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ความรู้ เกี่ยวกับการบริจาคเลือด
1. คุณสมบัตขิ องผู้บริจาคเลือด
1.1 อายุ 18 - 60 ปี (กรณีอายุ 17 ปี บริ บรู ณ์ แต่ไม่ถงึ 18 ปี ต้ องได้ รับอนุญาตให้ บริ จาค
เลือดจากบิดา/มารดา หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย)
1.2 น ้าหนักไม่ต่ากว่า 48 กิโลกรัม
1.3 สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจาตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปอด
หอบหืด โรคหัวใจหรื อเคยเจ็บแน่นหน้ าอก อัมพาต อัมพฤกษ์ ไทรอยด์ ลมชัก
โรคตับ โรคไต เลือดออกง่ายแล้ วหยุดยาก หรื อเคยเป็ นโรคมะเร็ ง
1.4 นอนหลับเพียงพออย่างน้ อย 6 ชัว่ โมง
1.5 ควรรับประทานอาหารก่อนบริ จาคเลือดภายใน 4 ชัว่ โมง
1.6 ไม่อยูใ่ นระหว่างกินยาปฏิชีวนะ หรื อยากันเลือดแข็ง
1.7 ไม่ได้ รับการถอนฟั นภายใน 72 ชัว่ โมงก่อนการบริ จาคเลือด รวมทังไม่
้ มีบาดแผลสด
หรื อแผลติดเชื ้อตามร่ างกาย
1.8 ไม่มีประวัติเป็ น หรื อตรวจพบเชื ้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี, ซี , เชื ้อโรคเอดส์ หรื อซิฟิลิส
1.9 ไม่มีประวัติเป็ นโรคมาลาเรี ยในระยะเวลา 3 ปี
1.10 ไม่มีประวัติเป็ นผู้เสพยาเสพติดชนิดใช้ เข็มฉีด
1.11 ไม่มีประวัติความเจ็บป่ วยที่มาจากการบริ จาคเลือดอันก่อให้ เกิดอันตรายต่อตนเอง
1.12 ผู้หญิงไม่อยูใ่ นระหว่างมีประจาเดือน (ต้ องหมดประจาเดือนแล้ วอย่างน้ อย 7 วัน)
ไม่อยูใ่ นระยะให้ นมบุตร หรื อ ตังครรภ์
้
1.13 งดการดื่มเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทังก่
้ อน และหลังบริ จาคเลือด
1.14 ระยะเวลาการบริ จาคเลือดครัง้ ต่อไป 3 เดือน / ครัง้ ทังผู
้ ้ ชายและผู้หญิง
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2. ท่ านที่มีอาการเหล่ านีไ้ ม่ ควรบริจาคเลือด
2.1 น ้าหนักตัวลดลงโดยไม่ทราบสาเหตุ
2.2 ต่อมน ้าเหลืองตามร่ างกายโต มีจ ้าเลือดตามตัวเป็ น ๆ หาย ๆ
2.3 มีไข้ โดยไม่ทราบสาเหตุ หรื อคิดว่าขณะนี ้ท่านมีสขุ ภาพไม่สมบูรณ์
3. ขัน้ ตอนการบริจาคเลือด
3.1 ชัง่ น ้าหนักตัว
3.2 กรอกข้ อมูลในแบบฟอร์ มการบริ จาคเลือด ได้ แก่ ชื่อ-นามสกุล อายุ ที่อยู่ที่ติดต่อได้
หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ
3.3 อ่านคาถามสาหรับผู้บริ จาคเลือด และตอบตามความเป็ นจริ ง พร้ อมทังลงชื
้ ่อ
3.4 เจ้ าหน้ าที่ซกั ถามเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประวัติสขุ ภาพในอดีตและปั จจุบนั วัดความดัน
โลหิต
3.5 ตรวจความเข้ มข้ นของเลือด โดยเจ้ าหน้ าที่จะเจาะเลือดที่ปลายนิ ้ว ซึง่ ถ้ าต่ากว่า
มาตรฐาน ห้ ามบริ จาคเลือด
3.6 การเจาะเลือด โดยเจ้ าหน้ าที่ผ้ ชู านาญจะเจาะเลือดจากบริ เวณข้ อพับแขน
3.7 อุปกรณ์ตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในการเจาะเลือด เป็ นของใหม่ที่ผา่ นการฆ่าเชื ้อเรี ยบร้ อยแล้ ว
และใช้ เพียงครัง้ เดียวเท่านัน้
3.8 เมื่อบริ จาคเลือดเสร็ จแล้ ว เจ้ าหน้ าที่จะปิ ดแผลด้ วยผ้ าก๊ อซ ควรใช้ นิ ้วมือกดทับตรง
ตาแหน่งที่เจาะ และเหยียดแขนตรง ไม่งอพับแขน เจ้ าหน้ าที่จะปิ ดพลาสเตอร์ ให้ เมื่อ
เลือดหยุดไหล
4. การปฏิบัตติ วั หลังบริจาคเลือด
4.1 นอนพัก 5 นาที ถ้ ามีอาการมึน / เวียนศีรษะให้ แจ้ งเจ้ าหน้ าที่ทนั ที
4.2 งดใช้ แขนข้ างที่บริ จาคเลือดยกของหนัก หรื อโยกงอแขนแรง ๆ อย่างน้ อย 12 ชัว่ โมง
เพื่อป้องกันเลือดออก และแขนบวมช ้า ถ้ ามีอาการเขียวช ้า และปวด กรุณาโทรศัพท์
แจ้ งที่เบอร์ 0-2419-8081 ต่อ 105 , 110 , 128
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4.3 รับประทานขนม และน ้าหวาน / เครื่ องดืม่ 1-2 แก้ ว เพื่อทดแทนปริ มาณเลือดที่ท่าน
บริ จาคและควรดื่มน ้ามาก ๆ
4.4 รับประทานอาหารตามปกติ แต่ควรยกเว้ นอาหารที่มีไขมันมาก
4.5 ระมัดระวังการขึ ้น-ลงลิฟท์ หรื อบันไดสูง ๆ ถ้ ามีอาการหน้ ามืด เวียนศีรษะ
ควรรี บนัง่ ลง หรื อนอนราบลงกับพื ้น
4.6 งดออกกาลังกาย เล่นกีฬา อบตัว / อบไอน ้า 1 วัน เพื่อป้องกันอุบตั ิเหตุจากการ
เสียเหงื่อ / น ้าในร่ างกาย
4.7 งดสูบบุหรี่ ครึ่งชัว่ โมง ภายหลังบริ จาคเลือด เพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้ อาเจียน
4.8 งดดื่มแอลกอฮอล์จนกว่าท่านจะได้ รับประทานอาหารก่อน
4.9 หลังบริ จาคเลือดแล้ ว ควรพักผ่อนให้ เพียงพอก่อนขับรถ
5. เลือดที่ท่านบริจาคจะได้ รับการตรวจ
5.1 ตรวจไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
5.2 ตรวจไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV)
5.3 ตรวจซิฟิลิส (Syphilis)
5.4 ตรวจไวรัสโรคเอดส์ (Anti-HIV และ HIV antigen)
การตรวจดังกล่าวเพื่อรับรองว่าเลือดของท่านปลอดภัย พร้ อมที่จะ ช่ วยชีวิตผู้ป่วย
ดังนันท่
้ านไม่ควรคาดหวังว่าบริ จาคเลือดเพียงเพราะต้ องการตรวจไวรัสโรคเอดส์เท่านัน้
6. การส่ งผลการตรวจเลือด
ภาควิ ชาเวชศาสตร์ การธนาคารเลือด จะส่งผลการตรวจเลือดให้ กับท่ านที่ แจ้ ง
ความประสงค์ ไ ว้ พร้ อมกับบัต รประจาตัว ผู้บริ จาคเลื อด ภายในเวลาประมาณ 2 สัปดาห์
สาหรั บท่านที่ไม่ต้องการทราบผลการตรวจหาร่ องรอยการติดเชื ้อ จะแจ้ งเฉพาะผลหมู่เลือด
ABO และ Rh พร้ อมกับแจ้ งกาหนดนัดวันบริ จาคเลือดครัง้ ต่อไป
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ติดต่ อบริจาคเลือดได้ ท่ ี
ธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช ตึก 72 ปี ชัน้ 3
เวลารับบริ จาคเลือด : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 18.30 น. ปิ ดรับลงทะเบียน 18.00 น.
: วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-16.30 น.
ปิ ดรับลงทะเบียน 16.00 น.
โทรศัพท์ : 0-2419-8081 ต่อ 123 , 128
ถ้ าท่านมีความประสงค์จะบริ จาคเลือดเป็ นหมู่คณะฯ จานวนตังแต่
้ 80 คนขึ ้นไป
โปรดติดต่อในวันและเวลาราชการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์ : 0-2419-8081 ต่อ 110
การให้ เลือด คืออะไร
การให้ การรักษาด้ วยเลือด และส่วนประกอบของเลือด เป็ นส่วนหนึ่งของการรักษาที่สาคัญ
มาก ผู้ป่วยที่มีภาวะต่าง ๆ เช่น เสียเลือดจากอุบตั ิเหตุ, การผ่าตัด, มีภาวะซีด, โลหิตจางเรื อ้ รัง,
ธาลัสซีเมีย หรื อป่ วยเป็ นมะเร็ งที่ได้ ยาเคมีบาบัด
ที่กล่าวนี ้จาเป็ นต้ องได้ รับเลือด และส่วนประกอบของเลือด เช่น น ้าเหลือง, พลาสม่า,
เกร็ ดเลือด เพื่อการรักษาทังสิ
้ ้น
เลือดที่ท่านได้ รับ มาจากไหน
ผู้บริ จาคเลือดเป็ นบุคคลที่สาคัญที่สดุ ถ้ าไม่มีผ้ บู ริ จาคเลือดเต็มใจเดินทางมาบริ จาคแล้ ว
ขบวนการต่าง ๆ เกี่ยวกับการให้ เลือดคงไม่เกิดขึ ้น เลือดและส่วนประกอบของเลือดที่ผ้ ปู ่ วยได้ รับ
จะต้ องมาจากมนุษย์เท่านัน้ ไม่สามารถผลิตจากสารอื่นใด หรื อผลิตจากโรงงานผลิตยาได้ การ
ส่งเสริ มให้ มีผ้ บู ริ จาคเลือดที่ปลอดภัย พร้ อมใจกันบริ จาคเลือดให้ ผ้ ปู ่ วยจึงเป็ นสิ่งที่ต้องทาอย่าง
ต่อเนื่อง มิฉะนันอาจไม่
้
มีเลือดให้ ผ้ ปู ่ วยเพื่อการรักษาอย่างเพียงพอ
ดังที่กล่าวแล้ วว่า เลือดที่ให้ ผ้ ปู ่ วยยังต้ องมาจากมนุษย์ เป็ นส่วนหนึ่งของเนื ้อเยื่อที่ไหลเวียน
ในร่ างกายของผู้บริ จาค การคัดเลือกผู้บริ จาคเลือดให้ ได้ ผ้ บู ริ จาคที่ปลอดภัย และเต็มใจจึงเป็ น
งานที่สาคัญมาก ผู้บริ จาคเลือดที่มีคณ
ุ สมบัติไม่เหมาะสมทางธนาคารเลือดจะขอให้ งดบริ จาค
เลือดไว้ ก่อน จนกว่าภาวะหรื อเหตุการณ์นนหมดไป
ั้
และทาให้ แน่ใจว่าผู้บริ จาคเลือดเป็ นบุคคลที่
ปลอดภัย และ เต็มใจบริ จาคเลือดให้ ผ้ อู ื่นอย่างแท้ จริ ง
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ในขบวนการจะมี การซักประวัติอย่างละเอียด และตรวจความสมบูรณ์ ของร่ างกาย เมื่ อ
ได้ รับเลือดที่บริ จาคมาแล้ ว จะมีการตรวจกรองการติดเชื ้อ เชื ้อต่าง ๆ ที่ตรวจได้ แก่เชื ้อไวรัสเอดส์ ,
เชื ้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี และซี, เชื ้อซิฟิลิส
ปั จจุบนั ค่าใช้ จ่ายในการตรวจสูงขึ ้นมาก เพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่ผ้ ปู ่ วยที่รับเลือด แต่ถึง
กระนัน้ ก็ ต ามความเสี่ยงจากการได้ รับเลือดยังคงมี อยู่บ้าง ผู้ป่ วยที่ ไ ด้ รับเลื อดเพื่อการรั กษา
จะต้ องเข้ าใจและยอมรับความเสี่ยง ได้ แก่
1.) การติดเชื ้อโรคอื่นที่ยงั ไม่มีการตรวจ เช่น เชื ้อมาเลเรี ย
2.) การติดเชื ้อโรค ที่แม้ จะมีการตรวจ แต่ผ้ บู ริ จาคอาจจะอยูใ่ นระยะแรกจึงตรวจไม่พบ
3.) ปฏิกิริยาอันไม่พงึ ประสงค์ ที่อาจเกิดขึ ้นจากการได้ รับเลือด เช่น การมีไข้ ภาวะแพ้ ตา่ ง ๆ
ผู้ป่วยที่จาเป็ นต้ องได้ รับเลือดและส่วนประกอบของเลือดเป็ นประจา ได้ แก่ ผู้ป่วยโรคธาลัส
ซีเมีย (Thalassemia), ฮีโมฟี เลีย (Hemophelia) ผู้ป่วยกลุ่มนีจ้ าเป็ นต้ องเข้ าใจ และยอมรับการ
รักษาด้ วยเลือดนันเป็
้ นสิ่งจาเป็ น และมีประโยชน์
อีกด้ านหนึง่ ผู้ป่วยต้ องเข้ าใจว่าการรับเลือด คือ การรับเซลล์หรื อเนื ้อเยื่อที่มาจากบุคคลอื่น
จึงยังคงมีความเสี่ยงอยู่
แพทย์ ผ้ ูสั่ง การรั ก ษาได้ พิ จ ารณาอย่ า งเหมาะสมในการให้ การรั ก ษาด้ วยเลื อ ด และ
ส่วนประกอบของเลือด จึงต้ องการให้ ผ้ ปู ่ วยที่ได้ รับเลือดแม้ เพียงครัง้ เดียว หรื อผู้ป่วยที่จาเป็ นต้ อง
ได้ รับการรักษาด้ วยเลือดเป็ นประจา เข้ าใจในความตังใจดี
้ ของผู้บริ จ าคเลือดและธนาคารเลือด
เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับเลือดที่ปลอดภัยที่สดุ
ถ้ าท่านมีญาติหรื อเพื่อนที่ยินดีจะบริ จาคเลือด เพื่อตัวท่านหรื อเพื่อผู้ป่วย ธนาคารเลือดมี
ความยินดีอย่างยิ่ง
เลือดเป็ นส่วนประกอบที่สาคัญของร่ างกายเปรี ยบเสมือนสายธารหล่อเลี ้ยงชีวิต ตามปกติ
แล้ วมนุษย์จะมีเลือดไหลเวียนอยูใ่ นร่ างกายประมาณ 4,000 - 5,000 ซีซี ดังนันการบริ
้
จาคเลือด
เพียง 450 ซีซี หรื อประมาณ 9% จึงไม่ก่อให้ เกิด อันตรายใด ๆ แต่จะมีผลดี คือ ช่วยให้ ร่างกายมี
การกระตุ้นให้ เกิดการสร้ างเม็ดเลือดใหม่ออกมาชดเชย การบริ จาคเลือดสามารถบริ จาคได้ ทุก ๆ
3 เดือนทังผู
้ ้ ชายและผู้หญิง
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