
 
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนภาคีเครอืข่ายและประชาสัมพันธ์ ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

วันพุธที่ 13 มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
***************************************************** 

เข้าประชมุ 

๑. นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย ประธาน 
๒. นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสุข 
 
อนุกรรมการ 

๓. นายสราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย อนุกรรมการ 
๔. นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อนุกรรมการ 
๕. นางสาววัลลา เรือนไชยวงค์ 

 
ผู้อำนวยการพัฒนากิจกรรมนักเรียน 
ผู้แทน รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 
 
อนุกรรมการ 

๖. นายราตรีสวัสดิ์ 
 

ธนานันต์ 
 

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ อาชีวศึกษา 
ผู้แทน รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา 

 
อนุกรรมการ 

๗. นางสาวนุชนภา  
 

ชื่นอบเชย ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา 
ผู้แทน รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมสึกษา 

 
อนุกรรมการ 

๘. นายต่อศักดิ์ 
 

แก้วจรัสวิไล 
 

ผู้ช่วยอธการบดีฝ่ายกิจการนิสิตกีฬาและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์  
วิทยาเขตกำแพงแสน 

 
 
อนุกรรมการ 

๙. นางสาวจันทมา 
 

จันทร์ศักดิ์ศรี 
 

หัวหน้างานบริหารและอำนวยการโครงการวิจัย 
ผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 

 
 
อนุกรรมการ 

๑๐. นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ ์
 

รองประธารฝ่านงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 
ผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 
อนุกรรมการ 

๑๑. นายกรด 
 

โรจนเสถียร 
 

กรรมการปฏิคม 
ผู้แทน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

 
อนุกรรมการ 

๑๒. นางปริมพร อ่ำพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
ผู้แทน นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
แห่งประเทศไทย 

 
 
อนุกรรมการ 

๑๓. นายกัมพล กลั่นเนียม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาหลวง 
ผู้แทน นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล 
แห่งประเทศไทย 

อนุกรรมการ 
 

๑๔. นายพิชา สิริโยธิน ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย 
ผู้แทน นายกสมาคมประกันชีวิตไทย 

 
อนุกรรมการ 



๒ 
 

 
๑๕. 

 
นางสาวกนกทิพย์ 

 
ปริญญานุสสรณ์ 

 
ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพ่ือสุขภาพ 
ผู้แทน ผู้อำนวยการบริหารธุรกิจผลิตภัณฑ์นมและ
โภชนาการ บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 

 
อนุกรรมการ 

๑๖. นายวินัย รอดไทร ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ กรมอนามัย อนุกรรมการ 
๑๗. นายบัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย อนุกรรมการและ

เลขานุการ 
๑๘. นายอุดม อัศวุตมางกุร ผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ  

กรมอนามัย 
อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙. นายชลพันธ์ ปิยถาวรอนันต์ รองผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ  
กรมอนามัย 

อนุกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 

๑. นายสมศักดิ์ พะเนียงทอง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงสาธารณสุข 

ที่ปรึกษา 

๒. นายคณวัฒน์ จันทรลาวัลย์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข อนุกรรมการ 
๓. นายไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อนุกรรมการ 
๔. นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย อนุกรรมการ 
๕. นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ 
๖. ประธานชมรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด อนุกรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายสันติ โลหะปิยะพรรณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. นายปริญ จงเสถียร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
๓. นายสโรช จินดาวณิชย์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๔. นายศราวุธ ไชยทองพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
๕. นายธีระยศ กอบอาษา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กรมอนามัย 
๖. นางสาวสุพิชชา วงค์จันทร์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
๗. นางสาวสุธาภรณ์ ถาวรบูรณทรัพย์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย  
๘. นางสาวบุษยา ภูฆัง กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
๙. นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
๑๐. นางสาวณิชา คงทวีศักดิ์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
๑๑. นายอภิรติ ชัยวิจิตร กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
๑๒. นายชวพล หัชลีฬหา กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
๑๓. นายกิตติพงษ์ ภัสสร กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
๑๔. นางสาวศิรประภา กิจนิเทศ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
๑๕. นางจิรัญชญา พารอด กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 
๑๖. นางสาวชญาภา แตงจั่น กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย 



๓ 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องเพื่อทราบ 
2.1 คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  
      ขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกาย ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ๑)       

นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย
ส่งเสริมการออกกำลังกาย องค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 คณะอนุกรรมการดังนี้ 

1. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ 
2. คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแต้มสุขภาพ (Health Point) 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๒.๒ แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 
นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงความเป็นมา และยอดผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม

กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 1 และก้าวท้าใจ Season 2 ดังนี้ 
 ก้าวท้าใจ Season 1 

- เปิดรับลงทะเบียน 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2563 
- ผู้ลงทะเบียน 480,115 คน 
- ระยะสะสมทั้งหมด 20,714,388 กิโลเมตร 

ก้าวท้าใจ Season 2 
- เปิดรับลงทะเบียน 1 กรกฎาคม ถึง 29 สิงหาคม 2563 
- ผู้ลงทะเบียน 811,396  คน 
- สะสมพลังงานทั้งหมด 988,151,245 กิโลแคลอรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

ช่วงระยะเวลาดำเนินการขับเคลื่อนโครงการก้าวท้าใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
  

กระบวนการทำงานของ “ดิจิตอล แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ” 

1) ลงทะเบียนผ่านช่องทาง LINE และ WEB Site 
2) คัดกรองสุขภาพ และประเมินค่าดัชนีมวลกาย 
3) เป้าหมายการออกกำลังกาย (100 วัน 100 กิโลเมตร) 
4) ส่งผลออกกำลังกาย  
5) รายงานผลการออกกำลังกาย 
6) สะสม Health Point ในกิจกรรมต่างๆ 
7) ใช้ Health Point ในการแลกของรางวัล 

มติที่ประชุม  

1. มอบทีมเลขานุการจัดทำข้อแนะนำ และรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับมาตรการภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยแบ่งข้อแนะนำ และรูปแบบการออกกำลังกาย                
เป็น 3 โซน ได้แก่ เขียว เหลือง แดง 

2. มอบทีมเลขานุการจัดทำการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
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2.3 การดำเนินงานสมาคมก้าวท้าใจ 

นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงท่ีมาของสมาคมก้าวท้าใจ วัตถุประสงค์ บทบาท
หน้าที่ และระยะเวลาการดำเนินงาน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการร่างระเบียบ และปรับโลโก้ของสมาคม  

วัตถุประสงค์ของสมาคม 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง 
2) ส่งเสริมการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกายแก่ประชาชนทั่วไป 
3) ส่งเสริมให้สมาชิกได้มีโอกาสแลกเปลี ่ยนความรู ้ ความคิดเห็น และประสบการณ์เกี ่ยวกับสุขภาพ                       

และการออกกำลังกาย 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกาย 
5) ร่วมมือประสานงานเพื่อให้บริการแนะนำและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการนำประเด็น

สื่อสารหลัก (Key Message) ไปใช้ในทุกระดับเพื่อให้สังคมรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกาย 
6) นำเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะ ตลอดจนนโยบายด้านความรอบรู้ด้านกิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับองค์กรที่

มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการนำความรู้ด้านกิจกรรมทางกายส่งเสริมสุขภาพประชาชนใน
ประเทศชาติต่อไป 

7) ประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
8) สมาคมไม่ดำเนินการเก่ียวกับการเมืองแต่อย่างใด 

บทบาทของสมาคมในการดำเนินงานโครงการก้าวท้าใจ 

1) ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมดำเนินงานกิจกรรมก้าวท้าใจ 
2) จัดจำหน่าย เสื้อ สินค้า ของที่ระลึก และอ่ืน ๆ ของกิจกรรมก้าวท้าใจ 
3) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ ข้อมูล และข่าวสารของกิจกรรมก้าวท้าใจ 
4) ร่วมมือประสานงานกับองค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมก้าวท้าใจ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

2.4 การกำหนดแต้มสุขภาพ (Health Point) 

นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงการจัดทำคะแนนสุขภาพ (Health Point)                  
ซึ่งเป็นแต้มสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้จากการร่วมกิจกรรมในแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ 

วัตถุประสงค์ของสมาคม 

1) เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการออกกำลังกายของประชาชนเพิ่มมากข้ึน 
2) เพ่ือใช้แลกสิทธิ์ในการลุ้นของรางวัล 
3) เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพ 

 
 



๖ 
 

เงื่อนไข ได้รับ 

1. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ก้าวท้าใจ Season 3 และผู้ที่ลงทะเบียนรายใหม่ 5 แต้ม 

2. ผู้ที่เชิญชวนและผู้ถูกเชิญ มาลงทะเบียน 3 แต้ม/คน 

3. ผู้ที่มีการเข้าร่วมกลุ่ม (ไม่เกิน 4 กลุ่ม) 5 แต้ม/กลุ่ม 

4. ผู้ที่กรอกข้อมูลส่วนตัวครบถ้วน 5 แต้ม 

5. ผู้ที่บันทึกค่า BMI (ระบบสามารถบันทึกได้ ทุก ๆ 30 วัน) 5 แต้ม/ครั้ง 

6. ผู้ที่ทำการคัดกรองสุขภาพ 5 แต้ม/เรื่อง 

7. เมื่อมีการส่งผลออกกำลังกาย 1 แต้ม/100 kcal 

การแลกของรางวัล 

1. ได้รับจากการแลก Health Point ใน 3 ระดับ ดังนี้ 

รางวัล ใช้แต้มเพื่อลุ้นรางวัล 

1. รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป  200 แต้ม 

2. รางวัลมูลค่า 500 – 1,000 บาท  100 แต้ม 

3. รางวัลมูลค่า น้อยกว่า 500 บาท  60 แต้ม 
เดินด้วยความเร็ว Pace : 10 (6 กม./ชม.) 7 ช่ัวโมง ใช้พลังงานประมาณ 2,000 kcal จะไดร้ับ 20 แต้ม 

อ้างอิง รายได้ขั้นต่ำ 300 บาท/วนั ดังนั้น 1 Point = 15 บาท 
2. รางวัลสำหรับผู้ที่สามารถพิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร“ถึงก่อน ได้รับรางวัลก่อน” 

ข้อเสนอในที่ประชุม 

ข้อเสนอ/แนวทางดำเนินงาน ผู้เสนอ 

1. ควรมีการวัดผลสุขภาพที่หลากหลาย นอกจากค่าดัชมวลกาย 
2.  ในการการตรวจสุขภาพประจำปี จะมีค่าผลสุขภาพ หากสามารถนำ

ข้อมูลผลสุขภาพมาเชื่อมโยงกับระบบแพลตฟอร์มก้าวท้าใจได้จะ
สามารถพัฒนาโครงการได้ในอนาคต 

นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมอนามัย 

1. ควรมีการนำคะแนนสุขภาพ (Health Point) มาช่วยในการลดหย่อน
ภาษี เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. ในการจัดกิจกรรม ควรมีหลายมิติ ทั้งด้านความรู้ และความสนุก โดยใน
ระยะเวลาร่วมกิจกรรมควรมีการสอดแทรกความรู้เข้าไป และควรมีการ
จัดกิจกรรมย่อยในการแจกคะแนนสุขภาพ (Health Point)                      

นายกรด โรจนเสถียร 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 



๗ 
 

ข้อเสนอ/แนวทางดำเนินงาน ผู้เสนอ 

เช่น ระยะทาง 1 กิโลเมตรแรก ควรวิ่งความเร็วเท่าไหร่ถึงจะได้คะแนน
สุขภาพ (Health Point)  เป็นต้น  

1. การประชาสัมพันธ์กิจกรรมใน FACEBOOK PAGE ควรมีการกำหนด 
คะแนนสุขภาพ (Health Point) ในการกดไลค์ และการกดแชร์กิจกรรม
ใน FACEBOOK PAGE เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ 
คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วย 
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

1. การจัดทำคะแนนสุขภาพ (Health Point) ควรมีความน่าเชื่อถือ และ
เข้าถึงได้ง่าย 

2. ควรมีกิจกรรมการแข่งขันเป็นกลุ่ม/ทีม เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

3. การคัดกรองสุขภาพควรมีการประเมินสมรรถภาพร่างกายตนเองก่อน
การเข้าร่วมกิจกรรมว่าเหมาะกับกิจกรรมรูปแบบใด 

นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมไปยังองค์กร และบริษัทต่างๆ โดยดึง
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ของแต่ละที ่เข้ามามีส่วนร่วมในการทำ
กิจกรรม 

นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

1. ในกิจกรรมการออกำลังกาย ควรมีการแชร์ข้อมูลของผู้ได้รับรางวัลเพ่ือ
สร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมคนอื่นๆ 

2. ควรมีรางวัลทั้งของผู้ที ่ได้ระยะทางสูงสุด และรองน้อยสุด เพื่อสร้าง
แรงจูงใจ 

นายพิชา สิริโยธิน 
สมาคมประกันชีวิตไทย 

1. ในการจัดทำคะแนนสุขภาพ (Health Point) เพื ่อสร้างจูงใจ ควร
มีHealth Point สำหรับการแข่งขันกับตัวเองของผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

นายต่อศักดิ ์แก้วจรัสวิไล 
มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ 

วิทยาเขตกำแพงแสน 
1. อยากให้มีการกำหนดแคมเปญที่หลากหลาย นอกจากแคมเปญ ๑๐๐ 

วัน ๑๐๐ กิโลเมตร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสเลือกแคมเปญที่
เหมาะสมกับตนเอง  

2. การจัดทำคะแนนสุขภาพ (Health Point) ควรแยกออกเป็นกลุ่ม เช่น 
ตามกลุ่มวัยต่าง ๆ กิจกรรมที่ได้คะแนนสุขภาพ (Health Point) ควรมี
ความแตกต่างกัน 

นางสาวกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ 
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๓.๑ กำหนดรูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายและสื่อสารประชาสัมพันธ์ กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 

นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงรูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายและสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 โดยการประชาสัมพันธ์จะผ่านช่องทางต่อไปนี้ 

1) FACEBOOK PAGE 
- ออกแบบและผลิตความรู้ ในรูปแบบต่างๆ และผลิต Motion Graphic 
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- เผยแพร่ Clip VDO Extra  
- จัดทำ Content ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม 

2) YOUTUBE CHANNEL 
- เผยแพร่ Clip VDO Extra จำนวนไม่น้อยกว่า 12 เรื่อง 

3) LINE OFFICIAL 
- ต่ออายุชื่อบัญชีแบบพรีเมี่ยม 1 ครั้ง 
- บริหารจัดการบัญชีแบบโปร 12 เดือน 

 

การวางแผนและดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล“ก้าวท้าใจ Season 3” 
1) ทำการโฆษณา ผ่าน Social Media 
2) Push Message ผ่าน LINE 1,000,000 ข้อความ 
3) Live Streaming 
4) การจัดหา Influencer 
5) การจัดมหกรรม “มอบรางวัลก้าวท้าใจ” 
6) ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน/ชุมชน/โรงงาน 
7) จัดหาของรางวัลรวมมูลค่า 2 แสนบาท 
8) ผลิต Clip VDO Extra 
9) จัดทำเพลงประกอบกิจกรรมก้าวท้าใจ 
10)  ทำรูปแบบ Banner บนเว็ปไซต์ข่าว 

ข้อเสนอในที่ประชุม 

ข้อเสนอ/แนวทางดำเนินงาน ผู้เสนอ 

1. ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19) ส่งผลให้มีประชาชนโดนกักตัวจากภาวะเสี่ยง 14 ทำให้ถูก
จำกัดพื้นที่ในการออกกำลังกาย ควรมีข้อแนะนำ หรือรูปแบบในการ
ออกกำลังกายในสถานที่ที่มีข้อจำกัด 

นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมอนามัย 

1. ช่องทางการสื่อสาร และเชิญชวนอยากให้ร่วมมือกับแอปพลิเคชันหมอ
พร้อมที่กำลังจัดทำขึ้น เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบ 

2. ควรมีช่องทางการสื่อสารกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

นายภานุวัฒน์ ปานเกตุ 
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

1. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์
ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ ซึ่งมีการทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
ซึ ่งคณะนี ้สามารถช่วยในการจัดทำประชาสัมพันธ์ และบูรณาการ
ร่วมกันได ้

นายกรด โรจนเสถียร 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

1. ย ินด ี เข ้าร ่วมก ิจกรรม และประชาส ัมพ ันธ ์ก ิจกรรมไปย ัง ก ีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย(กกมท.) ภายใต้การดูแลทั้งหมด 

2. อยากให้มีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย 

นางสาวนุชนภา ชื่นอบเชย 
เลขาธิการคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 
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ข้อเสนอ/แนวทางดำเนินงาน ผู้เสนอ 

1. ดิจิตอลแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ สามารถเข้าถึงกลุ่มเยาวชนและนักเรียน
ได้ โดยเฉพาะในช่วงที่นักเรียนไม่สามารถมาทำกิจกรรมที่โรงเรียน แต่
รูปแบบกิจกรรมควรมีความเหมาะสมกับกิจกรรมในช่วงวัยนี้  

นางสาววัลลา เรือนไชยวงค์ 
เลขาธิการคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1. ยินดีในการช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ แต่อยากให้มีช่องทางในการ

ร่วมกิจกรรมสำหรับประชาชนบางกลุ่มที่ไม่มีเครื่องมือสื่อสาร 
อินเตอร์เน็ตในการเข้าร่วม โดยอยากให้กิจกรรมเข้าถึงประชาชนทุก
กลุ่มวัย  

นางปริมพร อ่ำพันธุ์ 
สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แห่งประเทศไทย 

มติที่ประชุม  

มอบทีมเลขานุการประสานกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในการบูรณาการงานกิจกรรมก้าวท้าใจ 
 
3.2 รูปแบบเปิดตัวกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 3” 

นายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย นำเสนอรูปแบบการเปิดตัวกิจกรรม “ก้าวท้าใจ Season 3”
และ แบรนด์แอมบาสเดอร์ ให้พิจารณาดังนี้ 

 รูปแบบการเปิดตัวโครงการ 

1) รูปแบบการเปิดตัวที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในสถานที่  
2) รูปแบบการเปิดตัวที่มีแค่การ Live Streaming โดยรองรับผู้เข้าร่วมได้ถึง 12,000 

แบรนด์แอมบาสเดอร์กิจกรรม“ก้าวท้าใจ Season 3” 
1) ติชา กันติชา ชุมมะ : นักแสดง/พิธีกร/นางแบบ 

          อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer)  ในการร่วมกิจกรรม 
1) ต้นหอม ศกุนตลา เทียนไพโรจน์ 
2) รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น 
3) ดาว ขำมิน 
4) น้องอินเตอร์ รุ่งรดา รุ่งลิขิตเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

ข้อเสนอในที่ประชุม 

ข้อเสนอ/แนวทางดำเนินงาน ผู้เสนอ 

1. ในการเปิดตัวกิจกรรม ควรมีมาตรการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เช่น มาตรการเว้นระยะห่าง การปรับลดจำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

2. ควรมีสถานที่การเปิดตัวกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้  

3. แบรนด์แอมบาสเดอร์กิจกรรมควรมีความหลากหลายของช่วงกลุ่มวัย 

นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมอนามัย 

1. สถานที ่จ ัดกิจกรรมเปิดตัวควรระบุให้ชัดเจน และเป็นสถานที ่ที่
ประชาชนสามารถเข้าร่วมได้ทุกกลุ่มวัย 

2. การประชาสัมพันธ์อยากให้ทำอย่างต่อเนื่อง และควรมีรางวัลกระตุ้น
แรงจูงใจสำหรับผู้ทะเบียนหน้าใหม่ 

นายสราวุฒิ บุญสุข 
รองอธิบดีกรมอนามัย 

1. เสนอสนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เป็นสถานที่เปิดตัวกิจกรรม 
2. แบรนด์แอมบาสเดอร์ควรมีทุกกลุ่มวัย ที่สามารถเป็นแรงผลักดัน และ

สร้างแรงบันดาลใจ 

นายกรด โรจนเสถียร 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 

1. เสนอสนามกีฬาหัวหมาก (กกท.) เป็นสถานที่เปิดตัวกิจกรรม 
2. เสนอแบรนด์แอมบาสเดอร์ 2 รูปแบบ คือ 

2.1 แบบมีค่าใช้จ่าย 
     ให้เข้าทางรายการครอบครัวที่มีประชาชนทุกกลุ่มวัย หรือเข้าทาง   
     บริษัทต้นสังกัดดาราที่จะส่งผลให้ได้แบรนด์แอมบาสเดอร์ทุกช่วงวัย 
2.2 แบบไม่มีค่าใช้จ่าย 

ให้ทางทีมออแกไนซ์ประชาสัมพันธ์คิดรูปแบบกิจกรรมที่ท้าทายใน
โซเชียลมีเดีย (Social Media) และสร้างกระแสให้ประชาชนสนใจ 

3. การสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอาจจะใช้กระแสโซเชียลมีเดีย 
(Social Media) เช ่น คะแนนสุขภาพ (Health Point)สามารถแลก
หน้ากากอนามัยให้แพทย์ได้ เป็นต้น  

นางสาวกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ 
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด 

1. เสนอสามย่านมิตรทาวน์ (SAMYAN Mitrtown) เป็นสถานที่เปิดตัว
กิจกรรม 

2. แบรนด์แอมบาสเดอร์ควรมีตัวแทนเด็กและเยาวชน ไม่อยากให้มีแค่
ดารา/นักแสดง 

นางสาวนุชนภา ชื่นอบเชย 
เลขาธิการคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา 

1. เสนอให้แบรนด์แอมบาสเดอร์ต้องมบีุคลิกภาพด้านกีฬา นางสาววัลลา เรือนไชยวงค์ 
เลขาธิการคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
1. ควรมีการจัดทำรางวัลระดับองค์กร อาทิ ถ้วยรางวัล/โล่ รางวัลดีเด่น 
2.  ดิจิทัลแพลตฟอร์มก้าวท้าใจควรมีความต่อเนื่องทุกช่วงอายุ 
1.  อยากให้พิจารณาของแพลตฟอร์มให้มีการต่อเนื่องของช่วงอายุได้ 

นายบุศรินทร์ วนาสวัสดิ์ 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 



๑๑ 
 

ข้อเสนอ/แนวทางดำเนินงาน ผู้เสนอ 

1. กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 ควรมีการปลุกกระแสผู้เข้าร่วม และสร้าง
แรงจูงใจในการเข้าร่วมว่าเข้าร่วมแล้วได้อะไร 

นายวินัย รอดไทร 
ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารสาธารณะ 

กรมอนามัย 
1. ในการเปิดตัวกิจกรรมควรมีการประชาสัมพันธ์ที่ดี มีแบรนด์แอมบาส

เดอร์ที่สร้างแรงจูงใจ และหลังพิธีเปิดตัวกิจกรรมควรมีของรางวัลแจก
เพ่ือให้เข้าร่วมงานอยู่จนจบกิจกรรม  

นายพิชา สิริโยธิน 
สมาคมประกันชีวิตไทย 

มติที่ประชุม  
1. สถานที่การเปิดตัวกิจกรรมต้องเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้  
2. รูปแบบการเปิดตัวกิจกรรมให้เอารูปแบบที่ 1 บูรณาการกับ รูปแบบที่ 2 คือ มีทั้งผู้เข้าร่วม และการ  Live 

Streaming 
3. แบรนด์แอมบาสเดอร์กิจกรรม“ก้าวท้าใจ Season 3”ให้มีความหลากหลายทุกช่วงวัย 

วาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ  
กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื ่อนภาคีเครือข่ายและประชาสัมพันธ์ ครั ้งที ่ 2/๒๕๖๔                  

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
ปิดประชุมเวลา ๑5.3๐ น.  

------------------------------------------ 

นางสาวขวัญจิรา นัดประสิทธิ์ ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นางสาวสุพิชชา  วงค์จันทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 
 
 
 
 
 


