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ความคิดเห็นจากเวทีรบั ฟง
เสนอเปลีย่ นชือ่ เปน “การสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัย ทุกอาชีพ มี
กิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวันเพิ่มขึ้น”

รับทราบ วา การมีกิจกรรมทางกายทีไ่ มเพียงพอ เปนหนึ่งในสี่ปจจัยเสี่ยงทีส่ งผลกระทบตอสุขภาพ
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจเกิดภาวะอวนลงพุง มีโอกาสเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ (NCDs) ทั้งโรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด และโอกาสเสี่ยงตอการเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้น
ตระหนัก วา การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอชวยใหกลามเนื้อและกระดูกแข็งแรง ประสานงานและทรง
ตัวไดดี ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น มีสมาธิในการเรียน เกิดความสัมพันธที่ดีภายในครอบครัวและสังคม
จากการมีกิ จกรรมรว มกัน กิ จกรรมทางกายบางประเภทยังช วยอนุรั กษ สิ่งแวดลอมและธรรมชาติ ลด
มลภาวะตาง ๆ
ชื่นชม วา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานกองทุน สนับสนุนการสรางเสริม สุขภาพ (สสส.)
กระทรวงมหาดไทย และเครือขายสมาคม ชมรม กลุมตางๆ เชน สถาบัน การเดิน และการจักรยานไทย
สมาพันธชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย มีความเขมแข็งและไดสรางการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนกิจกรรม
ทางกายของประเทศไทยใหเพิ่มขึ้น
1
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กังวล วา ปจจุบันคนไทยยังขาดการรับรู และความเขาใจดานกิจกรรมทางกาย รวมถึงขาดพื้นที่
ที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายขาดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในกระบวนการจัดการเพื่อสนับสนุนการ
มีกิจกรรมทางกาย
เห็นวา แนวทางสําคัญในการสงเสริมใหคนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น ไดแก ๑). การจัดการ
ความรู นวัตกรรม และการสื่อสาร ๒). การพัฒนาความสามารถของคน องคกร เครือขาย ๓). การสราง
พื้นที่ตนแบบสุขภาวะ ๔). การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติและพื้นที่ และ
๕). การสรางกลไกความรวมมือขององคกร หนวยงาน เครือขายผูมีสวนไดสวนเสียและการพัฒนากลไก
ระดับพื้นที่โดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง (Area Based Approach) ซึ่งตองอาศัยกระบวนการมีสวนรวมของทุก
ภาคสว นในการเขามารวมคิด รว มทํา ในทุ กขั้น ตอน และเชื่ อว าการมี กิจกรรมทางกายที่เ พียงพอ ลด
พฤติกรรมเนือยนิ่ง จะทําใหคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีไมเจ็บปวยดวยภาวะโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) และ
ชวยใหคนไทยเปนคนที่มีความกระฉับกระเฉง (Aactive People) ซึ่งจะทําใหสังคมไทยเปนสังคมที่มีความ
กระฉับกระเฉง (Active Society) นําประเทศไปสูการพัฒนาในมิติตาง ๆ ที่ยั่งยืนตอไป
จึงมีมติดังตอไปนี้
1. ขอใหเครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเปนแกนหลัก ประสานการทํางานรวมกับเครือขายอาสาสมัคร
สาธารณสุ ข เครือ ขายสรางเสริ มสุขภาพ และเครื อขายหลักประกัน สุ ขภาพภาคประชาชน ในการ
ทํางานขับเคลื่อนใหเกิด การเพิ่ม กิจกรรมทางกายของคนทุกกลุม วัยในทุกพื้น ที่และขอใหกระทรวง
สาธารณสุข สํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสรางเสริม สุขภาพ (สสส.) สํา นักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแหงชาติและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ สนับสนุนและหนุน เสริม การดําเนิน งาน
ดังกลาว

- มติขอที่ 1 มีสอง “ขอ” ขอ แรก ใหดําเนินการ, ขอ ที่สอง ใหสนับสนุน
โดยเสนอ ใหตดั ขอ ที่สองไปเลย เพราะ สธ สสส สช สปสช มี actions
ที่ตองทํา ตามมติ ชัดเจนในขออื่นๆ อยูแ ลว
- มติขอที่ 1 เพิ่มหนวยงาน คือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อําเภอ ซึง่ เปนระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
- เพิ่มขอความหลังสมัชชาจังหวัด....เปน รวมกับ กขป.
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- ตัดคําวา “ขอ”.ในบรรทัดที่ 4 หนา 2/2
- เพิ่ม เพิ มเติมภาคธุ รกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและเครื อข่ายอืน ๆ

2. ขอใหกรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข และสํ า นัก งานกองทุ นสนั บสนุ นการสร างเสริ ม สุขภาพ
(สสส.) เปนหนวยงานหลัก รวมกับ หนวยงาน องคกร ภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ สนับสนุนใหเกิดการ
จัดการความรู การสรางนวัต กรรม การสรางการรับ รูค วามเขาใจดานกิจกรรมทางกาย ตลอดจน
สนับสนุนใหเกิดการพัฒนาความสามารถของคน องคกร เครือขายเพื่อใหมีความรอบรูดานกิจกรรม
ทางกาย ที่สงผลตอการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

- มติขอที่ 2 ใหมี องคกรดานสื่อ รับผิดชอบชัดเจน แตตองหาขอมูลเพิ่มวา
สื่อ คือ ใคร เชน TPBS แลวประสานใหเขาทราบกอน เพื่อพรอมทํางาน

- มติขอที่ 2 เพิ่ม “จนเกิดเปนวัฒนธรรมดานการมีกจิ กรรมทางกาย
ของประชาชน”
- เพิ่มขอความ บรรทัดที่ 7 ขอใหกรมอนามัย กรมอื่นๆ
- เพิ่มขอความบรรทัดที่ 9 การสรางนวัตกรรม และการสื่อสารเพื่อเพิ่ม
การรับรู
- ข้อ 2

รวมกับข้อ 6
- เพิ มหน่ วยงานสถาบันการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ(เพิ มเป็ นหน่วยงานหลัก)

- และ…..ระบุเพิมเติมผลกระทบทีจะส่ งผลต่อการลด NCDs
3. ขอใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบ
พิเศษ เปน หนว ยงานหลัก รว มกับ องคกรวิชาชีพสถาปนิกและผังเมื อง และหนวยงานที่เ กี่ยวขอ ง
ดําเนินการดังตอไปนี้
3.1. วางหลักเกณฑในการออกแบบการใชพื้นที่ เสนทางการสัญจรทั้งในเมืองและชุมชน และพื้นที่
สาธารณะที่เอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายของคนทุกกลุมวัย
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- มติขอที่ 3 เสนอใหมี กระทรวงคมนาคม และกระทรวงทองเที่ยวและกีฬา
หลังกระทรวงมหาดไทย เพราะดูแลเรื่องทางสัญจร เชน ทางจักรยาน โดย
กรมทางหลวง และกรมพลศึกษา
- มติขอที่ 3 เสนอใหเพิม่ กระทรวงกลาโหม เพราะทํา shared facilities
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3.2. จัดสรรและจัดการพื้น ที่ในการครอบครองของแตละองคกรใหมีพื้นที่ที่เอื้อตอการมีกิจกรรม ในขอ 3.2 โดยทํา MOU กับกรมพลศึกษา ทีผ่ านมา
ทางกายของคนทุกกลุมวัยในชุมชน
4. ขอใหกรมสวัสดิก ารและคุ ม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงานพิจ ารณาออกระเบีย บหลัก เกณฑ ที่ - มติขอที่ 4 เพิ่ม “จนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกรในการมีกิจกรรม
สงเสริมใหสถานประกอบการ ภาคธุรกิจเอกชนจัดสภาพแวดลอมที่เ อื้อใหเกิดการมีกิจกรรมทางกาย ทางกาย” หลังคําวา คนทํางาน
ของคนทํางาน

- มติขอที่ 4 เพิ่ม “กิจกรรม” เพิ่มจากสภาพแวดลอม เพือ่ เนนใหมี
กิจกรรมตางๆ ขององคกร นอกจากสภาพแวดลอม ที่อาจเปนโครงสราง
เพียงอยางเดียว
- เพิ่มมติที่ 4 ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาออกระเบียบ
หลักเกณฑที่สง เสริมใหสถานศึกษา จัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมทีเ่ อื้อ
ใหเกิดการมีกิจกรรมทางกายของเด็กนักเรียน จนกอใหเกิดเปนวัฒนธรรม
สถานศึกษาในการมีกิจกรรมทางกาย และเปลีย่ นขอมติ 4 เดิม เปน 5

5. ขอใหกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ (สปสช.) สนับสนุนใหกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่น มีแผนงานและโครงการที่
เกี่ ย วของกั บ การเพิ่ ม กิ จกรรมทางกายของคนทุกกลุม วั ยในชุ มชน โดยสอดคลอ งกั บแนวคิ ด ใน
นโยบายเรื่องแผนเดียว (One Plan) ของกระทรวงมหาดไทย
6. ขอให กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุ ข สํา นักงานกองทุน สนับสนุน การสรางเสริม สุขภาพ(สสส.) - ตัดไปรวมกับมติที่ 2
สถาบั นวิจั ยประชากรและสังคม มหาวิ ทยาลั ยมหิด ลร วมกั บ ศูน ย วิจั ยกิ จกรรมทางกาย (PARC)
สํา นัก งานสถิติ แห งชาติ สรางระบบฐานข อมู ลและการจั ดการเพื่ อ การติ ดตามการดําเนิน งานการ
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สงเสริม กิจ กรรมทางกายและการลดพฤติกรรมเนือ ยนิ่งของคนทุกกลุ มวัยอยางเปนระบบ (Single
Database) เพื่อการเขาถึงขอมูลและความรูของบุคคลทั่วไป
7. ขอใหสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และ ศูน ยวิจัยกิจกรรมทางกาย (PARC) เปน หนวยงาน - บรรทัดที่ 32 เปลี่ยนคําวา “หรือ” เปน “และ”
หลัก รวมกับหนวยงานวิชาการอื่น ๆ ศึกษาความเปนไปไดในการใชมาตรการทางภาษี หรือมาตรการ - บรรทัดที่ 33 เติมขอความ หลังทางการเงิน....และองคกรความรูอื่นๆ ที่
ทางการเงินที่เอื้อประโยชนใหเกิดกิจกรรมทางกายที่เพิ่มขึ้น
เกี่ยวของ
8. ขอใหเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ รายงานความกาวหนาตอสมัชชาสุขภาพแหงชาติครั้ง
ที่ ๑๑
9.

เพิม่ ขอ 9 กรมประชาสัมพันธ กับ กสทช. และสื่อ

ขอใหกรมประชาสัมพันธ รวมกับ กสทช.เปนหนวยหลักในการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ และเผยแพร ทุกชองทางเพื่อการเพิ่มกิจกรรมกรรม
ทางกาย และลดภาวะเนือยนิ่ง
1
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