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โลหติ ที ่ปลอดภยั ที ่สดุ ตอง ได จากการ  บรจิาค โดย ผู
บรจิาค โลหติ ที ่มุง หวงั สิง่ ตอบ แทน1 ผู บรจิาค โลหติ จะ ตอง
ไดรบั การ คดั เลอืก และ คดั กรอง ตน เอง แลว วา ไม ม ีความ
เสีย่ง ตอ การ ม ีโรค ตดิ ตอ ทาง เลอืด ทกุ ชนดิ เพือ่ ให ได โลหติ
ที่ ปลอดภัย ดัง คําขวัญ ของ องคการ อนามัย โลก ป ค.ศ.
2000  วา Safe Blood Starts With Me.  Blood
Saves  Life   การ คัด เลือก ผู บริจาค โลหิต ยัง มี
วัตถุประสงค เพื่อ ความ ปลอดภัย และ สุขภาพ ของ ตัวผู
บรจิาค โลหติ อกี ดวย

การ คัด เลือก ผู บริจาค โลหิต ที่ เหมาะสม ควร กระทํา
โดย แพทย หรอื ผู ที ่ไดรบั การ ฝก อบรม จน ม ีความ ชาํนาญ
ภาย ใต การ ดูแล ของ แพทย ประกอบ ดวย ประเด็น หลัก
3เรื่อง คือ

ประวตั ิสขุภาพ ทัว่ ไป และ ประวตั ิการ เจบ็ ปวย
การ ซัก ถาม ประวัติ และ ใช แบบ สอบ ถาม เพื่อ

ประเมิน ความ เสี่ยง ตอ การ ติดเชื้อ โรค ติด ตอ ทาง กระแส
เลือด

การ ตรวจ รางกาย เบือ้งตน
ประวตั ิสขุภาพ ทัว่ ไป และ ประวตั ิการ เจบ็ ปวย 2,3

ผู บรจิาค โลหติ ตอง ม ีอายุ 17 ป ขึน้ ไป ผู บรจิาค โลหติ
ที่ มี อายุ เกิน 60 ป หาก ตองการ บริจาค โลหิต ให อยู ใน
ดลุยพนิจิ ของ แพทย ม ีน้าํหนกั ตวั ที ่เหมาะสม คอื 45-50
กโิลกรมั ขึน้ ไป ปรมิาณ โลหติ ที ่รบัได รวม ทัง้ ตวัอยาง โลหติ
ที ่นาํ ไป ตรวจ สอบ ตางๆ ทาง การ แพทย ไม ควร เกนิ รอยละ
15 ของ ปรมิาณ โลหติ ใน รางกาย การ บรจิาค โลหติ แต ละ
ครัง้ ไม ควร เกนิ 525 มล. ผู บรจิาค โลหติ ควร เวน ชวง เวลา
ที่ เหมาะสม คือ ทุก 12 สัปดาห แต อาจ มี การ บริจาค

โลหิต ได กอน กําหนด ใน กรณี ที่ มี ความ จําเปน ทาง การ
แพทย และ มี การ รอง ขอ จาก แพทย ผู ดูแล ผูปวย โดย ผู
บรจิาค โลหติ ตอง ม ีความ พรอม และ ผาน เกณฑ มาตรฐาน
การ คัด เลือก ระยะ เวลา เร็ว ที่ สุด ที่ สามารถ บริจาค ได คือ
8สปัดาห สาํหรบั whole blood และ 48 ชัว่โมง สาํหรบั
plasmapheresis plateletpheresis และ leuka-
pheresis  แพทย หรอื เจาหนาที ่ตอง สอบ ถาม ประวตั ิการ
เจบ็ ปวย ไดแก ตอง ไม เปน โรค หวัใจ โรค ตบั โรค ปอด โรค
เลอืด โรค มะเรง็ หรอื ม ีภาวะการ หาม เลอืด ผดิ ปกต ิ ไม
อยู ระหวาง ตัง้ครรภ หรอื สงสยั วา กาํลงั ตัง้ครรภ หรอื อยู
ใน ระยะ การ ให นม บตุร และ ไม รบั บรจิาค โลหติ สตร ีขณะ
มี ประจํา เดือน

ควร งด การ บรจิาค โลหติ ถา ม ีประวตั ิการ ไดรบั ยา เชน
ยา NSAIDs และ aspirin containing medications
ภาย ใน 36 ชัว่โมง   เพราะ ยา ม ีผล ตอ การ ทาํงาน ของ เกลด็
โลหติ  สวน การ รบั เซรุม และ วคัซนี นัน้ ผู บรจิาค โลหติ ที่
ไดรับ toxoids หรือ วัคซีน ที่ ไดมา โดย การ สังเคราะห
หรอื การ ฆา เชือ้ ไดแก วคัซนี แอนแทรก็ซ อหวิาตกโรค
โรค คอ ตีบ ตับ อักเสบ ชนิด เอ และบี ไข หวัด ใหญ ไข ราก
สาด นอย ไอ กรน กาฬ โรค โปลีโอ  ( วิธี ฉีด) ไทฟอยด
ไทฟส และ บาดทะยกัให บรจิาค โลหติ ได ถา ไม ม ีอาการ ผดิ
ปกต ิใด ๆ  และ ไม ม ีไข  สวน ผู บรจิาค โลหติ ที ่ไดรบั Live
attenuated  bacterial vaccines  เชน ไทฟอยด ( วิธี
กนิ)  หรอื รบั วคัซนี โรค หดั คางทมู โป ล ีโอ ไข เหลอืง ให งด
บรจิาค 2 สปัดาห สาํหรบั ผู ที ่รบั วคัซนี หดั เยอรมนั และ อ ีสกุ
อี ใส ให งด บริจาค 4 สัปดาห ผู บริจาค โลหิต ที่ ไดรับ
human  diploid cell rabies vaccines เพือ่ การ ปองกนั

บทบรรณาธิการ
การ คดั เลอืก ผู บรจิาค โลหติ (Blood Donor Selection)
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ให บรจิาค โลหติ ได ถา ไม ม ีอาการ ผดิ ปกต ิใด ๆ  และ ไม ม ีไข
แต ใน ผู บรจิาค ที ่ไดรบั วคัซนี เนือ่ง จาก ถกู สตัว กดั และ สตัว
นัน้ ไม ม ีอาการ ผดิ ปกต ิหลงั จาก กกั ไว 10 วนั ให บรจิาค ได
แต ถา ไดรบั เพราะ ถกู สตัว ซึง่ สงสยั วา ตดิเชือ้ พษิ สนุขั บา กดั
ให งด บริจาค ไป 12 เดือน ผู บริจาค โลหิต ที่ ไดรับ
Hepatitis B   Immune Globulin (HBIG) ให งด บรจิาค
ไป 12 เดือน

สําหรับ พฤติกรรม เสี่ยง ที่ ควร ซัก ถาม ผู บริจาค โลหิต
ไดแก การ ดืม่ แอลกอฮอล หรอื ของ มนึ เมา กอน มาบ รจิาค
หรอื ม ีอาการ ของ พษิ สรุา เรือ้ รงั ผวิ หนงั บรเิวณ ที ่จะ เจาะ
เกบ็ โลหติ ตอง ไม ม ีรอง รอย ของ ความ ผดิ ปกติ และ ตอง
สงัเกต แขน ทัง้ สอง ขาง ของ ผู บรจิาค ถา พบ รอง รอย การ ใช
สาร เสพ ตดิ ฉดี เขา หลอด โลหติ หรอื ไม และ ถา ม ีประวตัิ
การ ตดิเชือ้ หรอื ประวตั ิการ รกัษา โรค ซฟิลสิ หรอื โก โนเรยี
หรือ การ ตรวจ โลหิต มี ผลบวก ตอง งด การ บริจาค โลหิต
อยาง นอย 12 เดอืน หลงั จาก รกัษา หาย ขาด

ผู บรจิาค ที ่เคย รบั โลหติ สวน ประกอบ โลหติ และ เนือ้
เยื่อ ของ มนุษย ผู บริจาค ที่ เคย รับ โลหิต และ/ หรือ สวน
ประกอบ โลหติ รวม ทัง้ เนือ้ เยือ่ ของ มนษุย ตอง งด บรจิาค
โลหิต อยาง นอย 12 เดือน
การ ซัก ถาม ประวัติ และ ใช แบบ สอบ ถาม เพื่อ ประเมิน
ความ เสีย่ง ตอ การ แพร กระจาย โรค ตดิ ตอ ทาง กระแส เลอืด

ประวตั ิและ อาการ/ อาการ แสดง ที ่สาํคญั ไดแก
 น้าํหนกั ลด ไม ทราบ สาเหตุ
 เหงือ่ ออก ผดิ ปกต ิเวลา กลางคนื
 ผวิ หนงั ม ีลกัษณะ เปน ส ีคล้าํ ออก มวง
ตอม น้าํ เหลอืง โต นาน กวา 1 เดอืน
 ถาย ทอง เสยี
ม ีแผล ปน ขาว ใน ปาก
ไข ไม ทราบ สาเหต ุนาน กวา 10 วนั
 ไอ หาย ใจ หอบ เหนือ่ย

นอก จาก การ ซัก ถาม ประวัติ แลว ผู รับ บริจาค โลหิต
ตอง คัด กรอง ตน เอง โดย การ ใช แบบ สอบ ถาม ที่ มี ราย
ละเอยีด เกีย่ว กบั การ ความ เสีย่ง ของ การ ตดิเชือ้ ใน ระยะ

สาม เดอืน กอน บรจิาค โลหติ แลว คดั กรอง ตน เอง กอน จะ
ตดัสนิ ใจ บรจิาค โลหติ

นอก จาก นี ้ผู บรจิาค โลหติ ควร ไดรบั คาํ แนะนาํ เกีย่ว กบั
กระบวน การ เจาะ เกบ็ โลหติ ผล ไม พงึ ประสงค และ การ
นาํ ตวัอยาง โลหติ ไป ทดสอบ รวม ทัง้ การ ยนิ ยอม รบั ทราบ
เมือ่ ผล การ ตรวจ เปน บวก และ ตอง งด บรจิาค โลหติ
การ ตรวจ รางกาย เบือ้งตน

ความ ดนั โลหติ ตวั บน (systolic) ตอง ไม เกนิ 180 มม
ปรอท และ ความ ดนั โลหติ ตวั ลาง (diastolic) ตอง ไม เกนิ
100มม ปรอท ถา ผู บรจิาค โลหติ ที ่ม ีความ ดนั โลหติ สงู กวา
นี้ ตองการ จะ บริจาค ตอง ไดรับ การ ประเมิน สุขภาพ จาก
แพทย  ชีพ จร ตอง ไม ผิด ปกติ และ มี อัตรา การ เตน อยู
ระหวาง 50 ถงึ 100 ครัง้ ตอ นาที ถา มาก กวา 100 ครัง้ ตอ
นาที หรอื นอย กวา 50 ครัง้ ตอ นาที ( ตวัอยาง เชน นกักฬีา)
ให อยู ใน ดุลยพินิจ ของ แพทย ตอง มี การ ตรวจ ความ
เขมขน Hemoglobin (Hb) และ Packed Cell Vol-
ume  (Hematocrit, Hct) โดย ม ีเกณฑ ผูหญงิ ม ีคา Hb
≥  12.0ก/ ดล Hct  ≥ 36% ผูชาย ม ีคา Hb ≥ 13.0ก/
ดล  Hct  ≥ 40%

งาน บริการ โลหิต ของสหราชอาณาจักร (Blood
Transfusion  Services in the United Kingdom)4
ไดกําหนด กรอบ ประเด็น เกี่ยว กับ ความ ปลอดภัย ของ
โลหติ (Blood safety) ไว 2 ประการ หลกั คอื

การ คดั เลอืก ผู บรจิาค โลหติ ที ่ปลอดภยั
ม ีการ ทดสอบ โลหติ ทกุ ครัง้ ที ่บรจิาค

สําหรับ วัตถุประสงค หลัก ของ การ คัด เลือก ผู บริจาค
โลหติ ที ่ปลอดภยั นัน้ มี 3 ประการ คอื

คัด เลือก ผู บริจาค โลหิต ที่ ไม มี ความ เสี่ยง ตอ การ
แพร กระจาย โรค ตดิเชือ้ สู ผูปวย

รับ บริจาค โลหิต จาก ผู บริจาค ที่ มี สุขภาพ ดี ให ได
มาก ตาม ความ ตองการ ของ ผูปวย

มั่น ใจ วา การ บริจาค โลหิต นั้น จะ ไม ทําให เกิด
อนัตราย กบั ตวัผู บรจิาค โลหติ เอง

ผู ประสงค จะ บริจาค โลหิต จะ ไดรับ เอกสาร คูมือ
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Blood Safety Leaflet ซึง่ ม ีขอ กาํหนด ชดัเจน ที ่แสดง วา
กรณ ีใด บาง ที่ หาม  บรจิาค โลหติ ไดแก

ตอง ไม บรจิาค โลหติ หาก
ทาน ตองการ   ตรวจ เลือด สําหรับ HIV/AIDS,

HTLV หรอื Hepatits
หาม การ บรจิาค โลหติ โดย สิน้ เชงิ หาก

ทาน ม ีผล HIV บวก
ทาน ม ีผล HTLV บวก
ทาน เปน พาหะ ของ hepatitis B
ทาน เปน พาหะ ของ hepatitis C
ทาน เปน ชาย ที ่เคย ม ีเพศ สมัพนัธ แบบ oral หรอื

anal กบั ชาย อืน่ แม จะ ใช ถงุ ยาง อนามยั ก ็ตาม
ทาน เคย รับ เงิน เพื่อ แลก กับ ยาเสพติด หรือ การ มี

เพศ สมัพนัธ
ทาน เคย ฉดี ยาเสพตดิ มา กอน แม จะ นาน มา แลว

หรอื เพยีง ครัง้ เดยีว ก ็ตาม ทัง้ นี ้รวม ถงึ ยา ที ่ชวย เสรมิ สราง
กลาม ดวย โดย ยา ดงั กลาว ตอง ม ีแพทย สัง่การ ให ยา

หาม การ บรจิาค โลหติ อยาง นอย 12 เดอืน ถา ทาน มี
เพศ สมัพนัธ  ( แม จะ ใช ถงุ ยาง อนามยั ปองกนั) กบั บคุคล
ที่ เปน คู (partner) ซึ่ง มี พฤติกรรม ดัง กลาว แลว ขาง ตน
รวม ทัง้ เปน ผู ทีม่า จาก แหลง ระบาด ของ HIV/AIDS ไดแก
หลาย ประเทศ ในอฟัร ิกา

สาํหรบัสหราชอาณาจกัร นัน้ ม ีขอหาม ชาย รกั รวม เพศ
บรจิาค โลหติ เนือ่ง จาก ชาย รกั รวม เพศ เปน กลุม เสีย่ง ของ
การ ตดิเชือ้ HIV ม ีการ ศกึษา เพือ่ ประเมนิผล ขอหาม ดงั
กลาว พบ วา หาก ยกเลิก ขอหาม ชาย รัก รวม เพศ บริจาค
โลหติ คาดวา จะ ม ีผู บรจิาค โลหติ ที ่ม ีโอกาส เสีย่ง ตอ การ
ติดเชื้อ HIV เพิ่ม ขึ้น 60% ใน ขณะ ที่ จํานวน โลหิต ที่
ไดรบั จะ เพิม่ ขึน้ เพยีง 2%5

งาน บรกิาร โลหติ ใน สหรฐั อเมรกิา6 ตอง ดาํเนนิ การ
ตาม ขอ กําหนด ของ องคการ อาหาร และ ยา ของ สหรัฐ ฯ
(The Food and Drug Administration -FDA)
นโยบาย ดาน ความ ปลอดภยั ตอ การ ตดิเชือ้ Creutzfeldt-
Jakob (CJD) หรือ สาย พันธุ vCJD ของ สหรัฐอเมริกา

คอน ขาง รนุ แรง  ม ีผล ใช ตัง้แต พฤษภาคม 2545 กลาว
คือ งด รับ บริจาค โลหิต จาก บุคคล ที่ เดิน ทาง ไป พํา นัก
ในสหราชอาณาจกัร เปน ระยะ เวลา ตดิ ตอ กนั นาน 3 เดอืน
ขึ้น ไป ระหวาง ปค.ศ.  1980-1996 และ งด รับ บริจาค
โลหิต จาก บุคคล ที่ เดิน ทาง ไป พํา นัก ใน ประเทศ อื่น ๆ   ใน
ยโุรป ตัง้แต 5 ป ขึน้ ไป ระหวางค.ศ. 1980 ถึง ปจจุบัน

งาน บรกิาร โลหติ ของ ประเทศ ออสเตรเลยี7 ได กาํหนด
ให มี คูมือ ชื่อ Guideline for the Preparation of
Technical Master Files (TMF) for Blood, Blood
Components  and Haematopoietic Progenitor
Cells  2004 เพื่อ ให ผลิตภัณฑ โลหิต มี มาตรฐาน และ
ปลอดภยั โดย ใน TMF ม ีบท ที ่ตอง กลาว ถงึ การ คดั เลอืก
และ ประเมนิ ผู บรจิาค โลหติ ดวย

International Society of Blood Transfusion
(ISBT) ได ประกาศ Code of Ethics for Blood Do-
nation  and Transfusion8 เมื่อ 12 กรกฎาคม 2543
รวม 18 ขอ ซึง่ ขอ ที ่เกีย่ว กบั การ บรจิาค โลหติ ไดแก

ขอ 1  กําหนด ให การ บริจาค โลหิต เปน การ บริจาค
การ กศุล โดย สมคัร ใจ และ ไม หวงั ผล ตอบ แทน

ขอ 5  ผู บริจาค โลหิต ควร ไดรับ คํา แนะนํา เกี่ยว กับ
ความ เสีย่ง ตางๆ ใน ขัน้ตอน การ รบั บรจิาค โลหติ สขุภาพ
ของ และ ความ ปลอดภัย ของ ผู บริจาค โลหิต ตอง ไดรับ
ความ คุมครอง

ขอ 7  ผู บรจิาค โลหติ ควร เขาใจ ถงึ ความ เสีย่ง ของ ผู
รับ ใน กรณี ที่ ตน เอง ได บริจาค โลหิต ซึ่ง ติดเชื้อ รวม ทั้ง
ควร มี ความ รับ ผิด ชอบ และ มี จริยธรรม

ขอ 8  ผู บริจาค โลหิต ตอง ไดรับ การ ซัก ถาม ประวัติ
ทาง การ แพทย ที่ เกี่ยว กับ การ คัด เลือก ผู บริจาค โลหิตที่
ปลอดภยั ทกุ ครัง้ โดย ไม ม ีการ แบง แยก

ขอ 11  ผู บริจาค โลหิต และ ผูปวย ที่ รับ โลหิต ควร
ไดรบั ขอมลู หาก ม ีอนัตราย ใด ๆ   ที ่เกีย่วของ

จาก การ ตระหนัก ใน ความ สําคัญ ของ การ บริจาค
โลหิต  องคการ อนามัย โลก จึง ได กําหนด ให  วันที่ 14
มิถุนายน เปน วัน ผู บริจาค โลหิต โลก (World Blood
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Donor Day)  ครัง้ แรก เมือ่ ป 2547 ม ีประเทศ ตางๆ ทัว่
โลก กวา 65 ประเทศ เขา รวม และ กําหนดทํา  กิจกรรม
ตางๆ  ม ีวตัถปุระสงค เพือ่ ให เกยีรติ และ ขอบคณุ ผู บรจิาค
โลหิต การ กุศล โดย ไม หวัง สิ่ง ตอบ แทน  รณ รงค ให มี ผู
บรจิาค โลหติ ใหม เพิม่ ขึน้ และ บรจิาค โลหติ อยาง สม่าํเสมอ
เพื่อ ให ได โลหิต ที่ ปลอดภัย เพียง พอ ตอ ผูปวย ภาย ใต
คาํขวญั ที ่วา “BLOOD, A GIFT FOR LIFE, THANK
YOU”9

เอกสาร อางอิง
11. นโยบาย ระดบั ชาต ิเกีย่ว กบั งาน บรกิาร โลหติพ.ศ. 2538 กระทรวง

 สาธารณสขุ ทบวง มหาวทิยาลยั ศนูย บรกิาร โลหติ แหง ชาติ สภา
 กาชาด ไทย.

12. Standards for blood banks and transfusion service.
21st ed.  Bethesda : American Association of Blood
Banks ; 2002.

13. ศศิ ธร เพ ชร จันทร, อุบล จรูญ เรือง ฤทธิ์.  เวช ศาสตร ธนาคาร
เลือด.   ใน: นิศารัตน โอภาส เกียรติ กุล, บรรณาธิการ.  พยาธิ
วิทยา คลินิก.  กรุงเทพมหานคร : สมาคม พยาธิ วิทยา คลินิก,
2545:399-414.

14. Blood & Tissues Safety Entry. UK.
15. K Soldan,  K Sinka.  Evaluation of the de-selection of

men who have had sex with men from blood donation
in England.  Vox Sanguinis  2003;84:265-73.

16. Blood Donor Guidelines.   How to Give Blood.   USA.
17. Guideline for the Preparation of Technical Master Files

(TMF) for Blood, Blood Components and Haemato-
poietic  Progenitor Cells 2004.  Australian Government,
Department of Health and Ageing, Therapeutic Goods
Administration.

18. Code of Ethics for Blood Donation and Transfusion.
Adopted by General Assembly ISBT, July 12, 2000.

19. First World Blood Donor Day Summary report of global
events.  Transfusion Today No.60-September 2004:
18-9.


