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รายงานความกาวหนา   
สมัชชาสุขภาพ 10 มติ 1 การสงเสริมใหคนไทยทกุชวงวัยมีกจิกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น   

ขอ ประเด็นมติ ความกาวหนา /โครงการ/ กจิกรรม 
 

การสงเสริมใหคนไทยทกุชวงวยัมกิีจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น  ไดรับฉันทมติจากสมัชชาสขุภาพแหงชาต ิคร้ังที ่10  เม่ือวันที่ 22 
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซ่ึงมีความกาวหนาการดําเนินงาน ดงัน้ี 
 ความกาวหนาการดําเนินงาน  คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ไดมีมติรับทราบการจัดสมัชชา

สุขภาพแหงชาติคร้ังที่ 10 พ.ศ.2560  เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561            

 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561  สํานักงานคณะกรรมการแหงชาติ (สช.) ได
จัดประชุมหารือเพ่ือขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติเร่ือง “การสงเสริมใหคน
ไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น” 

 คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (คสช.) ไดมีมตเิห็นชอบมตสิมัชชาสขุภาพ
แหงชาต ิ คร้ังที่ 10 พ.ศ.2560   เมื่อวันที ่29 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561  และเสนอ
ตอคณะรัฐมนตรี เพ่ือทราบ และมอบหมายใหฝายเลขาฯ  แจงมตสิมชัชาสขุภาพ
แหงชาต ิคร้ังที ่10 พ.ศ.2560 ใหหนวยงาน และองคกรที่เก่ียวของไดรับทราบ เพ่ือ
พิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ  ในมติทีเ่กีย่วของตามที่เห็นสมควรตอไป   

 คณะรัฐมนตรีไดมีมติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 รับทราบมติ
สมัชชาสุขภาพแหงชาติ คร้ังที่ 10 พ.ศ.2560  และมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของ
รับไปพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่โดยใหอยูใน กรอบของกฎหมาย และมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของตอไป 

 กระทรวงสาธารณสุข ไดเสนอแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-
2573    เขาคณะรัฐมนตรีโดยคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบ เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 
พ.ศ. 2561และไดมีการแตงตั้ง กลไกคณะกรรมการบริหารการสงเสริมกิจกรรมทาง
กาย ตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573  โดยแผนดังกลาว
ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ไดแก 1. การสงเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุก
กลุมวัย  2. การสงเสริมสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการมีกิจกรรมทางกายซ่ึงครอบคลมุ
สถานที่ที่ประชาชนแตละกลุมวัยใชชี วิตประจําวัน เชน สถานที่ทํางาน สถาน
ประกอบการ สถานบริการสุขภาพ ชุมชน รวมถึงระบบการขนสงที่เอื้อใหเกิดการมี
กิจกรรมทางกายที่เพ่ิมขึ้น และ 3. การพัฒนาระบบสนับสนุนการสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย ไดแก การสรางองคความรู การวิจัย การเฝาระวังและติดตามกิจกรรมทาง
กาย การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสื่อสารรณรงคสรางความรอบรูดานกิจกรรม
ทางกาย และการพัฒนานโยบายสงเสริมกิจกรรมทางกายใหเกิดผลในทางปฏิบตัขิอง
ทุกหนวยงานทั้งสวนกลางและพ้ืนที่อยางมีสวนรวม 

 สํานักคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) ไดจัดการประชุมรายงาน
ความกาวหนาการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ 
2562 ณ หองประชุมสานใจ ½ ชั้น 6 อาคารสุขภาพแหงชาติ ภายในกระทรวง
สาธารณสุข จ.นนทบุรี ผลการประชุมไดรับความรวมมือจากองคกรสําคัญของ
ประเทศ ในการสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น โดยมีผูแทน
จากหนวยงานที่เก่ียวของกับมติกิจกรรมทางกาย เขารวมประชุม ซึ่งเปนแกนกําลัง
สําคัญในการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกิจกรรมทางกาย องคกรที่สําคัญรวม
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ขับเคลื่อนประเด็นกิจกรรมทางกาย เชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) สํานักหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สํานักคณะกรรมการ
สุภาพแหงชาติ (สช.) กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย สมาพันธชมรม
วิ่งเพ่ือสุขภาพ สมาคมวิชาชีพ/เครือขายผังเมืองฯ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม ม.มหิดล มูลนิธิสถาบันการเดินและการจักรยานไทย สมาคมสถาปนิกผัง
เมืองไทย คณะวิทยาศาสตรการกีฬา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน   

 สํานักคณะกรรมการสขุภาพแหงชาติ (สช.) ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
เตรียมการนําเสนอรูปธรรมการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแหงชาติที่ระบุให
รายงาน ในงานสมัชชาสุขภาพแหงชาติ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ หอง
ประชุมสานใจ ½ ชั้น 6 อาคารสุขภาพแหงชาติ ภายในกระทรวงสาธารณสุข จ.
นนทบุรี การเตรียมประเด็นที่นําเสนอ ควรมีรายละเอียด ไดแก 1. สถานการณ
ปญหาดําเนินงาน 2. ความทาทาย และ 3. ภาระหนาที่ / แนวโนมจัดการปญหา
ตอไป การนําเสนอจะนําเสนอในรูปแบบวีดีทัศน และนําเสนอโดยบุคคลบนเวที 
ประเด็น PA ไดนําเสนอในประเด็นการใชเว็บไซตกองทุนตําบลฯ และการบูรณาการ
กลไก 76 จังหวัด โดยความรวมมือของ สสส. สธ. สปสช. สจรส.ม.อ. และการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2561 – 2573)  

มติขอ 1. ขอใหสมาชิกเครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัด และภาคีเครือขายพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวมบนพ้ืนฐาน
ทางปญญา รวมกับภาคีเครือขายทุกภาคสวน ดําเนินการดังน้ี 
1.1  
 

รณรงค สงเสริม ประชาสัมพันธ 
จัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรูเพ่ือใหประชาชนเกิดการ
รับรู เขาใจ ตระหนักและมีสวน
ร วม ในก าร จัดทํ า โ ค รงการ 
กิจกรรมและการจัดพ้ืนที่เ พ่ือ
นําไปสูการมีกิจกรรมทางกายใน
ชีวิตประจําวันเพ่ิมขึ้น 

 เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัด และสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู เพ่ือให
ประชาชนเกิดการรับรู เขาใจ ตระหนักและมีสวนรวมในการสงเสริมกิจกรรมทาง
กาย โดยมีการจัดนิทรรศการและการประชุมตัวแทนเครือขาย จํานวน 2 คร้ัง 
ไดแก ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน วันที่ 28- 29 พฤศจิกายน 2561 ในงานมหกรรมสาน
พลังสรางสุข "โฮมสุขอีสาน" ครั้งที่ 2 ภาคใต วันที ่5-7 สิงหาคม 2562 ในงานสราง
สุขภาคใต 

  มหกรรมสุขภาพภาคเหนือ ไดจัดกิจกรรมว่ิง เพ่ือสงเสริมการมีกิจกรรม   
ทางกาย เมื่อวนัที ่22-23 พฤศจิกายน 2562  

 
1.2  ใชกระบวนการสมัชชาสขุภาพ

ในพ้ืนที่ เพ่ือใหเกดินโยบาย
สาธารณะ ยุทธศาสตร แผน
และโครงการขององคกรทกุ
ระดับ ในการสงเสริมใหคนไทย
ทุกชวงวยัมกิีจกรรมทางกาย
เพ่ิมขึ้น 
 

1) มีการดําเนินการใหเกิดการประสานนโยบาย  

 คณะกรรมการเขตสุขภาพเพ่ือประชาชน (กขป.) เขต 1 เชียงใหม ได
ประสานเชิงนโยบายกับทองถิ่นดําเนินการที่ อบจ.ลําปาง สงเสริมพ้ืนที่เลนใหกับ
เดก็ในโรงเรียนนํารอง 51 โรงเรียน และจะขยายตอในจังหวดัเชยีงรายดวย โดยให
ระดับพ้ืนทีม่ีกิจกรรมทางกายที่ประยุกตใชวัฒนธรรมพ้ืนที่บานรําวงยอนยคุ  

2) มีการดําเนินกจิกรรมในระดับจังหวัด 

 สมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงราย รวมกับ ทองถิ่น โรงพยาบาลศูนย
เชยีงราย พัฒนาโรงเรียนผูสูงอายุจํานวน 120 แหง โดยมีกิจกรรมแลกเปลีย่นภูมิ
ปญญาเร่ืองการยดืเสนยดืสายในโรงเรียนผูสงูอาย ุ
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 สมัชชาในพ้ืนทีภ่าคใต มีกจิกรรมและโครงการสงเสริมกจิกรรมทางกาย    
จํานวน 3 จังหวัด ไดแก ภูเก็ต พัทลงุ ยะลา 

 
1.3  
 

เสนอนโยบายการสงเสริมใหคน
ไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทาง
กายเพ่ิมขึ้น ตอคณะกรรมการ
เ ขตสุข ภาพ เพื่ อประชาช น 
(กขป.) คณะกรรมการพัฒนา
คุณ ภ าพ ชี วิ ต ระดั บอํ า เ ภ อ 
(พชอ. ) และคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับเขต 
(พชข.) เพ่ือสนับสนุนใหมีการ
ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติอยาง
ตอเนื่อง 

 กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สถาบันการ
จัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สจรส.ม.อ.) ไดพัฒนาความ
รวมมือในระดับนโยบายในการขับเคล่ือนระบบสุขภาพชุมชน เขตสุขภาพที่ 1 – 
12 นําไปสูโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสรางเสริมสุขภาวะระดับพ้ืนที่ โดยมี
กลไกพ่ีเลี้ยง สปสช. สสส. ไปชวยสนับสนุนใหกองทนุหลักประกันสุขภาพในระดับ
ทองถิ่นหรือพ้ืนที ่มีแผนงานและโครงการในประเด็นการสงเสริมกิจกรรมทางกาย 
โดยมีกลุมเปาหมายพ้ืนที ่พชอ.  

  

มติขอ 2. ขอใหกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เปน
หนวยงานหลักรวมกับกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของของกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสถิติแหงชาติ สถาบัน
วิชาการ กรุงเทพมหานครและหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ตลอดจนองคกรดานสื่อดําเนินการ 
2.1 ส นับส นุ น ใ ห เกิ ด ก า รสร า ง

ค วามรู  ความ เข า ใจ ค วาม
ตระหนัก การจัดการความรู 
สรางนวัตกรรมและการสื่อสาร 
เพื่อนําไปสู การป รับเปลี่ยน
พฤติกรรมการมีกิจกรรมทาง
กายของประชาชนที่สอดคลอง
กับบริบทของสังคม 

 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ดําเนินเนินการ ดังนี้ 1. สราง
ความเขาใจเรือ่งสงเสริมกจิกรรมทางกายของประชาชนทกุกลุมวัย ใหกบั
ประชาชน และภาคีเครอืขายในพ้ืนทีไ่ดแก ศูนยอนามัยเขต 13 เขต สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สํานกังานสาธารณสุขอําเภอ สถานบริการสาธารณสุขทั่ว
ประเทศ สถานศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชมุชน สถานประกอบการ 
เปนตน  
 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ไดประชุมพิจารณาคําส่ังแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบสนับสนุนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย 5 คณะ 
และประชุมหารือแนวทางการสงเสริมกิจกรรมทางกายใหคนไทยทุกกลุมวัยมี
กิจกรรมทางกายในชีวิตประจําวันเพ่ิมข้ึน ลดพฤติกรรมเนือยน่ิง เพ่ือเปนกรอบ
และทิศทางในการขับเคลื่อนแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย โดยมีการ
คณะกรรมการบริหารการสงเสริมกิจกรรมทางกาย และคณะกรรมการสงเสริม
กิจกรรมทางกาย ตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 เมื่อ
เดือนมกราคม และกุมภาพันธ 2562 โดยคณะกรรมการมีองคประกอบจาก
หลากหลายภาคส วน ไดแก กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงคมนาคม สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ เอกชน และ
ประชาสังคม  

 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ไดจัดประชุมคณะอนกุรรมการ
พัฒนานโยบายการสงเสริมกจิกรรมทางกาย ตามแผนการสงเสริมกจิกรรมทาง
กาย พ.ศ.2561-2573 จํานวน 2 คร้ัง ในเดือนกรกฎาคม และกันยายน 2562 เพื่อ
พัฒนานโยบายการสงเสริมกิจกรรมทางกาย รวมกับภาคีทีเ่ก่ียวของ โดยหนึ่งในสาม
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นโยบายที่จะนําเสนอคณะกรรมการบริหารการสงเสริมกิจกรรมทางกาย และ
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.
2561-2573 ไดแก นโยบาย National step challenge รายละเอียดตาม
หนังสือสรปุนโยบาย และ fact sheet ตาม link 
http://dopah.anamai.moph.go.th/?p=2745และ
http://dopah.anamai.moph.go.th/?p=2723 ซ่ึงไดผลักดันเปนนโยบาย
สําคัญของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข ดร. สาธิต ปตุเตชะในช่ือ 
โครงการทาไทย กาวไกลทันโรค และ 10 ลานครอบครวัไทย ออกกําลังกายเพ่ือ
สุขภาพ เพ่ือใหเกิดการรบัรูเร่ืองกจิกรรมทางกายใหกบัประชาชนทั่วประเทศ 

 
2.2 พัฒนาฐานขอมูลและจัดการ

ขอมูลอยางเปนระบบ เพื่อการ
ติดตามการดํ า เ นินงานการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายและ
การลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของ
คนทุกกลุมวัย 

1) มีการพัฒนากรอบติดตามและประเมินผลการสงเสริมกจิกรรมทางกาย 

 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ไดจัดประชุมคณะอนกุรรมการ
พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการสงเสริมกจิกรรมทางกาย ตามแผนการ
สงเสริมกจิกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 จํานวน 3 คร้ัง ในเดือนกันยายน 
ตลุาคม และพฤศจิกายน 2562 รวมกับภาคีทีเ่กีย่วของ เพ่ือพัฒนากรอบตดิตาม
และประเมินผลการสงเสริมกิจกรรมทางกาย 

 
       2) มีการพัฒนาระบบฐานขอมูลและจัดการขอมูล 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.) รวมกับ
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร (สจรส.ม.อ.) ได
พัฒนาระบบฐานขอมูลเวบ็ไซต https://www.pathailand.com  
เพ่ือใชในการพัฒนาโครงการ และติดตามและประเมินผลโครงการ สําหรับภาคี
เครือขาย สสส.ระบบน้ีจะเอื้อประโยชนตอการเสนอพัฒนาโครงการกิจกรรมทาง
กายที่นําไปสูการบรรลุตัวชี้วัดของ สสส.และสามารถติดตามประเมินผลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเปนรวบรวมฐานขอมูลกิจกรรมทางกายที่สามารถวิเคราะห
ขอมูลที่ เปนประโยชนตอการจัดการตอไปได และไดพัฒนาระบบฐานขอมูล
เว็บไซต https://localfund.happynetwork.org  ในการพัฒนาโครงการ 
และติดตามโครงการที่เกี่ยวของกับกิจกรรมทางกายกับประชาชนในพ้ืนที่ตําบล 
ระบบนี้จะเอ้ือประโยชนตอประชาชนในพื้นที่ตําบล ในการเขียนขอเสนอโครงการ
กิจกรรมทางกายเพ่ือรับสนับสนุนทุนจากกองทุนตําบลฯ ทั้งน้ีระบบสามารถติดตาม
และประเมินผลวิเคราะหการมีกิจกรรมทางกายตอไปได 
 

2.3 ส นับสนุนให เกิด การพัฒนา
ความสามารถของคน องคกร 
เครือขาย ชุมชน เพ่ือใหมีความ
รอบรูในการดําเนินงาน เพิ่ม
กิ จ ก ร ร ม ท า ง ก า ย ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย ไดพัฒนากรอบการศักยภาพการ
สงเสริมกจิกรรมทางกาย โดยจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาศกัยภาพการ
สงเสริมกิจกรรมทางกาย ตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 
จํานวน 3 คร้ัง ในเดือนกันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2562 รวมกับภาคีที่
เก่ียวของ  
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มติขอ 3. ขอใหกระทรวงมหาดไทยโดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรูปแบบพิเศษ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และกระทรวงกลาโหม เปนหนวยงานหลัก รวมกับ 
องคกรวิชาชีพสถาปนิกและผังเมือง และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการดวยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและประชา
สังคม ดังตอไปน้ี 
3.1 วางหลักเกณฑหรือปรับปรุง

ระเบียบในการออกแบบและ
การใชพ้ืนที่ เสนทางการสัญจร
ทั้งในเมืองและชุมชน และพ้ืนที่
ส า ธ า รณะ ที่ เ อ้ื อ ต อ ก า รมี
กิ จกรรมทางกาย  และใหมี
มาตรการหรือขอตกลงในการใช
พื้นที่สาธารณะเพ่ือสง เส ริม
กิจกรรมทางกายของคนทุกกลุม
วัย 

     1) มีการวางหลักเกณฑหรือปรับปรุงระเบียบในการออกแบบและการใช
พ้ืนที่ เสนทางการสัญจรทัง้ในเมืองและชุมชน และพ้ืนที่สาธารณะ 

 สมาคมวิชาชีพ/เครือขายผังเมืองฯ เขาไปมีสวนรวมกับกรมโยธาธิการ 
ไดสรางมาตรฐานกําหนดพ้ืนที่ เช่ือมกับกองกิจกรรมทางกาย กรมอนามัย 
ออกแบบตัวอยาง เชน ถนนชุมชนบวกกับทางเทากี่ชองทาง ออกเมืองมีควรมีก่ี
ขนาด ตอคนจํานวนเทาไร, มีฟงชั่นพ้ืนที่วางกิจกรรมทางกายสัดสวนเทาไร 
ตัวอยางเชน กรุงเทพเกาะรัตนโกสิน สรางอาคาร 20 เปอรเซ็นต จะมีพ้ืนที่สีเขียว 
50 เปอรเซ็นต  

 โยธาและผังเมือง กฎหมายจํากัดเร่ืองผังเมือง ปจจุบันพยายามออกแบบ
ผังเฉพาะในระดับชุมชน ซึ่งปจจุบันกฎหมาย ทําใหออกผังเฉพาะไมคอยได ลง
รายละเอียดไมถึงทางเทา 

- ผังเมืองปจจุบันผลักดันผังเฉพาะ สามารถออกแบบในพ้ืนที่สาธารณะตางๆ 
ได ทั้งพ้ืนที่ออกกําลังกายสัญจร  

- อนาคต พรบ.ผังเมืองฉบับใหมผังเฉพาะ เปน พรบ. หรือปรับเปนกฎหมาย
ฉบับอ่ืนๆ   

 สันนิบาตเทศบาล ใหนักศึกษาทําวิจัย มีการทําภาษาเบลในการเดินทาง
สาธารณะ (รถไฟฟา) มีคูมือบาตรวิถีที่ UN รับรองแลว , มีสถาปนิกอาสาสมัคร
ออกแบบและใหทุนในการสรางสนามเด็กเลนใหเด็กแถบชายแดน, มีชุดความรู  

 อ ง ค ก ร ส ถ า ป นิ ก  แ ล ะ ส ถ า บั น ก า ร จั ด ก า ร ร ะ บ บ สุ ข ภ า พ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สจรส.ม.อ.) ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผน
และติดตามมติสมัชชา ประเด็น “การสงเสริมใหคนไทยทุกชวงวัยมีกิจกรรมทางกาย
เพ่ิมขึ้น ในมติขอที่ 3 วางหลักเกณฑหรือปรับปรุงระเบียบในการออกแบบการใช
พ้ืนที่ เสนทางการสัญจรทั้งในเมืองและชุมชน และพื้นที่สาธารณะ ที่เอ้ือตอการมี 
กิจกรรมทางกายของคนทุกกลุมวัยและ จัดสรรและจัดการพ้ืนที่ในการครอบครอง
ของแตละองคกรใหมีพื้นที่ที่เอื้อ ตอการมีกิจกรรมทางกายของคนทุกกลุมวัยใน
ชุมชนแนวทางการขับเคล่ือนงาน ดังน้ี (1) ทางองคกรวิชาชีพสถาปนิกและผังเมอืง
จัดทําคูมือฯ และมีตัวอยาง และใหทีมวิชาการมาชวยกันปรับใหไดรางที่ 1 (2) นํา
คูมือรางที่ 1 ไปแลกเปลี่ยนกับกับหนวยที่เก่ียวของ เชน กรมโยธา องคกรสถาปนิก 
เปนตน ชวยกันปรับอีกคร้ัง เพ่ือไดคูมือฉบับสมบูรณที่จะนําไปสรางความรวมมือกบั
หนวยงานตางๆ (3)  จากน้ันจัดเวทีสรางความรวมมือ แลวมาเซ็นความรวมมือใน
การนําคูมือฯ ไปใช โดยเชิญ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรูปแบบพิเศษ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และ
กระทรวงกลาโหม มารวมลงนาม (4)  ทางทีมทํางานจะนําคูมือหลักเกณฑ ไป
แลกเปลี่ยนกับทองถิ่น เพ่ือนําเน้ือหาในคูมือไปใชใหเกิดผลในพ้ืนที่จริง  
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2) มีการขับเคล่ือนใหมีมาตรการหรือขอตกลงในการใชพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือ
สงเสริมกิจกรรมทางกายของคนทุกกลุมวัย 

 องคกรสถาปนิก ผลักดันการแกกฎหมายเพ่ือสงเสริมกิจกรรมทางกาย 
เชน แกกฎหมายทางเดินเทามหาวิทยาลัยตางๆ วิทยานิพนธนักศึกษามีหลายเร่ือง
เปนตัวอยาง หลักวิชาการ ตัวอยางที่ชุมชนพุมเรียง จังหวัดสุราษฎรธานี ไดสราง
ความปลอดภัยในที่สาธารณะ ทําคูมือ สัญลักษณไฟ ฟุตบาทคนตาบอดเดินได มี
อาสาสมัครสถาปนิก ตัวอยางหนองหญาปลอง ออกแบบสนามเด็กเลนใหทุนเด็ก
เล็กๆ ตามชายแดน สนับสนุนปลูกผัก  โครงการแมไกออกไข  

 ปลัดกระทรวงคมนาคม ขับเคลื่อนเร่ืองเสนทางจราจรเสนทางจักรยาน 
สรางคูมือมาตรฐาน ทําเสนทางกรมทางหลวงชนบท 

 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีการขับเคล่ือน ดังน้ี  
- วัยเด็ก สงเสริมใหศูนยพัฒนาเด็กเล็กทองถิ่น ขับเคลื่อนการสงเสริมกิจกรรม

ทางกายเนนการเรียนรู ทักษะในเด็กเล็ก  
- วัยทํางาน จัดสรรงบประมาณใหไปสงเสริมการออกกําลังกายโดยมีครูผูนํา 
- วัยผูสูงอายุ มีการสงเสริมใหออกกําลังกายผานโรงเรียนผูสูงอายุ, เร่ืองการ

เบิกงบประมาณ มีการตั้งใหเบิกงบประมาณจากงบประมาณของสํานักงบประมาณ
สุขภาพแหงชาติ, สงเสริมกีฬามีการออกระเบียบใหรองรับ , อุดหนุนงบประมาณให
หนวยงานหรือกิจกรรมตางๆ ได นอกจากน้ันไดสงเสริมกีฬาสามารถจัดแขงขันกีฬา
ในพ้ืนที ่

 สํานักระบบราง กระทรวงคมนาคม จัดทําแผนการระบบรางของประเทศ
ไทย ในการจัดทํารถไฟฟา 10 เสนทาง ภายใน 10 ป ซึ่งจะเพ่ิมจํานวนผูเดินทาง
จาก 1 ลานคน เปน 3 ลานคน ซ่ึงจะเปนการสงเสริมการมีกิจกรรมทางกายดวยการ
เดินทาง รวมถึงการพัฒนามาตรการลดคาเดินทางจากรถไฟฟา ทั้งนี้  ไดรวม
ดําเนินการกับ คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ตาม
แผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573ในการพัฒนานโยบายการ
สงเสริมกิจกรรมทางกายรวมกัน 

 สถาบันการเดินและการจักรยานไทย ไดพัฒนาการเดินและปนจักรยาน
ในชีวิตประจําวัน กับภาคีเครือขายในพ้ืนที่ มากกวา 30 พ้ืนที่ทั่วประเทศ เพ่ือ
เปนตนแบบพัฒนาการเดินและปนจักรยานในชีวิตประจําวันของประเทศและขยาย
ผลไปพ้ืนที่อ่ืนตอไป 

 
3.2 จัดใหมีและจัดการพื้นที่ในการ

ครอบครองของแตละองคกรให
มีพ้ืนที่และสภาพแวดลอมที่เอ้ือ
และกระตุนตอการมีกิจกรรม
ทางกายของคนทุกกลุมวัยใน
ชุมชน 
 
 
 

 สํานักคณะกรรมการสขุภาพแหงชาติ (สช.) ไดจัดประชุมกลุมมติรวมกัน
ผานกลไกหลกัที่เกี่ยวของกบัองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหมีพ้ืนทีแ่ละ
สภาพแวดลอมทีเ่อ้ือและกระตุนตอการมีกิจกรรมทางกายของคนทุกกลุมวยัใน
ชุมชน เม่ือวนัที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสุขภาพแหงชาติ   
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มตขิอ 4. ขอใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กรมกิจการเดก็และเยาวชน กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว รวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษและหนวยงานอื่นที่เกีย่วของ มี
นโยบาย แผนงานและโครงการ เพ่ือสงเสริมใหสถาบันครอบครัวมีกิจกรรมทางกายรวมกันเพ่ิมมากขึ้น 

 มี น โ ย บ า ย  แ ผ น ง า น แ ล ะ
โครงการ เพ่ือสงเสริมใหสถาบัน
ครอบครัวมีกิจกรรมทางกาย
รวมกันเพ่ิมมากขึ้น 

 กรมกจิการสตรแีละครอบครวั มีนโยบายยุทธศาสตร ป 60-64 ทิศทาง
ในการพัฒนาสถาบันครอบครัวโดยแทรกกจิกรรมทางกายเขาไป โดยมีกลไกคอื
ศูนยพัฒนาครอบครัวในพ้ืนที่ โดยมีเรื่องกจิกรรมทางกายในครอบครัว ใหมี
บทบาทรวมกัน เนนการสรางสมัพันธภาพในครอบครัว ปจจุบันมีพื้นทีด่ําเนินการ
จํานวน 1,000 แหงทั่วประเทศ 

มติขอ 5. ขอใหกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานครและหนวยงานอ่ืนที่มีการจัดการศึกษา มีนโยบาย
และสนับสนุนงบประมาณใหสถานศึกษาทุกระดับ ทั้งที่เปนสถานศึกษาของรัฐและเอกชน จัดใหมีหลักสูตร กิจกรรมและสราง
เสริมสภาพแวดลอมและการดูแลความปลอดภัยที่เอื้อใหเกิดการมีกิจกรรมทางกายของบุคลากร นักเรียน นักศึกษาและชมุชน 

 มีนโยบายและสนบัสนุน
งบประมาณใหสถานศึกษาทุก
ระดับ ทั้งที่เปนสถานศึกษาของ
รัฐและเอกชน จัดใหมีหลักสตูร 
สรางเสริมสภาพแวดลอมและ
การดูแลความปลอดภัยที่เอื้อให
เกิดการมีกิจกรรมทางกายของ
บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
และชุมชน 

1) มีการขับเคล่ือนระดับนโยบาย 

 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ขับเคล่ือนนโยบาย Active 
children  และ fact sheet active children  โดยประชุมคณะอนุกรรมการ
พัฒนานโยบายการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย 
พ.ศ.2561-2573 จํานวน 2 คร้ัง ในเดอืนกรกฎาคม และกันยายน 2562 เพ่ือพัฒนา
นโยบายการสงเสริมกิจกรรมทางกาย รวมกับภาคีทีเ่กีย่วของ โดยหน่ึงในสาม
นโยบายที่จะนําเสนอคณะกรรมการบริหารการสงเสริมกิจกรรมทางกาย และ
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.
2561-2573 ไดแก นโยบาย Active children โดยไดจัดทําหนังสือสรุปนโยบาย 
และ fact sheet active children ตาม link 
http://dopah.anamai.moph.go.th/?p=2745และ
http://dopah.anamai.moph.go.th/?p=2723 
 
       2) การสนับสนุนงบประมาณใหสถานศกึษามีกจิกรรมทางกายของนักเรียน 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือขาย
โครงการสงเสริมนวัตกรรมการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ และสถาบัน
การจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สจรส.ม.อ.) ไดดําเนิน
พัฒนาโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกาย Active Play ในกลุมวัยเด็กทุกภูมิภาค
ในชวงป 2562 มีทั้งหมด 7 ภูมิภาค และทีมงานวิชาการ ไดแก  มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดนครศรีธรรมราช  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
อางทอง สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มีจํานวนโครงการเขารวมพัฒนาโครงการจํานวน 308 
โครงการ โดยไดตัวชี้วัดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังน้ี 1. คุณครูมีความรู
ความเขาใจเร่ืองกิจกรรมทางกาย ซึ่งสามารถความรูความเขาใจเร่ืองการสงเสริม
กิจกรรมทางกายไปสูการขยายผลในโรงเรียนตอไป 2. คุณครูมีความรูความเขาใจ
หลักการการเขียนโครงการ และมีทักษะการใชระบบออนไลนในการพัฒนาขอเสนอ
โครงการ ซ่ึงระบบเปนเคร่ืองมือที่ชวยสนับสนุนใหการเขียนโครงการมีคุณภาพ 
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(ขอมูลเพ่ิมเติม  https://www.pathailand.com) 
 

มตขิอ 6. ขอใหกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และภาคธุรกิจเอกชน 
กําหนดใหมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนใหสถานประกอบการ จัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมทีเ่อื้อใหเกิดการมีกิจกรรมทางกาย 
นําไปสูการปฏิบตัิอยางแทจริง พรอมทั้งสงเสริมบคุลากรในองคกร ใหมีกิจกรรมทางกายอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

 กําหนดใหมีนโยบายสงเสริม
สนับสนุนใหสถานประกอบการ 
จัดกิจกรรมและสภาพแวดลอม
ที่เอ้ือใหเกดิการมีกิจกรรมทาง
กาย นําไปสูการปฏบิตัิอยาง
แทจริง พรอมทั้งสงเสริม
บุคลากรในองคกร ใหมีกิจกรรม
ทางกายอยางตอเน่ืองและ
สมํ่าเสมอ 

1. การขับเคล่ือนระดับนโยบาย  

 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ขับเคล่ือนนโยบาย National 
step challenge โดยจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายการสงเสริม
กิจกรรมทางกาย ตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 จํานวน 2 
คร้ัง ในเดือนกรกฎาคม และกันยายน 2562 เพ่ือพัฒนานโยบายการสงเสริม
กิจกรรมทางกาย รวมกับภาคีที่เก่ียวของ โดยหน่ึงในสามนโยบายที่จะนําเสนอคณะ
กรรมการบริหารการสงเสริมกิจกรรมทางกาย และคณะกรรมการสงเสริมกิจกรรม
ทางกาย ตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.2561-2573 ไดแก นโยบาย 
National step challengeรายละเอยีดตามหนังสือสรุปนโยบาย และ fact sheet 
ตาม link http://dopah.anamai.moph.go.th/?p=2745และ
http://dopah.anamai.moph.go.th/?p=2723ซ่ึงไดผลักดันเปนนโยบายสําคัญ
ของรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข ดร. สาธิต ปตเุตชะในชื่อ โครงการทา
ไทย กาวไกลทันโรค และ 10 ลานครอบครัวไทย ออกกําลังกายเพ่ือสขุภาพ 

 สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมอุตสาหกรรมการผลิตรวมกับภาครัฐและเอกชน ขับเคล่ือนนโยบาย 
Sport Economy เพ่ือสรางสังคมสุขภาพแข็งแรงและสงเสริมธุรกิจที่เก่ียวของกับ 
active lifestyle ในสถานประกอบการตางๆ 

 สํานักคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ (สช.) มีการติดตามสุขภาพของ
พนักงาน, กฎหมายกําหนดใหสถานประกอบการตองมีการสงเสริมกิจกรรมทาง
กาย การขับเคลื่อนกับกระทรวงแรงงาน ในสถานประกอบการ กลุมประชุม
ผูบริหาร ตรวจทดสอบ กฎหมายทําใหสถานประกอบมีนโยบายที่เก่ียวของกับ
กิจกรรมทางกาย จัดโปรแกรมรณรงค สรางสังคมจักรยาน คานิยมสรางคานิยม  

 
      2) การสนับสนุนใหสถานที่ทํางานจัดกิจกรรมและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอ
การมีกิจกรรมทางกาย 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับ
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สจรส.ม.อ.) ได
พัฒนาพ้ืนที่ตนแบบดานกิจกรรมทางกาย เพ่ือสงเสริมสุขภาพของพนักงานการ
ไฟฟา สํานักงานการไฟฟา สวนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม ไดทําการศึกษาวิจัย
และขับเคลื่อนกิจกรรมทางกาย ดังน้ี 1) ทบทวนเอกสารและวิเคราะหสถานการณ
รวมกับเจาหนาที่ในองคกร พยาบาลในหนวยงาน และหัวหนาหนวยงาน 2) พัฒนา
โปรแกรมสงเสริมสุขภาพของพนักงานการไฟฟา 3) สงเสริมการใชโปรแกรมการ
สงเสริมสุขภาพของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 4) ดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative study) โดยทําการสนทนากลุม (Focus Group) 5) สรางเครือขาย
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การขับเคลื่อนโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพฯ 7) ขับเคลื่อนสูนโยบายระดับองคกร 
โดยองคกรการไฟฟาทั้ง 2 พ้ืนที่ฯ โดยใชเคร่ืองมือของสมัชชาสุขภาพในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย 
 

มตขิอ 7. ขอใหกระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรูปแบบพิเศษ สนับสนุนงบประมาณ และใหกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่ มแีผนงานและ
โครงการทีเ่ก่ียวของกบัการมีกิจกรรมทางกายของคนทุกกลุมวัยในชุมชนโดยสอดคลองกับแนวคดินโยบายเร่ืองแผนเดยีว 
(One Plan) ของกระทรวงมหาดไทย 

 ใหกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ มี
แผนงานและโครงการที่
เก่ียวของกับการมีกิจกรรมทาง
กายของคนทุกกลุมวัยในชมุชน
โดยสอดคลองกับแนวคดิ
นโยบายเร่ืองแผนเดยีว (One 
Plan) ของกระทรวงมหาดไทย 

 กระทรวงสาธารณสุข รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) สถาบันการ
จัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สจรส.ม.อ.) ไดพัฒนา
โครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสรางเสริมสุขภาวะระดับพ้ืนทีแ่ละพัฒนากลไก
สุขภาวะระดับพ้ืนท ีเพ่ือไปพัฒนาแผนและโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ใน
กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ 12 เขตทั่วประเทศ ผลดังน้ี  

1) ไดสรางกลไกคณะทํางาน (พ่ีเล้ียงกองทุน) 12 เขต ทั่วประเทศ เพื่อไป
ทําแผนกองทุนเร่ืองกิจกรรมทางกาย และพัฒนาโครงการกิจกรรมทางกายใน 270 
ตําบล 2) ไดวางแผนการทํางานของคณะทํางาน (พ่ีเลี้ยงกองทุน) ดังน้ี 1) ได
แผนปฏิบัติในพื้นที่ และการประสานการทํางานกับกองทุนตําบล  

2) พ่ีเลี้ยงลงพ้ืนที่พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุน ผูรับผิดชอบ
กองทุน และผูเสนอขอโครงการ โดยการพัฒนาศักยภาพนั้น พัฒนาในเร่ืองความรู
ความเขาใจเร่ืองการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ทักษะการใชเคร่ืองมือเว็บไซต 
https://localfund.happynetwork.org/  การจัดทําแผนกิจกรรมทางกายที่มี
คุณภาพ การพัฒนาขอเสนอโครงการที่มีคุณภาพ   

3) พ่ีเลี้ยงหนุนเสริม ติดตาม สนับสนุนใหกองทุนตําบลดําเนินการแผน
กิจกรรมทางกายและโครงการกิจกรรมทางกาย  

4) ไดแผนและโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายในกองทุนหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพ้ืนที่ มีจํานวนแผนงาน 671 แผนงาน  พัฒนา
โครงการจํานวน 1,342 โครงการ และโครงการติดตามจํานวน 3,349 โครงการ
(ขอมูล ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2562 https://localfund.happynetwork.org/) 

มตขิอ 8. ขอใหสถาบันวิจัยระบบสาธารณสขุ (สวรส.) เปนหนวยงานหลัก รวมกับหนวยงานวิชาการอ่ืนๆ ศึกษาความเปนไป
ไดในการใชมาตรการทางภาษแีละมาตรการทางการเงิน รวมถงึองคความรูอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการสงเสริมใหมีกิจกรรมทาง
กายเพิ่มขึ้น เพ่ือเสนอตอกระทรวงการคลังและหนวยงานที่เก่ียวของนําไปพิจารณาดําเนินการ โดยมุงเนนใหเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสดุ 

 ศึกษาความเปนไปไดในการใช
มาตรการทางภาษีและ
มาตรการทางการเงิน รวมถึง
องคความรูอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับ
การสงเสริมใหมีกิจกรรมทาง

 สถาบันวจิัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) กําลังดําเนินการหานักวจัิยศกึษา
มาตรการทางภาษแีละมาตรการทางการเงิน รวมถึงองคความรูอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วของกับ
การสงเสริมใหมีกิจกรรมทางกายเพ่ิมขึ้น 

 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ไดประสานคณะอนุกรรมการ
พัฒนานโยบายการสงเสริมกจิกรรมทางกาย เพ่ือศึกษานโยบายมาตรการทาง
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กายเพิ่มขึ้น เพ่ือเสนอตอ
กระทรวงการคลังและ
หนวยงานที่เก่ียวของนําไป
พิจารณาดําเนินการ โดยมุงเนน
ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสดุ 

ภาษีเพ่ือการสงเสริมกจิกรรมทางกาย โดยการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
นโยบายการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.
2561-2573 จํานวน 2 คร้ัง ในเดือนกรกฎาคม และกันยายน 2562 เพ่ือพัฒนา
นโยบายการสงเสริมกิจกรรมทางกาย รวมกับภาคีทีเ่กีย่วของ โดยหน่ึงในสาม
นโยบายที่จะนําเสนอคณะกรรมการบริหารการสงเสริมกิจกรรมทางกาย และ
คณะกรรมการสงเสริมกิจกรรมทางกาย ตามแผนการสงเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.
2561-2573 ไดแก นโยบายมาตรการทางภาษีเพ่ือการสงเสริมกิจกรรมทางกาย 
รายละเอียดตามหนังสือสรุปนโยบาย และ fact sheet ตาม link 
http://dopah.anamai.moph.go.th/?p=2745และ
http://dopah.anamai.moph.go.th/?p=2723 

 สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมกับ
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (สจรส.ม.อ.) 
และคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดศึกษาการสรางเกณฑ
ประเมินโครงการสงเสริมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมตอการสนับสนุนงบประมาณ 
และศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของโครงการสงเสริมการเพ่ิมกิจกรรมทาง
กายของคนไทย 

 

มตขิอ 9. ขอใหสํานักนายกรัฐมนตรีโดยกรมประชาสมัพันธ คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศนและกิจการ
โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) องคกรสือ่สารมวลชน และเครือขายสื่อชุมชนเปนแกนหลักรวมกบัเครือขายสื่ออื่นๆ ในการ
สื่อสารประชาสมัพันธเพื่อการเพ่ิมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยน่ิงของคนทุกกลุมวัย 

 การสื่อสารประชาสัมพันธเพ่ือ
การเพ่ิมกิจกรรมทางกายและ
ลดพฤตกิรรมเนือยนิ่งของคน
ทุกกลุมวยั 

 สํานักงานกองทุนสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ดําเนินการ
สื่อสารประชาสมัพันธเพื่อการเพ่ิมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมเนือยน่ิงของ
คนทุกกลุมวยั ผานทางสื่อโทรทศัน และสื่อออนไลน  

 เครือขายสื่อภาคใต จัดเผยแพรกิจกรรมทางกายในเวทีสรางสุขภาคใต 
เม่ือป 2561 

 ส่ือสังคมออนไลน ทุกคนเปนนักสื่อสารไดดวยตนเอง เชน การวิ่ง เมื่อกอน
มีไมถึงลานคน ปจจุบันเกิดกระแสสื่อสังคม เกิดนักวิ่งมากกวา 1.5 ลานคน ซึ่งเปน
กระแสตอเนื่องในเร่ืองการวิ่งในขณะน้ี  

 


