
AT-A-GLANCE

แผนปฏิบัติการระดับโลกเพื่อสงเสร�มกิจกรรมทางกาย  ป พ.ศ. 2561-2573

เพิ่มกิจกรรมทางกาย

เพื่อโลกที่มีสุขภาวะดีข�้น



ภายในป
พ.ศ.2568

10%
15%

 ลดลง

ภายในป
พ.ศ.2573

 ลดลง

เปาหมายในการลดอัตรา
การขาดกิจกรรมทางกาย

ว�สัยทัศนเพื่อสรางโลกที่
สงเสร�มกิจกรรมทางกายมากข�้น*

กิจกรรมทางกายเปนเร�่องงาย
ในช�ว�ตประจำวัน มีว�ธ�หลาก
หลายที่จะทำใหเราไมเนือยนิ่งได 
– เดิน ปนจักรยาน เลนกีฬา 
กิจกรรมนันทนาการที่มีการ
เคลื่อนไหว เตน และเลน - และมี
โอกาสทางนโยบายดีๆมากมาย
ที่จะสรางการมีสวนรวมได

การมีกิจกรรมทางกายอยางสม่ำเสมอพิสูจนแลววาสามารถชวยปองกันและ
รักษาโรคไมติดตอ (Noncommunicable Diseases: NCDs) อาทิเชน โรคหัวใจ
โรคหลอดเลือดสมอง โรคเบาหวาน โรคมะเร็งเตานมและมะเร็งลำไสใหญ นอก
จากนี้ยังชวยปองกันไมใหเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคน้ำหนักเกินและโรคอวน
ดวย อีกทั้งยังสงผลดีตอสุขภาพทางจ�ตใจ คุณภาพช�ว�ต และสุขภาวะโดยรวม
อยางไรก็ดี คนสวนใหญในโลกกลับมีกิจกรรมทางกายที่ลดลง ในขณะที่แตละ
ประเทศมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ดีข�้น ระดับของการมีกิจกรรมทางกายกลับ
ลดนอยลง ในบางประเทศนั้น ระดับของการกิจกรรมทางกายลดลงสูงถึงรอยละ
70 สาเหตุมาจากรูปแบบการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงไป การใชเทคโนโลยีมากข�้น
คุณคาทางวัฒนธรรมของการมีว�ถีช�ว�ตที่กระฉับกระเฉง และการกลายเปนเมือง
สูงในอัตราที่สูงข�้น

แผนปฏิบัติการระดับโลกเพื่อสงเสร�มกิจกรรมทางกายฉบับใหมนี้ เกิดข�้นเพื่อตอบ
สนองความตองการของนานาประเทศที่เร�ยกรองใหมีการสรางแนวทางที่ทันตอ
สถานการณ และกรอบการดำเนินการเช�งนโยบายที่มีประสิทธ�ผลและเปนไปไดจร�ง
เพื่อเพิ่มกิจกรรมทางกายในทุกระดับ แผนปฏิบัติการฯฉบับนี้ประกอบดวยวัตถุ
ประสงค 4 ขอ และมีขอเสนอแนะเช�งนโยบาย 20 ประการ ขอเสนอแนะเช�งนโยบาย
ทั้งหมดสามารถปรับใชไดกับทุกบร�บทของประเทศอยางเปนสากล และเหมาะสมตอ
ความหลากหลายของปจจัยดานวัฒนธรรม สภาพแวดลอม และปจเจกบุคคลที่
ทำใหขาดการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ

องคการอนามัยโลกจะใหการสนับสนุนประเทศเพื่อยกระดับและสรางความเขมแข็ง
ตอความสามารถตอบสนองตอแผนปฏิบัติการฯ ดวยการเสนอแนะว�ธ�การแก
ปญหาเช�งนโยบายจากหลักฐานเช�งประจักษ การจัดทำแนวทางและเคร�่องมือการ
นำไปใชขณะเดียวกันจะติดตามความกาวหนาและผลกระทบที่จะเกิดข�้นทั่วโลกดวย

ความลมเหลวจากการไมดำเนินการใดๆเพื่อเพิ่มระดับกิจกรรมทางกายนั้น
สรางความเสียหายอยางตอเนื่อง อันจะสงผลกระทบตอระบบสุขภาพ 
สิ่งแวดลอม การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สุขภาวะชุมชนและคุณภาพช�ว�ตโดยรวม

การนำไปปฏิบัติใชใหเกิดประสิทธ�ผลจะเกิดไดนั้น จำเปนตองไดรับพันธสัญญา
ที่หนักแนนจากระดับสูง ความรวมมือจากการบูรณาการระหวางภาครัฐบาล
และพหุภาคีในทุกระดับ เพื่อไปสูการตอบสนองที่สอดประสานกันทั้งระบบ
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สรางบรรทัดฐาน

สังคมที่ไมเนือยนิ่ง

ปรับเปลี่ยนบรรทัดฐาน
สังคมและทัศนคติ

สรางการเปลี่ยนแปลงทางวาทกรรมในทุกสังคม

ดวยการเสร�มสรางองคความรู ความเขาใจ

และการเห็นคุณคาในประโยชนอันหลากหลายของ

การมีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอที่สอดคลองกับ

ทุกสมรรถภาพและทุกกลุมวัย

สรางสภาพแวดลอม
ที่เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกาย

สรางพื้นที่และสถานที่

สรางและรักษาสิ่งแวดลอมที่สงเสร�มและปกปองสิทธ�

ของทุกคนทุกวัยในการเขาถึงพื้นที่และสถานที่ที่ปลอด

ภัยในชุมชนของตนอยางเทาเทียมกัน เพื่อใหเกิด

กิจกรรมทางกายที่สม่ำเสมอตามสมรรถภาพ

สรางระบบ
ที่เอื้อตอการมี
กิจกรรมทางกาย

เสร�มความเขมแข็งผานระบบ
ธรรมาภิบาลและผูกำหนดนโยบาย

สรางและเสร�มสรางความเขมแข็งใหกับภาวะผูนำ

โครงสรางการบร�หารงาน ความรวมมือพหุภาคี

ความสามารถของการขับเคลื่อนจากหนวยปฏิบัติการ

และระบบขอมูลและการรณรงคขามภาคสวนเพื่อนำไปสู

ความเปนเลิศในการระดมและนำเอาทรัพยากรไปใชผาน

ความรวมมือทั้งระดับนานาชาติระดับระหวางประเทศ

และระดับภายในประเทศเพื่อการเพิ่มกิจกรรมทางกาย

และลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง

สรางโอกาส
ตอการมีกิจกรรม
ทางกายระดับบุคคล

กำหนดโปรแกรมและโอกาส

สรางและสงเสร�มการเขาถึงโอกาส

และโปรแกรมในสถานที่ตางๆ เพื่อ

ชวยใหปจเจกบุคคลในทุกกลุมวัย

และทุกสมรรถภาพไดมีกิจกรรม

ทางกายอยางสม่ำเสมอทั้งในระดับ

บุคคล ครอบครัว และชุมชน
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Partnerships for a
more active world

กิจกรรมทางกาย
มีคุณประโยชนนานัปการ
ตอสุขภาพ สังคม และเศรษฐกิจ
และสามารถนำไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ป พ.ศ. 2573 

น้ำหนักตัว
ที่สมดุล

ความเปนอยู
และคุณภาพช�ว�ต 

การรวมมือกันและการตรวจสอบการนำเอานโยบายไปปฏิบัติเพื่อสงเสร�มการเดิน การปนจักรยาน การเลนกีฬา กิจกรรมนันทนาการที่มีการเคลื่อนไหว

และการเลนนั้น เปนการสงเสร�มใหเกิดความเปนอยูที่ดีของชุมชนและคุณภาพช�ว�ตที่ดีสำหรับทุกคน 

การดำเนินการตามขอเสนอแนะเช�งนโยบายจากแผนปฏิบัติการฯ สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 13 ประการ

สุขภาพ
ทางใจ 

กระบวนการ
ทางความคิด

ความสำเร็จ
ทางว�ชาการ

อุบัติเหตุ
บนถนน 

โรคไมติดตอ

พัฒนาการ
ในวัยเด็ก

การเสร�มพลัง
สตร�และเด็ก

ความสามารถ
ในการผลิต

ทักษะช�ว�ต

การทองเที่ยว

ความเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

การสรางงาน

คุณภาพ
อากาศ

การบรรเทาผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

การบร�โภค
เช�้อเพลิง

การอนุรักษ
สิ่งแวดลอม

การแบงแยก

ความไมเทาเทียม

คาใชจาย
ดานสุขภาพ

โครงสรางพื้นฐาน
ที่ยั่งยืน

ความสมานฉันท
ในชุมชน

การขนสง
ที่ยั่งยืน

การปกปอง
สิ่งแวดลอม



องคการอนามัยโลก
จะมีบทบาทอยางไร

องคการอนามัยโลกจะทำงานรวมกับประเทศสมาช�กตางๆ ในการสนับสนุนการใชว�ธ�แบบองครวมเพื่อเพิ่มระดับกิจกรรมทางกาย

ในทุกชวงวัยและทุกสมรรถนะในระดับบุคคล สรางความรวมมือและความสามารถในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศให

เขมแข็งยิ่งข�้นเพื่อสนองตอบตอความตองการดานว�ชาการ นวัตกรรม และแนวทางการทำงาน

ติดตามความ
กาวหนาและ
ผลกระทบ

องคการอนามัยโลกจะใหความสำคัญในประเด็นตอไปนี้:

อำนวยความสะดวก
และสนับสนุนความ
รวมมือพหุภาค

พัฒนาและเผยแพร
นโยบาย แนวทาง 
และเคร�่องมือ

เรงใหเกิดนวัตกรรม
และทางแกปญหาดวย
การใชเทคโนโลยี
ดิจ�ตอล

ผลักดันใหเกิดการ
นำนโยบายไปปฏิบัติใช
ความรวมมือ และการ
มีสวนรวมของชุมชน

สนับสนุนใหมี
การถายทอด
องคความรู

สงเสร�มการลงทุน
ดานการว�จัยและ
ประเมินผล

สนับสนุนการ
ระดมทรัพยากร

ใหความชวย
เหลือดานว�ชาการ

รวมกันสรางความ
ศักยภาพของบุคลากร
ผูปฏิบัติงาน
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สงเสร�มการมี

ผลประโยชนรวม

สรางบรรทัดฐาน

สังคมที่ไมเนือยนิ่ง

ว�ธ�การแกปญหา
‘แบบเช�งระบบ’
คืออะไร

ว�ธ�การแกปญหา
การขาดกิจกรรมทางกาย
แบบองครวมทั้งระดับภาครัฐ

การเพิ่มระดับกิจกรรมทางกาย

จำเปนตองใชว�ธ�การแบบเช�งระบบ 

นโยบายเพียงอยางใดอยางหนึ่ง

ไมสามารถแกปญหาทั้งหมดได

พัฒนาศักยภาพ

ผูปฏิบัติงาน

บูรณาการ

นโยบายผังเมือง

และการเดินทาง

ปรับปรุงเคร�อขาย

สำหรับการเดินและ

การปนจักรยาน

กำหนดใชนโยบาย

อาคารเพื่อความ

กระฉับกระเฉง

          ว�ธ�การแกปญหาเช�งระบบใหความสำคัญกับ

ความเช�่อมโยงและการปรับเปลี่ยนรูปแบบปฏิสัมพันธ

ระหวางผูมีอิทธ�พลตอการสงเสร�มกิจกรรมทางกาย

ที่หลากหลาย จ�งแสดงใหเห็นวามีโอกาสมากมายที่ผูมี

สวนไดสวนเสียจะนำเอานโยบายไปปฏิบัติใชตามความ

สอดคลองกับพันธกิจของตน เพื่อปรับเปลี่ยนกระแส

ความเนือยนิ่งในปจจ�บัน และแสดงใหเห็นถึงปฏิสัมพันธ

ในหลายระดับของผูมีสวนไดสวนเสียดวย

แผนปฏิบัติการระดับโลกเพื่อสงเสร�มกิจกรรมทางกายเนนการ

นำเสนอแนวทางเช�งกลยุทธเช�งระบบ (“system-based) เพื่อให

ทุกประเทศสามารถเพิ่มระดับกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรม

เนือยนิ่งทั้งระดับประเทศและระดับทองถิ่น

           การนำเอาว�ธ�การดังกลาวไปใชนั้น ตองอาศัย

การตอบสนองที่สอดประสานกันจากผูมีสวนไดสวนเสีย

ทั้งหมดและทุกระดับที่เกี่ยวของกับสถานที่ตางๆ ที่บุคคล

อาศัยอยู  ทำงาน และเลน  เพื่อใหมั่นใจไดวาจะเกิดความ

ยั่งยืนของกิจกรรมในอนาคต

เสร�มสราง

ความปลอดภัย

ทางทองถนน

ปรับปรุง

การเขาถึง

พื้นที่สาธารณะ

สรางกิจกรรม

ทางกายมวลชน

ที่ประชาชนจำนวนมาก

สามารถมีสวนรวม
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3.4

3.3

3.1

3.53.63.2

1.1

ENVIRONMENTS

รณรงคการสื่อสาร

การตลาดเพื่อสังคม

สรางโอกาสตอการ

มีกิจกรรมทางกาย

ระดับบุคคล

สรางระบบที่เอื้อ

ตอการมีกิจกรรม

ทางกาย

เสร�มสราง

คาบว�ชาพลศึกษา

ที่มีคุณภาพ

จัดกิจกรรมทางกาย

เฉพาะสำหรับกลุม

ประชากรที่เคลื่อนไหว

นอยที่สุด 

ดำเนินโปรแกรม

สงเสร�มกิจกรรม

ทางกายในระดับชุมชน

สรางโปรแกรม

กิจกรรมทางกายตาม

สถานที่หลากหลาย

ปรับปรุงและ

รวบรวมระบบ

ขอมูลเขาดวยกัน

เสร�มสรางงาน

ว�จัยและพัฒนา

ขยายการทำงาน

ดานการขับเคลื่อน

พัฒนาระบบ

นวัตกรรม

ทางการเง�น

สรางความเขมแข็ง

ใหกับนโยบาย 

ความเปนผูนำ 

และโครงสรางการ

บร�หารงาน

ปรับปรุงการจัดโปรแกรม

สงเสร�มกิจกรรมทางกาย

สำหรับผูสูงอายุ

รวมกิจกรรม

ทางกายเขากับ

ประเด็นใหบร�การ

ในระบบสุขภาพและ

การดูแลทางสังคม

การกำหนดตัวเลขขอเสนอเช�งนโยบายทั้ง 20 ประการ อางถึงรายงานแผนปฏิบัติการระดับโลกเพื่อสงเสร�มกิจกรรมทางกายฉบับสมบูรณ 
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