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สรุป อภิปรายผลการศึกษา และขอเสนอแนะ 
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเช่ือดานสุขภาพและบริบททางสังคม
วัฒนธรรมของหญิงต้ังครรภ ท่ีมีภาวะโลหิตจาง และศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองของ           
หญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจาง เปนการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive study) โดยเก็บรวบรวม
ขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน เก็บรวบรวมขอมูลจากหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็กท่ีมารับบริการในแผนกฝากครรภโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร และ
โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก  ในชวงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551  กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ  จํานวน 79 คนเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณท่ีผูศึกษา
สรางข้ึน วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยาย ไดแก การแจกแจงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และ     
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ผูใหขอมูลท้ังส้ิน 8 คน 
ประกอบดวย หญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจาง จํานวน 7 คน และผดุงครรภโบราณจํานวน 1 คน 
เก็บรวมรวมขอมูลโดยการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกต วิเคราะหขอมูลและตรวจสอบความ
ครบถวนของขอมูลควบคูไปกับการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม และนําขอมูลมามาแยกประเภท 
จัดหมวดหมู เพื่องายแกการวิเคราะหเนื้อหาและตีความหมายตามทัศนะของกลุมท่ีถูกศึกษา และ
ประมวลขอมูลทุกประเภทเขาดวยกัน เพื่อใชประกอบในการตีความหมายและสังเคราะหเปน
ภาพรวม ซ่ึงสามารถสรุปและอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้  
 

สรุปผลการศึกษา 
 
 1. ขอมูลสวนบุคคล พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีภูมิลําเนาในจังหวัดนราธิวาส นับถือ
ศาสนาอิสลาม  มีอายุระหวาง  20-35 ป (รอยละ 57.0) จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเทา (รอยละ 29.1) จึงมีความสามารถในการอานและเขียนภาษาไทยไดดี  กลุมตัวอยาง
เปนแมบาน (รอยละ 45.6) และไมมีอาชีพเสริม รายไดของครอบครัวมาจากการประกอบอาชีพของ
สามีเปนหลัก โดยมีรายไดเฉล่ียอยูระหวาง 5,001-10,000 บาท (รอยละ 44.3) ซ่ึงเพียงพอกับ
คาใชจายในครอบครัว และมีลักษณะเปนครอบครัวขยาย  

ขอมูลเกี่ยวกับการต้ังครรภและการคลอด  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมาฝากครรภคร้ัง
แรกอยูในชวงไตรมาสท่ี 2 ของการต้ังครรภ (รอยละ 77.2) โดยอายุครรภตํ่าสุด 6 สัปดาห และอายุ
ครรภสูงท่ีสุด 33 สัปดาห สวนใหญอายุครรภปจจุบันอยูในชวงไตรมาสท่ี 3 (รอยละ 81.0) โดยเปน
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หญิงต้ังครรภหลัง (รอยละ 60.8)  ผลการตรวจเลือดคร้ังแรกมีคาฮีมาโตคริต ระหวางรอยละ 26.20 – 
32.90  และมีคาความเขมขนของเลือดเพ่ิมข้ึนในการตรวจเลือดคร้ังท่ี 2 (รอยละ 53.5) สวนใหญไม
มีประวัติการแทงบุตร การคลอดกอนกําหนด การใหกําเนิดทารกน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม และ
ไมมีโรคประจําตัวท่ีทําใหเกิดภาวะแทรกซอนตอการต้ังครรภ ในชวงต้ังครรภมีอาการแพทองปาน
กลางรับประทานอาหารไดเล็กนอย (รอยละ 43.0) สวนใหญไดรับการสอนสุขศึกษาจากเจาหนาท่ี
อยางนอย 1 คร้ัง (รอยละ 79.7) สําหรับกลุมตัวอยางท่ีเคยมีภาวะโลหิตจางในครรภท่ีแลว สวนใหญ
เคยมีภาวะโลหิตจางจํานวน 1 คร้ัง (รอยละ 78.3) ในดานพฤติกรรมการดูแลตนเองในระหวาง
ต้ังครรภ พบวา มีการพักผอนท้ังกลางวันและกลางคืนเฉล่ียวันละ 9-12 ช่ัวโมง (รอยละ 70.9)          
มีการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็กทุกวัน (รอยละ 79.7) งดดื่มชาและกาแฟระหวางต้ังครรภ     
(รอยละ 53.2) มีการบริโภคอาหารประเภทเนื้อสัตวทุกวัน ในปริมาณเทาเดิม (รอยละ 54.4) 
เชนเดียวกับการรับประทานผักและผลไม (รอยละ 31.6) และสวนใหญบํารุงครรภโดยการดื่มนม
เปนประจําทุกวัน (รอยละ 93.7) 
 2.  กลุมตัวอยางใหความหมายของภาวะโลหิตจางวา เปนภาวะท่ีเกิดจากการบริโภคอาหาร
ไมเพียงพอเนื่องจากอาการแพทองในไตรมาสแรกของการต้ังครรภ  การต้ังครรภถ่ี อายุมาก และ
เช่ือมโยงกับภาวะสุขภาพกอนต้ังครรภ  เชน โรคประจําตัว  ใหความเห็นวาเปนภาวะท่ีไมรุนแรงซ่ึง
อาจท่ีเกิดข้ึนไดในระยะต้ังครรภ  เนื่องจากไมมีอาการแสดงใดๆ ท่ีสงผลตอสุขภาพ  และภาวะ
โลหิตจางนี้สามารถหายไดเองหากมีการบริโภคอาหารท่ีเพียงพอ มีการรับประทานยาเสริมธาตุ
เหล็กตามท่ีแพทยและพยาบาลแนะนํา  ซ่ึงการปฏิบัติตนดังกลาวทําใหสามารถควบคุมคาความ
เขมขนของเลือดใหอยูในเกณฑปกติได นอกจากนี้ภาวะโลหิตจางไมไดสงผลกระทบตอการ
ต้ังครรภและการคลอด โดยสวนใหญไมเคยมีประวัติการคลอดกอนกําหนด และไมเคยใหกําเนิด
ทารกน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม  

      การดูแลตนเองในระยะต้ังครรภ พบวา สวนใหญไมมีขอหาม หรือขอปฏิบัติในระหวาง
การตั้งครรภ เชน การทํางาน การพักผอน หรือการบริโภคอาหาร กลุมตัวอยางสวนใหญจะทํางาน
บานตามปกติ เพราะเช่ือวา เปนการออกกําลังกายอยางหนึ่งและจะทําใหคลอดงายดวย แตจะ
ระมัดระวังในเร่ืองอุบัติเหตุเชน การล่ืนหรือหกลม เพราะจะทําใหแทงได  สําหรับพฤติกรรมการ
บริโภคอาหารพบวา กลุมตัวอยางรับประทานอาหารไดทุกอยางโดยไมมีการงดหรือหามกินของ
แสลงใดๆในระยะต้ังครรภ กลุมตัวอยางสวนใหญจะดื่มนมเพื่อบํารุงครรภ  
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อภิปรายผลการศึกษา 
 

1.  จากการศึกษาพบวา หญิงต้ังครรภมารับบริการฝากครรภคร้ังแรกในชวงท่ีสองของการ
ต้ังครรภ (รอยละ 77.2) ซ่ึงในระยะตั้งครรภรางกายจะมีการเปล่ียนแปลงปริมาตรเลือดเพิ่มข้ึนรอย
ละ 30-50 ตลอดการต้ังครรภปริมาตรของพลาสมาเพิ่มข้ึนกอนตามดวยปริมาตรของเม็ดเลือด โดย
เร่ิมต้ังแตสัปดาหท่ี 6-10 และเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วในชวงไตรมาสท่ีสองและสูงสูดเม่ืออายุครรภ 28-
32 สัปดาห หลังจากนั้นปริมาตรเลือดจะคงท่ีจนอายุครรภครบกําหนดคลอด (อุนใจ กออนันตกุล
และอานุภาพ เลขะกุล, 2549)  นอกจากการเปล่ียนแปลงปริมาตรเลือดของรางกายแลว ในระยะนี้
รางกายมีความตองการธาตุเหล็กในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อนําสารอาหารดังกลาวไปใชในการ
เจริญเติบโตของทารก หากการเพิ่มข้ึนของปริมาตรเลือดกับเม็ดเลือดแดงไมสมดุลทําใหคาความ
เขมขนของเม็ดเลือดแดงลดลง จะเพิ่มความเส่ียงตอการเกิดภาวะโลหิตจางได  สอดคลองกับ
การศึกษาของสุทธิศักดิ์ พัฒนปรีชากุลและคณะ (2540) ท่ีศึกษาภาวะโลหิตจางของหญิงต้ังครรภใน
โรงพยาบาลแมและเด็ก จังหวัดยะลา พบวา อายุครรภเปนปจจัยหนึ่งในสามท่ีมีความสัมพันธกับ
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยหญิงต้ังครรภท่ีมีอายุครรภในไตรมาสท่ีสองของการ
ต้ังครรภมีอุบัติการณของการเกิดภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กสูงข้ึน  และการศึกษาของ
ถวัลยวงค รัตนสิริและชุติมา เจริญสินทรัพย (2547) ท่ีศึกษาความชุกของภาวะเลือดจางในสตรี
ต้ังครรภท่ีมาฝากครรภท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน พบวา อายุครรภในชวงไตรมาส
ท่ี 2 และรายได เปนปจจัยเส่ียงของการเกิดภาวะเลือดจาง และการศึกษาของชุติมา ศิริกุลชยานนท 
และเพียงจันทร โรจนภาต (2543) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผลกระทบตอภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็กในหญิงต้ังครรภท่ีรับบริการที่คลินิกฝากครรภ ศูนยสงเสริมสุขภาพเขต 1 กรุงเทพมหานคร 
พบวา ภาวะโลหิตจางมีความสัมพันธกับอายุครรภอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ซ่ึงการฝากครรภชาของ
กลุมตัวอยางสวนหนึ่งเกิดจากความเช่ือของหญิงต้ังครรภเองและเครือขายทางสังคม ท่ีมองวา การ
ต้ังครรภเปนภาวะปกติไมใชการเจ็บปวย ถาหากไมมีภาวะแทรกซอนหรือความผิดปกติก็ไม
จําเปนตองรีบไปฝากครรภ เพราะอยางนอยก็มีผูใหญหรือผูอาวุโสในครอบครัวคอยดูแลและให
คําแนะนําอยูแลว การฝากครรภในสถานบริการเปนการปฏิบัติตนตามหลักการแพทยแผนปจจุบัน
และเปนการยืนยันวาจะมีการคลอดในสถานพยาบาลเพ่ือลดภาวะเส่ียงจากการคลอด ฉะนั้นจึง
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองใหหญิงต้ังครรภเห็นความสําคัญของการฝากครรภเร็ว โดยเฉพาะในชวง
ไตรมาสท่ีหนึ่งของการต้ังครรภ  ซ่ึงการฝากครรภท่ีเร็วข้ึนจะลดภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภ  
สามารถรักษาภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภไดทันเวลา และชวยลดภาวะแทรกซอนในระยะคลอด
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ได  ซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขไดมีการรณรงคใหหญิงต้ังครรภมีฝากครรภคร้ังแรกกอนอายุครรภ 12 
สัปดาห  ซ่ึงการรณรงคดังกลาวจะชวยลดภาวะโลหิตจางในหญิงต้ังครรภได  

นอกจากนี้พบวา หญิงต้ังครรภ (รอยละ46.8) ยังมีการดื่มน้ําชาและกาแฟในระหวางการ
ต้ังครรภ เนื่องจากวัฒนธรรมการบริโภคของชาวจังหวัดนราธิวาส นิยมรับประทานอาหารพรอมกับ
ดื่มชาและกาแฟ ซ่ึงทางการแพทย พบวา เคร่ืองดื่มเหลานี้เปนตัวขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กใน
รางกาย ซ่ึงเปนสาเหตุของภาวะโลหิตจางได แตจากการศึกษายังพบวา หญิงต้ังครรภสวนใหญ 
(รอยละ 93.7) มีการดื่มนมเพื่อบํารุงครรภ ซ่ึงขอคนพบนี้อาจเปนกลยุทธหนึ่งท่ีจะชวยเบี่ยงเบน
พฤติกรรมการบริโภคของหญิงต้ังครรภใหมาดื่มนมเพื่อบํารุงครรภแทนน้ําชาและกาแฟ 

2.  ดานความเช่ือเกี่ยวกับภาวะโลหิตจาง หญิงต้ังครรภมีความเช่ือวา เปนภาวะปกติท่ีอาจ
เกิดข้ึนไดในระหวางต้ังครรภ ซ่ึงมีสาเหตุจากการบริโภคอาหารท่ีไมเพียงพอและสามารถหายไดเอง
หากมีการบริโภคอาหารท่ีมีธาตุเหล็กสูง รับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กตามท่ีแพทยส่ัง ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ Atik Triratnawati (1998) ท่ีศึกษามิติทางสังคมวัฒนธรรมของภาวะ
โลหิตจางในหญิงต้ังครรภท่ีอาศัยอยูในเขตชนบทของเมืองชะวา ประเทศอินโดนีเซีย จากการศึกษา
พบวา  หญิงต้ังครรภมีความเช่ือวาภาวะโลหิตจางเปนภาวะปกติ และจะหายไปเองเม่ือการต้ังครรภ
ส้ินสุดลงหรือเม่ือคลอด โดยหญิงต้ังครรภจะมีการดูแลตนเองเพื่อปองกันภาวะโลหิตจางในระหวาง
การตั้งครรภโดยการรับประทานเลือดจากสัตว ยาสมุนไพร และการรับประทานยาเสริมธาตุเหล็ก   

ถึงแมวาการใหความหมายเก่ียวกับภาวะโลหิตจางในมุมมองของหญิงต้ังครรภคิดวาเปน
ภาวะท่ีไมรุนแรง ไมมีอาการแสดงใดๆ และไมสงผลกระทบตอการต้ังครรภหรือการคลอด ซ่ึงอาจ
แตกตางจากมุมมองของการแพทยแผนปจจุบัน แตหญิงต้ังครรภก็มีการปฏิบัติตนตามคําแนะนํา
ของแพทยและเจาหนาท่ี และมีการรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กอยางเครงครัด ทําใหสามารถ
ควบคุมคาความเขมขนของเลือดใหอยูในเกณฑในปกติโดยประเมินจากผลการตรวจเลือดคร้ังท่ี
สอง มาตรการนี้ก็จะชวยในการปองกันภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนในระยะคลอดได ซ่ึงเปน
ขอสังเกตแกเจาหนาท่ีและพยาบาลในการปรับปรุงรูปแบบการใหความรูและคําแนะนําในเร่ืองของ
ความตระหนักในการปองกันและดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจาง 

อาการและอาการแสดงของภาวะโลหิตจางทําใหเกิดอาการของระบบตางๆ ไดมากมายและ
อาการจะแตกตางกันไดมาก  ต้ังแตไม มีอาการเลยจนถึงอาการมากขนาดหัวใจวายก็ได               
(กองโภชนาการ, 2533) ทําใหหญิงต้ังครรภในการศึกษาคร้ังนี้ไมสามารถรับรูถึงอาการแสดง
ดังกลาวได แตในกลุมท่ีมีโรคประจําตัวพบวา มีอาการแสดงของโรคท่ีมีสัมพันธกับภาวะโลหิตจาง 
เชนอาการเหน่ือยงาย ออนเพลีย เวียนศีรษะ ซ่ึงอาการดังกลาวเปนอาการแสดงของภาวะโลหิตจาง
เชนเดียวกัน หากหญิงต้ังครรภสามารถประเมินความแตกตางระหวางอาการของโรคประจําตัวท่ี
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เกิดข้ึนกอนต้ังครรภและอาการของภาวะโลหิตจางท่ีเกิดข้ึนในระหวางต้ังครรภไดอยางชัดเจนอาจ
ทําใหหญิงต้ังครรภไดรับรูถึงความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนและจะทําใหหญิงต้ังครรภไดตระหนักถึง
ความสําคัญของภาวะโลหิตจางในระหวางต้ังครรภไดมากข้ึน ในเร่ืองการเยียวยารักษา พบวา     
ผูใหขอมูลสวนใหญไมไดแสวงหาบริการสุขภาพจากท่ีอ่ืนนอกจากสถานพยาบาลท่ีหญิงต้ังครรภ
ไปฝากครรภ มีเพียงแคหนึ่งรายท่ีมีการรับประทานน้ําผ้ึงรวงในการรักษา โดยไดรับคําแนะนําจาก
มารดาและผูเปนยายซ่ึงมีภาวะความดันโลหิตตํ่าเชนเดียวกัน ซ่ึงเปนการรักษาแบบพื้นบาน 
(Popular Sector) ท่ีไดรับการถายทอดจากผูมีประสบการณภายในครอบครัว เปนระบบการดูแล
รักษาสุขภาพที่ใหญท่ีสุด เปนท่ีๆ การเจ็บปวยถูกรับรู ตีความและวินิจฉัย พรอมกับการรักษาท่ี
เกิดข้ึนเปนคร้ังแรก (มัลลิกา  มัติโก, 2535) 

สําหรับพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจาง พบวา สวนใหญมี
การปฏิบัติกิจกรรมประจําวันปกติเหมือนกอนต้ังครรภ เชน การทํางาน การพักผอน และ            
การบริโภคอาหาร สวนใหญจะทํางานบานตามปกติ ไมวาจะเปนการกวาดบาน ทํากับขาว ซักผา 
ฯลฯ เพราะเช่ือวา การกระทํากิจกรรมเหลานั้นเปนการออกกําลังกาย และจะทําใหคลอดงายดวย แต
จะระมัดระวังเปนพิเศษในเร่ืองการยกของหนัก ล่ืนและหกลม เพราะจะทําใหแทงได เชนเดียวกับ
การศึกษาของของกิ่งแกว  เกษโกวิทและคณะ (2548) และ สุธน พรบัณฑิตยปทมา (2548) ในเร่ือง
ของการทํางานบานตามปกติและหามทํางานหนักเพราะจะมีผลตอการต้ังครรภ  ซ่ึงสอดคลองกับ
ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม ท่ีพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการดูแลตนเองท่ีจําเปนท่ัวไป
ควบคูกับการดูแลตนเองในระยะพัฒนาการ คือ การต้ังครรภ  เพื่อเปนการสงเสริมและรักษาไวซ่ึง
การตั้งครรภใหปลอดภัยท้ังตอตนเองและทารกในครรภ ไมวาจะเปนการรับประทานอาหารท่ีมีธาตุ
เหล็กสูงและยาเสริมธาตุเหล็ก การฝากครรภตามนัด และการทํางานบานตามปกติ เพราะมีความเช่ือ
วาจะทําใหคลอดงาย ตลอดจนการปองกันอันตรายท่ีอาจทําใหเกิดการแทงบุตรได  เชน การยกของ
หนัก หรือทํางานหนักเกินไป  
 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาคร้ังนี้  
 

 ผลการศึกษาท่ีไดจากการศึกษาในคร้ังนี้ เปนขอมูลพื้นฐานเบ้ืองตนในการปรับปรุงรูปแบบ
การวางแผนการใหความรูและคําแนะนําแกหญิงต้ังครรภท่ีมีภาวะโลหิตจางใหมีพฤติกรรมการดูแล
ตนเองที่เหมาะสมสอดคลองกับความเช่ือ วิถีชีวิตและบริบททางสังคมวัฒนธรรมของทองถ่ิน  
เพื่อใหหญิงต้ังครรภมีความตระหนักและเขาใจในการดูแลสุขภาพของตนเองในระหวางต้ังครรภได
ดียิ่งข้ึน 
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ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป  
 
 การศึกษาคร้ังนี้มีขอจํากัดหลายประการที่อาจทําใหผลการศึกษาไมมีความครอบคลุมใน
บางประเด็นท่ีตองการศึกษา ดังนั้นในการศึกษาคร้ังตอไปจึงควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นตอไปนี้  

1. ควรมีการศึกษาตอยอดในกลุมหญิงต้ังครรภมาฝากครรภคร้ังแรกชวงอายุครรภ
ไตรมาสท่ีสองของการต้ังครรภ เพื่อหาคําอธิบายปรากฏการณดังกลาว นําไปสูการปองกันและ
แนะนําตอไป  

2. ควรมีการศึกษาแบบแผนการบริโภคของหญิงต้ังครรภท่ีเปนรูปแบบของการศึกษา  
เชิงคุณภาพ เพื่อเขาใจปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนไดอยางชัดเจน   

3.  หากตองการแกไขปญหาภาวะโลหิตจางอยางจริงจัง หนวยงานสาธารณสุขควรมี
การศึกษาสถานการณภาวะโลหิตจางของหญิงต้ังครรภในภาพรวมของจังหวัด และศึกษาปจจัยท่ีมี
ผลตอการเกิดภาวะโลหิตจางในระหวางต้ังครรภ เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยและแกไขปญหา
ไดอยางถูกตอง  


