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ขี้เหล็กที่พบในประเทศไทยมีประมาณ 8 ชนิด พบวา 6 ชนิดอยูในวงศเดียวกัน คือ วงศถ่ัว (FABA-

CEAE) ซึ่งปจจุบันไดจัดเปน 6 วงศยอย คือ CERCIOIDEAE, DETARIOIDEAE, DUPARQUETIOIDEAE, 

DIALIOIDEAE, CAESALPINIOIDEAE และ PAPILIONOIDEAE สวนขี้เหล็กนั้นปจจุบันถูกจัดอยูในวงศยอย 

DETARIOIDEAE ขี้เหล็กที่ใชในยามีชนิดเดียวไมไดใชในบัญชียาหลักแหงชาติ แตทีใ่ชในยาสามัญประจําบาน
แผนโบราณเทานั้นคือ ขี้เหล็ก มีชื่ออ่ืนๆ วาขี้เหล็กหลวง ขี้เหล็กบาน ขี้เหล็กใหญ ขี้เหล็กแกน (Cassod tree, 

Thai copper pod, Siamese cassia, Senna siamea (Lam.) H. S. Irwin & Barneby)1 เปนไมตนขนาด
กลาง สูง 10-15 เมตร ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบยอย 7-10(-15) คู ใบยอยรูปไขแกมขอบขนาน โคน
ใบกลม ปลายใบกลมหรือเวาต้ืน มียอดเปนติ่งหนามสั้น ผิวเกลี้ยงดานบน มีหรือไมมีขนสั้นนุมดานลาง ดอกชอ
แบบชอแยกแขนง ออกที่ปลายยอด กลีบดอกรูปไขกวาง สีเหลือง ผลเปนฝก ไมแตก เกือบเกลี้ยง เมล็ด 20-30 
เมล็ด เมล็ดแบนทรงรูปไข สีน้ําตาลออน 

ยาสามัญประจําบานแผนโบราณ2ใชเปนยากษัยเสนหรือยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยเปนยาสําหรับใช
รับประทาน ตัวยาตรง ไดแก แกนขี้เหล็ก และดอกข้ีเหล็กเปนตัวยาชวย นอกจากนีด้อกหรือแกนขี้เหล็กเปนตัว
ยาชวย ในยาถายหรือยาระบาย  และดอกข้ีเหล็กเปนตัวยาชวยในยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนัก  

ขี้เหล็กที่คลายขี้เหล็กมากคือ ขี้เหล็กเลือด หรือขี้เหล็กคันชั่ง มะเกลือเลือด กะแลงเง็น ขี้เหล็กแดง ชา
ขี้เหล็ก (Senna timoriensis (DC.) H. S. Irwin & Barneby)1 เปนไมตนขนาดเล็ก สูงไดถึง 10 เมตร ใบออน
ผิวเกือบเรียบถึงมีขนสีเหลืองออนถึงเหลืองทอง ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ ใบยอย 10-20 คู รูปขอบ
ขนาน โคนใบกลม ปลายใบเกือบแหลมถึงเปนติ่งหนาม ดอกชอกระจะแนน ออกท่ีซอกใบ กลีบดอกรูปไขกลับ 
สีเหลือง ผลเปนฝกแบนแตกได เรียบ เมล็ด 10-30 เมล็ด รูปรี แบน ตํารายาไทยใชแกน ขับเลือดเสีย บํารุง
โลหิต ขับปสสาวะ แกกษัย ไตพิการ แกปวดเมื่อย และขี้เหล็กสาร หรือแสมสาร ขี้เหล็กปา ขี้เหล็กแพะ (Senna 
garrettiana (Craib) H. S. Irwin & Barneby)1 เปนไมตนขนาดกลาง สูงไดถึง 10 เมตร ใบประกอบแบบขน
นกชั้นเดียวปลายคู เรียงสลับ ใบยอย 6-9 คู เรียงตรงขาม ใบยอยรูปใบหอกถึงรูปไขกวาง ปลายใบเรียวแหลม 
โคนใบกลม ดอกชอแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง กลีบดอกรูปไขกลับ สีเหลือง ผลเปนฝกแบน เกลี้ยง ลิ้นบาง เมล็ด
สีน้ําตาล ยาสามัญประจําบาน2 ใชแกนเปนยาแกประจําเดือนไมปกติ ยาบํารุงโลหิต 
 
 
 
 
 
 
 



ขอแตกตางระหวางขี้เหล็ก ขี้เหล็กเลือด และข้ีเหล็กสาร 
 

ขอแตกตาง ขี้เหล็ก ขี้เหล็กเลือด ขี้เหล็กสาร 
ปลายใบยอย กลมถึงเวาต้ืนเล็กนอย เกือบเรียวแหลมถึงเปนติ่งหนาม เรียวแหลม 
โคนใบยอย กลม เกือบแหลมถึงเปนติ่งหนาม กลม 
คูใบยอย 7-10(-15) 10-20 6-9 

รูปใบยอย ขอบขนานแกมรูปไข ขอบขนาน ใบหอกถึงรูปไขกวาง 
ชอดอก ชอแยกแขนง กระจะแนน กระจะประกอบ 

 ออกท่ีปลายยอด ออกท่ีซอกใบ ออกท่ีปลายยอด 

รอยเชื่อมฝก ยกข้ึน (raised) ไมยกขึ้น (not raised) ไมยกขึ้น (not raised) 

เมล็ด (จํานวน) 20-30 10-30 ไดถึง 20 

 
ประมาณปพ.ศ. 2540 มีการใชใบขี้เหล็กออน บดเปนผง ใสแคปซูล กินเปนยานอนหลับ  พบวาไดรับ

ความสนใจและใชกันมากพอสมควร ตอมาปพ.ศ. 2542 พบวาแคปซูลใบขี้เหล็กทําใหเกิดตับอักเสบ เนื่องจาก
สารบาราคอลที่มีในใบ จนทําใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาประกาศยกเลิกการใชเปนยาเดี่ยว 
อนุญาตใหใชเปนยาตํารับเทานั้น จึงทําใหมีนักวิทยาศาสตรหลายคนสงสัยวา แลวทําไมแกงขี้เหล็กที่เรากินกัน
จะเปนพิษตอตับดวยหรือไม หลังจากการทดลองหาปริมาณของบาราคอลในใบขี้เหล็กที่ตมน้ําทิ้ง 2 ครั้ง พบวา 
สารบาราคอลเหลืออยูเพียง 10% เทานั้น ไมทําใหเกิดพิษตอตับแตประการใด อีกทั้งดวยพฤติกรรมการกินแกง
ขี้เหล็ก ไมไดกินติดตอกันทุกวันเหมือนกับการกินเปนยา นั่นเปนคําตอบวา ทําไมคนกินแกงขี้เหล็กแลวไมเปน
อะไร3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขี้เหล็ก (Senna siamea)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารอางอิง 
1. Larsen K, Larsen SS, Vidal JE. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE. In: Larsen K, Smitinand T, 

eds. Flora of Thailand, Volume four, Part one. Bangkok: The Tistr press, 1984:1-129. 

2. ยาสามัญประจําบานแผนโบราณ พ.ศ. 2556 

3. รุงระวี เต็มศิริฤกษกุล. แกงขี้เหล็ก อาหารที่ถูกลืม [อินเทอรเน็ต]. กรุงเทพฯ: คณะเภสัชศาสตร; 2555 

เขาถึงจาก https://www.pharmacy.mahidol.ac.th/th/knowledge/article/101. 

ขี้เหล็กเลือด (Senna timoriensis)   

ขี้เหล็กสาร (Senna garrettiana)   


