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บทคัดย่อ

 การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดก่อนและหลัง

การทดลองครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลของโปรแกรม

การสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง

และระดับฮีมาโตคริตในหญิงตั้งครรภ์ท่ีมีภาวะโลหิตจาง

จากการขาดธาตุเหล็ก กลุ ่มตัวอย่างคือหญิงตั้งครรภ ์

ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กที่มาฝากครรภ ์

โรงพยาบาลชุมชนแห่งหน่ึงในจังหวัดนครราชสีมา  

เกบ็รวบรวมข้อมลูระหว่างเดอืนเมษายน ถงึเดอืนธนัวาคม 

พ.ศ. 2560 คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างตามความสะดวก จ�านวน 

48 ราย กลุ่มทดลองจ�านวน 24 ราย ได้รับโปรแกรม 

การสนับสนุนและให้ความรู้ร่วมกับการพยาบาลตามปกติ 

ส่วนที่เหลือเป็นกลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย

แบบสอบถามข้อมูลส ่วนบุคคล และแบบสอบถาม

พฤติกรรมการดูแลตนเอง ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .78 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนาและการทดสอบที

 ผลการวจิยัพบว่า ภายหลงัการทดลองกลุม่ทดลอง

มคีะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการดแูลตนเองสงูกว่าก่อนการทดลอง 

และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ และ 

มีระดับฮีมาโตคริตสูงกว่าก่อนการทดลอง และสูงกว่า 

กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี ผลการวิจัยนี้ 

มีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลแผนกฝากครรภ์สามารถน�า

โปรแกรมนีไ้ปใช้ในการดแูลหญงิตัง้ครรภ์ทีม่ภีาวะโลหติจาง

จากการขาดธาตุเหล็ก เพื่อให้หญิงเหล่าน้ีมีพฤติกรรม 

การดูแลตนเองและค่าฮีมาโตคริตที่เหมาะสม

ค�าส�าคญั: โปรแกรมการสนบัสนนุและให้ความรู ้พฤตกิรรม

การดแูลตนเอง ระดบัฮีมาโตครติ ภาวะโลหติจางจากการขาด 

ธาตุเหล็ก หญิงตั้งครรภ์

 

Abstract

 This 2-group pretest-posttest quasi- 

experimental study aimed to determine effects 

of the educative supportive program on self-care 

behavior and hematocrit level among pregnant 

women with iron deficiency anemia. A convenience 

sampling was used to recruit a sample of 48  

pregnant women with iron deficiency anemia, who 

attended the antenatal care clinic at a district 

hospital in Nakhon Ratchasima province. The 

experimental group of 24 participants received 

the educative supportive program and the routine 

antenatal care while the rest of control group 

1 นิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยบูรพา และพยาบาลวิชาชีพช�านาญการ โรงพยาบาลโนนแดง จ.นครราชสีมา
2 รองศาสตราจารย์ และ 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

* ผู้เขียนหลัก (Corresponding author) e-mail: toitng_terap@hotmail.com

ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ต.ค. - ธ.ค.) 2561
Volume 26 No. 4 (Oct - Dec) 2018

วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา40

ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อพฤติกรรมการดูแลตนเอง
และระดับฮีมาโตคริตในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก



The Journal of Faculty of Nursing
Burapha University 41

ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (ต.ค. - ธ.ค.) 2561
Volume 26 No. 4 (Oct - Dec) 2018

Effects of the Educative Supportive Program on Self-care Behavior 
and Hematocrit Level among Pregnant Women with Iron Deficiency Anemia

received only the routine antenatal care. Research 

instruments for data collection included a  

demographic questionnaire and the self-care 

behavior for prevention of iron deficiency anemia 

questionnaire with its reliability of .78. Data were 

analyzed by using descriptive statistics and t-test.

 The results revealed that after completion 

of the intervention, participants in the experimental 

group had mean score of self-care behaviors  

significantly higher than before the intervention, 

and higher than those in the control group. The 

participants in the experimental group also had 

hematocrit level significantly higher than before 

the intervention, and higher than those in the 

control group. These findings suggest that nurses 

who work at antenatal clinics could utilize this 

program for pregnant women with iron deficiency 

anemia. Consequently, these women would have 

appropriate self-care behavior and hematocrit 

level.   

Key words: The educative supportive program, 

self-care behavior, hematocrit level, iron  

deficiency anemia, pregnant women 

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 

 ภาวะโลหติจางจากการขาดธาตเุหลก็ส่งผลกระทบ

ต่อหญิงตั้งครรภ์และทารก ท�าให้หญิงตั้งครรภ์มีอาการ

เหนื่อยอ่อนเพลีย เวียนศีรษะ (Reveiz, Gyte, Cuervo & 

Casasbuenas, 2012) เสี่ยงต่อการเจ็บครรภ์คลอด 

ก่อนก�าหนด ไม่สามารถทนต่อการสูญเสียเลือดก่อนและ

ระหว่างการคลอด และเสี่ยงต่อการตกเลือดหลังคลอด  

รวมทั้งมีโอกาสติดเชื้อทั้งในระยะคลอดและหลังคลอด 

(Kalaivani, 2009) และภาวะโลหติจางรนุแรงจะท�าให้เสีย่ง

ต่อการเสยีชวีติของมารดา ทารกแรกเกดิมโีอกาสน�า้หนกัตัว 

น้อย คลอดก่อนก�าหนด คะแนนแอพการ์ แรกคลอดไม่ดี 

(Noronha, Khasawneh, Seshan, Ramasubramaniam 

& Raman, 2012) ทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ เกิด 

การเจ็บป่วยภายหลังคลอด และท�าให้การเจริญเติบโตไม่ดี

ในวัยเด็กและวัยรุ่น (Kalaivani, 2009)

 สาเหตุส�าคัญของการเกิดภาวะโลหิตจางใน 

หญงิตัง้ครรภ์สามารถป้องกนัและแก้ไขได้ ซึง่ได้แก่ ปรมิาณ

เหล็กสะสมก่อนการตั้งครรภ์ต�่า การสูญเสียเลือด และ 

การเพิ่มขึ้นของปริมาณเม็ดเลือดแดงในสัดส่วนที่น้อยกว่า

การเพิม่ขึน้ของปริมาณพลาสมาจงึมผีลท�าให้มกีารเจือจาง

ของโลหิตที่เรียกว่า ภาวะโลหิตจางจากการเปล่ียนแปลง

ทางสรีรวิทยา (Goonewardene, Shehata & Hamad, 

2012) แต่สาเหตุท่ีพบบ่อยของการขาดธาตุเหล็กเกิดจาก

ขณะตั้งครรภ์มีความต้องการธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น และ 

หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่เหมาะสม 

ได้แก่ การบริโภคอาหารที่มีธาตุเหล็กไม่เพียงพอกับ 

ความต้องการของร่างกายที่ต้องการธาตุเหล็กเพิ่มขึ้น  

(Pena-Rosas, De-Regil, Dowswell & Viteri, 2012) 

หญิงตั้งครรภ์รับประทานอาหารจานด่วน ขนมปังหรือ 

ขนมกรุบกรอบแทนอาหารมื้อหลัก (Kunkitti, 2009)  

ไม่รบัประทานเนือ้สัตว์ ไข่ ตบั รบัประทานผักไม่ครบทกุมือ้ 

เลือกเวลาดื่มนมไม่เหมาะสม (Thongwat, Danpradit & 

Ratchukul, 2009) หญิงตั้งครรภ์นิยมดื่มชา กาแฟ แทน

อาหารมือ้เช้า (Musoor, Kongthong & Boonrod, 2008) 

รบัประทานยาเมด็เสรมิธาตเุหล็กพร้อมนม หรอืรบัประทาน 

หลังอาหารทันที (Sookdee & Wanaratwichit, 2016) 

และรบัประทานไม่สม�า่เสมอทกุวนั รวมถงึเมือ่รับประทาน

ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กแล้วมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ท้องผูก

จงึไม่รบัประทานยา และไม่รบัประทานยาเมด็เสริมธาตเุหล็ก 

ตัง้แต่ครัง้แรกทีม่าฝากครรภ์ เพราะกลัวท้องใหญ่ คลอดยาก 

และกลัวว่าภายหลงัคลอดน�า้หนกัตวัจะไม่ลด (Thongwat 

et al., 2009) และเมื่อพิจารณาถึงสาเหตุของการมี

พฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่เหมาะสมของหญิงตั้งครรภ์

ที่มีภาวะโลหิตจางพบว่า หญิงตั้งครรภ์ยังขาดความรู้และ

ทกัษะในการดแูลตนเองเพือ่ป้องกนัเกีย่วกบัภาวะโลหติจาง 

(Tashara et al., 2015) รวมถงึบางส่วนยงัขาดความตระหนกั 

ในการดูแลตนเอง และขาดการสนับสนุนจากครอบครัว  

ดังนั้นการได้รับข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับภาวะโลหิตจาง

จากการขาดธาตุเหลก็ทีเ่พยีงพอจะส่งเสรมิให้หญงิตัง้ครรภ์

มคีวามรูแ้ละความเข้าใจ ซึง่จะน�าไปสู่การปฏบิตัพิฤตกิรรม

ที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ (Saykaew & Sopajaree,  

2007; Tashara et al., 2015)


