การปฏิบัติตนเพื่ อสุขภาพ
ที่ดีก่อนการบริจาคโลหิต
“ควบคุม”

นํ้าหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ลดอาหารจําพวกแป้ง
และนํ้าตาล ออกกําลังกายเป็นประจํา

“หลีกเลี่ยง”

การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น เครื่องในสัตว์ เนื้อสัตว์ติดมัน
อาหารทะเล เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขนมหวาน แป้ง ข้าวต่างๆ

ท่านสามารถบริจาคโลหิตได้ที่
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เปิดทําการ
วันจันทร์ - ศุกร์ (ไม่หยุดพั กกลางวัน)
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลา 07.30-19.30 น.
เวลา 08.30-15.30 น.

ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค
เปิดทําการ
วันจันทร์ - ศุกร์ (ไม่หยุดพั กกลางวัน)
เวลา 08.30-19.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-15.30 น.

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จ.ชลบุรี
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี
งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ
จ.ประจวบคีรข
ี น
ั ธ์
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จ.ขอนแก่น
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จ.พิ ษณุโลก
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต

โทร.
โทร.
โทร.
โทร.

0 3642 2184
0 3827 8905
0 3232 7476
0 3251 2370

โทร. 0 4493 8938
โทร. 0 4342 4630
โทร. 0 4524 4628
โทร. 0 5637 1447
โทร. 0 5521 1353
โทร. 0 5341 8389
โทร. 0 7530 2172
โทร. 0 7424 0220
โทร. 0 7625 1178

หรือบริจาคโลหิตได้ที่
สาขาบริการโลหิต และโรงพยาบาลประจําจังหวัดทั่วประเทศ

“เปลี่ยน”

่ แทนการทอดหรือผัด
วิธีการปรุงอาหารเป็นการต้ม ตุ๋น นึง
อาหารที่ปรุงด้วยนํ้ามัน ควรใช้นํ้ามันพื ชแทนนํ้ามันจากสัตว์

“

หลังบริจาคโลหิต ถ้าไม่สบาย หรือไม่มั่นใจ
ว่าโลหิตที่บริจาคปลอดภัย หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต
โปรดแจ้งหน่วยงานที่ท่านบริจาคทันที

“เพิ่ ม”

การรับประทานผักและผลไม้ท่ม
ี ีกากใยสูง เช่น คะน้า ผักกาด ฝรั่ง
ช่วยลดการดูดซึมของไขมันเข้าสู่ร่างกาย

”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

รูห
้ รือไม่?
คคววาามมดดันัน
โโลลหหิติตสสูงูง

เเบบาาหหววาานน
ไไขขมมน
ัน
ั
ใในนเเลลอ
ือ
ูง
ื ดดสสง
ู

บริจาคโลหิตได้

ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101
www.blooddonationthai.com
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย @GiveBloodThai
Nationalbloodcentrethai
@nbctrc
Blood Donation Thai
ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร

พิ มพ์ สิงหาคม 2564

“โปรดตอบคําถามเกี่ยวกับสุ ขภาพตามความเป็นจริง
เพื่ อความปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ”

ู้ รือไม่?
รห
ความดัน
โลหิตสูง

เบาหวาน

ไขมัน
ในเลือดสูง

บริจาคโลหิตได้

ความดันโลหิตสูง
สามารถบริจาคโลหิตได้

โรคเบาหวาน
สามารถบริจาคโลหิตได้
หากควบคุ ม เบาหวานได้ ดี ด้ ว ยการรั บ ประทานยา
ไม่ ใ ช้ ย าฉี ด อิ น ซู อิ น และไม่ มี ภ าวะแทรกซ้ อ น เช่ น

ภาวะไตเสื่อม

ผู้บริจาคโลหิตต้องมีระดับความดันอยู่ในเกณฑ์ท่ก
ี ําหนด
และไม่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น

แผลเบาหวานเรื้อรัง

โรคเส้นเลือดสมอง

โรคเส้นเลือดสมอง

โรคเส้นเลือดหัวใจ
โรคเส้นเลือดหัวใจ

ภาวะหัวใจล้มเหลว

ภาวะไตเสื่อม
ทัง
้ ง
้ นี้ สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตได้ โดยไม่ตอ
ปรับยา ภายใน 4 สัปดาห์

ไม่เกิน 160 / 100 mmHg

ชีพจร (Pulse) อยู่ระหว่าง

50 - 100 ครั้ง/นาที

สามารถบริจาคโลหิตได้
หากไม่ มี ภ าวะแทรกซ้ อ น เช่ น

โรคเส้นเลือดสมอง

จอประสาทตาเสื่อม

ค่าความดันโลหิตที่สามารถบริจาคโลหิตได้

ค่าความดันโลหิต

โรคไขมันในเลือดสูง

ทั้ ง นี้ สามารถควบคุ ม ระดั บ นํ้ า ตาลได้ โดยไม่ ต้ อ ง
ปรั บ ยา ภายใน 4 สั ป ดาห์

โรคเส้นเลือดหัวใจ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พบว่าส่วนประกอบโลหิตทีเ่ ป็นพลาสมา
ในผู้บริจาคมีลักษณะขาวขุ่นมากกว่าปกติ จากไตรกลีเซอไรด์และ
่ เกิดจากการรับประทานอาหารทีม
่ ไี ขมันสูงก่อนบริจาคโลหิต
ไคโลไมครอน ซึง
ทําให้ไม่สามารถใช้ส่วนประกอบโลหิตทีเ่ ป็นพลาสมาได้ จึงควรงดอาหาร
ที่มีไขมันสูงก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชั่วโมง

