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บทคัดย่อ 
  การห้ามเลือดด้วยสมุนไพรเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นการน้าวัชพืชหรือพืชที่มีทั่วไปตาม
ท้องถิ่นมาใช้เป็นประโยชน์ ท้าให้เพ่ิมมูลค่าของวัชพืชได้  สมุนไพรที่มีประโยชน์ในด้านการห้ามเลือด
ที่รู้จักกันเป็นอย่างดี คือใบสาบเสือ ที่มักจะขึ นทั่วไปตามท้องนา  ถนน  แต่ยังมีสมุนไพรอีกชนิดหนึ่ง
ถูกน้ามาใช้ในการห้ามเลือดตามภูมิปัญญาชาวบ้าน คือ ใบฝรั่ง และหญ้าแห้วหมู จากการทดลอง 
พบว่าสารสกัดจากใบฝรั่ง   ที่สกัดหยาบด้วยเอทิลแอลกอฮอล์ 95%    ช่วยท้าให้เลือดแข็งตัวได้เร็ว
กว่าสารสกัดจากใบสาบเสือและหญ้าแห้วหมู ตามล้าดับ โดยสังเกตจากการตกตะกอนของน ้าเลือด ซึ่ง
ตกตะกอนอย่างรวดเร็วและปริมาณสูงในเวลาเพียง 5 นาที  ขณะที่สารสกัดสมุนไพรใบสาบเสือ  ใบ
ฝรั่งและหญ้าแห้วหมูโดยแคลเซียมไฮดรอกไซด์  ตกตะกอนได้เกือบหมดในเวลา 10 นาที  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุวรรณ  เสมศรี (2560) สารสกัดจากใบสาบเสือมีฤทธิ์ในการห้ามเลือดหรือ
การแข็งตัวของเลือดได้และไม่เป็นพิษต่อเซลล์เม็ดเลือดขาวนิวเคลียสเดี่ยวคนปกติ   เมื่อสารสกัดจาก
สมุนไพรทั ง 3 ชนิด ในอัตราส่วนที่เหมาะสม  มาพัฒนาผลิตในรูปแบบของแผ่นเจลห้ามเลือดพบว่า
ลักษณะทั่วไป เปนแผ่นเจลเนื อใสสะอาด มีขนาดความหนา 0.2 เซนติเมตร รัศมีขนาด 7 เซนติเมตร
ปราศจากสิ่งแปลกปลอม ไมมีราปรากฏ ใหเห็นเดนชัด กลิ่น มีกลิ่นที่ดีตามธรรมชาติของสวนประกอบ
ที่ใช  ความคงสภาพไมมีการแยกตัว ทดสอบความเป็นกรดเป็นด่าง พบว่ามีค่าเท่ากับ 6   
 ดังนั นจากการศึกษานี แสดงให้เห็นว่าสมุนไพรทั ง 3 ชนิด มีฤทธิ์ในการห้ามเลือดได้เร็ว
แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและการห้ามเลือดหรือการแข็งตัวของเลือด
ส่วนใหญ่จะเน้นศึกษาใบสาบเสือ แต่จากการศึกษาในครั งนี พบว่าสารสกัดใบฝรั่งและหญ้าแห้วหมู 
เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีฤทธิ์ในการห้ามเลือดหรือการแข็งตัวของเลือดได้ด้วย  ซึ่งเมื่อน้ามาพัฒนาต่อ
ยอดเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นเจลห้ามเลือดก็ท้าให้ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอีกหนึ่งทางเลือกท่ีน่าสนใจในการเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์นั นๆ 
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Abstract 
The objectives of this research were to study the comparison of the effect of 

the extracts of the leaves of Bitter Leaves Guava leaves and Dedication to blood 
coagulation and to develop an appropriate formula for hemostatic gel products from 
herbal extracts.  Population and sample groups of teachers, staff, educational 
personnel Students and students In Tak Fah College of Technology and Management 
And the general public, amount 40 people. The research results are as follows. 

Hemostasis with herbs is a folk wisdom. Is the use of weeds or plants that are 
commonly available locally Can increase the value of weeds.  One of the most well-
known herbs for stopping hemostasis is the leaves of the curd leaves that are 
commonly found on the paddy fields.  But there is another herb that is used to stop 
the bleeding according to folk wisdom which is guava leaves and grass.  From the 
experiment found that the extracts from Which is coarse Helps the blood to clot faster 
By observing the sedimentation of blood Which precipitated rapidly and in high 
quantities in just 2 minutes.  While the extract Almost settling in 10 minutes.  This is 
consistent with the research of Suwannasemri (2017). The extracts from the leaves of 
the leaves are effective in hemostasis or coagulation and are not toxic to normal white 
blood cells, single nucleus.  When the 3 types of herbal extracts in the ratio of guava 
leaf to gel formulation ratio 3:  1 were developed to be produced in the form of 
hemostatic gel cream, the general characteristics Is a clear, clean gel Free of foreign 
matter. There is no visible mold. Strong smell. Natural good smell of the components 
used. Stability without separation. Test for acidity and alkalinity Must be between 6 

Therefore, this study shows that all 3 herbs have a hemostatic effect faster 
than the control.  However, research related to herbs and hemostasis or blood 
coagulation are mainly focused on the study of the leaves of the leaves. But from this 
study found that guava leaf extract Is another plant that has the effect of hemostasis 
or coagulation.  Which, when further developed into a hemostatic gel product, make 
the product an interesting alternative to use that product. 


