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Abstract
 Purpose: To determine effects of a nutrition and iron supplement promoting program on iron deficiency 
anemia in pregnant women visiting the antenatal care unit at Sunpasitthiprasong Hospital, Ubonratchathani 
Province. 
 Design: Quasi-experimental design.
 Methods: Sample was comprised of 110 pregnant women with iron deficiency anemia divided equally into 
two groups: control and experimental groups. They were match-paired by age and thalassemia trait. The control 
group received routine care, while the experimental group received the nutrition and iron supplement  
promoting program. Hematocrit was measured eight weeks after recruitment. Data were analyzed by  
frequency, percentage, mean, standard deviation, Chi-Square test, and t-test. 
 Main finding: The proportion of the sample that recovered from iron deficiency anemia in the  
intervention group was statistically and significantly higher than that in the control group (χ2 = 6.45, p < .05). 
Hematocrit levels of both groups were significantly increased. However, mean hematocrit in the intervention 
group was significantly higher than in the control group (t = -3.07, p < .05). 
 Conclusion and recommendation: The results suggest that this nutrition and iron supplement promoting 
program is effective in reducing the member of pregnant women with iron deficiency anemia. Therefore, it 
should be applied in antenatal care unit.
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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมโภชนาการและการรับประทานยาบำารุงธาตุเหล็ก ต่อการหายจากภาวะโลหิต

จางจากการขาดธาตุเหล็กในสตรีต้ังครรภ์ท่ีมาฝากครรภ์ ท่ีโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี 

 รูปแบบก�รวิจัย: การวิจัยก่ึงทดลอง

 วิธีดำ�เนินก�รวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นสตรีต้ังครรภ์ท่ีมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กจำานวน 110 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม 

เท่าๆ กัน จับคู่ให้ใกล้เคียงกันในเร่ืองอายุและการเป็นพาหะของธาลัสซีเมียกลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ กลุ่มทดลองได้รับ

โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการและการรับประทานยาบำารุงธาตุเหล็ก ตรวจค่าฮีมาโตคริต 8 สัปดาห์หลังจากเร่ิมเข้าเป็นกลุ่มตัวอย่าง 

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติไคสแควร์ และการทดสอบที 

 ผลก�รวิจัย: กลุ่มทดลองมีสัดส่วนผู้ท่ีหายจากภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทาง

สถิติ (χ2 = 6.45, p < .05) และค่าฮีมาโตคริตเพ่ิมข้ึนท้ังสองกลุ่ม แต่กลุ่มทดลองเพ่ิมข้ึนมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 

(t = -3.07, p < .05) 

 สรุปและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมส่งเสริมโภชนาการและการรับประทานยาบำารุงธาตุเหล็กน้ีมีประสิทธิภาพในการเพ่ิมค่า 

ฮีมาโตคริตและลดจำานวนผู้ท่ีมีภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กในขณะต้ังครรภ์ ดังน้ันจึงควรนำาโปรแกรมน้ีไปใช้ในหน่วยฝากครรภ์  
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