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นิพนธตนฉบับ

การศึกษาทัศนคติ และปจจัยที่มีผลตอการบริจาคโลหิตของบุคลากร
ในโรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย เพื่อเพิ่มจำ�นวนผูบริจาคโลหิต
นฤมล  บุญสนอง1 และ ยุพา  เอื้อวิจิตรอรุณ2’3

1.งานพยาธิวิทยา โรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย
2.ภาควิชาภูมิคุมกันวิทยาคลินิก คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน
3.ศูนยวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยทางหองปฏิบัติการทางการแพทย มหาวิทยาลัยขอนแกน
ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการวิจัยในมนุษย มหาวิทยาลัยขอนแกน ลำ�ดับที่ 3.4.11:9/2550 เลขที่ HE500921

บทคัดยอ : โรงพยาบาลพานเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง มีบุคลากร 220 คน แตมีบุคลากรบริจาคโลหิตประจำ�เพียง 3 คน
จึงไดทำ�การศึกษาวิจัยเชิงสำ�รวจ เพื่อศึกษาทัศนคติและปจจัยตอการบริจาคโลหิต เพื่อใหไดขอมูลสำ�หรับพัฒนารูปแบบบริการเชิงรุก
ในการเพิ่มจำ�นวนผูบริจาคโลหิตจากกลุมบุคลากรของโรงพยาบาลพาน โดยการใชแบบสอบถาม ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคล และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ขอมูลวัดทัศนคติ 3 ดาน ประกอบดวย ความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระทำ� ทัศนคติดานจิตใจ
และสังคม ทัศนคติดานบริการของงานธนาคารโลหิต และการวัดความรูเรื่องการบริจาคโลหิต วิเคราะหขอมูลดวยสถิติตางๆ ประกอบ
ดวย คารอยละ คาเฉลี่ย คาประมาณความสัมพันธ (chi-square, χ2) และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise
multiple regression analysis) โดยใชโปรแกรมสำ�เร็จรูป SPSS version 11.5
ผลการศึกษาพบวาไดรับแบบสอบถามที่สมบูรณจากบุคลากรจำ�นวน 191 รายจาก 220 ราย (รอยละ 86.8) แบงเปน บุคลากร
ที่เคยบริจาคโลหิตจำ�นวน 72 คน (รอยละ 37.7) และกลุมที่ไมเคยบริจาคโลหิตจำ�นวน 119 คน (รอยละ 62.3) ในกลุมบุคลากรที่
เคยบริจาคโลหิตเปนเพศชาย รอยละ 56.9 เพศหญิง รอยละ 43.1 ไมมีโรคประจำ�ตัวรอยละ 73.6 สวนกลุมที่ไมเคยบริจาคโลหิต
จำ�นวน 119 คน เปนเพศหญิง รอยละ 75.6 เพศชายรอยละ 24.4 บุคลากรรอยละ 90.8 มีน้ำ�หนักอยูในเกณฑที่บริจาคโลหิตไดและ
รอยละ 73.1 ไมมีโรคประจำ�ตัว โดยกลุมที่เคยบริจาคโลหิตเปนเพศชาย และมีน้ำ�หนักผานเกณฑบริจาคโลหิตมากกวากลุมที่ไมเคย
บริจาคโลหิตอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p< 0.05) ทัศนคติโดยรวมเฉลี่ยในปจจัยดานความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระทำ� ปจจัยดาน
อิทธิพลของจิตใจและสังคม และดานการบริการของงานธนาคารโลหิตอยูในระดับดี ทั้งสองกลุมไมมีความแตกตางอยางมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (p>0.05) เมื่อพิจารณาทัศนคติและปจจัยที่มีผลตอการบริจาคโลหิตรายขอพบวา กลุมที่ไมเคยบริจาคโลหิตมีความกลัวและ
ความเครียดตอการบริจาคโลหิต และดานความรู คือ ไมเขาใจวาการบริจาคโลหิตเปนการเสียสละโลหิตสวนสำ�รอง แตกตางจากกลุมที่
เคยบริจาคโลหิตอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) การศึกษานี้ ไดสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการเพิ่มจำ�นวนผูบริจาค
โลหิต และไดรับความคิดเห็น 4 ลำ�ดับแรก คือ การประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในโอกาสพิเศษ การเชิญชวนถึงตัว
บุคคล และมอบของที่ระลึกแกผูบริจาคโลหิต งานธนาคารโลหิตจึงไดนำ�แนวทางดังกลาว ดำ�เนินการศึกษานำ�รอง ผลของการดำ�เนิน
การดังกลาว ในระยะเวลา 3 เดือน สามารถเพิ่มผูบริจาคโลหิตรายใหมในกลุมบุคลากรของโรงพยาบาลพาน จำ�นวน 20 คน ซึ่งเปน
ผลสัมฤทธิ์ของการนำ�ผลการวิจัยนี้ไปประยุกตใช
Key Words : l ทัศนคติและปจจัย l การบริจาคโลหิต l การเพิ่มจำ�นวนผูบริจาคโลหิต
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2552;19:161-70.
โรงพยาบาลพานเปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 120 เตียง อยูใน หมูบาน จำ�นวนประมาณ 119,134 คน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม
จังหวัดเชียงราย รับผิดชอบสุขภาพของประชากร 15 ตำ�บล 234 2550)1 ตองจัดหาโลหิตสำ�หรับรักษาพยาบาลผูปวยเองทั้งหมด สถิติ
การรับบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลพาน ป 25492 มีจำ�นวน 1,159
ไดรับต นฉบับ 4 กรกฎาคม 2552 ใหลงตีพ ิมพ 23 กรกฎาคม 2552
ตองการสำ�เนาตนฉบับติดตอ ทนพญ.นฤมล บุญสนอง งานพยาธิวิทยา โรงพยาบาล ยูนิต โดยโลหิตที่ไดรับสวนใหญได จากการออกหนวยรับบริจาค
พาน จังหวัดเชียงราย รหัสไปรษณีย 57120 e-mail : narumon333@yahoo.com โลหิตนอกสถานที่ คิดเปนรอยละ 54.18 (628 ยูนิต) รองลงมาเปน
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2552
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โลหิตที่ไดจากการรับบริจาคจากบุคคลทั่วไปรอยละ 31.84 (369
ยูนิต) โลหิตที่ไดรับการบริจาคทดแทนจากญาติรอยละ 13.72
(159 ยูนิต) และโลหิตที่ไดรับบริจาคจากเจาหนาที่โรงพยาบาล
พานเพียงรอยละ 0.27 (3 ยูนิต) โรงพยาบาลพานประสบปญหา
การขาดแคลนโลหิตเปนประจำ� เนื่องจากมีโลหิตไมเพียงพอกับ
ปริมาณความตองการใชโลหิตของผูปวย ทั้งนี้ในปงบประมาณ
2549 มีการขอใชโลหิตจำ�นวน 1,456 ยูนิต พบวาไมมีโลหิตจาย
ตามใบขอโลหิตจำ�นวน 297 ยูนิต (รอยละ 28.5) ในชวงฤดูทำ�
นา และเก็บเกี่ยว รวมถึงชวงโรงเรียนปดเทอม หรือชวงการสอบ
หากพิจารณาถึงลักษณะประชากรในกลุมบุคลากรของโรงพยาบาล
พาน3 พบวาประกอบดวยเพศชาย 59 คน เพศหญิง 161 คน มี
อายุอยูในชวง 18-60 ป ดังนั้นหากเจาหนาที่โรงพยาบาลพานสวน
ใหญที่มีสุขภาพดีบริจาคโลหิตประจำ�จะสามารถชวยลดปญหาการ
ขาดแคลนโลหิต ตลอด จนคาใชจายในการออกหนวยรับบริจาค
โลหิตได แตจากขอมูลการรับบริจาคโลหิตของงานธนาคารโลหิตป
งบประมาณ 2549 แตบุคลากรของโรงพยาบาลพานบริจาคโลหิต
นอยมาก คือ มีเพียง 3 คน (0.27%) จึงเปนสิ่งที่ควรศึกษาถึงสาเหตุ
และสำ�รวจทัศนคติ เกี่ยวกับการบริจาคโลหิตตลอดจนปจจัยอื่นๆ
ที่เกี่ยวของวาเหตุใดจึงมีการบริจาคโลหิตที่นอยมาก เพื่อนำ�ไปสูการ
แกปญหา และการพัฒนา
วัตถุประสงค
เพื่อสำ�รวจทัศนคติ และปจจัยตอการบริจาคโลหิตใน กลุม
บุคลากรของโรงพยาบาลพาน สำ�หรับพัฒนารูปแบบบริการเชิงรุก
ในงานธนาคารโลหิต เพื่อเพิ่มจำ�นวนผูบริจาคโลหิตจากบุคลากร
ของโรงพยาบาลพาน และใชเปนตนแบบในการศึกษาในผูบริจาค
โลหิตกลุมอื่นๆ
วัสดุและวิธีการ
กลุมตัวอยาง บุคลากรของโรงพยาบาลพาน จำ�นวน 220 ราย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือโดยกำ�หนดเนื้อหาในแบบสอบถาม
ตามกรอบแนวคิด Theory of Planned Behavior (TPB)4 และ
Model of psychological correlates of blood donation
intention5 นำ�มาปรับใชใหครอบคลุม 3 สวนคือ
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล จำ�นวน 12 ขอ
สวนที่ 2 การวัดทัศนคติ (Attitude) จำ�นวน 19 ขอ โดย
วัดปจจัยดานความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระทำ� (Behavioral
believes) จำ�นวน 12 ขอ ปจจัยของจิตใจและสังคม (Social
influence: Subjective norm) จำ�นวน 3 ขอ และปจจัยดาน

การบริการของงานธนาคารโลหิต (Blood bank service influence)
จำ�นวน 4 ขอ
สว นที่ 3 การวัดดานความรูความเขาใจ (Knowledge influence)
จำ�นวน 8 ขอ ทำ�การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม6 โดย
ตรวจสอบคุณคา ความถูกตองของเนื้อหา (Content validity)
และหาความเชื่อมั่น (Reliability) คาสัมประสิทธิ์แอลฟา (alpha
coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) พบวามีคาสัมประสิทธิ์
ความเชื่อถือของแบบสอบถามรวมทุกตอนเทากับ 0.82 ซึ่งเปนคา
ที่สูงพอ ที่จะมั่นใจวาเปนมาตรวัดที่เชื่อถือได
วิธีการศึกษา
1. สงแบบสอบถามพรอมคำ�ชี้แจงแกบุคลากรที่มีอยูในหนวย
งานนั้นๆ จำ�นวน รวม 220 ราย ใหเวลาการตอบแบบสอบถาม
เปนเวลา 1 สัปดาห
2. รวบรวมแบบสอบถามคืน
3. ตรวจสอบความครบถวนของคำ�ตอบแบบสอบถาม หากคำ�
ตอบไมสมบูรณจะไมนำ�มาวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูล
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำ�เร็จรูป SPSS (Statistical
Package for the Social Science) version 11.57
1. ขอมูลสวนที่ 1 ซึ่งเปนขอมูลสวนบุคคล วิเคราะหโดยใชคา
อัตราสวนรอยละ คามัชฌิมเลขคณิต (Mean) ทดสอบดวยสถิติ
chi-square (χ2) กำ�หนดคาระดับนัยสำ�คัญที่ 0.05
2. ขอมูลสวนที่ 2 การวัดทัศนคติ (Attitude) คำ�นวณโดย
ใชคะแนน แบงเปน 5 ระดับคือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแสดง
ความคิดเห็นไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ใหคะแนนเปน 5,
4, 3, 2, 1 สำ�หรับขอความทางบวก สวนขอความทางลบในระดับ
ความคิดเห็นเดียวกัน ใหคะแนนเปน 1, 2, 3, 4, 5 พิจารณา
ความถี่ (Frequency) และหาคาเฉลี่ยในแตละขอคำ�ถาม ทำ�การ
ทดสอบดวยสถิติ chi-square (χ2) กำ�หนดคาระดับนัยสำ�คัญที่
0.05
3. ขอมูลสวนที่ 3 เปนการศึกษาความรูเกี่ยวกับการบริจาค
โลหิตโดยใชแบบสอบถามที่มีรายละเอียดขอเท็จจริงทางวิทยาศาสตร
จำ�นวน 8 ขอวิเคราะหคำ�ตอบโดยใหคาคะแนน คือ หากตอบถูก
ตองใหขอละ 2 คะแนน ไมแนใจใหขอละ 1 คะแนน และตอบ
ไมถูกตองใหขอละ 0 คะแนน
เกณฑการแปลความหมายของคะแนนตามระดับทัศนคติ
คะแนนเฉลี่ย ระดับทัศนคติ
4.21-5.00 มีความคิดเห็นที่เอื้อตอการบริจาคโลหิตที่ดีมาก
3.41-4.20 มีความคิดเห็นที่เอื้อตอการบริจาคโลหิตที่ดี
2.61-3.40 มีความคิดเห็นที่เอื้อตอการบริจาคโลหิตปานกลาง
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1.81-2.60
1.00-1.80

มีความคิดเห็นที่เอื้อตอการบริจาคโลหิตที่ไมดี ถาโรงพยาบาล ประชาสัมพันธ ถึงความตองการโลหิต หรือมีการ
มีความคิดเห็นที่เอื้อตอการบริจาคโลหิตที่ไมดีมาก รองขอ
ตารางที่ 5 แสดงความคิดเห็นในการเพิ่มการบริจาคโลหิต
การวัดดานความรูความเขาใจ (Perceived Knowledge)
บุคลากรทั้งสองกลุมเห็นวาควรมีการประกาศประชาสัมพันธเชิญ
เกณฑการแปลความหมายของคะแนนตามระดับความรู
ชวน (รอยละ 29.31) รองลงมาควรจัดกิจกรรมเพื่อรณรงคการ
คะแนนเฉลี่ย ระดับความรู
บริจาคโลหิต (รอยละ 26.09)
1.36-2.00 ความรูในเรื่องการบริจาคโลหิตมาก
2. การศึกษาดานทัศนคติ
0.68-1.35 ความรูในเรื่องการบริจาคโลหิตปานกลาง
ผลการศึกษาทัศนคติแสดงใน ตารางที่ 6 พบวาทัศนคติโดย
0.00-0.67 ความรูในเรื่องการบริจาคโลหิตนอย
รวมของทั้งสองกลุมตัวอยางไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสำ�คัญ
ทางสถิติ (p>0.05) แตทัศนคติรายขอ มีเพียงปจจัยความกลัวดาน
การนำ�ผลการศึกษาไปใชแบบการวิจัยกึ่งทดลอง
จิตใจในเรื่องที่วารูสึกกลัว หรือเครียดทุกครั้งที่เห็นการบริจาคโลหิต
นำ�ขอมูลที่ไดจากการศึกษา มาพัฒนารูปแบบนำ�รองในการ แตกตางกับกลุมที่เคยบริจาคโลหิต อยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p
บริการเชิงรุกของงานธนาคารโลหิต เพื่อเพิ่มจำ�นวนโลหิต
<0.05) ผลการวิเคราะหปจจัยดานอิทธิพลของจิตใจ และสังคม
(Social influence: subjective norm) ไมพบความแตกตางใน
ผลการศึกษา
ทัศนคติในภาพรวม และรายขอของทั้งสองกลุม อยางมีนัยสำ�คัญ
จากการสงแบบสอบถามใหแกบุคลากรทั้ง 220 คนในระหวาง ทางสถิติ (p > 0.05) สวนปจจัยดานการบริการของงานธนาคาร
เดือนกันยายน 2550 ถึง เดือนตุลาคม 2550 ซึ่งมีรายละเอียด 3 โลหิต (Blood bank service influence) ไมพบความแตกตาง
สวน สวนที่ 1 สอบถามขอมูลสวนบุคคล และความคิดเห็นเกี่ยว ของทัศนคติในภาพรวม และรายขอของทั้งสองกลุมอยางมีนัย
กับการบริจาคโลหิต สวนที่ 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยว สำ�คัญทางสถิติ (p > 0.05)
กับการบริจาคโลหิต และสวนที่ 3 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับความรูใน 3. การศึกษาดานความรูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต (Knowledge
การบริจาคโลหิต ไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณจากบุคลากร influence)
จำ�นวน 191 ราย คิดเปนรอยละ 86.8 สามารถแยกบุคลากร ออก
ผลการวิเคราะหดานความรูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต (ตาราง
เปน 2 กลุม คือ กลุมบุคลากรที่เคยบริจาคโลหิต 72 ราย คิดเปน ที่ 7) พบวาระดับคะแนนความรูสูงสุดในกลุมผูที่เคยบริจาคโลหิต
รอยละ 37.7 และกลุมบุคลากรที่ไมเคยบริจาคโลหิต 119 ราย และกลุมที่ไมเคยบริจาคโลหิตคือ การบริจาคโลหิตชวยกระตุนให
คิดเปนรอยละ62.3 ผลการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
รางกายผลิตโลหิตออกมาชดเชยสวนที่เสียไป ทำ�ใหระบบไหลเวียน
1. ขอมูลสวนบุคคลและ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต โลหิตดีขึ้น (คาเฉลี่ย 1.79 และ 1.74 ตามลำ�ดับ) สวนระดับคะแนน
ตารางที่ 1 พบวาในกลุมผูบริจาคโลหิตและกลุมที่ไมเคยบริจาค ความรูต่ำ�สุด ในกลุมที่เคยบริจาคโลหิต และกลุมที่ไมเคยบริจาค
โลหิต มีความแตกตางอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ เฉพาะปจจัยใน โลหิต คือ ความรูที่วาการบริจาคโลหิต คือ การสละโลหิตสวนเกินที่
เรื่องเพศ และจำ�นวนผูที่มีน้ำ�หนักเกิน 45 กิโลกรัม (p< 0.05) รางกายไมจำ�เปนตองใชใหกับผูปวย (คาเฉลี่ย 0.88 และ 0.67 ตาม
ตารางที่ 2 สถานภาพการบริจาคโลหิตในกลุมที่เคยบริจาคโลหิต ลำ�ดับ) ถึงแมวาระดับความรูในภาพรวมของทั้งสองกลุมจะไมมี
พบวาสวนใหญบริจาคโลหิตอยูแลวและยังจะบริจาคโลหิตตอไป ความแตกตางอยางมีนัยสำ�คัญ (p>0.05) แตพบวา มีความแตก
รอยละ 56.9 รองลงมาเปนผูที่เคยบริจาคโลหิตแตเลิกบริจาค ตางกันในความรูรายขอ ในเรื่องการบริจาคโลหิต คือ การสละ
แลวเนื่องจากมีปญหาทางดานสุขภาพรอยละ 41.7 และรอยละ โลหิตสวนเกินที่รางกายไมจำ�เปนตองใชใหกับผูปวย อยางมีนัย
1.4 บริจาคโลหิตอยูแลวแตกำ�ลังคิดที่เลิกบริจาคโลหิต
สำ�คัญทางสถิติ (p <0.05)
ตารางที่ 3 แสดงเหตุผลของการบริจาคโลหิตในกลุมผูที่เคย 4. การนำ�ผลการศึกษาไปใชแบบการวิจัยกึ่งทดลองเพิ่มจำ�นวน
บริจาคโลหิต รอยละ 33.5 คิดวาเปนสิ่งที่ควรทำ�เพราะเปนการชวย ผูบริจาคโลหิตในบุคลากร
เหลือเพื่อนมนุษย รองลงมารอยละ 26 คิดวาเปนการสรางบุญกุศล
ผลของการศึกษาที่กลาวมาแลวทั้ง 3 ดาน พบปจจัยที่มีผล
 	 ตารางที่ 4 แสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต ในการบริจาค 2 ปจจัย คือ ความกลัวเลือด และความรูความ
พบวาผูที่ไมเคยบริจาคโลหิตมีความคิดที่จะบริจาคโลหิตแตยังมี เขาใจในเรื่องการบริจาคโลหิตโดยสวนใหญไมทราบวาการบริจาค
ความกลัวอยู (รอยละ 37.5) และบางสวนยินดีที่จะบริจาคโลหิต โลหิต คือ การสละโลหิตสวนสำ�รอง และจากความคิดเห็นเกี่ยว
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2552
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ตารางที่ 1 ลักษณะของกลุมตัวอยาง
ลักษณะของกลุมตัวอยาง

ผูเคยบริจาคโลหิต
จำ�นวน (รอยละ)

ผูไมเคยบริจาคโลหิต
จำ�นวน (รอยละ)

รวม
จำ�นวน (รอยละ)

41(56.9)
31(43.1)

029(24.4)
090(75.6)

070(36.6)
121(63.4)

1(1.4)
16(22.2)
25(34.7)
26(36.1)
4(5.6)

04(3.4)
023(19.3)
038(31.9)
032(26.9)
018(15.1)

05(2.6)
039(20.4)
063(32.9)
058(30.4)
022(13.7)

2(2.8)
4(5.6)
26(36.1)
08(11.1)
31(43.1)
1(1.4)

10(8.4)
015(12.6)
032(26.9)
09(7.6)
050(42.0)
03(2.5)

12(6.3)
19(9.9)
058(30.4)
17(8.9)
081(42.4)
04(2.1)

06(8.3)1
10(13.9)
13(18.1)
09(12.5)
15(20.8)
19(26.4)

04(3.4)
019(16.0)
019(16.0)
021(17.6)
022(18.5)
034(28.5)

10(5.2)
029(15.2)
032(16.6)
030(15.7)
037(19.4)
053(27.9)

0(0)0.
72(100).

11(9.2)
109(90.8)

11(5.2)
181(94.8)

χ2 = 8.440

19(26.4)
53(73.6)

032(26.9)
087(73.1)

51(26.7)
140(73.3)

χ2 = 0.006

72(100).

119(100).

191(100)

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. อายุ
17-20 ป
21-30 ป
31-40 ป
41-50 ป
51-60 ป
3. ระดับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.
อนุปริญญา ปวส. หรือ ปวท.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
4. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน
นอยกวา 1 ป
2-5 ป
6-10 ป
11-15 ป
16-20 ป
20 ปขึ้นไป
5.น้ำ�หนัก
นอยกวา 45 กิโลกรัม
45 กิโลกรัมขึ้นไป
6.ประวัติการเจ็บปวย
มีโรคประจำ�ตัวที่กำ�ลังรักษา
ไมมีโรคประจำ�ตัว
รวม

χ2 = 20.502

df = 1   p < 0.001

χ2 = 5.211

df = 5   p = 0.391

χ2 = 9.478
df = 6   p = 0.148

χ2 = 30.781

df =33 p = 0.578
df = 2   p = 0.015
df = 1   p = 0.93

ตารางที่ 2 สถานภาพการเปนผูบริจาคโลหิตในกลุมที่เคยบริจาคโลหิต
สถานภาพ
เปนผูที่เคยบริจาคโลหิตและคิดวาจะบริจาคโลหิตตอไป
เปนผูที่เคยบริจาคโลหิตแตกำ�ลังคิดที่เลิกบริจาคโลหิต
เปนผูที่เคยบริจาคโลหิตแตเลิกบริจาคแลว
รวม

จำ�นวน

รอยละ

41
1
30
72*

56.9
1.4
41.7
100.0

*ขอมูลจากกลุมผูที่เคยบริจาคโลหิตจำ�นวน 72 ชุด
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การศึกษาทัศนคติ และปจจัยที่มีผลตอการบริจาคโลหิตของบุคลากรในโรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย
เพื่อเพิ่มจำ�นวนผูบริจาคโลหิต

ตารางที่ 3 เหตุผลของการบริจาคโลหิต ในกลุมที่เคยบริจาคโลหิต
เหตุผลของการบริจาคโลหิต
เปนสิ่งที่ควรทำ�เพราะเปนการชวยเหลือเพื่อนมนุษย
เปนการสรางบุญกุศล
การประชาสัมพันธการขอรับบริจาคโลหิตในภาวะขาดโลหิต
ถูกรองขอจากญาติ เพื่อน หรือคนรูจัก
การบริจาคโลหิตดีตอสุขภาพ
ไดรับของที่ระลึก และสิทธิประโยชน
ตองการตรวจสุขภาพหาการติดเชื้อในเลือด
รวมกิจกรรมที่จัดใหมีการบริจาคโลหิต
รวม
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จำ�นวน

รอยละ

54
42
14
14
9
3
4
21

33.5
26.1
8.7
8.7
5.6
1.8
2.5
13.0

161*

100.0

จำ�นวน

รอยละ

24*
13*
15*
15*
17*

137.5
114.7
123.4
123.4
110.9

64*

100.0

*ขอมูลจากกลุมผูที่เคยบริจาคโลหิตจำ�นวน 72 ชุด

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต
ขอความ
มีความคิดที่จะบริจาคโลหิตแตยังมีความกลัวอยู
คิดวาจะมาบริจาคโลหิตในโอกาสวันสำ�คัญในปนี้
ยินดีหรือบริจาคโลหิตถามีการรองขอ
ไมทราบวาทางโรงพยาบาลตองการโลหิต
ไมมีการประชาสัมพันธเชิงรุกจากงานธนาคารโลหิต
รวม

*ขอมูลจากกลุมผูที่ไมเคยบริจาคโลหิตจำ�นวน 49 ชุด จากจำ�นวน 72 ชุดโดยตอบได มากกวา 1 ความคิดเห็น

ตารางที่ 5 ความคิดเห็นในการเพิ่มบริจาคโลหิตในกลุมบุคลากร
กลุมที่เคยบริจาคโลหิต กลุมไมเคยบริจาคโลหิต
จำ�นวน (รอยละ)
จำ�นวน (รอยละ)

กิจกรรม

คาเฉลี่ย
จำ�นวน (รอยละ)

การประกาศประชาสัมพันธเชิญชวน
การจัดกิจกรรมเพื่อรณรงคการบริจาคโลหิต
ทำ�สื่อประชาสัมพันธเชิญชวน ไปยังตัวบุคคล
จัดหาของที่ระลึกในการมอบใหแกผูที่มาบริจาคโลหิต

68 (28.6)
65 (27.3)
50 (21.0)
55 (23.1)

114 (29.8)**
197 (25.3)**
190 (23.5)**
182 (21.4)**

182 (29.31)
162 (26.09)
140 (22.54)
137 (22.06)

รวม

*238 (100.0)*

1383 (100.0)**

.621 (100)00

* ขอมูลจากกลุมผูที่เคยบริจาคโลหิตจำ�นวน 59 ชุดจาก 72 ชุด
** ขอมูลจากผูที่ไมเคยมาบริจาคโลหิต จำ�นวน 96 ชุดจาก 119 ชุด โดยตอบไดมากกวา 1 ความคิดเห็น

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2552
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ตารางที่ 6 ทัศนคติ ตอการบริจาคโลหิต

ปจจัยดานความเชื่อเกี่ยวกับผลของการกระทำ�
11. ทานคิดวาการบริจาคโลหิตเปนหนาที่ของเพศชาย(เชิงลบ)*			
12. ทานคิดวาบริจาคโลหิตแลวมีโอกาสติดเชื้อไดจากอุปกรณการเจาะ(เชิงลบ)*
13. ทานกลัว หรือมีความเครียด ทุกครั้งที่เห็นการบริจาคโลหิต (เชิงลบ)*
14. ทานคิดวาขั้นตอนการบริจาคโลหิตทำ�ใหเสียเวลา (เชิงลบ)*
15. ทานคิดวาการบริจาคโลหิตมีผลทำ�ใหอวนขึ้น(เชิงลบ)*
16. ทานคิดวาการบริจาคโลหิต เปนความเจ็บปวด เพียงชั่วขณะเทานั้น (เชิงบวก)
17. ทานคิดวาถาวันนี้ทานบริจาคโลหิต แลวจะไมมีแรงที่จะออกกำ�ลังกายในตอนเย็นได
(เชิงลบ)*
18. ทานคิดวาผูที่ทำ�งานเปนเวร หรือเปนกะไมควรมาบริจาคโลหิต ถึงแมวาจะนอนหลับ
หลังจากเลิกงานอยางเพียงพอมากกวา 6 ชั่วโมง (เชิงลบ)*
19. ทานคิดวาถาตองการทราบวาถาสงสัยการติดเชื้อในโลหิตควรมาบริจาคโลหิต
เพราะจะมีการตรวจ อยางละเอียด (เชิงลบ)*
10. ทานคิดวาโลหิตหรือเข็มเปนสิ่งที่นากลัว (เชิงลบ)*
11. ทานคิดวากลุมประชาชนทั่วไปควรมาบริจาคโลหิต มากกวากลุมเจาหนาที่ของโรงพยาบาล
(เชิงลบ)*
12. ทานคิดวาถาบริจาคโลหิตแลวมีโอกาสที่จะเปนลมได (เชิงลบ)*

คาเฉลี่ยระดับทัศนคติ
ผูเคยบริจาค

ผูไมเคยบริจาค

p-value

4.10 (ดี)
4.09 (ดี)
3.90 (ดี)
3.75 (ดี)
3.64 (ดี)
3.61 (ดี)
3.60 (ดี)

4.13 (ดี)
3.69 (ดี)
3.50 (ดี)
3.76 (ดี)
3.55 (ดี)
3.66 (ดี)
3.35 (ปานกลาง)

0.914
0.585
0.034
0.337
0.872
0.218
0.218

3.40 (ปานกลาง)

3.13 (ปานกลาง)

0.122

3.14 (ปานกลาง)

3.39 (ปานกลาง)

0.145

3.03 (ปานกลาง)
3.03 (ปานกลาง)

3.00 (ปานกลาง)
3.13 (ปานกลาง)

0.362
0.914

2.64 (ปานกลาง)

3.03 (ปานกลาง)

0.686

ทัศนคติเฉลี่ยโดยรวม ผูที่เคยบริจาคโลหิต X = 3.50 ระดับทัศนคติ ดี		 ผูไมเคยบริจาคโลหิต X = 3.44 ระดับทัศนคติ ดี		 χ2 =21.33, df = 20, p = 0.378

ปจจัยดานอิทธิพลของจิตใจ และสังคม
1. ทานคิดวาชีวิตคนมีความสำ�คัญ จึงคิดวาควรบริจาคโลหิตเพื่อชวยเหลือคนอื่น (เชิงบวก)
2. ทานคิดวาจะเปน การสะดวกมากถามีการนัด ลวงหนาใหทานมาบริจาคโลหิตลวงหนา
(เชิงบวก)
3. ทานคิดวาคนรอบขางสนับสนุนใหทานบริจาคโลหิต(เชิงบวก)

คาเฉลี่ยระดับทัศนคติ
ผูเคยบริจาค

ผูไมเคยบริจาค

p-value

4.38 (ดี)
3.79 (ดี)

4.45 (ดี)
3.91 (ดี)

0.560
0.688

3.22 (ปานกลาง)

2.97 (ปานกลาง)

0.372

ทัศนคติเฉลี่ยโดยรวม ผูที่เคยบริจาคโลหิต X = 3.80 ระดับทัศนคติ ดี		 ผูไมเคยบริจาคโลหิต X = 3.78 ระดับทัศนคติ ดี		 χ2 =6.0, df = 5, p = 0.306

ปจจัยดานอิทธิพลของจิตใจ และสังคม
1. ทานคิดวาเจาหนาที่ผูใหบริการทางธนาคารโลหิต มีทักษะความชำ�นาญในการเจาะเก็บโลหิต
(เชิงบวก)			
2. ทานคิดวาเจาหนาที่ผูใหบริการทางธนาคารโลหิต จะสามารถแนะนำ� ตอบขอของใจในการ
ตัดสินใจที่จะบริจาคโลหิตได (เชิงบวก)
3. ทานคิดวาเจาหนาที่ผูใหบริการทางธนาคารโลหิต มีบุคลิกดี เปนมิตร (เชิงบวก)
4. ทานคิดวาจะเกิดความวิตกกังวลใจเมื่อตองรอคอยที่จะรอรับการบริจาคโลหิตเปนเวลา
นานๆ (เชิงลบ)*

คาเฉลี่ยระดับทัศนคติ
ผูเคยบริจาค

ผูไมเคยบริจาค

p-value

4.07 (ดี)

3.98 (ดี)

3.98 (ดี)

3.98 (ดี)

3.98 (ดี)

3.98 (ดี)

3.93 (ดี)
3.86 (ดี)

3.86 (ดี)
3.86 (ดี)

3.86 (ดี)
3.86 (ดี)

ทัศนคติเฉลี่ยโดยรวม ผูที่เคยบริจาคโลหิต X = 3.76 ระดับทัศนคติ ดี		 ผูไมเคยบริจาคโลหิต X = 3.56 ระดับทัศนคติ ดี		 χ2 ==8.0, df = 7, p = 0.33
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ตารางที่ 7 ความรูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต
คาเฉลี่ยระดับความรู

ปจจัยดานความรูความเขาใจในเรื่องการบริจาคโลหิต
1. การบริจาคโลหิตชวยกระตุนใหรางกายผลิตเม็ดโลหิตออกมาชดเชยสวนที่เสียไปทำ�ให
ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
2. ผูที่มีสุขภาพดีสามารถบริจาคโลหิตไดทุก 3 เดือนโดยไมทำ�ใหเกิดอันตรายใดๆ
3. การเจาะปลายนิ้วเพื่อตรวจดูความเขมขนของโลหิตมี ความจำ�เปนและสำ�คัญตอความ
ปลอดภัยของผูบริจาคโลหิต
4. ผูที่จะบริจาคโลหิตไดตองมีอายุระหวาง 17 ป บริบูรณจนถึง 60 ป
5. เราสามารถใชโลหิตของตัวเองเพื่อการผาตัดตนเองไดถามีสุขภาพดี
6. หลังจากบริจาคโลหิตแลวควรดื่มน้ำ�มากๆเพื่อเพิ่มปริมาณของเหลวในรางกาย
7. กอนบริจาคโลหิตหากรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงจะมีผลตอโลหิตที่จะบริจาค
8. การบริจาคโลหิต คือ การสละโลหิตสวนเกินที่รางกายไมจำ�เปนตองใชใหกับผูปวย

ผูเคยบริจาค

ผูไมเคยบริจาค

p-value

1.79 (มาก)

1.74 (มาก)

0.389

1.76 (มาก)
1.56 (มาก)

1.76 (มาก)
1.61 (มาก)

0.860
0.925

1.56 (มาก)
1.43 (มาก)
1.40 (มาก)
0.95 (ปานกลาง)
0.88 (ปานกลาง)

1.56 (มาก)
1.43 (มาก)
1.20 (ปานกลาง)
0.94 (ปานกลาง)
0.67 (นอย)

0.474
0.403
0.128
0.895
0.037

ความรูเฉลี่ยโดยรวม ผูที่เคยบริจาคโลหิต X =1.42 ระดับความรู ดี		 ผูไมเคยบริจาคโลหิต X = 1.34 ระดับความรู ดี		 χ2 = 6.0, df = 5 , p = 0.374
* เปนคำ�ถามเชิงลบซึ่งผูวิจัยไดปรับสเกลการวัดเรียบรอย

กับแนวทางการเพิ่มจำ�นวนผูบริจาคโลหิต ที่ไดรับ 4 ลำ�ดับแรก
คือ การประชาสัมพันธ การจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตในโอกาส
พิเศษ การสงสื่อประชาสัมพันธถึงตัวบุคคล และมอบของที่ระลึก
แกผูบริจาคโลหิต
ผูวิจัยไดนำ�ขอมูลที่ไดจากการศึกษา มาพัฒนารูปแบบนำ�รองใน
การบริการเชิงรุกของงานธนาคารโลหิต เพื่อเพิ่มจำ�นวนโลหิตจาก
บุคลากร โดยการทำ�กิจกรรมลดความกลัวดานจิตใจ ดวยการสราง
บรรยากาศที่ลดความกลัว หรือความเครียด เพิ่มความรูเกี่ยว
กับการบริจาคโลหิต การประชาสัมพันธถึงความตองการใชโลหิต
และดำ�เนินกิจกรรมตามความคิดเห็นจากแบบสอบถาม ในการเพิ่ม
ผูบริจาคโลหิต ดังนี้
1. สัมภาษณ และเผยแพรประสบการณในการบริจาคโลหิต
ของผูที่เคยบริจาคโลหิต
2. ใหความรูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตในเรื่องที่ยังมีความเขา
ใจไมถูกตอง
3. พัฒนารูปแบบการรณรงคบริจาคโลหิตจากบุคลากรใน
เชิงรุก ดังนี้
3.1 ประชาสัมพันธ โดยออกเสียงตามสายเชิญชวนบริจาค
3.2 สงบัตรอวยพรวันเกิด พรอมเชิญชวนบริจาคโลหิต
3.3 จัดทำ�โครงการ รวมใจถวาย 80 ลานความดีเพื่อพอ
			 ดวยการใหและบริจาคโลหิต พรอมมอบของที่ระลึก
			 ใหแกผูบริจาคโลหิต
3.4 จัดอบรมฟนฟูความรูดานการบริการโลหิต
จากนั้นเก็บขอมูลจำ�นวนผูบริจาคโลหิตของบุคลากรโรงพยาบาล
พานและวิเคราะห เปรียบเทียบในชวงเดือนพฤศจิกายน 2550 ถึง
เดือนมกราคม 2551 ผลของการดำ�เนินการดังกลาว ในระยะเวลา

3 เดือนพบวา สามารถเพิ่มจำ�นวนผูบริจาคโลหิตรายใหมในกลุม
บุคลากรของโรงพยาบาลพานไดจำ�นวน 20 คน จากเดิมซึ่งมีเพียง
3 คน เปนผลจากกิจกรรมการสงบัตรอวยพรวันเกิดพรอมเชิญชวน
บริจาคโลหิต 6 คน และกิจกรรม 80 ลานความดีเพื่อพอดวย
การบริจาคโลหิต 16 คน
วิจารณ
ผลการวิเคราะหขอมูลลักษณะสวนบุคคลของบุคลากรซึ่ง
ประกอบดวยผูที่เคยบริจาคโลหิต และไมเคยบริจาคโลหิต มีความ
แตกตางในปจจัยเรื่อง เพศ และน้ำ�หนัก กลาวคือ กลุมผูที่เคยบริจาค
โลหิต เปนเพศชายและมีน้ำ�หนักผานเกณฑการบริจาคโลหิต สูงกวา
กลุมที่ไมเคยบริจาคโลหิตอยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ อินทิรา บางสุวรรณ8 และพวงทอง
เครือมังกร9 โดยธรรมชาติแลว เพศหญิงจะเปนเพศที่มีจิตใจ
ละเอียดออน และมีความรูสึกกลัวมากกวาเพศชาย จึงเปนเหตุผลที่
พบวาผูบริจาคโลหิตสวนใหญ เปนเพศชายมากกวาเพศหญิง หากมี
การรณรงคการบริจาคโลหิตในกลุมเพศหญิงใหมากขึ้นก็จะสามารถ
เพิ่มจำ�นวนการบริจาคโลหิตขึ้นได และยังไดโลหิตที่มีความเสี่ยง
ของโรคติดเชื้อนอยลง10
ผลการศึกษาสถานภาพการเปนผูบริจาคโลหิตในกลุมผูที่เคย
บริจาคโลหิต รอยละ 56.9 เปนผูบริจาคโลหิตอยูแลว และยังจะ
บริจาคโลหิตตอไป รอยละ 41.7 เปนผูที่เคยบริจาคโลหิตแตเลิก
บริจาคแลวเนื่องจากมีปญหาทางดานสุขภาพ และพบวารอยละ
1.4 เปนผูบริจาคโลหิตแตกำ�ลังคิดจะเลิกบริจาคโลหิต ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากปญหาสุขภาพ เพราะผูที่เคยบริจาคโลหิตมีปญหาสุข
ภาพถึงรอยละ 26.4 นอกจากนั้นอาจเกิดจากการที่มีอายุมากขึ้น

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 19 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2552
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นฤมล บุญสนอง และ ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ

เพราะจากขอมูลอายุของกลุมผูที่เคยบริจาคโลหิตสวนใหญ มีอายุ
41-50 ป ถึงรอยละ 36 และมีอายุการทำ�งานมากกวา 20 ป ซึ่งนา
จะเปนบุคลากรรุนแรกๆ ของโรงพยาบาล เพราะโรงพยาบาลพาน
เปดดำ�เนินงานมาเปนระยะเวลา 30 ปแลว แตที่กำ�ลังคิดที่จะเลิก
บริจาคโลหิตนั้น อาจคิดวาทางงานบริการโลหิตหรือโรงพยาบาล
ไมมีปญหาการขาดแคลนโลหิต เนื่องจากไมมีการประชาสัมพันธภาว
การณขาดแคลน และไมมีกิจกรรมหรือโครงการ ที่จะทำ�ใหผูที่
เคยบริจาคโลหิตเปนผูบริจาคประจำ�และยั่งยืน ทั้งนี้หากมีการ
ประชาสัมพันธใหความรูวาสามารถบริจาคโลหิตได ตั้งแตอายุ
17 ปบริบูรณ จนถึงอายุ 60 ป และจัดกิจกรรมรณรงค เชิญชวน
บริจาคโลหิต ก็อาจสามารถชวยเพิ่มจำ�นวนผูบริจาคในกลุมที่เคย
บริจาคโลหิตแตกำ�ลังคิดจะเลิกบริจาคได
เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลของการบริจาคโลหิต ในกลุมผูที่เคยบริจาค
โลหิต ซึ่งเปนเหตุผลดานมนุษยธรรม รอยละ 61.6 คิดวาเปนสิ่ง
ที่ควรทำ�เพราะเปนการชวยเหลือเพื่อนมนุษย เปนการทำ�บุญเพื่อ
เปนการสรางกุศล รอยละ 30.4 บริจาคโลหิตจากการกระตุนของ
สังคมเชน บริจาคเพื่อรวมกิจกรรมการบริจาคโลหิต บริจาคเนื่องจาก
ถูกรองขอโลหิตจากญาติ หรือเพื่อน และการประชาสัมพันธขอรับ
บริจาคโลหิตในภาวะขาดแคลน และบางสวนมีเหตุผลสวนบุคคล
เชน การบริจาคโลหิตมีผลดีตอสุขภาพรอยละ 5.6 ตองการตรวจ
สุขภาพหาการติดเชื้อในเลือด รอยละ 2.5 และตองการของที่ระลึก
และสิทธิประโยชนรอยละ 1.8 (ตารางที่ 3) สอดคลองกับการศึกษา
ของสมโภชน นิปภานนท และคณะ(11) ซึ่งพบวาเหตุผลของการ
บริจาคโลหิตในกลุมนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา
2531 เกิดจากการกระตุนจากสังคม เชน บริจาคโลหิตเนื่องในการ
จัดกิจกรรมในโอกาสพิเศษ และการประชาสัมพันธการขาดแคลน
โลหิตจากคลังเลือดรอยละ 44.60 รองลงมาเปนเหตุผลดานมนุษยธรรม คือ บริจาคโลหิตเพื่อเปนการกุศล รอยละ 31.46 ตางจาก
การศึกษาของ M.A.Olaiya และคณะ12 พบวากลุมนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย Lagos State University Teaching Hospital
(Lasuth) ประเทศไนจีเรีย สวนใหญบริจาคโลหิต เพราะมีเหตุ
ผลสวนตัว คือ ตองการสิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาล ในการ
ศึกษาบุคลากรที่เคยบริจาคโลหิตของโรงพยาบาลพาน รอยละ
2.5 บริจาคโลหิตเนื่องจากตองการตรวจสุขภาพหาการติดเชื้อใน
เลือด ซึ่งเปนทัศนคติที่ไมถูกตอง เพราะสงผลตอคุณภาพ และ
ความปลอดภัยของโลหิตที่ไดรับ ระบบการบริการรักษาพยาบาล
ควรมีแนว ทางใหมีชองทางแกผูที่ยังไมมีอาการปวย แตตองการ
ตรวจหาการติดเชื้อ ไวรัสเอดส หรือไวรัสตับอักเสบ สามารถขอรับ
การตรวจดังกลาวได และสรางทัศนคติที่ถูกตองเกี่ยวกับการบริจาค
โลหิต โดยมิตองอาศัยชองทางการบริจาคโลหิตเพื่อการตรวจ หา

การติดเชื้อ
ผลการวิเคราะหทัศนคติ ดานความเชื่อเกี่ยวกับผลของการ
กระทำ�(Behavioral believes) พบวามีเพียงความรูสึกกลัว หรือ
เครียดทุกครั้งที่เห็นการบริจาคโลหิต ซึ่งมีความแตกตางกันในทั้ง
สองกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p <0.05) สอดคลอง
กับการศึกษาของ อินทิรา บางสุวรรณ8 ในการวิจัยเรื่อง แรงจูงใจ
ในการบริจาคโลหิตแกหนวยเคลื่อนที่ของศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
สภากาชาดไทย พบวา สาเหตุที่ไมบริจาคโลหิตเกิดจากความกลัว
เชน กลัวการติดเชื้อโรคจากการบริจาคโลหิต กลัวติดโรคเอดส
จากการใชเข็มเจาะโลหิต นอกจากนี้ สมโภชน นิปภานนท และ
คณะ11 พบวาสาเหตุที่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา
2531 ไมบริจาคโลหิตเนื่องจาก กลัวเจ็บรอยละ 30.37 กลัวเข็ม
รอยละ 24.36
ในดานอิทธิพลของจิตใจและสังคม (Social influence:
subjective norm) พบวาบุคลากรทั้งสองกลุมมีทัศนคติที่เอื้อ
ตอการบริจาคโลหิตที่ดี และ จากการเปรียบเทียบปจจัยรายขอ
พบวา ปจจัยที่มีระดับคะแนนทัศนคติมากที่สุดในทั้งสองกลุมตัวอยาง
คือ มีความคิดเห็นวา ชีวิตคนมีความสำ�คัญจึงควรบริจาคโลหิตเพื่อ
ชวยเหลือคนอื่น สวนปจจัยที่มีระดับคะแนนทัศนคตินอยที่สุดใน
ทั้งสองกลุมตัวอยาง คือ การสนับสนุนใหบริจาคโลหิตจากคนรอบ
ขาง จะเห็นวาบุคคลรอบขาง หรือบุคคลในครอบครัวเปนปจจัย
ในการบริจาคโลหิต สอดคลองกับการศึกษาของ สมโภชน นิปภา
นนท และคณะ11 พบวาเหตุผลในการไมบริจาคโลหิตเนื่องจากทา
งบานไมใหบริจาคโลหิตรอยละ 8.54 ทั้งนี้อาจเนื่องจากสังคมไทย
เปนสังคมที่รักครอบครัว พวกพอง เห็นวาการบริจาคโลหิตอาจเปน
อันตราย จึงไมสนับสนุนใหบุคคลใกลชิดซึ่งเปนที่รักบริจาคโลหิต
ผลการศึกษาทัศนคติของบุคลากรตอการบริการของงานธนาคาร
โลหิต (Blood bank service influence) พบวาระดับคะแนน
ทัศนคติสูงสุดในทั้งสองกลุมตัวอยาง คือ มีความเห็นวาผูที่ใหบริการ
ทางธนาคารโลหิตมีทักษะ และความชำ�นาญในการจัดเก็บโลหิต สวน
ทัศนคติที่มีระดับคะแนนต่ำ�สุดในในทั้งสองกลุมตัวอยาง คือ ความ
รูสึกวิตกกังวลเมื่อตองรอคอยบริจาคโลหิตเปนเวลานาน ทั้งนี้อาจ
เนื่องจากมีความคิดวา การบริจาคโลหิตเปนการให และเสียสละ
ควรไดรับการบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ ตลอดจน การบริจาค
โลหิตอาจกอใหเกิดความรูสึกวิตกกังวล และความกลัว ซึ่งอาจเปน
ความรูสึกที่แฝงอยูภายในจิตใจ เมื่อยิ่งรอคอยนานอาจเพิ่มความ
วิตกกังวลในผูที่ไมเคยบริจาคโลหิตมากขึ้น นอกจากนี้การบริจาค
โลหิตในชวงเวลาที่ตองปฏิบัติงาน อาจทำ�ใหกังวลใจวา ถาตองรอ
เปนเวลานาน จะเปนการละทิ้งภาระงานของตนเอง ที่มีคอนขางมาก
และเกรงใจเพื่อนรวมงาน ที่ตองรับภาระงานบริการผูปวยมากขึ้น
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การศึกษาทัศนคติ และปจจัยที่มีผลตอการบริจาคโลหิตของบุคลากรในโรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย
เพื่อเพิ่มจำ�นวนผูบริจาคโลหิต

การศึกษาปจจัยดานความรูเกี่ยวกับการบริจาคโลหิต (Knowledge
influence) พบวาบุคลากรทั้งสองกลุมมีความรูในเรื่องการบริจาค
โลหิตในระดับดี และระดับคะแนนความรูมากที่สุดในทั้งสองกลุม
ตัวอยาง คือ การบริจาคโลหิตชวยกระตุนใหรางกายผลิตโลหิต
ชดเชยสวนที่เสียไป ทำ�ใหระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น สวนระดับ
คะแนนความรูนอยที่สุดของทั้งสองกลุมตัวอยาง คือ การบริจาค
โลหิตคือการสละโลหิตสวนเกินที่รางกายไมจำ�เปน ตองใชใหกับ
ผูปวย และพบวาเปนปจจัยเดียวที่มีความแตกตางกันอยางมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอินทิรา
บางสุวรรณ8 พบวาสาเหตุที่ผูที่ไมเคยบริจาคโลหิตไมมาบริจาค
เนื่องจากขาดความรูความเขาใจบางประการ เกี่ยวกับการบริจาคโลหิต
ดังนั้นการรณรงคใหบุคลากรของโรงพยาบาลพานบริจาคโลหิต
ตองคำ�นึงถึงขอมูลจากการ ศึกษาที่ไดมาดัง 2 ประเด็นที่กลาว
มาขางตน งานบริการโลหิต มีหนาที่จัดหาโลหิตใหเพียงพอตอความ
ตองการใช จากผลการศึกษา ความคิดเห็นในการเพิ่มผูบริจาคโลหิต
บุคลากรทั้งสองกลุมเห็นวา ควรมีการประกาศประชาสัมพันธเชิญ
ชวน (รอยละ 29.31) รองลงมา ควรจัดกิจกรรมเพื่อรณรงคการ
บริจาคโลหิต (รอยละ 26.09) ทำ�สื่อประชาสัมพันธเชิญชวนไปยัง
ตัวบุคคล (รอยละ 22.54) จัดหาของที่ระลึกในการมอบใหแกผูที่
บริจาคโลหิต (รอยละ 22.06) และจากความคิดเห็นในกลุมผูที่
ไมเคยบริจาคโลหิตในเรื่องการบริจาคโลหิต พบวาบุคลากรรอยละ
57.7 ยินดีที่จะบริจาคโลหิตถามีการรองขอ และสาเหตุที่ไมมา
บริจาคโลหิต เนื่องจากไมทราบวาทางโรงพยาบาลตองการโลหิต และ
ไมมีการประชาสัมพันธเชิงรุกจากงานธนาคารโลหิต ขอมูลดังกลาว
แสดงวา งานบริการโลหิตของโรงพยาบาลพานยังไมไดประชาสัมพันธ
และจัดกิจกรรมในการรณรงคบริจาคโลหิตในเชิงรุกเทาที่ควร จึง
ควรพัฒนางานดานประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมใหมีการบริจาค
โลหิตโลหิตเพิ่มขึ้น
จากการทดลองรูปแบบ เพื่อเพิ่มจำ�นวนผูบริจาคโลหิต ในกลุม
บุคลากรของโรงพยาบาลพาน เปนระยะเวลา 3 เดือน สามารถ
เพิ่มผูบริจาคโลหิตรายใหมจากบุคลากรที่ไมเคยบริจาคโลหิตในรอบ
ระยะ 3 ปที่ที่ผานมาไดถึง 20 คน นอกจากการจัดประชาสัมพันธ
สื่อสารวิธีตางๆ โดยงานธนาคารโลหิตเองแลว การจัดตั้งเครือขาย
แนวรวมผูบริจาคโลหิต เพื่อใหผูบริจาคโลหิตประจำ�ใหความรูและ
ถายทอดประสบการณ แกผูที่ไมเคยบริจาคโลหิต เปนอีกวิธีหนึ่ง
ที่ไดผลสัมฤทธิ์สูง ในการเพิ่มผูบริจาคโลหิตรายใหมจากบุคลากร
และประชาชนทั่วๆ ไปไดอีกดวย การปรับกลยุทธงานบริการโลหิต
รูปแบบเชิงรุกแนวใหมเชน การนัดลวงหนาหรือโทรศัพทนัดหมาย
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เวลาที่สะดวกสำ�หรับบุคลากรที่จะมาบริจาคโลหิต รวมทั้งธนาคาร
โลหิตอาจตองประสานงานโดยตรงกับหัวหนาหนวยงาน ในการ
อนุญาตใหใหบุคลากรของหนวยงานบริจาคโลหิตในชวงเวลาปฏิบัติ
งานประจำ� ก็จะเปนมิติใหมของการบริการ การประกาศขอบคุณ
ผูบริจาคโลหิตในที่ประชุมประจำ�เดือนของหนวยงาน รวมถึงจัด
สงบัตรขอบคุณหลังการบริจาคโลหิตจะกอใหเกิดความประทับใจ
และภาคภูมิใจกอใหเกิดความประทับใจ นำ�ไปสูการรักษาผูบริจาค
โลหิตไวอยางตอเนื่อง
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Abstract : Phan hospital is a 120 beds community hospital. The staff includes 220 individuals which of only 3
are regular blood donors. The purposes of this study were to determine the attitudes and factors affecting blood
donation of personnel in Phan Hospital by using questionnaires. The information obtained would assist in strategic
planning to increase blood donors among hospital personnel. The questionnaires were designed to assess personnel
characteristics, attitudes (behavioral believes, social influence/subjective norm, and blood bank service influence),
and knowledge influence. SPSS version 11.5 was used for analysis of all data for percentage, means, chi-square
(χ) 2estimation and stepwise multiple regression analysis. There were 191 completed questionnaires returned for
analysis (86.8% response rate). Seventy two respondents (37.7%) ever donate blood and 119 respondents (62.3%)
never donate blood. Among the experienced blood donors group 56.9% were male and 43.1% were female, 73.6%
of them were healthy. Regarding the unexperienced blood donors group, 24.4% were male and 75.6% were
female, 73.1% of them were healthy, 90.8% weighed > 45 kgs. Gender and weight were statistically significant
differences which the experienced group contained more male and all of them passed the weigh required for
donation (p< 0.05). Overall, average attitudes were at good level among experienced and unexperienced blood
donors, with no statistical significantly different (p > 0.05). However, there was one item of behavioral believes
which was the fear feeling of donating blood and one item of knowledge which the unexperienced blood donors
perceived that donating blood is not loosing spared blood volume; giving statistical significantly different between
the two groups personnel (p< 0.05).
This study also asked for opinions to increase blood donors which four priority strategies were obtained
including: advertising, campaign for donation on special occasions, individual invitation and offering gift for
blood donation. We implemented all four strategies for pilot study. After 3 months period we could recruit 20
new donors from the Phan hospital personnel. Accordingly, the study led to successfully increase the number
of blood donation.
Key Words : l Attitudes and factors l Blood donation l Increasing blood donor
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