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สถานการณและผลการรักษาภาวะโลหิตจางในคลินิกสุขภาพเด็กดี
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา
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โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา

บทคัดยอ

 ความเปนมา :  ภาวะโลหิตจางในเด็กปฐมวัย (0 - 5 ป) เปนปญหาสําคัญทางสาธารณสุข 

สาเหตุสวนใหญของโลหิตจางในเด็กเกิดจากการขาดธาตุเหล็ก สงผลใหเด็กเติบโตชา ออนเพลีย 

เฉื่อยชา สมาธิสั้น ความสามารถในการเรียนรูลดลงและที่สําคัญเปนสาเหตุสําคัญของการพรอง

ทางสติปญญาท่ีปองกันได เปนอุปสรรคสําหรับการพัฒนาเด็กใหเติบโตเต็มศักยภาพ มีสุขภาพดี

และมีเชาวนปญญาที่พรอมเติบโตเปนผูใหญที่มีคุณภาพ

 วัตถุประสงค :  ทราบสถานการณ ของภาวะโลหิตจางและผลการรักษาภาวะโลหิตจาง

ดวยยานํ้าธาตุเหล็กในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา

 วิธีการศึกษา : ศึกษาวิจัยเชิงพรรณาแบบภาคตัดขวาง (cross sectional descriptive 

study) โดยเก็บขอมูลจากเวชระเบียนผูปวยนอกของเด็กอายุ 6 เดือน - 1 ป ในคลินิกสุขภาพ

เด็กดี ตั้งแต 1 มกราคม 2555-30 มิถุนายน 2556

 ผลการศึกษา : พบภาวะโลหิตจาง 121 จาก 337 คน คิดเปนรอยละ 35.9 โดยใช

คาความเขมขนของเลือด (Hct) ที่นอยกวา 33 % เด็กที่มีโลหิตจางมีคาเฉลี่ยของ Hct เทากับ 

29 %  คิดเปนเพศชายรอยละ 47.5 เพศหญิง รอยละ 29.3 ปจจัยที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติกับภาวะโลหิตจาง ไดแก เพศชายมากกวาเพศหญิง (Oods ratio 2.38 เทา, P 0.001) 

ทานนมผสมมากกวานมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน (Oods ratio 3.08 เทา,P<0.001) 
เปรียบเทียบเรื่องโภชนาการพบภาวะโลหิตจางสัมพันธกับกลุมเด็กนํ้าหนักตัวตํ่ากวามาตรฐาน

ในทุกชวงอายุและชวงอายุ 6 - 8 เดือน พบนํ้าหนักตัวเกินมาตรฐาน มากกวาชวงอายุอื่นอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (P 0.001) หลังใหการรักษาดวยยาน้ําเสริมธาตุเหล็กเปนเวลา 1 - 2 เดือน 
พบมีการเพ่ิมขึน้ของ Hct รอยละ 87.4  และ Hct เพิม่ขึน้ ≥3% ตามมาตรฐานการรักษาภาวะโลหิตจาง

จากการขาดธาตุเหล็กในเด็ก คิดเปนรอยละ 71.6 แสดงวาเด็กสวนใหญมีภาวะโลหิตจางจาก

ขาดธาตุเหล็กและเด็กที่ใหการรักษาแลว 56 คนคิดเปนรอยละ 58 ยังมีภาวะเม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก 
(คาMCV นอยกวา70 fl ) ซึ่งควรเฝาระวังและตรวจหาสาเหตุของธาลัสซีเมียตอไป



19

 สรุป : สถานการณภาวะโลหิตจางที่พบจัดอยูในความรุนแรงระดับปานกลางตามเกณฑของ

องคการอนามัยโลก บุคลากรทางสาธารณสุขท่ีเกี่ยวของในทุกภาคสวนควรตระหนักถึงความสําคัญ

ของปญหาและนําไปสูการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวอยางจริงจัง  

ในประเด็นการสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเดียวอยางนอย 6 เดือน รวมถึงการจัดบริการ

สุขภาพพื้นฐานที่เหมาะสมในคลินิกเด็กดีคุณภาพอยางตอเนื่องและครอบคลุมในเรื่องการปองกัน 

คัดกรอง และรักษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในเด็ก

คําสําคัญ : โลหิตจาง, เด็กปฐมวัย (0 - 5 ป) การขาดธาตุเหล็ก, ความเขมขนของเลือด ( Hct),

เม็ดเลือดแดงขนาดเล็ก (MCV)
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Anemia: Situation and Results of Treatment Guideline, 
Health Promoting Hospital, Nakhon Ratchasima
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Health Promoting Hospital, Regional Health Promotion Center 5

Abstract
 Anemia is an important public health challenge in the under fi ve year old 
children which potentially worsens their growth retardation, attention defi cits, 
and learning disabilities. While iron defi ciency is the major cause, most of those 
negative health outcomes are preventable. Tackling the issue is therefore 
a key to ensure children to live in all fullness and become assets of the nation.
  This cross sectional descriptive study aims to describe the situation of 
anemia in children and to determine results of treatment guideline for anemia 
in children. Subjects are 337 six-month to twelve-month old children visiting the 
Well Child Clinic of Health Promoting Hospital, Regional Health Promotion Center 5, 
from January 2012 to June 2013. Data were collected from patient profi le cards. 
  Results show that 121 out of 337 children has anemia (35.9%). While the cut 
point of anemic hematocrit is below 33%, average hematocrit of anemic children 
is 29%. Factors associated with anemia are sex, breastfeeding status, and underweight. 
Boys are more likely to be anemic than girls (odd ratio = 2.38). Being fed on breast 
milk substitutes is more odd to anemic than being exclusively breast fed (odd ratio 
= 3.08). Iron supplement is prescribed to all anemic patients and a two month follow-up 
is appointed for post-treatment hematocrit assessment. The rise of hematocrit 
is observed in 87.4% of patients while the optimal 3% rise is achieved in 71.6% 
of patients. Fifty-eight percent of post treatment patients still possesses a microcytic 
red blood cell profi le. 
 Iron defi ciency is a predominant cause and is proofed by rising of hematocrit 
after treatment. Therefore, to solve the anemia problem effectively, an integral 
health promotion model should be implemented. There are awareness of healthcare 
personnel, compliance to Family Love Bonding Hospital standard, the promotion 
of exclusive breast-feeding, and quality healthcare. Moreover, the Well Child Clinic 
should vigorously provide prevention, surveillance, screening and treatment 
of anemia in children.
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