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คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็น 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
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รายการผลงาน/โครงการ/นวัตกรรม ของกลุ่มงาน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

 

ชื่อผลงาน /
โครงการ/
นวัตกรรม 

รายละเอียด
ของผลงาน /
โครงการ/
นวัตกรรม 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

การเข้าร่วม
ประกวดรับ
รางวัลต่างๆ 

การนำเข้าสู่เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของหน่วยงาน   
(เวที KM กกส.) 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

1. การส่งเสริม
คุณธรรม จรยิธรรม 

  
🔾 ไมไ่ด้เข้าร่วม 
🔾 เข้าร่วม 
รายละเอียดดังนี ้

🔾 ไมไ่ด้นำเข้าเวที 
KM กกส. 
🔾 นำเข้าร่วมเวทีฯ 
ครั้งท่ี  5/2565 

บุคลากรไดร้ับความรู ้
ในเรื่องคุณธรรม จรยิธรรม
มากขึ้น 

กลุ่ม
อำนวยการ  

2. การป้องกันการ
ทุจริตของหน่วยงาน 
“ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 

  
🔾 ไมไ่ด้เข้าร่วม 
🔾 เข้าร่วม 
รายละเอียดดังนี ้

🔾 ไมไ่ด้นำเข้าเวที 
KM กกส. 
🔾 นำเข้าร่วมเวทีฯ 
ครั้งท่ี 8/2565 

บุคลากรมีความรู้ ความ
เข้าใจในการป้องกันการ
ทุจริตและผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 

กลุ่ม
อำนวยการ 

3. การดำเนินงาน
ด้านการตรวจสอบ
ภายในและการ
ควบคุมภายในฯ 

  
🔾 ไมไ่ด้เข้าร่วม 
🔾 เข้าร่วม 
รายละเอียดดังนี ้

🔾 ไมไ่ด้นำเข้าเวที 
KM กกส. 
🔾 นำเข้าร่วมเวทีฯ 
ครั้งท่ี 5/2565 

บุคลากรรับทราบ 
การดำเนินงานเกีย่วกับการ
ควบคุมภายในและแผน
ดำเนินธุรการอย่างต่อเนื่อง 
สำหรับการบรหิารความ
พร้อมต่อสภาวะวิกฤต  
(Business Continuity 
Plan : BCP)  
 

กลุ่ม
อำนวยการ 

4. ถอดบทเรียนการ
ดำเนินงานคำรับรอง
การปฏิบัตริาชการ 
กองกิจกรรมทาง
กายเพื่อสุขภาพ     

เป็นเวที
แลกเปลีย่น
เรียนรูเ้พื่อการ
วิเคราะห์
ปัญหาและ
อุปสรรค
รวมถึง
แนวทางที่จะ
ทำให้การ
ดำเนินงาน
ตามคำรับรอง
ปฏิบัติราชการ
ของกอง
กิจกรรมทาง
กายเพื่อ

ปีงบ       
ประมาณ 
พ.ศ.2565 

🔾 ไมไ่ด้เข้าร่วม 
🔾 เข้าร่วม 
รายละเอียดดังนี ้

🔾 ไมไ่ด้นำเข้าเวที 
KM กกส. 
🔾 นำเข้าร่วมเวทีฯ 
ครั้งท่ี 1/2565 

บุคลากรไดร้ับความรู ้
ในเรื่องการดำเนินงานคำ
รับรองการปฏบิัติราชการ 
กองกิจกรรมทางกายเพื่อ
สุขภาพ พิจารณาปญัหา 
อุปสรรค และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 

กลุ่มบรหิาร
ยุทธ     

ศาสตร ์
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ชื่อผลงาน /
โครงการ/
นวัตกรรม 

รายละเอียด
ของผลงาน /
โครงการ/
นวัตกรรม 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

การเข้าร่วม
ประกวดรับ
รางวัลต่างๆ 

การนำเข้าสู่เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของหน่วยงาน   
(เวที KM กกส.) 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

สุขภาพ
ประสบ
ความสำเร็จ                                          

5. ทบทวนแผน/
นโยบาย/มาตรการ
กิจกรรมทางกาย
ประเทศต่าง ๆ” 

 

เป็นเวที
แลกเปลีย่น
เรียนรูเ้พื่อ
ทบทวนแผน/
นโยบาย/
มาตรการ
กิจกรรมทาง
กายประเทศ
ต่าง ๆ  

 

ปีงบ         
ประมาณ 
พ.ศ.2565 

🔾 ไมไ่ด้เข้าร่วม 
🔾 เข้าร่วม 
รายละเอียดดังนี ้

🔾 ไมไ่ด้นำเข้าเวที 
KM กกส. 
🔾 นำเข้าร่วมเวทีฯ 
ครั้งท่ี 8/2565  

บุคลากรกองกิจกรรมทาง
กายเพื่อสุขภาพ 
1. มีความเข้าใจบทความ 
Building Physical 
Activity Back Better : 
ส่องมาตรการ นโยบาย
นานาประเทศฟ้ืนคืน
กิจกรรมทางกายให้กลับมาดี
ขึ้นกว่าเดิม2. สามารถนำ
เกี่ยวกับบทความดังกลา่วไป
ปรับประยุกต์ใช้ในงานแผน/
นโยบาย มาตรการด้าน
กิจกรรมทางกายที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มบรหิาร
ยุทธศาสตร ์

6. บทเรียนจากการ
พัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบาย
ระดับประเทศ 
“เด็กไทยเล่นเปลี่ยน
โลก” Lessons 
learnt from 
formulating and 
implementing 
the national 
policy of “Thai 
children change 
the world 
through play” 
 

 ต.ค.64-ม.ค
65 

ไม่ได้เข้าร่วม 

เข้าร่วม 
รายละเอียดดังนี้  

ไม่ได้นำเข้าเวที 
KM กกส. 
นำเข้าร่วมเวทีฯ 
KM กกส.ครั้งที่
9/2565 

ตามสถานการณ์ บริบท 
และวิชาการของประเทศ
และของโลกท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป เพ่ือพัฒนานโยบาย
ส่งเสริมการเล่นของประเทศ
ให้ดียิ่งข้ึน  

**กระบวนการสำคัญของ
การพัฒนาและขับเคลื่อน
นโยบายเด็กไทยเล่นเปลี่ยน
โลก 
1.การพัฒนาองค์ความรู้ 
2.การพัฒนานโยบายที่
ชัดเจน 
3.ความมุ่งมั่นจากภาครัฐ 

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยี

กิจกรรมทาง
กายแม่และ

เด็ก 

7. โครงการ
นวัตกรรมรูปแบบ
การส่งเสริมการเล่น
เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการและ

โครงการวิจัยนี้
มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างและ
ทดสอบผล
ของรูปแบบ

1 ต.ค. 64 – 
31 มี.ค. 65 

ไม่ได้เข้าร่วม 
เข้าร่วม 
รายละเอียดดังนี้  

ไม่ได้นำเข้าเวที 
KM กกส. 
นำเข้าร่วมเวทีฯ 
KM กกส.ครั้งที่
9/2565 

ผลลัพธ ์
1. รูปแบบการเล่น สามารถ
ส่งเสริมพัฒนาการและ
ทักษะการคิดเชิงบริหาร 
(EF) เด็กกลุ่มอายุ  

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยี

กิจกรรมทาง
กายแม่และ

เด็ก 



ห น ้ า  | 4 

 

ชื่อผลงาน /
โครงการ/
นวัตกรรม 

รายละเอียด
ของผลงาน /
โครงการ/
นวัตกรรม 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

การเข้าร่วม
ประกวดรับ
รางวัลต่างๆ 

การนำเข้าสู่เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของหน่วยงาน   
(เวที KM กกส.) 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ทักษะเด็กไทยใน
ศตวรรษที่ 21 

 
 

การส่งเสริม
การเล่นเพื่อ
ส่งเสริม
พัฒนาการ
และทักษะการ
คิดเชิงบริหาร
ในเด็กไทย 
ช่วงอายุ 2-6 
ปี ในบริบท
ครัวเรือนและ
สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 
โดยรูปแบบ
การส่งเสริม
การเล่น
ประกอบด้วย
กิจกรรมทาง
กาย 9 
กิจกรรมและ9 
การเล่นอิสระ 
รูปแบบการ
วิจัยเป็นการ
วิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi 
experimenta
l research) 
แบบวัดสอง
ครั้ง กลุ่ม
ทดลอง 
(Experiment
al group) มี
จำนวน 3 
กลุ่ม ได้รับ
รูปแบบการ
ส่งเสริมการ
เล่นฯ ใน

2 – 6 ปี ในบริบทบ้านและ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  
2. หากเด็กได้รับรปูแบบการ
ส่งเสริมการเล่นท้ัง 2 บริบท 
(บ้านและสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย) ร่วมกัน จะมี
พัฒนาการและทักษะการคิด
เชิงบริหาร (EF) ดีกว่า ไดร้ับ
เพียงบริบทเดียว 
3. ได้แนวทางในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย การ
ส่งเสริมการเล่นของเด็ก
ปฐมวัย 
ผลผลิต 
1. คู่มือรูปแบบส่งเสริมการ
เล่นของเด็กปฐมวยัแบบ 
New normal 
2. คู่มือส่งเสริมการเล่นเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการและ
ทักษะเด็กปฐมวัยสำหรับพ่อ
แม่ ผู้ดูแลเด็ก 
3. คู่มือส่งเสริมการเล่นเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการและ
ทักษะเด็กปฐมวัยสำหรับ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
4. โปสเตอร์รูปแบบส่งเสริม
การเล่นของเด็กปฐมวัย
สำหรับครอบครัวและสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
5. สื่อรูปแบบการเล่นเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาและทักษะ
สำหรับเด็กปฐมวยั 
6. วีดิทัศน์รูปแบบส่งเสริม
การเล่นสำหรับเด็กอายุ 2 – 
6 ปี ในครอบครัวและสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย 
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ชื่อผลงาน /
โครงการ/
นวัตกรรม 

รายละเอียด
ของผลงาน /
โครงการ/
นวัตกรรม 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

การเข้าร่วม
ประกวดรับ
รางวัลต่างๆ 

การนำเข้าสู่เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของหน่วยงาน   
(เวที KM กกส.) 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

บริบท
ครัวเรือน 
บริบทสถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ทั้ง
บริบท
ครัวเรือน-
บริบทสถาน
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 
จำนวน 3 
ครั้ง/สัปดาห์ 
เป็นเวลา 2 
เดือนและกลุ่ม
ควบคุม 
(Control 
group) เก็บ
รวบรวมข้อมลู
โดยผู้เลีย้งดู
หลักทำ
แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป 
ประเมิน
พัฒนาการ
ด้วยคู่มือเฝ้า
ระวังและ
ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย 
(DSPM) และ
แบบประเมิน
ทักษะการคิด
เชิงบริหาร 
ก่อนและหลัง
ได้รับรูปแบบ

7. สื่อ Animation 
Infographic รูปแบบการ
เล่นสำหรับเด็กอายุ  
4 – 6 ปี ในครอบครัวแบบ 
New normal 
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ชื่อผลงาน /
โครงการ/
นวัตกรรม 

รายละเอียด
ของผลงาน /
โครงการ/
นวัตกรรม 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

การเข้าร่วม
ประกวดรับ
รางวัลต่างๆ 

การนำเข้าสู่เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของหน่วยงาน   
(เวที KM กกส.) 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

การส่งเสริม
การเล่นฯ 

8. ถอดบทเรียน
กระบวนการ
ดำเนินงานส่งเสรมิ
กิจกรรมทางกายใน
องค์กรที่มีวิธีปฏิบัติ
เป็นเลิศด้านการ
ส่งเสริมกิจกรรมทาง
กาย ภายใต้
โครงการ ChOPA & 
ChiPA Game 

วัตถุประสงค์
เพื่อถอด
บทเรียน
กระบวนการ
ดำเนินงาน
ของโรงเรียน
บ้านป่าพลู อ.
บ้านโฮ่ง  
จ.ลำพูน  

ปีงบประมา
ณ 2564 

🔾ไมไ่ดเ้ข้าร่วม 
เข้าร่วม 
รายละเอียดดังนี้ 
Thailand 
Research Expo : 
Symposium 2020 

🔾ไมไ่ด้นำเข้าเวที 
KM กกส. 
นำเข้าร่วมเวทีฯ 
ครั้งท่ี4/2565 

กระบวนการถอดบทเรียน
พบว่า โรงเรียนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลและทำความ
เข้าใจโครงการ นำไปสู่การ
ตัดสินใจ วางแผน 
ดำเนินงาน และติดตาม
ประเมินผล 

กลุ่ม
พัฒนา

เทคโนโลยี
กิจกรรม

ทางกายวัย
เรียนวัยรุ่น 

9. ถอดบทเรียน 
Thai Stop Covid 
ในสถานศึกษา  

เป็นระบบ
เพื่อให้
โรงเรียน 
สถานศึกษา
ประเมิน
ตนเองในการ
เตรียมความ
พร้อมก่อนเปิด
ภาคเรยีนเพื่อ
เฝ้าระวังและ
ป้องกันการ
แพร่ระบาด
ของโรคโควิด 
19 

ปีงบประมา
ณ2563-
2565 

ไม่ได้เข้าร่วม 
🔾เข้าร่วม 
รายละเอียดดังนี ้

🔾ไมไ่ด้นำเข้าเวที 
KM กกส. 
นำเข้าร่วมเวทีฯ 
ครั้งท่ี 10/2565 

วิเคราะห์ข้อมูลและจดัทำ
รายงานนำเสนอผู้บริหาร 
และคลัสเตอรฯ์วัยเรยีน
วัยรุ่น เพื่อติดตามการ
ประเมินผลการจดัการเรียน
การสอนและมาตรการ
ป้องกันในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

กลุ่ม
พัฒนา

เทคโนโลยี
กิจกรรม

ทางกายวัย
เรียนวัยรุ่น 

10.ดิจิทัล
แพลตฟอร์ม             
ก้าวท้าใจ 

* รายละเอียด
ปรากฎตาม
ข้างท้ายตาราง 

พ.ศ. 2562 - 
ปัจจุบัน 

ไม่ได้เข้าร่วม 

 เข้าร่วม 
รายละเอียดดังนี้ 
รางวัลบริการ
ภาครัฐ  

 ไม่ได้นำเข้าเวที 
KM กกส. 

  นำเข้าร่วมเวทีฯ 
ครั้งท่ี 6 เดือนมีนาคม 

ผลผลิต 
ดิจิทัลแพลตฟอร์มก้าวท้าใจ 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง
ประเทศ จำนวน 4,214,139  
( ข้อมูล ณ วันที่ 29 
มิถุนายน 2565 ) 
ผลลัพธ ์
ประชาชนมีกิจกรรมทางกาย
เพิ่มขึ้น และพฤติกรรมเนือย
นิ่งลดลง 

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยี

กิจกรรมทาง
กายวัย
ทำงาน 
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ชื่อผลงาน /
โครงการ/
นวัตกรรม 

รายละเอียด
ของผลงาน /
โครงการ/
นวัตกรรม 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

การเข้าร่วม
ประกวดรับ
รางวัลต่างๆ 

การนำเข้าสู่เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของหน่วยงาน   
(เวที KM กกส.) 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

11. โครงการ
ส่งเสริมความรอบรู้
และสุขอนามัยใน
การนอนหลับท่ีดี
และมีคณุภาพ ปี 
2565 

1. การจัดงาน
แถลงข่าว การ
ประกาศ
นโยบายการ
สร้างความ
รอบรู้และการ
มีสุขอนามัย
การนอนที่ดี
และมีคณุภาพ
ทุกกลุ่มวัย  

“วันนอนหลับ
โลก” 

มี.ค. 65 ไม่ได้เข้าร่วม 

เข้าร่วม 
รายละเอียดดังนี ้

 ไม่ได้นำเข้าเวที 
KM กกส. 

 นำเข้าร่วมเวทีฯ 
ครั้งท่ี 6 

เรื่องหลัก10 ประการ
เพื่อสุขอนามัยการ
นอนหลับที่ด ี

1.จัดงานแถลงข่าว การ
ประกาศนโยบายการสร้าง
ความรอบรู้และการมี
สุขอนามัยการนอนท่ีดีและมี
คุณภาพทุกกลุม่วัย “วัน
นอนหลับโลก” วันท่ี 4 มี.ค. 
65 จำนวน 1 ครั้ง 

 

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยี

กิจกรรมทาง
กายผู้สูงอาย ุ

2. การผลติ
และเผยแพร่
คลิปวิดีทัศน์
หลัก 10 
ประการเพื่อ
สุขอนามัยการ
นอนหลับที่ดี
ทุกกลุ่มวัย 

ต.ค. 64-
ม.ค.65 

 2. จัดทำคลิปวิดีทัศน์หลัก 
10 ประการเพื่อสุขอนามยั
การนอนหลับท่ีดีทุกกลุ่มวัย 
จำนวน 3 คลิป 

12. โครงการ
พัฒนาการ
ขับเคลื่อนงานด้าน
การส่งเสริมกจิกรรม
ทางกายและป้องกัน
การหกลม้ใน
ผู้สูงอายุ ปี 2565 

1. จัดงาน
แถลงข่าว การ
ประกาศ
นโยบาย “ผู้
สูงวัย 
เคลื่อนไหวดี 
ไม่มลี้ม” 

 

เม.ย. 65 ไม่ได้เข้าร่วม 

 

เข้าร่วม 
รายละเอียดดังนี ้

 ไม่ได้นำเข้าเวที 
KM กกส. 

 

 นำเข้าร่วมเวทีฯ 
ครั้งท่ี 12 

เรื่อง การประเมิน
สมรรถภาพทางกาย
และความเสีย่งต่อการ
หกล้มในผูสู้งอาย ุ

1. จัดงานแถลงข่าว การ
ประกาศนโยบาย “ผูสู้งวัย 
เคลื่อนไหวดี ไม่มีลม้” วันท่ี 
29 เม.ย. 65 จำนวน 1 ครั้ง 

 

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยี

กิจกรรมทาง
กายผู้สูงอายุ  

2. ผลิตและ
เผยแพรค่ลิป
วิดีทัศน์การ

ต.ค. 64-
ม.ค.65 

 2. จัดทำคลิปวิดีทัศน์การ
ประเมินสมรรถภาพทางกาย
ผู้สูงอายุ จำนวน 1 คลิป 
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ชื่อผลงาน /
โครงการ/
นวัตกรรม 

รายละเอียด
ของผลงาน /
โครงการ/
นวัตกรรม 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

การเข้าร่วม
ประกวดรับ
รางวัลต่างๆ 

การนำเข้าสู่เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของหน่วยงาน   
(เวที KM กกส.) 

ผลลัพธ์/ผลผลิต 
ผู้รับผิดชอบ

หลัก 

ประเมิน
สมรรถภาพ
ทางกาย
ผู้สูงอาย ุ

3. จัดทำคู่มือ Online การ
ประเมินสมรรถภาพทางกาย
และความเสีย่งการหกลม้
ผู้สูงอายุ จำนวน 1 เรื่อง 

3. ผลิตและ
เผยแพรคู่่มือ  

Online การ
ประเมิน
สมรรถภาพ
ทางกายและ
ความเสีย่งการ
หกล้มผู้สูงอาย ุ

ต.ค. 64-
ม.ค.65 

    

 4. ทบทวน
วรรณกรรม
เรื่องสวนออก
กำลังกายและ
ฐานออกกำลัง
กายสำหรับ
ผู้สูงอายุใน
ชุมชน 

ต.ค. 64-
ม.ค.65 

  4. องค์ความรู้เรื่องสวนออก
กำลังกายและฐานออกกำลัง
กายสำหรับผูสู้งอายุใน
ชุมชน จำนวน 1 เรื่อง 

 

 

รายละเอียดของผลงาน /โครงการ/นวัตกรรม รายละเอียดของตาราง ข้อที่ 10.  

          “ดิจิตอล แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ” เป็นแพลตฟอร์มที ่มีแนวคิดมาจากโครงการ National Steps 
Challenge ของประเทศสิงค์โปร และกิจกรรม Steps Challenge ของกรมอนามัย ซึ่งเป็นกิจกรรมเดิน-วิ่ง ที่
สามารถสะสมระยะทางได้ทุกที่ ทุกเวลา จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นจึงได้ขยายผลและพัฒนาเป็น “ดิจิตอล 
แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ” โดยแพลตฟอร์มนี ้มีจุดเด่นคือ เป็นแอพพลิเคชั่นที ่พัฒนาขึ ้น เพื่อบูรณาการ  นำ
เทคโนโลยีที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช้กับการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยมีกระบวนการทำงาน  ที่เป็น
ระบบ เริ ่มจากระบบทำการบันทึก ประมวลผล คัดกรองสุขภาพ ประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) ด้วยตนเอง 
ตลอดจนให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพของแต่ละบุคคล และนำเสนอผลการออกกำลังกายในรูปแบบ                  
ของโมบายแพลตฟอร์ม พร้อมเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกลางของกรมอนามัย ซึ่งแพลตฟอร์มได้มีการพัฒนา               
มาตั ้งแต่ในปี 2562 โดยได้ดำเนินการมาจากกิจกรรมครอบครัวอบอุ ่นออกกำลังกาย 10 ล้านครอบครัว                     
ผ ่านเว ็บไซต ์  activefam.anamai.moph.go.th ด ้วยการเป ็นสมาช ิกออกกำล ังกายเฉล ิมพระเก ียรติ                      
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ถวายในหลวงรัชกาลที ่ 10 โดยมีประชาชนเข้าร่วมจำนวน 576 ,615 คน สมาชิกชมรม 23 ,795 ชมรม                  
สมาชิก อปท. 1,512 แห่ง ในปี 2563 ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ได้ขยายผลดำเนินการเป็นกิจกรรม 
“ก้าวท้าใจ” ซึ ่งเกิดขึ ้นจากนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขที ่กำหนดให้มีการส่งเสริมกิจกรรม                  
ทางกาย และการออกกำลังกาย ดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ ่งแวดล้อมของประเทศ         
พร้อมทั้งขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกาย อีกทั้งวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของคนไทย              
ที่ต้องดำเนินกิจกรรมตาม ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ทำให้คนจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่แตกต่างไปจาก
เดิม ทำกิจกรรมต่าง ๆ ในสถานที่จำกัด จำนวนคนที่จำกัด และดำเนินการด้วยความปลอดภัย และระมัดระวัง
มากขึ้น โดยในกิจกรรมก้าวท้าใจ Season1 จะเน้นกิจกรรมออกกำลังกายประเภทวิ่ง โดยผู้ใช้งานจะบันทึกผล
การออกกำลังกาย จำนวนเวลา และระยะทางในแอพพลิเคชั่น จากนั้นระบบจะประมวลผลออกกำลังกาย เป็น
ระยะทางสะสม(km.) กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย COVID -19 จะเพิ ่มกิจกรรมออกกำลังกาย
หลากหลายมากขึ้น แบ่งเป็น 6 ประเภท ได้แก่ เดิน-วิ่ง จักรยาน โยคะ แอโรบิก คีตะมวยไทย และเวทเทรนนิ่ง 
โดยบันทึกผลออกกำลังกายแตกต่างกันไปตามแต่ละประเภท จากนั้นระบบจะประมวลผลการออกกำลังกาย เป็น
จำนวนสะสมของแคลอร ี ่ท ี ่ เผาผลาญ นอกจากนี ้และยังม ีการแปลผลการออกกำลังกายเป็นคะแนน                 
แต้มสุขภาพ (Health point) เพ่ือใช้กำหนดทิศทางในการดำเนินงานระยะต่อไป และกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 
3 เป็นกิจกรรมที่พัฒนาต่อยอดการสะสมคะแนนแต้มสุขภาพ (Health point) มาแลกเป็นของรางวัลในดิจิตอล 
แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนเหงื่อให้เป็นของรางวัลในการสร้างแรงจูงใจและเป็นการสร้างนิสัยใน
การออกกำลังกาย โดยกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 3 ได้เพิ่มกิจกรรมออกกำลังกายมากขึ้นเพื่อตอบสนอง และ
รองรับการออกกำลังกายจากประชาชนทั่วประเทศ โดยแบ่งเป็นกิจกรรมออกกำลังกาย 17 ประเภท ได้แก่ เดิน-
วิ่ง จักรยาน แอโรบิก โยคะ คีตะมวยไทย เวทเทรนนิ่ง ว่ายน้ำ ฟุตบอล/ฟุตซอล เทนนิส แบตมินตัน บาสเกตบอล 
บาสโลบ ลีลาส เปตอง ตระกร้อ ปิงปอง และไทเก๊ก นอกจากนี้ยังได้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายประชากรมากยิ่งขึ้น โดย
แบ่งออกเป็นประชากรในชุมชน สถานประกอบการ สถานศึกษา และสถานบริการสาธารณสุข รวมถึงการมีส่วน
ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อให้การมีกิจกรรมทางกายเข้าถึง
ประชาชนมากขึ้น จากการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายของ
ประเทศไทย มีประสิทธิภาพ มีความครอบคลุม ทุกกลุ่มเป้าหมาย มีความต่อเนื่อง และประสบความสำเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม จึงไดพั้ฒนา และจัดทำกิจกรรมก้าวท้าใจ Season 4 ภายใต้โครงการก้าวท้าใจปีงบประมาณ 2565 
โดยได้มีการเพิ่มกิจกรรมทางกายอีก 2 ประเภทคือ กอล์ฟ และกระโดดเชือก เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนมากขึ ้น และขยายผลกลุ ่มเป้าหมายลงสู ่สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  และ
สถานศึกษาทั่วไปประเทศ โดยมีการพัฒนารูปแบบกิจกรรมในการแปลงค่าการเผาผลาญพลังงาน “กิโลแคลอรี”
เป็นค่าประสบการณ์ เพื่อจัดอันดับแข่งขันกันภายในแพลตฟอร์ม โดยเป็นการกระตุ้นให้องค์กรและผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความท้าทายในการร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งตอบสนองกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในการ
ดูแลสุขภาพประชาชนให้เข้าสู่สุขภาพดีวิถีชีวิตปกติใหม่ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว องค์กร และชุมชน ในด้าน
การจัดการข้อมูลสุขภาพเพ่ือส่งเสริมความรอบรู้สุขภาพ  และด้านการส่งเสริมการออกกำลังกาย ลดโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังผ่านดิจิตอลแพลตฟอร์ม 
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การดำเนินการ (วิธีการ/รูปแบบ)   
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกาย และการส่งเสริมสุขภาพผ่าน

ดิจิตอล แพลตฟอร์มที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
2. วิเคราะห์และสรุปข้อมูลจากการทบทนวรรณกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการออกกำลังกาย และการ

ส่งเสริมสุขภาพผ่านดิจิตอล แพลตฟอร์ม 
3. ออกแบบระบบฐานข้อมูลดิจิตอล แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ 
4. ทดสอบ แก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบดิจิตอล แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ 
5. ประชุมวางแผนการขับเคลื่อนนโยบาย/มาตรการการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกาย เล่นกีฬา

และนันทนาการ โดยใช้ดิจิตอล แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน 
6. สร้างกระแส ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางกาย/การออกกำลังกาย  
7. ประเมินผลการใช้งานระบบดิจิตอล แพลตฟอร์ม ก้าวท้าใจ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมก้าวท้าใจ 
8. สรุปผลการดำเนินงาน และจัดทำข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 

 
ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ/ประชาชน  

1. ประชาชนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้น และพฤติกรรมเนือยนิ่งลดลง  
2. ประชาชนมีการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง เหมาะสมและต่อเนื่อง จากสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิป

วีดีโอ ที ่เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ เพจ Facebook, YouTube รวมถึงในดิจิตอล แพลตฟอร์ม                 
ก้าวท้าใจ  

3. ปลุกกระแสการสร้างสุขภาพอย่างปลอดภัย โดยไม่จำเป็นต้องให้ประชาชนมารวมกลุ ่มกันเพื ่อทำ
กิจกรรม ลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19 (COVID-19)  

4. ประชาชนมีความความตระหนักในการส่งเสริมสุขภาพมากยิ่งขึ้น และมีความรอบรู้สุขภาพด้านกิจกรรม
ทางกายและสุขภาพ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์  

5. ประชาชนมีทางเลือกในการออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น ด้วยการใช้เทคโนโลยีรูปแบบการขับเคลื่อน
กิจกรรมก้าวท้าใจ  

 

..................................................................................... 


