กวาวเครือขาว…สมุนไพรสาหรับสตรีวัยหมดประจาเดือน
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กวาวเครือขาว เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งถูกคัดเลือกให้เป็น champion products ที่มีศักยภาพทั้งใน
ด้านการนาไปพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์และในการผลิตเป็นวัตถุดิบสาหรับส่งออก ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วย
การพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 เพื่อการพัฒนาสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน (1)
กวาวเครื อ ขาวในประเทศไทยพบได้ 2 พั น ธุ์ ได้ แ ก่ Pueraria candollei Graham ex Benth. var.
mirifica (Airy Shaw & Suvat.) Niyomdham พบมากในจังหวัดสระบุรี โดยฝักจะมีขนยาวกว่า อีกพันธุ์คือ
Pueraria candollei Graham ex Benth. var. candollei พบมากในจั ง หวั ด กาญจนบุ รี แ ละล าปาง (2)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์โดยทั่วไปคล้ายคลึงกัน คือ เป็นไม้เถา เนื้อแข็ง เลื้อยพันตามไม้ใหญ่ ใบประกอบมี
ใบย่อย 3 ใบ ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง มีดอกย่อยจานวนมาก ดอกย่อยเป็นดอกสมมาตรด้านข้างแบบ
รูปดอกถั่ว กลีบดอกสีม่วงอมน้าเงิน ฝักลักษณะแบน รูปขอบขนาน รากมีส่วนสะสมอาหาร คล้ายหัวมันแกว
เนื้อในมีสีขาว มีสรรพคุณแผนโบราณ ใช้เป็นตัวยาหนึ่งในตารับยาบารุงร่างกาย (3-5) สาหรับงานวิจัยของ
กวาวเครือขาว พบว่าประกอบด้วยสารกลุ่มไฟโตเอสโตรเจน (phytoestrogens) ที่สาคัญ 3 กลุ่ม คือ 1) สาร
กลุ่มไอโซฟลาโวน (isoflavones) ได้แก่ พูราริน (puerarin), เดดเซอีน (daidzein), เจนิสเตอีน (genistein)
2) สารกลุ่ ม คิ ว เมสแทน (coumestans) ได้ แ ก่ คิ ว เมสทรอล (coumestrol) และ 3) สารกลุ่ ม โครมี น
(chromenes) ได้แก่ ไมโรเอสทรอล (miroestrol) และดีออกซีไมโรเอสทรอล (deoxymiroestrol) ซึ่งเป็น
สารที่มีโครงสร้างทางเคมีและมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาคล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogenic activity) (6-9)
ซึ่ ง เป็ น ฮอร์ โ มนที่ มี ห น้ า ที่ ห ลั ก คื อ ท าให้ ร่ า งกายพั ฒ นาเจริ ญ เติ บ โตพร้ อ มแสดงลั ก ษณะของเพศหญิ ง
ทาให้ร่างกายสะสมไขมัน เพิ่มการสะสมแคลเซียมในกระดูก และมีผลต่อกระบวนเผาผลาญของร่างกาย
การศึกษาทางคลินิกของกวาวเครือขาวมีรายงานว่า กวาวเครือขาวช่วยบรรเทาอาการของสตรีวัยหมด
ประจาเดือนได้ เช่น ช่วยลดอาการร้อนวูบวาบ ลดอาการช่องคลอดแห้ง บรรเทาภาวะกระดูกพรุนและไขมัน
ในเลือดสูง ในสตรีวัยหมดประจาเดือน ดังตัวอย่างการศึกษาต่อไปนี้
- ผลต่ออาการร้อนวูบวาบ (Vasomotor symptoms, Hot flushes)
การศึกษาทางคลินิกในสตรีที่ผ่าตัดมดลูก และมีอาการของวัยหลังหมดประจาเดือน โดยแบ่งออกเป็น
2 กลุ่ม กลุ่มละ 26 คน ให้รับประทานกวาวเครือขาวขนาด 25 และ 50 มก./วัน ตามลาดับ เป็นเวลา 6 เดือน
และประเมินอาการของวัยหมดประจาเดือนด้วย a modified Greene Climacteric Scale ในช่วงเดือนที่ 3
และ 6 ของการทดสอบ ผลการทดสอบพบว่า กวาวเครือขาวมีผลช่วยบรรเทาอาการร้อนวูบวาบและอาการ
ต่างๆ ของสตรีวัยหมดประจาเดือน โดยทั้งสองขนาดให้ผลใกล้เคียงกัน ซึ่งพบอาการคัดตึงเต้านม 12 ราย และ
อาหารไม่ย่อย 9 ราย แต่อาการดังกล่าวจะหายได้เองหลังหยุดรับประทาน (10)
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- ผลต่อกระดูก
การศึกษาทางคลินิกในสตรีวัยหมดประจาเดือนที่สุขภาพดี เพื่อประเมินอัตราการผลั ดเปลี่ยนกระดูก
(bone turnover) ผลต่อเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกและเต้านม ค่าโลหิตวิทยาและค่าทางชีวเคมีต่างๆ โดยแบ่ง
ออกเป็ น กลุ่ มที่ให้ รั บ ประทานกวาวเครื อขนาด 20, 30 และ 50 มก./วัน ตามล าดับ เปรียบเทียบกับกลุ่ม
ยาหลอก เป็ น เวลา 24 สั ป ดาห์ ผลการทดสอบพบว่ า กวาวเครื อ ขาวมี ผ ลลดระดั บ ของ bone-specific
alkaline phosphatase และมีผลต่ออัตราการผลัดเปลี่ยนกระดูก อาจจะส่งผลในการยับยั้งการสลายกระดูก
(antiresorptive activity) ได้ โดยไม่มีผลต่อเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกและเต้านม ค่าโลหิตวิทยาและค่าการทางาน
ของตับและไต ของกลุม่ ที่ได้รับกวาวเครือขาวและยาหลอก ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (11)
- ผลต่อระดับไขมันในเลือด
การศึกษาทางคลินิกในสตรีวัยหมดประจาเดือน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มที่ให้รับประทานยาเม็ดที่มีส่วนผสม
ของผงกวาวเครือขาวขนาดเม็ดละ 25 มก. โดยรับประทาน 2 ครั้ง /วัน ครั้งละ 2 เม็ด ตอนเช้าและบ่าย
รวมเท่ากับ 100 มก./วัน เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก เป็นเวลา 2 เดือน พบว่ากวาวเครือขาวมีผลในการ
เพิ่มระดับไขมัน HDL และ apolipoprotein (apo) A-1 และลดระดับ LDL และ apo B ได้ (12)
- ผลต่อสุขภาพของช่องคลอด
การศึกษาทางคลินิกในสตรีวัยหมดประจาเดือนสุขภาพดี เพื่อประเมินลักษณะอาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ช่องคลอด โดยให้รับประทานแคปซูลกวาวเครือขาวขนาด 20, 30 และ 50 มก./วัน เป็นเวลา 24 สัปดาห์
เปรียบเทียบกับกลุ่มยาหลอก ผลการทดสอบพบว่า กวาวเครือขาวช่วยบรรเทาอาการช่องคลอดแห้ง และ
ลดอาการเจ็ บ ปวดขณะร่ ว มเพศ (dyspareunia) และมี ผ ลท าให้ ช่ อ งคลอดที่ ฝ่ อ ดี ขึ้ น (13) นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาทางคลินิกในสตรีวัยหมดประจาเดือน แบ่งออกเป็นกลุ่มที่ได้รับเจลกวาวเครือขาวทาช่องคลอด
ขนาด 0.5 ก./วัน นาน 2 สัปดาห์ และลดลงเหลือ 3 ครั้ง/สัปดาห์ นาน 10 สัปดาห์ เปรียบเทียบกับกลุ่มที่
ได้รับฮอร์โมนทดแทนเอสโตรเจนรูปแบบครีม (conjugated equine estrogen; CEE) ผลการทดสอบพบว่า
เจลกวาวเครือขาวมีผลในการบรรเทาอาการช่องคลอดแห้งได้ แต่ครีม CEE มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า (14)
จากตัวอย่างงานวิจัยที่ผ่านมา กวาวเครือขาวจึงเป็นสมุนไพรที่ น่าจะมีศักยภาพในการศึกษาเพิ่มเติ ม
เพื่ อ ที่ จ ะพั ฒ นาเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ อ ไป อย่ า งไรก็ ต าม ในปั จ จุ บั น กวาวเครื อ ขาวมี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น
ยาแผนโบราณ แต่ จ ะพบเห็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหารที่ มี ส่ ว นผสมของกวาวเครื อ ขาวหลายชนิ ด
ซึ่ ง กวาวเครื อ ขาวไม่ ไ ด้ ถู ก บรรจุ อ ยู่ ใ นรายชื่ อ พื ช ที่ ใ ช้ ไ ด้ ใ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร ตามประกาศของ
สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปีพ.ศ. 2560 (15) เพราะฉะนั้นควรระมัดระวังในการใช้ งาน
โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง และจากการรวบรวมข้อมูลในปี พ.ศ. 2561
นักวิจัยระบุว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยของกวาวเครือขาว ทั้งในด้านประสิทธิผลและ
ความปลอดภัย เช่น ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา การศึกษาทางคลินิก และการศึกษาความปลอดภัยจากการใช้
กวาวเครื อขาวในระยะยาว การติ ด ตามความปลอดภั ย ของยา (pharmacovigilance) เป็น ต้น (16)
เพื่อให้มีข้อมูลสนับสนุนเพียงพอสาหรับการใช้ประโยชน์จากกวาวเครือขาวให้มีประสิทธิผลมากที่สุด และเพื่อ
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ความปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงไม่ควรใช้ในเด็กหญิงวัยก่อนมีประจาเดือน สตรีที่ยังมีประจาเดือน สตรีที่อยู่ใน
ระหว่างให้ น มบุ ต ร ผู้ ที่เป็ น โรคมะเร็ ง เนื้ องอก โดยเฉพาะเป็น ที่ บริเวณเต้ านม มดลู กและรั ง ไข่ เป็นต้ น
เนื่องจากยังไม่มีรายงานความปลอดภัยเมื่อใช้ในกลุ่มคนดังกล่าว นอกจากนี้ไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน
เนื่องจากยังไม่มีรายงานความปลอดภัยหากใช้ติดต่อกันนานกว่า 1 ปี
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