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ปีบ (Millingtonia hortensis L.f.) ชื่ออื่นๆ คือ กาซะลอง กาดสะลอง เต็กตองโพ่ และชื่ออังกฤษคือ
cork tree, Indian cork tree เป็ น พื ช ในวงศ์ BIGNONIACEAE ปี บ เป็ น ไม้ ยื น ต้ น ขนาดเล็ ก ถึ ง ขนาดกลาง
ผลัดใบ ลาต้นตรง สูงได้ถึง 25 ม. ใบประกอบแบบขนนก 2-3 ชั้น ใบย่อยรูปไข่แกมรูปหอก ปลายใบแหลม
ขอบใบหยักเว้า หรือหยักกลมๆ หรือเรียบ โคนใบกลมมีต่อมขนอยู่ ตรงมุมระหว่างเส้นกลางใบและเส้นใบ
ดอกออกเป็นช่อใหญ่ตั้งตรง มีขนสั้นๆ มีกลิ่นหอม ดอกมีสีขาว กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นท่อยาว ออกดอกราว
เดือนกันยายนถึงธันวาคม ติดผลราวเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ผลเป็นฝัก ภายในมีเมล็ดจานวนมาก
(1, 2)
สรรพคุณตามตารายาไทยระบุว่า ดอกปีบมีสรรพคุณแก้ริดสีดวงจมูก ช่วยขยายหลอดลม แก้หืด ขับน้าดี
บารุงกาลัง บารุงเลือด เมื่อนาดอกมาใส่ปนกับยาไทย แล้วนาไปมวนสูบจะทาให้ปากหอม ส่วนรากใช้รักษา
วัณโรค บารุงปอด แก้หอบ แก้ไอ แก้เหนื่อยหอบ และส่วนเปลือกช่วยแก้ไอ ขับเสมหะ (1, 2)
สารเคมี ที่ พ บในดอกคื อ สารในกลุ่ ม glycosides คื อ scutallerin, scutellarein-5-galactoside,
salidroside, 2-phenyl rutinoside, 2-(3,4-dihydroxy phenyl)-ethyl glucoside, acetoside, phenyl
propanoid glucosides, p-coumaryl alcohol glucoside, isoeugenol glucoside, cornoside,
rengyolone, rengyoside B, rengyol, rengyoside A, isorengyol, millingtonine แ ล ะ ส า ร ใ น ก ลุ่ ม
flavanoids คือ scutellarein-5-glucuronide, hispidulin, scutellarein, hortensin, 3,4-dihydroxy-6,7dimethoxyflavone สารเคมี ที่ พ บในใบคื อ hispidulin, β-carotene, dinatin, rutinoside สารเคมี ที่ พ บ
ในผลคือ acetyl oleanolic acid สารเคมีที่พบในเปลือกต้นคือ sitosterol, สารขม และ tannins สารเคมี
ที่พบในรากคือ lapachol, β-sitosterol, paulownin และสารสาคัญที่นิยมนามาศึกษาฤทธิ์ขยายหลอดลม
และบรรเทาอาการของโรคหอบหื ดคื อสาร hispidulin และ hortensin ซึ่ งพบทั้งในส่ ว นของดอกและใบ
(2 - 5)
งานวิจัยทางคลินิกพบว่าตารับยาดอกปีบมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการของโรคหอบหืดได้ โดยการ
พ่นสารสกัดน้าจากตารับยาดอกปีบด้วยเครื่องพ่นออกซิเจน แก่อาสาสมัครชายหญิงที่เป็นโรคหอบหืดจานวน
30 คน อายุเฉลี่ย 46 ปี วันละ 3 ครั้ง ครั้งละ 3 มล. ซึ่งแต่ละครั้งจะห่างกัน 15 นาที พบว่าอาสาสมัครมีค่า
(Peak Expiratory Flow rate, PEFR) ดีขึ้นเกือบ 30% ซึ่งค่าดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดประสิ ทธิภาพการท างาน
ของปอด แสดงให้เห็นว่าตารับยาพ่นดอกปีบมีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการของโรคหอบหืดได้ (6)
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การศึกษาฤทธิ์ทางเภสั ชวิทยาอื่นๆ พบว่า ดอก มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ขับปัส สาวะ กระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ต้านการชัก ต้านการอักเสบ ต้านอนุ มูล อิส ระ และปกป้องตับจากสารพิษ ใบ มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย และ
ฆ่าลูกน้ายุง เปลือกต้น มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ และมีฤทธิ์ขับพยาธิ แต่ทั้งหมด
ยังเป็นเพียงการศึกษาในระดับหลอดทดลองและสัตว์ทดลองเท่านั้น (1 - 2, 7 - 11)
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