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สมชัชาสขุภาพแห่งชาติ ครัง้ท่ี ๑๐ 
๒๒ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

 
การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวยัมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึน้ 

 
สมชัชาสขุภาพแหง่ชาตคิรัง้ทีส่บิ 
ไดพ้จิารณารายงานเรือ่ง การสง่เสรมิใหค้นไทยทุกชว่งวยัมกีจิกรรมทางกายเพิม่ขึน้๑ 

 รบัทราบ วา่ การมกีจิกรรมทางกายทีไ่มเ่พยีงพอและการมพีฤตกิรรมเนือยน่ิง เป็นหน่ึงในปจัจยัเสีย่ง
สาํคญัทีส่ง่ผลกระทบต่อสขุภาพ คุณภาพชวีติและเศรษฐกจิ มโีอกาสเจบ็ปว่ยดว้ยโรคทางกายและโรคทางจติ 
โดยเฉพาะโรคไมต่ดิต่อ (NCDs) ทัง้โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู หวัใจและหลอดเลอืดรวมถงึการเจบ็ปว่ย
อื่น ๆ ทุกระบบของรา่งกายทาํใหม้โีอกาสเสีย่งต่อความพกิาร ทุพพลภาพ การเสยีชวีติเพิม่สงูขึน้ 
 ตระหนัก ว่า การมกีิจกรรมทางกายที่เพียงพอช่วยให้สุขภาพดี มีกล้ามเน้ือและกระดูกแขง็แรง 
ประสาทสมัผสัและการทรงตวัด ีผลสมัฤทธิท์างการศกึษาดขีึน้ มสีมาธใินการเรยีน เกดิความสมัพนัธ์ที่ดี
ภายในครอบครวัและสงัคมจากการมกีจิกรรมร่วมกนั กจิกรรมทางกายบางประเภท เช่น การใชจ้กัรยานใน
ชวีติประจาํวนั ยงัสง่ผลต่อการรกัษาสิง่แวดลอ้มและธรรมชาต ิชว่ยลดมลภาวะต่าง ๆ ไดอ้กีดว้ย 

ชืน่ชม ว่า สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศกึษาธกิาร กรุงเทพมหานคร เครอืข่ายภาคประชาสงัคมและภาคเอกชนได้
สนบัสนุนและมสีว่นรว่มในการขบัเคลื่อนกจิกรรมทางกายของประเทศไทยใหเ้พิม่ขึน้ 

 กงัวล ว่า ปจัจุบนัสงัคมไทยยงัขาดการรบัรูแ้ละความเขา้ใจทีถู่กตอ้งและเพยีงพอดา้นกจิกรรมทาง
กาย รวมถึงขาดพื้นที่ที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายและยังขาดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
กระบวนการจดัการเพือ่สนบัสนุนการมกีจิกรรมทางกาย 

 เหน็ว่า แนวทางสาํคญัในการสง่เสรมิใหค้นไทยมกีจิกรรมทางกายเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ การสรา้งความรู ้
ความเข้าใจ การจดัการความรู้ สร้างนวตักรรมและการสื่อสารการพฒันาความสามารถของคน องค์กร 
เครอืขา่ยการสรา้งพืน้ทีท่ีเ่อือ้ต่อการมกีจิกรรมทางกาย การขบัเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะทัง้ใน
ระดบัชาตแิละพืน้ที ่โดยสนบัสนุนใหม้กีลไกความรว่มมอืขององคก์ร หน่วยงาน เครอืขา่ยผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี
และกลไกระดบัพื้นที่โดยใชพ้ืน้ที่เป็นตวัตัง้ซึ่งต้องอาศยักระบวนการมสี่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเขา้
มาร่วมคดิ ร่วมทํา ในทุกขัน้ตอน โดยการมกีจิกรรมทางกายทีเ่พยีงพอ ลดพฤตกิรรมเนือยน่ิง จะทําใหค้น
ไทยมคีุณภาพชวีติที่ด ีมสีุขภาพแขง็แรง ส่งผลใหส้งัคมไทยเป็นสงัคมทีม่คีวามกระฉับกระเฉง นําประเทศ
ไปสูก่ารพฒันาในมติต่ิาง ๆ ทีย่ ัง่ยนืต่อไป  
 
 
 
 

                                                 
๑เอกสารสมชัชาสขุภาพ ๑๐ / หลกั ๑ 

สมชัชาสขุภาพ ๑๐. มติ ๑ 
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จึงมีมติดงัต่อไปน้ี 
๑. ขอใหส้มาชกิเครอืขา่ยสมชัชาสุขภาพจงัหวดั และภาคเีครอืขา่ยพฒันานโยบายสาธารณะแบบมี

สว่นรว่มบนพืน้ฐานทางปญัญา รว่มกบัภาคเีครอืขา่ยทุกภาคสว่น ดาํเนินการดงัน้ี 
๑.๑ รณรงค ์สง่เสรมิ ประชาสมัพนัธ ์จดักระบวนการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พื่อใหป้ระชาชนเกดิการ

รบัรู ้เขา้ใจ ตระหนักและมสี่วนรว่มในการจดัทําโครงการ กจิกรรมและการจดัพืน้ทีเ่พื่อนําไปสูก่ารมกีจิกรรม
ทางกายในชวีติประจาํวนัเพิม่ขึน้ 

๑.๒ ใชก้ระบวนการสมชัชาสขุภาพในพืน้ที ่เพือ่ใหเ้กดินโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร ์แผนและ
โครงการขององคก์รทุกระดบั ในการสง่เสรมิใหค้นไทยทุกชว่งวยัมกีจิกรรมทางกายเพิม่ขึน้ 

๑.๓ เสนอนโยบายการสง่เสรมิใหค้นไทยทุกชว่งวยัมกีจิกรรมทางกายเพิม่ขึน้ ต่อคณะกรรมการ
เขตสขุภาพเพือ่ประชาชน (กขป.) คณะกรรมการพฒันาคุณภาพชวีติระดบัอาํเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการ
พฒันาคุณภาพชวีติระดบัเขต (พชข.) เพือ่สนบัสนุนใหม้กีารขบัเคลื่อนสูก่ารปฏบิตัอิยา่งต่อเน่ือง 

๒. ขอให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามยั และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ  (สสส . ) เ ป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกรมอื่ น  ๆ  ที่ เกี่ยวข้องของกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ สถาบนัวชิาการ กรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่น ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง ตลอดจนองคก์รดา้นสือ่ดาํเนินการ 
  ๒.๑  สนับสนุนใหเ้กดิการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจ ความตระหนัก การจดัการความรู ้สรา้ง
นวตักรรมและการสื่อสาร เพื่อนําไปสู่การปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรมการมกีจิกรรมทางกายของประชาชนที่
สอดคลอ้งกบับรบิทของสงัคม 
  ๒.๒  พฒันาฐานขอ้มูลและจดัการขอ้มูลอย่างเป็นระบบ เพื่อการติดตามการดําเนินงานการ
สง่เสรมิกจิกรรมทางกายและการลดพฤตกิรรมเนือยน่ิงของคนทุกกลุ่มวยั 
  ๒.๓ สนบัสนุนใหเ้กดิการพฒันาความสามารถของคน องคก์ร เครอืขา่ย ชุมชน เพื่อใหม้คีวาม
รอบรูใ้นการดาํเนินงาน เพิม่กจิกรรมทางกายใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 ๓. ขอใหก้ระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ
กระทรวงกลาโหม เป็นหน่วยงานหลกั รว่มกบั องคก์รวชิาชพีสถาปนิกและผงัเมอืง และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
ดาํเนินการดว้ยกระบวนการมสีว่นรว่มของชุมชนและประชาสงัคม ดงัต่อไปน้ี 

๓.๑ วางหลกัเกณฑห์รอืปรบัปรุงระเบยีบในการออกแบบและการใชพ้ืน้ที ่เสน้ทางการสญัจรทัง้
ในเมอืงและชุมชน และพืน้ทีส่าธารณะ ทีเ่อือ้ต่อการมกีจิกรรมทางกาย และใหม้มีาตรการหรอืขอ้ตกลงในการ
ใชพ้ืน้ทีส่าธารณะเพือ่สง่เสรมิกจิกรรมทางกายของคนทุกกลุ่มวยั 
 ๓.๒ จดัใหม้แีละจดัการพืน้ทีใ่นการครอบครองของแต่ละองคก์รใหม้พีืน้ทีแ่ละสภาพแวดลอ้มที่
เอือ้และกระตุน้ต่อการมกีจิกรรมทางกายของคนทกุกลุ่มวยัในชุมชน 

๔. ขอใหก้ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์กรมกจิการเดก็และเยาวชน กรม
กจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั ร่วมกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่รูปแบบ
พเิศษและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวขอ้ง มนีโยบาย แผนงานและโครงการ เพื่อส่งเสรมิให้สถาบนัครอบครวัมี
กจิกรรมทางกายรว่มกนัเพิม่มากขึน้ 
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๕. ขอใหก้ระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครและหน่วยงานอื่นทีม่กีารจดั
การศึกษา มนีโยบายและสนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาทุกระดบั ทัง้ที่เป็นสถานศึกษาของรฐัและ
เอกชน จดัใหม้หีลกัสตูร กจิกรรมและสรา้งเสรมิสภาพแวดลอ้มและการดแูลความปลอดภยัทีเ่อือ้ใหเ้กดิการมี
กจิกรรมทางกายของบุคลากร นกัเรยีน นกัศกึษาและชุมชน 

๖. ขอใหก้ระทรวงแรงงาน โดยกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และภาค
ธุรกจิเอกชน กําหนดใหม้นีโยบายส่งเสรมิสนับสนุนใหส้ถานประกอบการ จดักจิกรรมและสภาพแวดลอ้มที่
เอื้อใหเ้กดิการมกีจิกรรมทางกาย นําไปสู่การปฏบิตัอิย่างแทจ้รงิ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิบุคลากรในองค์กร ใหม้ี
กจิกรรมทางกายอยา่งต่อเน่ืองและสมํ่าเสมอ 

๗. ขอใหก้ระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่รปูแบบพเิศษ สนบัสนุนงบประมาณ  และใหก้องทุนหลกัประกนัสุขภาพในระดบั
ทอ้งถิน่หรอืพืน้ที ่มแีผนงานและโครงการทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการมกีจิกรรมทางกายของคนทุกกลุ่มวยัในชุมชน 
โดยสอดคลอ้งกบัแนวคดินโยบายเรือ่งแผนเดยีว (One Plan) ของกระทรวงมหาดไทย 

๘. ขอใหส้ถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็นหน่วยงานหลกั รว่มกบัหน่วยงานวชิาการอื่นๆ 
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้มาตรการทางภาษีและมาตรการทางการเงนิ รวมถึงองค์ความรู้อื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น เพื่อเสนอต่อกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งนําไปพจิารณาดาํเนินการ โดยมุง่เน้นใหเ้กดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลสงูสดุ 

๙. ขอใหส้ํานักนายกรฐัมนตรโีดยกรมประชาสมัพนัธ์ คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการ
โทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.) องคก์รสื่อสารมวลชน และเครอืข่ายสื่อชุมชนเป็นแกน
หลกัร่วมกบัเครอืข่ายสื่ออื่นๆ ในการสื่อสารประชาสมัพนัธ์เพื่อการเพิม่กจิกรรมทางกายและลดพฤตกิรรม
เนือยน่ิงของคนทุกกลุ่มวยั 
  ๑๐. ขอใหเ้ลขาธกิารคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิรายงานความก้าวหน้า ต่อสมชัชาสุขภาพ
แหง่ชาต ิครัง้ที ่๑๒ 
 
 
 


