
 กวาวเครือขาว  เป็นสมุนไพรที่ได้รับ
ความนิยมมาเป็นเวลาหลายปีจนถึงปัจจุบัน 
เนือ่งจากมฤีทธิค์ล้ายฮอร์โมนเพศหญิง จงึมกีาร 
น�ามาใช้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของผู้หญิง ทั้งใช้  
รกัษาอาการต่างๆ ส�าหรับสตรวียัทอง และน�ามาใช้ในเรือ่งของความสวยความงาม ทัง้นีผ้ลติภณัฑ์ 
ทีม่จี�าหน่ายอาจใช้ได้ผลหรือไม่ได้ผล บางชนดิอาจอ้างสรรพคุณเกนิจรงิและอาจส่งผลเสยีต่อ 
ผูใ้ช้ได้ ดงันัน้ เราจงึควรทราบเกีย่วกบัข้อมลูต่าง ๆ  ของกวาวเครือขาว เพือ่ประกอบการตัดสินใจ
ก่อนน�ากวาวเครือขาวมาใช้  เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและไม่ก่อให้เกิดอันตราย

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์        
 กวาวเครือเป็นพืชในวงศ์ FABACEAE (LEGUMINOSAE) - PAPILIONOIDEAE 
พบมากในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส�าหรับกวาวเครือขาว มี 2 พันธุ์ ได้แก่ Pueraria 
candollei Graham ex Benth. var. mirifica (Airy Shaw et Suvat.) Niyomdham พบมาก 
ในจังหวัดสระบุรี  โดยฝักจะมีขนยาวกว่าอีกพันธุ์ คือ Pueraria candollei Graham ex 
Benth. var. candollei  ซึง่พบมากในจังหวดักาญจนบุรแีละล�าปาง ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
โดยทั่วไปมีความใกล้เคียงกันมากคือ เป็นไม้เถา เนื้อแข็ง เลื้อยพันตามไม้ใหญ่ ใบประกอบ
มี 3 ใบ ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง สีม่วงอมน�้าเงิน ฝักเล็กแบนบาง มีหัวใต้ดินคล้าย
มันแกวขนาดใหญ่ เนื้อในสีขาว (1-2) นอกจากนี้ในประเทศไทยยังสามารถพบกวาวเครือ
แดง (Butea superba Roxb.) ซึ่งจะมีลักษณะหัวใต้ดินเป็นทรงกระบอกกว่ากวาวเครือ
ขาว มียางสีแดง  มีสรรพคุณในการรักษาอาการต่างๆ ส�าหรับผู้ชาย (3) และตามต�ารายา
พื้นบ้านยังมีการใช้กวาวเครือด�า (Mucuna macrocarpa Wall.) และกวาวเครือมอ ซึ่งยัง
ไม่มีข้อมูลชัดเจนทางวิทยาศาสตร์ 

 

 เปลือกเถา แก้พิษงู
 ไม่ระบุส่วนที่ใช้ บ�ารุงก�าลังให้แข็งแรง แก้อ่อนเพลีย บ�ารุงธาตุ เป็นยาอายุ
วัฒนะ (2)

กวาวเครือขาว

สรรพคุณแผนโบราณ
 หัวใต้ดิน ใช้เป็นตัวยาหนึ่งใน
ต�ารับยาบ�ารุงร่างกาย บ�ารุงเนื้อหนังให้
เต่งตึง บ�ารุงอวัยวะสืบพันธุ์และมดลูก 
วิธีการใช้ตามต�ารายาของหลวงอนุสาร
สุนทร ใช้กวาวเครือขาวผสมกับน�้าผ้ึง 
ตรีผลา หรือนมสด ปั้นเป็นยาเม็ดขนาด
เท่าเม็ดพริกไทย แต่มีข้อห้ามไม่ให้คน 
หนุม่สาวรบัประทานและหากรบัประทาน
ในปรมิาณสงูหรอืใช้ตดิต่อกันเป็นเวลานาน
อาจเป็นอันตรายได้

กวาวเครือแดง (ซ้าย) จะมีลักษณะหัวเป็นทรงกระบอก
กวาวเครือขาว (ขวา) จะมีลักษณะหัวค่อนข้างกลม      
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ธดิารัตน์  จันทร์ดอน



สารเคมีที่พบ         
 สารออกฤทธิ์ที่ส�าคัญในหัวกวาวเครือขาว เป็นสารกลุ่มไฟโตเอสโตรเจน ได้แก่ 
 1. ไฟโตเอสโตรเจนความแรงต�่า (low potency) พบว่ามีปริมาณสูง  แต่มีฤทธิ์อ่อน
กว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนมาก ได้แก่ genistein, genistin, daidzein, daidzin และ coumestrol 
เป็นต้น (เป็นไฟโตเอสโตรเจนกลุ่มเดียวกับที่พบในถั่วเหลือง)    
 2. ไฟโตเอสโตรเจนความแรงสูง (high potency) พบว่ามีปริมาณน้อย แต่มีฤทธิ์
แรงใกล้เคียงฮอร์โมนเอสโตรเจน ได้แก่ deoxymiroestrol และ miroestrol (1)
 

ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา        
ฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogenic Activity)    
 - ฮอร์โมนเอสโตรเจนมีผลในการกระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์บุผิวบริเวณช่องคลอด
และท่อปัสสาวะ ท�าให้จ�านวนของเซลล์  superficial  เพิ่มมากขึ้น จึงมีการศึกษาฤทธิ์คล้าย
ฮอร์โมนเอสโตรเจนของกวาวเครือขาวต่อการเจริญของเซลล์ผนังช่องคลอดในหนูแรทเพศ
เมียตัดรังไข่ โดยให้กวาวเครือขาวขนาด 10, 100 และ 1000 มก./กก.นน.ตัว/วัน เปรียบ
เทียบกับกลุ่มที่ฉีด 17   - estradiol (E2) ขนาด 2 มก./กก.นน.ตัว/วัน เป็นเวลา 14 วัน 
ท�าการประเมินการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ที่ผนังช่องคลอด โดยการท�า vaginal smear เพื่อ
วัดการเกิด cornified cell (เซลล์ superficial ที่เกิดขึ้นในระยะที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจน) ผล
การทดสอบพบว่ากวาวเครือขาวขนาด 100 และ 1000 มก./กก. แสดงฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน 
เอสโตรเจน  โดยตรวจพบ cornified cell เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งขนาด 1000 มก./กก. แสดงฤทธิ์ได้
เร็วและนานกว่า (4) และมีการทดสอบฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนของกวาวเครือขาวต่อเซลล์ผนัง
ช่องคลอดและผนังท่อปัสสาวะในหนูแรทเพศเมียตัดรังไข่ โดยให้กวาวเครือขาวขนาด 100 
และ 1000 มก./กก.นน.ตัว/วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ฉีด estradiol ขนาด 0.75 มก./กก./
สัปดาห์ เป็นเวลา 28 วัน ผลการทดสอบพบว่ากวาวเครือขาวขนาด 100 และ 1000 มก./กก. 
แสดงฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนในการเพิ่มปริมาณเซลล์ท่ีผนังช่องคลอดและผนังท่อปัสสาวะเช่น
เดียวกัน (5)  
 นอกจากนี้ยังมีรายงานวิจัยทางคลินิกถึงฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนในการชักน�าให้เกิด
ประจ�าเดือนมาภายหลังจากหยุดยา (withdrawal bleeding) ในผู้หญิงที่ประจ�าเดือนไม่
ปกติหรือขาดประจ�าเดือน (amenorrhoea) โดยให้สาร miroestrol ขนาด 1 และ 5 มก. 
/วัน ผลการรักษาพบว่า กวาวเครือขาวแสดงฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจน โดยจ�านวนวันหลังจาก
หยุดยาจนมีประจ�าเดือนนานกว่าการใช้เอสโตรเจนตามปกติ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่พึง
ประสงค์ของยา คือ ปวดศีรษะ คลื่นไส้อาเจียน (1) 

β

สาร deoxymiroestrol ในกวาวเครือขาว มีโครงสร้างทางเคมีในภาพรวม
คล้ายกับ estriol มากที่สุด
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ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ
 - ทดสอบฤทธิต้์านอนุมลูอสิระในหนเูม้าส์เพศเมยีตัดรงัไข่ โดยให้สารสกดัหยาบกวาวเครอื
ขาว 2.5 หรอื 25 มก./กก./วนั หรอืสาร miroestrol 0.1 หรือ 1.0 มก./กก./วนั เปรยีบเทยีบกับกลุ่มที่
ฉีด E2 1 มคก./กก./วัน โดยฉีดสารเข้าช่องท้อง เป็นเวลา 2 เดือน ผลการทดสอบพบว่าทั้งสาร
สกัดหยาบกวาวเครือขาวและสาร miroestrol มีผลเพิ่มปริมาณเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ ได้แก ่
glutathione (GSH), reduced glutathione และอัตราส่วนของ reduced glutathione/ 
oxidized glutathione (GSH/GSSG) และเพิ่มการท�างานของเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระ ได้แก่ 
glutathione peroxidase (GPx), superoxide dismutase (SOD) และ catalase (CAT) ในตับ
และมดลูกของหนูเม้าส์ได้ (6)
 - สาร miroestrol ขนาด 0.5 หรือ 5 มก./กก./วัน มีผลต้านอนุมูลอิสระโดยเพิ่มการ
ท�างานของ SOD และ CAT ในตับและมดลูก ทั้งในหนูปกติและหนูที่ท�าให้เกิดพิษจากสาร  
   -naphthoflavone  เพิ่มระดับ glutathione ในตับ และลดระดับ lipid peroxidation และ
ระดับ malondialdehyde ในมดลูก (7) 
 - สารสกัดเฮกเซน เอทิลอะซิเตท กวาวเครือขาวขนาด 10 และ 50 มคก./มล. มีฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระและปกป้องเซลล์ประสาท HT22 จากการชักน�าให้เกิดความเป็นพิษด้วยสาร 
glutamate ได้ (8)   

ฤทธิ์ต่ออาการของสตรีวัยหมดประจ�าเดือน
 เนื่องจากกวาวเครือขาวมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจน จึงมีการศึกษาวิจัยเกีย่วกับ
การใช้กวาวเครือขาวต่ออาการต่างๆ ในสตรีวัยทอง ได้แก่ ฤทธิ์ต่อระบบประสาทในเรื่องของการ
เรียนรู้และจดจ�า ฤทธิ์ต่อภาวะกระดูกพรุน ระบบสืบพันธุ์ ระดับไขมันในเลือด และฤทธิ์ต่ออาการ
ร้อนวูบวาบ ดังนี้ 

 ฤทธิ์ต่อการเรียนรู้และจดจ�า 
 การทดสอบความสามารถในการเรียนรู ้และจดจ�าในหนูเม้าส์ตัดรังไข่ โดยให้สาร 
miroestrol 0.1 และ 1 มก./กก. เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ฉีด E2 ขนาด 1 มคก./กก. โดยฉีด 
เข้าช่องท้องวันละครั้งเป็นเวลา 8 สัปดาห์ จากนั้นทดสอบการเรียนรู้และจดจ�าด้วยเทคนิค 
Y-maze test และ water maze test ผลการทดสอบพบว่า กวาวเครือขาวท�าให้ความสามารถ
ในการเรียนรู้และจดจ�าของหนูดีขึ้น ผ่านฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ ส่งผลท�าให้การแสดงออกของ
โปรตีน brain-derived neurotrophic factor (BDNF) และ cyclic AMP-responsive element- 
binding protein (CREB) ซึ่งเป็นสารส�าคัญที่ช่วยให้สมองรับรู้และเรียนรู้ดีขึ้น (9)

 ฤทธิ์ต่อภาวะกระดูกพรุน       
 - การทดสอบฤทธิ์ต้านภาวะกระดูกพรุนของกวาวเครือขาวในเซลล์กระดูก osteoblast  
UMR106  ของหนูแรท  พบว่าสารสกัดกวาวเครือขาวและสาร puerarin มีฤทธิ์เพิ่มการแสดงออก
ของ  alkaline phosphatase (ALP) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การสร้างกระดูก กระตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์
ที่ท�าหน้าที่สร้างกระดูก (osteoblast)  และลดจ�านวนเซลล์ที่ท�าหน้าที่สลายกระดูก (osteoclast)  
(10) 

β
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β 

 - การทดสอบฤทธิข์องกวาวเครอืขาวต่อเซลล์ osteoblast ของลงิบาบูนในหลอดทดลอง 
พบว่าสารสกดักวาวเครือขาว 100 มคก./มล. สาร genistein และ puerarin ขนาด 1000 nM มผีล 
ช่วยเพิ่มการแบ่งตัวของเซลล์ osteoblast เพ่ิมการแสดงออกของเอนไซม์ ALP และ type I 
collagen ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้การสร้างกระดูก และลดจ�านวนเซลล์ osteoclast (11)
 - การทดสอบฤทธิ์ต้านภาวะกระดูกพรุนของกวาวเครือขาวในหนูไมส์ตัดรังไข่ พบว่าสาร
สกัดหยาบกวาวเครือขาวและสาร miroestrol มีฤทธิ์เพิ่มการแสดงออกของ osteoprotegerin 
(OPG) ซึ่งเป็นโมเลกุลท่ีคอยยับยั้งการสร้าง osteoclast และลด receptor activator of 
nuclear factor kappa     ligand (RANKL) ส่งผลในการลดการเกิดกระดูกพรุนได้ (12)
 - การทดสอบทางคลินิกในผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือนที่สุขภาพดี  เพื่อประเมินอัตราการ
ผลัดเปลี่ยนกระดูก (bone turnover) ผลต่อเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกและเต้านม ค่าโลหิตวิทยาและ
ค่าทางชีวเคมีต่างๆ  โดยให้กวาวเครือขนาด 20, 30 และ 50 มก./วัน เป็นเวลา 24 สัปดาห์ ผล
การทดสอบพบว่ากวาวเครือขาวมีผลลดอัตราการผลัดเปลี่ยนกระดูก ส่งผลในการยับยั้งการสลาย
กระดูก แต่ไม่มีผลใดๆ ต่อเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกและเต้านม ค่าโลหิตวิทยา และค่าการท�างานของ
ตับและไต (13) 

 ฤทธิ์ต่อระบบสืบพันธุ์
 - การทดสอบฤทธิ์ของกวาวเครือขาวต่อภาวะช่องคลอดฝ่อเหี่ยวในลิงแสม โดยทาครีม 
ทีม่ส่ีวนผสมของสารสกดัเอทานอลกวาวเครอืขาวร้อยละ 0.1 หรือ 1 โดยน�า้หนกั บรเิวณช่องคลอด 
เป็นเวลา 28 วัน ผลการทดสอบพบว่ากวาวเครือขาวช่วยเพิ่มการเจริญของเซลล์เยื่อบุผิวบริเวณ
ช่องคลอดได้ (14)
 - การทดสอบทางคลินิกในผูห้ญงิวยัหมดประจ�าเดือนสขุภาพดี เพ่ือประเมินลกัษณะอาการ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับช่องคลอด โดยให้แคปซูลกวาวเครือขาวขนาด 20, 30 และ 50 มก./วัน เป็น
เวลา 24 สัปดาห์  ผลการทดสอบพบว่า กวาวเครือขาวช่วยบรรเทาอาการช่องคลอดแห้ง และลด
อาการเจ็บปวดขณะร่วมเพศ (dyspareunia) และมีผลท�าให้ช่องคลอดที่ฝ่อดีขึ้น (15)

 ฤทธิ์ต่อระดับไขมันในเลือด 
 การศึกษาทางคลินิกในผู้หญิงวัยหมดประจ�าเดือน โดยให้ยาเม็ดท่ีมีส่วนผสมของผง 
กวาวเครือขาว 25 มก. เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก เป็นเวลา 2 เดือน พบว่ากวาวเครือขาว 
มีผลช่วยเพิ่มระดับไขมัน HDL และลดระดับ LDL ได้ โดยออกฤทธิ์ผ่านตัวรับเอสโตรเจน 
(estrogen receptor) (16)
  
 ฤทธิ์ต่ออาการร้อนวูบวาบ (Vasomotor symptoms, Hot flushes)
 การศึกษาทางคลินิกเปรียบเทียบการใช้กวาวเครือขาวขนาด 25 และ 50 มก. ส�าหรับ
รักษาอาการของสตรีวัยหมดประจ�าเดือน โดยท�าการศึกษาในผู้ป่วยผ่าตัดมดลูก โดยแบ่งออกเป็น 
2 กลุ่ม ให้กวาวเครือขาวขนาด 25 และ 50 มก. ตามล�าดับ เป็นเวลา 6 เดือน ท�าการประเมิน 
อาการอาการร้อนวูบวาบ สภาวะทางจติใจ รวมท้ังอาการทางกล้ามเนือ้และกระดกู อาการท่ีเก่ียวข้อง
กบัระบบสบืพนัธุแ์ละระบบทางเดนิปัสสาวะ รวมไปถึงการวดัน�า้หนกัค่าทางโลหติวทิยา ค่าทางชีวเคมี 
และค่าการท�างานของตับ ผลการรักษาพบว่ากวาวเครือขาวมีผลช่วยลดอาการร้อนวูบวาบและ
อาการต่าง ๆ ของสตรีวัยทอง โดยทั้งสองขนาดให้ผลการรักษาใกล้เคียงกัน และไม่ก่อให้เกิด
ผลข้างเคียงของยา (17)    

จุลสารข้อมูลสมุนไพร  ปีที่ 32 (3) เมษายน 2558
18

จุลสารข้อมูลสมุนไพร  ปีที่ 32 (3) เมษายน 2558
19



กฤติยา ไชยนอก

ฤทธิ์ของกวาวเครือขาวที่มีผลต่อการตั้งท้องและการหลั่งน�้านม
 มรีายงานระบวุ่ากวาวเครือขาวมผีลท�าให้การตัง้ท้องลดลง และยงัท�าให้จ�านวนตวัอ่อน 
ที่ฝังตัวในมดลูกลดลงด้วย (18) และมีการทดลองให้ผงกวาวเครือขาวแก่แม่หนูที่ก�าลังให ้
นมลูก ผลการทดสอบพบว่าไม่มีน�้านมไหลออกมาจากต่อมน�้านมของหนูทั้งสองกลุ่มต่างจาก
กลุ่มควบคุมอย่างชัดเจน จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า ผงกวาวเครือขาวยับยั้งการหลั่งน�้านมของ
หนูหลังคลอดลูก (19)
 จากข้อมูลจึงควรระมัดระวังการใช้กวาวเครือขาวส�าหรับผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ และ
ไม่ควรใช้กวาวเครือขาวในผู้หญิงที่ก�าลังให้นมบุตร 

การศึกษาทางพิษวิทยา
 การศึกษาพิษเฉียบพลัน 
 ทดสอบความเป็นพิษของหัวกวาวเครือขาวในรูปแบบของผงยาแขวนตะกอนในน�้า 
โดยป้อนแก่หนูถีบจักรคิดเป็นขนาดของผงกวาวเครือขาว 16 ก./กก.สังเกตอาการภายใน 5 
ชั่วโมงแรก จนถึง 14 วัน ผลการทดสอบพบว่า หนูไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆ และเมื่อครบ
ก�าหนด 14 วัน ไม่มีหนูถีบจักรตาย ดังนั้นขนาดของกวาวเครือขาวที่ท�าให้สัตว์ทดลองตาย
ร้อยละ 50 (LD

50
 ) มีค่ามากกว่า 16 ก./กก. 

 การศึกษาพิษเรื้อรัง
 ทดสอบโดยป้อนผงกวาวเครือขาวแขวนตะกอนในน�้าขนาด 10, 100 และ 1000 มก./
กก./วัน แก่หนูขาวทั้งเพศผู้และเพศเมีย เป็นเวลา 90 วัน ผลการทดสอบพบว่า หนูทั้งสองเพศ
ที่ได้รับผงกวาวเครือขาวในขนาด 100 และ 1000 มก./กก./วัน เจริญเติบโตช้าและกินอาหาร
น้อยกว่ากลุ่มควบคุม กวาวเครือขาวขนาด 1000 มก./กก./วัน  มีผลท�าให้หนูเกิดภาวะโลหิต
จาง โดยมีจ�านวนเม็ดเลือดแดง ค่าฮีมาโตคริตและฮีโมโกลบินลดลง นอกจากนี้ยังมีผลท�าให้
จ�านวนเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดของหนูเพศผู้ลดลง  น�้าหนักของอัณฑะทั้งสองข้างต�่ากว่า
กลุ่มควบคุม  หนูเพศเมียที่ได้รับกวาวเครือขาวขนาด 100 และ 1000 มก./กก./วัน ตรวจพบ
มดลูกมีลักษณะบวมเต่ง และที่ขนาด 1000 มก./กก./วัน  มีอัตราการเกิด cast ที่ไตสูงกว่า
กลุ่มควบคุม  จึงสรุปได้ว่าการให้ผงกวาวเครือขาวขนาด 10 และ 100 มก./กก./วัน ไม่ท�าให้
เกิดความผิดปกติต่อค่าทางโลหิตวิทยาและค่าทางชีวเคมี รวมทั้งไม่ท�าให้เกิดพยาธิสภาพใด ๆ   
ของอวัยวะภายในที่บ่งชี้ความเป็นพิษของกวาวเครือขาว (20)   
 อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยระบุว่า การใช้กวาวเครือขนาด 100 มก./กก.นน.ตัว ติดต่อกัน 
เป็นเวลานาน มีผลท�าให้เปิกความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์ในหนูเม้าส์เพศเมีย (21) เม่ือ 
ให้กวาวเครือขาวในปริมาณสูง ส่งผลท�าให้สัตว์ทดลองตาย ในนกกระทาพบว่ามีผลลด
ภูมิคุ้มกัน และท�าให้เกิดฝีหนองตามล�าตัว กระดูกเปราะและหักง่าย ในหนูทดลอง จ�านวน
เม็ดเลือดแดงลดลง เซลล์ตับเล็กลง ขนาดและน�้าหนักของต่อมหมวกไตเพิ่มขึ้น และยังมีฤทธิ์
ก่อการกลายพันธุ์ (1) สาร miroestrol และ deoxymiroestrol ยังมีความเสี่ยงท�าให้เกิด
ความเป็นพิษต่อตับในหนูเม้าส์ (22)     
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ค�าแนะน�าในการใช้กวาวเครือขาว       
 - ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข กวาวเครอืขาวจดัเป็นตัวยาหนึง่ในต�ารบัยาบ�ารงุ 
ร่างกาย ส�าหรับสรรพคุณในการบรรเทาอาการของสตรีวัยหมดประจ�าเดือนนั้น ยังต้อง
ท�าการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจในประสิทธิผลและความปลอดภัยก่อน ซึ่งปัจจุบันส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาก�าหนดขนาดรับประทานของกวาวเครือขาวไม่เกิน 100 มก./วัน 
และควรอยู่ภายใต้ค�าแนะน�าของแพทย์
 - ตามต�ารายาของหลวงอนุสารสนุทร จะห้ามไม่ให้คนหนุม่สาวรบัประทานกวาวเครอื
ขาวสอดคล้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน พบว่ากวาวเครือขาวมีฤทธิ์คล้ายฮอร์โมน
เพศหญิงที่ค่อนข้างแรง จึงอาจส่งผลรบกวนระบบฮอร์โมนเพศ ผู้ท่ีเป็นมะเร็งมดลูกและ
มะเร็งเต้านม อาจส่งผลให้เนื้องอกชนิดที่ไวต่อฮอร์โมนเอสโตรเจนขยายขนาดได้   
 - ห้ามรับประทานเกินกว่าขนาดที่แนะน�าให้ใช้ การใช้ในปริมาณสูงหรือใช้ติดต่อกัน
เป็นเวลานานอาจท�าให้เกิดอันตราย และการใช้กวาวเครือขาวอาจท�าให้เกิดอาการข้างเคียง 
ได้แก่ อาการเจ็บเต้านม มีเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด ปวดหรือเวียนศีรษะ คลื่นไส้
อาเจียน เป็นต้น (23)
 กวาวเครือขาวได้รับความสนใจเนื่องจากมีสารที่มีโครงสร้างทางเคมีและออกฤทธิ์
คล้ายฮอร์โมนเพศหญงิ แต่งานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในหลอดทดลองและในสัตว์ทดลอง
เท่านั้น ซึ่งงานวิจัยทางคลินิกยังมีน้อยมาก อีกทั้งยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงขนาดที่ใช ้
อาการข้างเคียง และความเป็นพิษ เพื่อความปลอดภยัต่อผูใ้ช้เอง เช่นเดยีวกบัท่ีมข้ีอมลูระบุว่า 
กวาวเครือขาวช่วยเพิ่มขนาดของหน้าอกในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์ได้ การใช้กวาวเครือขาวใน 
รูปแบบครีมทาภายนอกเพื่อขยายหน้าอก  ยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าช่วยเพิ่มขนาดได้  ซึ่งฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาของกวาวเครือขาวยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ  อย่างในกระบวนการผลิต 
อีกด้วย เช่น ส่วนผสม สารส�าคัญในการน�าพาสารเข้าสู่เซลล์ และความคงตัวของสาร 
เป็นต้น จึงจ�าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป      

 นอกจากนี้กวาวเครือขาวยังจัดเป็นสมุนไพรควบคุม (รวมทั้งกวาวเครือแดงและ
กวาวเครือด�า) เนื่องจากเป็นสมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาวิจัย มีความส�าคัญทางเศรษฐกิจ
และอาจจะสูญพันธุ์ได้ จึงมีการก�าหนดปริมาณและจ�านวนการครอบครอง ให้ผู้ที่มีกวาวเครือ 
ไว้ในครอบครองและผู้ที่ปลูกกวาวเครือ ขอรับแบบแจ้งการครอบครองหรือแบบแจ้งการปลูก 
แล้วแต่กรณี ได้ที่ส�านักงานนายทะเบียนทุกแห่ง (กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลอืก หรือส�านักงานสาธารณสขุจงัหวัดทุกจงัหวดั) หรอื Download จาก Web Site 
ของกรมพัฒนาการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ทางเลอืก (www.dtam.moph.go.th) (24)

เอกสารอ้างอิงติดต่อที่สำานักงานข้อมูลสมุนไพร
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