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หอม...หอม...หอมจัง นี มันกลินอะไรกันนะ 

ช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี หลายๆ ท่านคงได้มีโอกาสพบเจอกับเจ้าดอกไม้สีขาวทีบ้างก็ร่วง

หล่นอยู่เต็มพืนถนน บ้างก็บานเป็นช่อสีขาวเด่นอยู่บนต้น จนบางท่านอดใจกับความหอมของมันไม่ได้ 

เจอเมือไรเป็นต้องเก็บติดไม้ติดมือมาวางไว้ในบ้าน ในทีทํางาน หรือในรถ เพราะกลินหอมของมันช่วย

ให้เรารู้สึกผ่อนคลาย บรรเทาความเหนือยล้า และเพิมความรู้สึกสดชืนรืนรมย์ได้ดีทีเดียว ค่ะเรากําลังพูด

ถึงดอกปีบ ดอกไม้สีขาวๆ ก้านยาวๆ และมีกลินหอมฟุ ้ งงงงง..... 

ปีบ (Millingtonia hortensis L.f.) มชีือเรียกอืนๆ คือ กาซะลอง, กาดสะลอง, เต็กตองโพ่ และชือ

อังกฤษคือ cork tree, Indian cork tree เป็นพืชในวงศ ์BIGNONIACEAE ปีบเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึง

ขนาดกลาง ผลัดใบ ลําต้นตรง สูงได้ถึง 25 ม. ใบประกอบแบบขนนก 2-3 ชั น ใบย่อยรูปไข่แกมรูปหอก 

ปลายใบแหลม ขอบใบหยักเว้า หรือหยักกลมๆ หรือเรียบ โคนใบกลมมีต่อมขนอยู่ตรงมุมระหว่างเส้น

กลางใบและเส้นใบ ดอกออกเป็นช่อใหญ่ตั งตรง มีขนสั นๆ มีกลินหอม ดอกมสีีขาว กลีบดอกเชือมติดกัน

เป็นท่อยาว ออกดอกราวเดือนกันยายนถึงธันวาคม ติดผลราวเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ผลเป็น

ฝ ั ก ภายในมีเมล็ดจํานวนมาก  

สรรพคุณตามตํารายาไทยระบุว่า ดอกมีสรรพคุณแก้ริดสีดวงจมูก ช่วยขยายหลอดลม แก้หืด 

ข ับนําดี บํารุงกําลัง บํารุงเลือด ดอกใส่ปนกับยาไทย มวนสูบทําให้ปากหอม รากใช้ร ักษาวัณโรค บํารุง

ปอด แก้หอบ แก้ไอ แก้เหนือยหอบ และเปลือกช่วยแก้ไอ ข ับเสมหะ 



สารเคมีทีพบในดอกคือสารในกลุ่ม Glycosides คือ 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 และสารในกลุ่ม 

Flavanoids คือ scutellarein-5-glucuronide, hispidulin, scutellarein, hortensin, 3,4-dihydroxy-6,7-

dimethoxyflavone ทีพบในใบคือ hispidulin, β-carotene, dinatin, rutinoside ทีพบในผลคือ acetyl 

oleanolic acid ทีพบในเปลือกต้นคือ sitosterol, สารขมและ tannins ทีพบในรากคือ lapachol, β-

sitosterol, paulownin และสารสําคัญทีนิยมนํามาศึกษาฤทธิ ขยายหลอดลมและบรรเทาอาการของโรค

หอบหืดคือสาร hispidulin และ hortensin ซึงพบทั งในส่วนของดอกและใบ  

และเมือไม่นานมานีมีงานวิจ ัยทางคลินิกทีพบว่าตําร ับยาดอกปีบมีประสิทธิภาพในการบรรเทา

อาการของโรคหอบหืดได้ โดยการพ่นสารสกัดนําจากตําร ับยาดอกปีบด้วยเครืองพ่นออกซิเจน  

แก่อาสาสมัครชายหญิงทีเป็นโรคหอบหืดจํานวน 30 คน อายุเฉลีย 46 ปี ว ันละ 3 ครั ง ครั งละ 3 มล. ซึง

แต่ละครั งจะห่างกัน 15 นาที พบว่าอาสาสมัครมีค่า Peak Expiratory Flow rate (PEFR) ดีขึนเกือบ 

% ซึงค่าดังกล่าวเป็นตัวชีว ัดประสิทธิภาพการทํางานของปอด แสดงให้เห็นว่าตําร ับยาพ่นดอกปีบมี

ประสิทธภิาพในการบรรเทาอาการของโรคหอบหืดได้ และการศึกษาฤทธิ ทางเภสัชวิทยาอืน  ๆพบว่า 

ปีบมีฤทธิ ข ับป ั สสาวะ ต้านแบคทีเรีย กระตุ้นภูมิคุ้มกัน ต้านการอักเสบ ต้านอนุมูลอิสระ ปกป้ องตับจาก

สารพิษ ข ับพยาธิ ฆ่าลูกนํายุง และต้านการชัก แต่ย ังเป็นเพียงการศึกษาในระดับหลอดทดลองและ

สัตว์ทดลองเท่านั น 
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