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การสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น 4 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังที ่๑๐ 5 
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การสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มข้ึน เสนอเปล่ียนช่ือเปน “การสงเสริมใหคนไทยทกุชวงวัย ทกุอาชีพ มี
กจิกรรมทางกายในชวีิตประจําวันเพ่ิมขึ้น” 

รับทราบ วา การมีกิจกรรมทางกายท่ีไมเพียงพอ เปนหนึ่งในส่ีปจจัยเส่ียงทีส่งผลกระทบตอสุขภาพ 
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจเกิดภาวะอวนลงพุง มีโอกาสเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ (NCDs) ทั้งโรคเบาหวาน 
ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด และโอกาสเส่ียงตอการเสียชีวิตเพิ่มสูงข้ึน 

 

ตระหนัก วา การมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอชวยใหกลามเนื้อและกระดูกแข็งแรง ประสานงานและทรง
ตัวไดดี ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีข้ึน มีสมาธิในการเรียน เกิดความสัมพันธที่ดีภายในครอบครัวและสังคม
จากการมีกิจกรรมรวมกัน กิจกรรมทางกายบางประเภทยังชวยอนุรักษส่ิงแวดลอมและธรรมชาติ ลด
มลภาวะตาง ๆ 

 

ช่ืนชม วา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
กระทรวงมหาดไทย และเครือขายสมาคม ชมรม กลุมตางๆ เชน สถาบันการเดินและการจักรยานไทย 
สมาพันธชมรมเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพไทย มีความเขมแข็งและไดสรางการมีสวนรวมในการขับเคล่ือนกิจกรรม
ทางกายของประเทศไทยใหเพ่ิมข้ึน 

 

                                                        
1 เอกสารสมัชชาสุขภาพ  / หลัก ๓ 

สมัชชาสุขภาพ / รางมต ิX 
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กังวล วา ปจจุบันคนไทยยังขาดการรับรู และความเขาใจดานกิจกรรมทางกาย รวมถึงขาดพ้ืนที่
ท่ีเอ้ือตอการมีกิจกรรมทางกายขาดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในกระบวนการจัดการเพ่ือสนับสนุนการ
มีกิจกรรมทางกาย 

 

 เห็นวา แนวทางสําคัญในการสงเสริมใหคนไทยมกีิจกรรมทางกายเพิ่มข้ึน ไดแก ๑). การจัดการ
ความรู นวัตกรรม และการส่ือสาร ๒). การพัฒนาความสามารถของคน องคกร เครือขาย ๓). การสราง
พ้ืนท่ีตนแบบสุขภาวะ ๔). การขับเคล่ือนกระบวนการนโยบายสาธารณะท้ังในระดับชาติและพ้ืนที่ และ 
๕). การสรางกลไกความรวมมือขององคกร หนวยงาน เครือขายผูมีสวนไดสวนเสียและการพัฒนากลไก
ระดับพื้นที่โดยใชพ้ืนที่เปนตัวต้ัง (Area Based Approach) ซึ่งตองอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของทุก
ภาคสวนในการเขามารวมคิด รวมทํา ในทุกข้ันตอน และเช่ือวาการมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอ ลด
พฤติกรรมเนือยนิ่ง จะทําใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไมเจ็บปวยดวยภาวะโรคไมติดตอเร้ือรัง (NCDs) และ
ชวยใหคนไทยเปนคนที่มีความกระฉับกระเฉง (Aactive People) ซ่ึงจะทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่มีความ
กระฉับกระเฉง (Active Society) นําประเทศไปสูการพัฒนาในมิติตาง ๆ ที่ย่ังยืนตอไป  

 

จึงมีมติดังตอไปนี้ 

1. ขอใหเครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเปนแกนหลัก ประสานการทํางานรวมกับเครือขายอาสาสมัคร
สาธารณสุข เครือขายสรางเสริมสุขภาพ และเครือขายหลักประกันสุขภาพภาคประชาชน ในการ
ทํางานขับเคล่ือนใหเกิดการเพ่ิมกิจกรรมทางกายของคนทุกกลุมวัยในทุกพ้ืนท่ีและขอใหกระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.)  สํานักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สนับสนุนและหนุนเสริม การดําเนินงาน
ดังกลาว 

- มตขิอท่ี 1 มีสอง “ขอ” ขอ แรก ใหดําเนินการ, ขอ ท่ีสอง ใหสนับสนุน  
โดยเสนอ ใหตดั ขอ ที่สองไปเลย เพราะ สธ สสส สช สปสช ม ีactions 
ท่ีตองทํา ตามมต ิชัดเจนในขออื่นๆ อยูแลว 

- มตขิอท่ี 1 เพ่ิมหนวยงาน คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดบั
อําเภอ ซ่ึงเปนระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรี 

 

- เพ่ิมขอความหลังสมัชชาจังหวัด....เปน รวมกบั กขป.  
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- ตัดคําวา “ขอ”.ในบรรทัดท่ี 4 หนา 2/2  

- เพ่ิม เพิมเติมภาคธุรกจิ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและเครือข่ายอืน ๆ  

 

2.  ขอใหกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) เปนหนวยงานหลัก รวมกับ หนวยงาน องคกร ภาคีเครือขายที่เก่ียวของ สนับสนุนใหเกิดการ
จัดการความรู การสรางนวัตกรรม การสรางการรับรูความเขาใจดานกิจกรรมทางกาย ตลอดจน
สนับสนุนใหเกิดการพฒันาความสามารถของคน องคกร เครือขายเพื่อใหมีความรอบรูดานกิจกรรม
ทางกาย ท่ีสงผลตอการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 

- มติขอท่ี 2 ใหม ีองคกรดานส่ือ รับผิดชอบชัดเจน แตตองหาขอมูลเพ่ิมวา 
ส่ือ คือ ใคร เชน TPBS แลวประสานใหเขาทราบกอน เพื่อพรอมทํางาน  

- มติขอที่ 2 เพ่ิม “จนเกิดเปนวัฒนธรรมดานการมกีจิกรรมทางกาย
ของประชาชน”  

 

- เพ่ิมขอความ บรรทัดที่ 7  ขอใหกรมอนามัย กรมอื่นๆ  

- เพ่ิมขอความบรรทดัท่ี 9 การสรางนวัตกรรม และการสื่อสารเพ่ือเพ่ิม
การรับรู   

 

- ขอ้ 2  รวมกบัข้อ 6 
- เพิมหน่วยงานสถาบันการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ(เพิมเป็นหน่วยงานหลกั) 

- และ…..ระบุเพมิเติมผลกระทบทีจะส่งผลต่อการลด NCDs 
3. ขอใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ

พิเศษ เปนหนวยงานหลัก รวมกับ องคกรวิชาชีพสถาปนิกและผังเมือง และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
ดําเนินการดังตอไปนี ้
3.1. วางหลักเกณฑในการออกแบบการใชพื้นที่ เสนทางการสัญจรทั้งในเมืองและชุมชน และพ้ืนที่

สาธารณะท่ีเอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายของคนทุกกลุมวัย 

- มติขอที่ 3 เสนอใหมี กระทรวงคมนาคม และกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา 
หลังกระทรวงมหาดไทย เพราะดแูลเร่ืองทางสญัจร เชน ทางจักรยาน โดย
กรมทางหลวง และกรมพลศึกษา 

- มติขอที่ 3 เสนอใหเพิม่ กระทรวงกลาโหม เพราะทํา shared facilities 
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3.2. จัดสรรและจัดการพื้นที่ในการครอบครองของแตละองคกรใหมีพ้ืนที่ที่เอ้ือตอการมีกิจกรรม
ทางกายของคนทุกกลุมวัยในชุมชน 

ในขอ 3.2 โดยทํา MOU กับกรมพลศึกษา ทีผ่านมา  

 

4. ขอใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานพิจารณาออกระเบียบหลักเกณฑที่
สงเสริมใหสถานประกอบการ ภาคธุรกิจเอกชนจัดสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือใหเกิดการมีกิจกรรมทางกาย
ของคนทํางาน 

 

- มตขิอท่ี 4 เพ่ิม “จนกอใหเกดิเปนวัฒนธรรมองคกรในการมีกิจกรรม
ทางกาย” หลังคําวา คนทํางาน  

- มตขิอท่ี 4 เพ่ิม “กิจกรรม” เพ่ิมจากสภาพแวดลอม เพือ่เนนใหมี
กิจกรรมตางๆ ขององคกร นอกจากสภาพแวดลอม ท่ีอาจเปนโครงสราง
เพียงอยางเดยีว 

- เพ่ิมมตทิี่ 4 ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาออกระเบียบ
หลักเกณฑที่สงเสริมใหสถานศึกษา จัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมทีเ่อ้ือ
ใหเกิดการมีกิจกรรมทางกายของเดก็นักเรียน จนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรม
สถานศึกษาในการมีกิจกรรมทางกาย และเปลีย่นขอมติ 4 เดิม เปน 5  

 

5. ขอใหกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) สนับสนุนใหกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถ่ินมีแผนงานและโครงการที่
เก่ียวของกับการเพิ่มกิจกรรมทางกายของคนทุกกลุมวัยในชุมชน โดยสอดคลองกับแนวคิดใน
นโยบายเร่ืองแผนเดียว (One Plan) ของกระทรวงมหาดไทย 

 

 

6. ขอใหกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลรวมกับ ศูนยวิจัยกิจกรรมทางกาย (PARC) 
สํานักงานสถิติแหงชาติ สรางระบบฐานขอมูลและการจัดการเพ่ือการติดตามการดําเนินงานการ

- ตัดไปรวมกับมติที่ 2   
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สงเสริมกิจกรรมทางกายและการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนทุกกลุมวัยอยางเปนระบบ (Single 
Database) เพ่ือการเขาถึงขอมูลและความรูของบุคคลท่ัวไป 

7. ขอใหสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ ศูนยวิจัยกิจกรรมทางกาย (PARC) เปนหนวยงาน
หลัก รวมกับหนวยงานวิชาการอ่ืน ๆ ศึกษาความเปนไปไดในการใชมาตรการทางภาษี หรือมาตรการ
ทางการเงินที่เอ้ือประโยชนใหเกิดกิจกรรมทางกายที่เพ่ิมข้ึน 
 

- บรรทัดที่ 32 เปลี่ยนคําวา “หรือ” เปน “และ” 

- บรรทัดที่ 33 เติมขอความ หลังทางการเงิน....และองคกรความรูอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของ   

8. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ รายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ัง
ท่ี ๑๑ 
 

 

9.  เพิม่ขอ 9 กรมประชาสมัพนัธ กับ กสทช. และสื่อ  

 

ขอใหกรมประชาสัมพันธ รวมกับ กสทช.เปนหนวยหลักในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ และเผยแพร ทุกชองทางเพ่ือการเพ่ิมกิจกรรมกรรม
ทางกาย และลดภาวะเนือยน่ิง 
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