
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 22  ฉบับ ที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม 2555

233

นิพนธตนฉบับ

ปฏิกิริยาจากการบริจาคโลหิตณศูนยบริการโลหิตแหงชาติสภากาชาดไทย

และหนวยเคลื่อนที่

กฤศธรองคติลานนทอินทิราเจียรนันทจิตนิจสารอดประดับ

นุชนารถมะโนนัยเจริญโชติทองอูและบุญนำาชูนาคา
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทคัดยอศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย มีหนาที่ในการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยทั้งผูใหและผูรับ การคัดกรอง 

เพื่อใหไดผูบริจาคโลหิตที่มีสุขภาพดี มีความพรอมที่จะบริจาคโลหิต และลดการเกิดปฏิกิริยาไมพึงประสงค จากการบริจาคโลหิต 

(Adverse donor reaction, ADR)   วัตถุประสงค  เพื่อเฝาระวังปฏิกิริยาจากการบริจาคโลหิตและพัฒนาการดูแลผูบริจาคโลหิต   

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการเกิดปฏิกิริยาจากการบริจาคโลหิต ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติฯและหนวยเคลื่อนที่ตางๆ ระหวางวันที่ 

1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2554 รวม 2 ป มีจำานวนผูบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 1,129,526 ราย บริจาคที่ศูนยบริการโลหิต 505,816 

ราย และที่หนวยเคลื่อนที่ 623,708 ราย  ผูบริจาคโลหิตทุกคนมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะบริจาคโลหิต ไดผานการคัดกรองของ

แพทยหรือพยาบาล และไดรับคำาแนะนำาใหดื่มน้ำาจำานวนประมาณ 300 – 400 ลบ.ซม. กอนการบริจาคโลหิตประมาณ 20 – 30 นาที  

ทำาการเก็บรวบรวมขอมูลของการเกิดปฏิกิริยาในขณะ หรือภายหลังการบริจาค  ระหวางนั่งพักรับประทานเครื่องดื่ม รวมทั้งกำาลังเดิน

ทางออกจากสถานที่ที่บริจาคโลหิต โดยแบงเปนการเกิดปฏิกิริยาเฉพาะที่ประกอบดวย  problem with blood flow, hematoma, 

arterial puncture, nerve injury, allergy และการเกิด vasovagal reaction (VVR) ซึ่งไดแยกชนิดตามความความรุนแรงของ

อาการ ดังนี้ mild VVR, moderate VVR, severe VVR  และ VVR with injury   ผลการศึกษาพบอัตราการเกิด ADR รอยละ 

3.30 เกิดภายในศูนยบริการโลหิตฯ รอยละ 1.67 และในหนวยเคลื่อนที่ รอยละ 4.63 อัตราการเกิด ADR ชนิดตางๆที่ศูนยบริการ

โลหิตฯประกอบดวย VVR,VVR with injury, problem with blood flow, hematoma, nerve injury, arterial puncture 

และ allergyรอยละ 1.02, 0.0016, 0.22, 0.43, 0.0004, 0 และ 0.0006 ตามลำาดับ สวนในหนวยเคลื่อนที่ พบอัตราการเกิด ADR 

ชนิดตางๆดังนี้ VVR,VVR with injury, problem with blood flow, hematoma, nerve injury, arterial puncture และ 

allergyรอยละ 3.74, 0.0035, 0.17, 0.70, 0.0041, 0.0011, และ 0.0058 ตามลำาดับ   สรุปผลการศึกษาพบวาผูบริจาคโลหิตใน

หนวยเคลื่อนที่เกิดปฏิกิริยาทั้งหมดจากการบริจาคโลหิตมากกวาผูบริจาคโลหิต ณ ศูนยบริการโลหิตแหงชาติฯ อยางมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ (p < 0.0001) เนื่องจากสถานที่ อุปกรณและบรรยากาศภายในศูนยบริการโลหิตฯ ดีและเหมาะสมกวาหนวยเคลื่อนที่ ผูบริจาค

โลหิตในศูนยบริการโลหิตฯสวนใหญเปนผูบริจาคประจำา มีความตั้งใจมาบริจาค จึงเตรียมตัวมาอยางดี สวนผูบริจาคโลหิตในหนวย

เคลื่อนที่สวนใหญเปนผูบริจาคครั้งแรก และบางรายไมไดมีความตั้งใจจะบริจาคโลหิต จึงไมไดเตรียมความพรอม นอกจากนี้ยัง

มีปจจัยเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุจาก VVR มากกวา นอกจากนี้ยังพบวา VVR ชนิดรุนแรงและ VVR ที่มีบาดเจ็บรวมดวย รวมทั้ง

การเกิด hematoma พบที่หนวยเคลื่อนที่บอยกวาภายในศูนยบริการโลหิตฯ ขอมูลเหลานี้จะมีประโยชนอยางมากในการพัฒนาการ 

ดูแลผูบริจาคโลหิตของศูนยบริการโลหิตฯ ตอไป เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และสงเสริมใหมีการบริจาคโลหิตประจำาเพิ่มขึ้น

Key Words : l ผูบริจาคโลหิต  l การบริจาคโลหิต  l การเกิดปฏิกิริยาจากการบริจาคโลหิต

วา รสาร โลหิต วิทยา และ เวชศาสตร บริการ โลหิต 2555;22:233-9.
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บทนำา

โลหิตเปรียบเสมือนยาชนิดหนึ่งที่ใชในการรักษาชีวิตผูปวย 

ซึ่งปจจุบันยังไมสามารถสังเคราะห ขึ้นมาใชไดอยางสมบูรณจึง

ตองไดจากมนุษยดวยกัน ดังนั้นโลหิตจึงเปนของขวัญอันล้ำาคา

ที่มนุษยจะพึงมอบใหแกเพื่อนมนุษยดวยกัน ผูบริจาคโลหิตจึง

เปนทรัพยากรที่มีคายิ่ง การดูแลผูบริจาคโลหิต และการบริการ

ที่ประทับใจ เปนการจูงใจใหผูบริจาคโลหิตกลับมาบริจาคซ้ำา เมื่อ

ครบกำาหนด และชักชวนญาติสนิทมิตรสหายใหมารวมบริจาคโลหิต

ดวย ในการบริจาคโลหิตนั้นสวนใหญผูบริจาค จะไมมีอาการผิด

ปกติใดๆ แตอยางไรก็ตามจากประสบการณและขอมูลที่ผานมา 

รวมทั้งรายงานจากตางประเทศพบวา ยังมีผูบริจาคโลหิตจำานวน

หนึ่งที่เกิดปฏิกิริยาจากการบริจาคโลหิต แมวาผูบริจาคโลหิตทุก

คนมีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ และมีความพรอมที่จะบริจาคโลหิต

แลวก็ตาม1-3  โดยเฉพาะในหนวยเคลื่อนที่ มักจะพบอัตราการเกิด

ปฏิกิริยามากกวาในศูนยบริการโลหิตฯอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

เนื่องจากสถานที่ และบรรยากาศในหนวยเคลื่อนที่มีหลากหลาย

ตัวอยางเชน การรับบริจาคโลหิตในรถบัสขนาดใหญ แมวาจะเปนรถ

ปรับอากาศ แตบางครั้งไปจอดรับบริจาคโลหิตทามกลางแดดรอน

จัด เชนหนวยตลาดนัด ผูบริจาคโลหิตตองเดินทางฝาเปลวแดด 

รอนระอุ บางหนวยทำาการตั้งรับบริจาคในสถานที่โลงกวาง อากาศถาย

เทดีแตก็มีไอรอนจากอากาศภายนอกพัดผานเขามา ทำาใหผูบริจาค

โลหิตเสียน้ำาทางเหงื่อ และบางหนวยก็ตั้งรับในหองปรับอากาศเย็น

สบาย แตระหวางเดินทางไป กลับตองฝาเปลวแดดที่แรงจา จึงทำาให 

รางกายเกิดปฏิกิริยาได ซึ่งมีตั้งแตอาการเล็กนอย เกิดขึ้นในระยะ

เวลาสั้นๆ จนถึงอาการรุนแรงตองสงโรงพยาบาลใหแพทยทำาการ

รักษา การศึกษาครั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการใหคำา

ปรึกษา แนะนำาการปฏิบัติตัวกอนและหลังบริจาคโลหิต การทำา

ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ใหผูสนใจจะบริจาคโลหิต ทราบวิธี

เตรียมความพรอมกอนการบริจาคโลหิต การปฏิบัติตนภายหลัง

บริจาคโลหิต ตลอดจนการเลือกสถานที่ที่จะออกไปรับบริจาค

โลหิต ทั้งหมดนี้จะเปนการปองกันไมใหผูบริจาคโลหิตเกิดปฏิกิริยา

จากการบริจาคโลหิต

วัสดุและวิธีการ

เริ่มทำาการศึกษาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 

2553 โดยการเก็บขอมูลจำานวนผูบริจาคโลหิตทุกรายทั้งที่ปกติ

และที่มีปฏิกิริยาไมพึงประสงคจากการบริจาคโลหิตของผูบริจาค 

whole blood ที่มีอายุระหวาง 17 - 60 ป ซึ่งทุกรายผานการคัด

เลือกตามเกณฑรับผูบริจาคโลหิตของศูนยบริการโลหิตแหงชาติฯ4 

การเก็บขอมูลดำาเนินการทั้งการบริจาคที่ศูนยฯ และที่หนวยเคลื่อนที่ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานประกอบดวยการคัดเลือกผูบริจาคโลหิต การ

ใหคำาปรึกษา แนะนำา ทางดานสุขภาพ กอนการบริจาคโลหิต การ

เจาะเก็บโลหิต การดูแลภายหลังการบริจาคโลหิต การติดตาม

ผูบริจาคโลหิตที่มีปญหา

ADR แบงออกเปนการเกิดปฏิกิริยาเฉพาะที่ ประกอบดวย 

problem with blood flow, hematoma, arterial puncture, 

nerve injury, allergy และการเกิด vasovagal reaction (VVR), 

VVR with injury ซึ่งไดแยกชนิด VVR ตามความความรุนแรง ดังนี้ 

1. Mild VVR มีอาการดังนี้ วิตก กังวล หายใจหอบ ชีพจร

เร็ว ซีด เหงื่อออก หาว วิงเวียน คลื่นไส

2. Moderate VVR มีอาการดังนี้ หมดสติ ซีด เหงื่อออก 

หาว วิงเวียน คลื่นไส อาเจียน หายใจชา ชีพจรเตนชา ความดัน

โลหิตตก

3. Severe VVR มีอาการดังนี้ ชัก หมดสติ ควบคุมปสสาวะ 

อุจจาระไมได

ผลการศึกษา

จากการรวบรวมเก็บขอมูลการบริจาคโลหิต จำานวน 1,129,526 

ราย ในระหวาง 2 ป เปนผูบริจาคโลหิตที่ศูนยบริการโลหิตฯ จำานวน 

505,816 ราย (รอยละ 44.48) บริจาคที่หนวยเคลื่อนที่ 623,708 

ราย (รอยละ 55.22) พบวามี ADR ทั้งสิ้น 37,320 ราย (รอยละ 

3.30) โดยเกิดที่ศูนยบริการโลหิตฯ จำานวน 8,456 ราย (รอยละ 

1.67) และในหนวยเคลื่อนที่ 28,864 ราย (รอยละ 4.63) พบอัตรา

การเกิด ADR ในหนวยเคลื่อนที่สูงกวาที่ศูนยบริการโลหิตฯ อยาง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.0001) ดังแสดงใน ตารางที่ 1

ปฏิกิริยาที่ไมพึงประสงคจากการบริจาคที่พบบอย คือ mild 

VVR ผูบริจาคโลหิต จะมีอาการเไมเกิน 15 – 20 นาที หลังจาก

ไดรับการปฐมพยาบาล อาการจะดีขึ้น สามารถลุกเดินไปนั่งพักรับ

ประทานของวางและเครื่องดื่มได จากการศึกษาพบวา mild VVR 

เกิดขึ้นที่หนวยเคลื่อนที่รอยละ 3.51 ซึ่งเกิดขึ้นมากกวาการบริจาค

โลหิตที่ศูนยฯ ซึ่งพบเพียงรอยละ 0.97 (ตารางที่ 2)

ปฏิกิริยาที่ไมพึงประสงคจากการบริจาคที่พบรองลงมา คือ 

moderate VVR ผูบริจาคโลหิตจะมีอาการหมดสติ  หายใจตื้น 

ชีพจรเตนชา เบาหลังไดรับการปฐมพยาบาล ถาอาการไมดีขึ้น อาจ

ตองนำาสงโรงพยาบาล จากการศึกษาพบวา moderate VVR เกิด

ขึ้นที่หนวยเคลื่อนที่รอยละ 0.16 ซึ่งมากกวาที่ศูนยบริการโลหิตฯ 

ที่พบเพียงรอยละ 0.04 (ตารางที่ 3)

จากการศึกษาพบ severe VVR เกิดขึ้นในหนวยเคลื่อนที่

มากกวา ในศูนยบริการโลหิต โดยพบรอยละ 0.077 และ 0.010 

ตามลำาดับ (ตารางที่ 4)
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Table2Occurrence of mild vasovagal reaction in blood donors at NBC and mobile units during 2 year period

Siteofdonation

Numberofdonation MildVVR

2010

N

2011

N

Total

N

2010

N(%)

2011

N(%)

Total

N(%)

NBC 247,903 257,915 505,818 2,448 (0.99) 2,438 (0.95) 4,886 (0.97)
Mobile unit 308,145 315,563 623,708 11,327 (3.68) 10,564 (3.35) 21,891 (3.51)

Table3  Occurrence of moderate vasovagal reaction in blood donors at NBC and mobile units during 2 year period

Siteofdonation

Numberofdonation ModerateVVR

2010

N

2011

N

Total

N

2010

N(%)

2011

N(%)

Total

N(%)

NBC 247,903 257,915 505,818 98 (0.04 ) 128 (0.05 ) 226 (0.04)
Mobile unit 308,145 315,563 623,708 488 (0.16 ) 490 (0.15) 978 (0.16)

Table4Occurrence of severe vasovagal reaction  in blood donors at NBC and mobile units  during 2 year period

Siteofdonation

Numberofdonation SevereVVR

2010

N

2011

N

Total

N

2010

N(%)

2011

N(%)

Total

N(%)

NBC 247,903 257,915 505,818 21 (0.008) 28 (0.006) 49 (0.010)
Mobile unit 308,145 315,563 623,708 229 (0.074) 250 (0.079) 479 (0.077)

Table5 Occurrence of total vasovagal reaction without injury in blood donors at NBC and mobile units during 

2 year period

Siteofdonation

Numberofdonation
TotalVVRwithoutinjury

N(%)
2010

N

2011

N

Total

N

NBC 247,903 257,915 505,818 5,161 (1.02)
Mobile unit 308,145 315,563 623,708  23,3 (3.74)
Total 556,048 573,478 1,129,526 28,509(2.52)

N % N %

NBC 505,818 44.78 8,456 1.67 < 0.0001
Mobile Unit 623,708 55.22 28,864 4.63

Total 1,129,526 100 37,320 3.30

Table1Occurrence of adverse donor reaction in blood donors at NBC and mobile units during 2 year period

Siteofdonation
Numberofdonation Adversedonorreaction

p-value

การเกิด VVR without injury พบอัตราการเกิดในหนวย

เคลื่อนที่มากกวาในศูนยบริการโลหิตฯคือรอยละ 3.74 และ 1.02 

ตามลำาดับ (ตารางที่ 5)

การเกิด VVR with injury เกิดขึ้นในขณะยืนหรือเดินไดแกบาด

เจ็บบริเวณศีรษะ ใบหนา ฟนหัก แขน ขาหักเปนตน พบอัตราการ

เกิดในหนวยเคลื่อนที่มากกวาในศูนยบริการโลหิตฯ คือ รอยละ 

0.0035 รอยละ 0.0016 ตามลำาดับ (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 7 แสดงถึงภาวะแทรกซอนที่เกิดจากการบริจาคโลหิต

ชนิดอื่นๆ ณ ศูนยบริการโลหิต และหนวยเคลื่อนที่ คือ problem 

with blood flow, hematoma, nerve injury, artery puncture 
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และ allergy พบรอยละ 0.22, 0.43, 0.0004, 0 และ 0.0006 ตาม

ลำาดับ พบในหนวยเคลื่อนที่รอยละ 0.17, 0.70, 0.0041, 0010 

และ 0058 ตามลำาดับ พบอัตราการเกิด hematoma ในหนวย

เคลื่อนที่สูงกวาที่ศูนยบริการโลหิตฯอยางมีนัยสำาคัญ p < 0.00001

สำาหรับอัตราการเกิด problem with blood flow, nerve 

injury, artery puncture และallergy ในหนวยเคลื่อนที่และที่

ศูนยบริการโลหิตฯไมมีความแตกตางกันทางสถิติ โดยมีคา p <  

0.823, < 0.062, < 0.161 และ < 0.041 ตามลำาดับ

วิจารณ

การเกิดปฏิกิริยาจากการบริจาคโลหิตเปนอาการที่ไมพึง

ประสงคที่เกิดขึ้น เพราะเมื่อเกิดขึ้นแลวโดยเฉพาะกับผูบริจาค

Table6 Occurrence of total vasovagal reaction with injury in blood donors at NBC and mobile units during 2 

year period

Siteofdonation

Numberofdonation
TotalVVRwithinjury

N(%)
2010

N

2011

N

Total

N

NBC 247,903 257,915 505,818 8 (0.0016)
Mobile unit 308,145 315,563 623,708 22 (0.0035)
Total 556,048 573,478 1,129,526 30(0.0027)

Table7 Occurrence of local complications in blood donors at NBC and mobile units during 2 year period

Year

Siteofdonation

NBC

N(%)

Mobile

N(%)

Total

(N%)
p-value

2010 247,903 308,145 556,048
2011 257,915 315,563 573,478
Total 505,818 623,708 1,129,526

Problemwithbloodflow
2010 519 (0.21) 575 (0.19) 1,094 (0.20)
2011 591 (0.23) 516 (0.16) 1,107 (0.21)
Total 1,100 (0.22) 1,091 (0.17) 2,201 (0.19) < 0.823

Hematoma
2010     918 (0.37)     1,979 (0.64)  2,897 (0.52)  
2011 1,254 (0.49)   2,356 (0.75) 3,610 (0.63)
Total 2,172 (0.43) 4,335 (0.70) 6,507 (0.58) < 0.00001

Nerveinjury
2010 0 (0)    13 (0.0042)  13 (0.0023)
2011 2 (0.0008) 13 (0.0041) 15 (0.0003)
Total 2 (0.0004) 26 (0.0041) 28 (0.0025) < 0.062

Arterypuncture
2010 0 (0)   5 (0.0016)  5 (0.0009)
2011 0 (0)  1 (0.0003)  1 (0.0002)
Total 0 (0) 6 (0.0010) 6 (0.0005) < 0.162

Allergy
2010 3 (0.0012) 16 (0.0051) 19 (0.0034)
2011 0 (0) 20 (0.0063) 20 (0.0035)
Total 3 (0.0006) 36 (0.0058) 39 (0.0035) < 0.041
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โลหิตครั้งแรก จะเปนสาเหตุใหไมกลับมาบริจาคโลหิตซ้ำาเมื่อครบ

กำาหนด แมวาปฏิกิริยาเกิดเพียงเล็กนอยก็ตาม จากการศึกษาพบวา 

ADR เกิดกับผูบริจาคโลหิตในหนวยเคลื่อนที่มากกวาการบริจาคที่

ศูนยบริการโลหิตฯ ทั้งนี้เพราะบรรยากาศของการบริจาคแตกตาง 

กัน ในศูนยบริการโลหิตฯมีพื้นที่ปฏิบัติงานกวางขวาง อากาศเย็น

สบาย มีน้ำาดื่มไวบริการเพียบพรอม รวมทั้งผูบริจาคโลหิตซึ่งสวน

ใหญเปนผูบริจาคประจำามีความตั้งใจที่จะมาบริจาคโลหิต จึงมีการ 

เตรียมความพรอม สวนในหนวยเคลื่อนที่บรรยากาศมีความแตกตาง 

กันไปขึ้นอยูกับสถานที่ที่ไปรับบริจาคโลหิต มีตั้งแตการรับบริจาค

โลหิตในรถเคลื่อนที่ขนาดใหญ บางหนวยไปจอดรับบริจาคโลหิต

กลางแจง อากาศรอนจัด  การไปตั้งเตียงรับบริจาคโลหิตในหอง

ที่ใชพัดลม ในที่โลงๆ เชนศาลาวัด ใตถุนอาคาร หรือในหองปรับ

อากาศรวมทั้ง ผูบริจาคโลหิตสวนใหญจะเปนผูบริจาคครั้งแรก 

ไมใชผูบริจาคโลหิตประจำา โดยเฉพาะถาเปนบริษัท หรือโรงงาน

ที่พนักงานมีการเขาออกบอย ดังนั้นเมื่อมีการบริจาคโลหิต จึงมัก

เปนผูบริจาคครั้งแรกและไมมีการเตรียมความพรอมที่จะเปนผูบริจาค

ที่ดี จึงทำาใหพบวาอัตราการเกิดปฏิกิริยา VVR เชนอาการ หนา

ซีด เหงื่อออก วิงเวียน หนามืด คลื่นไส อาเจียน หายใจเร็ว ชัก 

เกร็ง หมดสติ ควบคุมปสสาวะ อุจจาระไมได เกิดขึ้นในหนวย

เคลื่อนที่สูงกวาผูบริจาคโลหิต ณ ศูนยบริการโลหิตฯ แมวาจะคัด

เลือกผูบริจาคมาแลวอยางดีก็ตาม การศึกษานี้ พบอัตราการเกิด

ปฏิกิริยาจากการบริจาคโลหิตในศูนยบริการโลหิตฯ รอยละ 1.02  

ในหนวยเคลื่อนที่รอยละ 3.74  รวมทั้งสิ้นรอยละ 2.52 ซึ่งจะ

เห็นวาเปนอัตราที่สูงเมื่อเทียบกับประเทศเกาหลี พบรอยละ 0.143    

ประเทศอินเดียพบรอยละ 0.62  และประเทศกรีซรอยละ 0.875

การเกิดอุบัติเหตุรวมกับ VVR พบในผูบริจาคโลหิตที่หกลม 

เนื่องจากมีอาการหนามืด วิงเวียนในทายืนหรือกำาลังเดิน ทำาใหเกิดบาด

เจ็บกับอวัยวะตางๆ เชน กระดูกแขน ขา ฟน ศีรษะ ใบหนาเปนตน 

ในหนวยเคลื่อนที่พบ สูงกวาในศูนยบริการโลหิต ซึ่งอาจเกิดจากลุก

จากเตียงเร็วและไมไดนั่งพักใหนานพอที่รางกายจะปรับตัวสูภาวะ

ปกติเต็มที่ นอกจากนี้ยังมีปจจัยอื่นๆ เชน ความกลัว วิตกกังวล 

เครียด เจ็บจากการเจาะเปนตน อาการบาดเจ็บพบไดตั้งแตเล็กนอย 

เชน มีบาดแผล ตองเย็บ ศีรษะแตก ฟนหัก กระดูกหัก จนถึง

รุนแรงไดแก รายที่ลม กะโหลกศีรษะราว ทำาใหมีเลือดออกจาก

หู มี facial nerve injury ปดตาไมได ปากเบี้ยว มีผลตอการพูด 

และการรับประทานอาหาร เปนตน ทั้ง VVR ชนิดรุนแรงและ VVR 

with injury พบที่หนวยเคลื่อนที่มากกวาในศูนยบริการโลหิตฯ 

ซึ่งเปนประเด็นสำาคัญที่จะตองมีการพัฒนากันตอไป

สำาหรับภาวะแทรกซอนที่เกิดจากการบริจาคโลหิต พบอาการ

เขียวช้ำามากที่สุด เกิดจากมีเลือดในหลอดเลือดไหลออกตามรอยรู

เข็มมาคั่งอยูบริเวณ antecubital fossa ถาเลือดออกมาคั่งปริมาณ

มากอาจจะไปกดทับเสนประสาททำาใหเจ็บปวดได และรอยเขียวช้ำา

จะเปนบริเวณกวาง สาเหตุอาจเกิดจากผูเจาะเลือดขาดทักษะ ความ

ชำานาญ หรือเกิดจากผูบริจาคโลหิตพลิกขยับแขนในขณะที่เข็มอยูใน

หลอดเลือดทำาใหเข็มเคลื่อนที่จากตำาแหนงที่เหมาะสม หรือเกิดจาก

การกดแผลไมแนนพอ กดไมถูกรอยแผลทำาใหเลือดไหลออกมาอยู 

บริเวณ antecubital fossa ดังนั้นการเจาะเลือดโดยผูชำานาญการ 

มีทักษะและการแนะนำาการปฏิบัติ ที่ถูกตองหลังการบริจาคโลหิต

จะทำาใหลดอัตราการเกิดเขียวช้ำาได จากการศึกษาในระยะเวลา 2 ป 

พบอัตราการเกิด เขียวช้ำาในหนวยเคลื่อนที่ สูงกวา ที่ศูนยบริการ

โลหิตฯ อยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ นอกจากสาเหตุขางตนแลว ยังมี

สาเหตุจากเตียงที่ใชภายในศูนยบริการโลหิตฯ กับในหนวยเคลื่อนที่

แตกตางกัน การวางแขนของผูบริจาคโลหิตบนเตียงในหนวยเคลื่อน

ที่ไมสะดวก เทาในศูนยบริการโลหิตฯ ทำาใหผูบริจาคโลหิตขยับแขน 

บอย เข็มเจาะจึงเคลื่อนออกนอกหลอดเลือด ทำาใหเลือดไหล

ออกมาคั่งตามรอยรูเข็ม ในประเทศบังคลาเทศพบอัตราการเกิด 

hematoma รอยละ 0.366 และ American Red Cross Blood 

Services พบรอยละ 1.7 

ปญหาที่พบบอยรองลงมาคืออัตราการไหลของโลหิต โลหิตไหล

ชา ไหลไมสม่ำาเสมอ ทำาใหเกิดการแข็งตัวของโลหิตบริเวณปลาย

เข็ม ไดโลหิตไมครบจำานวน อาจเกิดจากผูบริจาคโลหิตขาดการ 

เตรียมความพรอมกอนมาบริจาคโลหิต เชน ไมไดรับประทานอาหาร 

ไมไดดื่มน้ำาจำานวน 300 – 400 ลบ.ซม.กอนบริจาคโลหิต โดยเฉพาะ

ในสถานที่ที่อากาศรอน อบอาว รางกายเสียเหงื่อ ทำาใหเสนเลือด

เกิด collapse หรือเจาหนาที่ไมมีความชำานาญในการเจาะเลือด  ดัง

นั้นเจาหนาที่ผูคัดกรองจึงควร เพิ่มความระมัดระวังในการคัดกรอง 

ผูบริจาคโลหิต ตลอดจนการใหคำาแนะนำาในการดื่มน้ำา กอนการ 

บริจาคโลหิตทุกราย และในกรณีที่เจาหนาที่ไมชำานาญในการเจาะ

เสนเลือดรายที่มีปญหาใหสงตอผูชำานาญการกวา

Arterial puncture เปนการแทงเข็มเจาะโลหิตเขาไปในหลอด

เลือดแดงที่ชื่อวา brachial artery หรือแขนงใดแขนงหนึ่งของ

หลอดเลือดนี้ เลือดที่ไหลออกจะพุงแรงเปนจังหวะตามชีพจร

และมีสีแดงสด เลือดจะเต็มถุงในเวลารวดเร็ว ถาพบเชนนี้ใหรีบ

ถอดเข็มออก และกดรอยแผลเจาะใหแนนเปนเวลา 5 นาที หลัง

จากนั้นใหกดตอดวยผากอซหนาๆ การปองกันใหหลีกเลี่ยงการ

เจาะเสน median basilica vein เพราะจะเสี่ยงตอการเจาะเขา

หลอดเลือดแดงดังกลาว

Nerve injury เกิดในกรณีเข็มเจาะเลือดสะกิดถูกเสนประสาท

ขนาดเล็กที่อยู ใกลหลอดเลือด ผูบริจาคโลหิตจะมีอาการจ็บแปลบ

เฉพาะที่ อาการเจ็บแปลบจะหายไปไดเองในไมชาแตถาปลายเข็ม
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ไปตัดถูกเสนประสาทที่สำาคัญ ผูบริจาคโลหิตจะมีอาการจ็บเสียว

แปลบไปถึงปลายนิ้วและอาจมีอาการชาอยางถาวรได

Allergy อาการแพเฉพาะที่ผิวหนังมีผื่นคัน ตรงบริเวณที่เข็ม

เจาะ เกิดจากสารที่กอใหเกิดภูมิแพในน้ำายาฆาเชื้อ ที่ใชทำาความ

สะอาดผิวหนัง  พลาสเตอรปดแผล หรือ allergen จากเข็มที่

ใชเจาะเก็บโลหิต อาการสำาคัญคือ ผื่น บวม แดง และคัน การปอง

กันทำาไดโดยใหหลีกเลี่ยงไมใชสิ่งที่แพถาทราบมากอน

นอกจากปจจัยตัวผูบริจาคโลหิต และสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม

แลว ตัวผูเจาะเก็บโลหิตก็เปนปจจัยสำาคัญที่จะทำาใหผูบริจาคโลหิต

เกิดภาวะแทรกซอนจากการบริจาคโลหิต เชนผูเจาะเก็บโลหิตที่ขาด

ทักษะ ความชำานาญในการเจาะ ทำาใหเกิด hematoma, arterial 

puncture และ nerve injury ได หรือผูบริจาคโลหิตเจ็บมาก 

จากการเจาะทำาใหเปนลมไดในที่สุด

เพื่อลดอัตราการเกิด ADR ซึ่งพบในหนวยเคลื่อนที่มากกวาที่

ศูนยบริการโลหิตฯจึงควรมีการเลือกสถานที่ที่จะทำาการรับบริจาค

โลหิต ใหมีความเหมาะสมในเรื่องของขนาดพื้นที่ตอจำานวนผูบริจาค

โลหิต เชน การรับบริจาคโลหิตจำานวน 150 – 200 ราย ในเวลา 

5 – 6 ชั่วโมง ใชจำานวนเตียง 8 – 10 เตียง ควรใชหองที่มีพื้นที่

ประมาณ 140 ตารางเมตรเปนตน ควรมีเครื่องปรับอากาศเพราะ

สามารถควบคุมอุณหภูมิไมรอนหรือหนาวจนเกินไป มีเครื่องดื่ม

และของวางบริการอยางเพียงพอ และเนื่องจากในหนวยเคลื่อนที่

ผูบริจาคโลหิตสวนมากเปนผูบริจาคโลหิตครั้งแรก เจาหนาที่ผูคัด 

กรองตองเขมงวดในการคัดกรองและแนะนำาในการปฏิบัติตนกอน 

การบริจาคโลหิตอยางเครงครัด และเจาหนาที่ผูเจาะเก็บโลหิตตอง 

ดูแลใหมีการนอนพักบนเตียงอยางนอยเปนเวลา 3 – 5 นาทีภายหลัง

ถอดเข็ม และใหคำาแนะนำาในการนั่งพักรับประทานของวาง เครื่อง

ดื่มกอนออกจากบริเวณบริจาคโลหิต และที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง

คือการฝกทักษะ ความชำานาญใหกับบุคลากรใหม กอนใหปฏิบัติ

งานจริงโดยเฉพาะในหนวยเคลื่อนที่

สรุป

ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นวาการบริจาคโลหิตมีโอกาสที่จะเกิด

ปฏิกิริยาหรือภาวะแทรกซอนได แมผูบริจาคโลหิตทุกรายจะผานการ

คัดกรองของเจาหนาที่อยางดีแลว และเจาหนาที่ผูเจาะเก็บโลหิต

ทุกคนตางไดรับการอบรมกอนปฏิบัติงาน ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นมาก

ที่สุดทั้งในศูนยบริการโลหิตฯและในหนวยเคลื่อนที่คือ mild VVR 

ถึงแมวาอาการที่เกิดขึ้นจะไมรุนแรงแตก็อาจจะทำาใหผูบริจาค

โลหิต โดยเฉพาะผูบริจาคครั้งแรก เกิดความรูสึกที่ไมดีตอการ 

บริจาคโลหิต และเปนเหตุใหไมกลับมาบริจาคโลหิตซ้ำาเมื่อครบ

กำาหนดเวลา  นอกจากนี้ยังมีภาวะแทรกซอนที่เกิดจากการเจาะ

เก็บโลหิตมากอันดับหนึ่ง คือภาวะเขียวช้ำา ซึ่งก็สอดคลองกับ

การศึกษาในประเทศตางๆ จะเห็นวาการเกิด adverse donor 

reaction เกิดขึ้นในหนวยเคลื่อนที่มากกวาในศูนยบริการโลหิตฯ

อยางเห็นไดชัด ซึ่งศูนยบริการโลหิตแหงชาติฯจะนำาผลการศึกษา

ในครั้งนี้มาพัฒนาการดูแลผูบริจาคโลหิตในหนวยเคลื่อนที่เพื่อลด

อัตราการเกิดปฏิกิริยาดังกลาว 
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ChoteThong-OuandBoonnumChunaka
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Abstract:  The National Blood Center (NBC), Thai Red Cross Society is responsible for providing safe and adequate 

blood supply.  The blood selection is aimed for the safety of both donors and recipients and minimized adverse 

donor reaction (ADR).  The objective of this study was to monitor adverse reactions and to improve donor care. 

We collected and analyzed the data from blood donors and their reverse reactions (ADR) from October 1, 2012 

–September 30, 2011.  A total of 1,129,526 donations were included in the study.  There were 505,816 donations 

at NBC and 623,708 donations at mobile sites.  All donors passed the NBC selection criteria and were requested 

to drink about 300 – 400 mL. of water before donation.  The ADR was classified into local and general reactions. 

For local ADR, they were hematoma, problem with blood flow, nerve injury, arterial puncture, rash and systemic 

vasovagal reaction (VVR) which are divided into mind, moderate, severe and VVR with injury.  We found that 

ADR at mobile units occurred more frequent than at the NBC, 4.63 and 1.67, respectively.  The occurrence of 

ADR detected at NBC consisting of VVR, VVR with injury, problem with blood flow, hematoma, nerve injury, 

arterial puncture and allergy were 1.02, 0.0016, 0.22, 0.43, 0.0004, 0 and 0.0006, respectively, but the occurrence 

of ADR at mobile units were 3.74, 0.0035, 0.17, 0.70, 0.0041, 0.0010 and 0.0058.  In conclusion, the study revealed 

that ADR including severe VVR and VVR with injury were more frequently occurred at mobile units than at 

NBC.  This is probably due to the environment, premise and equipment at NBC head quarter are better and more 

suitable than mobile site.  In addition, the donors at NBC mostly are repeat donor who are full of willingness and 

well prepared for blood donation, while most of donors at mobile units were unintended and not well prepared. 

This crucial information will be very useful for NBC to further strengthen donor care service in order to improve 

donor care and promote donor retention.
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