
๑ 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกก าลังกาย คร้ังที่ ๒/๒๕๖๔ 

วันจันทรท่ี์  ๑๘  มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร 

อาคาร ๑ ชั้น ๒ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
คณะกรรมการผูเ้ข้าประชุม 

๑. นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธาน 
๒. นายไพจิตร์ วราชิต ประธานคณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
๓. นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง คณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
๔. นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ คณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
๕. นายภานุวัฒน ์

 
ปานเกตุ 
 

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
ผู้แทน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

 
กรรมการ 

๖. นายรุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าส านักวิชาการสาธารณสุข 
ผู้แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 
กรรมการ 

๗. นายธงชัย  เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 
๘. นางสาวณัฐรดา  

 
หงษ์ลอย เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 

ผู้แทน อธิบดีกรมการปกครอง 
 
กรรมการ 

๙. นางสาวสุจิตรา ดาวเรือง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
ผู้แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
กรรมการ 

๑๐. นางสาวรัตนา 
 

จรูญศักด์ิสิทธิ์ 
 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
ผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

 
กรรมการ 

๑๑. นายคณิตศักด์ิ 
 

จันทราพิพัฒน ์
 

ผู้อ านวยการสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ 
ผู้แทน เลขาธิการส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 
กรรมการ 

๑๒. นางสาววาริฉัตร ดวงจินดา ส านักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
ผู้แทน ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

 
กรรมการ 

๑๓. นายสุพจน์ 
 

จิระราชวโร 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด าเนินสะดวก 
ผู้แทน ประธานชมรมผู้อ านวยการโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลท่ัวไป 

 
กรรมการ 

๑๔. นายสุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กรรมการ 
และเลขานุการ 

๑๕. นายบัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กรรมการและ



๒ 

 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๖. นายอุดม อัศวุตมางกุร ผู้อ านวยการกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

๑. นายนรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์ ประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กรรมการ 
๒. นายสัมพันธ์ คมฤทธิ์ กรรมการแพทยสภา กรรมการ 
๓. นายสราวุฒิ  บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย  
๒. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 
๓. นายวสันต์ อุนานันท์ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย  
๔. นางสาวสุธาภรณ์ ถาวรบูรณทรัพย์ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย  
๕. นางสาวบุษยา ภฆูัง กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 
๖. นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 
๗. นางสาวณิชา คงทวีศักดิ์ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 
๘. นายอภิรติ ชัยวิจิตร กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 
๙. นายกิตติพงษ์ ภัสสร กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 
๑๐. นางจิรัญชญา พารอด กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 
๑๑. นางสาวชญาภา แตงจ่ัน กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย 
๑๒. นายธีระยศ  กอบอาษา ส านักงานเลขานุการ กรมอนามัย 
๑๓. นายสโรช  จินดาวณิชย์ ส านักงานเลขานุการ กรมอนามัย 
๑๔. นางสาวณพาอร  เต้ียสุด ศูนย์ส่ือสารสาธารณะ กรมอนามัย 
๑๕. นางสาววรญา  รักช่ือ ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
๑๖. นายเพชร อันอดิเรกกุล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

เร่ิมประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงความส าคัญของกิจกรรมก้าวท้าใจ  
โดยสอดคล้องกับนโยบายหลักของกระทรวงสาธารณสุข คือ การส่งเสริมกิจกรรมทางกาย และส่งเสริมให้คนไทย 
มีสุขภาพท่ีดี ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการลดงบประมาณการรักษาพยาบาลของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย 



๓ 

 

คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจ าตัว  ๓ คน ได้แก่ ๑) หมอประจ าบ้าน คือ อสม. ๒) หมอสาธารณสุข  
คือ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขพยาบาลระดับต าบล ๓) หมอครอบครัว เป็นแพทย์ท่ีมีองค์ความรู้หรือจบด้านเวชศาสตร์ 
และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมแรง ร่วมใจ และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย
ระดับประเทศอย่างเต็มท่ี  

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชมุ 
 ๒.๑ รายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกก าลังกาย คร้ังที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายส่งเสริมการออกก าลังกาย ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเพื่อทราบ 
 ๓.๑ รูปแบบการด าเนนิงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season ๓ 
 นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการ 
ก้าวท้าใจท้ั ง ๒ Season ท่ี ผ่านมา โดยโครงการก้ าวท้าใจ Season ๑ มี ผู้ลงทะเบี ยน เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน ๔๘๐,๑๑๕ คน และโครงการก้าวท้าใจ Season ๒  มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๘๑๑,๓๙๖ คน 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกลุ่มบุคลากรสาธารณสุข และประชาชนท่ัวไป โดยมียอดผู้ลงทะเบียนท้ัง ๒ Season จ านวน
๑,๒๙๑,๕๑๑ คน ในปีนี้รูปแบบก้าวท้าใจ Season ๓ จะสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข คือ สุขภาพดี
วิถีใหม ่๓ อ ได้แก่ ออกก าลังกาย อาหาร และอารมณ์ ซึ่งเป้าหมายของก้าวท้าใจ Season ๓ คือจ านวนประชาชน
ท่ีลงทะเบียน ๕ ล้านคน แบ่งเป็น ๓ Setting ได้แก่  ครอบครัว ผ่านเครือข่าย อสม.ในชุมชน สถานประกอบการ 
(โรงงาน) ภายใต้โครงการ ๑๐ Packages และโรงเรียน ภายใต้การด าเนินงานอนามัยโรงเรียน ซึ่งการขับเคล่ือนใน
สถานศึกษาจะเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายเพิ่มมากขึ้น 
 รูปแบบการด าเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season๓ ดังนี้ 

- ลงทะเบียนผ่านช่องทางไลน์ 
- คัดกรองสุขภาพ และประเมินค่าดัชนีมวลกาย ซึ่งก าลังพัฒนาให้สามารถคัดกรองผล Lab และ

ประเมินสุขภาพจิต 
- เป้าหมายการออกก าลังกาย ๑๐๐ วัน ๑๐๐ กิโลเมตร เพิ่มเป้าหมายเป็น ๕ ล้านคน รองรับผู้

ลงทะเบียนใหม่  
- ส่งผลออกก าลังกาย กรอกข้อมูลผ่านทาง Line หรือส่งภาพเข้าระบบ  
- รายงานผลการออกก าลังกาย เป็นกิโลเมตร และนาที โดยค านวณเป็นแคลอรี่  
- มีการจัดแข่งขันภายในกลุ่ม และเปรียบเทียบกลุ่ม 
- สะสม Health Point ในกิจกรรมต่าง ๆ ท าให้เป็น National Health Point ประชาชนจะได้ความ

รอบรู้ด้านสุขภาพ  และการออกก าลังกายสะสมแลก Health Point 
- ใช้ Health Point ในการแลกของรางวัล 
รูปแบบ Application ก้าวท้าใจ  
- หน้า ๑ คะแนน Health Point และกิจกรรมออกก าลังกาย 
- หน้า ๒ โปรไฟล์ Ebib คะแนน Health Point และผลการประเมินค่าดัชนีมวลกาย 



๔ 

 

- หน้า ๓ การสร้างกลุ่ม และเปรียบเทียบกลุ่ม 
- หน้า ๔ ความรอบรู้สุขภาพ   
- หน้า ๕ ผลการออกก าลังกาย  
- หน้า ๖ ประวัติการออกก าลังกาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

  นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แจ้งว่ากระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีความยินดีท่ีจะน า Platform ก้าวท้าใจ ไปใช้ในกลุ่มนักศึกษาและนักเรียน  
ซึ่งต้องการความชัดเจนของกิจกรรมก้าวท้าใจ เพื่อน าไปใช้ในการส่งเสริมการออกก าลังกายได้อย่างเหมาะสม  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมหอการค้าไทย จะน ากิจกรรมก้าวท้าใจไปประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้เครือข่ายของหน่วยงานได้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งหากกิจกรรมสามารถจัดให้มีการแข่งขันระหว่างกลุ่มได้  
จะเป็นการสร้าง สีสัน และสร้างแรงกระตุ้นให้กับพนักงานมากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
ได้จัดท ากิจกรรม City run ซึ่งเป็นการท ากิจกรรมร่วมกันของครอบครัวท่ีเช่ือมโยงกับสถานท่ีท่องเท่ียวในชุมชน 
โดยมีการเก็บคะแนนระหว่างท ากิจกรรมและน าไปแลกของรางวัล พบว่ามีคนสนใจเข้าร่วมจ านวนมาก เนื่องจาก
ของรางวัลมีความน่าสนใจ และมีจ านวนจ ากัด 

 ๓.๒ แนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season ๓ 
 นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย น าเสนอแนวทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม 
ก้าวท้าใจ Season ๓ ดังนี้ 



๕ 

 

 - ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล “ก้าวท้าใจ Season ๓” 
 ๑. การท าโฆษณาผ่าน Social Media 

- FACEBOOK PAGE 
๏ ออกแบบและผลิตความรู้ ในรูปแบบต่างๆ  
๏ ผลิต Motion Graphic 
๏ เผยแพร่ Clip VDO Extra  
๏ จัดท า Content ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม 
เป้าหมาย : มีคนเห็นโพสต์อย่างน้อย ๓ ล้านคน และแชร์อย่างน้อย ๓๐,๐๐๐ ครั้ง 
- YOUTUBE CHANNEL 
๏ เผยแพร่ Clip VDO Extra จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ เรื่อง 
- LINE OFFICIAL 
๏ ต่ออายุช่ือบัญชีแบบพรีเมี่ยม ๑ ครั้ง 

๏ บริหารจัดการบัญชีแบบโปร ๑๒ เดือน 

๒. ท ารูปแบบ Banner บน Website ข่าว 
๓. เพลงประกอบกิจกรรมก้าวท้าใจ เน้นทุกกลุ่มวัย 
๔. Push Message ผ่าน LINE จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ข้อความ 
๕. Live Streaming 
๖. จัดหา Influencer ทุกกลุ่มวัย แบบไม่มีค่าใช้จ่าย โดย Brand Ambassador คือ ติช่า กันติชา ชุมมะ 
(พิธีกร/นกัแสดง/นางแบบ)  
๗. ผลิต Clip VDO Extra 
๘. จัดหาของรางวัลรวมมูลค่า ๒ แสนบาท 
๙. จัดมหกรรม “มอบรางวัลก้าวท้าใจ” 
๑๐. ลงพื้นท่ีประชาสัมพันธ์โรงเรียน/ชุมชน/โรงงาน 

 - การเปิดตัว Season ๓ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ก าหนดให้มีการเปิดตัวแบบ New Normal + Live 
Streaming และเริ่มเก็บคะแนนสะสมวันท่ี ๑ มี.ค. - ๘ มิ.ย. (๑๐๐วัน) 

 
 



๖ 

 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบให้คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนภาคีเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ น า Platform 
ก้าวท้าใจ ไปใช้ในเขตสุขภาพท่ี ๖ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season ๓ ในการส่งเสริมกิจกรรม 
ทางกายส าหรับประชาชนท่ีกักตัวโควิด และส าหรับโรงพยาบาลสนาม  

 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เสนอว่าก้าวท้าใจ Season ๑ กลุ่มเป้าหมาย
คือบุคลากรสาธารณสุข ก้าวท้าใจ Season ๒ กลุ่มเป้าหมายคือบุคลากรสาธารณสุขและอาสาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  และก้าวท้าใจ  Season ๓ ขยายกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนท่ัวประเทศ เรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ ควรใช้ส่ือในการประชาสัมพันธ์ท่ีประชาชนเข้าถึง เช่น ในชุมชน ควรใช้ส่ือวิทยุกระจายเสียง 
ส าหรับ Influencer แนะน าให้มีหลากหลายทางอาชีพ เป็น ผู้แทนในหลาย ๆ กลุ่ม โดยไม่มี ค่าใช้จ่าย  
การด าเนินงานจะยั่งยืนกว่า กรณีการกักตัวโควิด ส าหรับผู้ถูกกักตัว ๑๔ วัน ควรมีกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทาง
กาย เป็นมิติใหม่ท่ีจะไปใช้ในการดูแลสุขภาพส าหรับผู้กักตัว เนื่องจากผู้กักตัวมีโทรศัพท์ Smartphone สามารถ
ใช้ Application ก้าวท้าใจในการออกก าลังกายระหว่างกักตัวได้ 

 นายสมศักด์ิ พะเนียงทอง คณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอว่า Influencer 
ควรเป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีแท้จริง ค้นหา Influencer เช่น นักกีฬา หรือดาราท่ีมีช่ือเสียงท่ีมีการออกก าลังกาย
จริง ๆ  เพื่อให้การด าเนินงานมีความยั่งยืน โดยสมาคมจักรยานฯ มีดารา/นักแสดง มาร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน ซึ่ง
สามารถประสานมาเป็น Influencer ของกิจกรรมก้าวท้าใจได้ ส าหรับการแข่งขันระหว่างกลุ่ม ควรมีกลุ่มตัวอย่าง
ท่ีแข่งขัน เพื่อเกิดแรงกระตุ้นให้กับองค์กรอื่น ๆ  และควรมีการประชาสัมพันธ์ภาคีเครือข่ายอื่น ๆ เชิงลึก หาภาคี
เครือข่ายและความร่วมมือให้เกิดข้ึนจริง เพื่อเป็น Platform ระดับชาติ  

 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข  เสนอว่า ในแต่ละกลุ่ม
วัยมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน น่าจะมีการให้ข้อมูลการส่งเสริมการออกก าลังกายเป็นระยะ เพราะการให้ข้อมูลครั้ง
เดียวอาจไม่สร้างแรงจูงใจ  

 นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ประธานคณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอให้จัดหา 
influencer ท่ีออกก าลังกายจริง เนื่องจากคนกลุ่มนี้จะมีแรงจูงใจ เช่น คนท่ีหายป่วยจากโรค หรือคนท่ีออกก าลัง
กายเป็นประจ าท่ีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถลดน้ าหนักได้อย่างเห็นได้ชัด 

นายแพทย์สุพจน์ จิระราชวโร ผู้อ านวยการโรงพยาบาลด าเนินสะดวก เสนอให้ท า Ranking เพื่อ
ตรวจสอบได้ว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในล าดับท่ีเท่าไหร่ และการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม ควรมีเงื่อนไขในการ
แข่งขันท่ีชัดเจน เนื่องจากแต่ละกลุ่มหรือองค์กรท่ีเข้าร่วมจะมีสมาชิกไม่เท่ากัน อาจจะท าให้เป็นช่องว่างของการ
แข่งขันได้ 

 นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ คณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอว่าการแข่งขัน
ระดับกลุ่มมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เชิญสมาชิกเข้ากลุ่ม เรื่องการวัด แล้วแต่เราจะก าหนด แต่อยากให้มีการหาค่าฉล่ีย
เพศ อายุ และประเภทกิจกรรมด้วย 

 ๓.๓ แนวทางการบริหารจัดการแต้มสุขภาพ (Health Point) 



๗ 

 

นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย น าเสนอแนวทางการบริหารจัดการแต้มสุขภาพ (Health 
Point) ดังนี้ 

- HEALTH POINT คือ แต้มสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ท่ีได้จากการร่วมกิจกรรมในแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ 
- วัตถุประสงค์ของ HEALTH POINT 

๑. เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการออกก าลังกายของประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
๒. เพื่อใช้แลกสิทธิ์ในการลุ้นของรางวัล 
๓. เพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนการส่งเสริมสุขภาพ 

- ก าหนดรางวัลส าหรับ Season ๓ แต่ละประเภท    
           ๑. ผู้ท่ีสามารถท าได้ตามเกณฑ์ ๑๐๐ วัน ๑๐๐ กม. ถึงก่อนได้รับรางวัลก่อน      
           ๒. ใช้ Health Point เพื่อลุ้นรางวัล แบ่ง ๓ ระดับ ดังนี้ 

                
- การรับ HEALTH POINT จากการร่วมกิจกรรมมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอว่า ให้ความส าคัญในการส่ือสารกับภาคี
เครือข่าย มีค าตอบท่ีชัดเจนในการได้ HEALTH POINT เนื่องจาก HEALTH POINT มีความสัมพันธ์กับการดึงคน
เข้าร่วมโครงการฯ และสร้างความต่ืนเต้น ให้คนท่ีหันมาออกก าลังกายไปเชิญชวนเพื่อนมาเข้าร่วมกิจกรรมและได้ 
HEALTH POINT  

 นายสมศักด์ิ พะเนียงทอง คณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอว่า หัวใจส าคัญ
ของ Health Point เพิ่มวิธีการได้ HEALTH POINT ระบบของเราไม่มีอุปกรณ์ในการวัด เพื่อได้ HEALTH POINT 



๘ 

 

ใช้ระบบการส่งผลการออกก าลังกายด้วยความซื่อสัตย์ มีการเสนอให้ Link กับ Application ของ Nike และ 
Adidas หรือใช้ HEALTH POINT แบบ Application เป๋าตังค์ ซึ่งทางภาคีเครือข่ายท่ีให้การสนับสนุนของรางวัล
ไม่ขัดข้องเรื่องระบบการส่งผลการออกก าลังกายด้วยความซื่อสัตย์ และยินดีให้ของรางวัลอยู่แล้ว หรือถ้าเป็นไปได้
ให้น าไปปล๊ักอินกับ Application ต่าง ๆ ในการแลก HEALTH POINT ซึ่งเราก าลังด าเนินการสมาคมก้าวท้าใจ 
อาจจะด าเนินงานได้สะดวกมากขึ้น 

 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย การใช้ HEALTH POINT การแลกของรางวัล
กับบริษัทเอกชน ง่ายต่อการจัดการ และมีความหลากหลายมากกว่า เช่น แลกค่าโทรศัพท์ แลกตั๋วเครื่องบิน ซึ่งอยู่
ในช่วงก าลังพัฒนา  

 นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เสนอว่าเน้นการบริหารข้อมูล การโอน HEALTH POINT  
ด าเนินงานง่ายกว่า ไม่ต้องแกไ้ข Platform  

 นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ คณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอว่า อยากให้ปรับ
เงื่อนไขการให้ HEALTH POINT อยากให้ประชาชนรู้จักเพจก้าวท้าใจ และมีสมาชิกเพิ่มมากข้ึน ถ้ามีประชาชน
กดไลค์เพจก้าวท้าใจ และแชร์ผลการออกก าลังกายผ่านส่ือ Social Media จะได้ HEALTH POINT เป็นต้น 
 
 
ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเพื่อพิจารณา  
 ๔.๑ แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season ๓ 
 นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย น าเสนอ แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ 
Season ๓ ดังนี้ 

 
  
 - Timeline การขับเคล่ือนกิจกรรมก้าวท้าใจ Season ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
 เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓ เตรียมการประสานภาคีเครือข่าย และจัดท าองค์ความรู้ฯ 



๙ 

 

วันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายส่งเสริมการออกก าลังกาย 
วันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการแต้มสุขภาพ (Health Point) 
วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนภาคีเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ 
วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายส่งเสริมการออกก าลังกาย 
วันท่ี ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ งานเปิดตัว รูปแบบการเปิดตัว สอดคล้องกับเงื่อนไขของแต่ละจังหวัด  
วันท่ี ๑ มีนาคม – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ สะสมระยะจริง  
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายส่งเสริมการออกก าลังกาย 
กรกฎาคม ๒๕๖๔ งาน FORUM ส่งเสริมสุขภาพวัยท างาน และมอบรางวัลก้าวท้าใจ Season ๓ 
เดือนกันยายน ๒๕๖๔ ถอดบทเรียนก้าวท้าใจ Season ๓ และเตรียมการก้าวท้าใจ ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 นายไพจิตร์ วราชิต คณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอว่า เปิดตัววันท่ี  
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  พิจารณาจังหวัดท่ีเป็นพื้นท่ีสีเขียวและสีขาว ให้มีการจัดกิจกรรมเปิดตัว ถือว่าเป็น 
การสร้างกระแสการออกก าลังกาย ลดความต่ืนตระหนกของประชาชนในแต่ละจังหวัด เนื่องจาก Season  
ท่ีผ่านมาเปิดตัวแค่ส่วนกลางท าให้กิจกรรมนี้ไม่เป็นกระแสเท่าท่ีควร 

 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เสนอว่า จังหวัดท่ีไม่มีผู้ป่วยโควิด ประมาณ 
๓๐ จังหวัด ถ้ามีการจัดกิจกรรมเปิดตัวก้าวท้าวใจ Season ๓ เป็นการ Set การใช้ชีวิตแบบ New Normal  
สร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน 

๔.๒ รูปแบบพิธีเปิดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season ๓  
นายแพทย์บัญชา ค้าของ น าเสนอ รูปแบบพิธีเปิดกิจกรรมก้าวท้าใจ Season ๓  ดังนี้ 
- จัดพิธีเปิดแบบผสมผสานระหว่างจัดเวทีท่ีเข้าร่วม และ Live Streaming เนื่องจากสถานการณ์โควิด

และ PM ๒.๕ (จังหวัดท่ีมีผู้ป่วย จะมีการจัดพิธีเปิดแบบ Live Streaming ส าหรับพื้นท่ีสีเขียว สามารถจัดแบบ
ระบบเปิดได้)  

 
- กิจกรรมในพิธีเปิด 
 ๑. การแสดง หรือ VDO Presentation กล่าวถึงงานท่ีผ่านมา 
 ๒. การอบอุ่นร่างกาย การน าผู้ร่วมกิจกรรมอบอุ่นร่างกายก่อนลงสู่สนามวิ่ง 
 ๓. ประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ 
 ๔. Gimmick การเปิดงาน “ประธานถือแผ่นป้าย ก้าวท้าใจ Season ๓ โดยเฉล่ียตัวอักษร 

ตามจ านวนของประธาน และน ามาวางบนแท่นท่ีเตรียมไว้ จากนั้นเสียงแตรดัง พร้อมกับ CO๒/Papershoot 
กระตุ้นแรงฮึกเหิม ความต่ืนเต้น ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้” 

 ๕. เริ่มกิจกรรมอย่างเป็นทางการ  



๑๐ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และเสนอให้ทางทีมผู้จัดน ากลับไปพิจารณาเรื่องกิจกรรมท่ีน่าสนใจส าหรับพิธีเปิดตัว 
และการ Live Streaming (แบบกลุ่ม)  

 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอว่า ให้มีการเปิดตัวเช่ือมโยงของแต่ละ
จังหวัด รักษากลุ่มเป้าหมายเดิมและขยายเป้าหมายใหม่ 

 นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง คณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอว่า การจัดพิธีเปิด
แบบ Live Streaming ควรมีแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามาดู อาจจะน า Health Point หรือกิจกรรมท่ีน่าสนใจ 
เพื่อให้ประชาชนเข้ามาดูการ Live Streaming  

 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เสนอว่า จังหวัดพื้นท่ีสีขาว และจังหวัดพื้นท่ี 
สีเขียวจ านวน ๔๗ จังหวัด เน้นเรื่องมาตรการท่ีเข้มข้น เพิ่มการคัดกรองประชาชน เสนอเรื่องเข้า ศบค. 

 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เสนอว่า จังหวัดพื้นท่ี 
สีขาว ให้จัดแบบ new normal เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชน  

 นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง คณะท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เสนอว่า ให้กรมอนามัย 
ขอ ศบค. ชุดเล็ก จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกก าลังกาย แบบ New normal เป็นกิจกรรมเปิดเมือง สร้างกระแส
ให้กับประชาชนในยุคโควิด  

 ๔.๓ การด าเนินงานสมาคมก้าวท้าใจ 
 นายแพทย์บัญชา ค้าของ น าเสนอการด าเนินงานสมาคมก้าวท้าใจ ดังนี้ 
 - จดทะเบียน วันท่ี ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 
 - โลโก้สมาคมก้าวท้าใจ  

 
 - ช่ือภาษาไทย “สมาคมก้าวท้าใจ” ย่อว่า “สกท.” ช่ือภาษาอังกฤษ “Step Challenge Association” 
ย่อว่า “SCA” 
 
 
 - วัตถุประสงค์ 
 ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกก าลังกายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 

๒. ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกายแก่ประชาชนท่ัวไป 



๑๑ 

 

๓. ส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์เกี่ยวกับสุขภาพและ
การออกก าลังกาย 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านกิจกรรม 
ทางกายตามกรอบยุทธศาสตร์ ๕x๕x๕ Model ได้แก่ การส่งเสริมกิจกรรมทางกายประชาชนทุกกลุ่มวัย  
การส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกาย และการพัฒนาระบบสนับสนุนการส่งเสริมกิจกรรม
ทางกาย 

๕. ร่วมมือประสานงานเพื่อให้บริการแนะน าและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการน าประเด็น
ส่ือสารหลัก (Key Message) ไปใช้ในทุกระดับเพื่อให้สังคมรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกาย 

๖. น าเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะ ตลอดจนนโยบายด้านความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกายท่ีเหมาะสมกับ
องค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการน าความรู้ด้านกิจกรรมทางกายส่งเสริมสุขภาพประชาชนใน
ประเทศชาติต่อไป 

๗. เพื่อด าเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การกุศล เพื่ อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์            
เพื่อสาธารณประโยชน์ 

๘. ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
๙. สมาคมไม่ด าเนินการเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่างใด 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบหมายให้สมาคมก้าวท้าใจจัดจ าหน่ายเส้ือก้าวท้าใจ และรับการสนับสนุน 
จากสปอนเซอร์ในการขับเคล่ือนกิจกรรมก้าวท้าใจ Season ๓ 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบาย ส่งเสริมการออกก าลังกาย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔  

ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 
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นางสาวสุธาภรณ์ ถาวรบูรณทรัพย์  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นายกิตติพงษ์ ภัสสร   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


