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ขี้เหล็ก

1. ชื่อสมุนไพร ขี้เหล็ก (KHI LEK)

2. ชื่อวิทยาศาสตร Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby     ชื่อวงศ Fabaceae (Leguminosae)

3. ชื่ออื่น  ขี้เหล็กบาน (ลำปาง), ขี้เหล็กใหญ (ภาคกลาง), ขี้เหล็กหลวง (ภาคเหนือ) ผักจี้ลี้ (แมฮองสอน),

    ยะหา (ปตตานี), ขี้เหล็กจิหรี่ (ภาคใต), Cassod tree, Thai copper pod

4. ลักษณะทางพฤกษศาสตร
  ไมตนขนาดกลางลำตนมักคดงอเปนปุม เปลือกสีเทาถึงสีน้ำตาลดำ กิ่งออนมีลายตามยาว และมีขนละเอียดนุม 

  ใบ เปนใบประกอบคู ใบยอยรูปขอบขนาน ดานบนเกล้ียง ดานลางมีขนนุม 

  ดอก เปนดอกชอสีเหลืองอยูตามปลายกิ่ง 

  ผล เปนฝกแบน ยาว ขนเกลี้ยงมีรอง

  เมล็ด รูปไข ยาว แบน สีน้ำตาลออน เรียงตามขวาง

5. สวนที่ใชทำยา 
  ยอดออน ใบออน และดอกตูม

6. สรรพคุณของแตละสวนที่ใชทำยา
  ยอดออน ใบออนและดอกมีตูมรสขม สรรพคุณทำใหนอนหลับ ชวยระบายทองเจริญอาหาร แนะนำใหใชในรูปแบบ

ของอาหารโดยใชใบออน ยอดออน และดอกตูมเพื่อปรุงเปนแกงขี้เหล็ก 

7. รายงานการวิจัยปจจุบัน
  จากการศึกษาวิจัยในสัตวทดลอง พบวาขี้เหล็กมีฤทธิ์กระตุนการเคลื่อนไหวของลำไส ในสารสกัดใบดวยแอลกอฮอล 

เพิ่มการบีบตัวของกลามเนื้อเรียบของลำไสกบและสุนัข สารสกัดจากใบดวยน้ำรอนมีฤทธิ์เปนยาถายในหนู และสารแอนทราควิโนน 

(anthraquinones) ในขี้เหล็กมีฤทธิ์เปนยาถาย 

  ขอมูลการศึกษาวิจัยทางคลินิกในการใชยาน้ำเช่ือมและยาเม็ดข้ีเหล็กในการชวยใหนอนหลับพบวา มีอาการขางเคียงเล็กนอย

คือ ระบายทอง 
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  จากการศึกษาวิจัยทางพรีคลินิกและคลินิกพบวาสารบาราคอล (barakol) ในใบขี้เหล็กมีฤทธิ์ทำใหนอนหลับ

การนำใบขี้เหล็กบดเปนยา โดยไมไดตมน้ำทิ้ง ชวยใหนอนหลับในรูปของยาเม็ดและแคปซูล ซึ่งตอมาพบวาทำใหเกิด

อาการตับอักเสบในผูปวยหลายราย ปจจุบันสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงไมรับขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนโบราณ

ในรูปสมุนไพรเด่ียวและจัดใบขี้เหล็กอยูในรายการยาสมุนไพรที่จะตองใชดวยความระมัดระวัง

8. สารสำคัญ
  ใบขี้เหล็กมีองคประกอบเคมีหลายชนิดที่สำคัญเปนสารกลุมโครโมน (chromones) ไดแก 5-แอซีโทนิล-7-

ไฮดรอกซี-2-เมทิลโครโมน (5-acetonyl-7-hydroxy-2-methyl chromone) บาราคอล(barakol) นอกจากนี้ยังมีสารกลุม

แอนทราควิโนน (anthraquinones) เชน คริโซฟานอล (chrysophanol) แคสเซียมินเอ (cassiamin-A) เซนโนไซด

(sennosides), ฟซิออล (physiol) เรอิน (rhein) สารกลุมแอลคาลอยด (alkaloids) เชน ไซอะมินีน (siaminine) ไซอะมีน

(siamine) สารกลุมเฟลโวนอยด (flavonoids) เชน เคมเฟอรอล(kaempferol) เอพิจีนิน (apigenin) สารกลุมสเตอรอล

(sterols) เชน บีตา-ซิโตสเตียรอล (-sitosterol) และบีตา-ซิโตสเตียรอลไกลโคไซด (-sitosterol glycosides) เปนตน

9. แหลงกำเนิดและกระจายพันธุ
  ขี้เหล็กมีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบมากในประเทศไทย

10. พื้นที่เหมาะสมในการปลูกในประเทศไทย
  - ลักษณะพ้ืนที่ พื้นที่ปาละเมาะทั่วไป หัวไรปลายนาทั่วไป ปาเบญจพรรณ

  - ภาค ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

  - จังหวัด ทุกจังหวัดของประเทศไทย

11. การคัดเลือกพันธุ (พันธุที่นิยมปลูกในประเทศไทย)
  - พันธุที่ใชเปนยา  พันธุพื้นบานทั่วไป

  - พันธุที่ใชเปนอาหาร พันธุพื้นบานทั่วไป

12. การขยายพันธุ
  ข้ีเหล็กขยายพันธุดวยการเพาะเมล็ด โดยจะมีฝกแบบยาวมีเมล็ดเรียงเปนแถว 7 – 8 เมล็ด นำเมล็ดแกออกมาจากฝก

และนำไปแชน้ำ 1 คืนแลวนำไปฝงในถุงเพาะชำที่มีดินผสมอยู รดน้ำใหชุมชื้นประมาณ 20 – 30 วัน เมล็ดจะงอกออกขึ้นมา

เปนตนออน เพื่อเปนตนกลาตอไป

13. การปลูก/สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการปลูก
  - ฤดูกาลเพาะปลูก ปลูกไดทุกฤดูกาลที่มีน้ำเพียงพอ แตนิยมปลูกในฤดูฝนชวงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม

  - การเตรียมดิน โดยการขุดหลุมกวาง 50 เซนติเมตรยาว 50 เซนติเมตร ลึก 50 เซนติเมตร รองกนหลุมดวยปุยคอก

หรือปุยหมัก คลุกเคลากับดินกนหลุม ควรปลูกหางกัน 4 – 5 เมตร

  - วิธีการปลูก เม่ือตนกลาข้ีเหล็กอายุ 10 – 12 เดือน เอาลงปลูกไดกลบดินและปกไม ผูกเชือกพยุงตนใหเรียบรอย

และรดน้ำใหชุมชื้นอยูเสมอ
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14. การปฏิบัติดูแลรักษา
  - การใหปุย จะใสปุยหลังจากปลูกประมาณ 6 เดือน ทำการพรวนดินและใสปุย โดยจะเปนปุยคอกหรือปุยหมักก็ได

ควรใสปุยปละ 2 – 3 ครั้ง

  - การใหน้ำ ควรใหน้ำระยะแรก ถาปลูกฤดูฝนก็ปลอยตามธรรมชาติได

  - การกำจัดวัชพืช ควรกำจัดวัชพืชพรอมกับการพรวนดินและใสปุย

  - การปองกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู ขี้เหล็กไมคอยมีโรคและแมลงรบกวนไมจำเปนตองใชสารเคมีปองกันโรคและ

แมลงศัตรู

15. การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังเก็บเกี่ยว
  - ฤดูกาลการเก็บเกี่ยว ขี้เหล็กนิยมเอาแกนมาทำยาตองอายุ 10 ปขึ้นไป จึงจะมีแกนและเก็บเก่ียวไดทุกฤดูกาล

  - วิธีการเก็บเกี่ยวโดยการตัดตน ตนขี้เหล็กสูงจากดินประมาณ 1 เมตร เพื่อเอาไวใหเกิดเปนตนใหม และตัดตนขี้เหล็ก

เปนทอน ๆ เพื่อสงแปรรูปตอไป

  - การแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เมื่อไดทอนขี้เหล็กมาแลว นำมาผาเอาเปลือกออก เอาแตแกนสีน้ำตาลหรือดำ ตัดเปน

ชิ้นเล็ก ๆ และนำไปตากแดด 4 – 10 วัน จนแหง และนำไปอบอีกครั้งจนแหงสนิท

  - การบรรจุและการเก็บรักษา เมื ่อไดขี ้เหล็กแหงมาแลวนำมาบรรจุกระสอบ เพื ่อสงจำหนายตอไปหรือจะเก็บไว

ในกระสอบโปรง ๆ หรือถุงปุยใหม ๆ ในหองที่มีอุณหภูมิปกติ

16. การจำหนาย
  ยอดออน ใบออน ดอกขี้เหล็กแหง ราคากิโลกรัมละ 50-100 บาท


