
กวาวเครือขาว 

ธิดารัตน์ จันทร์ดอน 

สํานักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 กวาวเครือขาว  เป็นสมุนไพรทีได้ร ับความนิยมในป ั จจุบัน มี  พันธุ์ ได้แก่ Pueraria candollei 

Graham ex Benth. var. mirifica (Airy Shew Savat.)  พบมากในจังหวัดสระบุรี  โดยฝ ั กจะมีขนยาว

กว่าอีกพันธุ์คือ Pueraria candollei Graham ex Benth. var. candollei  พบมากในจังหวัดกาญจนบุรี

และลําปาง ( )  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์โดยทั วไปคล้ายคลึงกันคือ  เป็นไม้เถา  เนือแข็ง  เลือยพัน

ตามไม้ใหญ่  ใบประกอบมี  ใบ ดอกคล้ายดอกแคขนาดเล็กออกเป็นช่อตามปลายกิง  สีนําเงินอมม่วง  

ฝ ั กเล็กแบนบาง  มีห ัวใต้ดินคล้ายมันแกวขนาดใหญ่  เนือในสีขาว หัวใต้ดินถูกนํามาใช้ประโยชน์  โดยมี

สรรพคุณแผนโบราณ  ใช้เป็นตัวยาหนึงในตําร ับยาบํารุงร่างกาย  บํารุงเนือหนังให้เต่งตึง  บํารุงอว ัยวะ

สืบพันธุ์และมดลูก ( )  วิธีการใช้ตามตํารายาของหลวงอนุสารสุนทร  ใช้กวาวเครือขาวผสมกับนําผึง  

ตรีผลา  หรือนมสด  ป ั นเป็นยาเม็ดขนาดเท่าเม็ดพริกไทย  แต่มีข้อห้ามไม่ให้คนหนุ่มสาวรับประทาน

และหากรับประทานในปริมาณสูงหรือใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจเป็นอันตรายได้  

กวาวเครือขาวจัดเป็นสมุนไพรควบคุม (รวมทั งกวาวเครือแดงและกวาวเครือดํา) มีความสําคัญ

ทางเศรษฐกิจ ได้รบัความสนใจเนืองจากมีสารทีมีโครงสร้างทางเคมีและออกฤทธคิล้ายฮอร์โมนเพศหญิง 

(estrogenic Activity) เรียกว่า phytoestrogen ได้แก่ deoxymiroestrol และ miroestrol (3-4) มีการวิจ ัย

ถึงฤทธิ ของกวาวเครือขาวต่อสุขภาพของสตรี ซึงเน้นประโยชน์เพือช่วยลดอาการของสตรีว ัยหมด

ประจําเดือน  โดยมีการศึกษาฤทธิ ของกวาวเครือขาวต่อการลดอาการร้อนวูบวาบ ( ) ลดภาวะกระดูก

พรุน ( - ) มีฤทธิ ต้านอนุมูลอิสระและช่วยในเรืองของความจําและการเรียนรู ้( ) และมีผลช่วยลดอาการ

ช่องคลอดแห้งในสตรีว ัยหมดประจําเดือนได้ ( ) แต่งานวิจ ัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในหลอดทดลองและ

ในสัตว์ทดลองเท่านั น ซึงงานวิจ ัยทางคลินิกย ังมีน้อยมาก อีกทั งย ังต้องมีการศึกษาเพิมเติมถึงขนาดทีใช้ 

อาการข้างเคียง และความเป็นพิษ  เพือความปลอดภัยต่อผู้ใช้เอง  และจากโครงสร้างของสารสําคัญใน



กวาวเครือขาวทคีล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจน  ดังนั นอาจไปรบกวนระบบฮอร์โมนในร่างกาย  ส่งผลเสีย

ต่อสุขภาพได้  สําหรับการใช้กวาวเครือขาวในรูปแบบครีมทาภายนอกเพือขยายหน้าอก  ย ังไม่มีข้อมูลที

ช ัดเจนว่าช่วยเพิมขนาดได้  นอกจากนีฤทธิ ทางเภสัชวิทยาของกวาวเครือขาวยังขึนอยู่ก ับองค์ประกอบ

หลายๆ อย่างในกระบวนการผลิต  เช่น  ส่วนผสม สารสําคัญในการนําพาสารเข้าสู่เซลล ์และความคง

ตัวของสาร เป็นต้น จึงจําเป็นต้องมีการศึกษาเพิมเติมต่อไป ถึงแม้ว่าในป ั จจุบันจะมีผลิตภัณฑ์

ออกมาจําหน่ายในรูปแบบต่างๆ  แต่ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสขุระบุว่า ให้ใช้กวาวเครือ

ขาวเป็นตัวยาหนึงในตําร ับยาสมุนไพรเพือใช้บํารุงร่างกายและไม่ควรร ับประทานเกินวันละ  

มก./ว ัน ผู้ป่ วยทเีป็นมะเร็งมดลูกและมะเร็งเต้านมหรือเนืองอกทีไวต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ควรใช้

กวาวเครือขาว  สําหรับสรรพคุณในการบรรเทาอาการวัยหมดประจําเดือนและเพือความงามในการ

ขยายหน้าอกในผู้หญิงว ัยเจริญพันธุ์  ย ังต้องทําการวิจ ัยเพิมเติมเพือประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อ

ร่างกาย 
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