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บทคัดย่อ
ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ�คัญทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อหญิง                
ตัง้ ครรภ์ และทารกในครรภ์ทง้ั ในระยะตัง้ ครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด โดยเพิม่ โอกาสการ
คลอดก่อนกำ�หนด ความดันโลหิตสูงจากการตัง้ ครรภ์ ทารกน้�ำ หนักตัวน้อย ทารกเสียชีวติ ในครรภ์ ภาวะ
โลหิตจางยังส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงในระยะหลังคลอด การตกเลือดหลังคลอด การติดเชื้อ การเลี้ยง                     
ลูกด้วยนมแม่ไม่ประสบความสำ�เร็จ ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด สาเหตุทพ่ี บบ่อยคือ การขาดธาตุเหล็กจาก
การเปลีย่ นแปลงทางสรีรวิทยาขณะตัง้ ครรภ์รว่ มกับได้รบั ธาตุเหล็กไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
และการเสียเลือดเรือ้ รังในร่างกาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายการลดปัญหาภาวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์ โดยหญิงตั้งครรภ์ทุกรายจะได้รับยาเสริมธาตุเหล็กในระหว่าง          
การตั้งครรภ์ ดังนั้นบทบาทพยาบาลจะใช้กระบวนการพยาบาล ร่วมกับการให้ความรู้ท้ังรายกลุ่มและ                 
รายบุคคล เกีย่ วกับภาวะโลหิตจาง ความรุนแรง ผลกระทบ การป้องกัน การรักษา การรับประทานอาหาร
และวิตามินเสริมธาตุเหล็กทีเ่ หมาะสม และการปฏิบตั ติ วั ทีเ่ หมาะสมในระหว่างการตัง้ ครรภ์ เพือ่ ช่วยเหลือ
สนับสนุน และแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิงตัง้ ครรภ์
คำ�สำ�คัญ: ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก หญิงตัง้ ครรภ์ บทบาทพยาบาล
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Abstract
Iron deficiency anemia (IDA) in pregnant women is a serious global health issue.
IDA has a negative impact on these women and their children at all stages: during
pregnancy, labor and the postpartum period. IDA is also associated with increased rates
of preterm labour, pregnancy induced hypertension, low birth weight, and perinatal death.
Furthermore, postpartum hemorrhage, postpartum infection, a high rate of unsuccessful
exclusive breast feeding, and postpartum depression are all correlated to IDA. Maternal
physiological changes during pregnancy with inadequate iron intake are indicated as common causes of IDA in pregnancy. In Thailand, the Department of Health (DoH),  Ministry
of Public Health (MoPH) has policies in place to promote a decrease in the rate of IDA
in pregnant women by providing iron supplements for all pregnant women. Furthermore,
nurses are involved with group and individual health education about IDA, including
topics such as severity, consequences, prevention, treatment, dietary and iron supplements,
and self-care during pregnancy. These processes may decrease the rate of IDA in
pregnant women and provide needed support.
Keywords: iron deficiency anemia, pregnant women, role of nurses

บทนำ�

คำ�จำ�กัดความของภาวะโลหิตจาง

ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์เป็นปัญหา
สาธารณสุขที่สำ�คัญทั่วโลก สถิติทางสาธารณสุข
ขององค์การอนามัยโลก พบหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ภี าวะ
โลหิตจางมากถึงร้อยละ 41.8 ในประเทศไทย
ภาวะโลหิตจางมีหลายสาเหตุทพี่ บบ่อยคือจากการ
ขาดธาตุเหล็ก พบประมาณ 1 ใน 5 ของหญิงตั้ง
ครรภ์ทมี่ ภี าวะโลหิตจาง โดยสถิตใิ นปี พ.ศ. 25562560 พบร้อยละ 20.43, 21.05, 20.39, 18.55
และ 17.0 ตามลำ�ดับ ซึ่งกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข กำ�หนดเกณฑ์เป้าหมายหญิงตัง้ ครรภ์
ที่มีภาวะโลหิตจางไม่เกินร้อยละ 101,2

หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง หมายถึง
ภาวะที่ ห ญิ ง ตั้ ง ครรภ์ มี ร ะดั บ ความเข้ ม ข้ น ของ               
ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin: Hb) ต่ำ�กว่า 11 กรัม
ต่ อ เดซิ ลิ ต ร (g/dl) หรื อ มี ร ะดั บ ฮี ม าโตคริ ต              
(Hematocrit: Hct) ต่�ำ กว่าร้อยละ 33 ในไตรมาส
แรกและไตรมาสสุดท้ายของการตั้งครรภ์ ส่วนใน
ไตรมาสทีส่ องของการตัง้ ครรภ์ ระดับความเข้มข้น
ของฮีโมโกลบิน (hemoglobin) ต่�ำ กว่า 10.5 กรัม
ต่อเดซิลติ ร หรือมีระดับฮีมาโตคริต (hematocrit)
ต่ำ�กว่าร้อยละ 323
สำ�หรับประเทศไทย กรมอนามัย กระทรวง
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สาธารณสุข ได้ให้ค�ำ จำ�กัดความของภาวะโลหิตจาง
ในหญิงตั้งครรภ์ตามคำ�จำ�กัดความขององค์การ
อนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
โดยจะตรวจระดับความเข้มข้นของ Hb หรือระดับ
Hct เมือ่ มาฝากครรภ์ครัง้ แรก (อายุครรภ์นอ้ ยกว่า
หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์) และจะตรวจซ้�ำ อีกทีเมือ่
หญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 30-32 สัปดาห์ หรือห่าง
จากการตรวจครัง้ แรกอย่างน้อย 3 เดือน2 ซึง่ แบ่ง
ระดั บ ความรุ น แรงของภาวะโลหิ ต จางในหญิ ง    
ตั้งครรภ์ออกเป็น 3 ระดับ3 คือ
1. ระดับความรุนแรงน้อย (mild) มีระดับ
ความเข้มข้นของ Hb ระหว่าง 10-10.9 กรัมต่อ
เดซิลิตร
2. ระดับความรุนแรงปานกลาง (moderate)
มีระดับความเข้มข้นของ Hb 7-9.9 กรัมต่อ
เดซิลิตร
3. ระดับความรุนแรง (severe) มีระดับ
ความเข้มข้นของ Hb < 7 กรัมต่อเดซิลิตร
การแบ่งระดับความรุนแรงของภาวะโลหิต
จางในหญิงตั้งครรภ์ส่งผลต่อแนวทางการดูแล
รักษา และติดตามผลกระทบของภาวะโลหิตจาง
ต่อหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ อย่างไรก็ตาม
พบว่า Indian Council of Medical Research
(ICMR) ได้แบ่งระดับความรุนแรงของภาวะโลหิต
จางในหญิงตั้งครรภ์ออกเป็น 4 ระดับคือ ระดับ
ความรุนแรงน้อย มีระดับความเข้มข้นของ Hb
ระหว่าง 10-10.9 กรัมต่อเดซิลิตร ระดับความ
รุนแรงปานกลาง มีระดับความเข้มข้นของ Hb
ระหว่าง 7-9.9 กรัมต่อเดซิลิตร มีระดับความ
รุนแรง มีระดับความเข้มข้นของ Hb 4-6.9 กรัม
ต่อเดซิลิตร และระดับความรุนแรงมาก (very
severe) มีระดับความเข้มข้นของ Hb ต่ำ�กว่า 4
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กรัมต่อเดซิลิตร ซึ่งเพิ่มระดับความรุนแรงมาก
เพื่อใช้เป็นแนวทางการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่
จำ�เป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน4

สาเหตุของภาวะโลหิตจาง
สาเหตุของภาวะโลหิตจางในหญิงตัง้ ครรภ์มี
จากหลายสาเหตุ ซึ่งส่งผลต่อแนวทางการรักษา
และการพยาบาล ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 สาเหตุ
หลัก5 คือ
1. ความผิดปกติทเ่ี กิดแต่ก�ำ เนิด (Hereditary)
เช่น ความผิดปกติของ Haemoglobin โรคเลือด
จางธาลัสซีเมีย Sickle cell disease, G6PD
deficiency
2. ความผิ ด ปกติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในภายหลั ง
(Acquire) เช่น การขาดธาตุเหล็ก การขาด
วิตามินบี 12 การตกเลือดก่อนคลอด โรคไตวายเรือ้ รัง
มะเร็ง Autoimmune haemolytic anemia
(AIHA), Aplastic anemia และการเสียเลือด
เรื้ อ รั งในร่ า งกาย ที่ พ บบ่ อ ยคื อ โรคแผลใน
กระเพาะอาหาร พยาธิปากขอ เป็นต้น6,7
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก (Iron
Deficiency Anemia: IDA) เป็นสาเหตุที่พบบ่อย
ในหญิงตั้งครรภ์ประมาณร้อยละ 80 ซึ่งปัจจัยที่
สำ�คัญคือการที่หญิงตั้งครรภ์ได้รับธาตุเหล็กไม่
เพียงพอต่อความต้องการ เนือ่ งจากพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองในระหว่างการตั้งครรภ์ไม่เหมาะสม
เช่น พฤติกรรมการรับประทานอาหารไม่เหมาะสม
การรับประทานวิตามินเสริมธาตุเหล็กไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการในระหว่างการตั้งครรภ์ และที่
สำ�คัญพบปัจจัยที่ยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็ก เช่น
การรับประทานแคลเซียม ชา กาแฟ เครื่องดื่ม
สมุนไพรพร้อมกับยาเสริมธาตุเหล็ก5

บทบาทพยาบาลในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก /
The Role of Nurses in Prevention of Iron Deficiency Anemia in Pregnancy

ในระหว่างการตั้งครรภ์ หญิงตั้งครรภ์จะมี
การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาในระหว่างการ   
ตั้ ง ครรภ์ คื อ จะมี ก ารเพิ่ ม ปริ ม าณพลาสม่ า
(Plasma) ก่อนแล้วตามด้วยปริมาณของเม็ดเลือด
แดงประมาณร้อยละ 20-50 โดยเริ่มในช่วงอายุ
ครรภ์ 6-10 สัปดาห์ จากนั้นจะเพิ่มขึ้นอย่าง
รวดเร็วในช่วงไตรมาสที่ 2 และเพิ่มขึ้นสูงสุดใน
ช่วงอายุครรภ์ 28-32 สัปดาห์6,8 โดยหญิงตัง้ ครรภ์
ต้องการธาตุเหล็กต่อการตัง้ ครรภ์ประมาณ 1,000
มิลลิกรัม หรือโดยเฉลีย่ ต้องการธาตุเหล็กประมาณ
6-7 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่ง 500 มิลลิกรัม ใช้สำ�หรับ
การสร้างเม็ดเลือดแดงทีจ่ ะเพิ่มขึน้ ประมาณ 450
มิลลิลิตร โดยต้องใช้ธาตุเหล็กประมาณ 1.1
มิลลิกรัม ในการสร้างเม็ดเลือดแดง 1 มิลลิลิตร
ธาตุเหล็กอีกประมาณ 300 มิลลิกรัม ใช้สำ�หรับ
ทารกและรก และอีกประมาณ 200 มิลลิกรัม
ที่เสียไปตามการทำ�งานของร่างกาย (normal
excretion) เช่น ในระบบทางเดินอาหาร (GI
tract) ปกติในเพศหญิงจะมีเหล็กสำ�รอง (Iron
stores) ประมาณ 300 มิลลิกรัม5
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับภาวะโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็กในหญิงตัง้ ครรภ์ พบทัง้ ปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอก โดยปัจจัยภายในที่สัมพันธ์
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ ได้แก่ การตัง้ ครรภ์อายุ
น้อยกว่า 20 ปี การผ่านการคลอดอย่างน้อย 1 ครัง้
การฝากครรภ์ ไ ม่ ค รบตามเกณฑ์ ก ารฝากครรภ์
เจตคติและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง
ในระหว่างการตั้งครรภ์ไม่เหมาะสม เช่น การรับ
ประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กไม่สม่ำ�เสมอ ขาด
ความใส่ใจในการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก
สูง9 การมีประวัติเป็นโรคโลหิตจางมาก่อน การ
ฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์ 14 สัปดาห์ขึ้น

ไป10 และปัจจัยภายนอกทีส่ �ำ คัญคือ การได้รบั แรง
สนับสนุนทางสังคมน้อยถึงปานกลาง ซึง่ หญิงตัง้ ครรภ์
ได้รับความรู้หรือคำ�แนะนำ�ไม่เหมาะสม หรือ
เพียงพอกับความต้องการ รวมถึงขาดการกระตุ้น
เตือนการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสูง การ
รับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กอย่างไม่สม่�ำ เสมอ
ส่งผลให้ความชุกของภาวะโลหิตจางจากการขาด
ธาตุเหล็กเพิ่มสูงขึ้น9

ผลกระทบของภาวะโลหิตจางจากการขาด
ธาตุเหล็ก
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กส่งผล
กระทบต่อมารดาและทารกทั้งในระยะตั้งครรภ์
ระยะคลอด และระยะหลังคลอด จากการทบทวน
ศึกษาพบว่าภาวะโลหิตจางในหญิงตัง้ ครรภ์จะเพิม่
โอกาสการคลอดก่อนกำ�หนด ภาวะถุงน้�ำ แตกก่อน
การเจ็บครรภ์ ความดันโลหิตสูงจากการตั้งครรภ์
ภาวะแท้ง ภาวะเลือดออกในระยะตั้งครรภ์ การ
ติดเชื้อ ภาวะหัวใจล้มเหลว ส่วนในระยะคลอด
พบระยะคลอดยาวนาน เพิ่มอัตราการชักนำ�การ
คลอดและการผ่ า ตั ด คลอด ภาวะทารกขาด
ออกซิเจน และภาวะรกลอกตัวก่อนกำ�หนด ภาวะ
โลหิตจางยังส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงในระยะหลัง
คลอด ได้แก่ การตกเลือดหลังคลอด การติดเชื้อ
การเลี้ ย งลู ก ด้ ว ยนมแม่ ไ ม่ ป ระสบความสำ � เร็ จ
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด ภาวะมดลูกไม่เข้าอู่
อีกทั้งภาวะดังกล่าวยังส่งผลต่อความเครียด วิตก
กังวลของหญิงตั้งครรภ์และครอบครัว รวมถึงมี
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาที่สูงขึ้น8 ส่งผลให้เกิด
ภาวะซึมเศร้าหลังคลอด ภาวะโลหิตจางยังส่งผล
ต่อทารกทำ�ให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์ ทารกคลอด
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ก่อนกำ�หนด ทารกมีน้ำ�หนักตัวน้อย นอกจากนั้น
ทารกยังอาจมีความพิการแต่กำ�เนิด มีการติดเชื้อ
ได้งา่ ย และมีภาวะโลหิตจางในทารกแรกเกิดซึง่ มี
ผลต่อพัฒนาการด้านกระบวนการคิดผิดปกติ และ
ยังเพิ่มโอกาสการเกิดโรคจิตเภทในเด็กอีกด้วย6,11
โดยพบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางทั้งที่มี
ระดับ Hb <11 g/dl และ <9 g/dl มีความสัมพันธ์
กับการเพิ่มขึ้นของอัตราทารกแรกเกิดน้ำ�หนักตัว
น้อยกว่าอายุครรภ์ 2-3 เท่า (small for gestational age: SGA)12

การวินิจฉัยภาวะโลหิตจางจากการขาด
ธาตุเหล็ก
การประเมินภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็กในหญิงตั้งครรภ์ เป็นสิ่งสำ�คัญที่จะช่วยใน
การค้นหา และแก้ไขปัญหาหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ภี าวะ
โลหิตจาง5,6 โดยสามารถประเมินได้จากข้อมูลดังนี้
1. การซั ก ประวั ติ จะซั ก ประวั ติ ก ารรั บ
ประทานวิตามินเสริมธาตุเหล็ก พฤติกรรมการรับ
ประทานอาหาร ระยะเวลาในการรับประทาน
วิตามินและอาหาร อาการซึม อาการอ่อนเพลีย
เหนื่อยง่าย ภาวะที่เลือดออกผิดปกติ ประวัติการ
ตั้งครรภ์และการคลอดในอดีต ประวัติส่วนบุคคล
เช่น อายุ ฐานะทางเศรษฐกิจ การผ่าตัดบริเวณ
กระเพาะอาหารและลำ�ไส้ เป็นต้น
2. การตรวจร่างกาย ประเมินภาวะซีด
จากการตรวจเยื่อบุตา (conjunctiva) ริมฝีปาก
และเยื่อบุในช่องปาก เช่น มีอาการลิ้นอักเสบ
(glossitis) มุมปากอักเสบ (angular stomatitis)
ลักษณะเล็บไม่ควรมีลักษณะเป็นรูปช้อน (koilonychias) และการคืนตัวของสีเล็บ (capillary
58...
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refilling time) ค่าปกติไม่ควรเกิน 3 วินาที13
3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการ แบ่งเป็น
การตรวจคัดกรองเบื้องต้น (primary screening
of anemia) กับการตรวจวินจิ ฉัยและเพือ่ การติดตาม
การดูแลรักษา (diagnosis of iron deficiency
of anemia) ซึง่ การตรวจคัดกรองเบือ้ งต้น จะตรวจ
ระดับความเข้มข้นเลือด (Hct/Hb) และปริมาตร
ของเม็ดเลือดแดง (Microcytic-hypochromic
RBCs) ในหญิงตัง้ ครรภ์ทกุ รายทีม่ าฝากครรภ์ครัง้
แรกที่โรงพยาบาลช่วงอายุครรภ์น้อยกว่า 12
สัปดาห์ ตามเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพ และ
การตรวจวินจิ ฉัยในรายทีม่ ภี าวะโลหิตจางเพือ่ ค้นหา
สาเหตุและวางแผนการดูแลรักษา โดยตรวจ
serum iron, Total Iron Binding Capacity
(TIBC), transferrin saturation และ serum
ferritin รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1

แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
แนวทางการรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในประเทศไทยนัน้
แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ การป้องกันภาวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตุ เ หล็ กในหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ และ                 
การรักษาหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ภี าวะโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็ก ดังนี้
1. การป้องกันภาวะโลหิตจางจากการขาด
ธาตุเหล็กในหญิงตัง้ ครรภ์ แนะนำ�ให้หญิงตัง้ ครรภ์
ทุกรายที่ไม่มีข้อห้ามในการให้วิตามินเสริมธาตุ
เหล็ก เช่น มีภาวะเหล็กเกินในร่างกาย (Hemochromatocis) โรคเลือดจางธาลัสซีเมียชนิด Hb
H disease, Hb H-CS disease, Homozygous
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ตารางที่ 1 การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อประเมินภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์5
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจคัดกรองเบื้องต้น
(primary screening of
anemia)

การตรวจวินิจฉัย
(diagnosis of iron
deficiency of anemia)

วิธีการตรวจและผลการตรวจ
Hct < 33 vol%
Hb < 11 g/dl
Microcytic-hypochromic RBCs โดยผลการตรวจจะพบ
- Mean Corpuscular Volume (MCV) < 80 fl,
- Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC) < 30 pg,
- Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH) < 30 g/dl,
- Reticulocyte (RC) < 4.1 mil/mm3
Serum iron < 30 mcg/dl
Total Iron Binding Capacity (TIBC) > 350 mcg/dl
Transferrin saturation < 16%
Serum ferritin < 10-15 mcg/L

thalassemia, β thal-Hb E disease เป็นต้น
ควรได้รับวิตามินเสริมธาตุเหล็ก 60 มิลลิกรัมทุก
วัน ตลอดการตั้งครรภ์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการลด
ปัญหาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กใน
หญิงตั้งครรภ์และหญิงวัยเจริญพันธุ์ ช่วงอายุ
15-49 ปี ตามเป้ า หมายโลกด้ า นโภชนาการ
ภายในปี 2025 (Global Nutrition Target)1,14
โดยการให้วิตามินเม็ดเสริมธาตุเหล็กขนาด 60
มิลลิกรัม และโฟเลทขนาด 2,800 ไมโครกรัมแก่
หญิงวัยเจริญพันธุ์สัปดาห์ละ 1 ครั้ง2
สำ�หรับมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หญิงตั้งครรภ์
ทุ ก รายที่ ม าฝากครรภ์ จ ะต้ อ งได้ รั บ กรดโฟลิ ก
(Folic acid supplement) ขนาด 4 มิลลิกรัม
ต่อวัน ในช่วง 12 สัปดาห์แรกของการตั้งครรภ์
β

เพื่อป้องกันภาวะหลอดประสาทไม่ปิดในทารก1
วิตามินรวมที่นิยมใช้ คือ Obimin AZ ที่มีธาตุ
เหล็กในปริมาณ 200 มิลลิกรัม หรือ Triferdine
ขนาด 150 มิลลิกรัมที่มีธาตุเหล็กในปริมาณ
60.81 มิลลิกรัม วันละ 1 เม็ดตลอดการตั้งครรภ์
เพื่อป้องกันภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์2
2. การรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็ก โดยให้ยาเสริมธาตุ
เหล็ก 200 มิลลิกรัมต่อวัน โดยแบ่งให้วันละ 2-3
ครั้ง ทุกวัน และตรวจติดตามค่า Hb, Hct หรือ
CBC หลังการให้ยาเสริมธาตุเหล็กอย่างน้อย 4
สัปดาห์ โดยปกติระดับ Hb จะสูงขึ้น 0.3-1.0
กรัมต่อสัปดาห์ ประมาณ 2-3 สัปดาห์หลังจาก
ได้รับยาเสริมธาตุเหล็ก หากระดับ Hb สูงขึ้นเกิน
1 g/dl แล้วควรให้ยาเสริมธาตุเหล็กอย่างน้อย
60 วันแล้วตรวจติดตามซ้�ำ ทุก 1-2 เดือน จากนั้น
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ค่อยลดขนาดลงเป็น 60 มิลลิกรัมต่อวัน แต่         
หากการรักษาด้วยยาเสริมธาตุเหล็กไม่ได้ผล ให้
ค้นหาสาเหตุ ระยะเวลาการรับประทานยา การ
รับประทานยากับอาหารต่าง ๆ และการตรวจหา
พยาธิปากขอ ทีส่ �ำ คัญควรแนะนำ�การรับประทาน
อาหารที่เหมาะสม5
ยาเสริมธาตุเหล็กที่นิยมใช้ คือ Ferrous
sulfate ขนาด 300 มิลลิกรัม มีปริมาณเหล็ก
(Element iron) 60 มิลลิกรัม ซึ่งร่างกายจะ
สามารถดู ด ซึ ม ธาตุ เ หล็ กได้ ป ระมาณ 20-25
มิลลิกรัม หรือ Ferrous fumarate ขนาด 200
มิลลิกรัม (มีปริมาณเหล็ก 67 มิลลิกรัม) หรือ
Ferrous gluconate ขนาด 300 มิลลิกรัม
(มีปริมาณเหล็ก 36 มิลลิกรัม) ส่วนในรายที่มี
ภาวะโลหิตจางรุนแรง Hb < 7 g/dl อาจจะพิจารณา
ให้เลือด ควรพิจารณาความเหมาะสมเป็นราย
บุคคล5,15

บทบาทพยาบาลในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่
มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
การพยาบาลหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ภี าวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็กจะใช้กระบวนการพยาบาล
ประกอบด้วยการประเมินทางการพยาบาล การ
วินิจฉัยทางการพยาบาล การวางแผนและให้การ
พยาบาล รวมทั้งการประเมินผล เพื่อช่วยเหลือ
สนับสนุน และแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตจางจากการ
ขาดธาตุเหล็กในหญิงตั้งครรภ์6 ดังนี้
1. การประเมินภาวะโลหิตจางของหญิง
ตัง้ ครรภ์ เป็นการพยาบาลทีส่ �ำ คัญทีท่ �ำ ให้ได้ขอ้ มูล
ในการประเมินปัญหาและวางแผนการพยาบาล
โดยเพิ่มความตระหนักในเรื่องโอกาสเกิดภาวะ
60...
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แทรกซ้อนในระหว่างการตั้งครรภ์ โดยมีแนวทาง
การประเมินในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1.1 การประเมิ น ภาวะสุ ข ภาพ การ
ประเมินภาวะสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ประกอบ
ด้วย
การซั ก ประวั ติ พ ฤติ ก รรมการรั บ
ประทานอาหาร ระยะเวลาในการรับประทาน
วิตามินและอาหาร การรับประทานวิตามินเสริม
ธาตุเหล็ก อาการซึม อาการอ่อนเพลีย เหนื่อย
ง่าย ภาวะทีเ่ ลือดออกผิดปกติ ประวัตกิ ารตัง้ ครรภ์
และการคลอดในอดีต ประวัตสิ ว่ นบุคคล เช่น อายุ
ระดับการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจ การผ่าตัด
บริเวณกระเพาะอาหารและลำ�ไส้ โดยเฉพาะ
ประวั ติ ภ าวะแทรกซ้ อ นทางอายุ ร กรรม และ
สูติศาสตร์ เช่น ภาวะหัวใจล้มเหลว การติดเชื้อ
ในร่างกาย การเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำ�หนด ภาวะ
แท้ง ทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ เป็นต้น
การตรวจร่ า งกาย การประเมิ น
ภาวะซีดจากสัญญาณชีพ การตรวจเยื่อบุตา ริม
ฝีปาก และเยื่อบุในช่องปาก ลักษณะเล็บไม่ควร
มีลักษณะเป็นรูปช้อน และการคืนตัวของสีเล็บ
เป็นต้น
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การ
ประเมินเบื้องต้นในการฝากครรภ์ครั้งแรกจาก
Hct, Hb รวมถึง MCV, MCH, MCHC และ
การคัดกรองธาลัสซีเมีย เพื่อวินิจฉัยสาเหตุของ
ภาวะโลหิตจาง
การประเมินสุขภาพจิตในระหว่าง
การตั้งครรภ์ โดยประเมินคะแนนความเครียด
(ST-5) และคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ตามแบบ
ประเมินในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก เพื่อ
ค้นหาสาเหตุของความเครียด ความวิตกกังวล

บทบาทพยาบาลในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก /
The Role of Nurses in Prevention of Iron Deficiency Anemia in Pregnancy

หรือภาวะโรคซึมเศร้า ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารหรือยาเสริมธาตุเหล็ก เป็น
สาเหตุทกี่ อ่ ให้เกิดภาวะโลหิตจางจากการได้รบั ธาตุ
เหล็กไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย
เป็นต้น
1.2 การประเมินความรูพ้ น้ื ฐาน พยาบาล
ควรประเมินความต้องการในการเรียนรู้ของหญิง
ตั้งครรภ์ โดยการประเมินทั้งความรู้ ทัศนคติ
ความเชื่อ การปฏิบัติตนในการป้องกันและแก้ไข
ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก
1.3 การประเมินระบบสนับสนุนทาง
สังคมของหญิงตั้งครรภ์ ได้แก่ การประเมินการ
สนับสนุนด้านการเงิน ข้อมูลข่าวสาร รวมทั้ง
บริ บ ทของหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ แ ละครอบครั ว เพื่ อ
ทำ�ความเข้าใจและเป็นข้อมูลในการวางแผนการ
พยาบาลให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น การนัดฝากครรภ์
รูปแบบการให้คำ�แนะนำ�  เมนูอาหารที่ช่วยเสริม
ธาตุเหล็ก ช่องทางการติดต่อสื่อสาร เป็นต้น
2. ข้อวินจิ ฉัยทางการพยาบาล การกำ�หนด
ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลสำ�หรับหญิงตั้งครรภ์
จะต้องใช้ข้อมูลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์
สังคม และจิตวิญญาณ ตามที่ประเมินได้มา
วิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้การพยาบาลที่ครอบคลุม
ปัญหาแบบองค์รวม ป้องกันและลดโอกาสเกิด
ภาวะแทรกซ้อนจากภาวะโลหิตจางจากการขาด
ธาตุเหล็ก เช่น ทารกในครรภ์เสี่ยงต่อภาวะขาด
ออกซิเจนเนือ่ งจากตัวนำ�ออกซิเจนลดลงจากภาวะ
โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก เสี่ยงต่อการติด
เชื้อในร่างกายเนื่องจากระดับความเข้มข้นเลือด
น้อยกว่าปกติจากภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุ
เหล็ก เป็นต้น

3. วางแผนกิจกรรมการพยาบาล ควรให้
เหมาะสมกับข้อวินิจฉัยการพยาบาลภาวะโลหิต
จางจากการขาดธาตุเหล็ก บริบทของหญิงตัง้ ครรภ์
และครอบครัว ด้วยการให้ความรูแ้ ก่หญิงตัง้ ครรภ์
เป็นรายบุคคล หรือรายกลุม่ โดยจากการวิจยั การ
ทบทวนอย่างเป็นระบบเกีย่ วกับวิธกี ารส่งเสริมการ
ป้องกันภาวะโลหิตจางในหญิงตัง้ ครรภ์ พบว่าควร
ให้ ค วามรู้ แ ก่ ห ญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ใ ห้ มี พ ฤติ ก รรมการ
ป้ อ งกั น ภาวะโลหิ ต จางหรื อ การมี ร ะดั บ ความ
เข้มข้นของโลหิตสูงขึ้นแบบรายกลุ่ม ด้วยการใช้
สือ่ การสอนทีเ่ หมาะสม ร่วมกับการสนับสนุนทาง
สังคม การสร้างแรงจูงใจ การกำ�หนดเป้าหมาย
ร่ ว มกั น ภายใต้ ก รอบแนวคิ ด ทฤษฎี ท างการ
พยาบาลที่เหมาะสม7
หญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ภี าวะโลหิตจางจากการขาด
ธาตุเหล็กในระหว่างการตั้งครรภ์จะได้รับยาเสริม
ธาตุเหล็ก ที่นิยมใช้ คือ Ferrous sulfate ขนาด
300 มิลลิกรัม รับประทานวันละ 1 เม็ด 2-3 ครัง้
ต่อเนื่องทุกวัน ร่วมกับการให้ความรู้ทั้งรายกลุ่ม
และรายบุคคล เกี่ยวกับภาวะโลหิตจาง ความ
รุนแรง ผลกระทบ การป้องกัน การรักษา การ
รับประทานอาหารและวิตามินเสริมธาตุเหล็กที่
เหมาะสม ด้วยการให้คำ�แนะนำ�การรับประทาน
อาหารที่มีธาตุเหล็ก โดยพบว่าในอาหารประเภท
เนื้อสัตว์ ปลา ตับ ไข่แดง และเลือด จะมีธาตุ
เหล็กประมาณร้อยละ 20-40 และพบธาตุเหล็ก
ประมาณร้อยละ 5-35 อยู่ในผัก ผลไม้ ถั่วต่าง ๆ
ขนมปัง ผักขม และใบแมงลัก16 และการปฏิบัติ
ตัวที่เหมาะสมในระหว่างการตั้งครรภ์2
จากผลการศึกษาการวิจยั กึง่ ทดลอง (Quasiexperimental study) เพื่อศึกษาผลของการ
บริบาลทางเภสัชกรรมในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะ
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โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กและไม่มีภาวะ
แทรกซ้อนอื่น ๆ ที่คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาล
แก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำ�นวนกลุ่มละ 27 ราย
พบว่าหญิงตั้งครรภ์กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรม
การบริบาลทางเภสัชกรรมร่วมกับคำ�แนะนำ�ตาม
ปกติจากคลินิกฝากครรภ์ ซึ่งโปรแกรมประกอบ
ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลหิตจาง การรับ
ประทานยาที่เหมาะสม อาการข้างเคียงของยา
และปัญหาที่พบในการรับประทานยา ทั้งหมด 3
ครัง้ ครัง้ ละประมาณ 15-30 นาที ห่างกันครัง้ ละ
4 สัปดาห์ เพือ่ เป็นการกระตุน้ เตือนหญิงตัง้ ครรภ์
โดยวัดความรู้ ความร่วมมือในการรับประทานยา
และตรวจระดับ Hct ก่อน-หลังการทดลอง ระดับ
ค่าเฉลี่ย Hct ในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ p = .000, p = .04,
p = .028 ตามลำ�ดับ17 จะเห็นได้ว่าการให้ความรู้
เกี่ ย วกั บ ภาวะโลหิ ต จาง การรั บ ประทานยาที่
เหมาะสม อาการข้างเคียงของยา และปัญหาที่
พบในการรั บ ประทานยาเป็ น ระยะ ๆ ช่ ว ยเพิ่ ม
ความรู้ ความร่วมมือในการรับประทานยาเสริม
ธาตุเหล็ก และเพิ่มระดับ Hct ในกลุ่มหญิงตั้ง
ครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กได้
ผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการและการ
รับประทานยาบำ�รุงธาตุเหล็กต่อภาวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตุ เ หล็ กในหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ซึ่ งได้
ทำ�การศึกษากับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิตจาง
Hct < 33% อายุครรภ์ในช่วง 20-24 สัปดาห์
ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
จังหวัดอุบลราชธานี จำ�นวนทั้งหมด 110 ราย
แยกเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 55
ราย ซึ่งโปรแกรมประกอบด้วยการให้ความรู้ 2
ครั้ง เมื่ออายุครรภ์ 20-24 สัปดาห์ และเมื่ออายุ
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ครรภ์ 24-28 สัปดาห์ เกีย่ วกับความหมาย สาเหตุ
ผลกระทบต่อมารดาทารก อาหารหลัก 5 หมู่
อาหารทีม่ ธี าตุเหล็กสูง และยาบำ�รุงธาตุเหล็ก การ
แสดงความชืน่ ชม แนะนำ� ให้ก�ำ ลังใจ เปิดโอกาส
ให้ซักถามข้อสงสัย โดยให้บันทึกการรับประทาน
อาหารในแต่ละวัน ร่วมกับการประเมินน้�ำ หนักตัว
ที่เพิ่มขึ้น ความสม่ำ�เสมอในการรับประทานยา
โดยประเมินความรู้และระดับ Hct ก่อนและหลัง
การทดลองพบว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับโปรแกรม
ดังกล่าวมีค่า Hct เพิ่มขึ้น และมีสัดส่วนผู้หาย
จากภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กอย่างมี
นัยสำ�คัญ (p < .05)18
ผลของโปรแกรมส่ ง เสริ มโภชนาการต่ อ
พฤติกรรมด้านโภชนาการและระดับความเข้มข้น
ของเม็ดเลือดแดงในสตรีตั้งครรภ์วัยรุ่นที่มีอายุ
น้อยกว่า 20 ปี ในจังหวัดชลบุรี จำ�นวน 60 คน
โดยแบ่งเป็นกลุม่ ควบคุมและกลุม่ ทดลองอย่างละ
30 คน โดยกลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมส่งเสริม
โภชนาการตามรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพของ
เพนเดอร์ ร่วมกับการพยาบาลตามปกติ ซึ่งจัด
โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการ 2 ครั้ง ประกอบ
ด้วยกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ประโยชน์ และการ
รับรูค้ วามสามารถของตน และติดตามทางโทรศัพท์
1 ครั้ง ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลองกลุ่ม
ทดลองมีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมด้านโภชนาการ
และระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงสูงกว่า
กลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ (P<.05)
และกลุ่ ม ทดลองมี ค่ า เฉลี่ ย ของพฤติ ก รรมด้ า น
โภชนาการและระดับความเข้มข้นของเม็ดเลือด
แดงหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี
นัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .05)19
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4. การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาล ตาม
การวางแผนกิ จ กรรมการพยาบาลที่ เ หมาะสม               
กั บ หญิ ง ตั้ ง ครรภ์ แ ต่ ล ะราย และคำ � นึ ง ถึ ง               
สภาวะของหญิ ง ตั้ ง ครรภ์ ทารกในครรภ์ แ ละ
ครอบครัว โดยการปฏิบัติการพยาบาลเน้นการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลแบบองค์รวม การประยุกต์การ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมการพยาบาลให้เหมาะสมกับบริบท
สิง่ แวดล้อมของหญิงตัง้ ครรภ์และครอบครัว และ
สถานพยาบาลด้วย เช่น การให้คำ�แนะนำ�เมนู
อาหารที่เป็นอาหารตามท้องถิ่น เป็นต้น รวมถึง
การปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลภายใต้ ข อบเขตการ
พยาบาล การผดุงครรภ์ คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ20
5. การประเมินผล แบบระยะสั้น หรือ
ระยะยาว ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ข้อ
วินจิ ฉัยการพยาบาล และกิจกรรมการพยาบาล ที่
สำ�คัญควรคำ�นึงถึงบริบทของหญิงตั้งครรภ์และ
ครอบครัวในระยะตัง้ ครรภ์ ระยะคลอด และระยะ
หลังคลอดที่เกี่ยวกับภาวะโลหิตจางจากการตั้ง
ครรภ์ เช่น อายุ อายุครรภ์ ระดับการศึกษา ราย
ได้ สถานภาพ และฐานะทางเศรษฐกิจ รวมถึง
การติดตามผลอย่างต่อเนือ่ ง และการส่งต่อข้อมูล
กับสหวิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาลห้องคลอด
พยาบาลโรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพตำ � บล
เป็นต้น

สรุป

ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในหญิง
ตั้งครรภ์ยังคงเป็นปัญหาที่สำ�คัญทางสาธารณสุข
ถึงแม้วา่ กรมอนามัย จะมีนโยบายการป้องกันและ
แก้ไขภาวะโลหิตจางในหญิงตัง้ ครรภ์ แต่จะเห็นได้
ว่าร้อยละหญิงตัง้ ครรภ์ทมี่ ภี าวะโลหิตจางยังอยูใ่ น
อัตราที่สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข ดังนั้นพยาบาลมีบทบาท
สำ�คัญในการช่วยป้องกันและแก้ไขภาวะโลหิตจาง
จากการขาดธาตุเหล็ก ด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาวะโลหิตจาง สาเหตุ ผลกระทบต่อมารดาทารก
อาหารหลัก 5 หมู่ อาหารที่มีธาตุเหล็กสูง และ
ยาบำ�รุงธาตุเหล็ก การรับประทานยาที่เหมาะสม
อาการข้างเคียงของยา และปัญหาที่พบในการ       
รับประทานยา การแสดงความชืน่ ชม แนะนำ� ให้
กำ�ลังใจ เปิดโอกาสให้ซกั ถามข้อสงสัย จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความ
สามารถของตน รวมถึงการมาฝากครรภ์ต่อเนื่อง
ตามเกณฑ์การฝากครรภ์คุณภาพ จะช่วยลดผล
กระทบและความรุ น แรงที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต่ อ หญิ ง           
ตั้งครรภ์ ทารกในครรภ์ และครอบครัว
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