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ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ภาวะโลหิ ตจางในหญิงตั้งครรภ์เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่สาคัญ ส่ งผลกระทบต่อมารดาและทารกทั้ง
ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและหลังคลอด ซึ่ งผลต่อหญิงตั้งครรภ์อาจทาให้เกิ ดการแท้งหรื อคลอดก่อน
กาหนด และภาวะตกเลือดหลังคลอด หญิงมีครรภ์ที่มีภาวะซี ดอย่างรุ นแรง จะทนต่อการตกเลือดในระหว่าง
คลอดได้นอ้ ย และมีโอกาสติดเชื้อในระยะหลังคลอดได้ง่าย ทารกแรกเกิดอาจมีน้ าหนักตัวน้อย สาเหตุภาวะ
โลหิ ตจางในหญิงตั้งครรภ์ได้แก่ การขาดสารอาหารจาพวกธาตุเหล็กและกรดโฟลิ ก การมี พฤติกรรมการ
รับประทานอาหรที่ไม่เหมาะสมทาให้ร่างกายได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอ การเสี ยเลือดจากการมีพยาธิ ปากขอ
โลหิ ตจางอะพลาสติก (Aplastic anemia) โรคทางพันธุ กรรม เช่น โรคธาลัสซี เมีย โรคเม็ดเลือดแดงแตกง่าย
รวมไปถึ งการตกเลื อดก่อนคลอด การวินิจฉัยได้ต้ งั แต่เริ่ มแรก ทราบสาเหตุของภาวะโลหิ ตจางและปั จจัย
เสี่ ยงจะสามารถแก้ไขและรักษาภาวะนี้ ได้อย่างเหมาะสม และสามารถลดภาวะแทรกซ้อนทั้งต่อมารดาและ
ทารกได้
อุบตั ิการณ์ ภาวะโลหิ ตจางในหญิงตั้งครรภ์ของประเทศไทยพบร้ อยละ 21.15 โดยพบที่ภาคกลาง
ร้อยละ 24.28 ภาคใต้ ร้อยละ 22.85 ภาคเหนื อ ร้อยละ 17.43 และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ร้อยละ 17.83
สถานการณ์ของภาวะโลหิ ตจางในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลร้ องกวาง ปี พ.ศ.2556 พบว่า
หญิงตั้งครรภ์จานวน 278 ราย มีภาวะโลหิ ตจาง จานวน 52 ราย (ร้ อยละ 18.70) น้ าหนักทารกแรกเกิ ดน้อย
กว่า 2,500 กรัม จานวน 1 ราย (ร้ อยละ 1.92) ปี พ.ศ. 2557 หญิงตั้งครรภ์จานวน 285 ราย มีภาวะโลหิ ตจาง
จานวน 63 ราย (ร้อยละ 22.10) แท้งบุตร 2 ราย (ร้อยละ 3.17) มีภาวะตกเลือดหลังคลอด 2 ราย (ร้อยละ 3.28)
น้ าหนักทารกแรกเกิดน้อยกว่า 2,500 กรัม จานวน 1 ราย (ร้ อยละ 1.64) และปี พ.ศ. 2558(ต.ค.57–มี.ค.58)
หญิงตั้งครรภ์จานวน 137 ราย มีภาวะโลหิ ตจางจานวน 36 ราย (ร้อยละ 26.28) มีภาวะตกเลือดหลังคลอด 1
ราย (ร้อยละ 2.78) ซึ่ งมีอุบตั ิการณ์ ภาวะโลหิ ตจางในหญิ งตั้งครรภ์สูงกว่าเกณฑ์เป้ าหมายของแผนพัฒนา
สาธารณสุ ขฉบับที่ 10 ที่กาหนดให้อตั ราการเกิดภาวะโลหิ ตจางในหญิงวัยเจริ ญพันธ์ไม่เกินร้อยละ 10
ผูศ้ ึกษาจึงสนใจศึกษาโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุ นและให้ความรู ้ ต่อการดูแลตนเองและ
ความเข้มข้นของเลือดในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิ ตจางโรงพยาบาลร้องกวางซึ่งประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแล
ตนเองของโอเร็ ม (Orem,1991) โดยเลือกใช้เฉพาะระบบการพยาบาลแบบสนับสนุ นและให้ความรู ้ ร่ วมกับ
การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ ยวข้อง(มนัสมี น เจะโนะ,2555) เนื่ องจากหญิ งตั้งครรภ์สามารถเรี ยนรู ้ ที่จะ

กาหนดความต้องการการดูแลตนเองทั้งหมดและสามารถกระทาการดูแลตนเองได้โดยพยาบาลจะเป็ นผูใ้ ห้
การสนับสนุ นและให้ความรู ้ เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มีพฤติกรรมการดู แลตนเองดี ข้ ึ น ความเข้มข้นของเลือด
เพิ่มขึ้น
วัตถุประสงค์
1.เพื่ อ เปรี ย บเที ย บพฤติ ก รรมการดู แ ลตนเองของหญิ ง ตั้ง ครรภ์ที่ มี ภาวะโลหิ ตจางก่ อ นและหลัง ได้รั บ
โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้
2.เพื่ อเปรี ย บเที ย บค่ า ฮี ม าโตคริ ตหรื อความเข้ม ข้น ของเม็ดเลื อดแดงก่ อนและหลัง ได้รับ โปรแกรมการ
พยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้
ระเบียบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั กึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental Research) ชนิ ดกลุ่มเดี ยววัดก่อนและ
หลังการทดลอง (One-group pre-post test design) กลุ่มตัวอย่างเป็ นหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิ ตจางที่มารับ
บริ การฝากครรภ์ที่แผนกฝากครรภ์โรงพยาบาลร้ องกวางในเดือน มิถุนายน 58–สิ งหาคม 58 จานวน 25 ราย
ยินดีเข้าร่ วมวิจยั โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู ้เป็ นรายบุคคลพร้อมสามี จานวน 4 ครั้ง
แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 30 นาที เก็บรวบรวมข้อมูลการดูแลตนเองและความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง Hct
ก่อนเข้าโปรแกรม ติดตามผลหลังจัดกิ จกรรม 4 สัปดาห์หลังเข้าโปรแกรม วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปด้วยสถิ ติ
ความถี่ ร้อยละ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรี ยบเทียบใช้ Paired t –test
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
1.โปรแกรมกำรพยำบำลแบบสนับสนุนและให้ ควำมรู้
ประกอบด้วย 4 วิธี คือ1)การสิ่ งแวดล้อม 2)การให้ความรู ้ 3)การชี้แนะ 4)การสนับสนุน
2.เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรรวบรวมข้ อมูล ประกอบด้ วย
1)แบบสอบถามข้อมูลส่ วนบุคคลของหญิงตั้งครรภ์และข้อมูลประวัติการตั้งครรภ์ปัจจุบนั
2)แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิ ตจาง ที่สร้างขึ้นตามภาพ
ชุ ดอาหารทดแทนส าหรั บ หญิ ง ตั้ง ครรภ์ใ นสมุ ดบันทึ ก สุ ข ภาพแม่ และเด็ ก ของกรมอนามัย และจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ปรับตามข้อเสนอแของผูท้ รงคุณวุฒิและนาแบบประเมิน พฤติกรรมการดูแล
ตนเองทดสอบหาความเที่ยง( Reliability ) โดยนาเครื่ องมือไปทดลองใช้สอบถาม(Try out)กับหญิงตั้งครรภ์
ที่มาฝากครรภ์ จานวน 25 ราย แล้วนาผลวิเคราะห์ค่าความเที่ยง โดยใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟาครอนบาค(α
Cronbach’s coefficient) ได้ค่าความเชื่อมัน่ .68 ประกอบด้วยข้อคาถาม จานวน 16 ข้อ แบ่งเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการรับประทานอาหารจานวน 11ข้อ ด้านการรับประทานยาเม็ดเสริ มธาตุ เหล็กจานวน 2 ข้อ และด้าน

การป้ องกันการเกิ ดภาวะโลหิ ตจางเพิ่มขึ้น จานวน 3 ข้อ คะแนนรวมมีค่าตั้งแต่ 0 คะแนน ถึง 112 คะแนน
โดยคะแนนสู งหมายถึงมีพฤติกรรมการดูแลตนเองดี
3) แบบบันทึกการรับประทานอาหารและยาเม็ดเสริ มธาตุเหล็ก
4) แบบบันทึกค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง
กำรดำเนินกำรวิจัย
เป็ นการจัดกิจกรรมเป็ นรายบุคคลพร้อมสามี 2 ขั้นตอนดังนี้
1.กำรนำโปรแกรมกำรพยำบำลแบบสนับสนุ นและให้ ควำมรู้ ไปใช้ กับหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภำวะโลหิตจำง
ประกอบด้วย 4 วิธี คือ1) การสร้างสิ่ งแวดล้อม 2) การให้ความรู้ 3)การชี้แนะ 4)การสนับสนุน ดังนี้
1)กำรสร้ ำงสิ่ งแวดล้อม วันที่มาฟังผลเลือดการฝากครรภ์ครั้งแรก ดาเนินกิจกรรมโดย
-ให้สามีเข้าร่ วมกิจกรรมด้วยเพราะถือว่าสามีเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่สาคัญของหญิงตั้งครรภ์
-จัด ห้อ งฝากครรภ์ใ ห้ มี บ รรยากาศผ่อ นคลายเหมาะแก่ ก ารสร้ า งสั ม พันธภาพเพื่ อ ให้ เกิ ด ความ
ไว้วางใจกับหญิงตั้งครรภ์และสามี
-ให้ทาแบบประเมินการดูแลตนเองขณะตั้งครรภ์ดว้ ยแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิ ตจาง แลกเปลี่ ยนข้อคิดเห็ นเกี่ ยวกับการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์ กาหนด
เป้ าหมายในการดูแลตนเอง
-ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
2)ให้ ควำมรู้
-ให้หญิงตั้งครรภ์ทาแบบประเมินการดูแลตนเองด้วยแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองของ
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิ ตจาง
-แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดูแลตนเองของหญิงตั้งครรภ์
-กาหนดเป้ าหมายในการดูแลตนเอง
-ให้ค วามรู้ ใ นเรื่ องโรคโลหิ ตจางขณะตั้ง ครรภ์และการดู แ ลตนเองเพื่ อลดภาวะโลหิ ตจางขณะ
ตั้งครรภ์ ประกอบด้วย การรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็ก การรับประทานยาเม็ดเสริ มธาตุเหล็กและการ
ป้ องกันการเกิดภาวะโลหิ ตจางเพิ่มขึ้น
-ใช้เวลาประมาณ 20 นาที
3)กำรชี้แนะ
-แนะนาการรับประทานอาหารที่มีธาตุเหล็กสู งในท้องถิ่น และการเลือกเครื่ องดื่มที่ช่วยส่ งเสริ มการ
ดูดซึมธาตุเหล็ก ปรับให้เหมาะสมกับบริ บทของหญิงตั้งครรภ์แต่ละคน
-แนะนาการรับประทานยาเม็ดเสริ มธาตุเหล็กพร้อมบันทึก
-ใช้เวลาประมาณ 15 นาที

4)สนับสนุน
-ให้คู่มือการดูแลตนเองและแบบบันทึกการรับประทานอาหารและยาเม็ดเสริ มธาตุเหล็ก
-สนับ สนุ น ให้ส ามี มี ส่ วนร่ วมในการดู แ ลภรรยาในการจัด เตรี ย มอาหารและกระตุ ้นเตื อนการ
รับประทานยาเม็ดเสริ มธาตุเหล็ก
-ให้บนั ทึกรายการอาหารและยาที่รับประทานลงในสมุดบันทึกที่จดั ให้
-โทรศัพท์ให้กาลังใจ กระตุน้ และติดตามการดูแลตนเองทางโทรศัพท์หลังให้ความรู ้ 1 สัปดาห์
-โทรศัพท์ให้กาลังใจ กระตุน้ และติดตามการดูแลตนเองทางโทรศัพท์หลังให้ความรู้ 2 สัปดาห์
-แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 10 นาที
2.กำรประเมินผล วันที่มาตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงซ้ าหลังพบครั้งแรก 4 สัปดาห์
-ประเมินการรับประทานอาหารและยาเม็ดเสริ มธาตุเหล็กจากสมุดบันทึกรายการอาหารและยา
-ให้ท าแบบสอบถามพฤติ ก รรมการดู แลตนเองของหญิ ง ตั้ง ครรภ์หลัง จากได้รับ โปรแกรมการ
พยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้
-ตรวจความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง Hct
-ใช้เวลา ประมาณ 30 นาที
ผลกำรศึกษำ
หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเข้มข้นของเลือด (Hct) <34% ที่มาฝากครรภ์ที่โรงพยาบาลร้องกวางในเดือน
มิถุนายน 58–สิ งหาคม 58 จานวน 25 ราย
ตำรำงที่ 1 ช่ วงอำยุของหญิงตั้งครรภ์ กำรตั้งครรภ์ กำรฝำกครรภ์ ในหญิงตั้งครรภ์ ทมี่ ีภำวะโลหิตจำง
หญิงตั้งครรภ์ ทมี่ ีภำวะโลหิตจำง
จำนวน
ร้ อยละ
(N=25)
1.อำยุของหญิงตั้งครรภ์
น้อยกว่า 20 ปี
4
16
21-30 ปี
12
48
31-40 ปี
9
36
2.จำนวนครั้งของกำรตั้งครรภ์
ครรภ์ที่ 1
ครรภ์ที่ 2
ครรภ์ที่ 3

8
8
6

32
32
24

ครรภ์ที่ 4 ขึ้นไป
3.อำยุครรภ์ ทมี่ ำฝำกครรภ์ ครั้งแรก
ต่ากว่า 13 สัปดาห์
13-20 สัปดาห์
21-28 สัปดาห์
มากกว่า 28 สัปดาห์

3

12

7
11
6
1

28
44
24
4

พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ48) เป็ นการตั้งครรภ์ครั้ง1และ 2 (ร้อย
ละ 32) มาฝากครรภ์ครั้งแรกช่วงอายุครรภ์ 13-20 สัปดาห์ (ร้อยละ44) (ตารางที่1)
2.คะแนนเฉลี่ยการดูแลตนเองหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้
ตำรำงที่ 2 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยการดูแลตนเองหลังก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุ น
และให้ความรู ้ในกลุ่มทดลอง (N=25)
ตัวแปร
Mean
SD
t
p-value
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง

66.88
89.72

11.86
6.44

12.22

.000

P<0.5
พบว่าคะแนนเฉลี่ยการดูแลตนเองหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุ นและให้ความรู้
เพิ่มขึ้นจาก 66.88 (SD 11.86) เป็ น 89.72 (SD 6.44) แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (ตารางที่2)
3.ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้
ตำรำงที่ 3 เปรี ยบเทียบค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงก่อนและหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบ
สนับสนุนและให้ความรู ้ในกลุ่มทดลอง (N=25)
ตัวแปร
Mean
SD
t
p-value
ก่อนทดลอง
หลังทดลอง
P<0.5

30.96
33.87

1.87
1.95

8.08

.000

พบว่าค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุ นและให้
ความรู ้เพิ่มขึ้นจาก 30.96% (SD 1.87) เป็ น 33.87 % (SD 1.95) แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
(ตารางที่3)
อภิปรำยผล
กลุ่มตัวอย่างจานวน 25 ราย ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี (ร้อยละ48)สอดคล้องกับการศึกษา
ของสุ วิทย์และสายชล(2551) พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภาวะโลหิ ตจางส่ วนใหญ่มีอายุ20-34ปี ซึ่ งเป็ นวัยเจริ ญ
พันธุ์ ที่มีความพร้ อมของการมี บุตร มี วุฒิภาวะทางอารมณ์ สามารถตัดสิ นใจแก้ปัญหาต่างๆและสามารถ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ได้อย่างเหมาะสม กลุ่มตัวอย่างมีลาดับการตั้งครรภ์เป็ น
ครรภ์หลัง เป็ นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 2 (ร้อยละ 32) เป็ นการตั้งครรภ์ครั้งที่ 3 (ร้อยละ 24) เป็ นการตั้งครรภ์ครั้งที่
4 ขึ้นไป (ร้อยละ12) เนื่ องจากหญิงตั้งครรภ์ที่ผ่านการคลอดจะต้องมีการสู ญเสี ยเลื อดขณะคลอด ส่ งผลให้
เกิดภาวะโลหิ ตจางในการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปได้ สอดคล้องกับการศึกษาของสุ วิทย์และสายชล(2551) พบว่า
หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิ ตจางมีลาดับการตั้งครรภ์เป็ นครรภ์หลัง กลุ่มตัวอย่างมาฝากครรภ์ครั้งแรกช่ วง
อายุครรภ์ 13-20 สัปดาห์ (ร้อยละ44) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของรายินและคณะ(2552) พบว่าภาวะโลหิ ต
จางส่ วนใหญ่พบในหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ครั้งแรกในไตรมาสที่สองและสอดคล้องกับการศึกษาของ
อุ่นใจและอานุ ภาพ(2549) เมื่อร่ างกายของหญิงตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรี รวิทยา โดยมีการเพิ่ม
ของปริ มาณเลือดมากกว่าเม็ดเลือดแดงซึ่ งจะเริ่ มเพิ่มตั้งแต่อายุครรภ์6-10 สัปดาห์ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ วในไตร
มาสที่สอง และสู งสุ ดที่อายุครรภ์ 28-32 สัปดาห์
จากผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยการดูแลตนเองหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุน
และให้ความรู ้เพิ่มขึ้นจาก 66.88 (SD 11.86) เป็ น 89.72 (SD 6.44) แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ค่าเฉลี่ ย ความเข้ม ข้นของเม็ดเลื อดแดงหลัง ได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับ สนุ นและให้
ความรู ้เพิ่มขึ้นจาก 30.96% (SD 1.87) เป็ น 33.87 % (SD 1.95) แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สนับสนุนการใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุ นและให้ความรู ้ในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิ ตจางให้
มีการดูแลตนเองตามแนวคิดของโอเร็ ม (Orem,1991)(สมจิตร หนุเจริ ญกุล,2537) ทาให้ค่าเฉลี่ยความเข้มข้น
ของเม็ดเลือดแดงหลังได้รับโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู ้สูงขึ้น
สรุ ป
การใช้โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุ นและให้ความรู ้ ทาให้หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิ ตจาง
สามารถปรับพฤติกรมการดูแลตนเองดีข้ ึน ส่ งผลให้ความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
ควรมีการศึกษาผลของโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุ นและให้ความรู้ ในหญิงตั้งครรภ์ระยะ
ยาวเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลตนเองและค่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดง
กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ ประโยชน์
มีการประชุ มชี้ แจงการนาโปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้แก่ทีมงานฝากครรภ์
เพื่อนาไปวางแผนการจัดบริ การแก่ หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะโลหิ ตจาง เพื่อให้มีการดู แลตนเองอย่างถู กต้อง
เหมาะสม
บทเรียนทีไ่ ด้ รับ
การสร้ างสิ่ งแวดล้อมให้เกิ ดความไว้วางใจ การให้ความรู ้ และชี้ แนะรายการอาหารควรปรั บให้
เหมาะสมกับบริ บทของหญิงตั้งครรภ์แต่ละรายและควรสนับสนุ นให้สามีและสมาชิ กในครอบครัวได้มีส่วน
ร่ วมในการดูแลอาหารและยาของหญิงตั้งครรภ์ดว้ ย
ปัจจัยแห่ งควำมสำเร็จ
ผูว้ ิจยั มี ค วามต้องการที่ จะเห็ นหญิ ง ตั้ง ครรภ์มีค วามรู ้ ความเข้า ใจภาวะโลหิ ตจางและมี ก ารดู แล
ตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม อนึ่ งงานวิจยั นี้ มีห้องให้การเรี ยนรู ้แยกเป็ นสัดส่ วน มีพยาบาลรับผิดชอบงาน
ฝากครรภ์เฉพาะ มีระบบติดตามหญิงตั้งครรภ์ทาให้กลุ่มตัวอย่างมารับบริ การอย่างต่อเนื่อง
กำรสนับสนุนจำกผู้บริหำร หน่ วยงำน องค์ กร:
มีนโยบายสนับสนุนการทา R2R ในหน่วยงาน ด้านงบประมาณ ส่ งผูร้ ับผิดชอบงานฝากครรภ์เข้า
ประชุมวิชาการ มีสถานที่เฉพาะทาให้สะดวกต่อการดาเนินงาน
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