สมัชชาสุขภาพ ๑๐/ หลัก๖

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครังที ๑๐
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

รายงานฉบับที หนึ งของคณะอนุกรรมการดําเนิ นการประชุม คณะที ๒
คณะอนุ กรรมการดําเนินการประชุม คณะที ๒ ได้ประชุมครังทีหนึ ง และครังทีสามเมือวันที
๒๐ และ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยมีนางภารนี สวัสดิรกั ษ์เป็ นประธานในทีสุดทีประชุมมีมติเห็นควรเสนอต่อ
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครังทีสิบให้รบั รองมติประกอบระเบียบวาระเพือพิจารณาต่างๆ ดังต่อไปนี
ระเบียบวาระที ๒ เรืองเพือพิจารณา
๒.๑การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกจิ กรรมทางกายเพิมขึน

มี มติ ๑ฉบับ ตามทีปรับแก้

รายงานฉบับที หนึง คณะอนุ กรรมการดําเนินการประชุม คณะที ๒ หน้าที ๑/๔

ระเบียบวาระที ๒.๑
การส่งเสริ มให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ มขึน
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครังทีสิบ
ได้พจิ ารณารายงานเรือง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกจิ กรรมทางกายเพิมขึน๑
รับทราบว่า การมีกิจกรรมทางกายทีไม่เพียงพอและการมีพฤติกรรมเนือยนิง เป็ นหนึงในป ัจจัย เสียง
สําคัญทีส่งผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจมีโอกาสเจ็บป่ วยด้วยโรคทางกายและโรคทางจิต
โดยเฉพาะโรคไม่ตดิ ต่อ(NCDs) ทังโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดรวมถึงการเจ็บป่ วย
อืนๆ ทุกระบบของร่างกายทําให้มโี อกาสเสียงต่อความพิการ ทุพพลภาพ การเสียชีวติ เพิมสูงขึน
ตระหนั กว่า การมีกิจกรรมทางกายทีเพีย งพอช่วยให้ สุข ภาพดี มีกล้า มเนื อและกระดู กแข็งแรง
ประสาทสัมผัส และการทรงตัวดี ผลสัมฤทธิทางการศึกษาดีขนึ มีส มาธิในการเรียน เกิดความสัมพันธ์ท ีดี
ภายในครอบครัวและสังคมจากการมีกจิ กรรมร่วมกัน กิจกรรมทางกายบางประเภท เช่น การใช้จกั รยานใน
ชีวติ ประจําวัน ยังส่งผลต่อการรักษาสิงแวดล้อมและธรรมชาติ ช่วยลดมลภาวะต่างๆได้อกี ด้วย
ชื นชมว่ า สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ(สสส.)กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการ กรุ งเทพมหานครเครือข่ายภาคประชาสังคมและภาคเอกชนได้
สนับสนุ นและมีส่วนร่วมในการขับเคลือนกิจกรรมทางกายของประเทศไทยให้เพิมขึน
กังวลว่า ป ัจจุบนั สังคมไทยยังขาดการรับรู้และความเข้าใจทีถูกต้องและเพียงพอด้านกิจกรรมทาง
กาย รวมถึง ขาดพืนที ทีเอือต่ อ การมีกิจกรรมทางกายและยั ง ขาดการมีส ่ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นใน
กระบวนการจัดการเพือสนับสนุ นการมีกจิ กรรมทางกาย
เห็น ว่า แนวทางสําคัญในการส่งเสริมให้คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพิมขึนได้แ ก่ ก ารสร้างความรู้
ความเข้า ใจ การจัด การความรู้ สร้างนวัตกรรมและการสือสารการพัฒ นาความสามารถของคน องค์กร
เครือข่ายการสร้างพืนทีทีเอือต่อการมีกจิ กรรมทางกายการขับเคลือนกระบวนการนโยบายสาธารณะทังใน
ระดับชาติแ ละพืนที โดยสนับสนุ นให้มกี ลไกความร่วมมือขององค์กร หน่ วยงาน เครือข่ายผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสีย
และกลไกระดับพืนทีโดยใช้พนที
ื เป็ น ตัวตังซึงต้องอาศัย กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเข้า
มาร่วมคิด ร่วมทํา ในทุกขันตอน โดยการมีกจิ กรรมทางกายทีเพียงพอ ลดพฤติกรรมเนือ ยนิงจะทําให้คน
ไทยมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีดี มีสุขภาพแข็งแรง ส่งผลให้สงั คมไทยเป็ นสังคมทีมีความกระฉับกระเฉง นํ าประเทศ
ไปสูก่ ารพัฒนาในมิตติ ่างๆทียังยืนต่อ ไป
จึงมีมติดงั ต่อไปนี
๑.ขอให้สมาชิกเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด และภาคีเครือ ข่ายพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมบนพืนฐานทางป ัญญาร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ดําเนินการดังนี

๑

เอกสารสมัชชาสุขภาพ ๑๐ / หลัก ๑
รายงานฉบับที หนึง คณะอนุ กรรมการดําเนินการประชุม คณะที ๒ หน้าที ๒/๔

๑.๑ รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ จัดกระบวนการแลกเปลียนเรียนรูเ้ พือให้ประชาชนเกิดการ
รับรู้ เข้าใจ ตระหนักและมีสว่ นร่วมในการจัดทําโครงการกิจกรรมและการจัดพืนทีเพือนํ าไปสู่การมีกจิ กรรม
ทางกายในชีวติ ประจําวันเพิมขึน
๑.๒ ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพในพืนที เพือให้เกิดนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์ แผนและ
โครงการขององค์กรทุกระดับ ในการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกจิ กรรมทางกายเพิมขึน
๑.๓ เสนอนโยบายการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกจิ กรรมทางกายเพิมขึนต่อคณะกรรมการ
เขตสุขภาพเพือประชาชน(กขป.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอําเภอ (พชอ.)และคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับเขต (พชข.) เพือสนับสนุ นให้มกี ารขับเคลือนสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างต่อเนือง
๒. ขอให้กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมอนามัย และสํ า นั กงานกองทุน สนั บสนุ น การสร้า งเสริม
สุ ข ภ าพ (สส ส.)เป็ นหน่ วย งานหลั ก ร่ ว มกั บ ก รมอื นๆ ที เกี ย วข้ อ งข อ งกระ ทรวงสาธ าร ณสุ ข
กระทรวงศึก ษาธิก าร สํ านั กงานสถิต ิแ ห่ งชาติส ถาบัน วิชาการ กรุงเทพมหานครและหน่ วยงานอืนๆที
เกียวข้อง ตลอดจนองค์กรด้านสือดําเนินการ
๒.๑ สนับสนุ นให้เกิด การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก การจัด การความรู้ สร้าง
นวัต กรรมและการสือสารเพือนํ า ไปสู่การปรับเปลียนพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของประชาชนที
สอดคล้องกับบริบทของสังคม
๒.๒ การพัฒนาฐานข้อมูลและการจัดการข้อมูลอย่างเป็ นระบบ เพือการติดตามการดําเนินงาน
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการลดพฤติกรรมเนือยนิงของคนทุกกลุม่ วัย
๒.๓ สนับสนุ นให้เกิดการพัฒนาความสามารถของคนองค์กรเครือข่ายชุมชนเพือให้มคี วามรอบ
รูใ้ นการดําเนินงานเพิมกิจกรรมทางกายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.ขอให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริม การปกครองท้อ งถิน องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิน
องค์ก รปกครองส่ว นท้ อ งถิ นรู ป แบบพิเศษ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่ อ งเทียวและกีฬ า และ
กระทรวงกลาโหม เป็ น หน่ ว ยงานหลัก ร่ ว มกับ องค์ กรวิช าชีพสถาปนิ กและผังเมือ ง และหน่ วยงานที
เกียวข้อง ดําเนินการด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาสังคม ดังต่อไปนี
๓.๑วางหลักเกณฑ์หรือปรับปรุงระเบียบในการออกแบบและการใช้พนที
ื เส้นทางการสัญจรทัง
ในเมืองและชุมชน และพืนทีสาธารณะทีเอือต่อการมีกจิ กรรมทางกายและให้มมี าตรการหรือข้อตกลงในการ
ใช้พนที
ื สาธารณะเพือส่งเสริมกิจกรรมทางกายของคนทุกกลุ่มวัย
๓.๒จัดให้มแี ละจัดการพืนทีในการครอบครองของแต่ละองค์กรให้มพี นที
ื และสภาพแวดล้อ มที
เอือและกระตุน้ ต่อการมีกจิ กรรมทางกายของคนทุกกลุม่ วัยในชุมชน
๔.ขอให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ ษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมกิจการ
สตรีแ ละครอบครัว ร่ว มกับองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิน องค์กรปกครองส่ วนท้อ งถินรู ป แบบพิเศษและ
หน่ วยงานอืนทีเกียวข้อง มีนโยบาย แผนงานและโครงการ เพือส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีกจิ กรรมทาง
กายร่วมกันเพิมมากขึน
๕.ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครและหน่ วยงานอืนทีมีการจัด
การศึกษา มีนโยบายและสนั บสนุ น งบประมาณให้สถานศึก ษาทุกระดับ ทังทีเป็ นสถานศึกษาของรัฐและ

รายงานฉบับที หนึง คณะอนุ กรรมการดําเนินการประชุม คณะที ๒ หน้าที ๓/๔

เอกชน จัดให้มหี ลักสูตร กิจกรรมและสร้างเสริมสภาพแวดล้อมและการดูแลความปลอดภัยทีเอือให้เกิดการมี
กิจกรรมทางกายของบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและชุมชน
๖.ขอให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และภาค
ธุรกิจเอกชน กําหนดให้มนี โยบายส่งเสริมสนับสนุ น ให้สถานประกอบการจัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อ มที
เอือให้เกิดการมีกจิ กรรมทางกาย นํ าไปสู่การปฏิบตั อิ ย่ างแท้จริง พร้อมทังส่งเสริมบุคลากรในองค์กร ให้ม ี
กิจกรรมทางกายอย่างต่อเนืองและสมําเสมอ
๗.ขอให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้อ งถิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถินรูปแบบพิเศษสนับสนุ นงบประมาณ และให้กองทุนหลักประกันสุข ภาพในระดับ
พืนทีหรือท้องถิน มีแผนงานและโครงการทีเกียวข้อ งกับการมีกิจกรรมทางกายของคนทุกกลุ่มวัยในชุ มชน
โดยสอดคล้องกับแนวคิดนโยบายเรืองแผนเดียว (One Plan) ของกระทรวงมหาดไทย
๘.ขอให้สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.)เป็ นหน่ วยงานหลัก ร่วมกับหน่ วยงานวิชาการอืนๆ
ศึกษาความเป็ น ไปได้ ในการใช้ มาตรการทางภาษีแ ละมาตรการทางการเงิน รวมถึงองค์ความรู้อ ืนๆ ที
เกียวข้องกับการส่งเสริมให้มกี จิ กรรมทางกายเพิมขึนเพือเสนอต่อกระทรวงการคลังและหน่ วยงานทีเกียวข้อง
นํ าไปพิจารณาดําเนินการโดยมุง่ เน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
๙.ขอให้ส ํานัก นายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัม พัน ธ์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)องค์กรสือสารมวลชนต่างๆ และเครือข่ายสือชุมชนเป็ น
แกนหลัก ร่ว มกับเครือ ข่ ายสืออืนๆ ในการสือสารประชาสัม พัน ธ์เ พือการเพิมกิจกรรมทางกายและลด
พฤติกรรมเนือยนิงของคนทุกกลุ่มวัย
๑๐.ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุข ภาพแห่ งชาติร ายงานความก้าวหน้ า ต่ อ สมัชชาสุ ข ภาพ
แห่งชาติ ครังที๑๒

รายงานฉบับที หนึง คณะอนุ กรรมการดําเนินการประชุม คณะที ๒ หน้าที ๔/๔

