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ที�มี�และคืว�มีส่ำ�คัืญ

การมีีกิจกรรมีทางกายอย่างสมีำ�าเสมีอพิัสูจนแ์ล้ว้ว่าสามีารถ

ช่วยป้องกนัแล้ะรกัษาโรคไม่ีติิดำต่ิอ  (Noncommunicable  

Diseases: NCDs) อาทิเช่น  โรคหวัใจ  โรคหล้อดำเลื้อดำสมีอง  

โรคเบาหวานโรคมีะเร็งเติา้นมีแล้ะมีะเร็งล้ำาไส้ใหญ่่ นอกจาก

นี�ยงัช่วยป้องกนัไม่ีใหเ้กิดำโรคความีดำนัโล้หิติสูง  โรคนำ �าหนกั

เกินแล้ะโรคอว้นอีกดำว้ย อีกทั�งยงัส่งผล้ดีำต่ิอสุข้ภาพัจิติ 

คุณภาพัชีวิติ แล้ะสุข้ภาวะโดำยรวมี  

นอกเหนือไปจากผล้ดีำทางดำา้นสุข้ภาพัมีากมีายที�ไดำจ้ากการมีี

กิจกรรมีทางกายดำงักล่้าว สงัคมีที�มีีความีแอคทีฟนั�นสามีารถ

เพิั�มีผล้ติอบแทนจากการล้งทุนไดำด้ำว้ยการล้ดำการใชพ้ัล้งังาน

จากถ่านหิน การมีีอากาศที�บริสุทธิิ์ �ข้้ �น แล้ะทอ้งถนนที�มีีการ

จราจรติิดำข้ดัำนอ้ยล้ง เป็นติน้ สิ�งต่ิางๆเหล่้านี�นั�นมีีความีเชื�อมี

โยงกบัเป้าหมีายร่วมี หรือสิ�งที� มีีความีสำาคญั่ในอนัดำบัติน้ๆ

ทางการเมืีอง แล้ะความีมุ่ีงมีั�นต่ิอเป้าหมีายการพัฒันาอย่าง

ยั�งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)1 

แผนปฏิิบติัิการระดำบัโล้กเพืั�อส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายฉบบั

ใหม่ีนี� เกิดำข้้ �นเพืั�อติอบสนองความีติอ้งการข้องนานาประเทศ

ที� เรียกรอ้งใหมี้ีการสรา้งแนวทางที�ทนัต่ิอสถานการณ ์ แล้ะ

กรอบการดำำาเนินการเชิงนโยบายที�มีีประสิทธิิ์ผล้แล้ะเป็นไป

ไดำจ้ริงเพืั�อเพิั�มีกิจกรรมีทางกายในทุกระดำบั นอกจากนี�ยงั

เป็นการติอบสนองต่ิอความีติอ้งการผูน้ำาในระดำบัโล้กแล้ะ

การเสริมีความีเข้ม้ีแข็้งข้องการทำางานอย่างสอดำคล้อ้งในทั�ง

ระดำบัภูมิีภาคแล้ะระดำบัประเทศ รวมีถง้การติอบสนองความี

ติอ้งการการดำำาเนินงานแบบองคร์วมีในสงัคมี เพืั�อที�จะสรา้ง

การปรบัเปลี้�ยนกระบวนทศัน์ในสงัคมีในการสนบัสนุนแล้ะ

ใหคุ้ณค่าการมีีกิจกรรมีทางกายอย่างสมีำ�าเสมีอที�สอดำคล้อ้ง

กบัทุกสมีรรถภาพัในทุกช่วงวยั

แผนปฏิิบัติิการนี�ไดำ้มีีการพััฒนาโดำยผ่านกระบวนการ

ประชุมีปรก้ษาหารือจากภาคส่วนต่ิางๆทั�วโล้ก รวมีถง้ หน่วย

งานรฐับาล้แล้ะผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียหล้กัจากหล้ากหล้ายภาค

ส่วน ไดำแ้ก่ ภาคส่วนดำา้นสุข้ภาพั กีฬา การคมีนาคมี การ

ออกแบบผงัเมืีอง ภาคประชาสงัคมี ภาคส่วนผูเ้ชี�ยวชาญ่จาก

มีหาวิทยาล้ยั แล้ะภาคส่วนเอกชน

ก�รมีีกิจกรรมีท�งก�ยคืืออะไร? 

การมีีกิจกรรมีทางกายสามีารถกระทำาไดำห้ล้ากหล้ายรูปแบบ

รวมีถง้การเดิำน การป่� นจกัรยาน  การเล่้นกีฬา แล้ะกิจกรรแอค

ทีฟต่ิางๆที�ใชใ้นการผ่อนคล้าย  ( เช่น การเติน้ การเล่้นโยคะ 

แล้ะไทชิบำาบดัำ) การมีีกิจกรรมีทางกายยงัสามีารถทำาไดำใ้นที�

ทำางานแล้ะที�บา้น ซ้ึ่�งรูปแบบข้องการมีีกิจกรรมีทางกายทุก

รูปแบบสามีารถช่วยสรา้งเสริมีสุข้ภาพัที�ดีำไดำห้ากมีีการปฏิิบติัิ

อย่างสมีำ�าเสมีอแล้ะทำาติิดำต่ิอกนัดำว้ยระยะเวล้าแล้ะความีหนกั

ที�เพีัยงพัอ

ส่ถ�นำก�รณ์์ปัจจุบันำ

มีีการพัฒันาความีคืบหนา้ในการเพิั�มีการมีีกิจกรรมีทางกาย

ระดำบัโล้กไปอย่างชา้ๆ โดำยส่วนมีากแล้ว้มีีสาเหตุิมีาจากการ

ข้าดำความีติระหนกัรูแ้ล้ะการล้งทุน 

ข้อ้มูีล้จากทั�วโล้กพับว่า 1 ใน 4 ข้องวยัผู ้ใหญ่่ แล้ะ 3 ใน 4 ข้อง

วยัหนุ่มีสาว (อายุ 11-17 ปี) ยงัมีีกิจกรรมีทางกายที�ติำ�ากว่าข้อ้

แนะนำาในการมีีกิจกรรมีทางกายข้องระดำบัโล้ก กำาหนดำโดำย

องคก์ารอนามียัโล้ก (WHO) แล้ะในข้ณะที�ประเทศต่ิางๆมีีการ

พัฒันาทางดำา้นเศรษฐกิจ การมีีกิจกรรมีทางกายนั�นล้ดำล้ง 

นอกจากนี� ในบางประเทศ พัฤติิกรรมีเนือยนิ�งนั�นสูงถง้ 70 % 

โดำยมีีสาเหตุิมีาจากการเปลี้�ยนแปล้งรูปแบบข้องการคมีนาคมี

ข้นส่ง การเพิั�มีข้้ �นข้องการใชเ้ทคโนโล้ยีแล้ะการเปลี้�ยนถ่าย

จากการเป็นชนบทสู่เมืีอง

ระดำบัข้องการมีีกิจกรรมีทางกายนั�นเกี�ยวเนื�องกบัคุณค่าทาง

วฒันธิ์รรมี โดำยประเทศส่วนมีาก เด็ำกผูห้ญิ่ง ผูห้ญิ่ง ผูสู้งอายุ

1  ในการประชุมีสมีชัชาสหประชาชาติิสมียัสามีญั่ ครั�งที� 70 (UNGA70) ในปี พั.ศ. 2558 ทุกประเทศไดำน้ำาข้อ้มีติิสมีชัชาสหประชาชาติิที� A/RES/70/1 เป้าหมีายการพัฒันาอย่างยั�งยืน ไปใช้

บทสรุุป
ผู้้�บริุหารุ
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กลุ่้มีผูด้ำอ้ยโอกาส แล้ะกลุ่้มีผูพิ้ัการแล้ะผูเ้ป็นโรคเรื �อรงั มีี

โอกาสนอ้ยกว่าบุคคล้ทั�วไปในการเข้า้ถง้โครงการแล้ะสถาน

ที�ที� เหมีาะสมี ปล้อดำภยัแล้ะเข้า้ถง้ไดำใ้นการเสริมีสรา้งการมีี

กิจกรรมีทางกาย

ในปี พั.ศ. 2556 ค่าใชจ่้ายในการรกัษาพัยาบาล้โดำยติรงจากทั�ว

โล้กที�เกิดำจากการมีีพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งอยู่ที�ประมีาณ 54 พันั

ล้า้น ดำอล้ล่้ารดิ์ำจิติอล้ ($INT) ต่ิอปี นอกจากนี�ยงัมีีค่าสูญ่เสีย

ผล้ผลิ้ติอยู่ที� 14 พันัล้า้นดำอล้ล่้ารดิ์ำจิติอล้ ($INT) แล้ะยงัพับว่า

ค่าใชจ่้ายในการรกัษาพัยาบาล้ที�เกิดำจากการมีีพัฤติิกรรมีเนือย

นิ�งคิดำเป็นสดัำส่วนถง้ 1-3% ข้องค่าใชจ่้ายในการรกัษาพัยาบาล้

รวมีทั�งประเทศ แมีจ้ะหกัค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวเนื�องกบัภาวะสุข้ภาพั

จิติแล้ะโรคระบบกล้า้มีเนื�อแล้ะกระดูำกอื�นๆออกแล้ว้ก็ติามี 

โอก�ส่อันำหล�กหล�ย คุืณ์ประโยชน์ำอันำ
มี�กล้นำ

การมีีกิจกรรมีทางกายสามีารถแล้ะควรที�จะถูกหล้อมีรวมีเข้า้

กบัพืั �นที�อยู่อาศยั พืั �นที�ทำางาน แล้ะพืั �นที�พักัผ่อนหย่อนใจข้อง

ผูค้น การเดิำนแล้ะการป่� นจกัรยานเป็นวิธีิ์หล้กัในการเดิำนทาง

แล้ะการสรา้งการมีีกิจกรรมีทางกายอย่างสมีำ�าเสมีอในทุกๆ

วนั แต่ิบทบาทแล้ะความีเป็นที�นิยมีข้องการเดิำนแล้ะการป่� น

จกัรยานนั�นกล้บัล้ดำล้งในหล้ายๆประเทศ การเล่้นกีฬาแล้ะการ

พักัผ่อนแบบแอคทีฟสามีารถช่วยเสริมีสรา้งการมีีกิจกรรมี

ทางกายในผูค้นทุกวยัแล้ะทุกสมีรรถภาพัซ้ึ่�งในระดำบัโล้กนั�น 

การมีีกิจกรรมีทางกายยงัเป็นป่จจยัส่งเสริมีที�สำาคญั่ข้องการ

ท่องเที�ยว การจา้งงาน แล้ะการพัฒันาโครงสรา้งนอกจากนี�

ยงัสามีารถช่วยส่งเสริมีโครงการดำา้นมีนุษยธิ์รรมี แล้ะอุม้ีชู

การพัฒันาชุมีชนแล้ะการเป็นอนัหน้�งอนัเดีำยวกนัข้องสงัคมี

การมีีกิจกรรมีทางกายนั�นสำาคญั่สำาหรบัผูค้นในทุกกลุ่้มีวยั

 การล้ะเล่้นแล้ะการพักัผ่อนอย่างแอคทีฟนั�นสำาคญั่สำาหรบั

เด็ำกเล็้ก เพืั�อการเติิบโติอย่างมีีสุข้ภาวะแล้ะการมีีพัฒันาการ

ที�ดีำข้องเด็ำกแล้ะวยัรุ่น ซ้ึ่�งการเรียนการสอนที�มีีคุณภาพัดำา้น

การมีีกิจกรรมีทางกายแล้ะสภาพัแวดำล้อ้มีภายในโรงเรียนที�

เหมีาะสมีนั�นสามีารถส่งเสริมีทั�งการมีีกิจกรรมีทางกายแล้ะ

ความีรูด้ำา้นสุข้ภาพัเกี�ยวกบัการสรา้งสุข้ภาวะที�ดีำอย่างยั�งยืน

แล้ะการมีีวิถีชีวิติที�แอคทีฟ

การที� ผู ้ใหญ่่สามีารถมีีกิจกรรมีทางกายในที�ทำางานนั�นก็มีี

ความีสำาคญั่เช่นกนั อีกทั�ง ผูสู้งวยัที�ซ้ึ่�งไม่ีว่าจะทำางานหรือไม่ี

 ยงัสามีารถไดำร้บัประโยชนจ์ากการมีีกิจกรรมีทางกายอย่าง

สมีำ�าเสมีอ ทั�งทางกาย ทางใจ แล้ะสุข้ภาพัทางสงัคมี รวมีถง้

การเสริมีสรา้งการสูงวยัอย่างมีีสุข้ภาวะที�ดีำ โดำยผู้ใหบ้ริการที�

หน่วยสาธิ์ารณสุข้มูีล้ฐานหน่วยบริการสุข้ภาพัทุติิยภูมิี แล้ะผู้

ใหบ้ริการการดูำแล้สงัคมีสามีารถช่วยส่งเสริมีใหบุ้คคล้ทุกวยั

มีีกิจกรรมีทางกายที�สูงข้้ �น เพืั�อที�จะช่วยป้องกนัโรคไม่ีติิดำต่ิอ

เรื �อรงั (NCDs) กิจกรรมีทางกายยงัสามีารถใช้ในการเร่งอตัิรา

ความีสำาเร็จในการบำาบดัำฟ้�นฟูแล้ะการพักัฟ้�นไดำอี้กดำว้ย

นอกจากนี� การพัฒันานวตัิกรรมีดิำจิติอล้ยงัเป็นโอกาสที�สำาคญั่

สำาหรบัภาคส่วนต่ิางๆในการนำามีาใชส้นบัสนุนใหผู้ค้นทุกวยัมีี

กิจกรรมีทางกายที�สูงข้้ �น แล้ะส่งเสริมีการพัฒันาใหท้นัการณ์

กบัการเติิบโติอย่างรวดำเร็วข้องการใช้โปรแกรมี mHealth เพืั�อ

ใหส้ามีารถครอบครองข้อ้มูีล้ที�อาจจะสามีารถช่วยสนบัสนุน

 ส่งเสริมีแล้ะติิดำติามีการมีีกิจกรรมีทางกายเพืั�อส่งเสริมีสุข้

ภาพัแล้ะความีเป็นอยู่ที�ดีำข้องทุกคน

ก�รมีีกิจกรรมีท�งก�ยและเป้�หมี�ย
ก�รพัื่ฒนำ�อย่�งยั�งยืนำ  ในำปี  พื่.ศ. 
2573 (SDGs)

การล้งทุนในนโยบายส่งเสริมีการเดิำน การป่� นจกัรยาน การ

กีฬา แล้ะการพักัผ่อนแล้ะการเล่้นอย่างแอคทีฟ สามีารถนำา

ไปสู่ความีสำาเร็จในการไปสู่เป้าหมีายการพัฒันาอย่างยั�งยืนปี

 พั.ศ. 2573 (SDGs) ไดำห้ล้ายเป้าหมีาย โดำยแผนปฏิิบติัิการ

การมีีกิจกรรมีทางกายนั�นช่วยสรา้งประโยชนท์างดำา้นสุข้ภาพั 

สงัคมี แล้ะเศรษฐกิจไดำอ้ย่างมีากมีายแล้ะหล้ากหล้ายซ้ึ่�งจะส่ง

ผล้โดำยติรงต่ิอการไปสู่เป้าหมีายการพัฒันาอย่างยั�งยืนข้อ้ที� 3 

(SDG3 สรา้งหล้กัประกนัว่าคนมีีชีวิติที�มีีสุข้ภาพัดีำแล้ะ ส่งเสริมี

สวสัดิำภาพัสำาหรบัทุกคนในทุกวยั) รวมีถง้เป้าหมีายอื�นๆ ไดำแ้ก่

 เป้าหมีายที�2 (SDG2 ข้จดัำความีหิวโหย สรา้งความีมีั�นคงทาง

อาหาร ส่งเสริมีเกษติรกรอย่างยั�งยืน) เป้าหมีายที�4 (SDG4 

สรา้งหล้กัประกนัว่าทุกคนมีีการศ้กษาที� มีีคุณภาพั อย่าง

ครอบคลุ้มีแล้ะเท่าเทียมี แล้ะสนบัสนุนโอกาสในการเรียนรู ้

ติล้อดำชีวิติ) เป้าหมีายที� 5 (SDG5 บรรลุ้ความีเสมีอภาคระหว่าง

เพัศแล้ะใหอ้ำานาจข้องผูห้ญิ่งแล้ะเด็ำกหญิ่งทุกคน) เป้าหมีายที�  

8(SDG 8 ส่งเสริมีการเติิบโติทางเศรษฐกิจที�ต่ิอเนื�องครอบคลุ้มี

 แล้ะยั�งยืน การจา้งงานเต็ิมีที�แล้ะมีีผลิ้ติภาพัแล้ะการมีีงานที�

สมีควรสำาหรบัทุกคน) เป้าหมีายที� 9 (SDG9 สรา้งโครงสรา้ง

พืั �นฐานที�มีีความีทนทาน ส่งเสริมีการพัฒันาอุติสาหกรรมีที�

ครอบคลุ้มีแล้ะยั�งยืนแล้ะส่งเสริมีนวตัิกรรมี)เป้าหมีายที�  10 

(SDG10 ล้ดำความีไม่ีเสมีอภาคภายในแล้ะระหว่างประเทศ) เป้า

หมีายที� 11 (SDG11 ทำาใหเ้มืีองแล้ะการติั�งถิ�นฐานข้องมีนุษยมี์ี

ความีครอบคลุ้มีปล้อดำภยั มีีภูมิีติา้นทาน แล้ะยั�งยืน) เป้าหมีาย

ที�  12 (SDG12 สรา้งหล้กัประกนัใหมี้ีรูปแบบการบริโภคแล้ะ
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ผลิ้ติ ที�ย ั�งยืน) เป้าหมีายที�  13 (SDG13 ปฏิิบติัิการอย่างเร่ง

ด่ำวนเพืั�อต่ิอสูก้บัการเปลี้�ยนแปล้ง สภาพัภูมิีอากาศแล้ะผล้ก

ระทบที�เกิดำข้้ �น) เป้าหมีายที� 15 (SDG15 ปกป้อง ฟ้�นฟู แล้ะ

สนบัสนุนการใชร้ะบบนิเวศบนบกอย่างยั�งยืน จดัำการป่าไมี้

อย่างยั�งยืน ต่ิอสูก้ารกล้ายสภาพัเป็น ทะเล้ทราย หยุดำการ

เสื�อมีโทรมีข้องที�ดิำนแล้ะฟ้�นสภาพักล้บัมีาใหม่ี แล้ะหยุดำการ

สูญ่เสียความีหล้ากหล้ายทางชีวภาพั) เป้าหมีายที�  16 (SDG 

16 ส่งเสริมีสงัคมีที�สงบสุข้แล้ะครอบคลุ้มีเพืั�อการพัฒันาที�

ย ั�งยืน ใหทุ้กคนเข้า้ถ้งความียุติิธิ์รรมี แล้ะสรา้งสถาบนัที�มีี

ประสิทธิิ์ผล้ รบัผิดำรบัชอบแล้ะครอบคลุ้มีในทุกระดำบั) แล้ะ

เป้าหมีายที�  17 (SDG17 เสริมีความีเข้ม้ีแข็้งใหแ้ก่กล้ไกการ

ดำำาเนินงานแล้ะฟ้�นฟูสภาพัหุ้นส่วนความีร่วมีมืีอระดำบัโล้ก

สำาหรบัการพัฒันาที�ย ั�งยืน) 

กรอบก�รดัำ�เนิำนำง�นำของแผนำปฏิิบัติิก�ร

แผนปฏิิบติัิการระดำบัประเทศที�มีีประสิทธิิ์ภาพัในการเปลี้�ยน

แนวโนม้ีในป่จจุบนัแล้ะล้ดำความีเหลื้�อมีล้ำ �าในการมีีกิจกรรมี

ทางกายนั�นจำาเป็นติอ้งใชวิ้ธีิ์การแกป่้ญ่หาแบบ “เชิงระบบ

(system-based)” โดำยมีีการผสมีผสานข้องกล้ยุทธิ์จ์ากแผน

นโยบายระดำบั “ติน้นำ �า” ที�มีีเป้าหมีายมุ่ีงไปที�การพัฒันาสงัคมี 

วฒันธิ์รรมี เศรษฐกิจแล้ะป่จจยัทางดำา้นแวดำล้อ้มีที�เกี�ยวเนื�อง

กบัการมีีกิจกรรมีทางกาย ผสมีผสานกบักล้ยุทธิ์ ์ในระดำบั

 “ปล้ายนำ �า” ที� มุ่ีงเป้าไปที�ระดำบับุคคล้ (ดำา้นการศก้ษา แล้ะ

ข้อ้มูีล้) 

แผนปฏิิบติัิการระดำบัโล้กฉบบันี�ประกอบดำว้ยเป้าประสงคท์าง

ยุทธิ์ศาสติร ์4 ข้อ้ ที�สามีารถสำาเร็จไดำ้โดำยการปฏิิบติัิติามีข้อ้

เสนอแนะเชิงนโยบาย 20 ประการ ซึ่้�งสามีารถปรบัใช้ไดำก้บั

ทุกบริบทข้องประเทศอย่างเป็นสากล้ โดำยคำาน้งถ้งจุดำเริ�มี

ติน้การดำำาเนินงานในการล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งที�แติกต่ิาง

กนัในแต่ิล้ะประเทศ 

การเพ่ิ่�มระดัับก่จกรรมทางกายจำาเป็็น
ต้้องใช้้ว่ิธีีการแบบเช่้งระบบ นโยบาย
เพีิ่ยงอย่างใดัอย่างหน่� งไม่สามารถแก้
ปั็ญหาทั�งหมดัได้ั

วิิสัยทัศน์์
เพ่ิ่�มก่จกรรมทางกายเพ่ิ่�อโลก
ที�มีสุขภาวิะดีัข่�น

พััน์ธกิิจ
เพ่ิ่�อส่งเสร่มให้ผู้้้คนสามารถ
เข้าถ่งสภาพิ่แวิดัล้อมที�ป็ลอดัภัยและเข้าถ่ง
ได้ั  รวิมถ่งโอกาสต่้างๆ ในการมีก่จกรรม
ทางกายในชี้ว่ิต้ป็ระจำาวัินโดัยใช้้ก่จกรรมทาง
กายเป็็นช่้องทาง ในการส่งเสร่มสุขภาพิ่ระดัับ
บุคคล ชุ้มช้น และ เพ่ิ่�อป็ระโยช้น์ต่้อการพัิ่ฒนา
สังคม วัิฒนธีรรมและเศรษฐก่จในทุกป็ระเทศ

เป้าหมาย
ลดัควิามชุ้กระดัับโลกของ
ก่จกรรมทางกายที� ไม่เพีิ่ยงพิ่อในวัิยผู้้้ ใหญ่
และ วัิยรุ่น 15 % ภายในปี็ พิ่.ศ. 2573 



ข้ �อปฏิิบติัิท่�แนะนำาท ั�ง 4 ข้ �อ ม่ีจุุด
ปรุะสงค์ ์เพ่ื่� อสรุ �างบรุรุท ัดฐาน
สงัค์มีทศันค์ติิ และการุเปล่� ยน
กรุะบวนทศันเ์ชิิงบวกในทุกสงัค์มี
 ด �วยการุเสริุมีสรุ �างองค์ค์์วามีรุ้ �
 ค์วามีเข้ �าใจุและการุเห็นคุ์ณค่์า
ในปรุะโยชินอ์นัหลากหลายข้อง
การุม่ีกิจุกรุรุมีทางกายสมีำ�าเสมีอท่�
สอดค์ล �องกบัทุกสมีรุรุถภาพื่และ
ทุกกลุ่มีวยั

ข้ �อปฏิิบติัิท ั�ง 5 ข้ �อได �ให�ค์วามี
สำาค์ ัญก ับค์วามีจุำาเป็นในการุ
สรุ �างพ่ื่ �นท่�และสถานท่�ท่� ส่งเสริุมี
ก า รุ ม่ี กิจุ ก รุ รุ มี ท า ง ก า ย แ ล ะ
ปกป้องสิทธิิค์วามีเท่าเท่ยมีให�กบั
ผู้้ �ค์นทุกวยัและทุกสรุรุถภาพื่ ใน
การุใชิ �พ่ื่ �นท่�ในเม่ีอง ชุิมีชิน และ
สถานท่�ท่�ม่ีค์วามีปลอดภยัและเอ่ �อ
ให�ทุกค์นม่ีกิจุกรุรุมีทางกายอย่าง
สมีำ�าเสมีอ
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เป้้าป้ระสงค์์ทางยุุทธศาสตร์ ท่�  1

เป้้าป้ระสงค์์ทางยุุทธศาสตร์ ท่�  2

สรุ�างบรุรุทัดฐาน์
สังคมท่� ไม่เนื์อยนิ์�ง

สรุ�างสภาพัแวิดล้�อมท่�เอื�อ
ต่่อกิารุม่กิิจกิรุรุมทางกิาย



ข้ �อปฏิิบติัิท ั�ง 5 ข้ �อเน�นการุลงทุนท่�จุำาเป็น
สำาหรุบัการุเสริุมีค์วามีเข้ �มีแข็้งรุะบบท่�สำาค์ญั
สำาหรุบัการุดำาเนินงานสรุ �างเสริุมีกิจุกรุรุมี
ทางกายและลดพื่ฤติิกรุรุมีเน่อยนิ�งอย่างม่ี
ปรุะสิทธิิภาพื่และสอดค์ล �องกนั ท ั�งในรุะดบั
นานาชิาติิ รุะดบัปรุะเทศ และรุะดบัท �องถิ�น
 แผู้นปฏิิบติัิการุเหล่าน่ �กล่าวถงึรุะบบธิรุรุมี
ภิบาล ค์วามีเป็นผู้้ �นำา ค์วามีรุ่วมีม่ีอรุะหว่าง
พื่หุภาค่์ ปรุะสิทธิิภาพื่ในการุทำางานข้องผู้้ �
ปฏิิบติัิงาน การุข้บัเค์ล่�อนและส่งเสริุมี รุะบบ
ข้ �อม้ีล และกลไกทางการุค์ลงั ในทุกภาค์ส่วน
ท่�เก่�ยวข้ �อง

ข้ �อปฏิิบติัิท ั�ง 6 ข้ �อเน�นการุเพิื่� มี
โค์รุงการุและโอกาสในสถานท่�
ต่ิางๆท่�จุะช่ิวยให�ผู้้ �ค์นทุกวยัและ
ทุกสมีรุรุถภาพื่ม่ีกิจุกรุรุมีทางกาย
อย่างสมีำ�าเสมีอ ท ั�งรุะดบับุค์ค์ล 
ค์รุอบค์รุวั และชุิมีชิน

10

เป้้าป้ระสงค์์ทางยุุทธศาสตร์ ท่�  3

เป้้าป้ระสงค์์ทางยุุทธศาสตร์ ท่�  4

สรุ�างโอกิาสต่่อกิารุ
ม่กิิจกิรุรุมทางกิาย

สรุ�างรุะบบท่�เอื�อต่่อ
กิารุม่กิิจกิรุรุมทางกิาย
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ก�รนำำ�ข้อเส่นำอแนำะไปปฏิิบัติิ

ในการนำาข้อ้เสนอแนะไปปฏิิบติัิในระดำบัประเทศโดำยใชวิ้ธีิ์

การแบบ “เชิงระบบ (system-based)” ประเทศต่ิางๆจำาเป็น

ติอ้งระบุกล้ยุทธิ์ข์้องนโยบายที�ติอบสนองต่ิอการดำำาเนินงาน

ในระยะสั�น (2-3 ปี) ระยะกล้าง (3-6 ปี) แล้ะระยะยาว (7-12 

ปี) โดำยแผนปฏิิบติัินโยบายที� เลื้อกควรมีีความีเหมีาะสมีกบั

บริบทข้องประเทศแล้ะมีีความีเฉพัาะเจาะจงกบัความีติอ้งการ

ที�แติกต่ิางกนัข้องพืั �นที�ต่ิางๆแล้ะกลุ่้มีประชากรย่อยภายใน

ประเทศ ซ้ึ่�งการจดัำล้ำาดำบัความีสำาคญั่แล้ะความีเป็นไปไดำจ้ะ

แติกต่ิางไปติามีบริบทข้องประเทศ ดำงันั�นประเทศต่ิางๆจ้ง

ควรประเมิีนสถานการณป่์จจุบนัข้องประเทศเพืั�อที�จะสามีารถ

ระบุนโยบายที�มีีอยู่แล้ว้แล้ะสามีารถเสริมีใหเ้ข้ม้ีแข็้งข้้ �นไดำ ้รวมี

ถง้ระบุโอกาสในการพัฒันานโยบายแล้ะช่องว่างข้องนโยบาย

ในการดำำาเนินงานอย่างสอดำคล้อ้งแล้ะการติอบสนองแบบองค์

รวมีทั�งระบบ (whole-of-system) เพืั�อประโยชนอ์นัหล้ากหล้าย

ทางดำา้นสุข้ภาพั สภาพัแวดำล้อ้มี แล้ะเศรษฐกิจนั�น จำาเป็นติอ้ง

อาศยัความีร่วมีมืีอระหว่างรฐับาล้ภาคส่วนต่ิางๆแล้ะพัหุภาคี 

รวมีถง้การร่วมีแรงร่วมีใจข้องข้องชุมีชน

การนำาแผนปฏิิบติัิการนี�ไปปฏิิบติัิ ควรยด้ำถือหล้กัการการกระ

จายอย่างสมีเหตุิสมีผล้ที�มีีการมุ่ีงเป้าไปที�กลุ่้มีคนที�กิจกรรมี

ทางกายที�ไม่ีเพีัยงพัอ

ก�รติิดัติ�มีและก�รร�ยง�นำ

ความีกา้วหนา้ไปสู่เป้าหมีายปี พั.ศ. 2573 นั�นจะมีีการติิดำติามี

โดำยใชต้ิวัชี �วดัำที�มีีอยู่ 2 ข้อ้ ไดำแ้ก่ ความีชุกข้องกิจกรรมีทางกาย

ที�ไม่ีเพีัยงพัอในบุคคล้อายุ 18 ปี แล้ะมีากกว่า 18 ปี รวมีถง้ใน

กลุ่้มีวยัรุ่น (อายุ 11-17 ปี) 

ทุกประเทศควรเสริมีความีเข้ม้ีแข็้งในการรายงานข้อ้มูีล้ที�มีา

จากแหล่้งต่ิางๆ เพืั�อที�จะสะทอ้นจุดำประสงคที์�สำาคญั่ที� สุดำ

สองข้อ้ข้องแผนปฏิิบติัิการนี� ไดำแ้ก่ เพืั�อที�จะล้ดำระดำบัการมีี

กิจกรรมีทางกายที� ไม่ีเพีัยงพัอในภาพัรวมีทั�งหมีดำ แล้ะเพืั�อที�

จะล้ดำความีแติกต่ิางแล้ะระดำบัข้องการมีีกิจกรรมีทางกาย

ที� ไม่ีเพีัยงพัอในกลุ่้มีคนที�มีีระดำบักิจกรรมีทางกายติำ�าภายใน

ประเทศ

กรอบการติิดำติามีผล้ระดำบัโล้กฉบบัใหม่ีจะช่วยสนับสนุน

ประเทศต่ิางๆในการติิดำติามีความีกา้วหนา้ในการดำำาเนิน

นโยบาย

รายงานความีกา้วหนา้ในการดำำาเนินนโยบายแล้ะผล้กระทบ

จะถูกนำาเสนอในการประชุมีสมีชัชาอนามียัโล้ก (The World 

Health Assembly) ในปี พั.ศ.2564, 2569 แล้ะ 2573 
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ที�มี�และคืว�มีส่ำ�คัืญ

การมีีกิจกรรมีทางกายอย่างสมีำ�าเสมีอนั�น ไดำร้บัการยอมีรบั

ว่าเป็นป่จจยัปกป้องที�สำาคญั่ต่ิอการป้องกนัแล้ะรกัษาโรคไม่ี

ติิดำต่ิอเรื �อรงั (noncommunicable diseases; NCDs) ไดำแ้ก่ 

โรคหวัใจ โรคหล้อดำเลื้อดำสมีอง โรคเบาหวาน แล้ะมีะเร็งเติา้

นมีแล้ะล้ำาไส ้ (1) นอกจากนี�ยงัสามีารถป้องกนัความีเสี�ยงต่ิอ

โรคไม่ีติิดำต่ิอเรื �อรงัที�สำาคญั่อื�นๆ ไดำแ้ก่ โรคความีดำนั ภาวะนำ �า

หนกัเกินแล้ะโรคอว้น รวมีถง้ส่งเสริมีภาวะสุข้ภาพัจิติที�ดีำ (2,3) 

ชะล้อการเกิดำโรคสมีองเสื�อมี (4) แล้ะเสริมีสรา้งคุณภาพัชีวิติ

แล้ะความีเป็นเป็นอยู่ที�ดีำ (5)

ในปี พั.ศ. 2558 ในการประชุมีสมีชัชาสหประชาชาติิสมียั

สามีญั่ ครั�งที�  70 (UNGA70) ทุกประเทศไดำร้บัรองการ

ล้งทุนดำา้นสุข้ภาพัในข้อ้มีติิสมีชัชาสหประชาชาติิที� มีีชื�อว่า 

“Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development”1   หรือวาระการพัฒันาที�ย ั�งยืนในปี พั.ศ. 2573 

(หล้งัจากนั�นถูกกล่้าวถ้งในชื�อ “the 2030 Agenda”) แล้ะ

ยงัรบัรองการดูำแล้สุข้ภาพัถว้นหนา้ แล้ะการล้ดำความีไม่ีเท่า

เทียมีข้องประชาชนทุกกลุ่้มีวยั ทั�งนี � แผนปฏิิบติัินโยบายที�

มุ่ีงเป้าไปที�การเพิั�มีการมีีกิจกรรมีทางกายสำาหรบัคนทุกกลุ่้มี

วยัแล้ะทุกสมีรรถนะนั�นสอดำคล้อ้งกบัการใหค้วามีสำาคญั่กบั

สุข้ภาพัเฉกเช่นสิทธิิ์ที�ทุกคนควรไดำร้บัแล้ะการใหค้วามีสำาคญั่

กบัทรพััยากรที�จำาเป็นในการดำำารงชีวิติรายวนั โดำยไม่ีใช่เพีัยง

แค่การปล้อดำโรคหรือภาวะเจ็บป่วย นอกจากนี�ประโยชนอ์นั

หล้ากหล้ายจากการเพิั�มีการมีีกิจกรรมีทางกายข้องประชากร

ดำว้ยการ เดิำน ป่� นจกัรยาน พักัผ่อนอย่างแอคทีฟ เล่้นกีฬา แล้ะ

การเล่้นอย่างแอคทีฟนั�นยงัสอดำคล้องแล้ะสามีารถนำาไปสู่เป้า

หมีายร่วมี สิ�งที�มีีความีสำาคญั่ในอนัดำบัติน้ๆทางการเมืีอง แล้ะ

ความีมุ่ีงมีั�นต่ิอเป้าหมีายการพัฒันาอย่างยั�งยืน (Sustainable 

Development Goals; SDGs)

1 ดูำ United Nations Sustainable Development Knowledge Platform (https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/ transformingourworld, accessed April 2018). 

บทน์ำา
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อำ�นำ�จที� ได้ัรับมีอบหมี�ย

ในปี พั.ศ. 2556 การประชุมีสมีชัชาอนามียัโล้กไดำร้บัรอง

แผนปฏิิบติัิการดำา้นการป้องกนัแล้ะควบคุมีโรคไม่ีติิดำต่ิอ

(NCDs) (6) แล้ะติกล้งใหมี้ี 9 เป้าหมีายระดำบัโล้กแบบสมีคัร

ใจ (9 global voluntary targets) ซ้ึ่�งรวมีถ้งการล้ดำอตัิรา

การติายก่อนวยัอนัควรจากโรคไม่ีติิดำต่ิอเรื �อรงั 25% แล้ะ

ล้ดำความีชุกการมีีกิจกรรมีทางกายที� ไม่ีเพีัยงพัอ 10% 

ภายในปี พั.ศ. 2568 (7)  จากการทบทวนความีกา้วหนา้ต่ิอ

การไปถง้เป้าหมีายเหล่้านี� ในระดำบัโล้กในป่จจุบนั สามีารถ

สรุปไดำว่้าความีกา้วหนา้เป็นไปอย่างเชื�องชา้แล้ะมีีพัฒันาการ

ที�แติกต่ิางกนัระหว่างประเทศที�มีีรายไดำสู้ง กล้าง แล้ะติำ�า (8) 

ถง้แมีว่้าแผนปฏิิบติัิการโรคไม่ีติิดำต่ิอเรื �อรงัปี พั.ศ. 2556 จะ

มีีการสนบัสนุนประเทศสมีาชิกองคก์ารอนามียัโล้ก (WHO 

Member States) ดำว้ยชุดำข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการเพิั�มี

การมีีกิจกรรมีทางกาย (9)  แต่ิการนำานโยบายไปปฏิิบติัิแล้ะ

การสรา้งการมีีส่วนร่วมีกบัภาคส่วนต่ิางๆนอกเหนือจากดำา้น

สุข้ภาพัยงัคงเป็นอุปสรรคสำาคญั่ต่ิอการสรา้งความีกา้วหนา้

ในประเทศส่วนใหญ่่   โดำยในการประชุมีคณะกรรมีการบริหาร

องคก์ารอนามียัโล้ก (WHO Executive Board) ครั�งที�  140 ใน

ปีพั.ศ. 2560 ไดำมี้ีการติกล้งที�จะรบัรองข้อ้เสนอต่ิอเล้ข้าธิิ์การ

ในการจดัำเติรียมีแผนปฏิิบติัิการดำา้นกิจกรรมีทางกาย แล้ะ

ใหมี้ีการเสนอใหพิ้ัจารณาโดำยคณะกรรมีการในการประชุมี

ครั�งที�  142 โดำยไดำมี้ีการเรียกรอ้งใหพ้ัฒันาบนพืั �นฐานข้อง

ยุทธิ์ศาสติร ์โรคไม่ีติิดำต่ิอเรื �อรงั(6)แล้ะกิจกรรมีทางกายที�มีี

อยู่แล้ว้(10,11) หรือข้อ้แนะนำาทางดำา้นกิจกรรมีทางกาย (1) 

ข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบาย (12) แล้ะการใหค้ำาสญั่ญ่าอื�นๆที�

เกี�ยวข้อ้งที�รบัรองโดำยการประชุมีสมีชัชาอนามียัโล้ก (World 

Health Assembly) นอกจากนี�แผนปฏิิบติัิการยงัควรมีีความี

เชื�อมีโยงกบัเป้าหมีายการพัฒันาอย่างยั�งยืน (SDGs) ที�ติ ั�งเป้า

สำาหรบัปี พั.ศ. 2573 ดำงันั�นแผนการระดำบัโล้กเพืั�อส่งเสริมี

กิจกรรมีทางกาย  ปี พั.ศ. 2561-2573 นี� (ซ้ึ่�งต่ิอมีารูจ้กักนัใน

ชื�อ “แผนปฏิิบติัิการ” หรือ “แผนปฏิิบติัิการระดำบัโล้ก”) จง้ไดำ้

มีีกรอบการดำำาเนินงานแล้ะมีีชุดำแผนปฏิิบติัินโยบายเพืั�อที�จะ

ชี �แนะประเทศสมีาชิกใหเ้ร่งความีเร็วแล้ะยกระดำบักิจกรรมีที�

จะนำาไปสู่เป้าหมีายการเพิั�มีการมีีกิจกรรมีทางกาย นอกจาก

นี�ยงัเป็นการติอบสนองต่ิอการเรียกรอ้งข้องประเทศสมีาชิก

สำาหรบัความีติอ้งการการดำำาเนินงานอย่างสอดำคล้อ้งมีากข้้ �น

ทั�งในระดำบัโล้ก ระดำบัภูมิีภาคแล้ะระดำบัประเทศ รวมีถง้ความี

ติอ้งการในการเปลี้�ยนกระบวนทศันแ์บบองคร์วมีทั�งสงัคมี

ในการสนบัสนุนแล้ะใหคุ้ณค่าประชากรที�มีีกิจกรรมีทางกาย

อย่างสมีำ�าเสมีอแล้ะสอดำคล้อ้งกบัสมีรรถภาพัในทุกช่วงวยั

กระบวนำก�รก�รพัื่ฒนำ�

แผนปฏิิบัติิการระดำับโล้กนั�นไดำ้มีีการพััฒนาโดำยผ่าน

กระบวนการประชุมีปรก้ษาหารือแล้ะการประชุมีภายในข้อง

คณะกรรมีการกำากบัแล้ะดูำแล้องคก์ารอนามียัโล้กที�ประกอบ

ไปดำว้ยแผนกต่ิางๆในกลุ่้มีงานที� เกี�ยวข้อ้ง แล้ะผูแ้ทนจาก

สำานกังานภูมิีภาคข้ององคก์ารอนามียัโล้ก นอกจากนี�ยงัไดำ้

รบัการชี �แนะจากพัหุภาคีแล้ะกลุ่้มีที�ปร้กษาที�ประกอบดำว้ย

ผูเ้ชี�ยวชาญ่ในหล้ากหล้ายสาข้าวิชาในระดำบัโล้ก ซึ่้�งไดำมี้ีการ

ประชุมีกนัในช่วงเดืำอนกรกฎาคมี พั.ศ. 2560 หล้งัจากนั�นจง้

มีีการตีิพิัมีพัร่์างที�  1 ข้องแผนปฏิิบติัิการ โดำยมีีการจดัำการ

ประชุมีปร้กษาหารือกับทั�ง 6 ภูมิีภาคร่วมีกับประเทศ

สมีาชิก รวมีถง้การสมัีมีนาออนไล้น ์ (webinar) กบัสาธิ์ารณะ

 8 ครั�ง การประชุมีเพืั�อใหข้้อ้มูีล้กบัหน่วยงานข้ององคก์าร

สหประชาชาติิแล้ะคณะผูแ้ทนทางการทูติ การเพิั� มีความี

ติระหนักรูผ่้านโซึ่เชียล้มีีเดีำยแล้ะสื� อข้องกลุ่้มีผูป้ระกอบ

อาชีพั นอกจากนี�ยงัมีีการเปิดำการปรก้ษาหารือออนไล้นก์บั

สาธิ์ารณะเป็นเวล้า 7 สปัดำาห์

ท ั�ง 83 ประเทศสมีาชิก (รวมีถ้งติวัแทนจากกระทรวง

สาธิ์ารณสุข้ต่ิางๆ กระทรวงการศก้ษา กระทรวงดำา้นการกีฬา

 การคมีนาคมีแล้ะการวางแผน) แล้ะสมีาคมีระหว่างประเทศ

ดำา้นการกีฬา หน่วยงานทางดำา้นสุข้ภาพัแล้ะเวชศาสติรก์าร

กีฬาสถาบนัทางดำา้นสาธิ์ารณสุข้ หน่วยงานประชาสงัคมี แล้ะ

องคก์รดำา้นอาชีพัต่ิางๆติั�งแต่ิดำา้นสุข้ภาพั การคมีนาคมี การ

วางผงัเมืีองแล้ะการกีฬา กลุ่้มีผูเ้ชี�ยวชาญ่แล้ะนกัวิจยั แล้ะ

ภาคส่วนเอกชน ล้ว้นไดำมี้ีส่วนร่วมีกบักระบวนการดำงักล่้าว

ข้า้งติน้ทั�งสิ �น นอกจากนี�ยงัไดำร้บัร่างข้อ้เสนอ125 ฉบบัจาก

ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียที�มีีความีสนใจ แล้ะไดำร้บัข้อ้เสนอแนะต่ิอ

ร่างฉบบัที� 1 แล้ะแนวทางการร่างฉบบัที� 2 จากกระบวนการ

ประชุมีปรก้ษาหารือ หล้งัจากนั�นจง้ไดำมี้ีการอภิปรายเกี�ยวกบั

ร่างฉบบัที�  2 ในการประชุมีคณะกรรมีการบริหารองคก์าร

อนามียัโล้ก (WHO Executive Board) ครั�งที�  142 แล้ะไดำมี้ีการ

ปรบัร่างติามีข้อ้เสนอแนะแล้ะข้อ้คิดำเห็นต่ิอการพัฒันาแผน

ปฏิิบติัิการฉบบัล่้าสุดำ 
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การมีีกิจกรรมีทางกาย คือ การเคลื้�อนไหวทางร่างกายใดำๆ

ก็ติามีที�มีีการใชก้ล้า้มีเนื�อล้ายที�ติอ้งอาศยัพัล้งังานร่างกาย

 (1) โดำยสามีารถกระทำาไดำห้ล้ากหล้ายวิธีิ์เช่น การเดิำน การป่� น

จกัรยาน การเล่้นกีฬา แล้ะการพักัผ่อนอย่างแอคทีฟ (เช่น การ

เติน้ การเล่้นโยคะ แล้ะไทชิบำาบดัำ) นอกจากนี�การมีีกิจกรรมีทาง

กายยงัสามีารถเป็นส่วนหน้�งข้องการทำางาน (เช่นการยก การ

ถือข้อง หรือกิจกรรมีที�แอคทีฟอื�นๆ) โดำยอาจจะเป็นส่วนหน้�ง

ข้องงานบา้นทั�งที�เป็นล้กัษณะงานจา้งหรืองานกิจวตัิรส่วนติวั 

(เช่น การทำาความีสะอาดำ การถือข้อง แล้ะหนา้ที�ที�เกี�ยวกบัการ

ดูำแล้) กิจกรรมีบางอย่างนั�นเป็นกิจกรรมีที�บุคคล้เลื้อกที�จะทำา

แล้ะสามีารถใหค้วามีสนุกสนานไดำ ้ในข้ณะที�กิจกรรมีอื�นๆ หรือ

กิจกรรมีทางกายในการทำางานบา้นอาจจะเป็นสิ�งที�จำาเป็นหรือ

ติอ้งทำาโดำยไม่ีมีีทางเลื้อกซ้ึ่�งอาจไม่ีสามีารถช่วยส่งเสริมีสุข้ภาพั

จิติหรือสุข้ภาพัทางสงัคมีที�ดีำไดำเ้หมืีอนกบักิจกรรมีอื�นๆเช่น 

การพักัผ่อนอย่างแอคทีฟ อย่างไรก็ติามีการมีีกิจกรรมีทางกาย

ทุกรูปแบบล้ว้นสามีารถเสริมีสรา้งสุข้ภาพัที�ดีำไดำห้ากทำาติิดำต่ิอ

กนัอย่างสมีำ�าเสมีอ ภายใติร้ะยะเวล้าแล้ะความีหนกัที�เพีัยงพัอ 

โดำยในปี พั.ศ. 2553 องคก์ารอนามียัโล้กไดำจ้ดัำทำาข้อ้แนะนำาเกี�ยว

กบัประเภทแล้ะความีถี�ข้องการมีีกิจกรรมีทางกายที�สามีารถ

เสริมีสรา้งสุข้ภาพัที�ดีำไดำส้ำาหรบัเด็ำก ผูใ้หญ่่ แล้ะผูสู้งอายุ (1)

พัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง คือ พัฤติิกรรมีใดำๆก็ติามีที�กระทำาในข้ณะ

ตืิ�นนอนโดำยใชพ้ัล้งังานร่างกายนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 1.5 หน่วย

ข้องค่าจำานวนข้องออกซิึ่เจนที� ร่างกายติอ้งใช ้ (metabolic 

equivalents) เช่น การนั�ง การเอนนอน หรือการนอนราบ

 (13) หล้กัฐานทางวิชาการล่้าสุดำชี �ใหเ้ห็นว่าพัฤติิกรรมีเนือย

นิ�งระดำบัสูงที�ทำาติิดำต่ิอกนัเป็นเวล้าต่ิอเนื�อง (เช่น การนั�งนาน )ๆ 

มีีความีสมัีพันัธิ์ก์บัการเผาผล้าญ่กลู้โคสที�ผิดำปกติิ อตัิราการ

ป่วยดำว้ยโรคหวัใจแล้ะหล้อดำเลื้อดำจากการข้าดำการออกกำาล้งั

กาย (Cardiometabolic disease) แล้ะอตัิราการติายทั�งหมีดำ

 (14) การล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งผ่านการส่งเสริมีการเกิดำ

กิจกรรมีทางกาย (เช่น การยืน การข้้ �นบนัไดำ การเดิำนระยะ

สั�นๆ) สามีารถช่วยสนบัสนุนใหบุ้คคล้เพิั�มีระดำบัการมีีกิจกรรมี

ทางกายไดำอ้ย่างต่ิอเนื�องจนถง้ระดำบัที�ช่วยเสริมีสรา้งสุข้ภาพั

ไดำต้ิามีคำาแนะนำาข้ององคก์ารอนามียัโล้ก

อย่างไรก็ติามี การมีีกิจกรรมีทางกายถง้ระดำบัที�แนะนำาเพืั�อ

การสรา้งเสริมีสุข้ภาพัสำาหรบักลุ่้มีประชากรทั�วไปนั�นมีีความี

เสี�ยงต่ิอการบาดำเจ็บติำ�า ในข้ณะที�สำาหรบักลุ่้มีประชากรย่อย

บางกลุ่้มีมีีความีเสี�ยงสูงกว่าหากเข้า้ร่วมีกิจกรรมีทางกายบาง

ประเภท โดำยกลุ่้มีกิจกรรมีทางกายที�มีีความีเสี�ยงต่ิอการบาดำ

กิารุม่กิิจกิรุรุม
ทางกิายคืออะไรุ? 
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เจ็บมีากกว่าไดำแ้ก่ กีฬาที�มีีการสมัีผสั (เช่น กีฬารกับี � ฮอกกี �นำ �า

แข็้ง) รวมีถง้การเดิำนแล้ะการป่� นจกัรยานในบางพืั �นที�ที�ทอ้ง

ถนนมีีความีเสี�ยงหรือพืั �นที�ที�มีีการใชค้วามีรุนแรงระดำบับุคคล้ 

ก็เป็นกิจกรรมีทางกายที�มีีความีเสี�ยงต่ิอการบาดำเจ็บมีากกว่า

เช่นกนั ทั�งนี �ข้อ้เสนอแนะกิจกรรมีทางกายข้ององคก์ารอนามียั

โล้กมีีการใหค้ำาแนะนำาเกี�ยวกบัการล้ดำความีเสี�ยง (1) นอกจาก

นี�แผนปฏิิบติัิการนี�ยงัมีีข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายที�ให้ความี

สำาคญั่กบัความีเสี�ยงจากสภาพัแวดำล้อ้มีทางดำา้นสงัคมีที�หล้าก

หล้าย เช่น ทอ้งถนนที�ปล้อดำภยัสำาหรบัการป่� นจกัรยาน 

ระดัับของก�รมีีพื่ฤติิกรรมีเนืำอยนิำ�งในำ
ปัจจุบันำ

การประมีาณการล่้าสุดำจากแหล่้งข้อ้มูีล้ที� เปรียบเทียบไดำใ้น

ระดำบัโล้กจากปี พั.ศ. 2553 พับว่า 23% ข้องวยัผู ้ใหญ่่ แล้ะ

 81% ข้องวยัรุ่น (อายุ 11-17 ปี) จากทั�วโล้ก มีีกิจกรรมีทาง

กายที�ติำ�ากว่าระดำบัที�องคก์ารอนามียัโล้กแนะนำาเพืั�อการสรา้ง

เสริมีสุข้ภาพั1 (6) ท ั�งนี � ความีชุกข้องการมีีกิจกรรมีทางกาย

ที� ไม่ีเพีัยงพัอนั�นแติกต่ิางกนัอย่างมีากภายในแล้ะระหว่าง

ประเทศ แล้ะพับสดัำส่วนสูงถ้ง 80% ในวยัผู ้ใหญ่่ ในกลุ่้มี

ประชากรย่อยบางกลุ่้มี โดำยอตัิราข้องการมีีกิจกรรมีทางกาย

ที�ไม่ีเพีัยงพัอในผูใ้หญ่่สูงที�สุดำในกลุ่้มีประเทศเมีดิำเติอรเ์รเนียน

ติะวนัออก ทวีปอเมีริกา ยุโรปแล้ะภูมิีภาคแปซิึ่ฟิกติะวนัติก

แล้ะติำ�าสุดำในภูมิีภาคเอเชียติะวนัออก-ใติ ้ (15)  จะเห็นไดำ้

ว่าอตัิราส่วนความีชุกเพิั�มีข้้ �นติามีการพัฒันาทางเศรษฐกิจ

เนื�องจากไดำร้บัผล้กระทบจากการเปลี้�ยนแปล้งรูปแบบข้อง

การคมีนาคมี การใชเ้ทคโนโล้ยี การเปลี้�ยนจากชนบทเป็นเมืีอง

แล้ะการใหคุ้ณค่าวฒันธิ์รรมี (16)

ความีแติกต่ิางในระดำบัข้องการมีีกิจกรรมีทางกายนั�นยงัมีี

สาเหตุิมีาจากความีไม่ีเท่าเทียมีข้องโอกาสในการมีีกิจกรรมี

ทางกาย จากเพัศแล้ะติำาแหน่งทางสงัคมีข้องทั�งภายในแล้ะ

ระหว่างประเทศ (15) เด็ำกผูห้ญิ่ง ผูห้ญิ่ง ผูสู้งวยั ผู ้ใหญ่่

ประชากรที�มีีติำาแหน่งทางเศรษฐฐานะติำ�า ผูพิ้ัการแล้ะผูเ้ป็น

โรคเรื �อรงั กลุ่้มีประชากรชายข้อบ กลุ่้มีคนพืั �นเมืีองแล้ะผูอ้ยู่

อาศยัในพืั �นที�กนัดำาร มีกัจะไดำร้บัโอกาสนอ้ยกว่า ในการเข้า้

ถง้พืั �นที�ที�ปล้อดำภยั เข้า้ถง้ไดำ ้แล้ะพืั �นที�ที�เหมีาะสมีสำาหรบัการ

มีีกิจกรรมีทางกาย ดำงันั�นการใหค้วามีสำาคญั่กบัความีเหลื้�อมี

ล้ำ �านี �จง้เป็นนโยบายที�มีีความีสำาคญั่ที�สุดำแล้ะเป็นหวัใจสำาคญั่

ในแผนปฏิิบติัิการระดำบัโล้กฉบบันี�

นอกจากนี� องคก์ารอนามียัโล้กไดำเ้ติรียมีข้อ้มูีล้การประมีาณ

การข้องการมีีกิจกรรมีทางกายที� ไม่ีเพีัยงพัอข้องเด็ำกแล้ะ

ผูใ้หญ่่ในระดำบัโล้กที�ทนัสมียักว่านี� แล้ะเสร็จสิ �นพัรอ้มีเผยแพัร่

ในปี พั.ศ. 2561

ค่าใชจ่้ายดำา้นระบบสุข้ภาพัแล้ะสงัคมีจากการมีีกิจกรรมี

ทางกายที� ไม่ีเพีัยงพัอในปี พั.ศ. 2556 ค่าใชจ่้ายในการรกัษา

พัยาบาล้โดำยติรงจากทั�วโล้กที�เกิดำจากการมีีพัฤติิกรรมีเนือย

นิ�งอยู่ที�ประมีาณ 54 พันัล้า้น ดำอล้ล่้ารดิ์ำจิติอล้ ($INT) ต่ิอปี โดำย

 57% ข้องค่าใชจ่้ายส่วนนี�นั�นมีาจากภาคส่วนข้องรฐั แล้ะยงัมีี

ค่าความีสูญ่เสียผล้ผลิ้ติเพิั�มีอีก 14 พันัล้า้นดำอล้ล่้ารดิ์ำจิติอล้

($INT) (17) ค่าประมีาณการจากทั�งประเทศที�มีีรายไดำสู้ง 

ประเทศที�มีีรายไดำต้ิำ�าถง้ปานกล้าง (LMICs) พับว่าค่าใชจ่้ายใน

การรกัษาพัยาบาล้ที�เกิดำจากการมีีพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งคิดำเป็น

สดัำส่วนถง้ 1-3% ข้องค่าใชจ่้ายในการรกัษาพัยาบาล้รวมีทั�ง

23% ของวัิยผู้้้ใหญ่ และ 81% ของวัิยรุ่น
 (อายุ 11-17 ปี็) จากทั�วิโลก มีก่จกรรม
ทางกายที�ต้ำ�ากว่ิาระดัับที�องค์การอนามัย
โลกแนะนำาเพ่ิ่�อการสร้างเสร่มสุขภาพิ่2 

1 ข้อ้เสนอแนะข้ององคก์ารอนามียัโล้กดำา้นการมีีกิจกรรมีทางกายเพืั�อการสรา้งเสริมีสุข้ภาพัสำาหรบัผูใ้หญ่่แนะนำาว่าควรมีีกิจกรรมีทางกาย 150 นาทีดำว้ยความีหนกัปานกล้าง (หรือเทียบเท่า) ต่ิอสปัดำาห ์โดำย

รวมีถง้กิจกรรมีทางกายจากกิจกรรมีต่ิางๆ เช่น การทำางาน (งานที�ไดำร้บัค่าจา้ง งานที�ไม่ีไดำร้บัค่าจา้ง เช่น งานบา้น) การท่องเที�ยว (การเดิำน การป่� นจกัรยาน) แล้ะการพักัผ่อนหย่อนใจ (รวมีถง้การเล่้นกีฬา) 

สำาหรบัเด็ำก คำาแนะนำาคือการมีีกิจกรรมีทางกาย 60 นาทีดำว้ยความีหนกัปานกล้างถง้สูงในทุกๆวนั

2 ข้อ้มูีล้จากปี พั.ศ. 2553 (6) ข้อ้มูีล้การประมีาณการที�ทนัสมียักว่านี�จะตีิพิัมีพัใ์นปี พั.ศ. 2561 ในเอกสาร “WHO country comparable estimates on physical inactivity, 2016". 
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ประเทศ (18) โดำยการประมีาณการนี�ถือว่าเป็นการประมีาณ

การที�ติำ�ากว่าความีเป็นจริงเนื�องจากข้อ้มูีล้ที� มีียงัมีีข้อ้จำากดัำ

อยู่มีาก อีกทั�งการประมีาณการนี�ยงัไม่ีรวมีค่าใชจ่้ายที� เกี�ยว

กบัสุข้ภาพัจิติแล้ะโรคระบบกล้า้มีเนื�อแล้ะกระดูำก นอกจากนี�

 การจดัำทำาการประเมิีนผล้กระทบในป่จจุบนั ยงัไม่ีพิัจารณา

ถง้ค่าใชจ่้ายต่ิางๆต่ิอสงัคมีที�นอกเหนือไปจากทางดำา้น ระบบ

สุข้ภาพั เช่น ประโยชนท์างดำา้นสภาพัแวดำล้อ้มีที�ควรไดำร้บัจาก

การเพิั�มีการเดิำน การป่� นจกัรยาน การใชข้้นส่งสาธิ์ารณะ แล้ะ

ประโยชนจ์ากการล้ดำการใชพ้ัล้งังานจากถ่านหิน 

วิธีีก�รส่ร้�งกิจกรรมีท�งก�ยอันำ
หล�กหล�ย - โอก�ส่ท�งด้ั�นำนำโยบ�ย
ที�มี�กมี�ย ประโยชน์ำที�มี�กล้นำ

กิจกรรมีทางกายทุกรูปแบบมีีประโยชนห์ล้ากหล้ายต่ิอสุข้ภาพั

 สงัคมี แล้ะเศรษฐกิจ ซ้ึ่�งการเดิำน การป่� นจกัรยานนั�นเป็นวิธีิ์

หล้กัในการเดิำนทางที� ส่งเสริมีใหผู้ค้นไดำมี้ีกิจกรรมีทางกาย

อย่างสมีำ�าเสมีอในทุกๆวนั แต่ิบทบาทแล้ะความีเป็นที� นิยมี

ข้องการเดิำนแล้ะการป่� นจกัรยานกล้บัล้ดำล้งเรื�อยๆในหล้าย

ประเทศ ประเทศที�มีีรายไดำต้ิำ�าถง้ปานกล้าง (LMICS)ติอ้งพับ

กบัอุปสรรคในการเพิั�มีกิจกรรมีทางกายที�ทา้ทายมีากที�สุดำ เช่น

 ประชากรจำานวนมีากเริ�มีเปลี้�ยนจากการเดิำนแล้ะป่� นจกัรยาน

เป็นการใชร้ถจกัรยานยนติส่์วนติวั (19) ดำงันั�นนโยบายที�ส่ง

เสริมีการพัฒันาความีปล้อดำภยับนทอ้งถนน การส่งเสริมีการ

ออกแบบผงัเมืีองที�รดัำกุมี แล้ะการใหค้วามีสำาคญั่กบัการเข้า้

ถ้งทางเดิำนเทา้ ทางจกัรยาน แล้ะการเข้า้ถ้งเสน้ทางข้นส่ง

สาธิ์ารณะไปสู่จุดำหมีาย รวมีถง้การบริการ โดำยเฉพัาะอย่าง

ยิ�งทางดำา้นการศ้กษา พืั �นที� เปิดำสาธิ์ารณะ พืั �นที� สีเขี้ยวแล้ะ

 “สีฟ้า”1  การเล่้นกีฬาแล้ะสิ�งอำานวยความีสะดำวกในการพักั

ผ่อนหย่อนใจ โดำยทั�งหมีดำที�กล่้าวมีานี�สามีารถล้ดำการใชร้ถ

จกัรยานยนติส่์วนติวั การปล่้อยแกส๊คารบ์อนไดำออกไซึ่ดำ ์การ

จราจรที�หนาแน่น แล้ะค่าใชจ่้ายในการรกัษาพัยาบาล้ล้งไดำ้

 (20) นอกจากนี�ยงัสามีารถช่วยพัฒันาเศรษฐศาสติรจุ์ล้ภาค

ในทอ้งถิ�นที�ใกล้เ้คียงแล้ะส่งเสริมีสุข้ภาพัชุมีชน รวมีถง้ส่งเสริมี

ความีเป็นอยู่ที�ดีำแล้ะคุณภาพัชีวิติที�ดีำไดำอี้กดำว้ย (21,22) โล้กใน

ป่จจุบนัเป็นยุคที�มีีการเปลี้�ยนจากชนบนเป็นเมืีองมีากข้้ �นแล้ะ

ประชากรโล้กมีากกว่า 70% อาศยัอยู่ในพืั �นที�ใจกล้างเมืีองดำงั

นั�นเมืีองต่ิางๆจง้มีีหนา้ที�เฉพัาะแล้ะโอกาสที�เหมีาะสมีในการ

ส่งเสริมีแผนการดำำาเนินงานนี�ดำว้ยการพัฒันาการออกแบบ

ผงัเมืีองแล้ะระบบคมีนาคมีข้นส่งที�มีีความียั�งยืน (23)2   

การเล่้นกีฬาเป็นกิจกรรมีที� ถูกใชป้ระโยชนน์อ้ยแต่ิมีีความี

สำาคญั่ต่ิอการเพิั�มีกิจกรรมีทางกายใหก้บับุคคล้ทุกวยั แล้ะยงั

มีีประโยชนท์างดำา้นสงัคมี วฒันธิ์รรมีแล้ะเศรษฐกิจต่ิอชุมีชน

แล้ะประเทศชาติิ (24,25)3  นอกจากนี�การเล่้นกีฬายงัเป็นติวั

กระตุิน้แล้ะแรงจูงใจต่ิอการมีีกิจกรรมีทางกาย (26) โดำยภาค

ส่วนการกีฬาเป็นผูเ้กี�ยวข้อ้งที�มีีความีสำาคญั่แล้ะเป็นหวัใจหล้กั

ในการผล้กัดำนัการท่องเที�ยวแล้ะการพัฒันาโครงสรา้งทั�วโล้ก

 การเล่้นกีฬาแล้ะการพักัผ่อนอย่างแอคทีฟสามีารถเป็นส่วน

หน้�งข้องการแกป่้ญ่หาสถานการณห์รือภาวะฉุกเฉินดำา้น

สุข้ภาพั ความีติอ้งการทางสงัคมี การพัฒันาชุมีชนแล้ะการ

หล้อมีรวมีชุมีชน ติามีจุดำประสงคข์้องโครงการมีนุษยธิ์รรมี

1 “พืั �นที�สีฟ้า” หมีายถง้พืั �นที�ใกล้แ้ม่ีนำ �า ล้ำาธิ์าร แล้ะมีหาสมุีทร

2 เช่นโครงการ Partnerships for Healthy Cities (https://partnershipforhealthycities.      

bloomberg.org/Accessed Apirl 2018)

3 ดูำ รายงาน The Association for Sports for All (http://www.tafisa.org/, accessed April 2018). 
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ไดำ ้(27) ซ้ึ่�งการส่งเสริมีบุคคล้ทุกวยัแล้ะสมีรรถภาพัใหมี้ีความี

สามีารถในการเข้า้ถง้แล้ะใหมี้ีส่วนร่วมีในการเล่้นกีฬาแล้ะการ

พักัผ่อนอย่างแอคทีฟ เป็นรากฐานที�สำาคญั่ต่ิอการเพิั�มีระดำบั

การมีีกิจกรรมีทางกายข้องประชาชน

ปฏิิญ่ญ่าสากล้ว่าดำว้ยเรื�องการพัล้ศ้กษาแล้ะการกีฬาเพืั�อ

ปวงชน ( the International Charter of Physical Education, 

Physical Activity and Sport) ในการประชุมีสมียัสามีญั่ข้อง

องคก์ารศก้ษา วิทยาศาสติรแ์ล้ะวฒันธิ์รรมีแห่งสหประชาชาติิ

 (UNESCO) กล่้าวว่า “การมีีกิจกรรมีทางกายแล้ะการเล่้นกีฬา

เป็นสิทธิิ์พืั �นฐานข้องทุกคน” (28) นอกจากนี� แผนปฏิิบติัิ

การคาซึ่าน (Kazan Action Plan) ที�รบัรองในประชุมีระหว่าง

ประเทศระดำบัรฐัมีนติรีแล้ะเจา้หนา้ที�อาวุโสดำา้นพัล้ศ้กษา

แล้ะกีฬาครั�งที�  6 ในปี พั.ศ. 2560 (International Conference 

of Ministers & Senior Officials Responsible for Physical 

Education and Sport, MINEPS VI) (29) แล้ะคณะกรรมีการ

ยุติิโรคอว้นในเด็ำก (Commission on Ending Childhood 

Obesity) (30) ยงัไดำร้ะบุว่าการเล่้นแล้ะพักัผ่อนอย่างแอค

ทีฟเป็นส่วนหน้� งข้องการเสริมีสรา้งการเจริญ่เติิบโติแล้ะ

พัฒันาการที�ดีำในวยัเด็ำกซ้ึ่�งหมีายรวมีถง้เด็ำกอายุติำ�ากว่า 5 ปี

 ซ้ึ่�งการจดัำสรรใหมี้ีวิชาพัล้ศ้กษาที� มีีคุณภาพัแล้ะการสรา้ง

สภาพัแวดำล้อ้มีในโรงเรียนใหเ้หมีาะสมีสามีารถช่วยส่งเสริมี

ความีรอบรูด้ำา้นการมีีกิจกรรมีทางกายแล้ะสุข้ภาพัสำาหรบั

การสรา้งเสริมีสุข้ภาวะที�ดีำในทุกช่วงวยั ส่งเสริมีการมีีวิถีชีวิติ

ที�แอคทีฟ การป้องกนัโรคไม่ีติิดำต่ิอเรื �อรงัแล้ะโรคทางสุข้ภาพั

จิติ นอกจากนี�ยงัช่วยส่งเสริมีผล้การเรียนที�ดีำไดำอี้กดำว้ย ดำงันั�น

นโยบายที�มีีโรงเรียนเป็นที�ติ ั�งจง้เป็นส่วนสำาคญั่ในการพัยายามี

สรา้งสงัคมีที�มีีความีแอคทีฟมีากข้้ �น

การมีีกิจกรรมีทางกายมีีความีสำาคญั่กบัทุกช่วงวยัแล้ะควร

ผสมีผสานเข้า้กบัพืั �นที�ต่ิางๆในใชชี้วิติประจำาวนั ซ้ึ่�งสำาหรบัวยั

ผู ้ใหญ่่ ที�ทำางานเป็นพืั �นที�หล้กัในการเพิั�มีการมีีกิจกรรมีทาง

กายแล้ะการล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง โดำยช่วงเวล้าต่ิางๆรวมีถง้ 

เวล้าทำางาน กิจกรรมีระหว่างพักั โปรแกรมีในที�ทำางาน แล้ะกิจ

กรรมีเล็้กๆนอ้ยๆ ต่ิางก็เป็นโอกาสสำาหรบัการเพิั�มีกิจกรรมี

ทางกายในช่วงวนัทำางานแล้ะสามีารถช่วยเพิั�มีผล้ผลิ้ติ ล้ดำ

การบาดำเจ็บแล้ะล้ดำการข้าดำงานซึ่ำ �าๆจากภาวะหมีดำแรงจูงใจ

 (31) โดำยเฉพัาะอย่างยิ�งการมีีกิจกรรมีทางกายในผูสู้งอายุที�

ไม่ีว่าจะทำางานหรือไม่ี สามีารถช่วยส่งเสริมีสุข้ภาพัทั�งทางกาย 

ทางสงัคมีแล้ะทางจิติใจ (รวมีถง้การป้องกนัหรือชะล้อการเกิดำ

โรคสมีองเสื�อมี) (4) นอกจากนี�ยงัสามีารถป้องกนัการหกล้ม้ี

แล้ะส่งเสริมีการเข้า้สู่สูงวยัอย่างมีีสุข้ภาวะ (32) ดำงันั�นการส่ง

เสริมีการสรา้งโอกาสแล้ะโครงการที�เหมีาะสมีแล้ะเข้า้ถง้ไดำ ้

สามีารถช่วยใหผู้สู้งวยัมีีวิถีชีวิติที�แอคทีฟติามีสมีรรถภาพัไดำ้

ผู ้ใหบ้ริการในหน่วยสาธิ์ารณสุข้มูีล้ฐาน หน่วยบริการสุข้ภาพั

ทุติิยภูมิี แล้ะผู้ใหบ้ริการการดูำแล้สงัคมี สามีารถช่วยส่งเสริมี

ใหบุ้คคล้ทุกวยัมีีกิจกรรมีทางกายที� สูงข้้ �นแล้ะล้ดำภาระจาก

โรคไม่ีติิดำต่ิอเรื �อรงั (NDCs) ที�เพิั�มีข้้ �น (12) กิจกรรมีทางกาย

ยงัสามีารถใช้ในการเร่งอตัิราความีสำาเร็จในการบำาบดัำฟ้�นฟู

แล้ะการพักัฟ้�นไดำอี้กดำว้ย (33) แล้ะหน้�งในมีาติรการที�พับว่ามีี

ความีคุม้ีทุนคือการสนบัสนุนการใหค้ำาแนะนำาผูป่้วยเกี�ยวกบั

การมีีกิจกรรมีทางกาย (12) 

นอกจากนี� การพัฒันานวตัิกรรมีดิำจิติอล้ยงัเป็นโอกาสที�สำาคญั่

สำาหรบัภาคส่วนที� ดูำแล้สุข้ภาพั ที�ทำางานแล้ะหน่วยงานอื�นๆ

 ในการนำามีาใชส้นบัสนุนการมีีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำเวล้า

ข้องการมีีพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง แล้ะส่งเสริมีการพัฒันาใหท้นั

การณก์บัการเติิบโติอย่างรวดำเร็วข้องการใช้โปรแกรมี 

mHealth เพืั�อใหส้ามีารถครอบครองข้อ้มูีล้ที�อาจจะสามีารถ

ช่วยสนบัสนุน ส่งเสริมีแล้ะติิดำติามีการมีีกิจกรรมีทางกายเพืั�อ

ส่งเสริมีสุข้ภาพัแล้ะความีเป็นอยู่ที�ดีำข้องทุกคน (34,35)

กิจกรรมีท�งก�ยและเป้�หมี�ยก�ร
พัื่ฒนำ�อย่�งยั�งยืนำปี(SDGs) พื่.ศ. 
2573

การล้งทุนในการดำำาเนินนโยบายเพืั�อเพิั�มีการมีีกิจกรรมีทาง

กายผ่านรูปแบบต่ิางๆ เช่น การเดิำน การป่� นจกัรยาน การ

พักัผ่อนอย่างแอคทีฟ การเล่้นกีฬาแล้ะเกมีส ์สามีารถช่วยให้

บรรลุ้เป้าหมีายการพัฒันาอย่างยั�งยืน (SDGs) หล้ายเป้าหมีาย

การมีก่จกรรมทางกายมีควิามสำาคัญกับ
ทุกช่้วิงวัิยและควิรผู้สมผู้สานเข้ากับพ่ิ่�นที�
ต่้างๆในใช้้ชี้ว่ิต้ป็ระจำาวัิน



ดำงัที� ไดำร้ะบุไวใ้นปฏิิญ่ญ่ากรุงเทพัฯ ปี พั.ศ. 2559 (Bangkok 

declaration)1  การเพิั�มีกิจกรรมีทางกายจะสามีารถส่งผล้

โดำยติรงต่ิอการบรรลุ้เป้าหมีาย SDG3 (สรา้งหล้กัประกนัว่าคน

มีีชีวิติที�มีีสุข้ภาพัดีำแล้ะส่งเสริมีสวสัดิำภาพัสำาหรบัทุกคนในทุก

วยั) แล้ะเป้าหมีายอื�นๆ รวมีถง้ SDG 2.2    (ยุติิภาวะทุโภชนาการ

ทุกรูปแบบ); SDGs 4.1 แล้ะ 4.2 (สรา้งหล้กัประกนัว่าทุกคนมีี

การศก้ษาที�มีีคุณภาพั อย่างครอบคลุ้มีแล้ะเท่าเทียมี); SDG5.1 

(ยุติิการเลื้อกปฏิิบติัิทุกรูปแบบที�มีีต่ิอผูห้ญิ่งแล้ะเด็ำกหญิ่ง

ในทุกที�); SDG8 (ส่งเสริมีการเติิบโติทางเศรษฐกิจที�ต่ิอเนื�อง

ครอบคลุ้มีแล้ะยั�งยืน การจา้งงานเต็ิมีที�แล้ะมีีผลิ้ติภาพัแล้ะ

การมีีงานที�สมีควร สำาหรบัทุกคน); SDG9.1 (สรา้งโครงสรา้ง

พืั �นฐานที�ทีความีทนทาน ส่งเสริมี การพัฒันาอุติสาหกรรมีที�

ครอบคลุ้มีแล้ะยั�งยืน แล้ะส่งเสริมี นวตัิกรรมี); SDGs 10.2 แล้ะ 

10.3 (ล้ดำความีไม่ีเสมีอภาคภายในแล้ะระหว่างประเทศ); SDGs 

11.2, 11.3, 11.6 แล้ะ 11.7 (ทำาใหเ้มืีองแล้ะการติั�งถิ�นฐานข้อง

มีนุษยมี์ีความี ครอบคลุ้มี ปล้อดำภยั มีีภูมิีติา้นทาน แล้ะยั�งยืน); 

SDGs 12.8 แล้ะ 12c (สรา้งหล้กัประกนัใหมี้ีรูปแบบการบริโภค

แล้ะผลิ้ติ ที�ย ั�งยืน); SDGs 13.1 แล้ะ 13.2 (ปฏิิบติัิการอย่าง

เร่งด่ำวนเพืั�อต่ิอสูก้บัการเปลี้�ยนแปล้ง สภาพัภูมิีอากาศแล้ะ

ผล้กระทบที� เกิดำข้้ �น); SDGs 15.1 แล้ะ 15.5 (ปกป้อง ฟ้�นฟู

 แล้ะสนบัสนุนการใชร้ะบบนิเวศบนบกอย่างยั�งยืน); SDGs 

16.1 แล้ะ 16b (ส่งเสริมีสงัคมีที�สงบสุข้แล้ะครอบคลุ้มีเพืั�อการ

พัฒันาที�ย ั�งยืนใหทุ้กคนเข้า้ถง้ความียุติิธิ์รรมีแล้ะสรา้งสถาบนั

ที�มีีประสิทธิิ์ผล้ รบัผิดำรบัชอบแล้ะครอบคลุ้มีในทุกระดำบั) แล้ะ

 SDG 17 (เสริมีความีเข้ม้ีแข็้งใหแ้ก่กล้ไกการดำำาเนินงานแล้ะ

ฟ้�นฟูสภาพัหุน้ส่วนความีร่วมีมืีอระดำบัโล้กสำาหรบัการพัฒันา

ที�ย ั�งยืน) ทั�งนี �ไดำมี้ีการแจกแจงรายล้ะเอียดำเฉพัาะข้องความี

เชื�อมีโยงระหว่างการดำำาเนินนโยบายส่งเสริมีกิจกรรมีทางกาย

แล้ะเป้าหมีายการพัฒันาอย่างยั�งยืน(SDGs) ในภาคผนวกที� 1

จากการที�การส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายมีีความีเชื�อมีโยงกบั

การบรรลุ้เป้าหมีายการพัฒันาอย่างยั�งยืนปี พั.ศ. 2573 ดำงั

กล่้าวข้า้งติน้ ถง้เวล้าแล้ว้ที�จะล้งทุนเพืั�อการส่งเสริมีกิจกรรมี

ทางกาย เพัราะการเพิั�มีการเดิำน การป่� นจกัรยาน การพักัผ่อน

อย่างแอคทีฟ การเล่้นกีฬาแล้ะเกมีส ์ไม่ีไดำมี้ีประโยชนท์างดำา้น

สุข้ภาพัโดำยติรงเพีัยงอย่างเดีำยว แต่ิยงัสามีารถนำาไปสู่โล้กที�มีี

ความีเท่าเทียมี ย ั�งยืนแล้ะเจริญ่รุ่งเรือง (36)

การติอบสนองผ่านนโยบายดำงัที� เสนอแนะไว้ในแผนปฏิิบติัิ

การระดำบัโล้กไม่ีเพีัยงแต่ิมีีความีเชื�อมีโยงกบัการบรรลุ้เป้า

หมีายการพัฒันาอย่างยั�งยืน (SDGs) เพีัยงอย่างเดีำยว แต่ิยงั

คาบเกี�ยวแล้ะสามีารถเติิมีเต็ิมีเป้าหมีายแล้ะความีมุ่ีงมีั�นข้อง

ยุทธิ์ศาสติรแ์ล้ะแผนอื�นๆที�ใกล้เ้คียงกนัที�ไดำร้บัการรบัรองจาก

การประชุมีสมีชัชาอนามียัโล้ก ไดำแ้ก่: 

• ค์ณะกรุรุมีการุยุติิโรุค์อ �วนในเด็ก (Commission on Ending 

Childhood Obesity) (30)

• แผู้นยุทธิศาสติรุแ์ละแผู้นปฏิิบติัิการุรุะดบัโลกว่าด �วยการุ

เข้ �าส่้ส้งวยัและสุข้ภาพื่ ปี พื่.ศ. 2559-2563 

(Global Strategy and Action Plan on Ageing and Health) 

(32)

• แผู้นปฏิิบติัิการุทศวรุรุษแห่งค์วามีปลอดภยัทางถนน ปี

 พื่.ศ. 2554-2563 (Global Plan for the Decade of Action 

for Road Safety) (37)

• ยุทธิศาสติรุ ์โลกว่าด �วยเรุ่�องสาธิารุณสุข้และสิ�งแวดล �อมีโดย

องค์ก์ารุอนามียัโลก (WHO Public Health & Environment 

Global Strategy) (38)

• วารุะการุพื่ฒันาเม่ีองใหม่ี (The New Urban Agenda) (39)

1  ปฏิิญ่ญ่ากรุงเทพัฯว่าดำว้ยเรื�องกิจกรรมีทางกายสำาหรบัสุข้ภาพัโล้กแล้ะการพัฒันาอย่างยั�งยืนนั�นเป็น

คำาแถล้งฉนัทามีติิจากงานประชุมีนานาชาติิว่าดำว้ยการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะสุข้ภาพั ครั�งที�  6 

(ISPAH)  ในวนัที�  19  พัฤศจิกายน พั.ศ. 2559 (http://www.ispah.org/resources , accessed May 2018)
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• แผู้นปฏิิบติัิการุว่าด �วยเรุ่�องสุข้ภาพื่จิุติ ปี พื่.ศ. 2556-2563 

(Mental Health Action Plan) (40)

• แผู้นปฏิิบติัิการุรุะดบัโลกว่าด �วยเรุ่�องการุติอบสนองข้อง

ภาค์รุฐัต่ิอโรุค์สมีองเส่�อมี ปี พื่.ศ. 2560-2568 (Global Action 

Plan on the Public Response to Dementia) (41)

• แผู้นปฏิิบติัิการุรุะดบัโลกสำาหรุบัสุข้ภาพื่ข้องผู้้ �หญิง

 เด็กและวยัรุุ่น ปี พื่.ศ. 2559-2573 (Global Strategy for 

Women’s, Children and Adolescents’ Health) (42)

• แผู้นปฏิิบติัิการุเพ่ื่�อยุติิการุติายท่�ป้องกนัได �ในเด็กเกิดใหม่ี

ทุกค์น ปี พื่.ศ. 2557 (Every Newborn Action Plan to End 

Preventable Deaths) (43) 

• แผู้นปฏิิบติัิการุรุะดบัโลกสำาหรุบัผู้้ �พิื่การุโดยองค์ก์ารุ

อนามียัโลก ปี พื่.ศ. 2557-2564 (WHO Global Disability 

Action Plan) (44) 

• รุายงานด �านโภชินาการุรุะดบัโลก ปี พื่.ศ. 2560 : หล่อเล่ �ยง

การุพื่ฒันาอย่างย ั�งย่น (SDGs) (Global Nutrition Report 

2017: Nourishing the SDGs) (45)

• ทศวรุรุษแห่งการุดำาเนินงานด �านโภชินาการุโดยองค์ก์ารุ

สหปรุะชิาชิาติิ ปี พื่.ศ. 2559-2568 (United Nations Decade 

of Action on Nutrition) (45) 

หนำท�งก�รก้�วไปข้�งหน้ำ� - ขย�ยก�ร
ดัำ�เนิำนำง�นำระดัับช�ติิ

กิจกรรมีทางกายสามีารถทำาไดำห้ล้ากหล้ายวิธีิ์แล้ะยงัมีีพืั �นที�

หล้ากหล้ายที�สามีารถส่งเสริมีการมีีกิจกรรมีทางกายอย่าง

มีีส่วนร่วมีไดำ ้ ดำงันั�นภาคส่วนต่ิางๆจ้งมีีโอกาสทางนโยบาย

มีากมีาย นโยบายข้องชาติิที�ติอบสนองต่ิอเรื�องนี�ควรมีีการ

ใหค้วามีสำาคญั่กบัป่จจยัที�ส่งผล้ต่ิอการมีีส่วนร่วมี เช่น ป่จจยั

ระดำบับุคคล้ ไดำแ้ก่ ล้กัษณะนิสยัส่วนติวัข้องบุคคล้ ความีรูแ้ล้ะ

ความีชอบข้องบุคคล้ ป่จจยัที�เกี�ยวกบับริบทเศรษฐฐานะเช่น   

บริบทครอบครวั  การใหคุ้ณค่าข้องสงัคมี   ประเพัณีเศรษฐกิจ 

แล้ะสภาพัแวดำล้อ้มีต่ิางๆ (47) ป่จจยัดำงักล่้าวข้า้งติน้คือ ป่จจยั

กำาหนดำในระดำบั “ติน้นำ �า” ข้องการมีีกิจกรรมีทางกาย ซ้ึ่�งเป็น

ป่จจยัที�สามีารถสรา้งโอกาสในการมีีกิจกรรมีทางกายที�มีีความี

เท่าเทียมี แล้ะยงัสามีารถล้ดำความีเหลื้�อมีล้ำ �าในการมีีกิจกรรมี

ทางกาย สถานะทางสุข้ภาพั แล้ะความีเป็นอยู่อีกดำว้ย (48)

การติอบสนองต่ิอป่ญ่หาข้องชาติิที� มีีประสิทธิิ์ภาพัควร

พิัจารณาถง้การดำำาเนินงานที�ใหค้วามีสำาคญั่กบัป่จจยัต่ิางๆ

ที�ข้ดัำข้วางโอกาสในการมีีกิจกรรมีทางกายข้องบุคคล้ทุก

สมีรรถภาพั รวมีถง้การดำำาเนินนโยบายที� ช่วยส่งเสริมีป่จจยั

ที�ก่อใหเ้กิดำการมีีกิจกรรมีทางกายเพิั�มีมีากข้้ �น ดำงันั�น นโยบาย

ที�มีีประชากรเป็นรากฐานในช่วง “ติน้นำ �า” สำาหรบัการส่งเสริมี

กิจกรรมีทางกายนั�นติอ้งมีีการจดัำล้ำาดำบัความีสำาคญั่แล้ะ

มีีความีสอดำคล้อ้งกบัการดำำาเนินนโยบายที� มีีประชากรเป็น

รากฐานในช่วง “ปล้ายนำ �า” 

การนำานโยบายไปปฏิิบติัิอย่างมีีประสิทธิิ์ภาพันั�น ประเทศ

สมีาชิกมีีความีจำาเป็นที�จะติอ้งคดัำเลื้อกกล้ยุทธิ์ผ์สมีผสาน

ข้องนโยบายสำาหรบัการติอบสนองต่ิอป่ญ่หาที�แนะนำาในแผน

ปฏิิบติัิการนี� โดำยนำามีาประยุกติแ์ล้ะดำำาเนินการในระดำบัชาติิ

ให้มีีความีเหมีาะสมีกบับริบทเฉพัาะข้องประเทศนั�นๆ แล้ะ

พิัจารณาถง้ความีติอ้งการที�แติกต่ิางแล้ะสมีรรถภาพัที�หล้าก

หล้ายข้องประชากรกลุ่้มีย่อยภายในประเทศอย่างเหมีาะสมี

แมีจ้ะมีีหล้กัฐานทางวิชาการที� หนักแน่นเกี� ยวกบัวิธีิ์การ

แกป่้ญ่หาที� มีีสิทธิิ์ภาพั (12) อย่างไรก็ติามีหากปราศจาก

ทรพััยากรทางบุคคล้ที�มุ่ีงมีั�นแล้ะทางการเงินที�มี ั�นคงในการ

สนบัสนุนให้การส่งเสริมีการมีีกิจกรรมีทางกายเป็นเรื�องที�

สำาคญั่อนัดำบัติน้ๆในการรกัษาแล้ะป้องกนัโรคไม่ีติิดำต่ิอเรื �อรงั

 (NCDs) ความีกา้วหนา้ในการดำำาเนินงานส่งเสริมีกิจกรรมีทาง

กายอาจไม่ีเกิดำข้้ �น นอกจากนี�ยงัควรมีีการสรา้งความีเชื�อมีโยง

ยุทธิ์ศาสติรร์ะหว่างหน่วยงานข้องรฐัที�เกี�ยวข้อ้ง การดำำาเนิน

งานร่วมีระหว่างผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสีย แล้ะความีเชื�อมีโยงข้อง

การจดัำล้ำาดำบัความีสำาคญั่ข้องนโยบายที�เกี�ยวข้อ้ง เพืั�อใหเ้กิดำ

การดำำาเนินนโยบายที�ย ั�งยืนในระดำบัประเทศแล้ะระดำบัทอ้งถิ�น
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วิสั่ยทัศน์ำ

เพิ�มักิจักรรมัท�งก�ยเพ่�อโลกที�มีัสุำขีภ�วะดีขี่ �น

พัื่นำธีกิจ

เพืั�อส่งเสริมีใหผู้ค้นสามีารถเข้า้ถง้สภาพัแวดำล้อ้มีที�

ปล้อดำภยัแล้ะเข้า้ถง้ไดำ ้รวมีถง้โอกาสต่ิางๆในการมีีกิจกรรมี

ทางกายในชีวิติประจำาวนั โดำยใชกิ้จกรรมีการทางกายเป็น

ช่องทางในการส่งเสริมีสุข้ภาพัระดำบับุคคล้ ชุมีชน แล้ะเพืั�อ

ประโยชนต่์ิอการพัฒันาสงัคมี วฒันธิ์รรมีแล้ะเศรษฐกิจใน

ทุกประเทศ

แผู้น์ปฏิิบัติ่กิารุ
รุะดับโล้กิ

เพ่ิ่�อส่งเสร่มก่จกรรมทางกาย
ปี็ พิ่.ศ. 2561-2573
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เป้�หมี�ย

ในปี พั.ศ. 2556 ประเทศสมีาชิกไดำร้บัรองชุดำเป้าหมีายแบบ

สมีคัรใจ 9 เป้าหมีายในกรอบการประเมิีนผล้ระดำบัโล้ก (7) เพืั�อ

ใหส้ามีารถติิดำติามีความีกา้วหนา้ในการป้องกนัแล้ะควบคุมี

โรคไม่ีติิดำต่ิอเรื �อรงั (NCDs) แล้ะป่จจยัเสี�ยงหล้กัข้องโรคไม่ี

ติิดำต่ิอเรื �อรงั โดำยมีีการกำาหนดำเป้าหมีายดำา้นกิจกรรมีทาง

กายคือ ใหมี้ีความีชุกข้องการมีีกิจกรรมีทางกายไม่ีเพีัยงพัอ

ล้ดำล้ง 10 % ในกลุ่้มีวยัผู ้ใหญ่่แล้ะวยัรุ่น1  โดำยใชข้้อ้มูีล้ในปี 

พั.ศ. 2553 เป็นฐานข้อ้มูีล้ติั�งติน้ ซ้ึ่�งแผนปฏิิบติัิการฉบบันี�ไดำ้

ข้ยายช่วงเวล้าจากกรอบการประเมิีนชุดำเป้าหมีายแบบสมีคัร

ใจ 9 เป้าหมีายไปอีก 5 ปี จาก ปี พั.ศ. 2568 เป็น พั.ศ.2573 

เพืั�อใหส้อดำคล้อ้งกบัเป้าหมีายการพัฒันาอย่างยั�งยืน แล้ะเพืั�อ

เป็นการใหเ้วล้ากบัประเทศสมีาชิก 12 ปี (พั.ศ. 2561- 2030) 

ในการดำำาเนินนโยบายแล้ะการนำานโยบายไปปฏิิบติัิ

เป้าหมีายที�เพิั�มีข้้ �น 5% จากเป้าหมีายแบบสมีคัรใจ เป็นการ

ปรบัให้เหมีาะสมีกบัการเพิั� มีจำานวนปีสำาหรบัการดำำาเนิน

นโยบายเป็นเวล้า 5 ปีดำงัที�ระบุข้า้งติน้  (จากปี พั.ศ. 2568 เป็น

 2573) แล้ะเป็นไปในทางเดีำยวกนักบัความีมุ่ีงหวงัข้องเป้า

หมีายปี พั.ศ. 2568 โดำยมีีการใชต้ิวัชี �วดัำเดีำยวกนักบัติวัชี �วดัำที�

มีีอยู่แล้ว้ในเครื�องมืีอวดัำที�ใช้ในประเทศส่วนใหญ่่3 นอกจากนี�

 เป้าหมีายที�กำาหนดำนั�นเป็นเป้าหมีายที�เป็นจริงไดำ ้ เนื�องจาก

ไดำมี้ีการคำานวณอย่างสอดำคล้อ้งกบัระดำบัการเปลี้�ยนแปล้ง

ที�เกิดำข้้ �นจริงในประเทศที�มีีความีกา้วหนา้มีากที�สุดำในการล้ดำ

พัฤติิกรรมีเนือยนิ�งในหล้ายปีที�ผ่านมีา โดำยฐานข้อ้มูีล้เริ�มีติน้

จะอา้งอิงจากปี พั.ศ. 2559 แล้ะค่าการประมีาณการที�เปรียบ

เทียบไดำข้้องการมีีพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งข้องผู้ใหญ่่แล้ะเด็ำกใน

ระดำบัโล้กสำาหรบัปี พั.ศ. 2559 อยู่ในระหว่างการเติรียมีการ

แล้ะพัรอ้มีจะเผยแพัร่ในติน้ปี พั.ศ. 2561 

1  มีีคำานิยามีระบุในเชิงอรรถ

2 ข้อ้มูีล้ที�เกี�ยวข้อ้งมีีอยู่ในเอกสารที�จะตีิพิัมีพัใ์นปี พั.ศ. 2560 ชื�อเอกสาร “WHO country comparable estimates on physical inactivity, 2016”

3 สำาหรบัวยัผูใ้หญ่่ จะเป็นการใชแ้บบสอบถามีการมีีกิจกรรมีทางกายข้องระดำบัโล้ก (GPAQ) ดำงัที�แนะนำาโดำยข้ั�นติอนข้ององคก์ารอนามียัโล้กสำาหรบัการเฝ้้าระวงัป่จจยัเสี�ยงข้องโรคไม่ีติิดำต่ิอเรื �อรงั เรียกว่า

 WHO STEPwise approach to noncommunicable disease risk factor surveillance หรือเครื�องมืีออื�นๆจากโดำเมีนอื�นๆที�ใชโ้ดำยประเทศสมีาชิก สำาหรบัวยัเด็ำก มีีครื�องมืีอวดัำที�ใชอ้ยู่แล้ว้ เช่น การวดัำผ่านการ

สำารวจสุข้ภาพันกัเรียนโดำยมีีโรงเรียนเป็นที�ติ ั�งในระดำบัโล้ก (GSHS)

เป้็าหมายสำาหรับแผู้นป็ฏ่ิบัต่้การนี� ค่อลดั
ควิามชุ้กระดัับโลกของการมีก่จกรรมทาง
กายไม่เพีิ่ยงพิ่อในวัิยผู้้้ใหญ่และวัิยรุ่น 15 % 
โดัยใช้้ข้อม้ลในปี็ พิ่.ศ.2559 เป็็นฐานข้อม้ล
เร่�มต้้น2
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ก�รใช้หลักฐ�นำเชิงประจักษ์์

ข้อ้แนะนำาการดำำาเนินนโยบายมีาจากการพิัจารณาหล้กัฐานเชิงประจกัษที์�มีีความีน่าเชื�อถือแล้ะหล้กัฐานเชิงปฏิิบติัิ (practice-

based evidence) จากการประเมิีนผล้แล้ะการสงัเกติผล้กระทบอย่างต่ิอเนื�อง นอกจากนี�ยงัมีีการประเมิีนความีคุม้ีทุนข้อง

มีาติรการต่ิางๆแล้ว้ ดำงันั�นการดำำาเนินงานติามีแผนปฏิิบติัิการนี�ควรมีีการสรา้งแล้ะพัฒันาหล้กัฐานเชิงประจกัษอ์ย่างต่ิอเนื�อง 

โดำยเฉพัาะในกลุ่้มีประเทศที�มีีรายไดำต้ิำ�าถง้ปานกล้าง (LMICs)

22

 แผนปฏิิบติัิการนี�มีีหล้กัการชี �นำาที�สนบัสนุนการดำำาเนินนโยบายในทุกระดำบั โดำยสอดำคล้อ้งกบัการทำางาน
เพืั�อบรรลุ้วิสทัศันร่์วมีข้องการเพิั�มีกิจกรรมีทางกายเพืั�อโล้กที�มีีสุข้ภาวะดีำข้้ �นข้องประเทศสมีาชิก ผูร่้วมีดำำาเนินงาน 
แล้ะองคก์ารอนามียัโล้กซ้ึ่�งมีีรายล้ะเอียดำดำงันี� 

หลักก�รท�งมีนุำษ์ยธีรรมี 

ห ล้ัก บัญ่ ญ่ัติิ ข้ อ ง อ ง ค ์ก า ร อ นา มีัย โ ล้ ก  ( T h e  W H O 

Constitution)1  เคารพัหล้กัการที� ว่า มีาติรฐานสูงสุดำข้อง

ภาวะสุข้ภาพัที�เป็นไปไดำน้ั�นเป็นสิทธิิ์พืั �นฐานข้องมีนุษยทุ์กคน 

โดำยสุข้ภาพัข้องคนเป็นพืั �นฐานสำาคญั่สำาหรบัการดำำาเนินชีวิติ

ในแต่ิล้ะวนัแล้ะทุกประเทศยงัเห็นติรงกนัว่าเป็นสิ�งสำาคญั่

ทั�งทางสงัคมีแล้ะทางการเมืีอง ในการบรรลุ้เป้าหมีายการ

พัฒันาอย่างยั�งยืน ปี พั.ศ. 2573 ประเทศต่ิางๆมีีความีมุ่ีงมีั�น

ที�จะล้งทุนกบัดำา้นสุข้ภาพั มีีประกนัสุข้ภาพัถว้นหนา้ แล้ะล้ะ

ความีเหลื้�อมีล้ำ �าดำา้นสุข้ภาพัสำาหรบัประชากรทุกวยัแล้ะทุก

สมีรรถภาพั ดำงันั�นการดำำาเนินงานติามีแผนปฏิิบติัิการฉบบั

นี�ควรใชห้ล้กัการแล้ะวิธีิ์การทางดำา้นมีนุษยธิ์รรมี แล้ะผนวก

ทุกความีมุ่ีงมีั�นเข้า้ดำว้ยกนัเพืั�อส่งเสริมีใหท้ ั�งระดำบับุคคล้แล้ะ

ระดำบัชุมีชนเกิดำการมีีส่วนร่วมีในการพัฒันาแนวทางการแก้

ป่ญ่หาอย่างกระตืิอรือรน้

คืว�มีเส่มีอภ�คืติลอดัทุกช่วงวัย

ความีเหลื้�อมีล้ำ �าในการมีีกิจกรรมีทางกายที�เกิดำจากอายุ เพัศ

ความีพิัการ ภาวะติั�งครรภ ์ เศรษฐฐานะ  แล้ะภูมิีประเทศ

แสดำงให้เห็นถ้งข้อ้จำากดัำแล้ะความีไม่ีเท่าเทียมีในป่จจยั

กำาหนดำดำา้นเศรษฐฐานะ แล้ะความีแติกต่ิางข้องโอกาสใน

การมีีกิจกรรมีทางกายในประชากรกลุ่้มีต่ิางๆ แล้ะบุคคล้ที�

มีีสมีรรถภาพัต่ิางกนั ดำงันั�นการดำำาเนินงานติามีแผนปฏิิบติัิ

การฉบบันี�จ้งควรพิัจารณาความีติอ้งการที�แติกต่ิางกนัใน

ช่วงชีวิติที� ต่ิางกนั (เช่น วยัเด็ำก วยัรุ่น วยัผู ้ใหญ่่แล้ะวยัสูง

อายุ) แล้ะความีแติกต่ิางข้องระดำบัการมีีกิจกรรมีทางกายใน

ป่จจุบนัแล้ะสมีรรถภาพั โดำยควรใหค้วามีสำาคญั่สูงสุดำกบัการ

แก้ไข้ป่ญ่หาดำา้นความีเหลื้�อมีล้ำ �าแล้ะการล้ดำความีไม่ีเท่าเทียมี

1 ดูำหล้กับญั่ญ่ติัิข้ององคก์ารอนามียัโล้ก (Constitution of the World Health Organization: http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf, accessed April 2018. 

หลักการช้ี้�นำำา
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คืว�มีเชื�อมีโยงของนำโยบ�ยและทุก
นำโยบ�ยห่วงใยสุ่ขภ�พื่

การมีีกิจกรรมีทางกายสามีารถสนับสนุนเป้าหมีายการ

พัฒันาอย่างยั�งยืน(SDGs) ทั�งในระดำบับุคคล้ ชุมีชน แล้ะ

ประเทศสมีาชิกดำงันั�นทุกนโยบาย โครงการร่วมี แล้ะรอยต่ิอ

ระหว่างนโยบายควรมีีการดำำาเนินงานที�มุ่ีงเป้าใหเ้กิดำผล้การ

เปลี้�ยนแปล้งที�ย ั�งยืน ซ้ึ่�งเป้าหมีายการพัฒันาอย่างยั�งยืน

มีีความีเข้า้ใจในความีแติกต่ิางระหว่างสุข้ภาพัข้องคนแล้ะ

สุข้ภาพัข้องโล้ก แล้ะความีสำาคญั่ข้องความียั�งยืนข้องสภาพั

แวดำล้อ้มีต่ิอการสรา้งเสริมีสุข้ภาพั

ก�รส่ร้�งเส่ริมีพื่ลังก�รมีีส่่วนำร่วมีของ
ผ้้กำ�หนำดันำโยบ�ย ประช�ชนำคืรอบคืรัว
และชุมีชนำ

ควรมีีการเสริมีพัล้งัใหผู้ค้นแล้ะชุมีชนใหยื้นหยดัำต่ิอป่จจยั

กำาหนดำสุข้ภาพัข้องติน ดำว้ยการมีีส่วนร่วมีอย่างแข็้งข้นัใน

การพัฒันานโยบายแล้ะมีาติรการที�มีีผล้ต่ิอตินเอง เพืั�อที�จะ

ล้ดำอุปสรรคแล้ะเสริมีแรงจูงใจ โดำยการมีีส่วนร่วมีอย่างแข็้ง

ข้นัในการกระตุิน้ชุมีชนเป็นวิธีิ์ที� ไดำผ้ล้มีากที� สุดำในการปรบั

เปลี้�ยนพัฤติิกรรมีแล้ะการเปลี้�ยนค่านิยมีทางสงัคมี

พื่หุภ�คีืที�หล�กหล�ย

การใชวิ้ธีิ์การผสานพัหุภาคีอย่างครอบคลุ้มีที�ซ้ึ่�งสอดำคล้อ้ง

กบัเป้าหมีายการพัฒันาอย่างยั�งยืนที�17 นั�น เป็นหวัใจสำาคญั่

ในการเพิั�มีระดำบัการมีีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมี

เนือยนิ�งข้องประชาชน การดำำาเนินนโยบายติามีแผนปฏิิบติัิ

การนี�ควรใหค้วามีสำาคญั่กบัการทำางานร่วมีกนัระหว่างผูมี้ี

ส่วนไดำส่้วนเสียจากทุกระดำบั แล้ะดำำาเนินงานภายใติพ้ันัธิ์กิจ

ที�เห็นติรงกนั เพืั�อใหส้ามีารถเล็้งเห็นถง้ประโยชนอ์นัหล้าก

หล้ายข้องโล้กที�มีีกิจกรรมีทางกายมีากข้้ �น

ก�รจัดัส่รรปันำส่่วนำที�เหมี�ะส่มี

การจัดำสรรป่นส่วนที� เหมีาะสมีหมีายถ้งวิธีิ์การจัดำสรร

ทรพััยากรแล้ะการให้การบริการในระดำบัที� มีีความีเหมีาะ

สมีกบัระดำบัความีติอ้งการ ซ้ึ่�งในระดำบัโล้ก ระดำบัประเทศ

 แล้ะระดำบัทอ้งถิ�น ควรใหค้วามีสำาคญั่กบัการล้ดำความีไม่ี

เท่าเทียมีข้องโอกาสในการมีีกิจกรรมีทางกาย ดำงันั�นควรให้

ความีสำาคญั่สูงสุดำกบัการจดัำสรรป่นส่วนทรพััยากรที�จำาเป็น

เพืั�อสนบัสนุนการดำำาเนินงานที�มุ่ีงไปที�ประชากรที�มีีกิจกรรมี

ทางกายติำ�าที� สุดำแล้ะมีีอุปสรรคต่ิอการมีีกิจกรรมีทางกาย

มีากที�สุดำ 
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หน่วยงานข้ององคก์ารสหประชาชาติิ, หน่วยงานระหว่าง

หน่วยปฏิิบติัิการระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติิว่าดำว้ยการ

ป้องกนัแล้ะควบคุมีโรคที�ไม่ีสามีารถติิดำต่ิอ (UNIATF) แล้ะอื�นๆ

องค์การที� ไม่สังกัดัภาครัฐ
หน่วยงานประชาสงัคมี, องคก์ารที�มีีชุมีชนเป็นที�ติ ั�ง, องคก์ารดำา้น

มีนุษยธิ์รรมี, องคก์ารที�มีีความีเชื�อเป็นที�ติ ั�ง

หน่วิยงานด้ัานการพัิ่ฒนา
หมีายรวมีถง้หน่วยงานดำา้นการเงินการคล้งัระหว่างประเทศ 

เช่น ธิ์นาคารโล้ก (World Bank), องคก์ร Regional development 

banks, องคก์รระหว่างภาครฐัในระดำบัอนุภูมิีภาค แล้ะองคก์ร

เพืั�อการช่วยเหลื้อการพัฒันาต่ิางๆ

องค์การระหว่ิางป็ระเทศ
หน่วยงานดำา้นสุข้ภาพัโล้ก

สมาคมว่ิช้าชี้พิ่
ดำา้นการแพัทย ์ แล้ะสุข้ภาพั เช่น เวชศาสติรก์ารกีฬา, 

กายภาพับำาบดัำ, แพัทยท์ ั�วไป, พัยาบาล้, แล้ะวิทยาศาสติรก์าร

กีฬา,กิจกรรมีทางกายแล้ะสาธิ์ารณสุข้ แล้ะสาข้าวิชาอื�นๆที�

เกี�ยวข้อ้ง เช่น การคมีนาคมี, การกีฬา แล้ะการศก้ษา

ผู้้้นำาอุต้สาหกรรมและภาคเอกช้น
ที�ซ้ึ่�งมีีเป้าหมีายในการเสริมีสรา้งสุข้ภาพัใหก้บัลู้กจา้ง ครอบครวั

 แล้ะชุมีชน

ชุ้มช้น 
ติวัแทนกลุ่้มีความีเชื�อ กลุ่้มีสงัคมี แล้ะกลุ่้มีวฒันธิ์รรมี

องค์การอนามัยโลก
ในทุกระดำบัติั�งแต่ิ สำานกังานใหญ่่,สำานกังานระดำบัภูมิีภาค

 แล้ะสำานกังานระดำบัประเทศ

ส่� อ
ผูเ้ขี้ยนข่้าว แล้ะผูก้ระจายข่้าว ทั�งในรูปแบบดำั�งเดิำมีแล้ะสื�อแบบ

ใหม่ี

ผู้้้ว่ิาราช้การจังหวัิดัและรัฐบาลท้องถ่�น
นายกเทศมีนติรี, ผูว่้าราชการจงัหวดัำ,  แล้ะข้า้ราชการ

ทอ้งถิ�น

ม้ลน่ธ่ีการกุศล
มูีล้นิธิิ์ที�มีีเป้าหมีายในการส่งเสริมีสุข้ภาพัโล้กแล้ะการบรรลุ้เป้า

หมีายการพัฒันาอย่างยั�งยืน (SDGs)

สถาบันทางการศ่กษาและการว่ิจัย
รวมีถง้สถาบนัทุกศาสติรส์าข้าวิชา เช่น ศาสติรก์ารดำำาเนินการ 

(implementation science) แล้ะเครือข่้ายข้องศูนยค์วามีร่วมีมืีอ

ดำา้นสุข้ภาพัข้ององคก์ารอนามียัโล้ก

ภาคส่วนที�สามีารถดำำาเนินงานร่วมีอย่างเป็นหุน้ส่วน มีีดำงัต่ิอไปนี� (รวมีถง้ภาคส่วนอื�นๆที�ไม่ีไดำก้ล่้าวถง้)

การสร้างการดำำาเนิำนำงานำร่วม
ระหว่างพหุภาคีี
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ข้อ้เสนอแนะทางนโยบายที�พัฒันาจากหล้กัฐานเชิงประจกัษท์ ั�ง  20 ประการ                

ดำงัต่ิอไปนี� สามีารถช่วยใหบ้รรลุ้เป้าประสงคท์างยุทธิ์ศาสติรท์ ั�ง 4 ข้อ้ดำงักล่้าวไดำ ้

ในภาคผนวกที� 2 ไดำมี้ีการแนะนำาบทบาทเฉพัาะข้องเล้ข้าธิิ์การองคก์ารอนามียัโล้ก 

ประเทศสมีาชิกองคก์ารอนามียัโล้ก แล้ะผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียอื�นๆในการสนบัสนุนการ

ดำำาเนินนโยบายแต่ิล้ะนโยบาย

2. สรุ�างสภาพัแวิดล้�อมท่� เอื�อต่่อกิารุม่กิิจกิรุรุมทางกิาย
   (CREATE ACTIVE ENVIRONMENTS)

1. สรุ�างบรุรุทัดฐาน์สังคมท่� ไม่เนื์อยนิ์�ง 
     (CREATE ACTIVE SOCIETIES)

3. สรุ�างโอกิาสต่่อกิารุม่กิิจกิรุรุมทางกิาย
   (CREATE ACTIVE PEOPLE)

4. สรุ�างรุะบบท่�เอื�อต่่อกิารุม่กิิจกิรุรุมทางกิาย 
   (CREATE ACTIVE SYSTEMS)

	 เป้าประสงคท์ัางย้ทัธศาสติรท์ั ั�ง	4	ขอ้	เป็นื่กรอบัการดำำาเนิื่นื่งานื่ท้ั�สาม่ารถปรบััใช่้ไดำก้บััท้ักบัริบัทัของประเทัศ
อย่างเป็นื่สากลุ	แลุะครอบัคลุ้ม่ขอ้เสนื่อแนื่ะทัางนื่โยบัายทัั�ง	20	ขอ้ท้ั�ประกอบัดำว้ยนื่โยบัายหลุากหลุายมิ่ติิ	โดำยขอ้
เสนื่อแนื่ะแต่ิลุะขอ้ม้่ความ่สำาคญัแลุะม้่ประสิทัธิภาพีในื่การติอบัสนื่องต่ิอปัญหาระดำบััประช่ากรในื่การเพิี�ม่การม้่
กิจกรรม่ทัางกายแลุะลุดำพีฤติิกรรม่เน่ื่อยนิื่�ง	ซึ่่�งภาพีรวม่ของขอ้เสนื่อแนื่ะเหลุ่าน้ื่ �ม้่ความ่ครอบัคลุ้ม่ถง่วิธ้การเชิ่ง
ระบับัแบับัองคร์วม่	(whole-of-system	approach)	ซึ่่�งเป็นื่วิธ้ท้ั�จำาเป็นื่สำาหรบััการสรา้งสงัคม่ท้ั�ม้่การใหค้้ณค่าแลุะ
ความ่สำาคญักบััการลุงท้ันื่นื่โยบัายส่งเสริม่กิจกรรม่ทัางกายใหเ้ป็นื่ส่วนื่หน่ื่�งของช้่วิติประจำาวนัื่	 เป้าประสงคท์ัาง
ย้ทัธศาสติรท์ั ั�ง	4	ขอ้	ไดำแ้ก่

กรอบัการดำำาเนิำนำงานำ
สำาหรับัแผนำปฏิิบััติิการ 
เป้้าป้ระสงค์์ทางยุุทธศาสตร์ 4 ข้้อ 
ข้้อเสนอแนะทางนโยุบายุ 20 ป้ระการ
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ส่รา้งการปรบััเปล้�ยนกระบัวนทศัน์ใน
ทุกส่งัคีม ดัว้ยการเส่ริมส่รา้งองคีค์ีวาม
ร้ ้ คีวามเข้า้ใจ และการเห็นคุีณค่ีาใน
ประโยชี้น์อนัหลากหลายข้องการม้
กิจกรรมทางกายส่มำ�าเส่มอท้�ส่อดัคีลอ้ง
กบััทุกส่มรรถภาพื่และทุกกลุ่มวยั

สร้างบัรรทััดำฐานำ

สังคีมทีั�ไม่เนืำอยนิำ�ง
(CREATE ACTIVE SOCIETIES)

ปรัับเปล่ี่�ยนบรัรัทััดฐานสัังคมแลี่ะทััศนคติิ
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ACTION 

1.1.

ACTION 

1.2.

Implement best practice communication campaigns, linked with community-based 

programmes, to heighten awareness, knowledge and understanding of, and appreciation 

for, the multiple health benefits of regular physical activity and less sedentary behaviour, 

according to ability, for individual, family and community well-being.

นำาเอาแนวปฏิิบติัิที�เป็นเลิ้ศ (Best practice) ข้องการรณรงคเ์พืั�อการสื�อสารมีาใช ้โดำยเชื�อมีโยง

กบัโครงการที�ชุมีชนมีีส่วนร่วมี เพืั�อเสริมีสรา้งความีติระหนกั องคค์วามีรู ้ความีเข้า้ใจ แล้ะการ

เห็นคุณค่าในประโยชนน์านปัการต่ิอสุข้ภาพัข้องการมีีกิจกรรมีทางกายสมีำ�าเสมีอที�สอดำคล้อ้ง

กบัทุกสมีรรถภาพัแล้ะทุกกลุ่้มีวยั เพืั�อสุข้ภาวะที�ดีำในระดำบับุคคล้ ครอบครวั แล้ะชุมีชน

Conduct national and community-based campaigns to enhance awareness and 

understanding of, and appreciation for, the social, economic, and environmental co-

benefits of physical activity, and particularly more walking, cycling and other forms 

of mobility involving the use of wheels (including wheelchairs, scooters and skates) 

and thereby make a significant contribution to achievement of the 2030 Agenda for 

Sustainable Development (SDG2; SDG3; SDG4; SDG5;  SDG8; SDG9; SDG10; SDG11; 

SDG13; SDG15; SDG16; SDG 17).

จดัำการรณรงคร์ะดำบัประเทศแล้ะระดำบัพืั �นที�ชุมีชน เพืั�อเพิั�มีความีติระหนกั ความีเข้า้ใจ แล้ะ

ใหเ้ห็นคุณค่าข้องการมีีผล้ประโยชนร่์วมีกนัทั�งในดำา้นสงัคมี เศรษฐกิจ แล้ะสิ�งแวดำล้อ้มีจาก

การมีีกิจกรรมีทางกาย  โดำยเฉพัาะอย่างยิ�งการเดิำนการป่� นจกัรยาน แล้ะการเคลื้�อนไหวรูป

แบบอื�นๆ ที�ใชล้้อ้ (รวมีถง้การใชร้ถเข็้นวีล้แชร ์ สกูติเติอร ์ แล้ะสเกติ) จง้จะสามีารถสรา้ง

คุณูปการอย่างสำาคญั่ต่ิอการบรรลุ้เป้าหมีายการพัฒันาอย่างยั�งยืน พั.ศ.2573 (the 2030 

Agenda for Sustainable Development; เป้าหมีาย SDG2,  SDG3, SDG4,SDG5, SDG9, 

SDG10, SDG11, SDG13, SDG15 แล้ะSDG 16)
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ACTION 

1.3.

ACTION 

1.4.

Implement regular mass participation initiatives in public spaces, engaging entire 

communities, to provide free access to enjoyable and affordable, socially- and culturally-

appropriate experiences of physical activity.

ดำำาเนินโครงการที�มีีผูร่้วมีเป็นจำานวนมีากในพืั �นที�สาธิ์ารณะอย่างสมีำ�าเสมีอ โดำยกระตุิน้ใหชุ้มีชน

มีีส่วนร่วมี เพืั�อสนบัสนุนการเข้า้ถง้การมีีกิจกรรมีทางกายที�สนุก ไม่ีมีีค่าใชจ่้ายหรือจ่ายไดำแ้ล้ะ

มีีความีเหมีาะสมีกบัสงัคมีแล้ะวฒันธิ์รรมี

เสริมีสรา้งการฝึ้กอบรมีทั�งก่อนแล้ะระหว่างการเข้า้ทำางานข้องอาชีพัต่ิางๆ ทั�งในแล้ะนอก

ภาคส่วนดำา้นสุข้ภาพั เพืั�อเพิั�มีความีรูค้วามีเข้า้ใจแล้ะทกัษะที�เกี�ยวเนื�องกบับทบาทในการสรา้ง

โอกาสที�ครอบคลุ้มีแล้ะเท่าเทียมีสำาหรบัสงัคมีที�ไม่ีเนือยนิ�ง ซ้ึ่�งรวมีถง้แต่ิไม่ีจำากดัำอยู่เพีัยงภาค

การคมีนาคมีข้นส่ง การวางผงัเมืีอง การศก้ษา การท่องเที�ยวแล้ะนนัทนาการ การกีฬาแล้ะ

ฟิติเนส รวมีไปถง้กลุ่้มีประชาคมีรากหญ่า้แล้ะองคก์รภาคประชาสงัคมี

Strengthen pre- and in-service training of professionals, within and outside the health 

sector, to increase knowledge and skills related to their roles and contributions in 

creating inclusive, equitable opportunities for an active society including, but not limited 

to, the sectors of: transport, urban planning, education, tourism and recreation, sports 

and fitness, as well as in grassroots community groups and civil society organizations.
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ส่รา้งและทะนุบัำารุงพ่ื่ �นท้�และส่ถานท้� ท้�

ปลอดัภยัในชุี้มชี้นและเม่องข้องติน เพ่ื่�อ
ปกป้องสิ่ทธิคีวามเท่าเท้ยมในการใชี้ ้
พ่ื่ �นท้�และส่ถานท้�ท้�ม้คีวามปลอดัภยั เพ่ื่�อ
ใหเ้กิดักิจกรรมทางกายท้�ส่มำ�าเส่มอติาม
ส่มรรถภาพื่

สร้าง

สภาพแวดำล้อม

ทีั�เอื�อต่ิอการ

มีกิจกรรมทัางกาย 
(CREATE ACTIVE ENVIRONMENTS)
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ACTION 

2.1.

ACTION 

2.2.

เสริมีสรา้งการบูรณาการข้องนโยบายการวางผงัเมืีองแล้ะการวางแผนคมีนาคมีข้นส่ง ที�มุ่ีงให้

ความีสำาคญั่กบัหล้กัการใชที้�ดิำนแบบรดัำกุมีแล้ะผสมีผสาน ในหน่วยงานรฐับาล้ทุกระดำบัติามี

ความีเหมีาะสมี เพืั�อพัฒันาย่านชุมีชนที�สามีารถเชื�อมีต่ิอกนัไดำอ้ย่างทั�วถง้ โดำยเป็นเสน้ทางที�

เอื �อต่ิอการการเดิำน การป่� นจกัรยาน แล้ะการเคลื้�อนไหวรูปแบบอื�นๆ ที�ใชล้้อ้ (รวมีถง้การใช้

รถเข็้นวีล้แชร ์สกูติเติอร ์แล้ะสเกติ) รวมีไปถง้การใชร้ะบบข้นส่งสาธิ์ารณะทั�งในชุมีชนเมืีอง

 ชานเมืีอง แล้ะชนบท 

Strengthen the integration of urban and transport planning policies to prioritize the 

principles of compact, mixed-land use, at all levels of government as appropriate, to 

deliver highly connected neighbourhoods to enable and promote walking, cycling, 

other forms of mobility involving the use of wheels (including wheelchairs, scooters 

and skates) and the use of public transport, in urban, peri-urban and rural communities. 

Improve the level of service1 provided by walking and cycling network infrastructure, 

to enable and promote walking, cycling, other forms of mobility involving the use of 

wheels (including wheelchairs, scooters and skates) and the use of public transport, 

in urban, peri-urban and rural communities, with due regard for the principles of safe, 

universal and equitable access by people of all ages and abilities, and in alignment with 

other commitments (37, 39, 49–53).

ยกระดำบัการบริการดำว้ยการพัฒันาโครงสรา้งเครือข่้ายข้องการเดิำนแล้ะการป่� นจกัรยานเพืั�อ

ส่งเสริมีแล้ะอำานวยความีสะดำวกใหก้ารเดิำน การป่� นจกัรยาน การเคลื้�อนไหวโดำยยานพัาหนะ

ที�มีีล้อ้ต่ิาง ๆ (รวมีถง้วีล้แชร ์สกูติเติอร ์แล้ะสเกติ) แล้ะการใชก้ารข้นส่งสาธิ์ารณะในที�ชุมีชน

เมืีอง ชานเมืีอง แล้ะชนบท โดำยคำาน้งถง้หล้กัการต่ิางๆ รวมีถง้ หล้กัการดำา้นความีปล้อดำภยั

 หล้กัการดำา้นความีเป็นสากล้แล้ะความีเท่าเทียมี โดำยประชาชนทั�งมีวล้ทุกวยัแล้ะทุกสภาพั

ร่างกายสามีารถเข้า้ถง้ไดำ ้ (Universal and equitable access)   แล้ะมีีความีสอดำคล้อ้งกบัพันัธิ์ะ

ผูกพันัอื�น ๆ (37,39,49-53)  

1 “Level of service” refers to the attributes of safety, quality, connectedness and completeness; assessment instruments for walking and cycling are available in many countries.
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ACTION 

2.3.

ACTION 

2.4.

ACTION 

2.5.

กระตุิน้การข้บัเคลื้�อนนโยบายเชิงปฏิิบติัิ เพืั�อพัฒันาความีปล้อดำภยับนทอ้งถนนแล้ะความี

ปล้อดำภยัส่วนบุคคล้ข้องคนเดิำนเทา้ ผูใ้ชจ้กัรยาน แล้ะผูที้�เคลื้�อนไหวโดำยใชล้้อ้เป็นติวัข้บัเคลื้�อน 

(รวมีการใชร้ถเข็้นวีล้แชร ์สกูติเติอร ์แล้ะสเกติ) รวมีไปถง้ผูที้�โดำยสารระบบข้นส่งสาธิ์ารณะ โดำย

มุ่ีงใหค้วามีสำาคญั่กบักิจกรรมีที�ล้ดำความีเสี�ยงต่ิอกลุ่้มีผูใ้ชถ้นนที�สุ่มีเสี�ยงต่ิอการเกิดำอุบติัิเหตุิ

มีากที�สุดำ แล้ะสอดำคล้อ้งกบัระบบที�เนน้ความีปล้อดำภยับนทอ้งถนน รวมีถง้พันัธิ์ะผูกพันัอื�นๆ

 (ข้อ้ 37,49-54)

Accelerate implementation of policy actions to improve road safety and the personal 

safety of pedestrians, cyclists, people engaged in other forms of mobility involving 

the use of wheels (including wheelchairs, scooters and skates) and public transport 

passengers, with priority given to actions that reduce risk for the most vulnerable road 

users in accordance with the safe systems approach to road safety, and in alignment 

with other commitments (37, 49-54). 

Strengthen access to good-quality public and green open spaces, green networks, 

recreational spaces (including river and coastal areas) and sports amenities by all 

people, of all ages and of diverse abilities in urban, peri-urban and rural communities, 

ensuring design is consistent with these principles of safe, universal, age-friendly and 

equitable access with a priority being to reduce inequalities and in alignment with 

other commitments (39). 

เสริมีสรา้งใหป้ระชาชนทุกวยั ทุกสมีรรถภาพัร่างกาย สามีารถเข้า้ถง้พืั �นที�สาธิ์ารณะแล้ะพืั �นที�

สีเขี้ยว เครือข่้ายพืั �นที�สีเขี้ยว พืั �นที�นนัทนาการ (รวมีถง้พืั �นที�บริเวณแม่ีนำ �าแล้ะชายฝ่้� ง) แล้ะศูนย ์

กีฬาคุณภาพัดีำในบริเวณเมืีอง ชานเมืีอง แล้ะชุมีชนชนบท โดำยการออกแบบนั�นควรยด้ำหล้กั

ความีปล้อดำภยั เหมีาะสมีกบัคนทั�วไป เป็นมิีติรกบัทุกช่วงวยั เข้า้ถง้ไดำง่้าย แล้ะใหค้วามีสำาคญั่

กบัการล้ดำความีไม่ีเท่าเทียมีเป็นอนัดำบัแรก

Strengthen the policy, regulatory and design guidelines and frameworks, at the national 

and subnational levels, as appropriate, to promote public amenities, schools, health 

care, sports and recreation facilities, workplaces and social housing that are designed 

to enable occupants and visitors with diverse abilities to be physically active in and 

around the buildings, and prioritize universal access by pedestrians, cyclists and public 

transport.

เสริมีสรา้งความีเข้ม้ีแข็้งใหก้บันโยบาย กฎระเบียบ แล้ะการพัฒันาแนวทางแล้ะกรอบการ

ทำางานทั�งในระดำบัประเทศแล้ะในระดำบัทอ้งถิ�นติามีความีเหมีาะสมี เพืั�อส่งเสริมีใหเ้กิดำการ

สรา้งหรือปรบัเปลี้�ยนสถานที�สาธิ์ารณะ โรงเรียน สถานพัยาบาล้ ศูนยกี์ฬาแล้ะนนัทนาการ 

สถานที�ทำางานแล้ะที�พักัอาศยั ใหเ้ป็นสถานที�ที�ประชาชนในทุกสภาพัร่างกายแล้ะช่วงวยัสามีาร

มีีกิจกรรมีทางกายไดำท้ ั�งภายในแล้ะโดำยรอบสถานที�เหล่้านั�น รวมีทั�งใหค้วามีสำาคญั่กบัความี

สามีารถในการเข้า้ถง้สำาหรบัผูเ้ดิำนเทา้ ผูใ้ชจ้กัรยาน ผูใ้ชบ้ริการข้นส่งสาธิ์ารณะ 
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ส่่งเส่ริมใหผ้้ค้ีนในทุกกลุ่มวยัไดัร้บััโอกาส่
และส่ามารถเข้า้ถึงโคีรงการในส่ถานท้�

ต่ิางๆเพ่ื่�อช่ี้วยใหปั้จเจกบุัคีคีลในทุกกลุ่ม
วยัและทุกส่มรรถภาพื่ไดัม้้กิจกรรมทาง
กายอย่างส่มำ�าเส่มอท ั�งในระดับัับุัคีคีล 
คีรอบัคีรวั และชุี้มชี้น

สร้าง

โอกาสต่ิอการมี
กิจกรรมทัางกาย 
(CREATE ACTIVE PEOPLE)

กำำาหนดโปรัแกำรัมแลี่ะโอกำาสั
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ACTION 

3.1.

ACTION 

3.2.

Strengthen provision of good-quality physical education and more positive experiences 

and opportunities for active recreation, sports and play for girls and boys, applying the 

principles of the whole-of-school approach in all pre-primary, primary, secondary and 

tertiary educational institutions, to establish and reinforce lifelong health and physical 

literacy, and promote the enjoyment of, and participation in, physical activity, according 

to capacity and ability. 

ส่งเสริมีการเรียนการสอนที�ส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายหรือวิชาพัล้ศก้ษาที�มีีคุณภาพั สรา้ง

ประสบการณแ์ล้ะโอกาสในการเข้า้ร่วมีกิจกรรมีสนัทนา กิจกรรมีกีฬา แล้ะการล้ะเล่้นสำาหรบั

เด็ำกที�น่าจดำจำา โดำยนำาแนวคิดำการพัฒันาโรงเรียนแบบองคร์วมี (Whole-of-School Approach) 

มีาประยุกติ ์ใชใ้นสถานศก้ษาระดำบัต่ิางๆ ติั�งแต่ิโรงเรียนอนุบาล้ โรงเรียนประถมีศก้ษา รวมี

ถง้ โรงเรียนมีธัิ์ยมีศก้ษาติอนติน้แล้ะติอนปล้าย เพืั�อเสริมีสรา้งสุข้ภาพัในระยะยาว เพิั�มีความี

รอบรูด้ำา้นการมีีกิจกรรมีทางกาย แล้ะส่งเสริมีความีสุข้ต่ิอการมีีกิจกรรมีทางกายที�สอดำคล้อ้ง

กบัสมีรรถภาพัแล้ะความีสามีารถส่วนบุคคล้

Implement and strengthen systems of patient assessment and counselling on increasing 

physical activity and reducing sedentary behaviour, by appropriately trained health, 

community and social care providers, as appropriate, in primary and secondary health 

care and social services, as part of universal health care, ensuring community and patient 

involvement and coordinated links with community resources, where appropriate. 

เสริมีสรา้งใหบุ้คล้ากรทางดำา้นสุข้ภาพัที�ไดำร้บัการฝึ้กอบรมีมีาอย่างเหมีาะสมี เจา้หนา้ที�ดำา้นการ

บริการสงัคมีในหน่วยบริการสุข้ภาพัระดำบัปฐมีภูมิีแล้ะทุติิยภูมิี แล้ะหน่วยงานบริการดำา้นสงัคมี

 ใชร้ะบบการประเมิีนแล้ะใหค้ำาปรก้ษาผูป่้วยในการเพิั�มีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมี

เนือยนิ�ง เฉกเช่นเป็นส่วนหน้�งข้องการดูำแล้สุข้ภาพัโดำยถว้นหนา้ (Universal health care) ซ้ึ่�ง

ชุมีชนแล้ะผูป่้วยไดำมี้ีส่วนร่วมี แล้ะมีีความีเหมีาะสมีกบัทรพััยากรชุมีชน
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ACTION 

3.3.

ACTION 

3.4.

ACTION 

3.5.

ACTION 

3.6.

Enhance provision of, and opportunities for, more physical activity programmes 

and promotion in parks and other natural environments (such as beach, rivers and 

foreshores) as well as in private and public workplaces, community centres, recreation 

and sports facilities and faith-based centres, to support participation in physical activity, 

by all people of diverse abilities. 

เพิั�มีการจดัำสรรโครงการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายในสวนสาธิ์ารณะแล้ะสถานที�ธิ์รรมีชาติิต่ิางๆ 

(เช่น ชายหาดำแล้ะแม่ีนำ �า) รวมีถง้สถานที�ทำางานข้องภาครฐัแล้ะภาคเอกชน ศูนย ์ในชุมีชน พืั �นที�

สนัทนาการ สถานที�เล่้นกีฬา แล้ะศูนยร์วมีความีศรทัธิ์าต่ิางๆ เพืั�อสนบัสนุนการมีีส่วนร่วมีข้อง

ประชาชนทุกสมีรรถภาพัในการมีีกิจกรรมีทางกาย

Enhance the provision of, and opportunities for, appropriately tailored programmes and 

services aimed at increasing physical activity and reducing sedentary behaviour in older 

adults, according to ability, in key settings such as local and community venues, health, 

social and long-term care settings, assisted living facilities and family environments, 

to support healthy ageing. 

เพิั�มีการจดัำสรรโอกาสแล้ะโครงการที�มีีความีเฉพัาะเจาะจง รวมีถง้การบริการที� มุ่ีงเป้าไป

ที�การเพิั�มีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งในกลุ่้มีผูสู้งอายุติามีสมีรรถภาพัใน

สภาพัแวดำล้อ้มีที�แติกต่ิางกนั เช่น พืั �นที�ชุมีชน สถานที�บริการทางดำา้นสงัคมี สุข้ภาพั แล้ะการ

ดูำแล้ระยะยาว (Long-term care) พืั �นที�อำานวยความีสะดำวกแล้ะสภาพัแวดำล้อ้มีครอบครวั เพืั�อ

สนบัสนุนการอยู่ดีำมีีสุข้เมืี�อเข้า้สู่วยัสูงอายุ (Healthy ageing)

Strengthen the development and implementation of programmes and services, across 

various community settings, to engage with, and increase the opportunities for, physical 

activity in the least active groups, as identified by each country, such as girls, women, 

older adults, rural and indigenous communities, and vulnerable or marginalized 

populations, embracing positive contributions by all people. 

สนบัสนุนการพัฒันา การดำำาเนินโครงการแล้ะการบริการในพืั �นที�ชุมีชนต่ิางๆ ที�ส่งเสริมีให้

กลุ่้มีคนที�มีีการเคลื้�อนไหวนอ้ยที� สุดำในประเทศต่ิางๆ มีีโอกาสเพิั�มีกิจกรรมีทางกาย เช่น 

เด็ำกผูห้ญิ่ง ผูห้ญิ่ง ผูสู้งอายุ ชุมีชนชนบทแล้ะชุมีชนทอ้งถิ�น รวมีถง้กลุ่้มีประชากรชายข้อบ

แล้ะประชาชนกลุ่้มีเปราะบาง 

ดำำาเนินโครงการพัฒันาชุมีชนแบบองคร์วมี (Whole-of-community) ในจงัหวดัำ อำาเภอ หรือ

ชุมีชน เพืั�อกระตุิน้ใหผู้มี้ีส่วนไดำส่้วนเสียไดำมี้ีส่วนร่วมี แล้ะผสมีผสานนโยบายที�เหมีาะกบัสภาพั

แวดำล้อ้มีในรูปแบบต่ิางๆเพืั�อเพิั�มีการมีีส่วนร่วมีส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมี

เนือยนิ�งในประชากรทุกกลุ่้มีวยัแล้ะทุกสมีรรถภาพั โดำยเฉพัาะการเพิั�มีความีร่วมีมืีอ การมีีส่วน

ร่วมีในการพัฒันาแล้ะความีรูส้ก้เป็นเจา้ข้องร่วมีจากชุมีชนรากหญ่า้ 

Implement whole-of-community initiatives, at the city, town or community levels, 

that stimulate engagement by all stakeholders and optimize a combination of policy 

approaches, across different settings, to promote increased participation in physical 

activity and reduced sedentary behaviour by people of all ages and diverse abilities, 

focusing on grassroots community engagement, co-development and ownership.
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เส่ริมส่รา้งคีวามเข้ม้แข็้งใหก้บััการเป็น
ผ้น้ำา โคีรงส่รา้งการบัริหารงาน คีวาม
ร่วมม่อพื่หุภาค้ี คีวามส่ามารถข้องการข้บัั
เคีล่�อนจากหน่วยปฏิิบัติัิการ รวมถงึระบับั
ข้อ้ม้ลในทุกภาคีส่่วนเพ่ื่�อนำาไปส่้่คีวามเป็น
เลิศในการระดัมและนำาเอาทรพัื่ยากรไป
ใชี้ผ่้านคีวามร่วมม่อท ั�งระดับัันานาชี้าติิ 
ระดับััระหว่างประเทศ และระดับััภายใน
ประเทศเพ่ื่�อการเพิื่�มกิจกรรมทางกาย
และลดัพื่ฤติิกรรมเน่อยนิ�ง

สร้างระบับั

ทีั�เอื�อต่ิอการมี
กิจกรรมทัางกาย 
(CREATE ACTIVE SYSTEMS)

เสัริัมความเข้้มแข็้งผ่่านรัะบบธรัรัมาภิิบาลี่แลี่ะ
ผ้้่กำำาหนดนโยบาย
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ACTION 

4.1.

ACTION 

4.2.

เสริมีความีเข้ม้ีแข็้งข้องโครงสรา้งนโยบาย ภาวะผูน้ำา แล้ะระบบธิ์รรมีาภิบาล้ ในระดำบัประเทศ

แล้ะระดำบัทอ้งถิ�น เพืั�อสนบัสนุนการดำำาเนินงานติามีข้อ้ปฏิิบติัิในการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกาย

แล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง ซ้ึ่�งรวมีถง้การสนบัสนุนความีร่วมีมืีอข้องพัหุภาคี สรา้งกล้ไกการ

ทำางานที�เป็นไปในทางเดีำยวกนั นโยบายที�สอดำคล้อ้งกนัในทุกภาคส่วน การพัฒันาแนวทาง

การดำำาเนินงาน ข้อ้แนะนำาแล้ะแผนการดำำาเนินงานดำา้นการมีีกิจกรรมีทางกายแล้ะพัฤติิกรรมี

เนือยนิ�งในทุกวยั รวมีถง้การติรวจสอบแล้ะประเมิีนข้ั�นติอนการดำำาเนินงานเพืั�อสรา้งความีเข้ม้ี

แข็้งใหก้บัการระบุผูร้บัผิดำชอบ

เสริมีสรา้งระบบข้อ้มูีล้แล้ะศกัยภาพัข้องประเทศแล้ะทอ้งถิ�น เพืั�อสนบัสนุนการเฝ้้าระวงัการ

มีีกิจกรรมีทางกายทุกประเภทแล้ะพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งในประชากรทุกกลุ่้มีวยัอย่างสมีำ�าเสมีอ

แล้ะสนบัสนุนการพัฒันาแล้ะทดำสอบเทคโนโล้ยีดิำจิทลั้ใหม่ีๆ เพืั�อสนบัสนุนระบบสำารวจเฝ้้า

ระวงั รวมีถง้พัฒันาระบบสำารวจป่จจยัทางดำา้นสงัคมีแล้ะวฒันธิ์รรมี ป่จจยัทางดำา้นสภาพั

แวดำล้อ้มีที�มีีส่วนเกี�ยวข้อ้งกบัการมีีกิจกรรมีทางกาย แล้ะการติิดำติามีแล้ะรายงานการดำำาเนิน

นโยบายข้องพัหุภาคี เพืั�อระบุผูร้บัผิดำชอบแล้ะแนวทางในการดำำาเนินงานแล้ะกำาหนดำนโยบาย

Strengthen policy frameworks, leadership and governance systems, at the national 

and subnational levels, to support implementation of actions aimed at increasing 

physical activity and reducing sedentary behaviours, including multisectoral 

engagement and coordination mechanisms; policy coherence across sectors; guidelines, 

recommendations and actions plans on physical activity and sedentary behaviour for 

all ages; and progress monitoring and evaluation to strengthen accountability.

Enhance data systems and capabilities at the national and, where appropriate, 

subnational levels, to support: regular population surveillance of physical activity and 

sedentary behaviour, across all ages and multiple domains; development and testing of 

new digital technologies to strengthen surveillance systems; development of monitoring 

systems of wider sociocultural and environmental determinants of physical inactivity; 

and regular multisectoral monitoring and reporting on policy implementation to ensure 

accountability and inform policy and practice. 
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เพิั�มีศกัยภาพัดำา้นการประเมิีนผล้ใหก้บัหน่วยงานวิจยัระดำบัประเทศแล้ะสถาบนัวิจยั รวมีถง้

กระตุิน้ใหมี้ีการประยุกติ ์ใชเ้ทคโนโล้ยีดิำจิทลั้แล้ะนวตัิกรรมี เพืั�อเร่งการพัฒันาแล้ะการดำำาเนิน

นโยบายที�มีีประสิทธิิ์ภาพัในการเพิั�มีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง

ยกระดำบัการสนบัสนุนการเพิั�มีความีติระหนกั ความีรู ้แล้ะความีมีีส่วนร่วมีในการปฏิิบติัิงาน

ร่วมีกนัในระดำบัโล้ก ระดำบัภูมิีภาคแล้ะระดำบัประเทศ โดำยมุ่ีงเป้าไปที�ผูร้บัสารที�เกี�ยวข้อ้ง รวมีถง้

ผูน้ำาระดำบัสูง ผูก้ำาหนดำนโยบายในภาคส่วนต่ิางๆ สื�อสารมีวล้ชน ภาคส่วนเอกชน ผูน้ำาจงัหวดัำ

แล้ะชุมีชน แล้ะชุมีชนข้นาดำใหญ่่

เสริมีความีเข้ม้ีแข็้งใหก้ล้ไกทางการเงินเพืั�อส่งเสริมีการดำำาเนินงานที�ย ั�งยืนในระดำบัประเทศแล้ะ

ทอ้งถิ�น  รวมีถง้การพัฒันาระบบที�เอื �อต่ิอการพัฒันาแล้ะดำำาเนินนโยบายส่งเสริมีกิจกรรมีทาง

กายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง

ACTION 

4.4.

ACTION 

4.5.

Strengthen the national and institutional research and evaluation capacity and stimulate 

the application of digital technologies and innovation to accelerate the development 

and implementation of effective policy solutions aimed at increasing physical activity 

and reducing sedentary behaviour. 

Escalate advocacy efforts to increase awareness and knowledge of, and engagement 

in, joint action at the global, regional and national levels, targeting key audiences, 

including but not limited to high-level leaders, policy-makers across multiple sectors, 

the media, the private sector, city and community leaders, and the wider community.

Strengthen financing mechanisms to secure sustained implementation of national 

and subnational action and the development of the enabling systems that support the 

development and implementation of policies aimed at increasing physical activity and 

reducing sedentary behaviour. 

ACTION 

4.3.
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การพัฒันาแผนปฏิิบติัิการระดำบัโล้กฉบบันี�คำาน้งถง้ความีแติก

ต่ิางข้องจุดำเริ�มีติน้ในการดำำาเนินงานเพืั�อล้ดำพัฤติิกรรมีเนือย

นิ�งในแต่ิล้ะประเทศ นอกจากนี�ยงัพิัจารณาถง้ความีแติกต่ิาง

ในการใหค้วามีสำาคญั่แล้ะความีพัง้พัอใจในการมีีกิจกรรมีทาง

กายรูปแบบต่ิางๆ ในแต่ิล้ะบริบทพืั �นที�แล้ะกลุ่้มีประชากร ซ้ึ่�ง

แติกต่ิางกนัดำว้ยวฒันธิ์รรมี บริบทแล้ะทรพััยากร ดำงันั�นจ้ง

ไม่ีสามีารถแกป่้ญ่หาไดำด้ำว้ยนโยบายเพีัยงหน้�งเดีำยว โดำยแผน

ปฏิิบติัิการฉบบันี�มีีเป้าประสงคท์างยุทธิ์ศาสติร ์4 ข้อ้ที�สามีารถ

สำาเร็จไดำ้โดำยการปฏิิบติัิติามีข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 20 

ประการ ซ้ึ่�งสามีารถปรบัใชก้บับริบทข้องทุกประเทศสมีาชิก

ไดำอ้ย่างเป็นสากล้

การจดัำล้ำาดำบัความีสำาคญั่ ความีเป็นไปไดำแ้ล้ะความีกา้วหนา้

ในการดำำาเนินงานนั�นจะแติกต่ิางกนัไปติามีบริบท (55) ดำงันั�น

ประเทศจ้งควรประเมิีนสถานการณป่์จจุบนัภายในประเทศ

เพืั�อระบุความีกา้วหนา้ข้องการดำำาเนินงานที� มีีอยู่ที�สามีารถ

พัฒันาใหดี้ำข้้ �นไดำ ้ แล้ะระบุโอกาสข้องนโยบายแล้ะช่องว่างใน

การดำำาเนินงาน

ทุกประเทศควรที�จะดำำาเนินงานติามีข้อ้ปฏิิบติัิที�อยู่ในระดำบั

 “ติน้นำ �า” แล้ะมีีเป้าหมีายเพืั�อสนบัสนุนป่จจยัทางดำา้นสงัคมี

วฒันธิ์รรมี เศรษฐกิจแล้ะสิ�งแวดำล้อ้มีที� ส่งเสริมีใหเ้กิดำการ

มีีกิจกรรมีทางกาย   โดำยผสมีผสานกบัข้อ้ปฏิิบติัิในระดำบั

 “ปล้ายนำ �า”  ซ้ึ่�งมุ่ีงเนน้ไปที�ระดำบับุคคล้ (ทางดำา้นการศก้ษา

แล้ะข้อ้มูีล้) ทั�งนี �ควรดำำาเนินงานอย่างสอดำคล้อ้งกบัหล้กัการ

การจดัำสรรป่นส่วนที�เหมีาะสมี นอกจากนี�วิธีิ์การเชิงระบบนี�

จะช่วยใหป้ระเทศสามีารถระบุกล้ยุทธิ์ ์ในการผสมีผสานข้อ้

เสนอแนะทางนโยบายที�มีีความีเฉพัาะเจาะจงกบัการดำำาเนิน

งานในระยะสั�น (2-3 ปี) ระยะกล้าง (3-6 ปี) แล้ะระยะยาว (7-

12 ปี) (ดูำภาพัที� 1)

การประสบความีสำาเร็จในการดำำาเนินงานติามีข้อ้เสนอแนะ

อย่างสมีบูรณ์ในระดำบัประเทศเป็นวาระระยะยาวข้องประเทศ

สมีาชิกส่วนใหญ่่ อย่างไรก็ติามีประเทศต่ิางๆสามีารถคิดำริเริ�มี

นโยบายใหม่ีๆในระดำบัทอ้งถิ�นแล้ะระดำบัเมืีองไดำต้ิามีความี

เหมีาะสมี เพืั�อดูำประสิทธิิ์ภาพัก่อนแล้ว้จ้งสรา้งแรงกระตุิน้

ให้เกิดำความีครอบคลุ้มีทั�งระดำบัประเทศ ดำงันั�นควรมีีการ

ยกย่องแล้ะส่งเสริมีนโยบายที�สรา้งผล้กระทบไดำส้ำาเร็จ เพืั�อ

ใหก้ารสนบัสนุนแล้ะใหเ้ป็นที�ประจกัษแ์ก่ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสีย 

ชุมีชนแล้ะรฐั นอกจากนี�การกระตุิน้ใหชุ้มีชนมีีส่วนร่วมีในการ

วางแผนแล้ะการดำำาเนินงานก็เป็นหวัใจสำาคญั่ข้องความีสำาเร็จ

เช่นกนั ดำงันี�แผนปฏิิบติัิการนี�จง้มีีข้อ้เสนอแนะเชิงนโยบายที�

สอดำคล้อ้งกบัวิธีิ์การแบบองคร์วมีทั�งสงัคมี (Whole-of-society 

approach) ที�มีีเป้าหมีายเพืั�อมีอบอำานาจใหก้บัชุมีชน

การดำำาเนินงานจำาเป็นติอ้งเกี�ยวเนื�องกบัการดำำาเนินงานร่วมี

กบัพัหุภาคี เนื�องจากวาระข้องนโยบายนั�นไม่ีสามีารถกระทำา

ใหส้ำาเร็จไดำ้โดำยหน่วยงานใดำหน่วยงานหน้�ง ดำงันั�นผูมี้ีส่วนไดำ้

ส่วนเสียที�เกี�ยวข้อ้งทั�งหมีดำจง้ควรมีีส่วนในการดำำาเนินงานติามี

แผนปฏิิบติัิการระดำบัโล้กนี�ในระดำบัประเทศ ระดำบับุคคล้ แล้ะ

ผ่านการดำำาเนินงานร่วมีใน 7 ดำา้นหล้กัดำงันี�

คืว�มีเป็นำผ้้นำำ�

ในการสรา้งวิสยัทศัน์ในระดำบัประเทศที�มีีการใหค้วามีสำาคญั่

กบัการส่งเสริมีการมีีกิจกรรมีทางกายแล้ะการล้ดำพัฤติิกรรมี

เนือยนิ�ง แล้ะการมีีส่วนร่วมีกบัภาคส่วนที�หล้ากหล้ายในทุก

ระดำบั ติอ้งอาศยัความีเป็นผูน้ำาที�มีีความีเข้ม้ีแข็้งแล้ะชดัำเจน

ร่วมีกบัมีีความีมุ่ีงมีั�น ดำงันั�นผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียจง้สามีารถเป็น

ผูน้ำาไดำ้โดำยการปฏิิบติัิติวัเป็นติวัอย่างที�ดีำ เป็นแชมีป์เปี�ยนที�

กระตืิอรือรน้ในดำา้นข้อ้ปฏิิบติัิทางนโยบายที�แนะนำา แล้ะสรา้ง

การเปลี้�ยนแปล้ง

ไม่่สาม่ารถแก้ปั้ญหาได้้ด้้วยุนโยุบายุเพ่ียุง
หน่�งเด่้ยุว แผนป้ฏิิบัติการน่� ม่่ข้้อเสนอแนะท่�
เป็้นวิธ่เชิิงระบบท่�สาม่ารถป้รับใช้ิกับบริบท
ข้องทุกป้ระเทศสม่าชิิกได้้อยุ่างเป็้นสากล

การดำำาเนิำนำงานำติามข้้อเสนำอแนำะ
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นำโยบ�ยและระบบธีรรมี�ภิบ�ล

ผูด้ำำาเนินนโยบายร่วมีทั�งหมีดำควรประเมิีนแล้ะเสริมีความีเข้ม้ี

แข็้งใหก้บันโยบายตินเองแล้ะระบบธิ์รรมีาภิบาล้ เพืั�อที�จะส่ง

เสริมีใหเ้กิดำความีเชื�อมีโยงกบัวาระการส่งเสริมีกิจกรรมีทาง

กายแล้ะการล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งมีากใหม้ีากที�สุดำ นอกจาก

นี�ยงัควรมีีการพัฒันาแล้ะปรบัใหน้โยบายที�เกี�ยวข้อ้งมีีความี

ทนัสมียั แนวทางที�เกี�ยวข้อ้งกบัหน่วยงานแล้ะพืั �นที�หรือเข้ติ

การปกครองต่ิางๆควรมีีความีสอดำคล้อ้งกบัข้อ้เสนอแนะใน

แผนปฏิิบติัิการฉบบันี�

ก�รประส่�นำก�รทำ�ง�นำ

ภารกิจที� เป็นหัวใจหล้กัคือการประสานการทำางานข้อง

การวางแผนชาติิ การดำำาเนินงาน แล้ะการประเมิีนแล้ะการ

ติิดำติามีผล้ความีกา้วหนา้แล้ะส่วนร่วมีจากผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสีย

ต่ิางๆ ภาคส่วนทางดำา้นสุข้ภาพัมีีบทบาทที�ชดัำเจนในการนำา

แล้ะจดัำประชุมีระหว่างผูด้ำำาเนินงานร่วมี นอกจากนี�ผูมี้ีส่วน

เกี�ยวข้อ้งอื�นๆควรร่วมีพัฒันากล้ไกการประสานการทำางานใน

ระดำบัประเทศแล้ะระดำบัทอ้งถิ�น(รวมีถง้ระดำบัอื�นที�เหมีาะสมี 

เช่น เมืีองแล้ะชุมีชน) ใหมี้ีประสิทธิิ์ภาพัแล้ะยั�งยืน

ก�รระดัมีทรัพื่ย�กร

รฐับาล้ควรสนบัสนุนการล้งทุนสำาหรบัการส่งเสริมีการมีี

กิจกรรมีกรรมีทางกายภายใติ้โครงการป้องกนัแล้ะรกัษา

โรคไม่ีติิดำต่ิอเรื �อรงั (NCDs) รวมีถง้หล้กัทรพััทยก์ารล้งทุน

หล้กัอื�นๆข้องรฐับาล้ที� เกี�ยวข้อ้งกบัแผนปฏิิบติัิการ เช่น

 การคมีนาคมี การวางผงัเมืีอง การกีฬา แล้ะการศก้ษา แมี้

การเพิั�มีทรพััยากรจะมีีความีจำาเป็นในหล้ายๆกรณี แต่ิกรณี

นี�มีีความีเป็นไปไดำที้�จะข้ยายระดำบัการดำำาเนินงานดำว้ยการ

จดัำสรรทรพััยากรที� มีีอยู่แล้ว้ให้กบัการดำำาเนินงานส่งเสริมี

การเพิั�มีกิจกรรมีทางกายที�มีีความีสำาคญั่ที�สุดำ ผูมี้ีส่วนเกี�ยว

ข้อ้งอื�นๆควรมีองหาแหล่้งทรพััยากรสำาหรบัการดำำาเนินงาน 

โดำยเฉพัาะในประเทศที�มีีทรพััยากรจำากดัำ แล้ะควรสนบัสนุน

โอกาสในการฝึ้กหดัำ การวิจยัแล้ะการพัฒันา

ก�รมีีส่่วนำร่วมีของชุมีชนำ

การสรา้งสงัคมีที�ไม่ีเนือยนิ�งนั�นติอ้งอาศยัการมีีส่วนร่วมีแล้ะ

ความีเป็นเจา้ข้องร่วมีข้องผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียทั�งหมีดำ เพืั�อให้

เกิดำการพัฒันาแนวทางการแกป่้ญ่หาที�มีีความีเฉพัาะเจาะจง 

มีีคุณค่า มีีความียั�งยืนแล้ะมีีประสิทธิิ์ภาพั การสรา้งการมีีส่วน

ร่วมีจากทั�งชุมีชน ภาคส่วนประสงัคมี ภาคส่วนเอกชน ภาค

ส่วนมูีล้นิธิิ์แล้ะภาคส่วนอื�นๆ สามีารถช่วยสรา้งผล้ประโยชน์

ร่วมีแล้ะก่อใหเ้กิดำการพัฒันาศกัยภาพัแล้ะความีสำาเร็จในการ

สรา้งเป้าหมีายร่วมีกบัหน่วยงานอื�นๆแล้ะผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสีย

ทั�งนี � การสรา้งการมีีส่วนร่วมีควรเริ�มีจากการเผยแพัร่แผน

ปฏิิบติัิการระดำบัโล้กอย่างทั�วถง้ แล้ะสื�อสารความีมุ่ีงมีั�นข้อง

แต่ิล้ะประเทศที�จะดำำาเนินงานภายใติวิ้สยัทศัน์ในการสรา้ง

บรรทดัำฐานสงัคมีที� ไม่ีเนือยนิ�งพัรอ้มีกบัสรา้งโอกาสที� เท่า

เทียมี เข้า้ถง้ไดำ ้จ่ายไดำ ้แล้ะมีีความีสนุกสนานใหก้บัทุกคน

ก�รส่่งเส่ริมีและก�รขับเคืลื�อนำ

ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียทั�งหมีดำควรส่งเสริมีแล้ะข้บัเคลื้�อนการ

ดำำาเนินนโยบายที�จำาเป็นต่ิอบริบทแล้ะล้ำาดำบัความีสำาคญั่ข้อง

ประเทศอย่างแข็้งข้นั การส่งเสริมีความีติอ้งการแล้ะโอกาส

ในการเพิั�มีการมีีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือย

นิ�งเพืั�อผล้ประโยชนข์้องภาคส่วนต่ิางๆที�เกี�ยวข้อ้งนั�นมีีความี

จำาเป็นอย่างยิ�งในทุกระดำบั ภาคประชาสงัคมีแล้ะหน่วย

งานที�ไม่ีใช่ภาครฐัมีีบทบาทในการเป็นศูนยก์ล้างข้องการข้บั

เคลื้�อนแล้ะการติิดำติามีผูร้บัผิดำชอบ

ก�รใช้หลักฐ�นำเชิงประจักษ์์

การวางแผนนโยบายในระดำบัประเทศแล้ะระดำบัทอ้งถิ�นควร

มีีการใชห้ล้กัฐานเชิงประจกัษ ์ ข้อ้มูีล้ แล้ะระบบฐานข้อ้มูีล้ที�

เชื�อถือในการสนบัสนุนการดำำาเนินงานแล้ะการประเมิีน ควร

มีีการใชง้านวิจยัแล้ะนวตัิกรรมีในการแนะแนวทางนโยบาย

ใหม่ีแล้ะเสริมีความีเข้ม้ีแข็้งใหก้ารปฏิิบติัิ นอกจากนี�ระบบการ

เฝ้้าระวงัแล้ะการประเมิีนนโยบายเป็นส่วนสำาคญั่สำาหรบัการ

ติิดำติามีผล้แล้ะผูร้บัผิดำชอบในระดำบัประเทศ โดำยผูมี้ีส่วนไดำ้

ส่วนเสียควรสนบัสนุนการพัฒันาหล้กัฐานเชิงประจกัษแ์ล้ะ

ระบบฐานข้อ้มูีล้ โดำยเฉพัาะอย่างยิ�งในประเทศที�มีีรายไดำป้าน

กล้างถง้ติำ�า (LMICs)

องคก์ารอนามียัโล้กจะสนบัสนุนประเทศสมีาชิกในการดำำาเนิน

งานติามีข้อ้เสนอแนะดำา้นนโยบายทั�ง 20 ประการในระดำบั

ประเทศแล้ะทอ้งถิ�นดำว้ยการใหค้วามีสำาคญั่กบัการดำำาเนิน

งานดำงัต่ิอไปนี� (i) จดัำทำากรอบการประเมิีนแล้ะติิดำติามีผล้

สำาหรบัแผนปฏิิบติัิการนี�ใหเ้สร็จสมีบูรณ ์ แล้ะสนบัสนุนให้

ประเทศนำาไปประยุกติ ์ใช้โดำยปรบัให้เหมีาะสมีกบับริบท

ข้องประเทศ (ii) สนบัสนุนประเทศสมีาชิกในการประเมิีน

ความีกา้วหนา้ดำา้นการมีีกิจกรรมีทางกายล่้าสุดำแล้ะส่งเสริมี

ให้พัฒันาหรือปรบันโยบายชาติิแล้ะแผนปฏิิบติัิการข้อง

กิจกรรมีทางกายใหมี้ีความีทนัสมียั (หากมีีความีจำาเป็น) (iii) 
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เสริมีความีเข้ม้ีแข็้งการดำำาเนินงานอย่างมีีส่วนร่วมีกบัภาคส่วน

ที� ไม่ีเกี�ยวข้อ้งกบัดำา้นสุข้ภาพัในระดำบัโล้ก ภูมิีภาค แล้ะระดำบั

ประเทศ (iv) สนบัสนุนแล้ะเป็นผูน้ำาการข้บัเคลื้�อนในระดำบัสูง

เพืั�อเพิั�มีความีติระหนกัรูใ้นความีสำาคญั่ข้องการมีีกิจกรรมีทาง

กายต่ิอเป้าหมีายการพัฒันาอย่างยั�งยืน ปี พั.ศ. 2573 แล้ะ

การระดำมีทรพััยากร (v) พัฒันาแล้ะเผยแพัร่แนวทาง เครื�องมืีอ

แล้ะทรพััยากรในการฝึ้กฝ้น ร่วมีกนักบัผูที้�มีีส่วนเกี�ยวข้อ้ง เพืั�อ

ที�จะสนบัสนุนการดำำาเนินงานติามีข้อ้เสนอแนะดำา้นนโยบายทั�ง 

20 ประการข้องการมีีกิจกรรมีทางกายแล้ะพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง 

มีีการแจกแจงรายล้ะเอียดำเกี�ยวกบับทบาทแล้ะหนา้ที�รบัผิดำ

ชอบต่ิอข้อ้เสนอแนะแต่ิล้ะข้อ้ ข้องประเทศสมีาชิก เล้ข้าธิิ์การ

องคก์ารอนามียัโล้กแล้ะผูมี้ีส่วนเกี�ยวข้อ้งอื�นๆ ในภาคผนวกที� 2 

2.4

2.3

2.2

2.1

2.5

1.2

1.3

สรุ�างสภาพัแวิดล้�อม
ท่�เอื�อต่่อกิารุม่

กิิจกิรุรุมทางกิาย

สรุ�างบรุรุทัดฐาน์
สังคมท่� ไม่เนื์อยนิ์�ง

ปรบัปรุงความีสามีารถใน
การเข้า้ถง้พืั �นที�สาธิ์ารณะ
 (Improve access to 
public open spaces)

เสริมีสรา้งความีปล้อดำภยั
บนทอ้งถนน (Strengthen 
road safety)

พัฒันาเสน้ทางเดิำนเทา้
แล้ะพืั �นที�ป่� นจกัรยาน
อย่างครอบคลุ้มี
 (Improve walking and 
cycling networks)

บูรณาการนโยบาย
ผงัเมืีองแล้ะการ
คมีนาคมี (Integrate 
transport and urban 
planning policies)

ใชน้โยบายออกแบบ
อาคารที�เพิั�มีการมีี
กิจกรรมีทางกายแบบ
เชิงรุก (Implement 
proactive building 
policies)

ส่งเสริมีความีเข้า้ใจต่ิอ
หล้กัการผล้ประโยชนร่์วมี 
(Promote the co-benefits)

สนบัสนุนการจดัำกิจกรรมีให้
ประชาชนจำานวนมีากไดำมี้ี
กิจกรรมีทางกาย (Provide 
mass participation events)

1.4

พัฒันาศกัยภาพัผูป้ฏิิบติัิ
งาน (Build workforce 
capacity)
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FIGURE 1: Whole-of-Government solutions for Physical Inactivity

ก�รกำ�หนดตุวัเลขีขี�อเสำนอเชิงนโยบ�ยทั�ง 20 ประก�ร อ��งถง่ร�ยง�นแผู้นปฏิิบติัุก�รระดบัโลกเพ่�อส่ำงเสำริมักิจักรรมัท�งก�ยฉบบัสำมับ้รณ ์

4.1

4.4

4.5
4.3

4.2

3.4

3.3

3.1

3.53.63.2

1.1

เสริมีสรา้งงานวิจยัแล้ะการ
พัฒันา (Build research
and development)

พัฒันาระบบนวตัิกรรมี
ทางการเงิน (Develop 
innovative finance 
mechanisms)

สรา้งความีเข้ม้ีแข็้งให้
กบันโยบาย ความีเป็นผูน้
แล้ะ โครงสรา้งการบริหาร
งาน (Strengthen policy
leadership and governance)

ข้ยายการดำำาเนินงาน
ข้บัเคลื้�อนนโยบาย 
(Expand advocacy)

ปรบัปรุงแล้ะรวบรวมี
ระบบข้อ้มูีล้เข้า้
ดำว้ยกนั (Improve 
and integrate data 
systems)

สรุ�างรุะบบ
ท่�เอื�อต่่อกิารุม่

กิิจกิรุรุมทางกิาย

สรุ�างโอกิาส
ต่่อกิารุม่

กิิจกิรุรุมทางกิาย

สรุ�างสภาพัแวิดล้�อม
ท่�เอื�อต่่อกิารุม่

กิิจกิรุรุมทางกิาย

สรุ�างบรุรุทัดฐาน์
สังคมท่� ไม่เนื์อยนิ์�ง

พัฒันาโปรแกรมีส่งเสริมี
กิจกรรมีทางกายติามี
สถานที�ต่ิางๆ (Provide 
programmes across 
multiple settings)

จดัำโปรแกรมีส่งเสริมี
กิจกรรมีทางกายสำาหรบั
ผูสู้งอายุ (Improve 
provision for older 
adults)

เสริมีสรา้งคาบวิชา
พัล้ศก้ษาที�มีีคุณภาพั
 (Enhance physical 
education and school 
based programs)

จดัำกิจกรรมีทางกาย
เฉพัาะสำาหรบักลุ่้มี
ประชากรที�เคลื้�อนไหว
นอ้ยที�สุดำ (Prioritize 
programmes for the 
least active)

ดำำาเนินโครงการ
ส่งเสริมีกิจกรรมี
ทางกายในระดำบั
ชุมีชน (Implement 
community-wide 
initiatives)

ผนวกกิจกรรมีทางกาย
เข้า้กบัระบบสุข้ภาพั
แล้ะการบริการสงัคมี
 (Incorporate physical 
activity into health and 
social services)

รณรงคก์ารสื�อสาร
การติล้าดำเพืั�อสงัคมี
(Implement social 
marketing campaigns)

เพิั�มกิิจกิรุรุมทางกิาย
เพืั�อโล้กิท่�

ม่สุขภาวิะด่ข้�น์
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การติิดำติามีความีกา้วหนา้ข้องการบรรลุ้เป้าหมีายในการล้ดำ

ความีชุกระดำบัโล้กข้องการมีีกิจกรรมีทางกายไม่ีที�เพีัยงพัอใน

วยัผูใ้หญ่่แล้ะวยัรุ่นล้ง 15 % ภายในปี พั.ศ. 2573 นั�นจะใชต้ิวั

ชี �วดัำผล้ล้พััธิ์ ์2 ติวัชี �วดัำที�ที�รบัรองโดำยสมีชัชาอนามียัโล้ก (the 

World Health Assembly) ในกรอบการติิดำติามีผล้สำาหรบัการ

ป้องกนัแล้ะการควบคุมีโรคไม่ีติิดำต่ิอเรื �อรงั (NCDs) ไดำแ้ก่

•    ความีชุกข้องการมีีกิจกรรมีทางกายที� ไม่ีเพีัยงพัอในกลุ่้มี

ประชากรอายุ 18 ปี แล้ะมีากกว่า

•  ความีชุกข้องการมีีกิจกรรมีทางกายที� ไม่ีเพีัยงพัอในกลุ่้มีวยั

รุ่น (อายุ 11-17 ปี)1 

 

ประเทศสมีาชิกควรเสริมีความีเข้ม้ีแข็้งการรายงานข้อ้มูีล้ที�มีา

จากแหล่้งที�แติกต่ิางกนัที�มีีความีสอดำคล้อ้งกบัข้อ้เสนอแนะ 

(6,28,56,57) แล้ะควรสะทอ้นเป้าประสงคท์ ั�งสองข้อ้ที�มีีความี

สำาคญั่ที�สุดำสำาหรบัแผนปฏิิบติัิการนี� ไดำแ้ก่ (i) ล้ดำระดำบัการมีี

กิจกรรมีทางกายไม่ีที�เพีัยงพัอในกลุ่้มีประชากรทั�งหมีดำ แล้ะ 

(ii) ล้ดำความีเหลื้�อมีล้ำ �าแล้ะระดำบัข้อการมีีกิจกรรมีทางกายไม่ีที�

เพีัยงพัอในกลุ่้มีประชากรที�มีีกิจกรรมีทางกายติำ�าที�สุดำภายใน

ประเทศ โดำยข้อ้มูีล้ที�มีาจากแหล่้งที�แติกต่ิางกนัควรครอบคลุ้มี

ถง้การวดัำเฉพัาะข้องการมีีกิจกรรมีทางกาย (จากการทำางาน 

เดิำนแล้ะป่� นจกัรยาน แล้ะช่วงพักัผ่อน) รวมีถง้การแสดำงผล้ติามี

ป่จจยัดำา้นเศรษฐฐานะ วฒันธิ์รรมี เศรษฐกิจ แล้ะภูมิีศาสติร ์

กรอบก�รติิดัติ�มีและตัิวชี�วัดั

องคก์ารอนามียัโล้กมีีความีมุ่ีงมีั�นที�จะจดัำทำากรอบการติิดำติามี

แล้ะการประเมิีนผล้ รวมีถง้ชุดำติวัชี �วดัำกระบวนการแล้ะผล้กระ

ทบใหเ้สร็จสมีบูรณภ์ายในเดืำอนธิ์นัวาคมี พั.ศ. 2560 เพืั�อที�จะ

ติิดำติามีการดำำาเนินงานข้องแผนปฏิิบติัิการนี�ในระดำบัโล้กแล้ะ

ระดำบัประเทศ โดำยมีีการวางแผนที�จะเผยแพัร่พัรอ้มีกบัคำา

บรรยายเชิงเทคนิคในเว็บไซึ่ติ ์ เพืั�อแจกแจงว่าองคก์ารอนามียั

โล้กจะมีีกระบวนการติิดำติามีความีกา้วหนา้แล้ะการประเมิีน

การดำำาเนินงานข้องประเทศในระดำบัประเทศแล้ะระดำบัภูมิีภาค

อย่างไร

จะมีีการนำาหล้กัการดำา้นเศรษฐศาสติร ์ประสิทธิิ์ผล้แล้ะความี

ยืดำหยุ่นมีาใชใ้นการพัฒันากรอบการติิดำติามีประเมิีนผล้ หาก

เป็นไปไดำ ้กรอบการประเมิีนผล้จะมุ่ีงเป้าไปที�การล้ดำภาระการ

เก็บข้อ้มูีล้ดำว้ยระบบการเก็บข้อ้มูีล้ที�ใช้ในป่จจุบนั แล้ะการ

คน้หาความีมีีประสิทธิิ์ภาพัแล้ะความีเชื�อมีโยงโดำยการเปรียบ

เทียบกบัระบบติิดำติามีที� ถูกสรา้งข้้ �นสำาหรบัสุข้ภาพัอื�นๆที�

เกี�ยวข้อ้ง ติวัชี �วดัำดำา้นสงัคมีแล้ะสิ�งแวดำล้อ้มีภายในเป้าหมีาย

การพัฒันาที�ย ั�งยืน (SDGs) ดำงันั�นจะเนน้ไปที�การระบุติวัชี �

วดัำผล้กระทบแล้ะกระบวนการที�เกี�ยวข้อ้งแล้ะมีีความีเป็นไป

ไดำ ้ แล้ะมีีแนวโนม้ีที�ประเทศต่ิางๆจะคุน้เคยกบัติวัชี �วดัำเหล่้า

นั�นอยู่แล้ว้ ซ้ึ่�งหากเป็นไปไดำ ้ติวัชี �วดัำที�พับควรสามีารถประเมิีน

ผล้ไดำจ้ากการใชเ้ครื�องมืีอมีีอยู่แล้ว้ในการเก็บข้อ้มูีล้ที� เพืั�อช่วย

ล้ดำภาระข้องประเทศ เช่น แบบสำารวจ NCD country capacity 

survey แบบสำารวจความีปล้อดำภยับนทอ้งถนนระดำบัโล้ก

 (country survey on global road safety)   การสำารวจสุข้ภาพั

เด็ำกในพืั �นที�โรงเรียนระดำบัโล้ก (global school- based student 

health survey) การสำารวจนโยบายสุข้ภาพัในโรงเรียนระดำบั

โล้ก (global school health policy survey) แล้ะฐานข้อ้มูีล้

เมืีองที�เป็นมิีติรกบัผูสู้งวยั (age-friendly cities database) โดำย

ข้อ้มูีล้ระดำบัโล้กที�เกี�ยวข้อ้งสามีารถเข้า้ถง้ไดำผ่้านฐานข้อ้มูีล้ 

เช่น ฐานข้อ้มูีล้มีล้พิัษทางอากาศในเมืีองข้ององคอ์นามียัโล้ก

 (58) แล้ะพืั �นที�สาธิ์ารณะที�เป็นส่วนหน้�งข้องโครงการ UN- 

Habitat’s city prosperity (59)  ซึ่้�งสอดำคล้อ้งกบัเป้าหมีายการ

1 ยงัไม่ีมีีการนำาเสนอติวัขี้ �วดัำสำาหรบักลุ่้มีวยันอ้ยกว่า 11 ปี เนื�องจากการข้าดำข้อ้มูีล้พืั �นฐานเริ�มีติน้ในระดำบัโล้กแล้ะการข้าดำมีติิในระดำบัโล้กต่ิอ   การรายงานผล้ดำว้ยตินเอง หรือ เครื�องมืีอที�ใชว้ดัำจุดำประสงค ์

 หรือจุดำติดัำ

ส่งเสริม่การรายุงานผลข้้อมู่ลแยุก
ตาม่ลักษณะป้ระชิากร เพ่ี�อแสด้งค์วาม่
ก้าวหน้าต่อการลด้ค์วาม่แตกต่าง
ระหว่างกลุ่ม่

การติิดำติามและประเมินำผล
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1  ดูำ มีติิการประชุมีสมีชัชาอนามียัโล้ก 66.10 (พั.ศ.2556) (http://apps.who.   int/gb/ebwha/

pdf_files/WHA66/A66_ R10-en.pdf, accessed April 2018). 

พัฒันาอย่างยั�งยืนที�  11.7 นอกจากนี�จะมีีการประชุมีปรก้ษา

หารือดำา้นเทคนิคเพืั�อรวบรวมี 

ข้อ้คิดำเห็นข้องผูเ้ชี�ยวชาญ่จากภาคส่วนที�เกี�ยวกบัสุข้ภาพัแล้ะ

ภาคส่วนอื�นๆ เพืั�อใหต้ิวัชี �วดัำสามีารถสะทอ้นความีกา้วหนา้ทั�ง

ดำา้นกระบวนการแล้ะผล้กระทบข้องการดำำาเนินงานไปสู่เป้า

หมีายระดำบัโล้กข้องประเทศ

ประเทศสมีาชิกจะไดำร้บัการสนบัสนุนดำว้ยข้อ้แนะนำาดำา้นวิธีิ์

การประเมิีนผล้นโยบายแล้ะเครื�องมืีอสำาหรบัการใช้ในระดำบั

ทอ้งถิ�น ซ้ึ่�งมีีการคาดำการณว่์าประเทศจะเผยแพัร่รายงานข้อง

ประเทศอย่างสมีำ�าเสมีอ

ก�รร�ยง�นำคืว�มีก้�วหน้ำ�
ระดัับโลก

การรายงานความีกา้วหนา้ระดำบัโล้กในการดำำาเนินงานติามีแผน

ปฏิิบติัิการระดำบัโล้กเพืั�อส่งเสริมีกิจกรรมีทางกาย มีีความีเชื�อมี

โยงกบัย่อหนา้ที� 3.9 ในมีติิ WHA66.10 (2556)  รายงานฉบบัแรก

จะถูกนำาเสนอในปี พั.ศ. 2564 (ใชข้้อ้มูีล้จากปี พั.ศ.2563) ฉบบั

ที�สองจะเผยแพัร่ในปี พั.ศ. 2569 (ใชข้้อ้มูีล้ในปี พั.ศ. 2568) แล้ะ

รายงานฉบบัสุดำทา้ยจะเสนอใหอ้งคก์ารอนามียัโล้กพิัจารณา

ในปี พั.ศ. 25731 โดำยเป็นส่วนหน้�งข้องการรายงานเป้าหมีาย

ที�เกี�ยวข้อ้งกบัเป้าหมีายการพัฒันาอย่างยั�งยืนปี พั.ศ. 2573
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ก�รมีีกิจกรรมีท�งก�ยนัำ�นำมีีประโยชน์ำมี�กมี�ยต่ิอสุ่ขภ�พื่ สั่งคืมี และเศรษ์ฐกิจ
 และก�รลงทุนำติ�มีข้อปฏิิบัติิท�งนำโยบ�ยเพืื่�อเพิื่�มีก�รมีีกิจกรรมีท�งก�ย

ส่�มี�รถส่่งเส่ริมีให้บรรลุเป้�หมี�ยก�รพัื่ฒนำ�อย่�งยั�งยืนำ (SDGs) ได้ั

ทั�งนีำ� มีีคืว�มีเชื�อมีโยงมี�กมี�ยทั�งท�งติรงและท�งอ้อมีของนำโยบ�ยส่่งเส่ริมี
กิจกรรมีท�งก�ยด้ัวยก�รเดิันำ ก�รปั� นำจักรย�นำ ก�รเล่นำกีฬ� และก�รพัื่กผ่อนำ
อย่�งแอคืทีฟและก�รเล่นำเกมีส์่ ต่ิอก�รส่นัำบส่นุำนำเป้�หมี�ยก�รพัื่ฒนำ�อย่�ง

ยั�งยืนำทั�ง 13 เป้�หมี�ย(SDGs)

กำารัม่กิำจกำรัรัมทัางกำาย
แลี่ะเป้าหมายกำารัพััฒนาอย่างยั�งยืน

ภาคีผนำวกทีั� 1
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SDG Target Pathway

2.2 ยุติุภ�วะทุพโภชน�ก�รทุกร้ปแบบและ
แก�ไขีปัญ่ห�ค์ว�มัตุ�องก�ร สำ�รอ�ห�รขีอง
หญิ่งวยัรุ่น หญิ่งตุั�งค์รรภแ์ละให�นมับุตุร
และผู้้�ส้ำงอ�ยุ ภ�ยในปี 2573 รวมัถง่บรรลุ
เป้�หมั�ยที�ตุกลงร่วมักนัระหว่�งประเทศ 
ว่�ด�วยภ�วะแค์ระแกร็นและผู้อมัแห�งในเด็ก
อ�ยุตุำ��กว่� 5 ปี ภ�ยใน ปี 2568

ภ�วะนำ ��หนกัตุวัเกินและโรค์อ�วนเป็นร้ปแบบหน่�งขีอง
ภ�วะทุโภชน�ก�รก�รมีักิจักรรมัท�งก�ยสำ�มั�รถช่วย
ให�ค์งนำ ��หนกัตุวัที� ดีตุ่อสุำขีภ�พและช่วยลดนำ ��หนกัได�
อีกด�วย (1,2)

3.4    ลดก�รตุ�ยก่อนวยัอนัค์วรจั�กโรค์ไม่ั
ติุดตุ่อเร่ �อรงัให�ลดลงหน่�งในสำ�มัด�วยก�ร
ป้องกนัและก�รรกัษ�โรค์ และ สำนบัสำนุน
สุำขีภ�พจิัตุและค์ว�มัเป็นอย่้ที� ดี ภ�ยใน
ปี 2573

ก�รมีักิจักรรมัท�งก�ยตุำ��และพฤติุกรรมัเน่อยนิ�งเป็น
สำ�เหตุุหลกัขีองปัจัจัยัเสีำ�ยงในก�รเกิดโรค์ไม่ัติุดตุ่อเร่ �อรงั
(NCDs) ดงันั�นก�รเพิ�มัก�รมีักิจักรรมัท�งก�ยสำ�มั�รถ
สำนบัสำนุนก�รป้องกนัและรกัษ�โรค์ไม่ัติุดตุ่อเร่ �อรงัใน
ประช�กรทั�วไปและประช�กรกลุ่มัที�มีัค์ว�มัเสีำ�ยง (3) ก�ร
เพิ�มัอตัุร�ก�รมีักิจักรรมัท�งก�ยจัะช่วยลดภ�ระโรค์
ที�อ�จัตุ�มัมั�ได� รวมัถง่ลดอตัุร�ก�รตุ�ย และส่ำงเสำริมั
ค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดีและสุำขีภ�พจิัตุที�ดีสำำ�หรบัทุกค์น

3.6 ลดจัำ�นวนก�รตุ�ยและบ�ดเจ็ับจั�ก
อุบติัุเหตุุท�งถนนทั�วโลกลงค์ร่�งหน่�ง ภ�ยใน
ปี 2563

ค์ร่�งหน่�งขีองก�รตุ�ยบนท�องถนนเกี�ยวขี�องกบัผู้้�ใช�ท�ง
เดินเท��และจักัรย�น ดงันั�นก�รลดปริมั�ณค์ว�มัหน�
แน่นขีองก�รจัร�จัรและค์ว�มัเร็ว รวมัถ่งก�รพฒัน�
โค์รงสำร��งพ่ �นฐ�นที� ส่ำงเสำริมัให�มีัก�รเขี��ถ่งท�งเดิน
ปั� นจักัรย�นและก�รใช�ขีนส่ำงสำ�ธิ�รณะอย่�งเท่�เทียมั
สำ�มั�รถช่วยลดอุบติัุเหตุุบนท�องถนนไปพร�อมักบัส่ำง
เสำริมัก�รมีักิจักรรมัท�งก�ย (4)

3.8  บรรลุก�รมีัหลกัประกนัสุำขีภ�พถ�วนหน��
รวมัถง่ก�รป้องกนัค์ว�มัเสีำ�ยงท�งก�รเงิน
ก�รเขี��ถง่ก�รบริก�ร สำ�ธิ�รณสุำขีจัำ�เป็นที�
มีัคุ์ณภ�พ และเขี��ถ่งย�และวคั์ซีนจัำ�เป็น
ที�ปลอดภยั มีัประสิำทธิิผู้ล มีัคุ์ณภ�พ และมีั
ร�ค์� ที�สำ�มั�รถซ่�อห�ได�

หลกัประกนัสุำขีภ�พถ�วนหน��นั�นประกอบด�วยก�รให�
บริก�รด��นสุำขีภ�พที�จัำ�เป็นสำำ�หรบัก�รป้องกนัและ
รกัษ�โรค์ไม่ัติุดตุ่อเร่ �อรงั (5) ก�รมีักิจักรรมัท�งก�ยตุำ��
และพฤติุกรรมัเน่อยนิ�งเป็นสำ�เหตุุหลกัขีองปัจัจัยัเสีำ�ยง
ในก�รเกิดโรค์ไม่ัติุดตุ่อเร่ �อรงั ดงันั�นสิำทธิิก�รบริก�ร
ก�รด้แลสุำขีภ�พที�มีัประสิำทธิิภ�พจัง่ค์วรหมั�ยรวมัถง่
กิจักรรมัท�งก�ย โดยผู่้�นก�รให�ค์ำ�ปรก่ษ�/ค์ำ�แนะนำ�
สำั�นๆ ซ่�งเป็นหน่�งในมั�ตุรก�รที�มีัค์ว�มัคุ์�มัทุนขีองก�ร
ป้องกนัโรค์ไม่ัติุดตุ่อเร่ �อรงั (6)

3.9 ลดจัำ�นวนก�รตุ�ยและก�รป่วยจั�ก
สำ�รเค์มีัอนัตุร�ย และจั�กก�รปนเป้�อนและ
มัลพิษท�งอ�ก�ศ นำ �� และ ดิน ให�ลดลงอย่�ง
มั�ก ภ�ยในปี 2573

ก�รส่ำงเสำริมัให�เกิดก�รเปลี�ยนจั�กก�รใช�รถเป็นก�รเดิน 
ปั� นจักัรย�น และก�รใช�ขีนส่ำงสำ�ธิ�รณะ สำ�มั�รถช่วยลด
ก�รปล่อยก�๊ซ และเพิ�มัคุ์ณภ�พขีองอ�ก�ศ (7) ดงันั�น
จัง่ช่วยลดอตัุร�ก�รตุ�ยจั�กก�รป่วยที�มีัสำ�เหตุุมั�จั�ก
มัลพิษท�งอ�ก�ศได�

ยุุติิความหิิวโหิยุ บรรลุุความ
ม่� นคงทางอาหิารแลุะยุก
ระด่ับโภชนาการแลุะส่่ง
เส่ริมเกษติรกรรมท่�ยุ่�งยืุน

ส่ร้างหิลุ่กประก่นว่าคนม่
ช่วิติท่� ม่สุ่ขภาพด่ัแลุะ ส่่ง
เส่ริมส่ว่ส่ดิัภาพส่ำาหิร่บทุก
คนในทุกว่ยุ
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4.1    สำร��งหลกัประกนัว่� เด็กช�ยและ
เด็กหญิ่งทุกค์นสำำ�เร็จัก�รศ่กษ�ระดบั
ประถมัศ่กษและมัธัิยมัศ่กษ�ที� มีัคุ์ณภ�พ
เท่�เทียมัและไม่ัมีัค่์�ใช�จ่ั�ยที�นำ�ไปส่้ำผู้ลลพัธิ ์
ท�งก�รเรียนที�มีัประสิำทธิิผู้ล ภ�ยในปี 2573

โอก�สำในก�รได�เรียนวิช�พลศ่กษ�ที� มีัคุ์ณภ�พและมีั
กิจักรรมัท�งก�ยในโรงเรียน ช่วยเพิ�มัก�รมีักิจักรรมั
ท�งก�ยได� ซ่�งก�รเพิ�มักิจักรรมัท�งก�ยในเด็กผู้้�หญิ่ง
และผู้้�ช�ยทุกค์นสำ�มั�รถช่วยให�เด็กมีัค์ว�มัตุั�งใจัมั�ก
ขี่ �น และเพิ�มัหน่วยค์ว�มัร้�ค์ว�มัเขี��ใจั ดงันั�นจัง่มีัผู้ลก�ร
เรียนที�ดีขี่ �น (8) 

4.2    สำร��งหลกัประกนัว่�เด็กช�ยและ
เด็กหญิ่งทุกค์นเขี��ถง่ก�ร พฒัน� ก�รด้แล
และก�รจัดัก�รศ่กษ�ระดบัก่อนประถมั
ศก่ษ�สำำ�หรบัเด็กปฐมัวยัที�มีัคุ์ณภ�พ ภ�ยใน
ปี2573 เพ่�อให�เด็ก เหล่�นั�นมีัค์ว�มัพร�อมั
สำำ�หรบัก�รศก่ษ�ระดบัประถมัศก่ษ� 

โปรแกรมักิจักรรมัท�งก�ยในโรงเรียนสำ�มั�รถช่วยให�
เด็กหญิ่งและเด็กผู้้�ช�ยพฒัน�ก�รมีักิจักรรมัท�งก�ย
และค์ว�มัรอบร้�ด��นสุำขีภ�พ ก�รเค์ล่�อนไหวกล��มัเน่�อ
มัดัเล็กและทศันค์ติุและพฤติุกรรมัเชิงบวก ทั�งหมัดนี�
จัะสำ�มั�รถช่วยสำนบัสำนุนค์ว�มัพร�อมัขีองเด็กสำำ�หรบั
ชั�นประถมัศ่กษ�และเพิ�มัค์ว�มัสำนุกในก�รมีักิจักรรมั
ท�งก�ย (6)

4.A พฒัน�และยกระดบัสิำ�งอำ�นวยค์ว�มั
สำะดวกในก�รเรียนก�รสำอนที�มีัค์ว�มัเฉพ�ะ
เจั�ะจังกบัเด็ก ค์ว�มัพิก�ร และเพศ และ
จัดัสำรรสำภ�พแวดล�อมัก�รเรียนร้�ที�ปลอดภยั 
ปร�ศจั�กค์ว�มัรุนแรง และมีัประสิำทธิิภ�พ

สิำ�งอำ�นวยค์ว�มัสำะดวกในก�รเรียนก�รสำอนค์วรมีัค์ว�มั
ปลอดภยั ค์รอบค์ลุมั และสำ�มั�รถเขี��ถง่ได� (ทั�งในที�ร่มั
และขี��งนอก) เพ่�อส่ำงเสำริมักิจักรรมัท�งก�ยในเด็กและ
ลดพฤติุกรรมัเน่อยนิ�ง และสำร��งเสำริมัสำภ�พแวดล�อมัใน
ก�รเรียนที�ดีให�กบัทุกค์น (9)

5.1    ยุติุก�รเล่อกปฏิิบติัุทุกร้ปแบบที�มีัตุ่อ
ผู้้�หญิ่งและเด็กหญิ่งในทุกที�

ในประเทศส่ำวนใหญ่่ มักัจัะมีัค์ว�มัโน�มัเอียงตุ่อเพศในก�ร
มีักิจักรรมัท�งก�ย ซ่�งผู้้�ช�ยจัะมีัโอก�สำในก�รมีักิจักรรมั
ท�งก�ยมั�กกว่�ผู้้�หญิ่ง(10) ก�รเพิ�มัก�รเขี��ถ่งและ
โอก�สำสำำ�หรบัก�รมีักิจักรรมัท�งก�ยในผู้้�หญิ่งและเด็ก
ในทุกช่วงวยัสำ�มั�รถช่วยยุติุก�รแบ่งแยกได� และมุ่ังเป้�
ไปที�ก�รพฒัน�ทกัษะก�รพง่พ�ตุนเองที�นำ�ไปส่้ำก�รสำร��ง
ร�ยได�และชีวิตุที�พ่�งพ�ตุนเอง 

ก�รเล่นกีฬ�เป็นก�รสำร��งแนวค์ว�มัคิ์ดในก�รแบ่งแยก
(11) ซ่�งก�รกีฬ�ที�มีัค์ว�มัเท่�เทียมัสำ�มั�รถช่วยลบล��ง
แนวค์ว�มัคิ์ดนี�และส่ำงเสำริมัค์ว�มัตุ�องก�รที�จัะยุติุก�ร
แบ่งแยกท�งเพศในทุกร้ปแบบ 

ส่ร้างหิลุ่กประก่นว่าทุกคน
ม่การศึึกษาท่� ม่ คุณภาพ
 อยุ่างครอบคลุุมแลุะเท่า
เท่ยุม แลุะส่น่บส่นุนโอกาส่
ในการเร่ยุนร้้ ติลุอดัช่วิติ

บ ร ร ลุุ ค ว า ม เ ส่ ม อ ภ า ค
ระหิว่างเพศึแลุะให้ิอำานาจ
ของ ผู้้้หิญิิงแลุะเด็ักหิญิิง
ทุกคน
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8.3  ส่ำงเสำริมันโยบ�ยที� มุ่ังก�รพัฒน�ที�
สำนบัสำนุนกิจักรรมัที�มีัผู้ลิตุภ�พ ก�รสำร��ง
ง�นที�สำมัค์วร ค์ว�มัเป็น ผู้้�ประกอบก�ร ค์ว�มั
สำร��งสำรรค์แ์ละนวตัุกรรมั และส่ำงเสำริมัก�ร
เกิดและก�รเติุบโตุขีองวิสำ�หกิจัร�ยย่อย
ขีน�ด เล็ก และขีน�ดกล�ง ซ่�งรวมัถง่ผู่้�น
ท�งก�รเขี��ถง่บริก�รท�งก�รเงิน

8.5 บรรลุก�รจั��งง�นเต็ุมัที�และมีัผู้ลิตุภ�พ
 และก�รมีัง�นที�สำมัค์วรสำำ�หรบัหญิ่งและ
ช�ยทุกค์น รวมัถ่งเย�วชน และผู้้�มีัภ�วะ
ทุพพลภ�พ และให�มีัก�รจ่ั�ยที� เท่�เทียมั
สำำ�หรบัง�นที�มีัคุ์ณค่์�เท่�เทียมักนั ภ�ยใน
ปี 2573

ก�รเพิ�มัก�รมีักิจักรรมัท�งก�ยผู่้�นก�รจัดัสำรรโอก�สำ
ในก�รเขี��ร่วมัโค์รงก�รหร่อก�รบริก�รที� ส่ำงเสำริมัก�ร
เดิน ก�รปั� นจักัรย�น (เพ่�อก�รเดินท�ง หร่อก�รพกัผู่้อน) 
กีฬ�และเกมัสำแ์ละก�รเล่นอย่�งแอค์ทีฟิสำ�มั�รถสำร��ง
ง�นใหม่ัให�กบัผู้้�ให�ก�รบริก�รและเจั��ขีองโค์รงก�ร ก�ร
สำร��งง�นใหม่ันั�นส่ำงเสำริมัก�รดำ�เนินง�นตุ�มัขี�อแนะนำ�
นอกจั�กนี�ภ�ค์ส่ำวนทั�งที� เกี�ยวขี�องกบัสุำขีภ�พและไม่ั
เกี�ยวขี�องกบัสุำขีภ�พสำ�มั�รถช่วยลดอตัุร�ก�รว่�งง�น
ได�โดยก�รสำร��งโอก�สำให�กบัเด็กผู้้�ส้ำงวยัและผู้้�พิก�ร
นอกจั�กนี�ผู้้ �ที� มีัง�นทำ�ยงัได�รบัประโยชนจ์ั�กก�รมีั
กิจักรรมัท�งก�ยจั�กผู้ลผู้ลิตุที�เพิ�มัขี่ �นในที�ทำ�ง�นและ
ก�รลดก�รบ�ดเจ็ับและก�รขี�ดง�นจั�กก�รขี�ดแรง
บนัด�ลใจั

8.6 ลดสำดัส่ำวนขีองเย�วชนที� ไม่ัมีัง�นทำ� ที�
ไม่ัมีัก�รศก่ษ� และที� ไม่ัได�รบัก�รฝึึกอบรมั
ภ�ยในปี 2563
8.9 ออกแบบและใช�นโยบ�ยที�ส่ำงเสำริมัก�ร
ท่องเที�ยวที�ย ั�งย่นที�จัะสำร��งง�นและส่ำงเสำริมั
วฒันธิรรมัและ ผู้ลิตุภณัฑ์ท์�องถิ�น ภ�ยใน
ปี 2573

ก�รส่ำงเสำริมัก�รเดิน ก�รปั� นจักัรย�นและกิจักรรมัที�มีัผู้้ �
เขี��ร่วมัเป็นจัำ�นวนมั�กในระดบัประเทศและระดบัท�อง
ถิ�น ที�เหมั�ะสำมักบัทุกวยัและสำมัรรถภ�พ สำ�มั�รถช่วย
ส่ำงเสำริมัก�รท่องเที�ยวและด่งด้ดทั�งผู้้�เยี�ยมัชมัจั�กใน
และตุ่�งประเทศ ดงันั�นจัง่เป็นก�รเสำริมัสำร��งเศรษฐกิจั
ท�องที�โดยก�รเพิ�มัก�รจั��งง�นและเพิ�มัก�รเติุบโตุขีอง
เศรษฐกิจั

9.1 พฒัน�โค์รงสำร��งพ่ �นฐ�นที�มีัคุ์ณภ�พ
 เช่�อถ่อได� ย ั�งย่นและ มีัค์ว�มัทนท�น ซ่�ง
รวมัถง่โค์รงสำร��งพ่ �นฐ�นขีองภ้มิัภ�ค์และที�
ขี��มั เขีตุแดน เพ่�อสำนบัสำนุนก�รพฒัน�ท�ง
เศรษฐกิจัและค์ว�มัเป็นอย่้ที� ดี ขีองมันุษย ์
โดยมุ่ังเป้�ที�ก�รเขี��ถง่ได�ในร�ค์�ที�สำ�มั�รถ
จ่ั�ยได�และเท่�เทียมัสำำ�หรบัทุกค์น

โค์รงสำร��งที�ย ั�งย่นในก�รส่ำงเสำริมัค์ว�มัเป็นอย่้ที� ดีค์วร
ค์รอบค์ลุมัถง่เสำ�นท�งก�รเดินและก�รปั� นจักัรย�น ก�ร
เพิ�มัเสำ�นท�งก�รเดินและก�รปั� นจักัรย�นสำ�มั�รถช่วยส่ำง
เสำริมัก�รมีักิจักรรมัท�งก�ย ซ่�งสำ�มั�รถทำ�ให�เกิดก�ร
ค์มัน�ค์มัที�ย ั�งย่นและค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดีขีองมันุษยท์ั�งท�ง
ก�ยและท�งใจั นอกจั�กนี�ก�รพฒัน�โค์รงสำร��งที�ย ั�งย่น
สำำ�หรบัก�รเดินและก�รปั� นจักัรย�นยงัช่วยเพิ�มัโอก�สำใน
ก�รจั��งง�นและก�รเติุบโตุขีองเศรษฐกิจั (12)ส่ร้างโครงส่ร้างพื� นฐาน

ท่� ท่ความทนทาน ส่่งเส่ริม
 การพ่ฒนาอุติส่าหิกรรมท่�
ครอบคลุุมแลุะยุ่�งยืุน แลุะ
ส่่งเส่ริม นว่ติกรรม

ส่่งเส่ริมการเติิบโติทาง
เศึรษฐกิจท่�ต่ิอเนื�อง
ครอบคลุุม แลุะ ยุ่�งยืุน 
การจ้างงานเต็ิมท่�แลุะม่
ผู้ลิุติภาพ แลุะการม่งานท่�
ส่มควรส่ำาหิร่บทุกคน
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10.2 ให�อำ�น�จัและส่ำงเสำริมัค์ว�มัค์รอบค์ลุมั
ด��นสำงัค์มั เศรษฐกิจัและ ก�รเม่ัองสำำ�หรบั
ทุกค์น โดยไม่ัค์ำ�น่งถ่งอ�ยุ เพศ ค์ว�มั
บกพร่องท�ง ร่�งก�ย เช่ �อช�ติุ ช�ติุพนัธุิ ์
 แหล่งกำ�เนิด ศ�สำน� หร่อสำถ�นะท�ง 
เศรษฐกิจัหร่ออ่�นๆ ภ�ยในปี 2573

โค์รงก�รส่ำงเสำริมักิจักรรมัท�งก�ยและก�รกีฬ�ช่วยส่ำง
เสำริมัคุ์ณค่์�เช่น ค์ว�มัเที�ยงตุรงและค์ว�มัค์รอบค์ลุมั โดย
กิจักรรมัเหล่�นี�สำ�มั�รถช่วยเพิ�มัก�รมีัส่ำวนร่วมัได�ไม่ัว่�
จัะมีับุค์ลิกส่ำวนตุวัอย่�งไรก็ตุ�มั ซ่�งก�รส่ำงเสำริมัที�มีัพลงั
มั�กขี่ �นจัะช่วยให�เกิดผู้ลดีที�มั�กขี่ �นตุ่อสำงัค์มั เศรษฐกิจั
และก�รเม่ัอง 

10.3 สำร��งหลกัประกนัว่�จัะมีัโอก�สำที�เท่�
เทียมัและลดค์ว�มัไม่ัเสำมัอภ�ค์ขีองผู้ลลพัธิ ์
รวมัถง่โดยก�รขีจัดั กฎหมั�ย นโยบ�ย และ
แนวปฏิิบติัุที� เล่อกปฏิิบติัุและส่ำงเสำริมัก�ร
ออกกฎหมั�ย นโยบ�ย และก�รกระทำ� ที�
เหมั�ะสำมัในเร่�องนี� 

กีฬ�สำ�มั�รถเป็นช่องท�งส่้ำวงสำงัค์มัที� ได�รบัก�รยอมัรบั
และปร�ศกฎจั�กก�รแบ่งแยกห�กมีัก�รมัอบโอก�สำใน
ก�รลดค์ว�มัไม่ัเท่�เทียมัให�

11.2 จัดัให�มีัก�รเขี��ถ่งระบบค์มัน�ค์มั
ขีนส่ำงที�ย ั�งย่น เขี��ถง่ได� ปลอดภยั ในร�ค์�ที�
สำ�มั�รถจ่ั�ยได� สำำ�หรบัทุกค์น พฒัน�ค์ว�มั
ปลอดภยัท�งถนน โดยก�รขีย�ยก�รขีนส่ำง
สำ�ธิ�รณะ และค์ำ�น่งเป็นพิเศษถง่กลุ่มัค์นที�
อย่้ในสำถ�นก�รณที์�เปร�ะบ�ง ผู้้�หญิ่ง เด็ก 
ผู้้�มีัค์ว�มับกพร่องท�งร่�งก�ย และผู้้�ส้ำงอ�ยุ
 ภ�ยในปี 2573

ระบบก�รค์มัน�ค์มัขีนส่ำงที�มีัค์ว�มัปลอดภยั เขี��ถง่ได�
 จ่ั�ยได� และยั�งย่น สำำ�หรบัทุกค์นโดยเฉพ�ะในกลุ่มัค์น
ที�มีัค์ว�มัเปร�ะบ�ง ค์วรมีัก�รให�ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่กบัช่อง
ท�งก�รเดิน ก�รปั� นจักัรย�นและก�รพัฒน�ก�ร
ค์มัน�ค์มัสำ�ธิ�รณะ ซ่� งก�รพฒัน�โค์รงสำร��งก�ร
ขีนส่ำงจัะช่วยให�มีักิจักรรมัท�งก�ยที�เพิ�มัมั�กขี่ �นและยงั
สำ�มั�รถช่วยเพิ�มัค์ว�มัปลอดภยับนท�องถนนให�กบัทุก
ค์น (13)

11.3 ยกระดบัก�รพัฒน�เม่ัองและขีีด
ค์ว�มัสำ�มั�รถให�ค์รอบค์ลุมัและยั�งย่น เพ่�อ
ก�รว�งแผู้นและก�รบริห�ร จัดัก�รก�รตุั�ง
ถิ�นฐ�นขีองมันุษยอ์ย่�งมีัส่ำวนร่วมั บ้รณ�
ก�รและยั�งย่นในทุกประเทศ ภ�ยในปี 2573

นโยบ�ยผู้งัเม่ัองที�มีัค์ว�มัยั�งย่นมักัจัะช่วยส่ำงเสำริมัก�ร
มีักิจักรรมัท�งก�ย เน่�องจั�กประช�กรมักัจัะมีักิจักรรมั
ท�งก�ยที� ส้ำงกว่�ในพ่ �นที� เม่ัองที� มีัก�รเช่�อมัตุ่อถ่งกนั
อย่�งหน�แน่น (14)

ลด้ค์วาม่ไม่่เสม่อภาค์
ภายุในและระหว่าง
ป้ระเทศ

ทำาให้เม่่องและการ
ตั�งถิ�นฐานข้องม่นุษย์ุ
ม่่ค์วาม่ ค์รอบค์ลุม่
 ป้ลอด้ภัยุ ม่่ภูมิ่
ต้านทาน และยัุ�งยุ่น
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11.6 ลดผู้ลกระทบท�งลบขีองเม่ัองตุ่อสิำ�ง
แวดล�อมัตุ่อหวัประช�กร โดยรวมัถง่ก�รให�
ค์ว�มัสำนใจัเป็นพิเศษตุ่อ คุ์ณภ�พอ�ก�ศ
และก�รจัดัก�รขีองเสีำยขีองเทศบ�ลและ
อ่�นๆ ภ�ยในปี 2573 

ก�รพฒัน�โค์รงสำร��งก�รขีนส่ำงช่วยเพิ�มัก�รเดิน ก�ร
ปั� นจักัรย�นและก�รใช�ค์มัน�ค์มัสำ�ธิ�รณะ (12) ก�รเพิ�มั
ก�รเดิน ก�รปั� นจักัรย�นและก�รใช�ค์มัน�ค์มัสำ�ธิ�รณะ
สำ�มั�รถช่วยลดก�รใช�รถจักัรย�นยนตุด์งันั�นจัง่ลดก�ร
ปล่อยก�๊ซ และผู้ลกระทบเชิงลบตุ่อสิำ�งแวดล�อมัในเม่ัอง
ที�เกิดจั�กประช�กร 1 ค์น1 

11.7 จัดัให�มีัก�รเขี��ถ่งพ่ �นที�สำ�ธิ�รณะสีำ
เขีียว ที�ปลอดภยัค์รอบค์ลุมัและเขี��ถ่งได� 
โดยถ�วนหน�� โดยเฉพ�ะ ผู้้�หญิ่ง เด็ก ค์นชร�
 และผู้้�มีัค์ว�มับกพร่องท�งร่�งก�ย ภ�ยใน
ปี 2573

ก�รส่ำงเสำริมัก�รเขี��ถง่พ่ �นที�สีำเขีียวและสิำ�งอำ�นวยค์ว�มั
สำะดวกในพ่ �นที�สำ�ธิ�รณะอย่�งปลอดภยัสำ�มั�รถช่วยเพิ�มั
ก�รมีักิจักรรมัท�งก�ยในพ่ �นที�เหล่�นี� (15) ซ่�งสำ�มั�รถ
ทำ�ให�เกิดค์ว�มัตุ�องพ่ �นที� เหล่�นี�มั�กขี่ �น และเกิดก�ร
ทะนุบำ�รุงพ่ �นที�ที�มีัอย่้

11.a สำนบัสำนุนก�รเช่�อมัตุ่อขีองเศรษฐกิจั 
สำงัค์มัและสำภ�พแวดล�อมักบัเม่ัอง รอบเม่ัอง
 และพ่ �นที�ชนบทโดยก�รสำร��งค์ว�มัเขี�มัแข็ีง
ให�ก�รว�งแผู้นพฒัน�ในระดบัประเทศและ
ภ้มิัภ�ค์

ก�รพฒัน�เม่ัองและก�รว�งผู้งัภ้มิัภ�ค์ที�ออกแบบเพ่�อ
เพิ�มัก�รมีักิจักรรมัท�งก�ย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ�งพ่ �นที�
ชุมัชนตุ่�งๆที�มีัก�รเล่นกีฬ�ในระดบัภ้มิัภ�ค์และมีัก�ร
ใช�เสำ�นท�งอย่�งหน�แน่น สำ�มั�รถช่วยเพิ�มัค์ว�มัเช่�อมั
โยงขีองขุีมัชนทั�งภ�ยในและกบัภ�ยนอกชุมัชนผู่้�นก�ร
ประสำ�นก�รทำ�ง�นและก�รทำ�ง�นร่วมักนั(16)

1 ดูำเมืีองติวัอย่างเช่น โบโกติา้ในประเทศโคล้มัีเบีย (https://www.theguardian.com/sustainable-business/blog/bogota- empowering-citizens-to-cycle). .
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12.8 สำร��งหลกัประกนัว่�ประช�ชนใน
ทุกแห่งมีัขี�อม้ัลที� เ กี� ยวขี�องและค์ว�มั
ตุระหนกัถง่ก�รพฒัน�ที�ย ั�งย่นและวิถีชีวิตุ
ที�สำอดค์ล�องกบัธิรรมัช�ติุ ภ�ยในปี 2573

สุำขีภ�พขีองโลกและค์นนั�นมีัค์ว�มัแตุกตุ่�งกนัแตุ่
สำ�มั�รถส่ำงเสำริมัไปพร�อมักนัได� ดงันั�นเพ่�อที�จัะใช�ชีวิตุ
อย่�งกลมักล่นกบัโลกและสิำ�งตุ่�งๆ ค์วรมีัก�รให�ค์ว�มั
สำำ�ค์ญั่กบัก�รพฒัน�ที�มีัค์ว�มัยั�งย่นและวิถีชีวิตุที�ย ั�งย่น 
ก�รเพิ�มัอตัุร�ก�รเดินและก�รปั� นจักัรย�นสำ�มั�รถก่อให�
เกิดก�รถนอมัธิรรมัช�ติุผู่้�นก�รลดก�รใช�จักัรย�นยนตุ์
และก�รเพิ�มัค์ว�มัตุระหนกัร้�เร่�องผู้ลกระทบขีองสิำ�ง
แวดล�อมัตุ่อตุวับุค์ค์ล ดงันั�นก�รที� ได�สำมััผู้สัำกบัพ่ �นที� สีำ
เขีียวและสีำฟ้ิ�2  ผู่้�นก�รมีักิจักรรมัท�งก�ยสำ�มั�รถช่วย
เพิ�มัก�รให�คุ์ณค่์�กบัพ่ �นที�เหล่�นี�ได� (17) ก�รสำนบัสำนุน
ให�เกิดค์ว�มัตุ�องก�รพ่ �นที�ลกัษณะนี�เพิ�มัและสำงวนพ่�นที�
ที�มีัอย่้มั�กขี่ �น 

12.c ทำ�ให�ก�รอุดหนุนเช่ �อเพลิงฟิอสำซิลที�
ไร�ประสิำทธิิภ�พและนำ�ไปส่้ำก�รบริโภค์ที� สิำ �น
เปล่องมีัค์ว�มัสำมัเหตุุสำมัผู้ล โดยกำ�จัดัก�ร
บิดเบ่อนท�งก�รตุล�ดโดยให�สำอดค์ล�อง
สำภ�วะแวดล�อมัขีองประเทศ รวมัถง่ก�รปรบั
โค์รงสำร��งภ�ษีและเลิกก�รอุดหนุนที�เป็นภยั
เหล่�นั�นในที� ที�ยงัมีัก�รใช�อย่้ เพ่�อให�สำะท�อน
ผู้ลกระทบตุ่อสิำ�งแวดล�อมัโดยค์ำ�น่งอย่�งเต็ุมั
ที�ถง่ค์ว�มัจัำ�เป็นและเง่�อนไขีที�เจั�ะจังขีอง เป้�
หมั�ยก�รพฒัน�แห่งสำหสัำวรรษ Sustainable 
Development Goals (SDGs) ฉบบัเต็ุมั 12 
ประเทศกำ�ลงัพฒัน�และลดผู้ลกระทบท�งลบ
ที�อ�จัเกิดขี่ �นที�จัะมีัตุ่อก�รพฒัน�ขีองประเทศ
เหล่�นั�น ในลกัษณะที�เป็นก�รคุ์�มัค์รองค์นจัน
และชุมัชนที�ได�รบัผู้ลกระทบ

ส่ร้างหิลุ่กประก่นให้ิม่ร้ป
แบบการบริโภคแลุะผู้ลิุติ
ท่�ยุ่�งยืุน

2 “Blue space” refers to space near rivers, lakes and oceans.
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13.1  เสำริมัภ้มิัตุ��นท�นและขีีดค์ว�มัสำ�มั�รถ
ในก�รปรบัตุวัตุ่ออนัตุร�ยและภยัพิบติัุท�ง
ธิรรมัช�ติุที� เกี�ยวขี�องกบัภ้มิัอ�ก�ศในทุก
ประเทศ

นโยบ�ยก�รใช�ที�ดินและก�รค์มัน�ค์มัผู้สำมัผู้สำ�นกบัก�ร
ค์ลงั สิำ�งแวดล�อมัและมั�ตุรก�รก�รศก่ษ�ที�ส่ำงเสำริมัก�ร
เดิน ก�รปั� นจักัรย�น และก�รใช�ค์มัน�ค์มัขีนส่ำงสำ�มั�รถ
ลดก�รใช�รถจักัรย�นยนตุล์งได� (18) ซ่�งสำ�มั�รถลดก�ร
ใช�พลงัง�นจั�กถ่�นหินและลดก�รปล่อยก�๊ซ ดงันั�นจัง่
เป็นก�รช่วยลดภ�วะโลกร�อน  

1 3 . 2  บ้ร ณ� ก � ร มั � ตุ ร ก � ร ด�� น ก � ร
เปลี�ยนแปลงสำภ�พภ้มิัอ�ก�ศในนโยบ�ย
 ยุทธิศ�สำตุร ์และก�รว�งแผู้นระดบัช�ติุ

15.1 สำร��งหลกัประกนัว่�จัะมีัก�รอนุรกัษ์
ก�รฟ้ิ�นฟ้ิ และก�รใช�ระบบนิเวศบนบกและ
ในนำ ��จ่ัดในแผู่้นดินรวมัทั�งบริก�รท�งระบบ
นิเวศอย่�งยั�งย่น เฉพ�ะอย่�งยิ�ง ป่�ไมั� พ่ �นที�
ชุ่มันำ ��ภ้เขี�และเขีตุแห�งแล�ง โดยเป็นไปตุ�มั
ขี�อบงัค์บัภ�ยใตุ�ค์ว�มัตุกลงระหว่�งประเทศ
ภ�ยในปี 2563

ก�รเพิ�มัก�รมีักิจักรรมัท�งก�ยในสำภ�พแวดล�อมัท�ง
ธิรรมัช�ติุช่วยส่ำงเสำริมัให�เกิดก�รใช�ที�ย ั�งย่น ก�รให�
คุ์ณค่์� ก�รรกัษ�และก�รฟ้ิ�นฟ้ิผู่้นแผู่้นดินและค์ว�มั
หล�กหล�ยท�งชีวภ�พ ซ่�งก�รเพิ�มัคุ์ณค่์�ให�กบัพ่ �นที�
เหล่�นี�ส่ำงผู้ลตุ่อก�รเพิ�มัค์ว�มัตุ�องก�รในก�รอนุรกัษ์
ธิรรมัช�ติุที� ช่วยส่ำงเสำริมัก�รมีักิจักรรมัท�งก�ยและ
ก�รพกัผู่้อนที�แอค์ทีฟิ นอกจั�กนี�ก�รอนุรกัษแ์หล่ง
ธิรรมัช�ติุเหล่�นี�สำ�มั�รถช่วยหยุดก�รส้ำญ่เสีำยค์ว�มั
หล�กหล�ยท�งชีวภ�พและช่วยปกป้องและป้องกนัก�ร
ส้ำญ่พนัธุิข์ีองสำ�ยพนัธุิที์�ใกล�ส้ำญ่พนัธุิ ์

15.5 ปฏิิบติัุก�รที�จัำ�เป็นและเร่งด่วนเพ่�อลด
ก�รเส่ำ�อมัโทรมัขีองถิ�นที�อย่้ตุ�มัธิรรมัช�ติุ
หยุดยั�งก�รส้ำญ่เสีำยค์ว�มัหล�กหล�ยท�ง
ชีวภ�พและภ�ยใน ปี 2563 จัะปกป้องและ
ป้องกนัก�รส้ำญ่พนัธิข์ีองชนิดพนัธุิที์�
ถ้กคุ์กค์�มั

ป ฏิิ บ่ ติิ ก า ร อ ยุ่ า ง เ ร่ ง
ด่ั ว น เ พื� อ ต่ิ อ ส้้่ ก่ บ ก า ร
เปลุ่� ยุนแปลุง ส่ภาพภ้มิ
อากาศึแลุะผู้ลุกระทบท่�
เกิดัขึ�น

ปกป้อง ฟ้ื้� นฟ้ื้ แลุะส่น่บส่นุน
การใช้ระบบนิเวศึบนบก
อยุ่างยุ่� งยืุนจ่ดัการป่าไม้
อยุ่างยุ่�งยืุน ต่ิอส้้่การกลุายุ
ส่ภาพเป็น
ท ะ เ ลุ ท ร า ยุ  หิ ยุุ ดั ก า ร
เสื่� อมโทรมของท่�ดิันแลุะฟ้ื้� น
ส่ภาพกลุ่บมาใหิม่ แลุะหิยุุดั
การส้่ญิเส่่ยุความหิลุาก
หิลุายุทางช่วภาพ
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16.1 ลดค์ว�มัรุนแรงทุกร้ปแบบและอตัุร�
ก�รตุ�ยที�เกี�ยวขี�องในทุกแห่งให�ลดลงอย่�ง
มีันยัสำำ�ค์ญั่

ก�รเดินและก�รปั� นจักัรย�นภ�ยในและขี��งนอกชุมัชน
ช่วยส่ำงเสำริมัก�รให�คุ์ณค่์�ท�งสำงัค์มัเชิงบวก เล่น ก�ร
มีักลุ่มั ก�รร่วมัแรงร่วมัใจั ก�รรวมัตุวัขีองผู้้�ค์นตุ่�งวยั
ตุ่�งเพศตุ่�งเศรษฐฐ�นะ สำญั่ช�ติุและค์ว�มัเช่�อ ก�รเพิ�มั
ค์ว�มัเป็นชุมัชนผู่้�นก�รมีักิจักรรมัท�งก�ยสำ�มั�รถช่วย
ลดค์ว�มัรุนแรง ก�รทะเล�ะเบ�ะแว�ง ก�รโกงและก�ร
ติุดสิำนบนได� และยงัช่วยส่ำงเสำริมักฎหมั�ยและนโยบ�ย
ที�ไม่ัแบ่งแยกอีกด�วย

16.B ส่ำงเสำริมัและบงัค์บัใช�กฎหมั�ยที� ไม่ั
แบ่งแยกและนโยบ�ยสำำ�หรบัก�รพฒัน�
อย่�งยั�งย่น

ก�รพฒัน�ก�รออกแบบชุมัชนเพ่�อส่ำงเสำริมัก�รเดิน ก�ร
ปั� นจักัรย�นและก�รใช�ค์มัน�ค์มัสำ�ธิ�รณะ สำ�มั�รถช่วย
ก่อให�เกิดก�รเฝ้ึ�ระวงัในชุมัชนมั�กขี่ �น เน่�องจั�กมีัผู้้�
สำญั่จัรไปมั�มั�กขี่ �น ดงันั�นก�รเพิ�มัก�รเฝ้ึ�ระวงัผู่้�นก�ร
มีักิจักรรมัท�งก�ยจั่งสำ�มั�รถช่วยลดค์ว�มัรุนแรงได�
(และก�รตุ�ยที� เกี�ยวขี�อง) (19)

17.6 เพิ�มัพ้นค์ว�มัร่วมัม่ัอระหว่�งประเทศ
และในภ้มิัภ�ค์แบบเหน่อ-ใตุ� ใตุ�-ใตุ�และ
ไตุรภ�คี์ และก�รเขี��ถ่ง วิทย�ศ�สำตุร ์
เทค์โนโลยี และนวตัุกรรมั และยกระดบัก�ร
แบ่งปันค์ว�มัร้�ตุ�มัเง่�อนไขีที�ตุกลงร่วมักนั 
โดยรวมัถง่ ผู่้�นก�รพฒัน�ก�รประสำ�นง�น
ระหว่�งกลไกที�มีัอย่้เดิมัเฉพ�ะอย่�งยิ�งใน
ระดบัขีองสำหประช�ช�ติุ และผู่้�น ท�งกลไก
อำ�นวยค์ว�มัสำะดวกด��นเทค์โนโลยีขีองโลก 

ก�รทำ�ง�นร่วมักนัในก�รดำ�เนินง�นส่ำงเสำริมัก�รมีั
กิจักรรมัท�งก�ยที�มีัประสิำทธิิภ�พสำำ�หรบัประช�กรใน
ประเทศ เป็นก�รแสำดงถง่ค์ว�มัร่วมัม่ัอระหว่�งผู้้�มีัส่ำวน
ได�ส่ำวนเสีำย รฐับ�ล และภ�ค์ส่ำวนเอกชน รวมัถง่ประช�
สำงัค์มั ในก�รส่ำงเสำริมัก�รบรรลุเป้�หมั�ยก�รพฒัน�
อย่�งยั�งย่น (SDGs)

ส่่งเส่ริมส่่งคมท่�ส่งบสุ่ขแลุะ
ครอบคลุุมเพื�อการพ่ฒนาท่�
ยุ่�งยืุน ให้ิทุกคนเข้าถึึงความ
ยุุติิธรรมแลุะส่ร้างส่ถึาบ่นท่�
ม่ประสิ่ทธิผู้ลุ ร่บผิู้ดัร่บชอบ
แลุะครอบคลุุม ในทุกระด่ับ
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ข้อปฏิิบัติิที�แนำะนำำ�ส่ำ �หรับประเทศส่มี�ชิกองค์ืก�รอนำ�มัียโลก

เลข�ธิีก�รองค์ืก�รอนำ�มัียโลก และผ้้มีีส่่วนำได้ัส่่วนำเสี่ยอื�นำๆ 

เพืื่�อคืว�มีส่ำ�เร็จในำก�รดัำ�เนิำนำง�นำติ�มีแผนำปฏิิบัติิก�รระดัับโลก

เพืื่�อส่่งเส่ริมีกิจกรรมีท�งก�ย  ปี พื่.ศ. 2561-2573

ข้อเสนอแนะทางนโยบาย
และบทบาทของผู้้้ที� มีส่วินได้ัส่วินเสีย

ภาคผู้น์วิกิท่� 2
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สรุ�างบรุรุทัดฐาน์สังคมท่� ไม่เนื์อยนิ์�ง (CREATE ACTIVE SOCIETIES)

ข�อปฏิิบัติ่  1.1

นำ�เอ�แนวปฏิิบติัุที�เป็นเลิศ (Best practice) ขีองก�รรณรงค์เ์พ่�อก�รส่ำ�อสำ�รมั�ใช� โดยเช่�อมัโยงกบัโค์รงก�รที�ชุมัชนมีัส่ำวนร่วมั เพ่�อเสำริมัสำร��งค์ว�มั
ตุระหนกั องค์ค์์ว�มัร้� ค์ว�มัเขี��ใจั และก�รเห็นคุ์ณค่์�ในประโยชนน์�นปัก�รตุ่อสุำขีภ�พขีองก�รมีักิจักรรมัท�งก�ยสำมัำ��เสำมัอที�สำอดค์ล�องกบัทุก
สำมัรรถภ�พและทุกกลุ่มัวยั เพ่�อสุำขีภ�วะที�ดีในระดบับุค์ค์ล ค์รอบค์รวั และชุมัชน

Implement best practice communication campaigns, linked with community-based programmes, to heighten awareness, knowledge and 

understanding of, and appreciation for, the multiple health benefits of regular physical activity and less sedentary behaviour, according 

to ability, for individual, family and community well-being.

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบปรุะเทศสมาชิิกิ

1. พัฒันายุทธิ์ศาสติรก์ารสื�อสารระดำบัชาติิเพืั�อส่งเสริมีกิจกรรมีทางกาย ซ้ึ่�งอาจจะเป็นส่วนหน้�งหรือคู่ข้นานไปกบัแผนปฏิิบติัิการระดำบัชาติิ

เพืั�อส่งเสริมีกิจกรรมีทางกาย เพืั�อเพิั�มีความีติระหนกัแล้ะความีรูเ้กี�ยวกบัประโยชนต่์ิอสุข้ภาพัข้องการมีีกิจกรรมีทางกาย เพืั�อสนบัสนุนให้

เกิดำการเปลี้�ยนพัฤติิกรรมี แล้ะเพืั�อเพิั�มีความีสามีารถทางสุข้ภาพัแล้ะทางกาย 

2. ทำาใหเ้กิดำการศก้ษาในวงกวา้งอย่างยั�งยืน แล้ะนำาเอาการรณรงคเ์พืั�อสรา้งความีติระหนกัแล้ะการเปลี้�ยนแปล้งพัฤติิกรรมีมีาใช ้โดำยใชช่้อง

ทางการเข้า้ถง้มีวล้ชนทั�งแบบดำั�งเดิำมี แบบสงัคมี แล้ะแบบดิำจิติอล้ แล้ะนำาเอาความีคิดำริเริ�มีข้องชุมีชนมีาใชร่้วมีกนั เพืั�อเพิั�มีความีเข้า้ใจแล้ะ

ทศันคติิที�ดีำต่ิอการมีีกิจกรรมีทางกาย ข้ณะเดีำยวกนัก็ส่งเสริมีวิธีิ์การเพิั�มีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งข้องแต่ิล้ะคนที�แติก

ต่ิางกนัไป 1

3. ใชง้านดำา้นกีฬา ศิล้ปะ วฒันธิ์รรมี สุข้ภาพั แล้ะกิจกรรมีการมีีส่วนร่วมีอื�นๆใหเ้ป็นโอกาสในการที�จะเพิั�มีความีติระหนกัแล้ะส่งเสริมีการมีีส่วน

ร่วมีในกิจกรรมีทางกาย พัรอ้มีกบัการล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งข้องผูเ้ข้า้ร่วมี แฟนคล้บั แล้ะชุมีชนในวงกวา้ง

4. สนบัสนุนแล้ะข้บัเคลื้�อนความีร่วมีมืีอระหว่างภาคสุข้ภาพัแล้ะภาคอื�นๆ เพืั�อใหเ้กิดำวนั/สปัดำาห/์เดืำอนแห่งการส่งเสริมีการมีีกิจกรรมีทางกาย

แล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งทั�งในระดำบัประเทศ ภูมิีภาค แล้ะโล้ก เพืั�อเพิั�มีความีติระหนกัในการมีีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือย

นิ�งข้า้มีหล้ายภาคส่วน ผูก้ำาหนดำนโยบาย แล้ะชุมีชน อาทิเช่น  วนัปล้อดำรถ (car-free day) วนัออกกำาล้งักายแห่งชาติิ วนั/สปัดำาหแ์ห่งการขี้�

จกัรยานไปทำางาน แล้ะวนัแข่้งกีฬา เป็นติน้

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบเล้ขาธิกิารุองค์กิารุอน์ามัยโล้กิ

5. สนบัสนุนแล้ะร่วมีมืีอกบัประเทศสมีาชิกติามีความีเหมีาะสมี ในการนำาเอาการรณรงคเ์พืั�อส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายระดำบัประเทศ ภูมิีภาค 

แล้ะนานาชาติิไปปฏิิบติัิเพืั�อใหเ้กิดำการข้ยายผล้ข้องเป้าหมีายแล้ะผล้กระทบข้องการณรงคต่์ิอไป

6. ส่งเสริมีการมีีส่วนร่วมีข้ององคก์ารสหประชาชาติิแล้ะประเทศสมีาชิกในการรณรงคเ์พืั�อสรา้งความีติระหนกัทั�งในระดำบัภูมิีภาคแล้ะนานาชาติิ 

โดำยเฉพัาะการณรงคที์�เชื�อมีโยงกบัวนัสำาคญั่ต่ิางๆข้ององคก์ารสหประชาชาติิ เพืั�อเพิั�มีความีติระหนกัต่ิอความีสำาคญั่ข้องกิจกรรมีทางกาย

แล้ะพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งผ่านทุกภาคส่วน ผูก้ำาหนดำนโยบาย แล้ะชุมีชนระหว่างประเทศ อาทิเช่น (วนัอนามียัโล้ก World Health Day) วนัผู ้

สูงอายุสากล้ (International Day of Older Persons) วนัโยคะสากล้ (International Day of Yoga) วนักีฬาสากล้เพืั�อการพัฒันาแล้ะสนัติิภาพั 

(International Day of Sport for Development and Peace) วนัครอบครวัสากล้ (International Day of Families) วนัสิ�งแวดำล้อ้มีโล้ก (World 

Environment Day) วนัเมืีองแห่งโล้ก (World Cities Day)

7. อำานวยความีสะดำวกในการสรา้งกล้ไกที�จะนำาไปสู่การแบ่งป่นสื�อที�มีีประสิทธิิ์ภาพัแล้ะความีชำานาญ่ เพืั�อเสริมีสรา้งประสิทธิิ์ผล้แล้ะประสิทธิิ์ภาพั

ข้องการพัฒันาแล้ะการนำาเอาการรณรงค ์ไปใช ้โดำยเฉพัาะอย่างยิ�งในกลุ่้มีประเทศที�มีีรายไดำน้อ้ยแล้ะปานกล้าง (Low-and middle-income 

countries(LMICs))   



63

 * อาทิเช่น องคก์รไม่ีแสวงหาผล้กำาไร (Non Governmental Organizations, NGOs) องคก์รภาคประชาสงัคมี ชุมีชนวิชาการแล้ะการวิจยั ผูใ้หทุ้น องคก์รเพืั�อการพัฒันาระดำบัภูมิีภาคแล้ะระหว่างประเทศ เมืีอง

  แล้ะเทศบาล้ ภาคเอกชน

1 ข้อ้ปฏิิบติัินี�ไดำร้บัการเสนอแนะจากองคก์รอนามียัโล้ก โดำยเรียกว่า “มีาติรการคุม้ีทุน” (Best Buy Intervention) เพืั�อป้องกนัแล้ะควบคุมีโรคไม่ีติิดำต่ิอเรื �อรงั (Noncommunicable Disease, NCD)

 (ที�มีา: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/259232/1/WHO-NMH-NVI-17.9-eng.pdf). 

8. สนบัสนุนประเทศสมีาชิกในการพัฒันาแล้ะนำาเอาการรณรงคสื์�อสารเรื�อง ‘มีาติรการคุม้ีทุน‘ (Best Buy) เพืั�อล้ดำโรคไม่ีติิดำต่ิอเรื �อรงั 

(Noncommunicable diseases (NCDs)) มีาใช ้โดำยใชเ้ครื�องมืีอแล้ะทรพััยากรติามีวิธีิ์แนวปฏิิบติัิที�เป็นเลิ้ศ (Best practice approaches) เพืั�อ

ไปสู่การรณรงคสื์�อสารเพืั�อสรา้งความีติระหนกัรูข้้องมีวล้ชนแล้ะการเปลี้�ยนแปล้งพัฤติิกรรมีที�เกี�ยวกบักิจกรรมีทางกาย

 

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย*

9. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียทั�งหมีดำควรมีีบทบาทนำาหรือมีีส่วนในการช่วยยกระดำบัการรณรงคที์�ทำาเป็นปกติิทั�งในระดำบัประเทศ ระดำบัภูมิีภาค แล้ะ

ระดำบัโล้กที�มุ่ีงสนบัสนุนกิจกรรมีทางกาย ล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง ซ้ึ่�งไม่ีจำากดัำแค่การวิ�ง การป่� นจกัรยาน การทำากิจกรรมีสนัทนาการ การเล่้น

กีฬา การล้ะเล่้น แล้ะการเล่้นกีฬาพืั �นเมืีอง

10. องคก์รไม่ีแสวงหากำาไร (NGOs) แล้ะองคก์รอื�นควรหาโอกาสในการรวมีหรือทำาใหก้ารส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายสอดำคล้อ้งกบัการรณรงคแ์ล้ะการ

ผล้กัดำนัทางนโยบายในดำา้นอื�นๆไปดำว้ยกนั   ยกติวัอย่างการใชโ้อกาสในวนัสำาคญั่ต่ิางๆ   เช่น   วนัหวัใจโล้ก   ( World Heart Day )  วนัเบาหวานโล้ก 

(World Diabetes Day) เมืีองแห่งการป่� นจกัรยาน (Cycle City)  

11. สาข้าวิชาชีพัที�ไม่ีจำากดัำแค่ดำา้นการแพัทย ์การกีฬา เภสชักร แล้ะองคก์รพันัธิ์มิีติรดำา้นสุข้ภาพัอื�น ครู องคก์รกีฬา สมีาคมีวิ�ง สมีาคมีจกัรยานแล้ะ

สมีาคมีการล้ะเล่้น   ควรเป็นผูน้ำาหรือร่วมีมืีอกบัการรณรงคห์รือโครงการที�ส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายทั�งในระดำบัประเทศ  แล้ะระดำบัทอ้งถิ�นเพืั�อ

เพิั�มีความีติระหนกัระหว่างสมีาชิกในองคก์รต่ิางๆ แล้ะประชาชน

12. องคก์รใหทุ้นวิจยัแล้ะผูวิ้จยัควรร่วมีมืีอกนัประเมิีนประสิทธิิ์ผล้ข้องยุทธิ์ศาสติรก์ารรณรงคสื์�อสารต่ิางๆที�มุ่ีงเนน้กลุ่้มีประชากรที�ต่ิางกนั

โดำยเฉพัาะอย่างยิ�งยุทธิ์ศาสติรที์�มุ่ีงเป้าไปยงักลุ่้มีประชากรที�มีีกิจกรรมีทางกายนอ้ยที�สุดำ (ติามีที�แต่ิล้ะประเทศระบุ) เพืั�อเพิั�มีองคค์วามีรู้

แล้ะหล้กัฐานเชิงประจกัษ์ใหก้บัวิธีิ์ติน้ทุนประสิทธิิ์ผล้ (Cost-effectiveness approaches) 
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สรุ�างบรุรุทัดฐาน์สังคมท่� ไม่เนื์อยนิ์�ง (CREATE ACTIVE SOCIETIES)

ข�อปฏิิบัติ่  1.2 

จัดัก�รรณรงค์ร์ะดบัประเทศและระดบัพ่ �นที�ชุมัชน เพ่�อเพิ�มัค์ว�มัตุระหนกั ค์ว�มัเขี��ใจั และให�เห็นคุ์ณค่์�ขีองก�รมีัผู้ลประโยชนร่์วมักนัทั�งในด��น
สำงัค์มั เศรษฐกิจั และสิำ�งแวดล�อมัจั�กก�รมีักิจักรรมัท�งก�ย โดยเฉพ�ะอย่�งยิ�งก�รเดินก�รปั� นจักัรย�น   และก�รเค์ล่�อนไหวร้ปแบบอ่�นๆ    ที�ใช�ล�อ 
(รวมัถง่ก�รใช�รถเข็ีนวีลแชร ์สำก้ตุเตุอร ์และสำเกตุ) จัง่จัะสำ�มั�รถสำร��งคุ์ณ้ปก�รอย่�งสำำ�ค์ญั่ตุ่อก�รบรรลุเป้�หมั�ยก�รพฒัน�อย่�งยั�งย่น พ.ศ.2573 
(the 2030 Agenda for Sustainable Development;เป้�หมั�ย SDG2,  SDG3, SDG4,SDG5, SDG9, SDG10, SDG11, SDG13, SDG15 และSDG 16)

Conduct national and community-based campaigns to enhance awareness and understanding of, and appreciation for, the social, economic, 

and environmental co-benefits of physical activity, and particularly more walking, cycling and other forms of mobility involving the use of 

wheels (including wheelchairs, scooters and skates), and thereby make a significant contribution to achievement of the 2030 Agenda for 

Sustainable Development (Sustainable Development Goals SDG2, SDG3, SDG4, SDG5, SDG9, SDG10, SDG11, SDG13, SDG15 and SDG16).

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบปรุะเทศสมาชิิกิ

1. ประยุกติ ์ใชก้ารรณรงคสื์�อสารที�เข้า้ถง้มีวล้ชนในการเพิั�มีความีรูแ้ล้ะสรา้งทศันคติิเชิงบวกที�มีีต่ิอผล้ประโยชนร่์วมีข้องกิจกรรมีทางกาย ซ้ึ่�ง

ไม่ีจำากดัำอยู่แต่ิเพีัยงเรื�องผล้กระทบข้องการเดิำน การขี้�จกัรยาน แล้ะการใชบ้ริการข้นส่งสาธิ์ารณะที�เพิั�มีข้้ �นต่ิอคุณภาพัอากาศ สิ�งแวดำล้อ้มี 

เศรษฐกิจทอ้งถิ�น การพัฒันาอย่างยั�งยืน คุณภาพัชีวิติ แล้ะคุณภาพัข้องสงัคมี

2. สนบัสนุนแล้ะร่วมีมืีอกบัการรณรงคที์� เกี�ยวกบักิจกรรมีทางกายในประเทศ ภูมิีภาค แล้ะระหว่างประเทศติามีความีเหมีาะสมี อาทิเช่น

 โครงการBreathe Life (รณรงคเ์รื�องคุณภาพัอากาศ)1  Vision Zero (รณรงคเ์รื�องความีปล้อดำภยัทางถนน)2  Transport Delivers (รณรงค ์

เรื�องการข้นส่งที�ย ั�งยืน)3  แล้ะ Trees for Cities4

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบเล้ขาธิกิารุองค์กิารุอน์ามัยโล้กิ

3. สนบัสนุนประเทศสมีาชิกแล้ะผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียอื�นๆ ในการรณรงคถ์ง้ผล้ประโยชนร่์วมีข้องการมีีกิจกรรมีทางกายทั�งในระดำบัประเทศ 

ภูมิีภาค แล้ะระหว่างประเทศติามีความีเหมีาะสมี

4. พัฒันาแล้ะเผยแพัร่ข้อ้มูีล้เพืั�อส่งเสริมีการสรา้งความีติระหนกัแล้ะความีเข้า้ใจต่ิอคุณูปการข้องการมีีกิจกรรมีทางกายเพืั�อใหบ้รรลุ้วาระแล้ะ

เป้าหมีาย ใน พั.ศ.2573

5. ปรก้ษาหารือกบัหน่วยงานข้ององคก์รสหประชาชาติิแล้ะกรอบอนุสญั่ญ่าสหประชาชาติิว่าดำว้ยการเปลี้�ยนแปล้งสภาพัภูมิีอากาศ (United 

Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) เพืั�อพัฒันาแล้ะเผยแพัร่ข้อ้มูีล้ที�จะส่งเสริมีใหเ้กิดำความีติระหนกัแล้ะความี

เข้า้ใจต่ิอคุณค่าข้องการเพิั�มีการเดิำนแล้ะการขี้�จกัรยานที�มีีต่ิอความียั�งยืนทางเศรษฐกิจแล้ะสิ�งแวดำล้อ้มี

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย*

6. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียทั�งหมีดำควรมีีบทบาทนำาแล้ะสนบัสนุนการนำาเอาการรณรงคสื์�อสารมีาใชเ้พืั�อเสริมีสรา้งใหเ้กิดำความีติระหนกัแล้ะความี

เข้า้ใจที�ว่าการมีีกิจกรรมีทางกาย โดำยเฉพัาะอย่างยิ�งการเดิำน การขี้�จกัรยาน การใชบ้ริการข้นส่งสาธิ์ารณะ แล้ะการเล่้นกีฬามีีคุณูปการต่ิอ

ความียั�งยืนทางสงัคมี เศรษฐกิจ การพัฒันา แล้ะสิ�งแวดำล้อ้มี
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1 ดูำ: http://breathelife2030.org/

2 ดูำ: http://visionzeronetwork.org/resources/

3 ดูำ: http://www.slocat.net/transport-delivers-campaign

4 ดูำ: https://treesforcities.org/

 * อาทิเช่น องคก์รไม่ีแสวงหาผล้กำาไร (Non Governmental Organizations, NGOs) องคก์รภาคประชาสงัคมี ชุมีชนวิชาการแล้ะการวิจยั ผูใ้หทุ้น องคก์รเพืั�อการพัฒันาระดำบัภูมิีภาคแล้ะระหว่างประเทศ เมืีอง

  แล้ะเทศบาล้ ภาคเอกชน

7. นกัวิจยัควรพัฒันาแล้ะประเมิีนวิธีิ์การแล้ะสารที�ส่งจากการสื�อสารรณรงคที์�ต่ิางกนั  ในประเด็ำนประโยชนร่์วมีข้องการมีีกิจกรรมีทางกาย         

(อาทิเช่น อากาศที�สะอาดำข้้ �น ถนนที�ปล้อดำภยัข้้ �น เศรษฐกิจทอ้งถิ�นที�เข้ม้ีแข็้งข้้ �น ผล้ล้พััธิ์ท์างการศก้ษาที�ดีำข้้ �น) ว่าแบบไหนที�มีีประสิทธิิ์ภาพั

ในการดำง้ผูก้ำาหนดำนโยบาย ภาคประชาสงัคมี แล้ะชุมีชนรากหญ่า้ในภูมิีภาค ประเทศ แล้ะบริบทที�ต่ิางกนัใหเ้ข้า้มีามีีส่วนร่วมีไดำ้
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ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบปรุะเทศสมาชิิกิ 

1. จดัำกิจกรรมีที�ไม่ีเสียค่าใชจ่้าย ทุกคนเข้า้ถง้ไดำ ้แล้ะชุมีชนทั�งหมีดำมีีส่วนร่วมีดำว้ย เพืั�อสรา้งโอกาสใหเ้กิดำกิจกรรมีทางกายในพืั �นที�สาธิ์ารณะข้อง

ทอ้งถิ�น ทั�งนี �เพืั�อปลู้กฝ่้งประสบการณเ์ชิงบวกแล้ะสรา้งความีสามีารถ โดำยเฉพัาะอย่างยิ�งใหก้บัผูที้�มีีกิจกรรมีทางกายนอ้ยที�สุดำ ยกติวัอย่าง

เช่น การปิดำถนนทั�งชั�วคราวแล้ะถาวรเพืั�อใหค้นไดำเ้ดิำนหรือขี้�จกัรยานแล้ะทำากิจกรรมีนนัทนาการอื�นๆ (อาทิเช่น Ciclovia1 หรือ Street Play2 )

2. พัฒันาแล้ะเผยแพัร่การใหค้ำาแนะนำาทั�วประเทศต่ิอเจา้หนา้ที�ระดำบัทอ้งถิ�น องคก์รไม่ีแสวงหาผล้กำาไร (NGOs) องคก์รชุมีชนรากหญ่า้ แล้ะ

ชุมีชนทอ้งถิ�น ในเรื�องการใชแ้ผนริเริ�มีใหม้ีวล้ชนมีีส่วนร่วมีกบักิจกรรมีทางกายติามีพืั �นที�สาธิ์ารณะ 

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบเล้ขาธิกิารุองค์กิารุอน์ามัยโล้กิ

3. ร่วมีเป็นพันัธิ์มิีติรกบัผูมี้ีส่วนไดำเ้สียเพืั�อสนบัสนุนการพัฒันากล้ไกแล้ะทรพััยากร เพืั�อช่วยใหป้ระเทศสมีาชิกสามีารถใชแ้ผนริเริ�มีใหม้ีวล้ชนมีี

ส่วนร่วมีกบักิจกรรมีทางกายในพืั �นที�สาธิ์ารณะ พืั �นที�สีเขี้ยว แล้ะพืั �นที�ริมีแหล่้งนำ �าสาธิ์ารณะ รวมีไปถง้การแล้กเปลี้�ยนข้อ้มูีล้กรณีศก้ษาแล้ะ

ทางเลื้อกอื�นๆ ที�ช่วยประหยดัำค่าใชจ่้าย แล้ะเหมีาะสมีต่ิอการนำาไปปรบัใช้ในทุกภูมิีภาค 

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย*

4.    ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียทุกฝ่้ายควรมีีส่วนร่วมีแล้ะเป็นพันัธิ์มิีติรกบัเครือข่้ายประชาสงัคมี หน่วยงานชุมีชนรากหญ่า้ หน่วยงานดำา้นการกีฬาแล้ะ

กิจกรรมีนนัทนาการ รวมีไปถง้ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียอื�นๆ เพืั�อร่วมีกนัจดัำงานหรือสนบัสนุนงานที�ส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายในพืั �นที�สาธิ์ารณะ

ทั�งในเมืีองแล้ะชุมีชนทอ้งถิ�นโดำยผูเ้ข้า้ร่วมีงานไม่ีติอ้งเสียค่าใชจ่้าย 

5.    ภาคเอกชนควรร่วมีเป็นพันัธิ์มิีติรแล้ะสนบัสนุนแผนการริเริ�มีที�นำาโดำยชุมีชน เพืั�อส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายในสวนสาธิ์ารณะแล้ะติามีพืั �นที�

สาธิ์ารณะ โดำยส่งเสริมีทุกแบรนดำสิ์นคา้หรือผลิ้ติภณัฑ์ที์�สอดำคล้อ้งกบัข้อ้เสนอข้อง WHO ใหจ้ำากดัำการทำาการติล้าดำอาหารแล้ะเครื�องดืำ�มี  

(ไม่ีมีีแอล้กอฮฮล้)์ที� ไม่ีเป็นประโยชนต่์ิอสุข้ภาพั (1)

6.         สำานกังานแล้ะหน่วยงานวิชาการดำา้นการวิจยัแล้ะพัฒันาควรร่วมีเป็นพันัธิ์มิีติรแล้ะดำำาเนินการประเมิีนผล้กิจกรรมีที�มีีผูเ้ข้า้ร่วมีจำานวนมีาก 

เพืั�อประเมิีนผล้กระทบในดำา้นต่ิางๆ ซ้ึ่�งรวมีถง้ผล้กระทบในทางเศรษฐกิจดำว้ย

1 Ciclovia เป็นภาษาสเปน หมีายความีถง้ ถนนสำาหรบัจกัรยาน (Cycleway) ไม่ีว่าจะในรูปแบบข้องการปิดำถาวรหรือการปิดำเฉพัาะถนนบางสายสำาหรบัคนขี้�จกัรยานแล้ะคนเดิำนถนนเท่านั�น

2 Street Play เป็นความีริเริ�มีในการปิดำถนนในระยะเวล้าสั�น  ๆเพืั�อใหเ้ด็ำก  ๆไดำเ้ล่้น (ดูำ www.playengland.org.uk/what-we-do/streeet-play)

สรุ�างบรุรุทัดฐาน์สังคมท่� ไม่เนื์อยนิ์�ง (CREATE ACTIVE SOCIETIES)

ข�อปฏิิบัติ่  1.3

ดำ�เนินโค์รงก�รที�มีัผู้้ �ร่วมัเป็นจัำ�นวนมั�กในพ่ �นที�สำ�ธิ�รณะอย่�งสำมัำ��เสำมัอ โดยกระตุุ�นให�ชุมัชนมีัส่ำวนร่วมั เพ่�อสำนบัสำนุนก�รเขี��ถง่ก�รมีักิจักรรมัท�ง
ก�ยที�สำนุก ไม่ัมีัค่์�ใช�จ่ั�ยหร่อจ่ั�ยได�และมีัค์ว�มัเหมั�ะสำมักบัสำงัค์มัและวฒันธิรรมั

Implement regular mass-participation initiatives in public spaces, engaging whole communities, to provide free access to enjoyable and 

affordable, socially and culturally appropriate experiences of physical activity.

 * อาทิเช่น องคก์รไม่ีแสวงหาผล้กำาไร (Non Governmental Organizations, NGOs) องคก์รภาคประชาสงัคมี ชุมีชนวิชาการแล้ะการวิจยั ผูใ้หทุ้น องคก์รเพืั�อการพัฒันาระดำบัภูมิีภาคแล้ะระหว่างประเทศ เมืีอง

  แล้ะเทศบาล้ ภาคเอกชน
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ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบปรุะเทศสมาชิิกิ 

1. เสริมีสรา้งหล้กัสูติรทางการแพัทยแ์ล้ะพันัธิ์มิีติรวิชาชีพัสุข้ภาพัทั�งหมีดำในการอบรมีทั�งก่อนแล้ะระหว่างการเข้า้ทำางาน เพืั�อใหม้ี ั�นใจว่าจะเกิดำ

การบูรณาการประโยชนท์างดำา้นสุข้ภาพัข้องกิจกรรมีทางกายกบัการอบรมีนี� เพืั�อการป้องกนัแล้ะการจดัำการกบัโรคไม่ีติิดำต่ิอ ภาวะสุข้ภาพั

จิติ การใหผู้สู้งอายุมีีสุข้ภาวะที�ดีำ สุข้ภาพัแล้ะพัฒันาการข้องเด็ำก แล้ะการส่งเสริมีสงัคมีแห่งสุข้ภาพัแล้ะการเป็นอยู่ที�ดีำใหข้้ยายวงกวา้งข้้ �น

2. ร่วมีเป็นพันัธิ์มิีติรกบัภาคส่วนการศก้ษา เพืั�อเสริมีสรา้งการฝึ้กอบรมีทั�งก่อนแล้ะระหว่างการเข้า้ทำางานสำาหรบัฝ่้ายครูผูส้อนแล้ะฝ่้ายการ

จดัำการในโรงเรียนทั�งระดำบัชั�นอนุบาล้ ประถมีศก้ษา แล้ะมีธัิ์ยมีศก้ษา เพืั�อเสริมีสรา้งความีรูค้วามีเข้า้ใจแล้ะทกัษะการเรียนการสอนถง้คุณค่า

ข้องกิจกรรมีทางกาย พัล้ศก้ษา กิจกรรมีทางกายที�ถูกปรบัใหส้อดำคล้อ้งกนัแล้ว้ ทกัษะการเคลื้�อนไหวพืั �นฐาน แล้ะความีสามีารถดำา้นการ

เคลื้�อนไหวทางกาย รวมีไปถง้การทำาใหผู้พิ้ัการแล้ะผูที้�เคลื้�อนไหวร่างกายนอ้ยไดำเ้ข้า้มีามีีส่วนร่วมีดำว้ย    

3. ร่วมีเป็นพันัธิ์มิีติรเพืั�อสรา้งการมีีส่วนร่วมีข้องกิจกรรมีทางกายกบัฝ่้ายการศก้ษาวิชาชีพัข้องภาคส่วนที�เกี�ยวข้อ้ง นอกเหนือไปจากแวดำวง

สุข้ภาพั เพืั�อใหเ้ข้า้ใจคุณค่าข้องการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกาย ซึ่้�งรวมีถง้แต่ิไม่ีจำากดัำเพีัยงภาคการคมีนาคมีข้นส่ง การวางผงัเมืีอง การศก้ษา 

การดูำแล้สงัคมี กีฬาแล้ะฟิติเนส การท่องเที�ยว แล้ะนนัทนาการ

4. ร่วมีเป็นพันัธิ์มิีติรกบัผูเ้ชี�ยวชาญ่ดำา้นความีปล้อดำภยับนทอ้งถนน เพืั�อเสริมีสรา้งความีเข้า้ใจดำา้นระบบความีปล้อดำภยัใหผู้มี้ีส่วนไดำส่้วนเสีย

ทั�งหมีดำ แล้ะนำาไปสู่การปรบัปรุงความีปล้อดำภยับนถนนสำาหรบัคนเดิำนเทา้ ผูป่้� นจกัรยาน แล้ะผู้ใชร้ะบบข้นส่งสาธิ์ารณะ โดำยสอดำคล้อ้งกบั

ทศวรรษแห่งความีปล้อดำภยัทางถนน (Decade of Road Safety (2))

 

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบเล้ขาธิกิารุองค์กิารุอน์ามัยโล้กิ

1. เสริมีสรา้งสมีรรถนะแล้ะขี้ดำความีสามีารถข้อง WHO ในทุกระดำบั เพืั�อมีอบความีช่วยเหลื้อทางเทคนิคดำา้นกิจกรรมีทางกายแล้ะพัฤติิกรรมี

เนือยนิ�งใหก้บัประเทศสมีาชิก

2. เสริมีสรา้งการบูรณาการแล้ะความีพัยายามีใหมี้ีโครงการร่วมีกนัระหว่าง WHO แล้ะหน่วยงานอื�นๆ ข้อง UN (เช่น UNHabitat, UNESCO, 

UNDP, UNECE, ILO) ในการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง รวมีไปถง้การมีีโครงการแล้ะนโยบายเรื�องอื�นๆ ติามีที�เหมีาะ

สมี (เช่น การควบคุมีบุหรี� ภาวะทุพัโภชนาการ ความีปล้อดำภยับนทอ้งถนน การคมีนาคมีข้นส่ง ติล้อดำจนการศก้ษา คุณภาพัอากาศ สุข้ภาพั 

แล้ะภาวะฉุกเฉินดำา้นสุข้ภาพัข้องคนเมืีอง) 

3. สนบัสนุนแล้ะส่งเสริมีการมีีส่วนร่วมีข้องกิจกรรมีทางกายในรูปแบบข้องโครงการฝึ้กอบรมีทางการแพัทยแ์ล้ะพันัธิ์มิีติรวิชาชีพัสุข้ภาพั รวมี

ถง้ในดำา้นการคดัำสรรแล้ะพัฒันาอาชีพัในภาคส่วนอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อ้ง อย่างเป็นทางการ

ข�อปฏิิบัติ่  1.4

เสำริมัสำร��งก�รฝึึกอบรมัทั�งก่อนและระหว่�งก�รเขี��ทำ�ง�นขีองอ�ชีพตุ่�งๆ ทั�งในและนอกภ�ค์ส่ำวนด��นสุำขีภ�พ เพ่�อเพิ�มัค์ว�มัร้�ค์ว�มัเขี��ใจัและทกัษะ
ที�เกี�ยวเน่�องกบับทบ�ทในก�รสำร��งโอก�สำที�ค์รอบค์ลุมัและเท่�เทียมัสำำ�หรบัสำงัค์มัที�ไม่ัเน่อยนิ�ง ซ่�งรวมัถง่แตุ่ไม่ัจัำ�กดัอย่้เพียงภ�ค์ก�รค์มัน�ค์มัขีนส่ำง
 ก�รว�งผู้งัเม่ัอง ก�รศก่ษ� ก�รท่องเที�ยวและนนัทน�ก�ร ก�รกีฬ�และฟิิตุเนสำ รวมัไปถง่กลุ่มัประช�ค์มัร�กหญ่��และองค์ก์รภ�ค์ประช�สำงัค์มั

Strengthen pre- and in-service training of professionals, within and outside the health sector, to increase knowledge and skills related 

to their roles and contributions in creating inclusive, equitable, opportunities for an active society including but not limited to, the 

transport, urban planning, education, tourism and recreation, sports and fitness sectors as well as in grassroots community groups and 

civil society organizations.

สรุ�างบรุรุทัดฐาน์สังคมท่� ไม่เนื์อยนิ์�ง (CREATE ACTIVE SOCIETIES)
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 * อาทิเช่น องคก์รไม่ีแสวงหาผล้กำาไร (Non Governmental Organizations, NGOs) องคก์รภาคประชาสงัคมี ชุมีชนวิชาการแล้ะการวิจยั ผูใ้หทุ้น องคก์รเพืั�อการพัฒันาระดำบัภูมิีภาคแล้ะระหว่างประเทศ เมืีอง

  แล้ะเทศบาล้ ภาคเอกชน

a a MOOCs (Massive Open Online Courses) คือ หล้กัสูติรการเรียนการสอนระยะสั�นในระบบเปิดำผ่านทางออนไล้น ์ใหเ้ข้า้เรียนไดำ้ไม่ีจำากดัำจำานวนคน แล้ะไม่ีเสียค่าใชจ่้ายในการเรียน

อกัษรย่อ : ICSSPE : สมีาพันัธิ์วิ์ทยาศาสติรก์ารกีฬาแล้ะพัล้ศก้ษาสากล้; IFAPA : สมีาพันัธิ์กิ์จกรรมีทางกายประยุกติส์ากล้; ILO : องคก์ารแรงงานระหว่างประเทศ;  IOC : คณะกรรมีการโอลิ้มีปิกสากล้; 

TAFISA : สมีาคมีกีฬามีวล้ชนนานาชาติิ; UNDP : โครงการพัฒันาแห่งสหประชาชาติิ; UNECE : คณะกรรมีาธิิ์การดำา้นเศรษฐกิจสำาหรบัยุโรปข้องสหประชาชาติิ; UNESCO : องคก์ารการศก้ษา วิทยาศาสติร ์

 แล้ะวฒันธิ์รรมีแห่งสหประชาชาติิ; UNICEF ;  กองทุนเพืั�อเด็ำกแห่งสหประชาชาติิ

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย*

4. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียทั�งหมีดำควรเสริมีสรา้งความีรู ้ศกัยภาพั แล้ะทกัษะ ดำว้ยการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งในสมีาชิก

แล้ะหน่วยงานข้องตินเอง  โดำยการจดัำใหมี้ีโครงการอบรมีแล้ะเปิดำโอกาสต่ิางๆ  เช่น  การประชุมี  การสมัีมีนา   การสมัีมีนาผ่านทางเว็บไซึ่ติ ์

เวิรก์ช็อป การเรียนรูท้างออนไล้น ์ จดำหมีายข่้าวสาร เว็บไซึ่ติ ์ เอกสารสรุปข้อ้มูีล้สำาคญั่ คอรส์เรียนออนไล้น ์ (MOOCs,a) แล้ะพัอดำแคสติ ์

เป็นติน้

5.  ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียทั�งหมีดำควรประเมิีนความีจำาเป็นข้องสมีาชิกแล้ะหุน้ส่วน เพืั�อพัฒันาหรือปรบัทรพััยากรที�มีีอยู่ใหส้นบัสนุนการสรา้งเสริมี

ศกัยภาพัอย่างต่ิอเนื�อง ความีเป็นผูน้ำา แล้ะนำาเอาความีรูก้บัวิธีิ์การไปปฏิิบติัิเพืั�อสนบัสนุนกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งภายใน

ข้อบเข้ติข้องการทำางานติามีล้ำาดำบั

6.  ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียทั�งหมีดำโดำยเฉพัาะผูที้�อยู่ในภาคส่วนการศก้ษา การฝึ้กอบรมี แล้ะการพัฒันาหล้กัสูติร ควรระบุชี �ชดัำแล้ะสนบัสนุนกล้ไกใน

การแบ่งป่นแล้ะการปรบัการเรียนการสอนรวมีถง้ทรพััยากรการเรียนรูที้�มีีอยู่ เพืั�อกลุ่้มีสายวิชาชีพัแบบเฉพัาะเจาะจงโดำยเฉพัาะ แต่ิไม่ีจำากดัำ

เพีัยงแค่สายการแพัทย ์วิชาชีพัสุข้ภาพั ผงัเมืีองแล้ะการคมีนาคมีข้นส่ง การดูำแล้เด็ำกช่วงปฐมีวยั ครูอาจารย ์กีฬา โดำยเฉพัาะในประเทศหรือ

บริบทที�มีีทรพััยากรอย่างจำากดัำ

7.  ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียทั�งหมีดำควรส่งเสริมีการเฝ้้าระวงัแล้ะใชท้รพััยากรที�มีีอยู่ติามีความีเหมีาะสมี ในการดำำาเนินการอย่างครอบคลุ้มีแล้ะเป็นไป

ติามีหล้กัสากล้เพืั�อส่งเสริมีกิจกรรมีทางกาย กีฬา แล้ะกิจกรรมีนนัทนาการ (เช่น ทรพััยากรที�ใช้ไดำจ้าก UNESCO, UNICEF, IFAPA, ICSSPE, 

TAFISA, Agitos Foundation, Special Olympics, IOC แล้ะอื�นๆ)  
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สรุ�างสภาพัแวิดล้�อมท่�เอื�อต่่อกิารุม่กิิจกิรุรุมทางกิาย (CREATE ACTIVE ENVIRONMENTS)

ข�อปฏิิบัติ่  2.1 

เสำริมัสำร��งก�รบ้รณ�ก�รขีองนโยบ�ยก�รว�งผู้งัเม่ัองและก�รว�งแผู้นค์มัน�ค์มัขีนส่ำง ที�มุ่ังให�ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่กบัหลกัก�รใช�ที�ดินแบบรดักุมัและผู้สำมั
ผู้สำ�น ในหน่วยง�นรฐับ�ลทุกระดบัตุ�มัค์ว�มัเหมั�ะสำมั เพ่�อพฒัน�ย่�นชุมัชนที�สำ�มั�รถเช่�อมัตุ่อกนัได�อย่�งทั�วถง่ โดยเป็นเสำ�นท�งที�เอ่ �อตุ่อก�รก�ร
เดิน ก�รปั� นจักัรย�น และก�รเค์ล่�อนไหวร้ปแบบอ่�นๆ ที�ใช�ล�อ (รวมัถง่ก�รใช�รถเข็ีนวีลแชร ์สำก้ตุเตุอร ์และสำเกตุ) รวมัไปถง่ก�รใช�ระบบขีนส่ำงสำ�ธิ�รณะ
ทั�งในชุมัชนเม่ัอง ช�นเม่ัอง และชนบท

Strengthen the integration of urban and transport planning policies that prioritize the principles of compact, mixed land use, at all levels 

of government as appropriate, to deliver highly connected neighbourhoods that enable and promote walking, cycling, other forms of 

mobility involving the use of wheels (including wheelchairs, scooters and skates) and the use of public transport, in urban, peri-urban 

and rural communities.

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบปรุะเทศสมาชิิกิ 

1. หน่วยงานภาครฐัทุกระดำบัควรมุ่ีงใหค้วามีสำาคญั่กบัการเดิำน ป่� นจกัรยาน แล้ะระบบข้นส่งสาธิ์ารณะติามีความีเหมีาะสมี เพืั�อสนบัสนุนใหเ้ป็น

ทางเลื้อกที�น่าสนใจในการเดิำนทางโดำยพิัจารณาจากการวางแผนเชิงพืั �นที� แล้ะการวางผงัเมืีอง โดำยเฉพัาะพืั �นที�ในเข้ติเมืีอง  

2. สนบัสนุนการใชร้ะบบประเมิีนผล้ทางเศรษฐกิจแล้ะสุข้ภาพัอย่างครอบคลุ้มีสำาหรบัการคมีนาคมีข้นส่ง การวางผงัเมืีอง แล้ะการเสริมีแทรก

เปลี้�ยนแปล้งพืั �นที�ในเมืีอง (Urban intervention) เพืั�อประเมิีนผล้กระทบต่ิอสุข้ภาพั แล้ะกิจกรรมีทางกาย รวมีไปถง้ผล้กระทบต่ิอสิ�งแวดำล้อ้มี

 (เช่น มีล้พิัษทางอากาศแล้ะเสียง แล้ะการปล่้อยกา๊ซึ่คารบ์อน) เพืั�อนำาไปสู่การติดัำสินใจว่าวิธีิ์ใดำจะสอดำคล้อ้งกบัหล้กัการ “ทุกนโยบาย

ห่วงใยสุข้ภาพั” (Health in all Policies approach: HiAP) โดำยแนะนำาใหมี้ีการใช ้WHO HEAT Tool (3) หรือเครื�องมืีอประเมิีนความีคุม้ีค่าทาง

สาธิ์ารณสุข้ข้ององคก์ารอนามียัโล้ก เพืั�อสนบัสนุนการประเมิีนความีคุม้ีค่าทางเศรษฐศาสติรข์้องการล้งทุนสรา้งเครือข่้ายเพืั�อการเดิำนแล้ะ

ป่� นจกัรยาน แล้ะการสรา้งโครงสรา้งพืั �นฐานใหม่ีๆ  

3. สนบัสนุนการพัฒันาแล้ะการใชน้โยบายการวางแผนแล้ะจราจร รวมีไปถง้การใชคู่้มืีอแล้ะกฎระเบียบที�ช่วยเพิั�มีพืั �นที�ในเมืีองจากการใชร้ถ

โดำยสารส่วนติวั เพืั�อสนบัสนุนใหมี้ีการเดิำน ป่� นจกัรยาน แล้ะใชร้ะบบข้นส่งสาธิ์ารณะใหม้ีากข้้ �น รวมีไปถง้การมีีบทบญั่ญ่ติัิสำาหรบัพืั �นที�สีเขี้ยว

แล้ะพืั �นที�ว่างสาธิ์ารณะ ซ้ึ่�งรวมีถง้ทางเลื้อกอย่างกฎการจำากดัำพืั �นที�จอดำรถส่วนติวั

4. เสริมีสรา้งแล้ะสนบัสนุนการใชน้โยบายสุข้ภาพัอย่างครอบคลุ้มีทั�งในระดำบัชาติิแล้ะระดำบัทอ้งถิ�น โดำยมุ่ีงไปที�การทำาใหน้โยบายที�เกี�ยวข้อ้ง

กบักิจกรรมีทางกายกระจายไปยงัภาคส่วนหล้กัต่ิางๆ อย่างทั�วถง้ เช่น การวางแผน การคมีนาคมีข้นส่ง บา้นประชารฐั การศก้ษา แล้ะการ

กีฬา

5. สนบัสนุนการมีีส่วนร่วมีข้องประชาคมีต่ิางๆ อย่างมีีประสิทธิิ์ภาพั โดำยใหมี้ีการเข้า้ร่วมีโดำยติรงในกระบวนการวางผงัเมืีองแล้ะการวางแผน

คมีนาคมีข้นส่ง ซ้ึ่�งสอดำคล้อ้งกบัพันัธิ์ะผูกพันัข้องกรอบปฏิิญ่ญ่าเซีึ่�ยงไฮ ้(Shanghai Declaration) ปี 2016 โดำยเป็นหล้กัการที�กำาหนดำใหทุ้ก

ประเทศมีีการพัฒันาเมืีองสุข้ภาพัดีำสู่ประชาชนมีีสุข้ภาวะแล้ะคุณภาพัชีวิติที�ดีำ (4) แล้ะเป้าหมีาย SDG ข้อ้ที�  11 (ติวัชี �วดัำ 11.3.2)

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบเล้ขาธิกิารุองค์กิารุอน์ามัยโล้กิ

6. ส่งเสริมีการใชง้านแล้ะพัฒันา WHO HEAT (3) เพิั�มีเติิมี โดำยเฉพัาะในบริบทนอกภูมิีภาคยุโรป เพืั�อใหส้ามีารถประเมิีนผล้ดีำผล้เสียดำา้นสุข้ภาพั 

สิ�งแวดำล้อ้มี แล้ะสภาพัอากาศอย่างเต็ิมีรูปแบบ ดำว้ยการใชน้โยบายออกแบบเมืีองแล้ะการคมีนาคมีข้นส่งอย่างยั�งยืน

7. ส่งเสริมีแล้ะร่วมีแบ่งป่นทรพััยากรทั�งที�มีีอยู่เดิำมีแล้ะส่วนใหม่ี รวมีไปถง้แนวทางเรื�องการคมีนาคมีข้นส่งอย่างเป็นองคร์วมี นโยบายการ

วางแผน แล้ะการใหแ้นวทางเพืั�อเป้าหมีายการส่งมีอบการออกแบบชุมีชนกระชบัเพืั�อคนเดิำน (Compact walkable communities) แล้ะระบบ

คมีนาคมีข้นส่งที�มีีเป้าหมีายเพืั�อเพิั�มีการเดิำนเทา้แล้ะการป่� นจกัรยาน
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ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย*

8. ผู ้ใหทุ้นควรกำาหนดำใหมี้ีการวิจยัเพืั�อประเมิีนการออกแบบการข้นส่งทั�งในระดำบัประเทศ เมืีอง แล้ะในทอ้งที�แล้ะการออกแบบผงัเมืีองที�ส่ง

เสริมีการออกแบบเมืีองที�กระทดัำรดัำ แล้ะมีีเป้าหมีายในการเพิั�มีการเดิำนแล้ะการป่� นจกัรยานเพืั�อใชเ้ป็นหล้กัฐานสำาหรบัพัฒันาการปฏิิบติัิที�

ดีำที�สุดำ

9. ผูน้ำาข้องเมืีองแล้ะผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียอื�น ๆ  ควรจะร่วมีกนัส่งเสริมีการเดิำน การป่� นจกัรยาน แล้ะการใชบ้ริการข้นส่งสาธิ์ารณะในการวางแผน

แล้ะกำาหนดำนโยบายดำา้นการข้นส่งการที�เกี�ยวข้อ้ง แล้ะโมีเดำล้ทางเศรฐกิจแล้ะการพัฒันาแล้ะกรณีศก้ษาข้องธุิ์รกิจต่ิาง ๆ  โดำยเฉพัาะในเมืีอง

ที�ศูนยก์ล้างข้องเมืีองข้ยายติวัอย่างรวดำเร็วในกลุ่้มีประเทศที�มีีรายไดำน้อ้ยแล้ะปานกล้าง (Low-and-middle-income countries) (LMICs)

10. ธิ์นาคารเพืั�อการพัฒันาแล้ะองคก์รอื�น ๆ  ควรจดัำทำาโครงการติวัอย่างเพืั�อเปรียบเทียบโมีเดำล้ป่จจุบนัแล้ะโมีเดำล้ที�ใชเ้งินล้งทุนอย่างเต็ิมีที�ข้อง

การเดิำนทางดำว้ยยานพัาหนะส่วนบุคคล้บนโครงสรา้งพืั �นฐานกบัการล้งทุนพัฒันาเมืีองแล้ะกรณีธุิ์รกิจต่ิาง ๆ

11. ธิ์นาคารเพืั�อการล้งทุนสากล้แล้ะธิ์นาคารเพืั�อการล้งทุนในแต่ิภูมิีภาคแล้ะองคก์รอื�น ๆ ควรใหค้วามีสำาคญั่กบัการล้งทุนที�จดัำใหมี้ีแล้ะรกัษา

เครือข่้ายโครงสรา้งที�ปล้อดำภยัในการเดิำนแล้ะการขี้�จกัรยานอย่างเพีัยงพัอ (ติามีความีเหมีาะสมี) ในการพัฒันาเมืีองแล้ะชานเมืีอง

12. สถาบนัวิชาการแล้ะภาคประชาสงัคมีแล้ะสมีาคมีวิชาชีพัควรพัฒันาแล้ะสนบัสนุนการฝึ้กอบรมีรายปีใหก้บัผูว้างผงัเมืีองแล้ะวิศวกรโยธิ์า

 เกี�ยวกบัวิธีิ์การที�ทนัสมียัเรื�องระบบการข้นส่งทางถนนที�ปรบัปรุงแล้ว้ เพืั�อใหพ้ัวกเข้าสามีารถสรา้งเครือข่้ายการเดิำนแล้ะการป่� นจกัรยาน 

โครงสรา้งพืั �นฐานต่ิาง ๆ แล้ะสิ�งอำานวยความีสะดำวก ณ ปล้ายทางที�เชื�อมีต่ิอกนัเป็นอย่างดีำ

13. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรสนบัสนุนแล้ะเผยแพัร่การใหค้วามีสำาคญั่กบัสุข้ภาพัในนโยบายต่ิาง ๆ แล้ะแบ่งป่นวิธีิ์การปฏิิบติัิที�ดีำที�สุดำเพืั�อส่งเสริมี

ใหเ้กิดำการผสมีผสานการดำำาเนินนโยบายดำา้นการออกแบบเมืีองแล้ะกิจกรรมีทางการเพืั�อสุข้ภาพั

 * อาทิเช่น องคก์รไม่ีแสวงหาผล้กำาไร (Non Governmental Organizations, NGOs) องคก์รภาคประชาสงัคมี ชุมีชนวิชาการแล้ะการวิจยั ผูใ้หทุ้น องคก์รเพืั�อการพัฒันาระดำบัภูมิีภาคแล้ะระหว่างประเทศ เมืีอง

  แล้ะเทศบาล้ ภาคเอกชน
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สรุ�างสภาพัแวิดล้�อมท่�เอื�อต่่อกิารุม่กิิจกิรุรุมทางกิาย (CREATE ACTIVE ENVIRONMENTS)

ข�อปฏิิบัติ่  2.2 

ยกระดบัก�รบริก�รด�วยก�รพฒัน�โค์รงสำร��งเค์ร่อข่ี�ยขีองก�รเดินและก�รปั� นจักัรย�นเพ่�อส่ำงเสำริมัและอำ�นวยค์ว�มัสำะดวกให�ก�รเดิน ก�รปั� น
จักัรย�น ก�รเค์ล่�อนไหวโดยย�นพ�หนะที�มีัล�อตุ่�ง ๆ  (รวมัถง่วีลแชร ์สำก้ตุเตุอร ์และสำเกตุ) และก�รใช�ก�รขีนส่ำงสำ�ธิ�รณะในที�ชุมัชนเม่ัอง ช�นเม่ัอง 
และชนบท โดยค์ำ�น่งถง่หลกัก�รตุ่�งๆ รวมัถง่ หลกัก�รด��นค์ว�มัปลอดภยั หลกัก�รด��นค์ว�มัเป็นสำ�กลและค์ว�มัเท่�เทียมั โดยประช�ชนทั�งมัวลทุก
วยัและทุกสำภ�พร่�งก�ยสำ�มั�รถเขี��ถง่ได�  (Universal and equitable access)   และมีัค์ว�มัสำอดค์ล�องกบัพนัธิะผู้้กพนัอ่�น ๆ (4,5) 

Improve the level of service provided by walking and cycling network infrastructure, to enable and promote walking, cycling, other forms 

of mobility involving the use of wheels (including wheelchairs, scooters and skates) and the use of public transport, in urban, peri-urban 

and rural communities, with due regard for the principles of safe, universal and equitable access by people of all ages and abilities, and 

in alignment with other commitments (4, 5).

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบปรุะเทศสมาชิิกิ 

1. หน่วยงานรฐับาล้ในทุกระดำบัควรเพิั�มีระดำบัการบริการดำา้นการเชื�อมีต่ิอเครือข่้ายการเดิำนแล้ะการป่� นจกัรยานหากกระทำาไดำแ้ล้ะเหมีาะสมี

 เพืั�อสนบัสนุนการเดิำน การป่� นจกัรยาน แล้ะการเข้า้ถง้ไดำ้โดำยชนทั�งมีวล้สู่สถานที�แล้ะบริการต่ิาง ๆ โดำยเฉพัาะในบริเวณสถานศก้ษา พืั �นที�

สาธิ์ารณะ พืั �นที�แล้ะบริเวณใกล้เ้คียงสวนสาธิ์ารณะแล้ะแหล่้งนำ �า   ศูนยกี์ฬาแล้ะศูนยน์นัทนาการ แล้ะจุดำเชื�อมีต่ิอการข้นส่งสาธิ์ารณะ หาก

เป็นไปไดำค้วรจะมีีพืั �นที�เครือข่้ายเฉพัาะ เช่นพืั �นที�สำาหรบัคนเดิำนเท่านั�นแล้ะช่องทางจกัรยานที�แยกจากพืั �นที�/เสน้ทางจราจรข้องรถยนติ์

2. ส่งเสริมีแล้ะนำาการออกแบบเพืั�อคนทั�งมีวล้ (Universal design) แล้ะนโยบายดำา้นการใชที้�ดิำนใหเ้หมีาะสมีมีาใช ้ โดำยจะติอ้งใหค้วามีสำาคญั่

หล้กัการการใชพื้ั �นที�ข้นาดำพัอเหมีาะแล้ะการใชที้�ดิำนแบบผสมีผสานเพืั�อสรา้งใหเ้กิดำพืั �นที�ชุมีชนที�สามีารถเดิำนเชื�อมีถง้กนัไดำ้โดำยทั�ว ซ้ึ่�งมีี

พืั �นที�สาธิ์ารณะที�คนทั�งมีวล้เข้า้ถง้ไดำ ้รวมีถง้ทางเดิำนเชื�อมีไปยงัสถานที�อำานวยความีสะดำวกในชีวิติประจำาวนัในทอ้งถิ�น (เช่น รา้นคา้ บริการ 

สวน แล้ะสถานศก้ษา เป็นติน้)  

3. กำาหนดำนโยบายต่ิาง ๆ ที�สนบัสนุนให้โรงเรียน สถานที�ทำางาน แล้ะสถานที�สาธิ์ารณะแล้ะเอกชนอื�น ๆ “ติั�งอยู่ร่วมีกนั” (Colocate) (อาทิ การ

เลื้อกที�ติ ั�งแล้ะการผสมีผสานสิ�งอำานวยความีสะดำวกข้ององคก์รแต่ิล้ะแห่งเข้า้ดำว้ยกนั เพืั�อเอื �อใหส้ามีารถเข้า้ถง้ไดำท้ ั�งดำว้ยการเดิำน การขี้�

จกัรยาน แล้ะการใชบ้ริการข้นส่งสาธิ์ารณะ เช่น ที�ติ ั�งข้องสวนสาธิ์ารณะอยู่ในใกล้้โรงเรียน บา้นพักัผูสู้งอายุอยู่ใกล้ส้วนสาธิ์ารณะ) 

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบเล้ขาธิกิารุองค์กิารุอน์ามัยโล้กิ

4.   ส่งเสริมีแล้ะสนบัสนุนการปฏิิบติัิติามีนโยบายแล้ะโครงการต่ิาง ๆ ที�ส่งเสริมีแล้ะอำานวยความีสะดำวกใหแ้ก่การคิดำริเริ�มีให้ใชก้ารเดิำน การป่� น

จกัรยาน แล้ะการใชบ้ริการข้นส่งสาธิ์ารณะเพืั�อการเดิำนทางสู่จุดำหมีายปล้ายทางในทอ้งถิ�น รวมีถง้การไปโรงเรียนแล้ะไปทำางาน แล้ะอาจจะ

รวมีวิธีิ์การจา้งงานจากผูอ้ยู่อาศยัในเมืีองแล้ะชุมีชนเองเข้า้ดำว้ยกนั

5. เข้า้ร่วมีเป็นพันัธิ์มิีติรแล้ะอำานวยความีสะดำวกในการพัฒันาแล้ะเผยแพัร่ข้อ้มูีล้เกี�ยวกบัเครื�องมืีอการประเมิีนผล้การดำำาเนินงานที�เกี�ยวข้อ้งกบั

การวางแผนผงัเมืีองแล้ะการข้นส่งแล้ะกิจกรรมีการออกแบบที�เกี�ยวข้อ้งอื�น ๆ  ซ้ึ่�งมุ่ีงเนน้การเสริมีสรา้งสิ�งอำานวยความีสะดำวกแล้ะโครงสรา้ง

เพืั�อการเดิำนแล้ะการป่� นจกัรยาน 

6. ส่งเสริมีทรพััยากร แนวปฏิิบติัิ แล้ะกรณีศก้ษาที�มีีอยู่เดิำมีหรือที�เกิดำข้้ �นใหม่ีเกี�ยวกบัการออกแบบเมืีองข้นาดำกะทดัำรดัำที�สามีารถเดิำนถง้ไดำท้ ั�ว

(compact walkable city)  แล้ะการข้นส่งซ้ึ่�งมีีเป้าหมีายส่งเสริมีใหป้ระชาชนเดิำนแล้ะป่� นจกัรยานมีากข้้ �น โดำยเฉพัาะอย่างยิ�งในระดำบัเมืีอง

แล้ะชุมีชน แล้ะมีีความีเหมีาะสมีสำาหรบักลุ่้มีประเทศที�มีีรายไดำน้อ้ยแล้ะปานกล้าง (Low-and middle-income countries) (LMICs)
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ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย*

7. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียในระดำบัประเทศแล้ะต่ิางประเทศควรเสริมีสรา้งความีร่วมีมืีอที�มีีอยู่ แล้ะหากมีีความีจำาเป็น ควรสรา้งความีร่วมีมืีอใหม่ีเพิั�มี 

ระหว่างภาคส่วนสุข้ภาพั การคมีนาคมี แล้ะองคก์รอื�นๆที�มีีจุดำประสงคร่์วมีในการพัฒันาสภาวะที�ส่งเสริมีการเดิำน การป่� นจกัรยาน แล้ะการ

ใชค้มีนาคมีข้นส่งสาธิ์ารณะ

8. ธิ์นาคารเพืั�อการพัฒันาระหว่างประเทศ แล้ะภูมิีภาค รวมีถง้หน่วยงานอื�นๆควรใหค้วามีสำาคญั่กบัการล้งทุนติามีความีเหมีาะสมี เพืั�อใหเ้กิดำ

การจดัำสรรทรพััยากรแล้ะการดูำแล้รกัษาที�เพีัยงพัอเพืั�อการพัฒันาระบบข้นส่งทางถนนสำาใหมี้ีเครือข่้ายเสน้ทางการเดิำนแล้ะการป่� นจกัรยาน 

ที�เชื�อมีโยงกนัแล้ะมีีความีปล้อดำภยั แล้ะเพืั�อใหมี้ีโครงสรา้งพืั �นฐานแล้ะสิ�งอำานวยความีสะดำวกเมืี�อผูเ้ดิำนทางไปถง้ที�หมีาย

 * อาทิเช่น องคก์รไม่ีแสวงหาผล้กำาไร (Non Governmental Organizations, NGOs) องคก์รภาคประชาสงัคมี ชุมีชนวิชาการแล้ะการวิจยั ผูใ้หทุ้น องคก์รเพืั�อการพัฒันาระดำบัภูมิีภาคแล้ะระหว่างประเทศ เมืีอง

  แล้ะเทศบาล้ ภาคเอกชน
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สรุ�างสภาพัแวิดล้�อมท่�เอื�อต่่อกิารุม่กิิจกิรุรุมทางกิาย (CREATE ACTIVE ENVIRONMENTS)

ข�อปฏิิบัติ่  2.3

กระตุุ�นก�รขีบัเค์ล่�อนนโยบ�ยเชิงปฏิิบติัุ เพ่�อพฒัน�ค์ว�มัปลอดภยับนท�องถนนและค์ว�มัปลอดภยัส่ำวนบุค์ค์ลขีองค์นเดินเท�� ผู้้ �ใช�จักัรย�น และผู้้�
ที�เค์ล่�อนไหวโดยใช�ล�อเป็นตุวัขีบัเค์ล่�อน (รวมัก�รใช�รถเข็ีนวีลแชร ์สำก้ตุเตุอร ์และสำเกตุ) รวมัไปถง่ผู้้�ที�โดยสำ�รระบบขีนส่ำงสำ�ธิ�รณะ โดยมุ่ังให�ค์ว�มั
สำำ�ค์ญั่กบักิจักรรมัที�ลดค์ว�มัเสีำ�ยงตุ่อกลุ่มัผู้้�ใช�ถนนที� สุ่ำมัเสีำ�ยงตุ่อก�รเกิดอุบติัุเหตุุมั�กที�สุำด และสำอดค์ล�องกบัระบบที�เน�นค์ว�มัปลอดภยับนท�อง
ถนน รวมัถง่พนัธิะผู้้กพนัอ่�นๆ (ขี�อ 5-10)

Accelerate implementation of policy actions to improve road safety and the personal safety of pedestrians, cyclists, people engaged in 

other forms of mobility involving the use of wheels (including wheelchairs, scooters and skates) and public transport passengers, with 

priority given to actions that reduce risk for the most vulnerable road users in accordance with the safe systems approach to road safety, 

and in alignment with other commitments (5–10).

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบปรุะเทศสมาชิิกิ 

1. สนบัสนุนแล้ะเสริมีสรา้งการติรากฎหมีายความีปล้อดำภยับนทอ้งถนนแล้ะแผนปฏิิบติัิการระดำบัประเทศติามีความีจำาเป็น ซ้ึ่�งสอดำคล้อ้งกบั

แผนปฏิิบติัิการ "ทศวรรษแห่งความีปล้อดำภยัทางถนน" (Decade of Action on Road Safety) แล้ะเป้าหมีายความีปล้อดำภยับนทอ้งถนนทั�ว

โล้กล้ำาดำบัที� 1 แล้ะ 21 

2.  ทำางานร่วมีกนั สนบัสนุน แล้ะเสริมีสรา้งระบบการข้นส่งทางถนนติามีความีจำาเป็น ซ้ึ่�งสอดำคล้อ้งกบัหล้กัปฏิิบติัิข้องระบบที�ปล้อดำภยั ติามี

ที�เสนอแนะในแผนปฏิิบติัิการ "ทศวรรษแห่งความีปล้อดำภยัทางถนน" (Decade of Action on Road Safety) เพืั�อการบรรลุ้เป้าหมีายความี

ปล้อดำภยับนทอ้งถนนทั�วโล้ก โดำยเฉพัาะเป้าหมีายที� 3, 4, 6, 9 แล้ะ 10.42 

3.  สนบัสนุนการนำาเอามีาใชแ้ล้ะเสริมีสรา้งการบงัคบัใชก้ารจำากดัำความีเร็วในการจราจร (อาทิเช่น 30 กมี./ชมี. ในล้ะแวกที�อยู่อาศยัทั�งหมีดำ

 แล้ะ50 กมี./ชมี. บนทอ้งถนนในเข้ติเมืีอง)3 รวมีทั�งมีาติรการสยบความีเร็วการจราจร (Traffic Calming) แล้ะความีติอ้งการกล้ยุทธิ์ก์าร

บริหารจดัำการ โดำยมีีความีมุ่ีงเนน้สำาคญั่ที�เสน้ทางการสญั่จรโดำยรอบสถานศก้ษา4 

4. ร่วมีมืีอแล้ะนำาเอาการศก้ษาอย่างต่ิอเนื�องแล้ะการรณรงคด์ำา้นการติล้าดำเพืั�อสงัคมีที�มีีประสิทธิิ์ภาพัมีาใช ้ ซ้ึ่�งมุ่ีงเพิั�มีพัฤติิกรรมีที�ปล้อดำภยั

ในบรรดำาผู้ใชถ้นนทั�งหมีดำ โดำยเฉพัาะพัฤติิกรรมีคนข้บัเพืั�อล้ดำความีเร็วแล้ะการใชง้านอุปกรณเ์คลื้�อนที� ซ้ึ่�งสอดำคล้อ้งกบั "วิสยัทศันสู่์ความี

เป็นศูนย"์ (Vision Zero)5 

5. ผล้กัดำนันโยบายการวางผงัเมืีอง การออกแบบอาคาร แล้ะการป้องกนัอาชญ่ากรรมี แล้ะการบงัคบัใชก้ล้ยุทธิ์ที์�ล้ดำอาชญ่ากรรมีแล้ะความี

กล้วัอาชญ่ากรรมี เพืั�อเอื �อต่ิอการเพิั�มีการใชง้านพืั �นที�สาธิ์ารณะแล้ะพืั �นที�ส่วนติวัแบบเปิดำ

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบเล้ขาธิกิารุองค์กิารุอน์ามัยโล้กิ

6. สนบัสนุนการพัฒันาแนวทางแล้ะการสนบัสนุนเชิงเทคนิคสำาหรบัประเทศสมีาชิกเพืั�อนำาเอาข้อ้ปฏิิบติัิมีาใช ้เพืั�อปรบัปรุงความีปล้อดำภยั

 สำาหรบัคนเดิำนถนนแล้ะผูป่้� นจกัรยาน แล้ะการสรา้งระบบการข้นส่งทางถนนที�ส่งเสริมีการเดิำนแล้ะการป่� นจกัรยาน 

7. ร่วมีมืีอกบัองคก์รอื�นๆ ข้องสหประชาชาติิแล้ะผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียระหว่างประเทศ เพืั�อเพิั�มีความีติระหนกัถง้เป้าหมีาย "ทศวรรษแห่งความี

ปล้อดำภยัทางถนน" (Decade of Action on Road Safety) ระดำบัโล้ก สนบัสนุนการพัฒันาติวัชี �วดัำการเฝ้้าระวงัที�เกี�ยวข้อ้ง แล้ะเสริมีสรา้ง

ความีเชื�อมีโยงแล้ะความีสำาคญั่ข้องการจดัำสภาพัแวดำล้อ้มีที�ส่งเสริมีการเดิำนแล้ะการป่� นจกัรยานอย่างปล้อดำภยัสำาหรบัคนทุกกลุ่้มีวยัแล้ะ

สมีรรถภาพั 
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ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย*

8.    ธิ์นาคารเพืั�อการพัฒันาระหว่างประเทศแล้ะระดำบัภูมิีภาค แล้ะหน่วยงานอื�นๆ ควรใหค้วามีสำาคญั่กบัการล้งทุนที�สรา้งหล้กัประกนัการบูรณาการ

ความีปล้อดำภยับนทอ้งถนนอย่างเพีัยงพัอ แล้ะการเข้า้ถง้เกณฑ์ก์ารล้งทุนโครงสรา้งพืั �นฐานในการข้นส่ง

9.  ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียแล้ะผูน้ำาชุมีชน ควรระดำมีกำาล้งัชุมีชนทอ้งถิ�นเพืั�อเข้า้ไปมีีส่วนร่วมีการอภิปรายแล้ะการชี �นำา เพืั�อการมีีส่วนร่วมีใน

กระบวนการวางผงัเมืีองแล้ะการข้นส่งระดำบัประเทศ เมืีอง แล้ะทอ้งถิ�น แล้ะเพืั�อส่งเสริมีการออกแบบชุมีชนกระชบัเพืั�อคนเดิำน (Compact 

walkable communities) 

10.   ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียทั�งหมีดำควรร่วมีมืีอกนัส่งเสริมี นำาเอามีาใช ้แล้ะประเมิีนผล้การศก้ษาแล้ะการรณรงคด์ำา้นการติล้าดำเพืั�อสงัคมี  ซ้ึ่�งมุ่ีงเพิั�มี 

พัฤติิกรรมีที�ปล้อดำภยัในบรรดำาผูใ้ชถ้นนทั�งหมีดำ โดำยเฉพัาะพัฤติิกรรมีคนข้บัเพืั�อล้ดำความีเร็วแล้ะการใชง้านอุปกรณเ์คลื้�อนที� ซ้ึ่�งสอดำคล้อ้ง 

กบั "วิสยัทศันสู่์ความีเป็นศูนย"์ (Vision Zero)

1 ดูำมีติิที� WHA69.7 ข้องสมีชัชาอนามียัโล้ก : http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_R7-en.pdf?ua=1.

2 เป้าหมีายที� 1 : เป้าหมีายที� 1 ภายในปี 2563 ทุกประเทศจดัำทำาแผนปฏิิบติัิการพัหุภาคีดำา้นความีปล้อดำภยัทางถนนระดำบัชาติิที�ครอบคลุ้มีรอบดำา้นแล้ะมีีเป้าหมีายที�กำาหนดำกรอบเวล้า ; เป้าหมีายที� 2 : 

ภายในปี 2573 ทุกประเทศเข้า้เป็นภาคีติราสารกฎหมีายเกี�ยวกบัความีปล้อดำภยัทางถนนที�สำาคญั่ข้องสหประชาชาติิ 1 ติราสาร หรือมีากกว่า สามีารถดูำข้อ้มูีล้เพิั�มีเติิมีไดำที้� http://www.who.int/violence_ 

injury_prevention/road_traffic/road-safetytargets/en/.

3 หล้กัการข้องระบบความีปล้อดำภยัไดำร้บัการพัฒันาข้้ �นบนพืั �นฐานข้องวิสยัทศันค์วามีปล้อดำภยัอย่างยั�งยืนข้องดำตัิช ์เพืั�อการจราจรที�ปล้อดำภยับนทอ้งถนนอย่างยั�งยืน ดูำเพิั�มีเติิมีที� https://roadsafety.piarc.

org/en/road-safety-management-safe-system-approach/safe-system-principles.

4 เป้าหมีายที� 3 : ภายในปี 2573 ถนนสายใหม่ีทุกสายติอ้งผ่าน มีาติรฐานทางเทคนิคสำาหรบัผูใ้ชถ้นนทุกคนที�คำาน้งถง้ความีปล้อดำภยัทางถนนหรือผ่านการประเมิีนระดำบั 3 ดำาวหรือสูงกว่า ; เป้าหมีายที� 4 : 

ภายในปี 2573 มีากกว่ารอ้ยล้ะ 75 ข้องการเดิำนทางบนถนนสายที�มีีอยู่แล้ว้ติอ้งผ่านมีาติรฐานทางเทคนิคสำาหรบัผูใ้ชถ้นนทุกคนที�คำาน้งถง้ความีปล้อดำภยัทางถนน ; เป้าหมีายที� 6: ภายในปี 2573 ล้ดำสดัำส่วน

ข้องยานพัาหนะที�ข้บัขี้�เกินการจำากดัำความีเร็วที�กำาหนดำล้งคร้�งหน้�งแล้ะล้ดำการบาดำเจ็บแล้ะเสียชีวิติที�เกี�ยวกบัการข้บัขี้�ดำว้ยความีเร็วล้งที�แนะนำาข้อ้บงัคบัทางเทคนิคระดำบัโล้ก หรือข้อ้กำาหนดำระดำบัชาติิอื�นๆ

 ที�ไดำร้บัการยอมีรบัที�เทียบเท่า ; เป้าหมีายที� 9: ภายในปี 2573 ล้ดำจำานวนการบาดำเจ็บแล้ะ เสียชีวิติจากอุบติัิเหตุิทางถนน เนื�องจากผูข้้บัขี้�ดืำ�มีแอล้กอฮอล้ ์ล้งคร้�งหน้�งแล้ะ/หรือล้ดำจำานวน การบาดำเจ็บแล้ะเสีย

ชีวิติที� เกี�ยวกบัการใชว้ตัิถุที�ออกฤทธิิ์ � ต่ิอจิติแล้ะประสาทอื�นล้ง ; เป้าหมีายที� 10 : ภายในปี 2573 ทุกประเทศมีีกฎหมีายระดำบัชาติิที�จำากดัำหรือหา้มีการใชโ้ทรศพััทเ์คลื้�อนที�ข้ณะข้บัขี้� สามีารถดูำข้อ้มูีล้เพิั�มีเติิมี

ไดำที้� http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/road-safety-targets/en/.

5 Vision Zero คือระบบสำาหรบัความีปล้อดำภยับนทอ้งถนนซ้ึ่�งมีีจุดำเริ�มีจากประเทศสวีเดำน  สามีารถดูำเพิั�มีเติิมีที�  https://visionzeronetwork.org/about/what-is-vision-zero/ แล้ะ http://www.

visionzeroinitiative.com.

 * อาทิเช่น องคก์รไม่ีแสวงหาผล้กำาไร (Non Governmental Organizations, NGOs) องคก์รภาคประชาสงัคมี ชุมีชนวิชาการแล้ะการวิจยั ผูใ้หทุ้น องคก์รเพืั�อการพัฒันาระดำบัภูมิีภาคแล้ะระหว่างประเทศ เมืีอง

  แล้ะเทศบาล้ ภาคเอกชน
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สรุ�างสภาพัแวิดล้�อมท่�เอื�อต่่อกิารุม่กิิจกิรุรุมทางกิาย (CREATE ACTIVE ENVIRONMENTS)

ข�อปฏิิบัติ่  2.4

เสำริมัสำร��งให�ประช�ชนทุกวยั ทุกสำมัรรถภ�พร่�งก�ย สำ�มั�รถเขี��ถง่พ่ �นที�สำ�ธิ�รณะและพ่ �นที�สีำเขีียว เค์ร่อข่ี�ยพ่ �นที�สีำเขีียว พ่ �นที�นนัทน�ก�ร (รวมัถง่
พ่ �นที�บริเวณแม่ันำ ��และช�ยฝัึ� ง) และศ้นยกี์ฬ�คุ์ณภ�พดีในบริเวณเม่ัอง ช�นเม่ัอง และชุมัชนชนบท โดยก�รออกแบบนั�นค์วรยด่หลกัค์ว�มัปลอดภยั 
เหมั�ะสำมักบัค์นทั�วไป เป็นมิัตุรกบัทุกช่วงวยั เขี��ถง่ได�ง่�ย และให�ค์ว�มัสำำ�ค์ญั่กบัก�รลดค์ว�มัไม่ัเท่�เทียมัเป็นอนัดบัแรก

Strengthen access to good-quality public and green open spaces, green networks, recreational spaces (including river and coastal areas) 

and sports amenities by all people, of all ages, and of diverse abilities in urban, peri-urban and rural communities, ensuring design is 

consistent with these principles of safe, universal, age-friendly and equitable access with a priority being to reduce inequalities.

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบปรุะเทศสมาชิิกิ 

1. หน่วยงานภาครฐัทุกระดำบัส่งเสริมีแล้ะบงัคบัใชน้โยบายดำา้นการวางผงัเมืีอง การใชง้านที�ดิำน แล้ะนโยบายเกี�ยวกบัพืั �นที�ติามีความีเหมีาะ

สมี โดำยกำาหนดำใหต้ิอ้งมีีโครงสรา้งพืั �นฐานพืั �นที�สีเขี้ยวที�เชื�อมีต่ิอกนัแล้ะทำาใหป้ระชาชนสามีารถเข้า้ถง้พืั �นที�สาธิ์ารณะ พืั �นที�บริเวณแม่ีนำ �า 

ทะเล้สาบ แล้ะชายฝ่้� ง1 พืั �นที�เปิดำโล่้งสีเขี้ยว พืั �นที�ธิ์รรมีชาติิ พืั �นที�สำาหรบัการนนัทนาการแล้ะเล่้นกีฬาซ้ึ่�งมีีคุณภาพัดีำไดำ้

2. ใชก้ารประเมิีนดำา้นสุข้ภาพัแล้ะเศรษฐกิจแบบครอบคลุ้มีในเรื�องพืั �นที�สาธิ์ารณะแล้ะพืั �นที�เปิดำโล่้งสีเขี้ยวแล้ะพืั �นที�ธิ์รรมีชาติิ เพืั�อประเมิีน

ประโยชนที์�ไดำร้บัจากระบบนิเวศนเ์มืีองแล้ะชุมีชนในดำา้นสุข้ภาพั สภาพัภูมิีอากาศ แล้ะสิ�งแวดำล้อ้มี รวมีถง้ผล้กระทบต่ิอการเข้า้ร่วมีกิจกรรมี

ทางกาย

3. อำานวยความีสะดำวกใหส้มีาชิกในชุมีชนไดำเ้ข้า้มีีส่วนร่วมีในการปรบัปรุงคุณภาพัข้องที�ติ ั�งแล้ะการออกแบบพืั �นที�สาธิ์ารณะ พืั �นที�สีเขี้ยว พืั �นที�

ธิ์รรมีชาติิ พืั �นที�เปิดำโล่้ง แล้ะพืั �นที�นนัทนาการ รวมีถง้ โครงการเพัาะปลู้ก/ทำาสวนในเมืีอง การิเริ�มีส่งเสริมีความีหล้ากหล้ายทางชีวภาพั แล้ะ

โครงการการพัฒันา “เปิดำถนน”  (Open street)   

4. ส่งเสริมีแล้ะเสริมีสรา้งความีแข็้งแกร่งใหก้บันโยบายที�เกี�ยวข้อ้งกบัการใชพื้ั �นที�ร่วมีกนัข้องโรงเรียน ติามีความีเหมีาะสมี เพืั�อเพิั�มีพืั �นที�เล่้น

แล้ะพืั �นที�สาธิ์ารณะแบบเปิดำใหชุ้มีชนไดำเ้ข้า้มีาใช ้  

5. บงัคบัใชก้ารควบคุมีทางการติล้าดำอย่างเข้ม้ีงวดำในการจำาหน่ายอาหารที� ไม่ีส่งเสริมีสุข้ภาพัแล้ะเครื�องดืำ�มีที� ไม่ีมีีแอล้กอฮอล้ภ์ายในบริเวณ

แล้ะบริเวณโดำยรอบสวนสาธิ์ารณะ พืั �นที�สาธิ์ารณะอื�น ๆ โรงเรียน แล้ะศูนยกี์ฬา เพืั�อล้ดำโอกาสในการเสนอข้ายอาหารที�มีีไข้มีนั เกลื้อ แล้ะ

นำ �าติาล้สูง การดำำาเนินการนี�สอดำคล้อ้งกบัพันัธิ์ะผูกพันั  ข้อ้ก่อนหนา้นี�2 แล้ะข้อ้เสนอแนะจากคณะกรรมีาธิิ์การระดำบัสูงเพืั�อยุติิโรคอว้นใน

เด็ำก (Commission on Ending Childhood Obesity)3

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบเล้ขาธิกิารุองค์กิารุอน์ามัยโล้กิ

6. เข้า้ร่วมีเป็นพันัธิ์มิีติรในการพัฒันาแล้ะสนบัสนุนการเผยแพัร่ข้อ้มูีล้ทรพััยากรแล้ะติวัอย่างกรณีศก้ษาการออกแบบที�มีีอยู่เดิำมีซ้ึ่�งมีีเป้าหมีาย

ในการเสริมีสรา้งความีแข็้งแกร่งแล้ะสรา้งใหเ้กิดำการเข้า้ถง้อย่างเท่าเทียมีสู่พืั �นที�สาธิ์ารณะ พืั �นที�สีเขี้ยว พืั �นที�เปิดำโล่้ง แล้ะพืั �นที�นนัทนาการ 

แล้ะพืั �นที�เล่้นกีฬาที�มีีความีปล้อดำภยัแล้ะมีีคุณภาพั
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ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย*

7. สนบัสนุนการพัฒันาแล้ะเผยแพัร่ข่้าวสารเกี�ยวกบัแนวทางการออกแบบพืั �นที�เมืีองที�ส่งเสริมีการจดัำใหมี้ีแล้ะการปรบัปรุงคุณภาพัข้องการ

เข้า้ถง้อย่างเท่าเทียมีสู่ พืั �นที�สาธิ์ารณะ พืั �นที�สีเขี้ยว พืั �นที�เปิดำโล่้ง แล้ะพืั �นที�สนัทนาการ แล้ะพืั �นที�เล่้นกีฬาที�มีีความีปล้อดำภยัแล้ะมีีคุณภาพั

8. ผูที้ส่วนไดำส่้วนเสียควรเข้า้เป็นพันัธิ์มิีติรแล้ะรวมีกลุ่้มีเพืั�อเป็นปากเป็นเสียงใหเ้กิดำการปรบัปรุงการเข้า้ถง้พืั �นที�เปิดำโล่้งใหง่้ายข้้ �น

1 “แหล่้งนำ �าสาธิ์ารณะ”  หมีายถง้พืั �นที�บริเวณใกล้แ้ม่ีนำ �า ทะเล้สาบ แล้ะมีหาสมุีทร 

2 ดูำ ร่างมีติิการประชุมีสมีชัชาอนามียัโล้ก WHA63.14 ซ้ึ่�งไดำร้บัความีเห็นชอบในวนัที� 21 พัฤษภาคมี 2553 ““Marketing of food and non-alcoholic beverages to children”  (การทำาการติล้าดำอาหารแล้ะ

เครื�องดืำ�มีที�ไม่ีมีีแอล้กอฮอล้ล้ใ์นเด็ำก” (http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA63-REC1/WHA63_REC1-en.pdf)

3 ที�ประชุมีมีีมีติิรบัในวนัที� 17 พัฤษภาคมี 2560 ณ การประชุมีสมีชัชาอนามียัโล้กสมียัที� 70  วาระ 15.5 Implementation Plan for the Report of the Commission on Ending Childhood Obesity (แผนการ

ปฏิิบติัิติามีรายงานคณะกรรมีาธิิ์การระดำบัสูงเพืั�อยุติิโรคอว้นในเด็ำก)(https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/201705_Joint%20Statement_WHA_Agenda%20Item%2015.5%20

ECHO.pdf)

 * อาทิเช่น องคก์รไม่ีแสวงหาผล้กำาไร (Non Governmental Organizations, NGOs) องคก์รภาคประชาสงัคมี ชุมีชนวิชาการแล้ะการวิจยั ผูใ้หทุ้น องคก์รเพืั�อการพัฒันาระดำบัภูมิีภาคแล้ะระหว่างประเทศ เมืีอง

  แล้ะเทศบาล้ ภาคเอกชน
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ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบปรุะเทศสมาชิิกิ 

1. เข้า้ร่วมีแล้ะสนบัสนุนการพัฒันาแล้ะการใชแ้นวทางแล้ะกฎระเบียบในการออกแบบอาคารที�ใหค้วามีสำาคญั่กบัการเอื �อใหค้นทั�งมีวล้ในทุกวยั

แล้ะสภาพัร่างกายสามีารถเข้า้ถง้ไดำอ้ย่างเท่าเทียมีแล้ะปล้อดำภยั รวมีทั�งออกแบบใหก้ระตุิน้ใหผู้อ้ยู่อาศยัหรือผูเ้ข้า้มีาเยี�ยมีชมีสถานที�ทำา

กิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำการนั�งอยู่กบัที�  ซ้ึ่�งรวมีถง้แต่ิไม่ีจำากดัำเพีัยง การใชบ้นัไดำ การออกแบบสถานที�ทำางาน การมีีพืั �นที�เปิดำโล่้ง แล้ะการ

เข้า้ถง้ที�ปล้อดำภยัดำว้ยการเดิำนแล้ะการขี้�จกัรยาน จำาจดัำจำานวนพืั �นที�จอดำรถสำาหรบัรถยนติส่์วนบุคคล้ แล้ะจดัำใหมี้ีสิ�งอำานวยความีสะดำวก ณ 

ปล้ายทาง   

2. พัฒันาแล้ะบงัคบัใชแ้นวทางการออกแบบสำาหรบัสถานศก้ษาแล้ะสถานดูำแล้เด็ำกที�มีีสภาพัแวดำล้อ้มีที�เข้า้ถง้ไดำอ้ย่างปล้อดำภยัอย่างเพีัยงพัอ

สำาหรบักิจกรรมีทางกายข้องเด็ำกแล้ะเยาวชน (เช่น พืั �นที�เล่้น พืั �นที�นนัทนาการ) ล้ดำการนั�งอยู่กบัที�  (เช่น หอ้งเรียนแล้ะการออกแบบภายใน

อาคารที�สามีารถทำากิจกรรมีไดำ)้ แล้ะสนบัสนุนการเดิำนหรือขี้�จกัรยานมีายงัสถานศก้ษาแล้ะกล้บับา้น พัรอ้มีทั�งจดัำใหมี้ีสิ�งอำานวยความีสะดำวก 

ณ ปล้ายทาง

3. พัฒันาแล้ะบงัคบัใชแ้นวทางการออกแบบสำาหรบัศูนยกี์ฬาแล้ะศูนยน์นัทนาการที�ใชที้�ติ ั�งแล้ะสภาพัอาคารอย่างเต็ิมีประสิทธิิ์ภาพัแล้ะสามีารถ

เข้า้ถง้ไดำ้โดำยคนทั�งมีวล้ในทุกช่วงวยัแล้ะสภาพัร่างกาย แล้ะสนบัสนุนการเดิำนหรือขี้�จกัรยานมีายงัสถานที�นั�น ๆ พัรอ้มีทั�งจดัำใหมี้ีสิ�งอำานวย

ความีสะดำวก ณ ปล้ายทาง

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบเล้ขาธิกิารุองค์กิารุอน์ามัยโล้กิ

4. เข้า้เป็นพันัธิ์มิีติรกบัหน่วยงานอื�น ๆ  ในสหประชาชาติิแล้ะผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียในการสนบัสนุนการพัฒันาแล้ะการเผยแพัร่แนวทางการออกแบบ

อาคารที�มุ่ีงส่งเสริมีใหผู้อ้ยู่อาศยัแล้ะผูม้ีาเยี�ยมีชมีไดำท้ำากิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีการอยู่นิ�งกบัที�

5. เผยแพัร่แล้ะแบ่งป่นทรพััยากรที�ทีอยู่เกี�ยวกบัรูปแบบอาคารที�ส่งเสริมีใหเ้กิดำกิจกรรมีทางกายเพืั�อใหก้ารสนบัสนุนแก่ประเทศสมีาชิกแล้ะ

เสริมีสรา้งสมีรรถภาพั

 

สรุ�างสภาพัแวิดล้�อมท่�เอื�อต่่อกิารุม่กิิจกิรุรุมทางกิาย (CREATE ACTIVE ENVIRONMENTS)

ข�อปฏิิบัติ่  2.5

เสำริมัสำร��งค์ว�มัเขี�มัแข็ีงให�กบันโยบ�ย กฎระเบียบ และก�รพฒัน�แนวท�งและกรอบก�รทำ�ง�นทั�งในระดบัประเทศและในระดบัท�องถิ�นตุ�มัค์ว�มั
เหมั�ะสำมั เพ่�อส่ำงเสำริมัให�เกิดก�รสำร��งหร่อปรบัเปลี�ยนสำถ�นที�สำ�ธิ�รณะ โรงเรียน สำถ�นพย�บ�ล ศ้นยกี์ฬ�และนนัทน�ก�ร สำถ�นที�ทำ�ง�นและที�พกั
อ�ศยั ให�เป็นสำถ�นที�ที�ประช�ชนในทุกสำภ�พร่�งก�ยและช่วงวยัสำ�มั�รมีักิจักรรมัท�งก�ยได�ทั�งภ�ยในและโดยรอบสำถ�นที�เหล่�นั�น รวมัทั�งให�ค์ว�มั
สำำ�ค์ญั่กบัค์ว�มัสำ�มั�รถในก�รเขี��ถง่สำำ�หรบัผู้้�เดินเท�� ผู้้ �ใช�จักัรย�น ผู้้�ใช�บริก�รขีนส่ำงสำ�ธิ�รณะ

Strengthen the policy, regulatory and design guidelines and frameworks at the national and subnational levels, as appropriate, to 

promote public amenities, schools, health-care, sports and recreation facilities, workplaces and social housing, that are designed to 

enable occupants and visitors with diverse abilities to be physically active in and around the buildings, and prioritize universal access 

by pedestrians, cyclists and public transport.
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ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย*

6. องคก์รอุติสาหกรรมี สมีาคมี สหภาพั สหภาพัแรงงาน องคก์รดำา้นอาชีวอนามียัแล้ะความีปล้อดำภยั แล้ะองคก์รอื�นๆ  ที�เกี�ยวข้อ้งควรพัฒันา

แล้ะบงัคบัใชข้้อ้เสนอแนะเพืั�อสนบัสนุนใหลู้้กจา้งสรา้งสถานที�ทำางานที�ดีำต่ิอสุข้ภาพั โดำยติอ้งสนบัสนุนกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำช่วงเวล้าการ

นั�งอยู่กบัที�ในระหว่างเวล้าทำางาน รวมีทั�งส่งเสริมีใหลู้้กจา้งแล้ะครอบครวัใชชี้วิติแบบมีีชีวิติชีวา

7. หน่วยงานที�ดูำแล้ดำา้นกฎระเบียบเกี�ยวกบัสุข้ภาพัข้องเด็ำกแล้ะเยาวชนแล้ะผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียอื�น ๆ  ที�ใหค้วามีสนใจกบัสถานที�ซ้ึ่�งดูำแล้สุข้ภาพั

ข้องเด็ำกแล้ะรบัดูำแล้เด็ำกควรร่วมีมืีอกนัเพืั�อพัฒันาแนวทางการออกแบบสถานที�ดูำแล้เด็ำกที�เปิดำโอกาสใหเ้ด็ำก ๆ ไดำท้ำากิจกรรมีทางกายแล้ะ

ล้ดำพัฤติิกรรมีการอยู่กบัที�ในระหว่างวนั

8. ส่งเสริมีการร่วมีมืีอแล้ะเครือข่้ายระหว่างภาครฐัแล้ะเอกชนเพืั�อใหเ้กิดำการร่วมีสรา้งประโยชนแ์ล้ะศกัยภาพัอย่างสูงสุดำจากภาคส่วนต่ิาง ๆ  

แล้ะแบ่งป่นประสบการณ ์ความีสำาเร็จ แล้ะติวัอย่างข้องการปฏิิบติัิที�ดีำที�สุดำในการออกแบบระหว่างกนั

 * อาทิเช่น องคก์รไม่ีแสวงหาผล้กำาไร (Non Governmental Organizations, NGOs) องคก์รภาคประชาสงัคมี ชุมีชนวิชาการแล้ะการวิจยั ผูใ้หทุ้น องคก์รเพืั�อการพัฒันาระดำบัภูมิีภาคแล้ะระหว่างประเทศ เมืีอง

  แล้ะเทศบาล้ ภาคเอกชน
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สรุ�างโอกิาสต่่อกิารุม่กิิจกิรุรุมทางกิายรุะดับบุคคล้ (CREATE ACTIVE PEOPLE)

ข�อปฏิิบัติ่ 3.1 

ส่ำงเสำริมัก�รเรียนก�รสำอนที�ส่ำงเสำริมักิจักรรมัท�งก�ยหร่อวิช�พลศก่ษ�ที�มีัคุ์ณภ�พ สำร��งประสำบก�รณแ์ละโอก�สำในก�รเขี��ร่วมักิจักรรมัสำนัทน�
 กิจักรรมักีฬ� และก�รละเล่นสำำ�หรบัเด็กที�น่�จัดจัำ� โดยนำ�แนวคิ์ดก�รพฒัน�โรงเรียนแบบองค์ร์วมั (Whole-of-School Approach) มั�ประยุกตุ ์ใช�
ในสำถ�นศก่ษ�ระดบัตุ่�งๆ ตุั�งแตุ่โรงเรียนอนุบ�ล โรงเรียนประถมัศก่ษ� รวมัถง่ โรงเรียนมัธัิยมัศก่ษ�ตุอนตุ�นและตุอนปล�ย เพ่�อเสำริมัสำร��งสุำขีภ�พ
ในระยะย�ว เพิ�มัค์ว�มัรอบร้�ด��นก�รมีักิจักรรมัท�งก�ย และส่ำงเสำริมัค์ว�มัสุำขีตุ่อก�รมีักิจักรรมัท�งก�ยที�สำอดค์ล�องกบัสำมัรรถภ�พและค์ว�มัสำ�มั�รถ
ส่ำวนบุค์ค์ล

Strengthen provision of good-quality physical education and more positive experiences and opportunities for active recreation, sports 

and play for girls and boys, applying the principles of the whole-of-school approach in all pre-primary, primary, secondary and tertiary 

educational institutions, to establish and reinforce lifelong health and physical literacy, and promote the enjoyment of, and participation 

in, physical activity, according to capacity and ability.

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบปรุะเทศสมาชิิกิ 

1. ส่งเสริมีนโยบายการศก้ษาระดำบัประเทศ โดำยดำำาเนินนโยบายแล้ะติิดำติามีประเมิีนผล้นโยบาย ทั�งนี �เพืั�อสนบัสนุนการจดัำสรรการเรียนการ

สอนที�ส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายที�มีีคุณภาพัแล้ะครอบคลุ้มีทั�งโรงเรียนประถมีศก้ษาแล้ะมีธัิ์ยมีศก้ษาที�เหมีาะสำาหรบัเด็ำกทุกเพัศทุกวยั ที�ซ้ึ่�ง

สอดำคล้อ้งกบัข้อ้ติกล้งแผนปฏิิบติัิการคาซึ่าน (Kazan Action Plan) (11)

2. ส่งเสริมีการใชวิ้ธีิ์พัฒันาโรงเรียนแบบองคร์วมี (Whole-of-School Approach) ในระดำบัประเทศ ในสถานศก้ษาระดำบัชั�นอนุบาล้ ประถมีศก้ษา

 แล้ะมีธัิ์ยมีศก้ษา โดำยสอดำคล้อ้งกบัแนวปฏิิบติัิข้องโรงเรียนส่งเสริมีสุข้ภาพั ข้ององคก์ารอนามียัโล้ก (WHO) (12) หรือแนวปฏิิบติัิข้องโครง

การอื�นๆที�ใกล้เ้คียง

3. สนบัสนุนการเดิำนแล้ะการป่� นจกัรยานดำว้ยการส่งเสริมีโครงการต่ิางๆในโรงเรียน ไดำแ้ก่ การพัฒันาเสน้ทางการเดิำน การป่� นจกัรยาน การ

ข้นส่งสาธิ์ารณะ แล้ะเพิั�มีการสนบัสนุนการฝึ้กอบรมีการเดิำน การป่� นจกัรยาน แล้ะส่งเสริมีทกัษะการใชท้อ้งถนนอย่างปล้อดำภยัใหก้บัเด็ำก

ทุกวยัแล้ะทุกสมีรรถภาพั

4. พัฒันาแล้ะเผยแพัร่แนวทางการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งรายวนัในศูนยดู์ำแล้เด็ำกต่ิางๆ ใหก้บัผูก้ำาหนดำกฎระเบียบ

ดำา้นการดูำแล้เด็ำกแล้ะผูดู้ำแล้เด็ำก รวมีถง้หล้กัปฏิิบติัิในการออกแบบสิ�งอำานวยความีสะดำวก อุปกรณ ์แล้ะการใชป้ระโยชนจ์ากพืั �นที�กล้างแจง้

 โดำยมีีความีสอดำคล้อ้งกบัคำาแนะนำาข้องคณะกรรมีการยุติิโรคอว้นในเด็ำก (the Commission on Ending Childhood Obesity) (13)

5. ร่วมีมืีอกบัภาคส่วนมีหาวิทยาล้ยัแล้ะสถาบนัต่ิางๆ ในการส่งเสริมีความีสามีารถในการเป็นผูน้ำาแล้ะการทำางานร่วมีกนัเพืั�อสนบัสนุนใหก้ลุ่้มี

นกัศก้ษา บุคล้ากร แล้ะผูเ้ยี�ยมีชมี ไดำมี้ีโอกาสเพิั�มีกิจกรรมีทางกาย แล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง ซ้ึ่�งรวมีถง้การส่งเสริมีแล้ะใหค้วามีสำาคญั่กบั

เสน้ทางเดิำน ป่� นจกัรยาน แล้ะข้นส่งสาธิ์ารณะในมีหาวิทยาล้ยั

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบเล้ขาธิกิารุองค์กิารุอน์ามัยโล้กิ

6. สนบัสนุน ส่งเสริมีใหป้ระเทศสมีาชิกดำำาเนินโครงการต่ิางๆที�สนบัสนุนใหเ้ดิำนแล้ะป่� นจกัรยานไปโรงเรียน ซ้ึ่�งรวมีถง้ข้อ้ปฏิิบติัิในการพัฒันา

เสน้ทางเดิำน ป่� นจกัรยาน แล้ะข้นส่งสาธิ์ารณะ นอกจากนี�ยงัรวมีถง้การสนบัสนุนการฝึ้กอบรมีการเดิำน ป่� นจกัรยาน แล้ะทกัษะการใชท้อ้ง

ถนนอย่างปล้อดำภยั ใหก้บัเด็ำกทุกวยัแล้ะทุกสมีรรถภาพั

7. สนบัสนุนประเทศสมีาชิกใหส้รา้งความีเข้ม้ีแข็้งในการใชวิ้ธีิ์พัฒันาโรงเรียนแบบองคร์วมี (Whole-of-School Approach) เพืั�อส่งเสริมีกิจกรรมี

ทางกาย ซ้ึ่�งรวมีถง้โครงการต่ิางๆที�สนบัสนุนใหเ้ดิำนแล้ะป่� นจกัรยานไปโรงเรียน แล้ะการแบ่งป่นประสบการณ์ในการดำำาเนินงานที�สอดำคล้อ้ง

กบัโครงการในโรงเรียน อื�นๆข้ององคก์ารอนามียัโล้ก (WHO) 
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8. สรา้งพันัธิ์มิีติรกบัผูน้ำาระดำบัสูงแล้ะผูมี้ีส่วนในการติดัำสินใจ เพืั�อส่งเสริมีความีสำาคญั่ข้องการเรียนการสอนที�ส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายหรือ

วิชาพัล้ศก้ษาที�มีีคุณภาพั การสนัทนาการแล้ะการเล่้นแบบแอคทีฟอย่างสมีำ�าเสมีอ แล้ะการล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งสำาหรบัเด็ำกทุกคน (อายุ 

0-17 ปี) ที�มีีความีสอดำคล้อ้งกบัคณะกรรมีการยุติิโรคอว้นในเด็ำก (the Commission on Ending Childhood Obesity) (13)

9. ร่วมีมืีอกบัองคก์ารเพืั�อการศก้ษา วิทยาศาสติรแ์ล้ะวฒันธิ์รรมีแห่งสหประชาชาติิ (UNESCO) หน่วยงานสหประชาชาติิต่ิางๆ แล้ะผูมี้ีส่วนไดำ้

ส่วนเสีย ในการส่งเสริมีการนำานโยบายไปปฏิิบติัิแล้ะการติิดำติามีประเมิีนข้ั�นติอนการจดัำสรรการเรียนการสอนที�ส่งเสริมีกิจกรรมีทางกาย

หรือวิชาพัล้ศก้ษา กิจกรรมีกีฬา แล้ะการมีีกิจกรรมีทางกายที�มีีคุณภาพั ดำงัที�ระบุไวใ้นข้อ้ติกล้งแผนปฏิิบติัิการคาซึ่าน (Kazan Action Plan) 

(11)

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย*

10. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรสรา้งความีร่วมีมืีอแล้ะส่งเสริมีความีเข้ม้ีแข็้งในการนำานโยบายไปปฏิิบติัิแล้ะการติิดำติามีประเมิีนผล้ข้องการเรียนการ

สอนที�ส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายหรือวิชาพัล้ศก้ษาที�มีีประสิทธิิ์ภาพัแล้ะอา้งอิงจากหล้กัฐานเชิงประจกัษ ์รวมีถง้การใชวิ้ธีิ์พัฒันาโรงเรียนแบบ

องคร์วมี (Whole-of-School Approach) เพืั�อส่งเสริมีกิจกรรมีทางกาย แล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งในเด็ำกวยัเรียน โดำยเฉพัาะอย่างยิ�งในกลุ่้มี

ที�มีีการเคลื้�อนไหวนอ้ยที�สุดำ แล้ะกลุ่้มีประเทศที�มีีรายไดำน้อ้ย

11. สถานศก้ษาระดำบัมีหาวิทยาล้ยัควรเสริมีสรา้งความีเข้ม้ีแข็้งในการดำำาเนินโครงการต่ิางๆข้ององคก์ารอนามียัโล้ก (WHO) เช่น มีหาวิทยาล้ยั

ส่งเสริมีสุข้ภาพั (Health Promoting Universities)(14) หรือโครงการอื�นๆที�ใกล้เ้คียง เพืั�อแสดำงถง้การพัฒันาพืั �นที�มีหาวิทยาล้ยัแบบองคร์วมี 

(a whole-of-campus approaches) ในการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งในกลุ่้มีนกัศก้ษา บุคล้ากร แล้ะผูเ้ยี�ยมีชมี

12. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรสรา้งความีร่วมีมืีอแล้ะส่งเสริมีโครงการต่ิางๆที�ส่งเสริมีใหเ้ด็ำกทุกสมีรรถภาพั ไดำมี้ีโอกาสเพิั�มีกิจกรรมีทางกาย ใน

ช่วงก่อนแล้ะหล้งัชั�วโมีงเรียน โดำยความีร่วมีมืีอกบัภาคส่วนเอกชนติอ้งเป็นไปติามีชุดำข้อ้เสนอแนะข้ององคก์ารอนามียัโล้ก (WHO) ว่าดำว้ย

เรื�องข้อ้จำากดัำข้องการทำาการติล้าดำอาหารที� ไม่ีดีำต่ิอสุข้ภาพัแล้ะเครื�องดืำ�มีที� ไม่ีมีีแอล้กอฮอล้ ์(the restrictions of marketing of unhealthy 

foods and non-alcoholic beverages)(1) แล้ะข้อ้เสนอแนะข้องคณะกรรมีการยุติิโรคอว้นในเด็ำก (the Commission on Ending Childhood 

Obesity) (13)

13. ภาคส่วนมีหาวิทยาล้ยัแล้ะหน่วยงานวิจยัต่ิางๆควรจดัำทำางานวิจยัแล้ะประเมิีนผล้ข้องการนำานโยบายไปปฏิิบติัิ แล้ะผล้กระทบข้องการเรียน

การสอนที�ส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายหรือวิชาพัล้ศก้ษา แล้ะวิธีิ์พัฒันาโรงเรียนแบบองคร์วมี (Whole-of-School Approach) เพืั�อพัฒันาหล้กั

ฐานเชิงประจกัษแ์ล้ะข้อ้มูีล้ข้องแนวปฏิิบติัิที�เป็นเลิ้ศ (best practice) ที�สามีารถถ่ายทอดำไดำ้

14. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียทั�งหมีดำควรเผยแพัร่หล้กัฐานเชิงประจกัษเ์พืั�อที�จะส่งเสริมีความีเข้า้ใจข้องกลุ่้มีผูป้กครองแล้ะชุมีชนต่ิอความีสำาคญั่ข้อง

การมีีกิจกรรมีทางกายทุกวนัแล้ะการเรียนการสอนที�ส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายหรือวิชาพัล้ศก้ษา รวมีถง้การล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งในเด็ำก 

โดำยเฉพัาะอย่างยิ�งในประเทศที�มีีทรพััยากรจำากดัำ

15. ศูนยดู์ำแล้เด็ำกต่ิางๆ กุมีารแพัทย ์แล้ะพัยาบาล้สาธิ์ารณสุข้ รวมีถง้ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสีย ควรเพิั�มีการสนบัสนุนใหเ้ด็ำกเล็้ก (เช่น เด็ำกก่อนวยัเรียน

แล้ะศูนยเ์ด็ำกเล็้ก) ไดำมี้ีโอกาสมีีกิจกรรมีทางกายที�มีีความีสอดำคล้อ้งกบัข้อ้เสนอแนะข้องคณะกรรมีการยุติิโรคอว้นในเด็ำก (the Commission 

on Ending Childhood Obesity) (13)

 * อาทิเช่น องคก์รไม่ีแสวงหาผล้กำาไร (Non Governmental Organizations, NGOs) องคก์รภาคประชาสงัคมี ชุมีชนวิชาการแล้ะการวิจยั ผูใ้หทุ้น องคก์รเพืั�อการพัฒันาระดำบัภูมิีภาคแล้ะระหว่างประเทศ เมืีอง

  แล้ะเทศบาล้ ภาคเอกชน
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ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบปรุะเทศสมาชิิกิ 

1. พัฒันาแล้ะใชก้ระบวนการที�มีีมีาติรฐานระดำบัประเทศในการประเมิีนแล้ะใหค้ำาแนะนำาผูป่้วยในการเพิั�มีกิจกรรมีทางกายในหน่วยบริการ

สุข้ภาพัระดำบัปฐมีภูมิีแล้ะทุติิยภูมิี รวมีถง้หน่วยงานบริการดำา้นสงัคมี โดำยประยุกติ ์ใหเ้หมีาะสมีกบับริบทข้องพืั �นที�  วฒันธิ์รรมี แล้ะข้อ้

จำากดัำทางทรพััยากร รวมีถง้ระบบการส่งต่ิอผูป่้วยไปสู่การใหค้ำาปร้กษา แล้ะ/หรือ โอกาสในการมีีกิจกรรมีทางกายในพืั �นที� ชุมีชน ติามี

ความีเหมีาะสมี

2. ผนวกการประเมิีนแล้ะการใหค้ำาแนะนำาผูป่้วย การส่งต่ิอผูป่้วยให้ไดำร้บัคำาแนะนำาที�เหมีาะสมีสำาหรบัการมีีกิจกรรมีทางกาย(หากจำาเป็น) ให้

เป็นส่วนหน้�งข้องการรกัษาแล้ะการฟ้�นฟูผูป่้วยโรคเรื �อรงั เช่น โรคหวัใจ โรคหล้อดำเลื้อดำสมีอง โรคเบาหวาน โรคมีะเร็ง ภาวะพิัการแล้ะภาวะ

ป่ญ่หาสุข้ภาพัจิติ ทั�งนี �รวมีถง้การดูำแล้แล้ะบริการสติรีมีีครรภแ์ล้ะผูป่้วยสูงวยั

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบเล้ขาธิกิารุองค์กิารุอน์ามัยโล้กิ

3. สนบัสนุนการพัฒันาแล้ะการเผยแพัร่คำาแนะระดำบัโล้กว่าดำว้ยเรื�องเครื�องมืีอแล้ะติวัอย่างการบูรณาการการส่งเสริมีการมีีกิจกรรมีทางกาย

ใหเ้หมีาะกบักลุ่้มีผูป่้วยที�แติกต่ิางกนัในหน่วยบริการสุข้ภาพัระดำบัปฐมีภูมิี ระดำบัทุติิยภูมิี หน่วยงานบริการดำา้นสงัคมี แล้ะหน่วยบริการ

สุข้ภาพัระดำบัชุมีชนจากประเทศต่ิางๆ การส่งเสริมีดำงักล่้าวควรรวมีถง้ข้อ้แนะนำาว่าดำว้ยการป้องกนัโรคแล้ะการสรา้งเสริมีสุข้ภาพัดำว้ยการ

มีีกิจกรรมีทางกายภายใติก้ารดูำแล้สุข้ภาพัถว้นหนา้ (Universal health coverage; UHC)

4. สรา้งความีร่วมีมืีอเพืั�อเพิั�มีการทดำสอบแล้ะการประยุกติ ์ใชน้วตัิกรรมีต่ิางๆ (เช่น อุปกรณที์�สวมีใส่ไดำ)้ รวมีถง้ นวตัิกรรมี ITU/WHO mHealth 

(15,16) เพืั�อใหส้ามีารถระบุวิธีิ์การที�คุม้ีทุนแล้ะเหมีาะสมีกบัหน่วยบริการสุข้ภาพัระดำบัปฐมีภูมิีแล้ะทุติิยภูมิี แล้ะสามีารถประยุกติ ์ใหเ้หมีาะ

สมีกบับริบทข้องประเทศไดำ ้ ซ้ึ่�งจะช่วยพัฒันากระบวนการใหค้ำาปรก้ษาแล้ะประเมิีนการมีีกิจกรรมีทางกายแล้ะพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งในกลุ่้มี

ผูป่้วยที�แติกต่ิางกนัไดำ้

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย*

5. สมีาคมีผูเ้ชี�ยวชาญ่ทางดำา้นการแพัทย ์เวชศาสติรก์ารกีฬา แล้ะสมีาพันัธิ์บุ์คล้ากรทางดำา้นสุข้ภาพั ควรสนบัสนุนใหส้มีาชิกเห็นถง้ความีสำาคญั่

ข้องการมีีกิจกรรมีทางกายแล้ะการล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง เพืั�อเพิั�มีความีรูแ้ล้ะการมีีส่วนร่วมีในการดำำาเนินงานติามีข้อ้ปฏิิบติัิระดำบัประเทศ

6. สมีาคมีบุคล้ากรทางการแพัทยแ์ล้ะสุข้ภาพั แล้ะผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสีย ควรสนบัสนุนการพัฒันาแล้ะเผยแพัร่ทรพััยากรแล้ะหล้กัปฏิิบติัิสู่ความี

เป็นเลิ้ศในการสนบัสนุนการมีีกิจกรรมีทางกายในหน่วยบริการสุข้ภาพัระดำบัปฐมีภูมิีระดำบัทุติิยภูมิี แล้ะหน่วยงานบริการดำา้นสงัคมี ซ้ึ่�ง

ประยุกติ ์ใหเ้หมีาะสมีกบับริบทแล้ะวฒันธิ์รรมีที�แติกต่ิางกนั รวมีถง้ผู ้ใหก้ารบริการทางดำา้นสุข้ภาพัทั�งหล้าย

สรุ�างโอกิาสต่่อกิารุม่กิิจกิรุรุมทางกิายรุะดับบุคคล้ (CREATE ACTIVE PEOPLE)

ข�อปฏิิบัติ่ 3.2

เสำริมัสำร��งให�บุค์ล�กรท�งด��นสุำขีภ�พที�ได�รบัก�รฝึึกอบรมัมั�อย่�งเหมั�ะสำมั เจั��หน��ที�ด��นก�รบริก�รสำงัค์มัในหน่วยบริก�รสุำขีภ�พระดบัปฐมัภ้มิัและ
ทุติุยภ้มิั และหน่วยง�นบริก�รด��นสำงัค์มั ใช�ระบบก�รประเมิันและให�ค์ำ�ปรก่ษ�ผู้้�ป่วยในก�รเพิ�มักิจักรรมัท�งก�ยและลดพฤติุกรรมัเน่อยนิ�ง เฉกเช่น
เป็นส่ำวนหน่�งขีองก�รด้แลสุำขีภ�พโดยถ�วนหน�� (Universal health care) ซ่�งชุมัชนและผู้้�ป่วยได�มีัส่ำวนร่วมั และมีัค์ว�มัเหมั�ะสำมักบัทรพัย�กรชุมัชน1

Implement and strengthen systems of patient assessment and counselling on increasing physical activity and reducing sedentary 

behaviour, by appropriately trained health, community and social care providers, as appropriate, in primary and secondary health care 

and social services, as part of universal health care, ensuring community and patient involvement and coordinated links with community 

resources, where appropriate.1
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7. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียในภาคส่วนผูดู้ำแล้พืั �นที�พักัผ่อนสาธิ์ารณะแล้ะพืั �นที�เล่้นกีฬา ทั�งภาครฐัแล้ะภาคเอกชน ควรประเมิีนแล้ะสรา้งความีร่วมีมืีอ

กบัผูใ้หบ้ริการทางดำา้นสุข้ภาพัที�มีีการศกัยภาพัในการสนบัสนุนการจดัำสรรโครงการแล้ะโอกาสในการมีีกิจกรรมีทางทายที�เหมีาะสมีสำาหรบั

กลุ่้มีผูป่้วยที�หล้ากหล้าย

8. ผูเ้ชี�ยวชาญ่ดำา้นการแพัทยแ์ล้ะผูป้ฏิิบติัิงานสายสุข้ภาพัต่ิางๆ รวมีถง้ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียที�สนใจควรสนบัสนุนแล้ะพัฒันาโครงการฝึ้กอบรมี

ดำา้นการประเมิีนแล้ะใหค้ำาปรก้ษาดำา้นการมีีกิจกรรมีทางกายแก่ผูป่้วย ใหก้บัผู ้ใหก้ารบริการทางดำา้นสุข้ภาพั โดำยเฉพัาะอย่างยิ�งในประเทศ

กลุ่้มีที�มีีรายไดำน้อ้ย แล้ะผูป่้วยที�มีีการเคลื้�อนไหวนอ้ยที�สุดำ1

9. หน่วยงานวิจยัเพืั�อการพัฒันาต่ิางๆแล้ะหน่วยงานที�พัฒันาเทคโนโล้ยีควรพัฒันาแล้ะทดำล้องหาวิธีิ์การที�ใช้โทรศพััทมื์ีอถือแล้ะอุปกรณที์�สวมี

ใส่ไดำที้�มีีความีคุม้ีทุนในการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายในหน่วยบริการสุข้ภาพัระดำบัปฐมีภูมิี ทุติิยภูมิี แล้ะหน่วยงานบริการดำา้นสงัคมี 

1  ข้อ้ปฏิิบติัินี�เป็นหน้�งในมีาติรการที�ควรดำำาเนินการแล้ะมีีความีคุม้ีค่า(Good Buy) สำาหรบัการป้องกนัแล้ะควบคุมีโรคไม่ีติิดำต่ิอเรื �อรงั ที�แนะนำาโดำยองคก์ารอนามียัโล้ก (WHO) (http://apps.who.int/iris/  

bitstream/10665/259232/1/WHO-NMH-NVI-17.9-eng.pdf).

 * อาทิเช่น องคก์รไม่ีแสวงหาผล้กำาไร (Non Governmental Organizations, NGOs) องคก์รภาคประชาสงัคมี ชุมีชนวิชาการแล้ะการวิจยั ผูใ้หทุ้น องคก์รเพืั�อการพัฒันาระดำบัภูมิีภาคแล้ะระหว่างประเทศ เมืีอง

  แล้ะเทศบาล้ ภาคเอกชน



83

สรุ�างโอกิาสต่่อกิารุม่กิิจกิรุรุมทางกิายรุะดับบุคคล้ (CREATE ACTIVE PEOPLE)

ข�อปฏิิบัติ่ 3.3

เพิ�มัก�รจัดัสำรรโค์รงก�รส่ำงเสำริมักิจักรรมัท�งก�ยในสำวนสำ�ธิ�รณะและสำถ�นที�ธิรรมัช�ติุตุ่�งๆ (เช่น ช�ยห�ดและแม่ันำ ��) รวมัถง่สำถ�นที�ทำ�ง�นขีอง
ภ�ค์รฐัและภ�ค์เอกชน ศ้นย ์ในชุมัชน พ่ �นที�สำนัทน�ก�ร สำถ�นที�เล่นกีฬ� และศ้นยร์วมัค์ว�มัศรทัธิ�ตุ่�งๆ เพ่�อสำนบัสำนุนก�รมีัส่ำวนร่วมัขีองประช�ชน
ทุกสำมัรรถภ�พในก�รมีักิจักรรมัท�งก�ย

Enhance provision of, and opportunities for, more physical activity programmes and promotion in parks and other natural environments 

(such as beaches, rivers and foreshores) as well as in private and public workplaces, community centres, recreation and sports facilities, 

and faith-based centres, to support participation in physical activity, by all people of diverse abilities.

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบปรุะเทศสมาชิิกิ 

1. แสดำงความีเป็นผูน้ำาในระดำบัประเทศ ดำว้ยการดำำาเนินมีาติรส่งเสริมีสุข้ภาพัในที�ทำางานแบบองคร์วมีทั�งระดำบัภาครฐั (Whole-of-government) 

เพืั�อส่งเสริมีใหพ้ันกังานมีีกิจกรรมีทางกายเพิั�มีมีากข้้ �นแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง โดำยเฉพัาะการเพิั�มีอุบติัิการณข์้องการมีีกิจกรรมีทางกาย

ในเวล้างาน

2. พัฒันาแล้ะเผยแพัร่แนวทางการดำำาเนินงานระดำบัประเทศ แล้ะสนบัสนุนการดำำาเนินโครงการส่งเสริมีสุข้ภาพัในที�ทำางานที�มีีจุดำประสงคเ์พืั�อ

เพิั�มีกิจกรรมีทางกาย ล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง แล้ะสนบัสนุนใหพ้ันกังานมีีกิจกรรมีทางกายในเวล้างานในสถานที�ประกอบอาชีพัต่ิางๆ โดำยให้

ความีสำาคญั่กบัหน่วยงานที�มีีการเคลื้�อนไหวนอ้ยที�สุดำดำงัที�พับในแต่ิล้ะประเทศ

3. สรา้งความีร่วมีมืีอกบักระทรวงต่ิางๆที�เกี�ยวข้อ้งกบัการกีฬา แล้ะกีฬาในชุมีชน เพืั�อสนบัสนุนการจดัำสรรพืั �นที�สนัทนาการแล้ะโครงการกีฬา

ที�บุคคล้ทั�วไปสามีารถเข้า้ถง้ไดำแ้ล้ะมีีความีเหมีาะสมีกบัวฒันธิ์รรมีข้องประชากรในทุกกลุ่้มีวยัแล้ะสมีรรถภาพั (เช่น กีฬาสำาหรบัทุกคน กีฬา

ประยุกติ ์แล้ะการสนบัสนุนกีฬาพืั �นบา้นต่ิางๆ)

4. สรา้งความีร่วมีมืีอกบัรฐับาล้ทอ้งถิ�นติามีความีเหมีาะสมี เพืั�อสนบัสนุนการดำำาเนินงานโครงการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายในพืั �นที�ชุมีชน โดำย

ใชอ้าคารในชุมีชนแล้ะสิ�งอำานวยความีสะดำวกที�มีีอยู่

5. สรา้งความีร่วมีมืีอกบัภาคส่วนการศก้ษา หน่วยงานส่งเสริมีสุข้ภาพัแล้ะหน่วยงานที�ดูำแล้เด็ำก ในการดำำาเนินโครงการที�มุ่ีงเป้าไปที�ครอบครวั

 ผูป้กครอง แล้ะผูดู้ำแล้เด็ำก เพืั�อสรา้งทกัษะที�จำาเป็นสำาหรบัการช่วยเหลื้อเด็ำกเล็้กใหมี้ีความีสุข้กบัการเล่้นที�แอคทีฟ แล้ะสนุกกบัการสำารวจ

พืั �นที�ข้องครอบครวั

6. สรา้งความีร่วมีมืีอกบักระทรวงการคล้งัเพืั�อทบทวนแล้ะประเมิีนประสิทธิิ์ภาพัข้องการใชเ้ครื�องมืีอทางการเงินสำาหรบัการสนบัสนุนการมีี

กิจกรรมีทางกายในชีวิติประจำาวนั (เช่น โครงการปล้อดำภาษีสำาหรบัผูที้�ยอมีใหห้กัเงินเดืำอนเพืั�อซืึ่ �อจกัรยาน ล้ดำภาษีอุปกรณกี์ฬา เงินสนบัสนุน

สำาหรบัโครงการกิจกรรมีทางกายนอกเวล้า เป็นติน้)

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบเล้ขาธิกิารุองค์กิารุอน์ามัยโล้กิ

7. สนบัสนุนแล้ะร่วมีดำำาเนินงานกบัหน่วยงานข้ององคก์ารสหประชาติิแล้ะหน่วยงานรฐัระหว่างประเทศ แล้ะหน่วยงานระหว่างประเทศ เพืั�อแสดำง

ความีเป็นผูน้ำาโดำยการดำำาเนินโครงการสถานที�ทำางานน่าอยู่น่าทำางาน (Healthy workplace) ซ้ึ่�งมีีการสนบัสนุนใหพ้ันกังานการมีีกิจกรรมีทาง

กายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง รวมีถง้โครงการต่ิางๆในอาคารสถานที�ข้ององคก์ารอนามียัโล้กสำานกังานใหญ่่ (WHO HQ) แล้ะสำานกังานเข้ติ

ภูมิีภาค (Regional Office) เช่น “Step Up” “Walk the Talk” แล้ะ “Be The Change”

8. ส่งเสริมีแล้ะพัฒันากล้ไกในการถ่ายทอดำประสบการณค์วามีสำาเร็จจากประเทศต่ิางๆแล้ะกรณีศก้ษาข้องโครงการที�มีีประสิทธิิ์ภาพัในสภาพั

แวดำล้อ้มีที�หล้ากหล้าย เพืั�อที�จะเร่งอตัิราการนำานโยบายไปใช ้ แล้ะเพิั�มีขี้ดำความีสามีารถใหก้บัประเทศต่ิางๆ โดำยเฉพัาะประเทศในกลุ่้มีที�มีี

รายไดำต้ิำ�าแล้ะโครงการต่ิางๆที�มีีเป้าหมีายในการกระตุิน้กลุ่้มีประชากรที�มีีการเคลื้�อนไหวนอ้ยที�สุดำ
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9. สรา้งความีร่วมีมืีอกบัหน่วยงานทางดำา้นการกีฬา รวมีถง้สหพันัธิ์กี์ฬา คณะกรรมีการโอลิ้มีปิคระหว่างประเทศแล้ะในประเทศ แล้ะผูจ้ดัำสรร

โครงการกีฬาอื�นๆ เพืั�อสนบัสนุนการพัฒันาแล้ะการเผยแพัร่แนวทางการดำำาเนินงานแล้ะกรณีศก้ษาข้องการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายดำว้ย

กีฬาชุมีชน พืั �นที�สนัทนาการที�แอคทีฟ แล้ะโครงการกีฬาสำาหรบัทุกคน โดำยมุ่ีงเป้าไปที�การเข้า้ถง้กลุ่้มีประชากรที�มีีการเคลื้�อนไหวนอ้ยที�สุดำ

ที�พับในประเทศต่ิางๆแล้ะในกลุ่้มีประเทศที�มีีรายไดำน้อ้ย

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย*

10. นายจา้งทั�งในภาครฐัแล้ะเอกชนควรดำำาเนินโครงการสนบัสนุนกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งในที�ทำางาน รวมีถง้เพิั�มีโอกาสการ

มีีกิจกรรมีทางกายในเวล้างานที�ประยุกติ ์ใหเ้ข้า้กบัวฒันธิ์รรมีแล้ะบริบท

11. หน่วยงานที�สนบัสนุนทุนวิจยั มีหาวิทยาล้ยั แล้ะหน่วยงานวิจยั รวมีถง้ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรทำางานวิจยัเกี�ยวกบัประสิทธิิ์ภาพัแล้ะผล้ติอบแทน

การล้งทุน (Return on investment) ข้องโครงการสรา้งเสริมีสุข้ภาพัในที�ทำางานที�มีีจุดำประสงคเ์พืั�อเพิั�มีการมีีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำ

พัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง เพืั�อสรา้งความีเข้ม้ีแข็้งใหก้บัหล้กัฐานเชิงประจกัษแ์ล้ะสรา้งแนวทางในการข้บัเคลื้�อนนโยบาย

12. หน่วยงานที�สนบัสนุนทุนวิจยั มีหาวิทยาล้ยั แล้ะหน่วยงานวิจยั รวมีถง้ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสีย ควรสนบัสนุนการทดำสอบนวตัิกรรมีที�ส่งเสริมี

กิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง รวมีถง้การทดำสอบนวตัิกรรมีดิำจิทลั้แล้ะนวตัิกรรมีใหม่ีๆในประชากรกลุ่้มีย่อยในสภาพัแวดำล้อ้มี

แล้ะวฒันธิ์รรมีที�แติกต่ิางกนั โดำยเฉพัาะในประเทศกลุ่้มีที�มีีรายไดำน้อ้ย

13. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรสรา้งความีร่วมีมืีอกบัภาครฐัเพืั�อพัฒันาหล้กัฐานเชิงประจกัษเ์กี�ยวกบัประสิทธิิ์ภาพัข้องใชเ้ครื�องมืีอทางการเงิน

สำาหรบัการสนบัสนุนการมีีกิจกรรมีทางกายในชีวิติประจำาวนั (เช่น จกัรยานปล้อดำภาษีสำาหรบัผูเ้สียสล้ะเงินเดืำอนซืึ่ �อ ล้ดำภาษีอุปกรณกี์ฬา 

เงินสนบัสนุนสำาหรบัโครงการกิจกรรมีทางกายนอกเวล้า เป็นติน้

 * อาทิเช่น องคก์รไม่ีแสวงหาผล้กำาไร (Non Governmental Organizations, NGOs) องคก์รภาคประชาสงัคมี ชุมีชนวิชาการแล้ะการวิจยั ผูใ้หทุ้น องคก์รเพืั�อการพัฒันาระดำบัภูมิีภาคแล้ะระหว่างประเทศ เมืีอง

  แล้ะเทศบาล้ ภาคเอกชน
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สรุ�างโอกิาสต่่อกิารุม่กิิจกิรุรุมทางกิายรุะดับบุคคล้ (CREATE ACTIVE PEOPLE)

ข�อปฏิิบัติ่ 3.4

เพิ�มัก�รจัดัสำรรโอก�สำและโค์รงก�รที�มีัค์ว�มัเฉพ�ะเจั�ะจัง รวมัถง่ก�รบริก�รที�มุ่ังเป้�ไปที�ก�รเพิ�มักิจักรรมัท�งก�ยและลดพฤติุกรรมัเน่อยนิ�งในกลุ่มั
ผู้้�ส้ำงอ�ยุตุ�มัสำมัรรถภ�พในสำภ�พแวดล�อมัที�แตุกตุ่�งกนั เช่น พ่ �นที�ชุมัชน สำถ�นที�บริก�รท�งด��นสำงัค์มั สุำขีภ�พ และก�รด้แลระยะย�ว (Long-term 
care) พ่ �นที�อำ�นวยค์ว�มัสำะดวกและสำภ�พแวดล�อมัค์รอบค์รวั เพ่�อสำนบัสำนุนก�รอย่้ดีมีัสุำขีเม่ั�อเขี��ส่้ำวยัส้ำงอ�ยุ (Healthy ageing)

Enhance the provision of, and opportunities for, appropriately tailored programmes and services aimed at increasing physical activity 

and reducing sedentary behaviour in older adults, according to ability, in key settings such as local and community venues, health, social 

and long-term care settings, assisted living facilities and family environments, to support healthy ageing.

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบปรุะเทศสมาชิิกิ 

1. สรา้งความีเข้ม้ีแข็้งใหก้บัการดำำาเนินงานติามีข้ั�นติอนมีาติรฐานในการประเมิีนความีสามีารถในการมีีกิจกรรมีทางกายข้องผูสู้งอายุระดำบั

ประเทศ แล้ะกระบวนการใหค้ำาแนะนำาในหน่วยบริการสุข้ภาพัระดำบัปฐมีภูมิีระดำบัทุติิยภูมิี โดำยควรเป็นไปติามีพันัธิ์ผูกพันัแล้ะข้อ้แนะนำา

อื�นๆ1

2. พัฒันาแล้ะดำำาเนินนโยบายระดำบัประเทศเพืั�อส่งเสริมีการจดัำสรรโครงการที�สามีารถเข้า้ถง้ไดำ ้ราคาไม่ีแพัง แล้ะมีีความีเฉพัาะเจาะจง โดำยมีี

จุดำประสงคเ์พืั�อส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งในกลุ่้มีผูสู้งอายุ โดำยเนน้การสรา้งสมีดุำล้ร่างกายแล้ะความีแข็้งแรงข้อง

กล้า้มีเนื�อเพืั�อสนบัสนุนการอยู่ดีำมีีสุข้เมืี�อเข้า้สู่วยัสูงอายุ (Healthy ageing) แล้ะการใชชี้วิติแบบพั้�งพัาตินเองไดำ ้แล้ะควรมีีการใชแ้บบประเมิีน

สมีรรถภาพัส่วนบุคคล้ก่อนจดัำสรรโครงการใหเ้หมีาะสมีกบัรายบุคคล้หรือรายกลุ่้มีที�สอดำคล้อ้งกบัความีติอ้งการแล้ะความีพัง้พัอใจ

3. พัฒันาแล้ะดำำาเนินมีาติรการที�สนบัสนุนใหค้รอบครวัแล้ะผูดู้ำแล้มีีทกัษะ ความีมีั�นใจแล้ะความีสามีารถที�จำาเป็นในการสนบัสนุนการอยู่ดีำมีีสุข้

เมืี�อเข้า้สู่วยัสูงอายุ (Healthy ageing) ทั�งภายในแล้ะภายนอกที�อยู่อาศยั

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบเล้ขาธิกิารุองค์กิารุอน์ามัยโล้กิ

4. สนบัสนุนการจดัำสรรทรพััยากรสำาหรบัผูสู้งอายุโดำยเฉพัาะ แล้ะเผยแพัร่ติวัอย่างข้องแนวปฏิิบติัิที�ดีำเพืั�อใหป้ระเทศสามีารถนำานโยบายไป

ปฏิิบติัิแล้ะพัฒันาศกัยภาพัข้องประเทศไดำเ้ร็วข้้ �น โดำยเฉพัาะอย่างยิ�งประเทศในกลุ่้มีที�มีีรายไดำน้อ้ย

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย*

5. ภาคส่วนที�เกี�ยวข้อ้งกบักบัสุข้ภาพั องคที์�ทำางานโดำยไม่ีแสวงหากำาไร แล้ะภาคส่วนเอกชนที�จดัำสรรพืั �นที�สนัทนาการ พืั �นที�เล่้นกีฬา แล้ะพืั �นที�

พักัผ่อนหย่อนใจ ควรทบทวนนโยบายแล้ะการบริการในป่จจุบนัเพืั�อเสริมีสรา้งการจดัำสรรโครงการที�เข้า้ถง้ไดำ ้ ราคาไม่ีแพัง มีีความีเฉพัาะ

เจาะจงกบัการมีีกิจกรรมีทางกายแล้ะเหมีาะสมีกบัความีติอ้งการแล้ะความีพัง้พัอใจข้องผูสู้งอายุ 

6. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรสรา้งความีร่วมีมืีอเพืั�อสนบัสนุนแล้ะจดัำสรรโครงการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายที�เหมีาะสมีกบัวฒันธิ์รรมีแล้ะสภาพั

แวดำล้อ้มีระหว่างเด็ำกแล้ะปู่ย่าติายายติามีสมีรรถภาพั (เช่น เกมีส ์Intergenerational)2
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7. หน่วยงานบริการการดูำแล้ในชุมีชนควรส่งเสริมีใหผู้ค้นเห็นถง้ความีสำาคญั่ข้องการมีีกิจกรรมีทางกาย (รวมีถง้กิจกรรมีที�สรา้งความีแข็้งแรง

แล้ะสมีดุำล้ร่างกาย) โดำยชี �ใหเ้ห็นว่ากิจกรรมีทางกายมีีส่วนช่วยใหอ้ยู่ดีำมีีสุข้เมืี�อเข้า้สู่วยัสูงอายุ (Healthy ageing) แล้ะควรใหผู้ดู้ำแล้ที�ไดำร้บัการ

ฝึ้กอบรมีมีาอย่างเหมีาะสมีเป็นผูด้ำำาเนินโครงการดูำแล้ผูสู้งอายุในชุมีชนเพืั�อส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งที�เหมีาะสมี

กบัวฒันธิ์รรมีแล้ะบริบท 

 * อาทิเช่น องคก์รไม่ีแสวงหาผล้กำาไร (Non Governmental Organizations, NGOs) องคก์รภาคประชาสงัคมี ชุมีชนวิชาการแล้ะการวิจยั ผูใ้หทุ้น องคก์รเพืั�อการพัฒันาระดำบัภูมิีภาคแล้ะระหว่างประเทศ เมืีอง

  แล้ะเทศบาล้ ภาคเอกชน

1 แนวปฏิิบติัินี�สอดำคล้อ้งกบัแนวทางปฏิิบติัิว่าดำว้ยเรื�องการบูรณาการการดูำแล้ผูสู้งอายุติามีแนวทางองคก์ารอนามียัโล้กโดำยองคก์ารอนามียัโล้ก (WHO) ; แล้ะมีาติรการที�ควรดำำาเนินการแล้ะมีีความีคุม้ีค่า
(Good Buy) สำาหรบัการป้องกนัแล้ะควบคุมีโรคไม่ีติิดำต่ิอเรื �อรงัโดำยองคก์ารอนามียัโล้ก (WHO) ; โครงการ WHO HEARTS technical package สำาหรบัการจดัำการโรคหล้อดำเลื้อดำหวัใจในหน่วยบริการสุข้ภาพั
ระดำบัปฐมีภูมิี แล้ะการมีีกิจกรรมีทางกายสำาหรบัผูป่้วยที�มีีภาวะความีดำนัสูง
2 เกมีส ์Intergenerational เป็นนวตัิกรรมีสำาหรบัการส่งเสริมีการมีีกิจกรรมีทางกายแล้ะการใชชี้วิติอย่างมีีสุข้ภาวะดำว้ยกิจกรรมีที�สรา้งความีแข็้งแรงใหร่้างกายไดำอ้ย่างสนุกสนาน โดำยเกมีสนี์�จะส่งเสริมีความี
สมัีพันัธิ์ร์ะหว่างช่วงวยัภายในครอบครอบ โดำยเฉพัาะผูใ้หญ่่แล้ะเด็ำก
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สรุ�างโอกิาสต่่อกิารุม่กิิจกิรุรุมทางกิายรุะดับบุคคล้ (CREATE ACTIVE PEOPLE)

ข�อปฏิิบัติ่ 3.5

สำนบัสำนุนก�รพฒัน� ก�รดำ�เนินโค์รงก�รและก�รบริก�รในพ่ �นที�ชุมัชนตุ่�งๆ ที�ส่ำงเสำริมัให�กลุ่มัค์นที�มีัก�รเค์ล่�อนไหวน�อยที�สุำดในประเทศตุ่�งๆ มีัโอก�สำ
เพิ�มักิจักรรมัท�งก�ย เช่น เด็กผู้้�หญิ่ง ผู้้�หญิ่ง ผู้้�ส้ำงอ�ยุ ชุมัชนชนบทและชุมัชนท�องถิ�น รวมัถง่กลุ่มัประช�กรช�ยขีอบและประช�ชนกลุ่มัเปร�ะบ�ง 
ขี�อเสำนอแนะเชิงปฏิิบติัุสำำ�หรบัประเทศสำมั�ชิก

Strengthen the development and implementation of programmes and services across various community settings, that engage with, 

and increase the opportunities for, physical activity in the least active groups, as identified by each country, such as girls, women, older 

adults, rural and indigenous communities, and vulnerable or marginalized populations, embracing positive contributions by all people.

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบปรุะเทศสมาชิิกิ 

1. ใชข้้อ้มูีล้รายงานที�จำาแนกติามีหมีวดำหมู่ีต่ิางๆ เช่น ที�อยู่อาศยั อายุ ในระดำบัประเทศแล้ะระดำบัทอ้งถิ�นเพืั�อระบุกลุ่้มีประชากรที�มีีการเคลื้�อนไหว

นอ้ยที�สุดำแล้ะเพืั�อใช้ในการพัฒันาโครงการส่งเสริมีการมีีส่วนร่วมีที�มีีความีเฉพัาะเจาะจงกบักลุ่้มีประชากร

2. สนบัสนุนการพัฒันาแล้ะการดำำาเนินโครงการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายที�นำาโดำยสมีาชิกในชุมีชนในพืั �นที�ชายข้อบ พืั �นที�ดำอ้ยโอกาส แล้ะชุมีชน

ทอ้งถิ�น รวมีถง้ประชากรที�มีีความีพิัการทางดำา้นสภาพัจิติใจแล้ะสภาพัร่างกาย

3. สรา้งความีร่วมีมืีอแล้ะสนบัสนุนการพัฒันานโยบายส่งเสริมีการกีฬาระดำบัประเทศที�ใหค้วามีสำาคญั่กบัการล้งทุนสำาหรบัพืั �นที�สนัทนาการแล้ะ

กิจกรรมีกีฬาต่ิางๆ โดำยมุ่ีงเป้าไปที�กลุ่้มีคนที�มีีการเคลื้�อนไหวนอ้ยที�สุดำ กลุ่้มีผูด้ำอ้ยโอกาส กลุ่้มีประชากรชายข้อบ แล้ะชุมีชนทอ้งถิ�น รวมีถง้

ประชากรที�มีีความีพิัการทางดำา้นสภาพัจิติใจแล้ะสภาพัร่างกาย

4. สนบัสนุนการสรา้งความีร่วมีมืีอกบัหน่วยงานส่งเสริมีการกีฬาเพืั�อสนบัสนุนใหผู้พิ้ัการแล้ะผูดู้ำแล้ผูพิ้ัการไดำมี้ีโอกาสมีีกิจกรรมีทางกายแล้ะ

สามีารถเข้า้ถง้พืั �นที�สนัทนาการแล้ะพืั �นที�เล่้นกีฬาไดำ ้(เช่น โครงการ the Companion Card initiative1)

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบเล้ขาธิกิารุองค์กิารุอน์ามัยโล้กิ

5. สรา้งความีร่วมีมืีอกบัหน่วยงานภายใติอ้งคก์ารสหประชาติิแล้ะประเทศสมีาชิกเพืั�อส่งเสริมีการสรา้งโอกาสการมีีกิจกรรมีทางกายใหก้บั

ประชากรกลุ่้มีเปราะบาง เช่น ผูลี้้ �ภยั คนผล้ดัำถิ�นภายในประเทศ แล้ะกลุ่้มีคนที�อาศยัอยู่ในชุมีชนที�มีีความีเปราะบาง

6. สนบัสนุนการสรา้งความีร่วมีมืีอเพืั�อพัฒันาแล้ะทดำสอบโครงการที�มีีความีคุม้ีทุน โดำยมุ่ีงเป้าไปที�กลุ่้มีคนที�มีีการเคลื้�อนไหวนอ้ยที�สุดำ รวมีถง้

ประชากรกลุ่้มีเปราะบางแล้ะกลุ่้มีชายข้อบ (ดำงัที�พับในประเทศต่ิางๆ) แล้ะการแบ่งป่นประสบการณค์วามีรู้

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย*

7. หน่วยงานพัฒันางานวิจยัแล้ะนกัวิจยั ควรสนบัสนุนแล้ะจดัำทำางานวิจยัที�ศก้ษาอุปสรรคการมีีกิจกรรมีทางกายในชุมีชนที�มีีการเคลื้�อนไหว

นอ้ยที�สุดำ เพืั�อเป็นแนวทางสำาหรบัการพัฒันาแล้ะดำำาเนินโครงการต่ิางๆที�มีีจุดำประสงคเ์พืั�อเพิั�มีการมีีส่วนร่วมีในการมีีกิจกรรมีทางกาย รวมี

ถง้จดัำทำางานวิจยัเพืั�อวิเคราะหค์วามีเท่าเทียมีข้องนโยบายส่งเสริมีการกีฬาแล้ะนโยบายอื�นๆที�เกี�ยวข้อ้ง โดำยเฉพัาะอย่างยิ�งกลุ่้มีประเทศที�มีี

รายไดำน้อ้ย
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 * อาทิเช่น องคก์รไม่ีแสวงหาผล้กำาไร (Non Governmental Organizations, NGOs) องคก์รภาคประชาสงัคมี ชุมีชนวิชาการแล้ะการวิจยั ผูใ้หทุ้น องคก์รเพืั�อการพัฒันาระดำบัภูมิีภาคแล้ะระหว่างประเทศ เมืีอง

  แล้ะเทศบาล้ ภาคเอกชน

1 ดูำไดำจ้าก http://www.companioncard.org.au/

2 UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees สำานกังานข้า้หล้วงใหญ่่ผูลี้้ �ภยัแห่งสหประชาชาติิ

8. หน่วยงานวิจยัเพืั�อการพัฒันาแล้ะอุติสาหกรรมีดำา้นเทคโนโล้ยี ควรพัฒันาแล้ะทดำสอบเทคโนโล้ยีดิำจิทลั้แล้ะนวตัิกรรมีที�มีีศกัยภาพัในการ

ส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายในกลุ่้มีประชากรที�มีีการเคลื้�อนไหวนอ้ยที�สุดำที�พับในประเทศต่ิางๆ

9. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรสรา้งความีร่วมีมืีอแล้ะสนบัสนุนหน่วยงานภายใติอ้งคก์ารสหประชาติิ เช่น หน่วยงาน UNHCR2 ติั�งแต่ิกระบวนการ

ออกแบบ พัฒันา แล้ะประเมิีนโครงการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายใหก้บัประชากรชายข้อบ ประชากรกลุ่้มีเปราะบาง แล้ะคนผล้ดัำถิ�นภายใน

ประเทศ เพืั�อพัฒันาหล้กัฐานเชิงประจกัษด์ำา้นผล้กระทบต่ิางๆ

10. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรสนบัสนุนการจดัำสรรแล้ะสนบัสนุนทรพััยากรที�มุ่ีงเป้าไปที�กลุ่้มีประชากรที�มีีการเคลื้�อนไหวนอ้ยที�สุดำ แล้ะเผยแพัร่

ติวัอย่างข้องแนวปฏิิบติัิที�เป็นเลิ้ศ เพืั�อเร่งการดำำาเนินงานแล้ะพัฒันาศกัยภาพัใหก้บัประเทศ

11. ผูน้ำาระดำบัจงัหวดัำแล้ะพืั �นที�ชุมีชน หน่วยงานภาคประชาสงัคมี แล้ะหน่วยงานรากหญ่า้ ควรช่วยเหลื้อแล้ะมีีส่วนร่วมีกบัโครงการส่งเสริมี

กิจกรรมีทางกายที�นำาโดำยสมีาชิกในชุมีชน
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สรุ�างโอกิาสต่่อกิารุม่กิิจกิรุรุมทางกิายรุะดับบุคคล้ (CREATE ACTIVE PEOPLE)

ข�อปฏิิบัติ่ 3.6

ดำ�เนินโค์รงก�รพฒัน�ชุมัชนแบบองค์ร์วมั (Whole-of-community) ในจังัหวดั อำ�เภอ หร่อชุมัชน เพ่�อกระตุุ�นให�ผู้้ �มีัส่ำวนได�ส่ำวนเสีำยได�มีัส่ำวนร่วมั และ
ผู้สำมัผู้สำ�นนโยบ�ยที�เหมั�ะกบัสำภ�พแวดล�อมัในร้ปแบบตุ่�งๆเพ่�อเพิ�มัก�รมีัส่ำวนร่วมัส่ำงเสำริมักิจักรรมัท�งก�ยและลดพฤติุกรรมัเน่อยนิ�งในประช�กร
ทุกกลุ่มัวยัและทุกสำมัรรถภ�พ โดยเฉพ�ะก�รเพิ�มัค์ว�มัร่วมัม่ัอ ก�รมีัส่ำวนร่วมัในก�รพฒัน�และค์ว�มัร้�สำก่เป็นเจั��ขีองร่วมัจั�กชุมัชนร�กหญ่��

Implement whole-of-community initiatives, at the city, town or community levels, that stimulate engagement by all stakeholders and 

optimize a combination of policy approaches, across different settings, to promote increased participation in physical activity and reduced 

sedentary behaviour by people of all ages and diverse abilities, focusing on grassroots community engagement, co-development and 

ownership.

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบปรุะเทศสมาชิิกิ 

1. ส่งเสริมีแล้ะพัฒันาเครือข่้ายระดำบัประเทศ แล้ะ/หรือ ระดำบัทอ้งถิ�น (เข้ติเทศบาล้ หรือ เจา้หนา้ที�ทอ้งถิ�น) เพืั�อดำำาเนินโครงการพัฒันาชุมีชน

แบบองคร์วมี (Whole-of-community) ในระดำบัจงัหวดัำแล้ะชุมีชน เพืั�อส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะเผยแพัร่ข้อ้แนะนำา แหล่้งข้อ้มูีล้ แล้ะ

ประสบการณต่์ิางๆ (เช่น โครงการเมืีองสุข้ภาวะ หรือ WHO Healthy Cities1, เมืีองแอคทีฟ หรือ Active Cities2, ร่วมีมืีอกนัสรา้งเมืีองสุข้

ภาวะ หรือ Partnership for Healthy Cities3)

2. สนบัสนุนการดำำาเนินโครงการพัฒันาชุมีชนแบบองคร์วมี(Whole-of-community) ในระดำบัจงัหวดัำ เพืั�อส่งเสริมีใหป้ระชากรทุกกลุ่้มีวยัแล้ะทุก

สมีรรถภาพัมีีกิจกรรมีทางกายอย่างเพีัยงพัอ โดำยใชห้ล้กัการข้องการมีีส่วนร่วมีภายในชุมีชน เช่น การการรณรงคก์ารสื�อสารกบัสาธิ์ารณะ

อย่างมืีออาชีพั โครงการในพืั �นที�ต่ิางๆข้องชุมีชน (เช่น  โรงเรียน สถานพัยาบาล้ สถานที�ออกกำาล้งักาย แล้ะสวนสาธิ์ารณะ) แล้ะการพัฒันา

สภาพัแวดำล้อ้มีในทอ้งถิ�นแล้ะในติวัเมืีองใหมี้ีความีปล้อดำภยั สามีารถเข้า้ถง้ไดำ ้แล้ะมีีจดัำสรรพืั �นที�ออกกำาล้งักายแล้ะสิ�งอำานวยความีสะดำวก (

รวมีถง้ เครือข่้ายเสน้ทางการทางเดิำน ป่� นจกัรยาน แล้ะสิ�งอำานวยความีสะดำวกเมืี�อเดิำนทางไปถง้ที�หมีาย)

3. เผยแพัร่การดำำาเนินงานติามีข้อ้แนะนำาแล้ะสรา้งแรงจูงใจเพืั�อกระตุิน้ใหเ้กิดำการพัฒันาชุมีชนแบบองคร์วมี (Whole-of-community) ในระดำบั

ทอ้งถิ�น 

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบเล้ขาธิกิารุองค์กิารุอน์ามัยโล้กิ

4. เผยแพัร่ข้อ้แนะนำาระดำบัโล้กว่าดำว้ยเรื�องการออกแบบ การดำำาเนินงาน แล้ะการประเมิีนโครงการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายในระดำบัจงัหวดัำ

แล้ะระดำบัชุมีชนแบบองคร์วมี เพืั�อสนบัสนุนประเทศสมีาชิกแล้ะแล้กเปลี้�ยนแนวปฏิิบติัิที�เป็นเลิ้ศ (Best practice) ระหว่างประเทศแล้ะเข้ติ

ภูมิีภาค

5. สนบัสนุนใหผู้น้ำาระดำบัจงัหวดัำแล้ะชุมีชนมีีการดำำาเนินงานร่วมีกนัแล้ะแสดำงความีเป็นผูน้ำาในการดำำาเนินโครงการพัฒันาชุมีชนแบบองคร์วมี 

(Whole-of-community) 
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 * อาทิเช่น องคก์รไม่ีแสวงหาผล้กำาไร (Non Governmental Organizations, NGOs) องคก์รภาคประชาสงัคมี ชุมีชนวิชาการแล้ะการวิจยั ผูใ้หทุ้น องคก์รเพืั�อการพัฒันาระดำบัภูมิีภาคแล้ะระหว่างประเทศ เมืีอง

  แล้ะเทศบาล้ ภาคเอกชน

1 ดูำไดำจ้าก http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/urban-health/activities/healthy-cities

2 ดูำไดำจ้าก http://www.tafisa.org/active-cities

3 ดูำไดำจ้าก https://partnershipforhealthycities.bloomberg.org/

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย*

6. ผูว่้าราชการจงัหวดัำ ผูบ้ริหารส่วนทอ้งถิ�น นายกเทศมีนติรี แล้ะผูน้ำาชุมีชน รวมีถง้ภาคประชาสงัคมีแล้ะหน่วยงานรากหญ่า้ ควรสรา้งความี

ร่วมีมืีอเพืั�อเป็นผูน้ำาในการดำำาเนินโครงการเสริมีสรา้งกิจกรรมีทางกายแล้ะสุข้ภาวะระดำบัจงัหวดัำแล้ะระดำบัระดำบัชุมีชนแบบองคร์วมี รวมีถง้

การสนบัสนุนการถ่ายทอดำประสบการณแ์ล้ะการสรา้งเครือข่้ายเพืั�อเสริมีศกัยภาพัในระดำบัประเทศแล้ะภูมิีภาค

7. นกัวิชาการ แล้ะผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสีย ควรสรา้งความีร่วมีมืีอกบัหน่วยงานรฐับาล้ระดำบัจงัหวดัำแล้ะรฐับาล้ทอ้งถิ�น เพืั�อสนบัสนุนการประเมิีน

โครงการพัฒันาชุมีชนแบบองคร์วมี (Whole-of-community)ในการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกาย เพืั�อเพิั�มีหล้กัฐานเชิงประจกัษเ์กี�ยวกบัองค ์

ประกอบแล้ะข้ั�นติอนการดำำาเนินงานที�ทำาให้โครงการมีีประสิทธิิ์ภาพั
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สรุ�างรุะบบท่�เอื�อต่่อกิารุม่กิิจกิรุรุมทางกิาย (CREATE ACTIVE SYSTEMS)

ข�อปฏิิบัติ่ 4.1 

เสำริมัค์ว�มัเขี�มัแข็ีงขีองโค์รงสำร��งนโยบ�ย ภ�วะผู้้�นำ� และระบบธิรรมั�ภิบ�ล ในระดบัประเทศและระดบัท�องถิ�น เพ่�อสำนบัสำนุนก�รดำ�เนินง�นตุ�มัขี�อ
ปฏิิบติัุในก�รส่ำงเสำริมักิจักรรมัท�งก�ยและลดพฤติุกรรมัเน่อยนิ�ง  ซ่�งรวมัถง่ก�รสำนบัสำนุนค์ว�มัร่วมัม่ัอขีองพหุภ�คี์ สำร��งกลไกก�รทำ�ง�นที�เป็นไป
ในท�งเดียวกนั นโยบ�ยที�สำอดค์ล�องกนัในทุกภ�ค์ส่ำวน ก�รพฒัน�แนวท�งก�รดำ�เนินง�น ขี�อแนะนำ�และแผู้นก�รดำ�เนินง�นด��นก�รมีักิจักรรมัท�ง
ก�ยและพฤติุกรรมัเน่อยนิ�งในทุกวยั รวมัถง่ก�รตุรวจัสำอบและประเมิันขีั�นตุอนก�รดำ�เนินง�นเพ่�อสำร��งค์ว�มัเขี�มัแข็ีงให�กบัก�รระบุผู้้�รบัผิู้ดชอบ
ขี�อเสำนอแนะเชิงปฏิิบติัุสำำ�หรบัประเทศสำมั�ชิก

Strengthen policy frameworks, leadership and governance systems, at the national and subnational levels, to support implementation of 

actions aimed at increasing physical activity and reducing sedentary behaviour, including: multisectoral engagement and coordination 

mechanisms; policy coherence across sectors; guidelines; recommendations and action plans on physical activity and sedentary behaviour 

for all ages; and progress monitoring and evaluation to strengthen accountability. 

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบปรุะเทศสมาชิิกิ 

1. กระตุิน้หรือเสริมีความีเข้ม้ีแข็้งใหก้บัคณะกรรมีการการประสานงานพัหุภาคีระดำบัสูงในระดำบัประเทศใหแ้สดำงความีเป็นผูน้ำา เผยแพัร่แผน

ยุทธิ์ศาสติร ์ แล้ะควบคุมีการดำำาเนินงานแล้ะติรวจสอบข้อ้ปฏิิบติัิข้องนโยบายส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งระดำบั

ประเทศ เพืั�อติอกยำ �าใหเ้กิดำความีร่วมีมืีอระหว่างติวัแทนจากหน่วยงานต่ิางๆแล้ะรฐับาล้ที�เกี�ยวข้อ้ง รวมีถง้ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียที� ไม่ีไดำม้ีาจาก

ภาครฐั แล้ะชุมีชน

2. เสริมีความีเข้ม้ีแข็้งแผนยุทธิ์ศาสติรส่์งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งระดำบัประเทศแล้ะทอ้งถิ�นฉบบัป่จจุบนั หรือพัฒันา

ฉบบัใหม่ีหากจำาเป็น โดำยควรมีีความีสอดำคล้อ้งกบัข้อ้เสนอแนะต่ิางๆในเอกสารแนวทางการดำำาเนินงานระดำบัโล้กหรือเข้ติภูมิีภาค แล้ะเสริมี

สรา้งใหน้โยบายมีีความีเป็นอนัหน้�งอนัเดีำยวกนั มีีความีเชื�อมีโยงกนักบัประเด็ำนที�ทุกภาคส่วนใหค้วามีสำาคญั่ที�สุดำ เช่น การคมีนาคมี การวาง

ผงัเมืีอง สุข้ภาพั การบริการสงัคมี การศก้ษา การท่องเที�ยวการกีฬา สถานพักัผ่อนหย่อนใจ แล้ะอื�นๆที�อาจเกี�ยวข้อ้ง

3. สรา้งความีร่วมีมืีอกบัภาคส่วนต่ิางๆเพืั�อทบทวนแล้ะส่งเสริมีใหมี้ีการผนวกการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายเข้า้กบัโครงสรา้งนโยบายต่ิางๆที�

มีีอยู่ เช่น นโยบายส่งเสริมีการกีฬาในชุมีชนแล้ะกลุ่้มีคนรากหญ่า้ การส่งเสริมีการเดิำนแล้ะป่� นจกัรยานในนโยบายคมีนาคมี การเรียนการ

สอนเพืั�อส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายในนโยบายการศก้ษา แล้ะการผนวกกิจกรรมีทางกายในนโยบายป้องกนัแล้ะควบคุมีโรคไม่ีติิดำต่ิอเรื �อรงั

แล้ะนโยบายสุข้ภาพัจิติ

4. ทบทวน ปรบัปรุงหรือ ดำำาเนินงานติามีแนวปฏิิบติัิระดำบัประเทศเพืั�อส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งในทุกกลุ่้มีวยั แล้ะ

เผยแพัร่ข้อ้มูีล้โดำยใหมี้ีความีเหมีาะสมีกบัประเภทผูร้บัสาร สถานที� แล้ะบริบทพืั �นที�

5. ใชค้วามีเป็นผูน้ำาแล้ะ “ผูน้ำาการเปลี้�ยนแปล้ง” (หรืออื�นๆที�คล้า้ยคล้ง้กนั) ในการสนบัสนุนแผนปฏิิบติัิการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกาย แล้ะ

กระตุิน้ใหชุ้มีชนเล็้งเห็นคุณค่าเชิงบวกข้องการสรา้งบรรทดัำฐานสงัคมีที� ไม่ีเนือยนิ�ง

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบเล้ขาธิกิารุองค์กิารุอน์ามัยโล้กิ 

6. เผยแพัร่คำาแนะนำาระดำบัโล้กว่าดำว้ยเรื�องกิจกรรมีทางกายแล้ะพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งสำาหรบัเด็ำกอายุติำ�ากว่า 5 ปี เยาวชน (อายุ 6-18 ปี) วยัผูใ้หญ่่

 (อายุ 18-64 ปี) ผูสู้งวยั (อายุนอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 65 ปี) แล้ะประชาชนกลุ่้มีย่อย เช่น สติรีมีีครรภ ์ประชากรที�เป็นโรคเรื �อรงัต่ิางๆ  แล้ะผู้

พิัการ
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 * อาทิเช่น องคก์รไม่ีแสวงหาผล้กำาไร (Non Governmental Organizations, NGOs) องคก์รภาคประชาสงัคมี ชุมีชนวิชาการแล้ะการวิจยั ผูใ้หทุ้น องคก์รเพืั�อการพัฒันาระดำบัภูมิีภาคแล้ะระหว่างประเทศ เมืีอง

  แล้ะเทศบาล้ ภาคเอกชน

7. สนบัสนุนการพัฒันาแล้ะเผยแพัร่แนวทางการจดัำสรรการล้ะเล่้น การสำารวจแล้ะการมีีกิจกรรมีทางกาย รวมีถง้การจำากดัำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง

ที�เหมีาะสมีกบัคนทุกวยั ในสภาพัแวดำล้อ้มีข้องเด็ำกอายุติำ�ากว่า 5 ปีแล้ะเยาวชน โดำยมีีความีสอดำคล้อ้งกบัคำาแนะนำาจากคณะกรรมีการยุติิโรค

อว้นในเด็ำก (ECHO) (13)

8. เผยแพัร่แนวทางการดำำาเนินงานแล้ะใหค้วามีช่วยเหลื้อทางเทคนิคติามีที� ไดำร้บัการเรียกรอ้ง เพืั�อช่วยเหลื้อประเทศสมีาชิกในการสรา้งความี

เข้ม้ีแข็้งในการปกครองประเทศแล้ะส่งเสริมีความีร่วมีมืีอระหว่างพัหุภาคี รวมีถง้ปรบัปรุงนโยบายระดำบัประเทศแล้ะแผนปฏิิบติัิการส่งเสริมี

กิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งใหท้นัสมียั

9. สนบัสนุนการสรา้งความีร่วมีมืีอกบัภาคส่วนการกีฬาเพืั�อพัฒันาแล้ะเผยแพัร่แนวทางการดำำาเนินงานใหก้บัประเทศสมีาชิก เพืั�อใหส้ามีารถ

จดัำสรรกิจกรรมีกีฬาสำาหรบัทุกคน กีฬาชุมีชนแล้ะการสนัทนาการที�แอคทีฟไดำอ้ย่างเหมีาะสำาหรบัทุกวยัแล้ะสมีรรถภาพั โดำยเนน้การล้ดำ

ความีไม่ีเท่าเทียมีแล้ะมุ่ีงเป้าไปที�กลุ่้มีคนที�เนือยนิ�งที�พับในประเทศต่ิางๆ

10. พัฒันาแล้ะเผยแพัร่กรอบการติิดำติามีการดำำาเนินงานแล้ะประเมิีนผล้สำาหรบัการวดัำผล้ในระดำบัโล้กแล้ะระดำบัประเทศ แล้ะเผยแพัร่รายงาน

ความีคืบหนา้ข้องการดำำาเนินงานไปสู่เป้าหมีายข้องแผนปฏิิบติัิการการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายภายในปี พั.ศ. 2568 แล้ะ พั.ศ. 2573

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย*

11. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรระบุผูน้ำา หรือ “แชมีป์เปี�ยน” ภายในหน่วยงานข้องตินเองเพืั�อจดัำหาผูแ้ทน เพิั�มีแรงสนบัสนุนแล้ะข้บัเคลื้�อน แล้ะส่ง

เสริมีการระดำมีทรพััยากรเพืั�อใหป้ระเทศแล้ะพืั �นที�ทอ้งถิ�นสามีารถดำำาเนินงานติามีข้อ้ปฏิิบติัิการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมี

เนือยนิ�งไดำ้

12. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรพัฒันาแล้ะสรา้งความีเข้ม้ีแข็้งใหก้บัการทำางานร่วมีกนัระหว่างพัหุภาคีในระดำบัประเทศแล้ะทอ้งถิ�น เพืั�อสนบัสนุนการ

ดำำาเนินนโยบายในชุมีชน โดำยใหค้วามีสำาคญั่กบัการล้งทุนที�ช่วยล้ดำความีเหลื้�อมีล้ำ �า

13. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรสนบัสนุนประเทศแล้ะทอ้งถิ�นในการติิดำติามีการดำำาเนินนโยบายระดำบัประเทศ โดำยใชเ้ครื�องมืีอที�ไดำร้บัการแนะนำา เช่น

 WHO PAT (17) แล้ะ NCD MaP (18) หรือเครื�องมืีอที�คล้า้ยกนั แล้ะดำำาเนินการติรวจสอบรายงานผล้อย่างเป็นกล้าง เพืั�อเสริมีสรา้งความีเข้ม้ี

แข็้งใหร้ะบบผูร้บัผิดำชอบ

14. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรแสดำงความีเป็นผูน้ำาในแผนปฏิิบติัิการข้องประเทศ ดำว้ยการรบันโยบาย ดำำาเนินนโยบาย แล้ะสนบัสนุนนโยบายที�เพิั�มี

กิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง ติ ั�งแต่ิระยะเริ�มีติน้ข้องการมีีนโยบาย
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สรุ�างรุะบบท่�เอื�อต่่อกิารุม่กิิจกิรุรุมทางกิาย (CREATE ACTIVE SYSTEMS)

ข�อปฏิิบัติ่ 4.2

เสำริมัสำร��งระบบขี�อม้ัลและศกัยภ�พขีองประเทศและท�องถิ�น เพ่�อสำนบัสำนุนก�รเฝ้ึ�ระวงัก�รมีักิจักรรมัท�งก�ยทุกประเภทและพฤติุกรรมัเน่อยนิ�งใน
ประช�กรทุกกลุ่มัวยัอย่�งสำมัำ��เสำมัอ และสำนบัสำนุนก�รพฒัน�และทดสำอบเทค์โนโลยีดิจิัทลัใหม่ัๆ เพ่�อสำนบัสำนุนระบบสำำ�รวจัเฝ้ึ�ระวงั รวมัถง่พฒัน�ระบบ
สำำ�รวจัปัจัจัยัท�งด��นสำงัค์มัและวฒันธิรรมั ปัจัจัยัท�งด��นสำภ�พแวดล�อมัที�มีัส่ำวนเกี�ยวขี�องกบัก�รมีักิจักรรมัท�งก�ย และก�รติุดตุ�มัและร�ยง�นก�ร
ดำ�เนินนโยบ�ยขีองพหุภ�คี์ เพ่�อระบุผู้้�รบัผิู้ดชอบและแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นและกำ�หนดนโยบ�ยขี�อเสำนอแนะเชิงปฏิิบติัุสำำ�หรบัประเทศสำมั�ชิก

Enhance data systems and capabilities at the national and, where appropriate, subnational level, to support: regular population 

surveillance of physical activity and sedentary behaviour, across all ages and multiple domains; development and testing of new 

digital technologies to strengthen surveillance systems; development of monitoring systems of wider sociocultural and environmental 

determinants of physical activity; and regular multisectoral monitoring and reporting on policy implementation to ensure accountability 

and inform policy and practice.

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบปรุะเทศสมาชิิกิ 

1. สรา้งความีเข้ม้ีแข็้งในการเฝ้้าระวงัการมีีกิจกรรมีทางกายข้องประชากรโดำยครอบคลุ้มีทุกกลุ่้มีวยัแล้ะกิจกรรมีทางกายทุกประเภท (รวมีถง้ 

การเดิำนทางดำว้ยการเดิำนแล้ะการป่� นจกัรยาน) แล้ะพัฒันารายงานความีคืบหนา้ข้องการดำำาเนินงานไปสู่เป้าหมีายข้องแผนปฏิิบติัิการการส่ง

เสริมีกิจกรรมีทางกายปี พั.ศ. 2568 แล้ะ พั.ศ. 2573 อย่างสมีำ�าเสมีอ

2. สรา้งความีเข้ม้ีแข็้งในการวิเคราะหแ์ล้ะเผยแพัร่ข้อ้มูีล้ที�จำาแนกติามีหมีวดำหมู่ีต่ิางๆ เช่น ที�อยู่อาศยั อายุ เพืั�อเป็นแนวทางในการจดัำล้ำาดำบั

ความีสำาคญั่ข้องแผนปฏิิบติัิการ แล้ะเพืั�อสนบัสนุนการติิดำติามีความีคืบหนา้ในการล้ดำความีเหลื้�อมีล้ำ �าข้องระดำบัการมีีกิจกรรมีทางกาย ซ้ึ่�ง

รวมีถง้ วยั เพัศ แล้ะเศรษฐฐานะ ที�ติ ั�งทางภูมิีศาสติร ์แล้ะประเภทข้องการมีีกิจกรรมีทางกายติามีจุดำประสงคก์ารใชง้าน

3. ผนวกเป้าหมีาย ติวัชี �วดัำ ระดำบัประเทศแล้ะทอ้งถิ�นที�สอดำคล้อ้งกนัเข้า้เป็นส่วนหน้�งข้องการพัฒันากรอบการติิดำติามีประเมิีนผล้โดำยอา้งอิง

จากข้อ้แนะนำาในกรอบการติิดำติามีประเมิีนผล้ข้องแผนปฏิิบติัิการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายระดำบัโล้ก (เสร็จสมีบูรณ์ในปี พั.ศ. 2561) เพืั�อ

ติิดำติามีความีคืบหนา้ข้องการดำำาเนินงานไปสู่เป้าหมีายข้องแผนปฏิิบติัิการการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายปี พั.ศ. 2568 แล้ะ พั.ศ. 2573

4. สนบัสนุนแล้ะสรา้งความีร่วมีมืีอในการพัฒันาแล้ะทดำสอบนวตัิกรรมีแล้ะเทคโนโล้ยีดิำจิทลั้ใหม่ีๆ (รวมีถง้อุปกรณที์�สวมีใส่ไดำ)้ เพืั�อสรา้งความี

เข้ม้ีแข็้งใหก้บัการสำารวจเฝ้้าระวงัการมีีกิจกรรมีทางกายแล้ะพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง รวมีถง้ป่จจยัที�มีีส่วนเกี�ยวข้อ้งข้องทุกวยัแล้ะสมีรรถภาพั 

โดำยเนน้ไปที�ช่องทางการแกป่้ญ่หาที�เป็นไปไดำแ้ล้ะราคาไม่ีแพัง โดำยเฉพัาะอย่างยิ�งในประเทศที�มีีรายไดำน้อ้ย 

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบเล้ขาธิกิารุองค์กิารุอน์ามัยโล้กิ 

5. เสริมีสรา้งความีเข้ม้ีแข็้งแล้ะทกัษะใหก้บัประเทศสมีาชิก ในการสำารวจเฝ้้าระวงัการมีีกิจกรรมีทางกายแล้ะพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งข้องประชากร 

แล้ะป่จจยัที�มีีส่วนเกี�ยวข้อ้งในทุกกลุ่้มีวยั รวมีถง้ป่จจยัที�มีาจากความีติอ้งการการช่วยเหลื้อ ดำา้นการฝึ้กอบรมี แนวทางการปฏิิบติัิ ทรพััยากร

แล้ะความีช่วยเหลื้อทางวชาการ

6. แสดำงความีเป็นผูน้ำาในการติิดำติามีพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งข้องประชากรแล้ะใชห้ล้กัฐานทางวิทยาศาสติรที์�มีีความีทนัสมียัในการพัฒันาแนวทาง

การดำำาเนินงานระดำบัโล้ก แล้ะการพัฒันาเครื�องมืีอสำารวจเฝ้้าระวงัแล้ะวิธีิ์การมีาติรฐานที�เหมีาะสมีกบัความีหล้ากหล้ายข้องประชาชนกลุ่้มี

ย่อย รวมีถง้การรวมีข้อ้มูีล้จากแหล่้งต่ิางๆเข้า้ดำว้ยกนั แล้ะการใชอุ้ปกรณที์�สวมีใส่ไดำใ้นทุกวยั

7. สรา้งความีร่วมีมืีอแล้ะสนบัสนุนการพัฒันาแนวทางการดำำาเนินงานใหม่ีแล้ะวิธีิ์การมีาติรฐานในการติิดำติามีการมีีกิจกรรมีทางกายแล้ะ

พัฤติิกรรมีเนือยนิ�งในเด็ำกอายุติำ�ากว่า 5 ปี แล้ะ 6-10 ปี รวมีถง้ผู ้ใหญ่่อายุมีากกว่าหรือเท่ากบั 65 ปี

8. สนบัสนุนประเทศสมีาชิกใหพ้ัฒันากรอบการติิดำติามีประเมิีนผล้ข้องแผนปฏิิบติัิการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายระดำบัประเทศ เพืั�อใหส้ามีารถ

ติิดำติามีความีคืบหนา้ จดัำล้ำาดำบัความีสำาคญั่แล้ะวางแผนโครงการทั�งในระดำบัประเทศแล้ะทอ้งถิ�นไดำ้
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9. เผยแพัร่รายงานความีคืบหนา้ข้องการดำำาเนินงานไปสู่เป้าหมีายข้องปี พั.ศ. 2568 แล้ะ พั.ศ. 2573 ข้องระดำบัโล้กในรูปแบบต่ิางๆ เช่น การ

รายงานสถานะความีคืบหนา้ในระดำบัโล้ก ปรบัปรุงแล้ะรายงานข้อ้มูีล้การคาดำการณส์ดัำส่วนข้องการมีีพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งข้องปี พั.ศ. 2564 

พั.ศ. 2569 แล้ะปี พั.ศ. 2574 ใหมี้ีความีทนัสมียั  การผนวกข้อ้มูีล้ต่ิางๆเพืั�อติรวจสอบป่จจยัทางดำา้นสงัคมีแล้ะสภาพัแวดำล้อ้มี (เช่น พืั �นที�สี

เขี้ยว คุณภาพัข้องอากาศ แล้ะอตัิราการติายข้องผูเ้ดิำนเทา้แล้ะผูใ้ชจ้กัรยาน) โดำยใชแ้หล่้งข้อ้มูีล้ในระดำบัประเทศแล้ะระหว่างประเทศ รวมีถง้

เก็บข้อ้มูีล้แล้ะรายงานความีคืบหนา้ในการดำำาเนินนโยบายข้องประเทศจากแหล่้งสำารวจข้อ้มูีล้ที�เกี�ยวข้อ้ง (เช่น WHO NCD Country Capacity 

Survey [CCS],การสำารวจเฝ้้าระวงั NCD STEPWise [STEPS] แล้ะการสำารวจ Global School Health Policy Survey [G-SHPS])

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย*

10. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรสนบัสนุนการพัฒันาแล้ะการดำำาเนินงานติามีกรอบการติิดำติามีประเมิีนผล้ข้องการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายในระดำบั

ประเทศแล้ะทอ้งถิ�น แล้ะควรสนบัสนุนการเผยแพัร่รายงานความีคืบหนา้ข้องการดำำาเนินงานไปสู่เป้าหมีายข้องแผนปฏิิบติัิการการส่งเสริมี

กิจกรรมีทางกายปี พั.ศ. 2568 แล้ะ พั.ศ. 2573 รวมีถง้ความีคืบหนา้ในการล้ดำความีเหลื้�อมีล้ำ �า

11. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรสนบัสนุนใหร้ะบบข้อ้มูีล้แล้ะระบบการสำารวจในระดำบัประเทศแล้ะทอ้งถิ�นมีีความีสอดำคล้อ้งกนัมีากข้้ �น รวมีถง้สนบัสนุน

การรายงานแล้ะการระบุผูร้บัผิดำชอบในทุกภาคส่วนอย่างสมีำ�าเสมีอ

12. หน่วยงานพัฒันางานวิจยัแล้ะนกัวิจยั ควรสนบัสนุนงานวิจยัที�ทำาการสำารวจการมีีกิจกรรมีทางกายในทุกกลุ่้มีวยัแล้ะสมีรรถภาพั รวมีถง้

สนบัสนุนการทดำสอบเทคโนโล้ยีใหม่ีๆ อุปกรณเ์สริมีที�สวมีใส่ไดำ ้แล้ะวิธีิ์การนำาข้อ้มูีล้จากแหล่้งต่ิางๆมีาเชื�อมีโยงกนัเพืั�อใหเ้กิดำเป็นภาพัรวมี

 * อาทิเช่น องคก์รไม่ีแสวงหาผล้กำาไร (Non Governmental Organizations, NGOs) องคก์รภาคประชาสงัคมี ชุมีชนวิชาการแล้ะการวิจยั ผูใ้หทุ้น องคก์รเพืั�อการพัฒันาระดำบัภูมิีภาคแล้ะระหว่างประเทศ เมืีอง

  แล้ะเทศบาล้ ภาคเอกชน
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สรุ�างรุะบบท่�เอื�อต่่อกิารุม่กิิจกิรุรุมทางกิาย (CREATE ACTIVE SYSTEMS)

ข�อปฏิิบัติ่ 4.3

เพิ�มัศกัยภ�พด��นก�รประเมิันผู้ลให�กบัหน่วยง�นวิจัยัระดบัประเทศและสำถ�บนัวิจัยั รวมัถง่กระตุุ�นให�มีัก�รประยุกตุใ์ช�เทค์โนโลยีดิจิัทลัและนวตัุกรรมั 
เพ่�อเร่งก�รพฒัน�และก�รดำ�เนินนโยบ�ยที�มีัประสิำทธิิภ�พในก�รเพิ�มักิจักรรมัท�งก�ยและลดพฤติุกรรมัเน่อยนิ�ง

Strengthen the national and institutional research and evaluation capacity and stimulate the application of digital technologies and 

innovation to accelerate the development and implementation of effective policy solutions aimed at increasing physical activity and 

reducing sedentary behaviour.

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบปรุะเทศสมาชิิกิ 

1. เสริมีสรา้งการสนบัสนุนเงินทุนวิจยัจากภาครฐัแล้ะเอกชน ใหมี้ีงานวิจยัส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งที�ใหค้วามีสำาคญั่

กบัการสรา้งหล้กัฐานเชิงประจกัษแ์ล้ะสรา้งแนวทางในการข้ยายผล้นโยบายระดำบัประเทศแล้ะทอ้งถิ�น รวมีถง้จดัำล้ำาดำบัความีสำาคญั่ข้องงาน

วิจยั

2. เผยแพัร่ล้ำาดำบัความีสำาคญั่ข้องงานวิจยัดำา้นการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งข้องประเทศ เพืั�อส่งเสริมีหล้กัฐานเชิง

ประจกัษ ์แนวทางการวางแผนระดำบัประเทศ แล้ะการดำำาเนินงานติามีข้อ้ปฏิิบติัินโยบาย

3. ส่งเสริมีแล้ะสรา้งความีร่วมีมืีอกบัหน่วยงานวิจยัแล้ะหน่วยงานมีหาวิทยาล้ยั เพืั�อใหมี้ีการประเมิีนผล้โครงการระดำบัประเทศแล้ะทอ้งถิ�นใน

ระดำบัที�เหมีาะสมี รวมีถง้เผยแพัร่ผล้การประเมิีนเพืั�อเสริมีสรา้งฐานความีรูใ้นระดำบัประเทศ ระดำบัภูมิีภาค แล้ะระดำบัโล้ก อีกทั�งยงัเพืั�อเสริมี

สรา้งแนวทางการวางแผนในอนาคติ

4. หน่วยงานต่ิางๆภายใติร้ฐับาล้ทั�งหมีดำควรส่งเสริมีวฒันธิ์รรมีในการสรา้งนวตัิกรรมี การประเมิีนผล้ แล้ะการแล้กเปลี้�ยนความีรู ้เพืั�อใหง้าน

วิจยัแล้ะหล้กัฐานเชิงประจกัษด์ำา้นการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งถูกเผยแพัร่ในวงกวา้ง แล้ะเพืั�อใหส้ามีารถสรา้ง

ความีกา้วหนา้ในการดำำาเนินนโยบายระดำบัโล้ก ระดำบัภูมิีภาค ระดำบัประเทศ แล้ะระดำบัทอ้งถิ�นไดำ ้นอกจากนี�ยงัเพืั�อใหส้ามีารถใชท้รพััยากร

ที�จำากดัำไดำอ้ย่างมีีประสิทธิิ์ภาพั

5. ทำางานร่วมีกนักบัศูนยส์รา้งความีร่วมีมืีอข้ององคก์ารอนามียัโล้ก (WHO Collaborating Centres) หน่วยงานมีหาวิทยาล้ยั หน่วยงานวิจยั แล้ะ

หน่วยงานพันัธิ์มิีติรอื�นๆ เพืั�อเสริมีสรา้งการถ่ายทอดำความีรูแ้ล้ะศกัยภาพัข้ององคก์รในการทำางานวิจยัแล้ะประเมิีนผล้โครงการส่งเสริมี

กิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบเล้ขาธิกิารุองค์กิารุอน์ามัยโล้กิ 

6. สรา้งความีร่วมีมืีอกบัองคก์ารสหประชาชาติิ (UN) หน่วยงานสรา้งการพัฒันาระหว่างประเทศ หน่วยงานระหว่างรฐับาล้ แหล่้งทุน แล้ะอื�นๆ 

เพืั�อระดำมีทรพััยากรในการสนบัสนุนศกัยภาพัในการทำาวิจยัดำา้นการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง ในทุกภูมิีภาค โดำย

เฉพัาะในกลุ่้มีประเทศที�มีีรายไดำน้อ้ย

7. สรา้งความีเข้ม้ีแข็้งใหก้บัเครือข่้ายข้องศูนยส์รา้งความีร่วมีมืีอข้ององคก์ารอนามียัโล้ก (WHO Collaborating Centres) หน่วยงานมีหาวิทยาล้ยั 

แล้ะหน่วยงานวิจยั เพืั�อสรา้งศกัยภาพัการทำางานวิจยัแล้ะการประเมิีนผล้นโยบายแล้ะการดำำาเนินงานดำา้นการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะ

ล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง โดำยเฉพัาะในกลุ่้มีประเทศที�มีีรายไดำน้อ้ย

8. สนบัสนุนแล้ะส่งเสริมีการเผยแพัร่ความีรูด้ำา้นการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง ในการประชุมีต่ิางๆในระดำบัประเทศ 

ระดำบัภูมิีภาค แล้ะระดำบัโล้ก หรือวิธีิ์อื�นๆที�ใกล้เ้คียง
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ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย*

9. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรระดำมีแหล่้งทุนเพืั�อสนบัสนุนการสรา้งงานวิจยัแล้ะนวตัิกรรมีดำา้นการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือย

นิ�ง ในหน่วยงานดำา้นสุข้ภาพัแล้ะหน่วยงานที�เกี�ยวข้อ้ง โดำยเฉพัาะอย่างยิ�งในดำา้นการประเมิีนนโยบาย มีาติรการข้นาดำใหญ่่ การประเมิีนทาง

ดำา้นเศรษฐศาสติร ์นวตัิกรรมีทางการเงิน แล้ะวิธีิ์การในการแกป่้ญ่หาความีเหลื้�อมีล้ำ �าที�มีีประสิทธิิ์ภาพั

10. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรสนบัสนุนรฐับาล้ระดำบัประเทศแล้ะทอ้งถิ�นในการพัฒันาแล้ะดำำาเนินงานติามีกรอบการติิดำติามีประเมิีนผล้ แล้ะสนบัสนุน

การประเมิีนผล้ข้องนโยบายแล้ะโครงการอย่างเหมีาะสมี รวมีถง้ผล้กระทบต่ิอความีเท่าเทียมี เพืั�อเป็นแนวทางในการวางแผนระดำบัประเทศ

แล้ะทอ้งถิ�น

11. แหล่้งทุนแล้ะนกัวิจยัควรสนบัสนุนแล้ะร่วมีมืีอกบัผูก้ำาหนดำนโยบาย ในการจดัำล้ำาดำบัความีสำาคญั่ข้องจุดำประสงคง์านวิจยัดำา้นการส่งเสริมี

กิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง เพืั�อเป็นแนวทางในการพัฒันานโยบาย

12. แหล่้งทุนแล้ะนกัวิจยัควรสนบัสนุนงานวิจยัที�ประเมิีนผล้การประยุกติ ์ใชน้วตัิกรรมีแล้ะเทคโนโล้ยีในการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำ

พัฤติิกรรมีเนือยนิ�งในกลุ่้มีประชากรที�หล้ากหล้าย ในพืั �นที�แล้ะบริบทต่ิางๆ โดำยเฉพัาะอย่างยิ�งในประเทศที�มีีรายไดำน้อ้ย

13. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรสนบัสนุนแล้ะเร่งใหเ้กิดำการแล้กเปลี้�ยนความีรูด้ำา้นการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง ในการ

ประชุมีระดำบัประเทศ ระดำบัภูมิีภาค แล้ะระดำบัโล้ก แล้ะใชก้ล้ยุทธิ์น์วตัิกรรมีการสื�อสารแล้ะเทคโนโล้ยีเสมืีอนจริงในการสนบัสนุนการมีีส่วน

ร่วมีจากพืั �นที�ห่างไกล้ โดำยเฉพัาะในกลุ่้มีประเทศที�มีีรายไดำน้อ้ย

14. แหล่้งทุนแล้ะนกัวิจยัควรสรา้งความีร่วมีมืีอในการพัฒันาแล้ะถ่ายทอดำศกัยภาพัการทำางานวิจยัทั�วทุกภูมิีภาค โดำยเฉพัาะในกลุ่้มีประเทศที�

มีีรายไดำน้อ้ย เช่น ผ่านโครงการ  North–South and South–South joint research collaborations แล้ะระหว่างประเทศที�มีีเศรษฐฐานะแล้ะ

วฒันธิ์รรมีใกล้เ้คียงกนั

 * อาทิเช่น องคก์รไม่ีแสวงหาผล้กำาไร (Non Governmental Organizations, NGOs) องคก์รภาคประชาสงัคมี ชุมีชนวิชาการแล้ะการวิจยั ผูใ้หทุ้น องคก์รเพืั�อการพัฒันาระดำบัภูมิีภาคแล้ะระหว่างประเทศ เมืีอง

  แล้ะเทศบาล้ ภาคเอกชน
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สรุ�างรุะบบท่�เอื�อต่่อกิารุม่กิิจกิรุรุมทางกิาย (CREATE ACTIVE SYSTEMS)

ข�อปฏิิบัติ่ 4.4

ยกระดบัก�รสำนบัสำนุนก�รเพิ�มัค์ว�มัตุระหนกั ค์ว�มัร้� และค์ว�มัมีัส่ำวนร่วมัในก�รปฏิิบติัุง�นร่วมักนัในระดบัโลก ระดบัภ้มิัภ�ค์และระดบัประเทศ โดย
มุ่ังเป้�ไปที�ผู้้ �รบัสำ�รที�เกี�ยวขี�อง รวมัถง่ผู้้�นำ�ระดบัส้ำง ผู้้�กำ�หนดนโยบ�ยในภ�ค์ส่ำวนตุ่�งๆ ส่ำ�อสำ�รมัวลชน ภ�ค์ส่ำวนเอกชน ผู้้�นำ�จังัหวดัและชุมัชน และ
ชุมัชนขีน�ดใหญ่่

Escalate advocacy efforts to increase awareness and knowledge of, and engagement in, joint action at the global, regional and national 

levels, targeting key audiences, including, but not limited to, high-level leaders, policy-makers across multiple sectors, the media, the 

private sector, city and community leaders, and the wider community.

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบปรุะเทศสมาชิิกิ 

1. สนบัสนุนการพัฒันาเครือข่้ายระดำบัประเทศแล้ะทอ้งถิ�นเพืั�อส่งเสริมีการทำางานดำว้ยการสรา้งความีร่วมีมืีอ เพืั�อที�จะส่งเสริมีใหป้ระชาชนแล้ะ

ชุมีชนมีีส่วนร่วมีกบัการสรา้งบรรทดัำฐานสงัคมีที� ไม่ีเนือยนิ�ง (Active society)

2. ส่งเสริมีการสรา้งความีร่วมีมืีอกบัหน่วยงานภาคประชาสงัคมี หน่วยงานชุมีชนแล้ะรากหญ่า้ สื�อสารมีวล้ชน แล้ะภาคส่วนเอกชน เพืั�อที�จะ

เพิั�มีความีติระหนกัแล้ะสรา้งความีมีีส่วนร่วมีในการดำำาเนินงานติามีข้อ้ปฏิิบติัินโยบายเพืั�อส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือย

นิ�ง

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบเล้ขาธิกิารุองค์กิารุอน์ามัยโล้กิ 

3. สนบัสนุนการระดำมีทรพััยากรแล้ะการสรา้งความีร่วมีมืีอในการดำำาเนินงานติามีข้อ้แนะนำาข้องคณะกรรมีการยุติิโรคอว้นในเด็ำก Ending 

Childhood Obesity Commission (ECHO) (13) ข้อ้ติกล้งแผนปฏิิบติัิการคาซึ่าน (Kazan Action Plan) (11) วาระการพัฒันาเมืีองใหม่ี (the 

New Urban Agenda) (4) ระบบข้นส่งอย่างยั�งยืน (Sustainable transport (19) แล้ะเป้าหมีายการพัฒันาที�ย ั�งยืน (SDGs).

4. สนบัสนุน ส่งเสริมีแล้ะสรา้งความีร่วมีมืีอในระดำบัสูงเพืั�อใหป้ระเทศสมีาชิกสามีารถการดำำาเนินงานติามีข้อ้ปฏิิบติัิที�แนะนำา แล้ะการรวมีกรณี

ศก้ษาเกี�ยวกบัผล้ทางดำา้นเศรษฐกิจข้องการล้งทุนในการป้องกนัแล้ะควบคุมีโรคไม่ีติิดำต่ิอเรื �อรงั ไวใ้นการประเมิีนระดำบัประเทศแล้ะในการ

วางแผนการพัฒันาแล้ะแผนการไปสู่เป้าหมีายการพัฒันาที�ย ั�งยืนข้องประเทศ (SGDs)

5. สรา้งพันัธิ์มิีติรที�เสริมีประสิทธิิ์ภาพัในการดำำาเนินงานแล้ะเครือข่้ายในระดำบัโล้ก ระดำบัภูมิีภาคแล้ะระดำบัประเทศ เพืั�อสนบัสนุนการระดำมี

ทรพััยากร การพัฒันานโยบาย แล้ะการดำำาเนินงานระดำบัประเทศในการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�งในภาคส่วนต่ิางๆ

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย*

6. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรเผยแพัร่หล้กัฐานเชิงประจกัษที์�แสดำงความีจำาเป็นในการเร่งแล้ะเพิั�มีการล้งทุนเพืั�อส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำ

พัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง โดำยใหค้วามีสำาคญั่กบัการดำำาเนินงานที�ช่วยล้ดำความีเหลื้�อมีล้ำ �าในการเข้า้ถง้แล้ะการไดำร้บัโอกาสดำว้ยการใชข้้อ้โติแ้ยง้ทาง

ดำา้นสิทธิิ์

7. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรสนบัสนุนการเสริมีสรา้งความีเข้า้ใจเกี�ยวกบัความีเชื�อมีโยงข้องนโยบายกบัการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกาย ในมุีมีมีอง

ข้องผูส้นบัสนุนโดำยติรงแล้ะผูส้นบัสนุนในการดำำาเนินงานสู่เป้าหมีายการพัฒันาอย่างยั�งยืน (SDGs) แล้ะผูส้นบัสนุนการใหค้วามีสำาคญั่กบั

เศรษฐกิจแล้ะการพัฒันาข้องประเทศ
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 * อาทิเช่น องคก์รไม่ีแสวงหาผล้กำาไร (Non Governmental Organizations, NGOs) องคก์รภาคประชาสงัคมี ชุมีชนวิชาการแล้ะการวิจยั ผูใ้หทุ้น องคก์รเพืั�อการพัฒันาระดำบัภูมิีภาคแล้ะระหว่างประเทศ เมืีอง

  แล้ะเทศบาล้ ภาคเอกชน

8. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรสนบัสนุนการพัฒันาทกัษะ ความีสามีารถแล้ะศกัยภาพัในการข้บัเคลื้�อนดำว้ยการฝึ้กอบรมีในภาคส่วนต่ิางๆ แล้ะใน

ระดำบัประเทศแล้ะระดำบัโล้ก แล้ะสนบัสนุนการพัฒันาแนวทางการดำำาเนินงาน เครื�องมืีอ แล้ะส่งเสริมีความีช่วยเหลื้อทางดำา้นเทคนิคในดำา้น

ยุทธิ์ศาสติรก์ารข้บัเคลื้�อนการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายแล้ะล้ดำพัฤติิกรรมีเนือยนิ�ง
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ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบปรุะเทศสมาชิิกิ 

1. จดัำสรรงบประมีาณระยะยาวสำาหรบัการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกาย (รวมีถง้การคมีนาคมีภายในประเทศที�ย ั�งยืน) โดำยพิัจารณาความีเหมีาะ

สมีจากเป้าหมีายข้องประเทศแล้ะการจดัำล้ำาดำบัความีสำาคญั่ข้องยุทธิ์ศาสติรแ์ล้ะแผนปฏิิบติัิการระดำบัชาติิ

2. สรา้งความีร่วมีมืีอกบักระทรวงต่ิางๆเพืั�อพัฒันากล้ไกทางการเงินในการสนบัสนุนการดำำาเนินงานร่วมีกบัพัหุภาคี แล้ะสรา้งแนวทางการ

ดำำาเนินนโยบายส่งเสริมีกิจกรรมีทางกาย เช่น การกำาหนดำสดัำส่วนงบประมีาณสำาหรบัโครงสรา้งเครือข่้ายเสน้ทางเดิำนแล้ะป่� นจกัรยานจาก

งบประมีาณคมีนาคมีรายปี การกำาหนดำสดัำส่วนงบประมีาณเพืั�อส่งเสริมีการเข้า้ร่วมีกิจกรรมีกีฬาใหก้บัชุมีชนแล้ะกลุ่้มีรากหญ่า้จากงบ

ประมีาณการกีฬารายปีข้องประเทศ การใหเ้งินทุนสนบัสนุนในกิจกรรมีฉล้ากกินแบ่งส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายระดำบัประเทศ แล้ะการใช ้

“social impact bonds”1 หรือการล้งทุนข้องภาคเอกชนในพันัธิ์บตัิร เพืั�อนำารายไดำ้ไปใช้ในกิจกรรมีพัฒันาสงัคมี

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบเล้ขาธิกิารุองค์กิารุอน์ามัยโล้กิ 

3. สนบัสนุนการพัฒันาศกัยภาพัแล้ะข้ั�นติอนมีาติรฐานในการส่งเสริมีหล้กัฐานเชิงประจกัษ ์ แล้ะสนบัสนุนการเผยแพัร่ติวัอย่างการวิเคราะห์

เชิงเศรษฐศาสติร ์ เช่น การคำานวณอตัิราส่วนผล้ติอบแทนจากการล้งทุน (Return on investment) ข้องแนวปฏิิบติัิที�แนะนำาในแผนปฏิิบติัิ

การนี� ในประเทศแล้ะบริบทต่ิางๆ

4. จดัำประชุมีหรือมีีส่วนร่วมีในกระบวนการแสดำงความีคิดำเห็นในระดำบัประเทศแล้ะภูมิีภาคเรื�องกล้ไกทางการเงินที�เหมีาะสมีกบัการดำำาเนินงาน

ติามีข้อ้ปฏิิบติัินโยบายที�แนะนำาในแผนปฏิิบติัิการฉบบันี�ในระดำบัประเทศแล้ะทอ้งถิ�น ซ้ึ่�งสอดำคล้อ้งกบัแผนยุทธิ์ศาสติร ์ในการใชน้โยบาย

ดำา้นการเงินเพืั�อสุข้ภาพัข้ององคก์ารอนามียัโล้ก2

ข�อเสน์อแน์ะเชิิงปฏิิบัติ่สำาหรัุบผู้้�ม่ส่วิน์ได�ส่วิน์เส่ย*

5. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรสนบัสนุนใหเ้กิดำการเพิั�มีการล้งทุนเพืั�อส่งเสริมีกิจกรรมีทางกาย โดำยอา้งอิงจากความีหนกัแน่นข้องหล้กัฐานเชิง

ประจกัษด์ำา้นประโยชนต่์ิอสุข้ภาพั ดำา้นประโยชนร่์วมีอื�นๆ แล้ะความีน่าจะเป็นในการไดำร้บัผล้ติอบแทนจากการล้งทุน

6. ผูมี้ีส่วนไดำส่้วนเสียควรสนบัสนุนการระดำมีทรพััยากรเพืั�อเพิั�มีการล้งทุนในการทำางานวิจยั สรา้งนวตัิกรรมีแล้ะหล้กัฐานเชิงประจกัษ์ในสภาพั

แวดำล้อ้มีต่ิางๆ ที�สามีารถสนบัสนุนการสรา้งนโยบาย โครงการแล้ะแนวทางการดำำาเนินงานจากหล้กัฐานเชิงประจกัษ์ไดำโ้ดำยติรง โดำยเฉพัาะ

อย่างยิ�งกลุ่้มีประเทศที�มีีรายไดำน้อ้ย

สรุ�างรุะบบท่�เอื�อต่่อกิารุม่กิิจกิรุรุมทางกิาย (CREATE ACTIVE SYSTEMS)

ข�อปฏิิบัติ่ 4.5

เสำริมัค์ว�มัเขี�มัแข็ีงให�กลไกท�งก�รเงินเพ่�อส่ำงเสำริมัก�รดำ�เนินง�นที�ย ั�งย่นในระดบัประเทศและท�องถิ�น  รวมัถง่ก�รพฒัน�ระบบที�เอ่ �อตุ่อก�รพฒัน�
และดำ�เนินนโยบ�ยส่ำงเสำริมักิจักรรมัท�งก�ยและลดพฤติุกรรมัเน่อยนิ�ง

Strengthen financing mechanisms to secure sustained implementation of national and subnational action and the development of the 

enabling systems that support the development and implementation of policies aimed at increasing physical activity and reducing 

sedentary behaviour.



100

 * อาทิเช่น องคก์รไม่ีแสวงหาผล้กำาไร (Non Governmental Organizations, NGOs) องคก์รภาคประชาสงัคมี ชุมีชนวิชาการแล้ะการวิจยั ผูใ้หทุ้น องคก์รเพืั�อการพัฒันาระดำบัภูมิีภาคแล้ะระหว่างประเทศ เมืีอง

  แล้ะเทศบาล้ ภาคเอกชน

1 “social impact bonds” คือวิธีิ์การใหม่ีในการสนบัสนุนเงินทุนใหก้บัการบริการสงัคมีแล้ะโครงการส่งเสริมีสุข้ภาพั โดำยนกัล้งทุนกลุ่้มีต่ิาง  ๆไดำมี้ีการล้งเงินทุนก่อนเริ�มีโครงการ

2  องคก์ารอนามียัโล้กไดำจ้ดัำการประชุมีผูเ้ชี�ยวชาญ่ระดำบัโล้กในเรื�องข้องการใชน้โยบายทางการเงินสำาหรบัการส่งเสริมีสุข้ภาพั ที� เจนีวา วนัที� 4-5 ธิ์นัวาคมี พั.ศ. 2561 รายงานการประชุมี “Strategy meeting  

     on the use of fiscal policies for public health” สามีารถดำาวน์โหล้ดำไดำที้�เว็บไซึ่ติ ์WHO Health Systems and financing ติั�งแต่ิกล้างปี พั.ศ.2561 เป็นติน้ไป

7. นกัวิจยัควรสรา้งความีร่วมีมืีอกบัรฐับาล้เพืั�อดำำาเนินการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบเครื�องมืีอทางการเงินต่ิางๆที�เหมีาะสำาหรบัการสนบัสนุนการ

ดำำาเนินงานติามีข้อ้ปฏิิบติัิการส่งเสริมีกิจกรรมีทางกายระดำบัประเทศ รวมีถง้การสนบัสนุนดำว้ยการเชื�อมีโยงกล้ไกทางการเงินเข้า้กบัหล้กั

ประกนัสุข้ภาพัถว้นหนา้แล้ะการใช ้“social impact bonds”1
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คน์ท่�
ไม่เนื์อยนิ์�ง

ค์นหร่อกลุ่มัค์นที�ผู้สำ�นก�รมีักิจักรรมัท�งก�ยเขี��กบัก�รใช�ชีวิตุประจัำ�วนั จุัดประสำงค์ข์ีองก�รใช�ชีวิตุแบบ
แอค์ทีฟิค่์อเพ่�อให�อย่�งน�อยสำ�มั�รถบรรลุเป้�ขีั�นตุำ��ตุ�มัขี�อแนะนำ�ระดบัโลกขีองก�รมีักิจักรรมัท�งก�ยผู่้�น
ร้ปแบบตุ่�งๆ เช่น ก�รเดิน ก�รปั� นจักัรย�น ก�รเล่น ก�รทำ�สำวนและกิจักรรมัอ่�นๆที�ใช�กิจักรรมัท�งก�ย

กิารุเล่้น์อย่าง
แอคท่ฟ

ก�รเล่นอย่�งแอค์ทีฟิในกลุ่มัเด็กนั�นค่์อก�รที�มีัก�รใช�กล��มัเน่�อมัดัเล็กหร่อก�รเค์ล่�อนไหวทั�งร่�งก�ยซ่�งเด็กเล็ก
มีัก�รใช�พลงัง�นอย่�งมีัอิสำระเพ่�อค์ว�มัสำนุกและก�รแสำดงออกอย่�งไร�ขีอบเขีตุ

กิารุพัักิผู่้อน์อย่าง
แอคท่ฟ

กิจักรรมัก�รพกัผู่้อนนอกบ��นที�ถ่อว่�เป็นกิจักรรมัท�งก�ยค่์อก�รเดิน ก�รเล่นกีฬ� ก�รเล่น ก�รเตุ�น กิจักรรมั
เหล่�นี�มักัจัะเกิดในพ่ �นที�สำ�ธิ�รณะ

กิารุขับเคลื้�อน์ ก�รผู้สำมัผู้สำ�นระหว่�งก�รปฏิิบติัุขีองระดบับุค์ค์ลและสำงัค์มัที�ออกแบบมั�เพ่�อให� ได�ค์ว�มัมุ่ังมัั�นท�งก�รเม่ัอง
ก�รสำนบัสำนุนท�งนโยบ�ย ก�รยอมัรบัจั�กสำงัค์มั และก�รสำนบัสำนุนระบบสำำ�หรบัเป้�หมั�ยด��นสุำขีภ�พเฉพ�ะ
หร่อโค์รงก�ร

เมืองแล้ะชุิมชิน์
เป็น์มิต่รุกัิบ
ผู้้�ส้งวัิย

เม่ัองหร่อชุมัชนทีส่ำงเสำริมัและอุ�มัช้แนวคิ์ด “ก�รส้ำงวยัอย่�งมีัสุำขีภ�วะและแอค์ทีฟิ”

สภาพัแวิดล้�อม 
เป็น์มิต่รุกัิบผู้้�
ส้งวัิย

สำภ�พแวดล�อมั (เช่น บ��นหร่อชุมัชน) ที�สำนบัสำนุนก�รส้ำงวยัอย่�งมีัสุำขีภ�วะและแอค์ทีฟิด�วยก�รค์งค์ว�มัสำ�มั�รถ
ในทุกช่วงวยัและสำนบัสำนุนก�รทำ�ง�นขีองร่�งก�ยที�ดีกว่�ค์นในวยัเดียวกนั

ควิามหล้ากิหล้าย
ทางช่ิวิภาพั

พ่ชพรรณที�หล�กหล�ยและสำตัุวใ์นที�อย่้อ�ศยัเฉพ�ะหร่อในระบบนิเวศนเ์ฉพ�ะ ซ่�งถ่อว่�เป็นภ�วะที�สำำ�ค์ญั่

พืั�น์ท่�ส่ฟ้า พ่ �นที�ใกล�แม่ันำ �� ลำ�ธิ�ร หร่อมัห�สำมุัทร

กิารุให�คำา
ปรุ้กิษาสั�น์ๆ

ก�รปฏิิสำมััพนัธิที์�เปิดโอก�สำให�อีกบุค์ค์ลได�ค์�นพบวิธีิก�รใช�ชีวิตุที�สำร��งค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดีกว่� ปกติุแล�วมักัจัะเป็น
แบบตุวัตุ่อตุวักบัผู้้�ให�ค์ำ�ปรก่ษ�ม่ัออ�ชีพ

กิารุปล่้อยก๊ิาซ
คาร์ุบอน์

ก�รที�ก�๊ซค์�รบ์อนไดออกไซด ์(CO2) และก�๊ซเร่อนกระจักอ่�นๆ ถ้กปล่อยมั�ในอ�ก�ศในพ่ �นที�เฉพ�ะและในช่วง
เวล�เฉพ�ะ.

แชิมเป้� ยน์ของ
กิารุเปล่้�ยน์แปล้ง

บุค์ค์ลหร่อกลุ่มัค์นที�เป็นตุวัอย่�งที�ดีและสำ�มั�รถสำร��งแรงบนัด�ลใจัและโน�มัน��วผู้้�อ่�น เพ่�อ
ผู้สำมัผู้สำ�นก�รมีักิจักรรมัท�งก�ยเขี��กบัชีวิตุประจัำ�วนัในระดบัโลก ภ้มิัภ�ค์ ประเทศ และท�องถิ�น

สถาน์ท่�ด้แล้เด็กิ สำถ�นที�ที�ใช�ในก�รด้แลเด็กในขีณะที�ผู้้ �ปกค์รองไปทำ�ง�น (เช่น เนอสำเซอรี� หร่อบ��นที�รบัด้แลเด็ก)

อภิธานำศััพท์ั
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หน่์วิยงาน์
ปรุะชิาสังคม

หน่วยง�นที�ไม่ัเกี�ยวกบัก�รตุล�ดและไม่ัขี่ �นกบัประเทศ โดยที�ผู้้ �ค์นมีัก�รบริห�รจัดัก�รกนัเองเพ่�อที�จัะบรรลุเป้�
หมั�ยร่วมัในกลุ่มัสำ�ธิ�รณะ เช่น กลุ่มัสิำ�งแวดล�อมั สำมั�ค์มัสิำทธิิสำตุรี สำหภ�พแรงง�น และหน่วยง�นไม่ัแสำวงห�
ผู้ลกำ�ไร (NGOs)

ควิามเท่าเท่ยม ค์ว�มัเที�ยงตุรง ผู้้�ค์นตุ�องก�รแนวท�งในก�รจัดัสำรรโอก�สำเพ่�อค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดี ทุกค์นมีัโอก�สำเท่�กนัในก�รส่ำง
เสำริมัและค์งสำถ�นะท�งสุำขีภ�พผู่้�นก�รเขี��ถง่ทรพัย�กรท�งด��นสุำขีภ�พที�เท่�เทียมั

กิารุออกิ
กิำาลั้งกิาย

เป็นชนิดย่อยขีองก�รมีักิจักรรมัท�งก�ยที�มีัก�รว�งแผู้น มีัโค์รงสำร��ง มีัก�รทำ�ซำ �� และมีัจุัดประสำงค์ ์เพ่�อก�รส่ำง
เสำริมัและค์งสำภ�พค์ว�มัสำมับ้รณข์ีองร่�งก�ย “ก�รออกกำ�ลงัก�ย” และ“ก�รออกกำ�ลงัก�ยเทรนนิ�ง” มักัใช�แทน
กนัอย่้บ่อยค์รั�ง และหมั�ยถง่กิจักรรมัท�งก�ยที�กระทำ�ในช่วงเวล�พกัด�วยจุัดประสำงค์ใ์นก�รส่ำงเสำริมัและค์งสำภ�พ
ค์ว�มัสำมับ้รณข์ีองร่�งก�ย

ควิามสมบ้รุณ์์ของ
รุ่างกิาย

ค์ว�มัสำ�มั�รถในก�รทำ�กิจักรรมัประจัำ�วนัได�ด�วยค์ว�มัแข็ีงขีนัและค์ว�มัตุ่�นตุวัโดยไม่ัมีัค์ว�มัอ่อนแรงและด�วย
พลงัง�นที�เพียงพอ และสำ�มั�รถสำนุกกบัเวล�ว่�งได�และตุอบสำนองตุ่อเหตุุก�รณฉุ์กเฉินได� ค์ว�มัสำมับ้รณข์ีอง
ร่�งก�ยมีัส่ำวนประกอบมั�กมั�ย ได�แก่  ค์ว�มัอดทนขีองระบบไหลเวียนเล่อด ค์ว�มัอดทนขีองกล��มัเน่�อโค์รงร่�ง
ค์ว�มัแข็ีงแรงขีองกล��มัเน่�อโค์รงร่�ง พลงัขีองกล��มัเน่�อโค์รงร่�ง ค์ว�มัย่ดหยุ่น ค์ว�มัสำมัดุล ค์ว�มัเร็วขีองก�ร
เค์ล่�อนไหว เวล�ในก�รตุอบสำนอง และองค์ป์ระกอบในร่�งก�ย

ทักิษะกิารุ
เคลื้�อน์ไหวิ
พืั�น์ฐาน์

ร้ปแบบก�รเค์ล่�อนไหวที�เกี�ยวเน่�องกบัส่ำวนขีองร่�งก�ยที�ใช�ในทกัษะที�ซบัซ�อนในกิจักรรมัท�งก�ยและก�รเล่นกีฬ�

ก่ิฬาพืั�น์ถิ�น์ กิจักรรมัท�งก�ยที�ใช�ในก�รผู่้อนค์ล�ย ทั�งที�จัดัและไม่ัได�จัดัอย่�งเป็นท�งก�ร โดยมีัก�รฝึึกฝึนอย่�งสำมัำ��เสำมัอใน
ระดบัที� ไม่ัใช่ม่ัออ�ชีพ โดยมีัจุัดประสำงค์เ์พ่�อสุำขีภ�พ ก�รศก่ษ� หร่อสำงัค์มั

ทุกิน์โยบายห่วิงใย
สุขภาพั

นโยบ�ยสำ�ธิ�รณะในภ�ค์ส่ำวนตุ่�งๆที�พิจั�รณ�ผู้ลตุ่อสุำขีภ�พอย่�งเป็นระบบ โดยมีัก�รห�จุัดเช่�อมั หลีกเลี�ยงผู้ล
กระทบที�เป็นอนัตุร�ยตุ่อสุำขีภ�พเพ่�อที�จัะส่ำงเสำริมัสุำขีภ�พประช�ชนและค์ว�มัเท่�เทียมัท�งด��นสุำขีภ�พ

ควิามเหลื้�อมล้ำ�า 
ด�าน์สุขภาพั

ค์ว�มัไม่ัเสำมัอภ�ค์ด��นสุำขีภ�พค่์อค์ว�มัแตุกตุ่�งขีองสำถ�นะท�งด��นสุำขีภ�พหร่อค์ว�มัตุ่�งขีองก�รกระจั�ยขีอง
ปัจัจั�ยกำ�หนดสุำขีภ�พระหว่�งกลุ่มัประช�กรที�แตุกตุ่�งกนั เช่น ค์ว�มัแตุกตุ่�งในก�รเค์ล่�อนตุวัระหว่�งผู้้�ส้ำงวยัและ
เด็ก หร่อค์ว�มัแตุกตุ่�งในอตัุร�ก�รตุ�ยในกลุ่มัประช�กรที�มั�จั�กสำถ�นะท�งสำงัค์มัที�ตุ่�งกนั ค์ว�มัไม่ัเสำมัอภ�ค์
ท�งด��นสุำขีภ�พค่์อค์ว�มัแตุกตุ่�งระหว่�งผู้้�ค์นหร่อกลุ่มัเน่�องมั�จั�กปัจัจัยัด��นสำงัค์มั ภ้มิัศ�สำตุร ์หร่อปัจัจัยัอ่�น

ควิามไม่เท่าเท่ยม
ด�าน์สุขภาพั

ค์ว�มัไม่ัเท่�เทียมัด��นสุำขีภ�พนั�นไม่ัมีัค์ว�มัจัำ�เป็น หลีกเลี�ยงได� เป็นค์ว�มัแตุกตุ่�งอย่�งไม่ัยุติุธิรรมัระหว่�งกลุ่มัค์น
ภ�ยในประเทศและระหว่�งประเทศ ค์ว�มัไม่ัเท่�เทียมัเป็นผู้ลมั�จั�กสำถ�นก�รณที์�เกิดจั�กเศรษฐฐ�นะ ภ�วะที�
อย่้อ�ศยั และปัจัจัยักำ�หนดด��นสำงัค์มั ภ้มิัศ�สำตุรแ์ละสิำ�งแวดล�อมัอ่�นๆ ที�สำ�มั�รถทำ�ให�ดีขี่ �นได�ด�วยฝีึม่ัอมันุษย ์ซ่�ง
มักัไม่ัได�เกิดตุ�มัธิรรมัช�ติุ ค์ว�มัไม่ัเท่�เทียมัมักัเกิดจั�กปัญ่ห�สำงัค์มัเช่น ค์ว�มัรำ��รวยขีองค์รวัเร่อน ก�รศก่ษ� 
พ่ �นที�อย่้อ�ศยั ค์ว�มัแตุกตุ่�งท�งชีววิทย�ที�โดนมัองขี��มั เช่น อ�ยุ และเพศ แมั�ว่�ค์ว�มัแตุกตุ่�งท�งชีววิทย�จัะ
สำ�มั�รถทำ�ให�เกิดค์ว�มัเหล่�อมัลำ ��ได� แตุ่ไม่ัใช่ค์ว�มัไม่ัเท่�เทียมัเน่�องจั�กไม่ัได�เกิดจั�กสำงัค์มัหร่อระบบแตุ่เพียง

 แค่์ถ่�ยทอดมั�อย่�งไม่ัยุติุธิรรมั

กิารุส้งวัิยอย่างม่
สุขภาวิะ

กระบวนก�รในก�รพฒัน�และค์งสำภ�พค์ว�มัสำ�มั�รถในก�รทำ�ง�นที�ทำ�ให�เกิดค์ว�มัเป็นอย่้ที�ดีในผู้้�ส้ำงวยั ซ่�งตุ�อง
อ�ศยัโอก�สำในก�รส่ำงเสำริมัสุำขีภ�พ ก�รมีัส่ำวนร่วมั และค์ว�มัมัั�นค์งในก�รเพิ�มัคุ์ณภ�พชีวิตุในขีณะที�อ�ยุมั�กขี่ �น

กิารุสรุ�างกิารุม่
ส่วิน์รุ่วิม

กระบวนก�รที�มีัก�รรวมักนัขีองทุกค์นอย่�งเต็ุมัใจั มีัค์ว�มัตุั�งใจั มีัก�รปฏิิบติัุ และมีัค์ว�มัตุ�องก�รท�งด��น
ทรพัย�กรในก�รเพิ�มัค์ว�มัสำ�มั�รถในก�รเขี��ถง่สำำ�หรบัผู้้�พิก�รและกลุ่มัช�ยขีอบอ่�นๆ

ควิามสามารุถ 
ต่ามธรุรุมชิาติ่

ประกอบด�วยค์ว�มัสำ�มั�รถท�งก�ยและจิัตุใจัขีองบุค์ค์ล
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กิารุฝึึกิอบรุมช่ิวิง
ทำางาน์

ก�รฝึึกฝึนท�งอ�ชีพหร่อก�รพฒัน�พนกัง�นในช่วงขีองก�รจั��งง�น

กิิจกิรุรุมทางกิาย
ท่� ไม่เพ่ัยงพัอ 

ดงัที�อธิิบ�ยไว�ในขี�อเสำนอแนะด��นกิจักรรมัท�งก�ยขีององค์ก์�รอน�มัยัโลก ผู้้�ใหญ่่อ�ยุมั�กกว่�หร่อเท่�กบั 18 ปี
ที�มีักิจักรรมัท�งก�ยน�อยกว่� 150 น�ที ด�วยค์ว�มัหนกัระดบักล�งตุ่อสำปัด�ห ์และเด็กวยัรุ่นที�มีักิจักรรมัท�งก�ย
น�อยกว่� 60 น�ที ด�วยค์ว�มัหนกัป�นกล�งถง่หนกัที�สุำดตุ่อวนั

รุะดับกิารุบริุกิารุ ก�รวดัที�อธิิบ�ยสำภ�พก�รปฏิิบติัุสำำ�หรบั พ�หนะ/ผู้้�ใช�จักัรย�น/ผู้้�เดินท�งเท�� โดยวดัจั�กก�รประเมิันก�รบริก�ร 
เช่น ค์ว�มัเร็ว และระยะเวล�ในก�รดินท�ง ค์ว�มัอิสำระในก�รเค์ล่�อนไหว ค์ว�มัค์ล่องขีองก�รเค์ล่�อนย��ย ก�รจัร�จัร
ที�ขีดัจังัหวะ ค์ว�มัสำะดวกสำบ�ย ค์ว�มัปลอดภยั และค์ว�มัสำะดวก

ควิามรุอบรุ้� ทกัษะในก�รรบัร้�และทกัษะสำงัค์มัที�เป็นตุวักำ�หนดแรงบนัด�ลใจัและค์ว�มัสำ�มั�รถขีองบุค์ค์ลในก�รสำร��งค์ว�มั
เขี��ใจัและใช�ขี�อม้ัลนั�นเพ่�อที�จัะส่ำงเสำริมัสุำขีภ�พและค์งสุำขีภ�พที�ดีไว�

กิารุสื� อสารุท่� ไปถ้ง 
คน์จำาน์วิน์มากิ

มั�ตุรก�รด��นก�รส่ำ�อสำ�รที�มุ่ังเป้�ไปที�กลุ่มัผู้้�รบัสำ�รกลุ่มัใหญ่่ผู่้�นโทรทศันแ์ละวิทยุ หนงัส่ำอพิมัพก์�รติุดป้�ย
นอกบ��น และส่ำ�อดิจิัทอลที�จัะเปลี�ยนค์ว�มัร้� ค์ว�มัเช่�อ ทศันค์ติุและพฤติุกรรมั

กิารุใชิ�ท่�ดิน์แบบ
ผู้สมผู้สาน์

ประเภทขีองก�รพฒัน�เม่ัองที�ผู้สำมัพ่ �นที�อย่้อ�ศยั พ่ �นที�โฆษณ� วฒันธิรรมั สำถ�บนั หร่ออุตุสำ�หกรรมัห�กสำ�มั�รถ
ทำ�ได� เพ่�อพฒัน�ก�รเช่�อมัตุ่อขีองท�งเท��ให�มีัค์ว�มัเช่�อมัโยงกนั

กิารุดำาเนิ์น์
งาน์รุ่วิม

ก�รจัดัก�รค์นหร่อหน่วยง�นให�ทำ�ง�นร่วมักนัไปส่้ำเป้�หมั�ยเดียวกนั.

กิิจกิรุรุม
ทางกิาย

ร้ปแบบใดๆก็ตุ�มัที�มีัก�รเค์ล่�อนไหวขีองร่�งก�ยโดยกล��มัเน่�อโค์รงร่�งที�ส่ำงผู้ลตุ่อก�รเพิ�มัก�รใช�พลงัง�นร่�งก�ย 
ตุวัอย่�งเช่น ก�รเดิน ก�รวิ�ง ก�รเตุ�น ก�รว่�ยนำ �� ก�รเล่นโยค์ะ และก�รทำ�สำวน

กิิจกิรุรุมทางกิาย
ท่� ไม่เพ่ัยงพัอ

ก�รมีัระดบักิจักรรมัท�งก�ยที�ตุำ��กว่�ขี�อเสำนอแนะก�รมีักิจักรรมัท�งก�ย

กิารุฝึึกิอบรุมก่ิอน์
เริุ�มงาน์

ก�รศก่ษ�และก�รฝึึกปฏิิบติัุที�ให�แก่ค์ร้ก่อนจัะที�จัะทำ�ก�รสำอน

หน่์วิยบริุกิารุ
สุขภาพัปฐมภ้มิ

ก�รด้แลสุำขีภ�พที�ให�แก่ชุมัชนเพ่�อก�รด้แลรกัษ�เบ่ �องตุ�นโดยแพทยห์ร่อค์ลินิค์สำำ�หรบัก�รให�ค์ำ�แนะนำ�เกี�ยวกบั
ก�รป้องกนัและก�รจัดัก�รโรค์ ซ่�งเป็นจุัดแรกที�บุค์ค์ลที�มีัก�รเจ็ับป่วย ค์ว�มัทรมั�น ก�รบ�ดเจ็ับหร่อก�รประสำบ
กบัอ�ก�รที�ไม่ัเค์ยประสำบมั�ก่อน จัะมั�รบัก�รรกัษ�

หลั้กิกิารุของกิารุ
ใชิ�ท่�ดิน์แบบผู้สม
แล้ะรัุดกุิม

ก�รว�งแผู้นและออกแบบพ่�นที�ว่�งที�ส่ำงเสำริมัค์ว�มัหน�แน่นขีองประช�กรในพ่ �นที�และสิำ�งปล้กสำร��ง รวมัถง่ค์ว�มั
เขี�มัขี�นขีองบทบ�ทขีองเม่ัองและก�รตุดัผู่้�นพ่ �นที�อย่้อ�ศยั พ่ �นที�โฆษณ�และโค์รงสำร��งชุมัในใกล�เคี์ยง ซ่�งทำ�ให�
เกิดก�รเดิน ก�รปั� นจักัรย�นและก�รใช�ค์มัน�ค์มัสำ�ธิ�รณะมั�กขี่ �น

พืั�น์ท่�สาธารุณ์ะ พ่ �นที�เปิดในเม่ัองที�ประช�ชนในพ่ �นที�สำ�มั�รถเขี��ถง่ได�อย่�งเท่�เทียมักนั เช่น ท�งเดิน เลนจักัรย�น สำวนสำ�ธิ�รณะ
 พ่ �นที�พกัผู่้อน และพ่ �นที�สีำเขีียว 

พืั�น์ท่�เปิด
สาธารุณ์ะ

พ่ �นที�เปิดในเม่ัองที�ผู้้ �อย่้อ�ศยัในพ่ �นที�สำ�มั�รถเขี��ถง่ได�อย่�งเท่�เทียมักนั เช่น ท�งเดิน ฟุิตุบ�ท เลนจักัรย�นสำวน
สำ�ธิ�รณะ จัตุัุรสัำกล�งเม่ัอง พ่ �นที�พกัผู่้อนสีำเขีียว สำน�มัเด็กเล่นสำ�ธิ�รณะ และพ่ �นที�เปิดในสำถ�นที�สำ�ธิ�รณะตุ่�งๆ
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กิิจกิรุรุมทางกิาย
เพืั�อกิารุพัักิผู่้อน์ 

กิจักรรมัท�งก�ยที�ทำ�โดยบุค์ค์ลที� ไม่ัใช่เพ่�อจุัดประสำงค์ใ์นก�รเพิ�มักิจักรรมัท�งก�ยร�ยวนั และมีัอิสำระในก�ร
ปฏิิบติัุ เช่น ก�รเล่นกีฬ� ก�รออกกำ�ลงัก�ยหร่อเทรนนิ�ง เช่น ก�รเดิน ก�รเตุ�น และก�รทำ�สำวน

หน่์วิยบริุกิารุ
สุขภาพัทุติ่ยภ้มิ

ก�รด้แลสุำขีภ�พโดยผู้้�เชี�ยวช�ญ่ที�เกิดจั�กก�รส่ำงตุ่อเค์สำจั�กก�รหน่วยบริก�รสุำขีภ�พปฐมัภ้มิัซ่�งจัำ�เป็นตุ�องมีั
ผู้้�เชี�ยวช�ญ่เฉพ�ะท�งที�มีัค์ว�มัร้� ทกัษะ และเค์ร่�องม่ัอมั�กกว่�ที�ผู้้ �ให�บริก�รสุำขีภ�พที�หน่วยบริก�รสุำขีภ�พปฐมั
ภ้มิัจัะให�ได�

พัฤติ่กิรุรุม
เนื์อยนิ์�ง

ค่์อพฤติุกรรมัใดๆที�มีัก�รใช�พลงัง�นร่�งก�ยน�อยกว่� 1.5 METs เช่น ก�รนั�ง ก�รเอน ก�รอย่้ในท่�นอน พฤติุกรรมั
เน่อยนิ�งที�พบได�บ่อยค่์อ ก�รด้โทรทศัน ์ก�รเล่นวิดีโอเกมัสำ ์ก�รใช�ค์อมัพิวเตุอร ์ก�รขีบัรถจักัรย�นยนตุ ์และก�ร
อ่�น

กิารุวิางแผู้น์พืั�น์ท่�
ว่ิางแล้ะพืั�น์ท่�เมือง

วิธีิก�รที�ใช�ในโดยภ�ค์ส่ำวนรฐัในก�รกระจั�ยผู้้�ค์นและกิจักรรมัในพ่ �นที�ตุ่�งๆในระดบัที�หล�กหล�ย

กิารุเล่้น์ก่ิฬา กิจักรรมัที�เกี�ยวกบัก�รออกแรงร่�งก�ย ก�รใช�ทกัษะ และก�รประสำ�นก�รทำ�ง�นระหว่�งม่ัอกบัตุ�เป็นหลกัโดย
มีัก�รแข่ีงขีนั กฎ และร้ปแบบขีองท่�ท�งในก�รค์วบคุ์มักิจักรรมั ซ่�งมักัจัะมีัในองค์ก์รตุ่�งๆ และอ�จัเขี��ร่วมัได�
ทั�งแบบเดี�ยวและแบบทีมั

กิารุเข�าถ้งสำาหรัุบ
ทุกิคน์

สิำ�งแวดล�อมั ผู้ลิตุภณัฑ์ ์และระบบที�สำ�มั�รถใช�ได�โดยทุกค์นและได�อย่�งส้ำงสุำดโดยไม่ัจัำ�เป็นตุ�องปรบัเปลี�ยนหร่อ
ประยุกตุ ์ให�เขี��กบับริบท

กิารุด้แล้สุขภาพั
ถ�วิน์หน์�า

วิธีิก�รด้แลที�ทุกค์นและชุมัชนสำ�มั�รถเขี��ถง่ได� และมีัก�รส่ำงเสำริมัสุำขีภ�พ ก�รป้องกนัโรค์ ก�รรกัษ� ก�รฟ้ิ�นฟ้ิ ก�ร
ด้แลระยะสุำดท��ย ที�จัำ�เป็นตุ่อค์ว�มัตุ�องก�ร และมีัคุ์ณภ�พที�เพียงพอ และไม่ัก่อให�เกิดค์ว�มัลำ�บ�กท�งก�รเงิน

รุะบบนิ์เวิศน์์เมือง ระบบนิเวศนเ์ม่ัองตุั�งอย่้ในเม่ัองหร่อพ่ �นที�ที�มีัก�รกระจุักตุวัส้ำง หร่อระบบนิเวศนที์�ดีใหญ่่กว่�และมีัพ่ �นที�ค์รอบค์ลุมั
ทั�งเม่ัองหลวง

ควิามสามารุถใน์
กิารุเดิน์

ก�รวดัที�บ่งชี �ว่�พ่ �นที�มีัค์ว�มัเป็นมิัตุรตุ่อผู้้�เดินเท��มั�กแค่์ไหน โดยมักัจัะมีัก�รพิจั�รณ�ถง่โค์รงสำร��งสำนบัสำนุนก�ร
เดิน ค์ว�มัปลอดภยั และค์ว�มัเช่�อมัโยงระหว่�งสิำ�งอำ�นวยค์ว�มัสำะดวก ร��นค์�� และก�รบริก�รอ่�นๆ

วิิธ่กิารุแบบองค์
รุวิมทั�งชุิมชิน์

วิธีิก�รที�ผู้้ �อย่้อ�ศยั ผู้้�ปฏิิบติัุ และหน่วยง�น ผู้้�นำ�ชุมัชน และพนกัง�นร�ชก�ร สำ�มั�รถร่วมักนัสำร��งค์ว�มัเขี��ใจั
และประเมิันค์ว�มัตุ�องก�รขีองชุมัชนและเล่อกวิธีิที�ที�สุำดในก�รจัดัก�ร ก�รสำร��งค์ว�มัเขี�มัแข็ีงให�กบับุค์ค์ลค์ว�มั
สำ�มั�รถ และค์ว�มัสำนใจั



เอกสารแปลจาก WHO global action plan on physical activity 2018-2030


