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1. ชื่อสมุนไพร ตองแตก (ราก)  (TONG TAEK-RAK)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Baliospermum solanifolium (Burm.) Suresh     ชื่อวงศ Euphorbiaceae

3. ชื่อทองถิ่น ตองแต (ประจวบคีรีขันธ),  ถอนดี ทนดี (ภาคกลาง, ตรัง), นองปอม ลองปอม (เลย), โทะโคละ 

    พอบอเจาะ (กะเหรี่ยง-แมฮองสอน)

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมพุม สูง 1-2 เมตร แตกก่ิงจากโคนตน ใบ 

  ใบ เปนใบเดี่ยว เรียงสลับ มีรูปไขหรือรูปขอบขนาน กวาง 3-10 เซนติเมตร ยาว 8-21 เซนติเมตร ปลายมนหรือแหลม 

โคนกลมหรือสอบแคบ มีตอม 2 ตอม ขอบจักเปนฟนเล่ือยหาง หยักมน หรือจักลึกเปนพู 3-5 พู ผิวใบท้ังสองดานเกล้ียง เสนใบเห็นชัด

ทางดานลาง กานใบยาว 2-13 เซนตเิมตร 

  ดอก ชอดอกแบบชอกระจะโปรง เล็กเรียว ออกตามซอกใบและปลายก่ิง ดอกแยกเพศรวมตน ดอกเพศผูมีหลายดอก กลม 

กานดอกเล็กเรียว กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปกลมหรือรูปไข โคนเชื่อมติดกัน ไมมีกลีบดอก เกสรเพศผูมี 10-12 อัน ฐานดอกรูปวงเหวน 

ดอกเพศเมียมีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปไขหรือรูปสามเหลี่ยม ดานนอกมีขนนุมสั้น รังไขเหนือวงกลีบ กลม มี 3 พู แตละพูมีออวุล 1 เม็ด 

ยอดเกสรเพศเมียแยกออกเปน 2 แฉก  

  ผล แบบผลแหงแตก รูปคอนขางกลม มี 3 พู เสนผานศูนยกลาง 0.8-1.3 เซนติเมตร ปลายบุม มีกลีบเลี้ยงติดทนมีกาน

เกสรเพศเมียติดที่ปลายผล เมื่อแกแตกตามยาวกลางพู แตละพูมี 1 เมล็ด 

  เมล็ด เล็ก รูปไข สีน้ำตาล เนื้อคลายหินออน มีจุกข้ัว 

5. สวนที่ใชทำยา
  ราก

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
   ตำราสรรพคุณยาไทยวา รากตองแตกมีรสจืด สรรพคุณถายพิษพรรดึก ถายลมเปนพิษ ถายเสมหะเปนพิษ ถายแกน้ำดีซาน 

ถายพยาธิ ขับปสสาวะ แกปวดบวม และแกมามอักเสบ เปนตน 

ตองแตก (ราก)  
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7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
   ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวา สารสกัดน้ำ และสารสกัดแอลกอฮอลของรากตองแตก ที่ความเขมขน 

100 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร มีฤทธ์ิถายพยาธิและมีฤทธ์ิกระตุนภูมิคุมกัน สารสกัดแอลกอฮอลของเน้ือเย่ือ (callus) ท่ีเพาะเล้ียง

จากใบตองแตก สามารถยับยั้งแบคทีเรียกอโรคหลายชนิด เชน Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 
Klebsiella aerogenes มีรายงานวาสารกลุมฟอรบอลเอสเทอร (phorbol esters) มีฤทธ์ิตานเซลลมะเร็งเม็ดเลือดขาวไดดวย

8. สารสำคัญ
  องคประกอบทางเคมี รากตองแตกประกอบดวยสารกลุมฟอรบอลเอสเทอร (phorbol esters) ที่สำคัญ ไดแก 

มอนทานิน (montanin), บาลิโอสเพอรมิน (baliospermin), 12-ดีออกซีฟอรบอล-13-พาลมิเทต (12-deoxyphorbol-13-

palmitate) 12-ดีออกซี-5บีตา-ไฮดรอกซีฟอรบอล-13-ไมริสเตท (12-deoxy-5β-hydroxyphorbol-13-myristate)

และ 12-ดีออกซี-16-ไฮดรอกซีฟอรบอล-13-ปาลมิเตท (12-deoxy-16-hydroxyphorbol-13-palmitate) เปนตน 

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดนี้พบขึ้นในปาดิบ ที่รกราง ที่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 700 เมตร เปนพืชปลูกทั่วไปในตางประเทศ

มีเขตการกระจายพันธุในประเทศอินเดีย ปากีสถาน บังคลาเทศ พมา ภูมิภาคอินโดจีน และมาเลเซีย 

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   ปลูกไดทุกที่ สวนผลไม ปาเบญจพรรณ ปาละเมาะ หัวไรปลายนา ปาไผ 

  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด   ลพบุรี สระบุรี เพชรบุรี ราชบุรี

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   ไมใชทำเปนอาหาร

12. การขยายพันธุ
  ตองแตกขยายพันธุดวยเมล็ด และการปกชำ แตนิยมปกชำเพราะทำใหขยายพันธุไดเร็วไมยุงยาก โดยการจัดกิ่ง

ตองแตก 8 – 10 นิ้ว ปกชำในถุงเพาะชำที่มีดินผสมกับขี้เถาแกลบเอาไวในเรือนเพาะชำ รดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ ประมาณ 

3 – 4 สัปดาห ตองแตกจะออกตนใหม

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ตองแตกเพาะปลูกไดทุกฤดูกาล แตนิยมปลูกในฤดูฝน ในระหวางเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

  - การเตรียมดิน โดยการขุดหลุมกวาง 40 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร ลึก 40 เซนติเมตร รองกนหลุม

ดวยปุยคอก หรือปุยหมักก็ได ระหวางหลุมจะหางกันประมาณ 1 – 5 เมตร

  - วิธีการปลูก เมื่อตองแตกที่ชำในถุงเพาะชำ อายุประมาณ 3 – 6 เดือน ลำตนและรากจะเจริญเติบโตไดดี 

นำลงปลูกไดในหลุมที่เตรียมไว กลบดินหลุมพูนโคนไมใหน้ำขัง ปกไมชวยพยุงตนและผูกเชือกรดน้ำใหชุม
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14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย ตองแตกนิยมปลูกแบบธรรมชาติจะใหปุยเมื่อรองกนหลุมและจะใหอีกครั้งเมื่อปลูกได 6 เดือน โดยใสปุย

ปละ 1 – 2 ครั้ง

  - การใหน้ำ ตองแตกเปนพืชชอบน้ำพอสมควร ถาน้ำชุ มชื ้นอยูเสมอจะเจริญเติบโตไดดี แตถาปลูกในฤดูฝนปลอย

ตามธรรมชาติก็ได ควรรดน้ำบางเมื่อฝนทิ้งชวง 

  - การกำจัดวัชพืช ควรทำพรอมกับการพรวนดินในเวลาเม่ือปลูกได 3 เดือน

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ตองแตกไมคอยมีโรคและแมลงรบกวน จึงไมตองใชสารเคมีปองกันโรคและแมลง

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว จะเก็บเกี่ยวในไดทุกฤดู แตนิยมเก็บเก่ียวฤดูแลงในชวงเดือนธันวาคม – เมษายน

  - วิธีการเก็บเกี่ยว เมื่อตองแตกอายุได 2 – 3 ป จะโตเต็มที่ พรอมจะทำยาได จึงทำการขุดทั้งรากทั้งตน และตัดใบทิ้ง 

แลวตัดเปนทอน ๆ

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื ่อไดตองแตกมาแลวแยกรากและตน แลวนำไปลางน้ำใหสะอาด พอแหงแลวสับ

เปนชิ้นเล็ก ตากแดด 4 – 5 วัน ใหแหงแลวนำไปอบจนแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เม่ือไดตองแตกแหงมาแลวแยกรากและตนใสถุง (เพราะราคาไมเทากัน) มัดปากใหเรียบรอย 

หรือใสกระสอบโปรง ๆ ไวในหองอุณหภูมิปกติ เพื่อรอสงจำหนายตอไป

16. การจำหนาย 
  รากตองแตกแหง ราคากิโลกรัมละ 60-100 บาท


