รายงานมาตรการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในประชาชนวัยทำงาน
1. โครงการ ก้าวท้าใจ
2. ชื่อตัวชี้วัด จำนวนครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
3. เป้าหมายและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และผลงาน ณ ปัจจุบัน
เขต
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เป้าหมาย 522,383 305,096 286,032 481,415 412,167 554,941 380,390 383,390 483,737 294,445 399,676 353,907 142,422
ผลงานปี
งบ 61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลงานปี
งบ 62

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลงานปี
งบ 63

103,512

83,744

53,188

51,739

125,359

101,474

324,164

76,554

123,206

129,569

82,900

50,809

10,819

ผลงานปี 103,583 84,073
งบ 64
(ต.ค.พ.ย. 63)

53,235

52,566

129,214

101,517

325,245

76,604

123,472

129,666

84,640

51,635

10,868

4. ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข การดำเนินงานที่ผ่านมา
ปัญหา/อุปสรรค

ด้านระบบ Digital Health
Platform

กิจกรรม/การประชาสัมพันธ์

1. ระบบ Digital Health Platform
มีขั้นตอนในการกรอกข้อมูล
ลงทะเบียนมากเกินไป
2. ระบบ Digital Health Platform
เกิดการใช้งานไม่ได้ในบางครั้ง
3. รูปแบบของการรายงานผลมีการ
design ที่ยากต่อการเข้าใจ

แนวทางการแก้ปัญหา/
การพัฒนา Digital Health Platform
1.ลดขั้นตอนในการกรอกข้อมูลการ
สมัครให้น้อยลง และเพิ่มฟิวเจอร์ให้
สมัครได้ง่ายขึ้น
2. ประสานทีมระบบเพื่อให้สามารถ
ดำเนินแก้ไขปัญหาในทันที
3. ให้ผู้ดูแลระบบ design รูปแบบของ
การรายงานผลให้ง่ายต่อการใช้งาน

1.ช่องทางการประชาสัมพันธ์มีไม่
เพียงพอ

1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ และ
สื่อออนไลน์มากขึ้น

5. ช่องว่าง (Gap) ที่ทำให้ไม่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด
5.1 ประชาชนมีพฤติกรรมการออกกำลังกายที่ไม่เพียงพอ และมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง
5.2 ระบบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานข้อมูลส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขาด
ความเสถียร
5.3 การประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการออกกำลังกายยังไม่ทั่วถึง
5.4 ประชาชนขาดความรู้ในการปรับตัวเข้าสู่การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New normal)
6. มาตรการในการปิด Gap และกิจกรรมสำคัญ
มาตรการระดับกรม
- การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย

มาตรการระดับพื้นที่
- ส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายภายใต้
การดำเนินชีวิตวิถีใหม่ (New normal)
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
- การขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริม
สารสนเทศระบบฐานข้อมูลส่งเสริมการ การออกกำลังกาย
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
- บูรณาการภาคีเครือข่าย
- การขับเคลื่อนมหกรรม “ก้าวท้าใจ
Season 3” ในพื้นที่
- การพัฒนาองค์ความรู้การปรับเปลี่ยน - พัฒนาองค์ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ

กิจกรรมสำคัญ
- การขับเคลื่อนส่งเสริมการมีกิจกรรม
ทางกายโดยใช้ดิจิตอลแพลตฟอร์ม
- การพัฒนาระบบฐานข้อมูลส่งเสริม
การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
- การขับเคลื่อนมหกรรม “ก้าวท้าใจ
Season 3”
- การพัฒนาองค์ความรู้การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ ออนไลน์

7. Small Success ระดับส่วนกลาง
ไตรมาสที่ 1
1. การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลส่งเสริมการออก
กำลังกายเพื่อสุขภาพ

ไตรมาสที่ 2
1.การจัดทำองค์ความรู้
ส่งเสริมการออกกำลังกายใน
รูปแบบ Digital เพื่อเผยแพร่
บน Platform และ
Application โครงการก้าว
ท้าใจ

ไตรมาสที่ 3
1.การขับเคลื่อน
ประชาสัมพันธ์ (เว็ปไซต์,
ไลน์, ทีวีออนไลน์, Social
Network,
Facebook,Youtube)

ไตรมาสที่ 4
1. กำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงานพร้อมสรุป
รายงานเสนอผู้บริหาร

2. การจัดทำนโยบายส่งเสริม
การออกกำลังกายและการ
สื่อสารนโยบายสูผ่ ู้ปฏิบตั ิงาน
ในพื้นที่

2. การขับเคลื่อน
ประชาสัมพันธ์ (เว็ปไซต์,
ไลน์, ทีวีออนไลน์, Social
Network,
Facebook,Youtube)

2.กำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงาน

2. การสรุปผลการ
ดำเนินงานก้าวท้าใจ
Season 3 และตรียม
ความพร้อมในการ
ดำเนินงานก้าวท้าใจ
Season 4

3.การขับเคลื่อน
ประชาสัมพันธ์ (เว็ปไซต์,
ไลน์, ทีวีออนไลน์, Social
Network,
Facebook,Youtube)

3.ประสานงานภาคีเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชนในการ
สนับสนุนการดำเนินงาน

4. จัดกิจกรรมเปิดตัวก้าวท้า
ใจSeason 3 ระดับประเทศ
5. ประสานงานภาคีเครือข่าย
ภาครัฐและเอกชนในการ
สนับสนุนการดำเนินงาน
ระดับส่วนภูมิภาค
ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

1.การขับเคลื่อนชุมชนรัก
การออกกำลังกายทั่ว
ประเทศ 12 แห่ง โดยการ
พัฒนารูปแบบต้นแบบ
ชุมชนรักการออกกำลังกาย
ตามบริบทของพื้นที่
(เป้าหมาย 1 แห่ง 1
ชุมชน/สถานประกอบ
กิจการ )
2. จัดกิจกรรมเปิดตัวก้าว
ท้าใจ Season 3

1. ติดตาม กระตุ้นยอดการ
ลงทะเบียน 10 ล้าน
ครอบครัวไทย ออกกำลัง
กายเพื่อสุขภาพ /
ก้าวท้าใจ Season 3 ให้ได้
ตามค่าเป้าหมายทีไ่ ด้รับ

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 4

1. ขับเคลื่อนการ
1. กำกับ ติดตามผลการ
ดำเนินงานส่งเสริมการออก ดำเนินงานส่งเสริมการ
กำลังกายในพื้นที่อย่าง
ออกกำลังกายในพื้นที่
ต่อเนื่อง

2. รายงานผลการ
ดำเนินงานให้ส่วนกลาง
เพื่อสรุปข้อมูลเสนอ
ต่อผู้บริหาร

8. ข้อเสนอเชิงนโยบาย
8.1 ขับเคลื่อนระบบส่งเสริมสุขภาพคนวัยทำงานด้วย Digital Health Platform ไปยังประชาชนทั่วไป โดยมี
การเรียนรู้ ประเมินผล ด้วยตนเอง
8.2 กำหนดนโยบายการบูรณาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาชน เกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกาย
8.3 พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบออนไลน์ที่ประชาชนเข้าถึงไดง่าย เพื่อให้สอดรับชีวิตวิถีใหม่ (New
Normal)

ผลการดำเนินงานตามมาตรการ
1. การผลักดันและขับเคลื่อนนโยบาย
โครงการก้าวท้าใจ ได้มีการดำเนินงานในการผลักดัน และขับเคลื่อนนโยบาย ดังนี้
1.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพกลุ่มวัยสู่การปฏิบัติ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์
นพลัสแวนด้าแกรนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ บุคลากรสาธารณสุขส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค ศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
1.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการดำเนินงานและการจัดทำแผนการดำเนินงานเฝ้าระวัง
พฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน วันที่ 21 -23
ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ
บุคลากรสาธารณสุขส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ศูนย์อนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานข้อมูลส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

http://activefamapp.anamai.moph.go.th/login-methods/

