เตรียมพร้ อมอย่ างไรก่ อนบริจาคโลหิต
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ภาควิชาเวชศาสตร์ การธนาคารเลือด
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
คำว่ำ “โลหิต” อำจฟั งดูนำ่ หวำดเสียวและน่ำกลัวสำหรับคนบำงคน แต่สำหรับโรงพยำบำลแล้ ว โลหิต
เป็ นสิ่งจำเป็ นและสำคัญในกำรรักษำผู้ป่วย ไม่วำ่ จะเป็ นผู้ป่วยผ่ำตัด ผู้ป่วยโรคเลือด ผู้ป่วยมะเร็ง รวมทังกำร
้
รักษำหลำยๆ อย่ำงในปั จจุบนั นี ้ จะไม่สำมำรถทำได้ หำกไม่มีโลหิต
“โลหิต” มีความสาคัญอย่ างไร
ในร่ำงกำยคนเรำมีเลือดไหลเวียนอยูใ่ นตัว เพื่อทำหน้ ำที่ลำเลียงอำหำร น ้ำ ออกซิเจนไปทัว่ ร่ำงกำย
ขณะเดียวกันก็นำสำรพิษ ของเสีย และคำร์ บอนไดออกไซด์จำกส่วนต่ำงๆ เพื่อนำไปกำจัดออกจำกร่ำงกำย
เพื่อให้ ร่ำงกำยทำหน้ ำที่ได้ อย่ำงปกติ ในเลือดมีทงของเหลว(ส่
ั้
วนน ้ำ) และเซลล์ชนิดต่ำงๆ ซึง่ มีหน้ ำที่ตำ่ งกัน
กล่ำวคือ
“เม็ดเลือดแดง” ทำหน้ ำที่นำออกซิเจนไปเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ และนำก๊ ำซคำร์ บอนไดออกไซด์ที่เนื ้อเยื่อ
ออกไปขับถ่ำย เม็ดเลือดแดงมีปริมำณประมำณร้ อยละ 40 – 45 ของปริมำณเลือดทังหมด
้
และมีอำยุเพียง
120 วัน
“เม็ดเลือดขาว” ทำหน้ ำที่ให้ ภมู ิค้ มุ กันเหมือนทหำรปกป้องเชื ้อโรคในร่ำงกำย มีปริมำณ 1% ของเลือด
“เกล็ดเลือด” ทำหน้ ำที่ชว่ ยให้ เลือดแข็งตัว มีลกั ษณะเป็ นชิ ้นส่วนของเซลล์ขนำดเล็ก มีอยูป่ ระมำณ
5% ของเลือด
“พลาสมา” เป็ นสำรน ้ำสีเหลือง มีโปรตีน เกลือแร่ ไขมัน ฮอร์ โมน ไวตำมิน มีปริมำณร้ อยละ 55 ของ
เลือด
ประเภทของหมู่โลหิตตามหมู่โลหิตระบบ ABO
โลหิตที่อยูใ่ นคนไทยเรำ แบ่งออกได้ เป็ น 4 ประเภทคือ
1. หมูโ่ อ (O) พบได้ ร้อยละ 38
2. หมูเ่ อ (A) พบได้ ร้อยละ 21
3. หมู่บี (B) พบได้ ร้อยละ 34
4. หมูเ่ อบี (AB) พบได้ ร้อยละ 7

นอกจำกนี ้ในหมูเ่ ลือดที่กล่ำวถึงเบื ้องต้ นแล้ วยังมีหมูโ่ ลหิตระบบอำร์ เอ็ช(Rh) โดยจำนวนประชำกร
1,000 คน จะมีหมูโ่ ลหิตอำร์ เอ็ชลบ (Rh-) 3 คน หรื อคิดเป็ น 0.3% เท่ำนัน้ ซึง่ จัดเป็ นหมูโ่ ลหิตที่หำยำกหรื อหมู่
โลหิตพิเศษ เท่ำที่พบมำ เรำพบว่ำหมูโ่ ลหิตโอเป็ นหมูโ่ ลหิตที่หำง่ำย เมื่อเมียบกับหมูโ่ ลหิตประเภทอื่นที่บริจำค
กันเข้ ำมำ สำหรับผู้ที่ไม่เคยบริ จำคโลหิตมำก่อน แต่อยำกช่วยเพื่อมนุษย์ด้วยกัน ไม่ยำกเลยค่ะ
คุณสมบัตขิ องผู้บริจาคโลหิตรวม (Whole Blood)
1. เป็ นผู้ที่มีสขุ ภำพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
2. อยูใ่ นระหว่ำงอำยุ 17 ปี บริบรู ณ์ จนถึงอำยุ 65 ปี ทังนี
้ ้
2.1 ผู้บริจำคโลหิตหำกอำยุไม่ถึง 18 ปี บริ บรู ณ์ ต้ องมีหนังสือยินยอมจำกผู้ปกครองตำมกฏหมำย
2.2 ผู้บริจำคโลหิตที่มีอำยุ 60 ปี ถึง 65 ปี
- ต้ องผ่ำนเกณฑ์คณ
ุ สมบัตอิ ื่นๆของผู้บริจำคเลือด
- เป็ นผู้บริจำคเลือดประจำมำโดยตลอดจนกระทัง่ อำยุ 60 ปี (อย่ำงน้ อย 4 ครัง้ ใน 3 ปี ล่ำสุด)
- บริจำคโลหิตได้ ทกุ 6 เดือน
- ตรวจ CBC ปี ละ 1 ครัง้ โดยเริ่มตรวจครัง้ แรกตอนบริจำคโลหิตเมื่ออำยุครบ 60 ปี และผ่ำน
เกณฑ์ CBC
3. มีน ้ำหนักไม่ต่ำกว่ำ 48 กิโลกรัมขึ ้นไป
4. ไม่อยูใ่ นระหว่ำงรับประทำนยำปฏิชีวนะ, ยำป้องกันเลือดแข็งตัว, ยำเพิ่มกำรเจริญเติบโต (Growth
Hormone), ยำรักษำสิว Isotretinoin, ยำรักษำต่อมลูกหมำก, ยำปลูกผม (Finasteride)
5. ไม่ได้ รับกำรถอนฟั นหรื อขูดหินปูน ภำยใน 72 ชัว่ โมงก่อนบริจำคเลือด ไม่มีบำดแผลสดหรื อแผลติด
เชื ้อใดๆ ตำมร่ำงกำย
6. ไม่มีประวัตโิ รคมำลำเรี ยในระยะเวลำ 3 ปี
7. ผู้หญิงที่ไม่อยูใ่ นระยะตังครรภ์
้
หรื อให้ นมบุตร
8. ผู้หญิงที่อยูร่ ะหว่ำงมีประจำเดือน เมื่อประจำเดือนหยุดให้ บริจำคโลหิตได้
ใครบ้ างที่ไม่ สามารถบริจาคโลหิตได้
1. ผู้ที่เป็ นโรคหัวใจ โรคปอด มะเร็ง ลมชัก อัมพฤษ์ อัมพำต โรคเลือดออกง่ำยแต่หยุดยำก โรคเบำหวำน
ที่ต้องใช้ ยำอินซูลินหรื อคุมระดับน ้ำตำลไม่ได้
2. ผู้ที่เป็ นหรื อเคยเป็ นไวรัสตับอักเสบบีหรื อคูค่ รอง (สำมีหรื อภรรยำ) เป็ นไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับ
อักเสบซี รวมทังผู
้ ้ ติดเชื ้อเอสไอวีหรื อซิฟิลิส
3. ผู้เสพยำเสพติดชนิดใช้ เข็มฉีดยำ
4. ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทำงเพศ มีคนู่ อนหลำยคนหรื อเปลี่ยนคูน่ อนบ่อยๆ ผู้ชำยที่มีเพศสัมพันธ์กบั ชำย

5. น ้ำหนักตัวลดลงโดยไม่ทรำบสำเหตุมำกกว่ำ 5 กิโลกรัม ในเวลำ 2 เดือน มีตอ่ มน ้ำเหลืองตำมร่ำงกำย
โต หรื อมีไข้ โดยไม่ทรำบสำเหตุ
เตรียมพร้ อมอย่ างไรก่ อนบริจาคโลหิต
กำรเตรี ยมตัวก่อนบริจำคโลหิต เพื่อมิให้ ผ้ บู ริจำคโลหิตอ่อนเพลียมำกหลังบริจำคโลหิต ผู้บริจำคโลหิต
จึงควรเตรี ยมตัวดังนี ้
1. ก่อนบริจำคโลหิต 1-2 วัน ควรดื่มน ้ำมำกๆ เพื่อให้ ร่ำงกำยสดชื่น เลือดไหลเวียนได้ ดี
2. งดดื่มสุรำหรื อเครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
3. ไม่ควรเล่นกีฬำหรื อออกกำลังกำยที่ต้องเสียเหงื่อมำกก่อนบริจำคโลหิต 1 วัน
4. รับประทำนอำหำรก่อนบริจำคโลหิตภำยใน 4 ชัว่ โมง
5. นอนหลับพักผ่อนอย่ำงน้ อย 6 ชัว่ โมงขึ ้นไป
ซึง่ แต่ละครัง้ โรงพยำบำลต้ องกำรโลหิตประมำณ 420 – 450 ซีซี / คน ซึง่ ปริมำณจะมำกหรื อน้ อยขึ ้นอยู่
กับน ้ำหนักตัวของผู้บริจำค และเพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยได้ รับโลหิตที่ปลอดภัย โลหิตที่ได้ จะต้ องผ่ำนกระบวนกำรทดสอบ
ก่อนนำไปให้ ผ้ ปู ่ วย คือ ตรวจหำไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ซิฟิลิส และตรวตหำไวรัสเอดส์
การปฏิบัตติ ัวหลังบริจาคโลหิต
 หลังกำรบริจำคโลหิตเสร็จแล้ ว ควรนัง่ พักประมำณ 10-15 นำที รับประทำนขนมหรื ออำหำรว่ำง ดื่ม
น ้ำ/เครื่ องดื่ม 1-2 แก้ ว แล้ วรับประทำนอำหำรตำมปกติ ไม่ควรงดอำหำร โดยเฉพำะอำหำรประเภท
เนื ้อสัตว์ตำ่ งๆ ตับ ไข่ เลือดหมู เลือดไก่ ผักใบเขียวและผักที่มีสีเหลือง
 งดสูบบุหรี่ 1 ชัว่ โมง หลังบริจำคโลหิต
 งดดื่มแอลกอฮอล์จนกว่ำท่ำนจะได้ รับประทำนอำหำร
 ดื่มน ้ำมำกกว่ำปกติเป็ นเวลำ 1-2 วัน เพื่อทดแทนปริมำณเลือดที่ท่ำนเสียไป
เห็นไหมคะว่ำ หำกมีกำรเตรี ยมพร้ อมก่อนมำบริจำคโลหิตก็ไม่ใช่เรื่ องยำกเลย เมื่อคุณเป็ นผู้หนึง่ ที่
สำมำรถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ โดยท่ำนสำมำรถบริจำคเลือดได้ ทกุ 3 เดือน มำร่วมบริจำคโลหิตกับ
โรงพยำบำลศิริรำชได้ ทกุ วัน ไม่เว้ นวันหยุดรำชกำร ที่ห้องรับบริจำคเลือด ตึก 72 ปี ชัน้ 3 นอกจำกนี ้ยังมีหน่วย
รับบริจำคโลหิตเคลื่อนที่ ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สอบถำมรำยละเอียดและนัด
หมำยล่วงหน้ ำได้ ที่ โทร.02-419-8081 ต่อ 123, 128
“เลือดท่ านเพียงน้ อยนิด ช่ วยชีวิตผู้ป่วยได้ ”

