
  

   
 
 

ผลสํารวจเรื่อง    วัยรุนกับการดูแลสุขภาพ 
 

 ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) เปดเผยผลสํารวจเร่ืองวัยรุนกับการดูแล
สุขภาพ เนื่องในวันสาธารณสุขแหงชาติ 27 พฤศจิกายน พบวัยรุนในกรุงเทพฯ สวนใหญมี
พฤติกรรมที่บั่นทอนสุขภาพคือ นอนดึก กินอาหารฟาสทฟูด ใชชอนและหลอดดูดน้ํารวมกับผูอ่ืน 
ขณะที่ 1 ใน 4 ระบุวามีปญหาความเครียด และดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล โดยโรครายแรงที่วัยรุน
กังวลวาตนเองมีความเสี่ยงจะเปนมากที่สุดคือโรคมะเร็ง 
 ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

 
1. พฤติกรรมทีบ่ั่นทอนสุขภาพตนเองของวัยรุนในปจจุบัน พบวา วัยรุนทัง้เพศหญิงและเพศชายมี

พฤติกรรมนอนดึกและพกัผอนนอย มากที่สุด รองลงมาคือ การใชชอนตักอาหารรวมกับผูอ่ืนโดยไมใช
ชอนกลาง และชอบกินอาหารฟาสทฟูด มีรายละเอียดดังน้ี  

 
เพศหญงิ (รอยละ) เพศชาย (รอยละ) เฉลีย่รวม(รอยละ) พฤติกรรม 
ใช ไมใช ใช ไมใช ใช ไมใช 

นอนดึก พักผอนนอย 67.0 33.0 66.1 33.9 66.5 33.5 
ใชชอนตักอาหารโดยไมใชชอนกลาง 52.8 47.2 52.2 47.8 52.5 47.5 
กินอาหารฟาสทฟูด 51.8 48.2 50.7 49.3 51.3 48.7 
ใชหลอดดูดน้ํารวมกับผูอ่ืน 54.2 45.8 48.0 52.0 51.2 48.8 
มีเรื่องเครียดบอยๆ 30.6 69.4 24.2 75.8 27.5 72.5 
ด่ืมเหลา / เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล 14.2 85.8 33.9 66.1 23.9 76.1 
เที่ยวกลางคืน 11.8 88.2 25.5 74.5 18.6 81.4 
สูบบุหร่ี 5.5 94.5 23.2 76.8 14.2 85.8 
อดอาหาร 14.0 86.0 8.4 91.6 11.2 88.8 
กินยาลดความอวน 5.0 95.0 1.9 98.1 3.5 96.5 
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2. ความคิดเห็นของวัยรุนตอการใหความสําคัญกับเรื่องสุขภาพของตัวเองเมื่อเปรียบเทยีบกับเรื่องอ่ืน  

 
- ใหความสําคัญมากกวาเรือ่งอ่ืน  รอยละ 24.2 
- ใหความสําคัญพอๆ กับเรื่องอ่ืน รอยละ 65.6 
- ใหความสําคัญนอยกวาเรื่องอ่ืน  รอยละ 10.2 

         
3.  เมื่อถามวัยรุนถึงวิธีการทําใหตัวเองดูดี พบวา วัยรุนเพศหญิงใชวิธี พักผอนใหเพียงพอมากที่สุด 

รองลงมาคือกินอาหารที่มีประโยชน ทําจิตใจใหผองใสและ ไมด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ในขณะที่วัยรุนเพศ
ชายใชวิธี กินอาหารที่มีประโยชนมากที่สุด รองลงมาคือ ออกกําลังกายสม่ําเสมอ พักผอนใหเพียงพอ 
และไมด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 
 

วิธีทําใหตวัเองดูดี เพศหญงิ 
(รอยละ) 

เพศชาย 
(รอยละ) 

เฉลีย่รวม 
(รอยละ) 

เลือกกินอาหารที่มีประโยชน  10.3 9.1 19.4 
พักผอนใหเพียงพอ  10.4 8.6 19.0 
ทําจิตใจใหผองใส    8.9 6.0 14.9 
ไมด่ืมเหลา / ไมสูบบุหร่ี  7.9 6.6 14.5 
ออกกําลังกายสม่ําเสมอ   5.2 8.7 13.9 
กินอาหารเสริม 3.6 2.5 6.1 
ด่ืมเครื่องด่ืมบํารุงสุขภาพ 2.2 1.2 3.4 
เขาคลินิกรักษาสิว และผิวพรรณ 1.8 1.1 2.9 
ตรวจเช็คสุขภาพเปนประจํา 1.6 1.0 2.6 
ใชเครื่องสําอาง 1.8 0.6 2.4 
เขาคลินิกลดความอวน กระชับสัดสวน 0.3 0.1 0.4 
ทําศัลยกรรมเสริมความงาม 0.2 0.1 0.3 
อ่ืนๆ อาทิ เขาวัดฟงธรรม ทําความด ี 0.1 0.1 0.2 

รวม 54.3 45.7 100.0 
 

4. ความคิดเห็นในเรื่องความเสี่ยงที่ตนเองจะเปนโรคตางๆ  พบวา 
  - คิดวาตนเองไมมีความเสี่ยง รอยละ 58.4 
   โดยใหเหตุผลวา สุขภาพรางกายแข็งแรงดีอยูแลว ออกกําลังกายเปนประจํา  
   

- คิดวามีความเสี่ยง  รอยละ 41.6 
 โดยโรคที่คิดวาตนเองมคีวามเสี่ยงมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก  
                         (เปนคําถามปลายเปดใหผูตอบระบุเอง) 
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  อันดับที่ 1 โรคมะเรง็   รอยละ 8.2 

(เนื่องจาก มีญาติใกลชิดเปนโรคดังกลาว ชอบทานอาหารปงยาง สูดดมควัน / สูบบุหรี่ ทานอาหารที่มี
สารพิษปนเปอน ฯลฯ) 

   

อันดับที่ 2 โรคกระเพาะอาหาร  รอยละ 5.5 
   (เนื่องจาก ทานอาหารไมตรงเวลา อดอาหารบอยๆ ดื่มน้ําอัดลมมาก ฯลฯ) 
 

  อันดับที่ 3 โรคเบาหวาน   รอยละ 5.3 
   (เนื่องจาก คนในครอบครัวเปนโรคนี้ ชอบรับประทานอาหารหวาน เปนคนอวน ฯลฯ) 
 

  อันดับที่ 4 โรคอวน   รอยละ 4.9 
   (เนื่องจาก มีพอแมเปนโรคอวน ระบบเผาผลาญไมดี กินเกง ฯลฯ) 
 

  อันดับที่ 5 โรคภูมิแพ   รอยละ 2.2 
   (เนื่องจาก มีคนในครอบครัวเปนโรคนี้ มีฝุนละอองในอากาศมาก คัดจมูกและจามบอย ฯลฯ) 

 
 

รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางวัยรุนอายุ 13-22 ป ในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุมตวัอยางแบบ

หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมเขตการปกครองออกเปน 34 เขต ทั้งเขตชั้นใน ชัน้กลาง และชัน้นอก
ไดแก เขตคลองเตย คลองสาน ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ธนบุรี บางกอกนอย บางกะป บางขุนเทียน บางเขน   
บางแค บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทมุวัน ประเวศ ปอมปราบฯ พญาไท พระโขนง 
ภาษีเจริญ มีนบุรี ยานนาวา ราชเทวี ราษฎรบูรณะ วงัทองหลาง วฒันา สัมพันธวงศ สะพานสงู สาทร หลักสี่และ
หวยขวาง จากนั้นจึงสุมถนนและประชากรเปาหมาย ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,067 คน เปนเพศชาย รอยละ 49.2 
และเพศหญิงรอยละ 50.8  

     
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 4% ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
 

 วิธีการรวบรวมขอมูล  
ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่

มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคําถามปลายเปด (Open 
Form) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและ
ประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  13-16 พฤศจิกายน 2552 

 
     วันที่เผยแพรผลสํารวจ       :  27 พฤศจิกายน 2552 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน รอยละ 
เพศ    
            ชาย 525 49.2 
            หญิง 542 50.8 

รวม 1,067 100.00 
อายุ   
            13 ป – 15 ป  346 32.4 
            16 ป – 18 ป 375 35.2 
            19 ป – 22 ป  346 32.4 

รวม 1,067 100.0 
การศึกษา   
             มัธยมศึกษาตอนตน 309 29.0 
             มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 391 36.6 
             อุดมศึกษา / ปวส. 367 34.4 

รวม 1,067 100.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ศูนยวจิัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)   โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1772 และ 1776 
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://research.bu.ac.th 

 
 
 


