ปอบิดพิชตสรรพโรค
ติ
คไดจริงหรืรือ?
รองศาาสตราจารยย รุงระวี เต็ต็มศิรฤิ กษกุกล
ภาควิชาเภสัสัชพฤกษศาาสตร คณะะเภสัชศาสสตร มหาวิททยาลัยมหิดดล

ถถามีใครเดินไปตามร
ไ
านขาายผัก หรือสสมุนไพรในขณ
ณะนี้ คงไมมีมีใครไม
เห็นสมุนนไพรที่เรียกกักันวา ปอบิบิด วางขายอยูทวั่ ไปพรรอมทั้งมีใบปลิลิวแนบ
สรรพคุณ
ณมากมาย ตั้ังแต รักษาเบบาหวาน คววามดันโลหิตสูง ไขมันในเเลือดสูง
ลดน้ําหนันัก แกเหน็บชชา ชาปลายยมือปลายเทา ภูมิแพ ไทรอยด ปวดขขอ เขา
หลัง รวมมถึง ไมเกรนน บํารุงตับ ไตต และใชไดในนโรคเรือ้ รังทุกชนิด รวมถึถึงระบบ
ของสตรี ดวยวิธีการรเตรียมที่งาย สะดวก โดดยการตม และมีรสชาติททีี่ดื่มงาย
ดังนั้นมีผผููคนจํานวนมากเริ่มสนใจ และใชมัน และมีหลายยคนทีต่ ั้งคําถถามที่วา
มันใชไดจ ริงหรือ และะปลอดภัยหรือไม
กอนอื่นตองงทําความรูจกกั
กั บปอบิดกอน
อ ปอบิดมีชชือื่ วิทยาศาสตตรวา Helicterres isora L.. เปนพืชใน
วงศ Sterrculiaceae มีชื่อเรียกตามมทองถิน่ มากมาย เชน ปออกะบิด ปอทัทับ มะปด มะะบิด (พายัพ) ขีอ้ นใหญ
ปอลิงไซ (ภาคเหนือ) ลูกบิด (ไทยยภาคกลาง) ซซอ (กะเหรี่ยง เชียงใหม) เซาจี (สระบุบุรี) เปนพืชทีขึ่ ้นเองตาม
ริมปาเบญ
ญจพรรณ ปาเต็งรัง ที่รกราง แมมกระทั่งในบริริเวณกรุงเทพพมหานคร พบไดทั่วไปททั้งในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต จีน และอินเดีย ลักษณะเปนนไมพุม สูงไมมมากประมาณ
ณ 1-2 เมตร มีขนสีน้ําตาลล ใบเดี่ยว
รูปไขกวา ง ขอบใบหหยัก เมื่อลูบผิ
บ วใบรูสึกสสากคาย ออกดอกปละครัรั้ง ชวงเวลาาอาจแตกตางงกันไปตาม
ทองถิ่นแและภูมิอากาศศ ตามบันนทึกขององคคการสวนพฤกกษศาสตร ออกดอกแและติดผลประะมาณเดือน
1

กรกฎาคคม-สิงหาคม แตตวั ผูเขียนนเองเคยพบทีที่สระบุรี ออกกดอกชวงฤดูดูรอน ประมาาณเดือนเมษษายน กลีบ
ดอกสีสมมอิฐ เปนหลออด เมือ่ ติดฝก เปนฝกยาวว 3-4 ซม. บิดดเปนเกลียววคลายเชือกขวั้น เมือ่ แกจะแตก มีสี
1

น้ําตาลดํา

จากขอมูลในนตํารายาไทยย ใชเปลือกตตนและราก บํารุงธาตุ ผล ใชแกบิด (สสันนิษฐานวาาตามรูปราง
23
ของผล) แกปวดเบง((อันเนื่องมาจจากบิด) ทองเเสีย ขับเสมหหะ ตําพอกแกกปวดเคล็ดบววม ,
ในประเทศอิอินเดียใชผลแแกทอ งเสียเชชนเดียวกัน และมีการทดดลองพบวาสาารสกัดดวยน้น้ํามีฤทธิ์ที่ดี
ในการยับบยั้งเชื้ออีโคไไล ที่เปนเชือ้ สาเหตุของอาการท
อ
องเสี
ง ยทั่วไป และใหผลดีดีกับเชือ้
Salmonella
typhimurrium ซึ่งเปนนเชื้อสาเหตุหนนึ่งที่ทาํ ใหกรระเพาะอาหารรหรือลําไสอกักเสบอีกดวย นอกจากนีย้ยัังมีผลปาน
4
กลางตอเชือ้ ไขไทฟอยด (Salmonella typhi )ซึ
) ่งมีอาการไขขรวมกับทองเสี
ง ยอื่น แลละมีผลยับยัง้ กการเกร็งตัว
5

ของกลามเนื
ม อ้ เรียบ ถถึงแมงานวิจัยนีจ้ ะสอดคลลองการใชในโโรคทองเสีย ขนาดที
ข
่ใชในคนก็ยังระบุไมไดชัดเจน
นัก
การศึกษาวิจัยประสิทธิภภาพของปอบิดในโรคอื่นที่นาสนใจ ไดแก โรคเบาหหวาน พบวาสารสกัดน้ํา
จากผลปปอบิดมีฤทธิล์ ดน้ําตาลในเลืลือดในหนูขาวทีท่ ําใหเปนนเบาหวาน และป
แ องกันไมมใหระดับไขมมันสูงขึ้นซึ่ง
6
มักพบตาามมาหลังจากกการเปนเบาาหวาน ฤทธิของสารสกั
ข์
ดคล
ค ายกับยาไกกลเบนคลาไมมด การทดลลองในเซลล
7

เพาะเลี้ยงพบว
ย
าเพิ่มกการขนสงน้ําตาลเข
ต าสูเซลลกลามเนื้อของหนู
2

และเพิ่มการรขนสงน้ําตาลลเขาสูเซลล

8

กลามเนื้อกระบังลมแตมีประสิทธิภาพนอยกวายาเมทฟอรมิน อยางไรก็ดีการทดลองเหลานี้แมจะสรุปไดวา
สารสกัดน้ําจากผลปอบิด นาจะมีผลลดน้ําตาลในเลือดได แตยังไมเพียงพอทีจ่ ะระบุขนาดทีใ่ ช และยังไม
สามารถนํามาใชทดแทนยารักษาเบาหวานไดจริง
จําเปนตองมีการทดลองเพิ่มเติมตอไปทั้งในแงของ
ประสิทธิภาพและความเปนพิษ เนือ่ งจากปอบิดไมใชพืชอาหาร การทดลองเพือ่ หาความเปนพิษเมื่อใชระยะ
ยาวเปนอีกงานวิจยั ที่สําคัญ อนึ่งพบวาสมุนไพรจํานวนไมนอยที่มีรายงานความเปนพิษตอตับและไต หาก
รูปแบบหรือขนาดที่ใชไมถูกตอง
ในกรณีที่ยังมีขอมูลไมครบเชนนี้ สําหรับผูทตี่ องการเลือกใชดว ย
ตนเอง หรือไดทดลองใชแลว ใหตรวจภาวะการทํางานของตับไตอยางสม่าํ เสมอทุก 3 เดือน และ
หามใชในผูทมี่ ปี ระวัติ หรือแมแตครอบครัวมีประวัติเปนโรคตับ หรือโรคไต
สําหรับโรคอื่นๆที่กลาวอางถึงนั้น ยังไมพบการวิจัยทีพ่ ิสจู นฤทธิ์ดังกลาว อีกทั้งโรคเรื้อรังตางๆที่
กลาวอางนั้น ไมไดมีขอมูลการใชแผนโบราณสนับสนุน ดังนั้นจึงควรพิจารณาอยางรอบคอบกอนตัดสินใจ
เลือกใช
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