
 
 

ภาคผนวก  ก 
 

 ผลการวเิคราะหคุณภาพน้ําดานชีวภาพ 

 
 



















 
 

ภาคผนวก  ข 
 

 ผลการวเิคราะหคุณภาพน้ําดานเคมีและโลหะ 

 
 















































 
 

ภาคผนวก  ค 
 

 ผลการตรวจปสสาวะอาสาสมัครกลุมตัวอยาง 

 
 





















































 

 

ภาคผนวก  ง 
 

 ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 

 มาตรฐานคุณภาพน้ําบาดาลที่ใชบริโภคตาม 
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2542) 

 
 



 
 

ภาคผนวก  จ 
 

 แบบสอบถามขอมูลศึกษาบริบทชุมชน 

 
 



 
แบบสํารวจขอมูลพื้นฐานเพื่อประกอบการวิจัย 

เร่ือง  การศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงของการเกดิโรคนิ่วของชมุชน : กรณีศกึษาชุมชน 
อบต.สบเปง  อําเภอแมแตง  จังหวดัเชยีงใหม 

 
 
ตอนที่ 1  ขอมูลท่ัวไปของประชาชน 
 
 1.  เพศ 
           1.  ชาย         2.  หญิง  
 
 2.  บทบาทในครอบครัว 
           1.  หัวหนาครอบครัว             2.  แมบาน          3.  สมาชิกในครอบครัว 
 
 3.  อายุ ..................... ป 
 4.  ระดับการศึกษาสูงสุด 
          1.  ตํ่ากวาประถมศึกษาปที่ 4     2.  ประถมศึกษาปที่ 4 – 6  
  -      3.  มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1 – ม.3)     4.  มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) 
         5.  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)     6.  ประกาศนียบัตรขั้นสูง (อนุปริญญา, ปวส.) 
         7.  ปริญญาตรี       8.  สูงกวาปริญญาตรี   
  
 5.  สถานภาพสมรส 
          1.  โสด       2.  คู (อยูรวมกัน)  
         3.  หมาย/หยา/แยก      4.  อื่นๆ (ระบุ).................................................. 
  
 6.  อาชีพ 
          1.  ไมไดประกอบอาชีพ      2.  เกษตร (ทํานา ทําสวน ทําไร เลี้ยงสัตว เปนตน) 
  -      3.  แมบาน       4.  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
         5.  คาขาย       6.  พนักงานบริษัท/ลูกจาง 
         7.  ปริญญาตรี       8.  สูงกวาปริญญาตรี 
 
 7.  รายไดตอเดือนของครอบครัว ……………………………………………..บาท/เดือน 
 8.  ทานออกกําลังกายหรือไม 
          1.  ออกกําลังกายเปนประจํา (3-5 ครั้ง/สัปดาห)   2.  บางครั้ง (1-2 ครั้ง/สัปดาห) 
  -       3.  นานๆ ครั้ง (1-2 ครั้ง/เดือน)     4.  ไมเคยออกกําลังกาย 



 9.  ทานสูบบุหรี่หรือไม 
          1. สูบบุหรี่เปนประจํา      2.  สูบบุหรี่เปนบางครั้ง 
         3.  เคยสูบบุหรี่แตเลิกแลว..................ป    4.  ไมสูบบุหรี ่
 
 10. ทานดื่มแอลกอฮอลหรือไม 
          1.  ด่ืมเปนประจํา      2.  ดื่มเปนบางครั้ง 
         3.  เคยดื่มแตเลิกแลว.................... ป    4.  ไมดื่ม 
 
ตอนที่ 2  ปจจัยเสี่ยงที่ทําใหเกิดโรคนิ่ว 
 
 11. ทานใชแหลงน้ําใดเพื่อการบริโภค (ตอบไดหลายขอ) 
          1.  นํ้าฝน       2.  น้ําคลอง/หวย/หนอง 
  -      3.  นํ้าบาดาล       4.  น้ําดื่มบรรจุขวด (ขามไปตอบขอ 19) 
         5.  นํ้าประปา       6.  อื่นๆ (ระบุ)............................................................. 
 
 12. หากทานใชแหลงน้ําฝน นํ้าคลอง น้ําบาดาล น้ําประปา ในการบริโภค ทานมีการปรับปรุงคุณภาพของน้ํากอน 
  บริโภคหรือไม 
          1.  ไมไดปรับปรุง   
  -      2.  ปรับปรุงโดยวิธการ.......................................................(ตอบไดหลายขอ)  
         2.1  ตม     
         2.2  กรองโดยผานหมอกรอง 
         2.3  กรองโดยผานผา 
         2.4  กรองโดยวิธีอื่นๆ (ระบุ)........................................................ 
         2.5  วิธีอื่นๆ (ระบุ)....................................................................... 
 
 13. ทานดื่มน้ําวันละประมาณ....................................................แกว  
 14. สวนใหญทานรับประทานกับขาวประเภทใด 
          1.  อาหารไทย       2.  อาหารพ้ืนเมือง 
         3.  อาหารสําเร็จรูป        4.  อื่นๆ (ระบุ)............................................................. 
 
 15. สวนใหญทานมีวิธีรับประทานอาหารอยางไร 
          1.  ทําอาหารรับประทานเอง     2.  ซื้อจากรานขายอาหาร 
         3.  ซื้ออาหารสําเร็จรูปจากรานสะดวกซื้อ    4. อื่นๆ (ระบุ) ............................................................. 
 
    
   



 16.  ทานใชผักตอไปนี้ปรุงอาหารหรือไม และมีความถี่ในการรับประทานกี่ครั้ง/สัปดาห (ตอบไดมากวา 1 ขอ) 
          1.  ผักขี้ขวง    ระบุความถี่...................................ครั้ง/สัปดาห   
  -      2.  ผักขม    ระบุความถี่...................................ครั้ง/สัปดาห  
  -      3.  ผักเซียงดา    ระบุความถี่...................................ครั้ง/สัปดาห   
  -      4.  ผักกระถิน    ระบุความถี่...................................ครั้ง/สัปดาห 
  -      5.  ผักฮวน    ระบุความถี่...................................ครั้ง/สัปดาห   
  -      6.  ผักสะเรียม สะเดา   ระบุความถี่...................................ครั้ง/สัปดาห  
  -      7.  ยอดผักตางๆ   ระบุความถี่...................................ครั้ง/สัปดาห  
  -      8.  ยอดมะไห    ระบุความถี่...................................ครั้ง/สัปดาห 
  -      9.  มะระ     ระบุความถี่...................................ครั้ง/สัปดาห  
  -      10. มะระขี้นก    ระบุความถี่...................................ครั้ง/สัปดาห 
  -      11. ล้ินฟา (บะลิไม)   ระบุความถี่...................................ครั้ง/สัปดาห 
  -      12. หนอไม    ระบุความถี่...................................ครั้ง/สัปดาห 
  -      13. ผักที่มีรสขม หรือเฝอนอื่นๆ  
    ระบุชนิดผัก...........................  ระบุความถี่...................................ครั้ง/สัปดาห 
    ระบุชนิดผัก...........................  ระบุความถี่...................................ครั้ง/สัปดาห 
    ระบุชนิดผัก...........................  ระบุความถี่...................................ครั้ง/สัปดาห 
 
 17. หากทานรับประทานผักในขอ 16  ทานนํามาปรุงอยางไร 
          1.  ตม        2.  ผัด 
  -      3.  ทอด       4.  นึ่ง 
         5.  ยํา       6.  แกง 
         7.  ทานสด       8.  อื่นๆ (ระบุ)............................................................. 
  
 18. ทานรับประทานอาหารประเภทสัตวปกหรือไม 
           1.  รับประทานเปนประจํา       2.  นานๆ ครั้ง          3.  ไมรับประทาน 
 
 19. โดยปกติทานมีพฤติกรรมแบบใดเกี่ยวกับการปสสาวะ 
          1.  ไมถายทันทีเมื่อรูสึกปวด     2.  กลั้นไวช่ัวครู 
         3.  กลั้นไวรอจนเสร็จงานจึงไปปสสาวะ    4. อื่นๆ (ระบุ) ............................................................. 
 
 
 
 
 
 



 20. ทานกลั้นปสสาวะบอยแคไหน 
           1.  เปนประจํา               2.  นานๆ ครั้ง          3.  ไมเคย 
 
 21. ปสสาวะของทานเปนสีอะไร 
           1.  สีเหลืองเขม        2.  สีเหลืองธรรมดา         3.  สีใส 
 
 22. เวลาปสสาวะทานมีอาการแสบ ปวด หรือขัดหรือไม 
           1.  เปนประจํา               2.  นานๆ ครั้ง          3.  ไมเคย 
 
 23. ทานเคยเปนโรคนิ่วหรือไม 
           1.  เคย               2.  ไมเคย  
 
 24. ทานคิดวาทานเปนโรคนิ่วหรือไม 
           1.  เปน         2.  ไมเปน          3.  ไมทราบ 
 
 25. คนในครอบครัวของทานมีใครปวยเปนโรคนิ่วบาง 
          1.  มีผูเปนนิ่ว  ระบุผูที่เปน..................................................................................................................  
  -      2.  ไมมีผูใดเปนนิ่ว 
  -      3.  ไมทราบ 
 
 26. ทานเคยไดรับความรูเกี่ยวกับโรคนิ่วหรือไม 
          1.  ไมเคย     
  -      2.  เคย (ระบุ)......................................................................................................................................... 
   
 
 

ขอมูลของทานจะเปนประโยชนอยางมากตอการวิจัยเพื่อวิธีลดความเสี่ยงตอการเปนโรคนิ่ว 
ขอขอบคุณสําหรับความรวมมือ 

 
 
 
 
 
 
 
   



 
 

ภาคผนวก  ฉ 
 

ภาพกิจกรรมเกีย่วกับงานวิจัย 
 

 ภาพกิจกรรมการเก็บน้ําตัวอยาง 
 ภาพกิจกรรมการเก็บปสสาวะ 
 ภาพกิจกรรมการจัดประชุมแบบมุงเนน 
        กลุมเปาหมาย (focus group) 

 
 



  ภาพที่ ฉ. 1  ภาพกจิกรรมการเก็บน้ําตวัอยาง 
 

                        
 

                               

                             
 

                          



  ภาพที่ ฉ. 1  (ตอ) ภาพกิจกรรมการเก็บน้ําตัวอยาง 
 

                       
 

                       
 

                         

                       



ภาพที่ ฉ. 2 ภาพกิจกรรมการเก็บน้ําปสสาวะ 
 

             
 

           
 

           
 

             
 

           
 
 



ภาพที่ ฉ. 2 (ตอ) ภาพกิจกรรมการเก็บน้ําปสสาวะ 
 

          
 

          
 

           
 

           
 

             
 
 



ภาพที่ ฉ. 2 (ตอ) ภาพกิจกรรมการเก็บน้ําปสสาวะ 
 

        
 

       
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพที่ ฉ. 3 (ตอ) ภาพกิจกรรมการจัดประชมุแบบเนนกลุมเปาหมาย (focus group) 
 

                     

                  
 

                
 
 

                
 




