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การพัฒนาแบบบันทึกการเฝ้าระวังระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง 
ของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่รับการรักษาในเขตอำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี 

สมจิตร พูลเพ็ง , พรศรี  คัมภิราบุตร, อัญชลี  สมัครไทย, ประสงค์  ดารามาศ  

โรงพยาบาลวังม่วงสัทธรรม อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

ที่มา 

 โรคเบาหวานเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของโลก องค์การอนามัยโลกประมาณว่า จะมีผู้ป่วยเบาหวาน 

๓๖๖ ล้านคน ในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ ในอำเภอวังม่วงพบว่า โรคเบาหวานเป็นปัญหาที่สำคัญอันดับ  ที่ 1 ในปี พ.ศ. 

๒๕๕๔ มีจำนวนผู้ป่วย ๖๗๘ ราย ซึ่งมีผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ จำนวน ๑๕๔ ราย คิดเป็นร้อยละ 

๒๒.๗๐ และพบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวาน ที่เกิดภาวะแทรกซ้อนระยะสั้น (Hypo-Hyperglycemia) มารับการรักษา เฉลี่ย 

10 รายต่อเดือน จากการออกเยี่ยมบ้านพบว่า สาเหตุของผู้ป่วยที่มีภาวะ Hypo-Hyperglycemia ส่วนมากเกิดจากการ

รับประทานอาหารไม่ถูกต้องและ/หรือใช้ยาไม่ถูกต้อง 

 จากการศึกษาพบว่าการใช้ นวัตกรรมที่สื่อสารให้ทราบถึงผลของระดับน้ำตาล และระดับความรุนแรงที่มีผล

ต่อสุขภาพของโรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ทำให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้น 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาการใช้แบบบันทึกการเฝ้าระวังระดับน้ำตาลในเลือด แบบบันทึกการใช้ยาและแบบบันทึกการ     

รับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แนวคิดเรื่องการสื่อสารให้ทราบถึงผลของระดับน้ำตาลและ

ระดับความรุนแรงที่มีผลต่อสุขภาพของโรงพยาบาลพิมาย จังหวัดนครราชสีมาและใช้แนวคิดของกระบวนการ PDCA 

เพื่อการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขปญัหา   

 กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตอำเภอวังม่วง ที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ (มีระดับน้ำตาล

มากกว่า ๒๐๐mg/dl อย่างน้อย ๓ ครั้งใน ๖ เดือนย้อนหลัง) ที่มาตรวจใน รพ.วังม่วงฯ ระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ค. 

๒๕๕๕ สามารถเจาะเลือดตรวจน้ำตาลได้ ลงบันทึกได้ และมีความสมัครใจ  ทั้งหมด ๔๖ คน แบ่งเป็น กลุ่มทดลอง

ครั้งที่ ๑ จำนวน ๗ คน (จากผู้ป่วยที่มารับบริการวันที่ ๑ มิ.ย. ๕๕) กลุ่มทดลองครั้งที่ ๒ จำนวน ๕ คน (จากผู้

ป่วยที่มารับบริการวันที่ ๘ มิ.ย.๕๖) และกลุ่มทดสอบจริง จำนวน ๓๔ คน (จากผู้ป่วยที่มารับบริการวันที่ ๑๒, ๒๖, 

๒๙ มิ.ย.๕๖ และ ๑๓, ๒๐, ๒๔, ๓๑ ก.ค.๕๖) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการสอนการเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาล

จากปลายนิ้ว การบันทึกระดับน้ำตาล การบันทึกการใช้ยา และการบันทึกการรับประทานอาหาร แล้วให้ผู้ป่วยกลับไป

เจาะเลือดและลงบันทึกที่บ้านนัด ๑ สัปดาห์ เพื่อประเมินและแนะนำเพิ่มเติม แล้วให้ผู้ป่วยกลับไปเจาะเลือดและลง

บันทึกที่บ้านอีก ๑ สัปดาห์ จึงนัดประเมินผล นำข้อมูลที่ได้จากกลุ่มทดลองครั้งที่ ๑ มาวิเคราะห์ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 

แล้วนำมาพัฒนาแบบฟอร์มครั้งที่ ๑ นำแบบฟอร์มที่พัฒนาครั้งที่ ๑ มาใช้กับกลุ่มทดลองกลุ่มที่ ๒ แล้วนำข้อมูลที่ได้

จากกลุ่มทดลองครั้งที่ ๒ มาวิเคราะห์ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ แล้วนำมาพัฒนาแบบฟอร์ม ครั้งที่ ๒ นำแบบฟอร์มที่

พัฒนาครั้งที่ ๒ มาใช้กับกลุ่มทดสอบจริง แล้วนำข้อมูลที่ได้จากกลุ่มทดสอบจริง มาวิเคราะห์ สรุปผล โดยใช้สถิติหา

ค่าร้อยละ ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ผลการศึกษา 

 ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยหรือผู้ดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขต อำเภอวังม่วง สามารถใช้แบบบันทึกการเฝ้า

ระวังระดับน้ำตาลในเลือดได้ถูกต้อง ร้อยละ ๙๘.๗๔ ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก สามารถใช้แบบบันทึกการใช้ยาเบาหวานได้

ถูกต้องร้อยละ ๗๓.๕๓ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ต้องพัฒนากันต่อไป และสามารถใช้แบบบันทึกการรับประทาน

อาหารได้ถูกต้อง ร้อยละ ๘๘.๕๗ ซึ่งอยู่ในระดับดี ต้องพัฒนาอีกเล็กน้อย ผลการศึกษาครั้งนี้สรุปว่า แบบบันทึก

การเฝ้าระวังระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ในส่วนการเจาะและลงผลเลือดสามารถนำไปใช้

เป็นเครื่องมือดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานได้ แต่การลงบันทึกการใช้ยา และการลงบันทึกการรับประทานอาหารโดยเฉพาะ

เรื่องอาหารว่าง ต้องมีการเพิ่มเติมการสื่อสารให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลเข้าใจมากขึ้น หรืออาจปรับปรุงแบบฟอร์มให้บันทึกให้

ง่ายกว่าเดิม 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ 

 ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นปัญหาที่สำคัญในทุกพื้นที่ การใช้แบบบันทึกเพื่อสื่อสาร

ให้ผู้ป่วยได้ทราบถึงปัญหาของตนเอง ที่เป็นปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ โดยเฉพาะเรื่องยาและ

เรื่องอาหารที่มีความสัมพันธ์กับระดับน้ำตาล จะทำให้ผู้ป่วยทราบแนวทางในการควบคุมระดับน้ำตาลของตนเอง 

บทเรียนที่ได้รับ 

 จากการติดตามผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการจำนวน ๓๔ คน ระหว่างเดือน ก.ค. - ต.ค.๒๕๕๕ (๔ เดือน) พบว่า

สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ (ไม่เกิน ๒๐๐mg/dl) อย่างน้อย ๓ ใน ๔ ครั้ง จำนวน ๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ 

๗๐.๕๙ และไม่พบผู้เข้าร่วมโครงการที่เกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน (Hypo-Hyperglycemia)  

 โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้องรัง ที่มีผลต่อชีวิตประจำวันของผู้ป่วยอย่างมาก ผู้ป่วยกลุ่มนี้นอกจากการใช้กำลังใจ

อย่างมาก ความอดทนอย่างสูงในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลตนเองแล้วจำเป็น ต้องมีการสื่อสารทั้งสองทาง

เพื่อปรับกระบวนการดูแลให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ป่วยแต่ละคน จึงจะสามารถลดหรือป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ 

ได้อย่างยั่งยืน 
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ผลสัมฤทธิ์การดูแลรักษาผู้ป่วยในคลินิกโรคหืดแบบง่าย  
โรงพยาบาลดอนพุด ปี 2555 

 

กนกศักดิ์ วงศ์เป็ง, อภิชา บริพันธ์, พิริยะ จินตนาพาการ 

 

โรงพยาบาลดอนพุด จ.สระบุร ี

 
ที่มา 

 การจัดตั้งคลินิกโรคหืดแบบง่ายตาม โรงพยาบาลชุมชนนั้น เป็นการทำให้แนวทางการรักษา โรคหืดง่ายขึ้น 

ซึ่งเป็นระบบที่จะทำให้แพทย์ใช้เวลาน้อยลงในการดูแลผู้ป่วย มีการให้ความรู้เรื่องโรคหืดรวมทั้งแนวทางการรักษาโรค

ความรู้เรื่องยาและวิธีการใช้ยาพ่นชนิดต่างๆ แก่ผู้ป่วยทำให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น โรงพยาบาล

ดอนพุดตั้งคลินิกโรคหืดมาได้ระยะหนึ่งแล้ว คณะทำงานคลินิกโรคหอบหืดต้องการทราบผลสัมฤทธิ์ ที่เกิดขึ้นจากการ

ดำเนนิงานทีผ่า่นมาของคลนิกิโรคหดืในป ี2555 เพือ่การพฒันาระบบการใหบ้รกิารคลนิกิโรคหดืใหม้ปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้ 

วตัถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นของการดำเนินงานคลินิกโรคหืดแบบง่าย ในโรงพยาบาลดอนพุด ในปี 2555 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษานี้เป็นการวิจัยแบบพรรณนา (Descriptive statistics) ในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหืดที่ขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้ป่วยในคลินิกโรคหืดแบบง่ายโรงพยาบาลดอนพุดและมารับการรักษาต่อเนื่องตามนัด 3 ครั้งในปี 2555 

ใช้ข้อมูลทุติภูมิจากแบบบันทึกประวัติผู้ป่วยและแบบบันทึกผลการรักษาโรคหืดในคลินิกโรคหืด ผลสัมฤทธิ์ที่ศึกษานั้น

ประกอบไปด้วย อัตราการรับผู้ป่วยในซ้ำใน 28 วัน (Re-admitted) อัตราการรับผู้ป่วยนอกที่มารักษาภายใน 48 ชั่วโมง 

(Re-visited) และผลการควบคุมโรคหืดของผู้ป่วยโรคหืด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ค่าเฉลี่ยร้อยละ และ

วเิคราะหค์วามแตกตา่งของระดับการควบคุมโรคหืดระหว่างการมารับบริการทั้ง 3 ครั้งด้วยสถิติ Chi-Square 

ผลการศึกษา 

 จากการติดตามผู้เข้าร่วมรักษาภายใต้คลินิกโรคหืดแบบง่าย โรงพยาบาลดอนพุด ในช่วงปี 2555 มีผู้ป่วยเข้า

รับการรักษาครบสามครั้งทั้งหมด จำนวน 45 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.7 เพศหญิง รอ้ยละ 57.8 อยูใ่นกลุม่วยัแรงงาน 

อายเุฉลีย่ 41.8 ป ี(SD = 22.58) สว่นใหญเ่ปน็หดืมามากกวา่ 10 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 35.6 มีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่

เป็นโรคหืดเท่ากับ 8.02 ปี (SD = 8.31 ปี) ในช่วง 12 เดือนก่อนเข้าคลินิกร้อยละ 75.6 ไม่เคยนอนรักษาใน       

โรงพยาบาล และพบว่าร้อยละ 51.1 ก่อนเข้ารักษาในคลินิกโรคหืดแบบง่าย มีอาการหอบจนต้องพ่นยาในช่วง 12 

เดือนที่ผ่านมา จากการศึกษาในปี 2555 ไม่พบผู้ป่วยในที่มารับการรักษาซ้ำใน 28 วัน (Re-admitted) และไม่มีการรับ  

ผู้ป่วยนอกที่มารักษาซ้ำภายใน 48 ชั่วโมง (Re-visited) จากการติดตามอาการไอ หายใจไม่อิ่ม หรือหายใจมีเสียงดังวี๊ด

ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงกลางวันจำนวน 3 ครั้งพบว่า ทุกครั้งของการติดตามพบว่าผู้ที่ไม่มีอาการ ดังกล่าว

มีสัดส่วนสูงขึ้นตามลำดับ คิดเป็นร้อยละ 57.8 , 77.8 และ ร้อยละ 88.9 ตามลำดับ ผลการติดตามอาการไอ หายใจ

ไม่อิ่ม หรือหายใจมีเสียงดังวี๊ด ในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ในช่วงกลางคืนจำนวน 3 ครัง้ พบวา่ทกุครัง้ของการ

ตดิตามพบวา่สว่นใหญไ่มม่อีาการดงักลา่วคดิเปน็รอ้ยละ 55.6 ,75.6 และ 77.3 ตามลำดับ 
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 ผลการติดตามการใช้ยาบรรเทาอาการหอบในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวน 3 ครั้งพบว่าทกุครัง้ของการ

ติดตามพบว่าสัดส่วนของผู้ที่ไม่ต้องใช้ยารักษาโรคหอบเลยสูงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 51.1, 68.9 และ 73.3 ตามลำดับ

นอกจากนั้นพบว่าสัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีหอบมากจนต้องไปรับการรักษาฉุกเฉินที่ห้องฉุกเฉินที่คลินิกมี

จำนวนลดลง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 13.3 , 4.4 และ 2.2 ตามลำดับ  ในการศึกษานี้สามารถวิเคราะห์ผลการรักษาผลการ

ควบคุมโรคหืดได้ 44 ราย จากการติดตามผู้เข้าร่วมคลินิกโรคหืดแบบง่ายพบผู้ที่ไม่สามารถควบคุมอาการหืดได้ลดลง

จากร้อยละ 15.9 ในการติดตามครั้งที่ 1 เหลือร้อยละ 6.8 ในการติดตามครั้งที่ 2 และ 3 จากการติดตามกลุ่ม

ตัวอย่างในการศึกษานี้ทั้งสามครั้งไม่พบความแต่งต่างทางสถิติของการควบคุมอาการหอบได้ (p-value = 0.293)  

การนำผลงานวิจัยไปใช้ในงานประจำ 

 ผลของงานวิจัยนี้สามารถนำใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการบริการคลินิกโรคหอบหืดอย่างง่ายของ   

โรงพยาบาลดอนพุด ซึ่งส่งผลให้คนไข้ได้รับการบริการทีมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

บทเรียนที่ได้รับ 

 ผลสัมฤทธิ์ทางด้านบวกที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งคลินิกโรคหืดแบบง่ายในโรงพยาบาลดอนพุด คือช่วยให้ไม่เกิด 

การรบัผูป้ว่ยในซำ้ภายใน 28 วนั (Re-admitted) และรบัผูป้ว่ยนอกทีม่ารกัษาซำ้ภายใน 48 ชัว่โมง (Re-visited) นอกจาก 

นั้นแล้ว ยังช่วยให้ ผลการควบคุมโรคหืดดีขึ้น ทั้งในด้านการควบคุมอาการไอ หายใจไม่อิ่ม หรือหายใจมีเสียงดังวี๊ดใน

ช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งในช่วงกลางวันและช่วงกลางคืน สัดส่วนของผู้ที่ไม่ต้องใช้ยาโรคหืดควบคุมอาการเลยที่    

สูงขึ้น การเข้าไปรักษาฉุกเฉินที่ลดลง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 โรคหืดเป็นโรคเรื้อรังที่สามารถให้การรักษาและควบคุมอาการของโรคอย่างมีประสิทธิภาพได้ ด้วยความร่วม

มือกันทั้งด้านผู้ให้บริการและผู้รับบริการเอง โดยตามแนวทางของคลินิกโรคหืดอย่างง่ายซึ่งสามารถดำเนินการได้ใน  

โรงพยาบาลชุมชนทางด้านทีมผู้ให้การรักษาต้องมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการดูแลรักษาโรคหืดที่ถูกต้องเหมาะสม 

และมีการจัดระบบการให้บริการที่ง่ายต่อการปฏิบัติงานทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ มีการซักประวัติ วัดสมรรถภาพ

ปอด ประเมินความรุนแรงของโรค การสอนใช้ยาอย่างถูกวิธีและการให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย  

การได้รับการสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร 

 งานวิจัยนี้เป็นการนำข้อมูลที่มีอยู่ในงานประจำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนางานประจำที่ทำอยู่ต้องอาศัย

ความร่วมมือในการสนับข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบซึ่งตลอดการศึกษาวิจัยนี้ได้รับความร่วม

มือและการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี อีกทั้งตลอดการศึกษาวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารองค์กรใน

การพัฒนางานทุกขั้นตอน 
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ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิตของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
ในสถานพยาบาลลูกข่ายโรงพยาบาลหนองแค จังหวัดสระบุร ี

       

 คณิตา จันทวาส*, ขวัญหทัย  ไผทศิริพัฒน์, ชนากาญจน์  จันทรานุสิทธิ์ 

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวลอย โรงพยาบาลหนองแค*  

 
ที่มา 

 จากการสำรวจประชากรในอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ในปี 2555 พบว่ามีประชากรทัง้หมด 93,184 คน 

มปีระชากรอาย ุ 15 ปขีึน้ไป จำนวน 74,558 คน พบกลุม่เสีย่งโรคความดนัโลหติสงู จำนวน 19,268 ราย คิดเป็น   

ร้อยละ 25.84 มีผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงขึ้นทะเบียนรายใหม่ จำนวน 4,927 คน คิดเป็นร้อยละ 6.61 ในตำบล

บัวลอย มีประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป จำนวน 2,419 คน ได้รับการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 

1,690 คน คิดเป็นร้อยละ 69.86 พบกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 670 คน คิดเป็นร้อยละ 39.64 และกลุ่มเสี่ยงป่วย

เป็นโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ 31.24 ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทั้งที่มีการจัดทำโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อเนื่อง    

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงต้องการทราบถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูง โดยใช้ 3 อ. 2 ส. เป็นกรอบในการศึกษา

ครั้งนี้ 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความดันโลหิตของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในสถานพยาบาล

ลูกข่าย โรงพยาบาลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 วิจัยเชิงสำรวจ เก็บข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ ในกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ตำบล

บัวลอย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จำนวน 102 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์หาความสัมพันธ์โดยใช้สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

ผลการศึกษา 

 ข้อมูลส่วนบุคคลส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.59  อายุเฉลี่ยกลุ่มเสี่ยง 51.5 ปี เรียนจบชั้น ป.4 รายได้

เฉลี่ย 6,000 บาทต่อเดือน อาชีพแม่บ้าน-งานบ้าน มีญาติสายตรงเป็นความดันโลหิตสูงร้อยละ 35.29 ป่วยเป็นโรค   

ไขมันในเลือดสูงร้อยละ 10.78 ดัชนีมวลกายเกินร้อยละ 6.86 ภาวะอ้วน  ร้อยละ 37.25 กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตสูง 

SBP>120 – 139 mmHg  ร้อยละ 26.47 SBP>140 mmHg ร้อยละ 23.53 DBP>80-90mmHg ร้อยละ 26.47 และ 

DBP>90 ร้อยละ 45.10 และยังพบว่า อายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับ SBP อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p<0.05   

(r = 0.327) ระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์ เชิงลบกับระดับ SBP อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p<0.05 (r = -0.261) 

โรคประจำตัว พบว่าภาวะเจ็บป่วยด้วยโรคหัวใจมีความสัมพันธ์ทางลบกับระดับ SBP อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p<

0.05 (r = -0.288) ดัชนีมวลกายมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับ DBP อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ p<0.05 (r = 

0.240) ด้านพฤติกรรมการบริโภค ส่วนใหญ่ชอบรับประทานอาหารรสหวานจัด เช่น ปรุงอาหารแล้วเติมรสให้หวานมี
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คะแนนเฉลี่ย = 3 (SD = 1.02) รองลงมาเป็นการบริโภคของหวานที่ทำจากแป้งและกะทิมีคะแนนเฉลี่ย = 2.74 (SD 

= 0.63) และการบริโภคผลไม้หวานมากมีคะแนนเฉลี่ย = 2.71 (SD=0.68) การบริโภคอาหารหลากหลายไม่ซ้ำกัน ครบ 

5 หมู่ มีความสัมพันธ์ทางลบกับระดับ SBP อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P<0.05 (r = -0.195) การดื่มน้ำไม่ต่ำกว่าวันละ 

8 แก้วมีความสัมพันธ์ทางลบกับระดับ SBP อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P<0.05 (r = -.203) ด้านพฤติกรรมการออก

กำลังกาย พบว่าไม่ออกกำลังกายถึงร้อยละ 72.55 การมีพฤติกรรมการออกกำลังกายไม่มีความสัมพันธ์กับระดับ

ความดันโลหิตของกลุ่มเสี่ยง การจัดการด้านอารมณ์ พบว่าสุขภาพจิตต่ำกว่าคนปกติร้อยละ 25.49 และยังพบ

ว่าการเบื่อหน่ายท้อแท้กับการดำเนินชีวิตมีความสัมพันธ์ทางลบกับระดับ SBP อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P<0.05     

(r = -.200) พบกลุ่มเสี่ยงมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ร้อยละ 11.76 และพฤติกรรม สูบบุหรี่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับ

SBP อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P<0.05 (r = .236) และระยะเวลาการสูบบุหรี่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับ SBP 

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ P<0.05 (r = .223) นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมการดื่มสุราร้อยละ 29.41 แต่ไม่มีความ

สัมพันธ์กับระดับความดันโลหิตของกลุ่มเสี่ยง 

การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจำ 

 1. นำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ควรดูแลพิเศษในกลุ่มเพศหญิง อายุ 

40 – 60 ปี เป็นโรคหัวใจ และมีภาวะดัชนีมวลกายเกินและภาวะอ้วน 

 2. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ควรเน้นให้บริโภคอาหารหลากหลายไม่ซ้ำกันให้ครบ 5 หมู่ และ

ดื่มน้ำไม่ต่ำกว่าวันละ 8 แก้ว 

 3. ให้ความสำคัญกับการจัดการอารมณ์เรื่องการเบื่อหน่าย ท้อแท้กับการดำเนินชีวิต 

 4. ให้เลิกสูบบุหรี่โดยเด็ดขาด 

บทเรียนที่ได้รับ 

 จากการนำผลการศึกษามาใช้ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงพบว่าสามารถลด

ระดับความดันโลหิตในกลุ่มเสี่ยงได้ ในปี 2556 มีกลุ่มเสี่ยงป่วยเป็นความดันโลหิตสูง ร้อยละ 12.5 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ควรศึกษาข้อมูลให้ครอบคลุมทั้ง 3 อ. 2 ส. และ

วางแผนร่วมกับผู้รับบริการเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงและเพิ่มพฤติกรรมดีอย่างเหมาะสม 

การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน/องค์กร 

 นโยบายการพัฒนางาน R2R การสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

สระบุรี และ คปสอ.หนองแค 
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ผลของการให้ความรู้ด้านสุขภาพต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน 
ในช่วงเดือนรอมฎอนของผู้ป่วยชาวไทยมุสลิมที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 

 

ปรียาภรณ์  สวัสดิ์ศรี, เนาวรัตน์  อาหมัด 

 

โรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

 
ที่มาและความสำคัญของปัญหา  

 การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเป็นหนึ่งในห้าหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ที่ต้องละเว้นจากการรับประทาน

อาหาร การดื่ม ตั้งแต่รุ่งอรุณจนกระทั่งตะวันลับขอบฟ้า รวมระยะเวลาในการถือศีลอดโดยประมาณ 13 ชั่วโมงต่อวัน 

นาน 1 เดือน จากหลักปฏิบัติที่เคร่งครัดดังกล่าวอาจส่งผลต่อภาวะสุขภาพของผู้ป่วยมุสลิมที่เป็นโรคเบาหวาน จาก

การศึกษาพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือด ในช่วงเดือนรอมฎอนของผู้ป่วยชาว

ไทยมุสลิมที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 (ปรียาภรณ์ สวัสดิ์ศรี, 2555) พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ 

ร้อยละ 34.7 และเกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงร้อยละ 16.3 โดยพบว่าร้อยละ 70.3 ไม่เคยได้รับความรู้และคำ

แนะนำเรื่องการรับประทานอาหารและการใช้ยาช่วงถือศีลอดเลย โดยที่ร้อยละ 78.9 มีการปฏิบัติพฤติกรรมการรับ

ประทานอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นบางครั้ง (Mean = 55.19, S.D. = 8.09) ส่วนการปฏิบัติพฤติกรรม

การใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดพบว่า มีกลุ่มตัวอย่างจำนวนน้อยมากที่สามารถปรับเปลี่ยนเวลาในการรับประทาน

ยาและขนาดของยาได้อย่างถูกต้อง และมีผู้ที่ไม่รับประทานยาเลย ร้อยละ 0.8 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศึกษาผลของการให้ความรู้ด้านสุขภาพต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันของโรคเบาหวาน พฤติกรรม

การรับประทานอาหารและพฤติกรรมการใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดในช่วงเดือนรอมฎอน ของผู้ป่วยชาวไทยมุสลิมที่

เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi experimental research) แบบ Nonequivalent control group 

pretest - posttest design ประชากรที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยชาวไทยมุสลิมที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่รับบริการในคลินิกเบา

หวาน รพ. องครักษ์ คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ power analysis ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มละ 26 ราย แต่

เพื่อป้องกันการสูญหายของกลุ่มตัวอย่างในระหว่างการทดลอง จึงเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างอีกร้อยละ 20 ได้ขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 30 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ

กลุ่มทดลองได้รับการให้ความรู้ด้านสุขภาพ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย คู่มือประกอบการให้ความรู้เรื่องการรับ

ประทานอาหาร และการปรับเปลี่ยนการรับประทานยาลดระดับน้ำตาลในเลือด สำหรับผู้ป่วยมุสลิมที่เป็นเบาหวานใน

เดือนรอมฎอน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ McNemar, Chi-square, t-test, Wilcoxon 

signs ranks test และ Mann-Whitney U test 
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ผลการศึกษา 

 พบว่า  

 1) การเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันจากโรคเบาหวานของกลุ่มที่ได้รับความรู้ ภายหลังการทดลองน้อยกว่า

ก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) และน้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = .001)  

 2) การปฏิบัติพฤติกรรมการรับประทานอาหารเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของกลุ่มที่ได้รับความรู้   

ภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) แต่สูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างไม่มีนัย

สำคัญทางสถิติ  

 3) การปฏิบัติพฤติกรรมการใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดอย่างถูกต้องของกลุ่มที่ได้รับความรู้ ภายหลังการ

ทดลองสูงกว่าก่อนทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .001) และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ     

(p < .001) 

การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 1) จากผลการวิจัยได้ถูกกำหนดระบบงานของแผนปฏิบัติการในแผนกลยุทธ์ 5 ปี ของโรงพยาบาล โดย

กำหนดให้คลินิกเบาหวานประสานกับงานเภสัชกรรมชุมชนจัดการให้ความรู้เรื่องดังกล่าว ก่อนเข้าสู่เดือนรอมฎอนเป็น

ประจำทุกปี  

 2) ขยายการให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพในช่วงเดือนรอมฎอน ดังกล่าว ไปสู่รพ.สต.เครือข่าย รพ. 

องครักษ์ 

บทเรียนที่ได้รับ  

 1) การให้ความรู้ทางสุขภาพเป็นวิธีการอย่างง่าย แต่เนื้อหาความรู้ที่นำเสนอแก่กลุ่มตัวอย่างตรงกับความ

ต้องการที่จะรับรู้ข้อมูลและความรู้สึกนึกคิด จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 2) พฤติกรรมการรับประทานอาหารในช่วงเดือนรอมฎอน เกี่ยวข้องกับมุมมองความคิดในการถือศีลอด

ความเคร่งครัดในการปฏิบัติ ความสามารถในการควบคุมอาหารของผู้ป่วยแต่ละรายความชอบหรือไม่ชอบโดยส่วนตัว  

 3)  ผู้ป่วยบางรายยังให้ความสำคัญในการรับประทานยามากกว่าการควบคุมอาหาร  

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 1) ความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะทำความเข้าใจในบริบทของหลักปฏิบัติในศาสนาอิสลามซึ่งมีผลต่อ

พฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยมุสลิมที่เป็นเบาหวาน  

 2) ความต้องการแก้ไขปัญหาทางคลินิกโดยอาศัยการทดลองเพื่อเป็นกลวิธีในการลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน

เฉียบพลัน เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารและการใช้ยาลดระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยมุสลิมที่

เป็นเบาหวาน  

 3)  รวมทั้งการตอบโจทย์เรื่อง SHA ของ โรงพยาบาล   

การสนับสนุนที่ได้รับ 

 การสนับสนุนและเอื้ออำนวยจากผู้อำนวยการโรงพยาบาล หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล และอิสลามมิกชนทุก

ท่านในโรงพยาบาล ในการจัดระบบบริการและจัดกิจกรรมในการดูแลผู้ป่วยมุสลิม 
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ศึกษาการตรวจหาพยาธิโปรโตซัวและพยาธิโปรโตซัวฉวยโอกาสจากอุจจาระ 
ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ด้วย Simple Smear Technique,  

Formalin Ethyl Acetate Concentration Technique  

และ Parasep®Faecal Parasite Concentration Technique 

 

ภาวิตา สุวรรณวัฒนะ 

 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ สถาบันบำราศนราดูร 

 
ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการตรวจหาพยาธิ โปรโตซัวและพยาธิโปรโตซัวฉวยโอกาสโดยวิธี

ตรวจโดยตรงอย่างง่าย วิธีเข้มข้นชนิดฟอร์มาลินเอธิลอะซีเตท และชุดตรวจอุจจาระสำเร็จรูป Parasep FaecalParasite 

Concentration จากอุจจาระของผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี จำนวนทั้งสิ้น 200 ราย ที่ห้องปฏิบัติการงานจุลทรรศน

ศาสตร์คลินิกและงานจุลชีววิทยาคลินิก สถาบันบำราศนราดูร ผลการวิจัยพบว่าการตรวจในงานจุลทรรศนศาสตร์

คลินิกโดยวิธีดูแบบสดและย้อมสีไอโอดีนตรวจดูด้วยกล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 400 เท่า พบพยาธิโปรโตซัวและ

พยาธิโปรโตซัวฉวยโอกาสจากชุดตรวจสำเร็จรูป Parasep คิดเป็นร้อยละ 10.5 สูงกว่าวิธีตรวจโดยตรงอย่างง่ายและวิธี

เข้มข้นฟอร์มาลิน เอธิลอะซีเตท คิดเป็นร้อยละ 8.0 และ 4.0 ตามลำดับ ผลการตรวจงานจุลชีววิทยาคลินิกด้วย

กล้องจุลทรรศน์กำลังขยาย 1000 เท่า จากสเมียร์อุจจาระที่ย้อมด้วยสี modifiedZiehl-Neelsenพบพยาธิโปรโตซัวและ

พยาธิโปรโตซัวฉวยโอกาสจากชุดตรวจสำเร็จรูป Parasep ใกล้เคียงกับวิธีตรวจโดยตรงอย่างง่ายและสูงกว่าวิธีเข้มข้น

ฟอร์มาลิน เอธิลอะซีเตท คิดเป็นร้อยละ 10.0, 10.5 และ 7.0 ตามลำดับ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าชุดตรวจ

สำเร็จรูป Parasep สามารถนำมาปรับใช้ในการตรวจอุจจาระเพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจพบพยาธิและโปรโตซัวได้ดีในงาน

จุลทรรศนศาสตร์คลินิกแต่สำหรับงานจุลชีววิทยาคลินิกไม่พบความแตกต่างของผลการตรวจเมื่อเทียบกับวิธีเดิมและ

เพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในการตรวจพยาธิโปรโตซัวและพยาธิโปรโตซัวฉวยโอกาสให้

ครอบคลุมทั้งพยาธิโปรโตซัวที่มีขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ควรตรวจอุจจาระแบบวิธีตรวจโดยตรงอย่างง่าย คู่กับชุด

ตรวจสำเร็จรูป Parasep   และวิธีย้อมด้วยสี modifiedZiehl-Neelsen 

 ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีคือการติดเชื้อพยาธิโปรโตซัวฉวยโอกาสเช่น Strongyloidess 

tercoralis, Isospora belli, Entamoebahistolytica, Giardia lamblia, Cryptosporidium species เป็นต้นซึ่งผู้ป่วยติดเชื้อเอช

ไอวีหรือผู้ป่วยเอดส์ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะลดลงเป็นผลทำให้ติดเชื้อโปรโตซัวฉวยโอกาสของระบบทางเดินอาหาร

เกิดอาการท้องร่วงรุนแรง ถ่ายบ่อย ถ่ายมีมูกเลือดปน ทำให้ร่างกายอ่อนแอขาดสารอาหารส่งผลให้ความสามารถใน

การป้องกันโรคลดลงจึงทำให้เกิดโรคติดเชื้อฉวยโอกาสชนิดอื่นๆ ตามมาได้ง่าย 

 วิธีมาตรฐานที่ใช้เตรียมอุจจาระในการตรวจวิเคราะห์หาพยาธิและโปรโตซัวคือ Formalin-Ethyl Acetate 

Concentration Technique แต่เป็นวิธีตรวจที่มีหลายขั้นตอน ยุ่งยาก ใช้เวลานานและมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

จึงมักไม่นิยมนำมาตรวจวิเคราะห์ในงานประจำวัน ในปัจจุบันมีชุดสำเร็จรูปสำหรับตรวจหาพยาธิและโปรโตซัวยี่ห้อ 

Parasep  Faecal Parasite Concentration Technique ซึ่งใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดโอกาสการสัมผัสและการสูดดม
สารเคมีของผู้ตรวจวิเคราะห์  

® 

® 

® 

® 

® 

® 
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 ดังนั้นจึงศึกษาทดลองเปรียบเทียบวิธีการตรวจหาพยาธิ โปรโตซัวและพยาธิโปรโตซัวฉวยโอกาสจากอุจจาระ  

ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีระหว่างวิธีเดิมคือตรวจโดยตรงอย่างง่าย (Simple Smear Technique) กับวิธีเข้มข้นชนิดฟอร์มาลิน 

เอธิลอะซีเตท(Formalin Ethyl Acetate Concentration Technique) และชุดตรวจอุจจาระสำเร็จรูป Parasep Faecal 
Parasite Concentration (Parasep Faecal Parasite Concentration Technique) เพื่อหาวิธีการตรวจที่ง่ายสะดวก รวดเร็ว
ปลอดภัยแก่ผู้ตรวจวิเคราะห์และเพิ่มโอกาสการตรวจพบพยาธิ โปรโตซัวและพยาธิโปรโตซัวฉวยโอกาสซึ่งจะเป็นข้อมูล

ที่สำคัญสำหรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเปรียบเทียบวิธีการตรวจหาพยาธิ โปรโตซัวและพยาธิ โปรโตซัวฉวยโอกาสจากอุจจาระผู้ป่วยที่ติดเชื้อ

เอชไอวีด้วย Simple Smear Technique, Formalin Ethyl Acetate Concentration Technique และ Parasep Faecal 
Parasite Concentration Technique 

ระเบียบวิจัย 

 วัสดุและวิธีการศึกษา 

 1. ประชากรศึกษาและขนาดตัวอย่างใช้อุจจาระผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีจากหอผู้ป่วยเอชไอวี ที่เหลือจากงาน

ตรวจวิเคราะห์ ประจำวันงานจุลทรรศนศาสตร์คลินิกและงานจุลชีววิทยาจำนวน 200 ราย 

 2. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย  

  2.1 เปรียบเทียบวิธีตรวจหาพยาธิ โปรโตซัวและพยาธิ โปรโตซัวฉวยโอกาสใช้อุจจาระผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอช

ไอวีที่เหลือจากงานประจำงานจุลทรรศนศาสตร์คลินิกงานจุลชีววิทยาคลินิกแบ่งใส่กระป๋องเปล่าที่แห้งสะอาดมา

ประมาณครึ่งกระป๋อง (50 ml หรือ 20-30 กรัม) โดยกำหนด code specimen เป็นหมายเลขตั้งแต่ 001 ถึง 200 แบ่ง

ไปทำการทดสอบด้วยวิธี Simple Smear วิธี Formalin Ethyl Acetate Concentration Technique (FECT) และวิธี 

Parasep  Faecal Parasite Concentration Technique 

  2.2 เตรียม smear อุจจาระด้วยวิธี Simple Smear 1 แผ่น และจากตะกอนอุจจาระจากวิธี Formalin 

Ethyl Acetate Concentration Technique 1 แผ่น และ Parasep  Faecal Parasite Concentration Technique 1 แผ่น
ขนาด 2 x 3 ซม.และย้อมด้วย modified Ziehl-Neelsen stain ตรวจหาพยาธิและ  โปรโตซัว ด้วยกล้องจุลทรรศน์

กำลังขยาย 1000 เท่า  

  2.3 กำหนดเจ้าหน้าที่แบ่งและเตรียมสิ่งส่งตรวจ 1 คน นักเทคนิคการแพทย์งานจุลชีววิทยาคลินิกและ

งานโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์คลินิกงานละ 3 คน ตรวจวิเคราะห์หาพยาธิและโปรโตซัวด้วยกล้องจุลทรรศน์ 

โดยทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์และตรวจวิเคราะห์ในงานประจำผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษาที่มี

คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

  2.4 บันทึกผลการตรวจพบพยาธิโปรโตซัวและพยาธิโปรโตซัวฉวยโอกาสโดยแยกเป็นแต่ละวิธีการทดสอบ 

  2.5 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบร้อยละของการตรวจพบพยาธิโปรโตซัวและพยาธิโปรโตซัวฉวย

โอกาสด้วย 3 วิธี ได้แก่วิธี Simple Smear, Formalin Ethyl Acetate Concentration และ Parasep  Faecal Parasite 
Concentration 

 3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

  เปรียบเทียบร้อยละการตรวจพบพยาธิ โปรโตซัว ด้วย 3 วิธี ได้แก่วิธี Simple Smear, Formalin Ethyl 

Acetate Concentration Technique และ Parasep  Faecal Parasite Concentration Technique 

® 
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ผลการศึกษา 

 ผลการทดลองพบว่าการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการงานจุลทรรศนศาสตร์คลินิกตรวจพบพยาธิโปรโตซัว

และโปรโตซัวฉวยโอกาสจาก Simple Smear Technique, Formalin Ethyl Acetate Concentration Technique และ 

Parasep Faecal Parasite Concentration คิดเป็นร้อยละ 8 (16/200), 4 (8/200) และ 10.5 (21/200) ตามลำดับ แบ่ง

เป็นพบ Strongyloidesstercoralislarva ร้อยละ 3 (6/200), 2 (4/200) และ 3.5(7/200) Hook worm egg พบร้อยละ 0.5 

(1/200), 0.5 (1/200) และ 0.5 (1/200) Opisthorchisviverriniegg พบร้อยละ 1 (2/200), 0.5 (1/200) และ 1(2/200) 

Entamoeba coli พบร้อยละ 0.5 (1/200), 0 (0/200) และ 0.5 (1/200) Giardia lambliacyst พบร้อยละ 1 (2/200), 1   

(2/200) และ 1(2/200) Isospora belli oocyst พบร้อยละ 2 (4/200), 0 (0/200) และ 2 (4/200) Cyclosporaoocyst พบ

ร้อยละ 0 (0/200), 0 (0/200) และ 0(0/200)และ Cryptosporidiumoocyst พบร้อยละ 0 (0/200), 0(0/200) และ 2(4/200) 

 ผลการตรวจงานจุลชีววิทยาคลินิกพบพยาธิโปรโตซัวและโปรโตซัวฉวยโอกาสจาก Simple Smear Technique, 

Formalin Ethyl Acetate Concentration Technique และ Parasep  Faecal Parasite Concentrationคิดเป็นร้อยละ 10.5 
(21/200), 7 (14/200) และ 10 (20/200) ตามลำดับ โดยแบ่งเป็นพบ Strongyloidesstercoralislarva ร้อยละ 1(2/200), 0.5 

(1/200) และ 1(2/200) Isospora belli oocyst พบร้อยละ 1.5(3/200), 0.5 (1/200) และ 1(2/200) Cyclosporaoocyst พบ

ร้อยละ 1 (2/200), 1 (2/200) และ 1(2/200)และ Cryptosporidiumoocyst พบร้อยละ 7 (14/200), 5 (10/200) และ   

7(14/200) และไม่สามารถตรวจพบ Hook worm eggOpisthorchisviverrini eggEntamoeba coli และ Giardia lambliacyst 

 

การนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน 

 จากผลการศึกษาการตรวจพบพยาธิลำไส้และโปรโตซัวฉวยโอกาสพบว่าวิธี Parasep Faecal Parasite 

Concentration Technique ร้อยละการตรวจพบพยาธิลำไส้และโปรโตซัวฉวยโอกาสมากกว่าวิธี Simple Smearและวิธี 

Formalin Ethyl Acetate Concentration Technique ทั้งนี้การพัฒนางานเพื่อเพิ่มโอกาสการตรวจพบพยาธิลำไส้และโปร

โตซัวฉวยโอกาสในการตรวจวิเคราะห์ประจำวันควรนำขั้นตอนการเตรียมอุจจาระแบบวิธีเข้มข้น Parasep Faecal 

Parasite Concentration Technique มาใช้ควบคู่ในการตรวจร่วมกับวิธีเดิมคือ Simple Smear ในการตรวจหาโปรโตซัว

ด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการในการรายงานผลการตรวจหาพยาธิลำไส้

และโปรโตซัวฉวยโอกาสทั้งในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยการรักษาผู้ป่วยที่

ติดเชื้อพยาธิลำไส้และโปรโตซัว ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้องมากขึ้น 

บทเรียนที่ได้รับ 

 - การศึกษาวิจัยนี้ต้องใช้ขั้นตอนและวิธีการทดลองหลายขั้นตอน ยุ่งยากและหลายวิธีซึ่งต้องใช้เวลาในการ

ศึกษาทดลอง 

 - การศึกษาวิจัยนี้ทดลองในตัวอย่างอุจจาระผู้ติดเชื้อเอชไอวีซึ่งผู้ทดลองต้องใช้ความระวังการติดเชื้อและ

การแพร่กระจายของเชื้อ 

 - ปัจจุบันโอกาสการตรวจพบพยาธิและโปรโตซัวในผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีน้อยเนื่องจากการให้การรักษาผู้ป่วย  

ดังกล่าวดีขึ้น ทำให้ผู้วิจัยต้องใช้ตัวอย่างอุจจาระจำนวนหลายรายมากขึ้นส่งผลให้การทดลองต้องใช้ระยะเวลาในการ

เก็บข้อมูลนานมากขึ้น 

® 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ความร่วมมือในการทำงานและให้การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ 

การสนับสนุนที่ได้รับ 

 บริษัทกรุงเทพอินเตอร์โปรดักซ์ที่ให้การสนับสนุนชุดน้ำยาตรวจ Parasep Faecal Parasite Concentration เพื่อ
ใช้ในการศึกษาวิจัย 

 

® 
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