เถาวัลย์เปรียง...สมุนไพรบรรเทาปวด
กนกพร อะทะวงษา
สานักงานข้อมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เถาวั ล ย์ เปรี ย ง Derris scandens (Roxb.) Benth. เป็ นพื ช ในวงศ์ ถั่ ว FABACEAE (LEGUMINOSAE–
PAPILIONOIDEAE) บางท้ อ งถิ่ น เรี ย ก เครื อ เขาหนั ง เถาตาปลา พานไสน ลั ก ษณะวิ สั ย เป็ นไม้ เถาเลื้ อ ย
ขนาดใหญ่ ยอดอ่อนมีขนนุ่ม ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบย่อยรูปไข่หรือรูปวงรี ดอกช่อออกที่ซอกใบ
ดอกย่อ ยรู ป ดอกถั่ ว กลีบดอกสีข าว ผลเป็ นฝัก (1) สรรพคุณแผนโบราณ เถา ขับปัสสาวะ ถ่ายเส้ น เอ็ น
ถ่ายกระษัย แก้เส้นเอ็นขอด แก้เมื่อยขบ ทาให้เส้นหย่อน แก้ปวด แก้ไข้ แก้ปัสสาวะพิการ แก้โรคบิด ราก
ใช้แก้กระษัยและเหน็บชา (1)
เถาของต้ น เถาวั ล ย์ เ ปรี ย งพบสารกลุ่ ม isoflavones และ isoflavone glycosides เช่ น genistein,
genistein 7 - O-α-rhamno(1 - - >6 ) - β-glucosyl glycoside, 3 ′- γ, γ-dimethylallyl weighteone,
scandenin ซึ่ ง อ อ ก ฤ ท ธิ์ ต้ า น ก า ร อั ก เ ส บ โ ด ย ยั บ ยั้ ง ก า ร ท า ง า น ข อ ง cyclooxgenase-1 ( 2 ) ,
derriscandenosides A-E (1-5) (3), derrisisoflavones A-F (4) เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบพบสารกลุ่ม อื่ น
เช่ น สารกลุ่ ม sterols ได้ แ ก่ lupeol, taraxerol, β-sitosterol (5) และสารกลุ่ ม coumarins ได้ แ ก่
4,4′-di-O-methyl scandenin, 4,4′-di-O-methyllonchocarpic acid (12) และ robustic acid (4)
เถาวัลย์เปรียงจัดเป็นสมุนไพรในรายการบัญชียาหลักแห่งชาติในกลุ่มยารักษากลุ่มอาการทางกล้ามเนื้อ
และกระดูก มีข้อบ่งใช้สาหรับบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ บรรเทาอาการปวด
หลังส่วนล่าง (low back pain) และอาการปวดจากข้อเข่าเสื่อม (Knee osteoarthritis) (7) โดยมีรายงาน
การวิ จั ย ถึ ง ประสิ ท ธิ ผ ลทางคลิ นิ ก ในผู้ ป่ ว ยที่ มี อ าการข้ อ เข่ า อั ก เสบระยะเริ่ ม ต้ น (primary knee
osteoarthritis) และมีอาการปวดในระดับ ≥5 จานวน 107 คน แบ่งกลุ่มให้ได้รับยาแก้อักเสบนาพรอกเซน
(naproxen) 500 มิลลิกรัม/วัน เทียบกับการรับประทานแคปซู ลสารสกัด 50% เอทานอลจากเถาวัลย์เปรียง
ขนาด 800 มิลลิกรัม/วัน เป็นเวลา 4 สัปดาห์ เมื่อทาการประเมินระดับความรุนแรงของอาการข้อเข่าเสื่อม
(Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis: WOMAC) พบว่ า ยานาพรอกเซนและ
เถาวัลย์เปรียงให้ประสิทธิผลในการบรรเทาอาการปวดได้ไม่แตกต่างกัน ผู้ป่วยทั้งสองกลุ่มมีความพึงพอใจต่อ
การรักษาร้อยละ 80 (8) การศึกษาในผู้ป่วยข้ออักเสบ โดยสุ่มให้ผู้ป่วยรับยาไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) ขนาด
400 มิ ล ลิ ก รั ม วั น ละ 3 ครั้ ง หลั ง อาหาร หรื อ ยาจากสารสกั ด เอทานอลจากเถาวั ล ย์ เ ปรี ย ง ขนาด
250 มิลลิกรัม/แคปซูล รับประทานครั้งละ 4 แคปซูล วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร ติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน
แล้วประเมินผลการรักษาในวันที่ 3 และ 8 พบว่าอาการปวดของผู้ป่วยและความรุนแรงของโรคลดลงในผู้ป่วย
ทั้งสองกลุ่ม และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญระหว่างการรักษาด้วยไอบูโพรเฟนและเถาวัลย์เปรียง (9)
และการศึกษาในผู้ป่วยที่มีอาการปวดข้อเรื้อรังจากโรคชิคุนกุนยา 59 คน อายุ 41-60 ปี แบ่งให้ได้รับแคปซูล
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ผงเถาวัลย์เปรียง ขนาด 500 มิลลิกรัม หรือยาไดโคลฟีแนค (diclofenac) ขนาด 25 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง
หลังอาหาร นาน 2 สัปดาห์ สามารถบรรเทาอาการปวดข้อเรื้อรังได้ ไม่แตกต่างกัน เมื่อประเมินอาการด้ วย
การใช้ Visual Analog Score (VAS) (10)
นอกจากนี้ยังพบรายงานว่า แคปซูลเถาวัลย์เปรียงสามารถใช้แทนยา NSAIDs เพื่อรักษาโรคปวดหลัง
ส่วนล่าง โดยสุ่มให้ผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง จานวน 70 ราย รับประทานแคปซูลเถาวัลย์เปรียง ขนาด
200 มิลลิกรัม หรือยาไดโคลฟีแนค ขนาด 25 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง นาน 7 วัน ผู้ป่วยกลุ่มเถาวัลย์เปรียง
มี อ าการปวดลดลงชั ด เจนในวั น ที่ 3 ของการศึ ก ษา ซึ่ ง ไวกว่ า กลุ่ ม ที่ รั บ ประทานยาไดโคลฟี แ นค ขนาด
25 มิลลิกรัม ที่มีอาการปวดลดลงชัดเจนในวันที่ 7 อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ป่วยที่ได้รับเถาวัลย์เปรียงมีเม็ดเลือด
ขาวลดลงอย่างมีนัย สาคัญในวันที่ 7 ของการรักษา แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ ปกติ รวมถึงไม่พบการเปลี่ยนแปลง
ทางชีวเคมีรวมทั้งผลข้างเคียงอื่นๆ (11)
การศึกษาความเป็นพิษและความปลอดภัยของเถาวัลย์เปรียง
การศึกษาความปลอดภัยของเถาวัลย์เปรียงพบว่าค่อนข้างปลอดภัย เมื่อให้อาสาสมัครสุขภาพดี จานวน
47 ราย รับประทานแคปซูลเถาวัลย์เปรียงที่สกัดผงเถาวัลย์เปรียงด้วย 50% เอทานอล รับประทานขนาด 200
มิ ล ลิ ก รั ม วั น ละ 2 ครั้ ง และอาสาสมั ค ร 12 คน ที่ รั บ ประทานแคปซู ล สารสกั ด ไฮโดรเอทานอลจาก
เถาวัลย์เปรียง ขนาด 200 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เป็นเวลา 2 เดือน ไม่พบความเป็นพิษและอาการข้างเคียง
ใดๆ ระหว่างรับประทานเถาวัลย์เปรียง ส่วนค่าทางโลหิตวิทยาและค่าทางชีวเคมีบางค่ามีการเปลี่ยนแปลงแต่
อยู่ในช่วงของค่าปกติ (12-13) และจากการสารวจความปลอดภัยในผู้ป่วยที่ได้รับการสั่งจ่ายยาเถาวัลย์เปรียง
หรือไดโคลฟีแนคจากโรงพยาบาล จานวน 11,088 ราย พบว่ามีรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา
เถาวัลย์เปรียง 4 ราย จากผู้ป่วย 6,908 ราย และ 11 ราย จาก 9,740 ราย ที่ได้รับยาไดโคลฟีแนค ซึ่งเป็น
จานวนที่ไม่ต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้เถาวัลย์เปรียงมีความ
รุนแรงน้อยกว่าการใช้ยาไดโคลฟีแนค (14)
อันตรกิริยาของเถาวัลย์เปรียงกับยาแผนปัจจุบัน
สารสกัด 50% เอทานอลจากเถาวัลย์เปรียงขนาด 100-1,000 ไมโครกรัม มีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP2E1
ในเซลล์ไมโครโซมของหนูแรทได้ตามขนาดของความเข้มข้นที่ได้รับ โดยมีค่า IC50 เท่ากับ 321.22 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร (15) สารสกัด 98% เอทานอล มีผลยับยั้งการทางานของ CYP2E1 ในเซลล์ไมโครโซมจากตับของ
มนุษย์ด้วยค่า IC50 150.67 ± 7.51 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร (16)
เมื่อให้ยาไดโคลฟีแนคขนาด 1 มิลลิกรัม ร่วมกับ 50% เอทานอลจากเถาวัลย์เปรียง (1.16 มิลลิกรัม)
ในอัตราส่วน 1:16, 1:8, 1:4 และ 1:2 จากเถาวัลย์เปรียง ให้แก่หนูเม้าส์ที่เหนี่ยวนาให้เกิดอาการปวดด้ ว ย
กรดอะซีติก สามารถเสริ มฤทธิ์ บรรเทาปวดกั บยาไดโคลฟี แ นค โดยลดค่า ปริมาณของสารต่ อ น้าหนั ก ตั ว
ที่สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งอาการปวดได้ 50% จากค่า ED50 ของสารสกัดเถาวัลย์เปรียงและยาไดโคลฟีแนค
จาก 35.5 และ 30.4 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาดับ เหลือเพียง 32.9 และ 29.2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ตามลาดับ
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และมีค่าอันตรกิริ ยาระหว่างกัน (interaction index) เท่ากับ 0.89 (17) เช่นเดียวกับการใช้เถาวัลย์เปรี ยง
ร่วมกับยาพาราเซตามอล (1 มิลลิกรัม) ร่วมกับสารสกัด 50% เอทานอลจากเถาวัลย์เปรียง (0.22 มิลลิกรัม)
ในอัตราส่วน 1:16, 1:8, 1:4 และ 1:2 มีผลยับยั้งอาการปวดในหนูเม้าส์ รวมถึงลดจานวนอาการที่หนูแสดง
ความเจ็บปวด เช่น การบิดตัว เอาท้องถูแนบไปกับพื้นและเหยียดขาหลังออก ในระยะเวลา 30 นาที ได้ดีกว่าที่
ได้รับยาแอสไพริ น 50 มิลลิกรัม /กิโลกรั ม หรือที่ ได้รับสารสกัดเถาวัล ย์เปรียงหรือยาพาราเซตามอลเพี ยง
อย่างเดียว โดยพบค่า interaction index เท่ากับ 0.65 (18)
ข้อบ่งใช้และรูปแบบการใช้ตามบัญชียาหลักแห่งชาติ (1)
- บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัม – 1 กรัม
วันละ 3 ครั้ง หลังอาหารทันที
- บรรเทาอาการปวดหลั ง ส่ ว นล่ า ง (low back pain) และอาการปวดจากข้ อ เข่ า เสื่ อ ม (Knee
osteoarthritis) รับประทานครั้งละ 400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารทันที
ข้อห้ามใช้ (1): ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์
คาเตือนและข้อควรระวัง (1)
- ควรระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคแผลในกระเพาะ (peptic ulcer) เนื่องจากเถาวัลย์เปรียงออกฤทธิ์คล้ายยา
แก้ปวดกลุ่มยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (Nonsteroidal Anti-Inflammatory Drugs: NSAIDs)
- อาจทาให้เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร
อาการไม่พึงประสงค์ (1)
- ผงจากเถาของเถาวัลย์เปรียง อาจทาให้ปวดท้อง ท้องผูก ปัสสาวะบ่อย คอแห้ง ใจสั่น
- สารสกัดจากเถาของเถาวัลย์เปรียงที่สกัดด้วย 50 เปอร์เซ็นต์ของเอทิลแอลกอฮอล์ อาจทาให้เวียนศีรษะ
ปวดศีรษะ อุจจาระเหลว
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