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ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสือสารองค์กร ได้จัดระบบข่าวสือสิงพิมพ์ สนใจดูรายละเอียดได้ที http://news.swu.ac.th/newsclips/

ขาวจากหนังสือพิมพบานเมืองออนไลน ฉบับประจําวันที่ 7 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 หนา มูลคาขาว 120,000.-

คณะเภสัชจุฬาฯจัดเสวนา"ฟาทะลายโจร" พบขายตามทองตลาดไมระบุสารฆาโควิดในฉลากใหชัดเจน

วันเสารที่ 7 สิงหาคม 2564 คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดจัดเสวนา “ฟาทะลายโจร
ในสภาวะวิกฤต คุณภาพ ราคา และความปลอดภัย” โดยรศ.ภญ.ดร.มยุรี ตั้งเกียรติกําจาย คณะเภสัชศาสตร
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ไดใหขอมูลเกี่ยวกับฟาทะลายโจรวา ในความเปนจริง ยังไมมีงานวิจัยยืนยันวาผูปวยโควิด
กินฟาทะลายโจรแลวสามารถปองกันโควิดได กรมการแพทยแผนไทย กรมการแพทย หรือทางอภัยภูเบศร ก็มี
ความเห็นตรงกันวาไมแนะนําใหใชยาฟาทะลายโจรในการกินเอง เพื่อปองกันโควิด เนื่องจาก พบปญหาผูปวยที่กิน
ฟาทะลายโจรซึ่งกินเพื่อปองกัน ในขนาดยาที่ต่ําติดตอกันหลายเดือน เมื่อตรวจพบวามีคาตับเพิ่มขึ้น และในชวงนี้ตอง
ยอมรับวาฟาทะลายโจร มีของปลอมที่สามารถปลอมไดเนียนเหมือนทุกอยาง ทั้งเลขทะเบียนหรือผูผลิต การไมระบุ
สารแอนโดรกราโฟไลดอยูในฉลาก จึง ทําใหก ารตรวจสอบยากขึ้น และการขึ้นทะเบีย นก็ขึ้นเปนยาแผนโบราณ
ไมสามารถขึ้นทะเบียนเปนอาหารเสริม เพราะผิดกฎหมาย
ดร.มยุรี กลาวตอวา สําหรับฟาทะลายโจร แบงออกเปนชนิดผงที่จะไมทราบสารแอนโดรกราโฟไลด และ
สารสกัดที่ทราบสารแอนโดรกราโฟไลด ซึ่งมีขายในปจจุบัน แตสารสกัดที่ทราบสารแอนโดรกราโฟไลดคอนขางหายาก
ทั้งนี้ จากประสบการณการใชผงฟาทะลายโจรที่มีสารสําคัญแอนโดรกราโฟไลดกับผูติดเชื้อโควิดจํานวน 30
คน โดย นพ.เอนก มุงออมกลาง ที่นํามาใชกับผูตองขังที่ปวยโควิด ณ เรือนจํากลาง กรุงเทพฯ เมื่อชวงเดือนเม.ย.64
ซึ่งมีการระบาดของสายพันธุแอลฟา โดยนพ.เอกน ไดใชผงฟาทะลายโจร 1 แคปซูล ซึ่งมีสารแอนโดรกราโฟไลด

2

ปริมาณ12 มก.ตอวัน แบงใหผูปวยกินครั้งละ 4 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หรือ 12แคปซูล เทากับ 144 มก. นาน 5 วัน
พรอมกับทําการ Swab จมูกในทุก 2 วัน และหลังจากผูตองขังไดกินฟาทะลายโจรไป 8 วัน ผลปรากฎวาพบเชื้อโควิด
แลว และมีการตรวจคาตับของผูปวยจากการใชยาฟาทะลายโจรไป 20 วัน ผลปรากฎวาใน 30 คน พบ 5 คนที่มีคา
ตับเพิ่มขึ้นสูงเกิน 2 เทา หรือ 16% บางคนสูงถึง 4-5 เทา จึงจะตองมีการประเมินอาการอีกครั้งวาเกิดจากผงฟา
ทะลายโจรหรือไม ซึ่งเปนสวนในขั้นตอนการวิจัย ที่จะตองมีการติดตามและยืนยันประสิทธิผลและความปลอดภัย
“โดยตามบัญชียาหลักแหงชาติระบุวา ฟาทะลายโจรใหใชบรรเทาอาการหวัดขนาดสูงสุดสําหรับผูใหญ การ
บริโภคอยูที่ครั้งละ 3 กรัมตอครั้ง วันละ 4 ครั้ง หรือ 12 กรัมตอวัน ดังนั้น ถาตองใชผงฟาทะลายโจรแตไมรูปริมาณ
แอนโดรกราโฟไลด จึงแนะนําใหใชการคํานวนตามบัญชียาหลักแหงชาติ อยางฟาทะลายที่ระบุในฉลากวา 1 แคปซูล
มี 400 มก หากติดเชื้อตองใชขนาดยาสูงสุดใน 1 มื้อ ทาน 7 เม็ด วันละ 4 ครั้ง ไมควรเกิน 180 มก.ตอวัน เพื่อให
ระดับยาเพียงพอในการไปยับยั้งการแตกตัวของไวรัส และจากที่กรมการแพทย ไดออกหนังสือถึงแนวทางปฏิบัติใน
การดูแลผูปวยโควิดวา ผูปวยในกลุมสีเขียว ที่ไมมีอาการ หากตองใชฟาทะลายโจรใหอยูในดุลพินิจของแพทย เลี่ยง
อาการไมพึงประสงค และในผูปว ยที่ใ ชยาฟาวิพิราเวียรอยูแลว หามใชฟาทะลายโจรรวมดวย เนื่องจากยังอยูใน
ขั้นตอนของการวิจัยประสิทธิภาพในการใชยาฟาวิพิราเวียรรวมกับฟาทะลายโจร” ดร.มยุรี ระบุ
ดร.มยุรี กลาวตอวา ดังนั้นหากจะทานยาฟาทะลายโจรที่สอดคลองกับงานวิจัยในปจจุบัน ที่อาจจะมีผลกับ
การรักษาโควิดอยางนอยตองรูปริมาณแอนโดรกราโฟไลด หรือการรักษาในผูปวยโควิดตามที่กรมการแพทยเสนอให
กิน 180 มก.ตอวันหรือเทากับ 60 มก.ตอ 3 ครั้ง ติดตอกัน 5 วัน หากอาการดีขึ้นควรหยุดยา ไมควรกินนานเกิน 14
วัน สําหรับคนที่ไมมีความเสี่ยงเกี่ยวกับตับ แตในผูปวยที่มีความเสี่ยงตอตับ อาจจะตองลดขนาดการใหยาจาก 180
มก. เหลือ 144 มกตอวัน ซึ่งการใชฟาทะลายโจรคาดการณไดยาก เพราะมีเคสที่ใชฟาทะลายโจรแค 3 วัน คาตับก็
เพิ่มเชนเดียวกัน ดังนั้นการประเมินใหใชยาก็ตองขึ้นอยูกับตับในรางกายของแตละคนดวย และหากผูติดเชื้อ มีฟา
ทะลายโจรปลูกไวที่บาน ตนเริ่มมีการออกดอก ใบ ในชวงนั้น จะมีสารแอนโดรกราโฟไลดสูงที่สุด สามารถนํามากิน
สดๆ ไดครั้งละ 5-10 ใบตอ 3-4 ครั้งตอวัน ติดตอกัน 5 วัน เต็มที่ 14 วัน ซึ่งจะมีความปลอดภัยมากกวาในรูปแบบ
สารสกัด แตหากอาการไมดีขึ้นควรติดตอรับยาฟาวิพิราเวียรทันที
ในกรณีที่ผูปวยกินยาฟาทะลายโจรเพื่อปองกันมากอน ดร.มยุรี กลาววา ตองตรวจคาตับ หากตรวจพบคา
ตับสูง ก็ไมสามารถเริ่มรักษาดวยยาฟาวิพิราเวียร เพราะยาฟาวิพิราเวียรมีพิษตอตับมากกวาฟาทะลายโจรอีก อีกทั้ง
ไมควรใชฟาทะลายโจรรวมกับยาพาราเซตตามอลบ ยาลดไขมัน ยาลดความดัน เพราะจะทําระดับออกฤทธิ์ของยา
เพิ่ ม ขึ้ น และเกิ ด อาการไม พึ่ ง ประสงค ส ว นฟ า ทะลายโจรที่ มีข อ มู ล วา มีฤ ทธิ์ บํ า รุ ง ตั บ นั้ น เปน เพี ย งการวิจั ย ใน
สัตวทดลองเทานั้น ซึ่งมีการคาดการณกลไกที่ทําใหเกิดพิษตอตับคือ สารอัลคารลอย
สว นการใชฟา ทะลายโจรกับ เด็ก ดร.มยุรี บอกวา งานวิจั ยยังไม มีการศึ กษาในเด็กที่เ ปนโควิ ด แต ใ น
ตางประเทศมีการวิจัยศึกษาในเด็กที่เปนหวัดเทานั้น ดังนั้น หากใหเด็กกิน ฟาทะลายโจรจะตองมีขนาดยาต่ํากวา
ผูใหญ 6 เทา คือ ในเด็กอายุ 4-11 ขวบ กินฟาทะลายโจรที่มีสารแอนโดรกราโฟไลด 30 มก.ตอวันตอ 3 ครั้ง สวน
อายุ 12 ปขึ้นไปนําหนักไมถึง 50 กก. แนะนําใหใชสารแอนโดรกราโฟไลด 3-3.5 มก.ตอนําหนักตัว 1 กก.ตอวันตอ 3
ครั้ง ติดตอกัน 5 วัน ซึ่งการใชยาควรระวัง เพราะหากเด็กกินฟาทะลายโจรเกินขนาดจะเปนอันตรายตอตับมากกวา
ผูใหญ ทางที่ดีควรนําเด็กติดเชื้อ เขารับการรักษากินยาน้ําฟาวิพิราเวียรเปนดีที่สุด
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"ทั้งนี้มูลนิธิสุขภาพไทย ไดมีคําแนะนําใหกินฟาทะลายโจร ที่ทราบสารแอนโดรกราโฟไลดในปริมาณ 60120 มก. จํานวน 4 ครั้งตอวัน เนื่องจากกลไกการรักษาที่ใชฟาทะลายโจรเกิดจากการออกฤทธิ์ของสารหลายชนิด
และกินใบสดปริมาณอยูที่ 10-14 กรัม โดยกินวันละ 2.5-3.5 กรัมเทานั้น " ดร.มยุรีกลาว
สภาวะวิกฤตฟาทะลายโจร ในมุมผูบริโภค สารี อองสมหวัง จากสภาองคกรของผูบริโภค ใหขอมูลวาสภาฯ
จะเกี่ยวของกับฟาทะลายโจรใน 3 เรื่องหลัก ไดแก 1.เปนตัวแทนคุมครองผูบริโภคที่ใชฟาทะลายโจร 2.จัดทํา
ขอเสนอถึงหนวยงานที่เกี่ยวของ 3.การเฝาระวังเตือนภัย รวมถึงการรองเรียนปญหา ซึ่งขณะนี้เกิดวิกฤตฟาทะลายโจร
ขึ้นจริง จากสถิติการคนหาคําวา ฟาทะลายโจรพบวา มีการคนหามากกวา 2.3 ลานครั้ง ซึ่งในเรื่องของขอมูล อยาง
แรกที่ผูบริโภคควรสามารถหาพบคือ วิธีการใช หรือสรรพคุณ แตสิ่งที่คนเจอคือ ขอความเชิญชวนซื้อฟาทะลายโจร
และพบวาแพลตฟอรมออนไลน ที่มีก ารซื้อขายมากที่ สุดคือ ลาซาดา ที่มีการลงขายฟา ทะลายโจรกวา 18,000
รายการ มีราคาแตกตางกันตั้งแต 100-690 บาท ซึ่งแพงกวาราคากลาง รองลงมาคือในชอปปกวา 6,000 รายการ
และเจดี เซ็นทรัลจํานวน 16 รายการ หรือในทีวีไดเร็คจํานวน 4 รายการ ที่ขายพวงกับยาอื่นๆ ซึ่งตามประกาศ
คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ ไดกําหนดราคาฟาทะลายโจรอยูที่ 94 สตางคตอชนิดแคปซูล 500 มิลลิกรัม
หรือ 1 เม็ด แตจากที่สํารวจพบผูบริโภคไมสามารถซื้อไดในราคาดังกลาว อีกทั้งการพบฟาทะลายโจรปลอม มีการ
สวมเลข อย.ปลอม หรือใสเลขในสวนของอาหารเสริม เปนตน"
ดังนั้นผูบริโภคสามารถใชสิทธิของตนได หากพบราคาสูงเกิดกําหนด และทางสภาฯไดขอความรวมมือกับ
รานคาออนไลน ในการนําสินคาออกหนารานออนไลนในกรณีที่ขายเกินราคา แตการตรวจสอบก็ยังเปนไปไดยาก โดย
กระทรวงพาณิชยไดออกมาแจงวา ขณะนี้ ยังไมมีการควบคุมรานคาที่จําหนายฟาทะลายโจร แตหากเมื่อไหรทําราคา
ปนปวน ประชาชนสามารถรองเรียนไดทันที และตามมาตรา 29 ของพ.ร.บ.วาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ.2542
ได กําหนดใหยาเปนสินคาควบคุมราคา หามขายเกินฉลากขางกลอง ดังนั้นเมื่อผูบริโภคพบอาจจะแจงไดที่สถานี
ตํารวจ หรือกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชยโดยตรง "นางสาวสารีกลาว
รศ.ภญ.ดร.สุนทรี ชัยสัมฤทธิ์โชค คณะเภสัชศาสตร จุฬาฯ กลาวเสริมวา ปจจุบันฟาทะลายโจร ที่มีปญหา
กับผูบริโภค เพราะไมมีการระบุปริมาณสารแอนโดกราไฟไลต อยางฟาทะลายโจรของอภัยภูเบศรก็ไมไดมีการระบุ
ปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลดที่ชัดเจนขางขวด แตมีการระบุในโปสเตอรที่เผยแพรวา ฟาทะลายโจร 400 มก.ตอ
แคปซูลมีสารแอนโดรกราโฟไลด 12-16 มก. หรือบางยี่หอที่ระบุในฉลากวาทานเพื่อปองกันโควิด หรือระบุวาฟา
ทะลายโจรมีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลดไมนอย 6% ใน 500 มก. ซึ่งจะตองระวังเชนเดียวกัน และปญหาในการไม
ระบุปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด ใหชัดเจนทั้งในรูปแบบผงหรือสารสกัดก็ตาม เนื่องจากไมไดมีขอบังคับในการขึ้น
ทะเบียนตามกฎหมาย เบื้องตนการตรวจสอบ คือ เช็คเลขทะเบียนผลิตภัณฑตัว G หรือการเช็คสารแอนโดรกราโฟ
ไลดในบางผลิตภัณฑ ตองเขาไปดูขอมูลในเว็บไซตกองผลิตภัณฑสมุนไพร ซึ่งมีการพยายามจะขึ้นทะเบียนฟาทะลาย
โจรแบบฉุกเฉิน โดยตองรวมมือกับผูประกอบดวยใหยินยอม ใหตรวจวาผลิตภัณฑมีส ารแอนโดรกราไฟไลดตาม
มาตรฐานที่กําหนดหรือไม เพื่อใหสามารถออกฉลากระบุเปนยาสํา หรับรักษาโควิดได ซึ่งจะมีประโยชนสํา หรับ
ประชาชน ไม ตอ งคํา นวนปริ มาณสารแอนโดรกราโฟไลดเ อง ระเบีย บนี้ ยั งม ส ามารถทํา ไดเ นื่ อ งจากติ ด อยู ใน
สถานการณฉุกเฉิน ไมสามารถทําไดทนั ที

