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 เปาหมายหลักที่สำาคัญของงานบริการโลหิตคือหาโลหิตใหไดใน

ปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพดี สามารถนำาไปชวยชีวิตของผูปวย

ที่ตองการโลหิต และชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูปวยใหมีสุขภาพ

และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โดยใหมีอัตราเสี่ยงจากการใชโลหิตนอย

ที่สุด เทาที่ผานมาเรามุงเนนความสนใจเกือบทั้งหมดไปที่โลหิต และ

ผลิตภัณฑจากโลหิตที่เจาะไดจากตัวผูบริจาค มีการตรวจโลหิตที่รับ

บริจาคมาอยางมากมายรวมทั้งติดตามผลจากการใชในผูปวยวามีอาการ

ไมพึงประสงคหรือมีผลแทรกซอนเปนประการใด (Hemovigilance) 

โดยใหความสนใจตอตัวผูบริจาคนอยมาก จึงทำาใหมีปญหาอยาง

ที่เปนอยูในปจจุบัน ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

 จากการศึกษาและติดตามขอมูลเกี่ยวกับผลหรืออาการ 

แทรกซอนที่เกิดจากการบริจาคโลหิต (Donor Vigilance) เรามี

ภาพรวมของจำานวนผูบริจาคโลหิตทั่วประเทศเพียงประมาณรอยละ 

1 ของประชากร ตัวเลขขององคการอนามัยโลกใหไวควรจะเปน 

รอยละ 3  ความจริงมีประชาชนจำานวนไมนอยที่ตองการจะบริจาค

โลหิตแตก็บริจาคไมได หรือบริจาคไดไมกี่ครั้งก็ตองหยุดบริจาคไป 

ซึ่งมีสาเหตุที่สำาคัญคือโลหิตจาง  จริงอยูคนไทยร้อยละ 30-40 เปน 

พาหะของโลหิตจางธาลัสซีเมีย  แตการเปนเพียงพาหะจะตองไมโลหิต

จาง  ถาพบวาโลหิตจางก็แสดงวามีปจจัยอื่นรวมดวย เชน การ

ขาดสารอาหารที่จำาเปนจำาพวกโปรตีน วิตามิน และเกลือแร รวมทั้ง

ธาตุเหล็ก ซึ่งเราเขาใจวานาจะเกินแตก็ไมถูกตอง จำาเปนตองแกไข

 เคยสอบถามผูบริจาคโลหิตหลายรายที่หยุดบริจาคหรือขาด

หายไปเปนเวลานาน พบวาสวนหนึ่งเนื่องจากการเปนลมในการ

บริจาคในครั้งแรกหรือครั้งกอนๆ ทำาใหไมกลากลับมาบริจาคอีก 

หรือญาติและผูปกครองจะหาม หรือแนะนำาไมใหกลับมาบริจาคอีก 

หรือบางครั้งก็จะมีเจาหนาที่แนะนำาใหหยุดบริจาคเพราะเกรงวาจะเกิด

อันตราย จากขอมูลของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 

ตั้งแตป พ.ศ. 2549-2551  พบวาแตละปจากจำานวนโลหิตบริจาค

ปริมาณเกือบ 500,000 ราย มีจำานวนผูบริจาคที่มีอาการวิงเวียน

ศีรษะจนถึงขั้นตองนอนพัก และใหการดูแลเทาที่พบและมีรายงาน

ไวถึงประมาณ 12,000 รายตอป หรือประมาณรอยละ 2.5 ซึ่งเกิดขึ้น

ที่ศูนยบริการโลหิตประมาณรอยละ 0.5  แตเกิดขึ้นที่หนวยเคลื่อนที่

พบสูงถึงเกือบรอยละ 4  สาเหตุอยางหนึ่งที่อาจจะเกี่ยวของก็นา

จะเนื่องจากที่หนวยเคลื่อนที่มีอากาศรอนกวาและผูบริจาคโลหิต

ไดดื่มน้ำานอยกวาที่ศูนยบริการโลหิตฯ  (ตารางที่ 1)

 ทำาไมผูบริจาคโลหิตบางราย (รอยละ 0.5-4.0) ถึงเปนลมทันที

ขณะที่นอนบริจาคโลหิต  หรือเกิดหลังบริจาคโลหิตไปแลว 2-3 

ชั่วโมง แตสวนใหญก็มีอาการวิงเวียนศีรษะ หรือเปนลมภายใน

ครึ่งชั่วโมงหลังการบริจาค?

 ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้จะเกิดขึ้นเร็วและหายหรือรูสึกตัวรวดเร็ว 

แตกวาจะหายเปนปกติและกลับบานไดอาจใชเวลาเปนชั่วโมง  เรา

เรียกอาการที่เกิดขึ้นนี้วา “Vasovagal Reaction หรือ VVR” สวน

มากมักจะเกิดขึ้นในผูบริจาคโลหิตหญิง ที่มาบริจาคโลหิตเปนครั้ง 

แรก  ซึ่งยังขาดประสบการณไมมีความมั่นใจ กลาๆ กลัวๆ กลัว

เข็ม กลัวเจ็บ ตื่นเตน มีความกังวล อายุนอย น้ำาหนักตัวนอย 

ชีพจรเร็วและเบา ความดันโลหิตกอนบริจาคต่ำา ซึ่งรวมเปนสาเหตุ

บทบรรณาธิการ

ความสำาคัญของการดื่มน้ำากอนการบริจาคโลหิต

ดำารงเชี่ยวศิลป
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

ตารางที่1  แสดงสถิติผูบริจาคโลหิตที่มีอาการเปนลมจากการบริจาคโลหิต

2006(2549) 2007(2550) 2008(2551)

จำานวนที่บริจาค เป็นลม % จำานวนที่บริจาค เป็นลม % จำานวนที่บริจาค เป็นลม %

ผูบรจิาคโลหติทีศู่นยฯ 185,232 1,057 0.57 218,295 895 0.41 229,543 1,960 0.85

ผูบริจาคขางนอกหรือ

หนวยเคลื่อนที่

280,215 10,884 3.88 272,558 10,199 3.74 267,867 10,567 3.94

รวมทั้งสิ้น 465,447 11,941 2.56 490,853 11,094 2.26 497,410 12,527 2.52
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หลายประการ แตที่เปนสาเหตุสำาคัญ เกี่ยวของกับระบบ กาย-จิต 

(Psychosomatic) และมีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบประสาท

อัตโนมัติ (Autonomic nervous system disturbance) ซึ่ง

โดยปกติเมื่อรางกายเสียโลหิตไปในการบริจาคโลหิต หัวใจจะเตน

แรงและเร็วขึ้น แตในความผิดปกติดังกลาว ปฏิกิริยาจะเปนไปใน

ทางตรงกันขาม ทันทีที่พบผูบริจาคเปนลม อาจจะวัดซีพจรหรือ

วัดความดันโลหิตไมได

 ดวยเหตุดังกลาวการปองกันการเปนลมที่สำาคัญเปนประการแรก

คือการใหดื่มน้ำาเทากับจำานวนโลหิตที่เสียไปในการบริจาคโลหิตคือ 

400-500 ลบ.ซม. ระยะเวลาครึ่งชั่วโมงกอนการบริจาคโลหิต  น้ำา

จะเริ่มถูกดูดซึมเขาไปทดแทนโลหิตที่เสียไปภายในเวลา 15 นาที 

และทดแทนไดหมดภายในเวลา 2-3 ชั่วโมง ทำาใหการเตนของหัวใจ

และความดันโลหิตกลับมาเปนปกติ เนื่องจากเราตองทำางานเจาะ

เก็บโลหิตจากผูบริจาค เราควรจะใหผูบริจาคทุกคนทราบวา ทุก

คนที่น้ำาหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไปจะสามารถบริจาคโลหิตไดทุก 3 

เดือน เพราะวาโลหิตในรางกายมีอยูประมาณรอยละ 10 ของน้ำา

หนักตัว ดังนั้นการบริจาคโลหิตในปริมาณรอยละ 10 ของโลหิต

ทั้งหมด แตไมเกิน 400-500 ลบ.ซม. ซึ่งโลหิตที่สูญเสียไปนี ้

รางกายจะสามารถสรางทดแทนไดภายใน 4-6 สัปดาห แตเนื่องจาก

ลำาไสสามารถดูดซึมธาตุเหล็กไดในปริมาณที่จำากัด จึงตองใชเวลา

อีกประมาณ 6 สัปดาห เพื่อเพิ่มปริมาณเหล็กสะสมในรางกาย  

เนื่องจากพลาสมาประกอบดวยน้ำาประมาณรอยละ 92  อีกรอยละ 

7-8 ก็เปนพวกโปรตีน คารโบไฮเดรท ไขมัน วิตามิน และเกลือ

แร  เมื่อสวนใหญของโลหิตเปนน้ำาที่สูญเสียไป จึงจำาเปนตองดื่มน้ำา

เทากับปริมาณที่เสียไป  เขาไปทดแทนสวนที่เสียไป  ทั้งนี้ปริมาณ

ของเม็ดโลหิตแดง  เม็ดโลหิตขาว และเกล็ดโลหิต ประกอบขึ้น

เปนรอยละ 45 ของโลหิตทั้งหมด ถึงแมสวนที่เปนของเหลว ซึ่ง

สวนใหญจะเปนน้ำาจะมีการทดแทนไดภายในเวลา 2-3 ชั่วโมง  ใน

กรณีที่ผูบริจาคดื่มน้ำาเพียงพอ  แตสวนประกอบอื่นๆ  ของโลหิต

ถึงแมจะมีการสรางทดแทนตลอดเวลา  แตก็จะใชเวลานานกวาใน

การสรางทดแทน ซึ่งเม็ดโลหิตขาวใชเวลาภายใน 24 ชั่วโมง  เกล็ด

โลหิตและพลาสมาโปรตีนใชเวลา 48-72 ชั่วโมง  สำาหรับเม็ดโลหิต

แดงจะสรางทดแทนที่เสียไปไดตองใชเวลา 4-6 สัปดาห ซึ่งรางกาย

จะตองมีธาตุเหล็กเพียงพอจากการกินอาหารที่มีธาตุเหล็กสูงหรือ

กินอาหารเสริมธาตุเหล็กชนิดเม็ดที่จัดให

 ประการที่สอง  ในการบริจาคโลหิตแตละครั้งยิ่งถาผูบริจาคมี

ความกลัว ความเครียด เกร็ง ความไมแนใจ หรือถาเจาะทีเดียว

ไมได ก็จะนำาไปสูปฏิกิริยาที่เรียกวาสูหรือหนี (Fight-or-Flight 

Response) ทำาใหปริมาณโลหิตไปสูสมองนอยลง แตกลับไปสูกลาม

เนื้อแขนและขามากขึ้น ดังนั้นในการเจาะโลหิตผูที่มีความเสี่ยงใน

การเปนลมสูง  ผูเจาะจะตองมีความมั่นใจสูงในการเจาะครั้งเดียว

ใหได รวมทั้งการใหความมั่นใจตอผูบริจาค

 ประการที่สาม การรีบลุกขึ้น หรือลุกขึ้นอยางรวดเร็วหลังการ

บริจาค โดยเฉพาะอยางยิ่งพวกที่มี Autonomic nervous system 

disturbance หรือมี Orthostatic Hypotension ก็จะทำาใหมี

โลหิตไปสูสมองนอยลง  นำาไปสูการเกิดอาการวิงเวียนศีรษะหรือ

เปนลมได  จึงจำาเปนตองปองกัน ดวยการใหนอนพักนานขึ้น

 ตัวอยางงานวิจัยที่เนนหรือสนับสนุนใหเห็นความสำาคัญของ

การดื่มน้ำาที่มีตอการบริจาคโลหิต เชน

 Graham D.T1 รายงานวาเนื่องจากสวนใหญผูบริจาคที่เปนลม

จะเปนชนิด Vasovagal Reaction ผูบริจาคที่เสี่ยงจะเปนลมสูง 

จึงมักพบวามีอายุนอย วัดชีพจรไดเร็วกอนการบริจาค  สอบถาม

ดูจะตอบวารูสึกตื่นเตน ซึ่งจะพบไดมากกวาปจจัยอื่นๆ 

Schroeder et al2

พบวาจะมีการเพิ่มขึ้นของความดันโลหิตหลังการดื่มน้ำา  ซึ่ง

จะพบเพิ่มขึ้นภายใน 5 นาที หลังการดื่มน้ำาในปริมาณที่มากพอ  

และความดันจะเพิ่มขึ้นสูงสุดในเวลาประมาณ 30-35 นาที และ

จะคงที่อยูไมนอยกวา 60 นาที ทั้งนี้เนื่องจากการดื่มน้ำาประมาณ 

500 ลบ.ซม. มีผลทำาใหระดับ norepinephrine ในรางกายเพิ่มขึ้น

 Lu CC3  รายงานวาการดื่มน้ำาชวยกระตุนและประคับประคองภาวะ

การยืนขึ้น ทั้งนี้โดยการไปเพิ่ม peripheral vascular resistance  

ทำาใหความดันโลหิตดีขึ้น  การดื่มน้ำาจึงเปนวิธีการที่งายสะดวกและ

ไดผลดีในการปองกันการเปนลม หรือ vasovagal reaction ในคน

ปกติหรือมี autonomic nervous system disturbance  เชนที่

พบไดในการบริจาคโลหิต 

 Hanson SA และ France CR4  ใหขอมูลจากการศึกษาวิจัยวา

การทดลองในผูบริจาคโลหิตครั้งแรกซึ่งมีโอกาสเปนลมสูงหลังการ

บริจาค พบวาการใหดื่มน้ำา 500 ลบ.ซม.กอนการบริจาคครึ่งชั่วโมง

ทำาใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการเตนของหัวใจ 

การไหลเวียนของโลหิต  ทำาใหความดันโลหิตดีขึ้น  ทำาใหลดการ

เปนลม  ซึ่งเปนผลดีตอผูบริจาค เปนประสบการณที่ดี  ทำาใหอยาก

กลับมาบริจาคอีก  การใหผูบริจาคดื่มน้ำาจึงเปนวิธีงาย คาใชจายนอย 

และไดผลดีในการดูแลผูบริจาคโลหิต

 Newman B5 พบวาการรับบริจาคโลหิตจากเด็กนักเรียนซึ่ง

อายุนอยและเปนการบริจาคครั้งแรก  มีอัตราการเปนลมสูงกวา

ในผูใหญ  จึงมีการวิจัยใหเด็กนักเรียนดื่มน้ำา 473 ลบ.ซม. หรือ 

16 ออนซกอนการบริจาคโลหิต  พบวาการเปนลมหรือ vasovagal 
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reaction ลดลงถึงรอยละ 21 คือไมไดดื่มน้ำาเป็นลมรอยละ 12.5  

กลุมที่ไดดื่มน้ำาเปนลมเพียงรอยละ 9.9 แตก็พบความแตกตางกัน

ในเชื้อชาติที่ตางกันดวย

 โดยสรุป การดื่มน้ำากอนการบริจาคโลหิตทำาใหผูบริจาคโลหิตรูสึก

สดชื่นและที่สำาคัญคือลดอัตราการเปนลม อีกทั้งยังมีคาใชจายนอย 

ควรที่จะนำาไปสูการปฏิบัติใหแพรหลายยิ่งขึ้น
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