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โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพศู น ย อ นามั ย ที่ 10
เชียงใหม

บทคัดยอ
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่
10 เชียงใหมสง เสริมการมีสวนรวมของครอบครัว
ตลอดกระบวนการฝากครรภ ตั้ ง แต ก ารให
คําปรึกษาแบบคู โรงเรียนพอแม การฝกเฝาคลอด
และเตรีย มตัว ดูแ ลหลั ง คลอด ตามแนวทางของ
โรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว ทารกแรกเกิด
น้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม (Low Birth Weight,
LBW) เปนตัวชี้วัดหนึ่งตามเกณฑของโรงพยาบาล
สายใยรักแหงครอบครัว โดยในป พ.ศ. 2554-2556
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ศู น ย อ นามั ย ที่ 10
เชียงใหมมี LBW รอยละ 6.8-6.9 แตที่ผานมา
ประเทศไทยยังไมสามารถบรรลุถึงเปาหมาย LBW
ไมเกินรอยละ 7 ของการคลอดมีชีวิต โลหิตจางเปน
ภาวะแทรกซอนทางอายุร กรรมที่สําคัญ ในสตรีมี
ครรภและเปนปจจัยเสี่ยงตอการเกิดทารกแรกเกิด
น้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม
จุดประสงค: เพื่อศึกษาความสัมพันธของ
การมีสวนรวมของครอบครัวในกระบวนการฝาก
ครรภ โลหิตจางขณะตั้งครรภ กับการเกิดทารกแรก
เกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม ของโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัยที่ 10 เชียงใหม จาก
สถิติคลอดในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
วิธีการวิจัย: การศึกษาวิจัยขอมูลยอนหลัง
จากสถิติ คลอดของโรงพยาบาลสง เสริ ม สุ ขภาพ
ศู น ย อ นามั ย ที่ 10 เชี ย งใหม ในป ง บประมาณ
พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 30 กันยายน
พ.ศ. 2556) มีก ารเกิดมีชีวิตทั้ง หมด 1,557 ราย
(รวมการตั้งครรภแฝด 7 คู มารดาที่ติดเชื้อเอชไอวี/
เอดส 8 ราย) ขอมูลที่นํามาวิเคราะห คือ การมีสวน
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รวมของครอบครัวในโครงการฝก เฝาคลอดและ
เตรีย มตัว ดู แลหลัง คลอดขณะฝากครรภ ความ
เขมขนของเลือดจากการเจาะเลือดครั้งแรกเมื่อมา
ฝากครรภและจากการเจาะเลือดครั้ง ที่สองหลัง
อายุครรภ 32 สัปดาห และการคลอดทารกแรก
เกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม
ผลการวิจัย: มีทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย
กวา 2,500 กรัม จํานวน 106 ราย จากการเกิดมี
ชีวิตทั้งหมด 1,557 ราย คิดเปนรอยละ 6.81, สตรี
มีครรภที่ครอบครัวมีสวนรวมในโครงการฯขณะ
ฝากครรภทั้ง หมดจํานวน 338 ราย มีทารกแรก
เกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม จํานวน 12 ราย
คิดเปนรอยละ 3.55, สตรีมีครรภที่โลหิตจางเมื่อ
มาฝากครรภครั้งแรกทั้ง หมดจํานวน 452 ราย มี
ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม จํานวน
48 ราย คิดเปนรอยละ 10.62, สตรีมีครรภที่โลหิต
จางเมื่ อเจาะเลือดครั้ ง ที่ ส องหลัง อายุ ครรภ 32
สัปดาหทั้งหมดจํานวน 420 ราย มีทารกแรกเกิด
น้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม จํานวน 30 ราย คิด
เปนรอยละ 7.14, แตสตรีมีครรภที่โลหิตจางเฉพาะ
เมื่อเจาะเลือดครั้งที่สองหลังอายุครรภ 32 สัปดาห
โดยที่เ มื่อมาฝากครรภครั้ง แรกไมมีโ ลหิตจาง มี
จํานวน 196 ราย มีทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา
2,500 กรัม จํานวน 7 ราย คิดเปนรอยละ 3.57
สรุป : การมีสวนร วมของครอบครัวใน
โครงการฝกเฝาคลอดและเตรียมตัวดูแลหลังคลอด
ขณะฝากครรภมีความสั ม พันธกับ การเกิดทารก
แรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัมที่ต่ําลง โลหิต
จางเมื่อมาฝากครรภครั้งแรกมีความสัมพันธกบั การ
เกิดทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม ที่
สูง ขึ้น แตโ ลหิตจางเมื่อเจาะเลือดครั้งที่สองหลัง
อายุครรภ 32 สัป ดาห ไมมีความสัมพันธกับการ
เกิดทารกแรกเกิดน้ํา หนัก น อยกวา 2,500 กรั ม
ความสั ม พั น ธร ะหว า งการมี สว นรว มของครอบ
ครัวฯ กับโลหิตจางขณะตั้งครรภตองมีก ารศึกษา
เพิ่มเติมถึงผลรวมของทั้ง 2 ปจจัยตอการเกิดทารก
แรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม

Abstract
Background: Health Promoting Hospital has
encouraged family to take part in the antenatal
care (ANC) process; consisting of couple
counseling, school for parents, parturient
attending care practice of husband. LBW, one of
the indicators for family love-bonding hospital,
mostly have never ever attained the goal (less
than 7% of live birth). Along with LBW, anemia is
another important medical complication during
ANC, and correlation between both of them has
long been known.
Objective: To study the correlation of the
family involvement in ANC process, anemia and
LBW.
Methods: Health Promoting Hospital 1,557 live
birth (including 7 twins and 8 maternal HIV/AIDS)
statistics in the year 2013 (October 1, 2012September 30, 2013) were reviewed. The
numbers and percentages of the familyinvolvement cases in ANC process, anemia and
LBW were compared.
Results: There were 106 newborns, weighed less
than 2,500 g, from 1,527 live births. That is
6.94% LBW. There were 338 cases of family
involvement in ANC process, resulting in 12 LBW
cases, 3.55%. There were 452 cases of anemia at
1st ANC, resulting in 48 LBW cases, 10.62%.
There were 420 cases of anemia after 32
gestational weeks, resulting in 30 LBW cases,
7.14%. Interestingly, there were 196 cases of
anemia, after 32 gestational weeks but no
anemia at 1st ANC, resulting in 7 LBW cases,
3.57%.
Conclusion: The family involvement in ANC
process correlated favorably with lowering
percentage of LBW. Anemia at first ANC
correlated to high percentage of LBW. But
anemia only after 32 gestational weeks did not
correlate with LBW. The family involvement and
anemia during ANC need the further study of
their both management impact on LBW
outcome.
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บทนํา
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัย
ที่ 10 เชี ย งใหม ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว มของ
ครอบครัวตลอดกระบวนการฝากครรภ ตั้งแตการ
ใหคําปรึก ษาแบบคู โรงเรี ยนพอแม การฝก เฝ า
คลอดและเตรียมตัวดูแลหลังคลอด ตามแนวทาง
ของโรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัว อัตราการ
เกิดทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัมเปน
ตัวชี้วัดหนึ่งตามเกณฑของโรงพยาบาลสายใยรัก
แหง ครอบครัว โดยมี เ ปาหมายไม เ กินรอ ยละ 7
ของการคลอดมี ชี วิ ต แต จ ากสถิ ติ ค ลอดของ
ประเทศไทยการเกิดทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา
2,500 กรัม เปนปญ หาสาธารณสุขสําคัญ มาโดย
ตลอดจนถึงปจจุบัน[1] (อัตราการเกิดทารกแรกเกิด
น้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัมของประเทศไทย รอย
ละ 8.8, 8.6, 8.1, 8.2, และ 8.4 ในป พ.ศ. 2551,
2552, 2553, 2554, และ 2555 ตามลําดับ [2,3])
จากสถิติคลอดโรงพยาบาลสงเสริม สุขภาพ ศูนย
อนามัยที1่ 0 เชียงใหม อัตราการเกิดทารกแรกเกิด
น้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม รอยละ 6.87, 6.80,
และ 6.81, ในป พ.ศ. 2554, 2555, และ 2556
ตามลําดับ ในขณะที่ 8 จัง หวัดภาคเหนือ อัตรา
การเกิดทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม
รอยละ 9.69, 9.33, และ 9.15 ในป พ.ศ. 2554,
2555, และ 2556 ตามลําดับ
โ ล หิ ต จ า ง ข ณ ะ ตั้ ง ค ร ร ภ เ ป น
ภาวะแทรกซอนที่พบไดบอยและเปนปจ จัยเสี่ยง
สําคัญตอการเกิดการคลอดกอนกําหนดและทารก
แร ก เ กิ ด น้ํ า ห นั ก น อ ย ก ว า 2 , 500 ก รั ม [4 ]
โรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ศู น ย อ นามั ย ที่ 1 0
เชีย งใหมให บ ริก ารฝากครรภ และการคลอดแก
ผูรับบริการเปนการทั่วไป โดยไมไดจํากัดชวงอายุ
ครรภที่ฝากครรภครั้งแรก จํานวนครั้งที่ฝากครรภ
ความพรอมของครอบครัว สิทธิการรักษา เชื้อชาติ
สัญชาติ และยัง รับสงตอสตรีมีครรภเพื่อการฝาก
ครรภและการคลอดจากโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ
สตรีมี ครรภที่ม ารับ บริก ารโรงพยาบาลสง เสริ ม
สุขภาพ ศู นย อนามั ยที่ 10 เชี ยงใหมมี โ ลหิต จาง

ขณะตั้ง ครรภเ ปนภาวะแทรกซอนสําคัญ เชนกัน
แตอัตราการเกิด ทารกแรกเกิดน้ํา หนัก นอยกว า
2,500 กรัม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ยังคงไม
เกิน รอยละ 7
วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความสัมพันธของการมีสวนรวม
ของครอบครัวในกระบวนการฝากครรภ โลหิตจาง
ขณะตั้ง ครรภ กับ การเกิดทารกแรกเกิดน้ําหนัก
นอยกวา 2,500 กรัม ของโรงพยาบาลสง เสริ ม
สุข ภาพ ศู น ยอ นามั ย ที่ 10 เชี ย งใหม จากสถิ ติ
คลอดในปงบประมาณ พ.ศ. 2556
วิธีการวิจัย
การศึ ก ษาวิ จัย ข อมู ล ย อ นหลั ง จากสถิ ติ
คลอดของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ศูนยอนามัย
ที่ 10 เชี ย งใหม ในป ง บประมาณ พ.ศ. 2556
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 – 30 กันยายน พ.ศ. 2556)
มีการเกิดมีชีวิตทั้งหมด 1,557 ราย โดยนําขอมูล
มาวิเคราะหทุกราย (รวมทั้งการตั้งครรภแฝด การ
ตั้งครรภที่มารดาติดเชื้อเอชไอวี/เอดส สตรีมีครรภ
ที่ ส ง ต อ มาหรื อ ไม เ คยฝากครรภ ที่ โ รงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพเชียงใหมมากอน)
ขอมูลที่นํามาวิเคราะห คือ การมีสวนรวม
ของครอบครัวในโครงการฝกเฝาคลอดและเตรียม
ตัวดูแลหลังคลอดขณะฝากครรภ ความเขมขนของ
เลือดจากการเจาะเลือดครั้งแรกเมื่อมาฝากครรภ
และจากการเจาะเลือดครั้ง ที่ส องหลัง อายุครรภ
32 สั ป ดาห (โดยการวิ นิ จ ฉั ย โลหิ ต จางขณะ
ตั้ง ครรภ ใชเ กณฑค วามเขม ขนของเลื อดไมเ กิ น
ร อ ยละ 33 [5,6]) และการคลอดทารกแรกเกิ ด
น้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม
นํ า เสนอข อ มู ล ที่ วิ เ คราะห ใ นตาราง
เปรี ย บเที ย บจํ า นวน ร อ ยละ และแผนภู มิ
การวิเคราะหขอมูล โดยใชก ารทดสอบไค-สแควร
กํ า ห น ด ใ ห ค า โ อ ก า ส ค ว า ม น า จ ะ เ ป น
(probability,p) ที่นอยกวา 0.05 เปนคาระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ
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ผลการวิจัย
จากสถิติคลอดของโรงพยาบาลสงเสริม
สุ ขภา พ ศู น ย อ น า มั ย ที่ 10 เ ชี ย ง ใ ห ม ใ น
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2555
– 30 กั น ยายน พ.ศ. 2556) มี ก ารเกิ ด มี ชี วิ ต

ทั้งหมด 1,557 ราย (รวมทารกจากการตั้งครรภ
แฝด 7 คู และทารกที่เกิดจากมารดาที่ติดเชื้อเอช
ไอวี/เอดส 8 ราย) เปนทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย
กวา 2,500 กรัม จํานวน 106 ราย คิดเปนรอยละ
6.81

ตาราง 1 แสดงขอมูลที่นํามาวิเคราะห
ราย รอยละ
การเกิดมีชีวิต(live birth)
1,557
ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา2,500 กรัม (low birth weight, LBW)
106 6.81
ครอบครัวมีสวนรวมในโครงการฝกเฝาคลอดและเตรียมตัวดูแลหลังคลอดขณะฝากครรภ 338 21.71
โลหิตจางขณะตั้งครรภ
648 41.62
โครงการฯขณะฝากครรภทั้ง หมด จํานวน 1,189
สตรี มี ค รรภ ที่ ค รอบครั ว มี ส ว นร ว มใน
ราย มีทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม
โครงการฯขณะฝากครรภทั้งหมดจํานวน 338 ราย
จํ า นวน 94 ราย คิ ด เป น ร อ ยละ 7.91 มี ค วาม
มี ท ารกแรกเกิ ด น้ํ า หนั ก น อ ยกว า 2,500 กรั ม
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (= 7.729, p
จํานวน 12 ราย คิดเปนรอยละ 3.55 เปรียบเทียบ
< 0.01)
กั บ สตรี มี ค รรภ ที่ ค รอบครั ว ไม มี ส ว นร ว มใน
ตาราง 2 แสดงการมีสวนรวมของครอบครัวฯ, โลหิตจาง กับการเกิดทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500
กรัม
ทั้งหมด
LBW
ทารกแรกเกิด
รอยละ
คา p
1,557 (ราย) (ราย)
ครอบครัวมีสวนรวมในโครงการฝกเฝาคลอด
38
2
55
<0.01
และเตรียมตัวดูแลหลังคลอดขณะฝากครรภ
โลหิตจางเมื่อฝากครรภครั้งแรก
52
8
0.62
<0.0005
โลหิตจางหลังอายุครรภ32สัปดาห
20
0
.14
>0.95
โลหิตจางเมื่อฝากครรภครั้ง แรกแตปกติหลัง
28
5
0.96
อายุครรภ32 สัปดาห
โลหิตจางเมื่อฝากครรภครั้งแรกและหลังอายุ
24
3
0.27
ครรภ32 สัปดาห
ความเขมขนเลือดปกติเมื่อฝากครรภครั้งแรก
96
7
.57
แตโลหิตจางหลังอายุครรภ32 สัปดาห
จํ า นวน 1,075 ราย มี ท ารกแรกเกิ ด น้ํ า หนั ก
สตรีมีครรภที่โลหิตจางเมื่อมาฝากครรภ
นอยกวา 2,500 กรัม จํานวน 58 ราย คิดเปน รอย
ครั้งแรกทั้งหมดจํานวน 452 ราย มีทารกแรกเกิด
ละ 5.40 มีความแตกตางอยางมี นัยสํา คัญ ทาง
น้ํา หนั ก น อยกว า 2,500 กรัม จํ า นวน 48 ราย
สถิติ ( 13.444, p < 0.0005)
คิดเปนรอยละ 10.62 เปรียบเทียบกับสตรีมีครรภ
สตรีมีครรภที่โลหิตจางเมื่อเจาะเลือดครั้ง
ที่ไมมีโลหิตจางเมื่อมาฝากครรภครั้ง แรกทั้ง หมด
ที่ส องหลัง อายุครรภ 32 สัป ดาหทั้ง หมดจํานวน
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420 ราย มีทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500
กรั ม จํ า นวน 30 ราย คิ ด เป น ร อ ยละ 7.14
เปรียบเทียบกับ สตรีมีครรภที่ไม มีโ ลหิตจางเมื่ อ
เจาะเลือดครั้ง ที่ส องหลัง อายุค รรภ 32 สัป ดาห
ทั้งหมดจํานวน 1,107 ราย มีทารกแรกเกิดน้ําหนัก
นอ ยกว า 2,500 กรั ม จํ านวน 76 ราย คิ ดเป น
รอยละ 6.87 ความแตกตางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ
( 0.0003, p > 0.95)
สตรีมีครรภที่โลหิตจางเมื่อมาฝากครรภ
ครั้งแรก แตไมมีโลหิตจางเมื่อเจาะเลือดครั้งที่สอง
หลังอายุครรภ 32 สัปดาห มีจํานวน 228 ราย มี
ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม จํานวน
25 ราย คิดเปน รอยละ 10.96 ในขณะเดียวกั น
สตรีมีครรภที่โลหิตจางเมื่อมาฝากครรภครั้ง แรก
และยังคงมีโลหิตจางเมื่อเจาะเลือดครั้งที่สองหลัง
อายุครรภ 32 สัปดาห มีจํานวน 224 ราย มีทารก
แรกเกิ ด น้ํ า หนั ก น อ ยกว า 2,500 กรั ม จํ า นวน
23 ราย คิดเปนรอยละ 10.27 แตสตรีมีครรภที่
โลหิตจางเฉพาะเมื่อเจาะเลือดครั้งที่สอง หลังอายุ
ครรภ 32 สัปดาห โดยที่เมื่อมาฝากครรภครั้งแรก
ไมมี โลหิตจาง มีจํานวน 196 ราย มีท ารกแรก
เกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม จํานวน 7 ราย
คิดเปนรอยละ 3.57 ตามแผนภูมิ 1
แผนภูมิ 1 แสดงโลหิตจางกับการเกิดทารกแรกเกิด
น้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม

เมื่ อ วิ เ คราะห ส ตรี มี ค รรภ ที่ มี โ ลหิ ต จาง
ทั้งหมด (ทั้งครั้งแรกและ/หรือครั้งที่สอง) จํานวน
648 ราย โดยจําแนกเปน สตรีมีครรภที่ครอบครัว

มีสว นรว มในโครงการฯขณะฝากครรภ จํา นวน
125 ราย มีทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500
กรั ม จํ า นวน 7 ราย คิ ด เป น ร อ ยละ 5.60
เปรียบเทียบกับสตรีมีครรภที่ครอบครัวไมมีสวน
ร ว มในโครงการฯ ขณะฝากครรภ จํ า นวน
523 ราย มีทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500
กรั ม จํ า นวน 42 ราย คิ ด เป น ร อ ยละ 8.03
แต คว า ม แ ต ก ต า ง ไ ม มี นั ย สํ า คั ญ ท า ง ส ถิ ติ
( 0.853, p > 0.4)
เชนเดียวกับ สตรีที่โลหิตจางเมื่อมาฝาก
ครรภครั้งแรก แตไมมีโลหิตจางเมื่อตรวจครั้งที่สอง
หลังอายุครรภ 32 สัปดาห จํานวน 228 ราย เมื่อ
จําแนกเปน สตรีมีครรภที่ครอบครัวมีสวนรวมใน
โครงการฯขณะฝากครรภ จํานวน 29 ราย มีทารก
แรกเกิ ด น้ํ า หนั ก น อ ยกว า 2,500 กรั ม จํ า นวน
1 ราย คิดเปนรอยละ 3.45 เปรียบเทียบกับสตรีมี
ครรภที่ครอบครัวไมมีสวนรวมในโครงการฯขณะ
ฝากครรภ จํ า นวน 199 ราย มี ท ารกแรกเกิ ด
น้ํา หนั ก น อยกว า 2,500 กรัม จํ า นวน 24 ราย
คิดเปนรอยละ 12.06 ความแตกตางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ (= 1.923, p > 0.2) และ สตรีที่โลหิต
จางเมื่อมาฝากครรภครั้งแรกและยังคงโลหิตจาง
เมื่ อตรวจครั้ ง ที่ ส องหลั ง อายุค รรภ 32 สั ป ดาห
จํานวน 224 ราย เมื่อจําแนกเปน สตรีมีครรภที่
ครอบครัวมีสวนรวมในโครงการฯขณะฝากครรภ
จํานวน 40 ราย มีทารกแรกเกิดน้ําหนัก นอยกวา
2,500 กรัม จํานวน 5 ราย คิดเปนรอยละ 12.50
เปรียบเทียบกับสตรีมีครรภที่ครอบครัวไมมีสวน
รวมในโครงการฯขณะฝากครรภ จํานวน 184 ราย
มี ท ารกแรกเกิ ด น้ํ า หนั ก น อ ยกว า 2,500 กรั ม
จํ า นวน 12 ราย คิ ด เป น ร อ ยละ 6.52 ความ
แตกต า งไม มี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ( = 0.0038,
p > 0.9)
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ตาราง 3 แสดงการจําแนกโลหิตจางโดยเปรียบเทียบการมีสวนรวมของครอบครัวกับการเกิดทารกแรกเกิด
น้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม
ครอบครัว
ครอบครัว
BW
BW
BW BW
คา
ราย มีสวนรวมฯ
ไมมีสวนรวมฯ
(ราย) รอยละ
(ราย) รอยละ P
(ราย)
(ราย)
โลหิตจางทั้งหมด
648
125
7
5.60
523
42 8.03 >0.4
โลหิตจางเมื่อฝาก
228
29
1
3.45
199
24 12.06 >0.2
ครรภครั้งแรกแต
ปกติหลังอายุครรภ
32 สัปดาห
โลหิตจางเมื่อฝาก
224
40
5
12.5
184
12
652 >0.9
ครรภครั้งแรกและ
หลังอายุครรภ32
สัปดาห
ตาราง 4 แสดงการจําแนกการมีสวนรวมของครอบครัวโดยเปรียบเทียบการมีโลหิตจางกับการเกิดทารกแรก
เกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม
ราย โลหิต รอย LBW LBW ไมมี รอย LBW LBW คา p
จาง
ละ (ราย) รอยละ โลหิต ละ (ราย) รอย
(ราย)
จาง
ละ
(ราย)
ครอบครั วมี ส ว น 338 125 37.0
7
5.60 213 63.0 5 2.35 >0.1
รวมในโครงการฯ
หรือเมื่อวิเคราะหสตรีมีครรภที่ครอบครัว
มีส วนร วมในโครงการฯขณะฝากครรภ ทั้ ง หมด
จํานวน 338 ราย โดยจําแนกเปนสตรีที่มีโลหิตจาง
ทั้งหมด (ทั้งครั้งแรกและ/หรือครั้งที่สอง) จํานวน
125 ราย มีทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500
กรั ม จํ า นวน 7 ราย คิ ด เป น ร อ ยละ 5.60
เปรียบเทียบกับ สตรีที่ไมมีโลหิตจาง จํานวน 213
ราย มีทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม
จํ า นวน 5 ราย คิ ด เป น ร อ ยละ 2.35 แต ค วาม
แตกตางอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ (= 2.434,
p > 0.1)

การวิจารณผล
สตรี มี ค รรภ ที่ ฝ ากครรภ โ รงพยาบาล
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ศู น ย อ นามั ย ที่ 10 เชี ย งใหม
มีโลหิตจางเปนภาวะแทรกซอนขณะตั้งครรภอยูใน
เกณฑ สูง เมื่ อใชก ารจํา แนกขององคก ารอนามั ย
โลก[7] (สูงกวารอยละ 40) และเมื่อเปรียบเทียบกับ
โรงพยาบาลอื่นๆ (เชน โรงพยาบาลแมจัน จังหวัด
เชียงราย พบโลหิตจาง รอยละ 17.7 ของสตรีมี
ครรภที่ไมติดเชื้อเอชไอวี[8], โรงพยาบาลบางน้ํา
เปรี้ยว จังหวัดฉะเชิง เทรา พบโลหิตจาง รอยละ
7.5 ของสตรีมีค รรภ [9], โรงพยาบาลในกรุง โซล
ประเทศเกาหลี ใ ต พบโลหิ ตจาง ร อ ยละ 10.1
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ในสตรี มี ค รรภ ห ลั ง อายุ ค รรภ 20 สั ป ดาห [10],
มหาวิทยาลัยปกกิ่งทําการวิจัยในโรงพยาบาล ใน
ประเทศจี น พบโลหิ ต จาง ร อ ยละ 22.1 ใน
ไตรมาสแรกของสตรีมีครรภ[11], โรงพยาบาลใน
โรงเรี ย นแพทย เ จเอสเอส ประเทศอิ น เดี ย
พบโลหิตจาง มากกวารอยละ 50 ในระหวางการ
ตั้ง ครรภ [12]) สวนหนึ่งเปนผลมาจากการวินิจ ฉัย
ภาวะโลหิ ต จางในสตรี มี ค รรภ โ ดยใช ค า ความ
เข ม ข น เลื อ ดที่ ไ ม เ กิ น ร อ ยละ 33 (Hematocrit
< 33%) ในขณะที่หลายแหง ใชคาความเขมขน
เลือดที่ต่ํารอยละ 33 (Hematocrit < 33%) หรือ
ฮีโมโกลบินที่ต่ํากวา 11 กรัม/เดซิลิตรเปนเกณฑ
แตอยางไรก็ตามการพบโลหิตจางในสตรีมีครรภ
ที่ ม ารั บ บริ ก ารโรงพยาบาลส ง เสริ ม สุ ข ภาพ
เชียงใหม เปนปจจัยเสี่ยงสําคัญ ตอการเกิดทารก
แรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม
การแกไขภาวะโลหิตจางในขณะตั้งครรภ
ที่จะสามารถลดการเกิดทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย
กว า 2,500 กรั ม ได อ ยา งมี นัย สํ า คัญ นั้ น จะต อ ง
ป อ งกั น หรื อ รั ก ษาตั้ ง แต ก อ นการตั้ ง ครรภ [13 ]
ถาตั้งครรภแลวตรวจพบโลหิตจางเมื่อมาฝากครรภ
ครั้งแรกก็จะมีความเสี่ยงตอการเกิดทารกแรกเกิด
น้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม[14,15] เชนเดียวกับที่
พบในผลการศึกษาวิจัยนี้เมื่อสตรีมีครรภที่มาฝาก
ครรภ มี โ ลหิ ต จางในการตรวจครั้ ง แรกแล ว
(มีจํานวน 452 ราย) ไมวาการตรวจครั้งที่สองหลัง
อายุครรภ 32 สัปดาหจะไมมีโลหิตจาง(มีจํานวน
228 ราย) หรือยังคงมีโลหิตจางอยูหลังอายุครรภ
32 สัปดาห(มีจํานวน 224 ราย) ก็พบการเกิดทารก
แรกเกิดน้ําหนัก นอยกวา 2,500 กรัม สูง พอๆกัน
(รอยละ 10.96 เปรียบเทียบกับ รอยละ 10.27,
ความแตกตางไมมีนัยสําคัญ ทางสถิติ ) แตการให
การรั ก ษาโลหิ ต จางในขณะตั้ ง ครรภ ยั ง คงมี
ความสําคัญตอการลดความเสี่ยงตอการเกิดการตก
เลือ ดหลัง คลอด [16] ซึ่ ง เป นสาเหตุห ลัก ของการ
เสียชีวิตมารดา
ในการศึกษาวิจัยนี้การมีโลหิตจางในการ
ตรวจเลือดครั้ง ที่สองหลัง อายุครรภ 32 สัป ดาห

โดยที่ไมมีโ ลหิตจางในการเจาะเลือดเมื่อมาฝาก
ครรภครั้ ง แรก(มี จํานวน 196 ราย) พบการเกิ ด
ทารกแรกเกิดน้ําหนัก นอยกวา 2,500 กรัมเพียง
รอยละ 3.57 อธิบ ายจากเมื่อเริ่ม ตั้ง ครรภส ตรีมี
ครรภมีธาตุเหล็กอยูเพียงพอแลวจึง ไมมีโลหิตจาง
ในครั้งแรก แตเมื่อการตั้งครรภดําเนินไปรางกาย
ตองใชธาตุเ หล็ก เพิ่ม ขึ้น มากกวาเมื่อไมตั้ง ครรภ
เฉลี่ย 6-7 มิลลิกรัมตอวัน[17] ถามารดาไดรับธาตุ
เหล็กเพิ่มเติมไมเพียงพอ จะทําใหโลหิตจางลงจาก
การที่ปริมาณเม็ดเลือดแดงที่สรางเพิ่มขึ้นไมสมดุล
กับปริมาณพลาสมาที่เพิ่มขึ้น แมวาปริมาณเลือด
ในรางกายจะเพิ่มขึ้นแตความเขมขนเลือดจะลดลง
ได [18] โดยไมส ง ผลเสีย ต อการเจริญ เติบ โตของ
ทารก อยางไรก็ตามการตรวจความเขม ขนเลือด
ครั้ ง ที่ ส องหลั ง อายุ ค รรภ 32 สั ป ดาห ยั ง คงมี
ความสําคัญ ถาพบภาวะโลหิตจางจําเปนตองให
การรักษา[19] เพื่อลดความเสี่ยงตอการเสียชีวิตของ
มารดาจากการตกเลือดหลังคลอด
ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง ค ร อ บ ค รั ว ใ น
กร ะ บ วน กา ร ฝ า ก ครร ภ ต า ม แนวท า ง ขอ ง
โรงพยาบาลสายใยรักแหงครอบครัวทีมีเปาหมาย
เพื่อใหเ กิดความผูก พันกั น ความเข าใจและการ
ชวยเหลือดูแลกัน ตั้งแตเริ่มฝากครรภ การคลอด
และการดู แ ลหลั ง คลอด นอกจากจะทํ า ให
ครอบครัว(สามีภรรยา) มีความรัก กันใกลชิดกัน
มากขึ้น (จากการที่ ส ามี ไ ดเ ข า ใจถึ ง ความไม สุ ข
สบายกายของสตรีขณะตั้ง ครรภ ความเจ็บ ปวด
หรือความยากลําบากของการคลอดหรือปญ หา
ของการใหนมบุตรในระยะแรก) มีความมั่นใจใน
การดูแลทารก (จากการที่ไดร วมกิจ กรรมการให
คําปรึกษาแบบคู โรงเรียนพอแม การฝกเฝาคลอด
และเตรียมตัวดูแลหลังคลอด) มีทักษะในการเลี้ยง
ลูก ดวยน้ํานมมารดา (จากการไดชวยเหลือแกไข
ปญหาใหมารดาในการใหนมบุตรรวมกับพยาบาล
หลังคลอด) แนวทางนี้ยังสงผลดีตอการลดการเกิด
ทารกแรกเกิ ด น้ํ า หนั ก น อ ยกว า 2,500 กรั ม
เนื่องจากเปนสวนสนับ สนุนทางจิตใจและสัง คม
(Psychosocial Support) แก ส ตรี มี มี ค รรภ
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โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาไดรับความชวยเหลืออยาง
ใกลชิดที่สัม ผัสได [20] จากคนที่มีความสําคัญที่สุด
ตอสตรีมีครรภคือ สามี[21]
ภาวะเครียดของสตรีมีครรภเกิดขึ้นไดจาก
หลายป จ จัยทั้ง 1.การเปลี่ยนแปลงทางรางกาย
อาทิ การแพท อง การเกิด สิว ฝา หนาท องลาย
การเดิน การหายใจ การนอน ไมส ะดวกมากขึ้น
เมื่ออายุครรภมากขึ้น 2.การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ
อาทิ ความกั ง วลเรื่ อ งความสมบู ร ณ ข องทารก
การเตรียมตัวรับ การเจ็บ ครรภคลอด การเลี้ ยงดู
ท า ร ก ห ลั ง ค ล อ ด ก า ร ใ ห น ม บุ ต ร 3 . ก า ร
เปลี่ยนแปลงทางสังคม อาทิ สถานะทางสัง คมที่
ตองเปลี่ยนไปเมื่อมีบุตรแลว (เปลี่ยนจากความเปน
ภรรยา หรือความเปนผูห ญิง หรือเด็ก หญิง ) ไปสู
ความเปนแมที่คนรอบขางจะตองคาดหวังในการ
อบรมและเลี้ยงดูบุตรอยางเหมาะสม รวมทั้ง 4.จิต
วิญญาณของความเปนแมที่จะตองเกิดขึ้นพรอมกับ
การมีบุตร ถาสตรีมีครรภไมสามารถปรับตัวปรับใจ
รั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงเหล า นี้ จ ะทํ า ให เ กิ ด
ความเครี ย ดมากขึ้ น ได และถ า ไม มี ค นคอย
ชวยเหลือดูแลหรือใหกําลังใจอยูเคียงขาง จะทําให
สตรีมีครรภตองเผชิญ ความเครียดโดยลําพัง ซึ่ง
ความเครี ย ดสามารถส ง ผลเสี ย โดยตรงต อ การ
ตั้งครรภใหเ สี่ยงตอภาวะทารกโตชาในครรภและ
การคลอดกอนกําหนด[22, 23, 24, 25] อันเนื่องมาจาก
ฮอรโมนคอรติซอล [26, 27] นอรอิพิเนฟริน [28] และ
ซีโ รโทนินที่เปลี่ยนแปลงไปสงผลกระทบตอการ
ไหลเวียนของเลือดเลือด ระบบภูมิคุมกันและสารที่
เกี่ยวของกับการอักเสบมีผลทําใหเกิดทารกโตชาใน
ครรภ (Intrauterine growth reduction, IUGR)
หรือการเจ็บ ครรภคลอดกอนกําหนด (Preterm
labor) นําไปสูการเกิดทารกแรกเกิดน้ําหนักนอย
กวา 2,500 กรัม[29,30]
จากการศึกษาวิจัยนี้ยังไมส ามารถยืนยัน
ไดวา ภาวะโลหิ ตจางในขณะตั้ง ครรภ และ การ
ฝากครรภที่ครอบครัวมีสวนรวมฯ เปนปจจัยที่มี
ความสัมพันธกันตอการเกิดทารกแรกเกิดน้ําหนัก
นอยกวา 2,500 กรัมหรือไม เนื่องจากเมื่อนํามา

วิเ คราะหรวมกันแลวความแตกตางของการเกิด
ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม ยังไมมี
นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ จํ า เป น ต องมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย
เพิ่มเติมในอนาคตโดยอาจเพิ่มจํานวนประชากรที่
ศึกษาวิจัยหรือปรับรูปแบบการศึกษาวิจัย
สรุปผล
การมีสวนรวมของครอบครัวในโครงการ
ฝกเฝาคลอดและเตรียมตัวดูแลหลังคลอดขณะฝาก
ครรภมี ค วามสั ม พัน ธ กั บ การเกิ ด ทารกแรกเกิ ด
น้ําหนัก น อยกวา 2,500 กรัม ที่ต่ํา ลง โลหิ ตจาง
เมื่อมาฝากครรภครั้งแรกมีความสัมพันธกับการเกิด
ทารกแรกเกิดน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัมที่สูงขึ้น
แตโลหิตจางเมื่อเจาะเลือดครั้งที่สองหลังอายุครรภ
32 สัปดาห ไมมีความสัมพันธกับการเกิดทารกแรก
เกิดน้ําหนัก นอยกวา 2,500 กรัม ความสัม พั น ธ
ระหวางการมีสวนรวมของครอบครัวฯกับโลหิตจาง
ขณะตั้ง ครรภตองมีก ารศึก ษาเพิ่ม เติม ถึง ผลรวม
ของทั้ง 2 ปจจัยตอการเกิดทารกแรกเกิดน้ําหนัก
นอยกวา 2,500 กรัม
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