ้า

สารสกัดแอลกอฮอล์ 500 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม
สารสกัดแอลกอฮอล์ 500 มิลลิกรัม/
กิโลกรัม
สารสกัดน้ำ�

เพิ่มระดับเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกลไก
การออกฤทธิ์ต้านออกเดชัน

ทะลายโจรติดต่อกัน 3 วัน แล้วไม่หายหรือมีอาการรุนรงขึน้ ระหว่างใช้
ยา ควรหยุดใช้แล้วไปพบแพทย์

อาการไม่พึงประสงค์

อาจท�ำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวด
ท้อง ท้องเดิน คลืน่ ไส้ เบือ่ อาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสัน่ อาจเกิดลมพิษ
ได้ และอาจเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงได้

ที่มา : สมุนไพร Champion Products. ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์
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