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

ขาวจากหนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจออนไลน ฉบับประจําวันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2564 หนา มูลคาขาว 180,000.-

เภสัชฯจุฬาฯ ชี้ชองซื้อ-ใช “ฟาทะลายโจร” อยางปลอดภัย


ั
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาเรื อง “ฟั งให้ชัดกบการเลื
อกซื อฟ้ าทะลายโจรในสภาวะ
วิกฤต ในประเด็น ราคา คุณภาพ และความปลอดภัย” เพือคุณภาพและความปลอดภัยในภาวะวิกฤต
หลัง สธ.บรรจุฟ้าทะลายโจรในแผนการดูแลผูป้ ่ วย COVID-19
่
่ า
นางสารี อองสมหวั
ง เลขาธิ การสภาองค์กรของผูบ้ ริ โภค ชี ให้เห็นถึงปั ญหาการจําหนายฟ้
่ ่ นธรรม ซึ งพบได้ทวั ไปรวมทังใน platform ออนไลน์ อีก
ทะลายโจรในราคาทีสู งมากอยางไมเป็
่ าทะลายโจรปลอมและการสวมทะเบี ย นผลิ ตภัณฑ์อืน ทังนี ส ภาองค์ก รฯ
ทัง ยังพบการจํา หนายฟ้
ี อง เชน่ กระทรวงพาณิ ชย์ แตกยั
่ ็ งไมได้
่ รับการประสานงานอยาง
่
พยายามจะประสานไปยังผูเ้ กยวข้
จริ งจัง
ด้ า นรศ.ภญ.ดร.มยรีุ ตังเกีย รติกําจาย คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิท ยาลัยศรี น คริ น ทรวิโรฒ
กล่าวว่าปัจจบัุ นไม่ มการวิ
ี จัยยืนยันว่ าฟ้าทะลายโจรสามารถใช้ ในการป้ องกันโรค COVID-19 จึง
ไม่ แนะนําให้ ใช้ ในการป้ องกัน เพราะพบว่ าหลายคนใช้ ในขนาดตําๆ เป็ นระยะเวลานาน แล้วพบว่ าค่
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เอนไซม์ Enzyme บางชนิด ในตับสงขึ
ู น มีการอ้ างถึงในกรณีของการใช้ ฟ้าทะลายโจรในการ
รักษาผู้ป่วย COVID-19 ของ นพ.อเนก ม่ งุ อ้อมกลาง ในเรื อนจํากลางของ กทม.มีการใช้ ผงฟ้ า
ทะลายโจรทีมีปริมาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ (Andrographolide) 144 มิลลิกรัม/วัน แบ่ ง
ให้ วนั ละ 3 ครัง ในกรณีทเราไม่
ี
ทราบปริมาณแอนโดรกราโฟไลด์ ทแน่
ี นอน อาจอ้างอิงการใช้ จากบัญชี
ยาหลักแห่ งชาติ ในการรักษาไข้ หวัด ซึงแนะนําว่าสามารถใช้ ได้ สู งสดสํ
ุ าหรับผ้ใู หญ่ ครังละ 3 กรัม วัน
ละ 4 ครัง เป็ นเวลา 5 วัน
ทังนี กรมการแพทย์มีแนวทางการรักษาผูป้ ่ วยโควิดในกลุ่มสี เขียว ทีไมมี่ อาการ โดยให้การ
่ 3 ครัง (มือละ 60 มิลลิกรัม) ซึ งควรอยูใ่ นการดูแลของ
ใช้ฟ้าทะลายโจร 180 มิลลิกรัม/วัน แบงให้
ั าทะลายโจร
แพทย์ ซึ งในปั จจุบนั กรณี ทีใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จะห้ามใช้คู่กบฟ้
ิ น เบืองต้น
ดังนันการใช้ฟ้าทะลายโจรจะต้องมีการติดตามประสิ ทธิ ผล รวมถึงผลข้างเคียงทีอาจะเกดขึ
่ ั 5 วัน หากอาการไมดี่ ขึน ถ้าไมมี่ ความเสี ยงเรื องตับ อาจจะรับประทานตอได้
่
รับประทานติดตอกน
่
่ ิ 14 วัน
แตควรจะไมเกน
่
รศ.ภญ.ดร.มยุรี แนะนําวาหากนํ
าใบฟ้ า ทะลายโจรมาใช้ ทางโรงพยาบาลเจ้า พระยาอภัย
ภูเบศรแนะนําให้ใช้ใบฟ้ าทะลายโจรจากต้นทีเริ ม ออกดอกแล้ว ซึ งในใบจะมี แอนโดรกราโฟไลด์
่ ั 5 วัน หากอาการไมดี่ ขึนหรื อแย่
สู งสุ ด โดยรับประทานครังละ 5-10 ใบ วันละ 3-4 ครัง ติดตอกน
่ อหายาฟาวิพิราเวียร์ นอกจากนี ยงั ต้องระมัดระวังเรื องยาตีกนจากการใช้
ั
ลง ควรรี บติดตอเพื
ฟ้าทะลาย
่ ั นหลายวัน
โจร ดังนันจึงควรใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกรหากต้องรับประทานติดตอกนเป็
่ วนั
สําหรับในเด็ก 4-11 ปี มีขอ้ แนะนําให้ใช้ สารแอนโดรกราโฟไลด์ 30 มิลลิกรัม/วัน แบงให้
่ ิ 5 วัน
ละ 3-4 ครัง รับประทานไมเกน
่
ผศ.ภญ.ดร.สุ นทรี ชัยสัมฤทธิ โชค คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ กลาวเสริ
ม เรื องการดูฉ ลากยา
สมุนไพรฟ้ าทะลายโจร เพราะบางฉลากไมมี่ การพูดถึ งข้อมู ลปริ มาณสารแอนโดรกราโฟไลด์ บาง
่ บหรื อตาม social media มีขอ้ มูลทีสร้างความเข้าใจผิด จงใจหลอก
ฉลาก รวมถึงข้อมูลในแผนพั
ิ
่ ้ หรื อข้อมู ลที ไมเป็
่ นวิท ยาศาสตร์ ที เพียงพอของผูผ้ ลิ ต เอง
หลวง ในบางครังอาจเกดจากความไมรู
่ อมูลทีนาเชื
่ อถือได้ เชน่ เว็บไซต์องค์กรทีนาเชื
่ อถือ
ผูบ้ ริ โภคอาจจะต้องหาข้อมูลเพิมเติมจากแหลงข้
ิ น โดยฟ้ าทะลายโจรจะต้องเป็ นยากลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรทีมีเลข
นอกจากนีปัจจุบนั มียาปลอมเกดขึ
่
ทะเบียน G ผูบ้ ริ โภคสามารถตรวจสอบชื อการค้า รวมถึงข้อมูลตางๆของผลิ
ตภัณฑ์เบืองต้นจาก
เว็บไซต์ของ อย. ได้ โดยไปที Google เพือค้นหา “ตรวจสอบเลข อย.” จะพบเว็บไซต์อนั ดับต้นๆ
็
ทีเขียนวา่ ระบบตรวจสอบการอนุญาต – กระทรวงสาธารณสุ ข กสามารถเข้
าไปตรวจสอบได้
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ผศ.ภก.ดร.บดินทร์ ติวสุ วรรณ และ รศ.ภก.ดร.วรสิ ทธิ วงศ์สุทธิ เลิศ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬา
่ ณภาพของฟ้าทะลายโจรไมได้
่ จบแคปริ
่ มาณแอนโดรกราโฟไลด์ ซึ งต้องใชว้ ธิ ีวเิ คราะห์
ฯ ยําวาคุ
่
ทีมีความถู กต้องในการทดสอบปริ มาณสารดังกลาวในฟ้
าทะลายโจร รวมถึงการควบคุ มคุ ณภาพใน
่
แงมุ่ มอืนๆ เชน่ เวลาทีใช้ในการแตกกระจายตัวของยา ความแตกตางจากนํ
าหนักเฉลีย ปริ มาณการ
ั
ปนเปื อนของโลหะหนัก ปริ มาณการตกค้างของตัวทําละลายทีใช้สกดในกรณี
ทีใช้ตวั ทําละลายในการ
สกดั และการปนเปื อนของเชือจุลินทรี ย ์ เป็ นต้น
่
ทังนี ผูป้ ระกอบการควรให้ความสําคัญตอประสิ
ทธิ ภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ฟ้า
่
ี อง เชน่ กระทรวงสาธารณสุ ข ควรให้ความสํา คัญและ
ทะลายโจร อีกทังหนวยงานของรั
ฐ ทีเกยวข้
่
สนับสนุนเรื องคุณภาพและคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในการใช้ผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรแกประชาช
น

