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เรื่อง ตีนเป็ดน้ํา

รายละเอียด

ตีนเป็ดน้ํา ชื่อสามัญ Pong pong

ตีนเป็ดน้ํา ชื่อวิทยาศาสตร Cerbera odollam Gaertn. (คารเบอรา โอดอลลาม) จัดอยูในวงศตีนเป็ด

(APOCYNACEAE)

สมนุไพรตนีเป็ดน้ํา มชีื่อทองถิน่อื่น ๆ วา ตมุ ตมู พะเนียงน้ํา (กาญจนบรุี), สั่งลา (กระบี่), ตนีเป็ด ตนีเป็ดทะ

เล (ภาคกลาง), มะตะกอ (มลายู-นราธิวาส) เป็นตน

ลักษณะของตีนเป็ดน้ํา

         ตนตนีเป็ดน้ํา มีถิน่กาํเนิดในอนิเดยีจนถงึทางตอนใตของจีน มีเขตการกระจายพนัธุตัง้แตประเทศศรีลงักา

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ภูมิภาคมาเลเซีย หมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกและนิวแคลิโดเนีย สวนในประเทศไทย

นัน้จะพบไดเฉพาะทางภาคใต โดยจัดเป็นไมยืนตนไมผลัดใบขนาดเล็ก ทรงรม เรือนยอดเป็นทรงกลมทึบ มี
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ความสูงของตนประมาณ 5-15 เมตร ลําตนแตกกิ่งตํ่า เปลือกลําตนเรียบเป็นสีน้ําตาลออนหรือสีเทา มีชองระบาย

อากาศเป็นรองยาว มีน้ํายางสีขาวขน ขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเมล็ดแก (เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุด) ปลูกไดดีใน

ดินทัว่ไป ชอบแสงแดดเต็มวัน เจริญเติบโตไดเร็ว ไมตองการการดูแลมาก มักพบขึ้นตามบริเวณริมน้ํา ตามปา

ชายเลน ปาบึงน้ําจืด และปาชายหาด

          ใบตนีเป็ดน้ํา ใบเป็นใบเดีย่วออกเรยีงสลบักนัหนาแนนที่ปลายกิง่ ลกัษณะของใบเป็นรปูรียาวหรอืเป็นรปู

ใบหอกแกมรูปไข ปลายใบมีติ่งหรือหางใบแหลม โคนใบสอบหรือเป็นรูปลิ่ม สวนขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็ก

น อย ใบมีขนาดกวางประมาณ 2.4-8 เซนติเมตรและยาวประมาณ 8.9-30 เซนติเมตร ใบเป็นสีเขียวเขม หลังใบ

เรียบเกลีย้งเป็นมัน มีเสนแขนงใบประมาณ 12-25 เสน เห็นเสนใบไดชัดเจน สวนทองใบเรียบ กานใบยาวประ

มาณ 3 เซนติเมตร

          ดอกตนีเป็ดน้ํา ออกดอกเป็นชอตามปลายกิง่ ชอดอกยาวประมาณ 8-35 เซนติเมตร แตละชอมดีอกหลาย

ดอก ประมาณ 10-14 ดอก ดอกยอยเป็นสีขาว ดอกมีกลิ่นหอมออน ๆ กานดอกยาวประมาณ 1-4 เซนติเมตร มี

กลีบดอก 5 กลีบ เรียงซอนทับกันดานซายในตาดอก ปลายกลีบดอกแหลม ดอกบานมีแตมเหลืองรอบปากหลอด

กลีบดอก หลอดกลีบยาวประมาณ 1-2 เซนติเมตร แฉกกลีบยาวประมาณ 1.2-3.8 เซนติเมตร ดอกมีเกสรเพศผู

5 กานติดกลางหลอดกลีบดอก สวนกลีบรองดอกหรือกลีบเลีย้งมี 5 กลีบ ลักษณะเป็นรูปแถบหรือรูปใบหอก กลีบ

ยาวประมาณ 0.8-2.5 เซนติเมตร ปลายกลีบเรียวแหลม เมื่อดอกบานเต็มที่จะมีขนาดกวางประมาณ 6-7 เซนติ

เมตร

           ผลตนีเป็นน้ํา ลกัษณะของผลเป็นรปูทรงกลม หรอืคอนขางกลมรีเป็นสองพูตื้น ๆ ผลเป็นผลสดแบบมีเน้ือ

มีขนาดกวางประมาณ 6 เซนติเมตรและยาวประมาณ 7 เซนติเมตร ผิวผลเรียบเนียนเป็นมันและมีจุดเล็ก ๆ สี

ขาวกระจายทัว่ไป ผลออนเป็นสีเขียว เมื่อแกแลวจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเขมถึงสีมวงเขม ภายในผลมีเมล็ดขนาด

ใหญประมาณ 1-2 เมล็ด เมล็ดแข็ง เบา และลอยน้ําได

สรรพคุณของตีนเป็ดน้ํา

1. เมล็ดมีฤทธิ ์ตอหัว ชวยบํารุงหัวใจ (เมล็ด)

2. รากชวยแกลม แกลมใหกระจาย (ราก)

3. แกนมีรสเฝ่ือน ชวยกระจายลม กระจายเลือด กระจายลมอันฑพฤกษ แกลมอัณฑพฤกษ (ลมที่ทําให

เคลื่อนไหวไมได) (แกน)

4. ชวยแกโลหิตพิการ (ดอก)

5. ใบมีรสเฝ่ือน ชวยแกไขหวัด แกไขตัวรอน (ใบ) ดอกใชเป็นยาแกไขตัวรอน (ดอก) เปลือกตนและทัง้ตนมี

สรรพคุณเป็นยาแกไข ไขหวัด แกไขเพื่อดีพิการ แกหวัด (เปลือกตน, ทัง้ตน) สวนน้ํามันจากเมล็ดใชทามี

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 15:56:59 หน า 3

สรรพคุณแกหวัด (น้ํามันจากเมล็ด)

6. รากมีรสเฝ่ือน ชวยขับเสมหะ (ราก)

7. รากชวยแกอาเจียน (ราก) ผล เมล็ด ใบ เปลือกตน และทัง้ตนมีสรรพคุณทําใหอาเจียน (ผล, เมล็ด, ใบ,

เปลือกตน, ทัง้ตน)

8. ใบและทัง้ตนแกอาเจียนเป็นเลือด (ใบ, ทัง้ตน)

9. ชวยแกหลอดลมอักเสบ (เปลือกตน)

10. ชวยขับผายลม (ราก)

11. ชวยแกอาการบิด (เปลือกตน)

12. ชวยสมานลําไส (เปลือกตน)

13. ผล เมล็ด ใบ เปลือกตน และทัง้ตนมีรสเฝ่ือน ใชเป็นยาถาย ยาระบาย (ผล, เมล็ด, ใบ, เปลือกตน, ทัง้ตน)

14. ใบใชเป็นยาฆาพยาธิ สวนเปลือกตนใชขับพยาธิไสเดือน (ใบ, เปลือกตน)

15. เปลือกตนชวยแกน่ิว ขับน่ิว (เปลือกตน)

16. ดอกมีรสเฝ่ือน ใชแกริดสีดวงทวาร (ดอก)

17. ยางสดจากตน เมื่อนํามาผสมกับน้ํามันตนไมยางนา ผสมเคี่ยวใหสุก ใชเป็นยาแกแผลเนาเรื้อรัง (ยางสดจาก

ตน)

18. ใบใชรักษาโรคผิวหนัง แกกลากเกลื้อน ชวยฆาพยาธิผิวหนัง (ใบ) สวนกระพี้มีสรรพคุณแกเกลื้อน (กระพี้)

19. น้ํามันจากเมล็ดใชเป็นยาทาถูนวดทําใหรอนแดง ชวยแกอาการคันได (น้ํามันจากเมล็ด)

20. เมล็ดและน้ํามันจากเมล็ดชวยแกหิด (เมล็ด, น้ํามันจากเมล็ด)

21. ผลแหงนํามาเผาไฟตําผสมกับน้ํามันพืช ใชทาแกตาปลา รักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง (ผล)

22. ชวยรักษาโรคกลัวน้ํา (ผล)

23. ชวยระงับอาการปวด (ผล)

24. ผลสดนํามาขยี้ใชทาแกอาการปวด ปวดตามขอ และแกอาการปวดตามกลามเน้ือ (ผล)

25. แกนชวยแกอัมพาต (แกน)

ขอมูลทางเภสัชวิทยาของตนตีนเป็ดน้ํา

1. มีฤทธิ ์ในการกระตุนหัวใจ สามารถนําไปใชกระตุนหัวใจ ตานเชื้อแบคทีเรีย ตานมะเร็ง ลดปฏิกิริยาตอบสนอง

แกอาการปวด ตานการชัก เสริมฤทธิ ์ยานอนหลับ

2. จากการทดสอบความเป็นพิษพบวาเมื่อฉีดสารสกัดจากใบตีนเป็ดน้ําเขาทางชองทองของหนูถีบจักร พบวาใน

ขนาดที่ทําใหสัตวทดลองตายครึ่งหน่ึงคือ 20.8 กรัมตอกิโลกรัม

Th
e O

ffice
 O

f A
ca

de
mic 

Res
ou

rce
 In

for
mat

ion
 And

 Te
ch

no
log

y



ฐานขอมูลทองถิ่น จังหวัดกําแพงเพชร-ตาก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

วันที่ : 2023-05-19 15:56:59 หน า 4

ขอควรระวังในการใชสมุนไพรตีนเป็ดน้ํา

1. ผล เน้ือในผล ใบ และน้ํายางจากตนมีฤทธิ ์ทําใหอาเจียนและเป็นยาถาย ยาระบาย หากรับประทานมากอาจ

ทําใหเสียชีวิตได

2. ยางจากตน ใบ ผล และเน้ือในผลมีพิษเป็นอันตราย (ยางจากตนและผลมีสาร Cerberoside และ

Thevobioside ที่เป็นพิษตอหัวใจ) ไมควรสัมผัสโดยตรงเพราะจะทําใหเกิดอาการระคายเคือง โดยควร

ระมัดระวังในการเด็ดใบและทําใหตนเกิดแผล[3],[6],[7],[8] น้ํายางของตีนเป็ดน้ําหากเขาตาอาจทําใหตาบอดได

3. เมล็ดมีฤทธิ ์เป็นยาถายและเป็นยาทําใหแทงบุตรได

4. เน้ือในเมล็ด (kernel) มีสารที่เป็นพิษ ไดแก thevetin B, thevobioside โดยออกฤทธิ ์ระคายเคืองตอเยื่อบุใน

ปากและกระเพาะอาหารกอน แลวคอยตามดวยอาการอาเจียน ทองเดิน ปวดศีรษะและมีอาการปวดทอง หากรับ

ประทานเขาไปในปริมาณมากและลางทองไมทัน สารพิษจะถูกดูดซึมผานลําไสและแสดงพิษตอหัวใจ ซึ่งอาจจะ

เกิดขึ้นชาหรือเร็วขึ้นอยูกับชนิดของไกลโคไซด โดยวิธีการรักษาเบื้องตนใหรีบนําสงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดเพื่อ

ทําการลางทองและรักษาไปตามอาการ

5. เมล็ดตีนเป็ดน้ํามีรสขม มีสารที่ออกฤทธิ ์ตอหัวใจที่เรียกวาสาร "คารเบอริน" (Cerberin) ซึ่งเป็นตัวยาที่มี

โครงสรางเดียวกันกับที่ใชในยากระตุนหัวใจ โดยมีการนํามาใชในการวางยาพิษโดยผสมกับอาหารที่มีรสจัด หาก

ไดรับในปริมาณมากก็สามารถฆาคนไดเลย เพราะสารดังกลาวจะไปสกัดกัน้ชองทางเดินของแคลเซียมไอออนใน

กลามเน้ือหัวใจ ทําใหไปรบกวนกระบวนการเตนของหัวใจ และแมจะเสียชีวิตดวยตีนเป็ดน้ํา แตอายุรแพทยก็ไม

สามารถระบุไดอยางชัดเจนวาผูตายเสียชีวิตดวยตีนเป็ดน้ําจริงหรือไม จนกวาจะมีหลักฐานวาผูตายรับประทาน

เขาไปจริง ๆ ดังนัน้มันจึงถูกนํามาใชในการฆาตกรรมที่ดูแนบเนียน

ประโยชน ของตีนเป็ดน้ํา

1. เมล็ดมีรสเฝ่ือนเมา ใชเป็นยาเบื่อปลา สวนน้ํามันจากเมล็ดใชเป็นยาฆาแมลง

2. ผล เมล็ด และน้ํามันจากเมล็ดใชทําเป็นยาใสผมแกผมหงอก รักษาขน

3. น้ํามันจากเมล็ดใชใสผมเป็นยาแกเหา โดยใชสวนผสมของเมล็ดตีนเป็ดน้ํากับน้ําในอัตราสวน 1:1 เมื่อนําไป

ฆาเหาใหใชชโลมผมทิง้ไวประมาณ 6 ชัว่โมง จะทําใหเหาทัง้หมดตายและไขฝอทัง้หมด โดยเมล็ดจากลูกตีนเป็ด

น้ําจะมีประสิทธิภาพในการกําจัดเหาไดดีกวายาฆาเหาที่ใชสารเคมีที่มีวางขายตามทองตลาด และมีประสิทธิภาพ

ที่ดีกวาการใชใบน อยหนา เน่ืองจากใชระยะเวลาในการชโลมผมน อยกวา อีกทัง้ยังมีความปลอดภัยมากกวาอีก

ดวย

4. เมล็ดใชทําเป็นไมประดับแหง

5. ตนตีนเป็ดน้ํามีทรงพุมสวยงาม ผลและดอกสวย ดอกมีกลิ่นหอม ใบไมคอยหลุดรวง จึงใชปลูกเป็นไมใหรม
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เงาตามลานจอดรถหรือริมถนนได หรือจะใชปลูกเป็นไมประดับตามริมสระวายน้ํา ริมทะเล ฯลฯ ก็ไดเชนกัน แต

ยางจากตนเป็นอันตรายจึงไมควรปลูกใกลกับสนามเด็กเลนหรือบริเวณที่มีเด็กอยู

คําสําคัญ : ตีนเป็ดน้ํา

ที่มา : https://medthai.com/

รวบรวมและจัดทําขอมูล : กาญจนา จันทรสิงห

วันที่ : 2020-06-01

https://arit.kpru.ac.th/ap2/local/?nu=pages&page_id=1630&code_db=610010&code_type=01
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