
ขีเ้หลก็ 
ขีเ้หลก็ ช่ือวทิยาศาสตร์ Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby จดัอยูใ่นวงศ ์LEGUMINOSAE และอยูใ่น
วงศย์อ่ย CEASALPINIOIDEAE 
ขีเ้หลก็ ช่ือภาษาองักฤษ Siamese senna, Siamese cassia, Cassod tree, Thai copperpod 
ข้ีเหล็กยงัมีช่ือทอ้งถ่ินอ่ืนๆ อีก เช่น ข้ีเหล็กแก่น (ราชบุรี), ข้ีเหล็กบา้น (ล าปาง,สุราษฎร์ธานี), ผกัจ้ีล้ี แมะข้ี
แหละพะโด (แม่ฮ่องสอน), ยะหา (ปัตตานี), ข้ีเหล็กใหญ่ (ภาคกลาง), ข้ีเหล็กหลวง (ภาคเหนือ), ข้ีเหล็กจิหร่ี 
(ภาคใต)้ เป็นตน้ 

ลกัษณะของต้นขีเ้หลก็ เป็นไมย้นืตน้สูงประมาณ 8-15 เมตร ล าตน้มกัคดงอ เปลือกมีสีเทาถึงน ้าตาลด าแตก
เป็นร่องต้ืนๆตามยาว แตกก่ิงกา้นเป็นพุม่แคบ ส่วนลกัษณะของผลข้ีเหล็ก มีลกัษณะเป็นฝักแบนกวา้ง 1.4 
เซนติเมตร ยาว 15-23 เซนติเมตร มีความหนามีสีน ้าตาล มีเมล็ดหลายเมล็ด 
ลกัษณะของใบขีเ้หลก็ เป็นใบประกอบแบบขนนก เรียงสลบักนั ใบเป็น 
สีเขียวเขม้ มีใบยอ่ยรูปรี 5-12 คู่ กวา้งประมาณ 1.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ  
4 เซนติเมตร ท่ีปลายสุดเป็นใบเด่ียว ปลายใบเวา้ต้ืน โคนใบมน ขอบและ 
แผน่ใบเรียบ โดยใบข้ีเหล็ก 100 กรัมจะมีเบตา้แคโรทีน 1.4 มิลลิกรัม,  
ธาตุแคลเซียม 156 มิลลิกรัม, ธาตุฟอสฟอรัส 190 มิลลิกรัม, ธาตุเหล็ก  
5.8 มิลลิกรัม, เส้นใยอาหาร 5.6 กรัม, โปรตีน 7.7 กรัม, คาร์โบไฮเดรต  
10.9 กรัม, พลงังาน 87 กิโลแคลอร่ี 
ลกัษณะของดอกขีเ้หลก็ จะออกดอกเป็นช่อแยกแขนงท่ีปลายก่ิง มีดอกสีเหลือง กลีบเล้ียงกลมมี 3-4 กลีบ 
ปลายมน กลีบดอกมี 5 กลีบ ปลายคนโคนเรียว หลุดร่วงง่าย กา้นดอกจะยาว 1-1.5 เซนติเมตร และมีเกสรตวั
ผูห้ลายอนั และในบรรดาผกัผลไมไ้ทยทั้งหลายดอกข้ีเหล็กก็จดัเป็นผกัท่ีมีวิตามินซีสูงมากท่ีสุดเป็นอนัดบั 1 
โดยมีวติามินซีมากถึง 484 มิลลิกรัมต่อดอกข้ีเหล็ก 100 กรัม 
 และยงัมีเบตา้แคโรทีน 0.2 กรัม, ธาตุแคลเซียม 13 มิลลิกรัม,  
ธาตุฟอสฟอรัส 4 มิลลิกรัม, ธาตุเหล็ก 1.6 มิลลิกรัม, เส้นใย 
อาหาร 9.8 กรัม, โปรตีน 4.9 กรัม, คาร์โบไฮเดรต 18.7 กรัม  
และใหพ้ลงังาน 98 กิโลแคลอร่ี 
ขีเ้หลก็ เป็นพืชผกัสมุนไพรท่ีหาไดง่้ายตามตลาด นอกจากจะ 
น ามาใชท้  าเป็นอาหารไวรั้บประทานแลว้ในต าราการแพทย ์
แผนไทยยงัไดมี้การใชป้ระโยชน์ของตน้ข้ีเหล็กในหลายๆดา้น เช่น ใชแ้กอ้าการทอ้งผกู บ ารุงโลหิต บ ารุง
น ้าดี ช่วยท าใหเ้จริญอาหาร ช่วยก าจดัรังแค ท าความสะอาดผมท าใหผ้มชุ่มช่ืนเงางาม เป็นตน้ และนอกจากน้ี
ข้ีเหล็กยงัมีสาร “บาราคอล” (Baracol) ท่ีมีฤทธ์ิในการกล่อมประสาท และมีฤทธ์ิเป็นยานอนหลบัอ่อนๆ  



ท าใหน้อนหลบัสบาย แต่ก็ใชว้า่มนัจะไดผ้ลอยา่งท่ีหลายคนเขา้ใจ เพราะในกระบวนการปรุงอาหารให้
ปลอดภยัก็ตอ้งตม้น ้าทิ้งเสียก่อน เพื่อลดความขมและความเฝ่ือน ท าให้ความเป็นพิษและฤทธ์ิดงักล่าวลด
นอ้ยลงไปดว้ย โดยส่วนท่ีน ามาใชแ้ละมีสรรพคุณทางยา ไดแ้ก่ ดอก ใบ ใบแก่ ฝัก เปลือกฝัก เปลือกตน้ ล า
ตน้ ก่ิง แก่น ทั้งตน้ และราก 
โทษของขีเ้หลก็ การรับประทานข้ีเหล็กในลกัษณะท่ีน าใบข้ีเหล็กไปตากแหง้แลว้บรรจุเป็นเมด็ อาจท าให้
เกิดการเส่ือมและการตายของเซลลต์บั หรืออาจท าให้เกิดภาวะตบัอกัเสบ ท าใหเ้กิดโรคตบัได ้ซ่ึงการ
รับประทานข้ีเหล็กอยา่งปลอดภยั ตอ้งเลือกใบเพสลาดหรือตั้งแต่ยอดอ่อนถึงใบขนาดกลาง และน าไปตม้ให้
เดือดเทน ้าทิ้งสัก 2-3 น ้า แลว้ค่อยน ามาปรุงอาหารหรือน าไปท าเป็นยา ซ่ึงวธีิการแบบพื้นบา้นน้ีจะช่วยฆ่า
ฤทธ์ิและท าลายสารท่ีเป็นอนัตรายต่อตบัได ้และยงัช่วยลดความขมลงอีกดว้ย 

 

ประโยชน์ของขีเ้หลก็ 

1. ใบข้ีเหล็กมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง ช่วยเสริมสร้าง 
กระดูกและฟันใหแ้ขง็แรง (ใบ) 

2. ดอกข้ีเหล็กมีวิตามิน ท่ีช่วยบ ารุงและรักษาสายตา (ดอก) 
3. ช่วยเสริมสร้างภูมิตา้นทานโรค ป้องกนัหวดั ช่วยท าใหแ้ผลหายเร็วข้ึน (ดอก) 
4. ช่วยบ ารุงธาตุ (ราก) 
5. แกธ้าตุพิการ แกไ้ฟ ท าใหต้วัเยน็ (แก่น) 
6. ช่วยเจริญธาตุไฟ (ราก) 
7. ช่วยแกโ้รคกระษยั (ราก,ล าตน้และก่ิง,เปลือกตน้,ทั้งตน้) 
8. ช่วยรักษาอาการตวัเหลือง (ทั้งตน้) 
9. ช่วยรักษาโรคเบาหวาน (ใบ,แก่น) 
10. ช่วยลดความดนัโลหิตสูง (ใบ) 
11. ช่วยรักษาวณัโรค (แก่น) 
12. ช่วยยบัย ั้งและชะลอการขยายตวัของเซลลม์ะเร็ง (ดอก) 
13. ช่วยรักษามะเร็งปอด ปอดอกัเสบ มะเร็งล าไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร (แก่น) 
14. ช่วยแกช้กัในเด็ก (ราก) 
15. แกไ้ตพิการ (ไม่ระบุส่วนท่ีใช)้ 
16. ช่วยแกอ้าการแสบตา (แก่น) 
17. ใบข้ีเหล็กมีสารท่ีช่ือวา่ “แอนไฮโดรบาราคอล” (Anhydrobarakol)ท่ีมีสรรพคุณช่วยในการคลาย

ความเครียด บรรเทาอาการจิตฟุ้งซ่าน (ใบ) 
18. ช่วยบ ารุงสมอง บ ารุงประสาท แกโ้รคประสาท และช่วยสงบประสาท (ดอก) 



19. ช่วยท าใหน้อนหลบัสบาย แกอ้าการนอนไม่หลบั ผอ่นคลายความกงัวล ดว้ยการใชใ้บข้ีเหล็กแหง้ 30 
กรัม (หรือใบสด 50 กรัม) น ามาตม้กบัน ้าไวด่ืมก่อนนอน หรือจะใชใ้บอ่อนท าเป็นยาดองเหลา้ โดยใส่
เหลา้ขาวพอท่วมยา แช่ทิ้งไว ้7 วนัและคนทุกวนัใหน้ ้ายาสม ่าเสมอ เม่ือครบใหก้รองเอากากยาออก จะได้
น ้ายาดองเหลา้ข้ีเหล็ก แลว้น ามาด่ืมคร้ังละ 1-2 ชอ้นชาก่อนเขา้นอน (ใบ,ดอก) 

20. ช่วยแกล้มข้ึนเบ้ืองสูง เบ้ือบน โลหิตข้ึนเบ้ืองบน ท าใหมี้อาการระส ่าระส่ายในทอ้ง (ฝัก) 
21. ช่วยรักษาหืด (ดอก) 
22. ช่วยรักษาโรคโลหิตพิการ ผายธาตุ (ดอก) 
23. สรรพคุณของข้ีเหล็กช่วยบ ารุงโลหิต (ใบ) 
24. ช่วยขบัโลหิต (แก่น) 
25. ช่วยขบัพิษโลหิต (ไม่ระบุส่วนท่ีใช)้ 
26. แกเ้ลือดก าเดาไหล (ตน้,ไม่ระบุส่วนท่ีใช)้ 
27. ช่วยถ่ายพิษไข ้แกไ้ขก้ลบัซ ้ า แกไ้ขห้นาว ไขผ้ดิส าแดง (ราก) 
28. ช่วยดบัพิษไข ้(เปลือกตน้,ทั้งตน้) 
29. ช่วยแกพ้ิษไขเ้พื่อน ้าดี พิษไขเ้พื่อเสมหะ (เปลือกตน้,ฝัก) 
30. ช่วยแกพ้ิษเสมหะ (ทั้งตน้) 
31. ช่วยก าจดัเสมะหะ (ใบ) 
32. ช่วยขบัมุตกิด กดัเถาดนั กดัเสมหะ และกดัเมือกในล าไส้ (เปลือกฝัก) 
33. ข้ีเหล็กสรรพคุณช่วยแกร้้อนใน (ใบ) 
34. ช่วยท าใหเ้จริญอาหาร (ดอก) 
35. แกอ้าการเบ่ืออาหาร ดว้ยการใชใ้บข้ีเหล็กแหง้ 30 กรัม (หรือใบสด 50 กรัม) น ามาตม้กบัน ้าไวด่ืมก่อน

นอน หรือจะใชใ้บอ่อนท าเป็นยาดองเหลา้ โดยใส่เหลา้ขาวพอท่วมยา แช่ทิ้งไว ้7 วนัและคนทุกวนัให้
น ้ายาสม ่าเสมอ เม่ือครบใหก้รองเอากากยาออก จะไดน้ ้ายาดองเหลา้ข้ีเหล็ก แลว้น ามาด่ืมคร้ังละ 1-2 
ชอ้นชาก่อนเขา้นอน (ใบแหง้,ใบอ่อน) 

36. ช่วยแกอ้าการทอ้งผกู ดว้ยการใชใ้บอ่อน 2-3 ก ามือ หรือแก่นประมาณ 2 องคุลี ประมาณ 3-4 ช้ิน น ามา
ตม้กบัน ้าคร่ึงถว้ยแกว้ เติมเกลือเล็กนอ้ย ใชด่ื้มหลงัต่ืนนอนตอนเชา้หรือก่อนอาหารเชา้คร้ังเดียว (ใบ
อ่อน,แก่น) 

37. ช่วยรักษาโรคบิด (ใบ) 
38. ใชเ้ป็นยาถ่าย ยาระบาย ดว้ยการใชใ้บอ่อน 2-3 ก ามือ หรือแก่นประมาณ 2 องคุลี ประมาณ 3-4 ช้ิน น ามา

ตม้กบัน ้าคร่ึงถว้ยแกว้ เติมเกลือเล็กนอ้ย ใชด่ื้มหลงัต่ืนนอนตอนเชา้หรือก่อนอาหารเชา้คร้ังเดียว (ดอก
,ใบ,แก่น,ล าตน้และก่ิง,เปลือกตน้,ราก,ทั้งตน้) 

39. ช่วยรักษาโรคริดสีดวงทวาร (เปลือกตน้) 
40. สรรพคุณข้ีเหล็กช่วยบ ารุงน ้าดี (ทั้งตน้) 



41. ช่วยขบัปัสสาวะ (ใบ,ล าตน้และก่ิง) 
42. ช่วยรักษาน่ิวในไต (ใบ,ล าตน้และก่ิง) 
43. ช่วยรักษาโรคหนองใน (แก่น,ทั้งตน้) 
44. รักษาแผลกามโรค (ราก,แก่น) 
45. ช่วยแกห้นองใส (แก่น) 
46. ช่วยขบัระดูขาว (ใบ,ล าตน้และก่ิง) 
47. ช่วยฟอกโลหิตในสตรี (ตน้) 
48. ช่วยขบัพยาธิ (ใบ,ดอก) 
49. ช่วยรักษาอาการเหน็บชา (ใบ,ราก) 
50. รากใชท้าแกอ้มัพฤกษใ์หห้ยอ่น (ราก) 
51. ช่วยท าใหเ้ส้นเอ็นหยอ่น (ทั้งตน้) 
52. แกเ้ส้นเอ็นพิการ (เปลือกฝัก) 
53. ช่วยรักษาโรคผวิหนงั (ล าตน้และก่ิง) 
54. ช่วยรักษาโรคหิด (เปลือกตน้) 
55. ช่วยรักษาฝีมะม่วง (ใบ) 
56. ทางภาคใตใ้ชร้ากข้ีเหล็กผสมกบัสารส้ม น ามาทาแผลฝีหนอง (ราก) 
57. ช่วยแกอ้าการฟกช ้า (ราก,ล าตน้และก่ิง) 
58. ประโยชน์ของข้ีเหล็กช่วยแกบ้วม (ไม่ระบุส่วนท่ีใช)้ 
59. ช่วยรักษารังแค ดว้ยการใชด้อกข้ีเหล็กผสมกบัมะกรูดยา่งไฟ 2 ลูก โดยตอ้งยา่งใหมี้รอยไหมท่ี้ผวิมะกรูด

ดว้ย ดว้ยการใชด้อกข้ีเหล็ก 2 ชอ้นโตะ๊ พิมเสน 1 ชอ้นชา น ามาป่ันผสมกนัแลว้เติมน ้าปูนใส 100 cc. ป่ัน
จนเขา้กนั แลว้คั้นกรองเอาแต่น ้า จากนั้นน าน ้ามนัมะกอกเติมผสมเขา้ไปประมาณ 60-100 cc. ผสมจนเขา้
กนัแลว้น ามาหมกัผมทิ้งไวป้ระมาณ 20 นาทีก่อนการสระผมทุกคร้ัง จะช่วยรักษารังแคได ้(ดอก) 

60. ใชท้  าปุ๋ยหมกั (ใบแก่) 
61. ดอกและดอกอ่อนใชรั้บประทานหรือท าเป็นแกงข้ีเหล็กได ้(ดอก) 
 


