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 การใหคำาปรึกษาแกผูบริจาคโลหิตเปนกระบวนการที่จำาเปนใน

การรับบริจาคโลหิต เนื่องจากเปนการใหขอมูล ความรู และแนว

ปฏิบัติ เพื่อใหผูบริจาคไดใชประกอบการตัดสินใจในการบริจาค

โลหิต การเตรียมตัวกอนการบริจาคโลหิต และการปฏิบัติตัวใหมี

สุขภาพดีอยางสม่ำาเสมอหลังการบริจาคโลหิต เพื่อการบริจาคโลหิต

อยางตอเนื่องโดยไมมีปญหาโลหิตจาง การใหรับทราบวามีการตรวจ

อะไรบางในโลหิตบริจาค การแจงผลการตรวจโลหิตทั้งกอนและหลัง

การบริจาค รวมทั้งการปฏิบัติตัวเมื่อพบวาผลเลือดผิดปกติหรือการ 

สงตอไปรักษาที่โรงพยาบาลตอไป

 การใหการปรึกษา  เปนการสนทนาระหวางผูบริจาคโลหิตกับ

ผูที่ใหการดูแล โดยมีความไววางใจวาสิ่งที่บอกเลาจะถูกเก็บเปน

ความลับ การใหขอมูลของผูใหการดูแล เพื่อใหผูบริจาคมีความ

รูและความเขาใจพอที่จะตัดสินใจไดวาควรจะดำาเนินการตอไปอยาง

ไร เกี่ยวกับปญหาที่กำาลังเผชิญอยู หรือความไมเขาใจ ความวิตก

กังวลหรือสิ่งที่เชื่อกันมาผิดๆ หากเปนการใหการปรึกษาที่เกี่ยวกับ

การติดเชื้อ HIV จะมีการประเมินความเสี่ยงของการแพรเชื้อ และ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อการปองกันไมใหแพรเชื้อไป

สูผูอื่น

 การใหขอมูลกอนการบริจาคโลหิต อาจใชสื่อเปนบทความและ

คำาอธิบายแกผูประสงคจะบริจาคโลหิต    ซึ่งมักจะทำาเปนกลุมโดย

ฝายผูจัดหาผูบริจาคโลหิต และจัดทำากอนการบริจาคโลหิต ขอมูลดัง

กลาวอาจเผยแพรใหโดย ครูผูสอน โดยใชสื่อประชาสัมพันธตางๆ 

และรวมถึงการชี้แจงความจำาเปนในการจัดหาโลหิตที่ปลอดภัย โดย

แจงใหทราบวามีการตรวจโลหิตชนิดใดบาง เชน ตรวจเพื่อดูรอง

รอยการติดเชื้อ HIV และเชื้อ HIV คืออะไร มีวิธีปองกันอยางไร 

หากตรวจพบวามีการติดเชื้อ HIV จะมีขั้นตอนของการดำาเนินการ 

อยางไร รวมถึงการรักษาความลับของขอมูล และถาตองการตรวจ

หาเพียงเชื้อ HIV ควรจะตองไปที่ใดแทนการมาบริจาคโลหิต

 การใหคำาปรึกษากอนการบริจาคโลหิต

 เปนการใหการปรึกษากอนการบริจาคโลหิตแบบตัวตอตัว โดย

อธิบายเกี่ยวกับการตรวจหาเชื้อ HIV และตรวจหาเชื้ออื่นๆ การ

แจงผล และขั้นตอนเมื่อตรวจพบวามีผลบวก การปฏิบัติตัวเพื่อ

หลีกเลี่ยงหรือปองกันการติดเชื้อ HIV ชวยในการใหพิจารณาตน

เองวาเหมาะสมจะบริจาคโลหิตหรือไม หากเพิ่งมีประวัติเสี่ยงเมื่อ

เร็วๆ นี้ และตองการตรวจเลือด ผูใหการปรึกษาสามารถสงตอใหไป

รับบริการที่คลินิกนิรนาม ในรายที่เหมาะสมเปนผูบริจาคโลหิต

ไดใหลงชื่อรับทราบขอมูล และยินยอมบริจาคโลหิต

 การใหการปรึกษาหลังการบริจาคโลหิต

เปนการใหการปรึกษาหลังการบริจาคโลหิตและการสงตอเพื่อ

การดูแลรักษา ทำาเปนรายๆ เฉพาะตัว มีการแจงผลตางๆ ที่ตรวจ

พบวาผิดปกติ เชน ผลตรวจเชื้อ HIV ควรแจงดวยวาจา สำาหรับ

การติดเชื้อชนิดอื่นๆ อาจแจงทางจดหมายไปยังสถานที่ที่ผูบริจาค

ไดแจงไว  ซึ่งจะรวมถึงคำาแนะนำาใหหลีกเลี่ยงการแพรเชื้อไปสูผูอื่น 

และแนะนำาหนวยงานที่ควรใหสมาชิกครอบครัวไปรับการปรึกษา

และตรวจเลือด ซึ่งอาจไดรับการชวยเหลือ และอาจไปพบผูอื่นที่

ติดเชื้อ HIV เหมือนๆ กัน เมื่อแจงผลการตรวจเลือดแลวควร

ใหเวลากับผูติดเชื้อไดซักถามในชวงนี้ เพราะอาจมีผลกระทบ 

อยางมากตออารมณและจิตใจอยางกระทันหัน แมจะพอทราบขั้น

ตอนตางๆ ในการรับรูผลบางแลวก็ตาม  การตรวจจากขอมูลและ

การปรึกษาที่ไดรับกอนการบริจาค จึงควรดำาเนินการโดยเจาหนา

ที่ที่ไดรับการฝกอบรมมาโดยเฉพาะ

ในกรณีที่พบวามีปญหาสุขภาพ ธนาคารเลือดมีหนาที่ที่จะตอง

ดูแลผูบริจาคโลหิต ดังนั้นตองทำาใหมั่นใจวาไดจัดใหมีบริการ

แกผูบริจาคโลหิต ซึ่งตามสถิติขององคการอนามัยโลกมีผูบริจาค

อยางนอยประมาณ 7 ลานคนที่ถูกปฏิเสธในแตละป และประมาณ 

1 ลานรายที่ถูกคัดออกเนื่องจากมี transfusion transmissible 

infections (TTI) ซึ่งชี้บงวามีความจำาเปนตองใหการศึกษาและ

คำาปรึกษา ตั้งแตกอนลงทะเบียนเปนผูบริจาคโลหิต

การใหคำาปรึกษามีความสำาคัญ เมื่อผูบริจาคถูกตรวจพบวาไมมี

คุณสมบัติที่จะบริจาคโลหิตได การถูกงดชั่วคราวอาจทำาใหผูบริจาค

เสียขวัญ และหมดกำาลังใจและมักจะไมกลับมาบริจาคอีก

สำาหรับการใหคำาปรึกษาเมื่อบริจาคโลหิตแลวมีความสำาคัญ

ในรายที่มีผลการตรวจเลือดที่ไดรับการยืนยันวาบวกสำาหรับ

ผล TTI หรือเมื่อสงสัยวาโลหิตของผูบริจาคนั้นทำาใหเกิดอาการ
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ไมพึงประสงคในผูปวยที่รับโลหิต ทั้งสองกรณีตองการผูปฏิบัติ

งานที่มีความเปนมืออาชีพ และมีความเห็นอกเห็นใจในการใหคำา

ปรึกษาและขอมูล และควรไดรับการดูแลรักษาจากแพทยในรายที่ม ี

ปญหาทางการแพทย

ธนาคารเลือดหรือศูนยบริการโลหิตฯ และผูบริจาคตองมีความ

เขาใจรวมกันวาขอมูลและผลการทดสอบเลือดของผูบริจาคฯ ตอง

ถือเปนความลับ การสัมภาษณและการใหคำาปรึกษา ตองทำาในที่

ซึ่งบุคคลที่ 3 ไมไดยิน การจดบันทึกเกี่ยวกับขอมูลของผูบริจาค

จะตองถูกเก็บไวเปนอยางดีและปลอดภัย เพราะการรักษาความลับ

เปนสิ่งสำาคัญ   เพื่อวาผูบริจาคจะไดบอกความจริงเกี่ยวกับสุขภาพ 

หรือพฤติกรรมเสี่ยงของตน และผูที่ถูกปฏิเสธการบริจาคโลหิตไม 

สมควรตกเปนเหยื่อของสังคมเชนกัน

สหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ

ไดใหแนวทางในการใหการปรึกษาผูบริจาคโลหิตโดยจัดทำาcheck

listขั้นต่ำาไวสำาหรับblooddonorcounselingดังนี้

•	 ไดใหการปรึกษาแกผูที่ถูกปฏิเสธการรับบริจาคโลหิต เนื่อง

จากไมผานเกณฑการคัดเลือก

•	 ไดใหคำาปรึกษาหรือขอมูลเปนเอกสารกอนการบริจาคโลหิต 

ซึ่งเปนการใหความรูเกี่ยวกับการคัดเลือกผูบริจาคโลหิต การตรวจ

โลหิต การใหงดบริจาคโลหิต หรือใหเลื่อนการบริจาคโลหิตออกไป 

และการพิจารณางดบริจาคดวยตนเอง พรอมกับมีแบบสอบถาม

เกี่ยวกับสุขภาพ

- ใหขอมูลเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยในชีวิตประจำาวัน

แกผูบริจาค ในรายที่มีปญหาไมชัดเจน และ/หรือ

แนะนำาใหไปพบแพทย

- ใหกำาหนดเวลาที่แนชัดวาจะกลับมาบริจาคไดเมื่อใด 

ในกรณีที่ตองงดชั่วคราว

- ใหการปรึกษากอนการบริจาคโลหิต เจาหนาที่ควร

สัมภาษณเปนการเฉพาะตัวเพื่อใหมั่นใจวาไดรับ 

และเขาใจในขอมูลที่ให ดูแบบสอบถามไปพรอมกัน 

ใหผูบริจาคมีโอกาสซักถาม และใหมีการลงชื่อใน

ใบรับทราบและยินยอมบริจาคโลหิต  วัดความดัน

โลหิตและฮีโมโกลบิน

- แนะนำาวิธีแกผูบริจาคที่พบวามีฮีโมโกลบินต่ำาใหเพิ่ม

ระดับฮีโมโกลบิน

- สงตอผูบริจาคที่ถูกปฏิเสธ เนื่องจากมีอาการซีดใหไดรับ

การรักษา และทบทวนความถี่ในการบริจาค

- สนับสนุนใหผูที่ถูกใหงดบริจาคโลหิตถาวรไปชักชวน

ใหผูอื่นมาบริจาคโลหิต

•	 ใหขอมูลผูบริจาคโลหิตเกี่ยวกับชนิดการตรวจกรองโลหิต

ที่รับบริจาค และขั้นตอนตางๆ เมื่อพบวาการตรวจใหผลบวกหรือ

ผิดปกติ

•	 ใหการปรึกษาหลังการบริจาคโลหิตแกผูบริจาคทุกคนที่มี

ผลตรวจเลือดเปนบวก ซึ่งการใหการปรึกษาควร

- ทำาดวยความเขาใจและเห็นอกเห็นใจ

- ทำาทันทีที่มีผลตรวจออกมา

- ทำาเปนรายบุคคลโดยเจาหนาที่ที่ไดรับการฝกอบรม

และมีความรู

- ทำาในที่ซึ่งเปนสวนตัว และใหผูบริจาคมั่นใจวาขอมูล

ของเขาจะถูกเก็บเปนความลับ

- อธิบายผลการตรวจโดยเฉพาะที่มีผลกระทบตอ 

สุขภาพของผูบริจาค

- ทำาอยางมีเหตุผลและมีความเขาใจ นำาการสนทนา 

ใหโอกาสและเวลาแกผูบริจาคที่จะถามคำาถามเพื่อ

ใหคลายความสงสัยและความกังวลใจ

- ถามถึงพฤติกรรมเสี่ยง และใหเห็นความสำาคัญของ

การหยุดหรือปองกันพฤติกรรมที่ไมปลอดภัยนั้นๆ

- สงตอผูบริจาคโลหิตนั้นไปพบแพทยผูเชี่ยวชาญที่เหมาะ

สมเพื่อการดูแลรักษาตอไป

- แนะนำาผูบริจาคใหแจงผูสัมผัสโรค ซึ่งอาจกำาลังมีความ

เสี่ยงตอการติดเชื้อ เพื่อไดรับการตรวจและรักษา

เปาหมายและขั้นตอนของการใหขอมูลและการปรึกษาแกผูบริจาค

โลหิต

 - การใหขอมูลกอนการบริจาคโลหิต

  ใหเวลาอธิบายเพื่อใหผูบริจาคเขาใจเกี่ยวกับ HIV โดยมี

เอกสารประกอบ

 - การใหการปรึกษากอนการบริจาคโลหิต

  กำาหนดเจาหนาที่หรืออาสาสมัครที่มีความชำานาญในการ

ใหคำาปรึกษาเกี่ยวกับ HIV ชวยทำาการพิจารณางดบริจาคดวย

ตนเอง โดยใหไปใชบริการตรวจโลหิตที่เหมาะสมแทน

 - การใหขอมูลหลังการบริจาค และการใหการปรึกษา

  มีเจาหนาที่ที่ไดรับการฝกอบรมทำาหนาที่แจงผลการตรวจ

เลือด และใหการชวยเหลือในระยะแรกทันทีที่ทราบผลการตรวจ

เลือด ควรมีเครือขายที่ดีกับบริการสาธารณสุข เพื่อใหแจงผลการ

ตรวจเลือดในกรณีที่ผูบริจาคมารับทราบผลที่ศูนยบริการโลหิตฯ 

ไมได ซึ่งวิธีนี้ไมมีระบบใหปฏิบัติในประเทศไทย

- การสงตอเพื่อติดตาม

การใหการปรึกษา พรอมกับสงตอใหไดรับการดูแลรักษา

ทางการแพทยที่เหมาะสม และติดตามการดำาเนินโรคและผลการ

รักษาเปนระยะๆ
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กระบวนการใหการปรึกษา

1. กระบวนการใหคำาปรึกษามีหลักสำาคัญ ดังนี้

- ใหเวลาใหเพียงพอ

- การยอมรับและเขาใจในความกังวลของผูบริจาคโลหิต

- ความถูกตอง และความชัดเจนของขอมูลที่ใหตองตรง

กันในทุกจุดของการใหบริการ และทั่วทั้งองคกร จึง

ตองมีการปรับปรุงขอมูล และใหการอบรมบุคลากร 

อยางทั่วถึงและสม่ำาเสมอ

2. การรักษาความลับ เปนขอกำาหนดของวิชาชีพและจรรยา

บรรณทางการแพทย ซึ่งทุกคนในองคกรรวมทั้งอาสาสมัคร 

ตองยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอผลการทดสอบเลือด การ

ถูกปฏิเสธและการสงตอเพื่อการรักษา

3. การแจงผลการตรวจ HIV แกผูบริจาคโลหิต

ตองใหผูบริจาคโลหิตแจงความจำานงกอนการบริจาควาตอง

การใหแจงผลการตรวจเลือดหรือไม จึงดำาเนินการแจงเฉพาะผูที่

ตองการ

สำาหรับผูบริจาคที่ยังไมบรรลุนินิภาวะ แตละประเทศควร

มีนโยบายของตนเองวาจะดำาเนินการใหการปรึกษาและขอมูลหลัง

บริจาคอยางไร

ถาใหดีแลวผูบริจาคทุกคนควรไดรับทราบถึงผลการตรวจ

เลือดของตนเองมิฉะนั้นจะสูญเสียโอกาสที่จะไดรับความชวยเหลือ

ในการรักษาและปองกันภาวะตางๆ ที่อาจเกิดตามมา

ในบางประเทศอาจมีระบบเครือขายที่ดีกับการสาธารณสุข

ของประเทศ เพื่อใหผูบริจาคไปรับทราบผลไดสะดวกกวา และมี

บริการใหการปรึกษาและรักษาตอ ณ จุดนั้น ทั้งนี้ขึ้นกับนโยบาย

ของแตละประเทศ  ที่สำาคัญคือ ตองมีการตรวจยืนยันโดยเชิญ

ผูบริจาคมาเจาะเลือดซ้ำาตองไดผลบวกอีก จึงจะแจงผลได

4. การใหการปรึกษาหลังจากที่พบวาผลการตรวจเลือดบวก

หรือยังสรุปไมได (indeterminate) ผลที่ไดควรมาจากการทดสอบ

ที่ไดมาตรฐานตามขอกำาหนดของศูนยบริการโลหิตฯ สำาหรับผลที่

ยังสรุปไมได ตองมีการติดตามตรวจซ้ำาภายหลัง 3 เดือน หรืออาจ

จะนานกวานั้น ควรอธิบายใหหยุดบริจาคโลหิตไปจนกวาจะสรุป

ผลไดวาเปนผลบวกปลอม หรือหยุดถาวรหากเปนผลบวกจริง 

และตองระวังการกระทบกระเทือนตอจิตใจไดเชนเดียวกับผูมี

ผลเลือดเปนบวก

5. ผลกระทบตออารมณ และจิตใจเมื่อทราบวาติดเชื้อ HIV 

ซึ่งจะมีผลอยางมากตอผูบริจาคในทุกๆ ดานของชีวิต ตองมีการ

ประเมินและการเยียวยาที่เหมาะสม รวมทั้งการสงตอเพื่อรับการรักษา

การเฝาระวังและประเมินผล

การบันทึกขอมูลตางๆ ไดแก การพิจารณางดบริจาคดวยตนเอง 

จำานวนผูบริจาคที่ติดเชื้อ จำานวนผูบริจาคที่มีปญหาดานจิตใจ เมื่อ

ไดรับทราบผลตรวจเลือด กระบวนการใดที่มีผลชวยการใหการ

ปรึกษา ทั้งนี้สามารถนำาขอมูลเหลานี้มาวิเคราะห เพื่อหาโอกาส

พัฒนาใหดียิ่งขึ้น ธนาคารเลือดของโรงพยาบาลที่มีการรับบริจาค

โลหิต และศูนยบริการโลหิต ควรกำาหนดการใหการปรึกษาไวใน

นโยบายขององคกร จัดทำาคูมือสำาหรับการใหการปรึกษา ใหการ

ฝกอบรมแกบุคลากร กำาหนดผูรับผิดชอบในการแจงผลการตรวจ

เลือดแกผูบริจาคโลหิต

อาสาสมัครที่ชวยงานในการรับบริจาคโลหิตที่มีความรูและ

ไดรับการฝกอบรมสามารถชวยในการรณรงค   ผูบริจาค โดย

ใหขอมูลและการปรึกษากอนการบริจาค แตไมควรใหมีหนาที่แจง

ผลเลือดโดยเฉพาะที่ผิดปกติแกผูบริจาคเพราะอาจเกิดปญหาผิด

พลาดและควบคุมไดยาก

การสำารวจผูบริจาคโลหิต เพื่อสอบถามความคิดเห็นและใหประเมิน

ผลของกระบวนการตางๆ ที่ผูบริจาคโลหิตไดรับการปฏิบัติ เปนสิ่ง

ที่ควรทำาเปนประจำาทุกปเพื่อเปนขอมูลมาพัฒนางานตอไป

ปจจุบันนี้ในประเทศไทยยังไมมี National Guidelines สำาหรับ

การใหการปรึกษาแกผูบริจาคโลหิต ซึ่งอาจทำาใหปฏิบัติกันหลาย

รูปแบบ ไมเปนเอกภาพ คงเปนหนาที่ของศูนยบริการโลหิตฯ ที่

จะตองเปนองคกรหลักในการจัดทำาตอไป
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