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บทน า
การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis) เป็นการตรวจร่างกายพื้นฐานที่มีความส าคัญทางการแพทย์ ซึ่ง

รวมถึงการตรวจวิเคราะห์และรายงานตะกอนปัสสาวะ  (ชัยรัตน์, 2558; Cavanaugh, C., & 
Perazella, M. A. , 2019; Oyaert, 2019) และในปี พ.ศ 2553 สภาเทคนิคการแพทย์ได้จัดท าเกณฑ์
มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะขึ้นมาในรูปแบบไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิก เพื่อใช้ในการ
อ้างอิงในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการจุลทรรศนศาสตร์คลินิก และได้น ามาใช้ในการเรียนการสอน
รายวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก แต่เนื่องจากเกิดความยุ่งยากในการเปิดหาข้อมูลและศึกษาท าความ
เข้าใจ ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาแอปพลิเคชัน“เกณฑ์มาตรฐานการตรวจ
วิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ” โดยใช้โปรแกรม thunkable (Joy, 2018; Syah, D. H., Muda, I., & 
Bakar, E. A., 2021) โดยสามารถเปิดใช้ได้ง่าย รวดเร็ว และมีการค านวณค่าเฉลี่ยตะกอนปัสสาวะ
บอกช่วงการรายงานตะกอนปัสสาวะ เพื่อความถูกต้องในการวินิจฉัยมากขึ้น ลดระยะเวลาในการ
จ าแนกชนิดของตะกอนปัสสาวะ และสามารถรายงานผลการตรวจตะกอนปัสสาวะได้ตรงตามเกณฑ์
ของสภาเทคนิคการแพทย์ที่ได้ก าหนดไว้
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กลุ่มตัวอย่าง :
นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ได้ท าการลงทะเบียนในรายวิชา

จุลทรรศนศาสตร์คลินิก ปีการศึกษา 2563 จ านวน 92 ราย

กำรพัฒนำแอปพลิเคชัน :
ใช้โปรแกรมส าหรับการเขียนโค้ดและออกแบบแอปพลิเคชัน Thunkable ซึ่งรูปแบบการเขียนโปรแกรม

เป็นแบบ Visual Programming Language ใช้หลักการต่อชุดค าสั่งแบบเลโก้ สามารถสร้างแอปพลิเคชันได้
จากเว็บไซต์ https://thunkable.com

การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ:
ได้รับประเมินความถูกต้องของเนื้อหาในแอปพลิเคชั่น โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา และการใช้งานของ

แอปพลิเคชั่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อ แล้วด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามค าแนะน าก่อนน าไปให้กลุ่ม
ตัวอย่างใช้งานและประเมินความพึงพอใจ

การวิเคราะห์ข้อมูล :
สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือการทดสอบ Paired t-test ที่ค่า P-value < 0.05 ด้วยโปรแกรม Microsoft 

Excel 365

เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเกณฑ์มาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะ

แอปพลิเคชัน “Sedinalysis”
แอปพลิเคชันที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมานั้น มีการแสดงผลครบถ้วนตามที่ก าหนด รวมถึงปรับปรุงตาม

ข้อเสนอแนะที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านแอปพลิเคชัน ซึ่งมีตั วอย่างของแอป
พลิเคชันดังแสดงในรูปที่ 1

การประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน
ผลการประเมินความพึงพอใจระหว่างก่อนและหลังการใช้งานแอปพลิเคชัน จากกลุ่มตัวอย่างพบว่าความ

พึงพอใจต่อการใช้งานแอปพลิเคชันมากกว่าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ค่า P-value < 0.05 ในทุกหัวข้อ
การประเมิน (ตารางที่ 1)

ผู้วิจัยสามารถสร้างแอปพลิเคชันที่สามารถใช้งานได้จริง แต่ยังพบข้อจ ากัด บางประการ เช่น ขนาด

หน้าจอของแอปพลิเคชันไม่สามารถแสดงได้เต็มหน้าจอ เนื่องจากขึ้นอยู่กับขนาดของหน้าจออุปกรณ์ที่ใช้ 

โดยเฉพาะอุปกรณ์ระบบแอนดรอยด์ ซึ่งได้ก าหนดกรอบความกว้างส าหรับการแสดงตัวอักษร ท าให้ตัวอักษร 

ไม่ตกขอบหน้าจอในทุกอุปกรณ์ที่เป็นระบบระบบแอนดรอยด์ นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดรูปแบบของตัวอักษรที่มี

จ ากัด ไม่หลากหลายที่รองรับกับโปรแกรม thinkable นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหาและออกแบบ

แอปพลิเคชันได้มีค าแนะน าเพื่อพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ การเพิ่ม search engine เพื่อให้ผู้ใช้งานแอปพลิเค

ชันสามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการ เนื่องจากเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับ server จึงไม่มีปัญหาจาก

การเข้าใช้งานจากผู้ใช้จ านวนมากในเวลาพร้อมกัน แต่ก็เป็นข้อจ ากัดทางด้านข้อมูลที่อยู่ภายในแอปพลิเคชัน

เพื่อไม่ให้มีขนาดใหญ่จนเกินไป ซึ่งอาจท ามห้เกิดปัญหาระหว่างการลงแอปพลิเคชัน หรือระหว่างการใช้งาน

ได้

จากผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจและข้อคิดเห็นของผู้ใช้แอปพลิเคชัน จากกลุ่มตัวอย่างนักศึ กษา

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ลงทะเบียนรายวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก

ในปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 92 ราย โดยก่อนการใช้แอปพลิเคชันผู้วิจัยจะให้กลุ่มตัวอย่างใช้ไฟล์

เอกสารเกณฑ์มาตรฐานการตรวจปัสสาวะ โดยสภาเทคนิคการแพทย์  (ยุพิน, 2558) เป็นการประเมินก่อน

การใช้แอปพลิเคชัน จากนั้นน าแอปพลิเคชัน “Sedinalysis” ให้ใช้และประเมินหลังการใช้แอปพลิเคชัน 

พบว่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในทุก ๆ ด้านหลังการใช้แอปพลิเคชันสูงกว่าการใช้เกณฑ์มาตรฐานการตรวจ

วิเคราะห์ตะกอนปัสสาวะในรูปแบบไฟล์เอกสาร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P - value < 0.05) 

นอกจากนี้ผลการประเมินหลังจากใช้งานด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล และ

ความครอบคลุมการใช้งานจากผู้ใช้งานสูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยส าคัญนั้น แม้ว่าเป็นแหล่งข้ อมูลอ้างอิง

เดียวกับที่น ามาพัฒนาแอปพลิเคชัน อาจเป็นได้ว่ารูปลักษณ์ ความทันสมัย ความยืดหยุ่นในการแก้ไขข้อมูล

ในแอปพลิเคชันมีผลต่อการประเมินในประเด็นดังกล่าว ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิ ด-19 

ท าให้ผู้วิจัยไม่สามารถท าการทดสอบเปรียบเทียบเวลาการรายงานผลตะกอนปัสสาวะระหว่างการใช้เอกสาร

และแอปพลิเคชันได้ ซึ่งผู้วิจัยจะน าไปทดสอบต่อไป ดังนั้นจากการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยคาดว่าแอปพลิชันจะ

สามารถช่วยให้การฝึกปฏิบัติการรายงานผลตะกอนปัสสาวะตามเกณฑ์มาตรฐานได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น

และจะส่งผลให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้สัมฤทธิ์ผลมากขึ้น ซึ่งตอบรับกับเทคโนโลยี และเข้า

กับยุคสมัยในปัจจุบัน  (Khalid, T. B., Chowdhury, M. A., & Faieq, K. A. , 2020)

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจจากนักศึกษา

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8 "งานวิชาการรับใช้สังคม" มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  ครั้งที่ 8
“งานวิชาการรับใช้สังคม” มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

คณะเทคนิคการแพทย์

รูปที่ 1 ตัวอย่างแอปพลิเคชัน “Sedinalysis”

หัวข้อการประเมิน
ก่อนการใช้ หลังการใช้ Pair t-test

( P-value )Mean S.D. Mean S.D.
1. ความน่าสนใจในการใช้งาน 3.65 1.19 4.11 0.90 0.001
2. ความน่าเชื่อถือของข้อมูล 2.72 1.27 4.17 0.85 <0.001
3. ความถูกต้องของข้อมูล 2.80 1.15 4.24 0.84 <0.001
5. ครอบคลุมการใช้งาน 2.66 1.27 4.22 0.82 <0.001
6. การใช้งานง่าย 3.62 1.31 4.26 0.82 <0.001
7. ขนาดตัวอักษรชัดเจน 2.59 1.31 4.24 0.83 <0.001
8. รูปภาพประกอบเหมาะสม 2.65 1.25 4.23 0.84 <0.001
9. สามารถลดระยะเวลาในการรายงานผลได้จริง 2.50 1.33 4.30 0.80 <0.001
10. สามารถให้ค าตอบให้กับผู้ใช้งานได้ 2.68 1.31 4.23 0.81 <0.001

การประเมินโดยรวม 2.88 1.00 4.22 0.72 <0.001


