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กลามเนื้อกระบังลมแตมีประสิทธิภาพนอยกวายาเมทฟอรมิน
8
  อยางไรก็ดีการทดลองเหลานี้แมจะสรุปไดวา

สารสกัดน้ําจากผลปอบิด นาจะมีผลลดน้ําตาลในเลอืดได แตยังไมเพียงพอทีจ่ะระบุขนาดท่ีใช และยังไม
สามารถนํามาใชทดแทนยารักษาเบาหวานไดจริง จําเปนตองมีการทดลองเพิ่มเติมตอไปทั้งในแงของ
ประสิทธิภาพและความเปนพษิ เนือ่งจากปอบิดไมใชพืชอาหาร การทดลองเพือ่หาความเปนพษิเม่ือใชระยะ
ยาวเปนอีกงานวิจยัที่สําคัญ อนึ่งพบวาสมุนไพรจํานวนไมนอยท่ีมีรายงานความเปนพษิตอตับและไต หาก
รูปแบบหรอืขนาดที่ใชไมถูกตอง  ในกรณีที่ยังมีขอมูลไมครบเชนน้ี สาํหรบัผูท่ีตองการเลือกใชดวย
ตนเอง หรือไดทดลองใชแลว ใหตรวจภาวะการทาํงานของตบัไตอยางสม่าํเสมอทุก 3 เดือน และ
หามใชในผูท่ีมปีระวติั หรอืแมแตครอบครวัมปีระวตัิเปนโรคตับ หรือโรคไต  

สําหรับโรคอื่นๆที่กลาวอางถึงนั้น ยังไมพบการวจิัยท่ีพิสูจนฤทธิ์ดังกลาว อีกทั้งโรคเรื้อรังตางๆท่ี
กลาวอางนั้น ไมไดมีขอมูลการใชแผนโบราณสนับสนุน ดังนั้นจงึควรพิจารณาอยางรอบคอบกอนตัดสินใจ
เลือกใช 
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