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บทนํา 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา   

 ภาวะโลหิตจางเปนปญหาดานสาธารณสุขท่ีสําคัญในหลายประเทศท่ัวโลกท้ังประเทศท่ี
พัฒนาแลวและประเทศท่ีกําลังพัฒนารวมท้ังประเทศไทยดวย  ในประเทศไทยมีการสํารวจภาวะ
โภชนาการต้ังแตป พ.ศ. 2529 พบวามีความชุกของโลหิตจางในหญิงต้ังครรภถึงรอยละ 40 ท้ังในเขต
เมืองและชนบท โดยความชุกในภาคกลางตํ่าสุดรอยละ 32.5 และสูงสุดในภาคใต รอยละ 46.8  ซ่ึง
ภาวะโลหิตจางท่ีพบสวนใหญมีสาเหตุมาจากการขาดธาตุเหล็ก โดยเฉพาะในหญิงต้ังครรภทําให
มารดาและทารกไมแข็งแรง ภาวะโลหิตจางเปนภาวะท่ีเม็ดเลือดในกระแสเลือดตํ่ากวาปกติ ทําให
ปริมาณฮีโมโกลบินท่ีนําออกซิเจนไปสูเนื้อเยื่อของรางกายลดลง  สาเหตุสําคัญๆ ของการเกิดโลหิต
จาง ไดแก  โลหิตจางจากสาเหตุทางโภชนาการ  (nutritional anemia) ซ่ึงเกิดจากความบกพรองของ
การไดรับสารอาหารท่ีเกี่ยวของกับการสรางเม็ดเลือด สารอาหารท่ีสําคัญไดแก ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก 
วิตามิน เปนตน และโลหิตจางจากสาเหตุอ่ืนๆ   (non-nutritional anemia) เปนภาวะโลหิตจางท่ีไมได
มีสาเหตุจากการขาดสารอาหาร เชน การติดเช้ือพยาธิโดยเฉพาะพยาธิปากขอ  โรคทางพันธุกรรม 
เชน ธาลัสซีเมีย  เปนตน ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กจะพบมากในกลุมเด็ก หญิงวัยเจริญ
พันธุ โดยเฉพาะอยางยิ่งหญิงต้ังครรภ  สาเหตุใหญๆ ของการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็กในหญิงต้ังครรภ คือ มีปริมาณเหล็กสะสมกอนการตั้งครรภตํ่า และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม
เหมาะสมทําใหรางกายไดรับธาตุเหล็กไมเพียงพอหรือมีสารขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็ก ทําให
ระบบการยอยอาหารดูดซึมธาตุเหล็กไดนอยลง การสูญเสียเลือดเร้ือรัง เชน มีพยาธิ  แผลในกระเพาะ
อาหาร หรือเปนริดสีดวงทวาร และความตองการธาตุเหล็กเพิ่มข้ึน เนื่องจากในขณะตั้งครรภมีการ
เปล่ียนแปลงทางระบบเลือดท่ีสําคัญ คือ ปริมาณของพลาสมา (Plasma) จะเพิ่มข้ึนรอยละ 45 แตการ
เพิ่มของปริมาณเม็ดเลือดแดงจะเปนสัดสวนท่ีนอยกวาการเพ่ิมปริมาณของพลาสมามีผลทําใหโลหิต
จาง (hemodilution) หญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจางตลอดระยะการต้ังครรภจะทําใหประสิทธิภาพ
ในการทํางานลดลง รางกายออนแอมีภูมิตานทานโรคต่ํา เส่ียงตอการคลอดกอนกําหนด ตกเลือดหลัง
คลอด และถามีอาการรุนแรงทําใหเกิดภาวะหัวใจลมเหลว ซ่ึงเปนสาเหตุสําคัญท่ีทําใหการสูญเสีย
ชีวิตได สวนผลกระทบตอทารกคือ การคลอดกอนกําหนด ทารกในครรภโตชา ทารกจะมีน้ําหนัก  
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ตํ่ากวาเกณฑและมีความเส่ียงตอการเสียชีวิตระหวางคลอดอยางมาก พัฒนาการทางรางกายและ
สมองไมสมบูรณ 

จากการสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย  โดยกองโภชนาการ             
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข คร้ังท่ี 4 ในป พ.ศ. 2538  ใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง (ไมรวม
กรุงเทพฯ) ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต โดยสํารวจหญิงต้ังครรภท่ีมีอายุมากกวา 
3 เดือน โดยใชเกณฑฮีโมโกลบินและเกณฑฮีมาโตคริตตามเกณฑขององคการอนามัยโลก พบ   
ความชุกของโรคโลหิตจางรอยละ 22.3 และ 16.3 และจากการสํารวจสภาวะอาหารและโภชนาการ
ของประเทศไทย ในคร้ังท่ี 5 ป พ.ศ. 2546 พบวา กลุมหญิงต้ังครรภมีความชุกของภาวะโลหิตจาง
มากท่ีสุด 44.3 ตอพันประชากร และพบไดในทุกระยะของการตั้งครรภ (กองโภชนาการ, 2549) จาก
สถานการณงานอนามัยแมและเด็ก ป พ.ศ. 2544 - 2546 ของสํานักสงเสริมสุขภาพ พบวา ภาวะโลหิต
จางในหญิงต้ังครรภมีแนวโนมลดลงในแตละภูมิภาคยกเวนในภาคใตพบวาหญิงต้ังครรภมีภาวะ
โลหิตจางสูงสุดทุกป ในป 2546 พบรอยละ 16.03  ซ่ึงสูงกวาเปาหมายท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนดไวใหอัตราโลหิตจางในหญิงต้ังครรภไมเกิน รอยละ 10 (สํานักสงเสริมสุขภาพ, 2547)  
 จากขอมูลรายงานอัตราโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ ของศูนยอนามัยท่ี 12 ยะลา ซ่ึงรับผิดชอบ 
7 จังหวัดภาคใตตอนลาง ไดแก จังหวัดตรัง  พัทลุง สงขลา สตูล ยะลา ปตตานี และจังหวัดนราธิวาส  
โดยใชเกณฑการเจาะเลือดเพ่ือหาคาความเขมขนของเลือด (Hematocrit : Hct) ในกลุมหญิงต้ังครรภ
ท่ีมาฝากครรภคร้ังแรก   พบวา อัตราโลหิตจางในหญิงต้ังครรภต้ังแตป 2546 – 2550 พบรอยละ 15.0 
16.8 15.8 และ 15.4  ตามลําดับ ซ่ึงสอดคลองกับสถานการณภาวะสุขภาพของมารดาและทารก       
ปริกําเนิด ป พ.ศ.2544-2546 ของสํานักสงเสริมสุขภาพที่พบวา ภาคใตยังคงมีปญหาโลหิตจางใน
หญิงต้ังครรภสูงกวาภูมิภาคอ่ืน (สํานักสงเสริมสุขภาพ, 2547)  

สําหรับสถานการณโลหิตจางในหญิงต้ังครรภของจังหวัดนราธิวาส  พบวา ภาวะโลหิตจาง
ในหญิงต้ังครรภเปนปญหาท่ีสําคัญของจังหวัดนราธิวาส ซ่ึงจะสงผลถึงภาวะหลังคลอด หากหญิง
ต้ังครรภมีภาวะตกเลือดหลังคลอด จากรายงานผลการดําเนินงานยอนหลัง 5 ป ต้ังแตปงบประมาณ  
2546 – 2550 พบวา อัตราโลหิตจางในหญิงต้ังครรภเทากับรอยละ 14.53  16.80  16.80  15.59  และ 
14.44 ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, 2551)  ซ่ึงสูงกวาเปาหมายอยางตอเนื่องมา
ตลอด คณะกรรมการอนามัยแมและเด็กจังหวัดนราธิวาส (MCH  Board ระดับจังหวัด) ไดมีการ
จัดทําแนวทางการดูแลหญิงต้ังครรภท่ีเจาะฮีมาโตคริตคร้ังแรกแลวมีภาวะซีด (Hct นอยกวา 33 %) 
ใหมีการจายยาเสริมธาตุเหล็ก FeSO4 วันละ 3  คร้ังๆ ละ 1 เม็ด และ Folic acid วันละ 1 คร้ังๆ ละ 1 
เม็ด โดยใหรับประทานเปนเวลา 1 เดือน  และแนะนําเร่ืองการรับประทานอาหาร  หลังจาก
รับประทานยาครบกําหนด 1 เดือน แลวจะนัดเจาะเลือดซํ้าอีกคร้ังหากพบวามีภาวะโลหิตจางอยูก็จะ
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ดําเนินการตรวจอุจจาระเพ่ือดูเร่ืองพยาธิ ในกรณีท่ีพบวามีพยาธิใหบันทึกไวและติดตามจายยาถาย
พยาธิแกมารดาหลังคลอดทุกราย  และกรณีท่ีไมพบพยาธิใหกินยาสูตรเดิมตออีก 2 เดือน (คูมือ
มาตรฐานการดําเนินงานอนามัยแมและเด็ก, 2549)  แตปญหาดังกลาวไมไดลดลง  

หญิงต้ังครรภภาวะโลหิตจางทําใหเพิ่มอัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิตของมารดาเพิ่มข้ึน  
จากการติดเช้ือ เนื่องจากรางกายมีภูมิตานทานโรคตํ่า การตกเลือดในระยะคลอดอาจทําใหเกิด และ 
การตกเลือดซ่ึงอาจนําไปสูภาวะ shock  ไดเร็วกวาผูคลอดปกติ เพราะทนตอการสูญเสียเลือดไดนอย
และอาจทําใหเสียชีวิตได จากการเกิดภาวะหัวใจลมเหลว นอกจากนี้ภาวะโลหิตจางจากการต้ังครรภ
ยังสงผลกระทบตอทารกในครรภเนื่องจากเลือดและออกซิเจนไปเล้ียงรกไมเพียงพอ และอาจเปน
สาเหตุของการแทง การตายของทารก  คลอดกอนกําหนด ทารกตายตลอดจนทารกนํ้าหนักแรกเกิด
นอยหรือตัวเล็ก (เทียมศร  ทองสวัสดิ์, 2546) จากการดําเนินงานอนามัยแมและเด็กในจังหวัด
นราธิวาส ต้ังแต ปงบประมาณ 2546 – 2550 พบวา อัตราทารกแรกเกิดมีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม 
เทากับ รอยละ 8.34  8.79  9.32  9.54 และ 9.47 ตามลําดับ (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, 
2551) ซ่ึงก็สูงกวาเปาหมายท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไวไมเกินรอยละ 7  และอัตราทารกตาย  
ปริกําเนิดสูงกวาเปาหมายท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดไว ไมเกิน 9 ตอพันการคลอดท้ังหมด 
พบวา มีอัตราทารกตายปริกําเนิด เทากับ 11.46 10.11 12.70 17.10 และ 13.99 ตอพันการคลอด
ท้ังหมด ตามลําดับ  (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, 2551)  
 จากการสํารวจอาหารและโภชนาการของประเทศไทย พบวา หญิงต้ังครรภไดรับพลังงาน
จากอาหารที่รับประทานอยูในระดับท่ีเพียงพอ แตยังมีปญหาในเร่ืองของแคลเซียมและธาตุเหล็ก 
อาจเนื่องมาจากหญิงต้ังครรภบริโภคอาหารท่ีเปนแหลงของแคลเซียมและธาตุเหล็กไมเพียงพอ และ
ความตองการธาตุเหล็กของหญิงต้ังครรภสูงเกินกวาจะบริโภคไดเพียงพอ (กองโภชนาการ, 2549) 
กระทรวงสาธารณสุขจึงมีมาตรการและแนวทางการปองกันและควบคุมภาวะโลหิตจางจากการขาด
ธาตุเหล็ก โดยการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการเสริมธาตุเหล็กอยางเหมาะสม  
แตเนื่องจากภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กมีอาการแสดงที่ไมชัดเจน  มีพัฒนาการของโรคท่ี
เปนไปอยางชาๆ และไมปรากฏอาการ  จึงทําใหหญิงต้ังครรภไมตระหนักถึงความสําคัญในการ
ควบคุมภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในระวางต้ังครรภ (กรมอนามัย, 2549)  
 นอกจากพฤติกรรมการบริโภคท่ีทําใหไดรับธาตุเหล็กไมเพียงพอแลว วัฒนธรรมและความ
เช่ืออาจเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีผลตอการดูแลสุขภาพของหญิงต้ังครรภในสังคมและวัฒนธรรมของแตละ
ภูมิภาค  ใน 3  จังหวัดชายแดนภาคใต ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม ซ่ึงมีทัศนะในเร่ือง
ของการดูแลสุขภาพอนามัยไมแตกตางไปจากทัศนะอ่ืนๆ ในเร่ืองการปองกันโรค และการฟนฟู
สภาพรางกาย  ซ่ึงไมใชเฉพาะการปราศจากโรคภัยไขเจ็บเทานั้น การรักษาสุขภาพและอนามัยเปน
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ส่ิงท่ีสําคัญท่ีจะตองถือปฏิบัติท้ังตอตนเองและบุคคลอ่ืน ต้ังแตในครอบครัวไปถึงบุคคลภายนอกโดย
สวนรวม  ในเร่ืองการดูแลสุขภาพอนามัยของมารดาและทารกของชาวไทยพุทธและชาวมุสลิมมี
ความเช่ือและพิธีกรรมเกี่ยวกับการต้ังครรภและการเกิดท่ีมีลักษณะเหมือนกัน  คือ การปองกัน
อันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางต้ังครรภ  การคลอดงายไมเปนอันตรายถึงชีวิต  และปกปกรักษาทารก
ท่ีคลอดใหรอดพนจากโรคภัยไขเจ็บและมีชีวิตเจริญเติบโตตอไป  มีความเช่ือวาการกินน้ํามะพราว
มากๆ จะทําใหทารกผิวสวย  คลอดงาย  แตในวัฒนธรรมอิสลามในเร่ืองการดูแลสุขภาพอนามัย
มารดาและทารกของชาวไทยมุสลิมท่ีแตกตางไปจากชาวไทยพุทธ ในเร่ืองการยึดม่ันในหลักคําสอน
อยางเครงครัด ท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติในส่ิงท่ีถูกตองและดีงาม  การตั้งครรภเปนพระประสงคของ
องคอัลลอฮ ท่ีประทานใหมาผูเปนมารดาตองดูแลครรภใหดี เพื่อใหทารกท่ีคลอดออกมาสมบูรณ 
และการต้ังครรภไมใชความเจ็บปวย แตเปนชวงท่ีตองระมัดระวังตัวเปนพิเศษกวาปกติ  อาการแพ
ทองก็เปนอาการปกติไมใชการเจ็บปวยปลอยไวก็หายเองไมจําเปนตองรักษา  นอกจากนี้ในชวงของ
การตั้งครรภก็มี ความเช่ือ มีขอหามและขอปฏิบัติตางๆ เชน  การถือศีลในชวงการต้ังครรภจะไดบุญ
มากข้ึน  รวมถึงการปฏิบัติตนตามความเช่ือจากอิทธิพลของเครือขายทางสังคมไดแก บุคคลใกลชิด 
โดยเฉพาะผูอาวุโสภายในบาน เชน แมของตนเองแมของสามี  ญาติผูใหญหรือผูท่ีมีประสบการณ
การคลอด  โดยเฉพาะอยางยิ่งผดุงครรภโบราณหรือโตะบีแด  ท่ีมีความเช่ือวา การกินอาหารมากๆ 
รวมท้ังกินยาบํารุง เชน ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กท่ีเจาหนาท่ีใหจะทําใหลูกตัวโต  คลอดยาก นอกจากนี้
การกินยาดังกลาวยังมีอาการขางเคียง เชน คล่ืนไส จึงมักหยุดกินยาเอง  และลืมกินยาเนื่องจากภารกจิ
อ่ืนๆ ในแตละวัน (สุดารัตน  ธีระวร, 2549)  

ดังนั้นการศึกษานี้ผูวิจัยจึงมุงเนนศึกษาเร่ืองความเช่ือดานสุขภาพและเง่ือนไขบริบททาง
สังคมวัฒนธรรมท่ีมีผลตอการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภในจังหวัดนราธิวาส เพื่อนําขอมูลท่ีไดมา
ใชในการวางแผนในการปองกันและแกไขภาวะโลหิตจางใหสอดคลองเหมาะสมกับบริบทในพื้นท่ี
จังหวัดนราธิวาสตอไป 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1.  เพื่อศึกษาความเช่ือดานสุขภาพและบริบททางสังคมวัฒนธรรมของหญิงต้ังครรภท่ีมี
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก  
 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจางการขาดธาตุ
เหล็ก  
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ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กท่ีมารับ
บริการฝากครรภ แผนกฝากครรภของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร และโรงพยาบาล            
สุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ระหวางเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2551  
 
นิยามศัพทเฉพาะ  

 ความเชื่อดานสุขภาพ  หมายถึง ความรูสึกนึกคิด ความเขาใจ ท่ีมีผลตอการดแูลตนเองของ
หญิงต้ังครรภ เกี่ยวกับโรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก  
 บริบททางสังคมวัฒนธรรม   หมายถึง    สภาพแวดลอมท่ีเปนจริงในพื้นท่ี  ไดแก 
ส่ิงแวดลอม  สังคม  เศรษฐกิจ  ตลอดจนระบบ ระเบียบแบบแผนท่ีกระทําตอกันมา เชน ความคิด 
ความรูสึก คานิยม ความเช่ือ วิถีการดําเนินชีวิตท่ีมีความสัมพันธเกี่ยวโยงกับการดูแลสุขภาพ 
 การดูแลตนเอง  หมายถึง  การดําเนินกิจกรรมทางสุขภาพของหญิงต้ังครรภ ครอบครัว 
กลุมเพื่อนบาน ผูท่ีอยูในชุมชนท่ีครอบคลุมการรักษา ปองกัน ฟนฟู การดูและสุขภาพและการ
ปฏิบัติตนตางๆ เพื่อควบคุมภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กไมใหรุนแรงมากข้ึน   
 หญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะโลหิตจาง  หมายถึง  หญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะของจํานวนเม็ดเลือดแดง
หรือความเขมขนของฮีโมโกลบินในเลือดตํ่ากวาปกติ เนื่องมาจากรางกายไดรับธาตุเหล็กไมเพียง
พอท่ีจะนําไปสรางเม็ดเลือดแดงได โดยใชเกณฑจากคาความเขมขนของเลือด (Hematocrit) นอย
กวารอยละ 33  จากการตรวจเลือดคร้ังแรกท่ีมารับบริการฝากครรภ และไดรับการวินิจฉัยจากแพทย
วาไมมีโรคธาลัสซีเมีย ไมมีโรคประจําตัว และผลการตรวจอุจจาระไมพบพยาธิปากขอ สําหรับผล
การตรวจเลือดคร้ังท่ี 2 หญิงต้ังครรภจะมีคาความเขมขนของเลือดตํ่ากวาหรือมากกวาปกติก็ได  


