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บทที ่ 3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 
 
3.1  กำรศึกษำบริบทชุมชน 
 
 การศึกษาบริบทชุมชนเพื่อส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสภาพความเก่ียวกบัสภาพความ
เป็นอยู ่ การด ารงชีวิตประจ าวนัของชุมชน โดยใช้แบบสอบถามแบบ check list แบ่งออกเป็น 2 
ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นการส ารวจขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2  ถามเก่ียวกบัปัจจยั
เส่ียงท่ีท าให้เกิดโรคน่ิว อนัประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบัแหล่งน ้ าท่ีใชบ้ริโภค การปรับปรุงคุณภาพ
น ้ าก่อนบริโภค อาหารท่ีชอบรับประทาน วิธีการปรุงอาหาร พฤติกรรมการบริโภคผกัต่างๆ วิธีการ
น าผกัต่างๆ มาท าอาหาร การบริโภคสัตวปี์ก พฤติกรรมการกลั้นปัสสาวะ ประวติัการป่วยเป็นโรค
น่ิว ความรู้เก่ียวกบัโรคน่ิว และประวติัการป่วยเป็นโรคน่ิวของคนในครอบครัวโดยศึกษาขอ้มูล
เบ้ืองตน้จากเอกสารแผนยุทธศาสตร์การพฒันา (พ.ศ. 2551 – 2553) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
สบเปิง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ และจากการสัมภาษณ์นายก อบต.  ปลดั อบต.  กรรมการ
และเลขานุการสภา อบต. สบเปิง  และก าหนดตัวผู ้ประสานงานในการท าวิจัยในท้องท่ี
ประกอบด้วยเลชานุการสภา อบต. สบเปิง หัวหน้าสถานีอนามัยบ้านปางม่วง และตัวแทน
อาสาสมคัรสาธารณสุขชุมชนประจ าหมู่บา้น (อสม.) ทั้ง 13 หมู่บา้น จดัประชุมวางแผนการแจก
และเก็บแบบสอบถามจากครัวเรือนในแต่ละหมู่บา้น เพื่อน าขอ้มูลมาก าหนดกลุ่มตวัอยา่งละจุดเก็บ
น ้ าตวัอย่าง  เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามดงักล่าวจากประชากรทั้ง 13 หมู่บา้นของ อบต. 
สบเปิง แบบสุ่ม  เนน้ครัวเรือนท่ีมีสมาชิกป่วยหรือเป็นโรคน่ิวจ านวน 1,500 ครัวเรือนๆ ละ 1 ชุด 
รวม 1,500 คน วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา หาร้อยละ ของความคิดเห็น จากจ านวนผูต้อบ
แบบสอบถาม ผลการศึกษาบริบทชุมชนแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.1 – 4.26 
 
3.2  สถำนทีท่ ำกำรวจัิย 
 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่, สถานีอนามยับ้านปางม่วง หมู่ท่ี 2 
ต าบลสบเปิง  อ าเภอแม่แตง  จงัหวดัเชียงใหม่  และหอ้งปฏิบติัการเคมีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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3.3  วสัดุอุปกรณ์ – เคร่ืองมือ 
 
 3.3.1   เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
  1)  เคร่ืองวดัค่าความเป็นกรดด่าง  (pH - meter)  รุ่น 744 pH meter, methrohm, 
Switzerland. 
  2)  เคร่ืองวดัค่าความน าไฟฟ้า  (electric conductivity)  รุ่น  TetraCom 325, 
Inolab, Germany. 
  3)  เคร่ืองชัง่ไฟฟ้า  (electric balance)  รุ่น AB 204 – S, mettler, Switzerland. 
  4)  ตูอ้บลมร้อน  (electric hot dry oven) model 500, memmert, Germany. 
  5)  เคร่ืององัไอน ้า  (water bath)  model WNB basic, memmert, Germany 
  6)  เคร่ืองชัง่ไฟฟ้าแบบละเอียด  (analytical balance) model, AQ 245,  mettler 
Toledo, Switzerland. 
  7)  เคร่ืองวดัโลหะ  (atomic electric absorption spectrophotometer)  รุ่น  AA 
6200, shimadzu corporation, Japan. 
  8)  เทอร์โมมิเตอร์, ตะเกียงแอลกอฮอล์, ไมขี้ดไฟ / ไฟแช็ก, ขวดเก็บน ้ าตวัอยา่ง, 
ถงัน ้ าแข็ง, กล่องโฟม, ถุงพลาสติก, ยางรัดของ, กระดาษ label และอุปกรณ์ส าหรับเก็บตวัอยา่งน ้ า
ภาคสนาม 
  9)  อุปกรณ์ เคร่ืองแกว้ ส าหรับการยอ่ยน ้ าตวัอยา่ง การเตรียมสารและน ้ าตวัอยา่ง
เพื่อการวเิคราะห์ 
 
 3.3.2   สำรเคมี 
  ใชส้ารเคมีท่ีมีความบริสุทธ์ิสูง  (analytical grade) 
 
3.4  กำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงและจุดเกบ็น ำ้ตัวอย่ำง 
 
 3.4.1  กำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำง  การก าหนดกลุ่มตวัอยา่งท าโดยการประสานงานกบัผู ้
ประสานงานในทอ้งท่ีและตวัแทน อสม. ของทั้ง 13 หมู่บา้น เพื่อประชาสัมพนัธ์เชิญชวนผูท่ี้สนใจ
เขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรกลุ่มตวัอยา่ง แลว้นดัประชุมท่ีสถานีอนามยับา้นปางม่วง หมู่ท่ี 2 ต าบลสบ
เปิง  เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงคข์องโครงการวิจยัและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการวิจยั ตอบขอ้ซกัถาม
จนเป็นท่ีเขา้ใจแลว้ จึงรับสมคัรผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงจะเป็นตวัแทนของ
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แต่ละหมู่บ้านและกรอกแบบสอบถาม โดยขอ้ค าถามในแบบสอบถามประกอบด้วยขอ้มูลดงัน้ี   
ช่ือ – สกุล  บา้นเลขท่ี  หมู่ท่ี  เพศ  อาย ุ สถานะในครอบครัว  รายไดต่้อปี  ผกัท่ีชอบรับประทาน  วิธี
รับประทาน  สภาพแหล่งน ้ าด่ืมน ้ าใช้  ชนิดของน ้ าท่ีใช้ในการบริโภค  การปรับปรุงคุณภาพก่อน
บริโภค  ประวติัเก่ียวกบัโรคน่ิว (เคยเป็น/ไม่เคยเป็น)  ก าลงัเป็น (ก าลงัรักษา)  พฤติกรรมการด่ืมน ้ า
และการปัสสาวะ (ด่ืมน ้ าก่ีแกว้/วนั ปัสสาวะก่ีคร้ัง/วนั)  การกลั้นปัสสาวะ  (บ่อย/ไม่บ่อย)  เป็นตน้  
จากขอ้มูลท่ีรวบรวมไดน้ ามาจดักลุ่มจ าแนกตามหมู่บา้นทั้ง 13 หมู่บา้น แลว้คดัเลือกอาสาสมคัร
กลุ่มตวัอยา่งท่ีจะใชเ้ป็นตวัแทนของหมู่บา้นๆ ละ 2 ครัวเรือน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 เป็นกลุ่ม
ท่ีก าหนดใหใ้ชน้ ้าบริโภคตามปกติในชีวติประจ าวนั และกลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มท่ีก าหนดให้ใชน้ ้ าบริโภค 
(ด่ืมและหุงหาอาหาร) จากน ้าด่ืมบรรจุขวดซ่ึงโครงการวิจยัจดัหาให้โดยเขา้ร่วมโครงการตั้งแต่วนัท่ี 
6 มิถุนายน 2552 ส้ินสุดวนัท่ี 23 สิงหาคม 2552 
 เกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยน าข้อมูลท่ีได้จากแบบสอบถามมา
ประกอบการพิจารณาครัวเรือนท่ีมีลกัษณะตรงตามเกณฑ ์เรียงล าดบัดงัน้ี 
 ล าดบัท่ี 1  สมาชิกในครัวเรือน เป็นโรคน่ิวหรือเคยเป็นโรคน่ิว ใชน้ ้ าบริโภคจากแหล่ง
น ้าธรรมชาติ ไม่ไดผ้า่นการปรับปรุงคุณภาพก่อนบริโภค 
 ล าดบัท่ี 2  สมาชิกในครัวเรือนเป็นโรคน่ิวหรือเคยเป็นโรคน่ิว ใชน้ ้าบริโภคจากแหล่งน ้ า
ธรรมชาติ โดยผา่นกระบวนการตม้ก่อนบริโภค 
 ล าดบัท่ี 3  สมาชิกในครัวเรือนเป็นโรคน่ิวหรือเคยเป็นโรคน่ิว ใชน้ ้ าบริโภคจากการซ้ือ
น ้าด่ืมบรรจุขวด หรือติดตั้งเคร่ืองกรองน ้าในครัวเรือน 
 ล าดบัท่ี 4  สมาชิกในครอบครัวไม่เคยเป็นโรคน่ิวและใช้น ้ าบริโภคจากแหล่งน ้ า
ธรรมชาติ  
 
 3.4.2   กำรก ำหนดจุดเก็บน ้ำตัวอย่ำง  ก าหนดจากกลุ่มตวัอย่างท่ีคดัเลือกไดต้ามเกณฑ์
ในขอ้ 3.4.1 หมู่บา้นละ 2 ครัวเรือน จดัเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 1 ครัวเรือน  โดยก าหนดสัญลกัษณ์ของ
จุดเก็บน ้าตวัอยา่ง ดงัน้ี 
  Mt 1/1 (N)  หมายถึง  น ้ าตวัอยา่งท่ีเก็บจากแหล่งน ้ าบริโภคของอาสาสมคัรกลุ่ม
ตวัอยา่งหมู่ท่ี 1  กลุ่มท่ี 1  ซ่ึงก าหนดใหส้มาชิกในครัวเรือนซ่ึงสมคัรเป็นอาสาสมคัรกลุ่มตวัอยา่งใช้
น ้าบริโภคตามปกติในชีวติประจ าวนั (N) 
  Mt 1/2 (U)  หมายถึง  น ้ าตวัอยา่งท่ีเก็บจากแหล่งน ้ าบริโภคของอาสาสมคัรกลุ่ม
ตวัอยา่งหมู่ท่ี 1  กลุ่มท่ี 2  ซ่ึงก าหนดให้สมาชิกในครัวเรือนซ่ึงสมคัรเป็นอาสาสมคัรกลุ่มตวัอยา่ง 
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ใชน้ ้ าบริโภคจากน ้ าด่ืมบรรจุขวดซ่ึงโครงการวิจยัจดัหาให้  (U)  และสรุปจุดเก็บน ้ าตวัอย่างไวใ้น
ตารางท่ี 3.1 และ 3.2 ใชใ้นช่วงเวลาท่ีก าหนด  (6  มิถุนายน – 23  สิงหาคม 2552) 
 
ตำรำงที ่ 3.1   แสดงจุดเก็บน ้าตวัอยา่ง กลุ่มท่ี 1  (ก าหนดใหใ้ชน้ ้าบริโภคจากแหล่งน ้าธรรมชาติใน 
  ชีวติประจ าวนั ; N)  
 
หมู่ที ่ บ้ำนเลขที่ รหัส แหล่งน ำ้ตัวอย่ำง ช่ือหมู่บ้ำน 

1 36/1 Mt 1/1 (N) บ่อขดุ บา้นปางฮ่าง 
2 162 Mt 2/1 (N) บ่อขดุ บา้นปางม่วง 
3 44 Mt 3/1 (N) บ่อขดุ บา้นสบเปิง 
4 81 Mt 4/1 (N) ประปาหมู่บา้น บา้นตน้งุน้ 
5 96/1 Mt 5/1 (N) บ่อขดุ บา้นไร่ 
6 31 Mt 6/1 (N) ประปาจากน ้าบาดาล บา้นท่าขา้ม 
7 22 Mt 7/1 (N) บ่อขดุ บา้นตน้ลาน 
8 13 Mt 8/1 (N) ประปาภูเขา บา้นดอนเจียง 

10 18/3 Mt 10/1 (N) ประปาภูเขา บา้นแม่หลอด 
12 41 Mt 12/1 (N) บ่อขดุ บา้นลอ้ง 
13 47/1 Mt 13/1 (N) บ่อขดุ บา้นสหกรณ์ทุ่งใหม่ 

 หมำยเหตุ  หมู่ท่ี 9 และ 11 มีลกัษณะของแหล่งน ้ าคลา้ยกบัแหล่งน ้ าในหมู่บา้นท่ีอยูใ่กลเ้คียงจึงยกเวน้การเก็บน ้ า 
                  ตวัอยา่ง 2 จุดน้ี 
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ตำรำงที ่ 3.2 แสดงจุดเก็บน ้าตวัอยา่งกลุ่มท่ี 2  (ก าหนดใหใ้ชน้ ้าบริโภคจากน ้าด่ืมบรรจุขวดซ่ึง 
  โครงการวจิยัจดัหาให ้; U) 
 
หมู่ที ่ บ้ำนเลขที่ รหัส แหล่งน ำ้ตัวอย่ำง ช่ือหมู่บ้ำน 

1 154 Mt 1/1 (U) บ่อขดุ บา้นปางฮ่าง 
2 174 Mt 2/1 (U) ประปาภูเขา บา้นปางม่วง 
3 95 Mt 3/1 (U) บ่อบาดาล บา้นสบเปิง 
4 26/1 Mt 4/1 (U) ประปาหมู่บา้น บา้นตน้งุน้ 
5 30/2 Mt 5/1 (U) บ่อขดุ บา้นไร่ 
6 76 Mt 6/1 (U) ประปาภูเขา บา้นท่าขา้ม 
7 24 Mt 7/1 (U) บ่อขดุ บา้นตน้ลาน 
8 150 Mt 8/1 (U) ประปาภูเขา บา้นดอนเจียง 
9 82 Mt 9/1 (U) บ่อบาดาล บา้นหนองบวัหลวง 

10 82 Mt 10/1 (U) บ่อขดุ บา้นแม่หลอด 
11 22 Mt 11/1 (U) บ่อขดุ บา้นผาหมอน 
12 15 Mt 12/1 (U) บ่อขดุ บา้นลอ้ง 
13 25/1 Mt 13/1 (U) ประปาหมู่บา้น บา้นสหกรณ์ทุ่งใหม่ 
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3.5  กำรตรวจวเิครำะห์คุณภำพน ำ้ 
 
 ดชันีบ่งช้ีคุณภาพน ้าท่ีใชศึ้กษาในงานวจิยัแบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี 
 
 3.5.1   ดัชนีบ่งช้ีคุณลกัษณะน ำ้ทำงกำยภำพ  (physical parameters) 
  1)  อุณหภูมิ (temperature) 
  2)  ความขุ่น  (turbid) 
 
 3.5.2   ดัชนีบ่งช้ีคุณลกัษณะน ำ้ทำงเคมี  (chemical parameters) 
  1)  ความเป็นกรด – ด่าง  (pH range) 
  2)  ความน าไฟฟ้า  (conductivity; µS/cm) 
  3)  ของแขง็ทั้งหมด  (total solid; TS) 
  4)  ของแขง็แขวนลอย  (suspended solid; SS) 
  5)  ของแขง็ละลายทั้งหมด  (total dissolved solid; TDS) 
  6)  ซลัเฟต  (sulphate; 

2

4S ) 
  7)  ฟอสเฟต  (phosphorus; 3

4

 ) 
  8)  ความกระดา้ง  (hardness) 
  9)  โลหะ  (metals)  8  ชนิด  คือ  แคลเซียม (Ca)  แมกนีเซียม (Mg)  โปแตสเซียม 
(K)  แมงกานีส (Mn)  เหล็ก (Fe)  โซเดียม (Na)  แบเรียม (Ba)  และสตรอนเซียม (Sr) 
 
 3.5.3 ดัชนีบ่งช้ีคุณลกัษณะน ำ้ทำงชีวภำพ  (biological parameters) 
  แบคทีเรียท่ีเก่ียวข้องในการตรวจสอบคุณภาพน ้ า  ใช้วิธีอ้อม คือ ตรวจหา
แบคทีเรียช้ีแนะ (bacteriological indicator) คือ  กลุ่มโคลิฟอร์ม (coliform group)  โดยหาในรูป  
โคลิฟอร์มทั้งหมด (total coliform)  และฟีคลัโคลิฟอร์ม (fecal coliform)  โดยวิธี เอ็ม พี เอ็น (most 
probable number : MPN หรือ multiple tube fermentation technique)  การวิเคราะห์คุณภาพน ้ าใช้
ตามวธีิดงัแสดงในตารางท่ี  3.3 
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ตำรำงที่  3.3  ดชันีคุณภาพน ้ าท่ีใช้วิเคราะห์ตามวิธีของ APHA AWWA and WEF and WPCF 
“standard method for the examination of water and wastewater analysis” 18th ed, America public 
health association, Washington.D.C., 1992 และ 20th ed, 1998, ส านกังานนโยบายและแผน
ส่ิงแวดลอ้ม : 2534  และกรรณิการ์ สิริสิงห : 2525 
 

ดัชนีคุณภำพน ำ้ วธีิวดั/วเิครำะห์ 
อุณหภูมิ (tempareture) Thermometer วดัขณะท าการเก็บตวัอยา่ง 
ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) pH meter 
ค่าของแขง็ทั้งหมดในน ้า (Total solid; TS) Dried at 103 – 105  degree ๐C : Gravimetric 

method 
ค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total dissolved 
solid; TDS) 

Dried at 103 – 105  ๐C : Gravimetric method 

ของแขง็แขวนลอย  (Suspended solid; SS) Conductivity meter 
ความน าไฟฟ้า  (Conductivity; µS/cm) Direct aspiration : FAAS 
โปแตสเซียม  (Potassium; K) Direct aspiration : FAAS 
โซเดียม  (Sodium; Na) Direct aspiration : FAAS 
เหล็ก  (Iron; Fe) Direct aspiration : FAAS 

แมงกานีส  (Manganese; Mn) Direct aspiration : FAAS 

แมกนีเซียม  (Magnedium; Mg) Direct aspiration : FAAS 

แบเรียม  (Barium; Ba) Direct aspiration : FAAS 

สตรอนเซียม  (Strontium; Sr) Direct aspiration : FAAS 

APHA : American Public Health Association 
AWWA : American Water Works Association 
WEF : Water Environment Federation 
WPCF : Water Pollution control Federation 
หมำยเหตุ 
 1.  แคลเซียม (Ca) และฟอสเฟต ( 3

4

 ) : ส่งน ้ าตวัอยา่งตรวจวิเคราะห์ ณ บริษทั ห้องปฏิบติัการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากดั สาขาเชียงใหม่ 164/86 หมู่ท่ี 3 ต. ดอนแกว้  อ. แม่ริม  จ. เชียงใหม่ 50180 
 2.  ความกระดา้ง  ความขุ่น  และซัลเฟต  ( 2

4S ) : ส่งน ้ าตวัอย่างตรวจวิเคราะห์ ณ ปฏิบติัการเคมี 
ภาควชิาธรณีวทิยา คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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 3.  Total coliform bacteria และ E. coli : ส่งน ้ าตวัอย่างตรวจวิเคราะห์ ณ ศูนยว์ิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท. มช.) ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

 3.5.4   กำรเกบ็และรักษำสภำพตัวอย่ำงน ำ้ 
  3.5.4.1 ภาชนะบรรจุตวัอยา่งน ้า 
   การเก็บตวัอยา่งน ้าส าหรับงานวจิยัน้ีเก็บแบบแยก  (Grab or catch 
samples)  ซ่ึงจะเป็นตวัแทนของแหล่งน ้านั้นเฉพาะเวลาและจุดท่ีเก็บเท่านั้น  [3]  ภาชนะท่ีใชบ้รรจุ
ตวัอยา่งน ้า ส าหรับการวเิคราะห์คุณภาพทางกายภาพ ทางเคมี และการวเิคราะห์หาโลหะ ใชข้วด
พลาสติกชนิดโพลิเอททิลีนขนาด 1 ลิตร  มีฝาเกลียว ท าดว้ยวสัดุชนิดเดียวกนัและปิดสนิท  ภาชนะ
ท่ีเก็บตวัอยา่งน ้าเพื่อวิเคราะห์หาแบคทีเรียใชข้วดแกว้ปากกวา้งพร้อมฝาเกลียวขนาด 250 มิลลิลิตร 
(duran media bottle)  ลา้งสะอาด น่ึงฆ่าเช้ือในเคร่ือง Autoclave ท่ี 130 – 160 ๐C  นาน 2 ชัว่โมง 
  3.5.4.2 วธีิการเก็บและรักษาสภาพตวัอยา่งน ้า 
   การเก็บและรักษาสภาพตวัอย่างน ้ าเพื่อท าการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทั้ง
ทางกายภาพ  เคมีและชีวภาพ  จดัเป็นกระบวนการท่ีส าคญั เพราะตวัอยา่งน ้ าจะตอ้งเป็นตวัแทนของ
แหล่งน ้ านั้นๆ วิธีการเก็บตวัอย่างน ้ าจึงตอ้งค านึงถึงลกัษณะของแหล่งน ้ า  ภาชนะท่ีใช้เก็บ  เวลา  
และปริมาณตวัอยา่งน ้าตอ้งเพียงพอกบัการตรวจวดัไดค้รบทุกพารามิเตอร์  ในการวดัแต่ละคร้ังขวด
เก็บตวัอยา่งน ้ าตอ้งลา้งให้สะอาด และเขยา่ลา้งขวดดว้ยตวัอยา่งน ้ า 2 – 3 คร้ัง ก่อนท าการเก็บโดย
วางขวดไวใ้ตน้ ้าปล่อยใหน้ ้าไหลเขา้ไปในขวดใหเ้ตม็  ปิดฝาใหแ้น่นน าไปแช่น ้ าแข็งในกล่องโฟมท่ี
ปิดสนิท 
   ส่วนการเก็บตวัอยา่งน ้ าส าหรับวิเคราะห์หาปริมาณแบคทีเรีย  ก่อนเก็บ
จะตอ้งท าความสะอาดมือและแขนทั้ง 2 ขา้ง ด้วยตวัอย่างน ้ าก่อนเพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของ
แบคทีเรียท่ีติดมากบัมือและแขนของผูเ้ก็บตวัอยา่ง  ถา้เก็บตวัอย่างจากก๊อกจะตอ้งเปิดน ้ าแรงๆ ทิ้ง
ไปก่อนอยา่งนอ้ย 5 นาที  แลว้จึงใชไ้ฟลนรอบๆ ก๊อกน ้ าเพื่อฆ่าจุลินทรียท่ี์บริเวณก๊อกน ้ า ป้องกนั
การปนเป้ือนลงไปในตวัอยา่งน ้า และเปิดฝาขวดลนปากขวดดว้ยเปลวไฟเช่นกนั แลว้จึงปล่อยให้น ้ า
ไหลเขา้ไปภายในขวดประมาณคร่ึงขวด (100 cm3) แลว้ปิดฝาขวดให้สนิท เก็บขวดน ้ าตวัอยา่งใน
ถุงพลาสติก รัดดว้ยยางใหแ้น่น  น าไปแช่ในน ้าแข็งในกล่องโฟมท่ีปิดสนิท  ส าหรับตวัอยา่งน ้ าท่ีจะ
ใชว้เิคราะห์หาปริมาณโลหะเม่ือเก็บแลว้จะเติมกรดไนตริกเขม้ขน้  (conc.HNO3)   ลงไปทนัที 5 cm3 
ต่อตวัอยา่งน ้า 1  ลิตร  เขยา่ใหผ้สมเป็นเน้ือเดียวกนั จะไดน้ ้าตวัอยา่งมี pH ประมาณ 2 
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  3.5.4.2 ช่วงเวลาระหวา่งการเก็บและการวเิคราะห์ในหอ้งปฏิบติัการ 
   เม่ือเก็บตวัอยา่งน ้ามาแลว้ควรท าการวเิคราะห์ให้เร็วท่ีสุด  เพราะถา้หาก
ทิ้งไวน้านส่วนประกอบของตวัอยา่งน ้ าอาจจะเปล่ียนไป  เน่ืองจากการเจริญเติบโตของจุลินทรียใ์น
น ้ า ความผิดพลาดน้ีจะลดน้อยลงเม่ือเก็บตวัอยา่งน ้ าไวใ้นท่ีมืดและอุณหภูมิต ่า เช่น ในตูเ้ยน้หรือตู้
อุณหภูมิต ่า (4๐C)  กรณีท่ีไม่สามารถวิเคราะห์ได้ทนัทีจะตอ้งแช่เย็นในตูเ้ย็น 4๐C เพื่อชะลอการ
เกิดปฏิกิริยาทางชีววิทยา การเกิดไฮโดรไลซิสของสารเคมี การเกิดสารเชิงซ้อน และลดการระเหย
ของส่วนประกอบของตวัอยา่งน ้า ผลการสิเคราะห์คุณภาพน ้าแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.27 – 4.34 
 
3.6  กำรตรวจปัสสำวะของอำสำสมัครกลุ่มตัวอย่ำง 
 
   อาสาสมคัรท่ีสมคัรใจเขา้ร่วมโครงการวิจยัและผ่านการคดัเลือกตามเกณฑ์ ในหัวขอ้ 
3.4.1  จะถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  แต่ละกลุ่มมีทุกหมู่บา้น หมู่บา้นละ 2 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน  
เป็นเพศชาย 1 คน และเพศหญิง 1 คน  กลุ่มละ 26 คน รวมทั้งส้ิน 52 คน  เก็บปัสสาวะของ
อาสาสมคัรกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม จ านวน 2 คร้ัง คือ คร้ังแรกเก็บในวนัเขา้ร่วมโครงการคือวนัท่ี 6 
มิถุนายน 2552  เก็บปัสสาวะของอาสาสมคัรกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มท่ี 1  และวนัท่ี 7 มิถุนายน 2552 เก็บ
ตวัอยา่งปัสสาวะของกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มท่ี 2  และคร้ังท่ี 2  เก็บในวนัท่ี 22 และ 23 สิงหาคม 2552 ซ่ึง
อาสาสมคัรกลุ่มตวัอยา่งจะไดรั้บค าแนะน าถึงวธีิการเก็บปัสสาวะท่ีถูกตอ้งจากหวัหนา้สถานีอนามยั
บา้นปางม่วงหมู่ท่ี 2  และ อสม. ท่ีผ่านการอบรมมาแลว้  และน าปัสสาวะท่ีเก็บได้ส่งตรวจใน
ห้องปฏิบติัการด้านเทคนิคการแพทย์ของโรงพยาบาลประจ าอ าเภอแม่แตงทนัที ผลการตรวจ
ปัสสาวะแสดงไวใ้นตารางท่ี 4.35 – 4.38 
 
3.7  กำรจัดประชุมแบบเน้นกลุ่มเป้ำหมำย (focus group) 
 
   การจดัประชุมแบบเนน้กลุ่มหมายโดยผูส้ัมภาษณ์คือวิทยากรจากโครงการวิจยัและผูถู้ก
สัมภาษณ์ คือ อาสาสมคัรกลุ่มตวัอย่างและประชาชนใน อบต. สบเปิง ผูท่ี้สนใจเก่ียวกบัโรคน่ิว 
วธีิการจดัประชุมจะจดัเป็นกลุ่มสนทนาพดูคุยอยา่งเป็นกนัเอง เพื่อใหเ้กิดความสบายใจและสามารถ
เปิดใจตอบค าถามไดอ้ย่างตรงไปตรงมา วิทยากรผูส้ัมภาษณ์จะใช้ค  าถามแบบเดียวกนักบัทุกกลุ่ม 
โดยมีผูช่้วยวทิยากรคอยจดบนัทึกการสนทนา ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นต่างๆ ของผูถู้กสัมภาษณ์ 
ค าถามท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ มีดงัน้ี 

1)  แหล่งน ้าท่ีใชบ้ริโภค 
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2)  การบ าบดัน ้าก่อนการบริโภค เช่น ใหผ้า่นเคร่ืองกรองหรืออ่ืนๆ 
3)  ความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริโภคท่ีมีความเส่ียงต่อการเป็นน่ิว 
4)  ความสามารถในการเปล่ียนพฤติกรรมในการบริโภค 
5)  การประกอบอาชีพ 
 6)  พฤติกรรมการกลั้นปัสสาวะ 
 7)  ผกัท่ีชอบรับประทานมีอะไรบา้ง 
8)  ชาวบา้นคนอ่ืนๆ ทราบหรือไม่วา่รับประทานผกัแลว้ตอ้งด่ืมน ้าตาม 
9)  ในการท าหนงัสือ/คู่มือ เร่ือง น่ิวในไต (ฉบบัเพื่อประชาชน) มีความตอ้งการให ้

ใส่เน้ือหาเร่ืองใดบา้ง 
   10)  มีขอ้ค าถามหรือขอ้เสนอแนะอะไรเพิ่มเติมหรือไม่   
   การประชุมแบบเนน้กลุ่มเป้าหมาย  คร้ังน้ีจดัเป็น 2 กลุ่มยอ่ย โดยใชค้  าถามเดียวกนั และ
วิทยากรผูส้ัมภาษณ์ชุดเดียวกนั ผลการประชุมแบบเน้นกลุ่มเป้าหมายสรุปรวมแสดงไวใ้นตารางท่ี  
4.39 
 
3.8  กำรจัดท ำหนังสือ “น่ิวในไต” (ฉบับเพือ่ประชำชน) 
 
   การจัดท าหนังสือหรือคู่มือเร่ือง “น่ิวในไต” (ฉบับเพื่อประชาชน) จัดท าข้ึนด้วย
วตัถุประสงค์ให้ชุมชนไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัโรคน่ิว ปัจจยัเส่ียงต่างๆ ท่ีจะก่อให้เกิดโรค
น่ิว โดยใชภ้าษาอ่านท่ีเขา้ใจง่ายเพื่อท่ีประชาชนทัว่ไปจะไดใ้ชเ้ป็นคู่มือในการป้องกนั หลีกเล่ียงการ
เป็นโรคน่ิว หนงัสือ “น่ิวในไต” (ฉบบัเพื่อประชาชน) จึงจดัเป็นวิธลดความเส่ียงของการเกิดโรคน่ิว
ของชุมชนได ้
   การจัดท าหนังสือ “น่ิวในไต” (ฉบับเพื่อประชาชน) เป็นการประมวลข้อมูล
เก่ียวกับโรคน่ิวท่ีจากการค้นควา้วิจัย และจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ให้เข้าใจง่ายประกอบภาพท่ี
เก่ียวขอ้ง จดัพิมพ ์4 สี ใช้กระดาษอาร์ตมนั 130 แกรม จ านวน 16 หนา้ รวมปก เขา้เล่มเยบ็มุมมุง
หลงัคาเพื่อแจกให้อาสาสมคัรกลุ่มตวัอย่าง และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบังานวิจยัน้ี เน้ือหาในหนงัสือน่ิวใน
ไต ประกอบดว้ย ค าน า น่ิวในไตคืออะไร สาเหตุของการเกิดน่ิว หรือปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดโรคน่ิว 
อุบติัการณ์เกิดโรคซ ้ า ผูป่้วยท่ีเป็นน่ิวทางเดินปัสสาวะจะมีอาการอย่างไรบา้ง ผลเสียของน่ิวในไต 
การตรวจทางห้องปฏิบติัการ สาเหตุของน่ิวในไต กลไกของการเกิดน่ิว ผกัท่ีมีสารออกซาเลตสูง 
การรักษาน่ิว การป้องกันโรคน่ิวท าอย่างไร และมีวิธีแก้ไขคุณสมบัติของน ้ าเพื่อการบริโภค 
รายละเอียดน าเสนอไวใ้นภาคผนวก ง 


