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 ในปจจุบันกระแสนิยมของการบริจาคโลหิตเริ่มมีแนวโนมเพิ่ม

มากขึ้น แตโลหิตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการ เพราะวาปริมาณ

ความตองการโลหิตมีมากกวาจึงจำาเปนตองหาแนวทางแกไข

 พื้นฐานความเขาใจปญหา การมีโลหิตไมเพียงพอ บุคลากรที่

เกี่ยวของตองปรับเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวของกับผูบริจาคโลหิต

ใหมวา ทำาอยางไรจึงจะทำาใหผูบริจาคโลหิตเปนทั้งผูใหและผูรับ คือ

ใหชีวิตและสุขภาพดีตอผูปวยและผูบริจาคก็มีสุขภาพกายและจิตดี

ขึ้นคือมีความสุขเพื่อใหเกิดความสมดุลของกระบวนการการบริจาค

โลหิต

 นิยามที่เกี่ยวของกับผูบริจาคโลหิตคือ “Blood donation 

should be voluntary and non-remunerated.” การบริจาค

โลหิตควรเปนไปดวยความสมัครใจและเต็มใจที่จะใหโดยไมหวังสิ่ง

ตอบแทน แตผูบริจาคโลหิตก็คาดหวังที่จะไดบุญ เปนความเย็นใจ

และสบายใจจากการที่ไดบริจาคโลหิต เพื่อชวยชีวิตผูอื่น ซึ่งสิ่งเหลา

นี้บุคลากรที่เกี่ยวของควรจะมีสวนรวมดวยเพื่อใหผูบริจาคโลหิต

ไดบุญสมความมุงหมาย โดยมีอุดมคติในการทำางาน คือ Better 

Donor Service, Better Patient Care ซึ่งจำาเปนตองมีและมา

จาก Better Professionalism ของผูปฏิบัติงานจากการหาความ

รูเพิ่มเติมอยูเสมอเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ และดำาเนินการอยูซึ่ง

จะตองมีการ update อยูเสมอเหมือนการ update Software 

ของ Computer ที่เราทำาอยูเปนประจำา

 นอกเหนือจากดานจิตใจคือการไดบุญและสบายใจของผูบริจาค

แลว ในสวนดานรางกายผูบริจาคควรจะไดรับการดูแลอยางดีเพื่อ

ที่จะไดมีสุขภาพที่ดีขึ้น จากการที่ผูปฏิบัติงานมีความรูความเขาใจที่

ถูกตอง และมีจิตใจสูงสงเหมาะสมกับการที่จะเปนผูให คือเปนผูที่

มีใจบุญ มีสุขภาพดีทั้งฝายผูใหและผูรับ

 การที่เราจะเห็นความสำาคัญของผูบริจาคโลหิตและดูแลเขา

เปนอยางดีไดนั้น เราจำาเปนจะตองทำาความเห็นใหถูกตองเปนลำาดับ

แรกกอน (Right understanding) คือ เห็นวา Donor is our 

customer, Donor is our VIP, Donor is our Ambassador.

การดูแลผูบริจาคโลหิตเปนทั้งศาสตร และศิลป

 การดูแลผูบริจาคโลหิตเปนกระบวนการระดับวิชาชีพ บุคลากรที่

เกี่ยวของตองแสวงหาความรูเพิ่มเติมตลอดเวลา เพื่อติดตามความ

รูใหมๆ และขจัดความเชื่อผิดๆ ที่ถายทอดกันมา เชน เลือดลอย 

เพราะวานอนไมพอ หรือ บริจาคโลหิตแลวไมกินธาตุเหล็กทดแทน 

เพราะกลัววาจะทำาใหอวน เปนตน บุคลากรตองมีความรูความสามารถ

ที่จะอธิบายสรางความเขาใจใหแกผูบริจาคไดเปนอยางดี บุคลากร

ควรรูจริงในหลักการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน โดยตระหนักวาผูบริจาค

โลหิตตองไดรับบริการที่ดี ถูกตองตามหลักวิชาและมาตรฐานสากล 

พรอมทั้งยึดมั่นในหลักการที่วา การจัดหาและเจาะเก็บโลหิตตอง

มีความปลอดภัย ทั้งผูใหคือ  ผูบริจาคโลหิต และผูรับคือผูปวย

ที่ตองการโลหิต  สิ่งตางๆ เหลานี้ ผูบริจาคโลหิตสามารถสัมผัส

ไดทำาใหเกิดความรูสึกอบอุนและไววางใจ

 การดูแลผูบริจาคโลหิตเปนสิ่งสำาคัญ และจำาเปนที่ผูเกี่ยวของทุก

ระดับตั้งแตคณะกรรมการจัดหาและสงเสริมผูบริจาคโลหิต  ผูบริหาร 

เจาหนาที่ และอาสาสมัคร ตองพึงตระหนักที่จะดูแลผูบริจาคอยาง

จริงจังและจริงใจ ดวยการที่

 1.  BetterDonorService,BetterPatientCare

 ตองเปนผูที่เขาใจในตัวผูบริจาคโลหิต ในการบริจาคโลหิต

ผูบริจาคอาจประสบกับสิ่งไมพึงประสงค ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดหลาย

ประการ ไดแก เสียเวลา และคาใชจายในการเดินทาง ตองหยุด

งาน ตองรอนานในขั้นตอนตางๆ อาจตองหงุดหงิดเสียอารมณเมื่อ

พบกับการตอนรับ และการบริการที่ไมนาประทับใจของเจาหนาที่ 

รวมกับความกลัวเจ็บในการเจาะเก็บโลหิต ดังนั้น ขอควรคำานึงคือ

  1.1 บุคลากรดานการรับบริจาคโลหิตควรมีจิตใจพรอมให

บริการ ยิ้มแยม แจมใส และเปนมิตร  ที่สำาคัญตองรูใจผูบริจาค

โลหิต ใหความสนใจเปนพิเศษสำาหรับผูบริจาคโลหิตครั้งแรก 

เพราะวายังไมมีความมั่นใจมีความกลัวหลายๆ อยาง การดูแลอยาง 

ดีนอกจากจะเปนการสรางความประทับใจใหผูบริจาคอยากกลับมา 

บริจาคตอไปอีกแลว ยังจะชวยลดอาการแทรกซอน เชน การเปนลม

ในผูบริจาคโลหิตอีกดวย ปจจุบันพบวารอยละ 70-80 ของผูบริจาค

โลหิตที่ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ บริจาคโลหิตเพียงปละ 1 ครั้ง

เทานั้น คือมีสูงถึงเกือบ 200,000 คน จากจำานวนผูบริจาคทั้งหมด 

300,000 คน ถาหากเราใหการดูแลผูบริจาคโลหิตเหลานี้ใหเขากลับ

มาบริจาคเปนครั้งที่ 2 ได ก็จะเปนการเพิ่มจำานวนโลหิตบริจาค

บทความฟนวิชา
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อีก 200,000 ราย ทันที ซึ่งทางองคการอนามัยโลกเคยประมาณ

การไววา งานบริการโลหิตจะถือวาประสบความสำาเร็จไดจะตองมี

จำานวนผูบริจาคโลหิตคิดเปนรอยละ 3 ของประชากรทั้งหมด เชน 

ประเทศไทยมีประชากร 60 ลานคน ควรจะมีจำานวนผูบริจาคโลหิต

ประมาณ 1.8 ลานคน บริจาคโลหิตเพียงปละ 1-2 ครั้ง เทานั้น ก็จะ

มีปริมาณโลหิตเพียงพอกับความตองการ สิ่งเหลานี้จะเกิดขึ้นไดถา

หากศูนยบริการโลหิตฯ หรือหนวยงานที่รับบริจาคโลหิตมีการวิจัย

และพัฒนาเรื่องเกี่ยวกับ Better Recruitment and Retention 

of Blood Donors โดยการสรางความรัก ความศรัทธา ความเชื่อ

มั่น (Loyalty) ขึ้นในกลุมผูบริจาคโลหิต ซึ่งจะนำาไปสูความผูกพัน 

เฝาระวังและติดตามไปเรื่อยๆ ไมสูญหายไปไหน Attachment 

and Attendant ตามหลักการตลาดที่ดีบอกไววาถาเราสามารถ

เพิ่มการ Retention ลูกคาขึ้นไปไดเพียงรอยละ 5 ก็จะนำาไปสูการ

เพิ่มกำาไรหรือ profit ไดถึงรอย ละ 25 หรือมากกวา

  1.2 บริหารจัดการใหการทำางานในขั้นตอนตางๆ เปนไปอยาง

รวดเร็ว เพื่อไมใหผูบริจาคตองเสียเวลาคอยนาน  ถาจะจัดใหมี

เจาหนาที่หรืออาสาสมัครมาแนะนำาหรือคอยอำานวยความสะดวก

ไดก็จะเปนการดี ขั้นตอนตางๆ ควรจะสะดวกไมตองยอนไปมา  

ควรใหเปน one stop service หรือใหมีนอยที่สุด ทั้งนี้ควรมีการ

บันทึกเวลาที่ใชในการใหบริการในแตละรายและเก็บขอมูลเปนระ

ยะๆ เพื่อการประเมินผลและนำาไปสูการแกไขปรับปรุงตอไป แตละ

วันในการทำางานหากมีเหตุขัดของที่จุดใดจุดหนึ่งควรจะแกไขไดทัน

ทวงที

  1.3 นอกจากจะมีการบริหารที่ดี และมีเจาหนาที่ที่มีคุณภาพ

แลวควรจะสรางสิ่งแวดลอมที่เปนมิตรตอการปฏิบัติงานในการรับ

บริจาคโลหิต โดยมีสถานที่สะอาด มีแสงสวางเพียงพอ ไมแออัด 

คับแคบ อุณหภูมิเหมาะสม ไมรอนหรือหนาวจนเกินไป ปราศจาก

เสียงและกลิ่นรบกวน ที่มักจะมีปญหาคือหนวยเคลื่อนที่ ซึ่งไปปฏิบัติ

งานนอกสถานที่ผูประสานงานจะตองคำานึงถึงปจจัยนี้เปนหลักใน

การเลือกสถานที่เจาะเก็บโลหิต การรับบริจาคโลหิตภายในสถานที่

ตั้ง หรือภายในอาคารสถานที่ที่ซึ่งเตรียมไวเปนที่เจาะเก็บโลหิตถาวร 

ควรมีจุดอำานวยความสะดวกตางๆ เชน หากอาคารบริจาคอยูหาง

จากถนน ถาเปนไปไดควรมีรถเล็กบริการรับสงผูบริจาคเพื่อปอง

กันการเปนลมหากตองเดินไกลๆ หลังการบริจาค และควรจะมีคน

คอยดูแล เชน เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหากมีเหตุการณผิด

ปกติเกิดขึ้น เชน ผูบริจาคโลหิตเปนลมจะตองรีบแจงใหผูเกี่ยวของ

ทราบ  ภายในอาคารนอกจากจะมีหองตรวจ หองเจาะเก็บโลหิต 

หองลงทะเบียนแลว ควรจะมีหองพักผอนสำาหรับผูบริจาคและ

ญาติ ทั้งกอนและหลังการบริจาค จัดหนังสือใหอานระหวางรอ มี

น้ำาสะอาดใหดื่ม มีหองสุขา ที่ไมควรขาดคือหองปฐมพยาบาลเพื่อ

ดูแลผูบริจาคโลหิตที่มีปญหา เชน เปนลมหรือโลหิตไหลไมหยุด

จากแผลที่เจาะ ใหคำาแนะนำาเกี่ยวกับ Post-donation adverse 

reaction โดยจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบประจำาอยู

  1.4 การอำานวยความสะดวกและขั้นตอนในการบริจาค ควร

มีเจาหนาที่หรืออาสาสมัครคอยใหบริการ ใหความสะดวกและการ

แนะนำา รวมทั้งชวยกรอกแบบสอบถามหากผูบริจาคอานหนังสือ

ไมออกมีปญหาเกี่ยวกับสายตาหรือตาบอด จัดหาอุปกรณที่จำาเปน 

เชน ปากกา หรือแวนตา เปนตน

 2.  BetterProfessionalism

 ในฐานะที่เปนวิชาชีพที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพ

ของทั้งผูบริจาคโลหิต และผูปวยซึ่งเปนผูรับโลหิต ผูปฏิบัติงาน

จำาเปนตองเปนผูรูแจง รูจริง และทันสมัยอยูเสมอ เกี่ยวกับการ

ดูแลผูบริจาคโลหิต เพราะวาปริมาณโลหิตที่เพียงพอยอมมาจาก

ผูบริจาคที่เพียงพอ โลหิตที่มีคุณภาพดีก็ยอมจะมาจากผูบริจาค

โลหิตที่มีสุขภาพดีดวย ทำาอยางไรจึงจะไดผูบริจาคโลหิตที่มีคุณภาพ

  2.1 การคัดเลือกและการคัดกรองผูบริจาคโลหิต เริ่มตน

ผูบริจาคโลหิตจะตองคัดกรองตัวเองเสียกอน โดยการกรอกแบบ 

สอบถามเสียกอนวามีสุขภาพสมบูรณ คุณสมบัติพรอมที่จะเปนผู 

บริจาคโลหิตเพื่อนำาไปชวยชีวิตผูอื่นหรือไม ทั้งนี้ โดยผูบริจาค

โลหิตจะตองไมไดรับอันตรายหรือความเสียหายดวย การคัดเลือก

ผูบริจาคโลหิตโดยอาศัยเกณฑการคัดเลือกที่มีอยูเปนจุดสำาคัญที่

ตองใชทั้งศาสตร และศิลป บางกรณีควรใชวิจารณญาณรอบดาน 

มาประกอบการตัดสินใจ แทนการใชเกณฑการคัดเลือกที่มีอยู 

เหมือนการใชไมบรรทัดวัดความยาว โดยไมมีความยืดหยุน เพื่อปรับ

ใชใหเหมาะสมกับสถานการณ พึงระลึกอยูเสมอวาผูบริจาคโลหิต

เปนมนุษยที่มีจิตใจสูง มีรางกายและจิตใจที่อาจยังมีความชอบและ

ไมชอบ มีดีใจและเสียใจซึ่งจะนำาไปสูความรักและความเกลียดได 

หนวยงานรับบริจาคโลหิตจึงควรจัดใหมีแพทยที่มีความพรอมและ

มีประสบการณเพียงพอไวคอยใหคำาปรึกษา แนะนำา ตลอดจนชวย

พิจารณาตัดสินใจเปนผูใหคำาตอบสุดทาย โดยใหมีการลงชื่อรับรอง

ในการใหหรือไมใหบริจาคในครั้งนั้นๆ  หากมีเหตุการณอันไมคาด

ฝนเกิดขึ้น ผูบริหารของหนวยงานนั้นๆ ยอมเปนผูรับผิดชอบไป

โดยปริยาย หรือหากจะมีปญหาใดๆ เกิดขึ้น ผูบริจาคโลหิตก็ยอม

จะสามารถรองเรียน หรือเสนอแนะผูบริหารไดโดยตรงจะเปนโดย

วาจา หรือเขียนใบรองเรียนตอผูที่มีหนาที่รับผิดชอบตามขั้นตอน

ของการปฏิบัติงาน

  2.2 เพื่อที่จะใหผูบริจาคโลหิตสามารถบริจาคโลหิตไดอยาง

ตอเนื่องโดยผานการคัดกรองทุกครั้งที่เขามาบริจาคโลหิต นอกเหนือ

ไปจากการที่เขารูสึกวาเขามีสุขภาพดีแลว ทางหนวยรับบริจาคโลหิต 

ควรจะจัดบริการใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
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การบริจาคโลหิต  อาจเปนแผนพับความรูสั้นๆ หรืออาจจัดใหมี

การประชุมวิชาการเปนครั้งคราว ประจำาเดือนหรือประจำาสัปดาห 

มีการแนะนำาเปนภาพวีดีทัศนหรือเสียงตามสาย

 ปฏิกิริยาหรืออาการไมพึงประสงคจากการบริจาคโลหิต Adverse 

Reaction from Blood Donation ควรหาทางปองกันไมใหเกิด

ขึ้น หรือหากจะเกิดขึ้นก็ใหพบนอยที่สุดเทาที่จะทำาไดนอกเหนือ

ไปจากการใหความรูขั้นพื้นฐานที่ผูบริจาคโลหิตควรรู เพื่อการเปน

ผูบริจาคโลหิตที่มีคุณภาพแลว สิ่งที่ผูบริจาคโลหิตทุกทานจำาเปน

จะตองรูเปนอยางยิ่ง เพื่อใหการบริจาคทุกครั้งไมมีปญหา และเปน

ศิลปะของการใหความรูคือพิจารณาตามความสำาคัญมากนอย มี

การเตรียมตัวมาจากบาน เตรียมตัวกอนบริจาค และปฏิบัติตัว

หลังการบริจาคโลหิต

   2.2.1   เตรียมตัวลวงหนาตองงดอาหารที่มีไขมันหรือ

น้ำามันทุกชนิดเปนเวลาอยางนอย 8-12 ชั่วโมง กอนการบริจาคทุก

ครั้ง เพราะวาไขมันสูงหรือน้ำามันที่กินเขาไปจะถูกยอยและถูกดูดซึม

เขาสูกระแสโลหิต ตรวจพบความขุนในพลาสมาสูงสุด 3-4 ชั่วโมง 

หลังการกิน เรียกวา Chylomicron ทำาใหพลาสมามีลักษณะขุนขน

เหมือนน้ำานมขาวโพด ทำาใหพลาสมาและเกล็ดโลหิตใชไมได หรือ

ถาหากมีไขมันสูงมากๆ แมแตเม็ดโลหิตแดงเขมขนก็ไมเปนที่ตอง

การของโรงพยาบาล Chylomicron นี้จะถูกยอยสลายประมาณ 8 

ชั่วโมง หลังการกินอาหาร ควรจะหาตัวอยางใหผูบริจาคดู และชี้

แจงใหทราบถึงผลเสียหายที่ตามมา โดยทั่วไปพบสูงถึงรอยละ 3-4 

ของโลหิตที่บริจาค

   2.2.2 กอนการบริจาคโลหิตทุกครั้ง เมื่อผานการคัด

กรองและตรวจความพรอมดานสุขภาพแลว ควรแจงใหผูบริจาค

โลหิตทราบวาเขาจะตองบริจาคโลหิตประมาณ 350-450 ลบ.ซม. 

ซึ่งปริมาณโลหิตที่เสียไปนี้อาจทำาใหความดันโลหิตต่ำาลงไปได ซึ่ง

ในคนปกติทั่วๆ ไปหัวใจจะเตนแรงและเร็วขึ้น เพื่อทำาใหความดัน

โลหิตเพิ่มขึ้น หลังจากนอนพักสักครูหนึ่งหลังการบริจาคโลหิต จึง

จำาเปนจะตองชี้แจงใหผูบริจาคโลหิตทราบเพื่อปองกันอาการวิงเวียน

ศีรษะหรือการเปนลมหลังการบริจาคโลหิตฯ แตในบางรายเมื่อเสีย

โลหิตไป 350-450 ลบ.ซม. แทนที่หัวใจจะเตนแรงและเร็วขึ้นกลับ

เปนไปในทางตรงกันขาม ทำาใหผูบริจาควิงเวียนศีรษะและเปนลม

ได เรียกวา VVR หรือ Vasovagal Reaction ปฏิกิริยาดังกลาวนี้

จะลดลงหรือปองกันไดถาหากใหผูบริจาคโลหิตดื่มน้ำาเปลา (H
2
O) 

ในปริมาณที่เทากับโลหิตที่เสียไปจากการบริจาคโลหิต คือ 350-450 

ลบ.ซม. ซึ่งน้ำาที่ดื่มเขาไปจะสามารถถูกดูดซึมเขาไปแทนที่โลหิตที่เสีย

ไปในเวลา 20-30 นาที จึงจำาเปนจะตองดื่มน้ำาจำานวนดังกลาวเปน

เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกอนการบริจาคโลหิตทุกครั้ง หรือถาหาก

ผูบริจาคเปนลมก็ควรใหดื่มน้ำาเปลา (H
2
O) ไมควรใหน้ำาหวานหรือ

น้ำาเขียวน้ำาแดงเหมือนที่เราใชในผูปวย Hypo-glycemia โรคเบา

หวานที่มีภาวะน้ำาตาลในเลือดต่ำา

  สาเหตุสำาคัญอีกประการหนึ่งของการเปนลมในการบริจาค

โลหิตเปน Psycho-somatic Reaction คือ ถาเจาะครั้งเดียว

แลวไมไดตองควานหาเสนเลือดทำาใหเจ็บปวดมาก ดังนั้น ผูเจาะ

เก็บโลหิตจะตองมีความมั่นใจวาเจาะครั้งเดียวได ถาไมมั่นใจก็ควร

หาคนที่คิดวาจะเจาะไดดีกวา เพราะวาเวลาเจาะเจ็บมากๆ มนุษยเรา

ก็จะเกิดปฏิกิริยา Fight or Flight เมื่อสูไมไดก็ตองหนีคือการ

เปนลม แมกระทั่งในขณะที่ยังกำาลังควานหาเสนอยูหรือเจาะไดแตก็

ไหลชาทำาใหไดโลหิตไมเต็มถุง Under volume ซึ่งนำาไปใชไมได

   2.2.3 สิ่งสำาคัญที่สุดในการดูแลผูบริจาคโลหิต ซึ่งทั้ง

ผูปฏิบัติงานเจาะเก็บโลหิตและผูบริจาคโลหิตจะตองทราบคือทุกครั้ง

ที่มีการบริจาคโลหิต 350-450 ลบ.ซม. ก็จะมีการสูญเสียธาตุเหล็ก

ไปประมาณ 200 มก. เพราะวาโลหิต 1 ลบ.ซม. มีธาตุเหล็กอยู 

0.5 มก. ซึ่งโดยปกติผูชายจะสูญเสียธาตุเหล็กประมาณ 1 มก./

วัน ผูหญิงที่มีประจำาเดือนปกติก็จะสูญเสียธาตุเหล็กประมาณ 2 

มก./วัน มีรายงานวิจัยหลายฉบับแสดงใหเห็นวาหากมีการบริจาค

โลหิตเกินปละ 2 ครั้ง ก็จะทำาใหรางกายมีภาวะขาดธาตุเหล็กได เปน

เวลานานกอนที่จะพบภาวะโลหิตจาง ดวยเหตุดังกลาวสาเหตุสำาคัญ

ที่ทำาใหผูบริจาคโลหิตบริจาคโลหิตไมได คือโลหิตจาง ซึ่งมีสูงถึง 

รอยละ 7-10 ของผูบริจาคโลหิตทั้งหมดหรือจำานวนรอยละ 30-40 

ของผูที่ไมสามารถบริจาคโลหิตได จึงจำาเปนจะตองแจงใหผูบริจาค

ทุกคนทราบ และอาจจำาเปนตองใหธาตุเหล็กชนิดที่มีวิตามินเสริม

ทดแทนที่สูญเสียไปเปนจำานวน 100 เม็ด โดยกิน 1 เม็ด กอนนอน

ทุกคืน และเพื่อใหมั่นใจและแนใจวาผูบริจาคโลหิต ไมมีภาวะการ

ขาดธาตุเหล็ก   อีกทั้งจะเปนแรงจูงใจใหเขากินธาตุเหล็กที่ใหไป คือ

ควรหาปริมาณธาตุเหล็กสะสม หรือ serum ferritin อยางนอยปละ 

1 ครั้ง ซึ่งปริมาณ serum ferritin ซึ่งบงชี้วานอยเกินไปหรือขาด 

คือ นอยกวา 30 ng/mL. หากสูงกวา 300-400 ng/mL. ก็แสดง 

วาปริมาณธาตุเหล็กสะสมสูงเกินไป มีรายงานจากหลายสถาบัน 

แสดงใหเห็นวา Optimum level of serum ferritin for optimum 

health ควรอยูระหวาง 50-100 ng/mL.

 หากเรารักและหวงใยดูแลผูบริจาคโลหิตเปนอยางดีเหมือน

ญาติพี่นองตามที่กลาวมาแลว  โดยทั้งๆ ที่เขาก็ไมไดคาดหวังจะ

ไดรับการเอาใจใสดังกลาวก็จะทำาใหผูบริจาคโลหิตเกิดความรัก

และผูกพันในหนวยงานที่รับบริจาคโลหิต และจะกลับมาบริจาค

โลหิตอีกตามเวลาที่เหมะสม และอาจจะชักชวนพาเพื่อนฝูงหรือ

ญาติพี่นองมาชวยกันบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ปญหาโลหิต

ขาดแคลนก็จะนอยลงไปเรื่อยๆ จนหมดไปในที่สุด
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