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โผงเผง (Senna hirsuta Linn.) ชื่อพื้นเมืองเรียก ขี้เหล็กขน หญ้าสุรินทร์ ชื่อไทยเรียกว่า ดับพิษ
รางจืดต้น อยู่ในวงศ์ LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ลักษณะต้นเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก หรือพืชล้มลุก
ต้นโผงเผง จัดเป็นไม้ล้มลุกหรือไม้พุ่มขนาดเล็ก มีความสูงของต้นประมาณ 2.5-3 เมตร ลาต้นตั้งตรง
มีขน และมีกลิ่นเหม็นเขียว โดยมักพบขึ้นทั่วไปในพื้นที่ริมป่า ตามป่าละเมาะ หรือในพื้นที่เสื่อมโทรม สภาพดิน
เหนียวปนดินลูกรัง เช่น ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดลาปาง เป็นต้น

รูปที่ 1 : ลักษณะของต้นโผงเผง
ใบโผงเผง ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ มีใบย่อยประมาณ 4-5 คู่ โดยคู่บนสุดจะมีใบขนาด
ใหญ่กว่า คู่ล่าง ๆ จะมีขนาดรองลงมา ลักษณะของใบย่อยเป็นรูปไข่ รูปขอบขนาน รูปขอบขนานแกมรูปไข่
หรือเป็นรูปใบหอก มีขนาดกว้างประมาณ 1.7-4.3 เซนติเมตรและยาวประมาณ 3.3-10.8 เซนติเมตร แผ่นใบ
มีขนละเอียดยาวประมาณ 1-1.5 มิลลิเมตร ขึ้นปกคลุมอยู่หนาแน่นทั้งสองด้าน ก้านใบยาวประมาณ 1.7-4.3
เซนติเมตร

รูปที่ 2 : ลักษณะของใบโผงเผง

ดอกโผงเผง ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกมีดอกย่อยประมาณ 2-4 ดอก กลีบดอก
เป็นสีเหลืองสด อับเรณูเป็นสีน้าตาลแกมสีเหลือง ส่วนยอดเกสรเพศเมียเป็นสีเขียวอ่อน ก้านชูเกสรเพศเมียมี
ปุยขนยาวสีขาว

รูปที่ 3 : ลักษณะของดอกโผงเผง
ผลโผงเผง ลักษณะของผลเป็นฝักโค้งเล็กน้อย มีขนละเอียดปกคลุมอยู่หนาแน่น ขอบเป็นสันเหลี่ยม
ภายในผลมีเมล็ดเป็นจานวนมาก เมล็ดเป็นสีม่วงดา มีรูปร่างแบนและมีขนาดกว้างประมาณ 2 มิลลิเมตรและ
ยาวประมาณ 3 มิลลิเมตร

รูปที่ 4 : ลักษณะของผลโผงเผง

โผงเผงมีถิ่นกาเนิดในอเมริกาใต้ ขึ้นกระจายทั่วไปเป็นวัชพืชในเขตร้อนชื้น ในไทยพบทั่วทุกภาค แต่
ไม่หนาแน่นมากนัก สรรพคุณทางยาพื้นบ้านล้านนา ใช้ ใบ ผสมใบหรือรากขางครั่ง บดเป็นผงละเอียด ทาเป็น
ยาลูกกลอน กินแก้ไข้ ชาวเขาเผ่าลีซอ ใช้ทั้งต้น ต้มน้าให้สตรีหลังคลอดดื่ม ยาพื้นบ้านใช้ ราก ฝนน้ากินแก้เบื่อ
เมา(4) จากการสารวจพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ที่ตาบลทุ่งก่อ กิ่งอาเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย โดย
โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พบว่าในชุมชนทุ่งก่อ ยังเป็นชุมชนที่มีวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิม และใช้สมุนไพรในการรักษาโรคบางชนิด ซึ่งเมื่อได้ทาการสารวจพบว่า ผู้เฒ่าผู้แก่ได้ใช้โผงเผงใน
การรักษาโรคตามภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษโดยการใช้ใบสด มาตาให้ละเอียดแล้วนามาพอกหรือ
ทา รักษาอาการแก้คัน ถอนพิษงู ตะขาบ รักษาตุ่มอีสุกอีใส ลดอาการอักเสบของฝี หนอง รักษาโรคกลาก
เกลื้อน ลดอาการปวดที่เกิดจากแมลงสัตว์กัดต่อย แผลจากเชื้อรา ห้ามเลือด ใบสดนามาต้มดื่มเพื่อแก้ไอ ลด
เสมหะในลาคอ รักษาโรคภูมิแพ้(1, 2)
พืชสกุล Senna หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือพืชสกุลขี้เหล็ก เป็นพืชกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตคน
ไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และมีการนาพืชสกุลนี้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวันหลายอย่าง อาทิเช่น ใช้
เป็นยาสมุนไพรรักษาโรคในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ โผงเผง (Senna hirsuta) ขี้เหล็กเลือด (S. timoriensis) ใช้
ประกอบอาหาร เช่ น ขี้ เหล็ ก (S. siamea) ผั กหวานบ้ าน (S. sophera) ชุม เห็ ด เทศ (S. alata) ใช้เ ป็ น
เครื่องดื่มและอาหารว่าง เช่น ชุมเห็ดไทย (S. tora) ขี้เหล็ก มะขามแขก (S. alexandrina) นอกจากนี้ยัง
สามารถน ามาใช้ เ ป็ น เครื่ อ งส าอางและอื่ น ๆ จากการศึ ก ษาวิ จั ย พบว่ า สารสกั ด จากพื ช ในกลุ่ ม นี้ Senna
bicapsularis L. มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ(5) สารสกัดจากใบขี้เหล็กสามารถลดระดับน้าตาลในเลือด(6)
และฤทธิ์ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ชุมเห็ดเทศ (Senna alata (L.) Roxb.) ในส่วนใบและ
ช่อดอกมีสรรพคุณทางสมุนไพรเป็นยาระบาย เมล็ดบรรเทาอาการท้องผูกและรักษาโรคผิวหนัง ใบรักษากลาก
เกลื้อน ฝีและแผลพุพอง ยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคผิวหนังบางชนิด เช่น P. acnes, S. aureus, MRSA และ S.
epidermis (7)

รูปที่ 5 : ยาหม่องโผงเผง

ยาหม่องโผงเผง เป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่พัฒนามาจากภูมิปัญญาการใช้ใบโผงเผงในการรักษาอาการ
ทางผิ ว หนั ง โดยส านั ก วิช าวิท ยาศาสตร์ สุ ขภาพ มหาวิทยาลั ยราชภั ฏ เชี ยงราย ได้ นาใบโผงเผงจากสวน
สาธารณสุขรักษ์สมุนไพร มาทาการสกัดและเป็นส่วนผสมในการทายาหม่องสมุนไพรจากใบโผงเผง เพื่อใช้ใน
รักษาอาการผื่ นคัน ลดอาการปวด อาการแพ้และอาการอักเสบที่เกิดจากแมลงสั ตว์กัดต่อย และต่อยอด
งานวิ จั ย เพื่ อ ศึ กษาสรรพคุ ณ เพิ่ มเติ ม เพื่ อ เพิ่ มมู ล ค่ า ให้ กั บ พื ช จากภู มิ ปัญ ญาท้ อ งถิ่ น อี กทั้ ง การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการทาผลิตภัณฑ์สุขภาพสู่ชุมชน และโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพตาบลนางแล เพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุ
และบุคคลที่สนใจได้นามาใช้และร่วมกันจัดทาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพต่อไป

รูปที่ 6 : การถ่ายทอดสู่ชุมชน

รูปที่ 7 : การพัฒนาผลิภัณฑ์ในห้องปฏิบัติการ
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