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Prevention is better than cure การปองกันดีกวาการแก 

หรือการรักษา เมื่อมาประยุกตกับการดูแลผูบริจาคโลหิตก็เชน

เดียวกัน เรามีกระบวนการ donor care ซึ่งนาจะมีความหมายถึง 

การดูแลเมื่อมีอาการผิดปกติและการปกปองจากภาวะแทรกซอน 

ที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการบริจาคโลหิต ตามความหมายของ

คำาวา care ซึ่งแปลวา การดูแล การปกปอง ความระมัดระวัง และ

ความหวงใย แตโดยทั่วไปเรามักจะจำากัดความหมายของ donor 

care อยูที่การดูแลเมื่อมีอาการแลวเพียงอยางเดียว  ปฏิรูปหมายถึง 

การปรับปรุงใหดีขึ้นหรือครอบคลุมใหกวางขวางขึ้น Reformed 

donor care จึงเปนการปฏิรูปการดูแลผูบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นทาง 

ดานปฏิบัติการเชิงปองกันที่ตองทำาตั้งแตการใหความรูเชิงประชา-

สัมพันธในการเตรียมความพรอมทั้งรางกาย จิตใจ และทัศนคติ

ของบุคคลกอนที่จะมาเปนผูบริจาคโลหิต และกระทำาอยางตอเนื่อง

สำาหรับผูบริจาคประจำา ใหสมกับความตั้งใจเสียสละทั้งเวลาและ

โลหิตในกายตนใหแกผูปวยโดยไมไดหวังสิ่งตอบแทน และสามารถ

บริจาคไดอยางตอเนื่อง โดยไมเสียสุขภาพและมีสุขภาพดีขึ้นดวย 

ถือวาเปนหนาที่ของผูเกี่ยวของทุกระดับที่จะตองทำาใหกิจกรรมนี้มี

ความรื่นรมย สะดวก สบาย ถูกสุขลักษณะตามหลักวิชาการ และ

เพิ่มความปลอดภัยใหกับผูบริจาคโลหิต ซึ่งสงผลใหมีโลหิตที่เพียง

พอ สม่ำาเสมอ และปลอดภัยตอผูปวยที่รับโลหิต และที่สำาคัญคือ 

สามารถเสริมสรางสุขอนามัย พรอมกับสรางความประทับใจใหผูบริจาค 

และดึงดูดใหกลับมาบริจาคอีก 

จากการทบทวนวรรณกรรมทางการแพทย ทั้งการศึกษาวิจัยของ 

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และรายงานจากตางประเทศเกี่ยวกับผล

แทรกซอนกับการบริจาคโลหิตพบตรงกันวาปจจัยเสี่ยงที่ทำาใหเกิด

ปฏิกิริยาจากการบริจาคโลหิต ไดแก มีอายุนอย เพศหญิง เปนการ 

บริจาคครั้งแรก หรือเคยมีอาการเปนลมจากการบริจาคโลหิตมาแลว1-5 

ซึ่งเปนสิ่งที่ชี้บงเปนขอพึงระวังไดกอนทำาการรับบริจาคแตละครั้ง 

ดังนั้นจึงตองปฏิรูปใหเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของไดรับทราบขอมูลนี้ 

พรอมทั้งมีนโยบายของผูบริหาร เพื่อจะไดพัฒนามาตรการเชิงปองกัน 

ในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตั้งแตการรณรงค ประชาสัมพันธ 

ใหความรูความเขาใจ การเตรียมตัวใหมีความพรอมกอนการบริจาค 

โลหิตในกลุมตางๆ ดังกลาวที่พึงระวังโดยเฉพาะเปนพิเศษ เชน มี

การใหเครื่องหมายหรือสัญลักษณแสดงตนเปนผูบริจาคครั้งแรก 

เพื่อใหเจาหนาที่ไดสังเกตเห็นและใหการดูแลเปนพิเศษ เปนตน  

นอกจากนี้ ในปจจุบันมีการยืดอายุผูบริจาคโลหิตไปถึง 70 ปตาม

มาตรฐานสากล และถึงแมสถิติอัตราการเปนลมพบไดนอยในกลุม

สูงอายุก็ตาม แตสิ่งที่ควรตระหนักก็คือความรวงโรยของสังขาร และ

ความเสี่ยงตอการเกิดโรคหลายชนิดที่เกิดกับอวัยวะและระบบตางๆ 

ไดแก หัวใจและสมองยอมมีมากขึ้นเปนธรรมดา ซึ่งอาจประจวบ

เหมาะมาเกิดพรอมกับการบริจาคโลหิต อาจทำาใหถูกกลาวโทษไดวามี

สาเหตุเกิดจากการมาบริจาคโลหิต  ดังนั้นจึงตองเพิ่มความระมัดระวัง

ในการคัดเลือก  และไมรับบริจาคผูสูงอายุที่หนวยเคลื่อนที่ การ

ปฏิสัมพันธที่ดีกับผูบริจาคโลหิตทุกกลุมโดยรวมจะตองครอบคลุม 

ไปทุกกระบวนการปฏิบัติงาน ตั้งแตการตอนรับ การตรวจสอบและ 

ซักประวัติ การตรวจรางกาย และการตรวจวัดความเขมของฮีโม- 

โกลบิน ซึ่งจำาเปนตองทำาทุกรายโดยไมมีขอยกเวน ในปจจุบันนี้

บางประเทศท่ีกำาลังพัฒนายังละเลยการตรวจกรองความเขมของ 

โลหิตกอนการบริจาคโลหิต โดยรายงานวาตรวจดูวาซีดหรือไม 

จากการดูที่เยื่อบุเปลือกตาเทานั้น ไมใชแมแตการตรวจดวยน้ำายา

คอปเปอรซัลเฟต (CuSO
4
)  ซึ่งสามารถเตรียมไดเองและราคา 

ไมแพง หวังเปนอยางยิ่งวาจะไมมีหนวยงานใดในประเทศไทยจะ 

ยังคงปฏิบัติเชนนั้นอยู ขั้นตอนตอไปที่สำาคัญคือ การเจาะเก็บ 

โลหิต ตลอดจนการพักหลังการบริจาค และเดินทางออกไปจาก

สถานที่รับบริจาคโลหิต การใหคำาแนะนำา ความรูในการปฏิบัติตนทั้ง

เฉพาะหนาและระยะยาว กอนและหลังการบริจาคโลหิต การใหดื่มน้ำา

ใหเพียงพอในเวลาครึ่งชั่วโมงกอนการบริจาคโลหิตก็มีสวนชวยปอง

กันการเปนลมจากการบริจาคโลหิต รวมทั้งการใหธาตุเหล็กทดแทน

จากการเสียธาตุเหล็กไปกับโลหิต 1 ยูนิต ในการบริจาคแตละครั้ง 

เพื่อปองกันอาการซีดจากภาวะขาดธาตุเหล็กจากการบริจาคโลหิต

ประจำา ซึ่งทำาใหสามารถบริจาคโลหิตไปอยางตอเนื่อง5 
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ปจจุบันนี้ในประเทศที่พัฒนาแลวใหความสำาคัญกับการใช 

โลหิตอยางเหมาะสมมากขึ้น โดยมีการพัฒนาแนวปฏิบัติในการ

ใหโลหิตในผูปวยกลุมตางๆ เพื่อเปนหลักเกณฑในการใหโลหิต

เทาที่จำาเปน เรียกวา patient blood management เปนการ

ปกปองผูปวยจากการเกิดภาวะแทรกซอนจากการไดรับโลหิต

โดยไมจำาเปน  จึงพบวาอัตราการใชสวนประกอบโลหิตที่เปนเม็ด

เลือดแดงลดลงตามลำาดับ6,7 และในขณะเดียวกันมีความตองการ

พลาสมาเพื่อทำา plasma fractionation เพิ่มขึ้น โดยใชวิธีการแยก

สวนประกอบโลหิตเฉพาะสวน (apheresis) สำาหรับประเทศไทย

แมการใชโลหิตประเภทเม็ดเลือดแดงไมไดลดลงชัดเจน แตจาก 

สถิติการใชเทคนิคดังกลาวมาเตรียมสวนประกอบทั้ง พลาสมาและ

เกล็ดเลือดเพิ่มขึ้น  ดังนั้นแนวปฏิบัติในการดูแลผูบริจาคจะตอง 

ครอบคลุมผูบริจาคดวยวิธี apheresis ดวย ควรมีการพัฒนา

เกณฑการคัดเลือกผูบริจาคโลหิตเฉพาะสวนชนิดตางๆ โดยเฉพาะ 

รวมทั้งการกำาหนดความถี่ในการบริจาคสวนประกอบโลหิตแตละ

ชนิด และความถี่ในการตรวจทางหองปฏิบัติการที่จำาเปนเพิ่มเติม 

ไดแก ระดับ serum protein ในผูบริจาคพลาสมา  การนับจำานวน

เกล็ดเลือดในผูบริจาคเกล็ดเลือด และการตรวจ serum ferritin 

ในผูบริจาคเม็ดเลือดแดง ครั้งละ 2 ยูนิต เปนตน 

ผลแทรกซอนที่อาจเกิดขึ้นกับผูบริจาคโลหิตสามารถแบงเปนชนิด

เฉียบพลันและลาชา

ชนิดเฉียบพลัน ไดแก อาการเปนลม (vasovagal reaction, 

VVR) การบาดเจ็บที่เกิดจากการเปนลมแลวลมลง ภาวะแทรกซอน 

ที่เกิดกับหลอดเลือดแดง หลอดเลือดดำา และเสนประสาทบริเวณที่

แทงเข็มเจาะเก็บโลหิต การฝกทักษะในการปฏิบัติการเจาะเก็บโลหิต

ตองทำาอยางจริงจังโดยเฉพาะเมื่อรับบุคลากรใหมเขาทำางาน รวมทั้ง

มีการประเมินความชำานาญบุคลากรทุกคนเปนระยะๆ อยางตอเนื่อง

ควรมีการเตรียมสถานที่แยกสำาหรับใหผูบริจาคที่มีอาการเปน

ลมนอนพัก เตรียมชุดยาสำาหรับใหการปฐมพยาบาลอาการเปนลม 

และบาดแผลที่อาจเกิดขึ้น

ควรมีแพทยหรือพยาบาลท่ีไดรับการฝกอบรมในการดูแล 

ผูบริจาคโลหิตประจำาสถานที่รับบริจาคโลหิต ในกรณีที่ไมมีแพทย 

ควรมีแผนการสงตอไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลท่ีอยูใกลเคียง 

หลังจากปฐมพยาบาลแลวอาการยังไมดีขึ้น

ชนิดลาชา ไดแกการขาดธาตุเหล็ก ผูบริจาคโลหิตประจำาตอ

เนื่องอยางเต็มที่ปละ 3-4 ครั้ง จำาเปนตองไดรับธาตุเหล็กทดแทน 

เนื่องจากจะมีการสูญเสียธาตุเหล็กไปกับเม็ดเลือดแดงที่บริจาค ซึ่ง

ไมอาจทดแทนไดเพียงพอจากการรับประทานอาหารตามปกติของ

ผูบริจาคสวนใหญ มีการศึกษาทั้งของไทยและตางประเทศ ไดขอ

สรุปตรงกันวาสมควรเฝาระวังระดับเหล็กสะสม โดยตรวจ serum 

ferritin ในผูบริจาคโลหิตประจำา ซึ่งจำานวนหนึ่งมีระดับเหล็ก 

สะสมต่ำากวาปกติ5-7 ปญหานี้สามารถแกไขและปองกันไดอยางมี

ประสิทธิผลดวยการใหธาตุเหล็กทดแทน ในปริมาณใกลเคียงกับ

ที่สูญเสียไปในการบริจาคแตละครั้ง 

ปจจัยที่เปนสิ่งเราหรือกระตุนใหเกิดอาการเปนลมหลังการบริจาค

โลหิตไดมากขึ้น ไดแก การออกกำาลังกายอยางหักโหม การขึ้นลง

ที่สูงอยางรวดเร็ว ตัวอยางเชนการขึ้นลงลิฟตหรือบันไดเลื่อนและ 

อากาศที่รอนอบอาว ดังนั้นจึงจำาเปนตองใหขอมูลเหลานี้แกผูบริจาค

โลหิตตั้งแตแรกกอนการบริจาคโลหิต เพื่อการปฏิบัติตนที่ถูกตอง

การปกปองคุมครองจากภัยอันตราย ผูปฏิบัติงานจะตองระบุได 

วามีอันตรายอะไรบางที่อาจเกิดกับผูบริจาคโลหิตได ไดแก การ

ลมเมื่อเกิดอาการเปนลม ความเสี่ยงที่อาจเพิ่มขึ้นในการปฏิบัติงาน 

บางอยางหลังบริจาคโลหิต ไดแก ขับยานพาหนะทุกชนิด การปนปาย

ที่สูง การใชเครื่องจักรกลตางๆ การขึ้นลงบันไดเลื่อนสูงๆ รวมถึง

การเนนความสำาคัญของการรับประทานธาตุเหล็กทดแทนในผูบริจาค

โลหิตประจำา เพื่อปองกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก

การดูแลผูบริจาคโลหิต ควรครอบคลุมถึงผูบริจาคที่ไดรับการ

ปฏิเสธทั้งอยางชั่วคราวและถาวร ตองใหคำาอธิบายที่ถูกตองชัดเจน

เปนที่เขาใจไดของบุคคลทั่วไปที่ไมไดอยูในวงการแพทย ถึงสาเหตุ

และระยะเวลาที่ตองงดบริจาคโลหิต เพื่อไมใหเกิดความกังวลใจ 

และใหคำาแนะนำาในการปฏิบัติตน หรือใหไปพบแพทยเพื่อการตรวจ

รักษาในกรณีที่จำาเปน

สรุป

การสงเสริมใหผูบริจาคโลหิตไดประกอบกุศลกิจลุลวงดวยใจ

เบิกบานเต็มที่ เปนหนาที่รับผิดชอบของเจาหนาที่ทุกระดับและทุก

คน มีสวนทำาใหกุศลกรรมนี้สัมฤทธิผล สมควรไดอนุโมทนาบุญ

ไปดวยกัน  ผลลัพธเหลานี้หลายคนอาจคิดวาจะเกิดไดเองจากการ 

ปฏิบัติงานประจำาวันไปเรื่อยๆ ซึ่งอาจจะจริงในระดับหนึ่ง ดีบาง 

ไมดีบางแลวแตอารมณของผูปฏิบัติงาน เพราะขาดระเบียบวินัย

รวมทั้งไรกฎเกณฑและหลักการในการปฏิบัติงาน แตเราสามารถ 

ทำาใหไดผลดีกวาถาไดทำาโดยมีความมุงมั่นตั้งใจจริง เริ่มจากตอง 

เปนนโยบายของผูบริหาร พรอมกับกำาหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติ

เพื่อใหบรรลุผลตามนโยบายและวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยมีการ

ทบทวนกระบวนการ ประมวลจุดออนจุดแข็งที่มีเปนระยะๆ คิด

หามาตรการตางๆ มาประยุกตใหเกิดผลดียิ่งขึ้นในทุกขั้นตอนของ

การปฏิบัติงาน จึงจะไดชื่อวามีความตั้งใจ ใสใจ ในการดูแลผูบริจาค

โลหิต และปกปองใหรอดพนจากอันตรายทั้งปวงที่อาจเกิดขึ้นจาก

การบริจาคโลหิตไดอยางแทจริง



ปฏิรูปการดูแลผูบริจาคโลหิต

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 25  ฉบับ ที่ 1  มกราคม-มีนาคม 2558
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