
VTV.vn - Thảo dược fah talai jone (cây lá đắng) được 
tuyên bố có hiệu quả trong việc điều trị các bệnh nhân 
COVID-19 có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu 
chứng. 

 
Thái Lan sử dụng thảo dược điều trị COVID-19 (nguồn: chiangraitimes) 

Cục phó Y học học cổ truyển và các liệu pháp thay thế Thái Lan, bác sĩ Kwanchai 
Wisitthanon mới đây tuyên bố thảo dược fah talai jone (cây lá đắng) có hiệu quả 
trong việc điều trị các bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu 
chứng. 

Trước đó, loại thảo dược này đã được kiểm chứng mức độ hiệu quả trên người 6 
tình nguyện viên dưới sự kiểm soát của Viện Nghiên cứu Y học cổ truyền Thái Lan. 
Những tình nguyện viên với các triệu chứng nhẹ như đau họng, nhức đầu, ho hoặc 
sổ mũi sẽ nhận được tổng cộng 180mg andrographolide/ngày - Lượng 
andrographolide cao gấp 3 lần liều điều trị cảm cúm thông thường. Quá trình dùng 
thuốc sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày. 



Bác sĩ Kulthanit Wanaratna, Giám đốc Viện Nghiên cứu Y học cổ truyền Thái Lan 
cho biết: Chỉ sau 3 ngày sử dụng fah talai jone, tình trạng sức khoẻ của các bệnh 
nhân đều được cải thiện đáng kể. Các triệu chứng đã biến mất trong vòng 5 ngày và 
không có tác dụng phụ nào được tìm thấy. 

Mặc dù việc điều trị COVID-19 bằng phương thuốc dân gian cho nhiều dấu hiệu khả 
quan nhưng độ tin cậy lại không cao do thiếu cơ sở khoa học. Bác sĩ Kulthanit cho 
rằng vẫn cần thêm thời gian để các nhà nghiên cứu có thể đưa ra kết luận chính xác 
nhất về mức độ hiệu quả của fah talai jone. 
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• thuốc trị sùi mào gà 
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• thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu 
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• thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu 
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• hình ảnh sùi mào gà ở cổ tử cung 

• hình ảnh sùi mào gà ở dương vật 
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• sùi mào gà kiêng gì 
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• hình ảnh sùi mào gà ở nam giới 

• bệnh sùi mào gà nhẹ 

• hình ảnh sùi mào gà hậu môn 

• hình ảnh sùi mào gà ở cuống lưỡi 

• thời gian ủ bệnh sùi mào gà 

Việc có khoảng 300 người mắc COVID-19 đã được chữa khỏi sau 5 ngày sử dụng 
loại thảo dược trên đã khiến fah talai jone đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận 
Thái Lan. Nhu cầu với loại thảo mộc này tăng vọt khiến các chuyên gia y tế quan 
ngại. Một bệnh viện thuộc tỉnh Prachin Buri mới đây đã đưa ra lời cảnh báo rằng 
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việc sử dụng fah talai jone hàm lượng cao có thể gây hại cho thận và gan của người 
bệnh. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình 
Việt Nam trên TV Online và VTVGo! 

 


