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ปี 2020 เป็นปีที่คนไทยต้องท ำงำนอย่ำงหนักทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ ทั้งปัญหำเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคม                 
โควิด-19 และฝุ่นพิษ PM 2.5 ประชำชนจึงต้องหันมำดูแลสุขภำพกันมำกขึ้น เพื่อสะท้อนควำมคิดเห็นของประชำชน    
“สวนดุสิตโพล” มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ได้ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนทั่วประเทศ กรณี “กำรดูแลสุขภำพของ                 
คนไทยในปี 2020” จ ำนวนทั้งสิ้น 1,135 คน (ส ำรวจทำงออนไลน์) ระหว่ำงวันที่ 12-17 ธันวำคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้ 
     1.  “กำรดูแลสุขภำพ” ของคนไทยในปี 2020 

อันดับ 1 ดูแลมำกขึ้น      68.10% 
อันดับ 2 ดูแลเหมือนเดิม 28.90% 
อันดับ 3 ดูแลน้อยลง  3.00% 

 

            2. “ควำมวิตกกังวล” เกี่ยวกับสุขภำพของคนไทยในปี 2020  
อันดับ 1 เพิ่มมำกขึ้น      67.75% 
อันดับ 2 เหมือนเดิม 28.02% 
อันดับ 3 ลดลง 4.23% 

 

           3. “ค่ำใช้จ่ำย” ในกำรดูแลสุขภำพของคนไทยในปี 2020 
อันดับ 1 เพิ่มมำกขึ้น      59.38% 
อันดับ 2 เหมือนเดิม 37.97% 
อันดับ 3 ลดลง 2.65% 

 

           4.  “5 อันดับ” สิ่งที่คนไทยดูแลสุขภำพเป็นพิเศษในปี 2020 
อันดับ 1 กำรป้องกันตัวเองจำกโควิด-19     89.48% 
อันดับ 2 อำหำรกำรกิน          68.52% 
อันดับ 3 กำรออกก ำลังกำย      62.33% 
อันดับ 4 ซื้ออำหำรเสริมรับประทำน                     52.08% 
อันดับ 5 กำรป้องกันตัวเองจำกฝุ่น PM2.5        47.83% 

      
      5.  “ข้อมูลควำมรู”้ เกี่ยวกับสุขภำพที่คนไทยสนใจ/อยำกรู้เพิ่มเติม 

อันดับ 1 เทคนิคในกำรดูแลสุขภำพตนเอง             71.98% 
อันดับ 2 กำรป้องกันโควิด-19 69.69% 
อันดับ 3 วิธีกำรป้องกันโรคต่ำง ๆ 62.56% 
อันดับ 4 กำรนอนหลับอย่ำงมีคุณภำพ 53.39% 
อันดับ 5 กำรดูแลสุขภำพจิต          46.34% 

        *หมำยเหตุ   ผู้ตอบสำมำรถระบุควำมคิดเห็นได้มำกกว่ำ 1 เรื่อง (ค่ำร้อยละจึงค ำนวณในแต่ละข้อ) 
 

 
 
 

กำรดูแลสุขภำพของคนไทยในปี 2020 

โพล : กำรดูแลสุขภำพของคนไทยในปี 2020 
               (จ ำนวน 2 แผ่น) 
*ส่งข่ำววนัอำทิตย์ท่ี 20 ธันวำคม 2563 

ฝ่ำยข่ำวหน้ำ 1/สังคม 
ประธำนสวนดุสิตโพล ดร.ณัฐพล แย้มฉิม 

โทร. 02-2445210/ โทรสำร 02-2445600 
http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th 
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สรุปผลกำรส ำรวจ : กำรดูแลสุขภำพของคนไทยในปี 2020 
 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “การดูแลสุขภาพของคนไทยในปี 2020” 
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,135 คน ส ารวจวันที่ 12 - 17 ธันวาคม 2563 พบว่า คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น ร้อยละ 
68.10 จากสถานการณ์ต่าง ๆ ในปี 2020 ท าให้คนไทยวิตกกังวลเรื่องสุขภาพมากขึ้น ร้อยละ 67.75 มีค่าใช้จ่ายในการดูแล
สุขภาพมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ร้อยละ 59.38 สิ่งที่ดูแลสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษ คือ การป้องกันตัวเองจากโควิด -19 ร้อยละ 
89.48 รองลงมาคือ อาหารการกิน และการออกก าลังกาย โดยสิ่งที่สนใจอยากรู้เพ่ิมเติม คือ เทคนิคในการดูแลสุขภาพตนเอง 
ร้อยละ 71.98  
 จากผลการส ารวจจะเห็นได้ว่า คนไทยหันมาสนใจดูแลตนเองเพ่ิมมากขึ้น เพราะต้องการมีสุขภาพดี รักษาร่างกายให้อยู่
กับตนเองได้อย่างมีคุณภาพ ไม่เป็นภาระต่อผู้อ่ืน เพราะการที่คนไทยอยู่ในสถานการณ์บ้านเมืองที่เคร่งเครียด เศรษฐกิจไม่ดี               
โควิด-19 ก็ยังระบาด รวมถึงฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่หนาแน่น การฝากความหวังไว้กับรัฐบาลในการแก้ปัญหาก็หวังได้ไม่มากนัก ท าให้
คนไทยต้องหันมาดูแลตนเองมากข้ึน มีค่าใช้จ่ายมากขึ้น เพ่ือให้ตนเองมีสุขภาพที่ดีผ่านปี 2020 ไปให้ได้นั่นเอง  

 โดย นำงสำวพรพรรณ บัวทอง 
นักวิจัย สวนดสุิตโพล มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

โทร 086-3766533 

 
 
 
การดูแลสุขภาพของคนไทยในปี 2020 พบว่ามีการดูแลสุขภาพเพ่ิมข้ึน จากการเกิดสถานการณ์พ้องของโรคโควิด-19  ที่

ก าลังระบาด จึงท าให้คนไทยสนใจดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ เกิดค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นมิติที่ดีที่คน
ไทยหันมาใส่ใจสุขภาพ เน้นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายทั้งเรื่องของการรับประทานอาหาร ซึ่งเป็นการใช้อาหารให้เป็นยา รวมถึง
เพ่ิมกิจกรรมการออกก าลังกายในวิถีชีวิต สอดคล้องกับนโยบายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ที่ใส่ใจสุขภาพคนไทย             
ใน 5 มิติ (5 อ.) ได้แก่ อาหาร อากาศ ออกก าลังกาย อารมณ์ และอุจจาระ ทั้งนี้ หากเพ่ิม อ.6 เรื่องของ “ออมทรัพย์” คงท าให้
การมีอายุยืนขึ้นของคนไทย เกิดความสมดุล เกิดความสุขในครอบครัว สังคม และชุมชน  

ดังนั้น การดูแลสุขภาพของคนไทยจะสร้างความแข็งแรงของคนไทยไปพร้อมกับอายุที่ยืนยาวขึ้น ลดภาระการดูแล
สุขภาพของประชากรสูงวัยในครอบครัวลง ด้วยสุขภาพที่ดีขึ้นจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ด้วยการ
พัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการดูแลสุขภาพตนเองต่อไป 
 

โดย ผศ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล  
อำจำรย์ประจ ำวิชำสำขำกำรพยำบำลผู้ใหญ่และผู้สูงอำยุ คณะพยำบำลศำสตร์ มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

โทร 089-1310107  
  

 

ฝ่ำยข่ำวหน้ำ 1/สังคม 
ประธำนสวนดุสิตโพล ดร.ณัฐพล แย้มฉิม 

โทร. 02-2445210/ โทรสำร 02-2445600 
http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th 

 
 
 
 
 

โพล : กำรดูแลสุขภำพของคนไทยในปี 2020 
                (แผ่น 2) 
*ส่งข่ำววันอำทิตย์ท่ี 20 ธันวำคม 2563 

http://www.suandusitpoll.dusit.ac.th/

