
 

แบบเสนอโครงร่างงานวจัิย 

1 . ช่ือโครงการวจัิย   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนผูมี้ภาวะอว้นลงพุง  อาย ุ 35 ปีข้ึนไป  
        ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวนิยัดี  
 

2.  ผู้จัดท าโครงการวจัิย 
นางสาวพุทธธิดา   ศรีวชิา    ต าแหน่งนกัวชิาการสาธารณสุข       
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวนิยัดี  ต าบลนาป่าแซง  อ าเภอปทุมราชวงศา  จงัวดัอ านาจเจริญ  
 

3.  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การมีสุขภาพท่ีดีทั้งทางกายและทางใจเป็นส่ิงท่ีทุกคนพึงปรารถนา การมีสุขภาพดีมิไดมี้ความหมาย
เพียงการไม่เจบ็ป่วยหรือปราศจากโรคภยัไขเ้จบ็เท่านั้น หากยงัครอบคลุมถึงการมีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ของ
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ( กระทรวงสาธารณสุข, กรมอนามยั ,2550) เม่ือพิจารณาคนไทยในอดีต 
จะพบวา่ เป็นชีวิตท่ีสมบุกสมบนัดว้ยการใชก้ าลงัในการด ารงชีวิตซ่ึงสภาพของร่างกายไดถู้กสร้างข้ึนมาให้
เหมาะสมกบัการใชก้ าลงักาย แต่ในปัจจุบนัมนุษยส์ามารถคิดประดิษฐ์ ปรับปรุงอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งทางดา้น
วตัถุและเทคโนโลยข้ึีนมาใช ้เพื่อทุ่นแรงและอ านวยความสะดวก ท าใหมี้การใชแ้รงกายกนันอ้ยลง จนท าให้
มองขา้มองคป์ระกอบท่ีส าคญัต่อการด ารงชีวิตอีกประการหน่ึงไป นัน่คือ การออกก าลงักาย โรคภยัไขเ้จบ็
ต่างๆ มีผลมาจากการขาดการออกก าลงักายจึงเกิดข้ึน (ปวีณา ปัจฉิมเขตตแ์ละพุม่พวง ดอกเนียม  2550 : 1 ) 
เม่ือพิจารณาถึงโรคท่ีเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยท่ีผา่นมาพบวา่ปัญหาสุขภาพของคนไทยมีการ
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโรคติดต่อต่างๆ แต่ในปัจจุบนัโรคเหล่าน้ีมีแนวโนม้ลดลงและใน
บางโรคไดห้มดไปจากประเทศไทยแลว้ ในขณะเดียวกนัปัญหาสุขภาพท่ีเก่ียวกบัโรคไม่ติดต่อ โรคท่ี
เก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพและโรคเร้ือรังต่างๆ เช่นโรคหวัใจ โรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวานมี
แนวโนม้จะสูงข้ึน เม่ือพิจารณาสาเหตุความเจบ็ป่วยของโรคเหล่าน้ี พบวา่เกิดมาจากพฤติกรรมสุขภาพท่ีไม่
ถูกตอ้ง เช่น ขาดการออกก าลงักาย การบริโภคอาหารท่ีไม่ถูกตอ้งซ่ึงมีผลต่อสุขภาวะของประชาชนอยา่ง
ชดัเจน (คณะกรรมการอ านวยการจดัท าแผนพฒันาการสาธารณสุข , 2540)  องคก์ารอนามยัโรครายงานวา่
โรคท่ีท าใหช้าวโลกเสียชีวติมากท่ีสุด  ไดแ้ก่  โรคหวัใจ  โรคหลอดเลือดสมองแตก  ซ่ึงเสียชีวติปีละกวา่  13  
ลา้นคน  และคาดวา่น่าจะมีความรุนแรงและมีแนวโนม้การเจบ็ป่วยสูงข้ึนทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทยดว้ย  
รายงานของส านกัระบาดวทิยาในปี 2552  พบโรคท่ีคนไทยป่วย มากท่ีสุด 4 อนัดบัไดแ้ก่ ความดนัโลหิตสูง  
โรคเบาหวาน  โรคหวัใจขาดเลือด  และโรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง   (ส านกัระบาดวทิยา  กระทรวงสาธารณสุข , 
2552)  รพ.สต.วินยัดี ไดด้ าเนินงานการพฒันาสุขภาพอนามยัของประชาชนในพื้นท่ีรับผดิชอบจ านวน 5 
หมู่บา้น  สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาสาธารณสุขของประเทศอยา่งจริงจงัและต่อเน่ืองมาตลอด และจาก
สถิติการตายและการป่วยของประชาชนในจงัหวดัอ านาจเจริญ พบวา่ สาเหตุการตาย 6 อนัดบัแรกมีสาเหตุ
มากจากโรคไม่ติดต่อ ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากพฤติกรรมของมนุษย ์ไดแ้ก่ โรคไตวาย มะเร็งทุกชนิด   ความ
ดนัโลหิตสูงและเบาหวาน หลอดเลือดสมอง อุบติัเหตุจากการขนส่ง (ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
อ านาจเจริญ, 2552 ) และสาเหตุการตายดว้ยโรคท่ีส าคญัซ่ึงเป็นปัญหาสาธารณสุขของอ าเภอปทุมราชวงศา 



พบวา่  มะเร็งทุกชนิด  หวัใจลม้เหลว  มีแนวโนม้ลดลงส่วน ไตวาย โรคเร้ือรังและอุบติัเหตุมีแนวโนม้สูงข้ึน 
( ทะเบียนราษฎร์ เดือน ธนัวาคม : 2551)   และจากขอ้มูลภาวะโรคอว้นลงพุงของประชากร  อาย ุ 15 ปีข้ึน
ไปของจงัหวดัอ านาจเจริญ  พบวา่อ าเภอปทุมราชวงศามีภาวะอว้นลงพุงเป็นอนัดบั  2  ของจงัหวดัรองจาก
อ าเภอเมือง (รายงานขอ้มูลภาวะโภชนาการของประชากร  Nutri  : 2552) และจากการรายงายจ านวนผูป่้วย
โรคเร้ือรังแยกตามอ าเภอ ปี พ.ศ. 2553 พบวา่อ าเภอปทุมราชวงศา มีผูป่้วยโรคเบาหวานมากเป็นอนัดบั 3 
ของจงัหวดั คิดเป็นผูช้าย  301 คน, หญิง 745 คน รวม1,046 คน ประกอบกบัจ านวนผูป่้วยดว้ยโรคเร้ือรัง  คือ       
โรคเบาหวาและความดนัโลหิตสูง ในเขตรับผิดชอบ รพ.สต.วนิยัดี  ท่ีมารับบริการท่ี รพ.สต.วนิยัดี  โดย
พบวา่มีผูป่้วยดว้ยโรคเบาหวาน  ทั้งหมด  102  คน  แบ่งเป็นชาย  33 คน , หญิง 69 คน  ผูป่้วยความดนัโลหิต
สูงทั้งหมด  100  คน  แบ่งเป็นชาย 24  คน, หญิง  76  คน  ซ่ึงผูป่้วยส่วนมากเป็นโรคเบาหวานและความดนั
โลหิตร่วมกนั  และเป็นผูห้ญิงมากกวา่ผูช้าย ส่วนมากอยูใ่นภาวะอว้นลงพุง (โปรแกรม  HOSXP  เดือน
มกราคม  2554) ซ่ึงจากขอ้มูลดงักล่าวช้ีใหเ้ห็นวา่อ าเภอปทุมราชวงศา  จงัหวดัอ านาจเจริญเป็นจงัหวดัท่ีมี
ประชากรเส่ียงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อ โรคท่ีเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพและโรคเร้ือรังต่างๆ  เน่ืองจาก
พฤติกรรมการปฏิบติัตวัทางสุขภาพ  เช่นการบริโภคอาหาร  การออกก าลงักาย  เป็นสาเหตุส าคญัท่ีน าไปสู่
การป่วยและตายดว้ยโรคต่างๆขา้งตน้  โดยเฉพาะกลุ่มผูป่้วยดว้ยโรคเร้ือรังมีแนวโนม้ป่วยจากโรคแทรก
ซอ้นสูงข้ึน เน่ืองจากใหเ้วลากบัการท างานมากกวา่การดูแลสุขภาพตนเองก่อใหเ้กิดโรคบัน่ทอนคุณภาพ
ชีวติและสูญเสียค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษา 

 จากท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ ปัญหาสุขภาพท่ีอาจเกิดแก่ประชาชนนั้นมีมาก การเกิด
ปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่จะอยูท่ี่ตวัประชาชนเป็นหลกั ดงันั้นเม่ือทราบถึงพฤติกรรมท่ีท าใหเ้กิดปัญหา
สุขภาพของประชาชน ก็จะท าใหส้ามารถแกปั้ญหาสุขภาพท่ีอาจจะเกิดแก่ประชาชนนั้นได ้ท าใหผู้ว้จิยั
สนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนผูมี้ภาวะอว้นลงพุง อายุ 35  ปีข้ึนไปในเขต
พื้นท่ีรับผดิชอบของ รพ.สต.วนิยัดี ต าบลนาป่าแซง อ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ ในดา้นต่างๆ 
เพื่อน ามาใชใ้นการวางแผนด าเนินงานแกไ้ขปัญหาสาธารณสุข ในพื้นท่ีและส่งเสริมสุขภาพอนามยัของ
ประชาชนในพื้นท่ีรับผดิชอบ ต่อไป 

4.  วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
พฤติกรรมการออกก าลงักาย และภาวะทางอารมณ์อารมณ์ ของประชาชนผูมี้ภาวะอว้นลงพุง อาย ุ35 ปีข้ึน
ไปของประชาชนผูมี้ภาวะอว้นลงพุง อาย ุ35 ปีข้ึนไป       

2.  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่ง ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของ
ประชาชนผูมี้ภาวะอว้นลงพุง อาย ุ35 ปีข้ึนไป  

   

5. ค าถามของการวจัิย          
 1.  ระดบัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองในดา้น พฤติกรรมการบริโภคอาหาร พฤติกรรมการออก
ก าลงักาย และภาวะทางอารมณ์อารมณ์ ของประชาชนผูมี้ภาวะอว้นลงพุง อาย ุ35 ปีข้ึนไป ในเขตรับผดิชอบ 
รพ.สต.วนิยัดี  เป็นอยา่งไร 



 2.   ระดบัความรู้ เก่ียวกบัพฤติกรรมการปฏิบติัตนในดา้นการบริโภคอาหาร การออกก าลงักาย และ
ภาวะทางอารมณ์ของประชาชนผูมี้ภาวะอว้นลงพุง อาย ุ35 ปีข้ึนไปเป็นอยา่งไร 

3.  ระดบัทศันคติเก่ียวกบัพฤติกรรมการปฏิบติัตนในดา้นการบริโภคอาหาร การออกก าลงักาย และ
ภาวะทางอารมณ์ของประชาชนผูมี้ภาวะอว้นลงพุง อาย ุ35 ปีข้ึนไปเป็นอยา่งไร 
6. ทฤษฏีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

6.1  ทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้ง 
1. แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัความรู้       
2.  แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัทศันคติ          
3.  แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมการป้องกนั      
4.  แนวคิดทฤษฏีเก่ียวกบัพฤติกรรมสุขภาพ        

6.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 1.  งานวจิยัเร่ือง ภาวะสุขภาพ ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนท่ี

อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีรับผดิชอบของศูนยอ์นามยัท่ี  3 (กลุ่มสนบัสนุนวชิาการ ศูนยอ์นามยัท่ี 3 : 2550) 
 2. งานวจิยัเร่ือง  พฤติกรรมการสร้างสุขภาพดา้นการออกก าลงักายของประชาชนวยัผูใ้หญ่

ตอนกลาง ต าบลยางน ้ากลดัเหนือ อ าเภอหนองหญา้ปลอ้ง  จงัหวดัเพชรบุรี (ปวณีา ปัจฉิมเขตต ์และพุม่พวง 
ดอกเนียม: 2550)   

 3.  โครงการการศึกษาสถานการณ์โรคอว้นของพนกังานในสถานประกอบการนิคม
อุตสาหกรรมจงัหวดัล าพนูศึกษาในผูบ้ริหารและพนกังานท่ีไดรั้บการรณรงคแ์ละคดักรองเพื่อประเมินระดบั
ไขมนั จ านวน 1,000 คน ระหวา่งเดือนสิงหาคม 2549 – มกราคม 2550 (ศรัณยา  ธรรมกุล  และคณะ : 2550) 

 4.  งานวจิยัพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนในต าบลหว้ยกระเจาอ าเภอหว้ย
กระเจา จงัหวดักาญจนบุรี  (ฤทยัชนก กุลสืบ และวรัญญา เช้ือทอ : 2550) 

 

7. สมมติฐานและกรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

 7.1  สมมติฐาน 
1. ความรู้ มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการปฏิบติัตนในดา้นการบริโภคอาหาร การออก

ก าลงักาย และภาวะทางอารมณ์ ของประชาชนผูมี้ภาวะอว้นลงพุง อาย ุ35 ปีข้ึนในเขตพื้นท่ี รพ.สต.วินยัดี 
  2. ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการปฏิบติัตนในดา้นการบริโภคอาหาร การออก
ก าลงักาย และภาวะทางอารมณ์ ของประชาชนผูมี้ภาวะอว้นลงพุง อาย ุ35 ปีข้ึนในเขตพื้นท่ี รพ.สต.วินยัดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7.2  กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
8. ขอบเขตของการศึกษา 
 8.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
 ประชากร          
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี   คือ ประชาชนผูมี้ภาวะอว้นลงพุง อาย ุ35 ปีข้ึนในเขตพื้นท่ี
รับผดิชอบ รพ.สต.วินยัดี จ  านวน 212 คน ( ตามแบบตรวจคดักรองสุขภาพประชาชนทัว่ไป อาย ุ35 ปีข้ึนไป  
ปี พ.ศ. 2560) 

 กลุ่มตัวอย่าง  

 กลุ่มตวัอยา่ง  คือ  ประชาชนผูมี้ภาวะอว้นลงพุง อาย ุ35 ปีข้ึนในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ รพ.สต.วนิยัดี 
จ  านวน 123 คน     

ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรการประมาณค่าสัดส่วนเม่ือทราบจ านวนประชากรโดยใช้สูตรดงัน้ี  
(อา้งถึงใน  วรีะศกัด์ิ  สืบเสาะ, 2552) 

ข้อมูลส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- น ้าหนกั 
-  ส่วนสูง 
-  เส้นรอบเอว 
-  ดชันีมวลกาย  (BMI)  
- ระดบัการศึกษา 
- การมีโรคประจ าตวั 
 

ความรู้เก่ียวกบัพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเอง 

 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
- ดา้นการบริโภคอาหาร  
- การออกก าลงักาย  
- ภาวะทางอารมณ์ 

ของประชาชนผูมี้ภาวะอว้นลงพุง 
อาย ุ35 ปีข้ึนในเขตพื้นท่ี รพ.สต.
วนิยัดี 

 

 
ทศันคติในเก่ียวกบัพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพตนเอง 
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เม่ือ  n  = ขนาดตวัอยา่ง      
  N   = จ านวนประชากร 212 คน   
  Z 2    =  ค่ามาตรฐานใตโ้คง้ปกติท่ีความเช่ือมัน่ 95 %  
      เท่ากบั 1.96     
  d   =   ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดข้ึนในการประมาณ 
       ค่าสัดส่วนเท่ากบัร้อยละ 5   

   P =  ค่าความเช่ือมัน่สัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบาค 0.75 
(จากการน าแบบสอบถามไปทดลองใชก้บัประชากรท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30  
ชุด) 

แทนค่าในสูตร   

 N = 
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    = 
25.1

70.152  

    = 16.122  

 ดังนั้ น  ขนาดตัวอย่างท่ีต้องการ คือ  122.16   คน  ดังนั้ นในการศึกษาคร้ังน้ีใช้กลุ่มตัวอย่าง
ทั้งหมด  123  คน จากจ านวนประชาชนผูมี้ภาวะอว้นลงพุง อาย ุ35 ปีข้ึนในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบ รพ.สต.วนิยั
ดี จ  านวน 212 คน 
  การสุ่มตัวอย่าง         
  ในการศึกษาในคร้ังน้ีผูศึ้กษาใช้การสุ่มตวัอย่างแบบง่ายแบบง่าย (Simple random sampling)   
โดยวิธีการจกัสลากโดยการเขียนหมายเลขก ากบัประชากรตวัอยา่ง  ก่อนแลว้จึงจบัสลากไม่สุ่มประชากรท่ี
ถูกสุ่มแล้วข้ึนมาอีก  คือ  หยิบแล้วเอาออกได้เลยไม่ต้องใส่กลับลงไปอีกจบัจนครบจ านวน  123  คน  
(อา้งอิงมาจาก สมศกัด์ิ  ศรีสันติสุข : 2538) 
 



 
 
9.   ค านิยามทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

 ความรู้  หมายถึง  ความรู้ของบุคลากรเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพตนเอง   
 ทศันคติ  หมายถึง  สภาวะความพร้อมทางจิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิด  ความรู้สึก  และแนวโนม้
ของพฤติกรรมบุคคลท่ีมีต่อบุคคล  ส่ิงของ  สถานการณ์ต่าง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง และสภาวะความ
พร้อมทางจิตน้ีจะตอ้งอยูน่านพอสมควร        
 พฤติกรรม หมายถึง  กิจกรรมหรือการกระท าของกลุ่มตวัอยา่ง    
 การดูแลสุขภาพตนเอง  หมายถึง  การดูแลสุขภาพตนเองดา้น 3อ. คือ  การบริโภคอาหาร  การ
ออกก าลงักาย  และอารมณ์  เพื่อใหมี้รูปร่างดีปลอดจากภาวะอว้นลงพุง    
  น า้หนัก หมายถึง น ้าหนกัตวัท่ีไดจ้ากการชัง่น ้าหนกัโดยใชเ้คร่ืองชัง่วดัเป็นมาตราเมตริกใช้
หน่วยเป็นกิโลกรัม          
 ส่วนสูง หมายถึง ความยาวตวัท่ีไดจ้ากการวดัส่วนสูงมีหน่วยเป็นเมตรหรือเซนติเมตร 
 รอบเอว หมายถึง รอบเอวท่ีวดัผา่นสะดือไดจ้ากการใชส้ายวดั หน่วยเป็นเซนติเมตร วธีิการวดัท า
ดงัน้ี  1.   อยูใ่นท่ายนื          
 2.  ใชส้ายวดั วดัรอบเอวโดยวดัผา่นสะดือ      
 3.  วดัในช่วงหายใจออก โดยใหส้ายวดัแนบกบัล าตวัไม่รัดแน่น    
 4.  ใหร้ะดบัของสายวดัท่ีวดัรอบเอว วางอยูใ่นแนวขนานกบัพื้น                 
 ค่าเส้นรอบเอวในคนเอเชียท่ีมีปัจจยัเส่ียงต่อการเกิดภาวะอว้นลงพุง  คือ   
   -  ผูช้าย เส้นรอบเอวเท่ากบัและมากกวา่   90 เซนติเมตร หรือ 36 น้ิว     
  -   ผูห้ญิง เส้นรอบเอวเท่ากบัและมากกวา่  80 เซนติเมตร หรือ 32 น้ิว   
 ดัชนีมวลกาย หมายถึง การเปรียบเทียบระหวา่งน ้าหนกัเป็นกิโลกรัม กบัส่วนสูงท่ีวดัเป็นเมตร มี
หน่วยเป็นกิโลกรัม/ตารางเมตร           

   ค  านวณไดจ้ากสูตร       

   ค่าดชันีมวลกาย   =   น ้าหนกั (กิโลกรัม)       
                        ส่วนสูง (เมตร) 2                      

การแปลผลค่าดชันีมวลกาย  (เครือข่ายคนไทยไร้พุง. ปฏิบติัการฝ่าวกิฤตพิชิตอว้น พิชิตพุง.  2550, หนา้6.)
 - ค่าดชันีมวลกาย  นอ้ยกวา่ 18.5     กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือวา่ ผอม  
 -  ค่าดชันีมวลกาย  ตั้งแต่ 18.5-22.9  กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือวา่ น ้าหนกัปกติ 
 -  ค่าดชันีมวลกาย  ตั้งแต่ 22.9-24.9  กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือวา่ ทว้ม  
 -  ค่าดชันีมวลกาย  ตั้งแต่ 25.0-29.9  กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือวา่ อว้น  
 -  ค่าดชันีมวลกาย  มากกวา่   30.0          กิโลกรัมต่อตารางเมตรถือวา่ อว้นมาก 

  



 

 

 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร   หมายถึง การปฏิบติัตวัในการเลือกรับประทานอาหารใน
ชีวติประจ าวนัใหมี้ประโยชน์เหมาะสมกบัวยัและความตอ้งการของร่างกายรวมทั้งหลีกเล่ียงอาหารและ
เคร่ืองด่ืมท่ีท าลายสุขภาพ            
 พฤติกรรมการออกก าลงักาย   หมายถึง การปฏิบติัตวัในการเคล่ือนไหวร่างกาย ท าใหร่้างกายได้
ใชแ้รงงานหรือก าลงังาน การใชก้ลา้มเน้ือ การเล่นกีฬาชนิดต่างๆ ท่ีนอกเหนือไปจากกิจกรรมใน
ชีวติประจ าวนั  เพื่อสร้างสมรรถภาพและความแขง็แรงของร่างกายหรือเพื่อการพกัผอ่นและช่วยป้องกนัการ
เกิดโรค           
 ภาวะทางอารมณ์  หมายถึง  ปฏิกิริยาตอบโต ้หรือลกัษณะท่ีมีความรู้สึกได ้ตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ และส่ิงแวดลอ้ม ตามความคิดเห็นของตนเองท่ีมีได ้2 อยา่ง คือ 1.อารมณ์ดี ไดแ้ก่ ความสุข ความ
รัก ความชอบ ดีใจ และภูมิใจ  2. อารมณ์ไม่ดี ตรงขา้มกบัอารมณ์ดี  คือ โกรธ กลวั ความเศร้า ความเกลียด 
และผดิหวงั และเจบ็ปวด           

 การมีโรคประจ าตัว   หมายถึง   โรคท่ีมีติดตวัอยูเ่ป็นประจ า รักษาไม่หายขาดและตอ้งไดรั้บการ
ดูแลรักษารับยาทานอยา่งต่อเน่ือง 

10.  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1. ผลการวิจยัสามารถน าไปใช้ในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพและ

ป้องกันโรค  แก้ไขปัญหาสุขภาพต่อไปและเป็นข้อมูลส าหรับการศึกษาวิจยัประเด็นอ่ืนท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรค 

11.  ระเบียบวธีิวจัิย 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา  (Descriptive  study)   ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผูมี้ภาวะอว้นลงพุง อาย ุ 35 ปีข้ึนไป ในเขตพื้นท่ีรับผดิชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
วนิยัดี  ซ่ึงเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสัมภาษณ์ 

12.  ระยะเวลาในการศึกษา 

 ระหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์  -  พฤษภาคม  2560 

13. งบประมาณค่าใช้จ่ายทีใ่ช้ในการศึกษา 

 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของประชาชนผูมี้ภาวะอว้นลงพุง  อาย ุ 35 ปีข้ึนไป ใน
เขตพื้นท่ีรับผดิชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวนิยัดี ในคร้ังน้ี มีแผนการด าเนินงานและการใช้
จ่ายเงินตลอดการวจิยั ดงัแผนการด าเนินงานและการใชจ่้ายเงินตลอดการท าวจิยั  รพ.สต.วนิยัดี ท่ีแนบทา้ยน้ี 



แผนการด าเนินงานและการใช้จ่ายเงินตลอดการท าวจัิย  รพ.สต.วนัิยดี 

    เดือน รวม 

รายการค่าใช้จ่าย ม.ค.    ก.พ.          มี.ค.    เม.ย. พ.ค.  มิ.ย.  ก.ค.    ส.ค.    ก.ย. (บาท) 

  1.  ค่าจดัท าและน าเสนอโครงร่างวิจยับทท่ี 1-3    1,500 

  2. ค่าตอบแทนผูช่้วยจดัหาขอ้มูล   - 500 

  3.  ค่าเก็บขอ้มูลเพื่อ Try out    1,000 

  4.  ค่าถ่ายเอกสารเก็บขอ้มูลก่อนด าเนินการ    500 

  5.  ค่าเก็บขอ้มูลก่อนด าเนินการ    1,500 

  6.  ค่าจดัท าโครงการด าเนินการตามนวตักรรม    8,000 

  7.  ค่าเก็บขอ้มูลหลงัด าเนินการ     1,500 

 8. ค่าท ารายงานค่าจดัท ารูปเล่มฉบบัสมบูรณ์     

9.  ค่าจดับูธน าเสนอผลงานวิจยั    3,000 

10.  ค่าวสัดุอุปกรณ์    500 

11.  ค่าเดินทางระหวา่งปฏิบติัการ 

 12. ค่าด าเนินการอ่ืนๆ 

   1,000 

   1,000 

รวม 20,000    (สองหม่ืนบาทถว้น) 

 

 

ลงช่ือ............................................ผู้ด าเนินการวจัิย  ลงช่ือ......................................ทีป่รึกษาการวจัิย 
          (นางสาวพุทธธิดา   ศรีวชิา)                                                       (นายเสน่ห์  สีหารัตน์) 
 นักวชิาการสาธารณสุข  รพ.สต.วนัิยดี   ผอ.รพ.สต.วนัิยดี 
 

 

 

 

                                                                                          
 


