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 ตลอด เวลา ยาว นาน 50 ป อนั ทรง คณุคา ที ่สภา กาชาด
ไทย รับ ผิด ชอบ งาน บริการ โลหิต สราง ศรัทธา ประชา
สัมพันธ ให ความ รู ความ เขาใจ ให คน สุขภาพ ดี ทั่ว ไป ทั้ง
หลาย ชวย ชวีติ ผู เจบ็ ปวย ที ่ตองการ โลหติ ใน การ รกัษา ดวย
การ บริจาค โลหิต เปน ของขวัญ แหง ชีวิต ที่ มนุษย จะ พึง
มอบ ให แก มนษุย ดวย กนั

ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย กําหนด
นโยบาย ใน การ จดัหา โลหติ บรจิาค ให ม ีอยาง เพยีง พอ และ
ปลอดภยั ตอ ทัง้ ผูให และ ผู รบั แต ก ็ยงั พบ ปญหา ที ่ม ีปรมิาณ
โลหติ สาํรอง ไม สม่าํเสมอ ม ีการ ขาด แคลน โลหติ เปน บาง
ชวง จดัหา ให โรงพยาบาล ตาง ๆ  ใชได เพยีง วนั ตอ วนั เกดิ
ผล วิกฤติ ตอ ชีวิต ผูปวย ทําให อาจ ตอง ใช โลหิต จาก ญาติ
ผูปวยหรอืจดัหา มา จาก ผู อืน่ ซึง่ ไม ได ม ีความ สมคัร ใจจรงิ
หรอื อาจ จาํเปน ตอง ปก ปด โรค บาง อยาง การ รณ รงค เพ่ิม
ผู บรจิาค โลหติ ใหม และ คง ไว ซึง่ ผู บรจิาค เกา ให บรจิาค ซ้าํ
ป ละ   2-4  ครั้ง ศูนย บริการ โลหิต ฯ ตอง สราง กลยุทธ ทั้ง
ระยะ สัน้ และ ระยะ ยาว  สงเสรมิ ให ม ีการ บรจิาค โลหติ อยาง
ตอ เนื่อง

เมือ่ ศนูย บรกิาร โลหติ ฯ ประสพ ผล สาํเรจ็ ใน การ เชญิ
ชวน ให ม ีการ บรจิาค โลหติ อยาง สม่าํเสมอ แลว ยงั ม ีอกี ดาน
หนึง่ ซึง่ ตอง พจิารณา ควบ คู กนั ไป ไม ใช วดั แต ปรมิาณ โลหติ
บริจาค เทานั้น แต ตอง มี การ คัด เลือก ผู บริจาค ที่ รักษา
สุขภาพ ดี เพื่อ ให กิจกรรม บริจาค โลหิต เปน กิจกรรม ที่
ปลอดภัย ตอ ผูให และ ได โลหิต ที่ ใช รักษา โรค ได อยาง มี
คุณภาพ ผูใช โลหิต คือ แพทย พยาบาล และ ผูปวย ใช
โลหิต จาก ผู บริจาค โลหิต ดวย ความ มั่น ใจ และ เชื่อ มั่น ใน

คณุภาพ ที ่ศนูย ฯ ม ีมาตรฐาน ได คดั เลอืก โลหติ ที ่ไดมา
โภชนาการ ของ ผู บรจิาค โลหติ หรอื  อาหาร ที ่ผู บรจิาค

โลหิต บริโภค ประจํา มี สวน สําคัญ ตอ คุณภาพ ของ โลหิต 
และ สวน เกีย่วของ กบั สขุภาพ ของ ผูบรจิาค โลหติ   โดย ตรง
ม ีหลกั  2 ประการ คอื

1.  เสรมิ ปรมิาณ ธาต ุเหลก็ ใน อาหาร ให ม ีเพยีง พอ ที ่จะ
ทดแทน สวน ที ่เสยี ไป กบั โลหติ บรจิาค ซึง่ การ บรจิาค โลหติ
แต ละ ครั้ง จะ เสีย ธาตุ เหล็ก ออก ไป ประมาณ 150 - 200
มลิลกิรมั ขณะ ที ่รางกาย จะ ดดู ซบั ธาต ุเหลก็ ได ไม เกนิ 3 -
4 มลิลกิรมั ตอ วนั ซึง่ จะ ตอง ใช เวลา ประมาณ 2 เดอืน ใน
การ รบัประทาน อาหาร ประจาํ วนัที ่ถกู สวน แลว นัน้ ศนูย
บรกิาร  โลหติ ฯ จงึ เพิม่ ยา เมด็ ธาต ุเหลก็“เฟอรรสัซลัเฟต”
เสรมิ ให ผู บรจิาค โลหติ ทกุ คน รบัประทาน หลงั อาหาร เยน็
วนั ละ 1 เมด็ เปน เวลา 15 วนั เปน อยาง นอย เพือ่ ปองกนั
และ แกไข การ เกดิ ภาวะ โลหติ จางจาการ สญูเสยี ธาต ุเหลก็

อาหาร ที ่ม ีธาต ุเหลก็ สงู แบง ได เปน 2 ประเภท คอื ทีม่า
จาก สัตว เชน เนื้อ สัตว เลือด สัตว เครื่องใน และ ไข
สวนทีม่า จาก พชื พบ มาก ใน งา ขาว งา ดาํ ผกั โขม มะเขอื
พวง  ใบ ยอ ใบ ขี ้เหลก็ ดอก แค ผกั กดู ผกั หวาน ถัว่ ตางๆ
เตาหู  สวน ผลไม ที ่ม ีวติามนิ ซ ีจะ ชวย เพิม่ การ ดดู ซมึ ธาตุ
เหล็ก จาก อาหาร เขา สู รางกาย ได ดีขึ้น ซึ่ง จะ ทําให โลหิต
เขมขน กลบั มา เปน ปกติ และ พรอม ที ่จะ บรจิาค โลหติ ได อกี
เมื่อ ครบ กําหนด 3 เดือน ตอมา

2.  ลด ปริมาณ ไขมัน ใน อาหาร ซึ่ง ถา มี ไขมัน สูง ใน
โลหิต นอก จาก อาจ จะ ทําให ผู บริจาค โลหิต เสี่ยง ตอ โรค
หวัใจ ความ ดนั โลหติ สงู เนือ่ง จาก ไขมนั ไป จบั อยู ที ่ผนงั

ปกิณกะ
โภชนาการ กบั การ บรจิาค โลหติ
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หลอด โลหิต ทําให โลหิต ไหล ไม สะดวก แลว ยัง มี ผล ตอ
คุณภาพ พลาสมา หรือ น้ํา เหลือง ซึ่ง เปน สวน ประกอบ
สาํคญั ของ โลหติ ที ่แยก ออก มา ใน ถงุ บรรจ ุโลหติ ม ีลกัษณะ
ขุน ขน ส ีขาว ตาง ไป จาก ส ีพลาสมา ปกติ คอื เหลอืง ใส ผูใช
โลหติ คอื แพทย พยาบาล และ ผูปวย ไม ม ีความ มัน่ ใจ ที ่จะ
ใช พลาสมา ที่ สี ตาง ไป จาก ปกติ เชน นี้ ทําให ศูนย บริการ
โลหิต ฯ จําเปน ตอง คัด พลาสมา สี ขุน ขาว เหลา นี้ ออก ไป
ขณะ เดยีว กนั ก ็จะ ม ีจดหมาย แจง ให ผู บรจิาค โลหติ เหลา นัน้
ตรวจ หา ระดับ ไขมัน ใน โลหิต เพื่อ ควบคุม อาหาร ไม ให มี

ไขมนั เกนิ กวา ปกติ อนั จะ เปน การ ลด ความ เสีย่ง ตอ การ เสยี
สุขภาพ และ สามารถ เปน ผู บริจาค โลหิต ได อยาง ตอ เนื่อง
ตอไป
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