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ผลสํารวจเรื่อง  “คนกรุงกับการดูแลสขุภาพ” 
 

กรุงเทพโพลล ระบุ คนกรุงเทพฯ สวนใหญนอนนอย ไมออกกําลังกาย  โดยใชเวลาวางในการดู
โทรทัศน /ฟงวิทยุ  คุยโทรศัพท และเลนคอมพิวเตอร มากกวา 

 
เนื่องในวันท่ี 28 พฤษภาคม เปนวันสุขบัญญัติแหงชาติ ศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล) ได

เปดเผยผลสํารวจขอมูลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน 1,196  คน โดยเก็บขอมูลเม่ือวันท่ี 22 - 25 
พฤษภาคม ท่ีผานมา พบวา คนกรุงเทพฯ รอยละ 42.9 ไมไดกินอาหารวันละ 3 ม้ือ   รอยละ 52.1 นอนวันละไมถึง 7 
ชั่วโมง   รอยละ 10.5 มีปญหาเรื่องการขับถาย   รอยละ 32.4  ไมเคยตรวจสุขภาพ   และรอยละ 22.1 มีโรคประจําตัว  
โดยโรคที่เปนกันมากที่สุดอันดับแรกไดแก โรคความดันโลหิตสูง (รอยละ 5.9)  รองลงมาคือ โรคภูมิแพ (รอยละ 4.2)  
และโรคเบาหวาน (รอยละ2.3) ตามลําดับ 
 

เม่ือสอบถามถึงการใชเวลาวางพบวาคนกรุงเทพฯ ใชเวลาวาง ในการดูโทรทัศน / ฟงวิทยุมากที่สุดคิดเปนรอยละ 
88.7   รองลงมาคือ คุยโทรศัพท (รอยละ 60.8)    อานหนังสือทุกประเภท (รอยละ 52.8)    เลนคอมพิวเตอร (รอยละ 44.6) 
ออกกําลังกาย (รอยละ 43.2)    และชอปปง ซ้ือของ เดินเลน (รอยละ 40.1) 
 

 สําหรับวิธีการดูแลสุขภาพ พบวา  ใชวิธีการกินวิตามนิ อาหารเสริม  หรือสมุนไพรบํารุงรางกาย (รอยละ 41.9)   
เขาคอรสรักษาสิว ดูแลผิวพรรณ (รอยละ 15.6)   และเขาฟตเนสเพื่อลดน้าํหนัก กระชับสัดสวน (รอยละ 12.0) 
 

โปรดพิจารณารายละเอียด ดังตอไปนี้  
 
1. พฤติกรรมการกินอาหาร  

 

กินวันละ 3 ม้ือ รอยละ 57.1 
ไมไดกินวันละ 3 มื้อ รอยละ 42.9 

  โดยแบงเปน   - กินวันละ 1 มื้อ  รอยละ  1.5 
- กินวันละ 2 มื้อ     รอยละ  26.8 
- กินมากกวาวันละ 3 มื้อ รอยละ  6.2 
- กินไมเปนเวลา  รอยละ  8.4 
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2. พฤติกรรมการนอนเฉลี่ยตอวัน 
 

นอนไมถึง 7 ชัว่โมง รอยละ  52.1 
นอน 7 - 8 ช่ัวโมง รอยละ 40.5 
นอนมากกวา 8 ช่ัวโมง รอยละ 7.4 

 
3. พฤติกรรมการขับถายอุจจาระ  
 

ไมมีปญหาเรื่องการขับถาย โดยถายเปนเวลาทุกวัน รอยละ 89.5 
มีปญหาเรื่องการขับถาย 
 โดย ขับถาย 2 - 3 วัน/คร้ัง  รอยละ 9.7 
        ขับถาย 4 - 5 วัน/คร้ัง  รอยละ 0.5 
              ขับถาย 6 - 7 วัน/คร้ัง  รอยละ 0.3 

รอยละ 10.5 

 

4. โรคประจําตัว  
     

ไมมีโรคประจําตัว รอยละ 77.9 
มีโรคประจําตัว รอยละ 22.1 

 

   โดยโรคประจําตัวท่ีเปนกันมากที่สุด 5 อันดับแรก ไดแก 
โรคความดันโลหิตสูง    รอยละ 5.9 
โรคภูมิแพ รอยละ 4.2 
โรคเบาหวาน รอยละ  2.3 
โรคกระเพาะอาหาร รอยละ 1.4 
โรคหอบหืด รอยละ 1.2 

 
5. การตรวจสุขภาพ  
 

ไมเคยตรวจสุขภาพ รอยละ 32.4 
ตรวจสุขภาพเปนประจําทุกป รอยละ 35.8 
ตรวจสุขภาพบางแตไมไดตรวจทุกป รอยละ  31.8 
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6. การใชเวลาวางที่นอกเหนือจากการนอน  การเรียน / การทํางาน และการเดินทาง  (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   

ดูโทรทัศน / ฟงวิทย ุ
 โดยเฉลี่ยวันละไมถึงชั่วโมง  รอยละ  2.9 
 โดยเฉลี่ยวันละ   1 - 3   ชั่วโมง  รอยละ 59.6 
 โดยเฉลี่ยวันละ   4 - 6   ช่ัวโมง  รอยละ 23.3 
 โดยเฉลี่ยวันละ   7 - 9   ช่ัวโมง  รอยละ  1.2 
 โดยเฉลี่ยวันละ   10 - 12 ช่ัวโมง  รอยละ  1.6 
 โดยเฉลี่ยวันละมากกวา 12 ช่ัวโมง  รอยละ  0.1 

รอยละ 88.7 

โทรศัพท 
 โดยเฉลี่ยวันละไมถึงชั่วโมง  รอยละ 23.0 
 โดยเฉลี่ยวันละ   1 - 3   ชั่วโมง  รอยละ 34.2 
 โดยเฉลี่ยวันละ   4 - 6   ช่ัวโมง  รอยละ  2.4 
 โดยเฉลี่ยวันละ   7 - 9   ช่ัวโมง  รอยละ  0.4 
 โดยเฉลี่ยวันละ   10 - 12 ช่ัวโมง  รอยละ  0.5 
 โดยเฉลี่ยวันละมากกวา 12 ช่ัวโมง  รอยละ  0.3 

รอยละ 60.8 

อานหนังสือทกุประเภท 
 โดยเฉลี่ยวันละไมถึงชั่วโมง  รอยละ 14.8 
 โดยเฉลี่ยวันละ   1 - 3   ชั่วโมง  รอยละ 36.1 
 โดยเฉลี่ยวันละ   4 - 6   ช่ัวโมง  รอยละ  1.8   
 โดยเฉลี่ยวันละมากกวา 6 ช่ัวโมง  รอยละ  0.1 

รอยละ 52.8 

เลนคอมพิวเตอร  
 โดยเฉลี่ยวันละไมถึงชั่วโมง  รอยละ  1.8 
 โดยเฉลี่ยวันละ   1 - 3   ชั่วโมง  รอยละ 32.2 
 โดยเฉลี่ยวันละ   4 - 6   ช่ัวโมง  รอยละ  7.7 
 โดยเฉลี่ยวันละ   7 - 9   ช่ัวโมง  รอยละ  1.8 
 โดยเฉลี่ยวันละ   10 - 12 ช่ัวโมง  รอยละ  1.1 

รอยละ 44.6 

ออกกําลังกาย 
 โดยเฉลี่ยสัปดาหละไมถึงชั่วโมง  รอยละ  0.8 
 โดยเฉลี่ยสปัดาหละ   1 - 3   ชั่วโมง รอยละ 27.5 
 โดยเฉลี่ยสัปดาหละ   4 - 6   ช่ัวโมง รอยละ  6.6   
 โดยเฉลี่ยสัปดาหละมากกวา 6 ช่ัวโมง รอยละ  8.3 

รอยละ 43.2 
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ชอปปง ซ้ือของ เดินเลน 
 โดยเฉลี่ยวันละไมถึงชั่วโมง  รอยละ  5.1 
 โดยเฉลี่ยวันละ   1 - 3   ชั่วโมง  รอยละ 32.6 
 โดยเฉลี่ยวันละ   4 - 6   ช่ัวโมง  รอยละ  2.2   
 โดยเฉลี่ยวันละมากกวา 6 ช่ัวโมง  รอยละ  0.2 

รอยละ 40.1 

 
7. ในรอบ 1 ปท่ีผานมาไดไปพบหมอเพื่อรักษาโรคบางหรือไม พบวา 
   

ไดไป รอยละ 49.3 
ไมไดไป รอยละ 50.7 

 
8. แหลงขอมูลความรูเก่ียวกับการดูแลสุขภาพ 

   (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
 

จากโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร เอกสารเผยแพรตางๆ รอยละ 73.6 
จากคนรูจักใกลชิด เชน ญาติพี่นอง เพื่อน รอยละ 42.6 
จากแพทย พยาบาล รอยละ 37.8 
จากคอมพิวเตอร/อินเทอรเน็ต รอยละ  27.8 

 
9. การดูแลสุขภาพดวยวิธีดงัตอไปนี ้
 

 เคย 
(รอยละ) 

ไมเคย 
(รอยละ) 

การกินวิตามิน อาหารเสริม  หรือสมุนไพรบํารุงรางกาย 41.9 58.1 
การเขาคอรสรักษาสิว ดูแลผิวพรรณ 15.6 84.4 
การเขาฟตเนสเพื่อลดน้ําหนกั กระชับสัดสวน 12.0 88.0 
การซื้อยามากนิเพื่อลดน้ําหนัก กระชับสัดสวน 8.5 91.5 
การเขาคลินิก / โรงพยาบาล เพื่อลดน้ําหนกั เสริมความงาม 7.5 92.5 

 
 
 

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

Twitter :  http://twitter.com/bangkok_poll 
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รายละเอียดในการสํารวจ 
 

ระเบียบวิธีการสํารวจ 
การสํารวจใชการสุมตัวอยางประชาชนอายุ 13 ปขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน  

30 เขต จาก 50 เขต โดยครอบคลุมทั้งเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอก ไดแก คลองเตย ดุสิต ดอนเมือง ดินแดง ตล่ิง
ชัน ทววีัฒนา ธนบุรี บางกะป บางขุนเทียน บางเขน บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก บึงกุม ปทุมวนั ประเวศ ปอม
ปราบ พญาไท พระขโนง พระนคร ภาษีเจรญิ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎรบูรณะ วังทองหลาง สวนหลวง สะพานสูง สาย
ไหม และหลักสี่ ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใชวิธีเกบ็ขอมูลโดยการ
สัมภาษณแบบพบตัว ไดกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 1,196 คน เปนชายรอยละ 49.0 และหญิงรอยละ 51.0  

  
 ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error) 

     ในการประมาณการขนาดตัวอยางมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ± 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 
 
วิธีการรวบรวมขอมูล  

     ใชการสัมภาษณแบบพบตัว (Face-to-face Interview) โดยเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามที่
มีโครงสรางแนนอน ประกอบดวยขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และไดนําแบบสอบถามทุกชุดมา
ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณกอนบันทึกขอมูลและประมวลผล 

  
ระยะเวลาในการเก็บขอมูล   :  22 - 25 พฤษภาคม 2554 

      
วันท่ีเผยแพรผลสํารวจ      :   27 พฤษภาคม 2554 
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ขอมูลประชากรศาสตร 
 

 จํานวน (คน) รอยละ 
เพศ    
       ชาย 586 49.0 
       หญิง 610 51.0 

รวม 1,196 100.00 
อายุ   
       13 ป – 25 ป 309 25.8 
       26 ป – 35 ป 317 26.5 
       36 ป – 45 ป 276 23.1 
       46 ปขึ้นไป 294 24.6 

รวม 1,196 100.0 
การศึกษา   
       ต่ํากวาปริญญาตรี 822 68.7 
       ปริญญาตรี 317 26.5 
       สูงกวาปริญญาตรี 43 3.6 
      ไมระบุระดับการศึกษา 14 1.2 

รวม 1,196 100.0 
อาชีพ   
      ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกจิ 111 9.3 
      พนักงาน / ลูกจางบริษัทเอกชน 271 22.7 
      คาขาย / ประกอบอาชีพสวนตัว 285 23.9 
      รับจางทั่วไป 162 13.5 
      พอบาน / แมบาน / เกษยีณอาย ุ 126 10.5 
      นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา 211 17.6 
      อ่ืนๆ อาทิ อาชีพอิสระ วางงาน   30 2.5 

รวม 1,196 100.0 
 
 

 


