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ผลสํารวจเรื่อง  
คนกรุงกับการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ 

 

คนกรุงเทพฯ 62.3% ไมออกกําลังกาย  47.6% กินขาวไมครบ 3 ม้ือ ไมครบ 5 หมู  โดย 35.7% ระบุ เครียดปญหาสินคา
ราคาแพง คาครองชีพสูง 

 

สุขบัญญัติ 10 ประการ คือ ขอกําหนดที่เด็ก และเยาวชน รวมท้ังประชาชนทั่วไป ควรปฏิบัติอยางสม่ําเสมอจน
เปนนิสัย เพราะผูท่ีปฏิบตัิตาม สุขบัญญัติ 10 ประการ จะเปนคนมีสุขภาพดี ท้ังรางกาย จิตใจ รวมถึงสังคม  และเนื่อง
ในวันท่ี 28 พฤษภาคมที่จะถึงนี้  เปนวันสุขบัญญัติแหงชาติ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) จึงได
ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเรื่อง “คนกรุงกับการดูแลสขุภาพและการปฏิบตัิตามสขุบัญญัติ 10 ประการ” โดยเก็บ
ขอมูลจากประชาชนที่มีอายุ 18 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,144 คน พบวา 

 

 คนกรุงเทพฯ รอยละ 93.4 ไมทราบวาวันท่ี 28 พฤษภาคม เปนวันสุขบญัญัติแหงชาต ิมีเพียงรอยละ 6.6 
เทานั้นท่ีทราบ โดยสุขบัญญตัิ 10 ประการท่ีคนกรุงเทพฯ ทําไดอยางสม่ําเสมอมากที่สุดอันดับแรกคือ  ดูแลรางกาย
และของใชใหสะอาด (รอยละ 97.8)  รองลงมาคือ แปรงฟนถูกวิธี อยางนอย วันละ 2 คร้ัง (รอยละ 94.9)  และปองกัน
อุบัติภัยดวยความไมประมาท (รอยละ 91.4) ขณะที่สุขบญัญัติ 10 ประการที่คนกรุงเทพฯ ไมคอยไดปฏิบตัิมากทีสุ่ด
คือ การออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ (รอยละ 63.2) รองลงมาคือ กินอาหารครบ 3 ม้ือ และกินครบทั้ง 5 หมู (รอยละ 
47.6) และงดสบูบุหรี่ สุรา ยาเสพติด การพนัน สําสอนทางเพศ (รอยละ 35.7) 
 

 เม่ือสอบถามกลุมตัวอยางวามีการพักผอนเฉลี่ยวันละกี่ชัว่โมง รอยละ 45.5 ระบุวา “5 - 6 ชั่วโมง”  รอยละ 
38.8 ระบุวา “7 - 8 ชั่วโมง” ท้ังนี้เม่ือถามตอวา กลุมตัวอยางไดใชเวลาวางนอกเหนือจากการนอน การเรียนและการ
ทํางานทําอะไรมากที่สุด พบวา รอยละ 83.1 ระบุวา ดูโทรทัศน ฟงวิทย ุรองลงมาคือ รอยละ 40.6 ระบุวาอานหนังสือ
ทุกประเภท และรอยละ 38.6 ระบุวา ชอปปง ซ้ือของ เดนิเลน 
 

 สวนปญหาที่ทําใหเครียดมากที่สุดในชวงเวลานี้อันดับแรกคือ ปญหาสินคามีราคาแพงขึ้น คาครองชีพสูงขึ้น 
(รอยละ 35.7) รองลงมาคือ ปญหาการจราจรติดขัด (รอยละ 11.2) และปญหาการเปนหนี้  (รอยละ 10.9) ขณะที่  
รอยละ 15.6 ไมมีปญหาที่ทําใหเครียดเลย 
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 สําหรับความคิดเห็นตอการใหบริการ  การรอคิว  การรักษา  และคุณภาพยา ของโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ใน
ปจจุบัน เปนอยางไร  พบวา รอยละ 46.9 เห็นวาคอนขางดีถงึดีมาก  ขณะที่รอยละ 22.0  เห็นวา คอนขางแยถึงแยมาก และ     
รอยละ 31.1 ไมเคยใชบริการ 

รายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

1.  ทานทราบหรือไมวาวันท่ี 28 พฤษภาคม เปนวันสุขบัญญัติแหงชาติ  
 
 

ทราบ รอยละ 6.6 
ไมทราบ รอยละ 93.4 

 

2.  การปฏิบตัติามสุขบัญญตัิ 10 ประการ พบวา 

 
3.  การนอนพักผอนเฉลี่ยวันละ 
 

นอยกวา 5 ช่ัวโมง รอยละ 7.8 
5 - 6 ชั่วโมง รอยละ 45.5 
7 - 8 ช่ัวโมง รอยละ 38.8 
มากกวา 8 ช่ัวโมง รอยละ 7.9 

 

สุขบัญญัติ 10 ประการ ทําสม่ําเสมอ 
(รอยละ) 

ไมคอยไดทํา 
(รอยละ) 

1. ดูแลรางกายและของใชใหสะอาด อาบน้ําวันละ 2 ครั้ง สระผมสัปดาหละ 2 ครั้ง 97.8 2.2 
2. แปรงฟนถูกวิธี อยางนอย วนัละ 2 ครั้ง 94.9 5.1 
3. ปองกันอุบัติภัยดวยความไมประมาท เชน ไมลืมปดเตาแกส  สวิตชไฟฟา ในบาน 91.4 8.6 
4. ลางมือใหสะอาดกอนกินอาหารและหลังขับถาย 83.9 16.1 
5. ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ  83.8 16.2 
6. สรางความสัมพันธในครอบครัวใหอบอุน เชน ทํากิจกรรมรวมกัน มีปญหาปรึกษากัน 74.7 25.3 
7. มีสํานึกตอสวนรวม รวมสรางสรรคสังคม  64.4 35.6 
8. งดสูบบุหรี่ สุรา ยาเสพติด การพนัน สําสอนทางเพศ 64.3 35.7 
9. กินอาหารครบ 3 มื้อ และกินครบทั้ง 5 หมู 52.4 47.6 
10. การออกกําลังกายอยางสม่าํเสมอ สัปดาหละ 3 ครั้ง ตรวจรางกายประจําทุกป 36.8 63.2 
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4.  การใชเวลาวางนอกเหนือจากการนอน การเรียน / การทํางาน พบวา 
     (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

ดูโทรทัศน/ฟงวิทยุ  รอยละ 83.1 
อานหนังสือทุกประเภท รอยละ 40.6 
ชอปปง ซ้ือของ เดินเลน รอยละ 38.6 
เลนคอมพิวเตอร รอยละ 37.2 
ชมภาพยนตร / หนังซีรีย รอยละ 30.5 
ใชโทรศัพทมือถือ ทั้งเลนเกมส เลนอินเทอรเน็ต แชท รอยละ 30.4 
ออกกําลังกาย รอยละ 29.6 
เที่ยวกลางคืน รอยละ 6.0 

 

 
5.  ปญหาที่ทําใหเครียดท่ีสุด ในชวงเวลานี้ (5 อันดับแรก) ไดแก 
 

ปญหาสินคามีราคาแพงขึ้น คาครองชีพสูงขึ้น      รอยละ 35.7 
ปญหาการจราจรติดขัด   รอยละ 11.2 
ปญหาการเปนหนี้ เปนสิน เชน บาน รถ รอยละ 10.9 
ปญหาการทํางาน รอยละ 6.5 
ปญหาครอบครัว คนรัก รอยละ 5.6 
ไมมีปญหาที่ทําใหเครียด รอยละ 15.6 

 
6. ความคิดเห็นตอการใหบริการ  การรอคิว  การรักษา  และคุณภาพยา ของโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ในปจจุบัน เปนอยางไร 
 

คอนขางดีถึงดีมาก 
(โดยแบงเปนคอนขางดี รอยละ 35.4 และดีมากรอยละ 11.5) 

รอยละ 46.9 

 

คอนขางแยถึงแยมาก 
(โดยแบงเปนคอนขางแย รอยละ 14.9 และแยมาก รอยละ7.1) 

 

รอยละ 
 

22.0 

 

ไมเคยใชบริการ 
 

รอยละ  
 

31.1 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 
วัตถุประสงคในการสํารวจ 

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร ในประเด็นเกี่ยวกับ การ
ปฏิบัติตามสุขบัญญัติ 10 ประการ การใชเวลาวาง ปญหาที่เครียด และการใหบริการ การรอคิว การรักษา และ
คุณภาพยาของโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค เพื่อสะทอนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนใหสังคมและผูที่
เกี่ยวของไดรับทราบ และนําไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศตอไป 

 
ระเบียบวิธีการสํารวจ 

การสํารวจใชการสุมตัวอยางจากประชาชนอายุ 18 ปขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยสุมจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก  
เขตคลองเตย คลองสามวา จตุจักร ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทุงครุ ธนบุรี บางกอกนอย บางขุนเทียน บางเขน  
บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวัน ประเวศ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี  
ราษฎรบูรณะ ลาดกระบัง สวนหลวง สายไหม และหลักสี่ จากนั้นจึงสุมถนน และประชากรเปาหมายที่จะสัมภาษณ
อยางเปนระบบ ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 1,144 คน เปนเพศชายรอยละ 49.8 และเพศหญิงรอยละ 50.2 

 
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่มีโครงสรางแนนอน 
โดยเปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

 
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :   22 - 24 พฤษภาคม 2555 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   28 พฤษภาคม 2555 

 
ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล)  โทร. 02-350-3500 ตอ 1770, 1776 

E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th      Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th  
Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ    

ชาย 570 49.8 
หญิง 574 50.2 

รวม 1,144 100.0 
อายุ   
            18 ป – 25 ป 309 27.0 
            26 ป – 35 ป 292 25.5 
            36 ป – 45 ป 269 23.5 
            46 ปขึ้นไป 274 24.0 

รวม 1,144 100.0 
การศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 805 70.4 
ปริญญาตรี 300 26.2 
สูงกวาปริญญาตรี 39 3.4 

รวม 1,144 100.0 
อาชีพ   
     ขาราชการ / พนักงานรฐัวสิาหกิจ 112 9.8 
     พนักงาน / ลูกจาง บริษัทเอกชน 260 22.7 
     คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 366 32.0 
     รับจางทั่วไป 158 13.8 
     พอบาน แมบาน เกษยีณอายุ 98 8.6 
     นักศึกษา 116 10.1 
     อ่ืนๆ อาทิ  อาชีพอิสระ วางงาน เปนตน 34 3.0 

รวม 1,144 100.0 
 


