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1. ชื่อสมุนไพร ทองพันชั่ง (THONG PHAN CHANG)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz     ชื่อวงศ Acanthaceae

3. ชื่ออื่น  รากทองคันชั่ง รากหญามันไก (ภาคกลาง), Snake Jasmine

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมลมลุกหลายปถึงไมพุมเล็ก สูงไดถึง 1.5 เมตร ลำตนมักเปนเหลี่ยม ยอดและก่ิงออนมีขน 

  ใบ เปนใบเด่ียว เรียงตรงขาม รูปใบหอก รูปรีแกมรูปขอบขนานถึงรูปรีแกมรูปไขกวาง 1.5-5 เซนติเมตร ยาว 3-12 เซนติเมตร 

ปลายแหลม โคนสอบถึงรูปลิ่ม ขอบเรียบหรือเปนคลื่น แผนใบดานบนสีเขียวเขม ดานลางสีจางกวา กานใบยาว 0.5-1 เซนติเมตร  

  ดอก มีชอดอกแบบชอกระจะแยกแขนง ออกที่ยอดและตามงามใบใกลปลายกิ่ง ใบประดับรูปใบหอก กานดอกสั้นมาก 

โคนเชื่อมติดกันเปนหลอด ปลายแฉกลึก 5 แฉก รูปใบหอก ดานนอกมีขนตอม กลีบดอกสีขาว โคนเชื่อมติดกันเปนหลอดปลายแยก

คลายรูปปากเปด กลีบปากบนรูปขอบขนาน เกสรเพศผู 2 อัน กานชูอับเรณูสั้น รังไขเหนือวงกลีบ รูปรี มี 2 ชอง แตละชองมีออวุล

2 เม็ด กานเกสรเพศเมียเรียวยาว ยอดเกสรเพศเมียเปน 2 หยัก  

  ผล แบบผลแหงแตก รูปรีแกมรูปขอบขนาน กวางประมาณ 3 มิลลิเมตร ยาว 1.5-2 เซนติเมตร 

  เมล็ด คอนขางกลม เสนผานศูนยกลางประมาณ 2 มิลลิเมตร

5. สวนที่ใชทำยา
  รากทองพันชั่งมีลักษณะไมแนนอน รากขนาดเล็ก ผิวเรียบ ขนาดใหญมีผิวขุรขระ เปลือกรากสีน้ำตาล บางสวนลอนออก 

กลิ่นเฉพาะ รสจืด ขมเล็กนอย 

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ตำราสรรพคุณยาไทยวารากทองพันชั่งมีรสเมาเบื่อแกพิษไข โรคผิวหนัง ผื่นคัน รากแชแอลกอฮอลหรือเหลา 1 สัปดาห 

แกกลากเกล้ือน ผื่นคัน

ทองพันชั่ง 



กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือกกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุขขกระทรวงสาธารณสุข

138

7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  ขอมูลจากการศึกษาวิจัยพรีคลินิกพบวารากทองพันชั่งมีฤทธิ์ตานเชื้อรา ตานเซลลมะเร็ง ตานการเกาะกลุมของ

เกล็ดเลือดฆาลูกน้ำยุงที่เปนพาหะของโรค (larvicidal activity) 

8. สารสำคัญ
  องคประกอบทางเคมีรากทองพันชั ่งมีสารกลุมแนพโทควิโนน (naphthoquinones) เชน ไรนาแคนทินเอ 

(rhinacanthin A) ไรนาแคนทินบี (rhinacanthin B) ไรนาแคนทินซี (rhinacanthin C) สาร 1,4-แนพโทควิโนนเอสเทอร 

(1,4-naphthoquinone ester) คือ ไรนาแคนทินคิว (rhinacanthin Q) นอกจากน้ีพบลูพิออล (lupeol) บีตา-ซิโทสเตอรอล 

(b-sitosterol) สติกมาสเตอรอล (stigmasterol) รวมท้ังกลูโคไซด (glucosides) ของบีตา-ซิโทสเตอรอลและสติกมาสเตอรอล 

9. แหลงกำเนิด และกระจายพันธุ
  พืชชนิดน้ีมีเขตการกระจายพันธุในเขตรอนและก่ึงรอน ในประเทศไทยปลูกไดท่ัวทุกภาค ในตางประเทศพบท่ีอินเดีย 

ศรีลังกา จีน ภูมิภาคอินโดจีน และมาเลเซีย 

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่   พื้นที่ดอนน้ำไมทวมขัง มีน้ำรดตลอดป ตามสวนปา พื้นที่เชิงเขา

  - ภาค   ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด   ปราจีนบุรี ลพบุรี สระบุรี นครนายก ราชบุรี นครปฐม

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา   พันธุพื้นบานทั่วไป 

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร   ไมใชทำเปนอาหาร

12. การขยายพันธุ
  ทองพันชั่งนิยมขยายพันธุดวยการปกชำ โดยการตัดกิ่งทองพันชั่งที่ไมออนไมแกเกินไป ยาวประมาณ 8 – 10 นิ้ว 

จุมน้ำยาเรงรากแลวปกในถุงเพาะชำที่มีสวนผสมดินกับขี้เถาแกลบ ถุงละ 2 – 3 กิ่งและรดน้ำใหชุมประมาณ 3 – 4 สัปดาห 

ทองพันชั่งก็จะเริ่มแตกยอดใหมและแตกรากใหมออกมา โดยประมาณ 3 – 6 เดือน นำลงปลูกในแปลงปลูกตอไป 

13. การปลูก/สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ทองพันชั่งปลูกไดทุกฤดูกาล แตตองมีน้ำรดเพียงพอ ถาปลูกฤดูฝนจะเจริญเติบโตไดดี

  - การเตรียมดิน ควรปลูกยกเปนแปลง หรือยกรองปลูก ควรจะไถดะ 1 ครั้ง ไถแปร 1 ครั้ง ไถพรวน 1 ครั้ง 

แลวยกรองประมาณ 1 เมตร ระหวางรอง 50 เซนติเมตร เปนทางระบายน้ำ หรือทางเดิน แปลงยาวตลอดพื้นที่ พรอมกับ

การหวานปุยคอก หรือปุยหมักตลอดทั้งแปลง

  - วิธีการปลูก เมื่อตนทองพันชั่งอายุได 4 – 6 เดือน รากจะแข็งแรงลำตนแตกกิ่งกานพรอมที่จะปลูก ใหปลูก

บนแปลงที่เตรียมไว โดยปลูกหางกันระหวางตน 50 เซนติเมตร ระหวางแถว 50 เซนติเมตร ถอนดินใหแนนรดน้ำใหชุมชื้น

อยูเสมอ

14. การปฏิบัติดูแลรักษา  
  - การใหปุย มีการใสปุยคอกและปุยหมักรองหลุมแลว ใสปุยอีกคร้ัง หลังจากปลูก 3 เดือน จะเปนปุยคอก ปุยหมัก

หรือปุยวิทยาศาสตรก็ได (สูตร 15-15-15) พรอมกับการพรวนดิน
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  - การใหน้ำ ทองพันชั่งควรใหน้ำชุมชื้นอยูเสมอ แตไมชอบน้ำขังจะเนาตาย 

  - การกำจัดวัชพืช ควรจะทำทุก ๆ 3 เดือน พรอมกับการใสปุยและพรวนดิน

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ทองพันชั ่งจะพบโรคเพลี้ยแปง และโรคใบจุด ระยะแรกใชสารเคมีก็ใชสาร

จำพวกสะเดา หรือสารชีวภาพฉีดพน

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว ทองพันชั่งเก็บเกี่ยวไดทุกฤดู เมื่อทองพันชั่งอายุเริ่มออกดอกประมาณ 12 -14 เดือน

  - วิธีการเก็บเกี่ยว โดยการถอนทั้งตน จะมีรากติดมาดวย ลางดินออกจากราก แลวสงแปรรูปตอไป

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดตนทองพันชั่งมาแลว ก็สับเปนทอน ๆ ประมาณ 2 – 3 นิ้ว แลวลางน้ำใหสะอาด 

นำไปตากแดด 4 – 5 วัน จนแหง และนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เม่ือไดทองพันช่ังแหงแลวใสถุงมัดปากใหแนน ทำการสงจำหนายตอไป เก็บไวในอุณหภูมิหอง

ปกติ

16. การจำหนาย
  รากทองพันชั่งแหง ราคากิโลกรัมละ  60-120 บาท


