
 

แบบรายการประกอบคําขอประเมินผลงาน 
ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 

 

เรื่อง     
   

 ภาวะโลหิตจางของหญิงตัง้ครรภทีม่าฝากครรภใน 
โรงพยาบาล สงเสริมสุขภาพ   ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา 

 

ของ 
 

นางชัชฎา  ประจุดทะเก 
ตําแหนง   พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 6ว. 

ตําแหนงเลขที่ 934 
กลุมการพยาบาล   โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 

ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา กรมอนามัย 
 

เพื่อแตงตั้งใหดํารง 
 

ตําแหนง  พยาบาลวิชาชีพ ระดับ 7วช. 
ตําแหนงเลขที่    934 

กลุมการพยาบาล  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา กรมอนามัย 

 
 



(ก) ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 
1.ชื่อผลงาน      ภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
                             ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
2.ระยะเวลาที่ดําเนินการ  ใชเวลาในการดําเนินงาน 1 ตุลาคม 2549- 30 กันยายน2550 
3.สัดสวนของผลงานในสวนที่ตนเองปฏิบัติ  100 % 
4.ผูรวมจัดทําผลงาน (ถามี)          - 
5.บทคัดยอ 
                    การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาแบบยอนหลัง (Retrospective study)โดยเปน
การศึกษาสถานการณ  ภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ การคลอด และน้ําหนักทารกแรกเกิด ใน
หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภและ/หรือคลอดท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 
นครราชสีมา ตั้งแต 1 ตุลาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 2550  โดยเก็บขอมูลจากเวชระเบียนและ
ทะเบียนฝากครรภของหญิงตั้งครรภ ผลการศึกษา พบวามีหญิงตั้งครรภมาฝากครรภทั้งหมดจํานวน 
136 ราย  จากประวัติการตรวจหาความเขมขนของเลือดครั้งที่1 พบวาหญิงตั้งครรภ จํานวน 43 ราย
(31.61%) มีภาวะโลหิตจาง (โดยใชเกณฑ HCT<33% ตรวจครั้งแรกที่มาฝากครรภ) เมื่อติดตาม
ประวัติการตรวจหาความเขมขนของเลือดครั้งที่2 พบวา คงเหลือหญิงตั้งครรภจํานวน 29 ราย 
(21.32%) ที่ยังคงมีภาวะโลหิตจาง (โดยใชเกณฑ HCT<33% ตรวจที่อายุครรภ 32 สัปดาห)  

ผูวิจัยไดนําประวัติของหญิงตั้งครรภที่มีภาวะโลหิตจางทั้ง 2 คร้ังมาศึกษาพบวา สวนใหญ
อยูในชวงอายุ  30-40 ป (65.5%)  การศึกษาระดับประถมศึกษา(48.30%) อาชีพรับจาง(75.9%) 
รายไดอยูระหวาง 5,000-10,000 บาท (72.4%) จากการศึกษาประวัติการตั้งครรภและการฝากครรภ 
พบวา  สวนใหญเปนการตั้งครรภคร้ังที่ 2 (65.5%)  มาฝากครรภคร้ังแรกในชวงไตรมาสที่ 2 ของ
การตั้งครรภ 13-24 สัปดาห(82.9%)  ผลการตรวจทางหองปฎิบัติการพบวา ผล OF  POSITIVE
จํานวน25 ราย (86.20%) ผล NEGATIVE  จํานวน4ราย (13.80%) ผลการตรวจDCIP  พบวาผล 
POSITIVEจํานวน12 ราย (41.37%) ผล NEGATIVE  จํานวน13ราย (58.63%) ตรวจHb typing พบ 
EAจํานวน9ราย (31.03%)  พบ  EE  จํานวน3ราย(10.34%) พบA2Aจํานวน13 ราย(44.82%) และ 
ไมไดตรวจ Hb typingจํานวน 4 ราย (13.79%) เนื่องจากไมใชคูเสี่ยงตอโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 
3 โรค  
                    ขอมูลดานการคลอด/ภาวะแทรกซอนหลังคลอด/น้ําหนักตัวเด็กแรกเกิด พบวาหญิง
ตั้งครรภที่มีภาวะโลหิตจางจํานวน 29 ราย มาคลอดที่โรงพยาบาลทั้งหมด 29 ราย คิดเปน 100% 
โดย คลอดปกติ(normal delivery) จํานวน 20 ราย(68.96%)ผาตัดคลอดทางหนาทอง (cesarean 
section)จํานวน 6 ราย(20.69%)และใชเครื่องดูดสูญญากาศ(vacuum extraction )จํานวน3ราย 



(10.35%) พบภาวะแทรกซอนหลังคลอด คือตกเลือดหลังคลอดจํานวน 2 ราย ( 6.90 %)  ดาน
น้ําหนักตัวทารกแรกเกิดพบวาน้ําหนักตัวอยูระหวาง  2,500-2,999  กรัมจํานวน 23 ราย ( 79.31 %) 
น้ําหนักตัว 3000 กรัมขึ้นไปจํานวน 6 ราย ( 20.69%) 
                    ขอมูลที่ไดจากการศึกษา ทําใหทราบสถานการณของหญงิตั้งครรภที่มีภาวะโลหิตจาง
ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และนํามาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการจดับริการสงเสริม
สุขภาพและแนวทางการเฝาระวังเพื่อดูแลหญิงตั้งครรภที่มีภาวะโลหติจางในคลินกิฝากครรภตอไป  
 

6.หลักการและเหตุผล 
 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญของประเทศไทย คอื พบได
ตั้งแตรอยละ20-80ของการตัง้ครรภ  อุบัติการณของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภของประเทศ
ไทยพบรอยละ 21.15 โดยพบที่ภาคกลางรอยละ 24.28 ภาคใต รอยละ22.85ภาคเหนือรอยละ 17.43
และภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื รอยละ 17.83                                                                                                                    

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภสงผลกระทบตอสุขภาพของมารดาและทารกจากการศึกษา
ของ พีรพงศ อินทศร(พ.ศ.2545) พบวาทําใหเกิดการคลอดกอนกําหนด (preterm labour) ทารกแรก
เกิดมีน้ําหนกั ตัวนอย ภาวะตกเลือดหลังคลอด และจากการศึกษาที่โรงพยาบาลลําปาง ( พ.ศ.2547) 
พบวาหญิงตั้งครรภที่มีภาวะโลหิตจางตลอดการตั้งครรภมีน้ําหนกัทารกแรกคลอดนอยกวาหญิงที่
ไมมีภาวะโลหติจาง เฉล่ีย 66.0 กรัม และเสีย่งตอการคลอดทารกน้ําหนกันอยกวา 1.29 เทา 

สาเหตุของการเกิดภาวะโลหิตจางในหญงิตั้งครรภ เกิดไดจากหลายสาเหตุ   ไดแก  การ
ขาดสารอาหารที่สําคัญคือ ธาตุเหล็กและโฟเลต การเสียเลือดจากการมีพยาธิปากขอ (Aplastic 
anemia) โรคทางพันธุกรรม เชน ธาลัสซีเมีย โรคเม็ดเลือดแดงแตกงาย รวมไปถึงการตกเลือดกอน
คลอด  นอกจากนี้ ยังพบวาภาวะโลหิตจางอาจมีความสัมพันธกับภาวะอื่นๆ เชน การขาดสารอาหาร
ภาวะเศรษฐานะ ระดับการศึกษา และการฝากครรภที่ไมมีคุณภาพ  
 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที ่ 5 นครราชสีมา ไดใหบริการอนามัยแมและเด็ก
โดยเปดบริการฝากครรภ  ทําคลอด การดูแลหลังคลอด และการสงเสริมพัฒนาการเด็ก 0-5 ป  การ
ปองกันและแกไขภาวะโลหติจางในหญิงตัง้ครรภ  เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยสงเสริมสุขภาพของมารดา
และทารก ดงันั้น ผูวิจยัจงึสนใจศึกษาภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ การคลอด และน้ําหนัก
ทารกแรกเกิด  ในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ขอมูลที่ไดจากการศกึษา จะถูกนํามาวิเคราะหเพื่อ
เปนแนวทางในการจัดบริการสงเสริมสุขภาพในคลินิกฝากครรภตอไป   
                       
 
                                                                                                                                                                                         



7.  วัตถุประสงค 
เพื่อศึกษาสถานการณภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ ที่มาฝากครรภโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพ ศูนยอนามัยที่5 นครราชสีมา    
 

8.  วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน 
            1.  วิธีการศึกษา 

การวิจยัคร้ังนี้ เปนการศึกษาแบบยอนหลัง (Retrospective study)  ภาวะโลหิตจางของหญิง
ตั้งครรภ การคลอด และน้ําหนกัทารกแรกเกดิ ในหญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภและ/หรือคลอดที่
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามยัที ่ 5 นครราชสีมา ตั้งแต 1 ตลุาคม 2549 ถึง 30 กันยายน 
2550  โดยเก็บขอมูลจากเวชระเบยีนและทะเบยีนฝากครรภของหญิงตั้งครรภ  โดยขอมูลภาวะ
โลหิตจางรวบรวมไดจากทะเบียนฝากครรภ ขอมูลการคลอดและน้ําหนักทารกแรกเกิด รวบรวมได
จากเวชระเบยีนของหญิงตั้งครรภที่มาคลอด ตั้งแต 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549- 30 กันยายน พ.ศ. 2550 

2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
1.แบบฟอรมบันทึกและวิเคราะหขอมูลและยอนหลัง 
2.ขอมูลของหญิงตั้งครรภจากใบ รบ 1ต 05  
3.สมุดบันทึกการคลอด 
4.บันทึกผลการตรวจทางหองปฏิบัติการสําหรับ LAB ANC 
3. การวิเคราะหขอมูล 

        ขอมูลทั่วไปใชสถิติเชิงพรรณนา คาเฉลี่ย รอยละ 
 

9.ขอบเขตงาน 
เปนการศึกษาภาวะโลหิตจางของหญิงตั้งครรภ การคลอด และน้ําหนักทารกแรกเกิด ใน

หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภและ/หรือคลอดที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 
นครราชสีมา ตั้งแต 1 ตุลาคม 2549-30กันยายน 2550 
 
 
 
 
 
 
 



10.   ผลการดําเนินงาน/ผลการศึกษา 
                    ผลการศึกษาตั้งแต 1 ตุลาคม 2549-30กันยายน 2550 พบวามีหญิงตั้งครรภมาฝากครรภ
จํานวน 136 ราย แสดงรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 1  แสดงสถานการณภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ 
 

หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภ จํานวน(N= 136) รอยละ 
1.หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภ 136 100 
2.หญิงตั้งครรภที่มีภาวะโลหิตจาง   Hct.  <33mg% 29 21.32 
    Hct.   <33mg% ครั้งที่ 1 43 31.6 
    Hct. . <33mg%  ครั้งที่ 2 44 32.4 
 

ผลจากการศึกษาพบวา หญิงตั้งครรภที่มาฝากครรภทั้งหมด 136 ราย เมื่อตรวจหาความ
เขมขนของเลือดครั้งที่ 1 เมื่อมาฝากครรภคร้ังแรก พบวา 43 ราย (31.61%)มีภาวะโลหิตจาง เมื่อ
ตรวจหาความเขมขนของเลือดครั้งที่ 2 ที่อายุครรภ 32 สัปดาห พบวา 44 ราย(32.4%)มีภาวะโลหิต
จาง และในจํานวนนี้เปนหญิงตั้งครรภที่มีภาวะโลหิตจางทั้ง 2  คร้ังจํานวน 29 ราย (21.32%)   
 

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลทั่วไปของหญิงตั้งครรภที่มีภาวะโลหิตจาง 
 

หญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะโลหิตจาง จํานวน(N=29 ) รอยละ 
1.อายุ    
    นอยกวา 20 ป 1 3.4 
    20-30 ป 9 31 
    30-40 ป 19 65.5 
    40 ป ขึ้นไป - - 
2.การศึกษา        
    ประถมศึกษา 14 48.3 
    มัธยมศึกษา 11 37.9 
    ปริญญาตรี 1 3.4 
    สูงกวาปริญญาตรี 3 10.3 

 
 



หญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะโลหิตจาง จํานวน(N=29 ) รอยละ 
3.อาชีพ        
    รับจาง 22 75.9 
    รับราชการ/รัฐวิสาหกจิ - - 
    แมบาน 5 17.2 
    คาขาย     2 6.9 
4.รายได        
    ต่ํากวา 5,000.-บาท 5 17.2 
    5,000-10,000.-บาท 21 72.4 
    10,001-15,000.-บาท 1 3.4 
    15,001-20,000.-บาท 2 6.9 
    มากกวา 20,000.-บาท - - 

 

จากตารางพบวา ชวงอายุที่พบภาวะโลหิตจางมากที่สุด คือชวงอายุ 30-40 ป (65.5%) 
การศึกษาระดับประถมศึกษา (48.30%)  อาชีพรับจาง(75.9%)  รายไดอยูระหวาง 5,000-10,000 บาท
(72.4%) 
 

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลดานการตั้งครรภและการฝากครรภของหญิงตัง้ครรภที่มีภาวะโลหิตจาง 
 

หญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะโลหิตจาง จํานวน(N=29 ) รอยละ  
1.จํานวนครั้งของการตั้งครรภ      
    ครรภที่ 1 3 10.3 
    ครรภที่ 2 19 65.5 
    ครรภที่ 3 4 13.8 
    ครรภที่ 4 ขึ้นไป 3 10.3 
2.อายุครรภทีม่าฝากครรภคร้ังแรก     
    1-12 สัปดาห 2 6.9 
    13-24 สัปดาห 24 82.9 
    25-36 สัปดาห 3 10.3 
    มากกวา 36 สัปดาห 0 0 



จากตาราง พบภาวะโลหิตจางมากที่สุดในหญิงตั้งครรภ ครรภที่ 2(65.5%) โดยกลุมหญิง
ตั้งครรภที่มีภาวะโลหิตจางสวนใหญมาฝากครรภคร้ังแรก ในชวงไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ 
(อายุครรภ13-24 สัปดาห) (82.9%) 

 

ตารางที่ 4 แสดงขอมูลการตรวจ  OF ของหญิงตั้งครรภที่มีภาวะโลหติจาง 
 

ผลการตรวจ  OF จํานวน(N=29 ) รอยละ  
    POSITIVE 25 86.20 
    NEGATIVE 4 13.80 

  

จากตาราง พบผลการตรวจ OF POSITIVE จํานวน25 ราย (86.20%) ผล OF NEGATIVE  
จํานวน 4 ราย (13.80%)  
 

ตารางที่ 5 แสดงขอมูลการตรวจ  DCIP  ของหญิงตั้งครรภที่มีภาวะโลหิตจาง 
 

ผลการตรวจ  DCIP   จํานวน(N=29 ) รอยละ  
    POSITIVE 12 41.37 
    NEGATIVE 13 58.63 

 

จากตาราง พบผลการตรวจDCIP POSITIVEจํานวน12 ราย (41.37%) ผล NEGATIVE  
จํานวน 13 ราย (58.63%) 
 

ตารางที่6  แสดงขอมูลผลการตรวจ Hb typing ของหญิงตั้งครรภที่มีภาวะโลหิตจาง 
 

ผลการตรวจ Hb typing จํานวน(N=22 ) รอยละ  
    EA 9 40.90 
    EE 3 13.63 
   A2A 13 59.09 

 

จากตาราง ตรวจHb typing 22 ราย พบ EA จํานวน 9 ราย(31.03%)  พบ EE จํานวน 3 ราย
(10.34%)  พบ A2A จํานวน 13 ราย(44.82%)  และไมไดตรวจ Hb typing จํานวน 4 ราย(13.79%) 
เนื่องจากไมใชคูเสี่ยงตอโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง 3 โรค 
 
 



ตารางที่ 7 แสดงประวัติการรับยาบํารุงของหญิงตั้งครรภที่มีภาวะโลหิตจาง 
 

หญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะโลหิตจาง จํานวน(N=29 ) รอยละ  
1.ประวัติการรบัยาบํารุง   
    รับยา 29 100 
    ไมไดรับยา 0 0 
2.ความตอเนื่องในการรับยาบํารุง   
    รับยาตอเนือ่ง 23 79.31 
    ไมไดรับยาตอเนื่อง 6 20.69 

 

จากตาราง พบวาหญิงตั้งครรภที่มีภาวะโลหิตจางทั้ง 2 คร้ังมีประวัติรับยาบํารุงทั้งหมด 29 
ราย(100%) และรับยาตอเนือ่งจํานวน 23 ราย (79.31%) 
 

ตารางที่ 8 แสดงประวัตกิารคลอดของหญิงตั้งครรภที่มีภาวะโลหิตจาง มาคลอดที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ 
 

หญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะโลหิตจาง จํานวน(N=29 ) รอยละ  
1.หญิงตั้งครรภที่มีภาวะโลหิตจาง     
    คลอดที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 29 100 
2.ประวัติการคลอด   
    คลอดปกติ 20 68.96 
    ผาตัดคลอดทางหนาทอง 6 20.69 
    ใชเครื่องดูดสูญญากาศ 3 10.35 
    ใชคีมคลอด 0 0 
3.ภาวะตกเลือดหลังคลอด   
    มีภาวะแทรกซอน 2 6.90 
    ไมมีภาวะแทรกซอน 27 93.10 

   

  จากตาราง พบวาหญิงตั้งครรภที่มีภาวะโลหิตจางจํานวน 29 รายมาคลอดที่โรงพยาบาล
ทั้งหมด 29 ราย คิดเปน 100%โดย คลอดปกติ(normal delivery) จํานวน 20 ราย(68.96%) ผาตัด
คลอดทางหนาทอง (cesarean section)จํานวน 6 ราย(20.69%)  และใชเครื่องดูดสูญญากาศ(vacuum 



extraction )จํานวน 3 ราย(10.35%)  พบภาวะแทรกซอนหลังคลอด คือตกเลือดหลังคลอด 2 ราย      
( 6.90 %)   
 

ตารางที่ 9 แสดงน้ําหนักทารกแรกเกดิของหญิงตั้งครรภที่มีภาวะโลหติจาง 
 

 น้ําหนักทารกแรกเกิด จํานวน(N=29 ) รอยละ  
นอยกวา 2,500 กรัม 0 0 
2,500-2,999 กรัม 23 79.31 
3,000 กรัมขึ้นๆไป 6 20.69 

 

  จากตาราง พบวา หญิงตั้งครรภที่มีภาวะโลหิตจาง จํานวน 23 ราย (79.31)คลอดทารก
น้ําหนักแรกเกิดอยูระหวาง  2,500-2,999  กรัม  มี 6 ราย(20.69%) คลอดทารกน้ําหนักแรกเกิด    
3000 กรัมขึ้นไป  
                                

  10.  การนําไปใชประโยชน 
               ขอมูลที่ไดจากการศึกษา ทําใหทราบสถานการณของหญิงตัง้ครรภที่มีภาวะโลหิตจางใน
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ซ่ึงมีมากถึงรอยละ 21.32 และในจํานวนนี้ รอยละ 79.31 คลอดทารก
น้ําหนกันอยกวา 3000 กรัม จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยไดนาํมาเปนขอมูลพื้นฐานในการจัดบริการการ
ดูแลหญิงตั้งครรภ เพื่อปองกันและแกไขภาวะโลหิตจาง ดังนี ้

1. จัดโปรแกรมการใหสุขศึกษาเกี่ยวกับภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภและอาหารเสริม
ธาตเหล็ก   

2. เปดโอกาสใหหญิงตั้งครรภไดแลกเปลีย่นเรียนรูเกีย่วกับการปฏิบัติตัวในขณะตั้งครรภ 
โดยเฉพาะการรับประทานอาหารเสริมธาตุเหล็ก  

3. จัดทําคูมือเกีย่วกับอาหารเสริมธาตุเหล็กและจัดเมนูอาหารตัวอยางสําหรับหญิง
ตั้งครรภ 

4. ติดตามการกนิยาเสริมธาตุเหล็กของหญิงตั้งครรภอยางตอเนื่อง 
5. เฝาระวังภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภทุกราย โดยเฉพาะกลุมเสี่ยง เชน กลุมหญิง

ตั้งครรภ ครรภที่ 2 ขึ้นไป การศึกษาระดับประถมศึกษา รายไดนอย    
 

 
 
 



 
11. ความยุงยากในการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค 

       การทบทวนรายงานจากเอกสารพบวาขอมูลของหญิงตั้งครรภจากใบ รบ. 1ต 05 มีการ 
บันทึกขอมูลไมครบถวน ยังขาดในสวนขอมูลเกี่ยวกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ขอมูลการ
คลอด ทําใหตองมีการสบืคนขอมูลเพิ่มเติมจากสมุดทะเบียนคลอดจากระบบ LAN ของ
โรงพยาบาล และสมุดบันทึกผลการตรวจทางหองปฏิบัติการสําหรับหญิงตั้งครรภจากหองเวช
ศาสตรชันสูตร ซ่ึงตองใชเวลาในการคนหาขอมูลเพิ่มขึ้น 
 

12.ขอเสนอแนะ/วิจารณ 
1. การบันทึกขอมูลในใบ รบ 1ต. 05  ควรมีการเก็บขอมูล/บันทึกขอมูลใหสมบูรณมาก 

     ขึ้นโดยเฉพาะในสวนของการติดตามการคลอดใหครบถวน เพิ่มเตมิวันที่คลอด และผูที่ไมได 
     คลอดที่โรงพยาบาลควรติดตามขอมูลและบันทึกรายงานทุกราย 

2. ขอมูลผลการตรวจทางหองปฏิบัติการควรบันทึกใหครบถวน/เพิ่มชองในการบันทกึขอ 
   มูลเพื่อเตือนความจําของผูปฏิบัติงานเพราะขอมูลทุกสวนมีความสําคัญสําหรับผูรับบริการและ  
    ความจําเปนในการสืบคนขอมูลในการคนควาวจิัยเร่ืองอื่นๆตอไป 

3. ขอมูลบางสวนยังไมเปนไปตามการทบทวนวรรณกรรม เชน ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้ง 
   ครรภสงผลกระทบทําใหทารกแรกเกิดมีน้ําหนักตัวนอย สวนหนึ่งคงเปนเพราะกลุมตัวอยางยังมี 
  จํานวนนอยควรมีการทบทวนมากขึ้นโดยเพิ่มจํานวนปที่ศึกษาเปน 3-5 ปยอนหลัง 

13. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ พญ.นงนชุ ภัทรอนันตนพ รองผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 นางสาวนพวรรณ หมืน่นอย พยาบาลวิชาชพี 7 วช. ทีก่รุณาเปนที่ปรึกษา
เปดโอกาสใหปฏิบัติงาน ขอขอบคุณนายธีรสุวัฒน กาญจนวรศรี ทีช่วยวิเคราะหสถิติ ตลอดจน
เจาหนาที่ของโรงพยาบาลในแผนกฝากครรภทุกๆทาน ที่ใหความรวมมือทําใหการดาํเนินงานครั้งนี้
สําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี
 

14. เอกสารอางอิง 
 

1. เฉลียว  สัตตยานามัยและคณะ.  ภาวะโลหิตจางในหญงิตั้งครรภ   ความชุกและสาเหตุรพศ.
สุรินทร:วารสารศูนยอนามยัที่ 5 ปที 1 ฉบับที่ 1.2549 

2. พรทิพา  ทองไกรแสน. ปจจัยที่มีผลตอการจําแนกภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิง
ตั้งครรภจ.นครปฐม: มหาวทิยาลัยมหดิล.2542 



3. ประเทือง เหล่ียมพงศาพุทธิ และคณะ.ผลของภาวะโลหิตจางในหญงิตั้งครรภตอน้าํหนักทารก
แรกคลอดเมื่อครรภครบกําหนดที่โรงพยาบาลลําปาง:วารสารวิชาการสาธารณสุข ปที 13,ฉ.4 
(กรกฎาคม-สิงหาคม 2547) ,หนา 559-556 

4. บวร งามศิริอุดม .การตายของมารดาในประเทศไทย : สํานักสงเสริมสุขภาพ กรมอนามัย.2550 
5. อุษา  รัตนพันธ และบุญแสง  บุญอํานวยกจิ.การศึกษาการพัฒนารูปแบบการดูแลปองกันภาวะ   

โลหิตจางในหญิงตั้งครรภ 
6. สินีนาฏ กุศลจริยา. ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ: วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัย

ส่ิงแวดลอมปที่ 22 ฉบับที1.2542 
7. S SIFAKIS , G PHARMAKIDES. Anemia in Pregnancy : Annal Of The Newyork Academy 

Of Science.2000 
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