ระเบียบวาระที่
1
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สมัชชาสุขภาพ ๑๐/ หลัก x
๑๘ กันยายน๒๕๖๐

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งที่ ๑๐
ระเบียบวาระที่ x

3
4

การสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกจิ กรรมทางกายเพิ่มขึ้น

5

เอกสาร ฉบับ 25 กันยายน 2560
๑. นิยามศัพท
กิจกรรมทางกาย (Physical Activity) เปนการเคลื่อนไหวของรางกาย หรือการออกแรง ทั้งในการ
ทํางานการเดินทาง รวมถึงการมีกิจกรรมนันทนาการและการออกกําลังกาย การมี กิจกรรมทางกายจึง มี
ความหมายมากกวาการออกกําลังกายและการเลนกีฬา โดยหมายรวมถึงการเคลื่อนไหวของรางกายอื่น ๆ
ในชีวิตประจําวันดวย
พฤติกรรมเนือยนิ่ง หมายถึง การที่รางกายมีการเคลื่อนไหวนอย เชน การนั่ง ๆ นอน ๆ หรืออยูใน
อิริยาบถนิ่งๆ นาน ๆ ไมมีการเคลื่อนไหว ทั้งนีไ้ มรวมถึงการนอนหลับ
๒. สถานการณและการดําเนินการที่เกี่ยวของ
การมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอของคน มีอัตราเพิ่มขึ้นทั่วโลกโดยสวนใหญพบการมีกิจกรรมทางกายไม
เพียงพอในกลุมวัยรุนและวัยผูใหญ ในเพศหญิงมากกวาเพศชาย และจะเพิ่มขึ้นในประเทศที่มีรายไดเฉลี่ย
ประชากรสู ง สํ า หรั บ ประเทศไทยผลสํ า รวจกิ จ กรรมทางกายโดยสถาบั น วิ จัย ประชากรและสั ง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) พบวา ในป ๒๕๕๕ ถึง
ป ๒๕๕๘ คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ อยูที่รอยละ ๖๖.๓ ๖๘.๑ ๖๘.๓ และ ๗๑.๗ ตามลําดับ เมื่อ
พิจารณาการเปลี่ย นแปลงในป ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ จําแนกตามกลุ มวัย พบวา กลุมที่ มีกิจกรรมทางกาย
เพียงพอเพิ่มขึ้นสูงสุดไดแก กลุมวัยทํางานโดยเพิ่มขึ้นจากรอยละ ๗๐.๔ เปนรอยละ ๗๕.๘ กลุมที่เพิ่มขึ้น
เล็กนอยเพียงรอยละ ๐.๒ ถึง รอยละ ๐.๘ ไดแ กกลุมวัยรุน และกลุมผูสูงอายุ โดยเพิ่มจากรอยละ ๖๖.๔
และรอยละ ๖๗.๗ เปนรอยละ ๖๖.๖ และรอยละ ๖๘.๕ ตามลําดับขณะที่กลุมวัยเด็กกลับพบกิจกรรมทาง

ความคิดเห็นจากเวทีรับฟง
- เปลี่ยนคําวา เชน เปน ไดแก
- เพิ่มประเด็นเผาพลาญพลังงาน
- บรรทัดที่ 8 ตัดคําวา รวมถึง
- เพิ่มคําวา เอนๆ หลังคําวา นอนๆ

- แบงกลุมวัยใหชัดเจน เพราะมีผลตอรางมติ
- PA กระทบตอสุขภาพอยางไรบาง
- เพิ่มการอางอิงขอมูล
- เพิ่มการเสนอขอมูล PA ที่สงผลกระทบ
- ใหเพิ่มรายละเอียดการอธิบาย (Life Course)
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กายพียงพอลดลงจากรอยละ ๖๗.๖ เหลือเพียงรอยละ ๖๔.๘
กิจกรรมทางกาย แบงตามความหนักเบาได ๓ ระดับ ไดแก (๑) ระดับเบา เปนการเคลื่อนไหวที่ไมทํา
ใหรูสึกเหนื่อย เชน การยืน การเดินระยะทางสั้น ๆ การทํางานบาน (๒) ระดับปานกลางเปนการเคลื่อนไหว
ที่ทําใหรูสึกเหนื่อยปานกลางแตยังสามารถพูดเปนประโยคได อัตราการเตนหั วใจอยูระหวาง ๑๒๐-๑๕๐
ครั้ง เชน การเดินเร็ว การปนจักรยาน (๓) ระดับหนัก เปนการเคลื่อนไหวรางกายที่ทําใหรูสึกเหนื่อยมากจน
ไมสามารถพูดเปนประโยคได อัตราการเตนหัวใจอยูที่ ๑๕๐ ครั้งขึ้นไป เชน การวิ่ง การวายน้ําเร็ว การเลน
แบดมินตัน สําหรับการออกกําลังกายถือเปนสวนหนึ่งของการมีกิจกรรมทางกายในระดับหนัก ที่ทําใหหัวใจ
ทํางานเพิ่ม มากขึ้ น มี อัต ราการเต นของหั วใจมากกวา ๑๕๐ ครั้ ง อยา งน อย ๑๕ ถึ ง ๒๐ นาที ซึ่ งการมี
กิจกรรมทางกายที่เพียงพอที่เริ่มตั้งแตเด็กและตอเนื่องตลอดทุกชวงวัยของชีวิตจนเขาสูวัยชราจะชวยทําให
ชีวิตในแตละชวงวัยมีสุขภาวะที่ดี
การมีกิจกรรมทางกายที่ลดลงของคนไทยสอดคลองกับการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งที่เพิ่มขึ้น การสํารวจป
๒๕๕๕ พบวาในแตละวันคนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง ๑๓.๒๕ ชั่วโมง ป ๒๕๕๗ และป ๒๕๕๘ พฤติกรรม
เนือยนิ่งของคนไทยเพิ่มขึ้นเปน ๑๓.๔๒ และ ๑๓.๕๔ ชั่วโมง ตามลําดับ โดยพฤติกรรมเนือยนิ่ง ๔ อันดับ
แรกที่ทําติดตอกันนานกวา ๑ชั่วโมงตอครั้ง คือ นั่ง/นอนดูโทรทัศน (รอยละ ๕๐.๐) นั่งคุยหรือประชุม (รอย
ละ ๒๘.๔) นั่งทํางานหรือเรียน(รอยละ ๒๗.๐) และนัง่ เลนเกม โทรศัพทมือถือ หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อื่นๆ (รอ ยละ ๒๐.๑) เมื่ อจําแนกตามกลุ มวั ยพบว า กลุมเด็ กและกลุ มวัย รุนมีพฤติ กรรมนั่ง อยู ห น าจอ
(screen time) เพื่อดูโทรทัศน ใชคอมพิวเตอร เขารานเกม รวมถึงใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสพกพาประเภท
ตาง ๆ โดยเฉลี่ยแลวนานกวา ๑ ชั่วโมงตอวันซึ่งมากกวากลุมวัยอื่น ๆ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
กิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยนิ่งมีผลกระทบตอสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม องคการอนามัยโลก
ประมาณการวาในแตละปการเสียชีวิตของประชากรโลกเกือบ ๑.๙ ลานคนมาจากการมีกิจกรรมทางกายไม
เพียงพอ และอีกประมาณ ๒.๖ ลานคน มาจากภาวะน้ําหนักเกินหรือโรคอวน การมีกิจกรรมทางกายที่ไม
เพียงพอเชื่อมโยงอยางมีนัยสําคัญกับภาวะอวนลงพุง และอุบัติการณที่เพิ่มขึ้นของการเจ็บ ปวยดวยโรคไม
ติดตอ(NCDs)ทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด ไตเรื้อรัง และมะเร็ง โดยมีโอกาสเกิด

•
ควรทํา footnote นิยาม PA เพียงพอ วา คือ ปานกลาง
อยางนอย 150 นาที/สัปดาห หนัก อยางนอย 60 นาที/สัปดาห ใน
ผูใหญ และปานกลางหรือหนัก 60 นาที/วัน ในเด็ก และนํา บรรทัดที่
23-30 ไปไวใน footnote ดวย

- ควรยกตัวอยางเพิ่มเติมที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางกาย เชน การขัด
ดิน ยกของหนัก การเดินมาทํางาน
- ตะโพก เปลี่ยนเปน สะโพก
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มะเร็งเตานม มะเร็งลําไส และเบาหวานไดรอยละ ๑๐ ถึง รอยละ ๑๖ และโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดรอยละ ๒๒ และมีโอกาสเสี่ยงตอการตายสูงถึงรอยละ ๒๐-๓๐ สวนพฤติกรรมเนือยนิ่งมีความสัมพันธ
กับอัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญ
การศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตรและคุณภาพชีวิตจากโรคอวนในประเทศไทย พบวา ตนทุนทาง
เศรษฐกิจที่สูญเสียจากการเปนโรคอวนในไทยมีมูลคารวมทั้งสิ้น ๑๒,๑๔๒ ลานบาท คิดจากคาใชจายในการ
รัก ษาพยาบาลและต นทุน การสู ญเสี ยผลิ ตภาพ โดยค าใช จา ยที่เ กิ ดจากค ารักษาพยาบาลมี มูลค าสูงถึ ง
๕,๕๘๔ ล านบาท โรคที่ม าจากความอ วนทํ าให สูญ เสีย ค ารั กษาพยาบาลมากที่สุ ด ๓ ลํ า ดับ แรก ได แ ก
โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคมะเร็งลําไส มีมูลคาประมาณ ๓,๓๘๗ ๑,๐๗๑ และ ๓๓๗ ลาน
บาทตามลําดับ ขณะที่ตนทุนการสูญเสียผลิตภาพมีมูลคา ๖,๕๕๘ ลานบาท โดยเปนตนทุนการสูญเสียผลิต
ภาพจากการขาดงานเนื่องจากความเจ็บปวย ๖๙๔ลานบาท และจากการเสีย ชีวิตกอนวัยอันควร ๕,๘๖๔
ลานบาท โรคเบาหวาน ภาวะหลอดเลือดสมองแตก และโรคหัวใจขาดเลือด เปน ๓ ลําดับแรกของโรคที่ทํา
ใหเกิดการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควรมากที่สุด โดยมีมูลคาประมาณ ๒,๕๕๐ ลานบาท
๑,๘๐๐ ลานบาท และ ๑,๐๓๕ ลานบาท ตามลําดับ ขณะที่ตนทุนการสูญเสีย ผลิตภาพจากการขาดงาน
เพื่อมาโรงพยาบาลดวยโรคเบาหวานสูงถึงประมาณ ๔๔๘.๘ ลานบาท หรือประมาณ ๑๒ ลานวันตามดวย
โรคความดันโลหิตสูง ๑๐๒.๒ ลานบาทหรือประมาณ ๒๗๖,๐๐๐ วัน และโรคหัวใจขาดเลือด ๖๒.๘ ลาน
บาทหรือประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ วัน
องคการอนามัยโลกเนนย้ําวาวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงสําคัญยิ่ง ตอสุข ภาพกายและใจที่ดี การมีกิจกรรม
ทางกายที่เพียงพอและการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งใหนอยที่สุด มีความสําคัญทั้งในมิติของการสรางเสริมสุขภาพ
และการปองกันโรค โดยเฉพาะการมีพัฒนาการที่ดีตลอดชวงชีวิต (Life Course) ของมนุษย การมีกิจกรรม
ทางกายที่เพียงพอและเหมาะสม ตั้งแตวัยเด็กตอเนื่องจนถึงเมื่อเขาสูวัยชราจะชวยสรางความแข็งแรงของ
หัวใจหลอดเลือดและกลามเนื้อ กระดูกทํางานไดดี เคลื่อนไหว ประสานงานและทรงตัวไดอยางสมดุล ลด
ความเสี่ยงตอการหกลมการแตกหักของกระดูกตะโพกและสันหลัง รวมทั้งสรางความสมดุลของรางกายใน
การใชพลังงานชวยควบคุมน้ําหนักลดโอกาสเสี่ย งตอการเกิด โรคทั้ง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด และมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะมะเร็งเตานมและมะเร็งลําไส โดยชวยลดอัตราการเสียชีวติ
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กอนวัยรอยละ ๑๐ลดโอกาสการเปนมะเร็งลําไสรอยละ ๒๕โรคมะเร็งเตานมรอยละ ๒๑ โรคหลอดเลือด
หัวใจรอยละ ๖ โรคที่เกี่ยวของกับหัวใจรอยละ ๓๐ และโรคเบาหวานรอยละ ๒๗
นอกจากนี้ กิจกรรมทางกายยังชวยพัฒนาสมอง ฝกการคิดวิเคราะห การวางแผน ทําใหเด็กมีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาดีขึ้น มีสมาธิในการเรียน ชวยพัฒนาภาวะทางอารมณ สรางความเชื่อมั่นในตัวเอง เสริมทักษะ
การเขาสังคมสรางความสัมพันธของคนในครอบครัวและชุมชนจากการมีกิจกรรมรวมกัน กิจกรรมทางกาย
เชน การเดิน การปนจักรยานยังชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม และธรรมชาติ ลดมลภาวะทางอากาศไดอีกดวย
๓. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการมีกิจกรรมทางกาย
ปจจัยดานระบบและกลไก > เพิ่มเนื้อหาประสิทธิภาพขององคกร
การสงเสริมกิจกรรมทางกายในประชาชนไทยเกี่ยวของกับปจจัยสําคัญ ๓ ประการ คือ ปจเจกบุค คล
สภาพแวดลอม และระบบและกลไกดังรายละเอียด
ปจจัยดานปจเจกบุคคลไดแกความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และพฤติกรรมของการมีกิจกรรมทาง
กาย ของแตละบุคคล ทั้งนี้รวมถึงการรับรูภาวะสุขภาพของตนเองการรับรูความสามารถของตนเองขณะที่
ความรูและศักยภาพของบุค ลากรทุกวิชาชีพ ก็มีผ ลตอการมีกิจกรรมทางกายของบุค คลเชน บุค ลากรสาย
สุขภาพและสาธารณสุข นักวางแผนผังเมืองและการคมนาคม สถาปนิกและภูมิสถาปนิก กีฬ าและสันทนา
การ นักการศึกษาและผูกําหนดนโยบายการสนับสนุนกิจกรรมทางกายของชุมชน เพื่อน ครอบครัวบุค คล
ตนแบบและแกนนํากิจกรรมทางกายจะมีสวยชวยสนับสนุนทั้งทางตรงและทางออมในการเพิ่มกิจกรรมทาง
กายของประชาชน
ปจจัยดานสภาพแวดลอมไดแก โครงสรางทางกายภาพที่ไดจากการออกแบบสถาปตยกรรมและวางผัง
เมือง ระบบการเดินทางสัญจร ระบบการขนสงสาธารณะ พื้นที่สาธารณะ เชน สวนสาธารณะ ทีเ่ หมาะสม ที่
พอเพี ย ง และปลอดภัย จะช วยใหประชาชนทั่วไปมี กิจกรรมทางกายเพิ่ มขึ้นเชนเดีย วกับโครงสรา งทาง
กายภาพของโรงเรียน อาคาร สถานที่ทํางาน ที่ออกแบบเอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย รวมทั้งการเปด พื้นที่
สนาม ลานกีฬาของรัฐและเอกชน และการสนับสนุนไฟสองสวางหลังเวลาทํางาน จะชวยใหนักเรียนไดมี
โอกาสเลนและเรียนรูอยางสรางสรรค คนทํางานมีพื้นที่ในการมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น และลดพฤติกรรม
เนือยนิ่งในระหวางการเรียนและการทํางานนโยบายที่เกี่ยวของกับการสงเสริมกิจกรรมทางกายเปนอีกปจจัย
สําคัญในการสนับสนุนใหประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะหากนโยบายนั้นชวยสรางแรงจูงใจ
สมัชชาสุขภาพ ๑๐/ หลัก x การสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น หนาที๔่ /๙

จากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนทั้งภาคประชาชนภาครัฐภาคเอกชนองคกรปกครองทองถิ่นและองคกร
วิช าชี พในลั กษณะของการร วมรับ รูข อมู ลข าวสารรวมคิ ด รวมวางแผนรวมตั ดสินใจรวมดํ าเนินการรวม
รับผิดชอบรวมรับประโยชนรวมติดตามประเมินผล และตรวจสอบ (ธรรมนูญวาดวยระบบสุข ภาพแหงชาติ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) ตัวอยางนโยบายที่สรางแรงจูงใจและสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มขึ้นไดแก
มาตรการทางภาษี การลดเบี้ยประกันสุขภาพ
ปจจัยดานระบบและกลไก ไดแก ระบบและกลไกที่เกิดจากการมีสวนรวมของหนวยงาน องคกร ภาคี
ทั้งภาครัฐ ภาคท องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชนภาควิ ช าการ ที่จะชวยสนั บสนุ นการขั บเคลื่ อนการ
สงเสริมกิจกรรมทางกาย เชน สถานบริการสุขภาพเครือขายอาสาสมัครสุขภาพและกลไกเขตสุข ภาพระดับ
อําเภอของกระทรวงสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบลที่เกิด จากความรวมมือขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับ สํานั กงานหลักประกั นสุ ข ภาพแห งชาติส ถาบั นวิช าการและสถาบันวิ จัย รวมถึ ง
องคกร สมาพันธชมรม กลุมตาง ๆ อาทิ สมาคมกีฬาตาง ๆ สมาพันธวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ชมรมจักรยานเพื่อ
สุขภาพแหงประเทศไทยเปนตน
นอกจากนี้ การมีระบบการจัดการขอมูล ความรู และ การสื่อสารสาธารณะ จะมีสวนสําคัญในการสราง
ความรูความเขาใจที่ถูกตอง ชวยสื่อสารและขับเคลื่อนการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายของประชาชนไทย
ใหเพิ่มขึ้น
๔. แนวทางการดําเนินงานหลักการ การจัดการ ในการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
แนวทางสําคัญการสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น มีดังนี้ ๑) การจัดการความรู
นวัตกรรม และการสื่อสาร ๒) การพัฒนาความสามารถของคน องคกร เครือขาย ๓) การสรางตนแบบพื้นที่
สุขภาวะ ๔) การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติและพื้นที่ และ ๕) การสรางกลไก
ความรวมมือขององคกร หนวยงาน เครือขายผูมีสวนไดสวนเสียและการพัฒนากลไกระดับพื้นที่โดยใชพื้นที่
เปนตัวตั้ง (Area Based Approach) ดังรายละเอียด
๔.๑ การจั ด การความรู นวัต กรรม และการสื่ อ สารเพื่ อให เ กิ ด การจัด การความรู การสร า ง

- ปรับชื่อ กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ
- ขอ ๔.๕ การสรางกลไกความรวมมือขององคกรฯ....เพิ่มขอความทั้ง
ภาครัฐ (ทุก กระทรวง/ทบวง กรม) เอกชน รั ฐวิ ส าหกิ จ เครือข าย
ศาสนา และภาคประชาชน
- ควรเพิ่มเนื้อหาเรื่องประสิทธิภ าพในการบริการภายในองคกร เพื่อ
สมัชชาสุขภาพ ๑๐/ หลัก x การสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น หนาที๕่ /๙

นวัตกรรม การสรางเครื่องมือ การผลิตสื่อ ที่นําไปสูการรับรู ความเขาใจ และเปนแนวทาง เปนแนวปฏิบัติ เอตอกิจกรรมทางกาย
เพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกาย ไดแก การสรางองคความรูต าง ๆ ที่มีผลตอการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ
รูปแบบกิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวัน การเดินทาง การทํางาน และการนันทนาการรูปแบบการสงเสริม
การเรี ย นรู กิจกรรมทางกายของวั ย เด็ กและเยาวชน วั ย ทํ า งานและวั ย สู งอายุ ต ลอดจนการส ง เสริ ม ให
สถานศึกษาหนวยงานวิจัยตาง ๆ ใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีกิจกรรมทางกายของคนไทย
๔.๒ การพัฒนาความสามารถของคน องคกร เครือขายเพื่อใหมแี รงบันดาลใจ มีความรอบรู เกิด
ความสามารถ เกิดทักษะที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานเพื่อเพิ่มการมีกิจกรรมทางกายอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพรวมกันสรางแรงจูงใจ ความตระหนัก ตลอดจนสงเสริมการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกาย กระบวนการในการพัฒ นาความสามารถของคน องคกร เครือ ขา ยได แ ก การพั ฒนา
ศักยภาพบุ คคล สร างตนแบบแกนนํา ทั้งระดับปจเจกบุค คลกลุมคน องคกรและเครือขาย โดยเนนการ
สงเสริมการเรียนรูผ านการลงมือทํา การสงเสริมและพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายที่ครอบคลุมเรื่องสุข
ภาวะ (กาย จิต สังคม ปญญา)และคุณคาที่เกิดขึ้นกับตนเอง สังคม และชุมชน สําหรับกลุมเปาหมายสําคัญ
ได แ ก บุ ค คลากรทางสุ ข ภาพ บุ ค คลากรทางการศึ ก ษา กลุ ม ชุ ม ชนท อ งถิ่ น เครื อ ข า ยอาสาสมั ค ร
ผูประกอบการดานกีฬา หนวยงานองคกรขนาดใหญทั้งภาครัฐและเอกชน ผูออกแบบโครงสรางทางกายภาพ
เชนสถาปนิกและผังเมือง เปนตน
๔.๓ การสรางพื้ นที่ตนแบบสุ ขภาวะโดยการสงเสริ ม การสร างสภาพแวดล อ มให เอื้อต อการมี
กิจกรรมทางกาย เปน การสรา งพื้นที่ ตน แบบในชุ มชน ที่ค รอบคลุม พื้ นที่ ทั้งในสถานที่ ที่เป นที่อยู อาศั ย
สถานศึกษา สถานที่ทํางาน สถานประกอบการทั้งรัฐและเอกชน สถานบริการสุขภาพ ศาสนสถาน และพืน้ ที่
สาธารณะการมีพื้นที่ตนแบบที่ดีจะเปนตัวอยางที่นําไปขยายผลสูการมีนโยบายตาง ๆ ที่จะสนับสนุนและเอือ้
ตอการใหทุกคน ทุกภาคสวน ทุกระดับ เขามามีสวนรวมในการสงเสริมและมีกิจกรรมทางกาย ตัวอยางเชน
การสงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนใหมีการเรียนและการเลนทีส่ รางสรรคและมีพัฒนาการที่เหมาะสม
ผานกิจกรรมทางกาย การที่สถานศึกษามีการสรางหลักสูตร/ รูปแบบการสอน/วิชาที่เกี่ย วของกับกิจกรรม
ทางกายที่มีคุณภาพในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย การมีรูปแบบกิจกรรมทางกายระหวางการพัก/เวลาชวง
วางของการทํ างาน รูปแบบการออกแบบโครงสรางดา นกายภาพและผังเมื องใหก ารสนับ สนุนและสรา ง
สมัชชาสุขภาพ ๑๐/ หลัก x การสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น หนาที๖่ /๙

สภาพแวดลอมที่เ อื้อตอการมี กิจกรรมทางกายทั้งในพื้ นที่ส าธารณะพื้นที่การเดิ นทาง รวมทั้งสถานที่ใน
โรงเรียน องคกร รัฐวิสาหกิจตาง ๆ
๔.๔ การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติและพื้นที่ไดแก การผลักดัน
นโยบายตาง ๆ เพื่อสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เชน นโยบายทางการศึกษา นโยบายตอสถานบริการ
สุขภาพ นโยบายตอสถานประกอบการในเรื่องการมีกิจกรรมทางกายในองคกรการใชมาตรการทางภาษี
มาตรการลดเบี้ย ประกันสุ ขภาพเพื่อสรางแรงจูงใจตอการมีกิจกรรมทางกายรวมทั้งการผลักดันใหมีแ ผน
กิจกรรมทางกายในระบบและกลไกที่มีอยูของภาครัฐ เชน กองทุน หลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่ รวมถึงกองทุนอื่น ๆ ในพื้นที่
๔.๕ การสรางกลไกความรวมมือขององคกร หนว ยงาน เครือขายผูมีสวนไดสว นเสียและการ
พัฒนากลไกระดับพื้นที่โดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง (Area Based Approach) โดยการบูรณาการการมีสวน
รวมของหน วยงานที่เ กี่ย วของกั บการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายทั้งภาครั ฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจและภาค
ประชาชน การพัฒนาชมรม เครือขายกิจกรรมทางกายการพัฒนาระบบขอมูล /เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการความรู การพัฒนาระบบการสื่อสารสาธารณะเพื่อสงเสริมกิจกรรมทางกายที่ถูกตองเหมาะสม
การพัฒนาระบบสนับสนุนจากความรวมมือกันของกองทุนพัฒนากีฬาและการเสริมสรางบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเรือ่ งการมีกิจกรรมทางกายของประชาชน การพัฒนาระบบการติดตามเฝาระวังและ
ประเมินผลกิจกรรมทางกายโดยเฉพาะในดานที่ยังขาดองคความรู เชน การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร การ
วิ จัย เชิ ง ปฏิ บั ติ การในประชากร การประเมิ น ผลนโยบายและการสร า งความเข ม แข็ ง ด า นการติ ด ตาม
ประเมิ นผลและการเฝา ระวั ง รวมถึ ง การพัฒ นาองค ก รดานการวิ จัย รวมทั้ ง การส งเสริม และสนั บ สนุ น
งานวิจัยดานกิจกรรมทางกาย
พื้นที่ตัวอยาง เทศบาลเมืองอางทอง ไดสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายทั้งในกลุมเด็กปฐมวัยในศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการใหเด็กไดเคลื่อนไหวและการเลน เชน การเลนในที่แจง
การเลนตามกิจกรรมในหองเรียน / สงเสริมในกลุมวัยเรียนและวัยรุนสรางบรรยากาศที่เอื้อตอกิจกรรม เชน
การเดิ นหรือปนจักรยานมาโรงเรี ย น การเรี ยนนอกหองเรีย น / กลุ มวั ยทํ างาน ดําเนิ นโครงการตา งๆที่

- เพิ่มตัวอยางทั้ง 4 ภาค และครอบคลุม
- ตัวอยางใสภาค ผนวก
- ยกตัวอยางใหครบ ไมควรเอาเรื่องกีฬามาเปนตัวอยาง
- หาพื้นที่ตัวอยางใหชัดเจน
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เกี่ยวของกับกิจกรรมทางกายและสนับสนุนการสรางสถานที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย เชน อุปกรณกีฬา
ในชุ มชน การสนับ สนุนชมรมแอบิค จักรยาน เปนตน / กลุมวัย ผู สูงอายุ โดยการจัด ตั้ง ศูนยการเรี ยนรู
ผูสูงอายุสงเสริมการเรียนรูการใชชีวิตในวัยผูส ูงอายุ สนับสนุนชมรมและกลุมออกกําลังกาย จัดโครงการทีท่ ํา
ใหผูสูงอายุออกมาทํากิจกรรมและคิดนวัตกรรมการออกกําลังกาย นอกจากนี้ไดส รางสถานที่เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกายใหกับประชาชนและนักทองเที่ยว ไดแก สวนสุขภาพและสวนน้ําเฉลิมพระเกียรติเ ทศบาล
เมืองอางทอง สถานที่ออกกําลังกายในชุมชน และมีกิจกรรมอื่น ๆ ที่สงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เชน
กิจกรรม “อางทองเปดเมืองปน ปนสุขในในอางทอง” เปนกิจกรรมปนจักรยานเชิงทองเที่ยวในเมืองอางทอง
เปนตน
๕.การดําเนินการที่ผานมาและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
ที่ผานมาพบวา ประเทศไทยมีนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่เ อื้อตอการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ทั้ง
นโยบายจากองคการอนามัยโลกที่ประเทศไทยเปนสมาชิก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม และ (ราง) แผนยุทธศาสตรการสงเสริม
กิจกรรมทางกายแหงชาติ ดังนี้
๕.๑ นโยบายจากองค ก ารอนามั ย โลกตามเป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ป ค.ศ.๒๐๓๐
(Sustainable Development Goals: SDGs)เกี่ยวของกับกิจกรรมทางกาย ไดแ ก เปาหมายที่ ๓ ๔ ๕
๑๐ ๑๓ ๑๕ และ ๑๖ โดยการสงเสริมกิจกรรมทางกายจะเนนกิจกรรมในชีวิตประจําวันควบคูกบั การพัฒนา
สิ่งแวดลอมและพื้นที่ใหเปนเมืองนาอยูหรือเมืองที่กระฉับกระเฉง (Healthy City is an Active City)
แนวทางของนโยบายจะเปนไปเพื่อการยกระดับการมีกิจกรรมทางกาย การพัฒนาพื้นที่กายภาพ รวมไปถึง
การมีระบบการขนสงที่เกื้อหนุนการเคลื่อนไหวรางกาย (Active Transport) อาทิการเดิน การขี่จักรยาน
และการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ สิ่งเหลานี้เปนการสรางหลักประกันใหค นมีชีวิต ที่มีคุณภาพทําให
ประหยัดงบประมาณดานบริการสุข ภาพของเมืองสงผลใหเกิด พื้นที่ส าธารณะและพื้นที่สีเขีย วที่นาดึงดูด
สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพ ลดความแปลกแยกทางสังคม เกิดเปนชุมชนเขมแข็ง และการขยายตัว
ของเครือขายชุมชนเรื่องเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

- การดําเนินการที่ผานมาและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ตอนนี้ภาพรวม
จะเปน นโยบายและแผนงานที่เกี่ยวของกับ PA ดังนั้นการเขีย นควร
เขียนใหกลาวถึงการดําเนินการที่ผานมาและมีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น
- ขอ 2) ระดับ หนวยงาน เพิ่ม ...กรมอุทยานสัตวปา พันธุพืช และ
ศาสนสถาน วัด
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๕.๒ แผนปฏิบัติการโลกเพื่อสงเสริมกิจกรรมทางกาย หรือ Global Action Plan for the
Promotion of Physical Activity (GAPPA) ๒o๑๘-๒o๓o มีวัต ถุประสงค ๔ ขอ ไดแ ก การสราง
สังคมที่ทําใหมีสุขภาพดี การสรางสภาพแวดลอมที่ทําใหมีสุขภาพดี การสรางชีวิตที่ทําใหมีสุข ภาพดี และ
การสรางระบบตาง ๆ ที่ทําใหมีสุขภาพดี
๕.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรการ
เสริ มสรางและพั ฒนาศักยภาพทุนมนุษย ในการลดปจจัย เสี่ ย งดานสุข ภาพและใหทุกภาคสวนคํ านึงถึ ง
ผลกระทบตอสุขภาพ
๕.๔ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอ ม ตามแผนพัฒนา
สุขภาพแหงชาติในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มี
แผนหลักคือ ๑. สงเสริมสุขภาพ ๕ กลุมวัย ๒. สรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ๓.
อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ๔. ปฏิรูประบบงานสูองคกรที่มีสมรรถนะสูงและมีธรร
มาภิบาล
๕.๕ ปฏิญญากรุ งเทพฯ วาดว ยกิ จกรรมทางกายเพื่ อ สุ ขภาวะโลกและการพัฒ นาที่ยั่ งยื น มี
สาระสําคัญคือ ๑. เพิ่มการลงทุนการดําเนินการตามนโยบายที่นําไปสูการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
เพื่อลดภาระที่เ กิด จากโรคไมติดต อเรื้อรังทั่วโลก ๒. สรา งการมี สวนรวมจากทุกภาคสวน ๓. พัฒนาขี ด
ความสามารถของบุคลากรทุกวิชาชีพที่เกี่ยวของ ๔.สนับ สนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณ ๕. สรางความเขมแข็งดานการติดตามประเมินผลและการเฝาระวัง ๖.สงเสริมและ
สนับสนุนความรวมมือ งานวิจัย และการประเมินผลนโยบาย
๕.๖ แผนสงเสริมกิจกรรมทางกายของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพเปนการ
วางยุทธศาสตรการดําเนินงานคือ ๑. การสงเสริมกิจกรรมทางกายตลอดชวงวัย (Life Course Approach)
๒. ผลักดันงานตนแบบพื้นที่สุขภาวะที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย ใน Settings หลัก คือ บาน โรงเรียน
สถานประกอบการ/องคกร และพื้นที่ส าธารณะ/ชุมชน ๓. การขยายผลในเชิงนโยบายรวมกับหนวยงาน
ยุทธศาสตรหลักสนับสนุนใหเกิดการสานพลังกลไกการขับเคลื่อนงานระหวางหนวยงาน/องคกรที่เกี่ยวของ
๔.ยกระดับกิจกรรมทางกาย เปนยุทธศาสตรระดับชาติ และเปนเปาหมายรวมในทุกนโยบายที่เกี่ย วของกับ
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สุขภาพ
๕.๗ แผนยุท ธศาสตรก ารสงเสริมกิจ กรรมทางกายแหงชาติ (ร าง) ฉบับ ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๙)โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปนยุทธศาสตรการสงเสริม กิจกรรมทางกายแหงชาติ ที่
ประกอบดวย ๑. การสงเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุมวัย ๒. สงเสริมสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการ
มีกิจกรรมทางกาย
๓. มีระบบสนับสนุนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
เมื่อจําแนกระดับการขับเคลื่อนงานกิจกรรมทางกายในประเทศไทย ในระดับกฎหมาย ยุทธศาสตรและ
นโยบาย ระดับหนวยงาน ระดับโครงการ มีดังนี้
๑) ระดับกฎหมาย ยุทธศาสตรและนโยบาย มีกฎหมาย ยุทธศาสตรและนโยบายที่เกี่ยวของ อาทิ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ดานสาธารณสุข พระราชบัญญัติ
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๔ ยุทธศาสตรการทองเที่ยวและกีฬา แผนพัฒนาการกีฬา
แหงชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาแรงงาน ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานดานคมนาคมขนสงของไทย (๒๕๕๘-๒๕๖๕) พรบ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ พรบ.ผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ พรบ.การสง เสริ มการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั งคม พ.ศ.๒๕๔๖ รวมทั้ งแผน
ยุทธศาสตรการสงเสริมกิจกรรมทางกายแหงชาติที่คาดวาจะประกาศใชในปลายป ๒๕๖๐
๒) ระดั บ หน ว ยงาน มี ห น วยงานร วมดํ า เนิน การสง เสริ มกิ จกรรมทางกายของคนไทย ได แ ก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการทองเที่ยวและ
กีฬา สถาบันการพลศึกษา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย ศูนยวิจัยกิจกรรมทางกาย มหาวิทยาลัยมหิดล
๓) ระดั บ โครงการ มี โครงการที่ ดํ า เนิ น การโดยหน วยบริ ก ารของรั ฐ ได แ ก คลิ นิ ก ไร พุ ง เพื่ อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรังในโรงพยาบาลของรัฐ โดยเครือขาย สสส. ไดแก โครงการคน
ไทยไรพุง และความรวมมือของหนวยงานในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อสงเสริมกิจกรรมทางกาย
จนเกิดขอตกลง “Bangkok Declaration” รวมกัน
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๖. ระบบและกลไกที่เอื้อตอการสงเสริมกิจกรรมทางกาย
- เพิ่มหนวยงาน....เครือขายศาสนา กระทรวง ทบวง กรม
ประเทศไทยมีระบบและกลไกที่เอื้อตอการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ทั้งหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิช าการ และ เครือขายภาคประชาสังคม โดยหนวยงานภาครัฐที่เปนหน วยงานหลักในการสงเสริ ม
กิจกรรมทางกาย ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา สํานักงานหลักประกันสุข ภาพแหงชาติ กรมสงเสริม
การปกครองสวนท องถิ่นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และหนวยงานภาครั ฐอื่ นในสวนภาค
วิชาการไดแก ศูนยวิจัยกิจกรรม ทางกาย (Physical Activity Research Center) สถาบันวิจัย ระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันการจัด การระบบสุข ภาพภาคใต
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร (สจรส. ม.อ.)และมหาวิทยาลัย อื่น ๆ สวนภาคเอกชน เชน การไฟฟาสวน
ภูมิภาค บริษัทสยามซีเ มนทกรุป (SCG) บริ ษัทการบินไทย และ หลายองคกรที่ มีกิจกรรมทางกายของ
พนักงาน สําหรับสมาคม เครือขายชมรมที่เกี่ยวขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย ไดแก เครือขายวิชาชีพสถาปนิก
และผังเมือง มูลนิธิสถาบันการเดินและจักรยานไทย สมาคมจักรยานแหงประเทศไทย สมาคมจักรยานเพื่อ
สุขภาพไทย สมาพันธชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ยังมีชมรมจักรยาน ชมรมวิ่ง ชมรมกีฬาที่กระจายอยู
ทั่วไปทั่วประเทศ
แมประเทศไทยจะมีการดําเนินการสงเสริมกิจกรรมทางกายมาระยะหนึ่งแลว แตสถานการณการมี
กิจกรรมทางกาย และพฤติ กรรมเนื อยนิ่ ง ของคนไทยยั ง ไม เ ปลี่ ย นแปลงมากนั ก เมื่ อวิ เ คราะห ป จจั ย ที่
เกี่ยวของพบขอจํากัดหลายประการอันประกอบดวย ขอจํากัดดานองคความรูในการสงเสริมกิจกรรมทาง
กายที่ครอบคลุมทั้งในระดับปจเจกบุคคลสภาพแวดลอม ระบบและกลไก ตลอดจนความรูความเขาใจใน
นิยามการมีกิจกรรมทางกายของบุคลากรทางดานสุขภาพและประชาชนทั่วไป ขอจํากัดในเรื่องนโยบาย
กระบวนการ วิธีการในการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่ครอบคลุมปจจัยกําหนดสุขภาพ รวมทั้งขอจํากัด
ในระบบการติดตามประเมินผลและการเฝาระวังนอกจากนี้ยังพบขอจํากัด ในการบริหารจัดการในทุกระดับ
ตัวอยางเชน ชุมชนไมสามารถใหมีการใชงานเสนทางจักรยานไดแมวาจะตีเสนทางจักรยานไวแลวก็ตาม
ขอเสนอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ “การสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น” ครั้ง
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นี้ เพื่อผลักดันการขับเคลื่อนการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายของคนไทยทุกชวงวัย ภายใตการมีสวนรวม
ของภาคสวนที่เกี่ยวของมีวัตถุประสงคเฉพาะ เพื่อ ๑) สานพลังทั้งภาครัฐ เอกชน ทองถิ่น ประชาสังคม
ชุมชน และภาควิชาการเพื่อการขับเคลื่อนการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายของคนไทยใหเพิ่มขึ้น ๒) สราง
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส วนรวมบนฐานของป ญญาในทุกระดับ ทั้ งระดั บชาติ และระดั บ
ทองถิ่นหรือพื้นที่ (Area-Based) ๓) สรางการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางพื้นที่สุขภาวะเพื่อการขับเคลื่อน
๗. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ
ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๐ / รางมติ.....การสงเสริมใหคน
ไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น
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