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บทที ่1 

 

บทน ำ 

 

1.1  ควำมส ำคัญของประเด็นปัญหำ 
 
 น ้ ำเป็นทรัพยำกรธรรมชำติและเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรด ำรงชีพของส่ิงมีชีวิตทั้งหลำย 
โดยเฉพำะอยำ่งยิง่มีควำมส ำคญัต่อกำรด ำรงชีพของมนุษย ์ทั้งดำ้นสังคมและเศรษฐกิจ  ดงัเห็นไดว้ำ่
มนุษยม์กัตั้งถ่ินฐำนชุมชนส่วนใหญ่มกัจะอยูบ่ริเวณในแถบลุ่มแม่น ้ำหรือบริเวณท่ีมีทำงน ้ ำไหลผำ่น
โดยมีจุดประสงคท่ี์จะใชน้ ้ำเป็นปัจจยัหลกัในกิจกรรมต่ำงๆ ของชีวติประจ ำวนั เช่น เพื่อกำรอุปโภค 
บริโภค กำรเกษตร อุตสำหกรรม กำรคมนำคมขนส่ง  เป็นตน้  ปัจจุบนัพบวำ่มีกำรใชน้ ้ ำมำกข้ึนตำม
อตัรำกำรเพิ่มของประชำกร ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำน ้ ำมีควำมส ำคัญอย่ำงมำกต่อกำรด ำรงอยู่ของ
ส่ิงมีชีวติ 
 น ้ ำด่ืมถือเป็นปัจจัยพื้นฐำนท่ีส ำคัญในกำรด ำรงชีวิต อันสำมำรถส่งผลกระทบต่อ
สุขภำพอนำมยัของผูบ้ริโภคไดท้ั้งในระยะสั้นและยำว โดยเฉพำะในเขตพื้นท่ีห่ำงไกลท่ีประชำชน
ส่วนมำกนิยมน ำน ้ ำจำกแหล่งธรรมชำติต่ำงๆ อำทิ น ้ ำจำกล ำธำร น ้ ำบำดำล ฯลฯ มำใช้เพื่อกำร
บริโภคในครัวเรือนกนัอย่ำงแพร่หลำย โดยหลำยพื้นท่ีใช้เพียงกำรตม้เพื่อฆ่ำเช้ือโรคเท่ำนั้น แต่
องค์ประกอบทำงเคมียงัคงเหมือนเดิม เพียงแต่อำจเปล่ียนรูปไปบ้ำง จำกเดิมท่ีละลำยเป็นเน้ือ
เดียวกบัน ้ ำ ก็กลำยเป็นตะกอนขุ่นขำว ยกตวัอยำ่งเช่น น ้ ำบ่อท่ีมีหินปูนละลำยอยู ่(มีควำมกระดำ้ง) 
หำกน ำมำตม้ หินปูนท่ีละลำยอยู่จะเปล่ียนรูปเป็นตะกอนขนำดเล็ก มีลกัษณะขุ่นขำว และหำกใน
พื้นท่ีท่ีมีกำรปนเป้ือนของตะกอนต่ำงๆ ในน ้ำท่ีควำมเขม้ขน้สูงๆ กำรใชเ้พียงขั้นตอนบ ำบดัเบ้ืองตน้
อำจไม่สำมำรถน ำตะกอนทั้งหมดออกจำกน ้ ำด่ืมได้ ซ่ึงอำจเป็นสำเหตุท่ีก่อให้เกิดโรคน่ิวข้ึนได ้ 
[5, 18, 25] 
 โรคน่ิว เกิดจำกกำรตกผลึกของหินปูน  (แคลเซียม), โคเลสเตอรอล  (cholesterol)  และ 
บิลิรูบิน (bilirubin)  ในระบบทำงเดินปัสสำวะ เช่น ไต กระเพำะปัสสำวะ ถุงน ้ำดี เป็นตน้  โดยไดมี้
กำรแบ่งประเภทของน่ิวออกเป็น 2 ประเภท ตำมองคป์ระกอบหลกั คือ cholesterol stone และ 
pigment stone  โดยกำรศึกษำจำกกลุ่มผูป่้วยโรคน่ิวท่ีโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์เม่ือปี 2549 [11] 
พบวำ่ส่วนมำกมกัจะพบกอ้นน่ิวชนิด pigment stone ท่ีมีสำเหตุเกิดจำกกำรตกตะกอนของ  calcium  
และสำรท่ีไดจ้ำกกำรสลำยของ  bilirubin  เช่นเดียวกบัผูป่้วยในประเทศแถบเอเชียอ่ืนๆ แต่ทั้งน้ีไดมี้
กำรพบวำ่ควำมเส่ียงในกำรเกิดโรคยงัมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวิถีกำรด ำเนินชีวติ [13, 45] และรูปแบบ
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ของอำหำรท่ีรับประทำนเขำ้ไปอีกดว้ยนอกจำกสำเหตุดงักล่ำวแลว้ยงัมีสำเหตุอ่ืนๆ ประกอบดว้ย  
ทั้งสำเหตุควำมผิดปกติท่ีเก่ียวกบัภำยในตวัผูป่้วยเอง [13, 28, 31]  เช่น ควำมเขม้ขน้ของปัสสำวะ 
กำรอกัเสบหรือกำรติดเช้ือของทำงเดินปัสสำวะ และสำเหตุร่วมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภำพแวดลอ้มของ
ผูป่้วย เช่น สภำพภูมิศำสตร์ สภำวะอำกำศ และฤดูกำล สภำพโภชนำกำร เป็นตน้  จำกสำเหตุ
ดงักล่ำว กำรศึกษำถึงสำเหตุท่ีแทจ้ริงของกำรเกิดโรคและส่งเสริมกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรมในกำร
ใชชี้วติประจ ำวนัใหป้ลอดภยัและถูกหลกัอนำมยัมำกข้ึน และลดปัจจยัเส่ียงท่ีสำมำรถป้องกนัได ้อนั
จะส่งผลใหอุ้บติักำรณ์กำรเกิดโรคน่ิวในประชำชนลดลงในอนำคตซ่ึงมีผลสืบเน่ืองถึงคุณภำพชีวติ
ท่ีดีใหเ้กิดแก่สังคม ทั้งยงัเป็นกำรสนบัสนุนใหก้ำรพฒันำดำ้นอ่ืนๆ เป็นไปอยำ่งต่อเน่ืองอีกดว้ย 
 จำกกำรศึกษำขอ้มูลของ  อบต. สบเปิง  ผูบ้ริหำร อบต. สบเปิง ใหข้อ้มูลวำ่ประชำชน
เป็นโรคน่ิวจ ำนวนมำกและทุกเพศ  ทุกวยั  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริหำรของ  อบต. สบเปิง  กงัวลและ
ประสงคจ์ะหำวธีิกำรลดจ ำนวนผูป่้วยโรคน่ิวลง จึงเป็นแรงบนัดำลใจใหผู้ว้จิยัจดัท ำโครงกำรวจิยั
เพื่อลดควำมเส่ียงของกำรเกิดโรคน่ิวของชุมชน : กรณีกำรศึกษำชุมชน  อบต. สบเปิง  อ ำเภอแม่แตง  
จงัหวดัเชียงใหม่  โดยไดรั้บทุนสนบัสนุนกำรวิจยัจำกมหำวทิยำลยัรำชภฏัเชียงใหม่ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2552 โครงกำรสนบัสนุนจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำติ (วช.) 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของโครงกำรวจัิย 
 
 1.2.1 เพื่อศึกษำควำมสัมพนัธ์ของคุณภำพน ้ำส ำหรับกำรบริโภคกบักำรเกิดโรคน่ิวของ
ชุมชนในพื้นท่ีศึกษำ 
 1.2.2 เพื่อศึกษำพฤติกรรมกำรบริโภคและพฤติกรรมกำรด ำรงชีวติของชุมชน เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรลดควำมเส่ียงของกำรเกิดโรคน่ิวในพื้นท่ีศึกษำ 
 1.2.3 จดัท ำหนงัสือ/คู่มือน่ิวในไต (ฉบบัเพื่อประชำชน) 
 
1.3  ขอบเขตกำรวจัิย 
 
 1.3.1   ขอบเขตพื้นท่ีวจิยั คือ ชุมชน 13 หมู่บำ้น ในควำมรับผิดชอบขององคก์ำรบริหำร
ส่วนต ำบล (อบต.) สบเปิง  อ ำเภอแม่แตง  จงัหวดัเชียงใหม่  โดยก ำหนดกลุ่มตวัอยำ่งและคดัเลือก
อำสำสมคัรท่ีจะเป็นตวัแทนของแต่ละหมู่บำ้น 
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 1.3.2   ขอบเขตดำ้นเน้ือหำ  เป็นกำรศึกษำควำมสัมพนัธ์ของน ้ ำบริโภค กำรด ำรงชีวิต
ของชุมชนและพฤติกรรมกำรด ำรงชีวิต กบักำรเกิดโรคน่ิวของชุมชน และวิเครำะห์คุณภำพน ้ ำจำก
ธรรมชำติท่ีชุมชนใชใ้นกำรบริโภค 
 1.3.3 ขอบเขตของเวลำท่ีใชใ้นกำรวิจยั คือปีงบประมำณ 2552  ตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2551 
ถึง 30 กนัยำยน 2552   
 1.3.4 ขอบเขตของประชำกร คดัเลือกอำสำสมคัรท่ีเป็นตวัแทนของแต่ละหมู่บำ้น ตำม
ควำมสมคัรใจ หมู่บำ้นละ 4 หลงัคำเรือน หลงัคำเรือนละ 1 คน โดยพิจำรณำจำก  เพศ  วยั  และผูท่ี้มี
ประวติัเคยเป็นโรคน่ิว  โดยใชแ้บบสอบถำมและกำรสัมภำษณ์แบบเนน้กลุ่มเป้ำหมำย 
 1.3.5 ขอบเขตวธีิกำรวจิยั 
   1.)   ศึกษำบริบทชุมชนด้วยแบบสอบถำม, สัมภำษณ์แบบเน้นกลุ่มเป้ำหมำย 
(focus group) 
   2.) วิเครำะห์คุณภำพน ้ ำจำกแหล่งน ้ ำภำยในบริเวณบ้ำนซ่ึงอำสำสมคัรกลุ่ม
ตวัอยำ่งใชใ้นชีวติประจ ำวนั 
   3.)   แบ่งอำสำสมคัรกลุ่มตวัอยำ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มหน่ึงให้ใชน้ ้ ำด่ืม และ
หุงหำอำหำรดว้ยน ้ ำท่ีโครงกำรวิจยัจดัให้ทุกวนัติดต่อกนัเป็นเวลำ  2

12  ถึง 3 เดือน  ส่วนอีกกลุ่ม
หน่ึงให้ใช้น ้ ำด่ืมและหุงหำอำหำรตำมปกติท่ีใช้ในชีวิตประจ ำวนั ซ่ึงในแต่ละหมู่บ้ำนจะมี
อำสำสมคัรทั้ง 2 กลุ่มเป็นตวัแทน 
   4.) ตรวจปัสสำวะของอำสำสมคัร กลุ่มตวัอยำ่งทั้ง 2 กลุ่ม  จ  ำนวน 2 คร้ัง  โดย
คร้ังท่ี 1 เก็บปัสสำวะตรวจในหอ้งปฏิบติักำรดำ้นเทคนิคกำรแพทย ์ก่อนเขำ้ร่วมโครงกำร และคร้ังท่ี 
2 ตรวจเม่ือเขำ้ร่วมโครงกำรครบ  

2
12  ถึง 3 เดือน   

 
1.4  ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 
  1.4.1 ศึกษำบริบทชุมชนดว้ยแบบสอบถำมและแบบเนน้กลุ่มเป้ำหมำย (focus group) 
 1.4.2 อำสำสมคัรกลุ่มตวัอยำ่งตอ้งมีวนิยัในกำรใชน้ ้ำตำมท่ีโครงกำรวจิยัก ำหนด 
 1.4.3 เก็บปัสสำวะอำสำสมคัรกลุ่มตวัอย่ำง ตรวจวิเครำะห์ทำงดำ้นเทคนิคกำรแพทย ์
จ ำนวน 2 คร้ัง   

 1.4.4 เก็บน ้ ำตวัอย่ำงกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพด้ำนกำยภำพ, เคมี  และชีววิทยำใน
หอ้งปฏิบติักำร อยำ่งนอ้ย 2 คร้ัง  แต่ละคร้ังเวน้ระยะห่ำงอยำ่งนอ้ย 1 – 2  เดือน 
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1.5  สมมุติฐำนของกำรวจัิย 
 
 พฤติกรรมกำรด ำรงชีวติประจ ำวนัมีผลต่อกำรเกิดโรคน่ิวของชุมชน 
 
1.6  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 โรคน่ิว  หมำยถึง   โรคน่ิวในไต 
 ชุมชน  หมำยถึง    ประชำชนใน  13  หมู่บำ้นของ  อบต. สบเปิง  อ ำเภอแม่แตง  
จงัหวดัเชียงใหม่  
 กำรตรวจปัสสำวะ  หมำยถึง  กำรเก็บตวัอยำ่งปัสสำวะของอำสำสมคัรกลุ่มตวัอยำ่งใน
ขวดพลำสติก  ส ำหรับเก็บตวัอย่ำงปัสสำวะแลว้น ำส่งตรวจท่ีห้องปฏิบติักำรดำ้นเทคนิคกำรแพทย ์
ของโรงพยำบำลแม่แตง  อ ำเภอแม่แตง  จงัหวดัเชียงใหม่  
 กำรวเิครำะห์คุณภำพน ้ ำ  หมำยถึง  กำรเก็บตวัอยำ่งน ้ ำจำกแหล่งน ้ ำธรรมชำติในบริเวณ
บ้ำนอำสำสมัครกลุ่มตัวอย่ำงซ่ึงใช้ในกำรบริโภคอุปโภคโดยวิเครำะห์คุณภำพด้ำนกำยภำพ  
แบคทีเรีย และดำ้นเคมีบำงพำรำมิเตอร์ (ดชันีช้ีวดั) ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 Mt หมำยถึง  แม่แตง (ใช้เป็นอกัษรย่อแทนจุดเก็บตัวอย่ำงน ้ ำในบริเวณบ้ำนของ
อำสำสมคัรกลุ่มตวัอยำ่ง) 
 N    หมำยถึง  ตวัอยำ่งน ้ำท่ีเก็บภำยในบริเวณบำ้นของอำสำสมคัรกลุ่มตวัอยำ่งซ่ึงใชน้ ้ำ
ด่ืมน ้ำใช ้ น ้ำตำมธรรมชำติในชีวติประจ ำวนั 
 U หมำยถึง  ตวัอยำ่งน ้ำท่ีเก็บภำยในบริเวณบำ้นของอำสำสมคัรกลุ่มตวัอยำ่งซ่ึงใชน้ ้ำ
ด่ืมน ้ำใชจ้ำกน ้ำด่ืมบรรจุขวดซ่ึงโครงกำรวจิยัจดัหำให้ 
 Mt 1/1 (N)  หมำยถึง  น ้ำตวัอยำ่งซ่ึงเก็บภำยในบริเวณบำ้นของอำสำสมคัรกลุ่มตวัอยำ่ง
หมู่ท่ี 1  กลุ่มท่ี 1 ซ่ึงใชน้ ้ำด่ืมน ้ำใชต้ำมธรรมชำติในชีวิตประจ ำวนั 
 Mt 1/2 (U)  หมำยถึง  ตวัอยำ่งซ่ึงเก็บภำยในบริเวณบำ้นของอำสำสมคัรกลุ่มตวัอยำ่งหมู่
ท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 ซ่ึงใชน้ ้ำด่ืมน ้ำใชจ้ำกโครงกำรวจิยัจดัหำให้   
 
 
 
 


