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นิพนธตนฉบับ

ผลของการดื่มน้ำ�ตอความดันโลหิตของผูประสงคบริจาคโลหิต
ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ�
วรวัตร  ตั้งพูนผลวิวัฒน และ ชื่นฤทัย  ยี่เขียน
ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

บทคัดยอ : ในปงบประมาณ 2549 พบวา มีผูประสงคบริจาคโลหิตที่ไมสามารถบริจาคโลหิตได เนื่องจากตรวจพบความดันโลหิตซี
สโตลิคนอยกวา 100 มิลลิเมตรปรอท คิดเปนรอยละ 18.07 ซึ่งเปนภาวะที่อาจพบไดในคนสุขภาพดี ทำ�ใหผูประสงคบริจาคโลหิต
กลุมนี้เสียความตั้งใจที่จะชวยเพื่อนมนุษย หนวยรับบริจาคโลหิตขาดโอกาสในการเพิ่มจำ�นวนผูบริจาคโลหิตและการทำ�ใหผูบริจาคโลหิต
มีการบริจาคโลหิตอยางตอเนื่อง วัตถุประสงค : เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความดันโลหิตของผูประสงคบริจาคโลหิตที่มีภาวะความดัน
โลหิตต่ำ� กอนและหลังการดื่มน้ำ� โดยความดันโลหิตที่ศึกษาประกอบดวย ความดันซีสโตลิก และความดันไดแอสโตลิก วัสดุและวิธี
การ : การวิจัยแบบกึ่งทดลอง ทำ�การศึกษา ณ หนวยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ระหวางวันที่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ระยะเวลาการศึกษาเปนเวลา 24 เดือน กลุมตัวอยางและขนาดตัวอยาง ใชวิธี
การสุมแบบเฉพาะเจาะจง เปนผูที่มีภาวะความดันซีสโตลิก นอยกวา 100 มิลลิเมตรปรอททุกราย จำ�นวน 212 คน ตัวแปรหลัก คือ
การดื่มน้ำ�ปริมาตร 400 มิลลิลิตร ที่นั่งพัก 20 นาที ในหองพักผูบริจาคโลหิตที่มีเครื่องปรับอากาศใหมีอุณหภูมิ 25-27 องศาเซลเซียส
ตัวแปรตาม เปนความดันโลหิตมีหนวยวัดเปนมิลลิเมตรปรอท วัดโดยใชเครื่องวัดความดันโลหิตอิเลคทรอนิกสเครื่องเดียวตลอดการ
วิจัย ดวยวิธีการวัดความดันโลหิตแบบเดียวกันทุกครั้ง เครื่องวัดความดันโลหิตอิเลคทรอนิกสทดสอบความเที่ยง มีคาความเชื่อมั่นที่
.95 ผูวิจัยหลักเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองทุกขั้นตอน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบงเบนมาตรฐาน และ
pair t-test ผลการศึกษา : กลุมตัวอยางทั้งหมดจำ�นวน 212 คน มีอายุเฉลี่ย 30.88±7.58 ป น้ำ�หนักเฉลี่ย 56.09±8.51 กิโลกรัม
สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 83.96 เปนผูบริจาคโลหิตที่เคยบริจาคโลหิตมากอน คิดเปนรอยละ 76.89 ผลการวิจัยพบวาการ
ดื่มน้ำ�ทำ�ใหความดันโลหิตของผูบริจาคโลหิตที่มีภาวะความดันโลหิตนอยกวา 100 มิลลิเมตรปรอทเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ โดย
ความดันโลหิตซีสโตลิกเพิ่มขึ้นจาก 93.94 เปน 104.51 มิลลิเมตรปรอท และความดันโลหิตไดแอสโตลิกเพิ่มขึ้นจาก 64.51 เปน 69.11
มิลลิเมตรปรอท สรุป : การดื่มน้ำ�ทำ�ใหผูบริจาคโลหิตที่มีภาวะความดันโลหิตนอยกวา 100 มิลลิเมตรปรอท มีความดันโลหิตเพิ่มขึ้น
Key Words : l การดื่มน้ำ� l ความดันโลหิต
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2552;19:271-6.
หนวยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ
ศรีราชา มีหนาที่หลักตามพันธกิจของ สภากาชาดไทย ดานการจัดหา
โลหิตใหมีปริมาณพอเพียง มีความปลอดภัยและมีคุณภาพสูงสุด
สำ�หรับใชในการรักษากับผูปวยในและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ภาค
ตะวันออก การพัฒนาผลการปฏิบัติงานใหบรรลุตามเปาหมายจึง
มุงเนนการเพิ่มจำ�นวนผูบริจาคโลหิตและการทำ�ใหผูบริจาคโลหิตมี
การบริจาคโลหิตอยางตอเนื่อง จากการวิเคราะหสาเหตุและปญหา
ของการเพิ่มจำ�นวนผูบริจาคโลหิต พบวาในปงบประมาณ 2549
ไดรับต นฉบับ 26 ตุลาคม 2552 ใหลงตีพ ิมพ 6 พฤศจิกายน2552
ตองการสำ�เนาตนฉบับต ิดตอ นายวรวัตร ตั้งพูนผลวิวัฒน ฝายการพยาบาล
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี

มีผูประสงคบริจาคโลหิตที่มีคุณสมบัติในการบริจาคโลหิตครบถวน
แตไมสามารถบริจาคโลหิต เนื่องจากตรวจพบความดันโลหิตนอยกวา
100 มิลลิเมตรปรอทจำ�นวน 184 ราย จากผูประสงคบริจาคโลหิต
ที่ไมผานการคัดกรองทั้งหมด 1,018 คน คิดเปนรอยละ 18.07 ซึ่ง
อาจเปนภาวะความดันโลหิตต่ำ�ที่ตรวจพบไดในคนปกติที่มีสุขภาพ
ดี ทำ�ใหผูประสงคบริจาคโลหิตกลุมนี้เสียความตั้งใจที่จะชวยเพื่อน
มนุษย และหนวยรับบริจาคโลหิตขาดโอกาสในการเพิ่มจำ�นวนผูบริจาค
โลหิตและการทำ�ใหผูบริจาคโลหิตมีการบริจาคโลหิตอยางตอเนื่อง
การทบทวนวรรณกรรมและรายงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา ภาวะ
ความดันโลหิตต่ำ�ที่ไมมีอาการหรืออาการแสดงตรวจพบไดในคน
ปกติ สวนใหญมิไดหมายถึงการมีสุขภาพผิดปกติและพบวามีสาเหตุ

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 19 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม2552
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วรวัตร ตั้งพูนผลวิวัฒน และชื่นฤทัย ยี่เขียน

สวนใหญเกิดจากการขาดสารน้ำ� (dehydration) ที่เกิดจากการมี
กิจกรรมและ/หรืออยูในที่ที่มีความรอนหรือแสงแดดจัดเปนเวลา
นาน ซึ่งแกไขไดดวยการดื่มน้ำ�และเกลือแร1,2 มีรายงานวิจัยพบวา
กลุมคนปกติที่มีสุขภาพดีและคนที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ� เมื่อดื่ม
น้ำ�ปริมาณ 480 มิลลิลิตร เปนเวลา 30 นาที จะมีความดันโลหิต
วัดที่แขนในทานั่ง เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11 มิลลิเมตรปรอท4 นอกจากนี้ยัง
มีรายงานวิจัยในวารสาร Circulation ที่ศึกษาในผูปวยที่มีระบบ
ประสาทอัตโนมัติลมเหลว (autonomic failure) เปรียบเทียบ
กับกลุมควบคุมที่เปนคนปกติที่อายุนอยและสูงอายุ พบวา ภาย
หลังการดื่มน้ำ� 480 มิลลิลิตร เปนเวลา 30-35 นาที จะทำ�ใหความ
ดันโลหิตซีสโตลิกในทานอนของผูปวยที่มีระบบประสาทอัตโนมัติ
ลมเหลว เพิ่มขึ้น 33-37 มิลลิเมตรปรอท ในผูสูงอายุที่เปนคนปกติ
จะทำ�ใหความดันโลหิตซีสโตลิก ในทานั่ง เพิ่มขึ้น 11 มิลลิเมตร
ปรอท ในทางตรงขาม พบวาการดื่มน้ำ�ในกลุมคนอายุนอยที่เปนคน
ปกติไมทำ�ใหความดันโลหิตเพิ่มขึ้น3,6 สรุปวารายงานผลวิจัยสวน
มากจะพบวาการดื่มน้ำ�ทำ�ใหความดันโลหิตเพิ่มขึ้น
ปจจุบันไดมีการดื่มน้ำ�ในการบริจาคโลหิต เนื่องจากเปนวิธีการ
สรางสุขภาพที่งายและราคาถูก ในป พ.ศ. 2547 ศูนยบริการโลหิต
แหงชาติ สภากาชาดไทย ไดเริ่มแนะนำ�ใหผูบริจาคโลหิตทุกคนดื่ม
น้ำ�ประมาณ 400 มิลลิลิตร กอนการบริจาคโลหิต เพื่อลดอุบัติการณ
การเปนลม พบวาอุบัติการณการเปนลมลดลงอยางเห็นไดชัด9 รายงาน
วิจัยในวารสาร Transfusion ที่ทดลองกับผูบริจาคโลหิตทั้งผูชาย
และผูหญิงที่เปนผูบริจาคโลหิตครั้งแรก พบวา ผูบริจาคโลหิตที่
ดื่มน้ำ�ปริมาณ 500 มิลลิลิตร กอนการบริจาคโลหิตเปนเวลา 30
นาที สามารถลดอุบัติการณไมพึงประสงคตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการ
บริจาคโลหิตลงไดถึงรอยละ 474 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลของการ
ดื่มน้ำ�ตอความดันโลหิตของผูประสงคบริจาคโลหิตที่มีภาวะความ
ดันโลหิตต่ำ� ซึ่งจะเปนประโยชนในการเพิ่มจำ�นวนผูบริจาคโลหิต
และการทำ�ใหผูบริจาคโลหิตมีการบริจาคโลหิตอยางตอเนื่อง โดย
ผูบริจาคโลหิตมีความปลอดภัยและโลหิตที่ไดรับบริจาคมีคุณภาพ
สูงสุด

ศึกษาประกอบดวย ความดันซีสโตลิก และความดันไดแอสโตลิก
สมมุติฐานหลัก (Null hypothesis : H0)
H0 : ความดันโลหิตกอนและหลังการดื่มน้ำ�ของผูประสงคบริจาค
โลหิตที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ�ไมแตกตางกัน หรือ m1 = m2
สมมุติฐานรอง (Alternative hypothesis: H1)
H1 : ความดันโลหิตกอนและหลังการดื่มน้ำ�ของผูประสงคบริจาค
โลหิตที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ�แตกตางกัน หรือ m1 ≠ m2
กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual framework)
ขอตกลงเบื้องตน (Assumption)

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความดันโลหิตของผูประสงคบริจาคโลหิต
ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ� กอนและหลังการดื่มน้ำ� โดยความดัน
โลหิตที่ศึกษาประกอบดวย ความดันโลหิตซีสโตลิก (Systolic
pressure) และความดันโลหิตไดแอสโตลิก (Diastolic pressure)
สมมุติฐานของการวิจัย (Hypothesis)
การดื่มน้ำ�มีผลตอความดันโลหิตของผูประสงคบริจาคโลหิต
ที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ�หรือไม อยางไร โดยความดันโลหิตที่

วัสดุและวิธีการ
การวิจัยแบบกึ่งทดลอง ทำ�การศึกษา ณ หนวยรับบริจาคโลหิต
โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ระหวางวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2549 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ระยะเวลาการ
ศึกษาเปนเวลา 24 เดือน
1. ประชากร (Population) และกลุมตัวอยาง (Samples)
ประชากรที่ใชในการศึกษานี้ (Study population) เปน
ผูประสงคบริจาคโลหิตที่มาติดตอบริจาคโลหิต ณ หนวยรับบริจาค

ตัวแปรตน

ตัวแปรตาม

การดื่มน้ำ�

ความดันโลหิต

การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้มีขอตกลงเบื้องตนวา “ผูประสงคบริจาค
โลหิตที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ�ที่มาบริจาคโลหิตในระหวางวันที่ 1
กรกฎาคม พ.ศ. 2549 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ไมตางไปจาก
ผูบริจาคโลหิตในวันอื่นๆ”
คำ�สำ�คัญ (Keyword)
การดื่มน้ำ� (Water ingestion) ความดันโลหิต (Blood pressure)
คำ�นิยามเชิงปฏิบัติที่ใชในการวิจัย (Operational definitions)
การดื่มน้ำ� หมายถึง การดื่มน้ำ�ปริมาตร 400 มิลลิลิตร และ
นั่งพัก 20 นาที กอนการบริจาคโลหิต
ความดันโลหิต หมายถึง ความดันซีสโตลิก และความดันไดแอ
สโตลิก วัดโดยใชเครื่องวัดความดันโลหิตอิเลคทรอนิกสเครื่องเดียว
ตลอดการวิจัย และกำ�หนดวิธีการวัดความดันโลหิต ใหผูบริจาค
โลหิตนั่งบนเกาอี้ เปนการวัดโดยทางออม (indirect method)
ในทานั่ง โดยพันถุงผาพันแขน (cuff) ของเครื่องวัดความดันโลหิต
ทับลงบนหลอดเลือดที่แขนทอนบนดานใน กดปุม start อานคา
ความดันโลหิตและอัตราการเตนของหัวใจที่หนาปดของเครื่อง
ผูบริจาคโลหิตที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ� หมายถึง ผูบริจาค
โลหิตที่มีภาวะความดันซีสโตลิก นอยกวา 100 มิลลิเมตรปรอท
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ผลของการดื่มน้ำ�ตอความดันโลหิตของผูประสงคบริจาคโลหิตที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ�
โลหิต โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ระหวาง
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2551
เกณฑในการคัดเลือกตัวอยาง (Inclusion criteria)
(1) ผานเกณฑการเปนผูบริจาคโลหิต
(2) เปนผูบริจาคโลหิตที่มีความดันโลหิตซีสโตลิกนอยกวา 100
มิลลิเมตรปรอท
(3) ยินยอมเขารวมการศึกษา
เทคนิคในการสุมตัวอยาง (Sampling techniques)
กลุมตัวอยางผูบริจาคโลหิตที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ� ใชวิธี
การสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) เปนผูที่มีภาวะ
ความดันซีสโตลิก นอยกวา 100 มิลลิเมตรปรอททุกราย
ขนาดตัวอยาง (Sample size determination)
ขนาดตัวอยางเปนประชากรผูบริจาคโลหิตที่มีภาวะความดัน
โลหิตต่ำ�ทุกราย 212 คน เพื่อใหไดขนาดตัวอยางมากที่สุด มีระดับ
ความเชื่อมั่น 1.0 ยอมรับความผิดพลาดที่ .00 (Margin of error)
2. การสังเกตและการวัด (Observation & measurement)
(1) ตัวแปรในการวิจัยนี้ (Variables)
		 ตัวแปรหลัก (Independent variable) คือ การดื่ม
น้ำ�ปริมาตร 400 มิลลิลิตร และนั่งพัก 20 นาที
		 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ความดัน
โลหิต ประกอบดวย ความดันซีสโตลิก และความดันไดแอสโตลิก
วัดในระดับอัตราสวนมาตรา (Retio scale) หนวยเปนมิลลิเมตร
ปรอท
(2) เครื่องมือที่ใชในการวัดตัวแปร เปนเครื่องวัดความดัน
โลหิตอิเลคทรอนิกส 1 เครื่อง
3. การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ (Validity)
ผูวิจัยหลัก (นายวรวัตร ตั้งพูนผลวิวัฒน) เปนผูเก็บรวบ
รวมขอมูลดวยตนเองทุกขั้นตอน โดยใชเครื่องวัดความดันโลหิต
อิเลคทรอนิกสเครื่องเดียวตลอดการวิจัย และกำ�หนดวิธีการวัด
ความดันโลหิตใหวัดแบบเดียวกันทุกครั้ง
4. การทดสอบความเที่ยงของเครื่องมือ (Reliability)
เครื่องวัดความดันโลหิตอิเลคทรอนิกส 1 เครื่อง ทดสอบ
ความเที่ยงตามมาตรฐานการสอบเทียบเครื่องมือแพทย โดยหนวย
เครื่องมือแพทย โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ปงบ
ประมาณ 2548 ซึ่งมีประกาศนียบัตรรับรองผลการสอบเทียบจาก
สถาบันวิจัยบริการฉุกเฉิน (Emergency care research institute
(ECRI) และสถาบันดานมาตรวัตรนานาชาติ (ประเทศไทย) (National
institute of metrology (Thailand)) ไดคา k เทากับ 1.96 และ
มีคาความเชื่อมั่นที่ .95
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5. การทดลอง (Intervention)
รูปแบบการวิจัยเปนการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasiexperimental design) กลุมทดลองเปนผูบริจาคโลหิตที่มีความ
ดันโลหิตซีสโตลิกนอยกวา 100 มิลลิเมตรปรอท จัดสภาพการทด
ลองโดยใหดื่มน้ำ�ปริมาตร 400 มิลลิลิตร นั่งพักเปนเวลา 20 นาที
ในหองพักผูบริจาคโลหิตที่มีเครื่องปรับอากาศใหมีอุณหภูมิ 25-27
องศาเซลเซียส วัดตัวแปรตามเปนความดันโลหิตมีหนวยวัดเปน
มิลลิเมตรปรอท
การวิเคราะหขอมูล (Data analysis)
การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ pair t-test
ผลการวิจัย
1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางผูบริจาคโลหิตที่มีความดันโลหิตซีสโตลิกนอย
กวา 100 มิลลิเมตรปรอททั้งหมด จำ�นวน 212 คน มีอายุเฉลี่ย
30.88±7.58 ป น้ำ�หนักเฉลี่ย 56.09±8.51 กิโลกรัม เปนเพศหญิง
จำ�นวน 178 คน คิดเปนรอยละ 83.96 เปนเพศชาย จำ�นวน 34
คน คิดเปนรอยละ 16.04 เปนผูบริจาคโลหิตที่เคยบริจาคโลหิต
มากอน จำ�นวน 163 คน คิดเปนรอยละ 76.89 และผูที่มาบริจาค
โลหิตครั้งแรก จำ�นวน 49 คน คิดเปนรอยละ 23.11
2. เปรียบเทียบความดันโลหิตของผูบริจาคโลหิตกอนและหลัง
การดื่มน้ำ� ผลการศึกษาพบวา การดื่มน้ำ�ทำ�ใหความดันโลหิตของ
ผูบริจาคโลหิตที่มีภาวะความดันโลหิตนอยกวา 100 มิลลิเมตรปรอท
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p <.01) โดยพบวา กลุมตัวอยาง
ทั้งหมด 212 คน มีความดันโลหิตเพิ่มขึ้นมากกวา 100 มิลลิเมตร
ปรอท จำ�นวน 179 คน คิดเปนรอยละ 84.40 มีความดันโลหิต
คงเดิม จำ�นวน 33 คน คิดเปนรอยละ 15.60 ความดันโลหิต
ซีสโตลิกกอนการดื่มน้ำ� เฉลี่ย 93.94±8.51 มิลลิเมตรปรอท หลัง
การดื่มน้ำ� เฉลี่ย 104.51±7.65 มิลลิเมตรปรอท สำ�หรับความดัน
โลหิตไดแอสโตลิกกอนการดื่มน้ำ� เฉลี่ย 64.51±7.55 มิลลิเมตร
ปรอท หลังการดื่มน้ำ� เฉลี่ย 69.11±7.17 มิลลิเมตรปรอท ผลการ
ศึกษาดังแสดงไวในตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และ Pair t test ของความดันโลหิตของผูประสงคบริจาคโลหิต
กอนและหลังการดื่มน้ำ�
วิจารณ
การดื่มน้ำ�ทำ�ใหคนที่มีความดันโลหิตนอยกวา 100 มิลลิเมตร
ปรอท มีความดันโลหิตเพิ่มขึ้น สอดคลองกับรายงานการศึกษาของ

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 19 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม2552

วรวัตร ตั้งพูนผลวิวัฒน และชื่นฤทัย ยี่เขียน
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ Pair t test ของความดันโลหิตของผูประสงคบริจาคโลหิต กอนและหลังการดื่มน้ำ�
ความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท)
ความดันโลหิตซีสโตลิก
ความดันโลหิตไดแอสลิก

กอนการดื่มน้ำ�
(Mean±SD)
93.94±8.51
64.51±7.55

Jordan และคณะที่รายงานในวารสาร Circulation6 และวารสาร
Lancet11 ที่พบวา คนที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำ� เมื่อดื่มน้ำ�ปริมาณ
480 มิลลิลิตร เปนเวลา 30 นาที จะมีความดันโลหิตวัดที่แขนในทา
นั่ง เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งการศึกษานี้กับการวิจัย
ของ Jordan และคณะ6 มีรูปแบบการวิจัยที่คลายกัน มีปริมาณน้ำ�
ดื่มและระยะเวลาพักใกลเคียงกัน ผลการศึกษานี้ยังสอดคลองกับ
ผลการศึกษาที่วาการดื่มน้ำ�ทำ�ใหคนปกติมีความดันโลหิตเพิ่มขึ้น
รายงานวิจัยในวารสาร Journal of Human Hypertension ของ
Callegaro และคณะที่พบวา ผูปวยความดันโลหิตสูง 8 คนและ
คนที่มีความดันโลหิตปกติ 10 คน เมื่อดื่มน้ำ� 500 มิลลิลิตร นาน
15 นาที จะมีความดันโลหิตซีสโตลิกเพิ่มขึ้น 19±6 และ 17±6
มิลลิเมตรปรอท ตามลำ�ดับ10 อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางในการ
ศึกษานี้ เปนคนปกติที่มีความดันโลหิตนอยกวา 100 มิลลิเมตร
ปรอท ในขณะที่คนปกติในการศึกษาของ Callegaro และคณะ
เปนคนที่มีความดันโลหิตปกติ จึงอาจนำ�ผลการวิจัยมาเปรียบ
เทียบกันไดไมชัดเจน
ผลการศึกษานี้ไมสอดคลองกับรายงานวิจัยในวารสาร Clinical
Science ของ SCOTT12 เปนการวิจัยในคนปกติ 9 คน พบวา ภาย
หลังการดื่มน้ำ� 500 มิลลิลิตร เปนเวลา 2 ชั่วโมง ไมทำ�ใหความดัน
โลหิตเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม เมื่อศึกษารายละเอียดของรายงานวิจัย
จะพบวา มีการวัดความดันโลหิตของกลุมตัวอยาง 8 คน พบวา มี
ความดันโลหิตเพิ่มขึ้น 5 คน มีความดันโลหิตคงที่ 2 คน และมี
ความดันโลหิตลดลง 1 คน ซึ่งแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนมาก
มีความดันโลหิตเพิ่มขึ้น แตยังไมสามารถนำ�ผลการวิจัยมาเปรียบ
เทียบกับการศึกษานี้ไดชัดเจนนัก เนื่องจากการศึกษานี้เปนการศึกษา
ในคนที่มีความดันโลหิตนอยกวา 100 มิลลิเมตรปรอท มีขอดีที่มี
จำ�นวนกลุมตัวอยางมากถึง 212 คน พบวาหลังดื่มน้ำ�มีความดัน
โลหิตเพิ่มขึ้นมากกวา 100 มิลลิเมตรปรอท จำ�นวน 179 คน คิด
เปนรอยละ 84.40 มีความดันโลหิตคงเดิม จำ�นวน 33 คน คิด
เปนรอยละ 15.60 แตยังไมมีการเปรียบเทียบในกลุมคนที่มีความ
ดันโลหิตปกติ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดทำ�การศึกษาเปรียบเทียบผลของ
การดื่มน้ำ�ในกลุมที่มีความดันโลหิตนอยกวา 100 มิลลิเมตรปรอท

หลังการดื่มน้ำ�
(Mean±SD)
104.51±7.65
69.11±7.171

t

p

19.51
18.15

0.000
0.000

กับกลุมที่มีความดันโลหิตปกติ ซึ่งอยูในระหวางดำ�เนินการวิจัย
สรุปไดวาผลการศึกษานี้สนับสนุนรายงานผลวิจัยสวนใหญที่
พบวาการดื่มน้ำ�ทำ�ใหความดันโลหิตเพิ่มขึ้น ซึ่งผลการศึกษานี้อาจ
แสดงใหเห็นวาภาวะความดันโลหิตต่ำ�ของผูประสงคบริจาคโลหิต
อาจเกิดจากการขาดสารน้ำ�ที่เกี่ยวของกับการอยูในสภาพอากาศที่
มีความรอนหรือแสงแดดจัดของประเทศไทย การดื่มน้ำ�จึงมีผล
ทำ�ใหความดันโลหิตเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน
สรุป
การดื่มน้ำ�ทำ�ใหผูประสงคบริจาคโลหิตที่มีภาวะความดันโลหิต
ต่ำ�มีความดันโลหิตเพิ่มขึ้นอยางชัดเจน ทั้งความดันโลหิตซีสโตลิก
และความดันโลหิตไดแอสโตลิก ซึ่งอาจแสดงไดวาภาวะความ
ดันโลหิตต่ำ�ของผูประสงคบริจาคโลหิต เกิดจากการขาดสารน้ำ�ที่
เกี่ยวของกับการอยูในสภาพอากาศที่มีความรอนหรือแสงแดดจัด
ของประเทศไทย ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา การดื่มน้ำ�เปนวิธี
การสำ�คัญที่งาย และราคาถูกในการแกไขภาวะความดันโลหิตต่ำ� ที่
ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลของการดื่มน้ำ�ระหวางกลุมผูบริจาค
โลหิตที่มีความดันโลหิตปกติกับกลุมผูบริจาคโลหิตที่มีความดันโลหิต
ต่ำ� การศึกษาการเกิดอาการไมพึงประสงคภายหลังการบริจาคโลหิต
ของกลุมผูบริจาคโลหิตที่มีความดันโลหิตต่ำ� ตลอดจนมีการศึกษา
ทดลองใชวิธีการดื่มน้ำ� แกไขภาวะความดันโลหิตต่ำ�ในกลุมผูปวย
ที่มีภาวะขาดสารน้ำ�ที่มารับบริการสุขภาพของโรงพยาบาลทั้งผูปวย
นอก ผูปวยเรื้อรัง และผูปวยใน
กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอขอบพระคุณผูบริหารโรงพยาบาล ผูบริหารฝายการ
พยาบาล คุณจิรัญญา เศรษฐวนิชย หัวหนาหนวยรับบริจาคโลหิต
พยาบาลและเจาหนาที่หนวยรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลสมเด็จ
พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และผูประสงคบริจาคโลหิตทุกทาน
ที่ใหการสนับสนุนในการศึกษาวิจัยจนไดรับความสำ�เร็จ ผูวิจัยขอ
ขอบคุณไว ณ ที่นี้
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Effect of Water Drinking on the Blood Pressure of the Intentionally
Blood Donors
Worawat  Tangpoonpholwiwat and Chuenrutai  Yeekian
Nursing department of Queen Savang Vadhana Memorial Hospital, The Thai Red Cross Society

Abstract: In fiscal year 2006, More than eighteen percent of all intentionally blood donors cannot donate their
blood due to they had systolic blood pressure lower than 100 mmHg although the low blood pressure may show
in healthy person. These made some intentionally blood donors lose of willing to lend a hand for human while
the blood donation service loses the opportunity to increase the number of blood donors and the continuity of
blood donations. Objective: To compare the blood pressure of the intentionally blood donors between before and
after of water drinking. The blood pressure consists of systolic blood pressure, diastolic blood pressure and mean
blood pressure. Material and method: A quasi experiment research was conducted at the blood donation service
of Queen Savang Vadhana Memorial Hospital in July 2006-June 2008, the 24 months period. Samples were the
purposive sampling of all 212 intentionally blood donors who had systolic blood pressure lower than 100 mmHg.
The dependent variable was 400 milliliters of water drinking with 20 minutes seat resting in the 25-27 degree
Celsius of the air condition room. The independent variable was the blood pressure which measure in millimeter
of mercury from one electronic sphygmomanometer by the same method. The reliability testing of electronic
sphygmomanometer was .95. The main researcher collected data himself all steps. The statistic analyses were
percent, mean, standard deviation and paired t test. Results: Two hundred and twelve intentionally blood donors
who had systolic blood pressure lower than 100 mmHg had mean age 30.88±7.58 years, mean bodyweight
56.09±8.51 kilograms, mostly female (83.96%) and had history of blood donation (76.89%). The findings showed
that after 400 milliliters of water drinking had increased blood pressure statistically significant difference (p<.01).
Mean systolic blood pressure and diastolic blood pressure increased from 93.94 to 104.51 mmHg and 64.51 to
69.11 mmHg respectively. Conclusion: Water drinking can increase blood pressure especially in the intentionally
blood donors who have systolic blood pressure lower than 100 mmHg.
Key Words : l Water drinking l Blood pressure
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