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 ค ำวำ่ “โลหิต” อำจฟังดนูำ่หวำดเสียวและนำ่กลวัส ำหรับคนบำงคน แตส่ ำหรับโรงพยำบำลแล้ว โลหิต
เป็นสิ่งจ ำเป็นและส ำคญัในกำรรักษำผู้ ป่วย ไมว่ำ่จะเป็นผู้ ป่วยผำ่ตดั ผู้ ป่วยโรคเลือด ผู้ ป่วยมะเร็ง รวมทัง้กำร
รักษำหลำยๆ อยำ่งในปัจจบุนันี ้จะไมส่ำมำรถท ำได้หำกไมมี่โลหิต 
 
“โลหติ” มีความส าคัญอย่างไร 
 ในร่ำงกำยคนเรำมีเลือดไหลเวียนอยูใ่นตวั เพ่ือท ำหน้ำท่ีล ำเลียงอำหำร น ำ้ ออกซิเจนไปทัว่ร่ำงกำย 
ขณะเดียวกนัก็น ำสำรพิษ ของเสีย และคำร์บอนไดออกไซด์จำกสว่นตำ่งๆ เพ่ือน ำไปก ำจดัออกจำกร่ำงกำย
เพ่ือให้ร่ำงกำยท ำหน้ำท่ีได้อยำ่งปกต ิในเลือดมีทัง้ของเหลว(สว่นน ำ้) และเซลล์ชนิดตำ่งๆ ซึง่มีหน้ำท่ีตำ่งกนั 
กลำ่วคือ 
 “เม็ดเลือดแดง” ท ำหน้ำท่ีน ำออกซิเจนไปเลีย้งเนือ้เย่ือ และน ำก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ท่ีเนือ้เย่ือ
ออกไปขบัถ่ำย เม็ดเลือดแดงมีปริมำณประมำณร้อยละ 40 – 45 ของปริมำณเลือดทัง้หมด และมีอำยเุพียง 
120 วนั 
 “เม็ดเลือดขาว” ท ำหน้ำท่ีให้ภมูิคุ้มกนัเหมือนทหำรปกป้องเชือ้โรคในร่ำงกำย มีปริมำณ 1% ของเลือด 
 “เกล็ดเลือด” ท ำหน้ำท่ีชว่ยให้เลือดแข็งตวั มีลกัษณะเป็นชิน้สว่นของเซลล์ขนำดเล็ก มีอยูป่ระมำณ 
5% ของเลือด 
 “พลาสมา” เป็นสำรน ำ้สีเหลือง มีโปรตีน เกลือแร่ ไขมนั ฮอร์โมน ไวตำมิน มีปริมำณร้อยละ 55 ของ
เลือด 
 
ประเภทของหมู่โลหติตามหมู่โลหติระบบ ABO 
 โลหิตท่ีอยูใ่นคนไทยเรำ แบง่ออกได้เป็น 4 ประเภทคือ 
  1. หมูโ่อ (O) พบได้ร้อยละ 38  
  2. หมูเ่อ (A) พบได้ร้อยละ 21 
  3. หมู่บี (B) พบได้ร้อยละ 34 
  4. หมูเ่อบี (AB) พบได้ร้อยละ 7 



 นอกจำกนีใ้นหมูเ่ลือดท่ีกลำ่วถึงเบือ้งต้นแล้วยงัมีหมูโ่ลหิตระบบอำร์เอ็ช(Rh) โดยจ ำนวนประชำกร 
1,000 คน จะมีหมูโ่ลหิตอำร์เอ็ชลบ (Rh-) 3 คน หรือคิดเป็น 0.3% เทำ่นัน้ ซึง่จดัเป็นหมูโ่ลหิตท่ีหำยำกหรือหมู่
โลหิตพิเศษ เทำ่ท่ีพบมำ เรำพบวำ่หมูโ่ลหิตโอเป็นหมูโ่ลหิตท่ีหำง่ำย เม่ือเมียบกบัหมูโ่ลหิตประเภทอ่ืนท่ีบริจำค
กนัเข้ำมำ ส ำหรับผู้ ท่ีไมเ่คยบริจำคโลหิตมำก่อน แตอ่ยำกชว่ยเพ่ือมนษุย์ด้วยกนั ไมย่ำกเลยคะ่ 
 
คุณสมบัตขิองผู้บริจาคโลหติรวม (Whole Blood) 

1. เป็นผู้ ท่ีมีสขุภำพแข็งแรง ไมมี่โรคประจ ำตวั 
2. อยูใ่นระหวำ่งอำย ุ17 ปีบริบรูณ์ จนถึงอำย ุ65 ปี ทัง้นี ้ 

 2.1 ผู้บริจำคโลหิตหำกอำยไุมถ่ึง 18 ปี บริบรูณ์ ต้องมีหนงัสือยินยอมจำกผู้ปกครองตำมกฏหมำย  
 2.2 ผู้บริจำคโลหิตท่ีมีอำย ุ60 ปีถึง 65 ปี  
  - ต้องผำ่นเกณฑ์คณุสมบตัอ่ืินๆของผู้บริจำคเลือด  
  - เป็นผู้บริจำคเลือดประจ ำมำโดยตลอดจนกระทัง่อำย ุ60 ปี (อยำ่งน้อย 4 ครัง้ใน 3 ปีลำ่สดุ) 
  - บริจำคโลหิตได้ทกุ 6 เดือน 
  - ตรวจ CBC ปีละ 1 ครัง้ โดยเร่ิมตรวจครัง้แรกตอนบริจำคโลหิตเม่ืออำยคุรบ 60 ปี และผำ่น
เกณฑ์ CBC 

3. มีน ำ้หนกัไมต่ ่ำกวำ่ 48 กิโลกรัมขึน้ไป 
4. ไมอ่ยูใ่นระหวำ่งรับประทำนยำปฏิชีวนะ, ยำป้องกนัเลือดแข็งตวั, ยำเพิ่มกำรเจริญเตบิโต (Growth 

Hormone), ยำรักษำสิว Isotretinoin, ยำรักษำตอ่มลกูหมำก, ยำปลกูผม (Finasteride) 
5. ไมไ่ด้รับกำรถอนฟันหรือขดูหินปนู ภำยใน 72 ชัว่โมงก่อนบริจำคเลือด ไมมี่บำดแผลสดหรือแผลติด

เชือ้ใดๆ ตำมร่ำงกำย 
6. ไมมี่ประวตัโิรคมำลำเรียในระยะเวลำ 3 ปี 
7. ผู้หญิงท่ีไมอ่ยูใ่นระยะตัง้ครรภ์หรือให้นมบตุร 
8. ผู้หญิงท่ีอยูร่ะหวำ่งมีประจ ำเดือน เม่ือประจ ำเดือนหยดุให้บริจำคโลหิตได้ 

 
ใครบ้างที่ไม่สามารถบริจาคโลหติได้ 

1. ผู้ ท่ีเป็นโรคหวัใจ โรคปอด มะเร็ง ลมชกั อมัพฤษ์ อมัพำต โรคเลือดออกง่ำยแตห่ยดุยำก โรคเบำหวำน
ท่ีต้องใช้ยำอินซูลินหรือคมุระดบัน ำ้ตำลไมไ่ด้ 

2. ผู้ ท่ีเป็นหรือเคยเป็นไวรัสตบัอกัเสบบีหรือคูค่รอง (สำมีหรือภรรยำ) เป็นไวรัสตบัอกัเสบบี ไวรัสตบั
อกัเสบซี รวมทัง้ผู้ติดเชือ้เอสไอวีหรือซิฟิลิส 

3. ผู้ เสพยำเสพตดิชนิดใช้เข็มฉีดยำ 
4. ผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมเส่ียงทำงเพศ มีคูน่อนหลำยคนหรือเปล่ียนคูน่อนบอ่ยๆ ผู้ชำยท่ีมีเพศสมัพนัธ์กบัชำย 



5. น ำ้หนกัตวัลดลงโดยไมท่รำบสำเหตมุำกกวำ่ 5 กิโลกรัม ในเวลำ 2 เดือน มีตอ่มน ำ้เหลืองตำมร่ำงกำย
โต หรือมีไข้โดยไมท่รำบสำเหต ุ

 
เตรียมพร้อมอย่างไรก่อนบริจาคโลหติ 
 กำรเตรียมตวัก่อนบริจำคโลหิต เพ่ือมิให้ผู้บริจำคโลหิตอ่อนเพลียมำกหลงับริจำคโลหิต ผู้บริจำคโลหิต
จงึควรเตรียมตวัดงันี ้

1. ก่อนบริจำคโลหิต 1-2 วนั ควรด่ืมน ำ้มำกๆ เพ่ือให้ร่ำงกำยสดช่ืน เลือดไหลเวียนได้ดี 
2. งดด่ืมสรุำหรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ 
3. ไมค่วรเลน่กีฬำหรือออกก ำลงักำยท่ีต้องเสียเหง่ือมำกก่อนบริจำคโลหิต 1 วนั 
4. รับประทำนอำหำรก่อนบริจำคโลหิตภำยใน 4 ชัว่โมง 
5. นอนหลบัพกัผอ่นอย่ำงน้อย 6 ชัว่โมงขึน้ไป 

 
 ซึง่แตล่ะครัง้โรงพยำบำลต้องกำรโลหิตประมำณ 420 – 450 ซีซี / คน ซึง่ปริมำณจะมำกหรือน้อยขึน้อยู่
กบัน ำ้หนกัตวัของผู้บริจำค และเพ่ือให้ผู้ ป่วยได้รับโลหิตท่ีปลอดภยั โลหิตท่ีได้จะต้องผำ่นกระบวนกำรทดสอบ
ก่อนน ำไปให้ผู้ ป่วย คือ ตรวจหำไวรัสตบัอกัเสบบี ไวรัสตบัอกัเสบซี ซิฟิลิส และตรวตหำไวรัสเอดส์ 
 
การปฏิบัตติัวหลังบริจาคโลหติ 

 หลงักำรบริจำคโลหิตเสร็จแล้ว ควรนัง่พกัประมำณ 10-15 นำที รับประทำนขนมหรืออำหำรวำ่ง ด่ืม
น ำ้/เคร่ืองดื่ม 1-2 แก้ว แล้วรับประทำนอำหำรตำมปกต ิไมค่วรงดอำหำร โดยเฉพำะอำหำรประเภท
เนือ้สตัว์ตำ่งๆ ตบั ไข ่เลือดหม ูเลือดไก่ ผกัใบเขียวและผกัท่ีมีสีเหลือง 

 งดสบูบหุร่ี 1 ชัว่โมง หลงับริจำคโลหิต 

 งดด่ืมแอลกอฮอล์จนกวำ่ทำ่นจะได้รับประทำนอำหำร 

 ด่ืมน ำ้มำกกวำ่ปกตเิป็นเวลำ 1-2 วนั เพ่ือทดแทนปริมำณเลือดท่ีท่ำนเสียไป 
 
  เห็นไหมคะวำ่ หำกมีกำรเตรียมพร้อมก่อนมำบริจำคโลหิตก็ไมใ่ชเ่ร่ืองยำกเลย เม่ือคณุเป็นผู้หนึง่ท่ี
สำมำรถชว่ยเหลือเพ่ือนมนษุย์ได้ โดยท่ำนสำมำรถบริจำคเลือดได้ทกุ 3 เดือน มำร่วมบริจำคโลหิตกบั
โรงพยำบำลศริิรำชได้ทกุวนั ไมเ่ว้นวนัหยดุรำชกำร ท่ีห้องรับบริจำคเลือด ตกึ 72 ปี ชัน้ 3 นอกจำกนีย้งัมีหน่วย
รับบริจำคโลหิตเคล่ือนท่ี ทกุวนัจนัทร์ – ศกุร์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สอบถำมรำยละเอียดและนดั
หมำยลว่งหน้ำได้ท่ี โทร.02-419-8081 ตอ่ 123, 128 

“เลือดท่านเพียงน้อยนิด ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้” 


