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บทคัดย่อ

	 แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	พ.ศ.	2561	-	2573	เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกที่ให้ความส�าคัญกับการมี
กจิกรรมทางกายของประชาชนไทย	แผนน้ีได้รบัการพฒันาผ่านกระบวนการการมส่ีวนร่วมจากภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องในปี	พ.ศ.	
2558	โดยกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนหลัก	กระบวนการพัฒนาแผนใช้ระยะเวลา	3	ปี	ก่อนได้รับการเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี	ในเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2561	บทความนี้ได้ศึกษากระบวนการพัฒนานโยบาย	ตั้งแต่การก�าหนดเป็นวาระ
นโยบายและการก�าหนดนโยบาย	จนถึงการรับรองนโยบาย	รวมทั้งเนื้อหาสาระด้านวิชาการของแผนและบริบทต่างๆ
	 บทเรยีนเชงินโยบายทีส่�าคญัจากการพฒันาแผนการส่งเสรมิกจิกรรมทางกายระดบัชาต	ิได้แก่	หน่ึง	การเรยีนรูห้ลักการ	
เป้าประสงค์เชงิยทุธศาสตร์	และกลไกการขบัเคลือ่นไปสู่การปฏิบตัขิองนโยบายการส่งเสรมิกจิกรรมทางกายระดบันานาชาติ	
เพื่อน�าไปสู่กรอบนโยบายระดับประเทศท่ีครอบคลุมและมีประสิทธิผล	สอง	การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ	ใน
กระบวนการพัฒนานโยบาย	เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของและการยอมรับนโยบาย	แม้จะใช้ระยะเวลานานขึ้น	และสุดท้าย	คือ
การเหน็ความส�าคญัของศกัยภาพของหน่วยงานภาครฐัส่วนกลาง	รวมถงึทกัษะการท�างานด้านนโยบายและยทุธศาสตร์ส�าหรบั
บุคลากรในการพัฒนานโยบาย	ที่ควรต้องมีการลงทุนในการวางแผนและพัฒนาบุคลากรอย่างเหมาะสม
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บทนำ�

ต ามค�านิยามขององค์การอนามัยโลก	กิจกรรมทาง
กาย	 คือ	การเคลื่อนไหวร่างกายตลอดท้ังวัน	ทั้ง

การท�างาน	การเดินทาง	และนันทนาการ	อันรวมถึงการ
ออกก�าลังกายและการเล่นกีฬา(1)	โดยข้อแนะน�าในการมี
กจิกรรมทางกายทีเ่พยีงพอ	คอื	ผูใ้หญ่	อาย	ุ18	ปีข้ึนไป	ควร
มกีจิกรรมทางกายระดบัปานกลาง	เชน่	การเดนิเรว็	การปัน่
จกัรยาน	อยา่งน้อยสปัดาห์ละ	150	นาที	หรอืควรมกีจิกรรม
ทางกายระดบัหนกั	เชน่	การวิง่	การขดุดนิ	การยกของหนกั	
อย่างน้อยสัปดาห์ละ	75	นาที	เด็ก	อายุ	6	-	17	ปี	ควรมี
กิจกรรมทางกายระดับปานกลางและหนัก	เช่น	การวิ่งเล่น	
อย่างน้อยวันละ	60	นาที(1) 
	 กจิกรรมทางกายทีไ่มเ่พยีงพอ	(insufficient	physical	
activity)	 เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับท่ีสี่ของการเสียชีวิตด้วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง	 (non-communicable	diseases:	
NCDs)	อันได้แก่	 โรคหลอดเลือดหัวใจ	 โรคหลอดเลือด
สมอง	เบาหวาน	มะเร็งเต้านม	และมะเร็งล�าไส้(2,3)	จาก
รายงานสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอใน
ระดับโลก	พบว่า	การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอก่อให้
เกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตปีละ	3.2	ล้านคนทั่วโลก(3) 

ร้อยละ	27	ของผู้ใหญ่	และร้อยละ	81	ของวัยรุ่น	(อายุ	11	
-	17	ปี)	มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ(4)	ส่วนการส�ารวจใน
ประเทศไทย	พบว่า	ร้อยละ	29	ของผู้ใหญ่	และร้อยละ	73	
ของเด็กและวัยรุ่น	(อายุ	6	-	17	ปี)	มีกิจกรรมทางกายไม่
เพียงพอ(5)

	 ในระดับโลก	ได้มีความพยายามในการลดปัญหาการ
มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ	ผ่านการพัฒนาและรับรอง
แผนยุทธศาสตร์โลกด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายใน
การประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่	 57	ปี	พ.ศ.	2547	
โดยทีป่ระชมุมมีติใหป้ระเทศสมาชกิพัฒนาแผนยทุธศาสตร์
กจิกรรมทางกายในประเทศตน	และการพฒันาและรบัรอง
แผนปฏบิตักิารการสง่เสรมิกจิกรรมทางกายโลก	พ.ศ.	2561	
-	2573(6)	ในการประชมุสมชัชาอนามยัโลก	ครัง้ที	่71	ปี	พ.ศ.	
2561	โดยทีป่ระชมุมมีตใิหป้ระเทศสมาชกิขบัเคลือ่นการสง่
เสริมกจิกรรมทางกายในประเทศตนอยา่งเปน็รูปธรรม	โดย
ตั้งเป้าหมายในการลดจ�านวนผู้มีกิจกรรมทางกายไม่เพียง
พอลงร้อยละ	15	ภายในปี	พ.ศ.	2573(7)

	 ประเทศไทยมีบทบาทเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายในระดับโลกในฐานะประเทศสมาชิกโดย
รับรองแผนยุทธศาสตร์โลกด้านการส่งเสริมกิจกรรมทาง

Abstract

	 Thailand	National	Physical	Activity	Plan	2018	-	2030,	the	first	national	strategy	addressing	insufficient	
physical	activity	of	Thai	people,	was	developed	through	a	cross-sectoral	cooperation	processes	in	2015,	
led	by	the	Department	of	Health,	Ministry	of	Public	Health.	The	development	process	took	three	years	
before	being	approved	by	the	Cabinet	in	August	2018.	This	article	reviewed	policy	process	since	agenda	
setting	and	policy	formulation	to	policy	adoption	as	well	as	policy	content	and	context.
	 Key	policy	lessons	were	drawn	from	the	development	of	the	national	plan.	First	was	the	identifi-
cation	of	principles,	strategic	objectives	and	implementing	mechanisms	of	existing	international	policies	
ensuring	a	comprehensive	and	effective	national	policy	framework.	Secondly,	the	engagement	of	all	
relevant	stakeholders	in	the	policy	process	increased	the	ownership	and	the	feasibility	of	policy	adoption	
despite	a	longer	process.	Lastly,	capacity	of	central	government	agency	and	policy	and	strategic	skills	of	
staffs	were	crucial	throughout	all	policy	processes.	There	should	be	more	investment	in	human	resource	
management	and	development.	

 Keywords: physical activity, plan, strategy,	lesson learnt
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กายในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกคร้ังที่	57	ปี	พ.ศ.	
2547	และมีส่วนส�าคัญในการผลักดันการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายในเวทโีลก	ตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2559	โดยเริม่จากการเปน็
เจา้ภาพในการประชมุคูข่นานเรือ่งการสง่เสรมิกจิกรรมทาง
กายระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก	ครั้งที่	69	ปี	
พ.ศ.	2559	(ภาพที่	1)	การผลักดันมติการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายในการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การ
อนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ครั้งที่	69	ปี	
พ.ศ.	2559	การเสนอวาระการสง่เสรมิกจิกรรมทางกาย	ใน
การประชุมคณะกรรมการบรหิารองคก์ารอนามยัโลก	ครัง้ที	่
140	ปี	พ.ศ.	2560	และการเสนอร่างมติรับรองแผนปฏิบัติ
การการสง่เสรมิกจิกรรมทางกายโลก	ในการประชมุสมชัชา
อนามัยโลก	ครั้งที่	71	ปี	พ.ศ.	2561(7)

	 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม	ควรจะต้อง
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน	ทั้งการท�างาน	การ
เดินทาง	นันทนาการ	และสอดรับกับบริบทของพ้ืนที่	ทั้ง
วัฒนธรรม	ประเพณี	สภาพร่างกายของประชาชน	ดังนั้น	
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายจึงต้องเน้นการสร้างสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย	ทั้งโครงสร้าง

กายภาพในสถานทีต่า่งๆ	และกจิกรรมทีมี่ความหลากหลาย
และเหมาะกับวิถีชีวิตของประชาชนแต่ละกลุ่ม ซึ่งต้องการ
การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ	ทั้งภาคสุขภาพ	แรงงาน	
ศึกษาธิการ	คมนาคม	ชุมชน	การออกแบบผังเมือง	และ
กีฬาและนันทนาการ	อย่างไรก็ตาม	ที่ผ่านมาประเทศไทย	
ยังเน้นการส่งเสริมการออกก�าลังกายและกีฬาเป็นหลัก	
ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ	หรือแผน
นันทนาการแห่งชาติ	 ท้ังท่ีเป็นเพียงมิติเดียวของกิจกรรม
ทางกาย	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	จึงร่วมกับภาค
สว่นทีเ่ก่ียวข้อง	ด�าเนนิการพฒันาแผนการสง่เสรมิกจิกรรม
ทางกาย	ในปี	พ.ศ.	2558	โดยผ่านกระบวนการทบทวน
เอกสารวิชาการและการสร้างการมีส่วนร่วม	จนได้เป็น
แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	พ.ศ.	2561	-	2573	และ
ไดร้บัการเหน็ชอบจากคณะรฐัมนตร	ีใหภ้าคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
น�าไปเป็นกรอบในการด�าเนินการส่งเสริมกจิกรรมทางกาย	
ในเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2561(8)	บทความนี้ท�าการศึกษา
รายละเอียดเนื้อหาสาระด้านวิชาการของแผนการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายฯ	เพื่อท�าความเข้าใจกรอบยุทธศาสตร์
การสง่เสรมิกจิกรรมทางกายของประเทศ	วา่มเีนือ้หาสาระ

ภาพที่	1 การประชมุคูข่นานเรือ่งการสง่เสรมิกจิกรรมทางกายระหวา่งการประชุมสมชัชาอนามยัโลก	ครัง้ที	่69	ป	ีพ.ศ.	2559	โดยกระทรวง
สาธารณสุขประเทศไทย	เป็นเจ้าภาพหลัก
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ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นใดบ้าง	มีกระบวนการในการพัฒนา
แผนฯ	อย่างไร	และได้รับบทเรียนอะไรบ้าง

เนื้อห�

ส�ระวชิ�ก�รของแผนก�รสง่เสรมิกจิกรรมท�งก�ย 

พ.ศ. 2561 - 2573(8)

	 วิสัยทัศน์ของแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ	คือ	
“ประชาชนมีวิถชีีวิตทีก่ระฉบักระเฉงดว้ยกจิกรรมทางกาย	
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม”	มีการก�าหนด	13	ตัวชี้
วัด	ภายใต้	3	ยุทธศาสตร์	ได้แก่	การส่งเสริมกิจกรรมทาง

กายในประชาชนทุกกลุ่มวัย	การส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย	และการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	 (ภาพท่ี	2)	ทั้งน้ี	
เนื้อหาของแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ	มีทั้งหมด	
5	บท	ดังนี้
	 บทที่	1	บทนำ�	ให้ความหมายของกิจกรรมทางกาย
ท่ีกว้างขวางกว่าการออกก�าลังกายท่ีคนไทยคุ้นเคย	 ช้ี
ประโยชนข์องกจิกรรมทางกายวา่เปน็การลงทุนอันทรงพลัง
ในด้านสุขภาพ	เศรษฐกิจ	สิ่งแวดล้อมและสังคม	รวมท้ังชี้
ใหเ้หน็ถงึความจ�าเปน็ในการมแีผนการส่งเสริมกจิกรรมทาง
กายของประเทศไทย	

Vision
To	promote	Thai	people	to	have	active	lifestyles	by	physical	activity	with	conducive	environments	and	supporting	
systems

Strategic objectives
1.	Thai	people	have	sufficient	physical	activity	(Active	People)
2.	The	environments	are	conducive	for	active	lifestyles	(Active	Places)
3.	Physical	activity	supporting	systems	are	developed	(Active	Supporting	Systems)

Goals to be achieved by 2030
1.	 Thai	people	have	sufficient	physical	activity
	 1.1	 95%	of	young	children	(aged	0–5	years)	have	normal	gross	motor	development
	 1.2	 40%	of	children	and	adolescents	(aged	6–17	years)	have	sufficient	physical	activity
	 1.3	 80%	of	adults	and	elderly	(aged	18	years	and	above)	have	sufficient	physical	activity
	 1.4	 Sedentary	behavior	of	people	aged	6	years	and	above	does	not	exceed	13	hours	per	day
2.	 The	environments	are	conducive	for	active	lifestyles
	 2.1	 All	schools	(early	child	centers,	kindergartens,	primary	schools,	secondary	schools,	universities)	promote	

physical	activity
	 2.2	 All	workplaces	promote	physical	activity
	 2.3	 All	health	facilities	promote	physical	activity
	 2.4	 All	communities	promote	physical	activity
3.	 Physical	activity	supporting	systems	are	developed
	 3.1	 Physical	activity	research	and	development	system	is	developed
	 3.2	 Physical	activity	monitoring	and	evaluation	system	is	developed
	 3.3	 Physical	activity	capacity	building	(to	relevant	agencies)	system	is	developed
	 3.4	 Physical	activity	communication	and	campaign	system	is	developed
	 3.5	 Physical	activity	policy	formulating	system	is	developed

ภาพที่	2 Thailand	2018-2030	National	Physical	Activity	Plan	 (วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	พ.ศ.	
2561-2573)(8)

445

Journal of Health Systems Research Vol. 13 No. 4 October-December 2019



446

	 บทที่	2	สถ�นก�รณ์	แนวโน้ม	และทิศท�งก�รส่ง
เสริมกิจกรรมท�งก�ย	แสดงสถานการณ์	แนวโน้ม	และ
ทิศทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับโลก	โดยสรุป
ตัวอย่างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายของ
องค์กรระดับโลก	2	หน่วยงาน	ได้แก่	องค์การอนามัยโลก
และองค์กรขับเคล่ือนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ
โลก	(International	Society	for	Physical	Activity	
and	Health:	ISPAH)	รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริม
กิจกรรมทางกายระดับนานาชาติ	 ได้แก่	สหรัฐอเมริกา	
แคนาดา	คอสตาริกา	ชิลี	เม็กซิโก	อาร์เจนตินา	เวเนซูเอลา 
นอร์เวย์	สเปน	ไอร์แลนด์	สกอตแลนด์	มาเลเซีย	สิงคโปร์	
มัลดีฟส์	และออสเตรเลีย	 ท่ีให้ความส�าคัญกับการจัดท�า
แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	โดยเนน้การสง่เสรมิกจิกรรม
ทางกายในประชาชนแตล่ะกลุม่วยั	การสรา้งสภาพแวดลอ้ม
ให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย	และการสร้างระบบ
สนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
	 ในบทนี้	ยังกล่าวถึงสถานการณ์	แนวโน้มและทิศทาง
การสง่เสรมิกจิกรรมทางกายในประเทศไทย	โดยสรปุการมี
กิจกรรมทางกายของประชาชนไทยในช่วงปี	พ.ศ.	2555	-	
2559	ว่า	ประชาชนไทยประมาณ	1	ใน	3	มีกิจกรรมทาง
กายไม่เพียงพอ	และเมื่อแยกตามกลุ่มอายุ	ก็พบว่า	กลุ่ม
วัยเรียน/วัยรุ่นมีกิจกรรมทางกายต่�าจนน่ากังวล	คือ	4	ใน	
5	มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ	นอกจากนี้	ยังได้ทบทวน
นโยบาย	บทบาท/ภารกิจและการด�าเนินการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายของหน่วยงานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย	การวิเคราะห์จุด
แข็ง	จุดอ่อน	โอกาสและอุปสรรค	(SWOT	analysis	และ	
TOWS	matrix)	ของการด�าเนินการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายของประเทศไทยท่ีผา่นมา	โดยมข้ีอเสนอแนะว่า	ในการ
สง่เสรมิกิจกรรมทางกายนัน้	ควรเนน้กลยทุธเ์ชงิรกุเป็นหลกั	
ดว้ยการพฒันาระบบสนบัสนนุการสง่เสรมิกิจกรรมทางกาย	
ไดแ้ก่	การพฒันาองคค์วามรู	้การสือ่สารใหค้วามรู	้และการ
พฒันาสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่การสง่เสรมิกจิกรรมทางกาย	
เชน่	การสนับสนุนการพฒันาองคก์รและชมุชนตน้แบบ	การ

สร้างและพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
	 บทท่ี	 3	 วิสัยทัศน์และเป้�ประสงค์ของก�รส่ง
เสริมกิจกรรมท�งก�ย	วิสัยทัศน์ของการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย	คือ	“ประชาชนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงด้วย
กิจกรรมทางกาย	ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม”	โดย
มีเป้าประสงค์	2	ข้อ	ได้แก่	1.	ประชาชนมีกิจกรรมทาง
กายเพียงพอ	และ	2.	ประเทศไทยมีการจัดสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย	และตัวชี้วัด	2	ข้อ ได้แก่	
1.	ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพียงพอ	ร้อยละ	75	และ	
2.	ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทยมีการจัด
กจิกรรมและสภาพแวดลอ้มทางกายภาพทีเ่กีย่วขอ้งกับการ
ผังเมืองและระบบขนส่งสาธารณะ	เพื่อสนับสนุนการสร้าง
โอกาสการมกีจิกรรมทางกายอยา่งเทา่เทยีม	เชน่	สนามเดก็
เล่น	ทางเท้า	พื้นที่ชุมชน
	 บทที่	 4	 ยุทธศ�สตร์ก�รส่งเสริมกิจกรรมท�ง
ก�ย	มีการแสดงวิสัยทัศน์การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	
เป้าประสงค์	และตัวชี้วัด/เป้าหมาย	กลยุทธ์	และหน่วย
งานรับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์	โดยมี	3	ยุทธศาสตร์	
ได้แก่	ยุทธศาสตร์ที่	1	การส่งเสริมกิจกรรมทางกายของ
ประชาชนในทุกกลุ่มวัย	มี	1	เป้าประสงค์	4	ตัวชี้วัด	และ	4	
กลยุทธ์	ยุทธศาสตร์ที่	2	การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการมีกิจกรรมทางกาย	มี	2	เป้าประสงค์	4	ตัวชี้วัด	และ	
3	กลยุทธ์	และยุทธศาสตร์ที่	3	การพัฒนาระบบสนับสนุน
การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	มี	5	เป้าประสงค์	5	ตัวชี้วัด	
และ	12	กลยุทธ์
	 บทที่	5	ก�รแปลงแผนไปสู่ก�รปฏิบัติ	ก�รติดต�ม
และก�รประเมนิผล	แสดงกลไกการขบัเคล่ือนแผนไปสูก่าร
ปฏิบัติ	โดยหน่วยงานทุกระดับ	ทั้งส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค
และส่วนทอ้งถ่ินจัดท�าแผนปฏบิติัการทีส่อดคล้องกบับริบท
ของตนเอง	และจัดตั้งคณะกรรมการการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย	เปน็กลไกระดบัประเทศท�าหนา้ทีก่�าหนดนโยบาย	
ทิศทาง	และสนับสนุน/ส่งเสริมการด�าเนินงาน	ตลอดจน
ก�ากับดูแล	ติดตามประเมินผลการด�าเนินงานตามแผน	
(ภาพที่	3)

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562



กระบวนก�รพัฒน�แผนก�รส่งเสริมกิจกรรมท�ง

ก�ย พ.ศ. 2561 - 2573(8)

	 การพัฒนาแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ	เริ่ม
ต้นในปี	พ.ศ.	2558	กรมอนามัย	 โดยกองกิจกรรมทาง
กายเพื่อสุขภาพ	กรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	ร่วม
มือกับส�านักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ	
ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	และ
เครือข่ายโรคไม่ติดต่อประเทศไทย	(Thai	NCD	Network)	
พฒันารา่งแผนยทุธศาสตรโ์ดยทบทวนสถานการณ	์เหตผุล	
ความจ�าเป็น	และข้อมูลพื้นฐานด้านกิจกรรมทางกายของ
ประเทศไทย	และจดัประชมุระดมความคดิเหน็ตอ่รา่งแผนฯ	
ในระหว่างภาคีเครือข่ายในเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2558	มี
ผู้เข้าร่วมประชุมจ�านวน	150	คน	จากภาครัฐ	ภาคเอกชน	

และภาคประชาสังคม	ที่ท�างานด้านสุขภาพ	การศึกษา	
แรงงาน	คมนาคม	และผงัเมอืง	จนไดว้สิยัทศัน	์พนัธกจิ	และ
เปา้หมายของแผนร่วมกนั	ภายใต้แนวคดิ	5x5x5	คอืการสง่
เสริมกิจกรรมทางกายให้ประชาชน	5	กลุ่มวัย	(เด็กปฐมวัย	
วัยเรียน	วัยรุ่น	วัยท�างาน	และวัยสูงอายุ)	5	สถานที่	(สถาน
ศึกษา	สถานที่ท�างาน	สถานบริการสาธารณสุข	คมนาคม
และผังเมือง	และชุมชน)	และ	5	ระบบสนับสนุน	(วิจัยและ
สร้างองคค์วามรู้	เฝ้าระวงั	พัฒนาศกัยภาพบคุลากร	สือ่สาร
รณรงค์	และพัฒนานโยบาย)	(ภาพที่	4)
	 ในปี	พ.ศ.	2559	มีการพัฒนาแผนอย่างต่อเนื่อง	
ผ่านโครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่ง
ชาติ	โดยการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	ด�าเนินการทบทวน

ภาพที่	3 กลไกการแปลงแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	พ.ศ.	2561-2573	ไปสู่การปฏิบัติ(8)
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วรรณกรรมและแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายระดับโลกและนานาชาติ	การทบทวนการด�าเนินการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศ	การจัดประชุมหารือ
ผู้เชี่ยวชาญต่อประเด็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	ระดม
ความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
กจิกรรมทางกายในประเดน็ตา่งๆ	เชน่	กระทรวงศกึษาธกิาร	
กระทรวงแรงงาน	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงการท่อง
เที่ยวและกีฬา	กระทรวงคมนาคม	กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ	มหาวิทยาลัย	ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกาย	
รวมจ�านวน	10	ครั้ง	ในเดือนมีนาคม-เมษายน	และท�าการ
วิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	และอุปสรรค	(SWOT	
analysis	และ	TOWS	matrix)	ของการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย	เพื่อน�าไปพิจารณาจัดท�ายุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
ของแผนต่อไป
	 ในเดือนกรกฎาคม	พ.ศ.	2560	มีการประชุมประชา
พจิารณ์เพ่ือรบัฟงัความคดิเหน็ของหนว่ยงานทีเ่ก่ียวขอ้งต่อ
รา่งแผนการสง่เสรมิกจิกรรมทางกายฯ	จ�านวน	1	คร้ัง	ซ่ึงมี

ผู้เข้าร่วมฯ	จ�านวน	220	คน	จากภาครัฐ	ภาคเอกชน	และ
ภาคประชาสังคม	ทีท่�างานดา้นสขุภาพ	การศกึษา	แรงงาน	
ชมุชน	คมนาคม	ผงัเมอืง	ทัง้จากส่วนกลางและสว่นภมูภิาค	
ในเดือนพฤศจิกายน	พ.ศ.	2560	โดยมสีาระส�าคญัทีไ่ดจ้าก
ประชาพิจารณ	์คอื	การปรับนยิามกจิกรรมทางกายใหเ้ขา้ใจ
ง่ายขึ้น	การเพิ่มเติมข้อมูลสถานการณ์กิจกรรมทางกายใน
กลุม่วยัและในสภาพแวดลอ้มแตล่ะพืน้ที	่การปรบัวสิยัทศัน	์
เปา้ประสงค	์และตัวชีว้ดัใหม้คีวามครอบคลุมและเหมาะสม
กับบริบทไทยมากขึ้น
	 ในเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2560	มีการประชุมคณะ
กรรมการพฒันารา่งแผนการสง่เสรมิกจิกรรมทางกายฯ	โดย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน	ซึ่งได้รับการแต่ง
ต้ังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	เพื่อพิจารณา
ร่างแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ	จากนั้นจึงน�าเสนอ
ร่างแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ	ต่อส�านักงานคณะ
กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อ
พิจารณาตามขัน้ตอนของการเสนอแผนระดับที	่3	ตอ่คณะ
รัฐมนตรีในเดือนมกราคม	พ.ศ.	2561	หลังจากนั้น	คณะ
รฐัมนตรไีดเ้หน็ชอบแผนการส่งเสรมิกจิกรรมทางกายฯ	ใน
เดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2561	โดยให้อ�านาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขด�าเนนิการต่อไป	นอกจากนี	้ยงัมีการ
แถลงข่าวเปิดตัวแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ	ร่วม
กันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข	กระทรวงศึกษาธิการ	
กระทรวงแรงงาน	กระทรวงมหาดไทย	และส�านักงาน
กองทุนสนับสนนุการสร้างเสริมสุขภาพ	เพ่ือเปน็การสือ่สาร
ต่อสาธารณะ	ในเดือนตุลาคม	พ.ศ.	2561	ก่อนน�าแผนการ
สง่เสรมิกจิกรรมทางกาย	พ.ศ.	2561	-	2563	ไปสูก่ารปฏบัิติ
ต่อไป	(ภาพที่	5)
	 ในภาพรวม	การน�าเสนอแผนการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายฯ	ต่อคณะรัฐมนตรี	เป็นการยกระดับการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายไปสู่การท�างานระดับชาติ	 เพื่อให้เกิด
ความรว่มมอืจากหนว่ยงานตา่งๆ	ในการน�าแผนการส่งเสรมิ
กิจกรรมทางกายฯ	ไปปฏิบัติ	กระบวนการพัฒนาและน�า
เสนอแผนการส่งเสริมกจิกรรมทางกายฯ	ใชเ้วลาเกอืบ	3	ปี	

ภาพที่	4 แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	5x5x5	(8)
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เนือ่งจากมีหลายขัน้ตอน	ตัง้แตก่ารพฒันาดา้นวชิาการเพือ่
รา่งแผน	การสรา้งการมสีว่นรว่ม	รวมถงึการเสนอผูบ้รหิาร
แตล่ะระดบัในกอง	กรม	และกระทรวง	โดยขัน้ตอนสดุทา้ย
ต้องน�าเสนอรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงพิจารณาเพื่อน�าเสนอ
ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ไปยังรองนายกรัฐมนตรีท่ี
ดูแลกระทรวงนั้นและนายกรัฐมนตรี	 เพื่อน�าเข้าพิจารณา
ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

วิจ�รณ์

	 จากการศึกษาการพัฒนาแผนการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายฯ	มีประเด็นการเรียนรู้สามประเด็นหลัก	ประเด็น
ที่หนึ่ง	คือ	 เนื้อหาสาระของแผนการส่งเสริมกิจกรรม 
ทางกายฯ	และการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ	ประเด็นที่สอง	
คอื	กระบวนการพฒันาแผนการสง่เสรมิกจิกรรมทางกายฯ	
และประเดน็ท่ีสาม	คอื	ความส�าคญัของศกัยภาพของหน่วย

ภาพที่	5	กระบวนก�รร่�งแผนก�รส่งเสริมกิจกรรมท�งก�ย	พ.ศ.	2561-2573(8)
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งานรัฐส่วนกลางและทักษะการท�างานด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของบุคลากร
	 ประเด็นท่ีหนึ่ง	ส�ระวิช�ก�รของแผนก�รส่งเสริม
กิจกรรมท�งก�ยฯ	และการน�าแผนไปสู่การปฏิบัติ
	 1.	การก�าหนดวิสัยทัศน์	 เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของแผนการสง่เสรมิกจิกรรมทางกายฯ(8)	มคีวามสอดคลอ้ง
กับแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลก	พ.ศ.	
2561	 -	2573(6)	ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีหลักการคิดไปใน
ทิศทางเดียวกัน	คือ	วิสัยทัศน์ต้องการเห็นประชาชนมี
ชีวิตที่กระฉับกระเฉงมากข้ึนเช่นเดียวกัน	แต่แผนการส่ง
เสรมิกิจกรรมทางกายฯ	มเีปา้หมายลดกจิกรรมทางกายไม่
เพยีงพอของประชากรมากกวา่แผนปฏบิตักิารการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายโลก	พ.ศ.	2561	-	2573	(ลดกิจกรรมทาง
กายไม่เพยีงพอรอ้ยละ	22	กบั	15	ตามล�าดบั)	และแผนการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ	มีเป้าหมายกลุ่มอายุครอบคลุม
มากกว่าคือตั้งแต่วัยเด็กปฐมวัยและวัยเด็กเป็นต้นไป	ใน
ขณะที่แผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลก	
พ.ศ.	2561	-	2573	มีเป้าหมายตั้งแต่วัยรุ่น	(อายุตั้งแต่	11	
ปีขึ้นไป)	นอกจากน้ี	แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ	
ยังเน้นเป้าหมายสภาพแวดล้อมที่เป็นสถานศึกษา	สถานที่
ท�างาน	สถานบริการสาธารณสุข	และชุมชนด้วย
	 แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ	มี	3	ยุทธศาสตร์	
แผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลก	พ.ศ.	
2561	-	2573	มี	4	ยุทธศาสตร์	แต่ยุทธศาสตร์ทั้งสองแผน
สามารถจัดกลุ่มเข้าด้วยกันได้	 เช่น	ยุทธศาสตร์ท่ี	2	การ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการมีกิจกรรมทางกาย	
ของแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ	สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่	2	สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้ชีวิต
ท่ีกระฉับกระเฉง	(create	active	environments) และ
ยุทธศาสตร์ที่	3	สร้างประชาชนที่กระฉับกระเฉง	(create	
active	people) ของแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายโลก	พ.ศ.	2561	 -	2573	ที่มุ่งส่งเสริมสภาพ
แวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย	ทั้งสถานศึกษา	
สถานท่ีท�างาน	สถานบริการสาธารณสุข	และชุมชน	เช่น

เดียวกัน	นอกจากนี้	ทั้งสองแผน	ยังให้ความส�าคัญกับการ
พฒันาระบบสนับสนนุการสง่เสรมิกจิกรรมทางกายในดา้น
นโยบาย	การขับเคลื่อน	การวิจัยและพัฒนา	ระบบข้อมูล	
การสื่อสาร	การพัฒนาบุคลากร	เช่นเดียวกัน	ดังจะเห็นได้
จากยทุธศาสตรท์ี	่3	การพฒันาระบบสนบัสนนุการสง่เสรมิ
กิจกรรมทางกายของแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ	
และยุทธศาสตร์ท่ี	4	สร้างระบบสนับสนุนการใช้ชีวิตที่
กระฉบักระเฉง	(create	active	systems) ของแผนปฏบัิติ
การการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลก	พ.ศ.	2561	-	2573 
(ตารางที่	1)
 2.	การสง่เสรมิกจิกรรมทางกายตอ้งอาศยัการท�างาน
ร่วมกันจากหลากหลายภาคส่วนที่เก่ียวข้อง	เช่น	ภาคการ
ศึกษา	การท�างาน	การคมนาคม	การบริหารจัดการเมือง	
การกีฬา	การออกก�าลังกาย	นันทนาการ	การท่องเที่ยว	
และชุมชน	กลไกระดับชาติท่ีรับผิดชอบในการบริหาร
จัดการและขับเคล่ือนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ	
คือคณะกรรมการ	2	คณะ	ได้แก่	คณะกรรมการส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย	และคณะกรรมการบริหารแผนการส่ง
เสรมิกจิกรรมทางกาย(8)	ซ่ึงมอีงคป์ระกอบเปน็ผู้แทนหน่วย
งานท่ีเกี่ยวข้อง	 ท้ังภาครัฐ	ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม	เป็นกลไกท่ีมีความจ�าเป็น	ที่จะท�าให้เกิดนโยบาย
ระดับประเทศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	เกิดการ
สั่งการ	ประสานงานและก�ากับติดตาม	ในระดับส่วนกลาง	
ส่วนภูมิภาคและพื้นที่	 เพื่อให้เกิดการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายใหก้บัประชาชนอยา่งทัว่ถงึ	โดยท่ีทกุภาคสว่นในสงัคม
มสีว่นรว่มในการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่กจิกรรมทาง
กาย	(ภาพที่	3)
	 คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	เป็นกลไก
ท่ีท�าหน้าท่ีก�าหนดนโยบายและแนวทางการด�าเนินการตาม
แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ	ประกอบด้วยปลัดกระทรวง
สาธารณสขุ	และอธบิดจีากกระทรวงตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	โดย
มีอธิบดีกรมอนามัยเป็นเลขานุการ	 ส่วนคณะกรรมการ
บริหารแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	เป็นกลไกที่ท�า
หน้าท่ีบริหารงานและก�ากับติดตามการด�าเนินงานตาม
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ตารางที่	1	 ความสอดคล้องของแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	พ.ศ.	2561-2573	กับแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลก	
พ.ศ.	2561-2573

	 แผนก�รส่งเสริม	 แผนปฏิบัติก�รก�รส่งเสริม	
			หัวข้อ	 กิจกรรมท�งก�ย	 กิจกรรมท�งก�ยโลก	 คว�มสอดคล้อง
	 พ.ศ.	2561-2573(8)	 พ.ศ.	2561-2573(6)	

วิสัยทัศน ์   

เป้�ประสงค ์

 

ยุทธศ�สตร์

ประชาชนมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงด้วย
กิจกรรมทางกาย	ภายใต้สภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม

1.	ประชาชนมกีจิกรรมทางกายเพยีงพอ	รอ้ย
ละ	75	

2.	ทุ กอ ง ค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น ใน
ประเทศไทย	มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย

ยทุธศ�สตรท์ี	่1	การสง่เสรมิกจิกรรมทางกาย
ประชาชนทุกกลุ่มวัย	
 l	กลยุทธ์ที่	 1	 พัฒนาองค์ความรู้วิจัยการ

มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะ
สม	ส�าหรับประชาชนแต่ละกลุ่ม	

 l	กลยุทธ์ที่	 2	พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในหน่วยงานของพื้นที่ให้มีการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายต่อประชาชน	

 l	กลยุทธ์ที่ 	 3	 สื่อสารให้ความรู้เร่ือง
กิจกรรมทางกายผ่านช่องทางต่างๆ	

 l	กลยุทธ์ที่ 	 4 	 พัฒนากฎหมายและ
มาตรฐาน 	 กิจกรรมทางกายของ
ประชาชน

ยุทธศ�สตร์ที่	2	การส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย	
 l	กลยุทธ์ท่ี	 1	พัฒนาองค์ความรู้การส่ง

เสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา	
สถานที่ท�างาน	สถานบริการสาธารณสุข	
และชุมชน	

 l	กลยุทธ์ที่	2	พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
องคก์รและชมุชน	และสือ่สารความรูก้าร

ประชาชนกระฉับกระเฉงมากข้ึน	 เพื่อโลกที่
สุขภาพดีขึ้น

ลดกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอในวัยรุ่นและ
ผู้ใหญ่ลงร้อยละ	15

ยุทธศ�สตร์ที่	 1	 สร้างสังคมกระฉับกระเฉง	
(create	active	society)
 l	กลยุทธ์ที่	 1	 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การมี

กิจกรรมทางกายในสังคมในวงกว้าง
 l	กลยุทธ์ที่	 2	สร้างความรับรู้ประโยชน์ของ

กิจกรรมทางกายทั้งสุขภาพ	เศรษฐกิจ	สิ่ง
แวดล้อม	สังคม

 l	กลยทุธท่ี์	3	จดักจิกรรมมวลชนดา้นกจิกรรม
ทางกาย

 l	กลยุทธ์ที่	 4	พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

ยุทธศ�สตร์ท่ี	2	สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉง	 (create	active	
environments)
 l	กลยุทธ์ที่	 1	บูรณาการนโยบายคมนาคม

และผังเมือง
 l	กลยุทธ์ท่ี	 2	พัฒนาโครงข่ายทางเดินและ

ทางจักรยาน
 l	กลยุทธ์ที่	 3	สร้างความเข้มแข็งด้านความ

ต้ อ ง ก า ร เ ห็ นป ร ะช าชนมี ชี วิ ต ที่
กระฉับกระเฉงมากขึ้นเช่นเดียวกัน

แผนประเทศต้ังเป้าหมายลดกิจกรรม
ทางกายไม่ เพียงพอของประชากร
มากกว่าแผนโลก	พ.ศ.	 2561-2573	
(ร้อยละ	22	กับ	15)	และแผนประเทศ
ตั้ ง เป้ าหมายกลุ่ มอายุครอบคลุม
มากกว่าคือต้ังแต่ทารก	 ในขณะที่
แผนโลกต้ังเป้าในเด็กอายุ	11	ปีข้ึนไป	
นอกจากนีแ้ผนประเทศยงัตัง้เปา้สภาพ
แวดล้อมที่ชุมชนด้วย

สร้างการรับรู้ต่อประชาชนและสังคม
ในเร่ืองกิจกรรมทางกาย	สร้างโอกาส
ใหป้ระชาชนมกีจิกรรมทางกายมากขึน้
ผ่านกลยุทธ์ต่างๆ	เช่นเดียวกัน

ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมี
กจิกรรมทางกาย	ทัง้สถานศกึษา	สถาน
ทีท่�างาน	สถานบรกิารสาธารณสขุ	และ
ชุมชน	เช่นเดียวกัน
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ตารางที่	1	(ต่อ)	ความสอดคล้องของแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	พ.ศ.	2561-2573	กับแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
โลก	พ.ศ.	2561-2573

	 แผนก�รส่งเสริม	 แผนปฏิบัติก�รก�รส่งเสริม	
		หัวข้อ	 กิจกรรมท�งก�ย	 กิจกรรมท�งก�ยโลก	 คว�มสอดคล้อง
	 พ.ศ.	2561-2573(8)	 พ.ศ.	2561-2573(6)

ส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้ผู้บริหาร	เจ้า
หน้าที่	ประชาชน	

 l	กลยุทธ์ที่ 	 3 	 พัฒนากฎหมายและ
มาตรฐาน	 องค์กรและชุมชนส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย

ยุทธศ�สตร์ที่	 3	การพัฒนาระบบสนับสนุน
การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
 l	กลยุทธ์ที่	 1	พัฒนาระบบสนับสนุนการ

สร้างองค์ความรู้และวิจัยกิจกรรมทาง
กาย

 l	กลยุทธ์ที่	 2	พัฒนาระบบสนับสนุนการ
เฝ้าระวังการมีกิจกรรมทางกาย

 l	กลยุทธ์ที่	 3	พัฒนาระบบสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมทางกาย

 l	กลยุทธ์ที่	 4	พัฒนาระบบสนับสนุนการ
สื่อสารรณรงค์กิจกรรมทางกาย

 l	กลยุทธ์ที่	 5	 พัฒนานโยบายส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย

ปลอดภัยทางถนน
 l	กลยทุธท่ี์	4	เพิม่การเข้าถงึสถานท่ีสาธารณะ

โล่งแจ้ง
 l	กลยุทธ์ที่ 	 5	 พัฒนานโยบายอาคารที่

กระฉับกระเฉง

ยทุธศ�สตรท่ี์	3	สรา้งประชาชนทีก่ระฉบักระเฉง	
(create	active	people)
 l	กลยทุธ์ที	่1	เพิม่การเรยีนพลศกึษาและการ

ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน
 l	กลยุทธ์ที่	2	บูรณาการกิจกรรมทางกายใน

ระบบบริการสาธารณสุขและสังคม
 l	กลยุทธ์ที่	 3	จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรม

ทางกายระหว่างภาคส่วนต่างๆ
 l	กลยทุธท์ี	่4	เพิม่การเขา้ถึงกจิกรรมทางกาย

ในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนปลาย
 l	กลยุทธ์ที่	 5	 จัดความส�าคัญให้โครงการ

ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประชากรที่มี
กิจกรรมทางกายน้อย

 l	กลยทุธท์ี	่6	ด�าเนนิการสง่เสรมิกจิกรรมทาง
กายในชุมชน

ยุทธศ�สตรท์ี	่4	สรา้งระบบสนบัสนนุการใชช้วิีต
ที่กระฉับกระเฉง	(create	active	systems)
 l	กลยุทธ์ที่	1	สร้างความเข้มแข็งในนโยบาย	

ภาวะผู้น�า	และการอภิบาลระบบส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย

 l	กลยทุธ์ที	่2	พฒันาระบบขอ้มูลกจิกรรมทาง
กาย

 l	กลยทุธท์ี	่3	สรา้งองค์ความรูว้จิยัและพฒันา
 l	กลยุทธ์ท่ี	 4	ขยายการขับเคลื่อนส่งเสริม

กิจกรรมทางกาย
 l	กลยุทธ์ที่	5	พัฒนานวัตกรรมและกลไกการ

เงินเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

พัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายในประเด็นนโยบาย	
การขับเคลื่อน	วิจัยและพัฒนา	ระบบ
ข้อมูล	 การส่ือสาร	 พัฒนาบุคลากร	
เช่นเดียวกัน
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แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ	ประกอบด้วย	อธิบดีกรม
อนามัย	ผู้อ�านวยการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	
ภาคเอกชน	และภาคประชาชน		โดยรองอธบิดกีรมอนามยั	
เป็นเลขานุการ	และผู้อ�านวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพเป็นผู้ช่วยเลขานุการ(8)

	 โดยคาดหวังว่ากลไกระดับชาติที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรม 
ทางกายฯ	ทั้ง	2	คณะนี้	ซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	จะช่วยท�าให้
เกดิการบรูณาการการท�างานของหนว่ยงานสว่นกลาง	และ
ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในพื้นที่ได้	นอกจาก
นี	้การวางต�าแหนง่และบทบาทใหก้ระทรวงสาธารณสขุ	อนั
มีหน่วยงานที่ท�าหน้าที่หลักด้านการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กาย	เช่น	กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	กรมอนามัย	
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคล่ือน	ประสานงาน	ด�าเนิน
การ	 ช้ีแจงสาระส�าคัญ	สนับสนุนองค์ความรู้	สร้างความ
เข้าใจ	และให้ค�าแนะน�าแก่หน่วยงานต่างๆ	ในส่วนกลาง	
ส่วนภูมิภาค	และในระดับพื้นที่	เพื่อให้บูรณาการเรื่องการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโครงการตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน	ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ	น่า
จะสามารถท�าให้เกิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงและเป็นจริงในทางปฏิบัติ
ได	้ซึง่เปน็ก้าวตอ่ไปทีท่า้ทายของแผนการสง่เสรมิกจิกรรม
ทางกายฯ
	 ประเดน็ทีส่อง	กระบวนก�รพัฒน�แผนก�รสง่เสรมิ
กิจกรรมท�งก�ยฯ	(ภาพที่	5)
	 1.	 หลักการจัดท�าแผนโดย	Hertnen	และ	Gun-
ning-Schepers(9)	ได้ระบุไว้ว่าจ�าเป็นต้องสร้างการมีส่วน
ร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	เร่ิมจากการสร้างเป้าหมาย
ร่วมกัน	และการชี้ให้เห็นประโยชน์ร่วมกันของการส่งเสริม
กจิกรรมทางกาย(9,10)	เชน่	การสง่เสรมิการเดนิทางดว้ยการ
เดิน	ปั่นจักรยาน	หรือขนส่งมวลชน	นอกจากให้ประโยชน์
ด้านสุขภาพแล้ว	ยังให้ประโยชน์ในด้านการลดการจราจร
ที่ติดขัด	การลดมลพิษทางอากาศ	การลดระยะเวลาที่สูญ

เสียจากการเดินทาง	นอกจากนี้	การส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายในการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย	หรือการท่องเที่ยวเชิง
กีฬา	ยังเป็นการจูงใจนักท่องเท่ียวกลุ่มใหม่	และสร้างราย
ได้เข้าประเทศอีกด้วย	หรือการส่งเสริมให้ประชาชนทุก
กลุ่มวัยออกจากบ้านมาท�ากิจกรรมร่วมกัน	เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างวัย	ที่อาจลดปัญหาต่างๆ	ในสังคม 
ได้(11-13)	การสร้างความตระหนักต่อการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย	 เริ่มต้นจากการกระตุ้นให้ทราบถึงปัญหาและ
ชักชวนให้เตรียมหามาตรการรองรับไว้ล่วงหน้า	ร่วมกัน
ก�าหนดทิศทางให้ตรงกันระหว่างองค์กรภาคีและทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งในกระบวนการพัฒนาแผนการส่งเสริม
กจิกรรมทางกายฯ	ไดใ้หค้วามส�าคญักบัการสร้างการมสีว่น
ร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	แผนที่ได้มาจึงมาจากความ
ร่วมมือและผ่านการพิจารณาจากมุมมองของทุกภาคส่วน	
และจากความรู้สึกเป็นเจ้าของแผนร่วมกัน	อันจะส่งผลต่อ
การน�าไปสู่การปฏิบัติต่อไป
	 นอกจากนี้	การเรียนรู้ระหว่างกระบวนการพัฒนา
แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ	ที่มีกิจกรรมอย่างต่อ
เนื่อง	ท�าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
ต่างๆ	จนเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายในระยะต่อมา
	 2.	 กระบวนการน�าเสนอแผนการส่งเสริมกิจกรรม 
ทางกายฯ	การเดินเร่ืองด้วยหนังสือจากกองกิจกรรม 
ทางกายเพื่อสุขภาพไปถึงคณะรัฐมนตรี	ต้องผ่านการ
พิจารณาของผู้บริหารหลายระดับ	(ตัวอย่างเช่น	กลุ่มงาน
ในกองกิจกรรมทางกาย	gหัวหน้ากลุ่มงานกองกิจกรรม
ทางกาย	g	 ผู้อ�านวยการกองกิจกรรมทางกาย	g	ส�านัก
เลขานุการกรมอนามัย	g 	อธิบดีกรมอนามัย	g 	ปลัด
กระทรวงสาธารณสุข	g	ส�านักรัฐมนตรี	g	 เลขานุการ
รัฐมนตรี	g 	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	g 
ส�านักงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ	g	ส�านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	g	รองนายก
รัฐมนตรี	g	คณะรัฐมนตรี)	ในแต่ละข้ันตอนมกีารพจิารณา
และแก้ไขหนังสือ	ท�าให้ท้ังกระบวนการต้องใช้เวลานาน	
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(ภาพที	่6)	ทัง้น้ี	วธิทีีจ่ะชว่ยลดภาระงานและระยะเวลา	คอื	
การสรา้งปฏสิมัพนัธก์บัเลขานุการของผูบ้รหิารแต่ละระดบั	
เพือ่ให้เกดิความราบรืน่และรวดเรว็ในการประสานและปรบั
แก้เอกสาร	รวมถึงการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ	เช่น	
การสื่อสารเบื้องต้นทางอีเมล	หรือไลน์	
	 ทั้งนี้	ระหว่างการรอการด�าเนินงานในแต่ละขั้นตอน	
ทีมพัฒนาแผนได้ด�าเนินกิจกรรมอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องคู่ขนาน
ไปด้วย	เชน่	การพฒันาแผนปฏบัิติการการสง่เสรมิกจิกรรม
ทางกาย	พ.ศ. 2561	 - 2563	ในช่วงเดือนพฤษภาคม-
กรกฎาคม	พ.ศ.	2561	ระหวา่งรอการพจิารณารา่งแผนการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ	 ในขั้นตอนการน�าเสนอต่อ
ส�านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่
ชาติ	ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	และคณะรัฐมนตรี	ซึ่ง

ใช้ระยะเวลาถึง	8	เดือน
	 ประเดน็ทีส่�ม	คว�มสำ�คญัของศกัยภ�พของหนว่ย
ง�นรัฐส่วนกล�งและทักษะก�รทำ�ง�นด้�นนโยบ�ยและ
ยุทธศ�สตร์ของบุคล�กร
 กระบวนการพฒันาแผนการสง่เสรมิกจิกรรมทางกายฯ 
ต้องอาศัยศักยภาพของหน่วยงานรัฐส่วนกลางในเชิง
ทรพัยากร	โดยเฉพาะงบประมาณและบคุลากร	จะเหน็ไดว้า่	
ที่ผ่านมานั้น	กระบวนการพัฒนาแผนการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายฯ	ต้องใช้ระยะเวลานานถึงเกือบ	3	ปี	ก่อนจะได้
รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	ทั้งเนื่องจากการขาดงบ
ประมาณในการด�าเนนิงานจากหนว่ยงานภาครฐัสว่นกลาง	
ท�าใหต้อ้งมกีารแสวงหางบประมาณจากหนว่ยงานอืน่	เชน่	
ส�านกังานกองทุนสนับสนนุการสรา้งเสรมิสขุภาพ	ซึง่ในดา้น

ภาพที่	6 ตัวอย่างหนังสือราชการจากกลุ่มงานในกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

	ร่างหนังสือจากกลุ่มงานในกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	 หนังสือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม
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บวก	นบัวา่เป็นการสรา้งความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานทีม่ี
เปา้หมายเดียวกนั	และเกดิความเปน็เจา้ของ	สว่นในดา้นลบ	 
เป็นการเพิ่มระยะเวลาและขั้นตอนการพัฒนานโยบาย
ท�าให้ล่าช้ามากขึ้น
	 ในด้านบุคลากรที่เป็นแกนหลัก	โดยเฉพาะบุคลากร
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ	กรมอนามัย	ทักษะการ
ท�างานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์มีความจ�าเป็นในการ
ด�าเนินการพัฒนาแผนระดับชาติ	ที่ต้องการทักษะทั้งด้าน
วิชาการในการทบทวนสถานการณ์จากเอกสารต่างๆ	ที่
เกี่ยวข้อง	การวิเคราะห์และเขียนแผนให้มีความสอดคล้อง
และตอบโจทย์สถานการณ์	การประสานการท�างานและ
สร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ	ให้เห็นความส�าคัญ
ของการพฒันาแผนสง่เสริมกจิกรรมทางกาย	การสรา้งเครือ
ขา่ยเพือ่ประสานขอ้มลู	การขับเคลือ่นและการตดิตาม	การ
ประสานผูบ้รหิารในการผลกัดนันโยบายและสนบัสนนุการ
พฒันาแผนใหส้�าเรจ็	ดงันัน้	การสรรหาบคุลากรทีเ่หมาะสม	
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร	และการธ�ารงบุคลากรไว้
ในระบบด้วยการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน	จึงเป็น
สิ่งส�าคัญ

สรุป

	 การพัฒนาแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย	พ.ศ.	
2561	-	2573	ไดใ้หบ้ทเรยีนทีม่ปีระโยชนอ์ยา่งนอ้ยสามบท
เรียน	คือ	บทเรียนที่หนึ่ง	การเรียนรู้หลักการ	เป้าประสงค์
เชงิยทุธศาสตร	์และกลไกการขับเคลือ่นไปสูก่ารปฏบิติัของ
นโยบายการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับนานาชาติ	บท
เรียนที่สอง	การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ	ใน
กระบวนการพัฒนานโยบาย	เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของ
และการยอมรับนโยบาย	แม้จะต้องใช้ระยะเวลานานขึ้น	
และบทเรียนที่สาม	การเห็นความส�าคัญของศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง	รวมถึงทักษะการท�างานด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์ส�าหรับบุคลากรในการพัฒนา
นโยบาย	ที่ควรต้องมีการลงทุนในการวางแผนและพัฒนา
บุคลากร

กิตติกรรมประก�ศ
	 ขอขอบคุณส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพที่ให้ทุนสนับสนุนการด�าเนินโครงการพัฒนา
แผนการสง่เสรมิกจิกรรมทางกายฯ	ในครัง้นี	้และขอขอบคณุ 
ศ.คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล	สกลสัตยาทร	 
นายแพทย์สมศักด์ิ	ชุณหรัศมิ์	นายแพทย์วชิระ	เพ็งจันทร์	
ผศ.ดร.ทันตแพทย์สุปรีดา	อดุลยานนท์	รศ.ดร.วิลาสินี	 
อดุลยานนท์	นายแพทย์ไพโรจน์	เสาน่วม	คุณนิรมล	ราศรี 
คุณอรณา	จันทรศิริ	แพทย์หญิงชมพูนุท	โตโพธิ์ไทย	และ
คุณวิภาดา	 เอ่ียมแย้ม	ส�าหรับการสนับสนุนการพัฒนา
แผนการสง่เสรมิกจิกรรมทางกายฯ	อยา่งดมีาโดยตลอด	และ
ขอขอบคุณ	ดร.ภญ.อรทัย	วลีวงศ์	ส�าหรับแนวคิดในการ
อภิปรายและปรับแก้ไขเน้ือหาบทความ	และ	Ms.Aniqa	
Islam	Marshall	ส�าหรับการตรวจสอบภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง	ทั้งนี้	ผลการศึกษาเกิดจากการวิเคราะห์และความ
เห็นอย่างอิสระของทีมผู้วิจัย	โดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ทุน
แต่อย่างใด
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