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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 identification 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

ต

บทนำ�

ร้อยละ 27 ของผู้ใหญ่ และร้อยละ 81 ของวัยรุ่น (อายุ 11
- 17 ปี) มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ(4) ส่วนการสำ�รวจใน
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
โดยทีป่ ระชุมมีมติให้ประเทศสมาชิกพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
กิจกรรมทางกายในประเทศตน และการพัฒนาและรับรอง
แผนปฏิบตั กิ ารการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลก พ.ศ. 2561
- 2573(6) ในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครัง้ ที่ 71 ปี พ.ศ.
2561 โดยทีป่ ระชุมมีมติให้ประเทศสมาชิกขับเคลือ่ นการส่ง
เสริมกิจกรรมทางกายในประเทศตนอย่างเป็นรูปธรรม โดย
ตั้งเป้าหมายในการลดจำ�นวนผู้มีกิจกรรมทางกายไม่เพียง
พอลงร้อยละ 15 ภายในปี พ.ศ. 2573(7)
ประเทศไทยมี บ ทบาทเกี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกายในระดับโลกในฐานะประเทศสมาชิกโดย
รับรองแผนยุทธศาสตร์โลกด้านการส่งเสริมกิจกรรมทาง

ามคำ�นิยามขององค์การอนามัยโลก กิจกรรมทาง
กาย คือ การเคลื่อนไหวร่างกายตลอดทั้งวัน ทั้ง
การทำ�งาน การเดินทาง และนันทนาการ อันรวมถึงการ
ออกกำ�ลังกายและการเล่นกีฬา(1) โดยข้อแนะนำ�ในการมี
กิจกรรมทางกายทีเ่ พียงพอ คือ ผูใ้ หญ่ อายุ 18 ปีขนึ้ ไป ควร
มีกจิ กรรมทางกายระดับปานกลาง เช่น การเดินเร็ว การปัน่
จักรยาน อย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที หรือควรมีกจิ กรรม
ทางกายระดับหนัก เช่น การวิง่ การขุดดิน การยกของหนัก
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 75 นาที เด็ก อายุ 6 - 17 ปี ควรมี
กิจกรรมทางกายระดับปานกลางและหนัก เช่น การวิ่งเล่น
อย่างน้อยวันละ 60 นาที(1)
กิจกรรมทางกายทีไ่ ม่เพียงพอ (insufficient physical
activity) เป็นปัจจัยเสี่ยงอันดับที่สี่ของการเสียชีวิตด้วย
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (non-communicable diseases:
NCDs) อันได้แก่ โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือด
สมอง เบาหวาน มะเร็งเต้านม และมะเร็งลำ�ไส้(2,3) จาก
รายงานสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอใน
ระดับโลก พบว่า การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอก่อให้
เกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตปีละ 3.2 ล้านคนทั่วโลก(3)
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กายในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 57 ปี พ.ศ.
2547 และมีส่วนสำ�คัญในการผลักดันการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายในเวทีโลก ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2559 โดยเริม่ จากการเป็น
เจ้าภาพในการประชุมคูข่ นานเรือ่ งการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครั้งที่ 69 ปี
พ.ศ. 2559 (ภาพที่ 1) การผลักดันมติการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารองค์ ก าร
อนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 69 ปี
พ.ศ. 2559 การเสนอวาระการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลก ครัง้ ที่
140 ปี พ.ศ. 2560 และการเสนอร่างมติรับรองแผนปฏิบัติ
การการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลก ในการประชุมสมัชชา
อนามัยโลก ครั้งที่ 71 ปี พ.ศ. 2561(7)
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายที่เหมาะสม ควรจะต้อง
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งการทำ�งาน การ
เดินทาง นันทนาการ และสอดรับกับบริบทของพื้นที่ ทั้ง
วัฒนธรรม ประเพณี สภาพร่างกายของประชาชน ดังนั้น
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายจึงต้องเน้นการสร้างสภาพ
แวดล้อมที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย ทั้งโครงสร้าง

กายภาพในสถานทีต่ า่ งๆ และกิจกรรมทีม่ คี วามหลากหลาย
และเหมาะกับวิถีชีวิตของประชาชนแต่ละกลุ่ม ซึ่งต้องการ
การมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคสุขภาพ แรงงาน
ศึกษาธิการ คมนาคม ชุมชน การออกแบบผังเมือง และ
กีฬาและนันทนาการ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาประเทศไทย
ยังเน้นการส่งเสริมการออกกำ�ลังกายและกีฬาเป็นหลัก
ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ หรือแผน
นันทนาการแห่งชาติ ทั้งที่เป็นเพียงมิติเดียวของกิจกรรม
ทางกาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับภาค
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง ดำ�เนินการพัฒนาแผนการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย ในปี พ.ศ. 2558 โดยผ่านกระบวนการทบทวน
เอกสารวิชาการและการสร้างการมีส่วนร่วม จนได้เป็น
แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 - 2573 และ
ได้รบั การเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ให้ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
นำ�ไปเป็นกรอบในการดำ�เนินการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561(8) บทความนี้ทำ�การศึกษา
รายละเอียดเนื้อหาสาระด้านวิชาการของแผนการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายฯ เพื่อทำ�ความเข้าใจกรอบยุทธศาสตร์
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายของประเทศ ว่ามีเนือ้ หาสาระ

ภาพที่ 1 การประชุมคูข่ นานเรือ่ งการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ครัง้ ที่ 69 ปี พ.ศ. 2559 โดยกระทรวง
สาธารณสุขประเทศไทย เป็นเจ้าภาพหลัก
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ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นใดบ้าง มีกระบวนการในการพัฒนา
แผนฯ อย่างไร และได้รับบทเรียนอะไรบ้าง

กายในประชาชนทุกกลุ่มวัย การส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย และการพัฒนาระบบ
สนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย (ภาพที่ 2) ทั้งนี้
เนื้อหาของแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ มีท้ังหมด
5 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนำ� ให้ความหมายของกิจกรรมทางกาย
ที่ ก ว้ า งขวางกว่ า การออกกำ�ลั ง กายที่ ค นไทยคุ้ น เคย ชี้
ประโยชน์ของกิจกรรมทางกายว่าเป็นการลงทุนอันทรงพลัง
ในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งชี้
ให้เห็นถึงความจำ�เป็นในการมีแผนการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายของประเทศไทย

เนื้อหา
สาระวิชาการของแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
พ.ศ. 2561 - 2573(8)

วิสัยทัศน์ของแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ คือ
“ประชาชนมีวถิ ชี วี ติ ทีก่ ระฉับกระเฉงด้วยกิจกรรมทางกาย
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม” มีการกำ�หนด 13 ตัวชี้
วัด ภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การส่งเสริมกิจกรรมทาง

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)
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บทที่ 2 สถานการณ์ แนวโน้ม และทิศทางการส่ง
เสริมกิจกรรมทางกาย แสดงสถานการณ์ แนวโน้ม และ
ทิศทางการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับโลก โดยสรุป
ตัวอย่างแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทางกายของ
องค์กรระดับโลก 2 หน่วยงาน ได้แก่ องค์การอนามัยโลก
และองค์กรขับเคลื่อนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับ
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 ที่ให้ความสำ�คัญกับการจัดทำ�
แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยเน้นการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายในประชาชนแต่ละกลุม่ วัย การสร้างสภาพแวดล้อม
ให้ เ อื้ อ ต่ อ การมี กิ จ กรรมทางกาย และการสร้ า งระบบ
สนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ในบทนี้ ยังกล่าวถึงสถานการณ์ แนวโน้มและทิศทาง
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย โดยสรุปการมี
กิจกรรมทางกายของประชาชนไทยในช่วงปี พ.ศ. 2555 2559 ว่า ประชาชนไทยประมาณ 1 ใน 3 มีกิจกรรมทาง
กายไม่เพียงพอ และเมื่อแยกตามกลุ่มอายุ ก็พบว่า กลุ่ม
วัยเรียน/วัยรุ่นมีกิจกรรมทางกายต่ำ�จนน่ากังวล คือ 4 ใน
5 มีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ยังได้ทบทวน
นโยบาย บทบาท/ภารกิ จ และการดำ�เนิ น การส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกายของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศไทย การวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT analysis และ
TOWS matrix) ของการดำ�เนินการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายของประเทศไทยทีผ่ า่ นมา โดยมีขอ้ เสนอแนะว่า ในการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายนัน้ ควรเน้นกลยุทธ์เชิงรุกเป็นหลัก
ด้วยการพัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
ได้แก่ การพัฒนาองค์ความรู้ การสือ่ สารให้ความรู้ และการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
เช่น การสนับสนุนการพัฒนาองค์กรและชุมชนต้นแบบ การ

สร้างและพัฒนาเครือข่ายการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
บทที่ 3 วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละเป้ า ประสงค์ ข องการส่ ง
เสริมกิจกรรมทางกาย 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
กิจกรรมและสภาพแวดล้อมทางกายภาพทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ผังเมืองและระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อสนับสนุนการสร้าง
โอกาสการมีกจิ กรรมทางกายอย่างเท่าเทียม เช่น สนามเด็ก
เล่น ทางเท้า พื้นที่ชุมชน
บทที่ 4 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทาง
กาย 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 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม
และการประเมินผล แสดงกลไกการขับเคลือ่ นแผนไปสูก่ าร
ปฏิบัติ โดยหน่วยงานทุกระดับ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิน่ จัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคล้องกับบริบท
ของตนเอง และจัดตั้งคณะกรรมการการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย เป็นกลไกระดับประเทศทำ�หน้าทีก่ ำ�หนดนโยบาย
ทิศทาง และสนับสนุน/ส่งเสริมการดำ�เนินงาน ตลอดจน
กำ�กับดูแล ติดตามประเมินผลการดำ�เนินงานตามแผน
(ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3 กลไกการแปลงแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 ไปสู่การปฏิบัต(8)ิ
กระบวนการพัฒนาแผนการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กาย พ.ศ. 2561 - 2573(8)

และภาคประชาสังคม ที่ทำ�งานด้านสุขภาพ การศึกษา
แรงงาน คมนาคม และผังเมือง จนได้วสิ ยั ทัศน์ พันธกิจ และ
เป้าหมายของแผนร่วมกัน ภายใต้แนวคิด 5x5x5 คือการส่ง
เสริมกิจกรรมทางกายให้ประชาชน 5 กลุ่มวัย (เด็กปฐมวัย
วัยเรียน วัยรุ่น วัยทำ�งาน และวัยสูงอายุ) 5 สถานที่ (สถาน
ศึกษา สถานที่ทำ�งาน สถานบริการสาธารณสุข คมนาคม
และผังเมือง และชุมชน) และ 5 ระบบสนับสนุน (วิจัยและ
สร้างองค์ความรู้ เฝ้าระวัง พัฒนาศักยภาพบุคลากร สือ่ สาร
รณรงค์ และพัฒนานโยบาย) (ภาพที่ 4)
ในปี พ.ศ. 2559 มีการพัฒนาแผนอย่างต่อเนื่อง
ผ่านโครงการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมทางกายแห่ง
ชาติ โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำ�นักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ดำ�เนิ น การทบทวน

การพัฒนาแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ เริ่ม
ต้นในปี พ.ศ. 2558 กรมอนามัย โดยกองกิจกรรมทาง
กายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วม
มือกับสำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ
เครือข่ายโรคไม่ติดต่อประเทศไทย (Thai NCD Network)
พัฒนาร่างแผนยุทธศาสตร์โดยทบทวนสถานการณ์ เหตุผล
ความจำ�เป็น และข้อมูลพื้นฐานด้านกิจกรรมทางกายของ
ประเทศไทย และจัดประชุมระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ
ในระหว่างภาคีเครือข่ายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 มี
ผู้เข้าร่วมประชุมจำ�นวน 150 คน จากภาครัฐ ภาคเอกชน
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ผู้เข้าร่วมฯ จำ�นวน 220 คน จากภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคม ทีท่ ำ�งานด้านสุขภาพ การศึกษา แรงงาน
ชุมชน คมนาคม ผังเมือง ทัง้ จากส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมีสาระสำ�คัญทีไ่ ด้จาก
ประชาพิจารณ์ คือ การปรับนิยามกิจกรรมทางกายให้เข้าใจ
ง่ายขึ้น การเพิ่มเติมข้อมูลสถานการณ์กิจกรรมทางกายใน
กลุม่ วัยและในสภาพแวดล้อมแต่ละพืน้ ที่ การปรับวิสยั ทัศน์
เป้าประสงค์ และตัวชีว้ ดั ให้มคี วามครอบคลุมและเหมาะสม
กับบริบทไทยมากขึ้น
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 มีการประชุมคณะ
กรรมการพัฒนาร่างแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ โดย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน ซึ่งได้รับการแต่ง
ตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อพิจารณา
ร่างแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ จากนั้นจึงนำ�เสนอ
ร่างแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ ต่อสำ�นักงานคณะ
กรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ เ พื่ อ
พิจารณาตามขัน้ ตอนของการเสนอแผนระดับที่ 3 ต่อคณะ
รัฐมนตรีในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 หลังจากนั้น คณะ
รัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ ใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยให้อำ�นาจรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขดำ�เนินการต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการ
แถลงข่าวเปิดตัวแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ ร่วม
กันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย และสำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพือ่ เป็นการสือ่ สาร
ต่อสาธารณะ ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ก่อนนำ�แผนการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561 - 2563 ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ต่อไป (ภาพที่ 5)
ในภาพรวม การนำ�เสนอแผนการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายฯ ต่อคณะรัฐมนตรี เป็นการยกระดับการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายไปสู่การทำ�งานระดับชาติ เพื่อให้เกิด
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการนำ�แผนการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายฯ ไปปฏิบัติ กระบวนการพัฒนาและนำ�
เสนอแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ ใช้เวลาเกือบ 3 ปี

ภาพที่ 4 แนวคิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 5x5x5 (8)

วรรณกรรมและแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายระดับโลกและนานาชาติ การทบทวนการดำ�เนินการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประเทศ การจัดประชุมหารือ
ผู้เชี่ยวชาญต่อประเด็นการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ระดม
ความคิ ด เห็ น จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกายในประเด็นต่างๆ เช่น กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่อง
เที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกาย
รวมจำ�นวน 10 ครั้ง ในเดือนมีนาคม-เมษายน และทำ�การ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT
analysis และ TOWS matrix) ของการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย เพื่อนำ�ไปพิจารณาจัดทำ�ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
ของแผนต่อไป
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 มีการประชุมประชา
พิจารณ์เพือ่ รับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต่อ
ร่างแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ จำ�นวน 1 ครัง้ ซึง่ มี
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ภาพที่ 5 กระบวนการร่างแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573(8)

วิจารณ์
จากการศึกษาการพัฒนาแผนการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายฯ มีประเด็นการเรียนรู้สามประเด็นหลัก ประเด็น
ที่ ห นึ่ ง คื อ เนื้ อ หาสาระของแผนการส่ ง เสริ ม กิ จ กรรม
ทางกายฯ และการนำ�แผนไปสู่การปฏิบัติ ประเด็นที่สอง
คือ กระบวนการพัฒนาแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ
และประเด็นทีส่ าม คือ ความสำ�คัญของศักยภาพของหน่วย

เนือ่ งจากมีหลายขัน้ ตอน ตัง้ แต่การพัฒนาด้านวิชาการเพือ่
ร่างแผน การสร้างการมีสว่ นร่วม รวมถึงการเสนอผูบ้ ริหาร
แต่ละระดับในกอง กรม และกระทรวง โดยขัน้ ตอนสุดท้าย
ต้องนำ�เสนอรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงพิจารณาเพื่อนำ�เสนอ
สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปยังรองนายกรัฐมนตรีที่
ดูแลกระทรวงนั้นและนายกรัฐมนตรี เพื่อนำ�เข้าพิจารณา
ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
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งานรัฐส่วนกลางและทักษะการทำ�งานด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของบุคลากร
ประเด็นที่หนึ่ง สาระวิชาการของแผนการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายฯ และการนำ�แผนไปสู่การปฏิบัติ
1. การกำ�หนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ของแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ(8) มีความสอดคล้อง
กับแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลก พ.ศ.
2561 - 2573(6) ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีหลักการคิดไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ วิสัยทัศน์ต้องการเห็นประชาชนมี
ชีวิตที่กระฉับกระเฉงมากขึ้นเช่นเดียวกัน แต่แผนการส่ง
เสริมกิจกรรมทางกายฯ มีเป้าหมายลดกิจกรรมทางกายไม่
เพียงพอของประชากรมากกว่าแผนปฏิบตั กิ ารการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายโลก พ.ศ. 2561 - 2573 (ลดกิจกรรมทาง
กายไม่เพียงพอร้อยละ 22 กับ 15 ตามลำ�ดับ) และแผนการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ มีเป้าหมายกลุ่มอายุครอบคลุม
มากกว่าคือตั้งแต่วัยเด็กปฐมวัยและวัยเด็กเป็นต้นไป ใน
ขณะที่แผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลก
พ.ศ. 2561 - 2573 มีเป้าหมายตั้งแต่วัยรุ่น (อายุตั้งแต่ 11
ปีขึ้นไป) นอกจากนี้ แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ
ยังเน้นเป้าหมายสภาพแวดล้อมที่เป็นสถานศึกษา สถานที่
ทำ�งาน สถานบริการสาธารณสุข และชุมชนด้วย
แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ มี 3 ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลก พ.ศ.
2561 - 2573 มี 4 ยุทธศาสตร์ แต่ยุทธศาสตร์ทั้งสองแผน
สามารถจัดกลุ่มเข้าด้วยกันได้ เช่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย
ของแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้ชีวิต
ที่กระฉับกระเฉง (create active environments) และ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างประชาชนที่กระฉับกระเฉง (create
active people) ของแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายโลก พ.ศ. 2561 - 2573 ที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม สภาพ
แวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย ทั้งสถานศึกษา
สถานที่ทำ�งาน สถานบริการสาธารณสุข และชุมชน เช่น

เดียวกัน นอกจากนี้ ทั้งสองแผน ยังให้ความสำ�คัญกับการ
พัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในด้าน
นโยบาย การขับเคลื่อน การวิจัยและพัฒนา ระบบข้อมูล
การสื่อสาร การพัฒนาบุคลากร เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้
จากยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายของแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ
และยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบสนับสนุนการใช้ชีวิตที่
กระฉับกระเฉง (create active systems) ของแผนปฏิบตั ิ
การการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลก พ.ศ. 2561 - 2573
(ตารางที่ 1)
2. การส่งเสริมกิจกรรมทางกายต้องอาศัยการทำ�งาน
ร่วมกันจากหลากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคการ
ศึกษา การทำ�งาน การคมนาคม การบริหารจัดการเมือง
การกีฬา การออกกำ�ลังกาย นันทนาการ การท่องเที่ยว
และชุ ม ชน กลไกระดั บ ชาติ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห าร
จัดการและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ
คือคณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย และคณะกรรมการบริหารแผนการส่ง
เสริมกิจกรรมทางกาย(8) ซึง่ มีองค์ประกอบเป็นผูแ้ ทนหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชา
สังคม เป็นกลไกที่มีความจำ�เป็น ที่จะทำ�ให้เกิดนโยบาย
ระดับประเทศด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เกิดการ
สั่งการ ประสานงานและกำ�กับติดตาม ในระดับส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาคและพื้นที่ เพื่อให้เกิดการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายให้กบั ประชาชนอย่างทัว่ ถึง โดยทีท่ กุ ภาคส่วนในสังคม
มีสว่ นร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อกิจกรรมทาง
กาย (ภาพที่ 3)
คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เป็นกลไก
ที่ทำ�หน้าที่กำ�หนดนโยบายและแนวทางการดำ�เนินการตาม
แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ ประกอบด้วยปลัดกระทรวง
สาธารณสุข และอธิบดีจากกระทรวงต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดย
มีอธิบดีกรมอนามัยเป็นเลขานุการ ส่วนคณะกรรมการ
บริหารแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เป็นกลไกที่ทำ�
หน้าที่บริหารงานและกำ�กับติดตามการดำ�เนินงานตาม
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ตารางที่ 1 ความสอดคล้องของแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 กับแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลก
พ.ศ. 2561-2573
   หัวข้อ

แผนการส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย
พ.ศ. 2561-2573(8)

แผนปฏิบัติการการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายโลก
พ.ศ. 2561-2573(6)

ความสอดคล้อง

วิสัยทัศน์			
ประชาชนมี วิ ถี ชี วิ ต ที่ ก ระฉั บ กระเฉงด้ ว ย ประชาชนกระฉับกระเฉงมากขึ้น เพื่อโลกที่ ต้ อ งการเห็ น ประชาชนมี ชี วิ ต ที่
กิจกรรมทางกาย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ สุขภาพดีขึ้น
กระฉับกระเฉงมากขึ้นเช่นเดียวกัน
เหมาะสม
เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีกจิ กรรมทางกายเพียงพอ ร้อย ลดกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอในวัยรุ่นและ
ผู้ใหญ่ลงร้อยละ 15
ละ 75
2. ทุ ก องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใน
ประเทศไทย มีการจัดสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย

แผนประเทศตั้งเป้าหมายลดกิจกรรม
ทางกายไม่ เ พี ย งพอของประชากร
มากกว่าแผนโลก พ.ศ. 2561-2573
(ร้อยละ 22 กับ 15) และแผนประเทศ
ตั้ ง เป้ า หมายกลุ่ ม อายุ ค รอบคลุ ม
มากกว่ า คื อ ตั้ ง แต่ ท ารก ในขณะที่
แผนโลกตั้งเป้าในเด็กอายุ 11 ปีขึ้นไป
นอกจากนีแ้ ผนประเทศยังตัง้ เป้าสภาพ
แวดล้อมที่ชุมชนด้วย

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 สร้างสังคมกระฉับกระเฉง
(create active society)
ประชาชนทุกกลุ่มวัย
l กลยุ ท ธ์ ที่ 1 รณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารมี
l กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้วิจัยการ
กิจกรรมทางกายในสังคมในวงกว้าง
มีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอและเหมาะ
l กลยุทธ์ที่ 2 สร้างความรับรู้ประโยชน์ของ
สม สำ�หรับประชาชนแต่ละกลุ่ม
กิจกรรมทางกายทั้งสุขภาพ เศรษฐกิจ สิ่ง
l กลยุ ท ธ์ ที่ 2 พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
แวดล้อม สังคม
ในหน่วยงานของพื้นที่ให้มีการส่งเสริม
l กลยุทธ์ที่ 3 จัดกิจกรรมมวลชนด้านกิจกรรม
กิจกรรมทางกายต่อประชาชน
ทางกาย
l กลยุ ท ธ์ ที่ 3 สื่ อ สารให้ ค วามรู้ เ รื่ อ ง
l กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
กิจกรรมทางกายผ่านช่องทางต่างๆ
การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
l กลยุ ท ธ์ ที่ 4 พั ฒ นากฎหมายและ
มาตรฐาน กิ จ กรรมทางกายของ
ประชาชน

สร้างการรับรู้ต่อประชาชนและสังคม
ในเรื่องกิจกรรมทางกาย สร้างโอกาส
ให้ประชาชนมีกจิ กรรมทางกายมากขึน้
ผ่านกลยุทธ์ต่างๆ เช่นเดียวกัน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมสภาพแวดล้อม ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การใช้ชีวิตที่กระฉับกระเฉง (create active
ให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย
l กลยุ ท ธ์ ที่ 1 พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ก ารส่ ง environments)
เสริ ม กิ จ กรรมทางกายในสถานศึ ก ษา l กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการนโยบายคมนาคม
และผังเมือง
สถานที่ทำ�งาน สถานบริการสาธารณสุข
l กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงข่ายทางเดินและ
และชุมชน
ทางจักรยาน
l กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรใน
องค์กรและชุมชน และสือ่ สารความรูก้ าร l กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งด้านความ

ส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมี
กิจกรรมทางกาย ทัง้ สถานศึกษา สถาน
ทีท่ ำ�งาน สถานบริการสาธารณสุข และ
ชุมชน เช่นเดียวกัน
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ตารางที่ 1 (ต่อ) ความสอดคล้องของแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ. 2561-2573 กับแผนปฏิบัติการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
โลก พ.ศ. 2561-2573
  หัวข้อ

แผนการส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย
พ.ศ. 2561-2573(8)
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้ผู้บริหาร เจ้า
หน้าที่ ประชาชน
l กลยุ ท ธ์ ที่ 3 พั ฒ นากฎหมายและ
มาตรฐาน องค์ ก รและชุ ม ชนส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกาย

แผนปฏิบัติการการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายโลก
พ.ศ. 2561-2573(6)
ปลอดภัยทางถนน
l กลยุทธ์ที่ 4 เพิม
่ การเข้าถึงสถานทีส่ าธารณะ
โล่งแจ้ง
l กลยุ ท ธ์ ที่ 5 พั ฒ นานโยบายอาคารที่
กระฉับกระเฉง

ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างประชาชนทีก่ ระฉับกระเฉง
(create active people)
l กลยุทธ์ที่ 1 เพิม
่ การเรียนพลศึกษาและการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโรงเรียน
l กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการกิจกรรมทางกายใน
ระบบบริการสาธารณสุขและสังคม
l กลยุทธ์ที่ 3 จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายระหว่างภาคส่วนต่างๆ
l กลยุทธ์ที่ 4 เพิม
่ การเข้าถึงกิจกรรมทางกาย
ในกลุ่มผู้ใหญ่ตอนปลาย
l กลยุ ท ธ์ ที่ 5 จั ด ความสำ�คั ญ ให้ โ ครงการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประชากรที่มี
กิจกรรมทางกายน้อย
l กลยุทธ์ที่ 6 ดำ�เนินการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบสนับสนุน ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างระบบสนับสนุนการใช้ชวี ติ
ทีก่ ระฉับกระเฉง (create active systems)
การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
l กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งในนโยบาย
l กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบสนับสนุนการ
ภาวะผู้นำ� และการอภิบาลระบบส่งเสริม
สร้างองค์ความรู้และวิจัยกิจกรรมทาง
กิจกรรมทางกาย
กาย
l กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาระบบข้อมูลกิจกรรมทาง
l กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบสนับสนุนการ
กาย
เฝ้าระวังการมีกิจกรรมทางกาย
l กลยุทธ์ที่ 3 สร้างองค์ความรูว
้ จิ ยั และพัฒนา
l กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ l กลยุทธ์ที่ 4 ขยายการขับเคลื่อนส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย
กิจกรรมทางกาย
l กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนานวัตกรรมและกลไกการ
l กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบสนับสนุนการ
เงินเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางกาย
สื่อสารรณรงค์กิจกรรมทางกาย
l กลยุ ท ธ์ ที่ 5 พั ฒ นานโยบายส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกาย
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พั ฒ นาระบบสนั บ สนุ น การส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกายในประเด็นนโยบาย
การขับเคลื่อน วิจัยและพัฒนา ระบบ
ข้ อ มู ล การสื่ อ สาร พั ฒ นาบุ ค ลากร
เช่นเดียวกัน
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แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ ประกอบด้วย อธิบดีกรม
อนามัย ผู้อำ�นวยการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
ภาคเอกชน และภาคประชาชน  โดยรองอธิบดีกรมอนามัย
เป็นเลขานุการ และผู้อำ�นวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพเป็นผู้ช่วยเลขานุการ(8)
โดยคาดหวังว่ากลไกระดับชาติที่รับผิดชอบในการ
บริหารจัดการและขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายฯ ทั้ง 2 คณะนี้ ซึ่งมีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย จะช่วยทำ�ให้
เกิดการบูรณาการการทำ�งานของหน่วยงานส่วนกลาง และ
ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในพื้นที่ได้ นอกจาก
นี้ การวางตำ�แหน่งและบทบาทให้กระทรวงสาธารณสุข อัน
มีหน่วยงานที่ทำ�หน้าที่หลักด้านการส่งเสริมกิจกรรมทาง
กาย เช่น กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย
เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ประสานงาน ดำ�เนิน
การ ชี้แจงสาระสำ�คัญ สนับสนุนองค์ความรู้ สร้างความ
เข้าใจ และให้คำ�แนะนำ�แก่หน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และในระดับพื้นที่ เพื่อให้บูรณาการเรื่องการ
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในโครงการตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน ตามแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ น่า
จะสามารถทำ�ให้เกิดการส่งเสริมกิจกรรมทางกายให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึงและเป็นจริงในทางปฏิบัติ
ได้ ซึง่ เป็นก้าวต่อไปทีท่ า้ ทายของแผนการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายฯ
ประเด็นทีส่ อง กระบวนการพัฒนาแผนการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายฯ (ภาพที่ 5)
1. หลักการจัดทำ�แผนโดย Hertnen และ Gunning-Schepers(9) ได้ระบุไว้ว่าจำ�เป็นต้องสร้างการมีส่วน
ร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เริ่มจากการสร้างเป้าหมาย
ร่วมกัน และการชี้ให้เห็นประโยชน์ร่วมกันของการส่งเสริม
กิจกรรมทางกาย(9,10) เช่น การส่งเสริมการเดินทางด้วยการ
เดิน ปั่นจักรยาน หรือขนส่งมวลชน นอกจากให้ประโยชน์
ด้านสุขภาพแล้ว ยังให้ประโยชน์ในด้านการลดการจราจร
ที่ติดขัด การลดมลพิษทางอากาศ การลดระยะเวลาที่สูญ

เสียจากการเดินทาง นอกจากนี้ การส่งเสริมกิจกรรมทาง
กายในการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย หรือการท่องเที่ยวเชิง
กีฬา ยังเป็นการจูงใจนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ และสร้างราย
ได้เข้าประเทศอีกด้วย หรือการส่งเสริมให้ประชาชนทุก
กลุ่มวัยออกจากบ้านมาทำ�กิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างวัย ที่อาจลดปัญหาต่างๆ ในสังคม
ได้(11-13) การสร้างความตระหนักต่อการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย เริ่มต้นจากการกระตุ้นให้ทราบถึงปัญหาและ
ชักชวนให้เตรียมหามาตรการรองรับไว้ล่วงหน้า ร่วมกัน
กำ�หนดทิศทางให้ตรงกันระหว่างองค์กรภาคีและทุกฝ่าย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ในกระบวนการพั ฒ นาแผนการส่ ง เสริ ม
กิจกรรมทางกายฯ ได้ให้ความสำ�คัญกับการสร้างการมีสว่ น
ร่วมจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แผนที่ได้มาจึงมาจากความ
ร่วมมือและผ่านการพิจารณาจากมุมมองของทุกภาคส่วน
และจากความรู้สึกเป็นเจ้าของแผนร่วมกัน อันจะส่งผลต่อ
การนำ�ไปสู่การปฏิบัติต่อไป
นอกจากนี้ การเรียนรู้ระหว่างกระบวนการพัฒนา
แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ ที่มีกิจกรรมอย่างต่อ
เนื่อง ทำ�ให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน
ต่างๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการส่งเสริม
กิจกรรมทางกายในระยะต่อมา
2. กระบวนการนำ�เสนอแผนการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายฯ การเดิ น เรื่ อ งด้ ว ยหนั ง สื อ จากกองกิ จ กรรม
ทางกายเพื่ อ สุ ข ภาพไปถึ ง คณะรั ฐ มนตรี ต้ อ งผ่ า นการ
พิจารณาของผู้บริหารหลายระดับ (ตัวอย่างเช่น กลุ่มงาน
ในกองกิจกรรมทางกาย g หัวหน้ากลุ่มงานกองกิจกรรม
ทางกาย g ผู้อำ�นวยการกองกิจกรรมทางกาย g สำ�นัก
เลขานุการกรมอนามัย g อธิบดีกรมอนามัย g ปลัด
กระทรวงสาธารณสุข g สำ�นักรัฐมนตรี g เลขานุการ
รัฐมนตรี g รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข g
สำ�นั ก งานคณะกรรมการการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง
ชาติ g สำ�นักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี g รองนายก
รัฐมนตรี g คณะรัฐมนตรี) ในแต่ละขัน้ ตอนมีการพิจารณา
และแก้ไขหนังสือ ทำ�ให้ทั้งกระบวนการต้องใช้เวลานาน
453

ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2562

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข

ร่างหนังสือจากกลุ่มงานในกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ

หนังสือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงนาม

ภาพที่ 6 ตัวอย่างหนังสือราชการจากกลุ่มงานในกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

(ภาพที่ 6) ทัง้ นี้ วิธที จี่ ะช่วยลดภาระงานและระยะเวลา คือ
การสร้างปฏิสมั พันธ์กบั เลขานุการของผูบ้ ริหารแต่ละระดับ
เพือ่ ให้เกิดความราบรืน่ และรวดเร็วในการประสานและปรับ
แก้เอกสาร รวมถึงการใช้เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ เช่น
การสื่อสารเบื้องต้นทางอีเมล หรือไลน์
ทั้งนี้ ระหว่างการรอการดำ�เนินงานในแต่ละขั้นตอน
ทีมพัฒนาแผนได้ดำ�เนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องคู่ขนาน
ไปด้วย เช่น การพัฒนาแผนปฏิบตั กิ ารการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย พ.ศ. 2561 - 2563 ในช่วงเดือนพฤษภาคมกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ระหว่างรอการพิจารณาร่างแผนการ
ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางกายฯ ในขั้ น ตอนการนำ�เสนอต่ อ
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง
ชาติ สำ�นักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ซึ่ง

ใช้ระยะเวลาถึง 8 เดือน
ประเด็นทีส่ าม ความสำ�คัญของศักยภาพของหน่วย
งานรัฐส่วนกลางและทักษะการทำ�งานด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของบุคลากร
กระบวนการพัฒนาแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ
ต้ อ งอาศั ย ศั ก ยภาพของหน่ ว ยงานรั ฐ ส่ ว นกลางในเชิ ง
ทรัพยากร โดยเฉพาะงบประมาณและบุคลากร จะเห็นได้วา่
ที่ผ่านมานั้น กระบวนการพัฒนาแผนการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกายฯ ต้องใช้ระยะเวลานานถึงเกือบ 3 ปี ก่อนจะได้
รับการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ทั้งเนื่องจากการขาดงบ
ประมาณในการดำ�เนินงานจากหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง
ทำ�ให้ตอ้ งมีการแสวงหางบประมาณจากหน่วยงานอืน่ เช่น
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ซึง่ ในด้าน
454
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กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณ สำ�นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ า ง
เสริมสุขภาพที่ให้ทุนสนับสนุนการดำ�เนินโครงการพัฒนา
แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ ในครัง้ นี้ และขอขอบคุณ
ศ.คลิ นิ ก เกี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ ปิ ย ะสกล สกลสั ต ยาทร
นายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์
ผศ.ดร.ทันตแพทย์สุปรีดา อดุลยานนท์ รศ.ดร.วิลาสินี
อดุลยานนท์ นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม คุณนิรมล ราศรี
คุณอรณา จันทรศิริ แพทย์หญิงชมพูนุท โตโพธิ์ไทย และ
คุณวิภาดา เอี่ยมแย้ม สำ�หรับการสนับสนุนการพัฒนา
แผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกายฯ อย่างดีมาโดยตลอด และ
ขอขอบคุณ ดร.ภญ.อรทัย วลีวงศ์ สำ�หรับแนวคิดในการ
อภิปรายและปรับแก้ไขเนื้อหาบทความ และ Ms.Aniqa
Islam Marshall สำ�หรับการตรวจสอบภาษาอังกฤษให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ผลการศึกษาเกิดจากการวิเคราะห์และความ
เห็นอย่างอิสระของทีมผู้วิจัย โดยไม่เกี่ยวข้องกับผู้ให้ทุน
แต่อย่างใด

บวก นับว่าเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทีม่ ี
เป้าหมายเดียวกัน และเกิดความเป็นเจ้าของ ส่วนในด้านลบ
เป็นการเพิ่มระยะเวลาและขั้นตอนการพัฒนานโยบาย
ทำ�ให้ล่าช้ามากขึ้น
ในด้านบุคลากรที่เป็นแกนหลัก โดยเฉพาะบุคลากร
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย ทักษะการ
ทำ�งานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์มีความจำ�เป็นในการ
ดำ�เนินการพัฒนาแผนระดับชาติ ที่ต้องการทักษะทั้งด้าน
วิชาการในการทบทวนสถานการณ์จากเอกสารต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์และเขียนแผนให้มีความสอดคล้อง
และตอบโจทย์สถานการณ์ การประสานการทำ�งานและ
สร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ ให้เห็นความสำ�คัญ
ของการพัฒนาแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การสร้างเครือ
ข่ายเพือ่ ประสานข้อมูล การขับเคลือ่ นและการติดตาม การ
ประสานผูบ้ ริหารในการผลักดันนโยบายและสนับสนุนการ
พัฒนาแผนให้สำ�เร็จ ดังนัน้ การสรรหาบุคลากรทีเ่ หมาะสม
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และการธำ�รงบุคลากรไว้
ในระบบด้วยการส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงาน จึงเป็น
สิ่งสำ�คัญ
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