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นิพนธตนฉบับ

ปฏิกิริยาไมพึงประสงคในการบริจาคโลหิตที่ไดจากแบบสอบถาม

พิมล  เชี่ยวศิลป   สรอยสอางค  พิกุลสด   กฤศธร  องคติลานนท   อินทิรา  เจียรนันทจิต   ภาคภูมิ  เดชหัสดิน 

และ ศุภร  ปริยะวาที
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

บทคัดยอ   การเฝาระวังปฏิกิริยาและเหตุการณที่ไมพึงประสงคที่เกิดจากการบริจาคโลหิต (donor vigilance) เปนการพัฒนาคุณภาพการ
บริการและความปลอดภัยของผูบริจาคโลหิต ยังผลใหสามารถเพิ่มอัตราการกลับมาบริจาคโลหิตตอไป (donor retention) ซึ่งปจจุบันขอมูลนี้
ของประเทศไทยไดมาจากการสังเกตและเฝาระวังของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในหนาที่รับบริจาคโลหิตเทานั้น ยังไมมีการใชวิธีการอื่นแตอยางใด  

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝาระวังปฏิกิริยาจากการบริจาคโลหิต ใหครอบคลุมปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น ระหวาง หรือทันทีหลังการ
บริจาค รวมถึงที่เกิดขึ้นชนิดลาชาเมื่อผูบริจาคไดออกจากสถานที่รับบริจาคโลหิตไปแลว  วัสดุและวิธีการ แจกแบบสอบถามใหผูบริจาคโลหิต
สังเกตอาการที่เกิดขึ้นจากการบริจาคโลหิตภายใน 7 วัน และใหตอบแบบสอบถามกลับภายใน 7-15 วัน ทางไปรษณียธุรกิจตอบรับ โดยเริ่ม
ทำาการศึกษาในผูบริจาคโลหิตที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จำานวน 18,000 ราย และที่หนวยเคลื่อนที่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 
จำานวน 7,000 ราย รวมทั้งสิ้น 25,000 ราย ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ลงบันทึกและบริหารขอมูลโดย
ใชผาน Google Document   การวิเคราะหขอมูล ความถี่ และรอยละ ใช excel function and formula และทดสอบความแตกตางระหวาง 
กลุมตางๆ โดยใช โปรแกรม SPSS ทำา Chi-square test กำาหนดคานัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05  ผลการวิจัย จากการใหตอบ
แบบสอบถาม พบวา มีผูบริจาคโลหิตตอบกลับทั้งหมด 4,714 ราย (26.19%) เปนผูบริจาคชาย 2,166 ราย (45.95%) และผูบริจาคหญิง 2,548 
ราย (54.05%) และมีผูบริจาคเคลื่อนที่ตอบกลับ 1,370 ราย (19.57%) เปนผูบริจาคชาย 535 ราย (39.05%) และผูบริจาคหญิง 835 ราย 
(60.95%) ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากผูบริจาคที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ คือ อาการเปนลม (VVR) 692 ราย (14.68%) 186 ราย (8.59%) 
และ 506 ราย (19.86%) ในผูบริจาคทั้งหมด ผูบริจาคชาย และผูบริจาคหญิงตามลำาดับ  VVR มีอัตราการเกิดสูงสุดในปฏิกิริยาทั้งหมด และรอง
ลงไปตามลำาดับคือเกิดรอยช้ำาเขียวหรือกอนเลือดขังใตผิวหนัง (hematoma) 514 ราย (10.90%) 146 ราย (6.74%) และ 368 ราย (14.44%) 
ในผูบริจาคทั้งหมด ผูบริจาคชาย และผูบริจาคหญิงตามลำาดับ มีอาการปวด เจ็บเสียว บริเวณที่เจาะเลือด (nerve injury) 164 ราย (3.48%) 
59 ราย (2.72%) และ 105 ราย (4.12%) ในผูบริจาคทั้งหมด ผูบริจาคชาย และผูบริจาคหญิงตามลำาดับ และมีอาการแพผื่นคันบริเวณที่เจาะ
หรือที่ติดพลาสเตอร (allergy) 103 ราย (2.18%) 40 ราย (1.85%) และ 63 ราย (2.47%) ในผูบริจาคทั้งหมด ผูบริจาคชาย และผูบริจาคหญิง
ตามลำาดับ มีหลอดเลือดอักเสบบริเวณที่เจาะ 33 ราย (0.70%) 9 ราย (0.42%) และ 24 ราย (0.94%) ในผูบริจาคทั้งหมด ผูบริจาคชาย และ
ผูบริจาคหญิงตามลำาดับ มีอาการติดเชื้อเปนแผลและ/หรือมีหนองบริเวณที่เจาะ 2 ราย (0.04%) 0 ราย (0%) และ 2 ราย (0.08%) ในผูบริจาค
ทั้งหมด ผูบริจาคชาย และผูบริจาคหญิงตามลำาดับ รวมผูบริจาคโลหิตทุกอาการมีจำานวน 1,508 ราย (31.99%) 440 ราย (20.31%) และ 1,068 
ราย (41.92%) ในผูบริจาคทั้งหมด ผูบริจาคชาย และผูบริจาคหญิง สำาหรับขอมูลของผูบริจาคโลหิตที่บริจาคที่หนวยเคลื่อนที่ มีอัตราการเกิด
ใกลเคียงกับศูนยบริการโลหิตแหงชาติ รวมทั้งรูปแบบ (pattern) การเกิดปฏิกิริยาก็คลายคลึงกัน กลาวคือผูบริจาคโลหิตที่มีปจจัยเสี่ยง ตอการ
เกิดอาการเปนลม คือ มีอายุนอย บริจาคครั้งแรก ผูบริจาคหญิง และเคยมีประวัติ VVR (all p < 0.05) นอกจากนี้การดื่มน้ำา 30 นาที กอนการ 
บริจาคสามารถลดอัตรา VVR ไดอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05)  สรุป อัตราการเกิดปฏิกิริยาจากการบริจาคโลหิตที่ไดจากแบบสอบถาม 
สูงกวาการเก็บสถิติโดยเจาหนาที่ภายในสถานที่รับบริจาคโลหิต  การตอบกลับแบบสอบถามอาการที่เกิดในการบริจาคโลหิตแตละครั้งของผูบริจาค
โลหิต เปนรูปแบบหนึ่งที่มีประสิทธิผลในการเฝาระวังปฏิกิริยาจากการบริจาคโลหิต และควรทำาตอเนื่องตอไป  แตควรพัฒนาวิธีการจูงใจใหมี
การตอบเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มความถูกตองสมบูรณและสะทอนความเปนจริงมากขึ้น หรือพัฒนาใหไดรูปแบบที่เหมาะสมสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ในยุคสารสนเทศมากยิ่งขึ้น
Keywords : l Donor vigilance  l Donor adverse reactions  l Questionnaire  l National Blood Centre
     l Male blood donor  l Female blood donor
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2558;25:9-24.

การศึกษาวิจัยนี้ ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะกรรมการจัดหาและสงเสริมผูใหโลหิตแหงสภากาชาดไทย ชุดที่ 26

ไดรับตนฉบับ 20 กุมภาพันธ 2558 รับลงตีพิมพ 2 มีนาคม 2558

ตองการสำาเนาตนฉบับ ติดตอ  พิมล  เชี่ยวศิลป  ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังตเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  E-mail: pimol_c@yahoo.com
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บทนำา

การเฝาระวังอาการแทรกซอนที่เกิดจากการบริจาคโลหิต (donor 

vigilance) เปนสวนหนึ่งของการเฝาระวังสิ่งที่ไมพึงประสงคที่เกิด

ขึ้นในทุกกระบวนการของหวงโซการใหโลหิต (blood transfusion 

chain) ซึ่งมีคำาที่ใชรวมกันคือ hemovigilance หมายความรวมกัน 

ทั้งผูบริจาคโลหิตและผูปวยที่รับโลหิต สวน donor vigilance 

เปนการเฝาระวังปฏิกิริยาและเหตุการณไมพึงประสงคที่เกิดกับ

ผูบริจาคโลหิต ซึ่งเกี่ยวของกับการบริจาคโลหิต ถึงแมวาจะพบ

ไดนอย แตอาจเกิดขึ้นได ซึ่งบางชนิดมีปจจัยเสี่ยงที่สามารถนำา

ไปสูการปองกันไดถาไดทราบไวกอน รวมทั้งบางชนิดอาจมีผล 

กระทบตอการประกอบกิจวัตรประจำาวันหรือการปฏิบัติงานในบาง

อาชีพได ปฏิกิริยาเหลานี้ ไดแก อาการออนเพลีย วิงเวียนศีรษะ 

คลื่นไสอาเจียน หรือหมดสติไปชั่วครู ที่เรียกรวมๆ วา vasovagal 

reaction หรืออาการเปนลม นอกจากนี้ยังมีอาการที่เกิดขึ้นเฉพาะ

ที่ ไดแก อาการแพที่ผิวหนัง มีอาการจากเข็มแทงทะลุหลอดเลือด

และเสนประสาทของแขนบริเวณที่เจาะเก็บโลหิต เปนตน ทั้งนี้เพื่อ

ที่จะพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของผูบริจาคโลหิต และ

จะเปนการเพิ่มอัตราการกลับมาบริจาคโลหิตตอไปของผูบริจาคโลหิต

วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนารูปแบบการเฝาระวังปฏิกิริยาจากการบริจาคโลหิต 

ใหครอบคลุมปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นระหวาง ทันทีหลังการบริจาค และ

ชนิดลาชา ที่เกิดขึ้นเมื่อผูบริจาคไดออกจากสถานที่รับบริจาคโลหิต

ไปแลว โดยใหผูบริจาคตอบแบบสอบถามถึงอาการผิดปกติที่เกิด

จากการบริจาคโลหิต แลวสงกลับมายังศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

วัสดุและวิธีการ

คณะผูศึกษาวิจัยไดสรางแบบสอบถาม ใหครอบคลุมขอมูล 

เกี่ยวกับตัวผูบริจาคและอาการผิดปกติตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการ

บริจาคโลหิต ใหผูบริจาคนำากลับไป และขอใหบันทึกอาการผิดปกติ

หลังการบริจาคไปแลวภายใน 7 วัน  และสงแบบสอบถามกลับ

ทางไปรษณียธุรกิจตอบรับหลังจากนั้นภายใน 15 วัน ทั้งกรณีที่

มีอาการและไมมีอาการ

เริ่มทำาการศึกษาตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ถึง 31 

กรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยไดแจกแบบสอบถามแบบสุมเปนชวงๆ 

ใหครอบคลุมทั้งชวงปกติและเมื่อมีการจัดกิจกรรมพิเศษ ผูบริจาค

โลหิตที่ทำาการศึกษาไดครอบคลุมผูบริจาค whole blood ที่ศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จำานวน 18,000 ราย และหนวย

เคลื่อนที่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำานวน 7,000 ราย รวม 

ทั้งสิ้น 25,000 ราย 

การบริหารขอมูล ลงบันทึกเก็บขอมูลและทำาการวิเคราะหผาน 

Google Document ใน website  https://docs.google.com/

spreadsheet/ccc?key=OArVnCaagv7hedFR1dWZLMUd

hZidGOUZZVIJiQW12REE

การวิเคราะหขอมูล

ความถี่ และรอยละ ใช excel function and formula และ

ทดสอบความแตกตางระหวางกลุมตางๆ โดยใช โปรแกรม SPSS 

ทำา Chi-square test และกำาหนดคานัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 

p < 0.05  

ผลการศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับตัวผูบริจาคโลหิตที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ 

สภากาชาดไทย ผูบริจาคโลหิตไดรับแจกแบบสอบถามทั้งหมด 

18,000 ราย (donations) ตอบกลับ 4,714 ราย (26.19%) แยก

เปนผูบริจาคชาย 2,166 ราย (45.95%) อายุระหวาง 17-65 ป 

และผูบริจาคหญิง 2,548 ราย (54.05%) อายุระหวาง 17–65 ป 

ผูบริจาคชายที่บริจาคสูงสุด 389 ครั้ง เปนผูที่อายุ 56 ป ซึ่งนับ

รวมการบริจาค whole blood และโลหิตเฉพาะสวน ผูบริจาค

หญิงที่บริจาคสูงสุด 120 ครั้ง เปนผูที่มีอายุ 64 ป ซึ่งเปนการ 

บริจาค whole blood ทั้งหมด รอยละ 61.07 ของผูบริจาคโลหิต

ที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติทั้งหมดมาจากผูบริจาคที่มีอายุในชวง 

31-50 ป

หนวยเคลื่อนที่

ผูบริจาคโลหิตไดรับแจกแบบสอบถามทั้งหมด 7,000 ราย 

ตอบกลับ 1,370 ราย (19.57%) แยกเปนผูบริจาคชาย 535 ราย 

(39.05%) อายุระหวาง 17–59 ป จำานวนครั้งที่บริจาคสูงสุด 133 

ครั้ง เปนผูที่มีอายุ 55 ป ผูบริจาคหญิง 835 ราย (60.95%) อายุ

ระหวาง 17–58 ป จำานวนครั้งที่บริจาคสูงสุด 100 ครั้ง เปนผูที่

มีอายุ 58 ป รอยละ 65.26 ของผูบริจาคโลหิตที่หนวยเคลื่อนที่

มาจากผูบริจาคที่มีอายุในชวง 31-50 ป

ปฏิกิริยาผิดปกติตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องจากการบริจาคโลหิต

1. ปฏิกิริยารวมทุกชนิดจากการบริจาคโลหิต

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

ผูบริจาคโลหิตเกิดอาการเปนลม (vasovagal reaction, VVR) 

692/4,714 ราย (14.68%) 186/2,166 ราย (8.59%) และ 506/ 

2,548 ราย (19.86%) ในผูบริจาคทั้งหมด ผูบริจาคชาย และ

ผูบริจาคหญิงตามลำาดับ (หญิง > ชาย p < 0.05)  ซึ่งสูงสุดใน

ปฏิกิริยาทั้งหมด และรองลงไปตามลำาดับคือเกิดรอยช้ำาเขียวหรือ

กอนเลือดขังใตผิวหนัง (hematoma) 514/4,714 ราย (10.90%) 
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146/2,166 ราย (6.74%) และ 368/2,548 ราย (14.44%) ในผูบริจาค

ทั้งหมด ผูบริจาคชาย และผูบริจาคหญิงตามลำาดับ (หญิง > ชาย 

p < 0.05) มีอาการปวด เจ็บเสียว บริเวณที่เจาะเลือด (nerve injury) 

164/4,714 ราย (3.48%) 59/2,166 ราย (2.72%) และ 105/2,548 

ราย (4.12%) ในผูบริจาคทั้งหมด ผูบริจาคชาย และผูบริจาคหญิง

ตามลำาดับ (หญิง > ชาย  p < 0.05) และอาการแพผื่นคันบริเวณ

ที่เจาะหรือที่ติดพลาสเตอร (allergy) 103/4,714 ราย (2.18%) 

40/2,166ราย (1.85%) และ 63/2,548 ราย (2.47%) ในผูบริจาค

ทั้งหมด ผูบริจาคชาย และผูบริจาคหญิงตามลำาดับ (หญิง > ชาย  

p = 0.143) หลอดเลือดอักเสบ (ปวด บวมแดงรอน) บริเวณที่เจาะ 

33/4,714 ราย (0.70%) 9/2,166 ราย (0.42%) และ 24/2,548 ราย 

(0.94%) ในผูบริจาคทั้งหมด ผูบริจาคชาย และผูบริจาคหญิงตาม

ลำาดับ (หญิง > ชาย  p < 0.05) มีอาการติดเชื้อเปนแผลและ/

หรือมีหนองบริเวณที่เจาะ 2/4,714 ราย (0.04%) 0/2,166 ราย 

(0%) และ 2/2,548 ราย (0.08%) ในผูบริจาคทั้งหมด ผูบริจาค

ชาย และผูบริจาคหญิงตามลำาดับ

ผูบริจาคโลหิตที่มีทุกอาการรวม 1,508/4,714 ราย (31.99%) 

440/4,714 ราย (20.31%) และ 1,068/2,548 ราย (41.92%) 

ในผูบริจาคทั้งหมด ผูบริจาคชาย และผูบริจาคหญิงตามลำาดับ 

(หญิง > ชาย  p < 0.05) (Table 1-1)

หนวยเคลื่อนที่

ผูบริจาคโลหิตเกิดอาการเปนลม 222/1,370 ราย (16.20%) 

53/535 ราย (9.91%) และ169/835 ราย (20.24%) ในผูบริจาค

ทั้งหมด ผูบริจาคชาย และผูบริจาคหญิงตามลำาดับ ซึ่ง VVR เปน

ปฏิกิริยาสูงสุดในปฏิกิริยาทั้งหมด (หญิง > ชาย  p < 0.05) และ

รองลงไปตามลำาดับคือเกิดรอยช้ำาเขียวหรือกอนเลือดขังใตผิวหนัง 

(hematoma) 168/1,370 ราย (12.26%) 39/535 ราย (7.29%) 

และ 129/835 ราย (15.45%) ในผูบริจาคทั้งหมด  ผูบริจาคชาย 

และผูบริจาคหญิงตามลำาดับ (หญิง > ชาย  p < 0.05) มีอาการ

ปวด เจ็บเสียว บริเวณที่เจาะเลือด (nerve injury) 65/1370 ราย 

(4.74%) 20/535 ราย (3.74%) และ 45/835 ราย (5.39%) ในผูบริจาค

ทั้งหมด ผูบริจาคชาย และผูบริจาคหญิงตามลำาดับ (หญิง > ชาย  

p = 0.161)  และอาการแพผื่นคันบริเวณที่เจาะหรือที่ติดพลาส- 

เตอร (allergy) 36/1370 ราย (2.63%) 11/535 ราย (2.06%) 

และ 25/835 ราย (2.99%) ในผูบริจาคทั้งหมด ผูบริจาคชาย และ

ผูบริจาคหญิงตามลำาดับ (หญิง > ชาย  p = 0.293) หลอดเลือด

อักเสบ (ปวด บวมแดงรอน) บริเวณที่เจาะ 1/1,370 ราย (0.07%) 

0/535ราย (0%) และ 1/835 ราย (0.12%) ในผูบริจาคทั้งหมด 

ผูบริจาคชาย และผูบริจาคหญิงตามลำาดับ

มีอาการติดเชื้อเปนแผลและ/หรือมีหนองบริเวณที่เจาะ 1/1,370 

ราย (0.07%) 0/535 ราย (0%) และ 1/835 ราย (0.12%) ในผูบริจาค

ทั้งหมด ผูบริจาคชาย และผูบริจาคหญิงตามลำาดับ

ผูบริจาคโลหิตรวมทุกอาการมีจำานวน 493/1,370 ราย (35.99%) 

123/535 ราย (22.99%) และ 370/835 ราย (44.31%) ในผูบริจาค

ทั้งหมด ผูบริจาคชาย และผูบริจาคหญิงตามลำาดับ (หญิง > ชาย 

p < 0.05) (Table 1-2)

2. การเกิด VVR ชนิดตางๆ

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

ผูบริจาคที่มีอาการเปนลม (vasovagal reaction, VVR) เมื่อ

แยกประเภทตามระดับความรุนแรงจากนอยไปมากพบวา มีอาการ 

ออนเพลียหลังบริจาคโลหิตจำานวน 404/4,714 ราย (8.57%) 

หรือ 404/692 ราย (58.38%) เปนรายการสูงสุดของกลุมอาการ

เปนลมผูบริจาคหญิงรูสึกออนเพลีย 270/2548 ราย (10.60%) ใน

ขณะที่ผูบริจาคชายรูสึกออนเพลียเพียง 134/2,166 ราย (6.19%)

มีอาการเวียนศีรษะและหรือหนามืด 216/4,714 ราย (4.58%) 

หรือ 216/692 ราย (31.21%) ซึ่งสูงเปนอันดับ 2 ของกลุมอาการ

เปนลมทั้งหมด เปนชาย 43/2,166 ราย (1.99%) หญิง 173/2,548 

ราย (6.79%)

Table 1-1  National Blood Centre : Incidence of donor adverse reactions.  Total (N = 4,714), male (N = 2,166) and 

female (N = 2,548) donors

Adverse Reactions Total donors  N (%) Male  N (%) Female  N (%) p value

VVR 692 (14.68) 186 (8.59) 506 (19.86) < 0.05

Injury to vessel (hematoma) 514 (10.90) 146 (6.74) 368 (14.44) < 0.05

Nerve injury  164 (3.48) 59 (2.72) 105 (4.12) < 0.05

Allergy  103 (2.18) 40 (1.85) 63 (2.47)     0.143

Thrombophlebitis 33 (0.70) 9 (0.42) 24 (0.94) < 0.05

Infected phlebotomized wound 2 (0.04) 0 2 (0.08)

Total 1,508 (31.99) 440 (20.31) 1,068 (41.92) < 0.05
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Table 1-2  Mobile Units : Incidence of donor adverse reactions.  Total (N = 1,370), male (N = 535) and female 

(N = 835) donors

Adverse Reactions Total donors  N (%) Male  N (%) Female  N (%) p value

VVR 222 (16.20) 53 (9.91) 169 (20.24) < 0.05

Injury to vessel (hematoma) 168 (12.26) 39 (7.29) 129 (15.45) < 0.05

Nerve injury  65 (4.74) 20 (3.74) 45 (5.39)     0.161

Allergy  36 (2.63) 11 (2.06) 25 (2.99)     0.293

Thrombophlebitis 1 (0.07) 0 1 (0.12)

Infected phlebotomized wound 1 (0.07) 0 1 (0.12)

Total 493 (35.99) 123 (22.99) 370 (44.31) < 0.05

Table 2-1  National Blood Centre : Types of VVR in total (N = 4,714), male (N = 2,166) and female (N = 2,548) donors

VVR  N (%) Total  N (%) Male  N (%) Female  N (%) p value

Weakness 404 (8.57) 134 (6.19) 270 (10.60) < 0.05

Dizziness 216 (4.58) 43 (1.99) 173 (6.79) < 0.05

Nausea/vomiting 39 (0.83) 4 (0.18) 35 (1.37) < 0.05

Loss conscious with injury 0 0 0

Loss conscious with no injury 19 (0.40) 2 (0.09) 17 (0.67) < 0.05

Urine/fecal incontinence 10 (0.21) 1 (0.05) 9 (0.35) < 0.05

Convulsion 4 (0.08) 2 (0.09) 2 (0.08) 0.871

Total VVR 692 (14.68) 186 (8.59) 506 (19.86) < 0.05

มีอาการคลื่นไสอาเจียน 39/4,714 ราย (0.83%) หรือ 39/692 

ราย (5.64%) เปนชาย 4/2,166 ราย (0.18%) หญิง 35/2,548 

ราย (1.37%)

หมดสติไปชั่วครู ไมมีอุบัติเหตุ 19/4,714 ราย (0.40%) หรือ 

19/692 ราย (2.75%) เปน ชาย 2/2,166 ราย (0.09%) หญิง 

17/2,548 ราย (0.67%)

มีปสสาวะและ/หรืออุจจาระราด 10/4,714 ราย (0.21%) หรือ 

10/692 ราย (1.45%) เปนชาย 1/2,166 ราย (0.05%) หญิง 9/2,548 

ราย (0.35%)

ชักและ/หรือเกร็ง 4/4,714 ราย (0.08%) หรือ 4/692 ราย 

(0.58%) ซึ่งมีจำานวนนอยที่สุดของกลุมอาการ เปนลม เปนชาย 

2/2,166 ราย (0.09%) หญิง 2/2,548 ราย (0.08%)

ผูบริจาคหญิงมีอาการ VVR หลังบริจาคโลหิตมากกวาผูบริจาค 

ชายในทุกอาการของ VVR ยกเวนผูบริจาคชายมีอาการชักมากกวา 

ผูบริจาคหญิงเล็กนอย (Table 2-1)

หนวยเคลื่อนที่

ผูบริจาคที่มีอาการ VVR เมื่อแยกประเภทตามระดับความ 

รุนแรงจากนอยไปมากพบวา มีอาการออนเพลียหลังบริจาคโลหิต

จำานวน 133/1,370 ราย (9.71%) หรือ 133/222 ราย (59.91%) 

เปนรายการสูงสุดของกลุมอาการ VVR ผูบริจาคหญิงรูสึก 

ออนเพลีย 97/835 ราย (11.62%) ในขณะที่ผูบริจาคชายรูสึกออน

เพลียเพียง 36/535 ราย (6.73%)

มีอาการเวียนศีรษะและหรือหนามืด 70/1,370 ราย (5.11%) 

หรือ 70/222 ราย (31.53%) ซึ่งสูงเปนอันดับ 2 ของกลุมอาการ 

VVR ทั้งหมด เปนชาย 12/535 ราย (2.24%) หญิง 58/835 ราย 

(6.95%)

มีอาการคลื่นไสอาเจียน 13/1,370 ราย (0.95%) หรือ 13/222 

ราย (5.86%) เปนชาย 2/535 ราย (0.37%) หญิง 11/835 ราย 

(1.32%)

หมดสติไปชั่วครู ไมมีอุบัติเหตุ 3/1,370 ราย (0.22%) หรือ 

3/222 ราย (1.35%) เปน ชาย 1/535 ราย (0.19%) หญิง 2/835 

ราย (0.24%)

หมดสติไปชั่วครู มีอุบัติเหตุ 1/1,370 ราย (0.07%) หรือ 1/222 

ราย (0.45%) เปน ชาย 1/535 ราย (0.19%) หญิง ไมมีอาการนี้

มีปสสาวะและ/หรืออุจจาระราด 2/1,370 ราย (0.15%) หรือ 

2/222 ราย (0.90%) เปนชาย 1/535 ราย (0.19%) หญิง 1/835 

ราย (0.12%)

ไมมีอาการชักและ/หรือเกร็ง
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ผูบริจาคหญิงมีอาการ VVR หลังบริจาคโลหิตมากกวาผูบริจาค

ชายในทุกอาการของ VVR ยกเวนหมดสติไปชั่วครู มีอุบัติเหตุ

และมีปสสาวะและ/หรืออุจจาระราด ผูบริจาคหญิงมีอาการนอย 

กวาผูบริจาคชายเล็กนอย (Table 2-2)

3. การเกิด VVR ในผูบริจาคโลหิตชายและหญิงในชวงอายุตางๆ

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

ผูบริจาคโลหิตชายในชวงอายุ 17-20 ป มีอาการ VVR มาก

ที่สุดคือรอยละ 19.30 แลวคอยๆ ลดลงเปนลำาดับ จนถึงรอยละ 

5.13 ในชวงอายุ 61-70 ป ผูที่มีอาการ VVR อายุสูงสุด 62 ป 

สำาหรับผูบริจาคหญิงในชวงอายุ 21-30 ป มีอาการ VVR หลัง

การบริจาคโลหิตสูงสุดรอยละ 32.58 รองลงมาคือชวงอายุ 17-20 

ป มีอาการ VVR รอยละ 28.77 จากชวงอายุ 31 ปเปนตนไป 

อัตราการเกิด VVR ลดลงเปนลำาดับจนถึงรอยละ 5.88 ในชวงอายุ 

61-70 ป พบผูที่มีอาการ VVR อายุสูงสุด 61 ป 

รวมผูบริจาคทั้งหมด กลุม 17-20 ป และ กลุม 21-30 ป มี

อัตราการเกิด VVR ใกลเคียงกันคือรอยละ 24.62 และ 25.56 

ตามลำาดับ จากนั้นลดลงเรื่อยๆ จนถึงต่ำาสุด รอยละ 5.36 ในชวง

อายุ 61-70 ป (Table 3-1)

หนวยเคลื่อนที่

ผูบริจาคโลหิตชายในชวงอายุ 17-20 ป และ 21-30 ป มีอาการ 

VVR มากที่สุดคือรอยละ 20.00 แลวคอยๆ ลดลงเปนลำาดับ จน

ถึงรอยละ 1.92 ในชวงอายุ 51-60 ป 

สำาหรับผูบริจาคหญิงในชวงอายุ 17-20 ป และ 21-30 ป มี

อาการ VVR มากที่สุดคือรอยละ 28.95 และ 32.98 ตามลำาดับ 

จากนั้นลดลงเปนลำาดับ จนถึงรอยละ 8.70 ในชวงอายุ 51-60 ป 

รวมผูบริจาคทั้งหมด กลุม 17-20 ป และ กลุม 21-30 ป มีอัตรา

การเกิด VVR ใกลเคียงกันคือรอยละ 25.86 และ 27.27 ตาม

ลำาดับ จากนั้นลดลงเรื่อยๆ จนถึงต่ำาสุด รอยละ 5.79 ในชวงอายุ 

51-60 ป และทั้งกลุมผูบริจาคหญิงและชายไมพบอาการVVRใน

กลุมอายุ 61-70 ป (Table 3-2)

4. การเกิด VVR รวมทุกอาการในชวงจำานวนครั้งที่บริจาค

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

รวมอาการ VVR ทั้งหมด (total VVR) จำานวน 692 ราย พบ

สูงสุดคือ 91/692 ราย (27.33%) ในกลุมที่บริจาคครั้งแรก และ

ลดลงไปตามลำาดับจนถึงพบนอยที่สุดคือ 32/447 ราย (7.16%) 

ในกลุมที่บริจาคตั้งแต 61 ครั้งขึ้นไป

Table 2-2  Mobile Units : Types of VVR in total (N = 1,370), male (N = 535) and female (N = 835) donors

VVR  N (%) Total  N (%) Male  N (%) Female  N (%) p value

Weakness 133 (9.71) 36 (6.73) 97 (11.62) < 0.05

Dizziness 70 (5.11) 12 (2.24) 58 (6.95) < 0.05

Nausea vomiting 13 (0.95) 2 (0.37) 11 (1.32) 0.79

Loss conscious with injury 1 (0.07) 1 (0.19) 0

Loss conscious with no injury 3 (0.22) 1 (0.19) 2 (0.24) 0.841

Urine/fecal incontinence 2 (0.15) 1 (0.19) 1 (0.12) 0.751

Convulsion 0 0 0

Total VVR 222 (16.20) 53 (9.91) 169 (20.24) < 0.05

Table 3-1  National Blood Centre : VVR in male and female blood donors of different age groups.

Total (N = 4,714), male (N = 2,166) and female (N = 2,548) donors

Age group (Yr.)
VVR  N (%) No. of Total Donors p value

Male vs FemaleTotal Male Female Total Male Female

17 –20 32 (24.62) 11 (19.30) 21 (28.77) 130 57 73 0.21

21 –30 216 (25.56) 57 (15.97) 159 (32.58) 845 357 488 < 0.05

31 –40 227 (15.09) 53 (8.12) 174 (20.45) 1,504 653 851 < 0.05

41 –50 146 (10.62) 40 (6.29) 106 (14.34) 1,375 636 739 < 0.05

51 –60 68 (8.46) 23 (5.42) 45 (11.84) 804 424 380 < 0.05

61 - 70 3 (5.36) 2 (5.13) 1 (5.88) 56 39 17 0.90

Total 692 (14.68) 186 (8.59) 506 (19.86) 4,714 2,166 2,548 < 0.05
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Table 3-2  Mobile Units : VVR in male and female blood donors of different age groups.

Total (N = 1,370), male (N = 535) and female (N = 835) donors

Age group (Yr.)
VVR  N (%) No. of Total Donors p value

Male vs FemaleTotal Male Female Total Male Female

17 – 20 15 (25.86) 4 (20.00) 11 (28.95) 58 20 38  0.46

21 – 30 81 (27.27) 19 (17.43) 62 (32.98) 297 109 188 < 0.05

31 – 40 81 (15.98) 23 (11.22) 58 (19.21) 507 205 302 < 0.05

41 – 50 38 (9.82) 6 (4.03) 32 (13.45) 387 149 238 < 0.05

51 – 60 7 (5.79) 1 (1.92) 6 (8.70) 121 52 69 0.114

61 - 70 0 0 0 0 0 0

Total 222 (16.20) 53 (9.91) 169 (20.24) 1,370 535 835 < 0.05

ผูบริจาคชาย มีอาการ VVR ทั้งหมด 186/2,166 ราย (8.59%) 

มีอาการ VVR สูงสุด 53/143 ราย (37.06%) ในกลุมที่บริจาคครั้ง

แรก และลดลงไปตามลำาดับ จนมีอาการ VVR นอยสุด 5/340 

ราย (1.47%) ในกลุมที่บริจาคตั้งแต 61 ครั้งขึ้นไป

ผูบริจาคหญิงมีอาการ VVR ทั้งหมด 506/2,548 ราย (19.86%) 

มีอาการ VVR สูงสุด 27/107 ราย (25.23%) ในกลุมที่บริจาค

ตั้งแตครั้งที่ 60 ขึ้นไป และ 115/461 ราย (24.95%) ในกลุมที่

บริจาคครั้งที่ 6-10 สำาหรับกลุมผูบริจาคครั้งแรกมีอาการ VVR 

38/190 ราย (20.00%) และมีอาการ VVR นอยสุด 51/418 ราย 

(12.20%) ในกลุมที่บริจาคครั้งที่ 2-5 (Table 4-1)

หนวยเคลื่อนที่

รวมอาการ VVR ทั้งหมดจำานวน 222/1,370 ราย (16.20%) 

พบสูงสุดคือ 34/128 ราย (26.56%) และ 76/300 ราย (25.33%) 

ในกลุมที่บริจาคครั้งแรก และครั้งที่ 2-5 แลวลดลงอยูระหวาง 

9/157 ราย (5.73%) ในกลุมที่บริจาคครั้งที่ 21-30 และ 44/242 

ราย (18.18%) ในกลุมที่บริจาค 6-10 ครั้ง 

ผูบริจาคชาย มีอาการ VVR ทั้งหมด 53/535 ราย (9.91%) 

มีอาการ VVR สูงสุด 11/42 ราย (26.19%) ในกลุมที่บริจาคครั้ง

แรก และลดลงไปตามลำาดับ จนถึงครั้งที่ 21-30 มีอาการ VVR 

1/56 (1.79%) แลวลดลงอยูระหวาง 2/59 ราย (5.56%) ในกลุม

ที่บริจาคครั้งที่ 41-50 และ 2/32 ราย (11.11%) ในกลุมที่บริจาค 

51-60 ครั้ง 

ผูบริจาคหญิงมีอาการ VVR ทั้งหมด 169/835 ราย (20.24%) 

มีอาการ VVR สูงสุด 23/86 ราย (26.74%) และ 63/212 (29.72%) 

ในกลุมที่บริจาคครั้งแรก และครั้งที่ 2-5 ตามลำาดับและลดลงไป

ตามลำาดับ จนถึงครั้งที่ 21-30 มีอาการ VVR 8/157 ราย (7.92%) 

แลวลดลงอยูระหวาง 4/48 ราย (8.33%) ในกลุมที่บริจาคครั้งที่ 

31-40 และ 2/14 ราย (14.29%) ในกลุมที่บริจาคครั้งที่ 51-60 

(Table 4-2)

5. การเกิด VVR ชนิดตางๆ ในชวงจำานวนครั้งที่บริจาค

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

อาการออนเพลียพบในทุกชวงจำานวนครั้งที่บริจาค รวมทั้งหมด 

404/4,714 ราย (8.57%) พบมากที่สุดคือ 53/333 ราย (15.92%) 

ในกลุมที่บริจาคครั้งแรก จากนั้นลดลงตามลำาดับ จนพบนอยที่สุด 

20/447 ราย (4.47%) ในกลุมที่บริจาคตั้งแต 60 ครั้งขึ้นไป

อาการวิงเวียนศีรษะพบรวมทั้งหมด 216/4,714 ราย (4.58%) 

และพบ 31/333ราย (9.31%) ในกลุมที่บริจาคครั้งแรกซึ่งสูงสุด 

และลดลงตามลำาดับ จนพบนอยที่สุด 8/447 ราย (1.79%) ใน

กลุมที่บริจาค 51-60 ครั้ง

อาการคลื่นไสอาเจียน พบรวมทั้งหมด 39/4,714 ราย (0.83%) 

พบไดมากที่สุดคือ 5/333 ราย (1.50%) ในกลุมที่บริจาคครั้งแรก 

และพบนอยที่สุด 1/447 ราย (0.22%) ในกลุมที่บริจาค ตั้งแต 

61 ครั้งขึ้นไป

อาการ VVR ที่รุนแรงขึ้นคือ ปสสาวะและหรืออุจจาระราด พบ

รวมทั้งหมด 10/7,414 ราย (0.21%) ไมพบเลยในกลุมที่บริจาค 

21-30 ครั้ง และตั้งแต 41 ครั้งขึ้นไป นอกจากนั้นพบไดนอยที่สุด

คือ 1/424 ราย (0.24%) ในกลุมที่บริจาคครั้งที่ 31-40 ถึงสูงสุด

คือรอยละ 0.41 ในกลุมที่บริจาค 2-10 ครั้ง 

อาการเปนลมหมดสติชั่วครูแตไมเกิดบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ 

พบรวมทั้งหมด 19/4714 ราย (0.40%) พบไดทุกชวงจำานวนครั้ง

ที่บริจาค และมากที่สุด รอยละ 0.71 ในชวงการบริจาค 31-40 

ครั้ง และนอยที่สุด รอยละ 0.14 ในชวงการบริจาค 2-5 ครั้ง 

ไมพบผูบริจาคที่เปนลมหมดสติแลวเกิดอุบัติเหตุในทุกชวงจำานวน

ครั้งที่บริจาคโลหิต

อาการชักเกร็งพบรวมทั้งหมด 4/4714 ราย (0.08%) พบ 

รอยละ 0.27, 0.10 และ 0.22 ในชวงการบริจาค 2-5, 11-20 และ

ตั้งแต 60 ครั้งขึ้นไปตามลำาดับ (Table 5-1)
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Table 4-1  National Blood Centre :  VVR in various times of donation.  Total (N = 4,714), male (N = 2,166) and 

female (N = 2,548) donors

Time of

Donation

VVR  N (%) Total Donors  N p value

Male vs FemaleTotal Male Female Total Male Female

1 91 (27.33) 53 (37.06) 38 (20.00) 333 143 190 < 0.05
2 – 5 143 (19.38) 92 (28.75) 51 (12.20) 738 320 418 < 0.05
6 – 10 127 (17.47) 12 (4.51) 115 (24.95) 727 266 461 < 0.05
11 – 20 150 (14.72) 13 (3.23) 137 (22.24) 1,019 403 616 < 0.05
21 – 30 66 (11.60) 4 (1.65) 62 (18.96) 569 242 327 < 0.05
31 – 40 43 (10.14) 2 (1.00) 41 (18.39) 424 201 223 < 0.05
41 – 50 24 (8.76) 3 (2.05) 21 (16.41) 274 146 128 < 0.05
51 – 60 16 (8.74) 2 (1.90) 14 (17.95) 183 105 78 < 0.05

≥ 61 32 (7.16) 5 (1.47) 27 (25.23) 447 340 107 < 0.05
Total 692 (14.68) 186 (8.59) 506 (19.86) 4,714 2,166 2,548 < 0.05

Table 4-2  Mobile Units : VVR in various times of donation groups.  Total (N = 1,370), male (N = 535) and female 

(N = 835) donors

Time of

Donation

VVR  N (%) Total Donors  N p value

Male vs FemaleTotal Male Female Total Male Female

1 34 (26.56) 11 (26.19) 23 (26.74) 128 42 86 0.947
2 – 5 76 (25.33) 13 (14.77) 63 (29.72) 300 88 212 < 0.05
6 – 10 44 (18.18) 13 (14.61) 31 (20.26) 242 89 153 0.585
11 – 20 43 (14.19) 8 (6.96) 35 (18.62) 303 115 188 < 0.05
21 – 30 9 (5.73) 1 (1.79) 8 (7.92) 157 56 101 0.113
31 – 40 7 (7.14) 3 (6.00) 4 (8.33) 98 50 48 0.654
41 – 50 5 (8.47) 2 (5.56) 3 (13.04) 59 36 23 0.314
51 – 60 4 (12.5) 2 (11.11) 2 (14.29) 32 18 14 0.788

≥ 61 0 0 0 51 41 10
Total 222 (16.20) 53 (9.91) 169 (20.24) 1,370 535 835 < 0.05

Table 5-1  National Blood Centre :  Incidence of VVR in different intervals of donation N (%). 

Total (N = 4,714), male (N = 2,166) and female (N = 2,548) donors

Number of

Donation

Total

N

Weakness Dizziness Fainting with 

accident

Fainting with 

no accident

Nausea/ 

vomiting

Urine/Fecal 

incontinence

Convulsion Total

reactions

1 333 53 (15.92) 31 (9.31) 0 1 (0.30) 5 (1.50) 1 (0.30) 0 91 (27.33)

2 – 5 738 85 (11.52) 44 (5.96) 0 1 (0.14) 8 (1.08) 3 (0.41) 2 (0.27) 143 (19.38)

6 – 10 727 72 (9.90) 40 (5.50) 0 2 (0.28) 10 (1.38) 3 (0.41) 0 127 (17.47)

11 – 20 1,019 85 (8.3) 50 (4.91) 0 7 (0.69) 5 (0.49) 2 (0.20) 1 (0.10) 150 (14.72)

21 – 30 569 41 (7.21) 20 (3.51) 0 1 (0.18) 4 (0.70) 0 0 66 (11.60)

31 – 40 424 24 (5.66) 12 (2.83) 0 3 (0.71) 3 (0.71) 1 (0.24) 0 43 (10.14)

41 - 50 274 14 (5.11) 8 (2.92) 0 1 (0.36) 1 (0.36) 0 0 24 (8.76)

51 - 60 183 10 (5.46) 3 (1.64) 0 1 (0.55) 2 (1.09) 0 0 16 (8.74)

≥ 61 447 20 (4.47) 8 (1.79) 0 2 (0.45) 1 (0.22) 0 1 (0.22) 32 (7.16)

Total 4,714 404 (8.57) 216 (4.58) 0 19 (0.40) 39 (0.83) 10 (0.21) 4 (0.08) 692 (14.68)
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หนวยเคลื่อนที่

อาการออนเพลียพบในทุกชวงจำานวนครั้งที่บริจาค รวมทั้งหมด 

133/1,370 ราย (9.71%) พบมากที่สุดคือ 17/128 ราย (13.28%) 

และ 45/300 ราย (15.00%) ในกลุมที่บริจาคครั้งแรกและครั้งที่ 

2-5 จากนั้นลดลงอยูระหวางรอยละ 3.18 ในชวงบริจาค ครั้งที่ 

21-30 ถึงรอยละ 12.50 ในกลุมที่บริจาคครั้งที่ 51-60

อาการวิงเวียนศีรษะพบรวมทั้งหมด 70/1,370 ราย (5.11%) และ

พบ 11/128 ราย (8.59%) และ 27/300 ราย (9.00%) ในผูบริจาค

โลหิตครั้งแรกและครั้งที่ 2-5 ตามลำาดับซึ่งเปนชวงสูงสุด และลด

ลงอยูระหวางรอยละ 2.55 ในชวง 21-30 ครั้ง ถึงรอยละ 5.28 ใน

กลุมที่บริจาคครั้งที่ 11-20

อาการคลื่นไสอาเจียน พบรวมทั้งหมด 13/1,370 ราย (0.95%) 

พบไดมากที่สุดคือ 4/128 ราย (3.13%)  ในกลุมที่บริจาคครั้งแรก 

และพบนอยที่สุด 2/303 ราย (0.66%) ในกลุมที่บริจาค 11-20 

ครั้ง และไมพบเลยในกลุมที่บริจาค 20 ครั้งขึ้นไป

อาการ VVR ที่รุนแรงขึ้นคือ ปสสาวะและหรืออุจจาระราด 

พบรวมทั้งหมด 2/1,370 ราย (0.15%) พบ 1/128 ราย (0.78%) 

และ 1/242 ราย (0.41%) ในกลุมที่บริจาคครั้งแรก และครั้งที่ 

6-10 เทานั้น

อาการเปนลมหมดสติชั่วครูแตไมเกิดบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ พบ

รวมทั้งหมด 3/1,370 ราย (0.22 %) พบ1/128 ราย (0.78%) และ 

2/242 ราย (0.83%) ในการบริจาคครั้งแรก และครั้งที่ 6-10 เทานั้น

สำาหรับเปนลมหมดสติชั่วครูแลวเกิดบาดเจ็บจากอุบัติเหตุพบ 

1/1,370 ราย (0.07%) หรือ 1/303ราย (0.33%) ในชวงบริจาค

ครั้งที่ 11-20 เทานั้น

อาการชักเกร็งไมพบอุบัติการณนี้ในผูบริจาคที่หนวยเคลื่อนที่ 

(Table 5-2)

6. สถานที่ที่เกิด VVR

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

ผูบริจาคเกิดอาการ VVR เมื่อออกไปภายนอกสถานที่บริจาค

โลหิตแลวมากที่สุดคือ 526/692 ราย (76.01%) 134/2,166 ราย 

(6.19%) และ 392/2,548 ราย (15.38%) ในผูบริจาคทั้งหมด 

ในผูบริจาคชาย และในผูบริจาคหญิงตามลำาดับ รองลงมาคือทันที

ที่บริจาค เสร็จ 116/692 ราย (16.76%) 34/2,155 ราย (1.57%) 

และ 82/2,548 ราย (3.22%) ในผูบริจาคทั้งหมด ในผูบริจาคชาย 

และในผูบริจาคหญิงตามลำาดับ และนอยที่สุดคือระหวางการบริจาค

โลหิต 50/692 ราย (7.23%) 18/2,166 ราย (0.83%) และ 32/2,548 

ราย (1.26%) ในผูบริจาคทั้งหมด ในผูบริจาคชาย และในผูบริจาค

หญิงตามลำาดับ (Table 6-1)

Table 6-1  National Blood Centre :  VVR occurred in different locations.

Total (N = 4,714), male (N = 2,166) and female (N = 2,548) donors

VVR  N (%) Total Male Female p value

During donation 50 (7.23) 18 (0.83) 32 (1.26) 0.15
Immediately post-donation 116 (16.76) 34 (1.57) 82 (3.22) < 0.05
After leaving donation site 526 (76.01) 134 (6.19) 392 (15.38) < 0.05

Total donors with VVR 692 (100) 186 (8.59) 506 (19.86) < 0.05

Table 5-2  Mobile Units : Incidence of VVR in different intervals of donation N (%).

Total (N = 1,370), male (N = 535) and female (N = 835) donors

Number of

Donation

Total

N

Weakness Dizziness Fainting with 

accident

Fainting with 

no accident

Nausea/ 

vomiting

Urine/Fecal 

incontinence

Convulsion Total

reactions

1 128 17 (13.28) 11 (8.59) 0 1 (0.78) 4 (3.13) 1 (0.78) 0 34 (26.56)

2 - 5 300 45 (15.00) 27 (9.00) 0 0 4 (1.33) 0 0 76 (25.33)

6 - 10 242 29 (11.98) 9 (3.72) 0 2 (0.83) 3 (1.24) 1 (0.41) 0 44 (18.18)

11 - 20 303 24 (7.92) 16 (5.28) 1 (0.33) 0 2 (0.66) 0 0 43 (14.19)

21 - 30 157 5 (3.18) 4 (2.55) 0 0 0 0 0 9 (5.73)

31 - 40 98 7 (7.14) 0 0 0 0 0 0 7 (7.14)

41 - 50 59 2 (3.39) 2 (3.39) 0 0 0 0 0 4 (6.78)

51 - 60 32 4 (12.5) 1 (3.13) 0 0 0 0 0 5 (15.63)

≥ 61 51 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 1,370 133 (9.71) 70 (31.53) 1 (0.07) 3 (0.22) 13 (0.95) 2 (0.15) 0 222 (16.20)
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หนวยเคลื่อนที่

ผูบริจาคเกิดอาการ VVR เมื่อออกไปภายนอกสถานที่บริจาค 

โลหิตแลว มากที่สุดคือ 135/222 ราย (60.81%) 26/53 ราย 

(49.06%) และ 109/169 ราย (64.50%) ในผูบริจาคทั้งหมด 

ในผูบริจาคชาย และในผูบริจาคหญิงตามลำาดับ  รองลงมาคือทันที

ที่บริจาค เสร็จ 65/222 ราย (29.28) 19/53 ราย (35.85%) และ 

46/169 ราย (27.22%) ในผูบริจาคทั้งหมด ในผูบริจาคชาย และ

ในผูบริจาคหญิงตามลำาดับ และนอยที่สุดคือระหวางการบริจาค

โลหิต  22/222 ราย (9.91%) 8/53 ราย (15.09%) และ 14/169 

ราย (8.28%) ในผูบริจาคทั้งหมด ในผูบริจาคชายและในผูบริจาค

หญิงตามลำาดับ (Table 6-2) 

7. สถานที่ที่เกิดปฏิกิริยาชนิดอื่นๆ

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

ผูบริจาคชายรายงานวามี hematoma ทั้งหมด 146/2,166 

ราย (6.74%) ระหวางการบริจาคโลหิต ทันทีที่บริจาคเสร็จ และ

เมื่อออกจากสถานที่บริจาคโลหิตไปแลวรอยละ 0.74, 1.25 และ 

4.76 ตามลำาดับ ในขณะที่ผูบริจาคหญิงรายงานทั้งหมด 368/2,548 

ราย (14.44%) เมื่อแยกสถานที่ที่เกิดอาการพบระหวางการบริจาค

โลหิต ทันทีที่บริจาคเสร็จ และเมื่อออกจากสถานที่บริจาคโลหิตไป

แลว รอยละ 1.02, 2.16 และ 11.26 ตามลำาดับ พบวา p < 0.05 

เมื่อเทียบกับระหวางบริจาค

ผูบริจาคทั้งหมดมีการบาดเจ็บของเสนประสาท 164/4,714 ราย 

(3.48%) ผูบริจาคชายมีอาการ nerve injury ทั้งหมด 59/2,166 

ราย (2.72%) เมื่อแยกสถานที่ที่เกิดอาการระหวางการบริจาคโลหิต 

ทันทีที่บริจาคเสร็จ และเมื่อออกจากสถานที่บริจาคโลหิตไปแลว 

รอยละ 1.48, 0.55 และ 0.69 ตามลำาดับ  ในขณะที่ผูบริจาค

หญิงมีรายงานทั้งหมด 105/2,548 ราย (4.12%) เมื่อแยกสถานที่

ที่เกิดอาการพบระหวางการบริจาคโลหิต ทันทีที่บริจาคเสร็จ และ

เมื่อออกจากสถานที่บริจาคโลหิตไปแลว รอยละ 1.22, 0.90 และ 

2.00 ตามลำาดับ พบวา p < 0.05 เมื่อเทียบกับระหวางบริจาค 

ผูบริจาคทั้งหมดมีอาการ allergy 103/4,714 ราย (2.18%) 

เปนผูบริจาคชายทั้งหมด 40/2,166 ราย (1.85%) เมื่อแยกสถาน

ที่ระหวางการบริจาคโลหิต ทันทีที่บริจาคเสร็จ และเมื่อออกจาก

สถานที่บริจาคโลหิตไปแลวรอยละ 0.28, 0.18 และ 1.39 ตาม

ลำาดับ เปนผูบริจาคหญิงทั้งหมด 63/2,548 ราย (2.47%) เมื่อแยก

สถานที่ที่เกิดพบระหวางการบริจาคโลหิต ทันทีที่บริจาคเสร็จ และ

เมื่อออกจากสถานที่บริจาคโลหิตไปแลว รอยละ 0.12, 0.43 และ 

1.92 ตามลำาดับ พบวา p < 0.05 เมื่อเทียบกับระหวางบริจาค

ผูบริจาคชายมีอาการหลอดเลือดอักเสบทั้งหมด 9/2,166 ราย 

(0.42%)  เมื่อแยกสถานที่พบระหวางการบริจาคโลหิต ทันทีที่ 

บริจาคเสร็จ และเมื่อออกจากสถานที่บริจาคโลหิตไปแลวรอยละ 

0.09, 0.05 และ 0.28 ตามลำาดับ

ผูบริจาคหญิงมีอาการหลอดเลือดอักเสบทั้งหมด 24/2,548 

ราย (0.94%) เมื่อแยกสถานที่พบระหวางการบริจาคโลหิต ทันที

ที่บริจาคเสร็จ และเมื่อออกจากสถานที่บริจาคโลหิตไปแลวรอยละ 

0.04, 0.20 และ 0.71 ตามลำาดับ พบวา p < 0.05 เมื่อเทียบกับ

ระหวางบริจาค

ผูบริจาคหญิงมีอาการติดเชื้อบริเวณแผลที่เจาะ 2/2,548 ราย 

(0.08%) เมื่อกลับไปแลว สำาหรับผูบริจาคชายไมมีรายงานกลับวา

มีกลุมอาการนี้ (Table7-1)

หนวยเคลื่อนที่

ผูบริจาคทั้งหมดมี hematoma 168/1,370 ราย (12.26%) 

ผูบริจาคชายรายงานวามี hematoma ทั้งหมด 39/535 ราย (7.29%) 

ระหวางการบริจาคโลหิต ทันทีที่บริจาคเสร็จ และเมื่อออกจากสถาน

ที่บริจาคโลหิตไปแลวรอยละ 2.06, 4.49 และ 7.29 ตามลำาดับ 

ในขณะที่ผูบริจาคหญิงรายงานทั้งหมด 129/835 ราย (15.45%) 

เมื่อแยกสถานที่ที่เกิดอาการพบ รอยละ 1.56, 3.35 และ 10.54 

ตามลำาดับ พบวา p < 0.05 เมื่อเทียบกับระหวางบริจาค

ผูบริจาคทั้งหมดมีการบาดเจ็บของเสนประสาท 65/1,370 ราย 

(4.74%) ผูบริจาคชายมีอาการ nerve injury ทั้งหมด 20/535 ราย 

(3.74%) เมื่อแยกสถานที่ที่เกิดอาการ รอยละ 1.87, 1.12 และ 0.75 

ตามลำาดับ ในขณะที่ผูบริจาคหญิงรายงานทั้งหมด 45/1,370 ราย 

(5.39%) เมื่อแยกสถานที่ที่เกิดอาการพบ รอยละ1.87, 1.12 และ 

0.75 ตามลำาดับ  พบวา p < 0.05 เมื่อเทียบกับระหวางบริจาค

Table 6-2  Mobile Units : VVR occurred in different locations.

Total (N = 1,370), male (N = 535) and female (N = 835) donors

VVR  N(%) Total Male Female p value

During donation 22 (9.91) 8 (1.5) 14 (1.68) < 0.05

Immediately post-donation 65 (29.28) 19 (3.55) 46 (5.51) 0.096

After leaving donation site 135 (60.81) 26 (4.86) 109 (13.05) < 0.05

Total donors with VVR 222 (100) 53 (9.91) 169 (20.24) < 0.05
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ผูบริจาคทั้งหมดมีอาการ allergy 36/1,370 ราย (2.63%) 

เปนผูบริจาคชายทั้งหมด 11/535 ราย (2.06%) เมื่อแยกสถาน

ที่ระหวางการบริจาคโลหิต ทันทีที่บริจาคเสร็จ และเมื่อออกจาก

สถานที่บริจาคโลหิตไปแลวรอยละ 0.37, 0.19 และ 1.50 ตาม

ลำาดับ เปนผูบริจาคหญิงทั้งหมด 25/835 ราย (2.99%) เมื่อแยก

สถานที่ที่เกิดพบ รอยละ 0.48, 0.48 และ 2.04 ตามลำาดับ พบวา 

p < 0.05 เมื่อเทียบกับระหวางบริจาค

ผูบริจาคทั้งหมดมีอาการหลอดเลือดอักเสบ 1/1,370 ราย 

(0.07%) ผูบริจาคหญิงมีอาการหลอดเลือดอักเสบทั้งหมด 1/835 

ราย (0.12%) เกิดอาการเมื่อกลับบานไปแลวผูบริจาคชายไมมีอาการ

หลอดเลือดอักเสบ

ผูบริจาคทั้งหมดรายงานติดเชื้อที่แผลเจาะเลือด 1/1,370 ราย 

(0.07%) ผูบริจาคหญิงมีอาการติดเชื้อบริเวณแผลที่เจาะรวม

ทั้งหมด 1/835 ราย (0.12%) เกิดหลังจากออกจากสถานที่เจาะ

เก็บ แลวผูบริจาคชายไมมีอาการนี้ (Table 7-2)

8. ผลการดื่มน้ำากอนการบริจาคโลหิตตออัตราการเกิด VVR

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

จำานวนผูบริจาคชายในกลุมดื่มน้ำา 4 แกว ไมเปนลม 724/810 

ราย (89.38%) กลุมดื่มน้ำา 1-3 แกว ไมเปนลม 1,167/1,260 ราย 

(92.61%) กลุมไมดื่มน้ำา ไมเปนลม 81/86 ราย (94.19%)

Table 7-1  National Blood Centre : Other adverse reactions occurred in different locations among male and female 

donors.  Total (N = 4,714), male (N = 2,166) and female (N = 2,548) donors

N (%) During donation Immediately

post-donation

After leaving

donation site

All locations

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female

Injury to vessel 

(hematoma) 

42

(0.89)

16

(0.74)

26

(1.02)

82*

(1.73)

27

(1.25)

55

(2.16)

390*

(8.27)

103

(4.76)

287 

(11.26)

514

(10.9)

146

(6.74 )

368

(14.44)

Nerve injury  63

(1.33)

32

(1.48)

31

(1.22)

35*

(0.74)

12

(0.55)

23

(0.90)

66

(1.40)

15

(0.69)

51

(2.00)

164

(3.47)

59

(2.72)

105

(4.12)

Allergy  9

(0.19)

6

(0.28)

3

(0.12)

15

(0.31)

4

(0.18)

11

(0.43)

79*

(1.67)

30

(1.39)

49

(1.92)

103

(2.18)

40

(1.85)

63

(2.47)

Thrombophlebitis 3

(0.06)

2

(0.09)

1

(0.04)

6

(0.12)

1

(0.05)

5

(0.20)

24*

(0.50)

6

(0.28)

18

(0.71)

33

(0.31)

9

(0.42)

24

(0.94)

Phlebotomized 

wound infection

0 0 0 0 0 0 2

(0.04)

0 2

(0.08)

2

(0.04)

0 2

(0.08)

*p < 0.05 as vs during blood donation

Table 7-2  Mobile Units : Other adverse reactions occurred in different locations among male and female donors. 

Total (N = 1,370), male (N = 535) and female (N = 835) donors

N (%) During donation Immediately

post-donation

After leaving

donation site

All locations

Total Male Female Total Male Female Total Male Female Total Male Female

Injury to vessel 

(hematoma) 

17

(1.24)

4

(0.75)

13

(1.56)

39*

(2.84)

11

(2.06)

28

(3.35)

112*

(8.17)

24

(4.49)

88

(10.54)

168

(12.26)

39

(7.29)

129

(15.45)

Nerve injury  28

(2.04)

10

(1.87)

18

(2.16)

23

(1.67)

6

(1.12)

17

(2.04)

14*

(1.02)

4

(0.75)

10

(1.20)

65

(4.74)

20

(3.74)

45

(5.39)

Allergy  6

(0.43)

2

(0.37)

4

(0.48)

5

(0.36)

1

(0.19)

4

(0.48)

25*

(1.82)

8

(1.50)

17

(2.04)

36

(2.62)

11

(2.06)

25

(2.99)

Thrombophlebitis 0 0 0 0 0 0 1

(0.07)

0 1

(0.12)

1

(0.07)

0 1

(0.12)

Phlebotomized 

wound infection

0 0 0 0 0 0 1

(0.07)

0 1

(0.12)

1

(0.07)

0 1

(0.12)

*p < 0.05 as vs during blood donation
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จำานวนผูบริจาคหญิงในกลุมดื่มน้ำา 4 แกว ไมเปนลม 811/997 

ราย (81.34%) กลุมดื่มน้ำา 1-3 แกว ไมเปนลม 1,166/1,468 ราย 

(79.42%) กลุมไมดื่มน้ำา ไมเปนลม 40/57 ราย (70.17%)

ผูบริจาคหญิงกลุมที่ดื่มน้ำา 4 แกว เปนลมนอยกวากลุมที่ไมดื่ม

น้ำาอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ p < 0.05 (Table 8-1)

หนวยเคลื่อนที่

จำานวนผูบริจาคชายในกลุมดื่มน้ำา 4 แกว ไมเปนลม 145/159 

ราย (91.19%) กลุมดื่มน้ำา 1-3 แกว ไมเปนลม 315/348 ราย 

(90.5%) กลุมไมดื่มน้ำา ไมเปนลม 22/28 ราย (78.57%)

จำานวนผูบริจาคหญิงในกลุมดื่มน้ำา 4 แกว ไมเปนลม 205/257 

ราย (79.76%) กลุมดื่มน้ำา 1-3 แกว ไมเปนลม 436/545 ราย 

(80.00%) กลุมไมดื่มน้ำา ไมเปนลม 25/33 ราย (75.75%)

ผูบริจาคชายกลุมที่ดื่มน้ำา 1-3 แกว และ กลุมที่ดื่มน้ำา 4 แกว 

เปนลมนอยกวากลุมที่ไมดื่มน้ำาอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ p < 0.05 

(Table 8-2)

9. ประวัติเคยมีอาการ VVR ในการบริจาคครั้งกอนๆ

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

ผูบริจาคชายที่เคยเกิด VVR ในการบริจาคครั้งกอนๆ ในการ

ศึกษานี้มีทั้งหมด 212 ราย ในจำานวนนี้เกิดมีอาการ VVR อีกใน

การบริจาคครั้งนี้ 31 ราย (14.62%) สวนผูบริจาคชายที่ไมเกิด 

VVR ในการบริจาคโลหิตมากอน 1,812 ราย แตเกิด VVR ใน

ครั้งนี้ 87 ราย (4.80%) (p < 0.05)

ผูบริจาคหญิงที่เคยเกิดVVR ในการบริจาคครั้งกอนๆ 497 ราย 

เกิดมีอาการ VVR อีกในการบริจาคครั้งนี้ 144 ราย (28.97%) 

สวนผูบริจาคหญิงที่ไมเกิด VVR ในการบริจาคโลหิตมากอน 1,861 

รายแตเกิด VVR ในครั้งนี้ 207 ราย (11.12%) (p < 0.05)

หนวยเคลื่อนที่

ผูบริจาคชายที่เคยเกิด VVR ในการบริจาคครั้งกอนๆ 47 ราย 

มีอาการ VVR อีกในการบริจาคครั้งนี้ 9 ราย (19.15%) สวนผูที่

ไมเกิด VVR ในการบริจาคโลหิตมากอน 446 ราย แตเกิด VVR 

ในครั้งนี้ 27 ราย (6.05%) (p < 0.05)

ผูบริจาคหญิงที่เคยเกิด VVR ในการบริจาคครั้งกอนๆ 116 

รายมีอาการ VVR อีกในการบริจาคครั้งนี้ 35 ราย (30.17%) 

สวนผูบริจาคหญิงที่ไมเกิด VVR ในการบริจาคโลหิตมากอน 

576 ราย แตเกิด VVR ในครั้งนี้ 65 ราย (11.28%) (p < 0.05)

10. ความตั้งใจจะกลับมาบริจาคโลหิตอีก

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

ผูบริจาคทั้งหมดตั้งใจที่จะบริจาคทุก 3 เดือน เปนครั้งคราว 

และไมบริจาคอีกรอยละ 82.94, 15.93 และ 0.11 ตามลำาดับ รวม

ทั้งไมระบุอีกรอยละ 1.02 

Table 8-1  National Blood Centre :  Impact of water drinking on VVR.

Total (N = 4,714), male (N = 2,166) and female (N = 2,548) donors

Water drinking

No VVR / Total (%)

Total

No VVR

1-3 cups

No VVR

4 cups

No VVR

No drinking

No VVR

Not indicated

No VVR

Male 1,980/2,166

(91.41)

1,167/1,260

(92.61)

724/810

(89.38)

81/86

(94.19)

2/8

Female 2,042/2,548

(80.14)

1,166/1,468

(79.42)

811/997

(81.34)

40/57

(70.17)

1/25

Female donors with 4 cup - water drinking had VVR lesser than no water drinking female donors, p < 0.05

Table 8-2  Mobile Units : Impact of water drinking on VVR.

Total (N = 1,370), male (N = 535) and female (N = 835) donors

Water drinking

No VVR / Total (%)

Total

No VVR

1-3 cups

No VVR

4 cups

No VVR

No drinking

No VVR

Not indicated

No VVR

Male 482/535

(90.09)

315/348

(90.50)

145/159

(91.19)

22/28

(78.57)

0

Female 666/835

(79.76)

436/545

(80.00)

205/257

(79.76)

25/33

(75.75)

0

Male donors with 1-3 cup and 4 cup - water drinking had VVR lesser than no water drinking male donors, p < 0.05
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ผูบริจาคชายตั้งใจที่จะบริจาคทุก 3 เดือน เปนครั้งคราวและ

ไมบริจาคอีกรอยละ 85.55, 13.43 และ 0.09 ตามลำาดับ รวมทั้ง

ไมระบุอีกรอยละ 0.92

ผูบริจาคหญิงตั้งใจที่จะบริจาคทุก 3 เดือน เปนครั้งคราวและ

ไมบริจาคอีกรอยละ 80.73, 18.05 และ 0.12 ตามลำาดับ รวมทั้ง

ไมระบุอีกรอยละ 1.10

หนวยเคลื่อนที่

ผูบริจาคทั้งหมดตั้งใจที่จะบริจาคทุก 3 เดือน เปนครั้งคราว 

และไมบริจาคอีกรอยละ 83.21, 16.42 และ 0.15 ตามลำาดับ รวม

ทั้งไมระบุอีกรอยละ 0.22

ผูบริจาคชายตั้งใจที่จะบริจาคทุก 3 เดือน เปนครั้งคราว และ

ไมบริจาคอีกรอยละ 85.23, 14.39 และ 0.19 ตามลำาดับ รวมทั้ง

ไมระบุอีกรอยละ 0.19

ผูบริจาคหญิงตั้งใจที่จะบริจาคทุก 3 เดือน เปนครั้งคราว และ

ไมบริจาคอีกรอยละ 81.92, 17.72 และ 0.12 ตามลำาดับ รวมทั้ง

ไมระบุอีกรอยละ 0.24

วิจารณ 

วิธีการเก็บขอมูล

การใชแบบสอบถามตอบกลับทางไปรษณียสำาหรับกลุมตัวอยาง

ที่มีขนาดใหญ เปนวิธีที่สะดวกและประหยัดกวาวิธีอื่นๆ  ขอดอย 

คือ ไดแบบสอบถามกลับคืนมานอย และถาผูตอบไมเขาใจคำาถาม

หรือเขาใจผิดหรือไมไตรตรองใหดี ก็อาจทำาใหขอมูลคลาดเคลื่อน

ไปได หรือกรอกขอความสำาคัญไมครบ เชน อายุหรือเพศทำาใหไม 

สามารถใชขอมูลนั้นๆ ได  ในการศึกษานี้แมวาอัตราการตอบ

กลับสำาหรับผูบริจาคที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ มีเพียงรอยละ 

26.19 ก็ตาม  ยังไดอัตราการเกิดอาการที่ไมพึงประสงคจากการ

บริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากผูบริจาคโลหิตไดรายงานถึงอาการ

ที่เกิดลาชาเมื่อไดออกจากสถานที่บริจาคโลหิตไปแลว รวมทั้ง

สามารถไดรับรายงานอาการออนเพลียที่เกิดขึ้น ตั้งแตอยูภายใน

สถานที่รับบริจาคแตไมสามารถสังเกตไดโดยเจาหนาที่เปนตน  

อยางไรก็ดีหากตองการนำาวิธีนี้มาใชเปนงานประจำา จำาเปนตอง

เพิ่มกลวิธีเพื่อกระตุนใหมีการตอบกลับเพิ่มขึ้นใหเกินรอยละ 50 

เพ่ือสะทอนขอมูลจากประชากรเปาหมายที่ตองการไดใกลเคียง

มากขึ้น   Japanese Red Cross Blood Center ไดรายงาน

การวิจัยการตอบแบบสอบถามหลังจากออกจากสถานที่รับบริจาค

โลหิตไปแลว รอยละ 56.1 ไดตอบแบบสอบถามและสงกลับ ใน

จำานวนที่ตอบกลับรอยละ 5.2 มีอาการอยางใดอยางหนึ่ง และ

ผูวิจัยอนุมานวารายท่ีไมสงกลับไมมีปฏิกิริยาหลังบริจาคโลหิต 

และคาดการณไดวา (speculated) อัตราการเกิดปฏิกิริยาไมพึง

ประสงครอยละ 2.8 และใหขอคิดเห็นวาการบันทึกสถิติแบบเดิม

ที่ทำาอยูไดตัวเลขที่ต่ำากวาความเปนจริง1 ไดมีการเพิ่มขอมูลโดยวิธี

อื่น เชน ประเทศออสเตรเลียไดใช donor wellness check โดย 

กำาหนดใหสอบถามผูกลับมาบริจาคทุกรายวามีอาการผิดปกติอะไร 

หรือไมในการบริจาคครั้งที่แลว โดยมีวัตถุประสงคที่จะไดขอมูล 

ปฏิกิริยาและเหตุการณชนิดลาชา เมื่อทำาครบ 1 ป พบวามีเหตุการณ 

ชนิดลาชาเพิ่มขึ้นเกือบรอยละ 502 ซึ่งถาระบบสารสนเทศดานการ

รับบริจาคโลหิตเอื้ออำานวย วิธีนี้ก็นาจะใชไดดี

ปฏิกิริยาจากการบริจาคโลหิต (donor adverse reactions)

ผูบริจาคโลหิตสวนใหญจะทนตอการบริจาคโลหิตไดดี การ 

บริจาคโลหิตที่ดำาเนินการตามมาตรฐาน3 จึงมีความปลอดภัยสูง การ

เกิดปฏิกิริยาแทรกซอนทุกชนิดจากการบริจาคโลหิตสวนใหญเปน

ชนิดออน4,5  VVR เปนกลุมอาการของ neuropsychological 

factors ที่เกิดขึ้นไดกับคนทั่วไปในชีวิตประจำาวันถาตกอยูในภาวะ

ตึงเครียดทั้งทางรางกายและจิตใจ รวมทั้งการมาบริจาคโลหิตดวย6 

อาการชักหลังบริจาคโลหิตพบไดนอยท่ีมีรายงานไวประมาณ 

รอยละ 0.03 กลไกการเกิดไมชัดเจนพบไดไมบอยในผูบริจาคโลหิต 

สาเหตุอาจเกิดจากการขาดเลือดของสมองสวนหนา (global cerebral)  

ในขณะที่ผูบริจาคเกิดความดันโลหิตตก และมีอัตราการเตนของ

หัวใจชา นอกจากนี้บางรายงานระบุวามักเกิดกับ ผูบริจาคชาย7 

ผูบริจาคกลุมอายุนอยและเปนการบริจาคครั้งแรก8

การศึกษานี้พบวา อาการ VVR เกิดไดบอยที่สุด และสวนใหญ 

เปนอาการอยางออนคือเพียงรูสึกออนเพลียชวง 1-2 วันหลังบริจาค

โลหิต รองลงไปเปนชนิดปานกลางไดแก เวียนศีรษะหนามืดและ

คลื่นไสอาเจียน หมดสติชั่วครู และพบนอยที่สุดคือชนิดรุนแรง 

ไดแก ชักเกร็ง กลั้นปสสาวะอุจจาระไมได ซึ่งตรงกับรายงาน 

อื่นๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ4,5  สวนหนึ่งของผูตอบแบบสอบ

ถามใหขอมูลเพิ่มเติมวาสาเหตุที่มีอาการเปนลมในครั้งนี้เพราะไป 

ทำากิจกรรมบางอยางตอทันทีหลังบริจาคโลหิต ไดแก ขึ้นสะพาน 

ลอยขามถนน เดินซื้อของในที่แออัด และอากาศรอน เปนตน 

ดังนั้นการเตือนไมใหกระทำากิจกรรมที่เสี่ยงตอการเปนลมหลังการ

บริจาคโลหิตจึงมีความสำาคัญ โดยเฉพาะการขึ้นลงที่สูง เชน บันได

เลื่อนก็พบวามีสวนทำาใหผูบริจาคเปนลมหลังการบริจาคไดมากขึ้น 

อีกทั้งถาเปนกรณีที่เกิดนอกสถานที่บริจาคโลหิต ไมมีผูดูแลใกลชิด

อาจมีอุบัติเหตุรวมซึ่งเปนอันตรายตอผูบริจาคโลหิตนั้นได

สถิติอาการไมพึงประสงคจากการบริจาคโดยรวมทุกประเภท ที่

บันทึกจากการสังเกตของเจาหนาที่ในระหวางบริจาคโลหิต และขณะที่

ยังอยูภายในสถานที่บริจาคโลหิต พบวามีปฏิกิริยาอยางใดอยางหนึ่ง

ในทุกประเภท รอยละ 1.67 และ 4.63 สำาหรับภายในศูนยบริการ

โลหิตแหงชาติและหนวยเคลื่อนที่ตามลำาดับ สวน VVR มีสถิติ 
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รอยละ 0.97 และรอยละ 3.51  สำาหรับภายในศูนยบริการโลหิต 

แหงชาติและหนวยเคลื่อนที่ตามลำาดับ4 ในการศึกษานี้ พบอัตรา 

VVR รวมคอนขางสูงกวาที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติที่เคยรายงานไว4 

โดยเฉลี่ยถึง 15 เทา ทั้งนี้อาจเกิดจากในแบบสอบถามไดระบุให 

เลือกตอบอาการรูสึกออนเพลียหลังการบริจาคดวย จึงทำาใหผูบริจาค

โลหิตมีโอกาสแจงอาการ ขอมูลนี้สามารถนำาไปใชในการใหความ

รูแกผูบริจาคโลหิต โดยเฉพาะผูบริจาคใหม ใหเขาใจวาอาจจะ

รูสึกออนเพลียไดหลังการบริจาคโลหิต พรอมทั้งแนะนำาวิธีปอง

กันหรือทำาใหอาการลดลงไดดวยการดื่มน้ำากอนการบริจาคโลหิต9 

ซึ่งในรายงานนี้ก็พบวาผลของการดื่มน้ำากอนการบริจาคสามารถลด

อัตราการเกิด VVR ไดอยางมีนัยสำาคัญ (p < 0.05)

ชวงอายุ ทั้งผูบริจาคชายและผูบริจาคหญิงชวงอายุนอยมี

อาการเปนลมมากกวาชวงอายุที่มากขึ้น พบวาขอมูลในภาพรวม

ทั้งศูนยบริการโลหิตแหงชาติ และหนวยเคลื่อนที่ อัตราการเปน

ลมไมมีหรือนอยมากตั้งแตชวงอายุ 40 ปขึ้นไป  ในประเด็นนี้มีการ

ศึกษาที่นาสนใจของ American Red Cross Blood Services 

ในกลุมผูบริจาคชวงอายุตางๆพบวา ชวงอายุ 16 ปและ 17 ป มี

อัตราเปนลมจากการบริจาคโลหิต รวมทั้งมีอัตราการเกิดบาดเจ็บ

จากการเปนลมแลวลมลงสูงกวาชวงอายุที่เพิ่มขึ้น จึงใหคำาแนะนำา

การรณรงคผูบริจาคกลุมนี้ ใหเพิ่มความระมัดระวังถึงความปลอด

ภัยของผูบริจาค โดยเฉพาะการออกหนวยเคลื่อนที่ที่สถานศึกษา

และโรงเรียน10

ในการศึกษานี้พบอัตราเกิดอุบัติเหตุจากการหกลมขณะเปน

ลมหมดสติชั่วครูนอยเชนเดียวกับรายงานอื่นๆ10 และไมรุนแรง

มีเพียงแผลแตกที่ตองเย็บบริเวณใบหนา

ผูบริจาคโลหิตสูงอายุ  อายุสูงสุดของผูบริจาคที่มีอาการเปนลม

ระดับตางๆ พบวาสวนใหญมีอายุต่ำากวา 50 ป แสดงวาผูบริจาค

โลหิตสูงอายุทั้งผูบริจาคชายและผูบริจาคหญิงมีความเสี่ยงตอการเปน

ลมนอย สามารถบริจาคไดอยางปลอดภัย แตอยางไรก็ดี ยังมีปจจัย

อื่นๆ เขามาเกี่ยวของ ไดแก การเกิดโรคหรือจากภาวะที่เสื่อมลง

ของสังขารไปตามวัย จึงควรใหความระมัดระวังเปนพิเศษในการ

รับบริจาคโลหิตผูสูงอายุ

ผูบริจาคครั้งแรกทั้งหมดของศูนยบริการโลหิต และหนวย

เคลื่อนที่ พบอัตราการเกิดการเปนลมในระดับตางๆ สูงกวาผูที่

บริจาคซ้ำา ซึ่งตรงกับรายงานอื่นๆ ของตางประเทศ7 และสวนมาก

ผูบริจาคครั้งแรกมักเปนผูบริจาคในกลุมชวงอายุนอยเมื่อทั้งสอง

ปจจัยมาอยูรวมกันจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นไปอีก เนื่องจากทั้ง

สองเปนปจจัยเสี่ยงที่ไมขึ้นแกกันและกัน10

ความแตกตางระหวางเพศ ผูบริจาคหญิงมีอัตราการเกิด 

อาการเปนลมมากกวาผูบริจาคชายในทุกกลุมที่ศึกษา ซึ่งสอดคลอง

กับรายงานอื่นๆ นอกจากนี้บางรายงานไดเสนอวาอาจมีปจจัยอื่น

เสริมไดแก น้ำาหนักตัวนอย ความดันโลหิตต่ำา อายุ และการบริจาค

ครั้งแรก ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงที่เหมือนกันทั้งชายและหญิง เพราะ 

ลำาพังปจจัยเพศอยางเดียวไมสามารถใชอธิบายได11,12

การดื่มน้ำา ในปริมาณที่ใกลเคียงกับปริมาณโลหิตที่บริจาค

สามารถลดอัตราการเปนลมไดอยางชัดเจนเมื่อเทียบกับผูที่ไมดื่ม

น้ำา ทั้งในผูบริจาคหญิงที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ (p < 0.05)  

และผูบริจาคชายที่หนวยเคลื่อนที่ (p < 0.05)

สถานที่ที่เกิดอาการ สามารถแบงออกเปน ขณะที่ยังนอน 

อยูบนเตียงบริจาค  เกิดขึ้นหลังจากลุกจากเตียงบริจาคแลวแตยัง

อยูในสถานที่รับบริจาคโลหิต  และเกิดขึ้นเมื่อออกไปจากสถานที่

รับบริจาคโลหิต  ระยะเวลาที่ใหผูบริจาคโลหิตสังเกตวามีอาการ

หรือไมคือ 1 สัปดาหหลังบริจาคโลหิต สำาหรับอาการเปนลมนั้น 

ในการศึกษานี้พบวาสวนใหญเกิดเมื่อออกจากสถานที่ไปแลว ซึ่ง

แตกตางจากรายงานอื่นๆ ที่พบวาสวนใหญปฏิกิริยาจากการบริจาค

โลหิตมักเกิดขึ้นในระหวางและทันทีที่บริจาคเสร็จ และสวนนอยที่

เกิดอาการเปนลมชนิดลาชา6,18 ทั้งนี้อาจเปนเพราะในการศึกษานี้

ไดรวมอาการที่เกิดเมื่อออกจากสถานที่ไปแลว รวมทั้งไดระบุอาการ 

ออนเพลียเขาไวดวยซึ่งผูบริจาครูสึกได แตเจาหนาที่ไมสามารถรูได  

รวมทั้งความแตกตางกันในวิธีการเก็บขอมูลดังไดกลาวแลว ผูที ่

เกิดอาการเปนลมระหวางกำาลังเดินทางหรือไปทำากิจกรรมอยาง

หนึ่งอยางใดนอกสถานที่รับบริจาคโลหิต มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด

อุบัติเหตุจากการหมดสติแลวลมลง อาจไดรับบาดเจ็บและอันตราย 

ได  ดังนั้นตองไมใหผูบริจาคออกจากสถานที่บริจาคเร็วเกินไป

ประวัติการเคยมีอาการ VVR จากการบริจาคโลหิต ในการศึกษา

นี้พบวาเปนปจจัยเสี่ยงอีกอยางหนึ่งของการเกิด VVR ในการบริจาค

โลหิตซ้ำา กลาวคือผูที่เคยมีอาการ VVRจากการบริจาคโลหิตมากอน 

มีความเสี่ยงที่จะเกิดอาการ VVR ทั้งผูบริจาคชายและผูบริจาคหญิง

ไดมาก มีคาเฉลี่ยเปน 2.5 เทาในผูบริจาคทั้งที่ศูนยบริการโลหิตแหง

ชาติ และหนวยเคลื่อนที่ โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ (p < 0.05) ในกลุมตางๆ ที่ศึกษา ซึ่งสอดคลองกับรายงาน

จากประเทศอินเดีย13

อาการผื่นคันผิวหนัง บริเวณที่เจาะโลหิตบริจาคพบไดในราย

ที่แพพลาสเตอรหรือน้ำายาที่ใชทำาความสะอาดผิวหนัง เปนอาการ 

อยางออนมักหายไดเองหรือใหการรักษาดวยยาทาแกอาการแพ 

ทั่วๆ ไป ในการศึกษานี้พบเพียงอาการแพอยางออน ที่นาสนใจและ

ควรกลาวถึงไว แมวาไมไดพบในการศึกษานี้คืออาการแพ latex 

ที่ติดอยูที่ถุงมือของผูทำาการเจาะเก็บโลหิต ผูสัมผัสที่แพอาจมี

อาการตั้งแตอยางออนจนถึงรุนแรงเกิดเปนปฏิกิริยา anaphylaxis 

ซึ่งพบไดนอยมาก แตอาจทำาอันตรายอยางรุนแรงแกผูที่แพได 
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ดังนั้นประวัติการแพจากสารบางชนิดของผูบริจาคจึงมีความสำาคัญ

ที่ผูปฏิบัติงานตองเอาใจใสซักถาม รวมทั้งมีระบบใหผูบริจาคกรอก 

ขอมูลดังกลาวในใบสมัคร ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผูบริจาค6

Hematoma รายงานจาก American Red Cross Blood 

Service พบวามี arm complications (hematoma, artery 

puncture, nerve injury) ในการรับบริจาคโลหิตชนิด whole 

blood ประมาณรอยละ 30 ของการบริจาคทั้งหมด เปนขอมูลที่

ไดจากการการบันทึกของเจาหนาที่ภายในสถานที่รับบริจาคโลหิต 

และการสัมภาษณทางโทรศัพทหลังจากบริจาคไปแลว 3 สัปดาห 

และที่ผูบริจาครายงานเขามา ที่พบบอยสองชนิดแรกของภาวะแทรก

ซอนนี้คือ อาการ hematoma รอยละ 23 และรองลงไปคือ อาการ

ปวดแขน (arm pain) รอยละ1014 ในการศึกษานี้พบนอยกวา กลาว

คือรอยละ 10.90 และ 12.26 สำาหรับศูนยบริการโลหิตแหงชาติ

และหนวยเคลื่อนที่ตามลำาดับ ซึ่งสูงกวาสถิติที่ศูนยบริการโลหิต

แหงชาติเคยรายงานไว4

Artery puncture อุบัติการณการเจาะเขาหลอดเลือดแดง

โดยบังเอิญในการบริจาคโลหิตเกิดขึ้นไดนอยมาก แตเมื่อเกิดขึ้น 

แลวอาจนำาไปสูการเกิดกอนเลือดอุดตันในหลอดเลือดเฉพาะที่ 

(localized thrombosis) และ hematoma  รวมทั้งเกิด pseudo-

aneurysm ของหลอดเลือดแดงที่ถูกเจาะไดแก brachial artery 

aneurysm15,16 ในการศึกษาครั้งนี้ไมพบรายงานอาการของภาวะ

แทรกซอนนี้

Thrombophlebitis and phlebotomized wound infection 

การอักเสบของหลอดเลือด และการมีแผลติดเชื้อแบคทีเรียที่รอย

เจาะหลอดเลือด พบไดนอยมาก ในประสบการณที่ไมไดรายงาน 

ของผูนิพนธชื่อแรก เคยพบผูบริจาคชายมีอาการติดเชื้อที่แผลเจาะ

เลือดบริจาคโลหิต เมื่อผูบริจาคกลับมาแจงและไดซักประวัติเพิ่ม

เติมพบวามีอาชีพขนขยะ และไดมาบริจาคโลหิตเปนครั้งคราว จะ

เห็นไดวาอาชีพบางอยางมีความเสี่ยงตอการสัมผัสและติดเชื้อแบค- 

ทีเรียที่แผลเจาะเก็บโลหิตไดงาย ดังนั้นการรักษาความสะอาดและ

ดูแลแผลหลังบริจาคโลหิตก็เปนสิ่งสำาคัญที่จะละเลยไมได ตองรวม

อยูในชุดคำาแนะนำาที่จะตองจัดทำาขึ้นใหแกผูบริจาคโลหิต

Nerve injury อาการบาดเจ็บของเสนประสาทจากเข็มแทงใน

การบริจาคโลหิตมีอุบัติการณนอยเชนกัน อาการที่เกิดขึ้นมีหลาย

ระดับไดแก ชา หรือ เจ็บแปลบๆ ปวดแผไปรอบๆ บริเวณที่ถูก

เจาะ แขนและมือขางที่ถูกเจาะไมมีแรง บางรายตองไปพบแพทย 

บางรายตองใชเวลาหลายเดือนในการรักษาและติดตามผลการรักษา 

แตสวนใหญคือมากกวารอยละ 90 หายเปนปกติ17 สำาหรับการศึกษา

นี้ อาการที่เกิดขึ้นเปนเพียงชนิดออน

ความตั้งใจจะบริจาคโลหิตอีก ผูบริจาคโลหิตที่ศูนยบริการ 

โลหิตแหงชาติและหนวยเคลื่อนที่มีความประสงคจะบริจาคทุก 

3 เดือนใกลเคียงกันคือ รอยละ 82.94 และ 83.21 ตามลำาดับ 

ผูบริจาคชายมีความประสงคจะบริจาคทุก 3 เดือนมากกวาผูบริจาค

หญิงเล็กนอยคือ รอยละ 85.55 : 80.73 ที่ศูนยบริการโลหิต 

แหงชาติ และรอยละ 85.23 : 81.92 ที่หนวยเคลื่อนที่ แสดงวา 

ผูบริจาคโลหิตมีศรัทธาสูงในการบริจาคโลหิตเพื่อชวยชีวิตผูอื่น 

ชี้บงถึงความสำาเร็จของการรณรงคและการประชาสัมพันธในภาพรวม

สรุป

ปฏิกิริยาจากการบริจาคโลหิตในปจจุบันนี้ยังเก็บขอมูลไดเพียง

บางสวน สวนใหญไดจากการพบเห็นและบันทึกของเจาหนาที่ใน

สถานที่รับบริจาคโลหิตทั้งในหนวยงานและหนวยเคลื่อนที่เทานั้น 

รายงานนี้แสดงใหเห็นวาการใหผูบริจาคตอบแบบสอบถาม เปนอีก

วิธีที่จะเพิ่มชองทางการรับขอมูลจากผูบริจาคโลหิต ทำาใหพบอุบัติ-

การณของอาการแทรกซอนตางๆ มากขึ้นกวาที่ปฏิบัติกันอยูใน 

ปจจุบัน จึงควรพิจารณานำามาประยุกตในงานประจำาวันตอไป เพื่อ 

จะไดสะทอนความเปนจริงและนำาไปสูการพัฒนางานอยางถูกจุด 

สวนใหญของอาการที่เกิดจากการบริจาคโลหิตไมรุนแรง แตบาง

ชนิดอาจนำาไปสูผลแทรกซอนชนิดรุนแรงและอันตรายที่ตอเนื่อง

กันได จากการวิเคราะหการศึกษานี้พบวาปจจัยเสี่ยงที่สำาคัญใน

การเกิด VVR จากการบริจาคโลหิต คือ อายุนอย การบริจาค

โลหิตครั้งแรก เพศหญิง รวมทั้งผูที่เคยมีประวัติการเกิด VVR 

จากการบริจาคโลหิตมากอน โดยทุกปจจัยดังกลาวมีความแตกตาง 

กับกลุมที่เปรียบเทียบอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังนั้น 

จึงควรใหความสำาคัญเปนพิเศษกับการบันทึกประวัติการเกิดอาการ

ผิดปกติในการบริจาคโลหิตแตละครั้ง และควรเนนการปองกัน

และเฝาระวังในผูบริจาคกลุมเสี่ยงเหลานี้เปนพิเศษ นอกเหนือ

จากการดูแลผูบริจาคทุกคนโดยรวมอยูแลว เพราะสามารถทำาได 

ทันที ทำาไดงายและใชงบประมาณไมมาก โดยการจัดการสิ่งตอไปนี้ 

ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ไดแก สิ่งแวดลอม สถานที่ปฏิบัติ

งานรับบริจาคโลหิต การใหคำาปรึกษากอนและหลังการบริจาคโลหิต 

พฤติกรรมบริการของบุคลากร ทั้งดานการตอนรับและปฏิบัติงาน 

ใหบริการ การใหผูบริจาคปฏิบัติตามมาตรการที่แนะนำา ยกตัวอยาง 

เชนการดื่มน้ำากอนการบริจาคโลหิต เปนสิ่งที่ตองทำาอยางจริงจัง 

และตอเนื่อง เพราะการศึกษานี้ก็ยืนยันวาการดื่มน้ำากอนการ 

บริจาคโลหิตทำาใหลดอัตราการเกิด VVR ได อยางมีนัยสำาคัญ 

รวมท้ังการดูแลวัสดุอุปกรณที่ใชในการปฏิบัติงานใหสะอาดและ

อยูในสภาพพรอมใชงาน เวลาที่ใชในการมาบริจาคโลหิตแตละ

ครั้งตองไมนานเกินไป โดยเฉพาะอยาปลอยใหผูบริจาคตองยืน

เขาแถวรอนาน เปนตน  นอกจากนี้ควรพัฒนาเทคนิคและความ
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ชำานาญของผูเจาะโลหิตอยางตอเนื่อง เพื่อลดภาวะแทรกซอนที่เกี่ยว

กับหลอดเลือดและเสนประสาท ทั้งนี้การทำาใหผูบริจาคโลหิตมีความ

ปลอดภัย ลดภาวะตึงเครียดทั้งทางรางกายและจิตใจ และประทับ

ใจทุกครั้งที่มาบริจาคโลหิต นอกจากจะสามารถลดการเกิดภาวะ

แทรกซอนตางๆ แลว ยังจะเปนการสงเสริมใหมีการกลับมาบริจาค 

อยางตอเนื่อง ควรพิจารณาทำาตามมาตรการที่ดีที่มีอยูแลวใหดี

ยิ่งขึ้นและตอเนื่อง แลวพิจารณาหาจุดออนที่จะตองทำาเสริมเพิ่ม

เติมใหเขมแข็งขึ้น จึงจะเปนการพัฒนาการบริการและองคกร

ไดอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน
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Adverse Reactions to Blood Donation Obtained by the Questionnaires

Pimol Chiewsilp, Soisaang Phikulsod, Kitsathorn Ongtilanont, Intira Jeanantajit, Parkphum Dejhutsadin 

and Suporn Pariyawatee
National Blood Centre, Thai Red Cross Society

Abstract:  Donor vigilance is used to improve the quality of blood donation service and donor safety which in turn increase 

donor retention.  Currently, in Thailand the data and information were obtained only through the observation of on duty 

staff.  There was no other measures else performed.  Objective:  To develop monitoring measure in order to cover donor 

adverse reactions which occur during, immediately and one week after donation.  Materials and Methods:  The donors 

were asked to answer the questionnaires recording their adverse reaction until 7 days after blood donation and sent 

back to the National Blood Centre (NBC) in 15 days after blood donation by pre-paid post.  The study was conducted 

during August 1, 2011 to July 31, 2012.  The data were managed through Google Document in website.  Data analysis: 

frequency and percentage were calculated by using excel function and formula.  The SPSS program was used to perform 

chi-square test.  The level of statistical significance was determined at p-value < 0.05.  Result:  A total questionnaires 

responders of 26.19%, and 19.57% were from NBC (18,000 cases) and mobile units (7,000 cases), respectively.  The data 

for NBC blood donors indicated that vaso-vagal reaction (VVR), the most common donor adverse reactions occurred in 

692/4,714 cases (14.68%), 186/2,166 cases (8.59%) and 506/2,548 cases (19.86%) of total donors, male and female donors, 

respectively.  The second most common donor adverse reactions was hematoma.  They were 514/4,714 cases (10.90%) 

146/2,166 cases (6.74%) and 368/2,548 cases (14.44%) of total donors, male and female donors, respectively.  Nerve injury 

occurred in 164/4,714 cases (3.48%), 59/2,166 cases (2.72%) and 105/2,548 cases (4.12%) of total donors, male and female 

donors, respectively.  Allergy to adhesive plaster and/or antiseptic agents occurred in 103/4,714 cases (2.18%), 40/2,166 

cases (1.85%) and 63/2,548 cases (2.47%) of total donors, male and female donors, respectively.  Thrombophlebitis at the 

venipuncture site occurred in 33/4,714 cases (0.70%), 9/2,166 cases (0.42%) and 24/2,548 cases (0.94%) of total donors, 

male and female donors, respectively.  Infection at the venipuncture site occurred in 2/4,714 cases (0.04%), 0/2,166 cases 

(0%) and 2/2,548 cases (0.08%) of total donors, male and female donors, respectively.  Total donors with all reactions were 

1,508/4,714 cases (31.99%), 440/4,714 cases (20.31%) and 1,068/2,548 cases (41.92%) of total donors, male and female donors, 

respectively.  The prevalence and pattern of adverse reactions of the donors at mobile units were quite similar with the 

NBC blood donation i.e., young age group, first time donation, female donors and history of VVR in previous donation(s) 

(all p < 0.05).  In addition, water drinking 30 minutes prior to blood donation can significantly reduce VVR (p < 0.05).  

Conclusion:  The prevalence of donor adverse reactions obtained by donor sent back the questionnaires was higher than 

that obtained from the observation of the staff within the blood donation site.  The donor information by questionnaires 

after each blood donation is effective in monitoring of donor adverse reactions.  This practice clearly renders the increase 

of information on donor adverse reactions and should be continued.  However, further development and motivation 

is needed in order to obtain more responses from the donors which in turn increase validity of information and more 

reflected the real situation or develop into more effective system which is compatible with the routine work in the IT era.
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