
  สมุนไพรวัยทอง
   กวาวเครือขาว

ธิดารัตน จันทรดอน
สํานักงานขอมูลสมุนไพร
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล

กวาวเครือ
สมุนไพรในวงศ Leguminosae
- กวาวเครือขาว มี 2 พันธุ ไดแก
Pueraria candollei Graham ex Benth. var. mirifica (Airy Shaw et Savat.)Niyomdham
Pueraria candollei Graham ex Benth. var. candollei

- กวาวเครือแดง Butea superba Roxb.

- กวาวเครือดํา Mucuna macrocarpaWall.

- กวาวเครือมอ
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กวาวเครือขาว
ลักษณะทางพฤกษศาสตร 
ไมเถา เนื้อแข็ง เลื้อยพนัตามไมใหญ 
ใบ เปนใบประกอบมี 3 ใบ
ดอก คลายดอกแคขนาดเล็ก 
ออกเปนชอตามปลายกิ่ง สีน้ําเงินอมมวง
ฝก เล็กแบนบาง 
หัวใตดิน คลายหัวมันแกวใหญๆ  สีขาว

3

กวาวเครือขาว
Pueraria  candollei var. mirifica Pueraria  candollei var. candollei

4รูปภาพจาก หนังสือ: สมุนไพร การพัฒนาเพื่อการใชประโยชนที่ยั่งยืน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 2547



กวาวเครือขาว
สวนที่ใช  หัวใตดิน
สรรพคุณพื้นบาน  
- บํารุงกําลัง บํารุงสุขภาพใหสมบูรณ
- บํารุงเนื้อหนังใหเตงตึง
- ทําใหอวัยวะสืบพันธุและมดลูกเตงโตโดยมีโลหิตคั่งมากขึ้น 
- บํารุงความกําหนัด
- เปนตัวยาหนึ่งในตํารับยาบํารุงรางกาย
- ใชผสมกับน้ําผึ้ง นมสด หรือตรีผลา ปนเปนเม็ดเทาเม็ดพริกไทย  
- ตามตํารายาของหลวงอนุสารสุนทร หามคนหนุมสาวรับประทาน
- รับประทานมากอาจเปนอันตรายได 
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กวาวเครือขาว
สารสําคัญ
สารออกฤทธิ์ที่สําคัญในหัวกวาวเครือขาว เปนสารกลุมไฟโตเอสโตรเจน ไดแก

► ไฟโตเอสโตรเจนความแรงต่ํา
- มีปริมาณมาก 
- มีฤทธิ์ออนกวาฮอรโมนเอสโตรเจนมาก
- สารกลุม isoflavone ไดแก genistein, genistin, daidzein, daidzin, coumestrol เปนตน

 (เปนไฟโตเอสโตรเจนกลุมเดียวกับที่พบในถั่วเหลือง)
►  ไฟโตเอสโตรเจนความแรงสูง

- มีปริมาณนอย 
- มีฤทธิ์แรงใกลเคียงฮอรโมนเอสโตรเจน
- สารกลุม chromenes ไดแก deoxymiroestrol และ miroestrol เปนตน
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ชนิด ปริมาณ และฤทธิ์คลายเอสโตรเจนที่แยกไดจากกวาวเครือขาว

Chansakaow et al., 2000b 7

   

deoxymiroestrol และ miroestrol ในกวาวเครือขาว
          มีโครงสรางเคมีคลายกับเอสโตรเจน
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deoxymiroestrol ในกวาวเครือขาวมีโครงสรางเคมีในภาพรวมคลายกับ 
estriol มากที่สุด (จํานวนหมู OH ระยะหาง และทิศทางการชี้ของหมู OH)
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ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา
► ฤทธิ์คลายเอสโตรเจน  (Estrogenic activity)

ศึกษาฤทธิ์คลายเอสโตรเจนของกวาวเครือขาวตอการเจริญของเซลลผนังชองคลอด
    ในหนูแรทเพศเมียตัดรังไข
-   โดยใหสารแขวนลอยกวาวเครอืขาวขนาด  10, 100 และ 1000 มก./กก.นน.ตัว/วนั   
-   เปรยีบเทียบกับกลุมที่ฉีด estradiol ขนาด 2 มก./ กก.นน.ตัว/วนั 
-   เปนเวลา 14 วัน
-   ทําการประเมินการเปลี่ยนแปลงของเซลลที่ผนังชองคลอด โดยการทํา vaginal smear 

      เพื่อวัดการเกิด cornified cell  (เซลลที่เกิดขึน้ในระยะที่มี estrogen)
-  ผลการทดสอบพบวา  กวาวครอืขาว ขนาด   100 และ 1000 มก./กก. 
    แสดงฤทธิ์คลายเอสโตรเจน ( ตรวจพบ cornified cell จาก vaginal smear )  
-   ขนาด 1000 มก./กก. แสดงฤทธิ์ไดเรว็และนานกวา
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(Cherdshewasart et al., 2007)

 

►ฤทธิ์คลายเอสโตรเจน  (Estrogenic activity)

ศึกษาฤทธิ์คลายเอสโตรเจนของกวาวเครือขาวตอเซลลผนังชองคลอด
และผนังทอปสสาวะในหนูแรทเพศเมียตัดรังไข

-   โดยใหกวาวเครอืขาวขนาด  100 และ 1000 มก./กก.นน.ตัว/วนั  เปรียบเทียบกับ
    กลุมที่ฉีด estradiol ขนาด  0.75 มก./ กก./สัปดาห  เปนวลา 28 วัน   
-   ทําการประเมินการเปลี่ยนแปลงของเซลลที่ผนังชองคลอดและผนังทอปสสาวะ
   โดยการทํา vaginal และ urethral  smear 

-     ผลการทดสอบพบวา กวาวเครอืขาวขนาด   100 และ 1000 มก./กก. 
     แสดงฤทธิ์คลายเอสโตรเจน (พบวาเซลลที่ผนังชองคลอดและผนังทอปสสาวะมีปรมิาณ
     เพิ่มมากขึ้น)

  นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยศึกษาฤทธิ์คลายเอสโตรเจนของกวาวเครือขาว
 ตอการเจริญของเซลล MCF-7 พบวากวาวครือขาวสกัดดวย dichloromethane

 แสดงฤทธิ์คลายเอสโตรเจนไดดีกวาสกัดดวยเอทานอลและน้ํา 11

(Manonai et al., 2009)

(Sookvanichsilp et al., 2008)

►ฤทธิ์ของกวาวเครือขาวที่มีผลตอหนูที่ตั้งทอง
-  ใหกวาวเครอืขาวปนแหง 1 ก./ตัว/สปัดาห แกหนูขาวเพศเมีย 
-  ผลการทดสอบพบวา กวาวเครอืขาวมีผลทํา ใหการตั้งทองลดลง  
   และลดจํานวนตวัออนที่ฝงตัวในมดลูก
►ฤทธิ์ตอการหลั่งน้าํนม
-  จากการทดลองใหผงกวาวเครอืขาวและเอสโตรเจนแกแมหนูที่กําลงัใหนมลูก 
-  ผลการทดสอบพบวา  ไมมีนํ้านมไหลออกมาจากตอมนํ้านมของหนูทั้งสองกลุม
   ตางจากกลุมควบคมุอยางชัดเจน 
-  จากผลการวจิัยสรปุไดวา  ผงกวาวเครอืขาวยบัยัง้การหลั่งน้ํานมหนูหลังคลอดลูก
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(ยุทธนา 2532)

(ยุทธนา 2529)



รายงานการวิจัยทางคลินิก
การศึกษาผลของกวาวเครือขาวในผูหญิงที่ประจําเดือนไมมาตามปกติ

-  โดยให miroestrol ใน ขนาด 1 - 5 มก./วนั
   เพื่อชักนําใหเกิด withdrawal bleeding ภายหลังการหยุดยา 
-  ผลการรักษาพบวา  กวาวเครอืขาวแสดงฤทธิ์คลายเอสโตรเจน
-  จํานวนวนัหลังจากหยุดยาจนมีประจําเดอืนนานกวาการใชเอสโตรเจนตามปกติ
   (ผูปวยที่ใชกวาวครอืขาวมีประจําเดอืนมาหลังจากหยุดใช 7-18 วัน)
-  ไดผลในการรกัษานอยกวาครึง่หนึ่ง 
-  ผูปวยสวนใหญมีอาการไมพึงประสงคของยา คือ   ปวดศรีษะ  คลื่นไส  อาเจียน
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(Caine JC. 1960)

รายงานการวิจัยทางคลินิก
การศึกษาเปรียบเทียบการใชกวาวเครือขาวขนาด  25 และ 50 มก. 

    ในผูปวยวัยหมดประจําเดือน
- ทําการศกึษาในผูปวยผาตดัมดลูก โดยแบงออกเปน 2 กลุม 
  ใหกวาวเครอืขาวขนาด 25 และ 50 มก. ตามลําดบั
  เปนเวลา 6 เดือน 
- ทําการประเมินอาการของผูปวย 
  (น้ําหนัก คาทางโลหิตวทิยาและคาทางชีวเคมี และคาการทํางานของตับ)
- ผลการรักษาพบวา  กวาวเครอืขาวทั้งสองขนาดใหผลการรกัษาใกลเคยีงกัน 
  และไมกอใหเกิดผลขางเคยีงของยา
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(Virojchaiwong et al., 2011)

กวาวเครือขาว
การศึกษาพิษวิทยาในสัตวทดลอง
► การศึกษาพิษเฉียบพลัน

- ปอนยาน้ําแขวนตะกอนของผงกวาวเครอืขาวแกหนูถีบจักรในขนาด 16 ก./กก. 
  สังเกตอาการภายใน 5 ชั่วโมงแรก จนถึง 14 วัน
- ผลการทดสอบพบวา หนูไมแสดงอาการผิดปกติใดๆ 
- ขนาดของกวาวเครอืขาวที่ทําใหหนูถีบจักรตายรอยละ 50 (LD50 )
  มีคามากกวา  16 ก./กก.นน.ตวั

► การศึกษาพิษเรื้อรัง
- ใหผงกวาวเครอืขาวขนาด 10, 100 และ 1000 มก./กก./วนั  แกหนูขาวเปนเวลา 90 วัน 
- ผลการทดสอบพบวา ผงกวาวเครอืขาวในขนาด 10 และ 100 มก./กก./วนั ไมกอใหเกิด
  ความผิดปกตติอคาโลหิตวทิยาและคาทางชีวเคมี และอวัยวะที่บงชี้ความเปนพิษ
- แตกวาวครอืขาวขนาด  1000 มก./กก./วนั ทําใหหนูเกิดภาวะโลหิตจาง  
  โดยมีจํานวนเม็ดเลือดแดง  คาฮีมาโตครติและฮีโมโกลบินลดลง

15
(ทรงพล และคณะ 2543)

กวาวเครือขาว
การศึกษาพิษวิทยาในสัตวทดลอง
► เมื่อใหกวาวเครือขาวในปริมาณสูง

- สัตวทดลองตาย
- ในนกกระทาพบวามีผลลดภูมิคุมกัน  และทําใหเกิดฝหนองตามลําตวั  
กระดูกเปราะและหักงาย

- ในหนูทดลอง  จํานวนเม็ดเลือดแดงลดลง  เซลลตบัเล็กลง  
 ขนาดและน้ําหนักของตอมหมวกไตเพิ่มขึ้น

- มีฤทธิ์กอการกลายพันธุ

16



กวาวเครือขาว
-    สมุนไพรควบคุม
-    กวาวเครือขาวมีฤทธิ์คลายฮอรโมนเพศหญิงที่คอนขางรุนแรง  
     จึงอาจสงผลรบกวนระบบฮอรโมนเพศได
-    สําหรับสรรพคุณในการบรรเทาอาการของสตรีวัยหมดประจําเดือน  
     ยังตองทําการวิจัยเพิ่มติม  เพื่อความมัน่ใจในประสิทธิภาพและความปลอดภัย

 -    ผูที่เปนมะเร็งมดลูกและมะเร็งตานม อาจสงผลใหเนื้องอกชนิดที่ไว
      ตอฮอรโมนเอสโตรเจน เจริญขยายขนาดได
 -    กรมวิทยาศาสตรการแพทยแนะนําวาขนาดของผงกวาวเครือขาวที่ใชในคน
      ไมควรเกินวันละ 50 - 100 มก.
 -    อาการขางเคียง  อาจทําใหเกิดการเจ็บเตานม มีเลือดออกผิดปกติทาง
      ชองคลอด ปวดหรือเวียนศีรษะ   คลื่นไส อาเจียน
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กวาวเครือขาว 
ผลิตภัณฑกวาวเครือขาวที่วางจําหนายในประเทศ (ชนิดรับประทาน)
- ปริมาณที่ใชตอวันมีปรมิาณคอนขางสูง
- คอนขางเนนสรรพคุณไปทางดานเสรมิหนาอก  บํารงุผิวพรรณใหเตงตึงเปนสวนใหญ  
- ที่ระบุสรรพคุณในเรื่องการบาํรงุรางกายมีนอยมาก
- มีแนวโนมวาผลิตภัณฑกวาวเครอืขาวที่วางจําหนายในประเทศ  ออกฤทธิ์คอนขางสูง 
- ทั้งนี้อาจขึ้นกับปรมิาณของกวาวเครอืขาวและสูตรของผลิตภัณฑแตละชนดิ  
 ***เพราะฉะนั้นควรใชอยางระมดัระวัง
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คําแนะนําในการเลือกใชผลิตภัณฑกวาวเครือขาว

- เลือกใชผลิตภัณฑที่มุงสรรพคุณในดานบํารงุรางกาย
- สะอาด  ผลิตไดมาตรฐาน
- ขนาดของกวาวเครอืขาวที่ทานไดตอวนั  ควรทานไมเกินวนัละ 50-100 มก.  

(ขนาดประมาณเทาเม็ดพริกไทย )
- การทานกวาวเครือขาวในปรมิาณสูงอยางตอเนื่องเปนเวลานาน  

ควรระวงัถึงผลขางเคยีงและฤทธิ์อันไมพึงประสงคของกวาวเครอืขาว
- ถาทานไปแลวเกิดอาการไมพึงประสงคควรหยุดทานทันที  

กวาวเครือขาว

19

การประยุกตใชยาสมุนไพรในสตรีวัยทอง
บัญชียาจากสมุนไพร ในบัญชียาหลักแหงชาติ 
ยารักษากลุมอาการทางระบบไหลเวียนโลหิต (แกลม)

  ยาหอมนวโกฐ
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รายงานการวิจัยของเครื่องยาหอมนวโกฐ
บํารุงหัวใจ : เกสรบัวหลวง ดอกบุนนาค ดอกพิกุล ดอกสารภี ดอกมะลิ 
                    เนื้อไมขอนดอก เปลือกชะลูด พิมเสน เปลือกสมุลแวง 
แกคลื่นไส : ลูกกระวาน กานพลู ดอกจันทน ลูกจันทน อบเชยญวน ลูกผักชีลา 
ขับลม,ชวยยอยอาหาร : ขิงแหง ดีปลี เจตมูลเพลิงแดง สะคาน ชาพลู เทียนดํา 

     เทียนแดง เทียนขาว เทียนขาวเปลือก เทียนตาตั๊กแตน 
                   เทียนเยาวพาณี เทียนสัตตบุษย  เทียนเกล็ดหอย เทียนตากบ             
                   เปราะหอม จันทนเทศ สักขี ลูกราชดัด 
แกไข :      โกฐสอ โกฐเขมา โกฐหัวบัว โกฐเชียง โกฐจุฬาลัมพา โกฐกระดูก 
                   โกฐกานพราว โกฐพุงปลา โกฐชฎามังสี   จันทนแดง ลูกกระดอม 
                   บอระเพ็ด (เจริญอาหาร) ลูกสารพัดพิษ แกนสน 
ยาระบาย :  เนื้อลูกมะขามปอม เนื้อลูกสมอพิเภก กระลําพัก
ยาขับปสสาวะ :   แหวหมู หญาตีนนก 
ยาทําใหหลับงาย :  แฝกหอม
แตงรส :  ชะเอมเทศ 21

สรรพคุณ
1. แกลม วิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน (ลมจุกแนนในอก) ในผูสูงอายุ
2. แกลมปลายไข (หลังจากฟนไข แลวยังมีอาการ เชน คลื่นเหียน วิงเวียน   
    เบื่ออาหาร ทองอืดและออนเพลีย)

22

ขนาดและวิธีใช
ชนิดผง
- รับประทานครัง้ละ 1 - 2 กรัม ละลายน้ํากระสาย เมื่อมีอาการ ทุก 3 - 4 ชั่วโมง
  ไมควรเกินวันละ 3 ครั้ง
น้ํากระสายยาที่ใช
- กรณีแกลมวิงเวียน ใชน้ําตมลูกผักชี หรือเทียนดํา 
- กรณีแกลมปลายไข  ใชน้ําตมกานสะเดา  ลูกกระดอม และเถาบอระเพ็ด
- น้ําตมสุก
ชนิดเม็ด
- รับประทานครัง้ละ 1 - 2 กรัม ทุก 3 - 4 ชั่วโมง เมื่อมีอาการ ไมควรเกินวันละ 3 ครั้ง

23

ขอหามใช
-  หามใช ในหญิงตั้งครรภ และผูที่มีไข

คําเตือน
-  ควรระวังการรบัประทานรวมกับยาในกลุมสารกันเลือดเปนลิ่ม  
   และยาตานการจับตัวของเกล็ดเลือด 
-  ควรระวังการใชยาในผูปวยที่แพละอองเกสรดอกไม

24



งานวิจัยถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาหอมนวโกฐ
► ฤทธิ์ตอระบบไหลเวียนโลหิต 
- เพิ่มความดันโลหิต 
- เพิ่มอัตราการไหลเวียนเลือดที่สมอง 
- มีผลคลายตัวหลอดเลอืดขนาดเล็ก 
(ซึ่งสนับสนุนสรรพคุณในการรักษาอาการวิงเวียน หนามืด เปนลม)
► ฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร
- ขับลม 
- ลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร
- ลดการเคลื่อนไหวของลําไส 
- บรรเทาอาการคลื่นไสอาเจียน
(ซึ่งสนับสนุนสรรพคุณในการบรรเทาอาการคลื่นไส ปวดทอง ไมสบายทอง)
► ฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลาง 
- กดระบบประสาทสวนกลาง 
- เสริมฤทธิ์ยาคลายเครียด 25

งานวิจัยถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาหอมนวโกฐ
ศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดยาหอมสามตํารับ ไดแก
ยาหอมนวโกฐ ยาหอมอินทจักร  และอีกตํารับทีม่ีขายในทองตลาด
► ฤทธิ์ตอระบบไหลเวียนโลหิต
  ผลตอความดันโลหิต

- ใหยาหอมขนาดเทียบเทา 1, 2 และ 4 ก. ของผงยาหอม/กก.นน.ตัว
  แกหนูแรทที่ไมไดอยูภายใตยาสลบ
- พบวายาหอมนวโกฐ มีผลเพิ่มความดนัโลหิตมากกวาอีกสองตํารบั
  ผลตอการไหลเวียนเลือดที่สมอง

- ใหยาหอมขนาดเทียบเทา 2 และ 4 ก. ของผงยาหอม/กก.นน.ตวั แกหนูสลบ
- พบวายาหอมนวโกฐ มีผลเพิ่มอัตราการไหลเวยีนลือดที่สมองมากกวาอีกสองตาํรบั
   และยังมีฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดถงึ 50 %

26

(สุวรรณ 2547, อัมพร 2547)

(อัมพร 2547)

งานวิจัยถึงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยาหอมนวโกฐ
► ฤทธิ์ตอระบบทางเดินอาหาร
 ฤทธิ์ยับยั้งการหดตัวของลําไสเล็ก

- ใหยาหอมขนาดเทียบทา 0.02 - 0.08  มก.ผงยาหอม/มล. แกหนูตะเภา
 ที่ถูกชักนําใหลําไสหดตวัดวย acetylcholine

- พบวายาหอมนวโกฐ มีผลยับยั้งการหดตวัของลําไสเลก็มากกวาอีกสองตาํรบั
   ที่ขนาด 0.08  มก.ผงยาหอม/มล. ยับยั้งไดประมาณ 27%

 ฤทธิ์ตานการอาเจียน
- ใหยาหอมแกสุนัขที่ถูกกระตุนใหอาเจียนดวย tartar emertic และ apomorphine

- พบวายาหอมนวโกฐ และตํารบัที่มีขายในทองตลาดไมมีผลตานการอาเจียนจาก   tartar 

  emertic แตยาหอมอินทจักรสามารถตานการอาเจียนที่ขนาด  150 มก. ใกลเคียงกับฤทธิ์
ของยาตานการอาเจียน metoclopramide

- ยาหอมนวโกฐและยาหอมอินทจักรไมมีผลตานการอาเจียนจาก  apomorphine  

แตสามารถลดความรนุแรงของการอาเจียนได 27

(สุวรรณ  2547)

(โสภิต 2547)

การศึกษาความเปนพิษ
ความเปนพิษเฉียบพลัน
- มีงานวิจัยระบุวาขนาดของยาหอมนวโกฐที่ทําใหหนูแรทเพศผูและเมียที่ไดรับยาหอมทางปาก
   ตายรอยละ 50 (LD50 )  มีคามากกวา  5 ก./กก.
ความเปนพิษเรื้อรงั 
 - ใหหนูแรทวิสตารกินสารสกัดยาหอมนวโกฐติดตอกันนาน 6 เดือน
 - ผลการทดสอบพบวา  ไมทําใหเกิดพิษเรื้อรัง 

แสดงวายาหอมนวโกฐมีความปลอดภัย
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(มนัส 2529, สุจิตรา 2542, นิธิรัตน 2544)



ยาหอมทุกตํารับไมไดมผีลตอระบบตางๆ ไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด
ความแตกตางอาจเนื่องจากสวนประกอบของสมุนไพรและการสกัดที่ไมเหมอืนกัน
จากผลการศึกษาสวนใหญตอระบบไหลเวียนโลหิตและระบบทางเดนิอาหาร   
มีแนวโนมสนับสนุนสรรพคณุของยาหอมที่ใชบรรเทาอาการเปนลม หนามืด  
วิงเวียน  เวียนศีรษะ  อาการคลื่นไสปวดทองและไมสบายทอง
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ยารักษากลุมอาการทางสูติศาสตรนรีเวชวิทยา
- รักษาอาการรอนวูบวาบในผูหญิงวัยทอง
- รักษาอาการระดูมาไมสม่ําเสมอหรือมานอยกวาปกติ
- รักษาอาการปวดประจําเดือน
- ขับน้ําคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร
ยาประสะไพล
ยาแคปซลู ยาผง ยาเม็ด ยาลูกกลอน 
ยาแคปซลู (รพ.) ยาผง (รพ.) ยาลูกกลอน (รพ.)
สูตรตาํรบัในผงยา 162 กรัม ประกอบดวย
1. เหงาไพล หนัก 81 กรัม
2. ผิวมะกรูด เหงาวานน้ํา หัวกระเทียม หัวหอม พริกไทยลอน ดอกดีปลี เหงาขิง
เหงาขมิ้นออย เทียนดํา เกลือสินเธาว หนักสิ่งละ 8 กรัม

3. การบูร หนกั 1 กรัม
30

สรรพคุณแผนโบราณของไพล
- ไพลเปนสวนประกอบในตํารายา แกปวดศีรษะ แกปวดฟกช้ําบวม
- แกปวดประจําเดือน  ทําใหประจําเดือนมาปกติ  ขับโลหิต
- ใชสําหรับสตรีอยูไฟหลังคลอดบุตร
- ขับลม แกจุกเสียด  แกเสมหะ แกโลหิต
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ยาประสะไพล
ขนาดและวิธีใช
ชนิดผง(ละลายน้ําสุก), ชนิดแคปซูล ชนิดเม็ด ชนิดลูกกลอน
- รับประทานครั้งละ 1 กรัม วันละ 3 ครั้ง กอนอาหารเปนเวลา 3 - 5 วัน
กรณีระดูมาไมสม่ําเสมอหรือมานอยกวาปกติ
- เมื่อระดูมาใหหยุดรับประทาน
กรณีปวดประจําเดือน
- ในกรณีที่มีอาการปวดประจําเดือนเปนประจํา ใหรับประทานยา 
   กอนมีประจําเดือน 2 - 3 วัน ไปจนถึงวันแรกและวันที่สองที่มีประจําเดือน
กรณีขับน้ําคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร
-  ใหรับประทานจนกวาน้ําคาวปลาจะหมด แตไมเกิน 15 วัน
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ขอหามใช
- หามใช ในหญิงตกเลือดหลังคลอด หญิงตั้งครรภ และผูที่มีไข
- หามรับประทานในหญิงที่มรีะดมูากกวาปกติ เพราะจะทําใหมีการขบัระดู
  ออกมา มากขึ้น
คําเตือน
- ควรระวังการใชยาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งในผูปวยที่มีความ 
  ผิดปกติของตบัและไต   เนื่องจากอาจเกิดการสะสมของการบูรและเกิดพิษได
- กรณีระดมูาไมสม่ําเสมอหรอืมานอยกวาปกติ ไมควรใชติดตอกันนานเกิน 1 เดือน
- กรณีขับน้ําคาวปลาในหญิงหลังคลอดบุตร ไมควรใชติดตอกันนานเกิน 15 วัน
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ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของไพล
► ฤทธิ์ตานการอักเสบ
-  ในเหงาไพลพบสารสําคญั คือสาร D หรือ (E)-4-(3,4-dimethoxyphenyl) 

     but-3-en-l-ol และ (E)-l-(3, 4-dimethoxyphenyl) butadiene (DMPBD)

    ซึ่งมีฤทธิ์ตานการอักเสบ
-   มีรายงานระบุวาสาร D ที่พบไดในไพล มีฤทธิ์ยับยั้งการบวมของอุงเทาหนู 
    ที่เกิดจาก  การฉีด carrageenan ได
► ฤทธิ์ตอการคลายตัวของกลามเนื้อเรยีบ
-   น้ําสกัดจากเหงาไพล  สามารถทําใหกลามเนื้อเรยีบของมดลูก ลําไส  

 และกระเพาะอาหารสวนตน คลายตวัได (in vitro experiment)
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(Panthong et al., 1997)

(วัลลา 1980)

การศึกษาพิษวิทยา
► การศึกษาพิษเฉียบพลัน
-  โดยใหสารสกัดไพลดวยแอลกอฮอลและสารสกัดไพลดวยเฮกเซน ทางปากแกหนูทดลอง
-  พบวาสารสกดัทั้งสองมีขนาดที่ทําใหหนูตายรอยละ 50 (LD50) เทากับ 20 และ 80 ก./กก.
    ตามลาํดบั (ขนาดที่ใชรักษาในคนเทากับ 10 - 20 มก./กก.)
► การศึกษาพิษเรื้อรงั 
-   การศกึษาโดยใหหนูกินอาหารผสมไพล 18% ทุกวันติดตอกันปนเวลา 6 เดือน
-   พบวาหนูมีน้ําหนักตวันอยกวากลุมควบคมุ  แตผลการตรวจปสสาวะ  
    คาทางโลหิตวทิยาและชีวเคมี  และการตรวจทางพยาธิวทิยาของสัตวไมพบความผิดปกตใิดๆ
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(Panyathanya et al., 1986)

Thank You
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