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บทที่ 1
การศึกษาปริมาณการบริโภคโซเดียมจากการประเมินปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง:
การศึกษาแบบภาคตัดขวาง พ.ศ. 2565
1.1 ความสาคัญและความเป็นมา
การศึกษาของ INTERSALT (International co-operation study of electrolyte excretion and
blood pressure) เริ่ มตั้ ง แต่ ค.ศ. 1970 เป็ น การศึ ก ษาความสั ม พัน ธ์ ระหว่ า งปริ มาณการบริ โ ภคโซเดี ย ม
กับระดับความดันโลหิตในกลุ่มผู้มีอายุ 20 - 59 ปี จานวน 10,079 ราย จาก 32 ประเทศ 52 กลุ่มประชากร
ได้ชี้ให้เห็นว่าการรับประทานโซเดียมจานวนมากส่งผลต่อการเพิ่มระดับความดันโลหิตของทั้งผู้ไม่มีโรคความดัน
โลหิตสูงและผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอย่างมีนัยสาคัญ การศึกษาระยะยาว (Cohort study) พบการบริโภค
เกลือมากกว่า 5 กรัมต่อวันเพิ่มความเสี่ยงโรคหั ว ใจและหลอดเลือด 17% และโรคหลอดเลือดสมอง 23%
นอกจากนี้ พบการเพิ่มระดับความดันโลหิต ส่งผลต่อการป่วยและการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด,
โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพฤกษ์-อัมพาต, หรือโรคอื่น ๆ อีกเป็นจานวนมาก ได้แก่ โรคไตวาย, โรคมะเร็ง
ทางเดิน อาหาร, โรคกระดูก พรุ น เป็ น ต้ น ในช่ว งสี่ ท ศวรรษที่ ผ่ านมาปัญหาสุ ข ภาพจากกลุ่ ม โรคไม่ติ ดต่ อ
เป็นปัญหาสาธารณสุขที่มีขนาดใหญ่และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแทนที่โรคติดต่อ (Complete Epidemiologic
Transition) จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization) ปัจจุบันพบการเสี ยชีวิต
ด้วยโรคไม่ติดต่อประมาณปีละ 41.5 ล้านคนหรือร้อยละ 71 ของการเสียชีวิตทั้งหมด ในกลุ่มประเทศกาลัง
พัฒนาพบร้อยละ 82 หรือ 16 ล้านคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหรือเสียชีวิตก่อนอายุ 70 ปี นอกจากนี้ ในแต่ละปี
มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ด้ ว ยสาเหตุ ค วามดั น โลหิ ต สู ง ราว 7.5 ล้ า นคน และสอดคล้ อ งกั บ แนวโน้ ม การบริ โ ภคเกลื อ
และโซเดียมของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น ในปี พ.ศ. 2560 พบการบริโภคเกลือหรือโซเดียมสูงเป็นปัจจัยเสี่ยง
สาคัญที่นาไปสู่การเสียชีวิต 3.2 ล้านคนและทาให้สูญเสียปีสุขภาวะประมาณ 70 ล้านปี (DALYs; Disability
Adjusted Life Years) มาตรการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประชากรมีความสาคัญต่อการลดการป่วย
และเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อที่มีประสิทธิภาพมาตรการหนึ่ ง องค์การอนามัยโลกจึงผลักดันการลดการบริโภค
เกลือและโซเดียมในประชากรลงร้อยละ 30 ภายในพ.ศ. 2568 เป็น 1 ใน 9 เป้าหมาย (9 Voluntary Global
NCD Targets) ของการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อที่ทุกประเทศสมาชิกดาเนินการให้ไปสู่เป้าประสงค์สาคัญ
ในการลดการเสี ย ชี วิ ต ก่ อ นวั ย อั น ควรจาก 4 โรคไม่ ติ ด ต่ อ หลั ก ลงร้ อ ยละ 25 ภายใน พ.ศ. 25686 (25%
reduction in premature deaths) และยั ง ถู ก ก าหนดเป็ น ตั ว ชี้ วั ด การพั ฒ นาประเทศที่ ยั่ ง ยื น ของ
สหประชาชาติเป้าหมายที่ 3 ด้านสุขภาพ7 (Sustainable Development Goal-3)
ใน พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานผู้ป่วยเข้ารับการดูแลรักษาในสถานบริการสุขภาพ
ด้วยโรคไม่ติดต่อมากกว่า 20 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากร เป็นผู้ป่วยที่มีภาวะความดันโลหิตสูงประมาณ
7 ล้านคน ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 5 ล้านคน ผู้ป่วยโรคไต 6.7 ล้านคน ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 0.3 ล้านคน
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 0.2 ล้านคน เป็นต้น เป็นภาระในการจัดระบบบริการดูแลรักษาและยังคงมีแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุข เล็งเห็นถึงการลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประชาชน
เพื่อลดโรคไม่ติดต่อมีความสาคัญที่ต้องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และมติจากสมัช ชาสุขภาพแห่งชาติ
1

ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 พิจารณาให้การพัฒนาแนวทางการดาเนินนโยบายลดการบริโภค
เกลือและโซเดียมเพื่อลดโรคไม่ติดต่อ (NCDs) มีความเร่งด่วนนาไปสู่ความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพต่าง ๆ
โดยได้จัดทายุทธศาสตร์การลดการบริโภคเกลือและโซเดียมในประเทศไทย พ.ศ. 2559 – 2568 พบมีข้อมูล
อย่ า งข้ อ จ ากั ด ที่ จ ะแสดงปั ญ หาของการบริ โ ภคเกลื อ และโซเดี ย มในประเทศไทย การส ารวจอาหาร
และโภชนาการของประเทศไทย พ.ศ. 2550 โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และคณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คนไทยได้รับ ประทานโซเดียมคลอไรด์โดยเฉลี่ย 10.9 + 2.6 กรัมหรือมีปริมาณ
โซเดียม 4,351.7 มิลลิกรัมต่อวันต่อคน การสารวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 4 พ.ศ. 2551
- 2552 จากการสอบถามความถี่การบริโภคอาหารภายใน 7 วันที่ผ่านมา รายงานค่ามัธยฐานของการบริโภค
โซเดียมอยู่ที่ 3,264 มิลลิกรัมต่อวันต่อคน ซึ่งไม่รวมการเติมเครื่องปรุงรสที่โต๊ะขณะรับประทาน และการศึกษา
Estimated dietary sodium intake in Thailand: A nation-wide population survey with 24-hour
urine collections พ.ศ.2562 ประเมินการบริโภคโซเดียมจากการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมงในกลุ่มประชากร
อายุ 18 ปี ขึ้ น ไป พบค่ า เฉลี่ ย การบริ โ ภคโซเดี ย มของประเทศไทยเท่ า กั บ 3,637 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ คน ภาคใต้
มีการบริโภคโซเดียมสูงที่สุด 4,107.8 มิลลิกรัม รองลงมาคือภาคกลาง 3,759.7 มิลลิกรัม ภาคเหนือ 3,562.7
มิลลิ กรัม กรุงเทพมหานคร 3,495.9 มิล ลิกรัม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3,315.8 มิล ลิกรัม เห็น ได้ว่า
ช่วงทศวรรษที่ผ่านมาการบริโภคเกลือและโซเดียมของประเทศไทยสูงกว่าคาแนะนาขององค์การอนามัยโลก
1.5 - 2 เท่าตัว (คาแนะนาขององค์การอนามัยโลก: รับประทานโซเดียม 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเกลือแกง
5,000 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ วั น ) International Consortium for Quality Research on Dietary Sodium/Salt
แนะนาการตรวจหาปริมาณโซเดียมจากปัสสาวะ 24 ชั่วโมง (24 hr. Sodium urinary excretion) ทั้งแบบวันเดียว
(single day) และแบบหลายวั น (Multiple or series day) เป็ น วิ ธี ป ระเมิ น การบริ โ ภคโซเดี ย มที่ มี
ความน่าเชื่อถือมากกว่าวิธีการสอบถามปริมาณอาหารที่รับประทาน (dietary records) และเป็นวิธีมาตรฐาน
(Gold standard method) ที่ได้รับการยอมรับทางคลินิกและทางระบาดวิทยา ประเทศอังกฤษและประเทศ
ญี่ปุ่นใช้วิธีการนี้ เพื่อการเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลงการบริโภคเกลื อและโซเดียมของประชาชน
และเป็นวิธีที่องค์การอนามัยโลก (World Health Organization) แนะนาให้ใช้เป็นวิธีมาตรฐานในการจัดทา
ข้อมูลพื้นฐานและติดตามการเปลี่ยนแปลงการบริโภคเกลือและโซเดียมระดับประชากรของประเทศสมาชิก
(surveillance data)
ข้อมูลแสดงสถานการณ์ปัญหาการบริโ ภคโซเดียมของประชาชนระดับจังหวัดที่จะนาไปสู่การแก้ไ ข
ปั ญ หาสุ ข ภาพของประชาชนประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล หลายมิ ติ ทั้ ง ข้ อ มู ล พฤติ ก รรมการบริ โ ภค แหล่ ง อาหาร
ที่มีโซเดียมสูง และปริมาณการบริโภคโซเดียมของประชากร ข้อมูลสุขภาพการป่วยและการเสียชีวิต รวมทั้ง
ความรู้และความตระหนักต่อผลกระทบทางสุขภาพของประชาชนและแบบแผนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร
จากการสารวจสุขภาพประชาชนโดยการตรวจร่างกายครั้งที่ 6 พ.ศ. 2562 - 2563 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
พบความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงมีความแตกต่างกัน ภาคกลางความชุกมากกว่าภาคอื่นๆ เท่ากับ 27.5
ใกล้เคียงกับภาคเหนือ (27.5%) รองลงมาคือกรุงเทพฯ (27.2%) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (24.3%) และ
ภาคใต้มีความชุก 21.0 ตามลาดับ การบริโภคเกลือและโซเดียมสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญของภาวะความดันโลหิตสูง
และโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
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คณะผู้วิจัยตระหนักถึงการบริโภคโซเดียมและเกลือที่มีผลจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมการบริโภค
และค่ า นิ ย มการบริ โ ภคที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป จึ ง ได้ ริ เ ริ่ ม การแก้ ไ ขปั ญ หาลดการบริ โ ภคเกลื อ ระดั บ จั ง หวั ด
โดยกองโรคไม่ติดต่อ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และสานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ร่วมกับ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขับเคลื่อนนโยบายลดการบริโภคเกลือและโซเดียมลงสู่จังหวัด ซึ่งต้องการข้อมูล
ส าคั ญ เป็ น หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ส ะท้ อ นการบริ โ ภคเกลื อ และโซเดี ย มน าไปสู่ ก ารสร้ า งความร่ ว มมื อ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ การกาหนดกิจกรรมและการตั้งเป้าหมายผลลัพธ์ในการขับเคลื่อนมาตรการ
ลดการบริโภคเกลือและโซเดียมให้ประชาชนมีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพและลดการบริโภคโซเดียม
คณะวิจัยจึงทาการประเมินการบริโภคเกลือและโซเดียมของประชาชน โดยการวัดปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ
24 ชั่วโมงเป็นข้อมูลมาตรฐานเฝ้าระวังการบริโภคเกลือและโซเดียมของประชากรจังหวัดและใช้ประโยชน์
ในการกาหนดกลวิธีแ ละติดตามผลการดาเนินมาตรการต่าง ๆ ตามจุดเน้นการขับเคลื่ อนการดาเนินงาน
เฝ้าระวังและลดการบริโภคเกลือและโซเดียมระดับจังหวัด พ.ศ. 2565 ของกรมควบคุมโรค
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อประมาณการค่าเฉลี่ยการบริโภคโซเดียมต่อวันของประชากรอายุ 20 - 69 ปี โดยการเก็บปัสสาวะ
24 ชั่วโมงในจังหวัดสารวจ
กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาภาคตัดขวาง (Cross-sectional study) เก็บข้อมูลน้าหนัก - ส่วนสูง ระดับความดันโลหิต
และอัตราการเต้นของหัวใจ, การรับรู้สภาวะสุขภาพตนเอง, พฤติก รรมการดูแลสุขภาพ ลักษณะการบริโภค
อาหาร และการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง เพื่อประมาณการค่าเฉลี่ยการบริโภคโซเดียมประชากรของจังหวัด
การตรวจร่างกาย
ชั่งน้าหนัก-วัดส่วนสูง
วัดระดับความดันโลหิต
อัตราการเต้นของหัวใจ
เก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมงส่งตรวจ
การสัมภาษณ์
อายุ เพศ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา อาชีพ
รายได้ของบุคคล
อาศัยในพื้นที่ใน-นอกเขตเทศบาล
การรับรู้สภาวะสุขภาพโดยรวม
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและ
พฤติกรรมสุขภาพ
ลักษณะการบริโภคอาหาร

ประมาณการค่าเฉลี่ย
การบริโภคโซเดียมของประชากรต่อวัน
จากการตรวจปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
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ขอบเขตการศึกษา
การศึ ก ษาปริ ม าณการบริ โ ภคโซเดี ย มจากการประเมิ น ปริ ม าณโซเดี ย มในปั ส สาวะ 24 ชั่ ว โมง:
การศึกษาแบบภาคตัดขวางเป็นการสารวจตัวอย่าง (sample survey) ในประชากรเป้าหมายอายุ 20 - 69 ปี
เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ การตรวจร่างกาย และการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง รายงานผลการศึกษาระดับ
จังหวัด
ประโยชน์ที่จะได้จากการวิจัย
ผลการศึ ก ษาจะเป็ น ข้ อ มู ล เฝ้ า ระวั ง และเป็ น หลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ์ ส าหรั บ ก าหนดกิ จ กรรม
และการตั้งเป้าหมาย ผลลัพธ์ในการขับเคลื่อนมาตรการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม สร้างความตระหนัก
ถึ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ, การปรั บ ลดปริ ม าณโซเดี ย มในอาหารและการจั ด สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การลด
การบริโภคโซเดียม
1.2 Gant’s Chart
การศึกษาปริมาณการบริโภคโซเดียมจากการประเมินปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง: การศึกษา
แบบภาคตัดขวาง พ.ศ. 2565
รายละเอียด
มกราคม กุมภาพัน มีนาคม เมษายน พฤษภาค มิถุนายน
ธ์
ม
1. ชี้แจ้งการสารวจฯ 5 จังหวัด
วันที่ 17 ม.ค. 2565 จังหวัดพัทลุง, ลพบุรี
วันที่ 18 ม.ค. 2565 จังหวัดยโสธร
วันที่ 19 ม.ค. 2565 จังหวัดนครพนม
วันที่ 28 ม.ค. 2565 จังหวัดแพร่
2. เก็บข้อมูลการสารวจฯ
3. จัดการสอนวิเคราะห์ข้อมูล
4. จัดทารายงานผลการสารวจและจัดทา
แผนปฏิบัติการลดการบริโภคโซเดียม
การบันทึกข้อมูล web application :
- ระบบทดลองการรับข้อมูลเริ่มเปิดใช้งาน วันที่ 17 มกราคม 2565
- เปิดระบบจริง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565
- ปิดระบบจริง วันที่ 8 พฤษภาคม 2565
- อบรมการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทาแผนปฏิบัติการวันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2565
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บทที่ 2
วิธีการเลือกตัวอย่างการศึกษา
การศึ ก ษาปริ ม าณการบริ โ ภคโซเดี ย มจากการประเมิ น ปริ ม าณโซเดี ย มในปั ส สาวะ 24 ชั่ ว โมง:
การศึกษาแบบภาคตัดขวาง พ.ศ. 2565 เป็นการสารวจตัวอย่าง (Sample Survey) ออกรายงานผลการสารวจ
ระดับจั งหวัด ประชากรเป้ าหมายการสารวจฯอายุ 20 - 69 ปี ที่ได้รับการสุ่มแบบ Stratified Two Stage
Cluster Sampling เป็นตัวอย่างจังหวัดละ 420 ราย (30 ราย x 14 หมู่บ้าน)
2.1 การสุ่มตัวอย่าง
สุ่มเลือกครั้งที่ 1 เลื อกหมู่บ้าน ในเขตเทศบาล 7 หมู่บ้านและนอกเขตเทศบาล 7 หมู่บ้าน โดยวิ ธี
Probability proportional to size sampling (PPS)
สุ่ มเลื อกครั้ งที่ 2 เลื อกบุ คคลตัว อย่ างที่มีอายุ 20 - 69 ปี ในหมู่บ้านตัว อย่าง หมู่บ้ านละ 30 ราย
โดยวิธี Systematic Sampling จาก 10 ชั้นภูมิคือเพศชายมี 5 ชั้นภูมิและเพศหญิงอีก 5 ชั้นภูมิ ชั้น ภูมิล ะ
3 คน และสุ่มสารองรายชื่อชั้นภูมิละ 3 คน ดังนี้
จังหวัด

นอกเขตเทศบาล

เขตเทศบาล
หมู่บา้ น 1

หมู่บา้ น 2

หมู่บา้ น 3

อายุ 20-29 ปี: ชาย 3 คน หญิง 3 คน

อายุ 20-29 ปี: ชาย 3 คน,หญิง 3 คน

อายุ 30-39 ปี:ชาย 3 คนหญิง 3 คน

อายุ 30-39 ปี: ชาย 3 คน,หญิง 3 คน

อายุ 40-49 ปี:ชาย 3 คนหญิง 3 คน

อายุ 40-49 ปี: ชาย 3 คน,หญิง 3 คน

อายุ 50-59 ปี:ชาย 3 คนหญิง 3 คน

อายุ 50-59 ปี: ชาย 3 คน,หญิง 3 คน

อายุ 60-69 ปี:ชาย 3 คนหญิง 3 คน

อายุ 60-69 ปี: ชาย 3 คน,หญิง 3 คน

หมู่บา้ น 4

หมู่บา้ น 5

หมู่บา้ น 6

หมู่บา้ น 7

หมู่บา้ น 1

หมู่บา้ น 2

หมู่บา้ น 3

หมู่บา้ น 4

หมู่บา้ น 5

หมู่บา้ น 6

หมู่บา้ น 7

ภาพที่ 1 แผนภูมิการสุ่มตัวอย่าง
เกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่างออกจากการศึกษา
การศึ ก ษามี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารคั ด เลื อ กตั ว อย่ า งออกจากการศึ ก ษาฯ เพื่ อ ขจั ด ความแปรปรวนที่ ม า
จากปัจจัยภายในของตัวอย่างที่ส่งผลต่อปริมาณการบริโภคโซเดียมดังนี้
1. ผู้ที่ทราบว่าตนป่วยโรคต่อไปนี้
- โรคไตระยะที่ 3 – 4
- โรคตับ
- โรคทางระบบทางเดินอาหาร
2. สตรีที่ตงั้ ครรภ์หรือสตรีที่กาลังให้นมบุตร
3. ผู้ ที่ แ พทย์ ใ ห้ จ ากั ด อาหารประเภทโปรตี น สู ง (high protein diet) หรื อ อาหารพลั ง งานต่ า
(hypocaloric diet)
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4. มีปริมาณปัสสาวะ 24 ชั่วโมงที่รวบรวมได้ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความครบถ้วนของปัสสาวะ 24
ชั่วโมง
- ปริมาณปัสสาวะที่รวบรวมใน 24 ชั่วโมงน้อยกว่า 500 มิลลิลิตร
- มี ป ริ ม าณครี อ ะติ นิ น (creatinine excretion) น้ อ ยกว่ า 720 mg/day ส าหรั บ ผู้ ห ญิ ง
และน้อยกว่า 980 mg/day สาหรับผู้ชาย
กองโรคไม่ติดต่อ จัดทารายชื่อตัวอย่างสาหรับเก็บข้อมูลหมู่บ้านละ 60 รายชื่อ ประกอบด้วยตัวอย่างจริง
30 รายชื่อและตัวอย่างสารอง 30 รายชื่อ โดยใช้รายชื่อตัวอย่างจริงก่อนและรายชื่อตัวอย่างสารองลาดับต่อมา
หากยังได้ตัวอย่างไม่ครบ ผู้ช่วยนักวิจัยภาคสนามสามารถเลือกตัวอย่างทดแทนในหมู่บ้านที่มีเพศและกลุ่มอายุ
ตรงกับตัวอย่างที่ขาดหายได้
ภาพที่ 2 แผนผังการคัดเลือกตัวอย่าง (sample flow chart)
รายชื่อตัวอย่างการศึกษา 60 รายชื่อ
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่างออกข้อ 1 - 3
ยินยอมเป็นอาสาสมัครการศึกษา
อาสาสมัครวิจัยปฏิเสธ/ขอเลิกระหว่างการศึกษา
เก็บข้อมูลอาสาสมัครการศึกษา
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตัวอย่างออกข้อ 4

ตัวอย่างอาสาสมัครการศึกษาที่เหมาะสม
กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
ผู้ช่วยนักวิจัยภาคสนามจะเดินไปยังบ้านของผู้เป็นรายชื่อตัวอย่างตรวจสอบว่าไม่อยู่ในเกณฑ์ คัดออก
จากการศึกษา สามารถเป็นอาสาสมัครได้ แจ้งวัตถุประสงค์และขั้นตอนทั้งหมดของการศึกษาอย่างละเอียด
มาตรฐานการศึกษาพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถามข้อสงสัย ก่อนขอเชิญเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร เมื่อได้รับ
การยินยอมเข้าร่วมการวิจัยแล้ว ขอให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยหรืออาสาสมัครการวิจัยลงลายมือชื่อหรือลงลายนิ้วมือ
ในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยเป็นอาสาสมัคร ตามแบบฟอร์มของคณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก (ที่ IRBRTA 0174/2564 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564) ให้เป็นที่เรียบร้อย
ก่อนดาเนินการวิจัย โดยมีผู้ช่วยนักวิจัยภาคสนามจะทาหน้าที่ประสานงานและให้คาปรึกษาตลอดการวิจัย
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2.2 รายชื่อหมู่บ้านตัวอย่าง
การศึกษาปริมาณการบริโภคโซเดียมจากการประเมินปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง: การศึกษา
แบบภาคตัดขวาง พ.ศ. 2565
1. จังหวัดลพบุรี
Cluster เขตเทศบาล
ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่ ตาบล
อาเภอ
1
ในเขตเทศบาล ไร่
05 กกโก
เมืองลพบุรี
2
ในเขตเทศบาล หัวช้าง
03 ท่าศาลา
เมืองลพบุรี
3
ในเขตเทศบาล กกมะเกลือ
03 ป่าตาล
เมืองลพบุรี
4
ในเขตเทศบาล สายจัตวา
04 ดีลัง
พัฒนานิคม
5
ในเขตเทศบาล บางกระบือ
07 โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง
6
ในเขตเทศบาล ท่าหลวง
03 ท่าหลวง
ท่าหลวง
7
ในเขตเทศบาล ชุมชนหลักเมือง
04 บ้านหมี่
บ้านหมี่
8
นอกเขตเทศบาล โพธิ์ผีให้
09 โพธิ์เก้าต้น
เมืองลพบุรี
9
นอกเขตเทศบาล หนองบัว
07 หนองบัว
พัฒนานิคม
10 นอกเขตเทศบาล สะพรานนาค
07 ห้วยโป่ง
โคกสาโรง
11 นอกเขตเทศบาล ใหม่โคกพรม
15 สะแกราบ
โคกสาโรง
12 นอกเขตเทศบาล ดีเลิศพัฒนา
04 ห้วยหิน
ชัยบาดาล
13 นอกเขตเทศบาล ปากคลองลาดชะโด
02 มุจลินท์
ท่าวุ้ง
14 นอกเขตเทศบาล บางพึ่ง
02 บางพึ่ง
บ้านหมี่
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2.
Cluster
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

จังหวัดแพร่
เขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล

ชื่อหมู่บ้าน
ชุมชนสระบ่อแก้ว
แม่หล่าย
วังหงษ์
ร้องเข็ม
นาหลวง
แม่จั๊วะ
หนองม่วงไข่
เหมืองหม้อ
ปง
ผาหมู
แม่ยางหลวง
ร่องเสี้ยว
น้าบ่อ
ปากปาน

หมู่ที่
14
07
06
02
04
08
03
03
08
08
05
05
06
09

ตาบล
ในเวียง
แม่หล่าย
วังหงษ์
ร้องเข็ม
ห้วยอ้อ
แม่จั๊วะ
หนองม่วงไข่
เหมืองหม้อ
ห้วยม้า
ร้องกวาง
แม่ยางฮ่อ
น้าชา
เวียงทอง
ไทรย้อย

อาเภอ
เมืองแพร่
เมืองแพร่
เมืองแพร่
ร้องกวาง
ลอง
เด่นชัย
หนองม่วงไข่
เมืองแพร่
เมืองแพร่
ร้องกวาง
ร้องกวาง
สูงเม่น
สูงเม่น
เด่นชัย

3.
Cluster
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

จังหวัดนครพนม
เขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล

ชื่อหมู่บ้าน
คาพอก
ธาตุพนมกลาง
เรณู
นาแก
ไทยสบาย
คาสะอาด
ท่าเรือ
วังไฮ
นางงาม
ธาตุหัวบึง
คาเจริญ
กุดฉิมน้อย
นาดีใต้
มิตรภาพ

หมู่ที่
11
14
02
04
11
09
01
03
01
14
17
05
13
04

ตาบล
หนองญาติ
ธาตุพนม
เรณู
นาแก
สามผง
นาคา
ท่าเรือ
คาเตย
กุตาไก้
โนนตาล
หนองแวง
กุดฉิม
หนองซน
โคกสี

อาเภอ
เมืองนครพนม
ธาตุพนม
เรณูนคร
นาแก
ศรีสงคราม
ศรีสงคราม
นาหว้า
เมืองนครพนม
ปลาปาก
ท่าอุเทน
บ้านแพง
ธาตุพนม
นาทม
วังยาง
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4.
Cluster
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

จังหวัดยโสธร
เขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล

ชื่อหมู่บ้าน
ตาดทอง
ทรายมูล
กุดชุมพัฒนา
เปาะ
สวาท
พรสวรรค์
โนนม่วง
นาเรียง
หนองแก
กุดไกรษร
บุ่งหวาย
แคนน้อย
ศรีฐาน
ตูม

5.
Cluster
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

จังหวัดพัทลุง
เขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
ในเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล
นอกเขตเทศบาล

ชื่อหมู่บ้าน
ชุมชนวัดประดู่หอม
หนองปราง
เกาะชูด
ทะเลน้อย
ใสกลิ้ง
ห้วยศรีเกษร
ห้วยทามัง
เตาปูน
สะทัง
ศาลาม่วง
สานักวา ห้วยแตน
ห้วยขี้ใต้
หาดไข่เต่า
ต้นเลียม

หมู่ที่
01
14
08
09
01
11
07
08
07
05
09
01
03
10

หมู่ที่
15
04
10
02
06
07
04
03
12
13
09
03
01
05
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ตาบล
ตาดทอง
ทรายมูล
กุดชุม
ค้อวัง
สวาท
สามแยก
คาเตย
ไผ่
กุดชุม
หนองหมี
สงเปือย
แคนน้อย
ศรีฐาน
กุดน้าใส

ตาบล
คูหาสวรรค์
นาท่อม
นาโหนด
ทะเลน้อย
พนางตุง
ลานข่อย
ลาสินธุ์
ลาปา
หานโพธิ์
ชะมวง
เขาย่า
โคกทราย
นาปะขอ
เกาะเต่า

อาเภอ
เมืองยโสธร
ทรายมูล
กุดชุม
ค้อวัง
เลิงนกทา
เลิงนกทา
ไทยเจริญ
ทรายมูล
กุดชุม
กุดชุม
คาเขื่อนแก้ว
คาเขื่อนแก้ว
ป่าติ้ว
ค้อวัง

อาเภอ
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
เมืองพัทลุง
ควนขนุน
ควนขนุน
ป่าพะยอม
ศรีนครินทร์
เมืองพัทลุง
เขาชัยสน
ควนขนุน
ศรีบรรพต
ป่าบอน
บางแก้ว
ป่าพะยอม

บทที่ 3
วิธีการเก็บข้อมูลการศึกษา
การเก็บข้อมูล เป็ น ขั้น ตอนที่มีความส าคัญต่อการศึกษาที่ใช้เวลายาวกว่าขั้นตอนอื่น และต้องการ
ความถูกต้องตามระเบียบวิธีการวิจัยมากที่สุด ภายหลังเมื่ออาสาสมัครการวิจัยลงลายมือชื่อหรือ ลงลายนิ้วมือ
ยินยอมในหนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัยถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ช่วยนักวิจัยภาคสนาม
จะขอนัดวัน - เวลากับอาสาสมัครการวิจัยมายังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเพื่อเก็บข้อมูล
3.1 ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย
1. การชั่งน้าหนัก การวัดส่วนสูง การวัดความดันโลหิตและอัตราเต้นของหัวใจด้วยเครื่องดิจิตอล
ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลห่างกัน 5 นาที วัด 3 ครั้ง
2. การสั ม ภาษณ์เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ พฤติ ก รรมการดูแ ลสุ ข ภาพและพฤติ กรรมสุ ข ภาพในปั จจุ บั น
ลักษณะการบริโภคอาหาร
3. การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง เริ่มจากหลังตื่นนอนตอนเช้าให้ปัสสาวะทิ้งไปก่อน เพื่อให้กระเพาะ
ปัสสาวะว่างถือเป็นเวลาเริ่มต้น เก็บปัสสาวะทุกครั้งตลอดวัน จนเช้าของวันถัดไปให้เก็บปัสสาวะ
ครั้ ง แรกตอนตื่ น นอนเป็ น เสร็ จ สิ้ น ถื อ เป็ น เวลาสิ้ น สุ ด มี ก ารจั ด เตรี ย มภาชนะเก็ บ เอกสาร
วิธีการเก็บปัสสาวะสาหรับอาสาสมัครทุกท่านนาส่งปัสสาวะครบ 24 ชั่วโมงที่โรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ขภาพตาบล เพื่อน าไปตรวจทางห้ องปฏิบัติการที่โ รงพยาบาลศูนย์ อาสาสมัครต้องไม่มีไข้ ,
ไม่เป็นไข้หวัด, ไม่มีอาการอาเจียนหรือท้องเสีย, หรือไม่มีประจาเดือนในระหว่างช่วงเวลาการเก็บ
ปั ส สาวะ 24 ชั่ ว โมง และเน้ น ย้ าอาสาสมั ค ร ไม่ ลื ม เก็ บปั ส สาวะทุ กครั้ ง หรื อ ห้ ามปั ส สาวะทิ้ ง
หากมีปัสสาวะหกหรือหายไม่ครบ 24 ชั่วโมงต้องทาการเก็บปัสสาวะใหม่
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล
เมื่อได้อาสาสมัครการวิจัยนัดมาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเก็บข้อมูล
ขั้นตอนที่ 1 เก็บข้อมูลน้าหนัก - ส่วนสูง ความดันโลหิตและอัตราเต้นของหัวใจ 3 ครั้งห่างกัน 2 นาที
และสัมภาษณ์เกี่ยวกับสุขภาพ ชี้แจงวิธีการเก็บเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง พร้อมจัดภาชนะสาหรับเก็บให้
ขั้นตอนที่ 2 จัดส่งปัสสาวะ 24 ชั่วโมงไปยังห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจ
1. ปริมาณครีตะนิน
หน่วยวัด มิลลิกรัม ใน 24 ชั่วโมง
2. ปริมาณโซเดียม
หน่วยวัด มิลลิโมล ใน 24 ชั่วโมง
3. ปริมาณโพแทสเซียม
หน่วยวัด มิลลิโมล ใน 24 ชั่วโมง
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3.2 การบันทึกข้อมูลการศึกษา ด้วย Urine 24 ซึ่งเป็น Web application มี 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยการตรวจร่างกายและการสัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 บันทึกการเก็บรวบรวมปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
ส่วนที่ 3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
ขั้นตอนการเก็บข้อมูลอาสาสมัครการวิจัย
รายชื่อตัวอย่างอายุ 20-69 ปี
สาหรับคัดเลือกเป็น
อาสาสมัครการวิจัย
จานวน 60 รายชื่อ
ต้องการ 30 อาสาสมัครการ
วิจัยต่อ 1 หมู่บ้าน

ตัวอย่างอายุ 20-69 ปี
ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและ
ยินยอมเป็นอาสาสมัครการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 เก็บข้อมูล
ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล

ขั้นตอนที่ 2 ส่งเก็บปัสสาวะ
24 ชั่วโมงห้องปฎิบัติการ
จานวนตัวอย่าง 30 ราย

หมายเหตุ ผู้ได้รับการวัดความดันโลหิตและ
พบว่ามีความดันโลหิตสูง กรุณาแนะนาให้
อาสาสมัครได้รับการดูแลรักษาต่อเนือง

เกณฑ์การไม่รับเป็นอาสาสมัครการวิจัยหรือ
เข้าเกณฑ์คัดออก
1. ผู้ที่ทราบว่าตนป่วยโรคต่อไปนี้ โรคไต โรคตับ และ
โรคทางระบบทางเดินอาหาร
2. สตรีที่ตั้งครรภ์ หรือสตรีที่กาลังให้นมบุตร
3. ไม่ใช่ผู้ทแี่ พทย์จากัดอาหารประเภทโปรตีนสูง (high
protein diet) หรืออาหารพลังงานต่า (hypocaloric diet)
และให้การยินยอมเข้าร่วมการวิจัย ต้องลงชื่อใบยินยอม
นัดเก็บข้อมูลขั้นตอนที่ 1 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
เก็บข้อมูลขั้นตอนที่ 1
1. ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
2. วัดความดันโลหิตและอัตราเต้นของหัวใจ 3 ครั้งห่างกัน 5
นาที
3. สอบถามเรื่องสุขภาพและบันทึกข้อมูล
4. แนะนาการเก็บปัสสาวะ 24 ชม. ให้ภาชนะเก็บ
เก็บข้อมูลขั้นตอนที่ 2 เก็บปัสสาวะ 24 ชม. บันทึก
1. ปริมาณปัสสาวะ 24 ชม. ทั้งหมด
2. วัน-เวลาที่เริ่มต้นเก็บ และ วัน-เวลาทีส่ ิ้นสุด
3. กระตุ้นเตือนให้เก็บปัสสาวะทุกครั้งไม่ปัสสาวะทิ้ง
4. ส่งตัวอย่างปัสสาวะที่ครบตรวจห้องปฏิบัติการ
โซเดียม โปตัสเชียม และครีตะนิน
หมายเหตุ ในระหว่างการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
อาสาสมัครการวิจัยต้องไม่มีไข้, ไม่เป็นไข้หวัด,
ไม่มีอาเจียนหรือท้องเสีย, หรือไม่มีประจาเดือน
11

ภาคผนวก
1. แบบสัมภาษณ์การศึกษาปริมาณการบริโภคโซเดียมจากการประเมินปริมาณโซเดียมในปัสสาวะฯ
2. หนังสือยินยอมเข้าร่วมการศึกษาฯ
3. คู่มือการบันทึกข้อมูลออนไลน์
4. คู่มือการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมงสาหรับเจ้าหน้าที่

12

เอกสารแนะนาผู้ช่วยนักวิจัยภาคสนาม
การศึกษาปริมาณการบริโภคโซเดียมจากการประเมินปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
วันที่................เดือน.................................... พ.ศ. 2565
เรียน ..............................................................................................
ข้าพเจ้า .................................................................................................................... ......................
หน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ......................................... อาเภอ.............................................. .....
เป็นผู้ช่วยนักวิจัยภาคสนาม ในโครงการการศึกษาปริมาณการบริโภคโซเดียมจากการประเมินปริมาณ
โซเดียมในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง จานวน 5 จังหวัด คือจังหวัดแพร่ จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครพนม จังหวัดยโสธร
และจังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมควบคุมโรค วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร่วมกับ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสารวจปริมาณการบริโภคเกลือและโซเดียมของประชาชน โดยจะมีการชั่ง
น้าหนัก การวัดส่วนสูง การวัดความดันโลหิต การเก็บรวบรวมปัสสาวะ 24 ชั่วโมง และการสอบถามสภาวะ
สุ ข ภาพ และพฤติ ก รรมการดู แ ลสุ ข ภาพทั่ ว ไป ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ต่ อ สุ ข ภาพในอนาคตได้ ข้ อ มู ล เหล่ า นี้
เป็นประโยชน์ต่อการกาหนดแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้เหมาะสม และสามารถดาเนินกิจกรรม
ด้านสุขภาพให้เกิดประโยชน์มากที่สุดต่อประชาชน ท่านได้รับการสุ่มเลือกเป็น ตัวแทนของจังหวัด เพื่อให้ข้อมูล
ที่มีประโยชน์นี้ โดยผู้ช่วยนักวิจัยภาคสนามจะสอบถามรายละเอียดจากท่าน และอานวยความสะดวกให้ท่าน
หากท่านไม่สะดวกในการให้ข้อมูลครั้งนี้ ท่านสามารถบอกปฏิเสธได้โดยการปฏิเสธจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่าน
หากท่านมีความประสงค์ให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ครั้งนี้ ขอให้ท่านได้โปรดลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงเจตนา
ยินยอมเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ ที่ผู้ช่วยนักวิจัยภาคสนามได้จัดเตรียมให้
กรมควบคุ ม โรค วิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์ พ ระมงกุ ฎ เกล้ า และ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด
จึงขอขอบพระคุณท่านอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ ในความร่วมมือของท่าน ทั้งนี้ ขอให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูก
เก็บเป็นความลับ การรายงานผลการศึกษาจะเป็นภาพรวม ไม่มีการระบุตัวบุคคลทั้งสิ้น หากท่านมีความสงสัย
หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อไปยัง
ผู้ช่วยนักวิจัยภาคสนาม โทรศัพท์มือถือ....................................................................... หรือ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด........................................... โทรศัพท์............................... หรือ
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

แบบสัมภาษณ์
การศึกษาปริมาณการบริโภคโซเดียมจากการประเมินปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง:
การศึกษาภาคตัดขวาง พ.ศ. 2565
คาชี้แจง แบบการบันทึกข้อมูลนี้จัดทาขึ้นสาหรับผู้ช่วยนักวิจัยภาคสนามทาหน้าที่การรวบรวมข้อมูลและบันทึก
ข้อมูล ตามความจริงสาหรั บการวิเคราะห์ผลการวิจัย โดยผู้ ช่วยนักวิจัยภาคสนามต้องผ่านการอบรมชี้แจง
การวิจัยและทาความเข้าใจวัตถุประสงค์ของข้อคาถามเป็นอย่างดี แบบสัมภาษณ์มี 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยการตรวจร่างกายและการสัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 บันทึกการเก็บรวบรวมปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
ส่วนที่ 3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประกอบด้วยการตรวจร่างกายและการสัมภาษณ์
ชื่อตัวแปร
1. ข้อมูลแหล่งที่มาของอาสาสมัคร
Date
1. วันที่ _________ /_____________/ 2564
Province
2. จังหวัด
 1. แพร่
 2. ลพบุรี
 3. นครพนม
 4. ยโสธร
 5. พัทลุง
AgeGr
3. กลุ่ม
 1. อายุ 20 - 29 ปี
 2. อายุ 30 - 39 ปี
 3. อายุ 40 - 49 ปี
 4. อายุ 50 - 59 ปี
 5. อายุ 60- 69 ปี
Sex
4. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
Cluster/
5. คลัสเตอร์ที่ (1-14) _____
District
อาเภอ...........................................................................(เลือกชื่ออาเภอ)
Area
6. สถานที่อยู่อาศัย
 1. ในเขตเทศบาล
 2. นอกเขตเทศบาล
Source
7. หน่วยตัวอย่างจาก  1. บัญชีรายชื่อตัวอย่าง
 2. ตัวอย่างทดแทน
8. ผู้ช่วยนักวิจัยสนาม …………………………………………………………………………..…
โทรศัพท์ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
2. การตรวจร่างกาย
Weight
1.1 น้าหนักตัว (โดยการชั่ง) _____ _____ _____ กิโลกรัม (ถ้ามีทศนิยม 1 ตาแหน่ง)
Height
1.2 ส่วนสูง (โดยการวัด) _____ _____ _____ เซนติเมตร
1.3 ความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก
(โดยการวัดตามเกณฑ์กาหนดมาตรฐานของโครงการฯ วัด 3 ครั้ง ห่างกัน 5 นาที)
วัดครั้งที่

ความดันโลหิต (มิลลิเมตรปรอท)
ค่าความดันซิสโตลิก
ค่าความดันไดแอสโตลิก
(Sys)
(Dia)

อัตราการเต้นของหัวใจ
ขณะพัก(ครั้ง/นาที) (Pulse)

Age
Birth
Religion
Marriage

Home_Status

IS_Study

Job

1.
2.
3.
3. สภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพทั่วไป
3.1 ปัจจุบันท่านอายุเท่าไหร่_________ปี
3.2 ท่านเกิดเมื่อไหร่ วัน ______/ เดือน_________/ปี พ.ศ.__________ เกิด
3.3 ศาสนา
1. พุทธ
2. คริสต์
3. อิสลาม
4. อื่นๆ ระบุ............................
3.4 สถานภาพสมรส 1. โสด
2. สมรส
3. หย่าร้าง
4. หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต)
5. แยกกันอยู่
6. อื่นๆ ระบุ............................
3.5 ปัจจุบันท่านพักอาศัย 1. อยู่ลาพัง
2. อยู่คู่สมรส/คู่ (2 คน)
3. อยู่กับครอบครัวหรือญาติ มีสมาชิกรวมกันน้อยกว่า 5 คน
4. อยู่กับครอบครัวหรือญาติ มีสมาชิกรวมกันมากกว่า 5 คน
3.5 การศึกษาสูงสุด (เลือกข้อเดียวที่ตรงกับความเป็นจริง)
1. ไม่ได้เรียน/ ไม่เคยเรียนหนังสือ
สาเร็จการศึกษาสูงที่สุด
 2. ประถมศึกษา  3. มัธยมศึกษา
 4. ปวช./ปวส./อนุปริญญา
 5. ปริญญาตรี
 6. ปริญญาโท/สูงกว่า  7. อื่นๆ ระบุ.......................
3.6 ปัจจุบันท่านประกอบอาชีพ
1. ไม่ประกอบอาชีพ
ถ้าประกอบอาชีพ กรุณาเลือกอาชีพหลัก เพียงข้อเดียว
2. ทานา/ ทาสวน/ ทาไร่
3. ประมงน้าจืด/ เลี้ยงสัตว์
4. ค้าขายร้านเล็กๆ/ ร้านขายของชา
5. หาบเร่/ แผงลอย/ รถเข็น
6. รับจ้างแรงงานทั่วไป
7. รับจ้างแบบหาม/ กรรมกร
8. ขับรถรับจ้าง/ รถเมล์/ รถสองแถว/ รถมอเตอร์ไซต์
9. ธุรกิจค้าขาย/ ธุรกิจส่วนตัว
10. พนักงานบริษัท/ ลูกจ้างธุรกิจเอกชน
11. รับราชการ/ พนักงานของรัฐ

Salary

Sick

DM
HT
HEART
CA
BONE
DISEASE
Health_status
Health_score

Healthcheck

12. รัฐวิสาหกิจ
13. แม่บ้าน/ พ่อบ้าน
14. นักเรียน/นักศึกษา
15. อื่นๆ ระบุลักษณะงาน.........................................................
3.7 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของท่าน
1. ไม่มีรายได้
2. น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,000 บาท
3. 5,001 – 10,000 บาท
4. 10,001 – 15,000 บาท
5. 15,001 – 20,000 บาท
6. 20,001 – 25,000 บาท
7. มากกว่า 25,001 บาท
3.8 ท่านมีโรคประจาตัวหรือไม่
1. ไม่มีโรคประจาตัว (ข้ามไปตอบข้อ 4.1)
 2. มีโรคประจาตัว
3.9 ถ้าท่านมีโรคประจาตัว โปรดระบุ
ใช่ (1)
ไม่ใช่ (0)
โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ
โรคมะเร็ง
โรคกระดูกและข้อ
อื่นๆ โปรดระบุ ...............................
4. การรับรู้สภาวะสุขภาพโดยรวม
4.1 ท่านประเมินสุขภาพตนเองในปัจจุบัน
1. ดีเยี่ยม 2. ดีมาก 3. ดี 4. พอใช้ 5. ไม่ดี/ไม่แข็งแรง
4.2 กรุณาประเมินสุขภาพโดยรวมของท่านว่าเป็นอย่างไร โดยมีระดับคะแนนสุขภาพตั้งแต่
0 ถึง 100 โดยที่ 0 หมายถึงภาวะสุขภาพที่แย่ที่สุดและ 100 หมายถึง ภาวะสุขภาพที่ดีที่สุด
ระบุคะแนนสุขภาพของท่าน ……………………………………………….

5. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ/พฤติกรรมสุขภาพ
5.1 ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านได้ไปตรวจสุขภาพประจาปี (ไม่ใช่จากการป่วย) หรือไม่
1. ไม่ได้ตรวจสุขภาพ (ข้ามไปตอบข้อ 5.3)
2. ได้ตรวจสุขภาพ
5.2 การตรวจสุขภาพที่ท่านได้รับคือ
การตรวจสุขภาพ
ไม่ได้ตรวจ (0) ตรวจ (1)

Check1
Check2
Check3
Check4
Check5
Health_concern

Health_info

Info_freq

ตรวจเลือด
ตรวจปัสสาวะ
วัดความดันโลหิต
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
ตรวจร่างกาย (ดู คลา เคาะ ฟัง)
5.3 ท่านสนใจดูแลสุขภาพของตนเองบ้างหรือไม่
1.ไม่สนใจเลย
2. สนใจเมื่อเจ็บป่วย
3.ดูแลสุขภาพตนเองโดยสม่าเสมอ
5.4 ท่านได้รับ/ ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ
1. ไม่ได้รับ/ ไม่มี (ข้ามไปตอบข้อ 5.7)
2. ได้รับ
5.5 ท่านได้รับ/ติดตามข้อมูลข่าวสาร บ่อยเพียงใด
1. ทุกวัน
2. 1- 2 ครั้ง/ สัปดาห์
3. 3- 4 ครั้ง/ สัปดาห์
4. 5- 6 ครั้ง/ สัปดาห์ 5. 3- 4 ครั้ง/ เดือน
6. 1- 2 ครั้ง/ เดือน
7. อื่นๆ ระบุ .....................................................................................................

Health_source

5.6 ท่านได้รับ/นิยมติดตามข้อมูลด้านสุขภาพจากแหล่งใดเป็นประจา/ส่วนใหญ่ เลือกเพียง 1 ข้อ
1. วิทยุ
8. แผ่นพับ สิ่งพิมพ์แจก
2. โทรทัศน์
9. อาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.)
3. หนังสือพิมพ์
10. บุคลากรทางการแพทย์/สาธารณสุข
4. นิตยสาร
11. เพื่อนบ้าน/ เพื่อนที่ทางาน
5. Facebook/ Instragram/ Twitter 12. ครู/ ผู้นาชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน กานัน
6. Line
13. พี่น้อง หรือญาติ บุคคลในบ้าน
7. YouTube
14. อื่นๆ ระบุ..................................

Is_smoke

5.7 ท่านเคยสูบบุหรี่ หรือดูดยาเส้น หรือ ใบจาก หรือไม่
1. ไม่เคยสูบ (ข้ามไปตอบข้อ 5.11)
2. สูบ

Smoke_age

5.8 ท่านเริ่มสูบบุหรี่ครั้งแรกตั้งแต่อายุเท่าไร อายุ …………..ปี

Smoke_type

5.9 ลักษณะการสูบบุหรี่ของท่าน
1. สูบเป็นประจาและปัจจุบันยังสูบอยู่ (ข้ามไปตอบข้อ 5.11)
2. สูบบ้างเป็นบางครั้ง เช่น ตอนกินเหล้า (ข้ามไปตอบข้อ 5.11)
3. สูบแต่เลิกแล้ว

Quit_long

5.10 กรณีเลิกสูบแล้ว ท่านเลิกสูบบุหรี่มาแล้วกี่………….ปี…………….เดือน
กรณีเลิกสูบบุหรี่มาแล้วไม่ถึงปี กรุณาบันทึกจานวนเดือน

Is_alcohol

5.11 ใน 30 วันที่ผ่านมา ท่านดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่
1. ดืม่
2. ไม่ดื่ม
5.12 ท่านชอบรับประทานอาหารรสชาติใดเป็นประจาหรือติดรสชาติใดมากที่สุด เลือกเพียง 1 ข้อ
1. รสหวาน
2. รสเค็ม
3. รสเผ็ด
4. รสเปรี้ยว
5. รสจืด ไม่ปรุง/ไม่เติมเพิ่ม
6. ไม่ตอบ
5.13 ปกติท่านใช้เวลาในการนอนวันละกี่ชั่วโมง ........................................................................
5.14 ท่านมีช่วงเวลาเข้านอน และ/ หรือ เวลาตื่นนอน อย่างสม่าเสมอ อย่างไร
1. สม่าเสมอทุกวัน- เกือบทุกวัน (90- 100%)
2. บ่อยครั้งที่สม่าเสมอ (50- 89%)
3. นานครั้งที่มีช่วงเวลาตรงหรือไม่มีความแน่นอน (น้อยกว่า 50%)
5.15 นอกเหนือจากงานประจาที่ทาทุกวันแล้ว ท่านได้ไปออกกาลังกายบ้างหรือไม่
1. ไม่ได้ทา (ข้ามไปตอบข้อ 5.18)
2. ได้ทา
5.16 ท่านออกกาลังกายบ่อยเพียงใด
1. ทุกวัน
2. 2-3 วัน/ ครั้ง
3. สัปดาห์ละครั้ง 4. เดือนละ 2-3 ครั้ง
5. เดือนละครั้ง
6. มากกว่าเดือนละครั้ง
5.17 ท่านใช้เวลาในการออกกาลังกายครั้งละประมาณ.....................ชัว่ โมง.......................นาที
5.18 เหตุผลที่ท่านไม่ไปออกกาลังกายเพราะ (โปรดอ่านคาตอบให้เลือกตอบ)
เหตุผลที่ท่านไม่ไปออกกาลังกาย
ไม่ใช่ (0)
ใช่ (1)
ไม่มีเวลา
ไม่มีสถานที่ออกกาลังกาย
ไม่มีเพื่อน
สุขภาพไม่เอื้ออานวย
งานที่ทาใช้แรงงานอยู่แล้ว
อื่นๆระบุ .........................................................
6. ลักษณะการบริโภคอาหาร
6.1 ในแต่ละวัน ท่านมีการรับประทานอาหารทุกมื้อ หรือไม่
1. กินครบ 3 มื้อ

Food_taste

Sleep_hour
Sleep_pat

Is_exercise

Exercise_freq

Exercise_long

Noex1
Noex2
Noex3
Noex4
Noex5
Noex6
Meal_freq

Is_snack

Snack_freq

Breakfast
Lunch
Dinner
Veg_intake

Add_table

Salty_freq

Processed_freq

2. กินไม่ครบ ไม่กินมื้อเช้า
3. กินไม่ครบ ไม่กินมื้อกลางวัน
4. กินไม่ครบ ไม่กินมื้อเย็น
6.2 ในแต่ละวัน ท่านรับประทานอาหารว่างระหว่างมื้อ หรือไม่
1. ไม่รับประทาน (ข้ามไปตอบข้อ 6.4)
2. รับประทาน
6.3 ท่านรับประทานอาหารว่างระหว่างมื้อ .................... ครั้งต่อวัน
6.4 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่แหล่งอาหารหลัก ของท่านมาจาก
อาหารหลัก
ปรุงเองที่บ้าน (1) ซื้อมารับประทาน(2)
มื้อเช้า
มื้อกลางวัน
มื้อเย็น
6.5 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านรับประทานผักหรือผลไม้บ่อยเท่าใด
1. รับประทานทุกวัน หรือ 6-7 วัน/สัปดาห์
2. รับประทานเกือบทุกวัน หรือ 3-5 วัน/สัปดาห์
3. รับประทานน้อย หรือ 1-2 วัน/สัปดาห์
4. ไม่รับประทานเลย
6.6 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านปรุงรสเค็มด้วยน้าปลา ซี้อิ้ว เกลือ เป็นต้น เพิ่มขณะรับประทาน
หรือปรุงเพิ่มที่โต๊ะอาหาร บ่อยเท่าใด
1. ไม่มีเติมเพิ่มเลย
2. เติมเป็นบางครั้ง (น้อยกว่า 50%)
3. เติมบ่อยครั้ง (50-90%)
4. เติมทุกครั้ง (91-100%)
6.7 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดเช่น ปลาเค็ม เนื้อเค็ม ไข่เค็ม ปลา
แดดเดียว อาหารหมักดอง ปลาส้ม แหนม เป็นต้น บ่อยเท่าใด
1. ไม่รับประทานเลย
2. รับประทานเป็นบางครั้ง (น้อยกว่า 50%)
3. รับประทานบ่อยครั้ง (50-90%)
4. รับประทานทุกครั้ง (91-100%)
6.8 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านรับประทานอาหารแปรรูป เช่น กุนเชียง หมูยอ ไส้กรอก แฮม
เบค่อน ปลากระป๋อง เป็นต้น บ่อยเท่าใด
1. ไม่รับประทานเลย
2. รับประทานเป็นบางครั้ง (น้อยกว่า 50%)

Noodle_freq

Start_void
End_void
Vol_void
Split_void

Creatinine
Sodium
Potassium

3. รับประทานบ่อยครั้ง (50-90%)
4. รับประทานทุกครั้ง (91-100%)
6.9 ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่านรับประทานบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป บ่อยเท่าใด
1. ไม่ได้รับประทานเลย
2. รับประทานเป็นบางครั้ง (น้อยกว่า 50%)
3. รับประทานบ่อยครั้ง (50-90%)
4. รับประทานทุกครั้ง (91-100%)
ส่วนที่ 2 บันทึกการเก็บรวบรวมปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
1. เวลาเริ่มต้น ............................ น. วันที่ .............../......................../ 2565
(บันทึกเวลาหลังปัสสาวะทิ้งตอนเช้า)
2. เวลาเสร็จ.................................. น. วันที่ .............../......................../ 2565
(บันทึกเวลาเมื่อเก็บปัสสาวะครั้งสุดท้ายครบ)
3. ปริมาณปัสสาวะใน 24 ชั่วโมงมีทั้งหมด ..............................มิลลิลิตร
4. มีปัสสาวะทิ้ง/ ปัสสาวะหกหาย หรือไม่
 ไม่มี (0 ครั้ง)
 มี จานวน ........................ครั้ง
ส่วนที่ 3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
1. ปริมาณครีเอตินีน ____ ____ ____ ____ . ____ มิลลิกรัม ใน 24 ชั่วโมง (ทศนิยม 1 ตาแหน่ง)
2. ปริมาณโซเดียม ____ ____ ____ ____ . ____ มิลลิโมล ใน 24 ชั่วโมง (ทศนิยม 1 ตาแหน่ง)
3. ปริมาณโพแทสเซียม____ ____ ____ ____ . ____ มิลลิโมล ใน 24 ชั่วโมง(ทศนิยม 1 ตาแหน่ง)
โปรดตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกได้ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนจบการสัมภาษณ์นะคะ
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค และวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
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1. คานา
การศึกษาปริมาณการบริโภคโซเดียมจากการประเมินปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
การศึกษาภาคตัดขวาง พ.ศ. 2565
แบบการบันทึกข้อมูลนี้จัดทาขึ้นสาหรับผู้ช่วยนักวิจัยภาคสนามทาหน้าที่การรวบรวมข้อมูล
และบันทึกข้อมูลตามความจริงสาหรับการวิเคราะห์ผลการวิจัยโดยผู้ช่วยนักวิจัยภาคสนามต้องผ่าน
การอบรมชี้แจงการวิจัยและทาความเข้าใจวัตถุประสงค์ของข้อคาถามเป็นอย่างดี แบบสัมภาษณ์มี 3
ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ประกอบด้วยการตรวจร่างกายและการสัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 บันทึกการเก็บรวบรวมปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
ส่วนที่ 3 ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
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2. บันทึก URINE
ในส่วนนี้เป็นการบันทึกข้อมูลผู้สัมภาษณ์และผลตรวจ Urine ท่านสามารถเข้าสู่ระบบตาม URL
นี้ https://ncdsaltsurvey.in.th/websalt/home/login_urine

2.1. เข้าสู่ระบบ
สามารถใส่ username และ password เพื่อเข้าสู่ระบบ

2.2. บันทึกแบบสัมภาษณ์
หลังจากทาการล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วจะปรากฏหน้าจอดังนี้
หากท่านกรอกข้อมูลครบ 3 ส่วนคือ ข้อมูลสัมภาษณ์,การเก็บ Urine,ผลการตรวจ Urine
แล้วระบบจะเปลี่ยนสถานะเป็น “ส่งข้อมูล” ท่านจึงกดยืนยันการส่งข้อมูลและระบบจะทา
การนับจานวนอาสาสมัครตามช่วงอายุเมื่อกรอกเอกสารครบแล้วเท่านั้น นอกจากนั้นท่านยัง
สามารถดูว่ามีผู้ถูกสัมภาษณ์ไปแล้วกี่คนหรือรอข้อมูลอีกกี่คน โดยการกดตัวเลขของช่อง
สัมภาษณ์ ส่วนการเก็บ Urine และผลตรวจ Urine ก็ทาเช่นเดียวกัน
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2.2.1.

คาชี้แจง

ก่อนทาการบันทึกข้อมูล Urine ให้เพิ่มอาสาสมัครก่อนโดยการกดปุ่ม “เพิ่มอาสาสมัคร” จะ
ปรากฏข้อความคาชี้แจง เพื่อให้ท่านอ่านคาชี้แจงให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ หลังจากทาความเข้าใจ
และยินยอมในคาชี้แจงแล้วให้กดปุ่ม “Next,ถัดไป” เพื่อทาการเพิ่มอาสาสมัคร
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2.2.2.

เพิ่มอาสาสมัคร

กรอกชื่อและนามสกุล แล้วกดปุ่ม “บันทึก”

ระบบพร้อมสาหรับการกรอกข้อมูลอาสาสมัครแล้ว ท่านสามารถเพลิดเพลินในการกรอก
แบบสอบถามในหัวข้อถัดไป

2.2.3.

แหล่งที่มา

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม “ถัดไป” หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบระบบจะ
แสดงข้อความแจ้งเตือนสีแดงให้ทราบ
อาเภอจะแสดงตามจังหวัดที่ท่านเลือก
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2.2.4.

การตรวจร่างกาย

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม “ถัดไป” หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบระบบจะ
แสดงข้อความแจ้งเตือนสีแดงให้ทราบ ข้อมูลพิสัยให้กรอกตามขอบเขตดังกล่าว ดังนี้
ประเด็น

ขอบเขต ตัวเลข

น้าหนัก

50-220 กิโลกรัม

ส่วนสูง

50-220 เซนติเมตร

ค่าความดันโลหิต SYS ความดันตัวบน

50-220 มิลลิเมตรปรอท

ค่าความดันโลหิต DIA ความดันตัวล่าง

50-150 มิลลิเมตรปรอท

อัตราการเต้นของหัวใจ

50-180 ครั้ง/นาที
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2.2.5.

ข้อมูลทั่วไป อายุของอาสาสมัครต้องอยู่ระหว่าง 20-69 ปีเท่านั้น
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2.2.6.

การรับรู้สุขภาวะโดยรวม

กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม “ถัดไป” หากกรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบระบบจะ
แสดงข้อความแจ้งเตือนสีแดงให้ทราบ

2.2.7.

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม “ถัดไป” หาก

กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนสีแดงให้ทราบ
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2.2.8.

ลักษณะการบริโภคอาหาร กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม “ถัดไป” หาก

กรอกข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนสีแดงให้ทราบ
เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ดีแล้ว ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกข้อมูลอาสาสมัคร
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2.2.9.

การแก้ไขแบบสัมภาษณ์

กรณีต้องการกลับมาแก้ไขข้อมูลสัมภาษณ์ให้กดปุ่ม “บันทึกแล้ว” จะปรากฎหน้าจอ
ดังนี้

หลังจากทาการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” หรือหากต้องการลบข้อมูล
สัมภาษณ์ให้กดปุ่ม “ลบข้อมูลสัมภาษณ์”

2.3. การเก็บ URINE
2.3.1.

การเก็บข้อมูล URINE

การบันทึกข้อมูล Urine คือการบันทึกวันเวลาและจานวนปัสสาวะใน 24 ชั่วโมงของ
อาสาสมัคร เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนดีแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก”
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2.3.2.

การแก้ไขข้อมูล URINE

กรณีต้องการกลับมาแก้ไขข้อมูลการเก็บ URINE ให้กดปุ่ม “บันทึกแล้ว” จะปรากฎ
หน้าจอดังนี้
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หลังจากทาการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” หรือหากต้องการลบข้อมูลการ
เก็บ URINE ให้กดปุ่ม “ลบข้อมูลการเก็บ URINE”

2.4. ผลการตรวจ URINE
2.4.1.

การบันทึกผลการตรวจ URINE

ส่วนนี้คือผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่ม “บันทึก”

2.4.2.

การแก้ไขผลการตรวจ URINE

กรณีต้องการกลับมาแก้ไขข้อมูลผลการตรวจ URINE ให้กดปุ่ม “บันทึกแล้ว” จะ
ปรากฎหน้าจอดังนี้
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หลังจากทาการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “บันทึก” หรือหากต้องการลบข้อมูลการ
ตรวจ URINE ให้กดปุ่ม “ลบข้อมูลการตรวจ URINE”

2.5. การส่งข้อมูล
หากท่านต้องการส่งข้อมูลให้กดปุ่ม “ส่งข้อมูล” ตามรูปด้านล่าง

ระบบจะขึ้นข้อความเพื่อยืนยันการส่งดังนี้

ให้กดปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการส่งข้อมูล
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3. การเรียกดูสถิติ
ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลสถิติ URINE 24 SURVEY ได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. เปิด Web Browser และพิมพ์ URL https://ncdsaltsurvey.in.th/
2. คลิกสถิติ URINE 24 SURVEY ที่เมนูด้านซ้าย

3. ระบบจะแสดงข้อมูลสรุปตามรายชื่อจังหวัดให้ตามภาพ
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4. ท่านสามารถเรียกดูข้อมูลรายจังหวัดได้ โดยคลิกที่ Icon

ที่อยู่ในคอลัมน์ ดู

รายละเอียด

5. ระบบจะแสดงข้อมูล Cluster ตามจังหวัด ตามภาพตัวอย่างด้านล่าง
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คู่มือการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง สำ�หรับเจ้าหน้าที่

A

ชื่อหนังสือ
คู่มือการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
ที่ปรึกษา
นพ. กฤษฎา หาญบรรเจิด

ผู้อ�ำนวยการกองโรคไม่ติดต่อ

ผู้จัดท�ำ
กลุ่มพัฒนานโยบายระดับประชากร กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
โรงพิมพ์
ส�ำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
161/477-478 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ 10700
พิมพ์ครั้งที่ 1 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564   จ�ำนวน 1,500 เล่ม

B

คู่มือการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง สำ�หรับเจ้าหน้าที่

คำ�นำ�
การส�ำรวจปริมาณการบริโภคเกลือและโซเดียมจากการประเมิน
ปริมาณโซเดี ย มในปัสสาวะ 24 ชั่ว โมง : การศึกษาแบบภาคตัดขวาง
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ จั ด ท� ำ ข้ อ มู ล สถานการณ์ ก ารบริ โ ภคโซเดี ย มส� ำ หรั บ
สนับสนุนการจัดท�ำกิจกรรมสุขภาพลดการบริโภคโซเดียมระดับจังหวัด
“คู่มือการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ส�ำหรับเจ้าหน้าที่” จัดท�ำขึ้นเพื่อท�ำ
ความเข้าใจแนวทางการเก็บรวบรวมปัสสาวะ 24 ชั่วโมงที่ถูกต้องปฏิบัติเป็น
มาตรฐานและได้ตัวอย่างปัสสาวะ 24 ชั่วโมงที่สามารถน�ำมาวิเคราะห์
ผลการส�ำรวจฯ เป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดท�ำกลยุทธ์และแผนการด�ำเนินงาน
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มพัฒนานโยบายระดับประชากร
กองโรคไม่ติดต่อ

คู่มือการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง สำ�หรับเจ้าหน้าที่
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สารบัญ
หน้า
กระบวนการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
1. ขั้นตอนการคัดเลือกอาสาสมัคร
2. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 3 กิจกรรม
		 2.1 กิจกรรมชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต
			 และอัตราการเต้นของหัวใจ
		 2.2 กิจกรรมสัมภาษณ์เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปและ
			 การดูแลสุขภาพในปัจจุบัน
		 2.3 กิจกรรมการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
			 ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ
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การบริโภคเกลือและโซเดียมมากเกินความต้องการของร่างกายเป็น
ระยะเวลานาน ส่งผลให้มีระดับความดันโลหิตสูงขึ้นและเกิดโรคไม่ติดต่อ
ต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน โรคไต
โรคกระดูกพรุน เป็นต้น การส�ำรวจปริมาณการบริโภคเกลือและโซเดียม
จากการประเมินปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง : การศึกษาแบบ
ภาคตัดขวาง เป็นการส�ำรวจเพื่อประเมินปริมาณการบริโภคโซเดียมของ
ประชาชนจากผลการตรวจปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ซึ่งถือว่า
เป็นวิธีมาตราฐาน (Gold Standard Method) ที่มีความน่าเชื่อถือและได้
รับการยอมรับทางด้านคลินิกและทางระบาดวิทยา แต่ในทางปฏิบัติพบ
ปัญหาในการเก็บปัสสาวะไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ตัวอย่างปัสสาวะประมาณ
ร้อยละ 30-35 ไม่สามารถน�ำมาวิเคราะห์ผลได้ ท�ำให้สูญเสียตัวอย่าง
เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายจ�ำนวนมาก การท�ำความเข้าใจกับกระบวนการ
เก็บปัสสาวะ 24 ชัว่ โมงอย่างถูกต้องจะช่วยสร้างความมัน่ ใจและความส�ำเร็จ
ในการปฏิบตั งิ าน ผลการส�ำรวจฯ รายงานเป็นภาพรวมไม่ระบุบคุ คลจึงขอให้
ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด�ำเนินงานตามสภาพการณ์จริงที่สะท้อนปัญหาพื้นที่
น� ำ ไปสู ่ ก ารก� ำ หนดกลวิ ธี แ ละแผนการลดการบริ โ ภคเกลื อ และโซเดี ย ม
ได้อย่างเหมาะสมกับความเป็นจริง
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3

กระบวนการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนการคัดเลือกอาสาสมัคร และขั้นตอนการเก็บข้อมูล
1. ขั้นตอนการคัดเลือกอาสาสมัคร

		 อาสาสมัคร หมายถึง ประชาชนอายุ 20 - 69 ปี ในพื้นที่ส�ำรวจ
ที่ได้รับการสุ่มเลือกเพื่อเป็นตัวอย่างศึกษาและยินดีเข้าร่วมให้ข้อมูล
		 1.1 เกณฑ์ไม่รับเป็นอาสาสมัครหรือเกณฑ์คัดออก
			 1. ผู้ที่ทราบว่าตนเองป่วยโรคต่อไปนี้ โรคไต โรคตับ และ
โรคทางเดินอาหาร
			 2. สตรีตั้งครรภ์ หรือสตรีที่ก�ำลังให้นมบุตร
			 3. ผู้ที่แพทย์ให้จ�ำกัดอาหารประเภทโปรตีนสูงหรืออาหาร
พลังงานต�่ำ
2. ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 3 กิจกรรม

		 1. ชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิตและอัตราการเต้น
ของหัวใจ
		 2. สัมภาษณ์เกีย่ วกับสุขภาพทัว่ ไปและการดูแลสุขภาพในปัจจุบนั
		 3. การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ
			 2.1 กิจกรรมชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิตและ
อัตราการเต้นของหัวใจ
				 2.1.1 การชั่งน�้ำหนักและวัดส่วนสูง
						 การชั่งน�้ำหนัก (กิโลกรัม) ใช้เครื่องชั่งดิจิตอลของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
						 การวัดส่วนสูง (เซนติเมตร) ใช้เครือ่ งวัดส่วนสูงของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
4
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				 2.1.2 การวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ
ขณะพัก
						 ความดันโลหิต เกิดจากการบีบตัวของหัวใจ และ
แรงต้านทานของหลอดเลือด ความดันจะเพิ่มขณะที่หัวใจบีบตัวและลดลง
ขณะที่หัวใจคลายตัว ความดันโลหิตของคนเราไม่เท่ากันตลอดเวลาขึ้นกับ
ท่าทาง ความเครียด การออกก�ำลังกาย และการพักผ่อนนอนหลับ
				 2.1.3 การเตรียมอาสาสมัครเพื่อวัดความดันโลหิต
						 1. ควรวัดในท่านัง่ นัง่ พิงพนักให้สบาย ผ่อนคลาย
ตามสบาย วางแขนลงบนโต๊ะที่จะท�ำการวัด โดยจัดให้ระดับที่วางแขนนั้น
อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจ
						 2. ก่อนการวัดความดันโลหิต ควรนัง่ พักอย่างน้อย
5 นาทีกอ่ นวัด หรือควรท�ำกระเพาะปัสสาวะให้วา่ ง จะได้ผอ่ นคลายอย่างเต็มที่
ในขณะวั ด ระดั บ ความดั น โลหิ ต หากรู ้ สึ ก ตึ ง เครี ย ด เพิ่ ง ออกก� ำ ลั ง กาย
รับประทานกาแฟ/คาเฟอีน หรือสูบบุหรี่ภายใน 30 นาทีที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้
สามารถส่งผลกระทบต่อผลการตรวจได้
				 2.1.4 วิธวี ดั ความดันโลหิตโดยใช้เครือ่ งวัดความดันโลหิต
แบบดิจิตอล
						 1. เลือกขนาดของผ้าพันแขนต้องเหมาะสมกับ
แขนผู้ถูกวัด
						 2. ให้ จ ดบั น ทึ ก ค่ า ที่ แ สดงขึ้ น บนหน้ า จอของ
เครือ่ งวัดความดัน มีความดันโลหิตตัวบนและความดันโลหิตตัวล่าง ควรท�ำการวัด
3 ครั้ง เว้นช่วงห่างกันครั้งละ 5 นาที โดยวัดจากแขนเดียวกัน ในท่าเดียวกัน
คู่มือการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง สำ�หรับเจ้าหน้าที่
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						 3. บันทึกค่าความดันโลหิต 3 ครั้ง และค่าอัตรา
การเต้นของหัวใจในแบบบันทึกข้อมูลและตรวจทานความถูกต้อง
			 2.2 กิจกรรมสัมภาษณ์เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปและการดูแล
สุขภาพในปัจจุบัน
				 ให้บันทึกแหล่งข้อมูลที่มาของอาสาสมัคร กลุ่มอายุ เพศ
หมูบ่ า้ น ต�ำบล อ�ำเภอและจังหวัดก่อน และสัมภาษณ์เกีย่ วกับสุขภาวะสุขภาพ
และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ บันทึกข้อมูลทั้งหมดแบบออนไลน์
			 2.3 กิจกรรมการเก็บปัสสาวะ 24 ชัว่ โมง ส่งตรวจห้องปฏิบตั กิ าร
				 ในช่วงเวลาการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง อาสาสมัครต้องมี
สุขภาพแข็งแรง ไม่มีไข้ ไม่มีอาการอาเจียน ท้องเสีย หรือมีประจ�ำเดือน
หากมีสภาพไม่พร้อมดังกล่าว ให้เลือ่ นการเก็บปัสสาวะออกไปจนกว่าร่างกาย
ปกติหรือแข็งแรง
				 2.3.1 อุปกรณ์ส�ำหรับการเก็บปัสสาวะ
						 1. แบบบันทึกการเก็บปัสสาวะส�ำหรับอาสาสมัคร
						 2. ภาชนะเก็บปัสสาวะ
							 - แกลลอนเก็บปัสสาวะ
							 - ถังใส่น�้ำแข็ง 1 ถัง
							 - เหยือกตวงปัสสาวะ 1 เหยือก
							 - กระปุกเก็บปัสสาวะ 1 กระปุก
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คู่มือการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง สำ�หรับเจ้าหน้าที่

ภ�ชนะเก็บปสส�วะ

แกลลอนเก็บปัสสาวะ

ถังใส่น�้าแข็ง 1 ถัง

เหยือกตวงปัสสาวะ 1 เหยือก

กระปุกเก็บปัสสาวะ 1 กระปุก

คูมือการเก็บปสสาวะ 24 ชั่วโมง สําหรับเจาหนาที่

7

แบบบันทึกการเก็บปัสสาวะส�ำหรับอาสาสมัคร
เวลาที่ปัสสาวะครั้งแรกทิ้งตอนเช้า ................................... นาฬิกา .................................. นาที
ครั้งที่

เวลาที่เก็บปัสสาวะ
นาฬิกา
นาที

ครั้งสุดท้าย
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คู่มือการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง สำ�หรับเจ้าหน้าที่

ปริมาณปัสสาวะ
(มิลลิลิตร)

				 2.3.2 ขั้นตอนการเก็บปัสสาวะ
						 1. วันที่เก็บปัสสาวะ ตื่นนอนตอนเช้า
						 2. ปัสสาวะครั้งแรกหลังตื่นนอนทิ้ง และให้ถือว่า
เป็นเวลาเริ่มต้นของการเก็บรวบรวมปัสสาวะ 24 ชั่วโมง บันทึกเวลาใน
แบบบันทึกการเก็บปัสสาวะส�ำหรับอาสาสมัคร
						 3. เริม่ เก็บรวบรวมปัสสาวะในการปัสสาวะครัง้ ที่
2 และเก็บติดต่อกันทุกครั้งที่ปัสสาวะ
						 4. บันทึกเวลาการปัสสาวะและปริมาณปัสสาวะ
ทุกครั้งที่เก็บ
						 5. เก็ บ รวบรวมปั ส สาวะทุ ก ครั้ ง ใส่ แ กลลอนที่
จัดให้แล้วปิดฝาให้สนิททุกครั้ง น�ำไปแช่ในถังใส่น�้ำแข็ง เก็บในที่ร่ม หรือพ้น
แสงแดด-แสงจ้า
						 6. ในวันถัดไปจะครบ 24 ชั่วโมง ตื่นนอนแล้วให้
เก็บปัสสาวะครั้งแรกของวัน ถือเป็นปัสสาวะครั้งสุดท้าย เทรวบรวมใน
แกลลอน และบันทึกเวลาเป็นเวลาจบ
						 7. น�ำแกลลอนที่รวบรวมปัสสาวะครบ ปิดฝาให้
สนิท แช่ไว้ในถังใส่น�้ำแข็ง ส่งให้เจ้าหน้าที่

คู่มือการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง สำ�หรับเจ้าหน้าที่
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				 2.3.3 ข้อแนะน�ำ
						 1. ข อ ใ ห ้ เจ ้ า ห น ้ า ที่ เ น ้ น ย�้ ำ อ า ส า ส มั ค ร
*อย่าปัสสาวะทิง้ * จะท�ำให้ปสั สาวะไม่ครบและไม่สามารถน�ำไปวิเคราะห์ผลได้
						 2. ระหว่างการเก็บปัสสาวะ 24 ชัว่ โมง ให้อาสาสมัคร
ปฏิบัติตัวตามปกติ ไม่ต้องงดยาที่ต้องรับประทานประจ�ำ
						 3. ควรเก็บปัสสาวะก่อนถ่ายอุจจาระ และอาบน�ำ้
เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
				 2.3.4 วิธีการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
						 • ผู้หญิง วางภาชนะแล้วนั่งยองปัสสาวะ
						 • ผู้ชาย ปัสสาวะลงภาชนะในท่ายืนตามปกติ
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คู่มือการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง สำ�หรับเจ้าหน้าที่

วิธีก�รเก็บปสส�วะ

ผู้หญิงควรวางเหยือกและนั่งยองๆ ปัสสาวะ

ผู้ชายสามารถปัสสาวะลงเหยือกในท่ายืนตามปกติ
คูมือการเก็บปสสาวะ 24 ชั่วโมง สําหรับเจาหนาที่
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				 2.3.5 ขั้นตอนการส่งปัสสาวะตรวจห้องปฏิบัติการ
						 1. เจ้าหน้าที่รับแกลลอนปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
ของอาสาสมัคร ซักถามอาสาสมัครว่ามีการปัสสาวะทิ้งหรือปัสสาวะหกหาย
หรือไม่
						 2. ตวงปริมาณปัสสาวะ 24 ชั่วโมง แล้วแบ่ง
ตัวอย่างปัสสาวะใส่กระปุกประมาณ 30 - 50 มิลลิลิตร (cc.) ส่งตรวจ
						 3. ติดชื่ออาสาสมัคร - รหัสล�ำดับที่ ที่กระปุก
ส่งตรวจปัสสาวะ
						 4. บั น ทึ ก ตารางการจั ด ส่ ง ปั ส สาวะตั ว อย่ า ง
ตรวจหาปริมาณอิเล็กโทรไลต์ ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
							 4.1 ชื่อ-สกุลอาสาสมัคร
							 4.2 เวลาเริ่มต้นเก็บ และเวลาสิ้นสุด
							 4.3 ปริมาณปัสสาวะใน 24 ชั่วโมงทั้งหมด
							 4.4 การมีปัสสาวะหก/หายหรือไม่
						 5. ส่งตัวอย่างปัสสาวะไปยังห้องปฏิบตั กิ ารภายใน
1 - 2 ชั่วโมง ตรวจ
1. ปริมาณครีเอตินีน
2. ปริมาณโซเดียม
3. ปริมาณโพแทสเซียม

หน่วยวัดมิลลิกรัม ใน 24 ชั่วโมง
หน่วยวัดมิลลิโมล ใน 24 ชั่วโมง
หน่วยวัดมิลลิโมล ใน 24 ชั่วโมง

						 6. บั น ทึ ก ผลการตรวจปั ส สาวะ 24 ชั่ ว โมง
จากห้องปฏิบัติการ (ค่าโซเดียม, โพแทสเซียมและครีเอตินีน) เข้าระบบ
การบันทึกข้อมูล
**หมายเหตุ ปริมาณปัสสาวะ 24 ชัว่ โมงทีเ่ ก็บได้นอ้ ยกว่า 500 มิลลิลติ ร
ต่อคน หรือ มีปัสสาวะหก/หายเกิน 50 มิลลิลิตรต้องเก็บใหม่
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คู่มือการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง สำ�หรับเจ้าหน้าที่

คู่มือการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง สำ�หรับเจ้าหน้าที่
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ล�ำดับ ชื่อ-สกุลผู้เก็บ

เวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด
(วัน/เดือน/ปี) (วัน/เดือน/ปี)

ปัสสาวะทิ้ง/ วัน/เดือน/ปี
ปริมาณ
หกหายหรือไม่
ชื่อผู้จัดส่ง
ที่ส่ง
ปัสสาวะ
(มิลลิลิตร/ซีซี) ไม่มี มี (ครัง้ ) specimen

ตารางการจัดส่งปัสสาวะตัวอย่างส่งตรวจส�ำหรับเจ้าหน้าที่

กระบวนการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง
ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกอาสาสมัคร อายุ 20 - 69 ปี

เกณฑ์ไม่รับเป็นอาสาสมัคร
1. ผู้ที่ทราบว่าตนเองป่วยโรคต่อไปนี้ โรคไต โรคตับและโรคทางเดินอาหาร
2. สตรีตั้งครรภ์หรือสตรีที่ก�ำลังให้นมบุตร
3. ผู้ที่แพทย์ให้จ�ำกัดอาหารประเภทโปรตีนสูงหรืออาหารพลังงานต�่ำ

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บข้อมูล
2.1	ชงั่ น�ำ้ หนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ 3 ครัง้

ห่างกัน 5 นาที
2.2 สัมภาษณ์อาสาสมัครเกีย่ วกับสุขภาพทัว่ ไปและการดูแลสุขภาพในปัจจุบนั

2.3 การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ

อาสาสมัครต้องมีสขุ ภาพแข็งแรง ไม่มไี ข้ ไม่มอี าการอาเจียน ท้องเสียหรือ
มีประจ�ำเดือน หากมีสภาพไม่พร้อมดังกล่าวให้เลื่อนการเก็บปัสสาวะออกไป
จนกว่าร่างกายปกติหรือแข็งแรง บันทึกข้อมูล
1. เวลาเริ่มต้นเก็บ และเวลาสิ้นสุด
2. ปริมาณปัสสาวะใน 24 ชั่วโมงทั้งหมด
3. การมีปัสสาวะหกหรือปัสสาวะหาย
4. ส่งตัวอย่างปัสสาวะ 24 ชัว่ โมงไปยังห้องปฏิบตั กิ ารภายใน 1 - 2 ชัว่ โมง
1. ปริมาณครีเอตินีน
2. ปริมาณโซเดียม
3. ปริมาณโพแทสเซียม
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คู่มือการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง สำ�หรับเจ้าหน้าที่

หน่วยวัดมิลลิกรัม ใน 24 ชั่วโมง
หน่วยวัดมิลลิโมล ใน 24 ชั่วโมง
หน่วยวัดมิลลิโมล ใน 24 ชั่วโมง

