กวาวเครือกับเครื่องสําอาง

ขณะนี้ "กวาวเครือ" พืชสมุนไพรไทย กําลังเปนที่กลาวขวัญถึงกันมาก ทั้งในแงของยาอายุวัฒนะ และชวยเสริมทรวง
อก มีผลิตภัณฑ ที่อางวามีสวนผสมของกวาวเครือ หลายรูปแบบ ทั้งชนิดกิน และชนิดทา ผลิตภัณฑเหลานี้ ใหผลตาม
ที่กลาวอางหรือไม และมีความปลอดภัย ตอผูบริโภคเพียงใด ยังมีขอสงสัยกันอยู
กวาวเครือ เปนพืชอยูในวงศถั่ว Leguminosae ซึ่งเปนพืชวงศ ที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจอยางมาก ทั้งเปนอาหารและ
ยารักษาโรค กวาวเครืออยูในอนุวงศ Papilionoideae สกุล Pueraria ชนิด Pueraria mirifica Airy Shaw &
Savatabandhu
กวาวเครือในตํารายาโบราณมีถึง 4 ชนิด คือ กวาวเครือขาว กวาวเครือแดง กวาวเครือดํา และกวาวเครือมอ ชนิดที่กําลัง
เปนที่สนใจ กันมากที่สุดในขณะนี้ คือ กวาวเครือขาว
กวาวเครือขาวเปนไมพุมรอเลื้อย ผลัดใบ หัวใตดินมีขนาดใหญ คอนขางกลม ใบประกอบแบบขนนก มีใบยอยสามใบ
เรียงสลับ ชอดอกเปนชอเดี่ยวและชอแยกแขนง ออกตามปลายกิ่ง ยาว 20-30 เซนติเมตร ดอกรูปถั่ว ออกเปนกระจุกใน
ระยะผลัดใบ กลีบดอก 5 กลีบ สีมวงน้ําเงินออน ฝกแบน รูปขอบขนาน ออกดอกชวงเดือน กุมภาพันธ ถึง มีนาคม และ
ติดฝกในเดือนเมษายน
สารที่พบในกวาวเครือขาว ไดแก สารกลุมไฟโตเอสโตรเจน ( Phytoestrogen ) สารจากพืชที่มีการออกฤทธิ์คลาย
ฮอรโมนเอสโตรเจน ซึ่งเปนฮอรโมนเพศหญิง บางชนิดคลายกับที่พบในถั่วเหลือง ไดแก daidzein , genistein ,
daidzin, genistin และ coumestrol แตสารเหลานี้มีฤทธิ์คลายเอสโตรเจน ที่ออนมาก สารที่นาสนใจในกวาวเครือขาว
คือ miroestrol ซึ่งมีสูตรโครงสรางคลาย estradiol ซึ่งเปนฮอรโมนเพศหญิง และการออกฤทธิ์ก็ใกลเคียงกัน
ฮอรโมนเอสโตรเจนนี้ เปนฮอรโมนเพศหญิง จะออกฤทธิ์กระตุนการแสดงลักษณะของเพศหญิง เชน เตานมขยาย
ใหญขึ้น ตะโพกผายออก มีน้ํามีนวล มีผลตอประจําเดือน เปนตน จะสังเกตไดวาฮอรโมนเอสโตรเจนมีผลตออวัยวะ
หลายๆอยางในระบบสืบพันธุ ในปจจุบันเราใชเอสโตรเจนในรูปแบบของยา เชน ยาคุมกําเนิด ยาบรรเทากลุมอาการที่
เกิดขึ้นในภาวะหมดประจําเดือน (menopausal syndrome) โดยมีรูปแบบของยาเตรียมตางๆ เชน ยาเม็ด ยาฉีด รวมทั้ง
ชนิดครีม
ไฟโตเอสโตรเจนเปนสารอีกกลุมหนึ่งที่นาสนใจ จึงมีการศึกษาวิจัยผลของไฟโตเอสโตรเจนวา
1. ไฟโตเอสโตรเจนนาจะมีสวนเกี่ยวของ กับอุบัติการเกิดโรคมะเร็งที่เตานม ลําไสใหญ มดลูก รังไข ตอมลูก
หมาก รวมทั้งโรคหัวใจ และหลอดเลือด เนื่องจากคนในทวีปเอเชีย โดยเฉพาะชาวญี่ปุน ไดรับไฟโตเอสโตร

เจนจากถั่วเหลืองมาก พบวามีอุบัติการเกิดโรคเหลานี้ ต่ํากวาชาวยุโรป อีกทั้งผูอพยพชาวเอเชียในประเทศ
ตะวันตก ที่ยังคงรักษาวัฒนธรรมการบริโภคแบบเดิมไว ยังคงมีอัตราการเกิดโรคในระดับต่ํา ในขณะที่กลุม
ที่เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไปเปนแบบตะวันตกมีอัตราการเกิดโรคในระดับที่สูงขึ้น
2. อาจใชไฟโตเอสโตรเจน เพื่อชดเชยฮอรโมนเอสโตรเจน ในสตรีวัยเจริญพันธุ ที่มีความบกพรองดาน
ฮอรโมน (Female secondary sexual characteristic) หรือใชบรรเทากลุมอาการ ที่เกิดขึ้นในภาวะหมดประจํา
เดือน (menopausal syndrome)
การศึกษาวิจัย เกี่ยวกับการออกฤทธิ์ของไฟโตเอสโตรเจน ยังคงตองวิเคราะหและประมวลผล อยางระมัดระวัง เนื่อง
จากสารเหลานี้ มีความซับซอน และเฉพาะเจาะจงตอชนิดของสิ่งมีชีวิต แมแตในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ที่ชวงอายุตาง
กัน ก็อาจใหผลการทดลองที่ตางกันได
ยุทธนา สมิตะศิริ ไดรวบรวมงานวิจัยทางเภสัชวิทยาในประเทศไทย ของหัวกวาวเครือขาว ระหวางป พ.ศ.2524-2541
สรุปไดวา ทั้งในรูปผงแหง และสารสกัดหัวกวาวเครือ มีฤทธิ์คลายฮอรโมนเพศหญิงในสัตวทดลองหลายชนิด ดังราย
ละเอียดในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การแสดงฤทธิ์คลายฮอรโมนเพศหญิงของกวาวเครือในสัตวทดลอง
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

สัตวทดลอง

1. คุมกําเนิดสัตวทดลอง

นกกระทา, สุนัข, หนู

2. ชักนําการแทงในสัตวทดลอง

หนู

3. ยับยั้งการใหนมในสัตวทดลองที่กําลังใหนมลูก

หนู

4. ผลขยายขนาดเตานม

หนู, แพะ, หมู

5. ผลตอระบบสืบพันธในสัตวทดลองเพศผู
•
•

ยับยั้งการสรางสเปรม
ลดจํานวนครั้งที่ผสมพันธุ

หนู
หนู, สุนัข

6.ผลตออวัยวะสืบพันธุเพศเมีย
•

ปากชองคลอดขยาย

หนู, สุนัข, แพะ, หมู

การทดลองทางคลีนิคที่ Chelsea Hospital for Women ประเทศอังกฤษ ไดมีการให miroestrol ขนาด 1 หรือ 5
มิลลิกรัม ตอวัน กับผูหญิง ที่มีภาวะไมมีประจําเดือน (amenorrhoea ) และหมดประจําเดือนเทียม เพื่อชักนําใหเกิด

withdrawal bleeding ภายหลังการหยุดยา พบวาไดผลในการรักษานอยกวาครึ่งหนึ่ง และจํานวนวันหลังจากหยุดยาถึง
มีประจําเดือน นานกวาการใชเอสโตรเจนตามปกติ สามในสี่ของผูปวยมีอาการไมพึงประสงคของยา คือ ปวดศีรษะ
คลื่นไส อาเจียน มีรายงานถึงพิษของกวาวเครือวา เมื่อใหในปริมาณสูง ทําใหสัตวทดลองตายได ในนกกระทาพบวามี
ผลลดภูมิคุมกัน ทําใหเกิดฝหนองขึ้นตามตัว กระดูกเปราะและหักงาย ในหนูทดลองพบวา จํานวนเม็ดเลือดแดงลดลง
เซลตับเล็กลง ขนาดและน้ําหนักของตอมหมวกไตเพิ่มขึ้น และมีฤทธิ์กอกลายพันธุ
ขณะนี้การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสารในกวาวเครือ ยังไมสมบูรณเพียงพอ ยังตองการการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม ทั้งในดานเภสัช
วิทยา พิษวิทยา การทดลองใชในคน และที่สําคัญคือ การศึกษาเกี่ยวกับการเกิดพิษในระยะยาว ทั้งของสาร miroestrol
สารสกัดหยาบ และผงแหงของกวาวเครือขาว เพื่อที่จะไดนํามาใชอยางปลอดภัย
ในทัศนะของแพทยพื้นบาน ใหขอมูลไววากวาวเครือใชเปนยาอายุวัฒนะ ชวยใหผิวพรรณเตงตึง มีน้ํามีนวล และทําให
หนาอกเตงตึงหรือโตขึ้น แตกวาวเครือทุกชนิดมีพิษในตัวเอง ตองใชสมุนไพรชนิดอื่นรวมในการทํายา เรียกวาเปน
"ตัวคุม" สวนขอหามใชนั้น สวนใหญจะแนะนําวา ไมควรกินมากหรือตอเนื่องกันนานเกินไป จะทําใหมีอาการเตานม
โตเกินไป เตานมดานแข็งเปนกอน เกิดเปนเนื้องอกที่เตานมได ปจจุบันมียาแผนโบราณ (ยาผสม) ที่มีกวาวเครือเปน
สวนผสม ขึ้นทะเบียนไวแลวหลายตํารับ สวนใหญจะไดรับอนุญาตใหแสดงสรรพคุณวา บํารุงรางกาย สําหรับสตรีที่
ประจําเดือนมาไมปกติ ใชภายหลังการคลอดบุตร
แตโบราณมีการบริโภคกวาวเครือในหลายลักษณะ เชน บดเปนผง ปนเปนลูกกลอน ตํา แชในน้ํากระสายตางๆ การ
บริโภคตองใชรวมกับตัวยาอื่นๆ เพื่อปรับลดอาการขางเคียงที่อาจเกิดขึ้น สวนสูตรของยาและขนาดที่ใชนั้นยังคงเปน
ปญหาอยูมาก เพราะสูตรตํารับ และปริมาณที่เหมาะสม ในการรับประทานกวาวเครือมักจะเปนความลับของหมอพื้น
บานแตละคน เพื่อใชเปนกลยุทธและจุดขาย ปริมาณการบริโภคกวาวเครือแตละครั้ง ในตํารายาโบราณระบุไวหลาย
ขนาด เชน ปนเปนลูกกลอนขนาดตั้งแต เทาเม็ดพริกไทย เม็ดมะกล่ํา มะขามปอม ปลายนิ้ว ไปจนถึงขนาดเทาลูกพุทรา
เมื่อพิจารณาแลวจะเห็นวาขนาด ที่ใชรับประทานหลากหลายมาก แนนอนวาขนาดรับประทานที่มากเกินไปยอมกอให
เกิดปญหาตอรางกายของผูบริโภค จึงควรมีการศึกษาวิจัยอยางเรงดวน เกี่ยวกับขนาดรับประทาน และระยะเวลาที่
เหมาะสม ในการบริโภคกวาวเครือ
แตเดิมการบริโภคกวาวเครือนั้น มีความมุงหมายอันดับแรก คือ บํารุงรางกาย เปนอายุวัฒนะ สวนผลพลอยไดอื่นๆ
เชน ผิวหนังเตงตึง ขยายขนาดของเตานม เพิ่มประสิทธิภาพทางเพศ เปนเรื่องรองลงมา แตปจจุบันกวาวเครือเปนที่
กลาวขานกันในลักษณะสมุนไพรเพื่อความงาม เนนวาบริโภคแลวเสริมทรวงอก ใหใหญขึ้น เตงตึงสวยงาม ทําใหกลุม
ผูบริโภคเปลี่ยนจากผูสูงอายุ ที่สุขภาพเริ่มออนแอ มาเปนวัยเจริญพันธุที่รักสวยรักงาม ทั้งที่เปนสตรี กระเทย และพวก
รักรวมเพศ จึงนาเปนหวงวา หากกวาวเครือมีสา รที่ออกฤทธิ์แบบเดียวกับฮอรโมนเพศหญิงไดจริง เมื่อขยายขนาดของ
เตานมได ก็ยอมมีผลตออวัยวะอื่นๆ ในรางกายได การบริโภคสารประเภทนี้โดยที่ ยังไมมีการประเมินประสิทธิผล
และความปลอดภัย วาจะใชอยางไรจึงจะปลอดภัย ใชขนาดเทาใด เปนเวลานานเทาใด เพศและวัย จะเปนขอจํากัดใน
การบริโภคกวาวเครือหรือไม การเกิดพิษทั้งชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง มีความรุนแรงแคไหน ตราบใดที่ยังไมมีความ
กระจางในเรื่องนี้ การบริโภคกวาวเครือก็ยังคงมีปญหา

อีกประเด็นหนึ่งที่นาสนใจ คือ การใชผลิตภัณฑเพื่อหวังผลขยายขนาดของเตานมนั้น ถือวามีวัตถุประสงคเพียงเพื่อ
ความสวยงาม หรือ เปนการกอใหเกิดผลตอโครงสรางของ รางกายมนุษย เราจึงตองมาพิจารณากลไกของการบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาวเสียกอน
หนึ่งในความงามที่สตรีจํานวนมากปรารถนาก็คือ การมีทรวงอกขนาดพอเหมาะ ผิวพรรณเตงตึง อวบอิ่ม นวลเนียน
กระชับ เรียบตึง ไรริ้วรอย ซึ่งอาจแบงไดเปน 2 สวน คือ
1. ขนาดของเตานม
2. ผิวหนังบริเวณเตานม
จะขอกลาวถึงขนาดของเตานมกอน สตรีทางแถบเอเชีย รวมทั้งกลุมกระเทย และรักรวมเพศมักมีความสนใจที่จะเพิ่ม
ขนาดของเตานม ไมวาจะดวยวิธีการงายๆ เชน การเสริมฟองน้ําในเสื้อยกทรงซึ่งแลดูไมเปนธรรมชาตินัก การรับ
ประทานยาคุมกําเนิดบางชนิด (เพื่อหวังผลใหฮอรโมนเอสโตรเจน ในยาคุมกําเนิด ชวยขยายขนาดของเตานม) ไปจน
ถึงการผาตัดเสริมทรวงอกดวยซิลิโคน ซึ่งแตละวิธีกม็ ีทั้งขอดีขอเสีย อีกขอเสนอหนึ่งในขณะนี้ก็ คือ ผลิตภัณฑที่อาง
วามีสารสกัดจากสมุนไพรกวาวเครือ ซึ่งมีฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโตรเจน จึงสามารถขยายขนาดของเตานมได กรณีนี้
จะมีความใกลเคียงกับการใชยาเม็ดคุมกําเนิด การที่ยาเม็ดคุมกําเนิดบางตํารับมีผลขยายขนาดของเตานม ไดนั้น เปน
เพราะผลขางเคียงของการไดรับฮอรโมนที่ทําใหเตานมตึง และคัดแตยาคุมกําเนิดนั้นเขาขาย เปนยาอันตราย และตอง
ใชติดตอกันเปนเวลานาน จึงตองใชภายใตคําแนะนําของแพทย และเภสัชกร กอนใชควรจะไดรับการตรวจรางกายวา
สมบูรณแข็งแรง ไมมีความผิดปกติหรือภาวะใดๆที่เปนขอหามใชยากลุมนี้ รวมทั้งตองคํานึงถึงอาการขางเคียงที่อาจ
เกิดจากการใชยาอีกดวย
ขอมูลที่วาสารสกัดจากสมุนไพรกวาวเครือ สามารถขยายขนาดของเตานมได เพราะมีการออกฤทธิ์แบบฮอรโมนเอส
โตรเจนนั้น เปนเรื่องที่นาสนใจ แตตองพิสูจนกันทางวิทยาศาสตร ใหกระจางชัดเสียกอน วาสารในกวาวเครือ มีฤทธิ์
เชนนั้นจริง และเมื่อมีผลในการขยายเตานมแลว จะไปมีผลตออวัยวะอื่นๆในรางกายดวยหรือไม ขนาด วิธีใช และ
ระยะเวลาที่ใช อาการขางเคียง ที่อาจเกิดขึ้น ขอจํากัดเกี่ยวกับเพศและวัยของผูใช เปนเรื่องที่ตองศึกษาวิจัยอยางถี่ถวน
เพื่อที่จะไดนําไปใชไดอยางปลอดภัย
ขณะนี้เราใชฮอรโมนเอสโตรเจน ในลักษณะของยาแผนปจจุบัน ผูผลิต หรือนําเขาฯตองนําผลิตภัณฑมาขึ้นทะเบียนที่
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตองผานการประเมินประสิทธิผล และความปลอดภัย โดยมีรายงานผลการ
ทดลองใชในคน มีเอกสารการศึกษาวิจัยวาผลิตภัณฑนี้ ใหผลตามที่กลาวอางจริง การใชยากับบุคคลใดในขนาดเทาใด
ตามระยะเวลาที่กําหนด จึงจะมีความปลอดภัย ซึ่งขั้นตอนเหลานี้เปนหนาที่ ของผูประกอบธุรกิจ ที่จะตองดําเนินการ
เพื่อพิสูจนคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ อาจตองใชเวลาบาง แตผลที่ไดรับนั้นคุมคา โดยเฉพาะกับผู
บริโภค เพราะจะไดใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี และปลอดภัย อีกประการหนึ่งการใช ผลิตภัณฑในลักษณะเปนยา ทั้งผู
ขาย และผูบริโภค ตางก็จะรอบคอบกันเปนพิเศษ ตั้งแตแหลงผลิต แหลงจําหนาย การใหขอมูลที่ฉลาก และโฆษณา
ตองไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กอนซื้อผูบริโภคอาจปรึกษาแพทย หรือเภสัชกรเสียกอน

กอนใชยอมตองอานฉลากใหเขาใจ อยางถี่ถวน แลวปฏิบัติตามวิธีใชอยางเครงครัด รวมทั้งตระหนักอยูเสมอวายานั้น
เมื่อมีคุณอนันต ก็อาจมีโทษมหันต ควรใชยาเมื่อมีความจําเปนเทานั้น ผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของฮอรโมนขณะนี้เปน
ผลิตภัณฑที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาควบคุมดูแลอยางเขมงวด ในระดับที่เปนยา เพราะตระหนักถึงความ
เสี่ยงตอการเกิดอันตรายหากผลิตภัณฑนั้นมีคุณภาพไมดีเพียงพอ ผูบริโภคไดรับขอมูลที่ไมถูกตอง รวมทั้งอันตรายที่
อาจเกิดขึ้น หากผูบริโภคใชผิดวิธี หรือผิดวัตถุประสงค
เมื่อสามารถพิสูจนทางวิทยาศาสตรไดอยางแนชัดวา ในกวาวเครือมีสารที่ออกฤทธิ์ขยายเตานมไดจริง โดยเปนฤทธิ์
ของสารที่มีโครงสรางและคุณสมบัติคลายฮอรโมนเอสโตรเจน การกํากับดูแลผลิตภัณฑที่ผสมสารดังกลาว ก็ควรเปน
ไปในทํานองเดียวกัน กับผลิตภัณฑ มีสวนผสมของฮอรโมนเอสโตรเจน เพื่อที่ผูบริโภคจะไดใชผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ
ดี มีสูตรตํารับและ กรรมวิธีการผลิต ที่เหมาะสม การผลิต การนําเขา การขาย การแสดงฉลาก รวมถึงการโฆษณาจะได
รับการดูแลจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในสวนนี้ผูบริโภคจะไดรับประโยชนอยางเต็มที่ โดยไมตอง
เคลือบแคลงสงสัยใดๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้นอีก
อีกประการหนึ่ง ฮอรโมน (Hormones) จัดเปนวัตถุที่หามใชเปนสวนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง ในลําดับที่ 18 ตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 9 ( พ.ศ.2536 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องสําอาง พ.ศ. 2535 เรื่อง
กําหนดวัตถุที่หามใชเปนสวนผสม ในการผลิตเครื่องสําอาง ดวยเหตุผล ในทํานองเดียวกันกับที่กลาวมาขางตน นั่นก็
คือ ฮอรโมนเปนสารที่ตองใช อยางระมัดระวัง มีทั้งคุณและโทษ มีความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายอยางสูง หากผลิต
ภัณฑนั้นมีไมมีคุณภาพดีเพียงพอ หรือไมปลอดภัย หรือมีการนําไปใชในทางที่ผิด จึงตองมีการควบคุมดูแลผลิตภัณฑ
ดังกลาวอยางเขมงวด หากนํามาใชในลักษณะเปนเครื่องสําอาง การผลิต จําหนาย รวมถึงการแสดงสรรพคุณที่ฉลาก
และโฆษณา ผูประกอบธุรกิจสามารถดําเนินการได โดยไมตองมาขออนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา อีกทั้งผูบริโภคเมื่อคิดวาเปนเครื่องสําอาง มักจะตัดสินใจเลือกซื้อเลือกใชดวยตนเอง มิไดระมัดระวังในการใชมาก
นัก มีความเสี่ยงอยางยิ่งที่จะเกิด อันตราย
จากขอมูลทางวิชาการ และขอกฎหมาย ทั้งทางดานเครื่องสําอางและดานยา จะเห็นไดวาผลิตภัณฑ ที่อางวาสามารถ
ขยายขนาดของเตานมได โดยมีสารออกฤทธิ์คลายฮอรโมนเอสโตรเจนนั้น ควรจะตองมีขอพิสูจนทางวิทยาศาสตร วา
สามารถใหผลตามที่กลาวอางไดจริง ตามขนาดและวิธีใชที่กําหนด รวมทั้งมีความปลอดภัยเพียงพอ ดังนั้น ผลิตภัณฑที่
สามารถขยายขนาดของเตานมได ดวยการแสดงฤทธิ์แบบฮอรโมนเอสโตรเจน ควรจัดประเภทใหเปนยา เพราะ
สามารถกอใหเกิดผลตอโครงสรางของรางกายมนุษยได และกลไกการออกฤทธิ์มิไดเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณที่ใชเทานั้น
อาจถูกดูดซึมเขาสูกระแสโลหิต ไปมีผลตออวัยวะอื่นๆในรางกายไดดวย จึงมีความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายอยางยิ่ง
และหากจัดใหผลิตภัณฑเหลานี้เปนเครื่องสําอาง การผลิต จําหนาย ฉลาก และโฆษณา สงเสริมการขายกันอยางเสรีใน
ลักษณะเปนเครื่องสําอาง อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยตอผูบริโภค การควบคุมเขมงวดในระดับเปนยา จะเปนวิธีคุม
ครองผูบริโภคที่เหมาะสมกวา
ขอมูลจาก U.S. Food and Drug Administration ระบุวา ขณะนี้ยังไมมีผลิตภัณฑหรืออุปกรณใดที่ จะขยายขนาดของ
เตานมได อยางดีก็เปนเพียงการเสริมสรางความแข็งแรง ใหกับกลามเนื้อที่พยุงเตานมเทานั้น ครีม หรือโลชั่นที่โฆษณา

วาสามารถขยายขนาดของเตานมได ก็เปนเพียงคําโออวดที่เกินความจริง ถึงแมวา ผลิตภัณฑบางชนิดอาจมีสวนผสม
ของฮอรโมนเอสโตรเจนอยูบาง และ ฮอรโมนเอสโตรเจนชวยขยายขนาด ของทรวงอกได แตผลิตภัณฑที่ผูบริโภคหา
ซื้อไดดวยตนเองโดยไมตองมีใบสั่งแพทย นั้น ก็จะตองมีสวนผสมของฮอรโมนเอสโตรเจนเพียงเล็กนอย ซึ่งไมอาจ
ชวยขยายขนาดของเตานมไดอยูดี ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการใชฮอรโมนเอสโตรเจนใน ยาคุมกําเนิด และยาที่ใช
บรรเทากลุมอาการที่เกิดขึ้น ในภาวะหมดประจําเดือน (menopause) แตไมรับรองใหมีการใชเอสโตรเจนเพื่อขยาย
ขนาดของเตานม มีเพียงวิธีเดียวที่พิสูจนแลววาสามารถขยาย ขนาดของเตานมไดนั้น คือ การผาตัดเพื่อเพิ่มขนาดของ
เตานม
เมื่อมีขนาดของทรวงอก เปนที่พึงพอใจแลว ผิวพรรณบริเวณดังกลาวก็มีความสําคัญ ทรวงอกขนาดใหญที่ผิวแหงแตก
หรือหยอนยน ยอมไมพึงปรารถนา ความเตงตึง เนียนนุม ชุมชื่น กระชับ เรียบตึง ของผิวหนังบริเวณเตานมจึงเปนอีก
เรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญไมนอย เครื่องสําอางสามารถชวยคงความชุมชื่น ที่ผิวหนังไดดวยการ
1. ปองกันการระเหยของน้ําจากผิว อาจทําไดโดยการกอใหเกิดฟลมบางๆ ปกคลุมที่ผิวหนัง เมื่อน้ําระเหยออก
ไปไมได ผิวก็จะนุม ชุมชื่น ไมแหงแตก
2. เพิ่มปริมาณน้ําใหกับผิวหนัง โดยการดึงความชื้นจากสิ่งแวดลอมมาไวที่ผิวหนัง
ผิวหนังตามธรรมชาติจะมีไขมันทําหนาที่ปองกันการระเหยของน้ําอยูแลว แตหากยังมีปญหาผิวแหงเพราะขาดน้ํา การ
ใชสารประเภทน้ํามันหรือ สารที่คลายน้ํามัน จะชวยเสริมไขมันที่ผิวหนังตามธรรมชาติ ชวยเสริมกลไกปองกันการสูญ
เสียน้ํา สารประเภทนี้อาจเรียกวา Humectant หรือ Moisturizer หรือ Emollient ที่นิยมใชกันในอุตสาหกรรมเครื่อง
สําอาง ไดแก cetyl alcohol , dimethicone, isopropyl lanolate, myristate and palmitate, lanolin , octyl dodecanol ,
olive oil, petrolatum, stearic acid and stearyl alcohol เปนตน
นอกจากสารที่ชวยคงความชุมชื้น ใหกับผิวหนังแลว เครื่องสําอางบางตํารับ อาจเพิ่มวิตามินลงไปดวย เชน วิตามิน เอ
หรือวิตามิน อี รวมทั้งสารสกัดจากธรรมชาติ เพื่อชวยใหผิวเนียนนุมชุมชื่น เครื่องสําอางประเภทนี้ สามารถชวยบํารุง
ผิวหนังไดทั่วรางกาย รวมทั้งบริเวณทรวงอก ดวย สวนใหญจะจัดเปนเครื่องสําอางทั่วไป ซึ่งไมคอยมีความเสี่ยงตอ
การเกิดอันตราย ยกเวนการแพเฉพาะบุคคล
สวนผลิตภัณฑประเภทครีม หรือโลชั่นทาทรวงอก ที่แจงวาเปนเครื่องสําอาง มีสว นผสมของสารสกัดจากกวาวเครือ
นั้น ขณะนี้ยังคงตองจัดอยูในประเภทเครื่องสําอางทั่วไป เพราะสมุนไพรมิไดเขาขาย เปนวัตถุที่หามใชในการผลิต
เครื่องสําอาง เครื่องสําอางหลายชนิด ก็มีสวนผสมของสมุนไพร เชน แชมพูผสมมะกรูด ครีมนวดผมผสมวานหาง
จระเข ยาสีฟนผสมสารสกัดจากพืชสมุนไพร เปนตน เครื่องสําอางประเภทนี้มีการกํากับดูแลอยางไมเขมงวด เพราะ
เปนกลุมที่มีความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายไดนอย หากในตํารับไมมีสวนผสมของสารควบคุมพิเศษ หรือสารควบคุม ผู
ประกอบธุรกิจสามารถผลิต เพื่อจําหนายได โดยไมตองแจงตอสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพียงแตปฏิบัติ
ตามกรอบกําหนดตามกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสําอาง ใหครบถวน เชน ไมผสมวัตถุหามใชในการผลิตเครื่องสําอาง
โดยเฉพาะ ฮอรโมนส (Hormones), จัดทําฉลากใหมีขอความบังคับครบถวน ชัดเจน , มีปริมาณสารสําคัญตามเกณฑ

คาคลาดเคลื่อน ที่กําหนด เปนตน และที่สําคัญ การแสดงสรรพคุณที่ฉลาก และโฆษณา จะตองอยูกรอบของ ความเปน
เครื่องสําอาง นั่นคือ มีวัตถุประสงคที่จะใชผลิตภัณฑนั้นเพียงเพื่อความสะอาด หรือความสวยงาม, กลไกการออกฤทธิ์
ตอรางกายเปนไปอยางออนๆเฉพาะที่, ไมแสดงขอมูลที่อาจทําใหผูบริโภคเกิดความเขาใจผิดวามีผลแกสุขภาพ โครง
สราง หรือการกระทําหนาที่ใดๆของรางกายมนุษย เชน การขยายขนาดของเตานม เปนตน
การผสมสารสกัดจากสมุนไพรที่สามารถออกฤทธิ์คลายฮอรโมนลงในเครื่องสําอางนั้น อาจมีขอสงสัยวา ในเมื่อ
ฮอรโมนจัดเปนวัตถุที่หามใชในเครื่องสําอาง แลวสารออกฤทธิ์คลายฮอรโมนจะถูกหามใชไปดวยหรือไม ในขอนี้ยัง
คงตองรวบรวมขอมูลทางวิชาการใหแนชัดเสียกอนวา สารที่ออกฤทธิ์คลายฮอรโมนนั้น มีคุณและโทษในทํานองเดียว
กับฮอรโมนหรือไม หากพิสูจนไดแลววามีความเสี่ยงตอการเกิดอันตรายในระดับเดียวกันกับ ฮอรโมน ก็นาจะมีการ
ปรับปรุงแกไขกฎหมายในสวนนี้ใหทันตอเหตุการณ เพื่อคุมครองใหผูบริโภคไดรับความปลอดภัยในการใชเครื่อง
สําอางตอไป
ในขณะที่กวาวเครือกําลังอยูในความสนใจของประชาชนนี้ มีผลิตภัณฑที่แจงวาเปนเครื่องสําอางผสมสารสกัดจา
กวาวเครือ (จึงสามารถผลิต จําหนาย แสดงสรรพคุณที่ฉลากและโฆษณา โดยไมตองขออนุญาตจากสํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา) กันมากมาย และมีการแสดงสรรพคุณดวยขอความ ที่ทําใหเขาใจไดวา สามารถขยายขนาด
ของทรวงอก ซึ่งทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ก็มิไดนิ่งนอนใจ ไดสงเจาหนาที่ออกตรวจสอบสถาน
ประกอบการ เพื่อเก็บตัวอยางผลิตภัณฑสงตรวจวิเคราะหวา มีสารหามใช โดยเฉพาะฮอรโมน เปนสวนผสมอยูหรือไม
และในสวนของการแสดงสรรพคุณนั้น ตามกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสําอาง ตองใหโอกาสผูประกอบธุรกิจไดมีโอกาส
ชี้แจงเพื่อพิสูจนความจริงกอน หากไมสามารถพิสูจนไดจึงจะตองระงับการโฆษณา ซึ่งขั้นตอนเหลานี้ตองใชเวลา
ดําเนินการนานพอสมควร
การนําสมุนไพรมาใชเปนสวนผสมในผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพนั้น เปนสิ่งที่นาสนใจและควรให การสนับสนุน แตการ
นําสมุนไพรมาใช ก็ตองมีการศึกษาวิจัยในเรื่องของคุณภาพ และความปลอดภัยเชนกัน เพราะสมุนไพรมีทั้งคุณและ
โทษ การนํามาใช อยางไรจึงจะไดผลและปลอดภัยนาจะเปนประเด็นแรกที่ตองคํานึงถึง สวนการที่สํานักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา จะกํากับดูแลผลิตภัณฑเหลานั้นดวย ความเขมงวดระดับใด เปนเรื่องที่ตองพิจารณาจากขอมูล
ทางวิชาการ และวัตถุประสงคของการใชเปนสําคัญ ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อความปลอดภัย ของผูบริโภคเปนสําคัญ
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