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บทนำ�

คุณสมบัติสำ�คัญขอหนึ่งของผูบริจ�คโลหิตของศูนยบริก�ร 

โลหิตแหงช�ติ สภ�ก�ช�ดไทย คือผูบริจ�คจะตองมีคว�มดันโลหิต 

ซิสโตลิกเท�กับหรือม�กกว� 100 มิลลิเมตรปรอท จ�กสถิติก�ร 

คัดกรองผูบริจ�คโลหิต ที่หนวยรับบริจ�คโลหิต โรงพย�บ�ล

สมเด็จพระบรมร�ชเทวี ณ ศรีร�ช� ในปงบประม�ณ 2550 

พบผูประสงคบริจ�คโลหิตที่เปนผูสุขภ�พดีและมีคุณสมบัติในก�ร

บริจ�คโลหิตครบถวน แตมีคว�มดันโลหิตต่ำ�กว� 100 มิลลิเมตร

ปรอท รอยละ 18.1 โดยที่บ�งร�ยเคยบริจ�คโลหิตม�กอนและ

ไมมีอ�ก�รผิดปกติจ�กก�รบริจ�คโลหิต ซึ่งทำ�ใหผูประสงคบริจ�ค

โลหิตกลุมนี้ไมส�ม�รถบริจ�คโลหิต เสียคว�มตั้งใจที่จะชวยเพื่อน

มนุษย หนวยรับบริจ�คโลหิตข�ดโอก�สในก�รเพิ่มจำ�นวนผูบริจ�ค

โลหิตหรือทำ�ใหผูบริจ�คโลหิตไมมีก�รบริจ�คโลหิตอย�งตอเนื่อง

คนปกติที่มีก�รออกกำ�ลังก�ยและมีสุขภ�พดี อ�จมีคว�มดัน

โลหิตซิสโตลิกต่ำ�กว� 100 มิลลิเมตรปรอท1ภ�วะคว�มดันโลหิต

ต่ำ�ที่ไมมีอ�ก�รหรือมีอ�ก�รแสดง ไมจัดว�เปนปญห�สุขภ�พที่ตอง

ทำ�ก�รแกไขหรือรักษ�1,2 ก�รใหคำ�จำ�กัดคว�มของก�รมีคว�มดัน

โลหิตต่ำ�ยังไมชัดเจน อ�จมีก�รกำ�หนดใหก�รมีคว�มดันโลหิตซิสโต- 

นิพนธตนฉบับ

ผลของก�รดื่มน้ำ�ตอก�รบริจ�คโลหิตในคนปกติที่มีคว�มดันโลหิตต่ำ�

วรวัตร  ตั้งพูนผลวิวัฒน   สุญ�ด�  จิรธันย� และ ชื่นฤทัย  ยี่เขียน
ฝายการพยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

บทคัดยอ  คนปกติที่มีการออกกำาลังกายและมีสุขภาพดี อาจมีความดันโลหิตซิสโตลิกต่ำากวา 100 มิลลิเมตรปรอท แตไมสามารถ

บริจาคโลหิตได เนื่องจากเกณฑการบริจาคโลหิตขอหนึ่งคือ ตองมีความดันโลหิตซิสโตลิกเทากับหรือมากกวา 100 มิลลิเมตรปรอท 

วัตถุประสงค  เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการดื่มน้ำาตอความดันโลหิต อัตราการเตนของหัวใจและการเกิดอาการไมพึงประสงคจาก

การบริจาคโลหิตของผูบริจาคโลหิตที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำากับผูบริจาคโลหิตที่มีความดันโลหิตปกติ  วิธีการศึกษา  ทำาการวิจัยแบบ

กึ่งทดลองในอาสาสมัครที่ผานเกณฑการเปนผูบริจาคโลหิต แบงเปน 2 กลุม กลุมทดลองเปนผูบริจาคโลหิตที่มีความดันโลหิตต่ำา (90-99 

มิลลิเมตรปรอท) จำานวน 150 ราย และกลุมควบคุมเปนผูบริจาคโลหิตที่มีความดันโลหิตปกติ (100-140  มิลลิเมตรปรอท) จำานวน 

159 ราย จัดสภาพการทดลองในหองที่หนวยรับบริจาคโลหิต ซึ่งมีอุณหภูมิหองอยูระหวาง 25-27 องศาเซลเซียส ใหอาสาสมัครทั้ง 

สองกลุมดื่มน้ำา 400 มิลลิลิตร และนั่งพักเปนเวลา 20 นาที  สำาหรับผูบริจาคโลหิตกลุมที่มีความดันโลหิตต่ำา เมื่อดื่มน้ำาแลวถามี 

ความดันโลหิตซีสโตลิกมากกวา 100 มิลลิเมตรปรอท ใหบริจาคโลหิตตามน้ำาหนักตัวได เมื่อบริจาคโลหิตเสร็จใหนอนพักเปนเวลา 15 

นาที นั่งพักอีก 5 นาที วัดความดันโลหิตและอัตราการเตนของหัวใจ 4 ครั้ง ไดแก กอนการดื่มน้ำา หลังการดื่มน้ำาทานั่ง หลังการดื่มน้ำา

ทานอน และหลังการบริจาคโลหิตทานั่ง และบันทึกการเกิดอาการไมพึงประสงคหลังการบริจาคโลหิต  ผลการศึกษา  กลุมผูบริจาค

โลหิตที่มีความดันโลหิตต่ำาและกลุมผูบริจาคโลหิตที่มีความดันโลหิตปกติ มีอายุเฉลี่ยที่ไมแตกตางกัน เทากับ 31.3 ± 8.0 และ 32.4 ± 

7.1 ป ตามลำาดับ ความดันโลหิตซิสโตลิก/ไดแอสโตลิกเฉลี่ย กอนการดื่มน้ำาของกลุมผูบริจาคโลหิตที่มีความดันโลหิตต่ำาและผูบริจาค

โลหิตที่มีความดันโลหิตปกติ เทากับ 93.8 ± 4.3/63.8 ± 8.0 และ 120.4 ± 11.0/75.3 ± 8.6 มิลลิเมตรปรอท ตามลำาดับ  ภายหลัง

การดื่มน้ำา ความดันโลหิตซิสโตลิกของทั้งสองกลุมเพิ่มขึ้น 13.7 และ 3.4 มิลลิเมตรปรอท ตามลำาดับ  ทั้งสองกลุมมีอัตราการเตน 

ของหัวใจระหวางการทดลองไมแตกตางกัน สวนอัตราการเกิดอาการไมพึงประสงคหลังการบริจาคโลหิตไมแตกตางกัน ในกลุมผูบริจาค

โลหิตที่มีความดันโลหิตปกติพบรอยละ 21.4 และผูที่มีภาวะความดันโลหิตต่ำา พบรอยละ 23.3  สรุป  ผูที่มีสุขภาพดีที่มีความดันโลหิต

ซิสโตลิกนอยกวา 100 มิลลิเมตรปรอท สามารถบริจาคโลหิตไดอยางปลอดภัย ภายหลังการดื่มน้ำาประมาณ 400 มิลลิลิตร กอนการ 

บริจาคโลหิต 20 นาที โดยมีอัตราการเกิดผลขางเคียงจากการบริจาคโลหิตไมแตกตางจากผูบริจาคโลหิตที่มีความดันโลหิตซิสโตลิกปกติ
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ลิกต่ำ�กว� 100 หรือ 90 มิลลิเมตรปรอท3 หรือ คว�มดันโลหิต 

ไดแอสโตลิกต่ำ�กว� 60 มิลลิเมตรปรอท เปนภ�วะคว�มดันโลหิตต่ำ�1 

สำ�หรับคนทั่วไปคว�มดันโลหิตปกติ หม�ยถึงก�รมีคว�มดันโลหิต 

ซิสโตลิก 120 และคว�มดันโลหิตไดแอสโตลิก 80 มิลลิเมตรปรอท3 

ในประช�กรทั่วไปของต�งประเทศ จะมีคว�มดันโลหิตซิสโตลิกที่ 

109-137 และคว�มดันโลหิตไดแอสโตลิกที่ 66-87 มิลลิเมตร

ปรอท4 นอกจ�กนี้ก�รอยูในสิ่งแวดลอมที่มีคว�มรอนหรือแสงแดด 

จัดเปนเวล�น�น อ�จทำ�ใหคว�มดันโลหิตลดลงจ�กก�รข�ดส�รน้ำ� 

ซึ่งแกไขไดดวยก�รดื่มน้ำ�และเกลือแร5

ก�รดื่มน้ำ�เปนวิธีก�รสำ�คัญที่ง�ยและเปนประโยชนในก�รแกไข

ภ�วะคว�มดันโลหิตต่ำ�ในคนปกติ ซึ่งมีก�รวิจัยที่สนับสนุนว�ก�ร

ดื่มน้ำ�กอนก�รบริจ�คโลหิตชวยปองกันก�รเปนลมไดอย�งชัดเจน6-8 

และมีร�ยง�นวิจัยหล�ยร�ยง�นที่สนับสนุนว� ก�รดื่มน้ำ�ในคนปกติ

หรือคนท่ีมีคว�มดันโลหิตต่ำ�ทำ�ใหคว�มดันโลหิตเพิ่มขึ้นอย�งมี

นัยสำ�คัญ โดยก�รดื่มน้ำ� 400 มิลลิลิตร และใหพักประม�ณ 20 

น�ที กอนก�รบริจ�คโลหิตจะทำ�ใหคว�มดันโลหิตซีสโตลิกเพิ่มขึ้น

ม�กกว� 10 มิลลิเมตรปรอท9-11  นอกจ�กนี้ผลก�รศึกษ�ยังพบว� 

ผูประสงคบริจ�คโลหิตที่มีภ�วะคว�มดันโลหิตซีสโตลิกต่ำ�กว� 100 

มิลลิเมตรปรอท สวนใหญเปนวัยทำ�ง�นที่มีสุขภ�พแข็งแรง ก�ร

มีภ�วะคว�มดันโลหิตซีสโตลิกต่ำ�จึงอ�จเกิดจ�กก�รข�ดส�รน้ำ�

ที่เกี่ยวของกับก�รอยูในสภ�พอ�ก�ศที่มีคว�มรอนหรือแสงแดด

จัด โดยเฉพ�ะในประเทศไทย9  

จ�กก�รศึกษ�นำ�รองของหนวยรับบริจ�คโลหิต โรงพย�บ�ล

สมเด็จพระบรมร�ชเทวี ณ ศรีร�ช� พบว�ผูบริจ�คโลหิต 199 ร�ย 

เมื่อดื่มน้ำ� 400 มิลลิลิตร และนั่งพักเปนเวล� 20 น�ที กอนก�ร 

บริจ�คโลหิต รอยละ 93.9 จะมีคว�มดันโลหิตซีสโตลิกเพิ่มขึ้น

ม�กกว� 100 มิลลิเมตรปรอท และส�ม�รถบริจ�คโลหิตได โดย

ไมเกิดอ�ก�รเปนลมหลังก�รบริจ�คโลหิต9 อย�งไรก็ต�ม ยังมี

ร�ยง�นวิจัยที่พบว� ผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิตซีสโตลิกต่ำ�

ที่ 80-100 มิลลิเมตรปรอท มีโอก�สเกิดอ�ก�รไมพึงประสงคหลัง

ก�รบริจ�คโลหิตม�กกว�ผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิตซีสโตลิก 

120-140 มิลลิเมตรปรอท12,13  ดังนั้นก�รศึกษ�ที่ผ�นม�ยังไม 

ชัดเจนว�คนปกติที่มีคว�มดันโลหิตต่ำ�ส�ม�รถบริจ�คโลหิตไดอย�ง

ปลอดภัย รวมถึงก�รเกิดอ�ก�รไมพึงประสงคหลังก�รบริจ�คโลหิต

ของผูบริจ�คโลหิตในกลุมนี้

วัตถุประสงค

เพื่อศึกษ�เปรียบเทียบผลของก�รดื่มน้ำ�ตอคว�มดันโลหิต อัตร�

ก�รเตนของหัวใจและก�รเกิดอ�ก�รไมพึงประสงคจ�กก�รบริจ�ค

โลหิตระหว�งผูบริจ�คโลหิตที่มีภ�วะคว�มดันโลหิตต่ำ�กับผูบริจ�ค

โลหิตที่มีคว�มดันโลหิตปกติ 

วิธีก�รศึกษ�

เปนก�รวิจัยแบบกึ่งทดลอง (quasi-experimental design) 

ทำ�ก�รศึกษ� ณ หนวยรับบริจ�คโลหิต โรงพย�บ�ลสมเด็จพระบรม

ร�ชเทวี ณ ศรีร�ช� ระหว�งวันที่ 1 มกร�คม พ.ศ. 2552 ถึง 30 

กันย�ยน พ.ศ. 2553 ระยะเวล�ก�รศึกษ�เปนเวล� 21 เดือน ก�ร

วิจัยนี้ไดผ�นก�รรับรองจ�กคณะกรรมก�รคัดกรองและพิจ�รณ�

จริยธรรมก�รวิจัยของโรงพย�บ�ลสมเด็จพระบรมร�ชเทวี ณ ศรีร�ช� 

ฉบับที่ 1/2552 ลงวันที่ 19 มกร�คม พ.ศ. 2552 

1. กลุมตัวอย�ง

กลุมทดลองเปนผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิตซีสโตลิกต่ำ� 

(90-99 มิลลิเมตรปรอท) กลุมควบคุมเปนผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�ม

ดันโลหิตซีสโตลิกปกติ (100-140 มิลลิเมตรปรอท) 

ขน�ดตัวอย�ง ค�ดประม�ณจ�กคว�มชุกของผูบริจ�คโลหิตที่มี

คว�มดันโลหิตต่ำ�ที่รอยละ 18.1 จ�กสูตร n = z2 Ï p Ï (1-p)/d 2 

โดยที่ n = ขน�ดตัวอย�ง  ค� z = 1.96 (95% confidence 

interval)  ค� p = คว�มชุกของผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิตต่ำ� 

เท�กับ 0.18  ค� d = ค�คว�มคล�ดเคลื่อนของคว�มชุกที่มีผลตอ

ขน�ดตัวอย�ง (margin of error in estimating prevalence 

or effect size) กำ�หนดใหเท�กับ 0.05 เมื่อแทนค�ในสมก�รจะ

ไดกลุมตัวอย�งของผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิตต่ำ�อย�งนอย 

116 ร�ย 

ทำ�ก�รเลือกตัวอย�งแบบเจ�ะจงที่ผ�นเกณฑก�รเปนผูบริจ�ค

โลหิต โดยมีเกณฑในก�รคัดเลือกตัวอย�ง (inclusion criteria) 

เข�กลุมทดลองเปนผูบริจ�คโลหิตท่ีมีคว�มดันโลหิตซิสโตลิกต่ำ� 

จำ�นวน 150 ร�ย ดังนี้

1) เปนผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิตซีสโตลิก 90-99 มิลลิ-

เมตรปรอท

2) เปนผูที่มีคว�มดันโลหิตซีสโตลิกเมื่อเปลี่ยนท�จ�กท�นั่ง

เปนท�นอนแตกต�งกันไมเกิน 20 มิลลิเมตรปรอทและหรืออัตร�

ก�รเตนของหัวใจภ�ยหลังจ�กก�รเปลี่ยนท�เกิน 100 ครั้งตอน�ที 

และหรือมีอ�ก�รผิดปกติจ�กก�รเปลี่ยนท� เชน ต�พร�มัว มึน

เวียนศีรษะ เหนื่อยเพิ่มขึ้น ออนแรง เปนลม เปนตน

3) เปนผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิตซีสโตลิกหลังก�รดื่ม

น้ำ�เท�กับหรือม�กกว� 100 มิลลิเมตรปรอท 

4) ยินยอมเข�รวมก�รศึกษ� 

สำ�หรับเกณฑในก�รคัดเลือกตัวอย�งที่เปนกลุ มควบคุม

เปนผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิตปกติ (100-140  มิลลิเมตร

ปรอท) จำ�นวน 159 ร�ย คือ เปนผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิต



ผลของการดื่มน้ำาตอการบริจาคโลหิตในคนปกติที่มีความดันโลหิตต่ำา

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 24  ฉบับ ที่ 4  ตุลาคม-ธันวาคม 2557

335

ซีสโตลิก ระหว�ง 100-140 มิลลิเมตรปรอท และยินยอมเข�รวม 

ก�รศึกษ� 

2. ก�รทดลองและก�รวัด

จัดสภ�พก�รทดลองในหองที่หนวยรับบริจ�คโลหิต มีอุณหภูมิ 

หองอยูระหว�ง 25-27 องศ�เซลเซียส โดยใหอ�ส�สมัครทั้งสอง 

กลุมดื่มน้ำ� 400 มิลลิลิตร นั่งพักเปนเวล� 20 น�ที สำ�หรับผูบริจ�ค

โลหิตกลุมทดลองที่มีคว�มดันโลหิตต่ำ� เมื่อดื่มน้ำ�แลวมีคว�มดัน

โลหิตซีสโตลิกม�กกว� 100 มิลลิเมตรปรอท ใหบริจ�คโลหิตต�ม

น้ำ�หนักตัว หลังก�รบริจ�คโลหิตใหนอนพักเปนเวล� 15 น�ที และ

นั่งพักตออีก 5 น�ที 

กลุมตัวอย�งทุกร�ย ไดรับก�รวัดคว�มดันโลหิตและอัตร�

ก�รเตนของหัวใจ 4 ครั้ง คือ กอนก�รดื่มน้ำ�ในท�นั่ง หลังก�ร

ดื่มน้ำ�ในท�นั่ง หลังก�รดื่มน้ำ�ในท�นอน และหลังก�รบริจ�คโลหิต

ในท�นั่ง  สำ�หรับก�รเกิดอ�ก�รไมพึงประสงคจ�กก�รบริจ�คโลหิต 

ทำ�ก�รวัดโดยใหผูบริจ�คโลหิต ตอบแบบประเมินก�รเกิดอ�ก�ร

ไมพึงประสงคจ�กก�รบริจ�คโลหิต ที่มีขอคำ�ถ�ม 11 ขอ แตละขอมี

คำ�ตอบมีระดับของอ�ก�ร ตั้งแต 0 คะแนน หม�ยถึง ไมมีอ�ก�ร 

ไปจนถึง 5 คะแนน มีอ�ก�รรุนแรงม�ก โดยห�กผูบริจ�คโลหิตมี

อ�ก�ร 3-5 คะแนน คือมีอ�ก�รที่ชัดเจนหรือมีอ�ก�รรุนแรงม�ก 

จัดกลุมเปนมีอ�ก�รรุนแรง

ก�รวัดคว�มดันโลหิต ใชเครื่องวัดคว�มดันโลหิตอิเลคทรอ-

นิกสท่ีไดรับก�รทดสอบคว�มเท่ียงต�มม�ตรฐ�นก�รสอบเทียบ

เครื่องมือแพทย โดยหนวยอุปกรณชีวก�รแพทย โรงพย�บ�ล

สมเด็จพระบรมร�ชเทวี ณ ศรีร�ช� ปงบประม�ณ 2551 ซึ่งมี

ประก�ศนียบัตรรับรองผลก�รสอบเทียบจ�กสถ�บันวิจัยบริก�ร

ฉุกเฉินและสถ�บันด�นม�ตรวัดน�น�ช�ติ (ประเทศไทย) ไดค� 

k เท�กับ 1.96 มีระดับคว�มเชื่อมั่นที่ 0.95 

ก�รวิเคร�ะหขอมูล

ก�รวิเคร�ะหขอมูลใชโปรแกรมสำ�เร็จรูปและโปรแกรมวินโดวไมโคร

ซอฟเอกเซลล โดยวิเคร�ะหขอมูล คว�มถี่ รอยละ ค�เฉลี่ย และ

สวนเบี่ยงเบนม�ตรฐ�น ก�รทดสอบคว�มแตกต�งระหว�งคว�ม

ดันโลหิตภ�ยในกลุมเดียวกัน วิเคร�ะหโดยใช pair t-test  ก�ร

ทดสอบคว�มแตกต�งระหว�งอัตร�ก�รเกิดอ�ก�รไมพึงประสงค 

หลังก�รบริจ�คโลหิตระหว�งทั้งสองกลุม วิเคร�ะหโดย Chi-square 

test  กำ�หนดค�นัยสำ�คัญท�งสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลก�รวิจัย

ก�รเปรียบเทียบขอมูลทั่วไปและคว�มดันโลหิตเมื่อแรกรับ 

กลุมผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิตซิสโตลิกต่ำ� มีเพศหญิง 142 

ร�ย (94.7%) ม�กกว�กลุมผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิตซิสโตลิก

ปกติที่มีเพศหญิง 106 ร�ย (66.7%) อย�งมีนัยสำ�คัญ (p < 0.001) 

กลุมผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิตซิสโตลิกต่ำ�มีอ�ยุเฉลี่ย 31.3 

(SD = 8.0) ป และกลุมผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิตปกติ มีอ�ยุ

เฉลี่ย 32.4 (SD = 7.1) ป โดยทั้งสองกลุมมีอ�ยุเฉลี่ย ไมแตกต�ง 

กัน (p > 0.05) โดยกลุมผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิตซิสโตลิก

ต่ำ� มีสวนสูง น้ำ�หนัก จำ�นวนครั้งก�รบริจ�คโลหิต คว�มดันโลหิต

ซิสโตลิก และคว�มดันโลหิตไดแอสโตลิก นอยกว�กลุมผูบริจ�ค

โลหิตที่มีคว�มดันโลหิตซิสโตลิกปกติอย�งมีนัยสำ�คัญ ในสวน 

ของอัตร�ก�รเตนของหัวใจ กลุมผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิต 

ซิสโตลิกต่ำ� มีอัตร�ก�รเตนของหัวใจนอยกว�กลุมผูบริจ�คโลหิต

ที่มีคว�มดันโลหิตซิสโตลิกปกติ อย�งมีนัยสำ�คัญท�งสถิติ แตไมมี

นัยสำ�คัญท�งคลินิก ดังแสดงใน Table 1

คว�มดันโลหิตซิสโตลิก/ไดแอสโตลิกเฉลี่ย กอนก�รดื่มน้ำ�ของ 

กลุมผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิตซิสโตลิกต่ำ�และกลุมผูบริจ�ค

Table 1  Comparison of donor demographic data, blood pressure (BP), and pulse rate between the low and normal 

BP groups

Donor demographic data,

blood pressure, and pulse rate

Low BP group (n = 150)

mean (SD)

Normal BP group (n = 159)

mean (SD)

p-value

Age (year) 31.3 (8.0) 32.4 (7.1) 0.210*
Height (centimeter) 158.9 (6.2) 163.9 (25.0) 0.016
Weight (kilogram) 53.7 (7.8) 60.6 (11.3) < 0.001
Time of donation (times) 5.2 (6.0) 7.3 (8.8) 0.012
Systolic BP (mmHg) 93.8 (4.3) 120.4 (11.0) < 0.001
Diastolic BP (mmHg) 63.8 (8.0) 75.3 (8.6) < 0.001
Pulse rate (BPM) 75.1 (8.1) 78.4 (9.6) < 0.001

*not significant difference

Abbreviation: BP, Blood pressure, BPM, Beets per minutes
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โลหิตที่มีคว�มดันโลหิตซิสโตลิกปกติ เท�กับ 93.8 ± 4.3/63.8 ± 

8.0 และ 120.4 ± 11.0/75.3 ± 8.6 มิลลิเมตรปรอท ต�มลำ�ดับ 

ภ�ยหลังก�รดื่มน้ำ� กลุมผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิตซิสโตลิก 

ต่ำ�มีคว�มดันซิสโตลิกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 13.2 มิลลิเมตรปรอท โดย

เพิ่มจ�ก 93.8 ± 4.3 เปน 107.0 ± 7.7 มิลลิเมตรปรอท สวน

กลุมผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิตซิสโตลิกปกติ มีคว�มดันซิส- 

โตลิกเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 3.5 มิลลิเมตรปรอท โดยเพิ่มจ�ก 120.4 ± 

11.0 เปน 123.9 ± 11.7 มิลลิเมตรปรอท ดังแสดงใน Figure 

1A และ 1B สำ�หรับอัตร�ก�รเตนของหัวใจ  ระหว�งก�รทดลอง

ของผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิตต่ำ�และผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�ม

ดันโลหิตปกติ อยูระหว�ง 74.6 ± 8.5 ถึง 78.1 ± 9.3 ครั้งตอน�ที 

และ 76.7 ± 10.3 ถึง 78.8 ± 9.9 ครั้งตอน�ที ซึ่งไมแตกต�งกัน 

ดังแสดงใน Figure 1C

Table 2 แสดงคว�มแตกต�งระหว�งคว�มดันโลหิตภ�ย

ในกลุมเดียวกันดวย pair-t-test พบว� ในกลุมผูบริจ�คโลหิต

ที่มีคว�มดันโลหิตซิสโตลิกต่ำ�มีค�คว�มดันโลหิตซิสโตลิกและ 

คว�มดันโลหิตไดแอสโตลิกหลังก�รดื่มน้ำ� (ท�นั่ง) หลังก�รดื่มน้ำ� 

(ท�นอน) และหลังก�รบริจ�คโลหิต (ท�นั่ง) เพิ่มขึ้นม�กกว�กอน 

ก�รดื่มน้ำ� อย�งมีนัยสำ�คัญ (p < 0.001) (S1-S2, S1-S3, S1-S4, 

D1-D2, D1-D3, D1-D4) ในสวนของค�คว�มดันโลหิตซิสโตลิก

หลังก�รดื่มน้ำ�ในท�นั่งหรือท�นอนกับหลังบริจ�คโลหิตแลว ไมแตก

ต�งกัน (p > 0.05)  ทั้ง S2-S3, S2-S4 และ S3-S4

Figure 1  Mean ± SD blood pressure (A, B) and pulse rate (C) at before water drinking, after water drinking 

(sitting), after water drinking (lying), and after blood donation (sitting) of the low and normal blood pressure groups

Abbreviation: 

S1, systolic blood pressure before water drinking;  D1, diastolic blood pressure before water drinking;

S2, systolic blood pressure after water drinking (sitting);  D2, diastolic blood pressure after water drinking (sitting);

S3, systolic blood pressure after water drinking (lying);  D3, diastolic blood pressure after water drinking (lying);

S4, systolic blood pressure after blood donation (sitting);  D4, diastolic blood pressure after blood donation (sitting)
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Table 3 แสดงคว�มแตกต�งระหว�งคว�มดันโลหิตภ�ยใน 

กลุมเดียวกันดวย pair-t-test พบว� ในกลุมผูบริจ�คโลหิตที่

มีคว�มดันโลหิตซิสโตลิกปกติ มีค�คว�มดันโลหิตซิสโตลิกและ 

คว�มดันโลหิตไดแอสโตลิกหลังก�รดื่มน้ำ� (ท�นั่ง) เพิ่มขึ้นม�กกว� 

กอนก�รดื่มน้ำ� อย�งมีนัยสำ�คัญ (p < 0.001) (S1-S2, D1-D2) 

กลุมผูบริจ�คโลหิตที่มีภ�วะคว�มดันโลหิตซิสโตลิกต่ำ�กับกลุม 

ผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิตซิสโตลิกปกติ มีอัตร�ก�รเกิด 

ภ�วะแทรกซอนท่ีไมพึงประสงคหลังก�รบริจ�คโลหิตในระดับ

ที่ไมรุนแรง (1 คะแนน มีอ�ก�รเล็กนอย) ที่รอยละ 21.4 และ 

รอยละ 23.3 ต�มลำ�ดับ และมีอ�ก�รในระดับที่รุนแรงม�กกว� 

3 คะแนนหรือมีอ�ก�รชัดเจนในขอหนึ่งขอใดของคำ�ถ�ม 11 ขอ 

ที่รอยละ 0.7 และรอยละ 0.6 ต�มลำ�ดับ ซึ่งไมแตกต�งกัน ดัง

แสดงใน Table 4

วิจ�รณ

ผลก�รวิจัยนี้แสดงใหเห็นว� คนปกติสุขภ�พดีที่มีภ�วะคว�ม

ดันโลหิตต่ำ�ที่ 90-99 มิลลิเมตรปรอท โดยไมมีคว�มผิดปกติของ

คว�มดันโลหิตซีสโตลิกเมื่อเปลี่ยนท� เมื่อดื่มน้ำ� 400 มิลลิลิตร 

และนั่งพักน�น 20 น�ที กอนก�รบริจ�คโลหิต จะมีคว�มดันโลหิต

ซีสโตลิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประม�ณ 13.2 มิลลิเมตรปรอท เมื่อเปรียบ

เทียบกับกอนดื่มน้ำ� ส�ม�รถบริจ�คโลหิตต�มน้ำ�หนักตัวไดอย�ง

ปลอดภัย ก�รศึกษ�นี้มีขอดีคือ มีก�รปองกันอ�ส�สมัครที่อ�จมี

คว�มดันโลหิตต่ำ�ที่ผิดปกติและเปนอันตร�ยตอสุขภ�พ โดยก�ร

คัดผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิตซีสโตลิกเมื่อเปลี่ยนท�ออกจ�ก

ก�รทดลอง โดยเปนผูที่มีคว�มดันโลหิตซีสโตลิกเมื่อเปลี่ยนท�จ�ก

ท�นั่งเปนท�นอนแตกต�งกันไมเกิน 20 มิลลิเมตรปรอท และหรือ

อัตร�ก�รเตนของหัวใจภ�ยหลังจ�กก�รเปลี่ยนท�เกิน 100 ครั้งตอ

น�ที และหรือมีอ�ก�รผิดปกติจ�กก�รเปลี่ยนท� เชน ต�พร�มัว 

มึนเวียนศีรษะ เหนื่อยเพิ่มขึ้น ออนแรง เปนลม เปนตน  มีก�รวัด

คว�มดันโลหิตและมีก�รวัดอัตร�ก�รเตนของหัวใจอย�งตอเนื่องถึง 

4 ครั้ง รวมถึงมีก�รวัดก�รเกิดอ�ก�รไมพึงประสงคหลังก�รบริจ�ค

โลหิต อย�งไรก็ต�ม ก�รวัดคว�มดันโลหิตในก�รศึกษ�นี้ใช cuff 

ที่วัดเปนขน�ดเดียวกันทั้งเพศช�ยและเพศหญิง เพศหญิงที่มีแขน

เล็กกว� ถ�ใช cuff ที่วัดเปนขน�ดเดียวกัน อ�จทำ�ใหวัดไดคว�ม

ดันโลหิตที่คอนข�งต่ำ� ทั้งๆ ที่สุขภ�พแข็งแรง รวมถึงก�รวัดก�ร

วัดคว�มดันโลหิตหลังก�รบริจ�ค ซึ่งถ�ใช cuff ที่มีขน�ดเล็กลง 

กลุมทดลองอ�จมีคว�มดันโลหิตซีสโตลิกเพิ่มขึ้น ซึ่งในกรณีที่ใช 

cuff ที่เหม�ะสม

Table 2  Pair differences of systolic and diastolic blood pressure in the low BP groups at the 4 steps of measuring 

(n = 150)

BP Mean ± SD
95% confidence interval

p-value
Lower Upper

Pair difference of systolic BP (mmHg)
S1 - S2 13.7 ± 11.3 15.6 11.9 < 0.001
S1 - S3 12.7 ± 14.4 15.0 10.4 < 0.001
S1 - S4 12.7 ± 13.3 14.8 10.6 < 0.001
S2 - S3 1.0 ± 11.4 -0.8 2.8 0.279
S2 - S4 1.0 ± 10.5 -0.7 2.7 0.230
S3 - S4 0.0 ± 13.4 -2.1 2.1 0.985

Pair difference of diastolic blood pressure (mmHg)
D1 - D2 5.8 ± 0.7 7.1 4.5 < 0.001
D1 - D3 4.0 ± 10.1 5.6 2.4 < 0.001
D1 - D4 6.0 ± 9.2 7.5 4.5 < 0.001
D2 - D3 1.8 ± 8.3 0.4 3.1 0.011
D2 - D4 0.2 ± 8.5 -1.5 1.2 0.810
D3 - D4 1.9 ± 9.3 -3.4 0.4 0.013

Abbreviation: 

S1, systolic blood pressure before water drinking;  D1, diastolic blood pressure before water drinking;

S2, systolic blood pressure after water drinking (sitting);  D2, diastolic blood pressure after water drinking (sitting);

S3, systolic blood pressure after water drinking (lying);  D3, diastolic blood pressure after water drinking (lying);

S4, systolic blood pressure after blood donation (sitting);  D4, diastolic blood pressure after blood donation (sitting)
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Table 3  Pair differences of systolic and diastolic blood pressure in the low and normal blood pressure groups at 

the 4 steps of measuring

BP Mean ± SD
95% Confidence interval

p-value
Lower Upper

Pair difference of systolic BP (mmHg)
S1 - S2 3.4 ± 7.7 4.6 2.2 <0.001
S1 - S3 1.6 ± 17.8 4.4 1.2 0.257
S1 - S4 1.3 ± 13.2 3.4 0.7 0.196
S2 - S3 1.8 ± 18.2 -1.0 4.7 0.205
S2 - S4 2.1 ± 13.8 -0.1 4.2 0.058
S3 - S4 0.2 ± 15.8 -2.8 3.4 0.873

Pair difference of diastolic blood  pressure (mmHg)
D1 - D2 1.9 (7.5) 3.1 0.8 0.001
D1 - D3 1.1 (12.8) 3.1 0.9 0.278
D1 - D4 1.2 (7.8) 2.5 0.0 0.044
D2 - D3 0.8 (13.4) -1.3 2.9 0.438
D2 - D4 0.7 (8.3) -0.6 2.0 0.303
D3 - D4 -0.1 (12.8) -2.1 1.9 0.887

Abbreviation: 

S1, systolic blood pressure before water drinking;   D1, diastolic blood pressure before water drinking;

S2, systolic blood pressure after water drinking (sitting);  D2, diastolic blood pressure after water drinking (sitting);

S3, systolic blood pressure after water drinking (lying);  D3, diastolic blood pressure after water drinking (lying);

S4, systolic blood pressure after blood donation (sitting);  D4, diastolic blood pressure after blood donation (sitting)

Table 4  Comparison of donor adverse reactions between the low and normal blood pressure groups

Donor adverse reactions
Low BP group (n = 150)

Cases (%)

Normal BP group (n = 159)

Cases (%)
p-value

Fainting 5 (3.3) 11 (6.9) 0.155
Dizziness 15 (10.0) 15 (9.4) 0.867
Weakness 15 (10.0) 12 (7.5) 0.445
Facial flush 5 (3.3) 10 (6.3) 0.227
Visual disturbance 7 (4.7) 9 (5.7) 0.694
Difficulty in hearing 2 (1.3) 7 (4.4) 0.109
Lightheadedness 2 (1.3) 3 (1.9) 0.577
Rapid or pounding heartbeat 0 (0.0) 1 (0.6) 0.431
Sweating 4 (2.7) 1 (0.6) 0.156
Rapid or difficult breathing 3 (2.0) 1 (0.6) 0.287
Nausea or upset stomach 3 (2.0) 8 (5.0) 0.151
Severe reactions 1 (0.7) 1 (0.6) 0.967

Total 35 (23.3) 34 (21.4) 0.681
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ก�รศึกษ�นี้ยังแสดงใหเห็นว� ก�รดื่มน้ำ�ทำ�ใหผูที่มีภ�วะคว�มดัน 

โลหิตซีสโตลิกต่ำ�ระดับ 90-99 มิลลิเมตรปรอท มีคว�มดันโลหิต

เพิ่มขึ้นอย�งชัดเจนม�กกว�ผูที่มีคว�มดันโลหิตปกติ โดยผูที่มี

ภ�วะคว�มดันโลหิตซีสโตลิกต่ำ�มีคว�มดันโลหิตซีสโตลิกเพิ่มขึ้น

เฉลี่ยประม�ณ 13.2 มิลลิเมตรปรอท สวนผูที่มีคว�มดันโลหิต 

ซีสโตลิกปกติ มีคว�มดันโลหิตซีสโตลิกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประม�ณ 3.5 

มิลลิเมตรปรอท เมื่อเปรียบเทียบกับกอนดื่มน้ำ� ซึ่งอ�จเกี่ยวของกับ

ก�รอยูในสภ�พอ�ก�ศที่มีคว�มรอนหรือแสงแดดจัดของประเทศไทย9 

โดยก�รเปลี่ยนแปลงคว�มดันโลหิตขึ้นอยูกับปริม�ณน้ำ�ที่ดื่ม14 ก�ร

ดื่มน้ำ�จะทำ�ใหมีผลตอคว�มดันโลหิตอย�งรวดเร็วใน 5 น�ที มี

ผลสูงสุดในเวล� 30-40 น�ที และคงอยูน�นม�กกว� 1 ชั่วโมง10 

สวนก�รศึกษ�ผลของก�รดื่มน้ำ�ในระยะย�ว พบว�คนปกติ 20 ร�ย 

มีอ�ยุเฉลี่ย 23 ± 2 ป เมื่อดื่มน้ำ�เพิ่มขึ้น 2 ลิตรตอวัน เปนเวล� 2 

สัปด�ห จะมี mean arterial pressure เพิ่มขึ้น 2.4 มิลลิเมตร

ปรอท และยังลดอ�ก�รเวียนศีรษะไดอย�งมีนัยสำ�คัญ15 ผลก�ร

ศึกษ�เหล�นี้ส�ม�รถนำ�ม�ประยุกตใชกับผูบริจ�คโลหิตท่ีมีภ�วะ

คว�มดันโลหิตต่ำ� โดยใหดื่มน้ำ�เพิ่มขึ้นอย�งตอเนื่องอีกเปนเวล� 

1-2 สัปด�ห เพื่อคงคว�มสมดุลของระดับน้ำ�และก�รไหลเวียน

โลหิตภ�ยในร�งก�ยและปองกันก�รเกิดอ�ก�รไมพึงประสงคภ�ย

หลังก�รบริจ�คโลหิตในระยะย�ว นอกจ�กนี้ควรจะมีก�รศึกษ�วิจัย

ที่เกี่ยวของกับก�รดื่มน้ำ�กับก�รเพิ่มคว�มดันโลหิตในกลุมผูปวยอื่นๆ 

โดยเฉพ�ะกลุมผูปวยนอกที่มีคว�มดันโลหิตต่ำ�ที่อ�จเกี่ยวของกับ

ก�รข�ดส�รน้ำ�ในโอก�สตอไป

ก�รศึกษ�นี้พบอัตร�ก�รเกิดอ�ก�รไมพึงประสงคหลังก�รบริจ�ค

โลหิตระหว�งผูบริจ�คโลหิตที่มีภ�วะคว�มดันโลหิตต่ำ�ระดับ 90-99 

มิลลิเมตรปรอท ไมแตกต�งจ�กคนที่มีคว�มดันโลหิตปกติ ทั้งใน

ภ�พรวมของอัตร�ก�รเกิดอ�ก�รไมพึงประสงคหรือเมื่อแยกชนิดของ

อ�ก�รไมพึงประสงคในแตละชนิดของอ�ก�ร นอกจ�กนี้ในก�รคัด

กรองยังพบว�ผูบริจ�คโลหิตกลุมนี้สวนหนึ่งเคยบริจ�คโลหิตม�กอน 

โดยไมเคยเกิดอ�ก�รไมพึงประสงคหลังก�รบริจ�คโลหิต อย�งไร

ก็ต�ม ก�รศึกษ�นี้เปนก�รประเมินก�รเกิดอ�ก�รไมพึงประสงคหลัง

ก�รบริจ�คโลหิตในระยะสั้นภ�ยหลังก�รบริจ�คโลหิตทันที โดยที่ยัง

ไมมีก�รติดต�มประเมินผลด�นสุขภ�พของผูบริจ�คกลุมนี้ในระยะ

ย�ว ซึ่งเปนขอจำ�กัดในก�รนำ�ผลก�รศึกษ�ไปใชด�นคว�มปลอด

ภัยตอสุขภ�พของผูบริจ�คโลหิตกลุมนี้และควรจะตองมีก�รศึกษ�

วิจัยเพิ่มเติมในโอก�สตอไป

ก�รศึกษ�นี้พบอัตร�ก�รเปนลม หน�มืด ในกลุมผูบริจ�คโลหิต

ที่มีคว�มดันโลหิตปกติพบที่รอยละ 6.9 สวนผูที่มีภ�วะคว�มดัน

โลหิตต่ำ�พบที่รอยละ 3.3 ม�กกว�ร�ยง�นก�รศึกษ�ที่ผ�นม�ใน

ประเทศไทย ที่พบผูบริจ�คโลหิตที่ดื่มน้ำ�กอนก�รบริจ�คโลหิตมี 

อ�ก�รเปนลมที่รอยละ 2.3-3.97,8 แตอย�งไรก็ต�ม เมื่อทดสอบท�ง

สถิติ พบว�ไมมีคว�มแตกต�งกัน (p > 0.05) ทั้งนี้อ�จเนื่องจ�ก

ในก�รศึกษ�นี้ทำ�ก�รวัดโดยใชแบบประเมินก�รเกิดอ�ก�รไมพึง

ประสงคที่มีร�ยละเอียดของอ�ก�รผิดปกติที่ยังไมมีผลถึงขั้นเปนลม 

โดยใหคะแนน จ�ก 0 คะแนน หม�ยถึง ไมมีอ�ก�ร ไปจนถึง 5 

คะแนน มีอ�ก�รรุนแรง เมื่อวิเคร�ะหในร�ยละเอียดพบผูบริจ�ค

ที่มีอ�ก�รเปนลม หน�มืด ที่มีอ�ก�รรุนแรงในระดับม�กกว� 3 

คะแนน คือ มีอ�ก�รชัดเจน ในก�รศึกษ�นี้เพียง 2 ร�ย โดยพบ

ในกลุมผูบริจ�คโลหิตที่มีคว�มดันโลหิตต่ำ�และกลุมที่มีภ�วะคว�ม

ดันโลหิตปกติกลุมละ 1 ร�ย หรือมีอัตร�ก�รเปนลมที่รอยละ 0.7 

(1/150 ร�ย) และรอยละ 0.6 (1/159 ร�ย) ซึ่งมีอัตร�ก�รเปนลม 

นอยกว�ก�รศึกษ�ดังกล�ว อ�จเนื่องจ�กก�รศึกษ�อื่นๆ มีก�รรวม

ก�รบริจ�คโลหิตที่หนวยเคลื่อนที่ดวย ซึ่งมีโอก�สพบผูบริจ�คที่มี

อ�ก�รเปนลมไดม�กกว�ก�รบริจ�คโลหิตภ�ยในสถ�นที่8 อย�งไร

ก็ต�ม ก�รศึกษ�นี้แสดงใหเห็นว� ก�รใชแบบประเมินก�รเกิดอ�ก�ร

ไมพึงประสงคมีร�ยละเอียดที่ส�ม�รถชวยใหก�รประเมินติดต�ม

ผลของก�รบริจ�คโลหิตตอสุขภ�พของผูบริจ�คโลหิตไดชัดเจนม�ก

ขึ้น ควรที่จะมีก�รนำ�ไปใชในก�รศึกษ�วิจัยตอไป

สรุป

คนปกติที่มีสุขภ�พดีที่มีคว�มดันโลหิตซีสโตลิก 90-99 มิลลิเมตร

ปรอท เมื่อดื่มน้ำ� 400 มิลลิลิตร และนั่งพักน�น 20 น�ที จะม ี

คว�มดันโลหิตซีสโตลิกเพิ่มขึ้นประม�ณ 13.2 มิลลิเมตรปรอท 

ส�ม�รถบริจ�คโลหิตไดอย�งปลอดภัยโดยมีอัตร�ก�รเตนของ

หัวใจและก�รเกิดอ�ก�รไมพึงประสงคหลังก�รบริจ�คโลหิตไม 

แตกต�งจ�กผูบริจ�คที่มีคว�มดันโลหิตซีสโตลิกปกติ ซึ่งควรตอง

มีก�รศึกษ�วิจัย เพื่อติดต�มประเมินผลด�นสุขภ�พของผูบริจ�ค

กลุมนี้ในระยะย�วเพิ่มเติมในโอก�สตอไป
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Effects of Water Drinking on Blood Donation in Healthy Donors 
with Low Blood Pressure

Worawat Tangpoonpholwiwat, Suyada Jirathunya and Chuenrutai Yeekian
Nursing Department, Queen Savang Vadhana Memorial Hospital, The Thai Red Cross Society

Abstract:  Normally healthy people who exercise regularly may have systolic blood pressure less than 100 mmHg. 

However, these people could not be a blood donors since one of the criteria for blood donation is that systolic 

blood pressure must be equal to or more than 100 mmHg.  Objective:  To compare the effects of water drinking 

on blood pressure (BP), pulse rate, and blood donation reaction rate after blood donation between the donors with 

low (90-99 mmHg) and normal BP.  Materials and methods:  A quasi-experiment was conducted in volunteers 

who met blood donor criteria at blood donation service unit, Queen Savang Vadhana Memorial Hospital.  The 

volunteers were divided into two groups; 150 cases and 159 cases for low and normal BP donors, respectively. 

The experiment was performed at a blood donation room with 25-27 ำC.  The volunteers of the two groups were 

assigned to drink 400 milliliters of water and rest for 20 minutes before blood donation.  For the low BP donors, 

if their BP after drinking water were more than 100 mmHg, they were allowed to have a blood donation.  After 

blood donation, all volunteers received a 15-minute bed rest, and a 5-minute sitting.  The BP and heart rate were 

measured sequently of about 4 times including before water drinking, after water drinking (sitting), after water 

drinking (lying), and after blood donation (sitting).  The blood donation reactions were also assessed after blood 

donation.  Results:  The ages of low and normal BP donors were 31.3 ± 8.0 and 32.4 ± 7.1 years, respectively. 

The average systolic/diastolic BP in both groups before drinking of the water were 93.8 ± 4.3/63.8 ± 8.0 and 

120.4 ± 11.0/75.3 ± 8.6 mmHg, respectively.  After drinking the water, systolic BP were increased in both groups of 

about 13.7 and 3.4 mmHg, respectively.  The pulse rates during the experiment and the blood donation reactions 

rate between the two groups were not significantly different.  The blood donation reactions rate of the low and 

normal BP donors were 21.4% and 23.3%, respectively.  Conclusion:  Healthy people who had low BP can donate 

blood if drinking a certain amount of water 20 minutes before donation, with no significant difference of donation 

adverse reactions compared with that of normal BP donors.

Keywords : l Water drinking  l Blood pressure  l Blood donation reactions
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