กวาวเครือขาว
ธิ ดารั ตน์ จั นทร์ดอน
สํ านักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสั ชศาสตร์ มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล

กวาวเครือขาว เป็นสมุนไพรทีได้ร ั บความนิยมในป ั จจุบ ัน มี พันธุ์ ได้แก่Pueraria candollei
Graham ex Benth. var. mirifica (Airy Shew Savat.) พบมากในจังหวั ดสระบุร ี โดยฝ ั กจะมีขนยาว
กว่าอีกพันธุ์คือ Pueraria candollei Graham ex Benth. var. candollei พบมากในจังหวั ดกาญจนบุร ี
และลําปาง ( ) ลั กษณะทางพฤกษศาสตร์โดยทั วไปคล้ายคลึงกันคือ เป็นไม้เถา เนื อแข็ง เลือยพัน
ตามไม้ใหญ่ ใบประกอบมี ใบ ดอกคล้ายดอกแคขนาดเล็กออกเป็นช่อตามปลายกิง สีนํ าเงินอมม่วง
ฝ ั กเล็กแบนบาง มีห ั วใต้ดินคล้ายมั นแกวขนาดใหญ่ เนือในสีขาว หั วใต้ดินถูกนํามาใช้ะโยชน์
ปร โดยมี
สรรพคุณแผนโบราณ ใช้เป็นตั วยาหนึงในตํารั บยาบํารุงร่างกาย บํารุงเนื อหนังให้เต่งตึง บํารุงอวั ยวะ
สืบพั นธุ์และมดลูก ( ) วิธีการใช้ตามตํารายาของหลวงอนุ สารสุนทร ใช้กวาวเครือขาวผสมกับนํ าผึง
ตรีผลา หรือนมสด ป ั นเป็นยาเม็ดขนาดเท่าเม็ดพริกไทย แต่มีข้อห้ามไม่ให้คนหนุ่ มสาวรับประทาน
และหากรั บประทานในปริมาณสูงหรือใช้ติดต่อกั นเป็นเวลานานอาจเป็นอั นตรายได้
กวาวเครือขาวจั ดเป็นสมุนไพรควบคุม (รวมทั งกวาวเครือแดงและกวาวเครือดํา)มีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจ ได้ร ับความสนใจเนื องจากมีสารที มีโครงสร้างทางเคมีและออกฤทธิคล้ายฮอร์โมนเพศหญิง
(estrogenic Activity) เรียกว่า phytoestrogen ได้แก่ deoxymiroestrol และ miroestrol (3-4) มีการวิจ ัย
ถึง ฤทธิ ของกวาวเครือขาวต่อสุขภาพของสตรี ซึงเน้ น ประโยชน์ เพื อช่วยลดอาการของสตรีว ัยหมด
ประจําเดือน โดยมีการศึกษาฤทธิ ของกวาวเครือขาวต่อการลดอาการร้อนวูบวาบ ( ) ลดภาวะกระดูก
พรุน ( - ) มีฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระและช่วยในเรืองของความจํและการเรี
า
ยนรู้ ( ) และมีผลช่วยลดอาการ
ช่องคลอดแห้งในสตรีว ั ยหมดประจําเดือนได้ () แต่งานวิ จ ั ยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในหลอดทดลองและ
ในสั ตว์ทดลองเท่านั น ซึงงานวิ จ ั ยทางคลินิกยั งมีน้อยมาก
อีกทั งยั งต้องมีการศึษกาเพิมเติมถึงขนาดทีใช้
อาการข้างเคียง และความเป็นพิษ เพือความปลอดภั ยต่อผู้ใช้เอง และจากโครงสร้างของสารสําคัญใน

กวาวเครือขาวทีคล้ายกั บฮอร์โมนเอสโตรเจน ดั งนั นอาจไปรบกวนระบบฮอร์โมนในร่างกาย ส่งผลเสีย
ต่อสุขภาพได้ สําหรั บการใช้กวาวเครือขาวในรูปแบบครีมทาภายนอกเพือขยายหน้าอก ยั งไม่มีข้อมูลที
ชั ดเจนว่าช่วยเพิมขนาดได้ นอกจากนีฤทธิ ทางเภสั ชวิ ทยาของกวาวเครือขาวยัขึงนอยู่ก ับองค์ประกอบ
หลายๆ อย่างในกระบวนการผลิต เช่น ส่วนผสม สารสําคัญในการนําพาสารเข้าสู่เซลล์ และความคง
ตั วของสาร เป็นต้น จึงจําเป็นต้องมีการศึกษาเพิมเติมต่อไป
ถึง แม้ ว่า ในป ั จจุ บ ัน จะมีผ ลิต ภัณ ฑ์
ออกมาจําหน่ายในรูปแบบต่างๆ แต่ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขระบุวา่ ให้ใช้ กวาวเครือ
ขาวเป็ นตั วยาหนึ งในตํารั บยาสมุนไพรเพือใช้บ ํ ารุงร่างกายและไม่ควรรั บประทานเกิ นวั นละ
มก./วัน ผู้ป ่ วยทีเป็ นมะเร็งมดลูกและมะเร็ง เต้านมหรือเนื องอกทีไวต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ควรใช้
กวาวเครือขาว สําหรับสรรพคุณในการบรรเทาอาการวัยหมดประจําเดือนและเพื อความงามในการ
ขยายหน้าอกในผู้หญิงวั ยเจริญพั นธุ์ ยั งต้องทําการวิจ ัยเพิมเติมเพื อประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ
ร่างกาย
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