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อาการหนา้มืดเป็นลมในผูบ้รจิาคเลอืดและผลต่อการกลบัมาบรจิาคเลอืดซ�้า
อ�ำพร  วงศภ์ทัรนนท ์  กลุวรำ  กติตสิำเรศ   จติมณี  วริตัน ์และ บวร  เขม็ทอง
ภำควชิำเวชศำสตรก์ำรธนำคำรเลอืด คณะแพทยศำสตรศิ์รริำชพยำบำล มหำวทิยำลยัมหดิล

บทคดัย่อ

บทน�ำ การเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้นจากการบริจาคเลอืดเป็นเครือ่งมอืส�าคญัช่วยสรา้งความปลอดภยัและความพงึพอใจใหแ้ก่

ผูบ้ริจาค เลอืดส่งผลใหม้กีารบริจาคเลอืดเพยีงพอต่อความตอ้งการ แมว้า่จะมกีารคดักรองผูบ้ริจาคและมกีารดูแลผูบ้ริจาคเลอืดทัง้

ก่อนและหลงัการเจาะเกบ็เลอืดแลว้พบวา่ยงัคงมผูีบ้ริจาคบางส่วนเกดิอาการหนา้มดืเป็นลม  วตัถุประสงค ์เพือ่ศึกษาอบุตักิารณแ์ละ

ลกัษณะการเกดิอาการหนา้มดืเป็นลมในผูบ้ริจาคเลอืด  วสัดุและวธิกีำร ท�าการศึกษาขอ้มลูการเกดิหนา้มดืเป็นลมในผูบ้ริจาคเลอืดทีพ่บ

ตัง้แต่เดือนมกราคมถงึเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 จากระบบการเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้นจากการบริจาคเลอืดของภาควชิาเวชศาสตรก์าร

ธนาคารเลอืด คณะแพทยศาสตรศิ์ริราชพยาบาล  ผลกำรศึกษำ ในปี พ.ศ. 2561 อบุตักิารณก์ารเกดิอาการหนา้มดืเป็นลมในผูบ้ริจาค

เลอืดเท่ากบั 1,073 (1.85%) ครัง้ในการบริจาคเลอืดครบส่วน 57,903 ครัง้ โดยเป็นอบุตักิารณใ์นผูบ้ริจาคเลอืดครัง้แรก 682 (4.2%) 

ครัง้ในการบริจาคเลอืดแรกทัง้หมด 16,358 ครัง้ และเป็นอบุตักิารณใ์นผูบ้ริจาคเลอืดทีเ่คยบริจาคเลอืด 391 (0.9%) ครัง้ในผูบ้ริจาค

เลอืดทีเ่คยบริจาคเลอืดแลว้ 41,545 ครัง้ มผูีบ้ริจาคเลอืด 34 (0.06%) รายทีม่อีาการหมดสต ิและมผูีบ้ริจาคเลอืด 4 (0.006%) รายได ้

รบับาดเจบ็ ค่าเฉลีย่ของค่าเฉลีย่ความดนัโลหติจากหลอดเลอืดแดงและชพีจรลดลงอย่างมนียัส�าคญัเมือ่ผูบ้ริจาคเลอืดเกดิอาการหนา้

มดืเป็นลม (ค่าเฉลีย่ความดนัโลหติจากหลอดเลอืดแดงจาก 92.9 ± 10.1 เหลอื 73.1 ± 14.4 มลิลเิมตรปรอทในผูบ้ริจาคเลอืดเพศ

ชาย, p < 0.01; จาก 88.2 ± 8.9 เหลอื 72.9 ± 15.5 มลิลเิมตรปรอทในผูบ้ริจาคเลอืดเพศหญงิ, p < 0.01) ผูบ้ริจาคเลอืดทีม่อีาการ

หนา้มดืเป็นลมส่วนมากเป็นผูบ้ริจาคเลอืดครัง้แรก (63.6%) เป็นเพศหญงิ (68.9%) อายนุอ้ยกวา่ 35 ปี (76.1%) และเป็นผูบ้ริจาคใน

หน่วยรบับริจาคเลอืด (60.4%) และจากผูบ้ริจาคเลอืดทีเ่กดิอาการหนา้มดืเป็นลม 1,061 ราย พบวา่มเีพยีง 201 (18.9%) ราย ทีก่ลบั

มาบริจาคเลอืดในปี พ.ศ. 2562  สรุป อาการหนา้มดืเป็นลมเป็นภาวะแทรกซอ้นจากการบริจาคเลอืดทีส่ �าคญัทีอ่าจน�ามาซึง่การบาดเจบ็

จากการพลดัตกหกลม้ โดยเมือ่ผูบ้ริจาคเลอืดมอีาการหนา้มดืเป็นลมค่าเฉลีย่ความดนัโลหติจากหลอดเลอืดแดงและชพีจรลดลงอย่าง

มนียัส�าคญัและมอีตัราการกลบัมาบริจาคเลอืดซ�า้ต�า่หลงัเกดิอาการหนา้มดืเป็นลม การใชร้ะบบการเฝ้าระวงัในผูบ้ริจาคเลอืดท�าใหพ้บ

การเกดิอาการหนา้มดืเป็นลมตัง้แต่ระยะเริม่แรกและช่วยใหผู้บ้ริจาคเลอืดทีม่อีาการหนา้มดืเป็นลมไดร้บัการดูแลไดอ้ย่างทนัท่วงที

ค�ำส�ำคัญ : l ภาวะแทรกซ้อนจากการบริจาคเลือด  l ปฏิกริยาไม่พึงประสงค์จากการบริจาคเลือด  l อาการหน้ามืดเป็นลม

   l การบริจาคเลือด

วำรสำรโลหิตวิทยำและเวชศำสตร์บริกำรโลหิต. 2563;30:157-64.
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Vasovagal reaction in blood donors and the effect on donor retention
Amporn Vongpattaranon, Kulvara Kittisares, Jitmanee Virat and Boworn Khemtong
Department of Transfusion Medicine, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University

Abstract:

Introduction: Donor hemovigilance is an important tool to provide safety and satisfaction to blood donors and 

to maintain sufficient blood donation.  Despite the appropriate donor selection criteria and the proper donor 

care, vasovagal reaction remains to be seen.  Objective: To study the incidence and characteristics of vasovagal 

reactions in whole blood donors.  Materials and Methods: Data from the donor hemovigilance reporting system 

at Siriraj Hospital from January to December 2018 were retrospectively reviewed.  Results: In the year 2018, the 

total incidence of vasovagal reaction were 1,073 (1.85%) in 57,903 whole blood donations, of which 682/16,358  

(4.2%) were the first-time donors and 391/41,545 (0.9%) were the repeated donors.  Thirty-four (0.06%) donors 

experienced loss of consciousness and 4 (0.006%) had injury after vasovagal reaction.  The means of the mean 

arterial pressure (MAP) were significantly decreased when the donors developed vasovagal reaction (from 92.9 

± 10.1 to 73.1 ± 14.4 mmHg in male donors, p < 0.01; from 88.2 ± 8.9 to 72.9 ± 15.5 mmHg in female donors, p 

< 0.01).  The majority of vasovagal reactions occurred in the first-time donors (63.6%), female donors (68.9%), 

donors younger than 35-year-old (76.1%) and donors at the mobile unit (60.4%).  Among the 1,061 donors who 

had vasovagal reaction in the year 2018, there were only 201 (18.9%) donors who returned to donate blood in the 

year 2019.  Conclusion: Vasovagal reaction is a significant complication related to blood donation which can lead 

serious injury from falling.  Significant decrease of MAP and PR were demonstrated when vasovagal reactions 

were detected.  Low return rate was demonstrated among donors with vasovagal reaction.  Implementation of 

the donor vigilance system revealed the vasovagal reactions at early stage and helped the donors with vasovagal 

reactions receive the appropriate managements in time.

Keywords : l Complication related to blood donation  l Donor reaction  l Vasovagal reaction

    l Blood donation
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บทน�า

ระบบกำรเฝ้ำระวงัภำวะแทรกซอ้นจำกกำรบริจำคเลอืดเป็น

เครื่องมอืส�ำคญัช่วยสรำ้งควำมปลอดภยัและควำมพงึพอใจใหแ้ก่

ผูบ้รจิำคเลอืดส่งผลใหม้กีำรบรจิำคเลอืดเพยีงพอต่อควำมตอ้งกำร 

ในกำรบรจิำคเลอืดแมว้ำ่จะมกีำรคดักรองผูบ้รจิำคและมกีำรดูแลผู ้

บรจิำคเลอืดท ัง้ก่อนและหลงักำรเจำะเกบ็เลอืดแลว้พบวำ่ยงัคงมผูี ้

บรจิำคบำงส่วนเกดิอำกำรไมพ่งึประสงคจ์ำกกำรบรจิำคเลอืด โดย

อำกำรไมพ่งึประสงคจ์ำกกำรบรจิำคเลอืดสำมำรถแบง่ออกไดเ้ป็น

สองประเภทใหญ่ คอื ภำวะแทรกซอ้นทีม่อีำกำรและอำกำรแสดง

ท ัว่ไป ไดแ้ก่ อำกำรหนำ้มดืเป็นลม (vasovagal reaction) และ

ภำวะแทรกซอ้นทีม่อีำกำรและอำกำรแสดงเฉพำะที ่ ไดแ้ก่ ภำวะ

แทรกซอ้นที่เกิดขึ้นโดยตรงจำกกำรแทงเขม็เพื่อเจำะเก็บโลหติ 

(needle-related reaction) 

 ส�ำหรบัอำกำรหนำ้มดืเป็นลมเป็นปฏกิริยิำของร่ำงกำยต่อกำร

บรจิำคเลอืดทีท่ �ำใหเ้กดิอำกำรวงิเวยีน หนำ้มดื อ่อนเพลยี หนำ้ซดี 

เหงือ่ออก หมดสต ิหรอืแขนขำเกรง็กระตกุได ้กำรตรวจสญัญำณ

ชพีอำจพบชพีจรชำ้ ควำมดนัโลหติต�ำ่ได ้ทีส่ �ำคญัคอือำกำรเหลำ่นี้จะ

น�ำไปสู่กำรเกดิกำรบำดเจบ็จำกกำรพลดัตกหกลม้หรอือบุตัเิหตรุุน

แรงอืน่ๆ มรีำยงำนอบุตักิำรณอ์ำกำรหนำ้มดืเป็นลมจำกกำรบรจิำค

เลอืดไวใ้นรำยงำนของหลำยประเทศตัง้แต่ 0.87-8.2%1-4 โดยไดม้ี

กำรศึกษำปจัจยัเสีย่งทีม่ผีลต่อกำรเกดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลมไวใ้น

หลำยรำยงำนกำรศึกษำโดยปจัจยัทีม่ผีลต่อกำรเกดิ อำกำรหนำ้มดื

เป็นลม ไดแ้ก่ เพศ อำยุนอ้ย น�ำ้หนกัตวันอ้ย กำรบรจิำคเลอืดเป็น

คร ัง้แรก ควำมดนัโลหติต�ำ่ก่อนกำรบรจิำคเลอืด ประวตัเิคยเกดิ

อำกำรหนำ้มดืเป็นลม1,5- 8  และมหีลำยกำรศึกษำทีแ่สดงถงึผลของ

กำรเกดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลมต่อกำรกลบัมำบรจิำคเลอืดซ�ำ้ พบวำ่

มผีลลดกำรกลบัมำบรจิำคเลอืดซ�ำ้อย่ำงมนียัส�ำคญั6,8 

ส �ำหรบัในประเทศไทยเคยมรีำยงำนกำรเกดิอำกำรหนำ้มดืเป็น

ลมในผูบ้รจิำคเลอืดโดยมอีบุตักิำรณต์ ัง้แต่รอ้ยละ 2.52 ถงึรอ้ย

ละ 14.689-11 อย่ำงไรกด็ ียงัไมเ่คยมรีำยงำนทีไ่ดจ้ำกระบบกำรเฝ้ำ

ระวงัทีร่ะบถุงึอำกำรหมดสตแิละกำรเปลีย่นแปลงควำมดนัโลหติและ

ชพีจร ซึง่บง่ถงึควำมรุนแรงของอำกำรหนำ้มดืเป็นลมอย่ำงเป็นรูป

ธรรม รวมถงึผลต่อกำรกลบัมำบรจิำคเลอืดหลงัจำกเกดิอำกำรหนำ้

มดืเป็นลม ดงันัน้ในกำรศึกษำนี้จงึมุง่จะแสดงอบุตักิำรณ ์ลกัษณะ

ของกำรเกดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลม อำกำรและกำรเปลีย่นแปลงควำม

ดนัโลหติในผูบ้รจิำคเลอืด และผลต่อกำรกลบัมำบรจิำคเลอืดหลงั

จำกเกดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลมโดยอำศยัขอ้มลูในระบบกำรเฝ้ำระวงั

ภำวะแทรกซอ้นจำกกำรบรจิำคเลอืด (donor hemovigilance) 

ของธนำคำรเลอืดโรงพยำบำลศิรริำช ซึง่ไดม้กีำรจดัท�ำไวอ้ย่ำงเป็น

ระบบเพือ่ตดิตำมและดูแลภำวะแทรกซอ้นจำกกำรบรจิำคเลอืด

วสัดแุละวธิกีาร

การเฝ้าระวงัภาวะแทรกซอ้นจากการบรจิาคเลอืด

เจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตังิำนหอ้งรบับรจิำคเลอืด ภำควชิำเวชศำสตรก์ำร

ธนำคำรเลอืด คณะแพทยศำสตรศิ์รริำชพยำบำล มหำวทิยำลยัมหดิล 

จะไดร้บักำรอบรมและทดสอบ (training and competency test-

ing) ใหส้ำมำรถใหค้�ำแนะน�ำในกำรปฏบิตัติวัเพือ่ป้องกนัอำกำรไม่

พงึประสงคจ์ำกกำรบรจิำคเลอืด รวมถงึกำรสงัเกตอำกำร ใหก้ำร

ดูแลเบื้องตน้ และรำยงำนภำวะแทรกซอ้นจำกกำรบรจิำคเลอืด ใน

กำรปฏบิตังิำนเพือ่รบับรจิำคเลอืดทีห่อ้งรบับรจิำคเลอืดและทีห่น่วย

รบับรจิำคเลอืด (mobile unit) โดยจะมพียำบำลทีไ่ดผ่้ำนกำรฝึก

อบรมในกำรดูแลผูบ้รจิำคเลอืดทีม่อีำกำรไม่พงึประสงคจ์ำกกำร

บรจิำคเลอืดและแพทยร่์วมปฏบิตังิำนในทกุหน่วยรบับรจิำคเลอืด

ผูท้ีป่ระสงคจ์ะบรจิำคเลอืดทกุคนจะไดร้บัเอกสำรชี้แจงขอ้มลู

และค�ำแนะน�ำจำกเจำ้หนำ้ทีเ่กี่ยวกบักำรเตรยีมตวัเพือ่มำบรจิำคเลอืด 

ข ัน้ตอนกำรบรจิำคเลอืด ขอ้แนะน�ำในกำรปฏบิตัติวัเพือ่ป้องกนัอำกำร

ไมพ่งึประสงคจ์ำกกำรบรจิำคเลอืด อำกำรและกำรปฏบิตัติวัเมือ่เกดิ

อำกำรไมพ่งึประสงคจ์ำกกำรบรจิำคเลอืด ในกระบวนกำรสมัภำษณ์

ประวตัแิละตรวจร่ำงกำย เจำ้หนำ้ทีป่ฏบิตังิำนจะคดักรองผูบ้รจิำค

เลอืดทีม่คีวำมเสีย่งสูงทีจ่ะเกดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลม โดยอำ้งองิเกณฑ์

กำรรบับรจิำคเลอืดตำมมำตรฐำนธนำคำรเลอืดและงำนบรกิำรโลหติ

ของศูนยบ์รกิำรโลหติแห่งชำต ิสภำกำชำดไทย12  เป็นส�ำคญั ก่อน

บรจิำคเลอืดผูบ้รจิำคเลอืดจะตอ้งดืม่น�ำ้ โดยไดจ้ดัเตรยีมน�ำ้ดืม่ใส่

แกว้ปรมิำตร 200 มลิลลิติรไวใ้หผู้บ้รจิำคทกุรำย ระหวำ่งเจำะเกบ็

เลอืดจะมเีจำ้หนำ้ทีดู่แล สอบถำมและสงัเกตอำกำรผดิปกต ิโดยมี

อตัรำเจำ้หนำ้ที ่1 คน ดูแลผูบ้รจิำคเลอืด 2 รำย หลงักำรเจำะเกบ็

เลอืดผูบ้รจิำคเลอืดจะตอ้งนอนพกัทีเ่ตยีงรบับรจิำคเลอืดอย่ำงนอ้ย 

5 นำท ีและอยู่ในบรเิวณทีดู่แลหลงับรจิำคเลอืด (refreshment 

area) ต่ออย่ำงนอ้ย 15 นำท ีเพือ่สงัเกตอำกำรหนำ้มดืเป็นลมและ

รบัประทำนของวำ่งและเครื่องดืม่

หำกผูบ้รจิำครำยใดเกดิอำกำรไมพ่งึประสงคจ์ำกกำรบรจิำคเลอืด 

จะไดร้บักำรดูแลจำกเจำ้หนำ้ทีห่อ้งรบับรจิำคเลอืดทีไ่ดร้บัมอบหมำย

จ�ำเพำะในกำรดูแลผูบ้รจิำคเลอืดทีม่อีำกำรไมพ่งึประสงคจ์ำกกำร

บรจิำคเลอืดตำมข ัน้ตอนทีร่ะบใุนระเบยีบปฏบิตั ิในผูบ้รจิำคเลอืดที่

มอีำกำรหนำ้มดืเป็นลมจะตอ้งไดร้บักำรตดิตำมควำมดนัโลหติและ

ชพีจรทกุ 15 นำทจีนกลบัเป็นปกต ิ และเจำ้หนำ้ทีผู่ดู้แลจะตอ้ง

กรอกแบบบนัทกึอำกำรไมพ่งึประสงคห์รอืภำวะแทรกซอ้นจำกกำร

บรจิำคเลอืดและส่วนประกอบของเลอืด และตดิตำมอำกำรทำง

โทรศพัทใ์นวนัรุ่งขึ้นและรำยงำนไปยงัแพทยธ์นำคำรเลอืด แพทย์

ธนำคำรเลอืดจะใหก้ำรวนิิจฉยั พจิำรณำวำ่ผูบ้รจิำคสำมำรถกลบัมำ 

บรจิำค เลอืดไดอ้กีหรอืไม ่และรวบรวมขอ้มลูเพือ่รำยงำนขอ้มลูเขำ้
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สู่ระบบกำรเฝ้ำระวงัภำวะแทรกซอ้นจำกกำรบรจิำคเลอืด (donor 

hemovigilance) 

การเกบ็ขอ้มูลการเกดิอาการหนา้มืดเป็นลมในผูบ้รจิาคเลอืด

ท�ำกำรศึกษำยอ้นหลงัในผูบ้รจิำคเลอืดทีม่ำบรจิำคเลอืดตัง้แต่

วนัที ่1 มกรำคม พ.ศ. 2561 ถงึวนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2561  

โดยอำศยักำรศึกษำขอ้มลูประวตั ิ อำกำรและอำกำรแสดง กำร

วนิิจฉยัและวธิกีำรรกัษำจำกฐำนขอ้มลูทำงอเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ชใ้น

งำนรบับรจิำคเลอืดของภำควชิำเวชศำสตรก์ำรธนำคำรเลอืด คณะ

แพทยศำสตรศิ์รริำชพยำบำล มหำวทิยำลยัมหดิล แบบบนัทกึอำกำร

ไมพ่งึประสงคห์รอืภำวะแทรกซอ้นจำกกำรบรจิำคเลอืดและส่วน

ประกอบของเลอืด เวชระเบยีนผูป่้วยนอกและเวชระเบยีนผูป่้วย

ในของผูบ้รจิำคเลอืดทีถ่กูส่งตวัเพือ่กำรรกัษำต่อ โดยอตัรำกำร 

กลบัมำบรจิำคเลอืด (donor retention) พจิำรณำจำกสดัส่วนของ

ผูบ้รจิำคเลอืดทีเ่กดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลมในปี พ.ศ. 2561 ทีก่ลบั

มำบรจิำคเลอืดไดส้ �ำเรจ็ในปี พ.ศ. 2562

การวเิคราะหท์างสถติิ

ใชก้ำรอธบิำยลกัษณะประชำกรทีเ่ป็นตวัแปรเชงิคุณภำพควำมถี่

และรอ้ยละ ส่วนตวัแปรเชงิปรมิำณ เช่น น�ำ้หนกัและค่ำควำมเขม้

ขน้ของฮโีมโกลบนิน�ำเสนอดว้ยค่ำเฉลีย่และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน 

กำรเปรยีบเทยีบควำมดนัโลหติและชพีจรก่อนกำรบรจิำคเลอืดและ

หลงับรจิำคเลอืดของผูบ้รจิำคเลอืดทีเ่กดิใช ้paired t-test โดยมี

นยัส�ำคญัทำงสถติเิมือ่ค่ำ p นอ้ยกวำ่ 0.05

ผลการศึกษา

ในปี พ.ศ. 2561 มผูีบ้รจิำคเลอืดเลอืดครบส่วน 57,903 รำย 

เป็นเพศชำย 32,085 (56.2 %) รำย เพศหญงิ  25,818 (45.2%) 

รำย พบกำรเกดิอำกำรหนำ้มดืป็นลมจำกกำรบรจิำคเลอืดท ัง้หมด 

1,073 (1.85%) คร ัง้ในผูบ้รจิำคเลอืด 1,061 รำย โดยมผูีบ้รจิำค

เลอืดทีม่ำบรจิำคซ�ำ้ในปีเดยีวกนัแลว้เกดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลมซ�ำ้ 

12 รำย พบกำรเกดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลมในเพศชำย 320 (1.0%) 

คร ัง้ ในเพศหญงิ 753 (2.9%) คร ัง้ และพบวำ่เป็นผูบ้รจิำคเลอืด

ครัง้แรก 682 (4.2%) คร ัง้  และผูบ้รจิำคทีเ่คยบรจิำคเลอืดแลว้ 

391 (0.9%) คร ัง้ ดงัแสดงใน Table 1  โดยเมือ่แยกกลุม่ย่อยลง

ไปพบวำ่เป็นกำรเกดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลมในผูท้ีเ่คยบรจิำคเลอืด 

2-5 คร ัง้ 306 (28.8%) คร ัง้ และในผูท้ีเ่คยบรจิำคเลอืดมำกกวำ่ 5 

คร ัง้ 82 (7.6%) คร ัง้ เมือ่เกดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลมพบวำ่ ตอ้งหยุด

กำรเจำะเกบ็เลอืดจำกผูบ้รจิำคเลอืดท�ำใหไ้มส่ำมำรถเจำะเลอืดได ้

ครบปรมิำณทีก่ �ำหนดจ�ำนวน 290 (27.03%) คร ัง้แยกเป็นผูบ้รจิำค

Table 1  Characteristics of blood donors with vasovagal reaction

Variables First-time donors (n = 682) Repeated donors (n = 391) Total (n = 1,073)

VVR incidence

Total whole blood donation 16,358 41,545 57,903

VVR, n 682 391 1,073

VVR rate, % 4.2 0.9 1.85

VVR with unsuscessful collection, n(%) 203 (29.8) 87 (22.3) 290 (27.0)

Sex, n (%)

Male 212 (31.1) 108  (27.6) 320 (29.8)

Female 470 (68.9) 283 (72.4) 753 (70.2)

Age, years, n(%)

17-20 226 48 274 (25.5)

21-35 340 203 543 (50.6)

36-50 100 113 213 (19.9)

>50 16 27 43 (4.0)

Weight, kg, mean±SD 61.0 ± 11.1 61.5 ± 10.7 61.2 ± 10.9

Hb, g/dL, mean±SD 13.94 ± 1.17 13.89 ± 1.10 13.92 ± 1.15

Symptom

Nausea/Vomitting, n(%) 250 (36.7) 158 (40.4) 408 (38.0)

LOC, n(%) 20 (2.9) 14 (3.6) 34 (3.1)

Injury, n(%) 3 (0.4) 1 (0.3) 4 (0.4)

VVR = vasovagal reaction;   LOC = loss of conciousness;   NA =  not applicable
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Table 2  Difference of  MAP and PR between before blood donation and when donor developed VVR

Variables
Male Female

Before
donation

At VVR
Mean

difference
p

Before
donation

At VVR
Mean

difference
p

MAP, mmHg,

mean ± SD

92.9 ± 10.1 73.1 ± 14.4

(min 39.7)

19.8 < 0.01 88.2 ± 8.9 72.9 ± 15.5

(min 34.0)

15.3 < 0.01

PR, bpm,

mean ± SD 

81.8 ± 11.4 71.8 ± 14.5

(min 41)

10.1 < 0.01 81.5 ± 10.6 71.6 ± 15.0

(min 40)

14.9 < 0.01

MAP = mean arterial pressure;   PR = pulse rate;   VVR = vasovagal reaction;   bpm = beat per minute;   SD = standard 

deviation

คร ัง้แรก 203 (18.92%) คร ัง้ และผูบ้รจิำคทีเ่คยบรจิำคเลอืดแลว้ 

87 (8.11%) คร ัง้ นอกจำกนัน้พบวำ่ อำกำรหนำ้มดืเป็นลม 817 

(76.1%) คร ัง้ เกดิในผูบ้รจิำคทีอ่ำยุนอ้ยกวำ่หรอืเท่ำกบั 35 ปี โดย  

274 (25.5%) คร ัง้เกดิในผูบ้รจิำคอำยุนอ้ยกวำ่หรอืเท่ำกบั 20 ปี ผู ้

บรจิำคทีม่อีำกำรหนำ้มดืเป็นลมมนี�ำ้หนกัเฉลีย่ 61.2 ± 10.9 กโิลกรมั 

และมคีวำมเขม้ขน้ของฮโีมโกลบนิ 13.92 ± 1.15กรมัต่อเดซลิติร

เมื่อศึกษำถงึอำกำรและอำกำรแสดงของผูบ้ริจำคเลอืดที่มี

อำกำรหนำ้มดืเป็นลมพบวำ่ กำรเกดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลม 408 

(38.0%) คร ัง้มอีำกำรคลืน่ไสอ้ำเจยีนร่วมดว้ย และพบวำ่มผูีบ้รจิำค

เลอืด 34 รำยมอีำกำรหมดสต ิ (loss of consciousness) คดิ

เป็นอบุตักิำรณข์องอำกำรหนำ้มดืเป็นลมทีม่อีำกำรหมดสตเิท่ำกบั 

รอ้ยละ 0.06  และมผูีบ้รจิำคเลอืดทีเ่กดิอบุตัเิหตจุำกกำรเกดิอำกำร

หนำ้มดืเป็นลม 4 (0.4%) รำย โดยท ัง้ 4 รำยมอีำกำรหมดสตร่ิวม

ดว้ย คดิเป็นอบุตักิำรณข์องอำกำรหนำ้มดืเป็นลมทีม่อีำกำรหมด

สตแิละเกดิอบุตัเิหตเุท่ำกบัรอ้ยละ 0.007 ขณะเกดิอำกำรผูบ้รจิำค

เลอืดทีเ่กดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลมมค่ีำเฉลีย่ควำมดนัโลหติจำกหลอด

เลอืดแดง (mean arterial pressure, MAP)  และชพีจร (pulse 

rate, PR) ลดลงอย่ำงมนียัส�ำคญั  โดยในผูบ้รจิำคเลอืดเพศชำย

พบวำ่ค่ำเฉลีย่ของค่ำเฉลีย่ควำมดนัโลหติจำกหลอดเลอืดแดงลด

ลงจำก 92.9 ± 10.1 มลิลเิมตรปรอทก่อนบรจิำคเลอืดเหลอื 73.1  

± 14.4 มลิลเิมตรปรอทขณะทีเ่กดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลมโดยมค่ีำ 

p < 0.01 และค่ำเฉลีย่ควำมแตกต่ำงของควำมดนัโลหติจำกหลอด

เลอืดแดง (mean difference of MAP) ก่อนบรจิำคเลอืดและขณะ

ทีเ่กดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลมเท่ำกบั 19.8 มลิลเิมตรปรอท และค่ำ

เฉลีย่ของชพีจรลดลงจำก 81.8 ± 11.4  คร ัง้ต่อนำทเีหลอื 71.8 ± 

14.5 คร ัง้ต่อนำทขีณะทีเ่กดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลมโดยมค่ีำ p < 0.01 

ส่วนในผูบ้รจิำคเลอืดเพศหญงิพบวำ่ค่ำเฉลีย่ของค่ำเฉลีย่ควำมดนั

โลหติจำกหลอดเลอืดแดงลดลงจำก 88.2 ± 8.9 มลิลเิมตรปรอท

ก่อนบรจิำคเลอืดเหลอื 72.9 ± 15.5 มลิลเิมตรปรอทขณะทีเ่กดิ

อำกำรหนำ้มดืเป็นลมโดยมค่ีำ p < 0.01 และค่ำเฉลีย่ควำมแตก

ต่ำงของควำมดนัโลหติจำกหลอดเลอืดแดง (mean difference 

of MAP) ก่อนบรจิำคเลอืดและขณะทีเ่กดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลม

เท่ำกบั 15.3 มลิลเิมตรปรอท และค่ำเฉลีย่ของชพีจรลดลงจำก 

81.5 ± 10.6  คร ัง้ต่อนำทเีหลอื 71.6 ± 15.0 คร ัง้ต่อนำทขีณะที่

เกดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลมโดยมค่ีำ p < 0.01 ดงัแสดงใน Table 2

เมือ่แจกแจงตำมสถำนทีร่บับรจิำคเลอืดพบวำ่ ทีห่อ้งรบับรจิำค

เลอืด โรงพยำบำลศิรริำช ซึง่เปิดท�ำกำรทกุวนั  วนัจนัทรถ์งึวนั

ศุกรเ์ปิดเวลำ 8.30 น.ถงึ 18.30 น. วนัเสำรแ์ละวนัอำทติยเ์ปิด

เวลำ 8.30 น.ถงึ 16.30 น. มผูีบ้รจิำคเลอืดครบส่วน 40,110 รำย 

เกดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลม 425 (1.0%) คร ัง้ เมือ่แยกตำมช่วงเวลำ

พบวำ่ผูบ้รจิำคเลอืดอำกำรหนำ้มดืเป็นลมในหอ้งรบับรจิำคเลอืดใน

ช่วงเชำ้ (8.30 น. ถงึ 11.00 น.) 74 (17.4%) คร ัง้  ช่วงกลำงวนั 

(11.01 น. ถงึ 13.00 น.) 111 (26.1%) คร ัง้  ในช่วงบำ่ย (13.01 

น. ถงึ 16.30 น.) 220 (51.8%) คร ัง้ และนอกเวลำรำชกำร (16.01 

น. ถงึ 18.30 น.) 20 (4.7%) คร ัง้  ส่วนทีห่น่วยรบับรจิำคเลอืดมผูี ้

บรจิำคเลอืดครบส่วน 17,793 รำย เกดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลม 648 

(3.6%) คร ัง้ ดงัแสดงใน Table 3 เมือ่พจิำรณำตำมบรเิวณของ

สถำนทีร่บับรจิำคเลอืดทีพ่บผูบ้รจิำคเลอืดเกดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลม 

พบวำ่อำกำรหนำ้มดืเป็นลมพบทีเ่ตยีงรบับรจิำคเลอืด 917 (85.5%) 

คร ัง้ พบทีบ่รเิวณทีดู่แลหลงับรจิำคเลอืด 91 (8.5%) คร ัง้ และพบ

นอกสถำนทีร่บับรจิำคเลอืดกลำ่วคอืผูบ้รจิำคเลอืดเกดิอำกำรหนำ้

มดืเป็นลมหลงัออกจำกสถำนทีร่บับรจิำคเลอืดไปแลว้ 65 (6.1%) 

คร ัง้ คดิเป็นอบุตักิำรณร์อ้ยละ 0.1 ดงัแสดงใน Figure 1

ในผูบ้รจิำคเลอืดทีเ่กดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลมในปี พ.ศ. 2561 

จ�ำนวน 1,061 รำย พบวำ่มผูีบ้รจิำคเลอืดเพยีง 201 (18.9%) รำย

ทีก่ลบัมำบรจิำคเลอืดซ�ำ้ในปี พ.ศ. 2562
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Table 3  Incidence of vasovagal reaction in blood donor at Siriraj Hospital in the year 2018

Variables Blood center Mobile unit Total

VVR incidence

Total whole blood donation 40,110 17,793 57,903

VVR, n 425 648 1,073

VVR rate, % 1.0 3.6 1.85

Area

Donation bed 356 (83.8) 561 (86.6) 917 (85.5)

Refreshment area 28 (6.6) 63 (9.6) 91 (8.5)

Offsite 41 (9.6) 24 (3.7) 65 (6.1)

Period

8:30-11:00 74 (17.4) 108 (16.7) 182 (17.0)

11:01 -13:00 111 (26.1) 220 (34.0) 331 (30.8)

13:01-16:30 220 (51.8) 320 (49.4) 540 (50.3)

16:31 -18:30 20 (4.7) NA 20 (1.9)

VVR = vasovagal reaction

Figure 1  Comparison of vasovagal reactions by blood collection facility and area at Siriraj Hospital in the year 2018

วจิารณ์

แมว้ำ่อำกำรหนำ้มดืเป็นลมจะเป็นสิง่ทีเ่กดิขึ้นไดใ้นผูบ้รจิำคเลอืด

แต่กำรคดักรองผูบ้รจิำคเลอืดอย่ำงถกูตอ้ง กำรใหค้�ำแนะน�ำและกำร

ดูแลผูบ้รจิำคเลอืดท ัง้ก่อนและหลงักำรเจำะเกบ็เลอืดอย่ำงเหมำะ

สม และกำรเฝ้ำระวงัและสงัเกตอำกำรและอำกำรแสดงของอำกำร

หนำ้มดืเป็นลมอย่ำงถีถ่ว้น รวมถงึกำรรำยงำนภำวะแทรกซอ้นจำก

กำรบรจิำคเลอืดอย่ำงถกูตอ้งและเป็นระบบเพือ่น�ำขอ้มลูมำพฒันำ

แนวทำงกำรปฏบิตังิำน สิง่เหลำ่นี้ เป็นสิง่ส �ำคญัในระบบกำรเฝ้ำระวงั

ภำวะแทรกซอ้นจำกกำรบรจิำคเลอืดทีจ่ะสำมำรถป้องกนักำรเกดิ

อำกำรหนำ้มดืเป็นลมใหเ้กดิขึ้นนอ้ยทีสุ่ด รวมถงึสำมำรถตรวจ

พบผูบ้ริจำคเลอืดทีม่อีำกำรหนำ้มดืเป็นลมไดต้ ัง้แต่อำกำรยงัไม่

รุนแรงและสำมำรถใหก้ำรดูแลรกัษำไดอ้ย่ำงทนัท่วงท ี ท�ำใหล้ด

กำรเกิดอำกำรหนำ้มดืเป็นลมที่มอีำกำรหมดสติหรืออำกำรรุน

แรงอืน่ๆ และลดโอกำสทีผู่บ้รจิำคเลอืดจะบำดเจบ็จำกกำรพลดั

ตกหกลม้หรืออุบตัิเหตุอื่นอนัสบืเน่ืองมำจำกอำกำรหนำ้มดืเป็น

ลม กลไกเหลำ่นี้ เป็นเครื่องมอืส�ำคญัทีท่ �ำใหผู้บ้รจิำคเลอืดรูส้กึ

ปลอดภยัและม ัน่ใจทีจ่ะบริจำคเลอืดซึง่จะส่งผลใหม้กีำรบริจำค

เลอืดเพยีงพอต่อควำมตอ้งกำร
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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบ์รกิารโลหติ  ปีที ่30  ฉบบั ที ่2  เมษายน-มถินุายน 2563

จำกผลกำรศึกษำพบวำ่อบุตักิำรณข์องกำรเกดิอำกำรหนำ้มดืเป็น

ลมในผูบ้รจิำคเลอืดทีห่อ้งรบับรจิำคเลอืดและหน่วยรบับรจิำคเลอืด

ของภำควชิำเวชศำสตรก์ำรธนำคำรเลอืด คณะแพทยศำสตรศิ์รริำช

พยำบำล มหำวทิยำลยัมหดิล ในปี พ.ศ. 2562 เท่ำกบัรอ้ยละ 1.85 

ซึง่นอ้ยกวำ่กำรศึกษำอืน่ๆ ในประเทศไทย ท ัง้น้ีในกำรศึกษำของ

พมิล เชี่ยวศิลป์ และคณะ11 ซึง่รำยงำนอตัรำของกำรเกดิอำกำรเป็น

ลม (VVR) ไวท้ีร่อ้ยละ 14.68 และกำรศึกษำของสุมรวด ีมสุกิพนัธ ์

และคณะ9  ไดร้ำยงำนอบุตักิำรณป์ฏกิริยิำ vasovagal reaction 

(VVR) ไวท้ีร่อ้ยละ 12.3 เป็นรำยงำนทีไ่ดจ้ำกกำรใหผู้บ้รจิำคเลอืด

ตอบแบบสอบถำมยอ้นหลงัและสมัภำษณท์ำงโทรศพัทย์อ้นหลงั ซึง่

ผูส้นใจตอบแบบสอบถำมอำจเป็นผูท้ีม่อีำกำรผดิปกตหิลงับรจิำค

เลอืดมำกกวำ่ผูบ้รจิำคเลอืดทีม่อีำกำรปกตดิ ีหรอือำจเกดิจำกเป็นกำร

สอบถำมยอ้นหลงัท�ำใหส้ำมำรถรวบรวมผูบ้รจิำคเลอืดทีเ่กดิอำกำร

หนำ้มดืเป็นลมท ัง้ในบรเิวณสถำนทีร่บับรจิำคเลอืดและทีเ่กดิอำกำร

หลงับรจิำคเลอืดไปแลว้จงึพบอบุตักิำรณม์ำกกวำ่ ส่วนในกำรศึกษำ

ของ กฤศธร องคต์ลิำนนท ์และคณะ10 ไดร้ำยงำนอบุตักิำรณก์ำร

เกดิ vasovagal reaction (VVR) ไวท้ีร่อ้ยละ 2.52 โดยเป็นกำร

เกบ็ขอ้มลูโดยกำรเฝ้ำระวงัและรำยงำนกำรเกดิภำวะแทรกซอ้นจำก

กำรบรจิำคเลอืดพบวำ่มอีบุตักิำรณใ์กลเ้คยีงกบักำรศึกษำนี้ รวมถงึ

ยงัพบวำ่อำกำรหนำ้มดืเป็นลมพบทีห่น่วยเคลือ่นทีม่ำกกวำ่ทีส่ถำนที่

รบับรจิำคโลหติแบบถำวรเช่นเดยีวกนัในอบุตักิำรณท์ีใ่กลเ้คยีงกนั

กลำ่วคอืรอ้ยละ 3.6-3.7 ทีห่น่วยเคลือ่นทีแ่ละรอ้ยละ 1 ทีส่ถำน

ทีร่บับรจิำคโลหติแบบถำวร

ในกำรศึกษำนี้พบกำรเกดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลมมำกทีสุ่ดบรเิวณ

เตยีงรบับรจิำคเลอืดเท่ำกบัรอ้ยละ 85.5  ซึง่เป็นกำรตรวจพบจำก

กำรเฝ้ำระวงัและสงัเกตของเจำ้หนำ้ทีท่ีป่ฏบิตังิำนรบับรจิำคเลอืด 

ซึง่ท �ำใหใ้หก้ำรดูแลรกัษำไดอ้ย่ำงรวดเรว็ต ัง้แต่อำกำรยงัไมรุ่นแรง 

จงึท�ำใหใ้ชเ้วลำไมน่ำนทีจ่ะท�ำใหผู้บ้รจิำคเลอืดหำยจำกอำกำรและ

กลบัสู่ภำวะปกต ิและสำมำรถใหก้ำรดูแลไดท้ีเ่ตยีงรบับรจิำคเลอืด

ซึง่ปลอดภยัจำกกำรหกลม้จำกท่ำยนื หรอืกำรนัง่ตวัตรงบนเกำ้อี้ซึง่

อำจท�ำใหเ้กดิกำรบำดเจบ็จำกศีรษะกระแทกพื้นและเป็นอนัตรำย

รุนแรงได ้ อกีท ัง้เตยีงรบับรจิำคเลอืดยงัสำมำรถปรบัใหศี้รษะต�ำ่

ขำสูงช่วยเพิม่กำรไหลเวยีนเลอืดกลบัสู่ส่วนกลำง ท�ำใหผู้บ้รจิำค

เลอืดหำยจำกอำกำรไดเ้รว็ ไมพ่ฒันำไปสู่อำกำรทีรุ่นแรงขึ้น เช่น

หมดสต ิ แต่อย่ำงไรกต็ำม ยงัมผูีบ้รจิำคเลอืดอกี 65 รำยซึง่คดิ

เป็นอบุตักิำรณร์อ้ยละ  0.1 ทีไ่ปเกดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลมหลงัออก

จำกสถำนทีร่บับรจิำคเลอืดไปแลว้ ซึง่เป็นกลุม่ทีม่คีวำมเสีย่งทีจ่ะ

เกดิอำกำรรุนแรงและกำรบำดเจบ็จำกอบุตัเิหตมุำกทีสุ่ด ดงันัน้เป้ำ

หมำยเบื้องตน้ของกำรจดัท�ำระบบกำรเฝ้ำระวงัภำวะแทรกซอ้นจำก

กำรบรจิำคเลอืดคอื จะตอ้งลดกำรเกดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลมหลงั

ออกจำกสถำนทีร่บับรจิำคเลอืดไปแลว้เป็นส�ำคญั

เมือ่ผูบ้รจิำคเลอืดมอีำกำรหนำ้มดืเป็นลม ค่ำเฉลีย่ควำมดนั

โลหติจำกหลอดเลอืดแดงและชพีจรลดลงอย่ำงมนียัส�ำคญั ท ัง้

โดยค่ำเฉลีย่ควำมดนัโลหติจำกหลอดเลอืดแดงลดลงมำกถงึ 19.8 

มลิลเิมตรปรอทในเพศชำยและ 15.3 มลิลเิมตรปรอทในเพศหญงิ 

ดงันัน้จงึอำจน�ำขอ้มลูนี้มำใชใ้นกำรปฏบิตัเิพือ่เฝ้ำระวงักำรเกดิอำกำร

หนำ้มดืเป็นลมโดยท�ำกำรวดัควำมดนัโลหติหลงักำรเจำะเกบ็เลอืด

ก่อนลกุออกจำกเตยีงบรจิำคเลอืดทกุรำย หำกผูบ้รจิำคเลอืดรำยใด

มค่ีำเฉลีย่ควำมดนัโลหติจำกหลอดเลอืดแดงลดลงกค็วรใหพ้กับน

เตยีงบรจิำคเลอืดจนกวำ่ควำมดนัโลหติจะเป็นปกต ิอย่ำงไรกด็คีวร

มกีำรศึกษำเพิม่เตมิถงึประสทิธภิำพของกำรเฝ้ำระวงัดว้ยวธินีี้ ต่อไป 

ผูบ้รจิำคเลอืดทีม่อีำกำรหนำ้มดืเป็นลมส่วนมำกเป็นผูบ้รจิำค

เลอืดคร ัง้แรก เป็นเพศหญงิ อำยุนอ้ยกวำ่ 35 ปี ซึง่ตรงกบัขอ้มลู

ในหลำยกำรศึกษำทีไ่ดเ้คยรำยงำนไว ้1,5-8  ดงันัน้ผูป่้วยกลุม่นี้จงึ

ควรเป็นกลุม่ทีไ่ดร้บักำรเฝ้ำระวงัและตดิตำมเป็นพเิศษเพือ่ทีจ่ะได ้

ตรวจพบและใหก้ำรดูแลไดอ้ย่ำงทนัท่วงทก่ีอนทีจ่ะมอีำกำรรุนแรง

หรอืเกดิกำรบำดเจบ็จำกอบุตัเิหตุ

หลงัจำกผูบ้รจิำคเกดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลม อตัรำกำรกลบัมำ 

บรจิำคเลอืดมเีพยีงรอ้ยละ 18.9 โดยเมือ่เทยีบกบัอตัรำกำรกลบั

มำบรจิำคเลอืดซ�ำ้ของผูบ้รจิำคเลอืดปกตใินสถำบนัเดยีวกนัทีไ่ด ้

รำยงำนไวใ้นกำรศึกษำของกลุวรำ กติตสิำเรศ และคณะ13 ซึง่มี

สูงถงึรอ้ยละ 60.9 โดยบำงส่วนแพทยธ์นำคำรเลอืดไดใ้หก้ำรวนิิจฉยั 

และพจิำรณำแลว้วำ่ผูบ้รจิำคไมส่ำมำรถกลบัมำบรจิำคเลอืดไดอ้กี 

และบำงส่วนเป็นผลมำจำกควำมรูส้กึไมป่ลอดภยั ไมสุ่ขสบำยใน

กำรบรจิำคเลอืด ดงันัน้หำกสำมำรถป้องกนัใหเ้กดิอำกำรหนำ้มดื

เป็นลมใหเ้กดินอ้ยทีสุ่ดและเฝ้ำระวงัเพือ่ทีจ่ะไดต้รวจพบและใหก้ำร

ดูแลไดอ้ย่ำงทนัท่วงทตี ัง้แต่อำกำรไมรุ่นแรงจงึเป็นกำรท�ำใหผู้บ้รจิำค

ม ัน่ใจถงึควำมปลอดภยัทีจ่ะกลบัมำบรจิำคเลอืด 

สรุป

อำกำรหนำ้มดืเป็นลมเป็นภำวะแทรกซอ้นจำกำรบรจิำคเลอืดที่

ส �ำคญัทีอ่ำจน�ำมำซึง่อำกำรหมดสตแิละกำรบำดเจบ็จำกกำรพลดัตก

หกลม้ จำกระบบกำรเฝ้ำระวงัท�ำใหพ้บกำรเกดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลม

ตัง้แต่บรเิวณเตยีงรบับรจิำคเลอืดซึง่สำมำรถใหก้ำรดูแลไดอ้ย่ำงทนั

ท่วงท ีและเมือ่ผูบ้รจิำคเลอืดมอีำกำรหนำ้มดืเป็นลมค่ำเฉลีย่ควำม

ดนัโลหติจำกหลอดเลอืดแดงและชพีจรลดลงอย่ำงมนียัส�ำคญั ผู ้

บรจิำคเลอืดทีม่อีำกำรหนำ้มดืเป็นลมส่วนมำกเป็นผูบ้รจิำคเลอืดครัง้

แรก เป็นเพศหญงิ อำยุนอ้ยกวำ่ 35 ปี และเป็นผูบ้รจิำคในหน่วย

รบับรจิำคเลอืด นอกจำกนี้พบวำ่ อตัรำกำรกลบัมำบรจิำคเลอืดซ�ำ้

ต�ำ่หลงัจำกผูบ้รจิำคเกดิอำกำรหนำ้มดืเป็นลม
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กติตกิรรมประกาศ

ขอขอบคุณผูป้ฏบิตังิำนหอ้งรบับรจิำคเลอืดและหน่วยรบับรจิำค

เลอืดของภำควชิำเวชศำสตรก์ำรธนำคำรเลอืด คณะแพทยศำสตร์

ศิรริำชพยำบำล มหำวทิยำลยัมหดิล ทกุท่ำนทีไ่ดดู้แลผูบ้รจิำค

เลอืดเป็นอย่ำงดมีำตลอด และไดใ้หค้วำมร่วมมอืในกำรเฝ้ำระวงั

และรำยงำนภำวะแทรกซอ้นจำกกำรบรจิำคเลอืดอย่ำงถกูตอ้งและ

ถีถ่ว้นแมว้ำ่จะหมำยถงึภำระงำนทีเ่พิม่ขึ้น
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