Active Kids
Thailand

Let’s move,
boost HAPPINESS
เล่่น เพิ่่� ม สุุข

Endorphin

สถานการณ์์การมีีกิิจกรรมทางกายของ
เด็็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2565
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Why

Physical activity
is important?

ทำำ�ไมกิิจกรรมทางกายจึึงสำำ�คััญ

การสร้้างโอกาสของการมีีกิิจกรรมทางกายสำำ�หรัับเด็็กในช่่วงก่่อนการแพร่่ระบาดของ
โรคโควิิด-19 เป็็ นเรื่่�องที่่� มีีความท้้าทายอย่่างมากมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง
เมื่่�อเกิิดการแพร่่ระบาดของโรคโควิิค-19 สถานการณ์์ดังั กล่่าวยิ่่�งทวีีความรุุ นแรงของ
ปัั ญหา นำำ�มาซึ่่�งความน่่ากัังวลเกี่่�ยวกัับผลกระทบต่่อสุุขภาวะที่่�ดีีของเด็็กและเยาวชน
โดยเฉพาะในประเด็็นสำำ�คัญ
ั เกี่่�ยวกัับปัั ญหาสุุขภาพจิิต และความเครีียด ที่่�เป็็ นประเด็็น
ที่่�เด็็กและเยาวชนทั่่�วโลกกำำ�ลังั เผชิิญ การรายงานการมีีกิิจกรรมทางกายของเด็็กและ
เยาวชนไทย พ.ศ. 2565 นี้้�มีวัี ตั ถุุประสงค์์เพื่่อ� จััดทำ�ข้
ำ อ้ มููลสถานการณ์์ด้า้ นกิิจกรรมทางกาย
และตััวชี้้�วัดอื่
ั �่น ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับสุุขภาพซึ่่�งสำำ�คัญ
ั ต่่อการพััฒนาเด็็กและเยาวชน ทั้้�งนี้้�
ตััวชี้้�วัดั หลัักของสมุุดพกประเทศไทย ปีี 2565 (Thailand’s 2022 Report Card: TRC)
ได้้พััฒนาจากกรอบการเปรีียบเทีียบระดัับสากล หรืือเรีียกว่่า Global Matrix 4.0
กำำ�หนดโดยองค์์กร Active Healthy Kids Global Alliance (AHKGA) และเครืือข่่าย
วิิชาการใน 60 ประเทศทั่่�วโลก ตลอดจนมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อเสนอให้้ผู้้�กำ�ำ หนดนโยบาย
ภาครััฐ และภาคส่่วนอื่่� น ๆ ที่่� เกี่่� ยวข้้อง นำำ�ข้อ้ มููลไปใช้้ในการกำำ�หนดทิิศทาง หรืือ
ปรัับกลยุุทธ์์การส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายของเด็็กและเยาวชนไทย
ที่่�เพีียงพอ และสม่ำำ��เสมอ ถืือเป็็ น
ประโยชน์์ต่อ่ การเจริิญเติิบโต และพััฒนาการของเด็็กให้้เป็็ นไปอย่่างสมบููรณ์์ โดยการมีี
กิิจกรรมทางกายระดัับปานกลางถึึงหนัักสะสมให้้ได้้อย่่างน้้อยเฉลี่่�ยวัันละ 60 นาทีี
สำำ�หรัับเด็็กนั้้�นมีีความสััมพัันธ์์เชิิงบวกกัับระบบหััวใจและปอดที่่� แข็็งแรงขึ้้�น รวมถึึง
สมรรถภาพของกล้้ามเนื้้�อ สถานะของระบบหััวใจและหลอดเลืือด และสุุขภาพของ
กระดููก การมีีกิิจกรรมทางกายเป็็ นประจำำ�ยังั ช่่วยให้้ความจำำ�ดีีขึ้้น� รวมถึึงความสามารถ
ในการคิิดเชิิงบริิหาร การแก้้ปััญหาเชิิงสร้้างสรรค์์ และการตััดสิินใจ นอกจากนี้้�การมีี
กิิจกรรมทางกายยัังช่่วยลดอาการซึึมเศร้้า และส่่งเสริิมให้้เด็็กและเยาวชนใช้้ชีีวิิตอย่่างมีี
ความสุุขมากยิ่่�งขึ้้�น เพราะการมีีกิิจกรรมทางกายจะช่่วยให้้เกิิดการหลั่่�งสารเซโรโทนิิน
กิิ จ กรรมทางกาย (Physical activity)

(Serotonin) สารโดพามีีน (Dopamine) และสารเอ็็นโดรฟิิน (Endorphin)

ออกมาซึ่่ง� เป็็ นสารสื่่�อประสาทที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิด ความสุุข.1-5

How

the data was
collected?
ข้้อมููลได้้มาอย่่างไร

While creating PA opportunities for children in pre-pandemic
period has been a great challenge, the Covid-19 pandemic
has worsened the situation, leading to the impact on children’s
well-being, significantly in mental health and stress as well as
global confrontation. Thailand’s 2022 Report Card on Physical
Activity for Children and Youth aims to provide information
on physical activity and health-related indicators important
for children and youth development. The main indicators of
the Thailand’s 2022 Report Card (TRC) are developed from
Global Matrix 4.0 established by the Active Healthy Kids
Global Alliance (AHKGA) and global networks in 60 countries,
and aimed at informing policy makers, government, and
responsible parties in formulating or refining strategies in
promoting physical activity for Thai children and youth.
Regular and adequate physical activity (PA) is beneficial
for children’s optimal growth and development. At least
60-minutes of moderate-to-vigorous physical activity (MVPA)
per day on average for children is positively associated with
improved cardiorespiratory and muscular fitness, cardiovascular
status, and bone health. Regular physical activity also
improves children’s memory, executive functions, creative
problem-solving, and decision making. Physical activity also
helps minimize depressive symptoms and promotes happiness
in children and youth by releasing serotonin dopamine
and endorphin— neurotransmitters for happiness1-5.

การจััดทำ�ำ สมุุดพกประเทศไทย ปีี 2565 นี้้�ใช้้ข้อ้ มููล
จากการสำำ�รวจสถานการณ์์ด้า้ นกิิจกรรมทางกาย
ของเด็็ ก และเยาวชนไทย พ.ศ. 2564 ทั้้�ง นี้้�
จากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโควิิด-19
ทำำ�ให้้โรงเรีียนส่่วนใหญ่่ ทั่่�วประเทศไม่่สามารถ
เปิิ ดทำ�ำ การสอนได้้ ด้้วยเหตุุนี้้ก� ารสำำ�รวจในรอบนี้้�
จึึงใช้้วิิ ธีี ก ารสำำ� รวจแบบออนไลน์์ โดยกำำ� หนด
กลุ่่�มประชากรเป้้าหมายเป็็ นเด็็กไทยที่่�สามารถ
เข้้าถึึงอิินเตอร์์เน็็ตได้้ ทั้้�งนี้้�กลุ่่�มตััวอย่่างได้้รับั
การสุ่่�มตััวอย่่างด้้วยเทคนิิควิิธีีการสุ่่�มแบบทราบ
ความน่่ า จะเป็็ น แบบหลายขั้้�น ตอน เริ่่�มตั้้�ง แต่่
ระดัับภููมิิภาค ขนาดโรงเรีียน และเพศของเด็็ก
เพื่่�อสะท้้อนภาพของการเป็็ นตััวแทนผู้้�ให้้ข้อ้ มููล
ในระดัับประเทศ โดยใช้้วิิธีีการสััมภาษณ์์แบบ
เผชิิ ญ หน้้า ระหว่่ า งพนัั ก งานสัั ม ภาษณ์์ ข อง
โครงการผ่่ า นหน้้า จอกัั บ กลุ่่�มตััว อย่่ า งทั้้�ง สิ้้�น
จำำ�นวน 6,078 คน ที่่�มีีอายุุระหว่่าง 5-17 ปีี
Thailand Report Card 2022 employed the
data from Thailand Report Card Survey
2021. With school’s closures due to Covid-19
pandemic, this survey designated Thai
children with internet access as the population
of the study. The sample was drawn by
multi-stages probability random sampling
technique and considering region, school
size, and sex of the children to ensure national
representativeness. On-screen face-to-face
interview were conducted to a total of 6,078
children and youth aged 5-17 years old.

Global Matrix
Indicators
ตััวชี้้�วััดระดัับสากล

ตััวชี้้�วััดที่่� 1
การมีีกิิจกรรมทางกายโดยรวมในแต่่ละวััน
Overall Physical Activity

ตััวชี้้�วััดที่่� 2
การเล่่นกีฬ
ี าและกิิจกรรมทางกายที่่�มีโี ครงสร้้าง
Organized Sport and Physical Activity

ตััวชี้้�วััดที่่� 3
การเล่่นออกแรง
Active Play

ตััวชี้้�วััดที่่� 4
การเดิินทางที่่�ใช้้แรงกาย
Active Transportation

ตััวชี้้�วััดที่่� 5
พฤติิกรรมเนืือยนิ่่�ง
Sedentary Behaviour

ตััวชี้้�วััดที่่� 6
ครอบครััวและบุุคคลรอบข้้าง
Family and Peers

ตััวชี้้�วััดที่่� 7
โรงเรีียน
School

ตััวชี้้�วััดที่่� 8
ชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม
Community and Environment

ตััวชี้้�วััดที่่� 9
ยุุทธศาสตร์์
Government

ตััวชี้้�วััดที่่� 10
สมรรถภาพทางกาย
Physical Fitness
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19.9%
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55.3%

70.1%
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B-

64.2%

C-
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Additional indicators ตััวชี้้�วััดเพิ่่� มเติิม

A-

ตััวชี้้�วััดที่่� 11
การนอน

84%

Sleep

ตััวชี้้�วััดที่่� 12
ภาวะน้ำำ�� หนัักตััวเกิิน/ โรคอ้้วน

A

Overweight/ Obesity

89%

ตััวชี้้�วััดที่่� 13
ความรอบรู้้�ทางกาย

C+

Physical Literacy
Overall Physical Activity
การมีีกิิจกรรมทางกายโดยรวมในแต่่ละวััน
Organized Sport and Physical Activity
การเล่่นกีีฬาและกิิจกรรมทางกายที่่�มีีโครงสร้้าง
Active Play
การเล่่นออกแรง
Active Transportation
การเดิินทางที่่�ใช้้แรงกาย
Sedentary Behaviour
พฤติิกรรมเนืือยนิ่่�ง
Family and Peers
ครอบครััวและบุุคคลรอบข้้าง
School
โรงเรีียน
Community and Environment
ชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม
Government
ยุุทธศาสตร์์
Physical Fitness
สมรรถภาพทางกาย

Sleep
การนอน
Overweight/Obesity
ภาวะน้ำำ��หนัักตััวเกิิน/ โรคอ้้วน
Physical Literacy
ความรอบรู้้�ทางกาย
Student Engagement
ความผูก
ู พัั นที่่�นัักเรีียนมีีต่่อโรงเรีียน
Anxiety and Stress
ความวิิตกกัังวล และความเครีียด
Bullying
การถููกกลั่่�นแกล้้งในโรงเรีียน

54%

Student Engagement

ตััวชี้้�วััดที่่� 15
ความวิิตกกัังวล และความเครีียด
Anxiety and Stress

ตััวชี้้�วััดที่่� 16
การถููกกลั่่�นแกล้้งในโรงเรีียน
Bullying

B

67%

B

67%

B

68%

% of children and youth aged 5-17 years old meeting at least 60-minutes MVPA per day on average
ร้้อยละของเด็็กและเยาวชนอายุุ 5-17 ปีี ที่่มี� กิี จิ กรรมทางกายระดัับปานกลางถึึงระดัับหนัักสะสมได้้อย่่างน้้อยเฉลี่่ย� วัันละ 60 นาทีี
% of children and youth who participated in organized sport and/or physical activity programs.
ร้้อยละของเด็็กและเยาวชนที่่�มีส่ี ว่ นร่่วมในการเล่่นกีีฬา และ/หรืือ กิิจกรรมทางกายที่่�มีโี ครงสร้้าง
% of children and youth have physical activity outdoors for more than 2-hours a day.
ร้้อยละของเด็็กและเยาวชนที่่�มีกิี จิ กรรมทางกายกลางแจ้้งมากกว่่า 2 ชั่่�วโมงต่่อวััน
% of children and youth use active transportation to get to and from places (e.g., school, park, mall, friend’s house).
ร้้อยละของเด็็กและเยาวชนที่่ใ� ช้้การเดิินทางโดยใช้้แรงกายจากที่่ห� นึ่่ง� ไปยัังอีีกที่่ห� นึ่่ง� (อาทิิ โรงเรีียน สวนสาธารณะ ห้้างสรรพสิินค้้า บ้้านเพื่่อ� น)
% of children and youth meet the Canadian Sedentary Behavior Guidelines (no more than 2 h of recreational screen time per day).
ร้้อยละของเด็็กและเยาวชนที่่�มีพี ฤติิกรรมเนืือยนิ่่�งประเภทการใช้้หน้้าจอเพื่่อ� ความบัันเทิิงรวมไม่่เกิิน 2 ชั่่�วโมงต่่อวััน (ตามคำำ�แนะนำำ�ของ
The Canadian Society for Exercise Physiology (CSEP) ประเทศแคนาดา)
% of children and youth are physically active with family members (e.g., parents, guardians)
ร้้อยละของเด็็กและเยาวชนที่่�ได้้มีกี ารเคลื่่อ� นไหวร่่างกายร่่วมกัับสมาชิิกในครอบครััว (อาทิิ พ่่อแม่่ ผู้้�ปกครอง)
% of schools have active school policies and have PE specialist
ร้้อยละของโรงเรีียนที่่�มีนี โยบายส่่งเสริิมการเคลื่่อ� นไหวในโรงเรีียน และมีีคุณ
ุ ครููที่่เ� ชี่่�ยวชาญด้้านพลศึึกษา
% of communities/municipalities have policies and infrastructure in promoting physical activity
ร้้อยละของชุุมชน/ เทศบาล ที่่�มีนี โยบาย และโครงสร้้างพื้้�นฐานที่่�ส่ง่ เสริิมกิจิ กรรมทางกาย
% of the existing policies in physical activity promotion showing a progress
ร้้อยละของนโยบายที่่�มีอี ยู่่�ในการส่่งเสริิมกิจิ กรรมทางกายที่่�แสดงถึึงความก้้าวหน้้า
% of children and youth achieved the average percentile on physical fitness indicators (sit-up and sit and reach) based on
the normative values by Tomkinson.
ร้้อยละของเด็็กและเยาวชนที่่�บรรลุุเปอร์์เซ็็นต์์ไทล์์เฉลี่่ย� ของตััวชี้้�วัดั สมรรถภาพทางกาย (ลุุกนั่่�งและนั่่�งงอตััวไปข้้างหน้้า) โดยอ้้างอิิงตาม
ค่่ามาตรฐานของ Tomkinson
% of children have the sleep duration following guideline of The National Sleep Foundation’s (NSF’s)
ร้้อยละของเด็็กที่่�มีรี ะยะเวลาการนอนหลัับตามคำำ�แนะนำำ�ของมููลนิิธิิการนอนหลัับ (NSF’s) ของสหรััฐอเมริิกา
% of children and youth reporting normal weight
ร้้อยละของเด็็กและเยาวชนที่่�มีน้ำี ��ำ หนัักตััวอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ
Endorphin
% of children and youth having a ‘good level’ of physical literacy
ร้้อยละของเด็็กและเยาวชนที่่�มีคี วามรอบรู้้�ทางกายใน ‘ระดัับดีี’
% of children and youth having a ‘good level’ of engagement
ร้้อยละของเด็็กและเยาวชนที่่�มีคี วามผููกพัันต่่อโรงเรีียนใน ‘ระดัับดีี’
% of children and youth reporting very mild to mild level of anxiety
ร้้อยละของเด็็กและเยาวชนที่่�มีคี วามเครีียด วิิตกกัังวลในระดัับน้้อยถึึงน้้อยที่่�สุดุ
Endorphin
% of children and youth reporting no bullying experience at school
ร้้อยละของเด็็กและเยาวชนที่่ไ� ม่่มีปี ระสบการณ์์การถููกกลั่่�นแกล้้งเมื่่อ� อยู่่�ที่่โ� รงเรีียน

เกณฑ์์การให้้เกรด (Grading scheme):
A+ 94-100%
B+ 74–79%
C+ 54–59%
D+ 34–39%
F <20%		

ตััวชี้้�วััดที่่� 14
� ก
ความผููกพัันที่่นั
ั เรีียนมีีต่อ
่ โรงเรีียน

A 87-93%
A- 80–86%
B 67–73%
B- 60–66%
C 47–53%		
C- 40–46%
D 27–33%
D- 20%–26%
INC ข้้อมููลไม่่สมบููรณ์์ (Incomplete)

What are
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the key findings?
อะไรคืือข้้อค้้นพบที่่�สำำ�คััญ

เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับผลการสำำ�รวจปีี 2559 (ร้้อยละ 23.2) และปีี 2561 (ร้้อยละ 26.2) พบว่่า
สถานการณ์์ด้า้ นกิิจกรรมทางกายของเด็็กและเยาวชนไทยในภาพรวมที่่�ควรสะสมให้้ได้้เฉลี่่�ย
อย่่างน้้อยวัันละ 60 นาทีี ในปีี 2565 ยัังคงอยู่่�ในระดัับต่ำำ��หรืือ เกรด D เช่่นเดิิม (ร้้อยละ 27) ข้้อค้้นพบนี้้�
สะท้้อนให้้เห็็นว่่า การมีีกิิจกรรมทางกายของเด็็กและเยาวชนไทยในภาพรวม จำำ�เป็็ นต้้องได้้รับั การ
ส่่งเสริิมอย่่างเร่่งด่่วน ในขณะที่่�ตัวั ชี้้�วัดั Active play ยัังคงต่ำำ��ที่่�สุดุ เช่่นเดิิม (เกรด F) ส่่วนหนึ่่�ง
เป็็ นเพราะสถานการณ์์โควิิด-19 ที่่� มีีข้อ้ จำำ�กััดของพื้้�นที่่� และการเคลื่่�อนไหวที่่� เด็็กไทยถููกจำำ�กััด
ให้้ต้อ้ งอยู่่�ภายในบ้้าน จากการปิิ ดโรงเรีียน และพื้้�นที่่� สาธารณะ ทำำ�ให้้เด็็กไทยสููญเสีียโอกาส
อย่่างมากในการมีีกิจิ กรรมทางกาย รวมถึึงการเล่่นกีีฬา (เกรด D+) ซึ่่ง� โดยปกติิจะจััดขึ้้น� ที่่�โรงเรีียน
นอกจากนี้้� การเปลี่่� ยนรูู ปแบบการเรีีย นจากการเรีีย นแบบปกติิ ใ นห้้อ งเรีีย นไปเป็็ น การเรีีย น
แบบออนไลน์์ ทำำ�ให้้เด็็กไทยสะสมเวลาการใช้้หน้้าจอเพิ่่�มมากขึ้้�น รวมถึึงการมีีพฤติิกรรมเนืือยนิ่่�ง
โดยเฉพาะในประเภทการใช้้หน้้าจอเพื่่�อความบัันเทิิงที่่�นานขึ้้�น (เกรด F)
ด้้านอิิทธิิ พลจากบริิบทแวดล้้อมในปีี 2565 พบว่่าดีีขึ้้น� กว่่าการสำำ�รวจครั้้ง� ที่่�ผ่่านมา โดยเฉพาะ
ด้้านครอบครััวและบุุคคลรอบข้้าง (เกรด A-) ซึ่่ง� อาจเพราะในระหว่่างการแพร่่ระบาดของโควิิด-19
ครอบครััวต้้องเข้้ามามีีบทบาทในการส่่งเสริิมกิิจกรรมต่่าง ๆ อย่่างหลีีกเลี่่�ยงไม่่ได้้ เช่่น การควบคุุม
เวลาการนอนหลัับของเด็็ก การเรีียนออนไลน์์ และการมีีกิิจกรรมทางกายที่่�บ้า้ น ด้้านตััวชี้้�วัดั โรงเรีียน
ชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม ก็็ได้้ค่า่ คะแนนเกรดที่่�ดีีกว่่าตััวชี้้�วัดั เชิิงพฤติิกรรมเป็็ นส่่วนใหญ่่
นอกจากนี้้� ตััวชี้้�วัดั เพิ่่�มเติิม เฉพาะประเทศไทย พบว่่า เด็็กไทยส่่วนใหญ่่มีีพฤติิกรรมการนอนหลัับ
เป็็ นไปตามคำำ�แนะนำำ�ที่่�กำ�ำ หนดไว้้ (เกรด A-) และมีีน้ำ��ำ หนัักตััวอยู่่�ในเกณฑ์์ปกติิ (ร้้อยละ 89 หรืือ
เกรด A) อย่่างไรก็็ดีี พบว่่า 1 ใน 3 ของเด็็กไทย (ร้้อยละ 33) กำำ�ลังั เผชิิญกัับความวิิตกกัังวลและ
ความเครีียดในระหว่่างสถานการณ์์การแพร่่ระบาด มีีเพีียงร้้อยละ 67 รายงานว่่าไม่่มีีความวิิตก
กัังวลใด ๆ (เกรด B) ขณะที่่�นักั เรีียนร้้อยละ 32 รายงานว่่าเคยมีีประสบการณ์์การถููกกลั่่�นแกล้้ง
ในโรงเรีียน และด้้วยจากสถานการณ์์การแพร่่ระบาดที่่�ยาวนาน นัักเรีียนไม่่สามารถไปโรงเรีียนได้้
ทำำ� ให้้ตััว ชี้้�วััด ความผููก พััน ที่่� นััก เรีี ย นมีี ต่่ อ โรงเรีี ย นมีี ค่่ า คะแนนอยู่่�ในระดัับ ปานกลางเท่่ า นั้้�น
(เกรด B) นอกจากนี้้� มีีเด็็กไทยเพีียง 1 ใน 4 เท่่านั้้�น (ร้้อยละ 25) ที่่�บรรลุุเปอร์์เซ็็นต์์ไทล์์เฉลี่่�ยของ
สมรรถภาพทางกายตามคำำ�แนะนำำ�ของ Tomkinson6 (เกรด D-) และเพีียงร้้อยละ 54 เท่่านั้้�นที่่�
แสดงให้้เห็็นว่่ามีีความรอบรู้้�ทางกายอยู่่�ในระดัับดีี (เกรด C+)

Compared to Report Card 2016 (23.2%) and 2018 (26.2%), the proportion of Thai
children and youth who accumulate at least 60-minutes of PA per day on average
remained low in 2022 (27%). This result has not been able to improve the Overall
PA of Thai children and youth, and therefore, graded D remained. The Active
Play indicator remained at the lowest (graded F) partly caused by the restriction
of movement that forced Thai children to stay indoors. With the closure of schools
and public amenities, Thai children also lost many opportunities for PA including
sports that usually organized at school (graded D+). The shift from face - to - face
to online learning has also obliged Thai children to accumulate more recreational
time and longer Sedentary Behaviour (graded F).
The source of influence in TRC2022 showed a better result than the previous
round, particularly for Family and Peers (graded A-). This can be understood
since the role of family during the pandemic is undeniably important, e.g., in
regulating children’s time for sleeping, online learning, and PA at home. Schools
and Community and Environment indicators also received better grades than
most behavioral indicators.
Most of Thai children have met the recommended guideline for sleeping
(graded A-), and categorized in normal weight (89%, graded A). About
one third (33%) of Thai children and youth experienced Anxiety and Stress
during the pandemic, while 67% did not report any symptom (graded B).
Bullying experience was reported by 32%
of students. With the prolonged pandemic
Endorphin
and limited access to school, many Thai
children and youth showed a moderate
level of engagement with their school and
peers (graded B). Furthermore, only one
fourth (25%) of Thai children achieved the
average percentile on Physical Fitness
(graded D-) recommended by
Tomkinson6, and only 54% exhibited a good
level of Physical Literacy (graded C+).

What’s next?
อะไรคืือสิ่่�งที่่�ต้้องทำำ�ต่่อ

1. โรงเรีียน จำำ�เป็็ นต้้องยกระดัับนโยบายด้้านการส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกาย
โดยเน้้นไปที่่�การสร้้างเสริิมความสุุข ลดความเครีียด ทั้้�งนี้้�สามารถประยุุกต์์
ใช้้แนวคิิดการส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายแบบทั้้�งระบบ (Whole - of - School
Programmes) เพื่่�อช่่วยเพิ่่�มโอกาสในการมีีกิิจกรรมทางกายระหว่่างวัันให้้
กัับนัักเรีียนมากยิ่่�งขึ้้�นนอกจากนี้้� โรงเรีียนควรจััดให้้มีีการเข้้าถึึงสิ่่�งอำำ�นวย
ความสะดวกด้้านกิิจกรรมทางกายที่่�มีีความปลอดภััย และเป็็ นมิิตรกัับการมีี
กิิจกรรมทางกายของเด็็ก รวมถึึงการเพิ่่�มพื้้น� ที่่�สุขุ ภาวะเพื่่�อให้้นักั เรีียนสามารถ
เคลื่่อ� นไหวร่่างกายได้้มากขึ้้�นตลอดทั้้�งวัันขณะอยู่่�ที่่โ� รงเรีียน
2. ชุุมชน ควรริิเริ่่ม� ในการระดมความคิิดเพื่่�อส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายให้้กับั เด็็ก
โดยคนในชุุมชนมีีส่ว่ นร่่วมในการคิิดและออกแบบ เพื่่�อสร้้างสภาพแวดล้้อมที่่�
เป็็ นมิิตร และปลอดภััยเพื่่�อสนัับสนุุนการมีีกิิจกรรมทางกาย รวมถึึงเส้้นทาง
เชื่่� อมการเดิินและปั่่� นจัักรยานที่่�มีีคุุณภาพ การเข้้าถึึงพื้้�นที่่�เปิิ ดสาธารณะ
สนามเด็็กเล่่นสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก และอุุปกรณ์์เพื่่�อกิิจกรรมนัันทนาการ
ของชุุมชน รวมถึึงกิิจกรรมต่่าง ๆ ที่่ชุ� มช
ุ นเห็็นว่่าเหมาะสมกัับบริิบท
3. พ่่ อแม่่ คุุณครูู และโรงเรีียน ต้้องเสริิมความร่่วมมืือในการส่่งเสริิม
กิิจกรรมทางกายให้้กับั เด็็กและเยาวชนทั้้�งในสภาพแวดล้้อมที่่�บ้า้ น และโรงเรีียน
ทั้้�งนี้้�เพื่่อ� ให้้ครอบคลุุมและเพีียงพอกัับการส่่งเสริิมพัฒ
ั นาการ รวมถึึงที่่สำ� �คั
ำ ญ
ั คืือ
สร้้างความสุุขให้้กับั เด็็ก ๆ ได้้มากยิ่่ง� ขึ้้�น
4. รััฐบาลและหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ควรพััฒนาและผลัักดัันให้้มียุี ทุ ธศาสตร์์
การส่่งเสริิมกิิจกรรมทางกายสำำ�หรัับเด็็กและเยาวชนโดยเฉพาะ เพื่่�อให้้ทุกุ ฝ่่ าย
เข้้าใจและทราบถึึงความสำำ�คัญ
ั เร่่งด่่วนของสถานการณ์์ แนวทางการดำำ�เนิินงาน
ที่่มี� ปี ระสิิทธิิผล และการร่่วมกัันทำำ�งาน ตลอดจนทราบถึึงบทบาทหน้้าที่่ข� องแต่่ละ
ภาคส่่วนที่่�จำ�ำ เป็็ นต้้องเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมในการรณรงค์์ส่ง่ เสริิมกิิจกรรมทางกาย
ให้้กับั เด็็กและเยาวชนให้้เกิิดประสิิทธิิผลตามเป้้าหมายมากยิ่่ง� ขึ้้�น

1. Schools should enhance the PA promotion policy with the
main focus on increasing happiness and reducing anxiety
by applying Whole - of - School Programmes and engaging
multi-stakeholders. Schools should also provide a safer,
friendlier access to PA facilities and more spaces to enable
students to be more active throughout the day.
2. Community should strengthen its initiative to promote PA
for children by providing a friendly and safe environment to
support PA, including quality walking and cycling networks, public
open space access, playgrounds, and community recreation
facilities and equipment including proper contextual activities.
3. Parents, teachers, and schools must strengthen the
cooperation in promoting PA for children both at home and in
the school environment to ensure its sufficiency and optimize
the benefit of PA for children’s development and happiness.
4. The government and related agencies should
develop and advocate strategies to provide PA promotion
specific for children and youth. The strategies should serve as
the target-oriented guidelines for all parties in understanding
the significance and urgency of situation and the importance
of cooperation, also as an effective implementation guideline
to ensure all parties are functioned according to their roles and
responsibilities during their collective action in promoting PA
for children and youth.
Endorphin
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