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ภาคผนวก ก 
 

การพทิักษ์สิทธ์ิของกลุ่มตวัอย่าง 
 

เอกสารค าช้ีแจงแก่อาสาสมัคร/ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษา 
 

เร่ือง คุณภาพด้านจุลชีววทิยาของน า้ดื่มโรงเรียนในเขตเมืองและเขตชนบทในจังหวดัเชียงใหม่ 
 

ผูศึ้กษาขอความร่วมมือท่านเขา้ร่วมในโครงการศึกษาเพื่อการคน้ควา้อิสระ เร่ือง คุณภาพดา้น               
จุลชีววิทยาของน ้ าด่ืมโรงเรียนในเขตเมืองและเขตชนบทในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาคุณภาพดา้นจุลชีววิทยาของน ้ าด่ืมโรงเรียนในเขตเมืองและเขตชนบทจงัหวดัเชียงใหม่และเพื่อ
ศึกษาระบบการจดัการน ้ าด่ืมโรงเรียนในเขตเมืองและเขตชนบทจงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 18โรงเรียน
ในการสัมภาษณ์จะใชเ้วลาประมาณ 20 นาที โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี จะท าให้ทราบถึง

สถานการณ์คุณภาพน ้ าด่ืมภายในโรงเรียน และเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพน ้ าด่ืมใน
โรงเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานผูศึ้กษาจึงขอเชิญท่านเขา้ร่วมโครงการศึกษาคร้ังน้ี ทั้งน้ีการ
เขา้ร่วมโครงการศึกษาเป็นความสมคัรใจของท่าน ท่านสามารถปฏิเสธการเขา้ร่วมในโครงการศึกษา 
หรือยุติ  การเขา้ร่วมศึกษาไดต้ลอดเวลา โดยไม่ตอ้งช้ีแจงเหตุผลใดๆ และการตกลงหรือปฏิเสธการ
เขา้ร่วมโครงการศึกษาจะไม่มีผลกระทบต่อท่าน ทั้งน้ีหากท่านเขา้ร่วมการศึกษาขอ้มูลส่วนตวัของ
ท่านท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งหมด ผูศึ้กษาจะเก็บเป็นความลบัและด าเนินการอยา่งรัดกุม โดยใชร้หสัแทน
ช่ือจริงของท่าน การน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปอภิปรายหรือพิมพเ์ผยแพร่จะท าในภาพรวมเท่านั้น ทั้งน้ีขอ้มูล
ทั้งหมดท่ีเก่ียวขอ้งกบัท่านจะถูกท าลายเม่ือเสร็จส้ินโครงการศึกษา โดยท่านมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะ
เขา้ถึงขอ้มูลส่วนตวัของท่าน หากท่านตอ้งการใช้สิทธ์ิของท่านกรุณาแจง้ให้ผูศึ้กษารับทราบ ทั้งน้ี
สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ อนัเกิดจากผลการศึกษาจะปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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หากมีค าถามเก่ียวกบัการศึกษาน้ี ท่านสามารถติดต่อผูศึ้กษานางสาวธนิดา อนุรักษ ์ไดท่ี้ E-mail 
: thanida89@hotmail.comโทรศพัท ์08-4041-2710 หรืออาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วีระ
พร ศุทธากรณ์ ท่ีภาควชิาพยาบาลอาชีวอนามยั  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โทรศพัท ์
0-5394- 5472-4 (ในเวลาราชการ) 

 
          ขอขอบพระคุณในความร่วมมือ 
                 นางสาวธนิดา อนุรักษ ์
นกัศึกษาหลกัสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:thanida89@hotmail.com
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ใบยนิยอมการเข้าร่วมในการศึกษา (Inform Consent) 
 

เร่ือง “คุณภาพด้านจุลชีววทิยาของน า้ดื่มโรงเรียนในเขตเมืองและเขตชนบทจังหวดัเชียงใหม่” 
 

 ขา้พเจา้ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาเร่ืองดงักล่าว ขา้พเจา้เขา้ใจดีวา่การเขา้ร่วมในการศึกษา
คร้ังน้ีเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ และขา้พเจา้สามารถถอนตวัจากการศึกษาคร้ังน้ีไดทุ้กเวลา 
 
ขา้พเจา้ยนิยอมเขา้ร่วมในการวจิยัคร้ังน้ี  
ขา้พเจา้ไม่ยนิยอมเขา้ร่วมในการวจิยัคร้ังน้ี  
 
 
 

ลงช่ือ...............................................................ผูย้นิยอม 
         (.............................................................) 
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ภาคผนวก ข 

 

ตวัอย่างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

            เลขท่ีแบบสัมภาษณ์…………. 
 

แบบสัมภาษณ์ เร่ือง  
“คุณภาพด้านจุลชีววทิยาของน า้ดื่มโรงเรียนในเขตเมืองและเขตชนบทจังหวดัเชียงใหม่” 

 
รหสั ID ผูถู้กสัมภาษณ์.......................................................................................................................... 
เพศ...................อาย.ุ.................ปีอาชีพ....................................... ต าแหน่ง……................................. 
วนัเดือนปีท่ีสัมภาษณ์......................................................................................................................... 
เร่ิมการสัมภาษณ์ เวลา……….........................น.  จบการสัมภาษณ์เวลา…………...........................น.   
สถานท่ี.................................................................................................................................................. 
________________________________________________________________________________ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของโรงเรียน 
1. IDโรงเรียน…………….………………..………………………………………………………… 
2. ท่ีอยูโ่รงเรียน ……….… หมู่ท่ี……... ต าบล…………………อ าเภอ…...……………………….. 

จงัหวดั…......................................................... รหสัไปรษณีย…์……..………………………….. 
เบอร์โทรศพัท์.............................................. เบอร์โทรสาร……………........................................ 

3. ท่ีตั้งของโรงเรียนอยูใ่นเขตเทศบาล/นอกเขตเทศบาล……..…………..…………………………... 
4. สังกดัของโรงเรียน………………….……………………………………………………………... 
5. ระดบัชั้นท่ีเปิดสอน(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
    อนุบาลประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 

มธัยมศึกษาปีท่ี  1 - 3                    
มธัยมศึกษาปีท่ี  4 - 6   

6. จ านวนนกัเรียน...................................คน   
7. จ านวนครู................... ........................คน   
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8. ขอ้มูลทัว่ไปของผูดู้แลน ้าด่ืมในโรงเรียน 
8.1  เพศ………………………………..………………………………... 
8.2  อาย…ุ……………………………..………………………………... 
8.3  ต าแหน่ง……………………………………………………………... 
8.4  ระดบัการศึกษา………………………………………………………. 
8.5  ประสบการณ์ในการดูแลน ้าด่ืมในโรงเรียน……………………… ปี 

________________________________________________________________________________ 
ส่วนที ่2 ข้อมูลการใช้ น า้ประปาของโรงเรียน 
9. โรงเรียนใชน้ ้าประปาจากแหล่งใด 

น ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค                 น ้าบาดาล 
น ้าประปาหมู่บา้น                                                อ่ืนๆ(ระบุ)……..…………………… 

10. ปริมาณน ้าประปาเพียงพอหรือไม่ 
     เพียงพอ                                                                 ไม่เพียงพอ 

11. ความคิดเห็นต่อคุณภาพน ้าประปาท่ีใช ้

11.1 สี                      ใส                                                   มีสี (ระบุ)……………………………. 
11.2 กล่ิน                  ไม่มีกล่ินเหมน็                               มีกล่ินเหมน็ (ระบุ)………………….. 

12. โรงเรียนมีระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าประปาหรือไม่                  
            ไม่มี                                                       มี ใชร้ะบบ(ระบุ) …………………… 

13. ระบบส่งจ่ายน ้าประปาในโรงเรียน  
                  ต่อจากท่อน ้าประปาโดยตรงหอถงัสูง                                   

           ถงัพกัน ้า  อ่ืนๆ(ระบุ)……..…………………… 
14. วธีิการท าความสะอาดถงัพกัน ้าประปา……………………………………………………………. 
15. ความถ่ีในการท าความสะอาดถงัพกัน ้าประปา…………………………………………………….. 

           เทอมละคร้ัง                                                 ปีละ 1 คร้ัง 
                 มากกวา่ 1 ปี 

16. สภาพการใชง้านของถงัพกัน ้ าประปา 
ใชก้ารใชดี้             ช ารุด(ระบุ)………………………….. 

________________________________________________________________________________ 
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ส่วนที ่3  ข้อมูลการจัดการคุณภาพน า้ดื่มของโรงเรียน 
17. โรงเรียนใชน้ ้าจากแหล่งใดเป็นแหล่งน ้าด่ืม 

น ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค              น ้าบาดาล 
                    น ้าประปาหมู่บา้น                                             น ้าด่ืมบรรจุแกลลอน/ขวด                                  

อ่ืนๆ(ระบุ) …........................... 
18. โรงเรียนมีระบบปรับปรุงคุณภาพน ้าด่ืมหรือไม่                  

                  ไม่มี                                มี  ใชร้ะบบ(ระบุ) ………………… 
19. จ านวนเคร่ืองกรองน ้า ………................................เคร่ือง 
20. วธีิการท่ีใชใ้นการท าความสะอาดไส้กรองน ้า…………………………………………………….. 
21. ความถ่ีในการลา้งไส้กรองน ้า 

เดือนละ 2 คร้ัง                                                  เดือนละ 1 คร้ัง                                                       
อ่ืนๆ(ระบุ) ……………………………… 

22. ผูรั้บผดิชอบในการลา้งท าความสะอาดไส้กรองน ้า 
นกัการภารโรง               แม่บา้น 
อ่ืนๆ(ระบุ) ……………………………… 

23. ความถ่ีในการเปล่ียนไส้กรองน ้า 
ปีละ 1 คร้ัง                                                      2 ปี 
มากกวา่ 2  ปี         อ่ืนๆ(ระบุ) ………………………… 

24. ผูรั้บผดิชอบในการเปล่ียนไส้กรองน ้า 
บริษทัผูข้ายเคร่ืองกรองน ้า                                 นกัการภารโรง                                                                                                              

                          อ่ืนๆ(ระบุ) ……………………………… 
25. ชนิดของไส้กรองท่ีใชใ้นเคร่ืองกรองน ้า………………………………………………………….. 
 

26. ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบดูแลความสะอาดจุดบริการน ้าด่ืม 
                  ครูอนามยั                                                            นกัการภารโรง 
                  นกัเรียนอาสาสมคัร                                             อ่ืนๆ(ระบุ)…………………………. 

27.  จ านวนจุดบริการน ้าด่ืมในโรงเรียน………………………………….จุด 
28.   มีแกว้น ้าด่ืมท่ีจุดบริการน ้าด่ืมหรือไม่ 

                 ไม่มี                                                                    มี    
29. ความถ่ีในการท าความสะอาดแกว้น ้า 

                  ทุกวนั                                                                 อ่ืนๆ(ระบุ)………………………… 
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30. ปริมาณน ้าด่ืมเพียงพอต่อความตอ้งการหรือไม่ 
เพียงพอตลอดทั้งปี                                            ไม่เพียงพอ 

31. ความคิดเห็นต่อคุณภาพน ้าด่ืม  
29.1  สี                      ใส                                                มีสี (ระบุ)…………………………..  
29.2  กล่ิน                ไม่มีกล่ินเหมน็                             มีกล่ินเหมน็ (ระบุ)………………... 
29.3  รสชาติ             ไม่มี                                              มี (ระบุ)………….………………… 

32. มีการตรวจสอบคุณภาพน ้าด่ืมเบ้ืองตน้ดา้นจุลชีววทิยาท่ีโรงเรียนหรือไม่ 
                 ไม่มี                                                                    มี   

33. มีการส่งตวัอยา่งน ้าด่ืมตรวจวิเคราะห์คุณภาพดา้นจุลชีววทิยาโดยหอ้งปฏิบติัการวทิยาศาสตร์
ของหน่วยงานราชการ/เอกชน ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมาหรือไม่ 

ไม่มี                                                                   มี  
34. ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าด่ืมดา้นจุลชีววทิยาโดยห้องปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ของ

หน่วยงานราชการ/เอกชน ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
                  ผา่น                                                                   ไม่ผา่น  
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เลขท่ีแบบส ารวจ…………. 
 

แบบส ารวจเร่ือง “คุณภาพด้านจุลชีววทิยาของน า้ดื่มโรงเรียนในเขตเมืองและเขตชนบท            
จังหวดัเชียงใหม่” 

 
ช่ือ–สกุล ผูส้ ารวจ.................................................................................................................................. 
วนัเดือนปีท่ีส ารวจ...................................................เวลา.................................................................น. 
สถานท่ี................................................................................................................................................... 
________________________________________________________________________________ 
ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. ระยะทางของท่อน ้าประปาจากสถานีผลิตน ้าของการประปาส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่ ถึง

โรงเรียน………………………..กิโลเมตร 
________________________________________________________________________________ 
ส่วนที ่2 ข้อมูลการใช้น า้ประปาของโรงเรียน 
2. คุณภาพน ้าประปาทางกายภาพและเคมี 

2.1 สี                        ใส                                                   มีสี (ระบุ)………………………… 
2.2 กล่ิน                ไม่มีกล่ิน                                         มีกล่ิน (ระบุ)…………………….... 
2.3 รสชาด              ไม่มี                                                มี (ระบุ)…….…………………….. 
2.4 ค่าความเป็นกรด-ด่าง……………………….. 
2.5 ค่าคลอรีนอิสระตกคา้ง……………………….ppm. 
2.6 ค่าความขุ่น…………………………………...NTU. 

3. สภาพท่อน ้าประปาในโรงเรียน 
                ใชง้านไดดี้ ไม่ร่ัวซึม ไม่เป็นสนิม                      ช ารุด(ระบุ)…………………………                             

4. ความสะอาดภายนอกถงัพกัน ้ าประปา 
          สะอาด                                                                ไม่สะอาด (ระบุ)…………………… 

5. ฝาปิดมิดชิดของถงัพกัน ้าประปา 
           มีฝาปิดมิดชิด                                                     ไม่มีฝาปิด  

6. ความสะอาดบริเวณโดยรอบถงัพกัน ้าประปา            
สะอาด                                                                ไม่สะอาด (ระบุ)………………… 
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7. วสัดุท่ีใชท้  าถงัพกัน ้าประปา                      
 สแตนเลสพลาสติก                         ไฟเบอร์กลาส                                                      
 อ่ืนๆ(ระบุ)……..…………………. 

8. สถานท่ีตั้งถงักกัเก็บน ้าประปา 
บนพื้นดิน                                                        ใตดิ้น 
บนดาดฟ้า         อาคารอ่ืนๆ(ระบุ)……..……………. 

________________________________________________________________________________ 
ส่วนที ่3 ข้อมูลการใช้น า้ดื่ม ของโรงเรียน 
8. คุณภาพน ้าด่ืม 

8.1 สี                       ใส                                                  มีสี (ระบุ)…………………….……... 
8.2 กล่ิน         ไม่มี   กล่ินเหมน็                                    มีกล่ินเหมน็ (ระบุ)………………….. 
8.3 รสชาด                ไม่มี                                               มี (ระบุ)……….……………………. 
8.4 ค่าความเป็นกรด-ด่าง…………………….…………………… 
8.5 ค่าคลอรีนอิสระตกคา้ง……………………………………….ppm. 
8.6 ค่าความขุ่น……………………………………………………NTU. 

9. ความสะอาดบริเวณจุดบริการน ้าด่ืม 
          สะอาด                                                                ไม่สะอาด(ระบุ)…………………….... 

10. พฤติกรรมการด่ืมน ้าของนกัเรียน  
                        ใชแ้กว้น ้า                                                            ใชมื้อรองน ้า/ปากสัมผสักบัก๊อกน ้าด่ืม 
                        อ่ืนๆ(ระบุ)…………………….... 
_______________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ค 

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ     สังกดั 
 

1. นางสาวธีรทรัพย ์ปฐมรังษิยงักุล   หวัหนา้งาน 8 งานควบคุมคุณภาพน ้า 1 
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 9 จ.เชียงใหม่ 
 

2. นางเขมจิรา กออ าไพ     นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  
ศูนยอ์นามยัท่ี 10 จ.เชียงใหม ่
 

3. นางสาวปณิชา ปลอดภยั    หวัหนา้งาน 8 งานควบคุมคุณภาพน ้า 2 
       แลปคลสัเตอร์กปภ.สาขาเชียงราย 
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ประวตัผู้ิเขยีน 
 
ช่ือ - สกุล นางสาวธนิดา  อนุรักษ ์

วนั เดือน ปี เกดิ 29  กนัยายน  2525 

ประวตัิการศึกษา   
 พ.ศ. 2547 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

วทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาจุลชีววทิยา  
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

ประวตัิการท างาน  
พ.ศ. 2548 - 2550  ต าแหน่ง นกัจุลชีววทิยา  

บริษทั  เพรซิเดนทไ์รซ์โปรดกัส์  จ  ากดั (มหาชน) 
พ.ศ. 2551 - 2552  ต าแหน่ง นกัจุลชีววทิยา  

บริษทั อินเตอร์เนชนัแนล แลปบอราทอรีส์ จ  ากดั 
พ.ศ. 2552 - 2557 ต าแหน่ง นกัวทิยาศาสตร์ระดบั  4 - 6  

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2557 - ปัจจุบนั ต าแหน่ง นกัวทิยาศาสตร์ ระดบั 6  

งานควบคุมคุณภาพน ้า 2 แลปคลสัเตอร์ 
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย  

 

 


