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 อาการปวดเมื่อยกล�ามเนื้อ อาจเกิดได�จากหลายสาเหตุ เช�น ออกแรงในการทํางานมากเกินไป ยก
ของหนัก การที่ต�องก�มๆ เงยๆ อยู�บ�อยๆ ในงานกิจวัตรประจําวัน เช�น ยกของ ทําให�กล�ามเนื้อยืด หรือหด
มากเกินไป จนเกิดอาการเมื่อยล�า ปวดเมื่อย คอ ไหล� แขน หลัง ตลอดจนเข�า และขา ขึ้นได� โดยเฉพาะ
อาการปวดหลัง มักพบได�บ�อยในหมู�ชาวไร�ชาวนา กรรมกรที่ทํางานหนัก รวมทั้งคนที่ทํางานน่ังโต,ะนานๆ 
แต�ในบางคนอาการปวดเมื่อยอาจเกิดจากการอยู�นิ่งๆ ในท�าที่ไม�ถูกต�องนานๆ จนการไหลเวียนของเลือดไม�
สะดวก หากเป.นน�อยๆ อาจใช�การนวดตนเองเพื่อบรรเทาอาการได� หากปวดมากจนทนไม�ได� ให�กินยา
บรรเทาอาการปวด หรือประคบบริเวณที่ปวดร�าวด�วยความร�อน โดยใช�ลูกประคบสมุนไพร หากปวดมาก
จนหลังแข็ง หรือปวดร�าว ชาตามแขนขา ควรปรึกษาแพทย2 เพื่อการรักษาที่ถูกต�องต�อไป 
 มารู�จักตํารับยาแก�ปวดเมื่อย ของไทยกันดีกว�านะคะ  ตํารับยาผสมเถาวัลย2เปรียง และตํารับยา
ผสมโคคลาน จัดอยู�ในกลุ�มยาแผนไทย รักษากลุ�มอาการทางกล�ามเนื้อและกระดูก ที่ถูกคัดเลือดให�อยู�ใน
บัญชียาจากสมุนไพร ซึ่งเป.นการส�งเสริมและฟ78นฟูการใช�ภูมิป:ญญาการแพทย2แผนไทยและสมุนไพร ให�
ผู�บรโิภคและผู�ส่ังใช�ยาจากสมุนไพรเกิดความม่ันใจ และสามารถนําไปใช�รักษาโรคได�  มีสมุนไพรหลายตัว
ในตํารับ เช�น แก�นมะดูก แก�นดูกใส (ขันทองพยาบาท) ซึ่งมีช่ือเป.นนัยยะว�าเกี่ยวกับกระดูกด�วยนะคะ 
 

 

 1. ตํารับยาผสมเถาวัลย�เปรียง  
ข%อบ&งใช% บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร�างกาย 

สูตรตํารับ 1 ในผงยา 100 กรัม ประกอบด�วย เถาวัลย2เปรียง แก�นดูกหิน (มะดูก) แก�นดูกใส 

  (ขันทองพยาบาท)  เหง�าไพล หนักสิ่งละ 25 กรัม 

สูตรตํารับ 2 ในผงยา 100 กรัม ประกอบด�วย เหง�าไพล หนัก 40 กรัม เถาวัลย2เปรียง  
  แก�นดูกหิน (มะดูก) แก�นดูกใส (ขันทองพยาบาท) หนักสิ่งละ 20 กรัม  
   
 
 
 
  
   
 

 

ตํารับยาดี แกปวดเมื่อย มรดกภูมปิ�ญญาไทย 
 

 

 

     เถาวัลย�เปรียง               มะดูก (ดูกหิน)         ดูกใส (ขันทองพยาบาท)            ไพล                                          

Derris scandens (Roxb.) Benth                   Siphonodon celastrineus Griff.         Suregada multiflorum (A.Juss) Baill.         Zingiber cassumunar Roxb. 

                         



  ขนาดและวิธใีช%   รับประทานครั้งละ 900 มิลลิกรัม-1.5 กรัม วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร 

  ทันที (ทําเป.นยาลูกกลอนก็ได�) 

  ข%อห%ามใช% ห�ามใช�ในหญิงมีครรภ2 

  ข%อควรระวัง  

  1.ควรระวังการใช�ในผู�ปFวยที่เป.นแผลในกระเพาะอาหาร เนื่องจากเถาวัลย2เปรียงมีกลไก 
  ออกฤทธิ์เช�นเดียวกับยาแก�ปวดในกลุ�มยาต�านการอักเสบ ที่ไม�ใช�สเตียรอยด2 (Nonsteroidal 
  anti-inflammatory drugs : NSAIDs) 
  2. อาจทําให�เกิดการระคายเคืองระบบทางเดินอาหาร 

  อาการไม&พึงประสงค� 

  อาจทําให�เกิดอาการ ปวดท�อง ท�องผูก ป:สสาวะบ�อย คอแห�ง และใจส่ัน ได� 
 
 

 2. ตํารับยาผสมโคคลาน 
ข�อบ�งใช�  บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร�างกาย 
สูตรยาชง ในผงยา 100 กรัม ประกอบด�วย เถาโคคลาน โด�ไม�รู�ล�ม ผลมะตูมอ�อน ทองพันช่ัง (ทั้งต�น)   
  หนักสิ่งละ 25 กรัม 

  ขนาดและวิธใีช%  รับประทานครั้งละ 1 กรัม ชงน้ําร�อนประมาณ 120-200 มิลลิลิตร
  วันละ 3 ครั้ง ก�อนอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
สูตรยาต�ม 

สูตรยาต%ม 1 ในยา 105 กรัม ประกอบด�วย เถาโคคลาน หนัก 50 กรัม ส�วนเหนือดินทองพันช่ัง หนัก 
  25 กรัม โด�ไม�รู�ล�ม ผลมะตูมอ�อน หนักสิ่งละ 15 กรัม 

สูตรยาต%ม 2 ในผงยา 100 กรัม ประกอบด�วย เถาโคคลาน เถาเอ็นอ�อน แก�นฝาง เถาสะค�าน หนักสิ่ง
  ละ 20 กรัม โด�ไม�รู�ล�ม ทองพันช่ัง (ทั้งต�น) หนักสิ่งละ 10 กรัม 

  ขนาดและวิธใีช%  นําตัวยาทั้งหมดมาเติมน้ําให�ท�วมตัวยา ต�มน้ําเคี่ยว สามส�วนเหลือหนึ่ง

  ส�วน ดื่มครั้งละ 120-200 มิลลิลิตร วันละ 3 ครั้ง ก�อนอาหาร 

 

  

           โคคลาน                         โด+ไม+รูลม                           มะตูม                        ทองพันช่ัง       

Mallotus repandus (Willd.) Muell. Arg.             Elephantopus scaber Linn.                    Aegle marmelos (L.) Corr.              Rhinacanthus nasutus (Linn.)Kurz. 
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              เถาเอ็นอ+อน                           แก+นฝาง                    

               Cryptolepis   buchanani   Roem. & Schult.            Caesalpinia     sappan    Linn. 

 สะคาน                                                             
Piper   aff. pendulispicum C.DC. 


