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ความเปนมา

การใหโลหิตที่มีคุณภาพแกผูปวย  สามารถทำาใหผูปวยมีชีวิต

ที่ดีขึ้น แตก็ยังมีความเสี่ยงที่อาจทำาใหเกิดภาวะแทรกซอนทั้งแบบ

เฉียบพลัน และเรื้อรัง รวมถึงการติดเชื้อตางๆ ที่อาจมีในโลหิต เชน 

เชื้อไวรัสเอดส เชื้อไวรัสตับอักเสบ และเชื้อซิฟลิส  ในประเทศไทย

พบอุบัติการณการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ประมาณรอยละ 51  

และความชุกของไวรัสตับอักเสบซีที่ศึกษาจากผูบริจาคโลหิต

ในประเทศไทยมีอัตราชุกอยูที่รอยละ 0.8-1.4 คาดประมาณวา 

ปจจุบันมีผูติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ประมาณ 170 ลานคนทั่วโลก2-4

จากสถิติขอมูลของสาขาบริการโลหิตแหงชาติ จังหวัดแพร ป พ.ศ. 

2547-2549 พบความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี ใน

โลหิตบริจาครอยละ 4.2 รอยละ 4.3 และรอยละ 4.1 ตามลำาดับ 

และความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี พบรอยละ 0.7 

รอยละ 0.6 และรอยละ 0.8 ตามลำาดับ การติดเชื้อไวรัสตับ 

อักเสบชนิดบีและซีเกิดจากการถายทอดจากมารดาที่ติดเชื้อสูทารก 

นิพนธตนฉบับ

ผลของการใหคำาปรึกษาแกผูบริจาคโลหิตติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ

เพื่อลดการกลับมาบริจาคโลหิตซ้ำา

วรางคณาโสฬสลิขิต,รัตนาศรีปณิธานและพิเชษฐเวียงหก
กลุมงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลแพร กระทรวงสาธารณสุข

บทคัดยอ :  การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลของการดำาเนินงานพัฒนาปรับปรุงกระบวนการใหคำาปรึกษา  แกผูบริจาคโลหิต

ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบที่มารับคำาปรึกษา   กอนมีการพัฒนากระบวนการใหคำาปรึกษา ป พ.ศ. 2549 และหลังมีการพัฒนากระบวนการ 

ในป พ.ศ. 2550   ผลการศึกษาพบวา ผูบริจาคโลหิตติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีใน ป พ.ศ. 2549 จำานวน 460 ราย  ป พ.ศ. 2550 

จำานวน 582 ราย  พบมากในเพศชาย รอยละ 81.7 และรอยละ 75.2 ตามลำาดับ  กลุมอายุ 17-27 ป ติดเชื้อมากที่สุด รอยละ 47.0 

และรอยละ 42.8 ตามลำาดับ  ผูติดเชื้อสวนใหญอาศัยอยูนอกเขตอำาเภอเมืองแพร รอยละ 57.2 และรอยละ 64.9 ตามลำาดับ อาชีพ 

รับจาง ทำาไร ทำานา ติดเชื้อมากที่สุด รอยละ 34.8 และรอยละ 36.8 ตามลำาดับ  เปนผูบริจาครายเการอยละ 56.1 และรอยละ 55.3 

ตามลำาดับ  โดยเพศและถิ่นที่อยู เปนปจจัยที่พบความแตกตางกันของความชุกของการติดเชื้ออยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p=0.011และ 

p=0.013)   ป พ.ศ. 2549  ผูบริจาคโลหิตติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซีจำานวน 67 ราย   ป พ.ศ. 2550 จำานวน 72 ราย พบมาก

ในเพศชาย รอยละ 92.5 และรอยละ 80.6 ตามลำาดับ   กลุมอายุ 39-49 ป ติดเชื้อมากที่สุด รอยละ 34.3 และ รอยละ 36.1 ตาม

ลำาดับ   ผูติดเชื้อสวนใหญอาศัยอยูนอกเขตอำาเภอเมืองแพร รอยละ 52.2 และรอยละ 66.7 ตามลำาดับ  อาชีพรับจาง ทำาไร ทำานา 

ติดเชื้อมากที่สุด รอยละ 49.3 และรอยละ 50.0 ตามลำาดับ  เปนผูบริจาครายเกา รอยละ 58.2 และรอยละ 50.0 ตามลำาดับ  และ

ปจจัยดานเพศมีความแตกตางกันของความชุกของการติดเชื้ออยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p=0.040)  อัตราการกลับมาบริจาคซ้ำา กอน 

พัฒนากระบวนการใหคำาปรึกษาในป พ.ศ. 2549 และหลังพัฒนากระบวนการใหคำาปรึกษาในป พ.ศ. 2550 มีความแตกตางกันอยาง 

มีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.001) โดยในป พ.ศ. 2549 พบผูบริจาคโลหิตติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีและชนิดซี กลับมาบริจาคซ้ำา 

รอยละ 73.5 และรอยละ 74.6 ตามลำาดับ  ป พ.ศ. 2550 พบรอยละ 5.7 และรอยละ 3.7 ตามลำาดับ   เมื่อศึกษาความชุกของการติด

เชื้อไวรัสตับอักเสบในโลหิตบริจาคทั้งหมด ระหวางป พ.ศ. 2549–2551 พบความชุกของการติดเชื้อ รอยละ 4.9, 5.0 และ 4.0 ตาม

ลำาดับ   แสดงถึงประสิทธิผลของการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการใหคำาปรึกษาแกผูบริจาคโลหิตที่ติดเชื้อ ซึ่งทำาใหผูติดเชื้อรับรูและเขา

ใจไมกลับมาบริจาคโลหิตซ้ำาอีก   งานธนาคารเลือดจึงควรจัดใหมีการพัฒนากระบวนการดังกลาวอยางครอบคลุมและตอเนื่อง เพื่อลด

ความเสี่ยงและคาใชจาย ทำาใหการบริการโลหิตมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

Key Words : l การใหคำาปรึกษา l ผูบริจาครายใหม l ผูบริจาครายเกา

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต2553;20:11-7.

ได รับ ตนฉบับ 26 พฤศจิกายน 2552 ให ลงตี พิมพ 16 ธันวาคม  2552

ตองการ สำาเนา ตนฉบับ ติดตอ นางวรางคณา  โสฬสลิขิต  ธนาคารเลือด กลุมงาน

พยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลแพร ถนนชอแฮ อ.เมือง จ.แพร  54000
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การติดตอทางเพศสัมพันธที่ไมมีการปองกัน ทางเข็มฉีดยา การ

สัก การเจาะหู และการไดรับโลหิต หรือสวนประกอบโลหิต  

พบวารอยละ 5-10 ของผูที่ติดเชื้อทั่วโลกเกิดจากการไดรับโลหิต

และผลิตภัณฑของโลหิต5 การดำาเนินของโรคจะเริ่มดวยภาวะตับ

อักเสบเฉียบพลัน และรอยละ 80-85 ของผูที่ไดรับเชื้อจะดำาเนินโรค

เปนตับอักเสบเรื้อรัง  ดังนั้นการตรวจกรองการติดเชื้อดังกลาวใน

โลหิตบริจาค6 และกระบวนการในการใหคำาปรึกษาแกผูติดเชื้อ จึง

เปนสิ่งสำาคัญที่จะชวยปองกันไมใหมีการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น  ปองกัน 

การแพรกระจายของเชื้อไปสูบุคคลในครอบครัวและคนใกลชิด 

อีกทั้งยังทำาใหผูบริจาคโลหิตที่ติดเชื้อไดรับทราบปญหาสุขภาพ

ของตนเอง  เปนการดูแลผูบริจาคโลหิตอยางตอเนื่อง  และสงผล

ระยะยาวถึงการใหบริการโลหิตที่ปลอดภัยตอผูปวย  เพราะปจจัยที่

เปนตัวชี้วัดความสำาเร็จของงานบริการโลหิตนอกเหนือจากการเพิ่ม

จำานวนผูบริจาคโลหิตแลว จะตองมีผูบริจาคโลหิตที่เปนกลุมเสี่ยง

ลดลงดวย7

เดิมกระบวนการใหคำาปรึกษาแกผูบริจาคโลหิตที่ติดเชื้อ เปน

เพียงการแจงผลและขอใหผูบริจาคงดบริจาคโลหิต หากสงสัย 

ปญหาสุขภาพจึงใหไปปรึกษาแพทย ทำาใหผูบริจาคโลหิตที่ติดเชื้อ

สวนใหญ ขาดความรู ความเขาใจและกลับมาบริจาคโลหิตซ้ำาอีก

หลายครั้ง จึงอาจเปนสาเหตุที่ทำาใหอัตราการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ

ในโลหิตบริจาคไมลดลงเทาที่ควร ทั้งที่มีการรณรงคจากหลายหนวย 

งานในการสงเสริมสุขภาพแกประชาชน8 รวมถึงการใหวัคซีนแกเด็ก

แรกเกิด ทั้งยังทำาใหเกิดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อของบุคลากรที่

ปฏิบัติงาน เพิ่มคาใชจายในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อในโลหิต

บริจาค งานธนาคารเลือดไดปรับปรุงพัฒนาระบบงาน และกระบวน

การใหคำาปรึกษาแกผูบริจาคโลหิตที่ติดเชื้อ ในการมารับฟงผลการ

ตรวจในป พ.ศ. 2550 จนถึงปจจุบัน

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการ

ดำาเนินงานใหคำาปรึกษาแกผูบริจาคโลหิตที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบวา

มีผลตอการลดอัตราการกลับมาบริจาคโลหิตซ้ำา  เพื่อนำาไปสูการ

พัฒนาระบบบริการโลหิตที่ปลอดภัยตอผูปวยและผูบริจาคโลหิต 

ตามนโยบายดานความปลอดภัยของผูปวย กระทรวงสาธารณสุข

วิธีการศึกษา

1. ศึกษาในผูบริจาคโลหิตที่พบผลการตรวจไวรัสตับอักเสบเปน

ผลบวกในป พ.ศ. 2549 จำานวน 527 ราย  และป พ.ศ. 2550 

จำานวน 654 ราย  ที่มารับคำาปรึกษาจากหนวยใหคำาปรึกษา  งาน

ธนาคารเลือด  โรงพยาบาลแพร

2. กระบวนการในการใหคำาปรึกษา

2.1 การแจงรายงานผลการตรวจ

 - ทางจดหมาย : หลังจากตรวจยืนยันผลการตรวจ

ที่พบผลบวก

  : แจงผลเฉพาะผู ที่แสดงความ 

จำานงตองการทราบผลการตรวจ

  : ใชรหัสในการบงชี้ชนิดของเชื้อที่

ตรวจพบเพื่อใหทราบเฉพาะผูใหคำา

ปรึกษา โดยไมระบุไวในจดหมาย

นัด

2.2 การนัดหมาย  : กำาหนดวันเวลา และสถานที่สำาหรับ

   ใหคำาปรึกษา

  : ใหบริการไมเกินวันละ 20 ราย

2.3 การใหคำาปรึกษา : ผูใหคำาปรึกษาตองผานการฝก

    อบรมทักษะการเปนผูใหคำาปรึกษา 

    กอนการปฏิบัติงาน

  : มีเอกสารคูมือที่เปนแนวทางปฏิบัติ 

    มาตรฐานในการอธิบาย ให

   คำาแนะนำาการเจาะตรวจเลือดซ้ำา

   ในระยะเวลาที่กำาหนด เพื่อบงชี้

   ระยะของการติดเชื้อหรือสงตอ

   แพทยเฉพาะทาง

2.4 การติดตามผล : มีทะเบียนบันทึกผลการใหคำาปรึกษา

   เวลาที่นัดหมายและการปด

   กระบวนการใหคำาปรึกษาใน

   แตละราย

3. ปจจัยที่ตองการศึกษา ไดแก การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ

ชนิดบี  ไวรัสตับอักเสบชนิดซี วิเคราะหการกลับมาบริจาคโลหิต

ซ้ำา เปรียบเทียบกอนการดำาเนินงานใหคำาปรึกษา (ป พ.ศ. 2549) 

และหลังการดำาเนินงานใหคำาปรึกษา (ป พ.ศ. 2550)  และศึกษา

ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีและชนิดซี  ในโลหิต

บริจาคทั้งหมดกอนและหลังการดำาเนินงานใหคำาปรึกษา วิเคราะห 

ขอมูลดวยสถิติ รอยละ และ ไคสแควร

ผลการศึกษา

กลุมตัวอยางผูบริจาคโลหิตที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี  

ป พ.ศ. 2549 จำานวน 460 ราย  เปนชายรอยละ 81.7  หญิง 

รอยละ 18.3  กลุมอายุ 17-27 ป พบการติดเชื้อมากที่สุด 

(รอยละ 47.0) นอยที่สุด ในกลุมอายุ 50 ปขึ้นไป (รอยละ 7.6) ผูติด

เชื้อสวนใหญอยูในเขตอำาเภออื่นของจังหวัดแพร (รอยละ 57.2 ) 

กลุมอาชีพรับจาง  ทำาไร  ทำานา พบการติดเชื้อมากที่สุด (รอยละ 

34.8)  ผูติดเชื้อสวนใหญเปนผูบริจาครายเกา (รอยละ 56.1)  ป 
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พ.ศ. 2550 มีผูติดเชื้อจำานวน 582 รายเปนชาย รอยละ 75.2  

หญิงรอยละ  24.8 ติดเชื้อมากที่สุด กลุมอายุ 17-27 ป (รอยละ  

42.7) นอยที่สุดกลุมอายุ 50 ปขึ้นไป (รอยละ 6.4) ผูติดเชื้อสวน

ใหญอยูในอำาเภออื่นของจังหวัดแพร (รอยละ 64.9) ติดเชื้อมาก

ที่สุดในกลุมอาชีพรับจาง  ทำาไร  ทำานา (รอยละ 36.8) ผูติดเชื้อ

สวนใหญเปนผูบริจาครายเกา (รอยละ 55.3) โดยปจจัยดานเพศ 

และถิ่นที่อยูของผูติดเชื้อมีคาความแตกตางอยางมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ (p = 0.011, 0.013) (ตารางที่ 1)

กลุมตัวอยางผูบริจาคโลหิตที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด

ซี ป พ.ศ. 2549  จำานวน 67 รายเปนชายรอยละ 92.5  หญิง 

รอยละ 7.5  กลุมอายุ 39-49 ป พบการติดเชื้อมากที่สุด (รอยละ 

34.3)  นอยที่สุด กลุมอายุ 50 ปขึ้นไป (รอยละ 4.5) ผูติดเชื้อสวน

ใหญอยูในเขตอำาเภออื่นของจังหวัดแพร (รอยละ 52.2) กลุมอาชีพ 

รับจาง  ทำาไร  ทำานา พบการติดเชื้อมากที่สุด (รอยละ 49.3) ผูติด

เชื้อสวนใหญ เปนผูบริจาครายเกา (รอยละ 58.2)  ป พ.ศ. 2550  

มีผูติดเชื้อจำานวน 72 รายเปนชายรอยละ 80.6 หญิงรอยละ 19.4  

ติดเชื้อมากที่สุด กลุมอายุ 39-49 ป (รอยละ 36.1)  นอยที่สุด

ในกลุมอายุ 50 ปขึ้นไป (รอยละ 8.3) ผูติดเชื้อสวนใหญอยูใน

เขตอำาเภออื่นของจังหวัดแพร (รอยละ 66.7) ติดเชื้อมากที่สุดใน

กลุมอาชีพรับจาง  ทำาไร  ทำานา (รอยละ 50.0) ผูบริจาครายใหม มี

ความชุกของการติดเชื้อเทากับผูบริจาครายเกา (รอยละ 50.0) โดย

ปจจัยดานเพศของผูติดเชื้อมีคาความแตกตาง อยางมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ (p=0.040) (ตารางที่  2)

กลุมตัวอยางผูบริจาคโลหิตติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ป พ.ศ. 

2549 กอนมีกระบวนการใหคำาปรึกษาแกผูติดเชื้อ  พบผูติดเชื้อ

ไวรัสตับอักเสบชนิดบี กลับมาบริจาคโลหิตซ้ำา รอยละ 73.5  ผูติด

เชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี กลับมาบริจาคโลหิตซ้ำา รอยละ 74.6   

ป พ.ศ. 2550 หลังมีกระบวนการใหคำาปรึกษา ผูติดเชื้อไวรัสตับ

อักเสบชนิดบี กลับมาบริจาคโลหิตซ้ำา รอยละ 5.7  ผูติดเชื้อไวรัส

ตับอักเสบชนิดซี กลับมาบริจาคโลหิตซ้ำา รอยละ 3.7 โดยผูบริจาค

โลหิตที่ติดเชื้อตับอักเสบทั้งชนิดบีและชนิดซี กลับมาบริจาคโลหิต

ซ้ำา เปรียบเทียบกับผูบริจาคโลหิตที่ไมกลับมาบริจาคโลหิตซ้ำา มีคา

ความแตกตางอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.001) (ตารางที่ 3)

เปรียบเทียบความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีและ

เพศ

ชาย

หญิง

อายุ(ป)

17-27

28-38

39-49

มากกวาหรือเทากับ 50

ที่อยู

อำาเภอเมือง จ.แพร

อำาเภออื่น จ.แพร

ตางจังหวัด

อาชีพ

นักเรียน  นักศึกษา

รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน

รับจาง  ทำาไร  ทำานา

ประเภทผูบริจาค

รายใหม

รายเกา

ตารางที่1  ลักษณะทั่วไปของผูบริจาคโลหิตติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี  ป พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550

ลักษณะที่ศึกษา
พ.ศ.2549 พ.ศ.2550

จำานวน รอยละ จำานวน รอยละ
p-value

376

84

216

103

106

35

168

263

29

155

145

160

202

258

81.7

18.3

47.0

22.4

23.0

7.6

36.5

57.2

6.3

33.7

31.5

34.8

43.9

56.1

438

144

249

159

137

37

163

378

41

171

197

214

260

322

75.2

24.8

42.8

27.3

23.5

6.4

28.0

64.9

7.1

29.4

33.8

36.8

44.7

55.3

0.011

0.261

0.013

0.322

0.820
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ตารางที่2  ลักษณะทั่วไปของผูบริจาคโลหิตติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดซี  ป พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550

ลักษณะที่ศึกษา พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 p-value

จำานวน รอยละ จำานวน รอยละ

เพศ
    ชาย 62 92.5 58 80.6 0.040
    หญิง  5  7.5 14 19.4
อายุ(ปี)
    17-27 19 28.4 20 27.8 0.771
    28-38 22 32.8 20 27.8
    39-49 23 34.3 26 36.1
    มากกวาหรือเทากับ 50   3   4.5  6   8.3
ที่อยู
    อำาเภอเมือง  จ.แพร 29 43.3 22 30.5 0.221
    อำาเภออื่น  จ.แพร 35 52.2 48 66.7
    ตางจังหวัด   3   4.5  2   2.8
อาชีพ
    นักเรียน  นักศึกษา 14 20.9 14 19.4 0.977
    รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน 20 29.8 22 30.6
    รับจาง  ทำาไร  ทำานา 33 49.3 36 50.0
ประเภทผูบริจาค
    รายใหม 28 41.8 36 50.0 0.332
    รายเกา 39 58.2 36 50.0

ตารางที่3  ผูบริจาคโลหิตติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ที่กลับมาบริจาคโลหิตซ้ำา

ลักษณะที่ศึกษา พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 p-value

จำานวน รอยละ จำานวน รอยละ

ผูบริจาคโลหิตติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี

     กลับมาบริจาคโลหิตซ้ำา 338 73.5  35  6.0 <0.001
     ไมกลับมาบริจาคโลหิตซ้ำา 122 26.5 547 94.0
ผูบริจาคโลหิตติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดซี

    กลับมาบริจาคโลหิตซ้ำา  50 74.6  2  2.8 <0.001
    ไมกลับมาบริจาคโลหิตซ้ำา  17 25.4 70 97.2
ผูบริจาคโลหิตติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีและชนิดซี

    กลับมาบริจาคโลหิตซ้ำา

    ไมกลับมาบริจาคโลหิตซ้ำา

388

139

73.6

26.4

 37

617

 5.7

94.3

<0.001

ชนิดซีในโลหิตบริจาคทั้งหมดของสาขาบริการโลหิตแหงชาติจังหวัด

แพร  กอนมีการพัฒนากระบวนการใหคำาปรึกษา (ป พ.ศ. 2549) 

มีความชุกของการติดเชื้อ รอยละ 4.1 และ 0.8 ตามลำาดับ  หลัง

มีการพัฒนากระบวนการใหคำาปรึกษา (ป พ.ศ. 2550-2551) ป 

พ.ศ. 2550 มีความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี และ

ชนิดซี รอยละ 4.2 และรอยละ 0.8 ตามลำาดับ   ป พ.ศ. 2551 มี

ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีและชนิดซี รอยละ 

3.3 และรอยละ 0.7 ตามลำาดับ (ตารางที่ 4)

วิจารณ

กลุมผูติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบีและชนิดซีในป พ.ศ. 2549 

และ พ.ศ. 2550 เพศชายมีการติดเชื้อสูงกวาเพศหญิง สอดคลอง

กับรายงานการติดเชื้อในโลหิตบริจาคของภาคบริการโลหิตแหงชาติ 

ขอนแกน ป พ.ศ. 2547-25499 และรายงานการติดเชื้อในผูบริจาค

โลหิตครั้งแรก ของโรงพยาบาลศูนยยะลา ป พ.ศ. 255010 พบ

ความชุกของไวรัสตับอักเสบชนิดบีและชนิดซีในเพศชายสูงกวา

เพศหญิงอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ และจากรายงานระบาดวิทยา 
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และปจจัยเสี่ยงของไวรัสตับอักเสบชนิดซี11 ที่พบวาปจจัยเสี่ยง

รวมที่มีนัยสำาคัญทางสถิติ ในกลุมบุคคลอายุมากกวา 20 ป ไดแก 

ประวัติการฉีดยาเสพติดเขาเสน การสัก เจาะหู และประวัติการ 

ถายโลหิต จึงอาจเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำาใหการติดตอในเพศชาย

มากกวาเพศหญิง การติดเชื้อในเพศชายหลังมีการพัฒนากระบวนการ 

ใหคำาปรึกษาป พ.ศ. 2550 พบการติดเชื้อลดลงอยางมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ (p=0.003) มีการศึกษาวิจัยพบวาการที่บุคคลจะเกิดพฤติกรรม

ในการดูแลสุขภาพ หรือรูจักปองกันโรค ขึ้นอยูกับหลายปจจัยที่มา

เกี่ยวของ โดยปจจัยดานความเชื่อ12 ถือเปนสิ่งสำาคัญที่ทำาใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อการดูแลตนเอง ในเพศหญิงพบความชุก

ของติดเชื้อสูงขึ้น สวนหนึ่งอาจเปนเพราะขอมูลความชุกของการติด

เชื้อในเพศหญิงอยูในอัตราที่ต่ำา จึงควรมีการศึกษาอยางตอเนื่องตอ

ไปเพื่อใหไดขอมูลที่เพียงพอในการวิเคราะหไดอยางชัดเจนมากขึ้น 

ผูบริจาคโลหิตที่ติดเชื้อทั้งสองชนิดในเขตอำาเภออื่นๆ ของจังหวัด

แพร พบการติดเชื้อเพิ่มขึ้นในป พ.ศ. 2550 อยางมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ (p=0.003) แตในเขตอำาเภอเมืองพบการติดเชื้อลดลง แสดง

ถึงการเขาถึงขอมูลขาวสารดานสุขภาพ13 หรือคำาปรึกษาดานสุขภาพ

ไดงายและสะดวกกวาผูที่อยูนอกเขตเมืองจึงทำาใหมีความรูความเขา

ใจในเรื่องโรค จึงสามารถดูแลสุขภาพของตนเองไดมากกวา อยาง

ไรก็ตามมีผูศึกษาพบวายังมีปจจัยอื่นๆ10 ที่อาจมีสวนเกี่ยวของและ

เปนตัวแปรสำาคัญในการศึกษาวิจัย ไดแก ความแตกตางของกลุม

หรือประเภทของผูบริจาคโลหิต ชวงเวลาที่ทำาการศึกษา ตลอดจน

ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมความเปนอยู และพฤติกรรม

ของบุคคลซึ่งจะสงผลตอการรับรูและเขาใจของผูติดเชื้อที่มารับคำา

ปรึกษาดังกลาว

การติดเชื้อในผูบริจาคโลหิตรายเกาและผูบริจาคโลหิตราย

ใหม ป พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2550 พบการติดเชื้อในผูบริจาค

รายเกาสูงกวารายใหม ซึ่งจากขอมูลเชิงลึกในกระบวนการใหคำา

ปรึกษาพบวา ผูบริจาคโลหิตรายเกาที่ติดเชื้อสวนใหญ เปนผูที่

ไมไดบริจาคโลหิตอยางสม่ำาเสมอ และเวนระยะของการบริจาค

โลหิตมากกวา 1 ป โดยมีสาเหตุของการกลับมาบริจาคโลหิตอีก 

เนื่องจากตองการบริจาคใหญาติซึ่งเปนผูปวย จึงถือไดวาผูบริจาค

กลุมดังกลาวไมใชผูบริจาคประจำา  ดังนั้นหากมีการศึกษาเพิ่มเติม

ในเรื่องจำานวนครั้งของการบริจาคโลหิตในแตละปของผูบริจาคแตละ

ราย ระยะหางของชวงเวลาที่มาบริจาคโลหิตแตละครั้ง และปจจัย

อื่นๆ ที่ทำาใหกลับมาบริจาคโลหิตอีก โดยใชกระบวนการใหคำาปรึกษา

กอนการบริจาคโลหิต จะทำาใหมีขอมูลเชิงคุณภาพที่สามารถนำา

ไปใชพัฒนากระบวนการทำางาน เพื่อการจัดหาโลหิตที่ปลอดภัย

ไดอยางเหมาะสมยิ่งขึ้น

ในป พ.ศ. 2550 หลังการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการใหคำา

ปรึกษาแกผูบริจาคโลหิตที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ พบวาอัตราการ 

กลับมาบริจาคโลหิตซ้ำาลดลงอยางมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<0.001) 

แสดงถึงประสิทธิผลของการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบของการใหคำา

ปรึกษา ทั้งในเรื่องของผูปฏิบัติหนาที่ใหคำาปรึกษา ซึ่งตองผาน 

กระบวนการอบรมทักษะการใหคำาปรึกษา มีแนวทางและวิธีปฏิบัติ

ในการใหขอมูลเพื่อสงเสริมความรูแกผูติดเชื้อ ซึ่งครอบคลุมเรื่อง

ลักษณะและอาการของโรค วิธีการติดตอ การแพรเชื้อและความ

เสี่ยงตอโรคอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีเอกสารประกอบการใหคำา

ปรึกษา เพื่อใหผูที่มารับคำาปรึกษาไดรับความรู ความเขาใจ และ

หนวยงานยังมีแนวทางการสงตอผูเขารับคำาปรึกษาพบแพทยเฉพาะ

ทาง ในกรณีที่ตองไดรับการดูแลรักษาอยางตอเนื่อง

ตารางที่ 4  ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิดบี และชนิดซี  ในโลหิตบริจาคของสาขาบริการโลหิตแหงชาติ จังหวัดแพร  

กอนมีกระบวนการใหคำาปรึกษา (ป พ.ศ. 2549) และหลังมีกระบวนการใหคำาปรึกษา (ป พ.ศ. 2550-2551)

กอนมีกระบวนการใหคำา

ปรึกษา

หลังมีการพัฒนากระบวนการ

ใหคำาปรึกษา

ลักษณะที่ศึกษา พ.ศ.2549 พ.ศ.2550 พ.ศ.2551

ยูนิต รอยละ ยูนิต รอยละ ยูนิต รอยละ

ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ 

ชนิดบี ในโลหิตบริจาค

483 4.1 587 4.2 485 3.3

ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ 

ชนิดซี ในโลหิตบริจาค

89 0.8 122 0.8 103 0.7

ความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ

ชนิดบีและชนิดซีในโลหิตบริจาค

572 4.9 709 5.0 588 4.0
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ศึกษาเปรียบเทียบความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี

และชนิดซี ในโลหิตบริจาคของสาขาบริการโลหิตแหงชาติ โรงพยาบาล

แพร หลังมีการปรับปรุงกระบวนการใหคำาปรึกษา (ป พ.ศ. 2550-

2551) พบความชุกของการติดเชื้อลดลงในป พ.ศ. 2551 โดยพบ

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี รอยละ 3.3 และไวรัสตับอักเสบ

ชนิดซี รอยละ 0.7 ใกลเคียงกับที่พบในรายงานของภาคบริการโลหิต

แหงชาติ ขอนแกน9 ที่พบความชุกของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ

ชนิดบีและชนิดซี รอยละ 3.3 และรอยละ 1.7 ตามลำาดับ คาดวา 

สาเหตุที่ทำาใหป พ.ศ. 2550 มีความชุกของการติดเชื้อใกลเคียงกับป 

พ.ศ. 2549 อาจเนื่องจากเปนการติดเชื้อในผูบริจาครายใหม หรือ

อยูระหวางดำาเนินการนัดหมายเพื่อเขารับคำาปรึกษา ซึ่งหากหนวย 

งานมีการพัฒนาระบบฐานขอมูลของผูบริจาคโลหิตใหมีความเชื่อม

โยงทั้งกระบวนการกอนและหลังใหคำาปรึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ก็จะทำาใหมีการพัฒนาอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น

ระบบการใหคำาปรึกษาแกผูบริจาคโลหิตที่ติดเชื้อ ถือเปนขั้น

ตอนสุดทายของกระบวนการรับบริจาคโลหิตที่มีความสำาคัญ

อยางยิ่ง ดังนั้นในทุกขั้นตอนของการทำางาน ตั้งแตระบบนัดผูติด

เชื้อเพื่อมารับคำาปรึกษา ตัวผูใหคำาปรึกษาซึ่งตองมีองคความรู มี

ทักษะการใหคำาปรึกษา และรูจักเลือกใชวิธีสื่อสารที่เปนการสื่อสาร 

แบบสองทาง13 โดยใชสื่อตัวบุคคลรวมดวยจะทำาใหผูรับบริการไดรับ

รายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอ สงเสริมใหเกิดความรู ความเขาใจ

ถึงปญหาสุขภาพของตนเองและไมกลับมาบริจาคโลหิตซ้ำาชวยเพิ่ม

ความปลอดภัยของผูปวยที่รับโลหิต ลดความเสี่ยงตอการสัมผัส

เชื้อของผูปฏิบัติงาน ลดคาใชจายในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ 

ในโลหิตบริจาค นอกจากนี้กระบวนการในการใหคำาปรึกษายังพัฒนา

ขึ้นไดอีกดวยเทคโนโลยี่ที่ทันสมัย ไมวาจะเปนชองทางการใหคำา

ปรึกษาทางโทรศัพท หรือทางอินเทอรเน็ต เพื่อใหผูรับบริการสามารถ

เขาถึงบริการไดสะดวก ลดคาใชจายในการเดินทางมารับคำาปรึกษา 

ซึ่งในที่สุดก็จะทำาใหงานบริการโลหิตมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกิดความปลอดภัยตอทั้งผูบริจาคโลหิตและผูปวย อันเปนนโยบาย

สำาคัญของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย และกระทรวง

สาธารณสุข

สรุป

งานธนาคารเลือดควรจัดใหมีกระบวนการใหคำาปรึกษา แกผูบริจาค

โลหิตที่ติดเชื้ออยางครอบคลุมและตอเนื่อง เพื่อเปนการปองกัน 

มิใหผูติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ หรือเชื้อชนิดอื่นที่ถายทอดทางการให 

โลหิต กลับมาบริจาคโลหิตซ้ำาอีก ซึ่งจะชวยลดระยะเวลา  ขั้นตอน 

และคาใชจายในการตรวจคัดกรองการติดเชื้อในโลหิตบริจาคไดอยาง 

มีประสิทธิภาพ
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นนท และ รศ. ชไมพร  ทวิชศรี ในการใหคำาปรึกษาแนะนำาในการ

ศึกษาวิจัย และขอขอบคุณเจาหนาที่งานธนาคารเลือด โรงพยาบาล

แพร ที่มีสวนรวมในการเก็บรวบรวมขอมูลรายงานการศึกษาครั้งนี้

เอกสารอางอิง
1. ศรีวิไล ตันประเสริฐ. การศึกษาความชุกของไวรัสตับอักเสบบีในผูบริจาคโลหิต 

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย เอกสารการประชุมวิชาการ งานบริการ

โลหิตระดับชาติ 2536.  กรุงเทพ : ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 

2536 : 24-5.

2. Chunlertrith K , Sukeepaisarnjaroen W , Mairiang P , et al.  Clinico 

epidemiology of hepatitis C viral infection in northeastern Thailand. 

Southeast Asian J Trop Med Public Health 2000;31(2):273-6.

3. Louisirirotchanakul S, Myint KS, Srimee B, et al.  The prevalence 

of viral hepatitis among the Hmong people of northern Thailand. 

Southeast Asian J Trop Med Public Health 2002;33(4):837-44.

4. Ishida T, Takao S, Settheetham-Ishida W and Tiwawech D. 

Prevalence of hepatitis B and C virus infection in rural ethmic 

population of northern Thailand.  J Clin Viral 2002;24(1-2):31-5.

5. ยง ภูวรวรรณ.  An update on Hepatitis B and Hepatitis C virus. 

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการงานบริการโลหิตแหงชาติ 2550;4:17-36.

6. Brecher ME, ed.  Technical Manual 15thed.  Bethesda : American 

Association of Blood Banks, 2005:97-115, 165-70.

7. ศรีวิไล ตันประเสริฐ.  Blood Safety Around the World.  วารสารโลหิต

วิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2546;13(1):15-34.

8. ยง ภูวรวรรณ.  ไวรัสตับอักเสบ บี.  ใน : ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ, บรรณาธิการ. 

ไวรัสตับอักเสบและการปองกัน คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: 

สำานักพิมพชัยเจริญ, 2539:38-59.

9. กนกอร  พิมเสน. อัตราการติดเชื้อในผูบริจาคโลหิตของภาคบริการโลหิตแหง

ชาติที่ 6 ขอนแกน. เอกสารการประชุมวิชาการ งานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 

14 ประจำาป 2550.  กรุงเทพ: ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 2550.

10. มนัส  ยัสสะ, ชาญวิทย  ลีลายุวัฒน, ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ, สหพัฒน  บรัศว 

รักษ, จตุพร  พรหมวงศ และราณี  ตาเดอินทร.  ความชุกของการติดเชื้อไวรัส

ตับอักเสบในผูบริจาคโลหิตครั้งแรก ณ โรงพยาบาลศูนยยะลา 2544-2548. 

วารสารเทคนิคการแพทยและกายภาพบำาบัด 2550;19(1):16-23.

11. ชุมพจน  อมาตยกุล, กัมมาล  กุมารปาวา และนงลักษณ  คณิตทรัพย. 

การศึกษาเปรียบเทียบทางระบาดวิทยาและปจจัยเสี่ยง ของการพบไวรัสตับ

อักเสบซี ในโรงพยาบาลและชุมชนในประเทศไทย.  วารสารเทคนิคการแพทย 

2548;33:970-82.

12. Rosenstock IM (1974a). Hisstorical origins of the health belief 

model.  In : MH Beeleer (Ed), The health behavior.  New Jersey: 

Charles B.  Slack 1998;1-8.

13. เชาวลิตร  จีระดิษฐ, มนตชัย  รัตนเศวตศักดิ์, สิริกุล  วงษสิริโสภาคย และ

วิไล  ชูเกียรติศิริ. การรับรูขอมูลขาวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพของคนไทย 

ป 2550.  วารสารควบคุมโรค  2551;34(2):118-26.



ผลของการใหคำาปรึกษาแกผูบริจาคโลหิตติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเพื่อลดการกลับมาบริจาคโลหิตซ้ำา

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต  ป ที่ 20  ฉบับ ที่ 1  มกราคม-มีนาคม 2553

17

Abstract :  The purpose of this study is to find out the result of the outcome of counseling and improve the 

method of counseling for infected blood donors.  Before and after counseling in the year 2006 and 2007 the result 

was that there were 460 and 582 of hepatitis B infected donors found respectively.  Most of them were male (81.7 

and 75.2%) labours workers and farmers (34.8 and 36.8%).  The big group of hepatitis B infected donors were 17-

27 years of age (47.0% in 2006 and 42.8% in 2007).  The majority of them lived in the country of Phrae Province 

(57.2% in 2006 and 64.9% in 2007). 56.1 and 55.3% of them were repeated donors in 2006 and 2007 respectively.  

Sex and living area were the main factors of affecting rate (p = 0.011 and p=0.013).  In 2006 and 2007, there were 

67 and 72 of hepatitis C infected donors found respectively.  Most of them were male (92.5 and 80.6%) labours 

workers and farmers (49.3 and 50.0%).  The big group of hepatitis C infected blood donors were 39-49 years of age 

(34.3% in 2006 and 36.1% in 2007).  The majority of them lived in the country of Phrae Province (52.2 and 66.7%). 

58.2 and 50.0% of them were repeated donors respectively.  Sex was the main factor of affecting rate (p=0.040).  

The redonation rates before and after consultation are significantly different (p < 0.001).  Before the improved 

counseling in 2006, 73.5% of hepatitis B infected donors and 74.6% of hepatitis C ones returned to donate their 

blood.  After the improved counseling in 2007, the number of them reduced to 5.7% and 3.7% in 2006 and 2007 

respectively.  From 2006-2008 the prevalence of hepatitis infected bloods were 4.9, 5.0 and 4.0 respectively.  Thus, 

the blood bank should continue counseling development to decrease the risk of infection and working expenses 

and make blood donation more efficiently and safely.
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