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พวกเรา ผู ้เขา้ร่วมประชุม และองค์กรเจ้าภาพการประชุมนานาชาติดา้นการส่งเสริมกิจกรรม 

ทางกายและสุขภาพ การประชุมสมาพนัธน์านาชาติดา้นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพทุก 2 ปี 
รวมทั้งผูแ้ทนจาก 72 ประเทศท่ีเขา้ร่วมการประชุมท่ีจัดข้ึนในกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และสมาชิก
สมาพนัธฯ์:  

 

ก) ตระหนัก ว่ากิจกรรมทางกาย หมายถึงการเคลื่ อนไหวร่างกายของมนุษย์และการใช้ชีวิตอย่าง
กระฉับกระเฉง รวมถึงการเดิน ออกก าลังกาย กฬีา อันเป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติที่สร้างประโยชน์หลากหลาย
ประการ;  

ข) เ ห็นพ้อง  ถึ งความเ ร่งด่วนในการจัดการปัญหาโรคไม่ติด ต่อ  (Non communicable diseases: 

NCDs) ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคมะเรง็ชนิดต่างๆ โรคทางเดินหายใจ โรคสมองเสื่อม และ
โรคทางจิตเวช โรคเหล่านี้ น าไปสู่ภาระโรคและการสูญเสียมากมายจากการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร การเจบ็ป่วย
ด้วยโรค ความบกพร่องทางร่างกาย และภาระต่อสงัคมและเศรษฐกจิของทุกประเทศ; 

ค) ยืนยนั ว่าการมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ เป็นหน่ึงในปัจจัยเสี่ยงที่ป้องกันได้ของโรคไม่ติดต่อ และ
เป็นยุทธศาสตร์ส าคัญต่อการลดภาระจากโรคไม่ติดต่อ  ซึ่งเน้นย ้าในแผนปฏิบัติการองค์การอนามัยโลกเพ่ือ
ป้องกนัและควบคุมโรคไม่ติดต่อ พ.ศ.2556- 2573 (The World Health Organization Global Action Plan for 

the Prevention and Control of NCDs 2013-2020);  

ง) เรียกรอ้งสู่การแกปั้ญหา จากสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอที่สูงทั่วโลก และการมี
กจิกรรมทางกายไม่เพียงพอของแต่ละช่วงวัยตามข้อแนะน าองค์การอนามัยโลก โดยเฉพาะจากความไม่เท่าเทยีม
ระหว่างเพศ ความบกพร่องทางร่างกาย ภมูิภาค และความเหลื่อมล า้ทางสภาพสงัคมและเศรษฐกจิ;  

จ) ทราบ ถึงบทบาทส าคัญของการลดกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ว่าเป็นส่วนหนึ่งของประโยชน์ร่วมต่อ
ยุทธศาสตร์โลกในประเดน็สขุภาพอื่นๆ  เช่น คณะกรรมาธกิารองค์การอนามัยโลกเพ่ือลดปัญหาเดก็ภาวะน า้หนัก
เกนิเกณฑ ์พ.ศ. 2559 (the WHO Commision on Ending Childhood Obesity 2016) แผนปฏบิัติการทศวรรษ
ด้านการส่งเสริมโภชนาการ พ.ศ. 2559-2568 (Decade of Action on Nutrition 2016-2025) วาระใหม่ด้าน
สขุภาพเมือง การประชุมโลกด้านที่อยู่อาศัย (New Urban Health Agenda in Habitat III) การขับเคลื่อนเพ่ือการ
พัฒนาระบบคมนาคมที่ ย่ั ง ยืน พ.ศ.  2559 (Mobilizing Sustainable Transport for Development 2016) 

โครงการเพ่ือสตรีและเดก็ทุกคน พ.ศ. 2554 (Every Woman Every Child 2010) และแผนปฏิบัติการป้องกัน
โรคสมองเสื่อมขององค์การอนามัยโลกที่ก าลังจะเกิดข้ึน ร่าง พ.ศ. 2558 (WHO Global Action Plan on 

Dementia draft 2015);  

ฉ) เนน้ย ้ า ต่อการด าเนินการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ อต่อการลดกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอว่าสามารถ
สร้างประโยชน์ร่วม ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านสขุภาพอย่างมีนัยส าคัญ เพ่ิมผลผลิตทางเศรษฐกจิ และเพ่ิมผลตอบแทน
การลงทุนอย่างมีประสทิธผิลต่อการคมนาคมและการท่องเที่ยว;  

ช) ใหค้วามส าคญั กับปัจจัยลบต่อการส่งเสริมกิจกรรมทางกายว่ามีความสมัพันธ์กับการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเทคโนโลยี โลกาภิวัฒน์ และการกลายเป็นเมือง อนัส่งผลต่อวิถีชีวิต วิถีการท างาน 
วิถีการเดินทาง นันทนาการ และเพ่ิมพฤติกรรมเนือยนิ่ง;   

ซ) รบัรู ้ว่าความพยายามร่วมกันในระดับโลกต่อการลดกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอยังไม่ให้ความส าคัญ
อย่างเอาจริงเอาจัง ทั้งที่เป็นปัจจัยป้องกันโรคไม่ติดต่อ และเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการสร้างความเข้มแขง็
ของการพัฒนา จึงจ าเป็นต้องร่วมกันจัดล าดับความส าคัญ จัดกลไกทางการเงิน และด าเนินการตามแผน
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ยุทธศาสตร์ชาติบนพ้ืนฐานของหลักฐานทางวิชาการ เพ่ือให้ทุกประเทศสามารถบรรลุเป้าหมายระดับโลกของ
องค์การอนามัยโลก ในการลดประชากรที่มีกจิกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอทั้งกลุ่มเดก็และผู้ใหญ่ให้ได้ ร้อยละ 10 

ภายในปี พ.ศ.2568 

 

พวกเรา ร่วมกนัจัดล าดบัความเร่งด่วนและการด าเนินการท่ีจะช่วยสนบัสนุนและรณรงคต่์อการลด
กิจกรรมทางกายไม่เพียงพอและบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน พ.ศ. 2573  (Sustainable Development 

Goals: SDGs 2030) สอดคลอ้งกบัเป้าหมายดงัต่อไปนี้ :  

 เป้าหมายท่ี 3 ส่งเสริมสุขภาวะท่ีดีของคนทุกเพศทุกวยั: บูรณาการนโยบายระหว่างภาคส่วนอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการเพ่ิมระดับกิจกรรมทางกายในประชากร ซึ่งน าไปสู่การลดโรคไม่ติดต่อ (เป้าหมายท่ี 
3.4); จัดสรรโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอื้ อต่อการมีกิจกรรมทางกายให้เข้าถึงได้อย่างเป็นธรรมในทุกกลุ่มวัย 
เพ่ือการเดิน ป่ันจักรยานอย่างปลอดภัย และการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อลดอุบติัเหตุทาง
ทอ้งถนน โดยเฉพาะต่อผู้ใช้ทางเท้าและผู้ป่ันจักรยาน (เป้าหมายท่ี 3.6); และลดการใช้ยานพาหนะ
ด้วยเคร่ืองยนต์สู่การพฒันาคุณภาพอากาศ (เป้าหมายท่ี 3.9);   

 เป้าหมายท่ี 4 เสริมคุณภาพการศึกษา: นโยบายการพัฒนาและติดตามการจัดหลักสตูรการเรียนการ
สอนพลศึกษาในเดก็ปฐมวัยและวัยเรียนอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ อ
ต่อการเล่นทั้งเดก็ชายและเดก็หญิงอย่างเท่าเทยีม ให้เกดิการสร้างความตื่นรู้ ต่อความส าคัญของกจิกรรม
ทางกาย พัฒนาการเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน ความรู้  ทศันคติ นิสยั และความสนุกสนานในการมีกิจกรรมทาง
กาย อนัน าสู่ความพรอ้มในระดบัปฐมศึกษา (เป้าหมายท่ี 4.2) และพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา 
(เป้าหมายท่ี 4.1); 

 เป้าหมายท่ี 5 บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ: นโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือเพ่ิมโอกาสการ
เข้าถึงการออกก าลังกาย กีฬา และกิจกรรมทางกายอย่างปลอดภัยและมีค่าใช้จ่ายน้อยส าหรับเดก็หญิง
และสตรีตลอดช่วงชีวิต โดยฉพาะกลุ่มชุมชนชายขอบที่ขาดโอกาส เพื่อส่งผลต่อการหยุดกีดกนัและ
แบ่งแยก (เป้าหมายท่ี 5.1) การเล่นกีฬาและการมีกิจกรรมทางกาย; 

 เป้าหมายท่ี 10 ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในและระหว่างประเทศ: นโยบายให้เกิดประโยชน์สงูสดุ
จากการจัดงานกีฬาและกิจกรรมทางกาย รวมถึงกีฬามวลชน เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงและเสริมพลังที่ไม่
จ าเป็นต้องอาศัยทกัษะกีฬาส่วนบุคคล เพือ่น าสู่การเสริมพลงัและสนบัสนุนการสรา้งสงัคม เศรษฐกิจ 
และสิทธิทางการเมืองส าหรับทุกคน (เป้าหมายท่ี 10.2)  และการสร้างโอกาสท่ีเท่าเทียม 
(เป้าหมายท่ี 10.3);  

 เป้าหมายท่ี 11 สรา้งความปลอดภัยและภูมิคุ ้มกันให้เมืองและการตั้ งถิ่นฐานมนุษย์: พัฒนา 
ด าเนินการ และติดตามนโยบายผังเมืองและคมนาคม ใหก้ารออกแบบเมืองมีการจดัโครงสรา้งพ้ืนฐาน
ท่ีเอ้ือต่อการเดินและปัน่จักรยานท่ีปลอดภยัและเขา้ถึงได้ นอกจากนี้  ใหมี้พื้ นท่ีสาธารณะและพื้ นท่ี
นนัทนาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเร่ืองระบบคมนาคมอย่างยัง่ยืนส าหรบัทุกคน (เป้าหมายท่ี 
11.2); เสริมสรา้งการกลายเป็นเมืองท่ียัง่ยืนส าหรบัทุกคน (เป้าหมายท่ี 11.3); ลดผลกระทบทาง
ส่ิงแวดลอ้มเมือง (เป้าหมายท่ี 11.6) และการเขา้ถึงพื้ นท่ีสีเขียวและพื้ นท่ีสาธารณะ (เป้าหมายท่ี 
11.7); 
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 เป้าหมายท่ี 13 เร่งรดัด าเนนิการดา้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ: นโยบายการ
ใช้พ้ืนที่และคมนาคม ผนวกกบัการลงทุนงบประมาณต่อโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและการศึกษา เพ่ือ
ส่งเสริมการเดิน การป่ันจักรยาน และการใช้บริการขนส่งสาธารณะส าหรับทุกคน เพือ่ลดการใชเ้ช้ือเพลิง
และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เป้าหมายท่ี 13.1) และยกระดบัการศึกษา 
สรา้งความตระหนกั และพฒันาศกัยภาพบุคลากรและหนว่ยงาน ในการลดผลกระทบและปรบัตวัต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เป้าหมายท่ี 13.2); 

 เป้าหมายท่ี 15 ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใชร้ะบบนิเวศนบ์นบกอย่างยัง่ยืน: ด าเนินนโยบายเพ่ือ
การเข้าถึงทรัพยากรทางธรรมชาติเพ่ือกจิกรรมทางกาย กจิกรรมนันทนาการ และการเล่นของทั้งเดก็และ
ผู้ใหญ่ เพือ่น าไปสู่การบริโภคอย่างรูคุ้ณค่า การอนุรกัษ ์และการฟ้ืนฟูอย่างยัง่ยืนต่อผืนแผ่นดิน และ
การรกัษาความหลากหลายทางชีวภาพ (เป้าหมายท่ี 15.1) และลดความเส่ือมโทรมของระบบนิเวศ
ทั้งผืนดินและในแหล่งน ้า (เป้าหมายท่ี 15.5); 

 เป้าหมายท่ี 16 ส่งเสริมสงัคมท่ีสงบสุข ทุกคนเขา้ถึงกระบวนการยุติธรรม สรา้งสถาบนัท่ีมีความ
รบัผิดชอบ: ด าเนินนโยบายเพ่ือยกระดับศักยภาพการกีฬา เพ่ือหล่อหลอมค่านิยมสังคมเชิงบวก เช่น 
ความเคารพซึ่งกนัและกนั การมีน า้ใจนักกฬีา และความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัของคนทุกวัย เพศ สถานะ
ทางสังคม เช้ือชาติ และความเช่ือทางการเมือง อันน าไปสู่การลดความรุนแรงและความขดัแยง้ 
(เป้าหมายท่ี 16.1) รวมถึงลดการคอรปัชัน่และฉ้อโกง (เป้าหมายท่ี 16.5) และการส่งเสริม
กฎหมายและนโยบายลดการกีดกนัและแบ่งแยก (เป้าหมายท่ี 16.b) 

การส่งเสริมกจิกรรมทางกายสนบัสนุนต่อการบรรลุ  
8 เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
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การด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกับปฏิญญากรุงเทพมหานครฉบับนี้  สนบัสนุนต่อการบรรลุหลาย
เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืนบนพื้ นฐานของการใชห้ลกัฐานเชิงประจักษ์ ความคุม้ค่าจากการลงทุน และ
วิธีการท่ียัง่ยืน  ต่อการขบัเคลื่อนประเทศชาติ ชุมชน และประชาชน ใหมี้กิจกรรมทางกายในวิถีชีวิต  

ปฏิญญากรุงเทพมหานครดา้นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพโลก และการพฒันาท่ียัง่ยืน 

ผ่านการเห็นชอบร่วมกนัของผูเ้ขา้ร่วมการประชุมนานาชาติดา้นการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ 
ครั้งท่ี 6 ซ่ึงขอเรียกรอ้งต่อรฐับาล ผูก้ าหนดนโยบาย องคก์รสนบัสนุนทุน และภาคีเครือข่าย ไดแ้ก่ องคก์าร
อนามยัโลก องคก์ารสหประชาชาติ และองคก์รพฒันาท่ีเกี่ยวขอ้ง ดงันี้ :  

1. ฟ้ืนขอ้ตกลงร่วมกนัต่อการลงทุนและด าเนินการทางนโยบายเพื่อลดระดบักิจกรรมทางกาย
ไม่เพียงพอในทุกกลุ่มวยั ลดภาระโรคไม่ติดต่อทัว่โลก และบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยืน ปีพ.ศ. 2573 
(ค.ศ.2030) (เป้าหมายท่ี 3, 4, 5, 10, 11, 13, 15, และ 16): การลดกิจกรรมทางกายที่ไม่เพียงพอ
ต้องอาศัยข้อตกลงร่วมกันและภาวะผู้น าจากภาคส่วนต่างๆ เครือข่ายเข้มแขง็ และเจตจ านงที่ต่อเน่ือง รวมถึง
การกระจายทรัพยากรให้ตรงเป้าหมาย การลงทุนจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอื่นๆ ควรให้เกิด
ประโยชน์ทั้งระบบบนพ้ืนฐานจากหลักฐานเชิงประจักษ์ และทั่วถึงทั้งระดับประเทศและระดับภูมิภาค เป็น
รูปแบบที่เน้นบูรณาการภาคส่วน และค านึงถึงปัจจัยทางการเมืองและเศรษฐกจิ เช่น การจ้างงาน การท่องเที่ยว 

การวางผังเมืองและคมนาคม การศึกษา สขุภาพ กฬีา และวัฒนธรรม;  

2. สรา้งความร่วมมือระดบัชาติจากทุกภาคส่วนและจัดตั้งกลไกการประสานงาน: ทุกประเทศ
ควรพัฒนา ระดมทรัพยากร และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการชาติด้านกจิกรรมทางกายอย่างบูรณาการ เพ่ือให้
เกดิประสทิธผิล ควรรวมการประสานงานและทรัพยากร เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายจากทั้งในและ
นอกภาคสขุภาพ และสร้างความร่วมมือที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาที่ย่ังยืน เพ่ือน าไปสู่การลดความไม่เท่าเทยีม
ทางสุขภาพ โดยเฉพาะจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเพศ อายุ เช้ือชาติ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ และความ
บกพร่องทางร่างกาย; 

3. พฒันาศกัยภาพบุคลากร: การฝึกและพัฒนาบุคลากรเป็นพ้ืนฐานในการลดกจิกรรมทางกายไม่
เพียงพออย่างมีประสทิธผิล การพัฒนาศักยภาพควรด าเนินการแบบสหสาขาวิชาชีพ ทั้งนักวิชาการสาธารณสขุ 
นักสงัคมสงัเคราะห์ นักออกแบบผังเมือง สถาปนิก ครู นักวิทยาศาสตร์กฬีาและนันทนาการ นักการศึกษา ผู้
ก าหนดนโยบาย และบุคลากรองค์กรพัฒนาเอกชน การจัดการควรบูรณาการเข้าสู่หลักสตูรปริญญาตรีและสงูกว่า 
จนถึงการพัฒนาช่วงเป็นบุคลากรในวิชาชีพ  นอกจากนี้  ให้ความส าคัญกบัการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครและ
ผู้น าชุมชนด้วย; 

4. เพิ่มการสนบัสนุนทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์: หลายประเทศต้องการการ
สนับสนุนทางวิชาการและแนวทางพัฒนา การด าเนินการ และการประเมินผลแผนปฏิบัติการชาติด้านการ
ส่งเสริมกจิกรรมทางกาย และแนวทางการสร้างภาคีเครือข่ายที่ย่ังยืน ความร่วมมือและการสร้างพ้ืนที่แลกเปล่ียน
ระดับโลกช่วยบรรลุเป้าหมายได้มากขึ้น รวมถึงการลงทุนเพ่ือสนับสนุนการแลกเปล่ียนความรู้ทางวิชาการและ
สร้างเครือข่ายผู้เช่ียวชาญระดับโลก ระดับภมูิภาค และระดับประเทศ เพ่ือให้ทุกประเทศสามารถบรรลุเป้าหมาย
การป้องกนัและควบคุมโรคไม่ติดต่อ พ.ศ.2568 (ค.ศ.2025) และเป้าหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน พ.ศ.2573 
(ค.ศ.2030)  ได้ส าเรจ็; 

5. สรา้งความเขม้แข็งแก่ระบบติดตามและเฝ้าระวัง: การติดตามประเมินผลและรายงาน
ความก้าวหน้าการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และการด าเนินทางนโยบายอย่างสม ่าเสมอเป็นสิ่ง
ส าคัญในทุกประเทศ เพ่ือแสดงความโปร่งใสและความรับผิดชอบขององค์กร และแสดงทิศทางการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างมีประสทิธผิล อย่างไรกต็าม ในปัจจุบันการเผ้าระวังสถานการณด้์านกจิกรรมทางกายในกลุ่มเดก็ 
กลุ่มวัยรุ่น กลุ่มผู้สงูอายุ และประชากรกลุ่มเฉพาะยังเป็นช่องว่างที่ส  าคัญ;  
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6. สนบัสนุนและสรา้งความร่วมมือระหว่างงานวิจัยกบัการประเมินนโยบาย : การสร้างความ
ร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้ก าหนดนโยบาย รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยด้านการแพทย์และสังคม เพ่ือ
สร้างหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยเน้นประเด็นที่เป็นช่องว่างทางความรู้  เช่น การประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์
ร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ การวิจัยผลการเปล่ียนแปลงจากโครงการในระดับประชากร และการประเมินนโยบายและ
กระบวนการนโยบาย ทั้งหลายเหล่าน้ีมีความจ าเป็นที่ต้องร่วมมือกันเพ่ือผลต่อการลดกิจกรรมทางกายไม่
เพียงพอ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง 

พวกเราขอเรียกรอ้งใหอ้งคก์ารอนามยัโลก องคก์ารย่อยภายใตอ้งคก์ารสหประชาชาติ ทุกองคก์ร
ดา้นสุขภาพโลก ประเทศสมาชิกองคก์ารสหประชาชาติ รฐับาลและหน่วยงานปกครองทอ้งถิน่ ใหป้ระสาน
ความร่วมมือกบัภาคประชาสงัคม ไดแ้ก่ มหาวิทยาลยั สมาพนัธผู์เ้ช่ียวชาญ องคก์รพฒันาชุมชน รวมถึง
ภาคเอกชนและส่ือสารมวลชน เพื่อสรา้งผูน้ าการเปลี่ยนแปลงในทุกระดบัและระดมทรพัยากรให้เกิด
ประโยชนสู์งสุดต่อการบรรลุเป้าหมายร่วมกนัดา้นสุขภาพและการพฒันาท่ียัง่ยืน และขอใหด้ าเนินตาม
ปฏิญญากรุงเทพมหานคร ดา้นการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อสุขภาพระดบัโลกและการพฒันาท่ียัง่ยืน 
เพือ่ประสิทธิผลสูงสุด 
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