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บทคัดย่อ
ในงานบริการโลหิต โลหิตบริจาคที่มีพลาสมาขุ่นถือเป็ นเกณฑ์หนึ่งที่ต้องคัดทิ้งโลหิต โดยความขุ่นดังกล่าวส่วน
ใหญ่มาจากไขมันที่ลาใส้ เล็กดูดซึมจากอาหารเข้ าสู่กระแสเลือด ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเป็ น
ปั จจัยเสี่ยงของภาวะพลาสมาขุ่นจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้บริจาคโลหิ ตและระยะเวลาในการบริจาคโลหิ ต
หลังจากรับประทานอาหาร โดยทาการศึกษาในผู้บริจาคโลหิ ตจากงานธนาคารเลือด โรงพยาบาลหนองคาย จานวน 392
ราย แบ่งเป็ นกลุ่มพลาสมาขุ่น จานวน 41 ราย และกลุ่มพลาสมาปกติ จานวน 351 ราย โดยใช้ แบบสอบถามความถี่ใน
การรับประทานอาหาร 15 กลุ่ม พบว่า พฤติกรรมการรับประทานอาหารไขมันสูงประเภทผัดทุกสัปดาห์มคี วามเสี่ยงที่จะมี
พลาสมาขุ่นมากกว่าการไม่รับประทานทุกสัปดาห์ (OR = 2.85; 95%CI, 1.35-5.98) การศึกษานี้ไม่พบความสัมพันธ์
ของระยะเวลาในการบริจาคโลหิตหลังจากรับประทานอาหารกับภาวะพลาสมาขุ่น
คาสาคัญ: พลาสมาขุ่นจากไขมัน คุณภาพโลหิตบริจาค พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

Abstract
In blood transfusion service, donated blood with turbid plasma must be discarded. Most cause of turbid
plasma is the lipid absorbed from small intestine after eating. The aims of this study were to evaluate the risk factors
of eating behaviors with lipemic plasma and donation time. A total 392 blood donors from Blood bank division,
Nongkhai hospital were recruited and divided to 2 groups: 41cases with lipemic- and 351 cases with normal
plasma. The data of 15 eating behaviors was collected by questionnaires. The result showed that eating high fat
food (stir fried food) every week was associated with risk for lipemic plasma (OR = 2.85; 95%CI, 1.35-5.98).
In this study, the blood donation time was not associated with lipemic plasma.
กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
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บทนา
เป้ าหมายสูงสุด ในงานบริ การโลหิ ต คือ การให้ โ ลหิ ต และส่ วนประกอบโลหิ ต ที่มีคุ ณ ภาพ ปลอดภั ย และ
เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย (World Health Organization, 2002) การบริหารจัดการให้ เกิดความสมดุลระหว่างความ
ต้ องการใช้ โลหิตและปริมาณการจัดหาโลหิต จึงเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญเพื่อให้ มีโลหิตเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย การทิ้ง
โลหิตและส่วนประกอบโลหิตมีได้ หลายสาเหตุ เช่น โลหิตมีนา้ หนักน้ อยเกินไปหรือมากเกินไปเมื่อเทียบกับสารกันเลื อด
แข็ง พลาสมาหรือเกล็ดเลือดปนเปื้ อนด้ วยเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดแตก เม็ดเลือดแดงจับตัวเป็ นก้ อน พลาสมาขุ่นจาก
ไขมัน โลหิตหมดอายุ โลหิตติดเชื้อ และอื่นๆ ซึ่งอัตราการจาหน่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิตแสดงถึงประสิทธิภาพใน
งานการบริการโลหิต ตั้งแต่ข้ันตอนการคัดเลือกผู้ บริจาคโลหิต การเจาะเก็บโลหิต การเตรียมส่วนประกอบโลหิต การ
จัดเก็บโลหิต และการจัดส่งโลหิ ต (Custer, B., et al., 2005; Goodnough, LT., at al., 2003; Cobain, TJ., 2004) โดย
อัตราการจาหน่ายโลหิตและส่วนประกอบโลหิตมีค่าสูงแสดงถึงประสิทธิภาพในงานบริการโลหิตในขั้นตอนต่างๆมีค่าต่า
พลาสมาขุ่นจากไขมัน (lipemic plasma) ในโลหิตบริจาคถือเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ต้องทิ้ง plasma รวมทั้ง platelet
เนื่องจากความไม่เหมาะสมทางกายภาพที่จะนาไปให้ ผ้ ปู ่ วย การเพิ่มอัตราการแตกของเม็ดเลือดแดง (Bashir, S., et al.,
2013) และอาจเกิด ผลลบปลอมในการตรวจการติด เชื้ อจากการขัด ขวางการจับกัน ของแอนติเจนและแอนติบอดี
(Vassallo, RR., 2011). โดยพลาสมามีลักษณะขุ่นขาวคล้ ายนา้ นมเมื่อดูด้วยตาเปล่า สาเหตุอาจเกิดจากการมีโปรตีน
ไคโลไมครอนซึ่งมาจากการที่ลาไส้ ดูดซึมจากการรับประทานอาหารเข้ าสู่กระแสเลือด และ very low density lipoprotein
(VLDL) ซึ่งผลิตจากตับ เนื่องจากโปรตีนทั้งสองนี้มีอนุภาคขนาดใหญ่จึงทาให้ พลาสมาขุ่นได้ (Garvey, WT., 2003)
และเนื่องจากไคโลไมครอนมีส่วนประกอบของไตรกลีเซอไรด์สงู ถึงร้ อยละ 90 (Nikolac, N., 2014) ดังนั้นความขุ่นของ
พลาสมาจึงมีความสัมพันธ์กบั ระดับไตรกลีเซอไรด์ มีรายงานการศึกษาพบว่าระดับกลีเซอไรด์มีระดับที่สงู ขึ้นภายหลังการ
รับประทานอาหาร และมีระดับสูงสุดในชั่วโมงที่ 4 จากนั้นจะลดลงจนสู่ระดับปกติในชั่วโมงที่ 12 หลังการรับประทาน
อา ห า ร ( Gerhard, GT., 2 0 0 0 ) น อกจ า กนี้ พ ล า ส มา ขุ่ น อา จ พ บไ ด้ ในโ รคห รื อ ภ า วะ อื่ น ไ ด้ แก่ familial
hypertriglyceridemia, lipoprotein lipase deficiency, metabolic syndrome, โรคเบาหวาน และการดื่มแอลกอฮอล์ เป็ น
ต้ น (Walker, PL., Crook, MA., 2013)
จากรายงานการศึกษาภาวะพลาสมาขุ่นในโลหิตบริจาคมีอตั ราที่แตกต่างกัน โดยในประเทศแถบยุโรป พบร้ อย
ละ 0.3-0.4 (Peffer, K., et al., 2011; Lippi, G., Franchini, M., 2013). ในประเทศมาเลเซี ย พบร้ อยละ 1.3
(Morish, M., 2012) ส่วนในโรงพยาบาลหนองคาย จากการรวบรวมข้ อมูลในปี พ.ศ. 2554-2555 พบร้ อยละ 2.0 ซึ่ง
เป็ นอัตราที่สงู อาจเนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารแต่ละชนชาติมีความแตกต่างกัน การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ท่ี
จะประเมินความเป็ นปัจจัยเสี่ยงของภาวะพลาสมาขุ่นจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้บริจาคโลหิตและระยะเวลาใน
การบริจาคโลหิตหลังจากรับประทานอาหาร
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กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่ างผู้บริจาคโลหิ ตที่เข้ ามาบริจาคโลหิ ต ณ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลหนองคาย อาเภอเมือง
จังหวัดหนองคาย ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2558 จานวน 392 ราย โครงการนี้ได้ ผ่านการรับรองการทา
วิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่โครงการ 448/57 เมื่อวันที่ 12
มีนาคม พ.ศ. 2558 และจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการศึกษาวิจัยในมนุ ษย์ โรงพยาบาลหนองคาย ตาม
หนังสือเลขที่ นค 0032.202/5793 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557
กลุ่มตัวอย่างถูกคัดเลือกและแบ่งเป็ น 2 กลุ่มตามความขุ่นของพลาสมา โดยนาหลอดเลือดผู้บริจาคที่ผสมสาร
กันเลือดแข็งชนิด citrate phosphate dextrose ไปปั่ นแยกพลาสมาจากนั้นตรวจสอบความขุ่นด้ วยตาเปล่ าโดยเทียบกับ
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แผ่ น ภาพจากคู่ มือ การเก็บ และน าส่ ง สิ่ง ส่ ง ตรวจของศู น ย์ บริ ก ารเทคนิ ค การแพทย์ ค ลิ นิ ก คณะเทคนิ ค การแพทย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็ นภาพพลาสมาที่มีความขุ่นระดับต่างๆ โดยระดับ 0 หมายถึงพลาสมาไม่ข่นุ ส่วนระดับ 1+,
2+, 3+, และ 4+ หมายถึงพลาสมาขุ่นที่มีค่าดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตรมีค่า 0.4, 0.8, 1.0, และ 1.2
ตามลาดับ คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่พลาสมาขุ่นหมายถึงผู้ท่มี พี ลาสมาขุ่นมากกว่าหรือเท่ากับ 3+ จานวน 41 ราย และกลุ่ม
ตัวอย่างที่พลาสมาปกติหมายถึงผู้ท่มี คี วามขุ่นพลาสมาระดับ 0 จานวน 351 ราย
การหาความเป็ นปั จจัยเสี่ยงของพฤติกรรมการรับประทานอาหารต่อภาวะพลาสมาขุ่น
เก็บข้ อมูลพฤติกรรมการบริ โภคอาหารโดยใช้ แ บบสอบถาม ทั้งนี้แบบสอบถามความถี่อาหารบริ โภค (fat
intake) ได้ ดัดแปลงจากแบบสัมภาษณ์พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม ลดอ้ วน ลดโรค ของกลุ่มงาน
โภชนาการ โรงพยาบาลหนองคาย ประกอบด้ วยคาถามพฤติกรรม 15 ข้ อ ซึ่งสามารถแบ่ งได้ เป็ น 3 กลุ่ม คือ การ
รับประทานอาหารปกติ (คาถามข้ อ 1, 2, 9 และ 10) การรับประทานอาหารคาร์โบไฮเดรตสูง (คาถามข้ อ 3, 4, 5, 7
และ 15) และการรับประทานอาหารไขมันสูง (คาถามข้ อ 6, 8, 11, 12, 13 และ 14)
หาเวลาที่เหมาะสมในการบริจาคโลหิตภายหลังการรับประทานอาหารที่พลาสมาไม่ขุ่น
เก็บข้ อมูลเวลาที่รับประทานอาหารโดยใช้ แบบสัมภาษณ์ และบันทึกเวลาบริจาคโลหิตโดยผู้เจาะเก็บโลหิต
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
วิเคราะห์หาความถี่ของพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และวิเคราะห์ความเป็ นปัจจัยเสี่ยงกับภาวะพลาสมาขุ่น โดย
หาค่า Odds ratio และค่าความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 (95% confidence interval; 95% CI)

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

ผลการศึกษา
พบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่าง 15 ข้ อ ซึ่งวิเคราะห์แยกความถี่การบริโภคเป็ นรายวันและ
รายสัปดาห์ พบว่ามีเพียงพฤติกรรมที่ 13 การกินอาหารประเภทผัดทุกสัปดาห์มีความเสี่ยงที่จะพบพลาสมาขุ่นมากกว่า
การไม่กนิ ทุกสัปดาห์ถงึ 2.85 เท่า (95% CI = 1.35-5.98) ส่วนพฤติกรรมการรับประทานอาหารข้ อ 1-12, 14, และ
15 ไม่มคี วามเป็ นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะพลาสมาขุ่นอย่างมีนัยสาคัญ แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ความถี่และความเป็ นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะพลาสมาขุ่น
พลาสมาขุ่น
พลาสมาปกติ
Odds Ratio
95% CI
ราย (ร้อยละ)
ราย (ร้อยละ)
พฤติกรรมที่ 1 กินผักหลากหลายชนิด เช่น ผักบุ้ง คะน้ า ตาลึง ฟัก มะเขือเทศ มะระ แครอท กะหล่าปลี ถั่ว สะตอ และอื่นๆ
จานวนครั้ง/วัน
ไม่ทุกวัน
10 (24.4)
100 (28.5)
1
ทุกวัน
31 (75.6)
251 (71.5)
1.24
0.59-2.61
จานวนครั้ง/สัปดาห์
ไม่ทุกสัปดาห์
32 (78.0)
253 (72.1)
1
ทุกสัปดาห์
9 (22.0)
98 (27.9)
0.73
0.33-1.58
พฤติกรรมที่ 2 กินผลไม้ รสไม่หวานจัด เช่น มะละกอ กล้ วยนา้ ว้ า ฝรั่ง ชมพู่ ส้มโอ และอื่นๆ
จานวนครั้ง/วัน
ไม่ทุกวัน
20 (48.8)
175 (49.8)
1
ทุกวัน
21 (51.2)
176 (50.2)
1.04
0.55-1.99
จานวนครั้ง/สัปดาห์
ไม่ทุกสัปดาห์
22 (53.6)
182 (51.8)
1
ทุกสัปดาห์
19 (46.4)
169 (48.2)
0.93
0.49-1.78
พฤติกรรมที่ 3 กินผลไม้ รสหวานจัด เช่น ทุเรียน ขนุน เงาะ น้ อยหน่า ลาไย ละมุด องุ่น และอื่นๆ
จานวนครั้ง/วัน
ไม่ทุกวัน
32 (78.0)
259 (73.8)
1
ทุกวัน
9 (22.0)
92 (26.2)
0.79
0.36-1.72
จานวนครั้ง/สัปดาห์
ไม่ทุกสัปดาห์
15 (36.6)
157(44.7)
1
ทุกสัปดาห์
26 (63.4)
194 (55.3)
1.43
0.72-2.74
พฤติกรรมที่ 4 กินขนมหวานใส่นา้ เชื่อม เช่น เฉาก๊วย วุ้นนา้ เชื่อม และอื่นๆ
จานวนครั้ง/วัน
ไม่ทุกวัน
33 (80.5)
243 (69.2)
1
ทุกวัน
8 (19.5)
108 (30.8)
0.55
0.24-1.22
จานวนครั้ง/สัปดาห์
ไม่ทุกสัปดาห์
23 (56.1)
177 (50.4)
1
ทุกสัปดาห์
18 (43.9)
174 (49.6)
0.79
0.42-1.53
พฤติกรรมที่ 5 กินอาหารประเภทเชื่อม เช่น ลูกตาล เผือก มัน มันสาปะหลัง พุทรา และอื่นๆ
จานวนครั้ง/วัน
ไม่ทุกวัน
36 (87.8)
277 (78.9)
1
ทุกวัน
5 (12.2)
74 (21.1)
0.52
0.19-1.37
จานวนครั้ง/สัปดาห์
ไม่ทุกสัปดาห์
22 (53.6)
200 (57.0)
1
ทุกสัปดาห์
19 (46.4)
151 (43.0)
1.14
0.59-2.19

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

คุณลักษณะ

524

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ความถี่และความเป็ นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะพลาสมาขุ่น (ต่อ)
พลาสมาขุ่น
พลาสมาปกติ
Odds Ratio
95% CI
ราย (ร้อยละ)
ราย (ร้อยละ)
พฤติกรรมที่ 6 กินขนมหวานใส่กะทิ เช่น เต้ าส่วน บัวลอย กล้ วยบวชชี ลอดช่องนา้ กะทิ และอื่นๆ
จานวนครั้ง/วัน
ไม่ทุกวัน
35 (85.4)
275 (78.3)
1
ทุกวัน
6 (14.6)
76 (21.7)
0.62
0.25-1.53
จานวนครั้ง/สัปดาห์
ไม่ทุกสัปดาห์
16 (39.0)
166 (47.3)
1
ทุกสัปดาห์
25 (61.0)
185 (52.7)
1.40
0.72-2.72
่
่
พฤติกรรมที 7 ดื่มเครื่องดื่มทีมีส่วนผสมของนา้ ตาล เช่น นา้ อัดลม นา้ หวาน กาแฟเย็น ชานมไข่มกุ และอื่นๆ
จานวนครั้ง/วัน
ไม่ทุกวัน
28 (68.3)
213 (60.7)
1
ทุกวัน
13 (31.7)
138 (39.3)
0.72
0.36-1.43
จานวนครั้ง/สัปดาห์
ไม่ทุกสัปดาห์
15 (36.6)
175 (49.8)
1
ทุกสัปดาห์
26 (63.4)
176 (50.2)
1.72
0.88-3.37
พฤติกรรมที่ 8 กินอาหารทอด เช่น หมูทอด ปลาทอด ไข่เจียว ไข่ดาว ไก่ทอด หนังไก่ทอด แคบหมู กล้ วยทอด ปลาท่องโก๋ และอื่นๆ
จานวนครั้ง/วัน
ไม่ทุกวัน
26 (63.4)
188 (53.6)
1
ทุกวัน
15 (36.6)
163 (46.4)
0.67
0.34-1.30
จานวนครั้ง/สัปดาห์
ไม่ทุกสัปดาห์
16 (39.0)
181 (51.6)
1
ทุกสัปดาห์
25 (61.0)
170 (48.4)
1.66
0.86-3.22
พฤติกรรมที่ 9 กินนม/ผลิตภัณฑ์นมไข่มันต่า เช่น นมสด นมสดไขมันต่า นมรสจืด/หวาน และอื่นๆ
จานวนครั้ง/วัน
ไม่ทุกวัน
28 (68.3)
189 (53.8)
1
ทุกวัน
13 (31.7)
162 (46.2)
0.54
0.27-1.08
จานวนครั้ง/สัปดาห์
ไม่ทุกสัปดาห์
19 (46.3)
192 (54.7)
1
ทุกสัปดาห์
22 (53.7)
159 (45.3)
1.40
0.73-2.66
พฤติกรรมที่ 10 กินข้ าวกล้ อง ข้ าวซ้ อมมือ ข้ าวขัดสีน้อย
จานวนครั้ง/วัน
ไม่ทุกวัน
30 (73.2)
249 (70.9)
1
ทุกวัน
11 (26.8)
102 (29.1)
0.90
0.43-1.85
จานวนครั้ง/สัปดาห์
ไม่ทุกสัปดาห์
21 (51.2)
198 (56.4)
ทุกสัปดาห์
20 (48.8)
153 (43.6)
1.23
0.65-2.36

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

คุณลักษณะ

525

นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจและสังคม

ตารางที่ 1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร ความถี่และความเป็ นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะพลาสมาขุ่น (ต่อ)

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ

คุณลักษณะ

526

พลาสมาขุ่น
พลาสมาปกติ
Odds Ratio
95% CI
ราย (ร้อยละ)
ราย (ร้อยละ)
พฤติกรรมที่ 11 กินอาหารเบเกอรี่ เช่น เค้ กชิดต่างๆ พัฟ ครัวซอง และอื่นๆ
จานวนครั้ง/วัน
ไม่ทุกวัน
32 (78.0)
261 (74.3)
1
ทุกวัน
9 (22.0)
90 (25.7)
0.82
0.38-1.78
จานวนครั้ง/สัปดาห์
ไม่ทุกสัปดาห์
16 (39.0)
175 (49.8)
1
ทุกสัปดาห์
25 (61.0)
176 (50.2)
1.55
0.80-3.01
่
พฤติกรรมที 12 กินอาหารประเภทต่อไปนี้ เช่น พิซซ่า แฮมเบอเกอร์ แซนวิช แฮม/ชีส/ไก่/ทูน่า/ ไส้กรอก โดนัท ขนมปังไส้ต่างๆ และ
อื่นๆ
จานวนครั้ง/วัน
ไม่ทุกวัน
31 (75.6)
271 (77.2)
1
ทุกวัน
10 (24.4)
80 (22.8)
1.09
0.51-2.33
จานวนครั้ง/สัปดาห์
ไม่ทุกสัปดาห์
20 (48.8)
170 (48.4)
1
ทุกสัปดาห์
21 (51.2)
181 (51.6)
0.99
0.52-1.88
พฤติกรรมที่ 13 กินอาหารประเภทผัด เช่น ข้ าวผัด ก๋วยเตี๋ยวผัด บะหมี่ก่งึ สาเร็จรูปผัด และอื่นๆ
จานวนครั้ง/วัน
ไม่ทุกวัน
31 (75.6)
209 (59.5)
1
ทุกวัน
10 (24.4)
142 (40.5)
0.48
0.23-1.00
จานวนครั้ง/สัปดาห์
ไม่ทุกสัปดาห์
10 (24.4)
168 (47.9)
1
ทุกสัปดาห์
31 (75.6)
183 (52.1)
2.85
1.35-5.98*
พฤติกรรมที่ 14 กินผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก แฮม หมูยอ และอื่นๆ
จานวนครั้ง/วัน
ไม่ทุกวัน
32 (78.0)
238 (67.8)
1
ทุกวัน
9 (22.0)
113 (32.2)
0.60
0.27-1.28
จานวนครั้ง/สัปดาห์
ไม่ทุกสัปดาห์
13 (31.7)
159 (45.3)
1
ทุกสัปดาห์
28 (68.3)
192 (54.7)
1.78
0.89-3.56
พฤติกรรมที่ 15 กินข้ าวเหนียว
จานวนครั้ง/วัน
ไม่ทุกวัน
25 (61.0)
163 (46.4)
1
ทุกวัน
16 (39.0)
188 (53.6)
0.56
0.29-1.08
จานวนครั้ง/สัปดาห์
ไม่ทุกสัปดาห์
17 (41.5)
202 (57.5)
1
ทุกสัปดาห์
24 (58.5)
149 (42.5)
1.91
0.99-3.69
*ค่าความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 ของค่า Odds ratio มีค่าไม่คร่อม 1 ถือว่ามีนัยสาคัญทางสถิติ
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ความถี่ในการบริจาคโลหิตหลังการรับประทานอาหารช่วงระยะเวลาต่างๆ แสดงดังตารางที่ 2 ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่
บริจาคโลหิตหลังการรับประทานอาหาร 1-3 ชั่วโมง (ร้ อยละ 53.6) และส่วนน้ อยที่บริจาคโลหิตหลังการรับประทาน
อาหารนานกว่า 4 ชั่วโมง (ร้ อยละ 11.1) ส่วนอัตราที่พบพลาสมาขุ่นแต่ละช่วงเวลาบริจาคโลหิตภายหลังการรับประทาน
อาหารนั้นพบว่าที่ช่วั โมงที่ 2-3 และ 4-5 มีอตั ราพลาสมาขุ่นที่ต่ากว่าช่วงเวลาอื่น คือพบร้ อยละ 6.9 และ 4.5 ตามลาดับ
แต่เมื่อวิเคราะห์ ความเป็ นปั จจัยเสี่ยงของระยะเวลาตั้งแต่รับประทานอาหารถึงเวลาที่บริจาคโลหิตกับภาวะพลาสมาขุ่น
ของการบริจาคโลหิตช่วงชั่วโมงที่ 2-3 เมื่อเทียบกับชั่วโมงที่ 1-2 และ 3-4 พบว่าการบริจาคโลหิตในชั่วโมงที่ 2-3 หลัง
การรับประทานอาหารไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่ทาให้ พลาสมาขุ่นน้ อยกว่ าชั่วโมงที่ 1-2 และ 3-4 อย่ างมีนัยสาคัญ โดยมีค่า
Odds ratio = 0.539 (95% CI = 0.206-1.409) และ 0.571 (95% CI = 0.197-1.654) ตามลาดับ และพบว่า
การบริจาคโลหิตในชั่วโมงที่ 4-5 หลังการรับประทานอาหารไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่ทาให้ พลาสมาขุ่นน้ อยกว่ าชั่วโมงที่ 3-4
อย่างมีนัยสาคัญ โดยมีค่า Odds ratio = 0.369 (95% CI = 0.044-3.127) นอกจากนี้ยังพบว่าการบริจาคโลหิตหลัง
การรับประทานอาหาร 1, 2, 3, 4, 5, และ 6 ชั่วโมงไม่ ได้ เป็ นปั จจัยที่ทาให้ พลาสมาขุ่นมากกว่ าเวลาที่มากกว่ าเวลา
ดังกล่าวอย่างมีนัยสาคัญ แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 2 ระยะเวลาตั้งแต่รับประทานอาหารถึงเวลาที่บริจาคโลหิต ความถี่ในกลุ่มตัวอย่างที่มพี ลาสมาขุ่นและพลาสมา
ปกติ
ระยะเวลาตั้งแต่รบั ประทานอาหารจนถึงเวลา พลาสมาขุ่น
ราย (ร้อยละ)
บริจาคโลหิต (ชัว่ โมง)
n = 41
0.00 – 1.00
8 (11.9)
1.01 – 2.00
13 (12.0)
2.01 – 3.00
7 (6.9)
3.01 – 4.00
8 (11.4)
4.01 – 5.00
1 (4.5)
5.01 – 6.00
1 (10.0)
6.00 – 7.00
3 (23.1)

พลาสมาปกติ
ราย (ร้อยละ)
n = 351
59 (88.1)
95 (88.0)
95 (93.1)
62 (88.6)
21 (95.5)
9 (90.0)
10 (76.9)

จานวนรวม
ราย (ร้อยละ)
n = 392
67 (15.8)
108 (27.6)
102 (26.0)
70 (17.9)
22 (5.6)
10 (2.6)
13 (3.3)

เปรียบเทียบระยะเวลาตั้งแต่รบั ประทานอาหารถึงเวลาที่บริจาคโลหิต

Odds ratio

95% CI*

2-3 ชั่วโมง vs 1-2 ชั่วโมง

0.539

0.206-1.409

2-3 ชั่วโมง vs 3-4 ชั่วโมง

0.571

0.197-1.654

4-5 ชั่วโมง vs 3-4 ชั่วโมง

0.369

0.044-3.127

0-1 ชั่วโมง vs >1 ชั่วโมง

1.200

0.528-2.728

0-2 ชั่วโมง vs >2 ชั่วโมง

1.343

0.703-2.567

0-3 ชั่วโมง vs >3 ชั่วโมง

0.802

0.440-1.771

0-4 ชั่วโมง vs >4 ชั่วโมง

0.926

0.344-2.496

0-5 ชั่วโมง vs >5 ชั่วโมง

0.529

0.171-1.640

0-6 ชั่วโมง vs >6 ชั่วโมง

0.381

0.101-1.445

*ค่าความเชื่อมั่นร้ อยละ 95 ของค่า Odds ratio มีค่าคร่อม 1 ถือว่าไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ
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วิจารณ์และสรุปผลการศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าการรับประทานอาหารปกติ (พฤติกรรม 1, 2, 9 และ 10)
และอาหารคาร์โบไฮเดรตสูง (พฤติกรรม 3, 4, 5, 7 และ 15) นั้นไม่เป็ นปัจจัยเสี่ยงของภาวะพลาสมาขุ่น ทั้งนี้เนื่องจาก
ความขุ่นของพลาสมาเกิดจากไคโลไมครอนและ VLDL ซึ่งเป็ นโปรตีนอนุภาคขนาดใหญ่ทาให้ เกิดการหักเหของแสงได้ ซ่งึ
โปรตีนทั้งสองชนิดนี้มีไตรกลีเซอไรด์เป็ นส่วนประกอบในอัตราที่สงู (Nikolac, N., 2014) แม้ ว่าการรับประทานอาหาร
คาร์โบไฮเดรทสูงนั้นร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็ นไขมันได้ โดยเซลล์ตับ แต่ไขมันดังกล่าวจะสะสมอยู่ในเนื้อเยื่อไขมันเป็ น
ส่วนใหญ่ (ปนัดดา โรจนพิบูลสถิตย์ , 2553) จึงไม่พบความสัมพันธ์กับภาวะพลาสมาขุ่น ส่วนการรับประทานอาหาร
ไขมันสูง (พฤติกรรม 6, 8, 11, 12, 13 และ 14) พบว่ ามีเพี ยงพฤติกรรมที่ 13 คือ การกินอาหารประเภทผัดทุก
สัปดาห์มีความเสี่ยงที่จะพบพลาสมาขุ่นมากกว่าการไม่กนิ ทุกสัปดาห์ 2.85 เท่า ทั้งนี้อาจเกี่ยวข้ องกับปริมาณที่บริโภค
เนื่องจากการรับประทานอาหารประเภทผัด เช่น ข้ าวผัด ก๋วยเตี๋ยวผัด และบะหมี่ก่งึ สาเร็จรูปผัด มักรับประทานปริมาณ
เท่ากับอาหาร 1 มื้อ แต่การรับประทานอาหารที่ใส่กะทิ อาหารทอด เบเกอรรี แฮมเบอเกอร์ และเนื้อสัตว์ (พฤติกรรม 6,
8, 11, 12, และ 14 ตามลาดับ) อาจรับประทานร่วมกับอาหารชนิดอื่นทาให้ ได้ ปริมาณไขมันน้ อยกว่า หรือปริมาณการ
รับประทานของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน จึงไม่พบว่าเป็ นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะพลาสมาขุ่น อย่างไรก็ตามการศึกษานี้เก็บ
ข้ อมูลเพียงความถี่เท่านั้นจึงควรมีการศึกษาด้ านปริมาณต่อไป
จากรายงานการศึกษาในผู้บริจาคโลหิตประเทศเนเธอร์แลนด์ (Peffer, K., 2011) พบว่าการรับประทานอาหาร
ไขมัน ต่า ปานกลาง และสูง ก่อนการบริจาคโลหิตนั้นไม่สมั พันธ์กบั ภาวะพลาสมาขุ่น แต่พบว่าการบริจาคโลหิตหลังการ
รับประทานอาหารมื้อเย็นมีความเสี่ยงต่อภาวะพลาสมาขุ่น ดังนั้นความขุ่นของพลาสมาอาจมีความสัมพันธ์กับปริมาณ
ไขมันที่ได้ รับ เนื่องจากการบริจาคหลังอาหารเย็นอาจหมายถึงผู้บริจาคโลหิตรับประทานอาหารมาแล้ ว 3 มื้อซึ่งน่าจะมี
ผลรวมของไขมันมาก เพราะไตรกลีเซอไรด์จากอาหารที่ดูดซึมทางลาไส้ ส่กู ระแสเลือดนั้นต้ องใช้ เวลามากถึง 12 ชั่วโมงจึง
จะกลับสู่สภาวะปกติ (Gerhard, GT., 2000) นอกจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารแล้ ว ยังมีรายงานปั จจัยอื่นที่พบว่า
สัมพันธ์กบั พลาสมาขุ่นในโลหิตบริจาค ได้ แก่ การสูบบุหรี่ และระดับไตรกลีเซอไรด์สงู ในพลาสมา (Peffer, K., 2011)
ส่วนการศึกษาหาระยะเวลาที่เหมาะสมในการบริจาคโลหิตหลังการรับประทานอาหารแล้ วพลาสมาไม่ข่นุ นั้น แม้
จะพบว่ าที่เวลา 2-3 ชั่วโมง และ 4-5 ชั่วโมงหลังรับประทานอาหารจะพบว่ามีความถี่ในกลุ่มพลาสมาขุ่นที่ต่า แต่เมื่อ
คานวณทางสถิติเทียบกับความถี่ท่ชี ่ัวโมงที่ 1-2 และ 3-4 แล้ วพบว่าไม่แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยัง
พบว่าแม้ จะบริจาคโลหิตหลังรับประทานอาหารแล้ วมากกว่า 5 ชั่วโมงหรือ 6 ชั่วโมงก็ไม่ทาให้ ความถี่ท่พี บพลาสมาขุ่น
น้ อยลง การศึกษานี้อาจไม่สอดคล้ องกับการศึกษาระดับไตรกลีเซอไรด์ในพลาสมาหลังการรับประทานอาหารที่ได้ จากการ
ตรวจติดตามรายบุคคลทุก 1 ชั่วโมงที่พบว่าระดับไตรกลีเซอไรด์ค่อยๆเพิ่มขึ้นจนระดับสูงสุดที่ 4 ชั่วโมงหลังรับประทาน
อาหาร และค่อยๆลดลงจนสู่ระดับปกติในชั่วโมงที่ 12 (Gerhard, GT., 2000) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้เป็ นการเก็บ
ข้ อมูลแต่ละรายเพียงครั้งเดียว
จากผลการศึกษานี้สรุปได้ ว่าอาหารประเภทผัดเป็ นปัจจัยเสี่ยงต่อภาวะพลาสมาขุ่นในโลหิตบริจาค จึงอาจนามา
เป็ นข้ อมูลแนะนาการเตรียมตัวของผู้บริจาคโลหิตได้ ส่วนระยะเวลาการบริจาคโลหิตหลังรับประทานอาหาร 0-7 ชั่วโมง
นั้นไม่สมั พันธ์กบั ภาวะพลาสมาขุ่น
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