สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๐

สมัชชาสุขภาพ ๑๐. มติ ๑
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

การส่งเสริ มให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกิจกรรมทางกายเพิ่ มขึน้
สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทีส่ บิ
ได้พจิ ารณารายงานเรือ่ ง การส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกจิ กรรมทางกายเพิม่ ขึน้ ๑
รับทราบ ว่า การมีกจิ กรรมทางกายทีไ่ ม่เพียงพอและการมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง เป็ นหนึ่งในปจั จัยเสีย่ ง
สําคัญทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวติ และเศรษฐกิจ มีโอกาสเจ็บปว่ ยด้วยโรคทางกายและโรคทางจิต
โดยเฉพาะโรคไม่ตดิ ต่อ (NCDs) ทัง้ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือดรวมถึงการเจ็บปว่ ย
อื่น ๆ ทุกระบบของร่างกายทําให้มโี อกาสเสีย่ งต่อความพิการ ทุพพลภาพ การเสียชีวติ เพิม่ สูงขึน้
ตระหนัก ว่า การมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอช่วยให้สุขภาพดี มีกล้ามเนื้ อและกระดูกแข็งแรง
ประสาทสัมผัสและการทรงตัวดี ผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาดีขน้ึ มีสมาธิในการเรียน เกิดความสัมพันธ์ท่ดี ี
ภายในครอบครัวและสังคมจากการมีกจิ กรรมร่วมกัน กิจกรรมทางกายบางประเภท เช่น การใช้จกั รยานใน
ชีวติ ประจําวัน ยังส่งผลต่อการรักษาสิง่ แวดล้อมและธรรมชาติ ช่วยลดมลภาวะต่าง ๆ ได้อกี ด้วย
ชืน่ ชม ว่ า สํ า นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้า งเสริม สุ ข ภาพ (สสส.) กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร เครือข่ายภาคประชาสังคมและภาคเอกชนได้
สนับสนุนและมีสว่ นร่วมในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางกายของประเทศไทยให้เพิม่ ขึน้
กังวล ว่า ปจั จุบนั สังคมไทยยังขาดการรับรูแ้ ละความเข้าใจทีถ่ ูกต้องและเพียงพอด้านกิจกรรมทาง
กาย รวมถึง ขาดพื้น ที่ท่ีเ อื้อ ต่ อ การมีกิจ กรรมทางกายและยัง ขาดการมีส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว นใน
กระบวนการจัดการเพือ่ สนับสนุนการมีกจิ กรรมทางกาย
เห็นว่า แนวทางสําคัญในการส่งเสริมให้คนไทยมีกจิ กรรมทางกายเพิม่ ขึน้ ได้แก่ การสร้างความรู้
ความเข้าใจ การจัดการความรู้ สร้างนวัตกรรมและการสื่อสารการพัฒนาความสามารถของคน องค์กร
เครือข่ายการสร้างพืน้ ทีท่ เ่ี อือ้ ต่อการมีกจิ กรรมทางกาย การขับเคลื่อนกระบวนการนโยบายสาธารณะทัง้ ใน
ระดับชาติและพืน้ ที่ โดยสนับสนุ นให้มกี ลไกความร่วมมือขององค์กร หน่ วยงาน เครือข่ายผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
และกลไกระดับพื้นที่โดยใช้พน้ื ที่เป็ นตัวตัง้ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเข้า
มาร่วมคิด ร่วมทํา ในทุกขัน้ ตอน โดยการมีกจิ กรรมทางกายทีเ่ พียงพอ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง จะทําให้คน
ไทยมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรง ส่งผลให้สงั คมไทยเป็ นสังคมทีม่ คี วามกระฉับกระเฉง นํ าประเทศ
ไปสูก่ ารพัฒนาในมิตติ ่าง ๆ ทีย่ งยื
ั ่ นต่อไป

๑
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จึงมีมติ ดงั ต่อไปนี้
๑. ขอให้สมาชิกเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัด และภาคีเครือข่ายพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมี
ส่วนร่วมบนพืน้ ฐานทางปญั ญา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ดําเนินการดังนี้
๑.๑ รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ จัดกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พื่อให้ประชาชนเกิดการ
รับรู้ เข้าใจ ตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดทําโครงการ กิจกรรมและการจัดพืน้ ทีเ่ พื่อนําไปสูก่ ารมีกจิ กรรม
ทางกายในชีวติ ประจําวันเพิม่ ขึน้
๑.๒ ใช้กระบวนการสมัชชาสุขภาพในพืน้ ที่ เพือ่ ให้เกิดนโยบายสาธารณะ ยุทธศาสตร์ แผนและ
โครงการขององค์กรทุกระดับ ในการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกจิ กรรมทางกายเพิม่ ขึน้
๑.๓ เสนอนโยบายการส่งเสริมให้คนไทยทุกช่วงวัยมีกจิ กรรมทางกายเพิม่ ขึน้ ต่อคณะกรรมการ
เขตสุขภาพเพือ่ ประชาชน (กขป.) คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับอําเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ระดับเขต (พชข.) เพือ่ สนับสนุนให้มกี ารขับเคลื่อนสูก่ ารปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่อง
๒. ขอให้ก ระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และสํานักงานกองทุน สนับ สนุ น การสร้างเสริม
สุ ข ภาพ (สสส.) เป็ นหน่ วยงานหลั ก ร่ ว มกั บ กรมอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของกระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสถิติแห่งชาติ สถาบันวิชาการ กรุงเทพมหานครและหน่ วยงานอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้อง ตลอดจนองค์กรด้านสือ่ ดําเนินการ
๒.๑ สนับสนุ นให้เกิดการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก การจัดการความรู้ สร้าง
นวัตกรรมและการสื่อสาร เพื่อนํ าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการมีกจิ กรรมทางกายของประชาชนที่
สอดคล้องกับบริบทของสังคม
๒.๒ พัฒนาฐานข้อมูลและจัดการข้อมูลอย่างเป็ นระบบ เพื่อการติดตามการดําเนินงานการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและการลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของคนทุกกลุ่มวัย
๒.๓ สนับสนุ นให้เกิดการพัฒนาความสามารถของคน องค์กร เครือข่าย ชุมชน เพื่อให้มคี วาม
รอบรูใ้ นการดําเนินงาน เพิม่ กิจกรรมทางกายให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ขอให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น รูป แบบพิเ ศษ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการท่ อ งเที่ย วและกีฬ า และ
กระทรวงกลาโหม เป็ นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ องค์กรวิชาชีพสถาปนิกและผังเมือง และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ดําเนินการด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนและประชาสังคม ดังต่อไปนี้
๓.๑ วางหลักเกณฑ์หรือปรับปรุงระเบียบในการออกแบบและการใช้พน้ื ที่ เส้นทางการสัญจรทัง้
ในเมืองและชุมชน และพืน้ ทีส่ าธารณะ ทีเ่ อือ้ ต่อการมีกจิ กรรมทางกาย และให้มมี าตรการหรือข้อตกลงในการ
ใช้พน้ื ทีส่ าธารณะเพือ่ ส่งเสริมกิจกรรมทางกายของคนทุกกลุ่มวัย
๓.๒ จัดให้มแี ละจัดการพืน้ ทีใ่ นการครอบครองของแต่ละองค์กรให้มพี น้ื ทีแ่ ละสภาพแวดล้อมที่
เอือ้ และกระตุน้ ต่อการมีกจิ กรรมทางกายของคนทุกกลุ่มวัยในชุมชน
๔. ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรม
กิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบ
พิเศษและหน่ วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มีนโยบาย แผนงานและโครงการ เพื่อส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมี
กิจกรรมทางกายร่วมกันเพิม่ มากขึน้
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๕. ขอให้กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครและหน่ วยงานอื่นทีม่ กี ารจัด
การศึกษา มีนโยบายและสนับสนุ นงบประมาณให้สถานศึกษาทุกระดับ ทัง้ ที่เป็ นสถานศึกษาของรัฐและ
เอกชน จัดให้มหี ลักสูตร กิจกรรมและสร้างเสริมสภาพแวดล้อมและการดูแลความปลอดภัยทีเ่ อือ้ ให้เกิดการมี
กิจกรรมทางกายของบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและชุมชน
๖. ขอให้กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และภาค
ธุรกิจเอกชน กําหนดให้มนี โยบายส่งเสริมสนับสนุ นให้สถานประกอบการ จัดกิจกรรมและสภาพแวดล้อมที่
เอื้อให้เกิดการมีกจิ กรรมทางกาย นํ าไปสู่การปฏิบตั อิ ย่างแท้จริง พร้อมทัง้ ส่งเสริมบุคลากรในองค์กร ให้มี
กิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
๗. ขอให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษ สนับสนุ นงบประมาณ และให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับ
ท้องถิน่ หรือพืน้ ที่ มีแผนงานและโครงการทีเ่ กี่ยวข้องกับการมีกจิ กรรมทางกายของคนทุกกลุ่มวัยในชุมชน
โดยสอดคล้องกับแนวคิดนโยบายเรือ่ งแผนเดียว (One Plan) ของกระทรวงมหาดไทย
๘. ขอให้สถาบันวิจยั ระบบสาธารณสุข (สวรส.) เป็ นหน่ วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานวิชาการอื่นๆ
ศึกษาความเป็ นไปได้ในการใช้มาตรการทางภาษีและมาตรการทางการเงิน รวมถึงองค์ความรู้อ่นื ๆ ที่
เกี่ย วข้อ งกับ การส่ง เสริม ให้มีกิจ กรรมทางกายเพิ่ม ขึ้น เพื่อ เสนอต่ อ กระทรวงการคลัง และหน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้องนําไปพิจารณาดําเนินการ โดยมุง่ เน้นให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
๙. ขอให้สํานักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) องค์กรสื่อสารมวลชน และเครือข่ายสื่อชุมชนเป็ นแกน
หลักร่วมกับเครือข่ายสื่ออื่นๆ ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อการเพิม่ กิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรม
เนือยนิ่งของคนทุกกลุ่มวัย
๑๐. ขอให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้า ต่อสมัชชาสุขภาพ
แห่งชาติ ครัง้ ที่ ๑๒
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