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ผลงานที่เปนผลการดําเนินงานที่ผานมา 
 

1.ชื่อผลงานเรื่อง ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภท่ีมาฝากครรภ                       
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยท่ี 5 นครราชสีมา 
2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ  เดือนสิงหาคม 2552 – ธันวาคม 2555 
3. สัดสวนของผลงานในสวนท่ีตนเองปฏิบัติ  100 % 
4. ผูรวมจัดทําผลงาน(ถาม)ี  
5. บทคัดยอ 

ภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภเปนภาวะผิดปกติของเลือดที่พบบอยที่สุดของหญิงต้ังครรภ   พบวามี
ความเสี่ยงตอการคลอดกอนกําหนด  ทารกเติบโตชาในครรภ   การทราบสาเหตุของภาวะโลหิตจางและปจจัย
เสี่ยงจะสามารถลดภาวะแทรกซอนทั้งตอมารดาและทารกได   
  การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภที่มา 
ฝากครรภที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 วิธีการศึกษาเปนการวิจัยเชิงพรรณาโดยการทบทวน
จากเวชระเบียนยอนหลัง ( Retrospective study  )  ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ หญิงต้ังครรภที่มาฝาก
ครรภครั้งแรกที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมาในชวงเดือนสิงหาคม 2552 - 
ธันวาคม 2555  กลุมตัวอยางสุมตามเกณฑแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 1,039 ราย เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช
แบบบันทึกขอมูลโดยใชการทบทวนจากเวชระเบียนยอนหลัง  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา  โดย
การหาคา  รอยละ   คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติอางอิงใช คาสถิติไคสแควร (Chi-Square) 
  การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภที่ฝากครรภทีโ่รงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ  ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา   โดยศึกษาจากแฟมประวัติและการเก็บขอมูลยอนหลัง  ต้ังแตวันที่ 1 
สิงหาคม พ.ศ.2552  ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2555  พบวาจากมารดาที่ฝากครรภทั้งหมด 1,039 ราย  
พบวารอยละ 71.1  มารดาสวนใหญมีอายุอยูระหวาง 20 – 34 ป  สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย คิดเปนรอยละ 42.5 อาชีพรับจางเปนสวนใหญคิดเปนรอยละ 48.2 สวนใหญมีรายไดรวมของ
ครอบครัวตอเดือนตํ่ากวา 20,000 บาทตอเดือนลงมา   เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลการฝากครรภพบวา 
มารดาสวนใหญเปนการต้ังครรภแรก คิดเปนรอยละ 44.9  รองลงมาคือการต้ังครรภครั้งที่ 2 คิดเปนรอยละ 
35.4  ตามลําดับ  สวนอายุครรภเมื่อมาฝากครรภครั้งแรกพบวารอยละ 50.6 มาฝากครรภในชวงไตรมาสแรก
หรือนอยกวา 12 สัปดาห รองลงมาคือฝากครรภครั้งแรกเมื่ออายุครรภอยูระหวาง 12- 28 สัปดาห  รอยละ 
40.4  และมาฝากครรภครั้งแรกเมื่ออายุมากกวา 28 สัปดาห  แตก็ยังพบวารอยละ 9 มารดามาฝากครรภครั้ง
แรกเมื่ออายุครรภมากกวาหรือเทากับ  28 สัปดาห       

 เมื่อพิจารณาดานภาวะโลหิตจางโดยใชคาฮีมาโตคริต นอยกวา 33 % เปนเกณฑ พบวา  รอยละ 30 
ของหญิงต้ังครรภที่มาฝากครรภเจาะเลือดครั้งแรกมีภาวะโลหิตจาง( ความเขมขนของเลือดนอยกวา 33 % )  
และรอยละ 34.5% มีภาวะโลหิตจางเมื่อเจาะเลือดครั้งที่ 2  พบวามารดาที่ฝากครรภมีภาวะโลหิตจางเพิ่มข้ึน
จากครั้งแรก แมวาจะไดรับยาบํารุงเลือดและใหคําแนะนํารายบุคคลแลวกต็าม สวนการคัดกรองโรคธาลัสซีเมีย
พบวารอยละ36.29 คัดกรองแลวปกติรอยละ 8.55 คัดกรองแลวผิดปกติแตไมไดสงตรวจคัดกรองพาหนะ 
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ธาลัสซีเมีย   เปนพาหนะจํานวน 293 ราย โดยแบงเปน ( รอยละ 15.02 เปนพาหนะธาลัสซีเมียชนิด EA    
รอยละ 1.83 เปนพาหนะธาลัสซีเมียชนิด EE  และรอยละ 9.92 เปนพาหนะธาลัสซีเมียชนิด A2A  ) 

สวนปจจัยที่มคีวามสัมพันธกบัภาวะโลหิตจางจากการเจาะเลือดครั้งที่ 1  และภาวะโลหิตจางจากการ
ความเข็มขนเลือดครั้งที่ 2  พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่  P =  0.05  ไดแก อายุ
ของหญิงต้ังครรภ   ระดับการศึกษาของหญิงต้ังครรภ และ อายุครรภที่มาฝากครรภครั้งแรก     

 
 
6.  บทนํา   
 ภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภเปนภาวะผิดปกติของเลือดที่พบบอยที่สุดในหญิงต้ังครรภ  
สามารถสงผลเสียตอทั้งมารดาและทารก มารดาที่มีภาวะโลหิตจางจะมีความเสี่ยงตอการคลอดกอนกําหนด 
ความสําคัญของภาวะโลหิตจางคือ มารดามักจะพบปญหาการติดเช้ือไดบอย และมีความอดทนตอการเสีย
เลือดขณะคลอดไดนอย ทําใหเพิ่มอันตรายและอัตราการตายของมารดาสูงข้ึน สวนผลตอทารกมักพบรวมกับ
การคลอดกอนกําหนด ทารกแรกคลอดนํ้าหนักนอย ทารกเจริญเติบโตชาในครรภ ทารกเสียชีวิตในครรภ ทําให
เพิ่มอันตรายและอัตราการตายของทารกสูงข้ึน  การทราบสาเหตุของภาวะเลือดจางและปจจัยเสี่ยงจะสามารถ
ลดภาวะแทรกซอน ทั้งตอมารดาและทารกได  
 นอกจากน้ีจากการศึกษาระดับธาตุเหล็กสะสมในรางกายทารก ( Cord ferritin ) พบวาทารกที่
เกิดจากมารดาที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กมีการสะสมของธาตุเหล็ก(Iron stores ) นอย ซึ่งทําให
ทารกมีภาวะเสี่ยงตอการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในวัยทารกเพิ่มข้ึน ในตางประเทศมีรายงาน
ความชุกต้ังแตรอยละ 23 ในประเทศที่พัฒนาแลว จนถึงรอยละ 52 ในประเทศที่กําลังพัฒนา   จากการศึกษา
อุบัติการณภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภของประเทศไทย  พบคาเฉลี่ยรอยละ 21.15  โดยพบที่ภาคกลาง
รอยละ 24.28  ภาคใตรอยละ 22.28   ภาคเหนือรอยละ 17.43  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือรอยละ 17.83   
การศึกษาความชุกของภาวะเลือดจางในสตรีต้ังครรภที่โรงพยาบาลลําปาง ป พ.ศ 2552 โดยรายิน อโรราและ
คณะพบภาวะโลหิตจางในสตรีต้ังครรภรอยละ 22.1  เมื่อใชระดับฮีโมโกลบินนอยกวา 11 g/dl ในขณะที่
เปาหมายกระทรวงสาธารณสุขตองการลดความชุกของภาวะโลหิตจางเหลือเพียงรอยละ 10 สาเหตุภาวะโลหิต
จางในหญิงต้ังครรภไดแก  การขาดสารอาหารจําพวกธาตุเหล็กและกรดโฟลิค การเสียเลือดจากการมีพยาธิ
ปากขอ  โลหิตจางจากอะพลาสติก ( Aplastic Anemia )   โรคทางพันธุกรรม เชน โรคธาลัสซีเมีย โรคเม็ด
เลือดแดงแตกงาย  รวมถึงการตกเลือดกอนคลอด     

จากรายงาน 18 แฟม ของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข พบวาความชุกของ
ภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ โดยใชระดับฮีมาโตรคริตเปนเกณฑพบวา ป 2554 ผล HCT < 33 รอยละ 
18.6  สวนในป 2554 มีแนวโนมเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 32.13 

รอยละของหญิงต้ังครรภที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยวิเคราะหระดับไอโอดีนเปน
เกณฑ ( < 150 ug/L  ) ป 2551-2555 พบดังน้ี รอยละ 18.2 , รอยละ 18.6 , รอยละ 18.4 , รอยละ39.8 
และรอยละ 46.4  ตามลําดับ  ความชุกของภาวะโลหิตจางในประชากรไทยอายุ 15 ปข้ึนไป จําแนกตามภาค 
ป 2551 – 2552 พบวา เพศหญิงมีความชุกที่สูงกวาเพศชายในทุกภาค และพบความชุกใน กรุงเทพมหานคร 
สูงถึงรอยละ 31.7   ภาคอีสาน 25.6 ภาคเหนือ 21.6 ภาคใต 19.5 ภาคกลาง 18.8 ตามลําดับ   
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จากสถิติในงบป พ.ศ. 2547 – 2550 ของงานหองคลอดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที ่5 
มารดาสวนใหญมีระดับความเขมขนของเลือดเพิ่มข้ึนจากครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 (เน่ืองจากหองคลอดใชที่ตรวจ
ความเขมขนของเลือดเปนแบบปนเหว่ียง) หองฝากครรภตรวจโดยสงตรวจทางหองปฏิบัติการ  แตก็ยังมีบาง
รายที่ความเขมขนของเลือดลดลง  ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจที่ศึกษาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโลหิตจาง
ในหญิงต้ังครรภที่มากฝากครรภที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสมีา  เพื่อคนหาขอมูล
และนําขอมูลที่ไดมาวางแผนในการดูแล  ชวยเหลอืและสงเสริมใหหญิงต้ังครรภมีความเขมขนของเลือดใหอยู
ในภาวะปกติต้ังแตต้ังแตครรภจนถึงคลอดบุตร   อันจะสงผลที่ดีทั้งตอตัวมารดาและทารก 
 
 
7. วัตถุประสงค  

เพื่อศึกษา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ ที่มาฝากครรภที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ         

 
 
8.  วิธีการดําเนินงาน/วิธีการศึกษา/ขอบเขตงาน 
 8.1 วิธีการดําเนินงาน  

1.ขั้นเตรียมการ 
1.1ศึกษาเอกสาร  ทบทวนขอมูลและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ 
1.2จัดทําแบบเก็บขอมูลจากเวชระเบียน 
 
2. ขั้นดําเนินโครงการ 
2.1คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จากการทบทวนเวชระเบียน    

ยอนหลังของหญิงต้ังครรภที่มาฝากครรภครั้งแรกที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
  2.2ข้ันตอนการดําเนินงาน 
  1. เก็บขอมูลโดยใชแบบบันทึกขอมูลที่สรางข้ึน 
  2. ตรวจสอบความสมบูรณของเวชระเบียน   
  3. วิเคราะหขอมูล 
  4. สรุปผลและเขียนรายงานการวิจัย 
  5. เผยแพรขอมูลทางวิชาการแกบุคลากรทางดานสาธารณสุขและผูสนใจอื่นๆ  
   
         8.2 วิธีการศึกษา   
ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี คือ หญิงต้ังครรภที่มาฝากครรภที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนย
อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ในชวงเดือนสิงหาคม 2552 ถึง ธันวาคม 2555  
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กลุมตัวอยาง 
  คือ หญงิต้ังครรภที่มาฝากครรภที่ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา ในชวง
เดือนสิงหาคม 2552 ถึง ธันวาคม 2555  จํานวน 1,039  คน 
 
การสุมตัวอยาง 
 วิธีการเลือกกลุมตัวอยางเลือกแบบเฉพาะเจาะจง  ในเวชระเบียนทีมีความสมบูรณ 
 
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี มีดังน้ี  
สวนที่  1  ขอมูลทั่วไปของหญิงต้ังครรภ 
สวนที่  2  ขอมลูเกี่ยวกับการต้ังครรภที่ผานมา 
สวนที่  3  ขอมูลประวัติการฝากครรภปจจุบัน 
 
 
การสรางและพัฒนาคุณภาพเครื่องมือ 
ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนที่ใชในการสรางเครื่องมือการวิจัย ดังตอไปน้ี  

1.ศึกษาเอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ เพื่อเปน
แนวทางในการสรางเครื่องมือ  

2.ผูวิจัยสรางแบบบันทึกขอมูล  
3.เสนอแบบบันทึกขอมูลใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) โดยมี

ผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบ 4 ทาน เปนผูเช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมและเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เน้ือหา  

4.ปรับปรุงแบบสอบแบบบันทึกขอมูลตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 
5.นําแบบบันทึกขอมูลที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try Out) ในเวชระเบียนของหญิงต้ังครรภจํานวน 

30 ราย และนําผลการทดลองมาวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ  
 

         8.3 ขอบเขตงาน 
 การวิจัยน้ีเปนการศึกษาเชิงพรรณาแบบยอนหลัง เพื่อหาปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโลหิตจาง
ในหญิงต้ังครรภ โดยการทบทวนจากเวชระเบียนในชวงเดือนสิงหาคม 2552 – เดือนธันวาคม 2555 จํานวน 
1,039 คน  
 
9.  ผลการดําเนินงาน/ผลการศึกษา 
  การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภที่มาฝากครรภ  ที่โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ  ศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา  โดยศึกษาจากแฟมประวัติและการเก็บขอมูลยอนหลัง  ต้ังแต
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2552  ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2555  พบวาจากมารดาที่ฝากครรภทั้งหมด 1,039 
ราย   พบวารอยละ 71.1  อายุอยูชวงระหวาง 20 – 34 ป สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
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คิดเปนรอยละ 42.5  สวนใหญอาชีพรับจางคิดเปนรอยละ 48.2   สวนใหญมีรายไดรวมของครอบครัวตอเดือน
ตํ่ากวา 20,000 บาทตอเดือนลงมาคิดเปนรอยละ 90.8  (ตารางที่ 1)    
  
ตารางที่ 1 แสดงขอมูลทั่วไปของมารดาต้ังครรภ 
 
ขอมูลทั่วไป จํานวน ( ราย )  

N= 1039 ราย                           รอยละ (%) 

 อายุ ( ป ) 
 - < 20  ป 
 - 20  -  34  ป 

 - ≥ 35 ป 
ระดับการศึกษา 

 - ประถมศึกษา 
 - มัธยมศึกษาตอนตน 
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย 

 - อนุปริญญา/ปวส./ปริญาญาตรีข้ึนไป 
อาชีพ 
      -รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
      -รับจาง 
      -เกษตรกรรม 
      -คาขาย 
      -วางงาน/แมบาน/นักเรียน/
นักศึกษา 
 
รายไดครอบครัว/เดือน(บาท) 
       -  ≤10,000 
       - 10,001-20,000 
       -  20,001- 30,000 
       - 30,001- 40,000 
       - ≥40,001 

 

180 
739 
120 

 
        62 

299 
442 
236 

 
 

122 
501 
 21 

    1,256 
  239 

 
 
 

478 
465 
74 
14 
 8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

17.3 
71.1 
11.5 

 
       6.0 

28.8 
42.5 
22.7 

 
 

11.7 
48.2 
 2.0 
15.0 
23.0 

 
 

 
46.0 
44.8 
 7.1 
 1.3 

       0.8 
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ตารางที่ 2  แสดงขอมูลการฝากครรภของหญิงต้ังครรภ 
 
ขอมูลการฝากครรภ 
 

จํานวน ( ราย )  
N= 1039 ราย                      รอยละ (%) 

 จํานวนการต้ังครรภ 
   -  ครรภแรก 
   -  ครรภที่ 2 
  -   ครรภที่ 3 
  -   ครรภที่ 4 ข้ึนไป 
 
อายุครรภที่มาฝากครรภครั้งแรก 
     - < 12 สัปดาห 
     -  12 – 28 สัปดาห 
     - >   28 สัปดาห 
 
ระดับความเขมขนของเลือด( HCT) 
      HCT ครั้งที่ 1  

- HCT < 33 % 
- HCT  ≥33 % 

       HCT ครั้งที่ 2 
-    HCT < 33 % 

       -    HCT  ≥33 % 

 
466 
368 
165 
 40 

 
 

526 
420 
 53 

 
 
 

312 
727 

 
358 
681 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
44.9 
35.4 
15.9 
  3.8 

 
 

50.6 
40.4 
 9.0 

 
 
 

30.0 
70.0 

 
34.5 
65.6 

 

 

 
เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับขอมูลการฝากครรภพบวา หญิงต้ังครรภสวนใหญเปนการต้ังครรภแรก คิดเปน

รอยละ 44.9  รองลงมาคือการต้ังครรภครั้งที่ 2 คิดเปนรอยละ 35.4  ตามลําดับ  อายุครรภเมื่อมาฝากครรภ
ครั้งแรกพบวารอยละ 50.6 มาฝากครรภในชวงไตรมาสแรกหรือนอยกวา 12 สัปดาห รองลงมาคือฝากครรภ
ครั้งแรกเมื่ออายุครรภอยูระหวาง 12- 28 สัปดาห  รอยละ 40.4    และยังพบวารอยละ 9 มารดามาฝากครรภ
ครั้งแรกเมื่ออายุครรภมากกวาหรือเทากับ  28 สัปดาห  

เมื่อพิจารณาผลความเขมขนของเลือดพบวาหญิงต้ังครรภมีภาวะเลือกจางที่คา HCT < 33 %
เพิ่มข้ึน จากรอยละ 30  เปนรอยละ 34.5  และพบวา มารดาที่มีคา HCT  ≥33 %   ลดลงเมื่อเทียบจากครั้งที่ 
1 กับครั้งที่ 2  จากรอยละ 70  ลดลงเปนรอยละ 65.6  ( ตารางที่ 2 ) 
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ตารางที่ 3  แสดงขอมูลการฝากครรภของหญิงต้ังครรภ จําแนกตามชนิดฮีโมโกลบิน( Hb typing) 
 
ผลการตรวจ  Hb typing  จํานวน ( ราย )  

N= 1039 ราย                รอยละ (%) 

-คัดกรองปกติ 
-คัดกรองปกติแตไมเปนพาหะธาลัศซีเมีย 
-คัดกรองผิดปกติไมมีผลตรวจ Hb typing 
-พาหะธาลัศซีเมียชนิด EA 
-พาหะธาลัศซีเมียชนิด EE 
-พาหะธาลัศซีเมียชนิด A2A 
 

376 
293 
 93 
156 
 19 
102 

 

 

 

36.30 
28.20 
 8.56 
15.02 
 1.82 
 9.92 

 

 
การคัดกรองโรคธาลัสซีเมียพบวา  รอยละ36.29 คัดกรองแลวปกติ  รอยละ 8.55 คัดกรองแลว

ผิดปกติแตไมไดสงตรวจ  คัดกรองพาหนะธาลัสซีเมียแลวเปนพาหนะจํานวน 293 ราย โดยแบงเปน ( รอยละ 
15.02 เปนพาหนะธาลัสซีเมียชนิด EA    รอยละ 1.83 เปนพาหนะธาลัสซีเมียชนิด EE     และรอยละ 9.92 
เปนพาหนะธาลัสซีเมียชนิด A2A  ( ตารางที่ 3 ) 
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ตารางที่  4  แสดงปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโลหิตจางของหญิงต้ังครรภ 
 
ปจจัยที่เก่ียวของ ความเขมขนของเลือดครั้งที่ 1              

<     33 %                ≥33% 

จํานวน(%)       จํานวน(%)              χ 2          df     p- value  
N=312           N=727  

อายุครรภที่มาฝากครรภครั้งแรก 
   -   < 12 สัปดาห 
   -    12 – 28 สัปดาห 
   -   >   28 สัปดาห 
อายุ ( ป ) 
   -< 20  ป 
   - 20  -  34  ป 
   - ≥ 35 ป 
ระดับการศึกษา 

-ประถมศึกษา 
  -มัธยมศึกษาตอนตน 
  -มัธยมศึกษาตอนปลาย 
  -อนุปริญญา/ปวส./ 
      ปริญาญาตรีขึ้นไป 
อาชีพ 
    -รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
    -รับจาง 
    -เกษตรกรรม 
    -คาขาย 
    -วางงาน/แมบาน/นักเรียน/   
จํานวนการตั้งครรภ 
    -ครรภแรก 
    -ครรภที่ 2 
    -ครรภที่ 3 
    -ครรภที่ 4 ขึ้นไป 
รายไดครอบครัว/เดือน(บาท) 
    -  ≤10,000 
    -10,001-20,000 
    -20,001- 30,000 
    -30,001- 40,000 
    - ≥40,001 

 
106 (3.39)            420(57.7) 
162(51.9)        258( 35.5) 
44(14.2)            49(0.68) 
 
77 (24.7)           103(14.2) 
201(64.4)          538(74.0) 
34( 10.9)             86(11.8) 
 
 22(4.05)              40(5.5) 
 97(31.08)           202(27.7) 
125(40.06)          317(43.7) 
  68(21.79)          168(23.1) 
 
 
37 (11.9)              85(11.7) 
146(46.8)           355(48.8) 
7 (2.2)                 14(1.9) 
44(14.1)            112(35.4) 
78(25.0)            161(22.2) 
 
137(49.3)          329(45.3) 
113(36.2)          255(35.0) 
 46(12.7)          119(16.4) 
 16(5.1)              24(3.3) 
 
150(48.1)         328(45.1) 
136(43.6)         329(45.3) 
22(7.1)              52(7.2) 
  3(0.9)              11(1.5) 
  1(0.3)               7(0.9) 

 
 
 
52.229        2     0.000* 
 
 
 
16.905        2     0.000* 
 
 
 
 
7.626           3       0.054 
 
 
 
 
 
 
1.322         4       0.858 
 
 
 
 
2.424      3      0.489 

 

 

 

 

 

2.217      4      0.696 
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ตารางที่  5  แสดงปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโลหิตจางของหญิงต้ังครรภของการเจาะเลือดครั้งที่ 2  
ปจจัยที่เก่ียวของ ความเขมขนของเลือดครั้งที่ 1              

<     33 %                ≥33% 

จํานวน(%)       จํานวน(%)              χ 2          df     p- value  
 
N=358                       N=681 

อายุครรภที่มาฝากครรภครั้งแรก 
   -   < 12 สัปดาห 
   -    12 – 28 สัปดาห 
   -   >   28 สัปดาห 
อายุ ( ป ) 

 -< 20  ป 

 -20  -  34  ป 
 -≥ 35 ป 

ระดับการศึกษา 

 -ประถมศึกษา 
 -มัธยมศึกษาตอนตน 

 -มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 -อนุปริญญา/ปวส./ปริญาญาตรีขึ้นไป 

 
อาชีพ 
  - รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
  - รับจาง 
  - เกษตรกรรม 
  - คาขาย 
  - วางงาน/แมบาน/นักเรียน  
 
จํานวนการตั้งครรภ 
  -ครรภแรก 
  -ครรภที่ 2 
  -ครรภที่ 3 
  -ครรภที่ 4 ขึ้นไป 
รายไดครอบครัว/เดือน(บาท) 
  -≤10,000 
  -10,001-20,000 
  -20,001- 30,000 
  -30,001- 40,000 
  -≥40,001 

 
143(39.9)             383(56.2) 
177(49.5)             243(35.7) 
  38(10.6)                55(8.1) 
 
  81(22.6)              99(14.5) 
240(67.0)             499(73.3) 
 37(10.4 )            83( 12.2 ) 

 
  28(7.8)                 34(4.9) 
113(31.6)             186(27.0) 
135(37.7)             307(45.0) 
  82(22.9)            154(22.6) 
 
 
 

 39(10.9)               83(12.2) 
166 (46.4)            335(49.2) 
    9(2.5)                12(1.8) 
  53(14.8)            103(15.1) 
  91(25.9)            148(21.7) 
 
 
165(46.1)             301(44.2) 
130(36.3)             238(34.9) 
  49(13.7)            116(17.0) 
  14(3.9                  26(3.9) 
 
167(46.6)             311(45.7) 
155(43.3)             310(45.5) 
  30(8.4)                 44(6.5) 
    2(0.6)                 12(6.5) 
    41.1)                    4(0.5) 

 
 
 
        24.987     2      0.000* 

 
 
 
        10.841     2     0.004* 

 
 
 
 
         7.626       3      0.054 
 
 
 

 
 
 
 
         2.781       4      0.595 
 
 
 
 
 
         1.970      3     0.579 
 
 
 
 
 
         4.900      4       0.298 
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        เมื่อพิจารณาปจจัยที่มีความสัมพันธกับความเข็มขนเลือดครั้งที่ 1  และความเข็มขนเลือดครั้งที่ 
2  พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่  P =  0.05  ไดแก  อายุของหญิงต้ังครรภ   
ระดับการศึกษาของหญิงต้ังครรภ   และอายุครรภที่มาฝากครรภครั้งแรก ( ตารางที่ 4 )     
 
9.2  อภิปรายผลการศึกษา 
  การศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโลหิตจางของหญิงต้ังครรภ   พบวาความชุกของภาวะ
โลหิตจางในหญิงต้ังครรภโดยใชระดับคาฮีมาโตคริต ( Hct ) เปนเกณฑ ผล Hct< 33%    พบวาหญิงต้ังครรภ
มีภาวะโลหิตจางเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบจากการเจาะเลือดเมื่อฝากครรภครั้งแรกและเมื่ออายุครรภ  32 สัปดาหจาก
รอยละ 30.0  เปนรอยละ 34.5   และพบวามารดากลุมที่ผล Hct≥ 33%    มีแนวโนมลดลงเมื่อเทียบจากการ
เจาะเลือดเมื่อฝากครรภครั้งแรกและเมื่ออายุครรภ  32 สัปดาหจากรอยละ 70.0 เปนรอยละ 65.6   
สอดคลองกับการรายงาน 18 แฟมของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข  พบวา ความชุก
ของภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภโดยใช ระดับ คาฮีมาโตคริต ( Hct ) เปนเกณฑ   พบวาในป พ.ศ. 2553 
พบคา Hct< 33%    รอยละ 18.6  และในป พ.ศ. 2554  มีแนวโนมเพิ่มข้ึนเปนรอยละ 32.1   แตการศึกษา
ของผองศรี   แสนไชยสุริยาและคณะพบวาหญิงต้ังครรภที่ไดรับการตรวจเลือดหาความเขมขนของเลือดเมื่อมา
ฝากครรภครั้งแรกที่พบวามีภาวะโลหิตจาง จํานวน 181 ราย ไดรับการติดตามเฝาระวัง ดูแลรักษาภาวะโลหิต
จางตลอดการต้ังครรภเมื่ออายุครรภ 32 สัปดาห ไดรับการตรวจเลือดหาความเขมขนของเลือดครั้งที่ 2  พบวา
มีภาวะโลหิตจางลดลงจํานวน 114  รายคิดเปนรอยละ 63.0 
 จากผลการศึกษาพบวาสวนใหญรอยละ 44.9  เปนการต้ังครรภแรกและจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายรอยละ 42.5  รองลงมามัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 28.8 สอดคลองกับการศึกษาของ
ผองศรี  แสนไชยสุริยา และคณะ พบวารอยละ 49.7 เปนหญิงต้ังครรภแรก และรอยละ 37.0 จบการศึกษา
ระดับมัธยมตนและมัธยมปลาย 
 เมื่อพิจารณาถึงปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p = 0.05   ของการเจาะเลือดหาความเขมขนของเลือดครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2  
ไดแก   อายุ   ระดับการศึกษาและอายุครรภเมื่อมาฝากครรภครั้งแรกของหญิงต้ังครรภ   สอดคลองกับ
การศึกษาของชบาไพร  สุขกายและจิราพร  เขียวอยู   พบวาปจจัยที่เกี่ยวของกับภาวะโลหิตจางไดแก  การ
ฝากครรภครั้งแรกที่อายุครรภ 14 สัปดาหข้ึนไป ( ORadj= 2.16, 95% CI = 1.39 – 3.37 )   และการศึกษา
ของรายิน อโรรา, ชยันตรธร  ปทมุมานนทและ  ชไมพร  ทวิชศรี   พบวาสตรีต้ังครรภมีอายุนอยกวา 20 ป มี
ความชุกของภาวะโลหิตจางมากที่สุดคือรอยละ 30.9  ในขณะที่กลุมอายุที่มากข้ึนมีความชุกลดลงเปนลําดับ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p=0.017 )      และพบวาสตรีที่มาฝากครรภครั้งแรกในไตรมาศที่สองพบความชุก
ของภาวะโลหิตจางรอยละ 32.2 สูงกวาไตรมาศอื่นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p < 0.001 )  
 จากการศึกษาในครั้งน้ีพบวาปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ โดยใชระดับ
คาฮีมาโตคริตนอยกวา 33 เปนเกณฑ  พบวาปจจัยที่มีความสัมพันธไดแก อายุ การศึกษา และอายุครรภที่มา
ฝากครรภครั้งแรกอาจอธิบายไดวา  ปจจัยเหลาน้ีสงผลตอการปฏิบัติตัว  การเลือกรับประทานอาหารที่มีธาตุ
เหล็ก รวมไปถึงการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็ก  รวมไปถึงการมาฝากครรภชาหรือเร็วเหลาน้ีลวนสงผลตอ
การสงเสริมใหมารดาเกิดภาวะโลหิตจางหรือไมก็ได  ไมรวมถึงรายที่เปนพาหนะธาลัสซีเมีย    ฉะน้ันการให
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ความรู ถึงประโยชนของการเขาถึงขอมูล อาหารที่เสริมธาตุเหล็ก ยาเสริมธาตุเหล็ก  ผลเสียของภาวะโลหิต
จางที่มีตอมารดาและบุตร จะสงผลใหมารดามีภาวะโลหิตจางลดลงได 
 
10.  การนําไปใชประโยชน 
                1. เปนขอมูลพื้นฐานในการนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนา แกไข และปรับปรุงการทํางาน 
                2. เปนแหลงขอมูลในการศึกษาคนควาสถานการณงานอนามัยแมและเด็กของโรงพยาบาล 
11.  ความยุงยากในการดําเนินงาน/ปญหา/อุปสรรค 
                      1. การบันทึกขอมูลของเจาหนาที่เปนระบบการเขียน ทําใหขอความไมชัดเจน  การแปลผล   อาจ
มีการผิดพลาด 
               2. บุคลากรที่บันทึกขอมูลมีความหลากหลายทําใหขอมูลเกิดความคลาดเคลื่อนได 
               3. ขาดการทบทวนเวชระเบียน  เพื่อวางระบบการลงขอมูลใหมีมาตรฐานเดียวกัน 
               4. ปรับปรุงใหมีแนวทางพิเศษในการดูแลมารดากลุมเสี่ยง  ซึ่งไดแก มารดาที่อายุนอยกวา 20 ป   
และมากกวา 35 ป  
               5. วิเคราะหสาเหตุของการไมมาฝากครรภ โดยสอบถาม และบันทึกเก็บขอมูลจากมารดา ที่ไมมา
ฝากครรภ 

 
 

12.  ขอเสนอแนะ/วิจารณ 
ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 
   ควรมีการเก็บขอมูลเกี่ยวกับโรคประจําตัวของผูรับบริการเพื่อนํามาวิเคราะหหาสาเหตุของผลเลือดที่
ผิดปกติในผูรับบริการบางราย    เพื่อแยกระหวางผลเลือดที่ผิดปกติเดิมของผูรับบริการและผลเลือดที่ผิดปกติ
ใหมของผูรับบริการ  จากการศึกษาเปนการศึกษาขอมูลยอนหลัง  ทําใหพบวามีขอมูลบางสวนไมสมบูรณ  เชน 
การตรวจหาชนิดของฮีโมลโกลบิน  การติดตามตรวจเลือดครั้งที่ 2 และการติดตามสามีมาตรวจเลือดเมื่อ
ภรรยามาฝากครรภ  รวมถึงการลงบันทึกของเจาหนาที่   ทําใหพบวากลุมเสี่ยงบางรายไมไดรับการดูอยาง
เต็มที่เพื่อประโยชนสูงสุดของผูรับบริการที่มาฝากครรภ  เน่ืองจากปจจัยที่มีความสัมพันธกับภาวะโลหิตจางใน
หญิงต้ังครรภ มีทั้ง อายุ การศึกษา และอายุครรภเมื่อมาฝากครรภครั้งแรก สิ่งเหลาน้ีลวนสะทอนใหเห็นวาการ
ใหความรูเรื่องอาหารเสริมธาตุเหล็กอาจจะตองเริ่มสอนต้ังแตเรียนมัธยม  รวมไปถึงการสงเสริมและสนับสนุน
ใหฝากครรภทันทีเมื่อทราบวาต้ังครรภ รวมไปถึงการฝากครรภครบ 5 ครั้งคุณภาพ  
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป 

1. ควรมีการศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่อาจจะเปนสาเหตุที่เกี่ยวของกับภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ 
2. ควรมีการศึกษาแยกสาเหตุภาวะโลหิตจางที่เกิดจากโรคธาลัสซีเมีย  พาหนะของโรค  หรือ ภาวะ

โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก  เพื่อมีแนวทางในการรักษาและดูแลใหถูกตองตามสาเหตุ 
3. ควรมีการจัดกิจกรรมบริการในคลินิกฝากครรภ  สําหรับใหการปรึกษาแกหญิงต้ังครรภที่มีภา

โลหิตจางขณะต้ังครรภ  มีการติดตามดูแลตอเน่ืองอยางมีคุณภาพ 
 

13.  กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษาฉบับน้ี สําเร็จสมบูรณไดดวยความกรุณาอยางดีย่ิง จากบุคคลหลายๆทานโดยเฉพาะอยางย่ิง 
ขอขอบพระคุณ นายแพทยสุเทพ เพชรมาก ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 5  ที่ไดใหโอกาสผูวิจัยศึกษาคนควา
งานวิจัยครั้งน้ี ขอขอบคุณ แพทยหญิงวีณา มงคลพรและ คุณนพวรรณ  หมื่นนอย   ที่กรุณาตรวจสอบ
แบบสอบถามของการวิจัยในครั้งน้ีใหมีความสมบูรณ  ที่ใหคําแนะนําในการวิเคราะหขอมูล      
       ขอขอบคุณเจาหนาที่หองฝากครรภและหองคลอด โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 5  
ที่ใหขอเสนอแนะเพื่อใหไดขอมูลถูกตองครบถวนในการวิจัยครัง้น้ี  
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                                       วันที่........... /...................../...........….... 
 
 
 ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนถูกตองตรงกับความเปนจริงทุกประการ 
 
 
(ลงช่ือ) …………………………………………….          (ลงช่ือ) .................................................... 
       (นางสาวนพวรรณ  หมื่นนอย)                   (นายสุเทพ  เพชรมาก) 
       พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ             ผูอํานวยการศูนยอนามัยที่ 5 นครราชสีมา 
 วันที่ ............../.............../...............        วันที่ ............../.............../............... 
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(ข) ขอเสนอแนวคิด/วิธีการเพ่ือพัฒนางานหรือปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
1.   ชื่อผลงาน   การพัฒนารูปแบบการดูแลหญิงต้ังครรภที่มีภาวะโลหิตจางขณะต้ังครรภ   
2. ระยะเวลาท่ีดําเนินการ    1  มิถุนายน 2557   -   30  ธันวาคม 2557 
3. สรุปเคาโครงเรื่อง 

3.1 หลักการและเหตุผล 
             ภาวะโลหิตจาง นับวาเปนกลุมโรคที่มีความสําคัญ พบไดทั่วโลก และยัง จัดเปนปญหาสาธารณสุข 
ที่สําคัญของประเทศ  กลุมประชากรที่มีความเสี่ยง ตอภาวะโลหิตจาง ไดแก  สตรีมีครรภ   สตรีหลังคลอด 
สตรีมีประจําเดือน และเด็กในวัยเจริญเติบโต โดยเฉพาะหญิงต้ังครรภ จะมี การสรางเม็ดเลือดแดงเพิ่มมากข้ึน 
เพื่อใหรางกายสามารถ นําสารอาหาร และ ออกซิเจน ไปเลี้ยงคุณแมและทารกในครรภ อยางเพียงพอ
อุบัติการณของภาวะโลหิตจาง ในหญิงต้ังครรภของประเทศไทย พบรอยละ 21.15  

 ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เปนโลหิตจางที่พบไดบอยที่สุด โดยพบไดในทุกกลุมอายุ 
โดยเฉพาะในเพศหญิงจะพบความชุกที่มากกวาเพศชาย เน่ืองจากเพศหญิงมีโอกาสเสียเลือดไดเปนประจําอยู
แลว โดยเฉพาะการเสียเลือดประจําเดือน ธาตุเหล็กจะมีความจําเปนในการสรางเฮโมโกลบิน และเน่ืองจาก
รางกายไมสามารถสรางธาตุเหล็กข้ึนมาใชเองได จึงจําเปนตองไดรับการดูดซึมจากอาหารที่กินเขาไป หรือจาก
การดูดกลับของธาตุเหล็กที่ไดจากเม็ดเลือดแดงที่หมดอายุขัยและถูกกําจัดทิ้ง ในรางกาย ดังน้ันหากมีสาเหตุ
ใดๆ ก็ตามที่ทําใหรางกายไดรับธาตุเหล็กนอยลง เชน กินธาตุเหล็กไมเพียงพอ ดูดซึมธาตุเหล็กไดไมปกติ มีการ
เสียเม็ดเลือดแดง หรือสูญเสียธาตุเหล็กไป เชนเสียไปกับประจําเดือนหรือเสียไปใหกับทารกในครรภ ยอม
กอใหเกิดปญหาได 
          ผลของการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กจะมีอาการซีด เหน่ือยงาย วิงเวียนศีรษะ ชีพจร
เตนเร็ว  ลิ้นเลี่ยน ความตานทานตอโรคติดเช้ือลดลง ถาซีดมากอาการจะรุนแรงข้ึนทํางานไดนอยลง จนถึง
ทํางานไมไหวและอาจมีอาการหัวใจวายถึงตายได นอกจากน้ีในกลุมหญิงต้ังครรภ ยังเสี่ยงตอการคลอดกอน
กําหนด  การเสียเลือดมากในการคลอดจนอาจเปนอันตรายถึงชีวิต แมไมมีกําลัง ออนเพลีย ทารกที่คลอดกอน
กําหนดจะมีคา Hct คอยๆลดลงในสัปดาหที่ 2 นํ้าหนักแรกคลอดตํ่าเจ็บปวยไดงาย   จากผลกระทบที่อาจ
เกิดข้ึนจากภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็กของหญิงต้ังครรภในปจจุบันมีการปองกันและควบคุมโรค
ไดแก การจายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก การใหสุขศึกษา,การเจาะเลือดซ้ํา และบันทึกขอมูล/ รายงาน 
 จากการศึกษาสถานการณ ของภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพศูนย
อนามัยที่ 5 นครราชสีมา มีภาวะโลหิตจาง รอยละ 21.05 ในปที่ผานมา ในกรณีที่หญิงต้ังครรภ มาฝากครรภ
จะมีการเจาะเลือด เพื่อหาระดับ ฮีมาโตคริต พรอมทั้งนัดมาฟงผลเลือด อีก 2 สัปดาห ซึ่งจะบอกผลเลือด
พรอมทั้งจายยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก และใหสุขศึกษาในกรณีที่พบ Hct ตํ่ากวา 33% ในการใหสุขศึกษา พบวา
สวนใหญจะเนนในเรื่องการรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและนัดมาฝากครรภ ครั้งตอไป 
ยังขาดความตอเน่ืองในการติดตามการปฏิบัติตัวของหญิงต้ังครรภ ในการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กและ
จากการศึกษาเรื่องความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติตัวของหญิงต้ังครรภ โรงพยาบาล อําเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา พบวา ทัศนคติและการปฏิบัติตัวของหญิงต้ังครรภ บางครั้งก็ไมไดเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
อยางเชน ต้ังครรภสวนใหญมีทัศนคติเชิงบวก ตอการรับประทานยาบํารุงเลือด ในระหวางต้ังครรภ แตในแง
ของการปฏิบัติตัว ยังมีบางสวนที่ปฏิบัติตนไมถูกตอง ในการรับประทานยาบํารุงเสริมธาตุเหล็ก 
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 จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวาหญิงต้ังครรภถึงมีความรูอยูในระดับดี แตขาดการปฏิบติัตนที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการปองกันภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็กและเปนปญหาที่ตองเรงแกไข  ผูวิจัยจึงมีความสนใจ
ที่จะใหความรูแกหญิงต้ังครรภ โดยใชกระบวนการกลุมโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ ในกลุมหญิงต้ังครรภที่มีภาวะ
โลหิตจาง รวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมจากสามีและญาติ ในการสงเสริมพฤติกรรมการปองกันภาวะโลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็กของหญิงต้ังครรภที่โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ และสรางบัตรกันลืมเพื่อติดตามการ
รับประทานยา บํารุงเลือดและการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง 
 
3.2 บทวิเคราะห/แนวความคิด/ขอเสนอ 
                        ความสําคัญของภาวะเลือดจางคือ มารดามักจะพบปญหาการติดเช้ือไดบอย และมีความ
อดทนตอการเสียเลือดขณะคลอดไดนอย ทําใหเพิ่มอันตรายและอัตราการตายของมารดาสูงข้ึน สวนผลตอ
ทารกน้ันมักพบรวมกับการคลอดกอนกําหนด ทารกแรกคลอดนํ้าหนักนอย ทารกเจริญเติบโตชาในครรภ 
ทารกเสียชีวิตในครรภ ทําใหเพิ่มอันตรายและอัตราการตายของทารกสูงข้ึน การวินิจฉัยไดแตเริ่มแรก ทราบ
สาเหตุของภาวะเลือดจางและปจจัยเสี่ยงจะสามารถแกไขและรักษาภาวะน้ีไดอยางเหมาะสม และสามารถลด
ภาวะแทรกซอน ทั้งตอมารดาและทารกได 
                        ผูขอประเมินจึงไดสนใจศึกษารูปแบบการดูแลหญิงต้ังครรภที่มีภาวะโลหิตจางขณะต้ังครรภ 
เพื่อสงเสริมใหหญิงต้ังครรภเกิดความตระหนักและดูแลตัวเองไดอยางถูกตองเหมาะสม โดยใหหญิงต้ังที่มีภาวะ
โลหิตจางต้ังแตมาฝากครรภครั้งแรกมาเขากลุมเพื่อสงเสริมการปฏิบัติตัวของหญิงต้ังครรภ เพราะทัศนคติและ
การปฏิบัติของหญิงต้ังครรภบางครั้งก็ไมไดเปนไปในแนวทางเดียวกัน อยางเชน ต้ังครรภสวนใหญมีทัศนคติเชิง
บวก ตอการรับประทานยาบํารุงเลือด ในระหวางต้ังครรภ แตในแงของการปฏิบัติตัว ยังมีบางสวนที่ปฏิบัติตน
ไมถูกตอง ในการรับประทานยาบํารุงเสริมธาตุเหล็ก  
     3.3 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

             - การเปลี่ยนแปลงคาฮีมาโตคริตของหญิงต้ังครรภใหอยูในระดับปกติ 
             - หญิงต้ังครรภพฤติกรรมการปองกันภาวะโลหิตจางจากกการขาดธาตุเหล็ก 

      3.4 ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
                         หญิงต้ังครรภมีการเปลี่ยนแปลงคาฮีมาโตคริตครั้งที่สองเพิ่มข้ึนรอยละ 50 

 
 

ขอรับรองวาผลงานดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ 
  

   
 
 
                                       (ลงช่ือ)…………………..…………...(ผูขอรับการคัดเลือก) 
                                                            ( นางวาริษา   โตแทนสมบัติ ) 

                                                                       ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
                                                                  วันที่………../………………/………. 



- 16 - 
 

 

 
 

 


