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สมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ ๑๐ 1 

ระเบียบวาระที่ x       ๑๘  กันยายน๒๕๖๐ 2 

 3 

การสงเสริมใหคนไทยทกุชวงวยัมกีจิกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น 4 

 5 

เอกสาร ฉบับ 25 กันยายน 2560  ความคิดเห็นจากเวทีรับฟง  
 

๑. นิยามศัพท 
กิจกรรมทางกาย (Physical Activity) เปนการเคลื่อนไหวของรางกาย หรือการออกแรง ทั้งในการ

ทํางานการเดินทาง รวมถึงการมีกิจกรรมนันทนาการและการออกกําลังกาย การมีกิจกรรมทางกายจึงมี
ความหมายมากกวาการออกกําลังกายและการเลนกีฬา โดยหมายรวมถึงการเคลื่อนไหวของรางกายอื่น ๆ 
ในชีวิตประจําวันดวย  

พฤติกรรมเนือยนิ่ง หมายถึง การท่ีรางกายมีการเคลื่อนไหวนอย เชน การนั่ง ๆ นอน ๆ หรืออยูใน
อิริยาบถน่ิงๆ นาน ๆ ไมมีการเคลื่อนไหว ท้ังน้ีไมรวมถึงการนอนหลับ 

- เปลี่ยนคําวา เชน เปน ไดแก  
- เพ่ิมประเด็นเผาพลาญพลังงาน  
- บรรทัดท่ี 8 ตัดคําวา รวมถึง  
- เพ่ิมคําวา เอนๆ หลังคําวา นอนๆ 

๒. สถานการณและการดําเนินการที่เกี่ยวของ 
การมีกิจกรรมทางกายไมเพียงพอของคน มีอัตราเพ่ิมขึ้นท่ัวโลกโดยสวนใหญพบการมีกิจกรรมทางกายไม

เพียงพอในกลุมวัยรุนและวัยผูใหญ ในเพศหญิงมากกวาเพศชาย และจะเพ่ิมขึ้นในประเทศท่ีมีรายไดเฉลี่ย
ประชากรสูง สําหรับประเทศไทยผลสํารวจกิจกรรมทางกายโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) พบวา ในป ๒๕๕๕ ถึง 
ป ๒๕๕๘ คนไทยมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ อยูท่ีรอยละ ๖๖.๓ ๖๘.๑  ๖๘.๓ และ ๗๑.๗ ตามลําดับ  เม่ือ
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงในป ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๘ จําแนกตามกลุมวัย พบวา กลุมท่ีมีกิจกรรมทางกาย
เพียงพอเพ่ิมขึ้นสูงสดุไดแก กลุมวัยทํางานโดยเพ่ิมขึ้นจากรอยละ ๗๐.๔ เปนรอยละ ๗๕.๘ กลุมท่ีเพ่ิมขึ้น
เล็กนอยเพียงรอยละ ๐.๒ ถึง รอยละ ๐.๘ ไดแกกลุมวัยรุน และกลุมผูสูงอายุ โดยเพ่ิมจากรอยละ ๖๖.๔ 
และรอยละ ๖๗.๗ เปนรอยละ ๖๖.๖ และรอยละ ๖๘.๕ ตามลําดับขณะท่ีกลุมวัยเด็กกลับพบกิจกรรมทาง

- แบงกลุมวัยใหชัดเจน เพราะมีผลตอรางมต ิ
 
- PA กระทบตอสุขภาพอยางไรบาง  
 
- เพ่ิมการอางอิงขอมูล  
- เพ่ิมการเสนอขอมูล PA ท่ีสงผลกระทบ  
- ใหเพิ่มรายละเอียดการอธิบาย (Life Course) 
 

ระเบียบวาระท่ี  

สมัชชาสุขภาพ ๑๐/ หลกั x 
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กายพียงพอลดลงจากรอยละ ๖๗.๖ เหลือเพียงรอยละ ๖๔.๘ 
 

กิจกรรมทางกาย แบงตามความหนักเบาได ๓ ระดับ ไดแก (๑) ระดับเบา เปนการเคลื่อนไหวท่ีไมทํา
ใหรูสึกเหน่ือย เชน การยืน การเดินระยะทางสั้น ๆ การทํางานบาน (๒) ระดับปานกลางเปนการเคลื่อนไหว
ท่ีทําใหรูสึกเหนื่อยปานกลางแตยังสามารถพูดเปนประโยคได อัตราการเตนหัวใจอยูระหวาง ๑๒๐-๑๕๐ 
คร้ัง เชน การเดินเร็ว การปนจักรยาน (๓) ระดับหนัก เปนการเคลื่อนไหวรางกายท่ีทําใหรูสึกเหน่ือยมากจน
ไมสามารถพูดเปนประโยคได อัตราการเตนหัวใจอยูที่ ๑๕๐ คร้ังขึ้นไป  เชน การว่ิง การวายนํ้าเร็ว การเลน
แบดมินตัน สําหรับการออกกําลังกายถือเปนสวนหนึ่งของการมีกิจกรรมทางกายในระดับหนัก ท่ีทําใหหัวใจ
ทํางานเพ่ิมมากขึ้น มีอัตราการเตนของหัวใจมากกวา ๑๕๐ คร้ัง อยางนอย ๑๕ ถึง ๒๐ นาที ซึ่งการมี
กิจกรรมทางกายที่เพียงพอท่ีเร่ิมตั้งแตเด็กและตอเน่ืองตลอดทุกชวงวัยของชีวิตจนเขาสูวัยชราจะชวยทําให
ชีวิตในแตละชวงวัยมีสุขภาวะท่ีดี 

• 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 
 
- ควรยกตัวอยางเพ่ิมเติมท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมทางกาย เชน การขัด
ดิน ยกของหนัก การเดินมาทํางาน  

การมีกิจกรรมทางกายท่ีลดลงของคนไทยสอดคลองกับการมีพฤติกรรมเนือยน่ิงท่ีเพิ่มขึ้น การสํารวจป 
๒๕๕๕ พบวาในแตละวันคนไทยมีพฤติกรรมเนือยน่ิง ๑๓.๒๕ ชั่วโมง ป ๒๕๕๗ และป ๒๕๕๘ พฤติกรรม
เนือยน่ิงของคนไทยเพิ่มขึ้นเปน ๑๓.๔๒ และ ๑๓.๕๔ ชั่วโมง ตามลําดับ โดยพฤติกรรมเนือยน่ิง ๔ อันดับ
แรกท่ีทําติดตอกันนานกวา ๑ชั่วโมงตอคร้ัง คือ นั่ง/นอนดูโทรทัศน (รอยละ ๕๐.๐) น่ังคุยหรือประชุม (รอย
ละ ๒๘.๔) น่ังทํางานหรือเรียน(รอยละ ๒๗.๐) และน่ังเลนเกม โทรศัพทมือถือ หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อ่ืนๆ (รอยละ ๒๐.๑) เม่ือจําแนกตามกลุมวัยพบวา กลุมเด็กและกลุมวัยรุนมีพฤติกรรมน่ังอยูหนาจอ 
(screen time) เพ่ือดูโทรทัศน ใชคอมพิวเตอร เขารานเกม รวมถึงใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสพกพาประเภท
ตาง ๆ โดยเฉลี่ยแลวนานกวา ๑ ชั่วโมงตอวันซ่ึงมากกวากลุมวัยอ่ืน ๆ และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง 

กิจกรรมทางกายและพฤติกรรมเนือยน่ิงมีผลกระทบตอสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคม องคการอนามัยโลก
ประมาณการวาในแตละปการเสียชีวิตของประชากรโลกเกือบ ๑.๙ ลานคนมาจากการมีกิจกรรมทางกายไม
เพียงพอ และอีกประมาณ ๒.๖ ลานคน มาจากภาวะนํ้าหนักเกินหรือโรคอวน การมีกิจกรรมทางกายท่ีไม
เพียงพอเชื่อมโยงอยางมีนัยสําคัญกับภาวะอวนลงพุง และอุบัติการณท่ีเพิ่มขึ้นของการเจ็บปวยดวยโรคไม
ติดตอ(NCDs)ทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด ไตเร้ือรัง และมะเร็ง โดยมีโอกาสเกิด

- ตะโพก เปลี่ยนเปน สะโพก   
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มะเร็งเตานม มะเร็งลําไส และเบาหวานไดรอยละ ๑๐ ถึง รอยละ ๑๖ และโอกาสเกิดโรคหัวใจและหลอด
เลือดรอยละ ๒๒ และมีโอกาสเสี่ยงตอการตายสูงถึงรอยละ ๒๐-๓๐ สวนพฤติกรรมเนือยน่ิงมีความสัมพันธ
กับอัตราการตายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด และเบาหวาน อยางมีนัยสําคัญ 

การศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตรและคุณภาพชีวิตจากโรคอวนในประเทศไทย พบวา ตนทุนทาง
เศรษฐกิจท่ีสูญเสียจากการเปนโรคอวนในไทยมีมูลคารวมท้ังสิ้น ๑๒,๑๔๒ ลานบาท คิดจากคาใชจายในการ
รักษาพยาบาลและตนทุนการสูญเสียผลิตภาพ โดยคาใชจายท่ีเกิดจากคารักษาพยาบาลมีมูลคาสูงถึง 
๕,๕๘๔ ลานบาท โรคที่มาจากความอวนทําใหสูญเสียคารักษาพยาบาลมากท่ีสุด ๓ ลําดับแรก ไดแก 
โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และโรคมะเร็งลําไส มีมูลคาประมาณ ๓,๓๘๗  ๑,๐๗๑ และ ๓๓๗ ลาน
บาทตามลําดับ ขณะท่ีตนทุนการสูญเสียผลิตภาพมีมูลคา ๖,๕๕๘ ลานบาท โดยเปนตนทุนการสูญเสียผลิต
ภาพจากการขาดงานเน่ืองจากความเจ็บปวย ๖๙๔ลานบาท และจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควร ๕,๘๖๔
ลานบาท โรคเบาหวาน  ภาวะหลอดเลือดสมองแตก และโรคหัวใจขาดเลือด เปน ๓ ลําดับแรกของโรคท่ีทํา
ใหเกิดการสูญเสียผลิตภาพจากการเสียชีวิตกอนวัยอันควรมากที่สุด โดยมีมูลคาประมาณ ๒,๕๕๐ ลานบาท 
๑,๘๐๐ ลานบาท และ ๑,๐๓๕ ลานบาท ตามลําดับ  ขณะท่ีตนทุนการสูญเสียผลิตภาพจากการขาดงาน
เพ่ือมาโรงพยาบาลดวยโรคเบาหวานสูงถึงประมาณ ๔๔๘.๘ ลานบาท หรือประมาณ ๑๒ ลานวันตามดวย
โรคความดันโลหิตสูง ๑๐๒.๒ ลานบาทหรือประมาณ ๒๗๖,๐๐๐ วัน และโรคหัวใจขาดเลือด ๖๒.๘ ลาน
บาทหรือประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ วัน 

องคการอนามัยโลกเนนย้ําวาวิถีชีวิตท่ีกระฉับกระเฉงสําคัญยิ่งตอสุขภาพกายและใจท่ีดี การมีกิจกรรม
ทางกายท่ีเพียงพอและการมีพฤติกรรมเนือยน่ิงใหนอยท่ีสุด มีความสําคัญท้ังในมิติของการสรางเสริมสขุภาพ
และการปองกันโรค โดยเฉพาะการมีพัฒนาการท่ีดีตลอดชวงชีวิต (Life Course) ของมนุษย การมีกิจกรรม
ทางกายท่ีเพียงพอและเหมาะสม ตั้งแตวัยเด็กตอเน่ืองจนถึงเม่ือเขาสูวัยชราจะชวยสรางความแข็งแรงของ
หัวใจหลอดเลือดและกลามเน้ือ กระดูกทํางานไดดี เคลื่อนไหว ประสานงานและทรงตัวไดอยางสมดุล ลด
ความเสี่ยงตอการหกลมการแตกหักของกระดูกตะโพกและสันหลัง รวมทั้งสรางความสมดุลของรางกายใน
การใชพลังงานชวยควบคุมนํ้าหนักลดโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคท้ังเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด และมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะมะเร็งเตานมและมะเร็งลําไส โดยชวยลดอัตราการเสยีชวิีต
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กอนวัยรอยละ ๑๐ลดโอกาสการเปนมะเร็งลําไสรอยละ ๒๕โรคมะเร็งเตานมรอยละ ๒๑ โรคหลอดเลือด
หัวใจรอยละ ๖ โรคที่เก่ียวของกับหัวใจรอยละ ๓๐ และโรคเบาหวานรอยละ ๒๗ 

นอกจากน้ี กิจกรรมทางกายยังชวยพัฒนาสมอง ฝกการคิดวิเคราะห การวางแผน ทําใหเด็กมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาดีขึ้น มีสมาธิในการเรียน ชวยพัฒนาภาวะทางอารมณ สรางความเชื่อมั่นในตัวเอง เสริมทักษะ
การเขาสังคมสรางความสัมพันธของคนในครอบครัวและชุมชนจากการมีกิจกรรมรวมกัน กิจกรรมทางกาย
เชน การเดิน การปนจักรยานยังชวยอนุรักษสิ่งแวดลอม และธรรมชาติ ลดมลภาวะทางอากาศไดอีกดวย 

๓. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการมีกิจกรรมทางกาย 
การสงเสริมกิจกรรมทางกายในประชาชนไทยเก่ียวของกับปจจัยสําคัญ ๓ ประการ คือ ปจเจกบุคคล 

สภาพแวดลอม และระบบและกลไกดังรายละเอียด  
ปจจัยดานปจเจกบุคคลไดแกความรู ความเขาใจ ความตระหนัก และพฤติกรรมของการมีกิจกรรมทาง

กาย ของแตละบุคคล ทั้งนี้รวมถึงการรับรูภาวะสุขภาพของตนเองการรับรูความสามารถของตนเองขณะท่ี
ความรูและศักยภาพของบุคลากรทุกวิชาชีพก็มีผลตอการมีกิจกรรมทางกายของบุคคลเชน บุคลากรสาย
สุขภาพและสาธารณสุข นักวางแผนผังเมืองและการคมนาคม สถาปนิกและภูมิสถาปนิก กีฬาและสันทนา
การ นักการศึกษาและผูกําหนดนโยบายการสนับสนุนกิจกรรมทางกายของชุมชน เพ่ือน ครอบครัวบุคคล
ตนแบบและแกนนํากิจกรรมทางกายจะมีสวยชวยสนับสนุนท้ังทางตรงและทางออมในการเพิ่มกิจกรรมทาง
กายของประชาชน 

ปจจัยดานสภาพแวดลอมไดแก โครงสรางทางกายภาพท่ีไดจากการออกแบบสถาปตยกรรมและวางผัง
เมือง ระบบการเดินทางสัญจร ระบบการขนสงสาธารณะ พื้นท่ีสาธารณะ เชน สวนสาธารณะ ท่ีเหมาะสม ท่ี
พอเพียง และปลอดภัย จะชวยใหประชาชนท่ัวไปมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้นเชนเดียวกับโครงสรางทาง
กายภาพของโรงเรียน อาคาร สถานท่ีทํางาน ท่ีออกแบบเอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย รวมท้ังการเปดพ้ืนท่ี
สนาม ลานกีฬาของรัฐและเอกชน และการสนับสนุนไฟสองสวางหลังเวลาทํางาน จะชวยใหนักเรียนไดมี
โอกาสเลนและเรียนรูอยางสรางสรรค คนทํางานมีพ้ืนท่ีในการมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น และลดพฤติกรรม
เนือยน่ิงในระหวางการเรียนและการทํางานนโยบายที่เก่ียวของกับการสงเสริมกิจกรรมทางกายเปนอกีปจจัย
สําคัญในการสนับสนุนใหประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะหากนโยบายนั้นชวยสรางแรงจูงใจ

ปจจัยดานระบบและกลไก > เพ่ิมเน้ือหาประสิทธิภาพขององคกร  
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จากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนท้ังภาคประชาชนภาครัฐภาคเอกชนองคกรปกครองทองถิ่นและองคกร
วิชาชีพในลักษณะของการรวมรับรูขอมูลขาวสารรวมคิด รวมวางแผนรวมตัดสินใจรวมดําเนินการรวม
รับผิดชอบรวมรับประโยชนรวมติดตามประเมินผล และตรวจสอบ (ธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๙) ตัวอยางนโยบายที่สรางแรงจูงใจและสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายท่ีเพ่ิมขึ้นไดแก 
มาตรการทางภาษี การลดเบี้ยประกันสุขภาพ  

ปจจัยดานระบบและกลไก ไดแก ระบบและกลไกท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของหนวยงาน องคกร ภาคี
ท้ังภาครัฐ ภาคทองถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชนภาควิชาการ ที่จะชวยสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
สงเสริมกิจกรรมทางกาย เชน สถานบริการสุขภาพเครือขายอาสาสมัครสุขภาพและกลไกเขตสุขภาพระดับ
อําเภอของกระทรวงสาธารณสุข กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบลที่เกิดจากความรวมมือขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติสถาบันวิชาการและสถาบันวิจัย รวมถึง 
องคกร สมาพันธชมรม กลุมตาง ๆ อาทิ สมาคมกีฬาตาง ๆ สมาพันธว่ิงเพ่ือสุขภาพไทย ชมรมจักรยานเพ่ือ
สุขภาพแหงประเทศไทยเปนตน  

นอกจากนี้ การมีระบบการจัดการขอมูล ความรู และ การสื่อสารสาธารณะ จะมีสวนสําคัญในการสราง
ความรูความเขาใจท่ีถูกตอง ชวยสื่อสารและขับเคลื่อนการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายของประชาชนไทย
ใหเพ่ิมขึ้น 
 
 
๔. แนวทางการดําเนินงานหลักการ การจัดการ ในการสงเสริมกิจกรรมทางกาย 

แนวทางสําคัญการสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น มีดังน้ี ๑) การจัดการความรู 
นวัตกรรม และการสื่อสาร ๒) การพัฒนาความสามารถของคน องคกร เครือขาย ๓) การสรางตนแบบพ้ืนท่ี
สุขภาวะ ๔) การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะท้ังในระดับชาติและพ้ืนท่ี และ ๕) การสรางกลไก
ความรวมมือขององคกร หนวยงาน เครือขายผูมีสวนไดสวนเสียและการพัฒนากลไกระดับพ้ืนที่โดยใชพ้ืนท่ี
เปนตัวตั้ง (Area Based Approach) ดังรายละเอียด 

๔.๑ การจัดการความรู นวัตกรรม และการส่ือสารเพื่อใหเกิดการจัดการความรู การสราง

- ปรับชื่อ กองทุนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ 
 
- ขอ ๔.๕ การสรางกลไกความรวมมือขององคกรฯ....เพ่ิมขอความท้ัง
ภาครัฐ (ทุกกระทรวง/ทบวง กรม) เอกชน รัฐวิสาหกิจ เครือขาย
ศาสนา และภาคประชาชน  
 
- ควรเพ่ิมเนื้อหาเร่ืองประสิทธิภาพในการบริการภายในองคกร เพ่ือ
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นวัตกรรม การสรางเคร่ืองมือ การผลิตสื่อ ท่ีนําไปสูการรับรู ความเขาใจ และเปนแนวทาง เปนแนวปฏิบัติ
เพ่ือเพ่ิมการมีกิจกรรมทางกาย  ไดแก การสรางองคความรูตาง ๆ ที่มีผลตอการมีกิจกรรมทางกายท่ีเพียงพอ 
รูปแบบกิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวัน การเดินทาง การทํางาน และการนันทนาการรูปแบบการสงเสริม
การเรียนรูกิจกรรมทางกายของวัยเด็กและเยาวชน วัยทํางานและวัยสูงอายุตลอดจนการสงเสริมให
สถานศึกษาหนวยงานวิจัยตาง ๆ ใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการมีกิจกรรมทางกายของคนไทย 

๔.๒ การพัฒนาความสามารถของคน องคกร เครือขายเพ่ือใหมีแรงบันดาลใจ มีความรอบรู เกิด
ความสามารถ เกิดทักษะท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานเพ่ือเพ่ิมการมีกิจกรรมทางกายอยางมีประสทิธิผลและ
ประสิทธิภาพรวมกันสรางแรงจูงใจ ความตระหนัก ตลอดจนสงเสริมการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการมี
กิจกรรมทางกาย กระบวนการในการพัฒนาความสามารถของคน องคกร เครือขายไดแก การพัฒนา
ศักยภาพบุคคล สรางตนแบบแกนนํา ท้ังระดับปจเจกบุคคลกลุมคน องคกรและเครือขาย โดยเนนการ
สงเสริมการเรียนรูผานการลงมือทํา การสงเสริมและพัฒนารูปแบบกิจกรรมทางกายท่ีครอบคลุมเร่ืองสุข
ภาวะ (กาย จิต สังคม ปญญา)และคุณคาท่ีเกิดขึ้นกับตนเอง สังคม และชุมชน สําหรับกลุมเปาหมายสําคัญ
ไดแกบุคคลากรทางสุขภาพ บุคคลากรทางการศึกษา กลุมชุมชนทองถิ่น เครือขายอาสาสมัคร 
ผูประกอบการดานกีฬา หนวยงานองคกรขนาดใหญท้ังภาครัฐและเอกชน ผูออกแบบโครงสรางทางกายภาพ
เชนสถาปนิกและผังเมือง เปนตน  

๔.๓ การสรางพ้ืนที่ตนแบบสุขภาวะโดยการสงเสริมการสรางสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกาย เปนการสรางพ้ืนท่ีตนแบบในชุมชน ท่ีครอบคลุมพ้ืนที่ท้ังในสถานท่ีท่ีเปนท่ีอยูอาศัย 
สถานศึกษา สถานท่ีทํางาน สถานประกอบการท้ังรัฐและเอกชน สถานบริการสุขภาพ ศาสนสถาน และพืน้ท่ี
สาธารณะการมีพ้ืนท่ีตนแบบท่ีดีจะเปนตัวอยางท่ีนําไปขยายผลสูการมีนโยบายตาง ๆ  ท่ีจะสนบัสนุนและเอือ้
ตอการใหทุกคน ทุกภาคสวน ทุกระดับ เขามามีสวนรวมในการสงเสริมและมีกิจกรรมทางกาย ตัวอยางเชน 
การสงเสริมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนใหมีการเรียนและการเลนท่ีสรางสรรคและมีพัฒนาการท่ีเหมาะสม
ผานกิจกรรมทางกาย การท่ีสถานศึกษามีการสรางหลักสูตร/ รูปแบบการสอน/วิชาท่ีเก่ียวของกับกิจกรรม
ทางกายท่ีมีคุณภาพในโรงเรียนและมหาวิทยาลัย การมีรูปแบบกิจกรรมทางกายระหวางการพัก/เวลาชวง
วางของการทํางาน รูปแบบการออกแบบโครงสรางดานกายภาพและผังเมืองใหการสนับสนุนและสราง

เอตอกิจกรรมทางกาย 
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สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการมีกิจกรรมทางกายท้ังในพ้ืนท่ีสาธารณะพื้นท่ีการเดินทาง รวมทั้งสถานท่ีใน
โรงเรียน องคกร รัฐวิสาหกิจตาง ๆ 

๔.๔ การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในระดับชาติและพ้ืนที่ไดแก การผลักดัน
นโยบายตาง ๆ เพ่ือสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เชน นโยบายทางการศึกษา นโยบายตอสถานบริการ
สุขภาพ นโยบายตอสถานประกอบการในเร่ืองการมีกิจกรรมทางกายในองคกรการใชมาตรการทางภาษี 
มาตรการลดเบี้ยประกันสุขภาพเพ่ือสรางแรงจูงใจตอการมีกิจกรรมทางกายรวมทั้งการผลักดันใหมีแผน
กิจกรรมทางกายในระบบและกลไกท่ีมีอยูของภาครัฐ เชน กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับทองถิ่นหรือ
พ้ืนท่ี รวมถึงกองทุนอ่ืน ๆ ในพื้นท่ี 

๔.๕ การสรางกลไกความรวมมือขององคกร หนวยงาน เครือขายผูมีสวนไดสวนเสียและการ
พัฒนากลไกระดับพื้นที่โดยใชพ้ืนที่เปนตัวต้ัง (Area Based Approach) โดยการบูรณาการการมีสวน
รวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายท้ังภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจและภาค
ประชาชน การพัฒนาชมรม เครือขายกิจกรรมทางกายการพัฒนาระบบขอมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการความรู การพัฒนาระบบการสื่อสารสาธารณะเพ่ือสงเสริมกิจกรรมทางกายที่ถูกตองเหมาะสม 
การพัฒนาระบบสนับสนุนจากความรวมมือกันของกองทุนพัฒนากีฬาและการเสริมสรางบทบาทขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเร่ืองการมีกิจกรรมทางกายของประชาชน  การพัฒนาระบบการติดตามเฝาระวังและ
ประเมินผลกิจกรรมทางกายโดยเฉพาะในดานท่ียังขาดองคความรู เชน การวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร การ
วิจัยเชิงปฏิบัติการในประชากร การประเมินผลนโยบายและการสรางความเขมแข็งดานการติดตาม
ประเมินผลและการเฝาระวัง  รวมถึงการพัฒนาองคกรดานการวิจัยรวมท้ังการสงเสริมและสนับสนุน
งานวิจัยดานกิจกรรมทางกาย 

 
พ้ืนที่ตัวอยาง เทศบาลเมืองอางทอง ไดสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายท้ังในกลุมเด็กปฐมวัยในศูนย

พัฒนาเด็กเล็ก โดยจัดสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการใหเด็กไดเคลื่อนไหวและการเลน เชน การเลนในท่ีแจง 
การเลนตามกิจกรรมในหองเรียน / สงเสริมในกลุมวัยเรียนและวัยรุนสรางบรรยากาศท่ีเอ้ือตอกิจกรรม เชน 
การเดินหรือปนจักรยานมาโรงเรียน การเรียนนอกหองเรียน / กลุมวัยทํางาน ดําเนินโครงการตางๆท่ี

- เพ่ิมตัวอยางท้ัง 4 ภาค และครอบคลุม 
- ตัวอยางใสภาค ผนวก  
- ยกตัวอยางใหครบ ไมควรเอาเร่ืองกีฬามาเปนตัวอยาง 
- หาพ้ืนที่ตัวอยางใหชัดเจน  
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เก่ียวของกับกิจกรรมทางกายและสนับสนุนการสรางสถานท่ีเอ้ือตอการมีกิจกรรมทางกาย เชน อุปกรณกีฬา
ในชุมชน การสนับสนุนชมรมแอบิค จักรยาน เปนตน / กลุมวัยผูสูงอายุ โดยการจัดตั้งศูนยการเรียนรู
ผูสูงอายุสงเสริมการเรียนรูการใชชีวิตในวัยผูสูงอายุ สนับสนุนชมรมและกลุมออกกําลังกาย จัดโครงการท่ีทํา
ใหผูสูงอายุออกมาทํากิจกรรมและคิดนวัตกรรมการออกกําลังกาย นอกจากน้ีไดสรางสถานที่เอ้ือตอการมี
กิจกรรมทางกายใหกับประชาชนและนักทองเท่ียว ไดแก สวนสุขภาพและสวนนํ้าเฉลิมพระเกียรติเทศบาล
เมืองอางทอง สถานที่ออกกําลังกายในชุมชน และมีกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสงเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เชน 
กิจกรรม “อางทองเปดเมืองปน ปนสุขในในอางทอง” เปนกิจกรรมปนจักรยานเชิงทองเท่ียวในเมืองอางทอง 
เปนตน  
 
๕.การดําเนินการที่ผานมาและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึน 

ที่ผานมาพบวา ประเทศไทยมีนโยบายและแผนยุทธศาสตรที่เอ้ือตอการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ทั้ง
นโยบายจากองคการอนามัยโลกที่ประเทศไทยเปนสมาชิก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม และ (ราง) แผนยุทธศาสตรการสงเสริม
กิจกรรมทางกายแหงชาติ ดังน้ี 

๕.๑ นโยบายจากองคการอนามัยโลกตามเปาหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืน ป ค.ศ.๒๐๓๐ 
(Sustainable Development Goals: SDGs)เกี่ยวของกับกิจกรรมทางกาย ไดแก เปาหมายท่ี ๓ ๔ ๕ 
๑๐ ๑๓ ๑๕ และ ๑๖ โดยการสงเสริมกิจกรรมทางกายจะเนนกิจกรรมในชีวิตประจําวันควบคูกับการพัฒนา
สิ่งแวดลอมและพื้นท่ีใหเปนเมืองนาอยูหรือเมืองท่ีกระฉับกระเฉง (Healthy City is an Active City) 
แนวทางของนโยบายจะเปนไปเพ่ือการยกระดับการมีกิจกรรมทางกาย การพัฒนาพ้ืนท่ีกายภาพ รวมไปถึง
การมีระบบการขนสงท่ีเกื้อหนุนการเคลื่อนไหวรางกาย (Active Transport) อาทิการเดิน การขี่จักรยาน 
และการเชื่อมตอระบบขนสงสาธารณะ สิ่งเหลาน้ีเปนการสรางหลักประกันใหคนมีชีวิตท่ีมีคุณภาพทําให
ประหยัดงบประมาณดานบริการสุขภาพของเมืองสงผลใหเกิดพ้ืนท่ีสาธารณะและพ้ืนที่สีเขียวที่นาดึงดูด 
สภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัยท่ีมีคุณภาพ ลดความแปลกแยกทางสังคม เกิดเปนชุมชนเขมแขง็ และการขยายตวั
ของเครือขายชุมชนเร่ืองเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

- การดําเนินการที่ผานมาและผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้น ตอนน้ีภาพรวม
จะเปน นโยบายและแผนงานที่เก่ียวของกับ PA ดังน้ันการเขียนควร
เขียนใหกลาวถึงการดําเนินการท่ีผานมาและมีผลสัมฤทธ์ิที่เกิดขึ้น  
 
- ขอ 2) ระดับหนวยงาน เพ่ิม ...กรมอุทยานสัตวปา พันธุพืช และ 
ศาสนสถาน วัด  



สมัชชาสุขภาพ ๑๐/ หลัก x การสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมข้ึน หนาท่ี๙ /๙ 

 

 

๕.๒ แผนปฏิบัติการโลกเพ่ือสงเสริมกิจกรรมทางกาย หรือ Global Action Plan for the 
Promotion of Physical Activity (GAPPA) ๒o๑๘-๒o๓o มีวัตถุประสงค ๔ ขอ ไดแก การสราง
สังคมท่ีทําใหมีสุขภาพดี การสรางสภาพแวดลอมท่ีทําใหมีสุขภาพดี การสรางชีวิตที่ทําใหมีสุขภาพดี และ
การสรางระบบตาง ๆ ท่ีทําใหมีสุขภาพดี 

๕.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรการ
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ในการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึง
ผลกระทบตอสุขภาพ  

๕.๔ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอม ตามแผนพัฒนา
สุขภาพแหงชาติในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มี
แผนหลักคือ ๑. สงเสริมสุขภาพ ๕ กลุมวัย ๒. สรางความเขมแข็งระบบอนามัยสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ๓. 
อภิบาลระบบสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม ๔. ปฏิรูประบบงานสูองคกรท่ีมีสมรรถนะสูงและมีธรร
มาภิบาล  

๕.๕ ปฏิญญากรุงเทพฯ วาดวยกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาวะโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน มี
สาระสําคัญคือ ๑. เพิ่มการลงทุนการดําเนินการตามนโยบายท่ีนําไปสูการสงเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือลดภาระท่ีเกิดจากโรคไมติดตอเร้ือรังท่ัวโลก ๒. สรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ๓. พัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรทุกวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ ๔.สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี และการแลกเปลี่ยน
ความรูและประสบการณ ๕. สรางความเขมแข็งดานการติดตามประเมินผลและการเฝาระวัง ๖.สงเสริมและ
สนับสนุนความรวมมือ งานวิจัย และการประเมินผลนโยบาย 

๕.๖ แผนสงเสริมกิจกรรมทางกายของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพเปนการ
วางยุทธศาสตรการดําเนินงานคือ ๑. การสงเสริมกิจกรรมทางกายตลอดชวงวัย (Life Course Approach) 
๒. ผลักดันงานตนแบบพ้ืนที่สุขภาวะท่ีเอื้อตอการมีกิจกรรมทางกาย ใน Settings หลัก คือ บาน โรงเรียน 
สถานประกอบการ/องคกร และพ้ืนท่ีสาธารณะ/ชุมชน ๓. การขยายผลในเชิงนโยบายรวมกับหนวยงาน
ยุทธศาสตรหลักสนับสนุนใหเกิดการสานพลังกลไกการขับเคลื่อนงานระหวางหนวยงาน/องคกรท่ีเกี่ยวของ 
๔.ยกระดับกิจกรรมทางกาย เปนยุทธศาสตรระดับชาติ และเปนเปาหมายรวมในทุกนโยบายท่ีเก่ียวของกับ
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สุขภาพ 
๕.๗ แผนยุทธศาสตรการสงเสริมกิจกรรมทางกายแหงชาติ(ราง) ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๐–

๒๕๖๙)โดยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปนยุทธศาสตรการสงเสริมกิจกรรมทางกายแหงชาติ ท่ี
ประกอบดวย ๑. การสงเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุมวัย ๒. สงเสริมสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการ
มีกิจกรรมทางกาย             ๓. มีระบบสนับสนุนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย 

เมื่อจําแนกระดับการขับเคลื่อนงานกิจกรรมทางกายในประเทศไทย ในระดับกฎหมาย ยุทธศาสตรและ
นโยบาย ระดับหนวยงาน ระดับโครงการ มีดังน้ี 

๑) ระดับกฎหมาย ยุทธศาสตรและนโยบาย มีกฎหมาย ยุทธศาสตรและนโยบายที่เก่ียวของ 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 ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาแรงงาน ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย (๒๕๕๘-๒๕๖๕) พรบ.สงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๐ พรบ.ผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ พรบ.การสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.๒๕๔๖ รวมท้ังแผน
ยุทธศาสตรการสงเสริมกิจกรรมทางกายแหงชาติที่คาดวาจะประกาศใชในปลายป ๒๕๖๐  

๒) ระดับหนวยงาน มีหนวยงานรวมดําเนินการสงเสริมกิจกรรมทางกายของคนไทย ไดแก 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการทองเท่ียวและ
กีฬา สถาบันการพลศึกษา กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงมนุษย ศูนยวิจัยกิจกรรมทางกาย มหาวิทยาลัยมหิดล 

๓) ระดับโครงการ มีโครงการที่ดําเนินการโดยหนวยบริการของรัฐ ไดแก คลินิกไรพุงเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูปวยโรคไมติดตอเร้ือรังในโรงพยาบาลของรัฐ โดยเครือขาย สสส. ไดแก โครงการคน
ไทยไรพุง และความรวมมือของหนวยงานในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเพ่ือสงเสริมกิจกรรมทางกาย 
จนเกิดขอตกลง “Bangkok Declaration” รวมกัน  
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๖. ระบบและกลไกที่เอื้อตอการสงเสริมกิจกรรมทางกาย 
ประเทศไทยมีระบบและกลไกท่ีเอ้ือตอการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ท้ังหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาควิชาการ และ เครือขายภาคประชาสังคม โดยหนวยงานภาครัฐท่ีเปนหนวยงานหลักในการสงเสริม
กิจกรรมทางกาย ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรมสงเสริม
การปกครองสวนทองถิ่นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และหนวยงานภาครัฐอื่นในสวนภาค
วิชาการไดแก ศูนยวิจัยกิจกรรม      ทางกาย (Physical Activity Research Center) สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สจรส. ม.อ.)และมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ สวนภาคเอกชน เชน การไฟฟาสวน
ภูมิภาค บริษัทสยามซีเมนทกรุป (SCG) บริษัทการบินไทย และ หลายองคกรที่มีกิจกรรมทางกายของ
พนักงาน สําหรับสมาคม เครือขายชมรมท่ีเกี่ยวขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย ไดแก เครือขายวิชาชีพสถาปนิก
และผังเมือง มูลนิธิสถาบันการเดินและจักรยานไทย สมาคมจักรยานแหงประเทศไทย สมาคมจักรยานเพ่ือ
สุขภาพไทย สมาพันธชมรมว่ิงเพ่ือสุขภาพ นอกจากน้ียังมีชมรมจักรยาน ชมรมว่ิง ชมรมกีฬาท่ีกระจายอยู
ท่ัวไปท่ัวประเทศ 

 
แมประเทศไทยจะมีการดําเนินการสงเสริมกิจกรรมทางกายมาระยะหนึ่งแลว แตสถานการณการมี

กิจกรรมทางกาย และพฤติกรรมเนือยน่ิงของคนไทยยังไมเปลี่ยนแปลงมากนัก เมื่อวิเคราะหปจจัยท่ี
เก่ียวของพบขอจํากัดหลายประการอันประกอบดวย ขอจํากัดดานองคความรูในการสงเสริมกิจกรรมทาง
กายท่ีครอบคลุมทั้งในระดับปจเจกบุคคลสภาพแวดลอม ระบบและกลไก ตลอดจนความรูความเขาใจใน
นิยามการมีกิจกรรมทางกายของบุคลากรทางดานสุขภาพและประชาชนท่ัวไป ขอจํากัดในเร่ืองนโยบาย 
กระบวนการ วิธีการในการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายที่ครอบคลุมปจจัยกําหนดสุขภาพ รวมทั้งขอจํากัด
ในระบบการติดตามประเมินผลและการเฝาระวังนอกจากน้ียังพบขอจํากัดในการบริหารจัดการในทุกระดับ 
ตัวอยางเชน ชุมชนไมสามารถใหมีการใชงานเสนทางจักรยานไดแมวาจะตีเสนทางจักรยานไวแลวก็ตาม  

ขอเสนอสมัชชาสุขภาพแหงชาติ “การสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น” คร้ัง

- เพ่ิมหนวยงาน....เครือขายศาสนา กระทรวง ทบวง กรม  



สมัชชาสุขภาพ ๑๐/ หลัก x การสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมข้ึน หนาท่ี๑๒ /๙ 

 

 

น้ี เพ่ือผลักดันการขับเคลื่อนการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายของคนไทยทุกชวงวัยภายใตการมีสวนรวม
ของภาคสวนท่ีเกี่ยวของมีวัตถุประสงคเฉพาะ เพ่ือ ๑) สานพลังท้ังภาครัฐ เอกชน ทองถิ่น ประชาสังคม 
ชุมชน และภาควิชาการเพ่ือการขับเคลื่อนการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายของคนไทยใหเพ่ิมขึ้น ๒) สราง
กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมบนฐานของปญญาในทุกระดับ ท้ังระดับชาติ และระดับ
ทองถิ่นหรือพ้ืนท่ี (Area-Based) ๓) สรางการแลกเปลี่ยนเรียนรู สรางพื้นท่ีสุขภาวะเพ่ือการขับเคลื่อน 
 
๗. ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาต ิ

ขอใหสมชัชาสขุภาพแหงชาติพิจารณาเอกสารสมัชชาสขุภาพ ๑๐ / รางมต.ิ....การสงเสริมใหคน
ไทยทกุชวงวัยมกิีจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น 
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