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 การส�ารวจปริมาณการบริโภคเกลือและโซเดียมจากการประเมิน

ปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง : การศึกษาแบบภาคตัดขวาง 

มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดท�าข้อมูลสถานการณ์การบริโภคโซเดียมส�าหรับ

สนับสนุนการจัดท�ากิจกรรมสุขภาพลดการบริโภคโซเดียมระดับจังหวัด 

“คู่มือการเก็บปัสสาวะ 24 ช่ัวโมง ส�าหรับเจ้าหน้าที่” จัดท�าขึ้นเพ่ือท�า 

ความเข้าใจแนวทางการเก็บรวบรวมปัสสาวะ 24 ชั่วโมงที่ถูกต้องปฏิบัติเป็น

มาตรฐานและได้ตัวอย่างปัสสาวะ 24 ชั่วโมงที่สามารถน�ามาวิเคราะห์ 

ผลการส�ารวจฯ เป็นข้อมูลสนบัสนนุการจดัท�ากลยทุธ์และแผนการด�าเนนิงาน 

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มพัฒนานโยบายระดับประชากร

กองโรคไม่ติดต่อ

คำ�นำ�
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 การบริโภคเกลือและโซเดียมมากเกินความต้องการของร่างกายเป็น

ระยะเวลานาน ส่งผลให้มีระดับความดันโลหิตสูงขึ้นและเกิดโรคไม่ติดต่อ 

ต่างๆ เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมองตีบตัน โรคไต 

โรคกระดูกพรุน เป็นต้น การส�ารวจปริมาณการบริโภคเกลือและโซเดียม 

จากการประเมินปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง : การศึกษาแบบ 

ภาคตัดขวาง เป็นการส�ารวจเพ่ือประเมินปริมาณการบริโภคโซเดียมของ

ประชาชนจากผลการตรวจปริมาณโซเดียมในปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ซึ่งถือว่า

เป็นวิธีมาตราฐาน (Gold Standard Method) ที่มีความน่าเชื่อถือและได ้

รับการยอมรับทางด้านคลินิกและทางระบาดวิทยา แต่ในทางปฏิบัติพบ 

ปัญหาในการเก็บปัสสาวะไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง ตัวอย่างปัสสาวะประมาณ 

ร้อยละ 30-35 ไม่สามารถน�ามาวิเคราะห์ผลได้ ท�าให้สูญเสียตัวอย่าง 

เสียเวลาและเสียค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก การท�าความเข้าใจกับกระบวนการ 

เกบ็ปัสสาวะ 24 ชัว่โมงอย่างถกูต้องจะช่วยสร้างความมัน่ใจและความส�าเรจ็

ในการปฏบิตังิาน ผลการส�ารวจฯ รายงานเป็นภาพรวมไม่ระบบุคุคลจึงขอให้

ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลด�าเนินงานตามสภาพการณ์จริงที่สะท้อนปัญหาพื้นที่ 

น�าไปสู ่การก�าหนดกลวิธีและแผนการลดการบริโภคเกลือและโซเดียม 

ได้อย่างเหมาะสมกับความเป็นจริง
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 กระบวนการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ประกอบด้วย 2 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนการคัดเลือกอาสาสมัคร และขั้นตอนการเก็บข้อมูล 

 1.	 ขั้นตอนก�รคัดเลือกอ�ส�สมัคร	

  อาสาสมัคร หมายถึง ประชาชนอายุ 20 - 69 ปี ในพื้นที่ส�ารวจ 

ที่ได้รับการสุ่มเลือกเพื่อเป็นตัวอย่างศึกษาและยินดีเข้าร่วมให้ข้อมูล 

  1.1 เกณฑ์ไม่รับเป็นอาสาสมัครหรือเกณฑ์คัดออก 

   1. ผู้ที่ทราบว่าตนเองป่วยโรคต่อไปนี้ โรคไต โรคตับ และ 

โรคทางเดินอาหาร 

   2. สตรีตั้งครรภ์ หรือสตรีที่ก�าลังให้นมบุตร

   3. ผู้ที่แพทย์ให้จ�ากัดอาหารประเภทโปรตีนสูงหรืออาหาร

พลังงานต�่า 

 2.	 ขั้นตอนก�รเก็บข้อมูล	ประกอบด้วย	3	กิจกรรม

  1. ชั่งน�้าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิตและอัตราการเต้น 

ของหัวใจ

  2. สมัภาษณ์เกีย่วกบัสขุภาพทัว่ไปและการดแูลสขุภาพในปัจจุบนั 

  3. การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ 

   2.1 กิจกรรมชั่งน�้าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิตและ 

อัตราการเต้นของหัวใจ

    2.1.1 การชั่งน�้าหนักและวัดส่วนสูง 

      การชั่งน�้าหนัก (กิโลกรัม) ใช้เครื่องชั่งดิจิตอลของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

      การวดัส่วนสูง (เซนตเิมตร) ใช้เครือ่งวัดส่วนสงูของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
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    2.1.2 การวัดความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจ

ขณะพัก

      ความดันโลหิต เกิดจากการบีบตัวของหัวใจ และ

แรงต้านทานของหลอดเลือด ความดันจะเพ่ิมขณะที่หัวใจบีบตัวและลดลง

ขณะที่หัวใจคลายตัว ความดันโลหิตของคนเราไม่เท่ากันตลอดเวลาขึ้นกับ

ท่าทาง ความเครียด การออกก�าลังกาย และการพักผ่อนนอนหลับ 

    2.1.3 การเตรียมอาสาสมัครเพื่อวัดความดันโลหิต 

      1. ควรวดัในท่านัง่ นัง่พิงพนักให้สบาย ผ่อนคลาย

ตามสบาย วางแขนลงบนโต๊ะท่ีจะท�าการวัด โดยจัดให้ระดับที่วางแขนนั้น 

อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจ 

      2. ก่อนการวัดความดันโลหติ ควรนัง่พกัอย่างน้อย 

5 นาทก่ีอนวดั หรอืควรท�ากระเพาะปัสสาวะให้ว่าง จะได้ผ่อนคลายอย่างเตม็ที่ 

ในขณะวัดระดับความดันโลหิต หากรู ้สึกตึงเครียด เพ่ิงออกก�าลังกาย 

รับประทานกาแฟ/คาเฟอีน หรือสูบบุหรี่ภายใน 30 นาทีที่ผ่านมา สิ่งเหล่านี้

สามารถส่งผลกระทบต่อผลการตรวจได้

    2.1.4 วธิวีดัความดนัโลหติโดยใช้เครือ่งวัดความดนัโลหิต

แบบดิจิตอล

      1. เลือกขนาดของผ้าพันแขนต้องเหมาะสมกับ

แขนผู้ถูกวัด 

      2. ให้จดบันทึกค่าที่แสดงขึ้นบนหน้าจอของ 

เครือ่งวดัความดนั มีความดันโลหิตตัวบนและความดันโลหิตตวัล่าง ควรท�าการวดั 

3 ครั้ง เว้นช่วงห่างกันครั้งละ 5 นาที โดยวัดจากแขนเดียวกัน ในท่าเดียวกัน
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      3. บันทึกค่าความดันโลหิต 3 ครั้ง และค่าอัตรา

การเต้นของหัวใจในแบบบันทึกข้อมูลและตรวจทานความถูกต้อง

   2.2 กิจกรรมสัมภาษณ์เกี่ยวกับสุขภาพทั่วไปและการดูแล

สุขภาพในปัจจุบัน 

    ให้บันทึกแหล่งข้อมูลที่มาของอาสาสมัคร กลุ่มอายุ เพศ 

หมูบ้่าน ต�าบล อ�าเภอและจงัหวดัก่อน และสมัภาษณ์เกีย่วกบัสขุภาวะสขุภาพ

และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ บันทึกข้อมูลทั้งหมดแบบออนไลน์

   2.3 กจิกรรมการเก็บปัสสาวะ 24 ชัว่โมง ส่งตรวจห้องปฏบิตักิาร

    ในช่วงเวลาการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง อาสาสมัครต้องมี

สุขภาพแข็งแรง ไม่มีไข้ ไม่มีอาการอาเจียน ท้องเสีย หรือมีประจ�าเดือน 

หากมีสภาพไม่พร้อมดงักล่าว ให้เลือ่นการเกบ็ปัสสาวะออกไปจนกว่าร่างกาย

ปกติหรือแข็งแรง 

    2.3.1 อุปกรณ์ส�าหรับการเก็บปัสสาวะ

      1. แบบบนัทกึการเก็บปัสสาวะส�าหรบัอาสาสมคัร 

      2. ภาชนะเก็บปัสสาวะ

       - แกลลอนเก็บปัสสาวะ

       - ถังใส่น�้าแข็ง 1 ถัง

       - เหยือกตวงปัสสาวะ 1 เหยือก

       - กระปุกเก็บปัสสาวะ 1 กระปุก
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ภ�ชนะเก็บปสส�วะ

แกลลอนเก็บปัสสาวะ

เหยือกตวงปัสสาวะ 1 เหยือก

ถังใส่น�้าแข็ง 1 ถัง

กระปุกเก็บปัสสาวะ 1 กระปุก
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เวลาที่ปัสสาวะครั้งแรกทิ้งตอนเช้า ................................... นาฬิกา .................................. นาที

แบบบันทึกการเก็บปัสสาวะส�าหรับอาสาสมัคร

ครั้งที่
เวลาที่เก็บปัสสาวะ ปริมาณปัสสาวะ 

(มิลลิลิตร)นาฬิกา นาที

ครั้งสุดท้าย
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    2.3.2 ขั้นตอนการเก็บปัสสาวะ

      1. วันที่เก็บปัสสาวะ ตื่นนอนตอนเช้า 

      2. ปัสสาวะครั้งแรกหลังตื่นนอนทิ้ง และให้ถือว่า

เป็นเวลาเริ่มต้นของการเก็บรวบรวมปัสสาวะ 24 ชั่วโมง บันทึกเวลาใน 

แบบบันทึกการเก็บปัสสาวะส�าหรับอาสาสมัคร

      3. เริม่เกบ็รวบรวมปัสสาวะในการปัสสาวะครัง้ที่ 

2 และเก็บติดต่อกันทุกครั้งที่ปัสสาวะ

      4. บันทึกเวลาการปัสสาวะและปริมาณปัสสาวะ

ทุกครั้งที่เก็บ

      5. เก็บรวบรวมปัสสาวะทุกครั้งใส่แกลลอนที่ 

จัดให้แล้วปิดฝาให้สนิททุกครั้ง น�าไปแช่ในถังใส่น�้าแข็ง เก็บในที่ร่ม หรือพ้น

แสงแดด-แสงจ้า 

      6. ในวันถัดไปจะครบ 24 ชั่วโมง ตื่นนอนแล้วให้

เก็บปัสสาวะคร้ังแรกของวัน ถือเป็นปัสสาวะครั้งสุดท้าย เทรวบรวมใน

แกลลอน และบันทึกเวลาเป็นเวลาจบ

      7. น�าแกลลอนท่ีรวบรวมปัสสาวะครบ ปิดฝาให้

สนิท แช่ไว้ในถังใส่น�้าแข็ง ส่งให้เจ้าหน้าที่  
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    2.3.3 ข้อแนะน�า 

      1. ข อ ใ ห ้ เ จ ้ า ห น ้ า ที่ เ น ้ น ย�้ า อ า ส า ส มั ค ร 

*อย่าปัสสาวะทิง้* จะท�าให้ปัสสาวะไม่ครบและไม่สามารถน�าไปวเิคราะห์ผลได้ 

      2. ระหว่างการเกบ็ปัสสาวะ 24 ชัว่โมง ให้อาสาสมคัร 

ปฏิบัติตัวตามปกติ ไม่ต้องงดยาที่ต้องรับประทานประจ�า

      3. ควรเกบ็ปัสสาวะก่อนถ่ายอุจจาระ และอาบน�า้

เพื่อป้องกันการปนเปื้อน

    2.3.4 วิธีการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง

      • ผู้หญิง วางภาชนะแล้วนั่งยองปัสสาวะ

      • ผู้ชาย ปัสสาวะลงภาชนะในท่ายืนตามปกติ
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วิธีก�รเก็บปสส�วะ

ผู้หญิงควรวางเหยือกและนั่งยองๆ ปัสสาวะ

ผู้ชายสามารถปัสสาวะลงเหยือกในท่ายืนตามปกติ



    2.3.5 ขั้นตอนการส่งปัสสาวะตรวจห้องปฏิบัติการ

      1. เจ้าหน้าที่รับแกลลอนปัสสาวะ 24 ชั่วโมง 

ของอาสาสมัคร ซักถามอาสาสมัครว่ามีการปัสสาวะทิ้งหรือปัสสาวะหกหาย

หรือไม่ 

      2. ตวงปริมาณปัสสาวะ 24 ชั่วโมง แล้วแบ่ง

ตัวอย่างปัสสาวะใส่กระปุกประมาณ 30 - 50 มิลลิลิตร (cc.) ส่งตรวจ

      3. ติดช่ืออาสาสมัคร - รหัสล�าดับที่ ที่กระปุก 

ส่งตรวจปัสสาวะ

      4. บันทึก ตารางการจัดส่งปัสสาวะตัวอย่าง 

ตรวจหาปริมาณอิเล็กโทรไลต์ ส�าหรับเจ้าหน้าที่

       4.1 ชื่อ-สกุลอาสาสมัคร 

       4.2 เวลาเริ่มต้นเก็บ และเวลาสิ้นสุด

       4.3 ปริมาณปัสสาวะใน 24 ชั่วโมงทั้งหมด

       4.4 การมีปัสสาวะหก/หายหรือไม่ 

      5. ส่งตวัอย่างปัสสาวะไปยงัห้องปฏบัิตกิารภายใน 

1 - 2 ชั่วโมง ตรวจ

      6. บันทึกผลการตรวจปัสสาวะ 24 ชั่วโมง 

จากห้องปฏิบัติการ (ค่าโซเดียม, โพแทสเซียมและครีเอตินีน) เข้าระบบ 

การบันทึกข้อมูล

 **หมายเหตุ ปรมิาณปัสสาวะ 24 ช่ัวโมงทีเ่กบ็ได้น้อยกว่า 500 มลิลลิติร 

ต่อคน หรือ มีปัสสาวะหก/หายเกิน 50 มิลลิลิตรต้องเก็บใหม่

1. ปริมาณครีเอตินีน หน่วยวัดมิลลิกรัม ใน 24 ชั่วโมง

2. ปริมาณโซเดียม หน่วยวัดมิลลิโมล ใน 24 ชั่วโมง

3. ปริมาณโพแทสเซียม หน่วยวัดมิลลิโมล ใน 24 ชั่วโมง
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กระบวนการเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนที่ 1 คัดเลือกอาสาสมัคร อายุ 20 - 69 ปี
เกณฑ์ไม่รับเป็นอาสาสมัคร 

1. ผู้ที่ทราบว่าตนเองป่วยโรคต่อไปนี้ โรคไต โรคตับและโรคทางเดินอาหาร 

2. สตรีตั้งครรภ์หรือสตรีที่ก�าลังให้นมบุตร

3. ผู้ที่แพทย์ให้จ�ากัดอาหารประเภทโปรตีนสูงหรืออาหารพลังงานต�่า

ขั้นตอนที่ 2 การเก็บข้อมูล 

2.1  ชัง่น�า้หนัก วดัส่วนสงู วดัความดนัโลหติและอตัราการเต้นของหวัใจ 3 คร้ัง 

ห่างกัน 5 นาที

2.2 สัมภาษณ์อาสาสมคัรเกีย่วกบัสขุภาพทัว่ไปและการดแูลสขุภาพในปัจจุบนั

2.3 การเก็บปัสสาวะ 24 ชั่วโมง ส่งตรวจห้องปฏิบัติการ

 อาสาสมคัรต้องมสีขุภาพแขง็แรง ไม่มไีข้ ไม่มอีาการอาเจยีน ท้องเสยีหรอื

มีประจ�าเดือน หากมีสภาพไม่พร้อมดังกล่าวให้เลื่อนการเก็บปัสสาวะออกไป

จนกว่าร่างกายปกติหรือแข็งแรง บันทึกข้อมูล

 1. เวลาเริ่มต้นเก็บ และเวลาสิ้นสุด

 2. ปริมาณปัสสาวะใน 24 ชั่วโมงทั้งหมด

 3. การมีปัสสาวะหกหรือปัสสาวะหาย

 4. ส่งตวัอย่างปัสสาวะ 24 ชัว่โมงไปยงัห้องปฏบัิตกิารภายใน 1 - 2 ช่ัวโมง

1. ปริมาณครีเอตินีน หน่วยวัดมิลลิกรัม ใน 24 ชั่วโมง

2. ปริมาณโซเดียม หน่วยวัดมิลลิโมล ใน 24 ชั่วโมง

3. ปริมาณโพแทสเซียม หน่วยวัดมิลลิโมล ใน 24 ชั่วโมง
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