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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภเ์ป็นปัญหาสาธารณสุขท่ีส าคญั ส่งผลกระทบต่อมารดาและทารกทั้ง
ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและหลงัคลอด ซ่ึงผลต่อหญิงตั้งครรภ์อาจท าให้เกิดการแทง้หรือคลอดก่อน
ก าหนด และภาวะตกเลือดหลงัคลอด หญิงมีครรภท่ี์มีภาวะซีดอยา่งรุนแรง จะทนต่อการตกเลือดในระหวา่ง
คลอดไดน้อ้ย และมีโอกาสติดเช้ือในระยะหลงัคลอดไดง่้าย ทารกแรกเกิดอาจมีน ้ าหนกัตวันอ้ย สาเหตุภาวะ
โลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ได้แก่ การขาดสารอาหารจ าพวกธาตุเหล็กและกรดโฟลิก การมีพฤติกรรมการ
รับประทานอาหรท่ีไม่เหมาะสมท าใหร่้างกายไดรั้บธาตุเหล็กไม่เพียงพอ การเสียเลือดจากการมีพยาธิปากขอ 
โลหิตจางอะพลาสติก (Aplastic anemia) โรคทางพนัธุกรรม เช่น โรคธาลสัซีเมีย โรคเม็ดเลือดแดงแตกง่าย 
รวมไปถึงการตกเลือดก่อนคลอด การวินิจฉัยไดต้ั้งแต่เร่ิมแรก ทราบสาเหตุของภาวะโลหิตจางและปัจจยั
เส่ียงจะสามารถแกไ้ขและรักษาภาวะน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม และสามารถลดภาวะแทรกซ้อนทั้งต่อมารดาและ
ทารกได ้

อุบติัการณ์ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ของประเทศไทยพบร้อยละ 21.15 โดยพบท่ีภาคกลาง 
ร้อยละ 24.28 ภาคใต ้ร้อยละ 22.85 ภาคเหนือ ร้อยละ 17.43 และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 17.83 
สถานการณ์ของภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ท่ีโรงพยาบาลร้องกวาง ปีพ.ศ.2556 พบว่า
หญิงตั้งครรภจ์  านวน 278 ราย มีภาวะโลหิตจาง จ านวน 52 ราย (ร้อยละ 18.70) น ้ าหนกัทารกแรกเกิดน้อย
กวา่ 2,500 กรัม จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.92) ปีพ.ศ. 2557 หญิงตั้งครรภจ์  านวน 285 ราย มีภาวะโลหิตจาง 
จ านวน 63 ราย (ร้อยละ 22.10) แทง้บุตร 2 ราย (ร้อยละ 3.17) มีภาวะตกเลือดหลงัคลอด 2 ราย (ร้อยละ 3.28) 
น ้ าหนกัทารกแรกเกิดนอ้ยกว่า 2,500 กรัม จ านวน 1 ราย (ร้อยละ 1.64)  และปีพ.ศ. 2558(ต.ค.57–มี.ค.58) 
หญิงตั้งครรภจ์  านวน 137 ราย มีภาวะโลหิตจางจ านวน 36 ราย (ร้อยละ 26.28) มีภาวะตกเลือดหลงัคลอด 1 
ราย (ร้อยละ 2.78) ซ่ึงมีอุบติัการณ์ภาวะโลหิตจางในหญิงตั้งครรภ์สูงกว่าเกณฑ์เป้าหมายของแผนพฒันา
สาธารณสุขฉบบัท่ี 10 ท่ีก าหนดใหอ้ตัราการเกิดภาวะโลหิตจางในหญิงวยัเจริญพนัธ์ไม่เกินร้อยละ 10  

ผูศึ้กษาจึงสนใจศึกษาโปรแกรมการพยาบาลแบบสนบัสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองและ
ความเขม้ขน้ของเลือดในหญิงตั้งครรภท่ี์มีภาวะโลหิตจางโรงพยาบาลร้องกวางซ่ึงประยกุตใ์ชท้ฤษฎีการดูแล
ตนเองของโอเร็ม (Orem,1991) โดยเลือกใชเ้ฉพาะระบบการพยาบาลแบบสนบัสนุนและให้ความรู้ ร่วมกบั
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง(มนัสมีน เจะโนะ,2555) เน่ืองจากหญิงตั้งครรภ์สามารถเรียนรู้ท่ีจะ
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ก าหนดความตอ้งการการดูแลตนเองทั้งหมดและสามารถกระท าการดูแลตนเองไดโ้ดยพยาบาลจะเป็นผูใ้ห้
การสนบัสนุนและให้ความรู้เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมการดูแลตนเองดีข้ึน ความเขม้ขน้ของเลือด
เพิ่มข้ึน 
 
วตัถุประสงค์  
1.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้ งครรภ์ท่ีมีภาวะโลหิตจางก่อนและหลังได้รับ
โปรแกรมการพยาบาลแบบสนบัสนุนและใหค้วามรู้ 
2.เพื่อเปรียบเทียบค่าฮีมาโตคริตหรือความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการ
พยาบาลแบบสนบัสนุนและใหค้วามรู้ 
 
ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) ชนิดกลุ่มเดียววดัก่อนและ
หลงัการทดลอง (One-group pre-post test design) กลุ่มตวัอยา่งเป็นหญิงตั้งครรภท่ี์มีภาวะโลหิตจางท่ีมารับ
บริการฝากครรภท่ี์แผนกฝากครรภโ์รงพยาบาลร้องกวางในเดือน มิถุนายน 58–สิงหาคม 58 จ านวน 25 ราย
ยนิดีเขา้ร่วมวจิยัโปรแกรมการพยาบาลแบบสนบัสนุนและใหค้วามรู้เป็นรายบุคคลพร้อมสามี จ  านวน 4 คร้ัง
แต่ละคร้ังใชเ้วลาประมาณ 30 นาที เก็บรวบรวมขอ้มูลการดูแลตนเองและความเขม้ขน้ของเม็ดเลือดแดง Hct 
ก่อนเขา้โปรแกรม ติดตามผลหลงัจดักิจกรรม 4 สัปดาห์หลงัเขา้โปรแกรม วิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปดว้ยสถิติ 
ความถ่ี ร้อยละ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบใช ้Paired t –test 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
1.โปรแกรมกำรพยำบำลแบบสนับสนุนและให้ควำมรู้  

ประกอบดว้ย 4 วธีิ คือ1)การส่ิงแวดลอ้ม 2)การใหค้วามรู้ 3)การช้ีแนะ 4)การสนบัสนุน 
2.เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 

1)แบบสอบถามขอ้มูลส่วนบุคคลของหญิงตั้งครรภแ์ละขอ้มูลประวติัการตั้งครรภปั์จจุบนั 
2)แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภท่ี์มีภาวะโลหิตจาง ท่ีสร้างข้ึนตามภาพ

ชุดอาหารทดแทนส าหรับหญิงตั้งครรภ์ในสมุดบนัทึกสุขภาพแม่และเด็กของกรมอนามยัและจากการ
ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ปรับตามขอ้เสนอแของผูท้รงคุณวุฒิและน าแบบประเมินพฤติกรรมการดูแล
ตนเองทดสอบหาความเท่ียง( Reliability ) โดยน าเคร่ืองมือไปทดลองใชส้อบถาม(Try out)กบัหญิงตั้งครรภ์
ท่ีมาฝากครรภ ์จ านวน 25 ราย แลว้น าผลวเิคราะห์ค่าความเท่ียง โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค(α 
Cronbach’s coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่.68 ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม จ านวน 16 ขอ้ แบ่งเป็น 3 ดา้น ไดแ้ก่
ดา้นการรับประทานอาหารจ านวน 11ขอ้ ดา้นการรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุ เหล็กจ านวน 2 ขอ้ และดา้น



การป้องกนัการเกิดภาวะโลหิตจางเพิ่มข้ึน จ านวน 3 ขอ้ คะแนนรวมมีค่าตั้งแต่ 0 คะแนน ถึง 112 คะแนน 
โดยคะแนนสูงหมายถึงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดี  
  3) แบบบนัทึกการรับประทานอาหารและยาเมด็เสริมธาตุเหล็ก 

4) แบบบนัทึกค่าความเขม้ขน้ของเมด็เลือดแดง  
 
กำรด ำเนินกำรวจัิย 

เป็นการจดักิจกรรมเป็นรายบุคคลพร้อมสามี 2 ขั้นตอนดงัน้ี 
1.กำรน ำโปรแกรมกำรพยำบำลแบบสนับสนุนและให้ควำมรู้ ไปใช้กับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภำวะโลหิตจำง
ประกอบดว้ย 4 วธีิ คือ1) การสร้างส่ิงแวดลอ้ม 2) การใหค้วามรู้ 3)การช้ีแนะ 4)การสนบัสนุน ดงัน้ี 

1)กำรสร้ำงส่ิงแวดล้อม วนัท่ีมาฟังผลเลือดการฝากครรภค์ร้ังแรก ด าเนินกิจกรรมโดย 
-ใหส้ามีเขา้ร่วมกิจกรรมดว้ยเพราะถือวา่สามีเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญัของหญิงตั้งครรภ ์
-จดัห้องฝากครรภ์ให้มีบรรยากาศผ่อนคลายเหมาะแก่การสร้างสัมพนัธภาพเพื่อให้เกิดความ

ไวว้างใจกบัหญิงตั้งครรภแ์ละสามี  
-ให้ท าแบบประเมินการดูแลตนเองขณะตั้งครรภด์ว้ยแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

หญิงตั้งครรภ์ท่ีมีภาวะโลหิตจาง แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ ก าหนด
เป้าหมายในการดูแลตนเอง 

-ใชเ้วลาประมาณ 10 นาที  
2)ให้ควำมรู้  
-ให้หญิงตั้งครรภท์  าแบบประเมินการดูแลตนเองดว้ยแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของ

หญิงตั้งครรภท่ี์มีภาวะโลหิตจาง 
-แลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ ์  
-ก าหนดเป้าหมายในการดูแลตนเอง  
-ให้ความรู้ในเร่ืองโรคโลหิตจางขณะตั้งครรภ์และการดูแลตนเองเพื่อลดภาวะโลหิตจางขณะ

ตั้งครรภ์ ประกอบดว้ย การรับประทานอาหารท่ีมีธาตุเหล็ก การรับประทานยาเม็ดเสริมธาตุเหล็กและการ
ป้องกนัการเกิดภาวะโลหิตจางเพิ่มข้ึน  

-ใชเ้วลาประมาณ 20 นาที  
3)กำรช้ีแนะ  
-แนะน าการรับประทานอาหารท่ีมีธาตุเหล็กสูงในทอ้งถ่ิน และการเลือกเคร่ืองด่ืมท่ีช่วยส่งเสริมการ

ดูดซึมธาตุเหล็ก ปรับใหเ้หมาะสมกบับริบทของหญิงตั้งครรภแ์ต่ละคน 
-แนะน าการรับประทานยาเมด็เสริมธาตุเหล็กพร้อมบนัทึก 
-ใชเ้วลาประมาณ 15 นาที  
 



4)สนับสนุน 
-ใหคู้่มือการดูแลตนเองและแบบบนัทึกการรับประทานอาหารและยาเมด็เสริมธาตุเหล็ก  
-สนับสนุนให้สามีมีส่วนร่วมในการดูแลภรรยาในการจัดเตรียมอาหารและกระตุ้นเตือนการ

รับประทานยาเมด็เสริมธาตุเหล็ก 
-ใหบ้นัทึกรายการอาหารและยาท่ีรับประทานลงในสมุดบนัทึกท่ีจดัให้ 
-โทรศพัทใ์หก้ าลงัใจ กระตุน้และติดตามการดูแลตนเองทางโทรศพัทห์ลงัใหค้วามรู้ 1 สัปดาห์  
-โทรศพัทใ์หก้ าลงัใจ กระตุน้และติดตามการดูแลตนเองทางโทรศพัทห์ลงัใหค้วามรู้ 2 สัปดาห์  
-แต่ละคร้ังใชเ้วลาประมาณ 10 นาที  
 

2.กำรประเมินผล วนัท่ีมาตรวจความเขม้ขน้ของเมด็เลือดแดงซ ้ าหลงัพบคร้ังแรก 4 สัปดาห์  
-ประเมินการรับประทานอาหารและยาเมด็เสริมธาตุเหล็กจากสมุดบนัทึกรายการอาหารและยา 
-ให้ท าแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์หลังจากได้รับโปรแกรมการ

พยาบาลแบบสนบัสนุนและใหค้วามรู้ 
-ตรวจความเขม้ขน้ของเมด็เลือดแดง Hct 
-ใชเ้วลา ประมาณ 30 นาที  

 
ผลกำรศึกษำ 

หญิงตั้งครรภท่ี์มีความเขม้ขน้ของเลือด (Hct) <34% ท่ีมาฝากครรภท่ี์โรงพยาบาลร้องกวางในเดือน 
มิถุนายน 58–สิงหาคม 58 จ านวน 25 ราย  
ตำรำงที ่1 ช่วงอำยุของหญงิตั้งครรภ์ กำรตั้งครรภ์ กำรฝำกครรภ์ในหญงิตั้งครรภ์ทีม่ีภำวะโลหิตจำง 

หญงิตั้งครรภ์ทีม่ีภำวะโลหิตจำง จ ำนวน  ร้อยละ 
 (N=25)  

1.อำยุของหญงิตั้งครรภ์   
นอ้ยกวา่  20 ปี 4 16 
         21-30 ปี 12 48 
         31-40 ปี 9 36 
   
2.จ ำนวนคร้ังของกำรตั้งครรภ์   
    ครรภท่ี์ 1 8 32 
    ครรภท่ี์ 2 8 32 
    ครรภท่ี์ 3 6 24 



    ครรภท่ี์ 4 ข้ึนไป 3 12 
   
3.อำยุครรภ์ทีม่ำฝำกครรภ์คร้ังแรก   
     ต  ่ากวา่  13 สัปดาห์ 7 28 
    13-20 สัปดาห์ 11 44 
    21-28 สัปดาห์ 6 24 
    มากกวา่ 28 สัปดาห์ 1 4 
  

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 21-30 ปี (ร้อยละ48) เป็นการตั้งครรภค์ร้ัง1และ 2 (ร้อย
ละ 32) มาฝากครรภค์ร้ังแรกช่วงอายคุรรภ ์13-20 สัปดาห์ (ร้อยละ44) (ตารางท่ี1) 
 
2.คะแนนเฉล่ียการดูแลตนเองหลงัไดรั้บโปรแกรมการพยาบาลแบบสนบัสนุนและใหค้วามรู้  
ตำรำงที ่2 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียการดูแลตนเองหลงัก่อนและหลงัไดรั้บโปรแกรมการพยาบาลแบบสนบัสนุน
และใหค้วามรู้ในกลุ่มทดลอง (N=25) 
ตัวแปร Mean SD t p-value 
     
ก่อนทดลอง 66.88 11.86 12.22 .000 
หลงัทดลอง 89.72 6.44   
     
P<0.5 

พบว่าคะแนนเฉล่ียการดูแลตนเองหลงัไดรั้บโปรแกรมการพยาบาลแบบสนบัสนุนและให้ความรู้
เพิ่มข้ึนจาก 66.88 (SD 11.86) เป็น 89.72 (SD 6.44) แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตารางท่ี2) 
 
3.ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของเมด็เลือดแดงหลงัไดรั้บโปรแกรมการพยาบาลแบบสนบัสนุนและใหค้วามรู้  
ตำรำงที ่3 เปรียบเทียบค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของเมด็เลือดแดงก่อนและหลงัไดรั้บโปรแกรมการพยาบาลแบบ
สนบัสนุนและใหค้วามรู้ในกลุ่มทดลอง (N=25) 
ตัวแปร Mean SD t p-value 
     
ก่อนทดลอง 30.96 1.87 8.08 .000 
หลงัทดลอง 33.87 1.95   
     
P<0.5 



พบวา่ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของเมด็เลือดแดงหลงัไดรั้บโปรแกรมการพยาบาลแบบสนบัสนุนและให้
ความรู้เพิ่มข้ึนจาก 30.96% (SD 1.87) เป็น 33.87 % (SD 1.95) แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
(ตารางท่ี3) 
 
อภิปรำยผล  
  กลุ่มตวัอย่างจ านวน 25 ราย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ48)สอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของสุวิทยแ์ละสายชล(2551) พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภาวะโลหิตจางส่วนใหญ่มีอายุ20-34ปี ซ่ึงเป็นวยัเจริญ
พนัธ์ุท่ีมีความพร้อมของการมีบุตร มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถตดัสินใจแก้ปัญหาต่างๆและสามารถ
ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนระหวา่งตั้งครรภไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม กลุ่มตวัอยา่งมีล าดบัการตั้งครรภเ์ป็น
ครรภห์ลงั เป็นการตั้งครรภค์ร้ังท่ี 2 (ร้อยละ 32) เป็นการตั้งครรภค์ร้ังท่ี 3 (ร้อยละ 24) เป็นการตั้งครรภค์ร้ังท่ี 
4 ข้ึนไป (ร้อยละ12) เน่ืองจากหญิงตั้งครรภ์ท่ีผ่านการคลอดจะตอ้งมีการสูญเสียเลือดขณะคลอด ส่งผลให ้
เกิดภาวะโลหิตจางในการตั้งครรภค์ร้ังต่อไปได ้สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุวิทยแ์ละสายชล(2551) พบวา่
หญิงตั้งครรภ์ท่ีมีภาวะโลหิตจางมีล าดบัการตั้งครรภ์เป็นครรภ์หลงั กลุ่มตวัอย่างมาฝากครรภ์คร้ังแรกช่วง
อายคุรรภ ์13-20 สัปดาห์ (ร้อยละ44) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของรายินและคณะ(2552) พบวา่ภาวะโลหิต
จางส่วนใหญ่พบในหญิงตั้งครรภ์ท่ีมาฝากครรภค์ร้ังแรกในไตรมาสท่ีสองและสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
อุ่นใจและอานุภาพ(2549) เม่ือร่างกายของหญิงตั้งครรภมี์การเปล่ียนแปลงทางดา้นสรีรวิทยา โดยมีการเพิ่ม
ของปริมาณเลือดมากกวา่เมด็เลือดแดงซ่ึงจะเร่ิมเพิ่มตั้งแต่อายคุรรภ6์-10 สัปดาห์ เพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วในไตร
มาสท่ีสอง และสูงสุดท่ีอายคุรรภ ์28-32 สัปดาห์ 
 จากผลการศึกษาพบวา่คะแนนเฉล่ียการดูแลตนเองหลงัไดรั้บโปรแกรมการพยาบาลแบบสนบัสนุน
และใหค้วามรู้เพิ่มข้ึนจาก 66.88 (SD 11.86) เป็น 89.72 (SD 6.44) แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05  

ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้ของเม็ดเลือดแดงหลงัได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้
ความรู้เพิ่มข้ึนจาก 30.96% (SD 1.87) เป็น 33.87 % (SD 1.95) แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
สนบัสนุนการใชโ้ปรแกรมการพยาบาลแบบสนบัสนุนและให้ความรู้ในหญิงตั้งครรภท่ี์มีภาวะโลหิตจางให้
มีการดูแลตนเองตามแนวคิดของโอเร็ม (Orem,1991)(สมจิตร หนุเจริญกุล,2537)  ท าให้ค่าเฉล่ียความเขม้ขน้
ของเมด็เลือดแดงหลงัไดรั้บโปรแกรมการพยาบาลแบบสนบัสนุนและใหค้วามรู้สูงข้ึน 
 
สรุป  

การใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบสนบัสนุนและให้ความรู้ท าให้หญิงตั้งครรภ์ท่ีมีภาวะโลหิตจาง
สามารถปรับพฤติกรมการดูแลตนเองดีข้ึน ส่งผลใหค้วามเขม้ขน้ของเมด็เลือดแดงเพิ่มข้ึน 
 
 



ข้อเสนอแนะ 
ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนบัสนุนและให้ความรู้ในหญิงตั้งครรภ์ระยะ

ยาวเพื่อติดตามการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนเองและค่าความเขม้ขน้ของเม็ดเลือดแดง 
 

กำรน ำผลงำนวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
มีการประชุมช้ีแจงการน าโปรแกรมการพยาบาลแบบสนบัสนุนและให้ความรู้แก่ทีมงานฝากครรภ์

เพื่อน าไปวางแผนการจดับริการแก่หญิงตั้งครรภ์ท่ีมีภาวะโลหิตจาง เพื่อให้มีการดูแลตนเองอย่างถูกตอ้ง
เหมาะสม 

 
บทเรียนทีไ่ด้รับ 

การสร้างส่ิงแวดล้อมให้เกิดความไวว้างใจ การให้ความรู้ และช้ีแนะรายการอาหารควรปรับให้
เหมาะสมกบับริบทของหญิงตั้งครรภแ์ต่ละรายและควรสนบัสนุนให้สามีและสมาชิกในครอบครัวไดมี้ส่วน
ร่วมในการดูแลอาหารและยาของหญิงตั้งครรภด์ว้ย  
 
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 

ผูว้ิจยัมีความต้องการท่ีจะเห็นหญิงตั้งครรภ์มีความรู้ ความเขา้ใจภาวะโลหิตจางและมีการดูแล
ตนเองอย่างถูกตอ้งเหมาะสม อน่ึงงานวิจยัน้ีมีห้องให้การเรียนรู้แยกเป็นสัดส่วน มีพยาบาลรับผิดชอบงาน
ฝากครรภเ์ฉพาะ มีระบบติดตามหญิงตั้งครรภท์  าใหก้ลุ่มตวัอยา่งมารับบริการอยา่งต่อเน่ือง 

 
กำรสนับสนุนจำกผู้บริหำร หน่วยงำน องค์กร:  

มีนโยบายสนบัสนุนการท า R2R ในหน่วยงาน ดา้นงบประมาณ ส่งผูรั้บผิดชอบงานฝากครรภเ์ขา้
ประชุมวชิาการ มีสถานท่ีเฉพาะท าใหส้ะดวกต่อการด าเนินงาน 
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