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1. ชื่อสมุนไพร   ฟาทะลายโจร (FA THALAI CHON)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Andrographis paniculata (Burm. f.) Wall. ex Nees     ชื่อวงศ Acanthaceae 

3. ชื่ออื่น   ฟาทะลาย น้ำลายพังพอน (กรุงเทพ), สามสิบดี (รอยเอ็ด), หญากันงู (สงขลา), ชวงซิมไน 

    ชวนซินเหลียน (จีน), common andrographis herb, creat, green chiretta, Indian chiretta, 

    kalmegh, king of bitters, kirayat 

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมลมลุก สูง 30-100 เซนติเมตร เกลี้ยงหรือคอนขางเกล้ียง ลำตนมักเปนสี่เหลี่ยม 

  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงตรงขามสลับตั้งฉาก รูปไขหรือรูปรี กวาง 1-4 เซนติเมตร ยาว 2-12 เซนติเมตร ปลายแหลมหรือ

เรียวแหลม โคนสอบหรือแหลม ขอบหยักเล็กนอยหรือคอนขางเรียบ ใบใกลปลายก่ิงหรือยอดมักมีขนาดเล็ก ดานบนสีเขมกวาดานลาง 

เสนแขนงใบขางละ 5-7 เสน 

  ดอก ชอดอกแบบชอแยกแขนง โปรง ยาว 5-30 เซนติเมตร ออกที่ปลายยอดหรือปลายกิ่ง มีใบประดับและใบประดับยอย

ขนาดเล็กมากอยูที่โคนกานชอและที่โคนกานดอกตามลำดับ  ดอกมีขนาดเล็ก สีขาวแกมมวง มีขน กานดอกสั้น กลีบเลี้ยงโคน

เชื่อมติดกันคลายถวย ปลายแยกเปน 5 แฉก มีขนและขนตอม กลีบดอกยาวประมาณ 1 เซนติเมตร โคนเชื่อมติดกันคลายหลอด 

ปลายแยกเปนรูปปากเปด ดานนอกมีขน ดานในเกลี้ยง กลีบปากบนมีปลายหยักแหลม 3 หยัก สีขาว ดานในกลีบมีแตมสีมวงเขม 

กลีบปากลางมีปลายหยักตื้น 2 หยัก สีขาว เกสรเพศผู 2 อัน โคนกานติดใกลบริเวณปากหลอดกลีบดอก กานชูอับเรณู มีขน อับเรณู

สีมวงเขม รังไขเหนือวงกลีบ ภายในมี 1 ชอง มีออวุลจำนวนมาก กานยอดเกสรเพศเมียโคง ยาวเกือบเทากานเกสรเพศผู ยอดเกสร

เพศเมียเรียวเล็ก 

  ผล แบบผลแหงแตก รปูขอบขนาน คอนขางแบน กวาง 2-5 มิลลิเมตร ยาว 1-2 เซนติเมตร  

  เมล็ด ขนาดเล็ก เปนเหลี่ยม สีน้ำตาลแดง ผิวขรุขระ 

5. สวนที่ใชทำยา
  สวนเหนือดินแหงประกอบดวยสวนลำตน ลักษณะสี่เหลี่ยม ใบสีเขียวแกมสีน้ำตาล ทั้งที่เปนใบสมบูรณและชิ้นสวนของใบ 

อาจมีดอกและผลแหงปนอยูดวย มีกลิ่นเฉพาะตัว รสขมจัด 

ฟาทะลายโจร 
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6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  แกไข บรรเทาอาการเจ็บคอ บรรเทาอาการทองเสียไมติดเชื้อ และบรรเทาอาการของโรคหวัด

7. รายงานการวิจัยปจจุบัน 
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพบวาฟาทะลายโจรทำใหความรุนแรงของอาการตาง ๆ ของไขหวัดลดลง และหายหวัด

ไดเร็วขึ้น ทั้งนี้ฟาทะลายโจรหรือสารกลุมแลกโทนไมมีฤทธิ์หรือมีฤทธิ์ออนมากในการฆาเชื้อแบคทีเรีย ที่กอโรคติดเชื้อของ

ระบบทางเดินหายใจสวนตน แตมีฤทธิ์ลดไข ตานอักเสบ และกระตุนภูมิคุมกัน

8. สาระสำคัญ
  ฟาทะลายโจรมีสารกลุ มไดเทอรพีน แลกโทน (diterpene lactones) ในรูปอิสระและรูปไกลโคไซด 

(glycosides) ที่สำคัญ เชน แอนโดรกราโฟไลด (andrographolide) นีโอแอนโดรกราโฟไลด (neoandrographolide)

ดีออกซิแอนโดรกราโฟไลด (deoxyandrographolide) และแอนโดรกราฟไซด (andrographiside) เปนตน

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดน้ีเปนพืชที่มีการกระจายพันธุในเขตรอนหรือรอนชื้นของแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

ในประเทศไทยพบไดทั่วไป 

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพื้นที่   พื้นที่สวนผัก พื้นท่ีไรในเขตชลประทาน

  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด   ทุกจังหวัดของประเทศไทย

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   พันธุพื้นบานทั่วไป

12. การขยายพันธุ  
  ขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาล แตตองมีน้ำรดใหชุมชื้นอยูเสมอ

  - การเตรียมดิน โดยการขุดเปนแปลงกวางประมาณ 1 เมตร ความยาวแลวแตละพ้ืนท่ี หวานปุยคอก หรือปุยหมัก

ใหทั่วแปลงคลุกเคลากับดินปลูก (ควรเวนทางเดิน 50 เซนติเมตร เปนรองระบายน้ำ)

  - วิธีการปลูก เมื ่อเตรียมแปลงเรียบรอยแลว หวานเมล็ดฟาทะลายโจรบาง ๆ บนแปลง แลวเกลี่ยดินกลบ 

คลุมดวยฟางหรือหญาแหง รดน้ำใหชุมชื้นเสมอประมาณ 2 – 3 สัปดาห จะออกเปนตนออนตอไป

14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย เม่ือฟาทะลายโจรอายุประมาณ 1 เดือน ใหพรวนดินและใสปุยคอก หรือปุยหมัก

  - การใหน้ำ ฟาทะลายโจรเปนพืชชอบน้ำ แตไมชอบน้ำขัง ควรใชระบบสปริงเกอรเขาชวย
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  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินและใสปุย และใชแรงงานคนถอน หรือใชเสียมขุดออก  

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ฟาทะลายโจรไมคอยพบโรคและแมลงศัตรูพืช ถามีใหใชสะเดาและสารชีวภาพ

ฉีดพน

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว  
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว ฟาทะลายโจรจะเก็บเกี่ยวไดเมื่ออายุ 3 – 4 เดือน และจะเก็บเก่ียวไดเรื่อยๆทุกฤดูกาล  

  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการใชกรรไกรตัดแลวเหลือตอไว 15 เซนติเมตร เพื่อจะแตกกิ่งตอไป

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดฟาทะลายโจรมาแลว นำมาลางน้ำ ลางเบา ๆ เพื่อไมใหช้ำ แลวนำใบผึ่งในรม

และตากในโรงเรือนตากจนแหง แลวนำไปอบอีกครั้ง เพื่อสงจำหนายแบบเปนตน เปนใบแหง หรือบดเปนผงตอไป 

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื่อไดฟาทะลายโจรแหงมาแลวบรรจุถุง เพื่อสงจำหนายตอไป หรือถาจะเก็บควรเก็บไว

ในหองที่อากาศถายเทไดดีและอุณหภูมิปกติ

16. การจำหนาย
  - ฟาทะลายโจรทั้งตนสด ราคากิโลกรัมละ 35-50 บาท

  - ฟาทะลายโจรทั้งตนแหง ราคากิโลกรัมละ 100-150 บาท


