
   

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 
 การศึกษาความเช่ือดานสุขภาพและบริบทสังคมวัฒนธรรมท่ีมีตอการดูและตนเองของหญิง
ต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจางในจังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของครอบครอบคลุมเนื้อหาดังตอไปนี้  

1. ความรูเกี่ยวกบัภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 
2. แนวคิดเร่ืองความเช่ือดานสุขภาพ 
3. แนวคิดเร่ืองการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภ 
4. งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 
 

1.  ความรูเก่ียวกับภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก  

 คําจํากัดความ 

  โลหิตจาง หมายถึง ภาวะท่ีเม็ดเลือดแดงในกระแสเลือดตํ่ากวาปกติ ทําใหปริมาณ
ฮีโมโกลบินท่ีนําออกซิเจนไปสูเนื้อเยื่อของรางกายลดลง (กมลมาลย  วิรัตนเศรษฐสิน, 2546) 
 โลหิตจาง  คือ ภาวะท่ีสีของเม็ดเลือดจางกวาปกติ ซ่ึงอาจมีสาเหตุตางกัน แตสาเหตุสําคัญๆ 
ของการเกิดโลหิตจาง ไดแก  โลหิตจางจากสาเหตุทางโภชนาการ  (nutritional anemia) ซ่ึงเกิดจาก
ความบกพรองของการไดรับสารอาหารท่ีเกี่ยวของกับการสรางเม็ดเลือด สารอาหารท่ีสําคัญไดแก 
ธาตุเหล็ก กรดโฟลิก วิตามิน เปนตน และโลหิตจางจากสาเหตุอ่ืนๆ ( non-nutritional anemia) เปน
ภาวะโลหิตจางท่ีไมไดมีสาเหตุจากการขาดสารอาหาร เชน การติดเช้ือพยาธิโดยเฉพาะพยาธิปากขอ  
โรคทางพันธุกรรม เชน ธาลัสซีเมีย  เปนตน (พัตธนี  วินิจจะกูล, วีระศักดิ์  จงสูวิวัฒนวงศ, 2542) 

โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก คือ ภาวะท่ีรางกายมีการขาดหรือพรองธาตุเหล็กซ่ึงทําใหมี
ปริมาณธาตุเหล็กไมเพียงพอท่ีจะนําไปสรางเม็ดเลือดแดงได เปนผลใหรางกายมีจํานวนเม็ดเลือด
แดง หรือความเขมขนของฮีโมโกลบินในเลือดตํ่ากวาปกติ  จะพบวามีอาการซีดของเล็บและเปลือก
ตาดานในดวย (กรมอนามัย, 2549)  
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องคการอนามัยโลกไดกําหนดเกณฑช้ีวดับอกภาวะซีด (anemia) ซ่ึงวัดโดยคาฮีโมโกลบิน 
หรือคาฮีมาโตคริต ดังตารางท่ี 1 และประเทศไทยใชเกณฑขององคการอนามัยโลกในการประเมิน
ภาวะซีดในหญิงต้ังครรภเชนเดียวกนั 
ตารางท่ี  1    เกณฑตัดสินภาวะโลหิตจางจากคาฮีโมโกลบินและฮีมาโตคริตโดย  WHO/UNICEF/  
UNU (1996) 
 

เกณฑตัดสินภาวะโลหิตจาง 
กลุมอาย ุ

ฮีโมโกลบิน (กรัม/เดซิลิตร) ฮีมาโตคริต (%) 
เด็กอายุ  6 เดือน – 5 ป 
เด็กอายุ  5   ป  – 11  ป 
เด็กอายุ  12 ป  – 13  ป 
เพศชาย  
เพศหญิง 
     ไมต้ังครรภ 
     ต้ังครรภ 
          ข้ันรุนแรง 
          ข้ันเส่ียงตอการเสียชีวิต 

< 11.0 
< 11.5 
< 12.0 
< 13.0 

 
< 12.0 
< 11.0 
< 7.0 
< 4.0 

33.0 
34.0 
36.0 
39.0 

 
36.0 
33.0 

- 
- 

 

ท่ีมา : WHO/UNICEF/UNU อางใน พัตธนี วินิจจะกูล, 2542 
 

 ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กเปนปญหาท่ีพบบอยในระยะต้ังครรภ โดยพบไดถึง
รอยละ 95 ของหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจางท้ังหมด จากการสํารวจของกองโภชนาการ        
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในป 2537  ศึกษาภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ 3,755 คน      
ท่ีฝากครรภในโรงพยาบาล 31 แหง ใน 17 จังหวัด  พบวา หญิงต้ังครรภรอยละ 37 มีภาวะโลหิตจาง 
โดยท่ีรอยละ 21.3 เปนภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก สําหรับหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะปกติ 
(ฮีโมโกลบินมากกวา 11 กรัมเปอรเซ็นต) พบวา มีภาวะพรองธาตุเหล็กถึงรอยละ 17.2 และมีภาวะ
ธาตุเหล็กไมเพียงพอสําหรับการสรางเม็ดเลือดแดงอีกรอยละ 7.6  (กมลมาลย  วิรัตนเศรษฐสิน, 
2546)  และจากการสํารวจภาวะอาหารและโภชนาการของประเทศไทย คร้ังท่ี 5 ในป พ.ศ. 2546    
พบความชุกของภาวะซีด โดยการตรวจอาการแสดงซีดท่ีบริเวณเปลือกตาลางดานในของประชากร
ทุกกลุมวัย กลุมหญิงต้ังครรภมีความชุกในอัตราเทากับ 44.3 ตอพันประชากร ซ่ึงสามารถตรวจพบ
ไดทุกระยะของการตั้งครรภ สําหรับการสํารวจภาวะโภชนาการทางชีวเคมีเพื่อสํารวจหาภาวะ
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โลหิตจางโดยการหาปริมาณฮีโมโกลบิน พบวา ความชุกของภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภมาก
ท่ีสุด คือรอยละ 26.1 โดยหญิงต้ังครรภไตรมาสท่ี  1 มีความชุกของภาวะโลหิตจางในเขตเมือง
มากกวาเขตชนบท และหญิงต้ังครรภไตรมาสท่ี 2 และ 3 มีความชุกของภาวะโลหิตจางในเขต
ชนบทมากกวาเขตเมือง (กองโภชนาการ, 2549)  

  ความสําคัญของธาตุเหล็ก 

 ธาตุเหล็กเปนธาตุท่ีรางกายตองการในปริมาณนอย แตตองไดรับจากอาหารเปนประจํา 
เนื่องจากมีการสูญเสียจากการขับถายออกไปทุกวันตามภาวะการครองธาตุเหล็กของรางกาย  ใน
วงจรชีวิตมีหลายระยะท่ีรางกายตองการธาตุเหล็กในปริมาณท่ีสูงมากเกินกวาท่ีตองการ เชน เด็กท่ี
กําลังเจริญเติบโตโดยเฉพาะในระยะท่ีมีอัตราเรงของการเจริญเติบโตโดยเฉพาะเด็กเล็ก วัยรุน หญิง
วัยเจริญพันธุ หญิงต้ังครรภ และหญิงใหนมบุตร  
 ธาตุเหล็กมีความสําคัญมากตอการสรางเม็ดเลือดแดง ประมาณรอยละ 70 ของธาตุเหล็กท่ีมี
ในรางกายเปนสวนประกอบของฮีโมโกลบินซ่ึงทําหนาท่ีขนถายหรือแลกเปล่ียนออกซิเจนไปยัง
อวัยวะตางๆในรางกาย ดังนั้นถาขาดธาตุเหล็กจะทําใหการสรางเม็ดเลือดแดงผิดปกติ คือ จํานวน
นอยลง ขนาดเล็กลง ยอมติดสีจาง ถายิ่งขาดธาตุเหล็กมากเม็ดเลือดท่ีสรางข้ึนมาก็จะมีสีจางมากข้ึน
และมีขนาดเล็กลงดวย  สวนท่ีเหลือประมาณรอยละ  30 สวนใหญก็จะถูกเก็บสะสมไวในตับ มาม 
ไขกระดูก ในรูปของ Ferritin และ Hemosiderin และมีการแลกเปล่ียนขนสงธาตุเหล็กเขาสูเนื้อเยื่อ
และไขกระดูกโดย Tranferin ซ่ึงจะอยูใน Blood plasma (ถนอมศรี ศรีชัยกุล และคณะ, 2529) 
รางกายจะสูญเสียธาตุเหล็กโดยทางอุจจาระ ปสสาวะ และเหง่ือ วันละ 1 มิลลิกรัม 
 ในระยะที่ไมไดต้ังครรภรางกายมีธาตุเหล็กรวม 2.3 กรัม ในจํานวนนี้เปนเหล็กในแหลง
สะสมประมาณ 0.3 กรัม แตเหล็กท่ีตองการในระยะต้ังครรภรวมท้ังส้ินอีกประมาณ 1 กรัม รางกาย
จึงปรับตัวโดยมีการดูดซึมธาตุเหล็กมากข้ึน ในชวงไตรมาสแรกของการตั้งครรภนั้นความตองการ
ธาตุเหล็กลดลงเล็กนอยเนื่องจากไมมีการสูญเสียเลือดทางประจําเดือน แตเม่ือเขาสูไตรมาสท่ีสอง
ความตองการเริ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว เพื่อสรางเม็ดเลือดเพิ่มข้ึนใหทันกับการขยายตัวของ plasma 
volume เนื่องจากเม็ดเลือดขยายตัวนอยกวา  ดังนั้นความเขมขนของฮีโมโกลบินลดลง ขณะท่ี
ความสามารถนําออกซิเจนไปยังเนื้อเยื่อมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ดังนั้นระยะน้ีจึงเปนชวงท่ีมักเรียกวา
เปน Physiological anemia คาฮีโมโกลบินของหญิงมีครรภท่ีแมจะไมขาดธาตุเหล็กก็จะมีคาตํ่ากวา
ชวงท่ีไมไดต้ังครรภ เนื่องจากความตองการท่ีสูงข้ึนนี้เอง ถาไดรับจากธาตุเหล็กภายนอกไมพอ 
เหล็กในแหลงสะสมจะถูกใชหมดไปอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการเสริมธาตุเหล็กเพื่อให
ทดแทนความตองการท่ีเพิ่มข้ึนไดทันทีเพื่อปองกันการเกิดภาวะโลหิตจาง หลังคลอดความตองการ
ธาตุเหล็กลดลงกวาระยะต้ังครรภ เนื่องจากจํานวนเม็ดเลือดท่ีขยายเพิ่มข้ึนนั้นจะลดลงระดับกอน
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ต้ังครรภ รางกายจะไดธาตุเหล็กจากเม็ดเลือดท่ีหมดอายุและถูกทําลาย หมุนเวียนกลับไปใชได 
สําหรับกรณีท่ีแมมีการขาดธาตุเหล็กในระยะตั้งครรภนั้นลูกมักไมแสดงอาการของโลหิตจางแต 
ferritin อาจจะตํ่าลงบาง (พัตธนี  วินิจจะกูล, วีระศักดิ์  จงสูวิวัฒนวงศ, 2542)  
 ในระยะต้ังครรภความตองการธาตุเหล็กสูงข้ึนเนื่องจากการเปล่ียนแปลงทางโลหิตวิทยา 
รางกายมีการเพิ่มปริมาตรเลือด ประมาณรอยละ  45 – 50 และเม็ดเลือดแดงเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 
33 ปริมาตรเลือดและเม็ดเลือดแดงจะเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วในระยะไตรมาสที่สองและตนไตรมาสที่
สามของการตั้งครรภ  การเพิ่มข้ึนท่ีไมสมดุลกันระหวางปริมาตรเลือดกับเม็ดเลือดแดงทําใหคา
ความเขมขนของเม็ดเลือดแดงลดลงในไตรมาสท่ีสองของการตั้งครรภ และจะเพ่ิมข้ึนอยางชาๆ 
จนกระท่ังครบกําหนดคลอด การเปล่ียนแปลงของระดับความเขมขนของเม็ดเลือดแดง ในระยะ
ต้ังครรภไตรมาสแรกมีคารอยละ 33  ไตรมาสท่ีสองรอยละ 32 และไตรมาสที่สามรอยละ 33  จาก
การศึกษาของสุทธิศักดิ์  พัฒนปรีชากุล และคณะ (2540) ศึกษาภาวะโลหิตจางของหญิงต้ังครรภใน
โรงพยาบาลศูนยแมและเด็ก จังหวัดยะลา พบวา อายุครรภเปนปจจัยหนึ่งในสามปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยหญิงต้ังครรภท่ีมีอายุครรภในชวง
ไตรมาสท่ีสองของการตั้งครรภ มีอุบัติการณของการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กสูงข้ึน  
ดังนั้นในระยะไตรมาสที่สองของการตั้งครรภ หญิงต้ังครรภตองการธาตุเหล็กเพิ่มข้ึนและตลอดการ
ต้ังครรภตองการธาตุเหล็กประมาณ 1,000 มิลลิกรัม เพื่อนําไปใชในการเจริญเติบโตของทารก
ประมาณ 300 – 400 มิลลิกรัม รกและสายสะดือ 100 มิลลิกรัม สําหรับการสรางเม็ดเลือดแดงของ
หญิงต้ังครรภประมาณ 500 มิลลิกรัม และสําหรับขับถายออกจากรางกายประมาณ 280 มิลลิกรัม  
ความตองการธาตุเหล็กในไตรมาสแรกของการตั้งครรภมีความตองการเล็กนอยประมาณวันละ 0.8 
มิลลิกรัม  แตในระยะไตรมาสท่ี 2 และ 3 จะมีความตองการสูงข้ึนตามพัฒนาการของทารกและการ
เพิ่มของเม็ดเลือดแดงของมารดาประมาณ วันละ 5 – 6 มิลลิกรัม   
 มาตรการควบคุมปองกันการขาดธาตุเหล็ก ในสวนของมาตรการทางโภชนาการ คือ การ
เสริมธาตุเหล็กในรูปของยา การเสริมสารอาหารลงในอาหาร และการปรับปรุงแบบแผนอาหาร ซ่ึง
เปนองคความรูจากงานวิจัย และขอเสนอแนวทางการดําเนินการจากการประชุมผูเช่ียวชาญและ
ขอเสนอขององคกรนานาชาติ  โดยแตละประเทศสามารถนําไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบท
ของปญหาของกลุมประชากรตางๆ ในประเทศนั้นๆ  สําหรับประเทศไทย โดยกรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดไววา หญิงต้ังครรภตองการธาตุเหล็กวันละ 4.5 มิลลิกรัม การดูด
ซึมธาตุเหล็กในระยะตั้งครรภสามารถดูดซึมเหล็กไดรอยละ 10 – 20 และถามีภาวะโลหิตจางท่ี
ปรากฏอาการชัดเจน รางกายสามารถดูดซึมธาตุเหล็กไดมากถึงรอยละ 40 ปริมาณอาหารท่ีให
พลังงาน 1,000 แคลอร่ี มีธาตุเหล็กประมาณ 6 – 14 มิลลิกรัม แตดูดซึมไดประมาณ 0.6 – 1.4 
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มิลลิกรัมตอวัน เทานั้น ดังนั้นการไดรับธาตุเหล็กจากอาหารอยางเดียวไมเพียงพอตอความตองการ
ของรางกายทําใหหญิงต้ังครรภมีโอกาสเกิดภาวะโลหิตจางไดมากกวาหญิงปกติท่ีไมไดต้ังครรภ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กจะทําใหเกิดภาวะโลหิตจาง
ท่ีรุนแรงไดมากข้ึน  

 สาเหตุของการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก  (พัตธนี  วินิจจะกูล, วีระศักดิ์ จงสู
วิวัฒนวงศ, 2542) 

1.   ความตองการธาตุเหล็กสูงจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยา  เนื่องจากในชวงการ
ต้ังครรภรางกายตองมีการนําธาตุเหล็กไปใชในการสรางฮีโมโกลบิน ทําใหปริมาณเหล็กในแหลง
สะสมคอยๆ ลดลง  หากหญิงต้ังครรภท่ีมีเหล็กในแหลงสะสมต่ําก็จะไมสามารถรักษาระดับ
ฮีโมโกลบินไวได ก็จะมีภาวะโลหิตจาง โดยเฉพาะในไตรมาสท่ีสองและสามของการต้ังครรภ และ
การเจริญเติบโตของทารกในครรภดวย 

2.   การไดรับธาตุเหล็กจากอาหารไมเพียงพอ เนื่องจากการรับประทานอาหารท่ีมีเหล็กนอย
ทําใหรางกายดูดซึมธาตุเหล็กจากอาหารไดนอย หรือเกิดจากอาหารท่ีรางกายดูดซึมธาตุเหล็กไดยาก 
เชน อาหารที่มี Bioavailability ตํ่า หรือเกิดจากอวัยวะในการยอยอาหารผิดปกติ เชน ในหญิง
ต้ังครรภท่ีเปนโรคลําไสเล็กสวนตน 

3.   การสูญเสียเลือด  การเสียเลือดจากรางกายท่ีพบเปนปญหาสาธารณสุข ไดแก การติด
เช้ือพยาธิ  โดยเฉพาะอยางยิ่งพยาธิปากขอ หรือเปนแผลท่ีมีเลือดออกเร้ือรัง หรือจากโรคอ่ืนๆ เชน 
ริดสีดวงทวาร โรคกระเพาะอาหาร 

นอกจากสาเหตุดังกลาวขางตนแลวปจจัยท่ีเปนสาเหตุสงเสริมทําใหเกิดภาวะโลหิตจางจาก
การขาดธาตุเหล็ก คือ ฐานะทางเศรษฐกิจของหญิงต้ังครรภ จากการศึกษาของขันทอง บุญเสริม 
(2539) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการปองกันและการรักษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็กในหญิงต้ังครรภ พบวา ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอพฤติกรรมการปองกันและรักษาโลหิตจางจาก
การขาดธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภ ไดแก รายได อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และคาความเขมขน
ของเม็ดเลือด มีความสัมพันธเปนไปในทางบวกกับพฤติกรรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  นอกจากนี้
พบวา ลําดับท่ีของการต้ังครรภ อายุครรภ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันและรักษาภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก  ปจจัยตางๆ เหลานี้เปนสาเหตุสงเสริมใหมีภาวะโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็กมากข้ึนในระยะต้ังครรภ  การเสริมธาตุเหล็กปริมาณสูงในรูปของยา  (Iron 
supplementation)  เปนประจําทุกวัน ในหญิงต้ังครรภสวนใหญใหในรูปยาเม็ด โดยมีปริมาณยา 30 
– 240 มิลลิกรัมตอวัน ในรูปของ ferrous sulfate หรือสารประกอบอ่ืน โดยใหเร่ิมต้ังแตระยะแรก
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ของการต้ังครรภถึงแมวาหญิงต้ังครรภไมไดมีการขาดธาตุเหล็กในระยะแรกของการต้ังครรภ เพราะ
เม่ืออายุครรภมากข้ึนถาไมไดรับการเสริมธาตุเหล็กอาจจะเกิดปญหาได  

มาตรการรวมในการควบคุมปองกันโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 

 มาตรการดานอนามัยแมและเด็ก  โดยการชะลอการตั้งครรภใหพนวัยรุน หรือวัยท่ีมีการ
เจริญเติบโตของผูท่ีเปนแม การรณรงคขยายเวลาการมีบุตร (birth spacing) และการคุมกําเนิดโดย
วิธีท่ีไมใช IUD ทําใหเสียเลือดทางประจําเดือนเพิ่มข้ึนลวนเปนแนวทางที่ชวยลดปญหาลงได 
มาตรการสําคัญอีกอยางคือ การชะลอการตัดสายสะดือในการทําคลอดใหชาลง 30 – 60 วินาที   
หลังคลอด พบวาทําใหมีเลือดในตัวเด็กเพิ่มข้ึนถึง 60 มิลลิลิตร หรือเทากับไดเหล็กเพิ่มอยูในตัวเด็ก
อีกถึง 34 มิลลิกรัม หลังคลอดแลวการสงเสริมการเล้ียงลูกดวยนมแมอยางเต็มท่ีอยางนอย 4 เดือน 
และการจัดอาหารเสริมใหเหมาะสมกับความตองการของเด็ก จะชวยลดโอกาสเส่ียงของการธาตุ
เหล็ก 
 มาตรการเร่ืองพยาธิ  เนื่องจากพยาธิเปนปญหาสําคัญอันหนึ่งท่ีเปนสาเหตุของการเกิด
โลหิตจางโดยเฉพาะประเทศในแถบรอน (Tropical zone) ซ่ึงมีความชุกของพยาธิปากขอ พยาธิตัว
กลมและอ่ืนๆ รวมท้ังโรคมาเลเรีย ท่ีระบาดอยูในพื้นท่ีปาทึบในเอเชีย และอัฟริกา INACG ไดเสนอ
แนวทางสําหรับการควบคุมโรคโลหิตจางโดยมาตรการเสริมธาตุเหล็กควบคูกับการกําจัดพยาธิ 
 การเสริมสารอาหารอ่ืนๆ รวมดวย เนื่องจากขาดสารอาหารโดยเฉพาะจุลโภชนาการนั้นมัก
ไมไดเกิดจากการขาดสารอาหารตัวเดียว จึงควรพิจารณาประโยชนของการเสริมสารอ่ืน เชน 
วิตามินเอ ซ่ึงสามารถทําใหภาวะธาตุเหล็กดีข้ึนโดยไมไดเสริมธาตุเหล็กรวมดวย แสดงวาธาตุ
เหล็กในรางกายอาจมีอยูแตนํามาใชไมได  
 มาตรการดานโภชนาการศึกษาและการปรับเปล่ียนพฤติกรรม  การใหโภชนศึกษาเพื่อ
เผยแพรความรูเปนเร่ืองท่ีสามารถจัดทําไดท่ัวไปและมีรูปแบบหลากหลาย แตปญหาสําคัญท่ีพบ คือ 
ความรูเหลานี้มักไมไดนําไปสูการปฏิบัติอยางแทจริง ในปจจุบันไดมีการนําวิธีการดานการส่ือสาร
หลายแนวทางเขามาใชในการปรับปรุงพฤติกรรม  
 การผสมผสานมาตรการตางๆ เพื่อควบคุมและปองกันการขาดธาตุเหล็ก/โลหิตจาง  ซ่ึง
มาตรการทั้งหมดท่ีกลาวมาอาจไมมีมาตรการใดมาตรการหนึ่งจะใชไดผลดีหรือเหมาะกับทุก
สถานการณ มีความจะเปนตองนํามาผสมผสานและกําหนดกลยุทธการดําเนินการใหสอดคลองกับ
ขนาดและความรุนแรงของปญหา ความเปนไปไดในการดําเนินการโครงการภายใตเง่ือนไขเชิง
นโยบาย เศรษฐกิจ สังคม รวมท้ังวิถีชีวิตของบุคคลและชุมชน 
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ผลกระทบของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ  

 จากการศึกษาของ Scholl และ Hediger  (Scholl และ Hediger, 1994 อางในพัตธนี  วินิจ  
จะกูล, วีระศักดิ์  จงสูวิวัฒนวงศ, 2542) ไดทําการทบทวนขอมูลการศึกษาถึงผลกระทบของการขาด
ธาตุเหล็กในระยะต้ังครรภ และไดขอสรุปวา การขาดธาตุเหล็กในไตรมาสแรกของการต้ังครรภจะมี
ผลเพ่ิมความเส่ียงตอการคลอดกอนกําหนด และคลอดทารกท่ีมีน้ําหนักนอย (< 2,500 กรัม) ถึงกวา 
2 เทา แตถาขาดธาตุเหล็กเกิดข้ึนในไตรมาสที่สาม แมถึงข้ันโลหิตจางแตไมรุนแรงก็อาจไมมีผลตอ
ผลลัพธการคลอด นอกจากน้ีการขาดธาตุเหล็กในระยะแรกของการต้ังครรภมีสาเหตุสําคัญมาจาก
การไดรับธาตุเหล็กจากอาหารไมเพียงพอ ซ่ึง Breard  (Breard, 1994 อางในพัตธนี  วินิจจะกูล, วีระ
ศักดิ์  จงสูวิวัฒนวงศ, 2542)ไดใหความเห็นเพิ่มเติมวา นาจะมีความเกี่ยวโยงกับการท่ีไดรับธาตุ
เหล็กไมพอต้ังแตกอนต้ังครรภ หรือมีการพรองเหล็กอยูแลวต้ังแตเร่ิมต้ังครรภ อีกกลุมของหญิง
ต้ังครรภท่ีมีความเส่ียงสูงในเร่ืองผลการต้ังครรภคือ หญิงมีครรภท่ียังอยูในวัยรุน คือ อายุนอยกวา 
20 ป แตขอมูลในกลุมนี้ยังมีอยูจํากัดยังไมมีการศึกษาเพิ่มเติม  (พัตธนี  วินิจจะกูล, วีระศักดิ์  จงสู
วิวัฒนวงศ, 2542) 
 
2.  แนวคิดความเชื่อดานสุขภาพ   

 ความเช่ือ คือ ความนึกคิดหรือความเขาใจของบุคคลตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด ซ่ึงอาจมีเหตุผลหรือมี
เหตุผลหรือไมมีเหตุผลก็ได และทําใหมนุษยมีความโนมเนียงท่ีจะปฏิบัติตามแนวความคิด และ
ความเขาใจนั้น (จรรยา สุวรรณทัต อางใน เบญจวรรณ  กําธรวัระ, 2537)  

ความเชื่อดานสุขภาพ  หมายถึง  การยอมรับคําอธิบายเหตุการณหรือปรากฏการณเกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพของบุคคลที่ไดจากการรับรูและเรียนรูรวมกันในสังคมและถายทอดสืบตอกันมาจน
ตกผลึกเปนแบบแผนทางวัฒนธรรมของสังคมนั้น โดยอาจมีเหตุผลหรือไมมีเหตุผลความเปนจริง
หรือหลักฐานมาสนับสนุนก็ได ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดตามวิวัฒนาการและพัฒนาการของสังคม  
เชน ความเช่ือเกี่ยวกับการต้ังครรภ  การบริโภคอาหารสําหรับหญิงต้ังครรภ  การปฏิบัติตนเพ่ือการ
สงเสริมสุขภาพ เปนตน  

ความเชื่อเปนองคประกอบหนึ่งของวัฒนธรรม ไดแก ระบบความรู ความเช่ือท่ีเรียกวา 
วัฒนธรรมท่ีไมใชวัตถุ ซ่ึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกปฏิบัติของแตละบุคคล ซ่ึงระบบความเช่ือ
สงผลตอแบบแผนพฤติกรรมหรือการกระทําท่ีเปนแบบแผนเดียวกัน ภายใตระบบสังคมและ
วัฒนธรรมนั้นๆ   นักมานุษยวิทยาชื่อ Goodenough  (Goodenough ,1963 อางใน ปรีชา อุโยธิน, 
2535) ไดใหความหมายของระบบความเชื่อวา เปนการรับรูของมนุษยท่ีมนุษยไดรูจักโลกหรือ
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ธรรมชาติท่ีมนุษยอาศัยอยู มนุษยมีประสบการณตอสรรพส่ิงตางๆ ท่ีรายลอมอยูรอบตัวมนุษย ไมวา 
กล่ิน รส หรือสีมนุษยไดเรียนรูโดยกําหนดส่ิงตางๆ ข้ึนตามความรูทางวัฒนธรรมท่ีตนเองไดรับ
ถายทอดมา เม่ือกําหนดไดแลวจึงกําหนดเรียกช่ืออยางเปนระบบ ในท่ีสุดก็ยอมรับวาเปนความรูท่ี
ถูกตอง ซ่ึงในสายตาของนักมานุษยวิทยาเห็นวา พฤติกรรมใดๆ ท่ีมนุษยไดกระทําอยางตอเนื่องอยาง
เปนระบบ เปนเหตุผลท่ีเขาตองการบรรลุเปาหมายอยางเดียวกัน จึงยึดถือรวมกัน มิใชเปนความเช่ือ
เฉพาะตัว แตเปนความเช่ือของคนทุกๆ คนในสังคมนั้น (Goodenough, 1963 อางใน ปรีชา อุโยธิน, 
2535)  

ดังนั้นความเช่ือจึงเปนสวนหนึ่งของความรูทางวัฒนธรรมของสังคมและแบบแผน
พฤติกรรมท่ีกําหนดใหสมาชิกในสังคมมีวิถีชีวิตเปนแบบอยางเดียวกัน ฉะนั้นวัฒนธรรมจึงเปนวิถี
ชีวิตเปนการรวมกันอยางมีระเบียบแบบแผนของปรากฏการณตางๆ ของการกระทําท้ังท่ีเปน
พฤติกรรมหรือเปนวัตถุท่ีเกิดจากความคิดและความรู เชน ความเช่ือ ความรู ทัศนคติ คานิยม โดยการ
ใชเปนสัญลักษณทางสังคม  

ในทางมานุษยวิทยา ความเช่ือและคานิยมมีความสําคัญอยางยิ่งท่ีจะชวยใหเราเขาใจสังคมที่
เราศึกษาไดมากข้ึน และความเขาใจก็มิใชเพียงการบรรยายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนในสังคมนั้นๆ 
เทานั้น แตจําเปนท่ีจะตองเขาใจวาเพราะอะไรจึงมีความเช่ือเชนนั้น และมีความหมายอยางไร 
นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับความเช่ือในเร่ืองอ่ืนๆ หรือไมอยางไร โดยเฉพาะตัวกําหนดทางนิเวศวิทยา
หรือทางภูมิศาสตรจะชวยใหเขาใจไดวา อิทธิพลของส่ิงแวดลอมไดทําใหแบบแผนทางความคิดมี
ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ถาหากเรายอมรับวามนุษยนั้นแตกตางจากสัตวตรงท่ีมนุษยมี
วัฒนธรรม และความเช่ือก็เปนสวนหนึ่งท่ีทําใหวัฒนธรรมสามารถคงอยูตอไปอยางมีระเบียบ และ
วัฒนธรรมในแตละสังคมอาจมีความแตกตางกันได  ความแตกตางทางวัฒนธรรมทําใหมนุษยมี
ความเช่ือตางๆ กันในเร่ืองของโรคและความเจ็บปวย ตลอดจนกรรมวิธีในการเยียวยารักษาและ
ปองกันโรค ท้ังนี้ก็เพราะตางก็มุงท่ีจะมีชีวิตท่ียืนยาวและปลอดภัย  

ระบบความเช่ือเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดโรคและความเจ็บปวย นักมานุษยวิทยา ถือวา ระบบ
การแพทยของมนุษยทุกสังคมเปนสถาบันหนึ่งหรือเปนระบบยอยทางวัฒนธรรม การเลือกใชวิธีการ
รักษาก็เพราะมีความเช่ือในสาเหตุของการเกิดโรคตามกรอบแนวความคิด ตามระบบสังคมและ
วัฒนธรรมของตน ซ่ึงสามารถแบงสาเหตุการเกิดของโรคในสังคมท่ีมิใชตะวันตกได 2 ประการ คือ 
(ปรีชา อุโยธิน, 2535) 

 1.  ความเจ็บปวยหรือโรคท่ีเกิดข้ึนกับมนุษยนั้นเปนเพราะอํานาจเหนือธรรมชาติ 
การที่มีคนเจ็บปวยก็เพราะผีปศาจ ตองการพรากขวัญหรือวิญญาณออกจากรางกาย การรักษาก็ตอง
ทําพิธีเพื่อนําขวัญหรือวิญญาณกลับมา  
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 2.  ความเจ็บปวยหรือโรคท่ีเกิดข้ึนไมเกี่ยวกับส่ิงอ่ืนหรือบุคคลอื่น แตเปนผลอัน
เนื่องมาจากความบกพรองของรางกาย เชน ความรอน ความเย็น ท่ีไมสมดุลกับธาตุตางๆ ท่ีประกอบ
กันข้ึนในรางกาย นอกจากน้ียังเกี่ยวกับอายุ กําลังลม กําลังมดลูก การเตนของหัวใจ อาหาร และ 
ความรอนความเย็นของอวัยวะ เปนสาเหตุและสงผลถึงความเจ็บปวย  

ไคลนแมน (Kleinman, 1980 อางใน โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย, 2550) ไดเสนอแนวคิดเร่ือง
แบบจําลองคําอธิบายความเจ็บปวย (Illness Explanatory Model : EM) ซ่ึงเปนแนวคิดท่ีมองความ
หลากหลายของวัฒนธรรมเชิงระบบสัญลักษณ โดยมองวาระบบการแพทยนั้นเปนระบบวัฒนธรรม
อยางหน่ึงซ่ึงมีสัญลักษณ ความหมายและตรรกะภายในตัวของมันเอง วัฒนธรรมสุขภาพมิใชเปน
เพียงรูปแบบการแสดงออกของความเจ็บปวยและการเยียวยารักษาเทานั้น แตเปนรากฐานของการ
สราง “ความเปนจริง” (medical reality) ท่ีทําใหโลกสุขภาพของบุคคลในแตละวัฒนธรรมมีความ
แตกตางกัน  ดังนั้น แนวคิดนี้จึงเปนแนวทางท่ีใหความสําคัญกับการคนหามุมมองความเจ็บปวยของ 
“คนใน” (Emic หรือ Native’s point of view) โดยสนใจศึกษาทําความเขาใจถึงมุมมองและการให
ความหมายตอการเจ็บปวยของผูปวยเองวามีสมมติฐานของความเจ็บปวย มีการคนหาสาเหตุของการ
เกิดความผิดปกติ หรือการแยกแยะโรคอยางไร มีการอธิบายเร่ืองแบบแผนของการเกิดอาการ 
ระยะเวลา พยาธิสภาพของรางกายอยางไร รวมท้ังมีการกําหนดระดับความรุนแรงและลักษณะของ
ความเฉียบพลัน เร้ือรังหรือพิการอยางไร ซ่ึง “โลกสุขภาพ” หรือ “ความจริงทางสุขภาพ” ของบุคคล
จะมีผลตอพฤติกรรมสุขภาพและกระบวนการแสวงหาการรักษาเยียวยาตอไป รวมถึงการประเมิน
ผลการรักษานั้นๆ ดวย  

การศึกษาแนวคิดเร่ืองแบบจําลองคําอธิบายเม่ือใชควบคูกับแนวคิดท่ีแยกแยะระหวาง 
“ความเจ็บปวย” และ “โรค” (Illness and Disease)  จะทําใหเกิดความเขาใจวัฒนธรรมสุขภาพมาก
ข้ึน  

ความเจ็บปวย  เปนความผิดปกติตามการรับรูหรือประสบการณความเจ็บปวยท่ีผูปวย
ตีความเอง  เปนแบบจําลองคําอธิบายของผูปวย  ในทางการแพทยพื้นบาน (ทิพวัลย  ปรีดาสวัสดิ์ 
และคณะ, 2530) ไดใหความหมายการเจ็บปวย หมายถึง ปญหาการเจ็บปวยซ่ึงบุคคล และเครือขาย
ทางสังคมของบุคคล มีประสบการณรวมกัน เชน ทุกขรวมกัน วิตกกังวลรวมกัน ประเมินรวมกันวา
อาการรุนแรงมากนอยสักเพียงใด ปวยเปนโรคอะไร และชวยกันตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาอาการ
เจ็บปวยท่ีมีประสิทธิภาพรวมกัน  

โรค  คือ ความผิดปกติของกระบวนการและกลไกทางรางกายของผูปวย เปนแบบจําลอง
คําอธิบายของแพทย  หรือในความหมายทางชีวการแพทย  หมายถึงปญหาของความผิดปกติทาง
ชีววิทยาท่ีตองการไดรับการรักษาท่ีเหมาะสม โดยมีวิทยากรที่เช่ียวชาญเฉพาะกิจ  
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ดังนั้นแนวคิดท่ีแยกแยะระหวางโรคและความเจ็บปวย จะเปนแนวคิดสําคัญเม่ือใชควบคูกับ
การศึกษาแบบจําลองความเจ็บปวย (EM) ของบุคคลจะชวยใหเกิดความเขาใจถึงความแตกตาง
ระหวางวัฒนธรรมสุขภาพของแพทยผูรักษากับผูปวยไดมากข้ึน  

การต้ังครรภเปนกระบวนการเริ่มตนในการกอกําเนิดชีวิตมนุษย ในสมัยโบราณระยะเวลา
ต้ังแตต้ังครรภจนกวาถึงเวลาคลอดถือวาเปนตอนท่ีอันตรายและความเส่ียง เปนชวงเวลาแหงความ
วิตกกังวลของคนในครอบครัว สมาชิกในสังคมจึงสรางกลไกเพ่ือความควบคุมและบรรเทาความ
หวาดกลัวนั้นจนกลายเปนความเช่ือ ประเพณีและแบบแผนการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการต้ังครรภท่ี
แตกตางกันไปตามบริบทของสังคมและวัฒนธรรมของแตละภูมิภาค ซ่ึงความเช่ือและพิธีกรรมท่ี
จัดทําเกี่ยวกับการต้ังครรภและการเกิด ก็แบงเหตุท่ีทําออกเปน 3 ประการ คือ  1) เพื่อปองกันเหตุ
อันตรายอันอาจมีข้ึนแกหญิงท่ีมีครรภ เพราะแตกอนถือกันวา ตอนท่ีเปนอันตรายไดงายคือ ตอนท่ีจะ
เปนมารดา  2)  เพื่อใหคลอดงาย ไมเปนอันตรายถึงชีวิต ถือกันวา ตอนคลอดลูกสําคัญนัก ถึงกับ
เปรียบเทียบหญิงมีครรภเหมือนกับการออกรบศึกของผูหญิง  และ 3)  เพื่อปกปกรักษาทารกท่ีคลอด 
ซ่ึงเปนระยะท่ีรางกายแบบบาง ออนแอตายงาย ใหรอดปากเหยี่ยวปากกา มีชีวิตเจริญเติบโตไดตอไป  
(เสฐียรโกเศศ, 2531)   

จังหวัดนราธิวาสซึ่งเปนจังหวัดชายแดนภาคใตท่ีมีประชากรสวนใหญรอยละ 82  นับถือ
ศาสนาอิสลาม   มีความเช่ือเกี่ยวกับการต้ังครรภวาเปนพระประสงคของพระเจาท่ีประทานบุตรใหมา
กําเนิดในครรภของตน   การต้ังครรภจึงถือวาเปนส่ิงท่ีประเสริฐ เด็กท่ีเกิดมาถือวาเปนผูบริสุทธ์ิ    
ไรบาป และเปนผูมีบุญท่ีไดกาวเขามาสูศาสนาอิสลาม ผูเปนมารดาจะตองดูแลครรภของตนเองใหดี 
เพื่อใหทารกท่ีคลอดออกมาสมบูรณ  ดังนั้นการต้ังครรภจึงไมใชการเจ็บปวย แตเปนชวงท่ีตอง
ระมัดระวังตัวเปนพิเศษกวาปกติเทานั้น แตในชวงนี้ก็มีความเช่ือ ขอหาม ขอปฏิบัติตาง ๆ เชน หากผู
ต้ังครรภไดถือศีลอดมากจะทําใหไดบุญมากข้ึนไปดวย ตองกินน้ํามะพราวมาก ๆ เพราะจะทําให
ทารกผิวสวยและไมมีไข คลอดงาย หามพูดวาจะคลอดกับใครเพราะหากไมทําตามท่ีพูดไวจะทําให
คลอดไมออก หามอาบน้ําเย็นตอนกลางคืน เพราะจะทําใหเลือดตีข้ึนและเปนตะคริว (สุธน            
พรบัณฑิตยปทมาและคณะ, 2548) และมีวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพโดยการฝากครรภกับผดุงครรภ
พื้นบานหรือผดุงครรภโบราณรวมกับการฝากครรภกับเจาหนาท่ีสาธารณสุข  (สุดารัตน ธีระวร, 
2547)   
  จะเห็นไดวาความเช่ือและพิธีกรรมตางๆ เกี่ยวกับหญิงต้ังครรภ รวมท้ังความเช่ือเกี่ยวกับ
ภาวะโลหิตจางของหญิงต้ังครรภมีผลตอสุขภาพท้ังของมารดาและทารกเปนอยางยิ่ง หากมีการศึกษา
ถึงมุมมองและความเขาใจของหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจางมากข้ึน  รวมทั้งเง่ือนไขชีวิตและ
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บริบททางสังคมวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวของจะนําไปสูการเขาใจและดําเนินการสงเสริมสุขภาพแก       
หญิงต้ังครรภกลุมนี้ไดอยางเหมาะสมตอไป   
 
3.  แนวคิดเร่ืองการดูแลตนเอง (Self Care)  

 การดูแลตนเองเปนพฤติกรรมท่ีเรียนรู ซ่ึงบุคคลกระทําเพื่อตนเองในกระบวนการ
เจริญเติบโต  การดูแลตนเองในชีวิตประจําวันสวนใหญเปนการกระทําจนเปนนิสัย และไดรับ
อิทธิพลจากครอบครัว และจากการเปนสมาชิกคนหนึ่งในสังคมนั้นๆ การดูแลตนเองเปนการ
กระทําอยางจงใจและมีเปาหมาย เพื่อรักษาไวซ่ึงชีวิต สุขภาพ และความผาสุก  
 การดูแลตนเองเปนแบบแผนทางวัฒนธรรมและการดําเนินชีวิตของบุคคลแตละคน ซ่ึงจะ
เปนเคร่ืองทํานายวาบุคคลจะมีพฤติกรรมตอสุขภาพและความเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนอยางไร และสามารถ
ใหความหมายตอเหตุการณนั้นๆ ไปตามประสบการณและการขัดเกลาทางสังคม  ฉะนั้นการให
ความหมายของการดูแลตนเองจึงหมายรวมถึงการดูแลตนเองในขณะท่ีมีสุขภาพดีดวย ตลอดจน
การสงเสริมรักษาสุขภาพใหแข็งแรงอยูเสมอ รูจักปองกันตนเองจากโรคและส่ิงอันตรายท่ีจะมีผล
ตอสุขภาพของตนเองตลอดจนสมาชิกในครอบครัว สําหรับความหมายของการดูแลตนเองอีกนัย
หนึ่งคือ การดูแลรักษาตนเองเมื่อเกิดการเจ็บปวยข้ึน ซ่ึงเร่ิมตนจากความรูสึกท่ีผิดปกติไปจากเดิม
หรือเร่ิมมีอาการบงบอก จากน้ันบุคคลแตละคนจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมการเจ็บปวยท่ี
แตกตางกันไป เชน การซ้ือยากินเอง การปรึกษาเพื่อนบานหรือสมาชิกในครอบครัว การแสวงหา
การรักษาดวยตนเองตางๆ เชน การนอนพัก การบีบนวด การประคบน้ํารอน เปนตน ไดมีผูให
ความหมายของการดูแลตนเองไวหลายๆ ทานดังนี้  
 โนริส (Noris, 1977 อางใน มัลลิกา มัติโก) ใหความหมายของการดูแลสุขภาพตนเองวา 
เปนกระบวนการท่ีใหประชาชนและครอบครัวมีโอกาสท่ีจะชวยเหลือตนเองและรับผิดชอบกันเอง
ดานสุขภาพอนามัย เนื่องจากประชาชนเร่ิมเล็งเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพตนเอง โดยมี
มูลเหตุผลักดันมาจากความไมพอใจตอการรักษาของแพทยท่ีเห็นคนไขเปนเพียงวัตถุหรือ ช้ินสวน 
ในการรักษาเทานั้นและคาใชจายในการรักษาพยาบาลท่ีมีราคาแพง อีกท้ังตระหนักวา ตนเองก็มี
ศักยภาพในการพัฒนาความสามารถเพื่อการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองได 
 เลวิน  (Levin, 1976:11 อางใน มัลลิกา มัติโก) กลาววา การดูแลตนเอง เปนกระบวนการท่ี
บุคคลท่ัวไปปฏิบัติ เพื่อใหเกิดประโยชนในดานการสงเสริมสุขภาพอนามัย การปองกันโรค       
การวินิจฉัยโรคและการรักษาพยาบาลเม่ือเกิดการเจ็บปวย นอกจากนี้เลวิน ไดเสนอลักษณะสําคัญๆ 
ของการดูแลสุขภาพตนเองโดยท่ัวๆ ไป ดังนี้  
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  1.  การดูแลตนเองเปนพฤติกรรมดั้งเดิมของประชาชนท่ีมีขอบเขตจํากัดภายในตัว
ของมันเองเปนส่ิงสากลท่ีมีอยูท่ัวไปโดยไมตองมีการจัดองคกร เปนพฤติกรรมท่ีสลับซับซอน
ผสมผสานกับการอบรมขัดเกลาทางสังคม กระบวนการการหลอหลอมและการถายทอดความรูของ
สังคม 
  2.  การดูแลตนเองเปนปรากฏการณพื้นบานซ่ึงอยูนอกเหนือกระบวนการจัดการ
ทางการแพทยและสาธารณสุขของบุคลากรทางวิชาชีพ หากแตการดูแลตนเองจะอยูภายใตอิทธิพล
ตามธรรมชาติของสถาบันทางสังคม ตามบริบทของโครงสรางทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง
นั้นๆ  
  3. การดูแลตนเองเปนความตอเนื่องของพฤติกรรมดั้งเดิมท่ีเกี่ยวของกับ
ขนบประเพณีและวิถีการดํารงชีวิตท่ีสงผลตอการวินิจฉัยโรคดวยตนเองและการรักษาตนเอง  
  4.  กระบวนการประเมินผลดานสุขภาพอนามัยเปนส่ิงท่ีปฏิบัติกันอยูตาม
ธรรมชาติและข้ึนอยูกับการรับรูของบุคคลท่ีอาจจะปฏิบัติหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดทางวิชาชีพก็
ได  
  5.  การดูแลตนเองเปนกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงรวมต้ังแตการสังเกตดวยตนเอง 
การรับรูอาการ การใหความหมายของอาการ การตัดสินใจเกี่ยวกับความรุนแรง  การเลือกวิธีการ
รักษาและการประเมินผลของการรักษาดวยตนเอง  
 เชนเดียวกับ ฟราย (Fry, 1973 อางใน มัลลิกา มัติโก)  ท่ีไดจําแนกบทบาทของการดูแล
ตนเองไว 4 ประการ คือ 1) การดํารงรักษาไวซ่ึงสุขภาพท่ีแข็งแรง เชน การออกกําลังกาย การตรวจ
สุขภาพอยางสมํ่าเสมอ 2)  การปองกันโรค เชน การไดรับภูมิคุมกันโรค การกินฟลูออไรดเพื่อ
ปองกันฟนผุ การฝากครรภ 3)  การวินิจฉัยโรค การใหยาและรักษาเบ้ืองตน เชน ปวดศีรษะ ไป เปน
หวัด  4)  การไปหาแพทยเพื่อการรักษา ขอคําแนะนําและปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย  
 โอเร็ม  (Orem,1980 อางใน มัลลิกา มัติโก) กลาววา การดูแลสุขภาพตนเอง เปนกิจกรรมท่ี
บุคคลแตละคนเร่ิมตนปฏิบัติและยึดเปนแบบแผนในการปฏิบัติเพื่อสุขภาพ และความเปนอยูท่ีดีข้ึน  
ซ่ึงแนวคิดการดูแลสุขภาพตนเองของโอเร็ม อยูบนพื้นฐานความเช่ือเกี่ยวกับคนวาเปนผูท่ีมี
ความสามารถในการเรียนรูสามารถตัดสินใจและพัฒนาความสามารถท่ีจะกระทํากิจกรรมตางๆ เพื่อ
ไปสูเปาหมาย สําหรับความตองการดูแลตนเองท้ังหมด นอกจากนี้โอเร็มไดกลาววา การดูแลตนเอง
เปนกิจกรรมที่ตองอาศัยความรู ท่ี มีหลักเกณฑสอดคลองกับองคประกอบของบุคคลทั้ ง
สภาพแวดลอม ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรม ซ่ึงเม่ือกระทําไปแลวจะมีสวนชวยในการรักษาซ่ึง
ชีวิต สงเสริมสุขภาพ และสวัสดิภาพของบุคคล การกระทําท่ีมีวัตถุประสงคหรือเหตุผลของการ
ดูแลตนเอง เรียกวา การดูแลตนเองท่ีจําเปน (Self – care requisites) ซ่ึงเปนความตั้งใจหรือเปนผลที่
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เกิดไดทันทีหลังการกระทําการดูแลตนเองท่ีจําเปนมี 3 อยาง คือ การดูแลตนเองท่ีจําเปนโดยท่ัวไป 
ตามระยะพัฒนาการ และเม่ือมีภาวะเบ่ียงเบนทางดานสุขภาพ  
  1.  การดูแลตนเองท่ีจําเปนโดยท่ัวไป (Universal self – care requisites) เปนการ
ดูแลตนเองเพื่อการสงเสริมและรักษาไวซ่ึงสุขภาพและสวัสดิภาพของบุคคล การดูแลตนเองเหลานี้ 
จําเปนสําหรับบุคคลทุกคน ทุกวัย แตจะตองปรับใหเหมาะสมกับระยะพัฒนาการ จุดประสงคของ
การดูแลตนเองท่ีจําเปน โดยท่ัวไปมีดังนี้  
   1.1 คงไวซ่ึงอากาศ น้ํา และอาหารท่ีเพียงพอ 
   1.2 คงไวซ่ึงการขับถายและการระบายใหเปนไปตามปกติ โดยการจัดการ
ใหมีการขับถายตามปกติท้ังจัดการกับตนเองและส่ิงแวดลอม สุขวิทยาสวนบุคคล ดูแลส่ิงแวดลอม
ใหถูกสุขลักษณะ  
   1.3 รักษาความสมดุลระหวางการมีกิจกรรมและการพักผอน  โดยเลือก
กิจกรรมใหรางกายไดเคล่ือนไหว ออกกําลังกาย การตอบสนองทางอารมณ ทางสติปญญาและการมี
ปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นอยางเหมาะสม รวมถึงความสามารถ ความสนใจคานิยมและกฎเกณฑทาง
ขนบธรรมเนียมประเพณี และการมีกิจกรรมของตนเอง 
   1.4 การรักษาความสมดุลระหวางการใชเวลาเปนสวนตัวกับการมี
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  เปนการคงไวซ่ึงคุณภาพและความสมดุลท่ีจําเปนในการพัฒนาเพื่อเปนท่ีพึ่ง
ของตนเองและสรางสัมพันธภาพกับบุคคลอ่ืนเพื่อท่ีจะชวยใหตนเองทําหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รูจักติดตอขอความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในเครือขายทางสังคมเม่ือจําเปน การ
ปฏิบัติตนเพื่อสรางมิตรใหความรัก ความผูกพันกับบุคลรอบขาง เพื่อจะไดพึ่งพากันและกัน 
ตลอดจนการสงเสริมความเปนตัวของตัวเองและการเปนสมาชิกในกลุม 
   1.5  การปองกันอันตรายตางๆ ตอชีวิต หนาท่ีและสวัสดิภาพ สนใจและ
รับรูตอชนิดของอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน การจัดการปองกันไมใหเกิดเหตุการณท่ีเปนอันตราย 
หลีกเล่ียงหรือปองกันตนเองจากอันตรายตางๆ ควบคุมหรือขจัดเหตุการณท่ีเปนอันตรายตอชีวิต
และสวัสดิภาพ 
   1.6  สงเสริมการอยูอยางปกติสุข เพื่อพัฒนาและรักษาไวซ่ึงอัตมโนทัศนท่ี
เปนจริงของตนเอง ปฏิบัติในกิจกรรมที่สงเสริมพัฒนาการของตนเอง  สงเสริมและรักษาไวซ่ึง
โครงสรางและหนาท่ีของบุคคล และสนใจท่ีจะคนหาความผิดปกติของโครงสรางและการทําหนาท่ี
ท่ีแตกตางไปจากปกติของตนเอง 
  2.  การดูแลตนเองที่จําเปนตามระยะพัฒนาการ (Developmenal self-care 
requisites) เปนการดูแลนเองท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการพัฒนาการของมนุษยในระยะตางๆ เชน    
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การตั้งครรภ การคลอดบุตร การเจริญเติบโตเขาสูวัยตางๆ ของชีวิต และเหตุการณท่ีมีผลเสียหรือ
เปนอุปสรรคตอการพัฒนาการ เชน การสูญเสียคูชีวิต หรือบิดามารดา หรืออาจเปนการดูแลตนเอง
ท่ีจําเปนโดยท่ัวไปใหสอดคลองกับการสงเสริมพัฒนาการ การดูแลตนเองท่ีจําเปนสําหรับ
กระบวนการพัฒนาการ แบงออกเปน 2 อยาง คือ  
   2.1  พัฒนาและคงไวซ่ึงภาวะความเปนอยูท่ีชวยสนับสนุนกระบวนการ
ของชีวิตและพัฒนการท่ีชวยใหบุคคลเจริญเขาสูวุฒิภาวะในวัยตางๆ คือ ต้ังแตอยูในครรภมารดา 
ระหวางการคอลด ในวัยแรกเกิด วัยทารก วัยเด็ก วัยรุน วัยผูใหญและวัยชรา 
   2.2  ดูแลเพ่ือปองกันการเกิดผลเสียตอพัฒนาการโดยจัดการเพ่ือบรรเทา
เบาบางอารมณเครียด หรือเอาชนะตอผลท่ีเกิดจากการขาดการศึกษา ปญหาการปรับตัวทางสังคม 
การสูญเสียญาติมิตร ความเจ็บปวย การบาดเจ็บ และการพิการ การเปล่ียนแปลงเนื่องจากเหตุการณ
ตางๆ ในชีวิต และความเจ็บปวยในข้ันสุดทายและการตาย 
  จะเห็นไดวาการดูแลตนเองท่ีจะเปนตามระยะพัฒนาการกลายเปนเร่ืองท่ีสําคัญ
มากในยุคปจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางของสังคม และเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว การดูแล
ตนเองท่ีจําเปนสําหรับเด็กวัยรุนเพื่อปองกันส่ิงเสพติดท้ังหลาย หรือการถูกนําไปใชประโยชนทาง
เพศ ซ่ึงจะมีผลเสียตอพัฒนาการของตนเอง หรือการดูแลตนเองท่ีจําเปนสําหรับผูสูงอายุ เพื่อคงไว
ซ่ึงสุขภาพและความรู สึกมีคุณคาในตนเองทามกลางลักษณะของครอบครัวและสังคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป เปนตน  

  3.  การดูแลตนเองท่ีจําเปนเม่ือมีปญหาทางดานสุขภาพ (Health deviation self-
care requisites) เปนการดูแลตนเองท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากความพิการต้ังแตกําเนิดโครงสรางหรือ
หนาท่ีของรางกายผิดปกติ เชน เกิดโรคหรือความเจ็บปวย จากการวินิจฉัยโรคและการรักษาของ
แพทย การดูแลตนเองท่ีจําเปนในภาวะนี้มีดังนี้ คือ  
         3.1  แสวงหาความชวยเหลือจากบุคคลท่ีเช่ือถือได เชน เจาหนาท่ีสาธารณสุข 
         3.2 รับรู  สนใจ  และดูแลผลของพยาธิสภาพซ่ึงรวมถึงผลที่กระทบตอ
พัฒนาการของตนเอง 
         3.3 ปฏิบัติตามแผนการรักษา การวินิจฉัย การฟนฟูและการปองกันภาวะ 
แทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนอยางมีประสิทธิภาพ 
         3.4 รับรูและสนใจดูแลและปองกันความไมสุขสบายจากผลขางเคียงของการ
รักษาหรือจากโรค 
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         3.5  ปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากความเจ็บปวยและการรักษาโดย
รักษาซ่ึงอัตมโนทัศนและภาพลักษณท่ีดีของตนเอง ปรับบทบาทของตนเองใหเหมาะสมในการ
พึ่งพาตนเองและบุคคลอ่ืน 
         3.6  เรียนรูท่ีจะมีชีวิตอยูกับผลของพยาธิสภาพหรือภาวะท่ีเปนอยู รวมท้ังผล
ของการวินิจฉัยและการรักษาในรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสงเสริมพัฒนาการของตนเองใหดีท่ีสุด
ตามความสามารถของตนเองท่ีเหลือของตนเองท่ีเหลืออยู รูจักต้ังเปาหมายท่ีเปนจริง ซ่ึงจะเห็นวา
ดูแลตนเองในประเด็นนี้ บุคคลจะตองมีความสามารถในการผสมผสานความตองการดูแลตนเองใน
ประเด็นอ่ืนๆ เขาดวยกัน เพื่อจัดระบบการดูแลตนเองท้ังหมดท่ีจะชวยปองกันอุปสรรคหรือบรรเทา
เบาบางผลที่เกิดจากพยาธิสภาพ การวินิจฉัยและการรักษาตอพัฒนาการของตนเอง 
 การที่จะเขาใจถึงการดูแลท่ีจําเปนนั้น ใหพิจารณาวา การดูแลท่ีจําเปนประกอบดวย 2 สวน 
คือ วัตถุประสงค กับวิธีการ วัตถุประสงคมีความเปนสากล คือ เปนของทุกคน แตวิธีการที่จะบรรลุ
วัตถุประสงคแตกตางกันตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ครอบครัว และประสบการณ 
เชน วัตถุประสงคของการออกกําลังกาย เพื่อใหรางกายแข็งแรงเปนส่ิงจําเปนสําหรับทุกคน แต
วิธีการออกกําลังกายจะแตกตางกันในแตละบุคคล ในบางคนท่ีตองทํางานใชแรงมาก การออกกําลัง
กายไดสอดแทรกอยูแลวในกิจวัตรประจําวัน แตสําหรับคนท่ีทํางานนั่งโตะจะตองวางแผนกําหนด
วันและเวลาดวยความต้ังใจหรือการเลือกรับประทานอาหารใหเพียงพอกับความตองการของ
รางกายเปนส่ิงจําเปนสําหรับทุกคน แตอาหารที่เลือกจะแตกตางกันในแตละบุคคล 
 ถาจะเปรียบการดูแลท่ีจําเปนกับความตองการขั้นพื้นฐานของมนุษยเพื่อรักษาไวซ่ึงชีวิต 
การดูแลตนเองท่ีจําเปนเนนท่ีการกระทําของบุคคล เพื่อท่ีจะตอบสนองความตองการดานอาหาร 
เพราะทฤษฎีการดูแลนเองเปนทฤษฎีของการกระทํา สวนประกอบของการดูแลตนเอง คือ ความ
ตองการการดูแลตนเองท้ังหมดกับความสามารถในการดูแลตนเอง 
  กลาวโดยสรุปทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเรมมีแนวคิดในการใหบริการท่ีประชาชน
สามารถดูแลตนเองในดานการสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟู
สภาพท่ีพยายามผสมผสานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม เขากับความเช่ือ  สังคม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของบุคคล เพื่อใหประชาชนไดเลือกเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับการดูแลสุขภาพตนเอง และรูจักปรับปรุงวิธีการดูแลตนเองจากธรรมชาติ สังคม และ
วัฒนธรรมของตนเองใหสอดคลองกับภาวะสุขภาพและความเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนเพื่อสุขภาพตนเอง  
 การดูแลตนเอง จึงเกี่ยวของเฉพาะขอบเขต เปนการปฏิบัติในภาคประชาชนเปนสวนใหญ 
โดยครอบคลุมการดูแลสุขภาพตนเองใน 2 ลักษณะ คือ (มัลลิกา  มัติโก, 2530)  
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  1.  การดูแลสุขภาพตนเองในสภาวะปกติ (self care in health)  เปนการดูแลตนเอง
เพื่อสุขภาพอนามัย เปนพฤติกรรมการดูแลตนเองและสมาชิกในครอบครัวใหมีสุขภาพท่ีแข็งแรง
สมบูรณอยูเสมอ เปนพฤติกรรมท่ีทําใหขณะท่ีมีสุขภาพ 2 ลักษณะ คือ   
   1.1  การดูแลสงเสริมสุขภาพ  (health maintenance) คือ พฤติกรรมท่ีจะ
รักษาสุขภาพใหแข็งแรงปราศจากความเจ็บปวย สามารถดําเนินชีวิตอยางปกติสุขและพยายาม
หลีกเล่ียงจากอันตรายตางๆ ท่ีจะสงผลตอสุขภาพ เชน การออกกําลังกาย การมีสุขวิทยาสวนบุคคล
ท่ีดี การไมดื่มสุรา การไมสูบบุหร่ี  การควบคุมอาหาร เปนตน อันเปนพฤติกรรมของประชาชนที่
กระทําอยางสมํ่าเสมอในขณะท่ีมีสุขภาพแข็งแรง 
   1.2  การปองกันโรค (disease prevention)  เปนพฤติกรรมท่ีกระทําโดยมุง
ท่ีจะปองกันไมใหเกิดความเจ็บปวย หรือโรคตางๆ เชน การไปรับภูมิคุมกัน โดยแบงระดับของการ
ปองกันโรคได 3 ระดับ คือ  
    ก.  การปองกันโรคเบ้ืองตน (Primary prevention) เชน การไดรับ
ภูมิคุมกันโรค 
    ข. การปองกันความรุนแรงของโรค (Secondary prevention)  
เปนระดับของการปองกันท่ีมุงจะขจัดโรคใหหมดไปกอนท่ีอาการของโรคจะรุนแรงมากข้ึน เชน 
การตรวจและเอกซเรยปอดในรายท่ีมีปญหาของโรคทางเกินหายใจเร้ือรัง เพื่อเปนการปองกัน
โรคมะเร็งท่ีอาจเกิดข้ึนไดในภายหลัง 
    ค.  การปองกันการแพรระบาดของโรค (Tertiary prevention)  
เปนระดับของการปองกันท่ีมีเปาหมายตองการยับยั้งการแพรกระจายของโรคจากผูปวยไปสูคน
อ่ืนๆ  
  2.  การดูแลสุขภาพตนเองเม่ือเจ็บปวย (self care in illness) คําวา “ความเจ็บปวย” 
(Illness) หมายถึง ความรับรูของบุคคลท่ีมีตอตัวเขาเองวามีความผิดปกติไปจากเดิม ซ่ึงอาจจะตัดสิน
ดวยตัวเขาเอง จากครอบครัว หรือเครือขายทางสังคม และจะเขาสูพฤติกรรมความเจ็บปวย โดยแต
ละคนจะตอบสนองตอความเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนแตกตางกัน เชน การงดอาหารแสลง การใชสมุนไพร 
การบีบนวด การซ้ือยากินเอง และการตัดสินใจไปพบแพทย เปนตน  
  ความหมายของการดูแลสุขภาพตนเองเมื่อเจ็บปวยนั้นมีอยูหลากหลายและยังหา
ขอสรุปรวมกันในคําจํากัดความและขอบเขตของคําจากฝายแพทยและนักสังคมศาสตรยังไมได 
อยางไรก็ตามมีความคิดเห็นรวมกันในหมูนักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาวา พฤติกรรมการดูแล
ตนเองเม่ือเจ็บปวยมีองคประกอบอยูอยางนอยๆ  4 ระดับดวยกัน คือ (มัลลิกา  มัติโก, 2530) 
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  1.  การดูแลสุขภาพตนเองของแตละบุคคล (individual self care)  
2.  การดูแลสุขภาพตนเองของครอบครัว (family self care) 
3.  การดูแลสุขภาพโดยเครือขายสังคม (care from the extended social network) 
4.  การดูแลสุขภาพโดยกลุมหรือบุคคลในชุมชน (mutual aid หรือ  self help  
     group) 

 การดูแลตนเองของแตละบุคคลเม่ือเจ็บปวย หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่เกิดข้ึนต้ังแต
บุคคลตระหนัก และประเมินผลเกี่ยวกับอาการผิดปกติ ตลอดจนตัดสินใจท่ีจะกระทําส่ิงใดๆ ลงไป
เพื่อตอบสนองตออาการผิดปกติ รวมท้ังการตัดสินใจที่จะไมกระทําส่ิงใดเกี่ยวกับอาการนั้น สวน
การกระทําส่ิงใดๆ นั้นมีต้ังแตการรักษาอาการผิดปกติดวยวีการของตนเอง หรือแสวงหาคําแนะนํา
หรือการรักษาจากผู อ่ืนท้ังท่ีเปนสามัญชนจากครอบครัว และเครือขายทางสังคมของผูปวย 
ตลอดจนบุคลากรสาธารณสุข การดูแลตนเองยังครอบคลุมถึงการประเมินผล และการตัดสินใจใน
การกระทําท่ีเปนคําแนะนําท่ีผูปวยไดมา  
 ดังนั้นเม่ือบุคคลตระหนักและรับรูความรุนแรงของการเจ็บปวยอยางเพียงพอ บุคคลจะมี
พฤติกรรมการเจ็บปวยอยู 4 แบบ คือ 1)  การตัดสินใจท่ีจะไมทําอะไรเลยเกี่ยวกับอาการผิดปกติ     
2)  การใชยารักษาตนเอง ซ่ึงอาจเปนท้ังการซ้ือยากินเอง การใชยากลางบาน 3)   การรักษาตนเอง
โดยวิธีตางๆ ท่ีไมใชการใชยา เชน การนอนพัก และด่ืมน้ําอุนเม่ือเร่ิมรูสึกตัววาเปนหวัด การลดสูบ
บุหร่ี เม่ือรูสึกเจ็บหนาอก 4)  การตัดสินใจท่ีจะไปหาบุคลากรสาธารณสุขในการะบวนการของการ
ตัดสินใจท่ีจะเขารับการรักษา และคําแนะนําจากบุคลากรนี้ แมวาผูปวยจะใหการยอมรับในบทบาท
ผูปวย โดยใหแพทยเปนผูวินิจฉัยและทําการรักษา ตลอดจนแนะนําวิธีการปฏิบัติตัวตางๆ แตบุคคล
จะเปนผูตัดสินใจที่จะเลือกทําตามคําแนะนําในการปฏิบัติตัวของแพทย หรือเปล่ียนแปลงการดูแล
รักษาก็ได เชน การรับประทานยาตามคําส่ังของแพทย หรือเลือกท่ีจะกินยาอ่ืนแทนและหยุดยาที่
แพทยใหก็ได นอกจากนั้นผูปวยยังเปนผูประเมินผลการรักษาของแพทยวาทําใหคนหายปวยแลว
หรือไม และควรหยุดการรักษาเม่ือใด  
 ดังนั้น การดูแลสุขภาพตนเองเม่ือเจ็บปวยจึงเกิดข้ึนตลอดกระบวนการของการเจ็บปวย คือ 
ต้ังแตเกิดความเจ็บปวยไปจกระท่ังถึงเม่ือบุคคลหายจากความเจ็บปวย และการดูแลสุขภาพตนเอง
เปรียบเสมือนเปนรูปแบบของพฤติกรรมการเจ็บปวย   
 

การดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ  

  จากแนวคิดและทฤษฎีการดูแลตนเอง เม่ือพิจารณาถึงหญิงตั้งครรภท่ีมีภาวะโลหิตจางจาก
การขาดธาตุเหล็กเปนผูท่ีควรมีการดูแลตนเองเม่ือมีภาวะเบ่ียงเบนทางสุขภาพ  ดังนั้นเพื่อใหหญิง
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ต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กมีพฤติกรรมในการดูแลตนเองเพื่อควบคุมภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก ทําใหรางกายไดรับธาตุเหล็กจากการรับประทานในปริมาณ
เพียงพอกับความตองการของรางกาย ดังนี้  
  1.  การรับประทานอาหารท่ีสงเสริมการดูดซึมธาตุเหล็กและอาหารที่อุดมดวยธาตุ
เหล็ก อันไดแกเนื้อสัตว ตับ เลือด ผักและผลไมท่ีมีธาตุเหล็กและวิตามินซี หญิงต้ังครรภควรไดรับ
ปริมาณธาตุเหล็กจากอาหารท่ีรับประทานโดยเฉล่ีย 45 มิลลิกรัมตอวัน วิตามินซีเฉล่ีย 80 มิลลิกรัม
ตอวัน (กรมอนามัย, 2537) ซ่ึงสอดคลองกับความสัมพันธระหวางปริมาณธาตุเหล็กท่ีไดรับจากการ
บริโภคอาหารตออัตราความชุกของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก พบวา ผูท่ีเกิดภาวะโลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็กเปนผูท่ีไดรับปริมาณธาตุเหล็กจากอาหารประเภทเนื้อสัตว ในปริมาณ
เฉล่ียท่ีไมเพียงพอกับความตองการของรางกาย  
  2. หลีกเล่ียงการรับประทานอาหารท่ีขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็ก ไดแก น้ําชา 
กาแฟ ใบเม่ียง  
  3. การรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก เพราะในขณะต้ังครรภมารดาจะมีปริมาณ
พลาสมาเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในไตรมาสท่ี 2 เปนผลใหมีความตองการธาตุเหล็กเพิ่มมากข้ึน  
 
4.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

  เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภ  
งานวิจัยจํานวนมากท่ีใชกรอบทฤษฎีทางชีวการแพทย สวนใหญจะเปนการศึกษาเชิงปริมาณ  เพื่อ
ศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดภาวะโลหิตจาง การศึกษาผลกระทบของภาวะโลหิตจางใน
หญิงต้ังครรภ ดังเชนการศึกษาของชุติมา  ศิริกุลชยานนท และ เพียงจันทร  โรจนวิภาต (2543)  ท่ี
ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลกระทบตอภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภท่ีรับบริการ
ท่ีคลินิกฝากครรภศูนยสงเสริมสุขภาพเขต  1 กรุงเทพมหานคร   พบวา   ภาวะโลหิตจางมี
ความสัมพันธกับอายุครรภอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แตไมพบความสัมพันธกับปจจัยทางเศรษฐกิจ
สังคม จํานวนครรภและระยะการปลอดการตั้งครรภ  ความรูกับการบริโภคอาหารท่ีมีธาตุเหล็กสูง
จําพวกเนื้อสัตวมีความสัมพันธเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เชนเดียวกับการศึกษาของ       
สุทธิศักด  พัฒนปรีชากุล และคณะ (2540) ไดศึกษาเร่ือง ภาวะโลหิตจางของหญิงต้ังครรภใน
โรงพยาบาลแมและเด็กจังหวัดยะลา โดยศึกษาความชุกของภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 
พบวา อายุครรภเปนปจจัยหนึ่งท่ีมีความสัมพันธกับภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก  โดยหญิง
ต้ังครรภท่ีมีอายุครรภในไตรมาสท่ีสองของการตั้งครรภมีอุบัติการณของการเกิดภาวะโลหิตจางจาก
การขาดธาตุเหล็กสูงข้ึน สอดคลองกับการศึกษาของถวัลยวงค รัตนสิริและชุติมา เจริญสินทรัพย 
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(2547)  ท่ี ศึกษาความชุกของภาวะเลือดจางในสตรีต้ังครรภ ท่ีมาฝากครรภ ท่ีโรงพยาบาล                 
ศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน โดยศึกษาความสัมพันธระหวางความชุกของภาวะเลือดจางกับอายุ
ของสตรีต้ังครรภ อาชีพ ท่ีอยู อายุ ระดับการศึกษา รายไดในครอบครัว จํานวนคร้ังการต้ังครรภ 
และอายุครรภ พบวา อายุครรภในชวงไตรมาสท่ี 2 และรายได เปนปจจัยเส่ียงของการเกิดภาวะ  
เลือดจาง  

  อนงคนาฏ  เหล่ียมสมบัติ และคณะ  (2540) ศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการปองกันและรักษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภ  พบวา  
ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการปองกันและรักษาภาวะโลหิตจาง คือ อายุ ระดับการศึกษา  อาชีพ 
รายไดครอบครัว ระดับฮีมาโตคริต   การรับรูโอกาสเส่ียง  การรับรูความรุนแรง การรับรูประโยชน
และอุปสรรคของการปฏิบัติ ความรูเกี่ยวกับภาวะโลหิตจาง  การไดรับขอมูลขาวสาร  และ
คําแนะนําจากแหลงตางๆ สวนปจจัยท่ีไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันและรักษาภาวะ
โลหิตจาง ไดแก  อายุครรภ  ลําดับท่ีของการต้ังครรภ และจํานวนคร้ังของการฝากครรภ  และพบวา
ปจจัยท่ีสามารถทํานายพฤติกรรมการปองกันและรักษาภาวะโลหิตจาง เรียงลําดับจากมากไปนอย 
คือ การไดรับขอมูลขาวสารและคําแนะนําจากแหลงตางๆ การรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค  
รายไดของครอบครัว และระดับฮีมาโตคริท  ตามลําดับ โดยสามารถอธิบายพฤติกรรมการปองกัน
และรักษาภาวะโลหิตจาง ไดรอยละ 16.36 ดังนั้นการจัดกิจกรรมสงเสริมการใหความรูและ
คําแนะนําเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางยิ่ง สอดคลองกับการศึกษาของของจิตไพบูล พระธานี (2544) ท่ี
ทําการศึกษาเปรียบเทียบหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจาง 2 กลุม คือ กลุมทดลองซ่ึงไดรับคําปรึกษา
รายบุคคล และกลุมควบคุมไมไดคําปรึกษารายบุคคล พบวา  กลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียการปฏิบัติ
ตนสูงกวากลุมควบคุม เชนเดียวกับการศึกษาของ อมิตตา  จันทรชอุม (2542) ไดศึกษาโปรแกรม  
สุขศึกษาเพื่อปองกันภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงต้ังครรภ อําเภอเมือง จังหวัด
กระบ่ี พบวา ภายหลังการทดลองหญิงต้ังครรภกลุมทดลองมีพฤติกรรมการปฏิบัติตนในการปองกัน
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กมากกวากอนการทดลอง  และการศึกษาของปรารถนา เพียร
ทอง (2545) ศึกษาเร่ือง ผลของการใหโปรแกรมโภชนศึกษาโดยประยุกตใชแบบแผนความเช่ือดาน
สุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก 
ท่ีมาฝากครรภโรงพยาบาลปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุม
ทดลองและกลุมเปรียบเทียบ พบวา หลังการศึกษาคะแนนเฉล่ียดานความรูเกี่ยวกับภาวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็ก การรับรูแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลตนเองในการ
ควบคุมภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก คาเฉล่ียของปริมาณพลังงาน โปรตีน ธาตุเหล็กและ
วิตามินซี ในกลุมทดลองสูงกวากอนการศึกษาและสูงกวากลุมเปรียบเทียบ และระดับคาความ
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เขมขนของโลหิตของกลุมทดลองสูงกวากลุมเปรียบเทียบ จึงเปนไปไดท่ีจะแนะนําใหบุคลากรท่ี
เกี่ยวของนําโปรแกรมนี้ไปประยุกตใชกับหญิงต้ังครรภ หรือกลุมเส่ียงอ่ืนๆ เพื่อปองกันและควบคุม
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กใหไดผลดียิ่งข้ึน  
  สุมาลิกา  เปยมมงคล  (2547)  ศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริโภคอาหารกับความชุกของภาวะ
โลหิตจางในหญิงต้ังครรภ ของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดปตตานี พบวา กลุมหญิงต้ังครรภมีการ
บริโภคอาหารตํ่ากวาเกณฑเกือบท้ังหมด ยกเวนกลุมท่ี 1  คือ พวกเนื้อ ไกและปลา และกลุมท่ี 2  คือ 
กลุมคารโบไฮเดรท ประมาณรอยละ 80 - 90 แตการดื่มนมมีนอยท้ังๆท่ีชอบดื่มนม เพราะไมมีเงินซ้ือ 
สวนพวกผักคิดเปนรอยละ 42  เนื่องจากหญิงต้ังครรภไมชอบรับประทานผัก แตชอบผลไม อาหาร
พวกท่ีกินเปนประจํา คือ พวกขาวยํา กวยเตี๋ยวน้ํา มามา ขาวสวยกับบูดู ผักสด ผักตม แกงจืด และขาว
เหนียวไกทอด และผลจากการตรวจโลหิตวิทยา พบวา ผูหญิงท่ีต้ังครรภท่ีมีภาวะบกพรองเหล็ก จะมี 
serum ferritin ตํ่ากวา 10 ไมโครโมล/ลิตร รอยละ 42 และภาวะโลหิตจางเนื่องจากการขาดเหล็ก คือมี 
hemoglobin ตํ่ากวา 11 กรัม/ลิตร รอยละ 38  และภาวะโลหิตจางจากสาเหตุอ่ืนๆ รอยละ 8  สําหรับ
การขาดธาตุเหล็กสูงถึงรอยละ 72  สวนความชุกของการติดเช้ือพยาธิ จากหญิงต้ังครรภท้ังหมด  166  
คน พบวา  130  คน พบไขพยาธิ  โดยรอยละ  47  เปนไขพยาธิปากขอ  รอยละ  33  เปนไขพยาธิตัว
กลมและรอยละ 25 เปนไขพยาธิเสนดาย  ดังนั้นจะเห็นไดวา มีความชุกของพยาธิสูงมากในหญิง
ต้ังครรภ  
  สําหรับการศึกษาเชิงคุณภาพในเร่ืองท่ีเกี่ยวของการการต้ังครรภ ภูมิปญญาทองถ่ินหรือ
ความเช่ือท่ีเกี่ยวกับหญิงต้ังครรภ พบวามีการศึกษาของ สุธน  พรบัณฑิตยปทมาและคณะ (2548)  ท่ี
ศึกษาเร่ืองภูมิปญญาโตะบีแดในการดูแลสุขภาพอนามัยกลุมหญิงต้ังครรภและทารกชาวไทยมุสลิม
ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต พบวา การสงเสริมสุขภาพของโตะบีแดในระยะต้ังครรภสวนใหญจะ
เปนการตรวจอายุครรภ ตรวจความกาวหนาของการตั้งครรภเพียงดูการกลับหัวของเด็กทุกเดือนถา
หากพบเด็กอยูในทาผิดปกติ   จะทําการแตงทองใหและแนะนําเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร การมี
เพศสัมพันธและการทํางาน สําหรับความเช่ือและพิธีกรรมระยะต้ังครรภสวนใหญจะเนนพิธี
กรรมการตั้งขันหรือการต้ังคราด ซ่ึงถือวาเปนคาครู เปนการแสดงเจตจํานงวาหญิงต้ังครรภตองการ
ทําคลอดกับโตะบีแด สวนความเช่ือและพิธีกรรมอ่ืนๆ เชน พิธีกรรมทําลายอาถรรพจะทําใหกับหญิง
ต้ังทองแรก เพื่อใหคลอดงาย สวนพิธีกรรมปองกันผีเขาตัวหญิงต้ังครรภจะทําพิธีกรรมเสกไพล  
สําหรับ  กิ่งแกว  เกษโกวิท และคณะ (2544) ทําการศึกษาเร่ือง ภูมิปญญาชาวบานท่ียังสืบทอดของ             
หญิงต้ังครรภ หญิงหลังคลอด และการเล้ียงดูเด็กในเขตอําเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแกน จาก
การศึกษาเร่ืองการปฏิบัติตัวขณะต้ังครรภ  พบวา หญิงต้ังครรภยังคงปฏิบัติตามภูมิปญญาเดิมอยาง
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เครงครัดในการดื่มน้ํามะพราวเพิ่มมากข้ึน รอยละ 63 ทํางานบานเหมือนเดิม และงานอาชีพ
เหมือนเดิมรอยละ 88 และรอยละ 74 ไมไปงานศพ  
        จากการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา ท่ีผานมามีการศึกษาถึงปจจัยท่ีมีความสัมพันธ
ตอการเกิดภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปองกันและรักษาภาวะโลหิต
จาง ตลอดจนถึงรูปแบบของการใหความรูเพื่อปองกันภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภมากมาย แต
ภาวะโลหิตจางก็ยังคงเปนปญหาทางดานอนามัยแมและเด็ก นอกจากนี้พบวายังไมมีการศึกษาเร่ือง
วัฒนธรรมความเจ็บปวยของหญิงต้ังครรภ ท่ี เกี่ยวกับโรคหรือการเจ็บปวยท่ีเกิดจากความ
เปล่ียนแปลงทางดานรางกายท่ีสัมพันธกับการตั้งครรภ เชน ภาวะโลหิตจาง ภาวะความดันโลหิตสูง 
เปนตน สวนใหญจะศึกษาในเร่ืองภูมิปญญาของชาวบานในเร่ืองการดูแลตนเองในระยะตางๆ ของ
การตั้งครรภและการคลอด การบริโภคอาหาร  พิธีกรรมท่ีเกี่ยวกับความเช่ือเกี่ยวกับการเกิด การ
คลอด และภูมิปญญาของผดุงครรภโบราณ  ซ่ึงยังไมมีการศึกษาเจาะลึกในเร่ืองความเจ็บปวย  หรือ
ผลจากการเปล่ียนแปลงของรางกายท่ีเกิดจากต้ังครรภ เชน ภาวะโลหิตจาง เปนตน ซ่ึงในบริบททาง
สังคม และวัฒนธรรมท่ีแตกตางกันหญิงต้ังครรภมีความเขาใจ หรือใหความหมายของการเจ็บปวยมี
วิธีการดูแลหรือการรักษาโรคท่ีแตกตางกัน  
กรอบแนวคิดการศึกษา  
 

 การศึกษาคร้ังนี้ตองการศึกษาความเช่ือดานสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิง
ต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจาง ภายใตบริบททางสังคม วัฒนธรรมของแตละบุคคลท่ีถูกส่ังสม กลอม
เกลา ในวิถีชีวิตประจําวันท่ีผูกติดกับความคิด ความเช่ือเดิมและความรูทางการแพทยสมัยใหม เพื่อ
ทําความเขาใจมุมมองเกี่ยวกับความเจ็บปวยของภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ การใหความหมาย
ตอการเจ็บปวย สาเหตุของการเกิดภาวะโลหิตจาง และการแสวงหาวิธีการเยียวยารักษา โดยอาศัย
สัญลักษณชุดความเปนจริงท่ีกํากับโลกทัศนของหญิงต้ังครรภมาประกอบในการอธิบายความ
เจ็บปวยในมุมมองของคนใน  


