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 กวาวเครือขาว  เป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน มี 2 พันธุ์ ได้แก่ Pueraria candollei 

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

อีกพันธุ์คือ Pueraria candollei Graham ex Benth. var. candollei  พบมากในจังหวัดกาญจนบุรีและ

ล าปาง (1)  ลักษณะทางพฤกษศาสตร์โดยทั่วไปคล้ายคลึงกันคือ  เป็นไม้เถา  เนื้อแข็ง  เลื้อยพันตามไม้ใหญ่  

ใบประกอบมี 3 ใบ ดอกคล้ายดอกแคขนาดเล็กออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง  สีน้ าเงินอมม่วง  ฝักเล็กแบนบาง  มี

หัวใต้ดินคล้ายมันแกวขนาดใหญ่  เนื้อในสีขาว หัวใต้ดินถูกน ามาใช้ประโยชน์  โดยมีสรรพคุณแผนโบราณ  ใช้

เป็นตัวยาหนึ่งในต ารับยาบ ารุงร่างกาย  บ ารุงเนื้อหนังให้เต่งตึง  บ ารุงอวัยวะสืบพันธุ์และมดลูก (2)  วิธีการใช้

ตามต ารายาของหลวงอนุสารสุนทร  ใช้กวาวเครือขาวผสมกับน้ าผึ้ง  ตรีผลา  หรือนมสด  ปั้นเป็นยาเม็ดขนาด

เท่าเม็ดพริกไทย  แต่มีข้อห้ามไม่ให้คนหนุ่มสาวรับประทานและหากรับประทานในปริมาณสูงหรือใช้ติดต่อกัน

เป็นเวลานานอาจเป็นอันตรายได้  

กวาวเครือขาวจัดเป็นสมุนไพรควบคุม (รวมทั้งกวาวเครือแดงและกวาวเครือด า)  มีความส าคัญทาง

เศรษฐกิจ ได้รับความสนใจเนื่องจากมีสารที่มีโครงสร้างทางเคมีและออกฤทธิ์ คล้ายฮอร์โมนเพศหญิง 

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

ถึงฤทธิ์ของกวาวเครือขาวต่อสุขภาพของสตรี ซึ่งเน้นประโยชน์เพ่ือช่วยลดอาการของสตรีวัยหมดประจ าเดือน  

โดยมีการศึกษาฤทธิ์ของกวาวเครือขาวต่อการลดอาการร้อนวูบวาบ (5) ลดภาวะกระดูกพรุน (6-7) มีฤทธิ์ต้าน

อนุมูลอิสระและช่วยในเรื่องของความจ าและการเรียนรู้ (8) และมีผลช่วยลดอาการช่องคลอดแห้งในสตรีวัย

หมดประจ าเดือนได้ (9) แต่งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลองเท่านั้น ซึ่ง



งานวิจัยทางคลินิกยังมีน้อยมาก อีกทั้งยังต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมถึงขนาดที่ใช้ อาการข้างเคียง และความเป็น

พิษ  เพ่ือความปลอดภัยต่อผู้ใช้เอง  และจากโครงสร้างของสารส าคัญในกวาวเครือขาวที่คล้ายกับฮอร์โมน

เอสโตรเจน  ดังนั้นอาจไปรบกวนระบบฮอร์โมนในร่างกาย  ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้  ส าหรับการใช้กวาวเครือ

ขาวในรูปแบบครีมทาภายนอกเพ่ือขยายหน้าอก  ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าช่วยเพ่ิมขนาดได้  นอกจากนี้ฤทธิ์

ทางเภสัชวิทยาของกวาวเครือขาวยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆ อย่างในกระบวนการผลิต  เช่น  ส่วนผสม 

สารส าคัญในการน าพาสารเข้าสู่เซลล์ และความคงตัวของสาร เป็นต้น จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป

 ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีผลิตภัณฑ์ออกมาจ าหน่ายในรูปแบบต่างๆ แต่ตามประกาศของกระทรวง

สาธารณสุขระบุว่า ให้ใช้กวาวเครือขาวเป็นตัวยาหนึ่งในต ารับยาสมุนไพรเพื่อใช้บ ารุงร่างกายและไม่ควร

รับประทานเกินวันละ 100 มก./วัน ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งมดลูกและมะเร็งเต้านมหรือเนื้องอกที่ไวต่อฮอร์โมน

เอสโตรเจนไม่ควรใช้กวาวเครือขาว  ส าหรับสรรพคุณในการบรรเทาอาการวัยหมดประจ าเดือนและเพ่ือความ

งามในการขยายหน้าอกในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์  ยังต้องท าการวิจัยเพ่ิมเติมเพ่ือประสิทธิผลและความปลอดภัย
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