
วาระการประชุม 
โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยงลดโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
วันที่ ๑๗  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่  โรงพยาบาล กะพ้อ จังหวัดปัตตานี 

 
วาระท่ี  1 แจ้งที่ประชุมทราบ 

- ๕ อันดับโรคแรกใน คป.สอ.กะพ้อ 
- ปัญหาสุขภาพของประชาชนในอ าเภอกะพ้อ 
- พฤติกรรมการกิน  การออกก าลังกาย  สภาพสังคมปัจจุบันของอ าเภอกะพ้อ 

วาระท่ี 2  คัดเลือกปัญหาสุขภาพเพ่ือท ากิจกรรมโครงการในปี ๒๕๖๔ 
วาระท่ี 3  อ่ืนๆ 
วาระท่ี ๔  แจ้งวันที่ประชุมรอบต่อไป 

ปิดการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 



รายงานการประชุม 
โครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยงลดโรคความดันโลหิตสูง/เบาหวาน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
วันที่ ๑๗  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมใหญ่  โรงพยาบาล กะพ้อ จังหวัดปัตตานี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางซารีตา  นิเงาะ  หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
2. นางสัลมา  ชูอ่อน  หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิองค์รวมและยุทธศาสตร์ 
3. นางรัชนีกร  ยีเฮง  หัวหน้าหอผู้ป่วยใน 
4. นางฟารีซา  อิหะโละ  ประธานทีมงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
5. นางนูรีซาน  โต๊ะเด็น  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6. นางสาวสุไนนะ  มะละ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
7. นางสาววันนูเรีย  มะแซ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
8. นางสาวฮุสนี  เด็งโด  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
9. นางสาวโนรีซาน  มะยิ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
10. นางสาวมัสรา  อาแว  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
11.  นางยุพิน  สาเมาะ  อาสาสมัครสาธารณสุข ต าบลกะรุบี 
12. นางมาสานะ  ลาสะ  อาสาสมัครสาธารณสุข ต าบลกะรุบี 
13. นางรอฮานา  เต็งมะ  อาสาสมัครสาธารณสุข ต าบลกะรุบี 
14. นางฮาลีเมาะ  เด็งโด  อาสาสมัครสาธารณสุข ต าบลกะรุบี 
15. นางสาวพารีดะห์  รอมีซา อาสาสมัครสาธารณสุข ต าบลกะรุบี 

เปิดประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
วาระท่ี  1  แจ้งที่ประชุมทราบ 

- ๕ อันดับโรคแรกใน คป.สอ.กะพ้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นางฟารีซา  อิหะโละ ให้ข้อมูล 5 อันดับโรคแรกของ คปสอ.กะพ้อ ว่าโรคความดันโลหิตสูง และ
โรคเบาหวาน  ติดอันดับต้นๆของตารางตลอด ๕ ปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งโรคดังกล่าวเป็นโรคที่สามารถ
ป้องกันได้  โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้นทางโรงพยาบาลกะพ้อจึงอยากเลือกโรค
ความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวานมาท าเป็นโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค
ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน  ป้องกัน  และจัด
กระบวนการเรียนรู้   การปรับพฤติกรรมสุขภาพในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ปัญหาสุขภาพของประชาชนในอ าเภอกะพ้อ 
นางฟารีซา  อิหะโละ ให้ข้อมูลจากการท าแบบประเมินความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ

ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง เขตอ ากะพ้อ ปีงบประมาณ 2564 จ านวน 50 คน  โดยชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุข ต าบลกะรุบี พบว่า 

- กลุ่มตัวอย่างมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในระดับดี  ร้อยละจากคะแนนเต็ม ๗๒.๗๙  ซ่ึงเป็นผู้ทีมี่
ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอและมีการปฏิบัติเพ่ือการมีสุขภาพที่ดีได้ถูกต้อง 

- กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมสุขภาพ ในระดับดี ร้อยละจากคะแนนเต็ม ๗๕.๗๓  ซึ่งเป็นผู้ที่มีพฤติกรรม
การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองทั้ง ๗ ด้าน 

        เมื่อพิจารณาข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพ ในรายด้าน พบว่า กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมในระดับดี
มาก ได้แก่ พฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการดื่มสุรา และพฤติกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล 
กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมในระดับดี ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคอาหาร  พฤติกรรมการจัดการความเครียด
และพฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-๑๙  ทั้งนี้พฤติกรรมการออกก าลังกายอยู่ในระดับไม่ดี 



- พฤติกรรมการกิน  การออกก าลังกาย  สภาพสังคมปัจจุบันของอ าเภอกะพ้อ 
ด้วยประชาชนในอ าเภอกะพ้อวัฒนธรรมการรับประธานอาหารหวาน มัน เค็ม เป็นประจ า และไม่

ค่อยออกก าลังกาย  ด้วยหลักศาสนาและความเชื่อต่างๆส่งผลให้อัตราการออกก าลังน้อยมาก  สภาพแวดล้อม
ในสถานการณ์ปัจจุบันก็เอ้ืออ านวยให้การรับประทานน้ าหวานเพิ่มมากข้ึน มีอัตราการเกิดของร้านขาย
เครื่องดื่มที่มีผลต่อการเกิดโรคเบาหวานเพิ่มขึ้น  

 
วาระท่ี 2  คัดเลือกปัญหาสุขภาพเพื่อท ากิจกรรมโครงการในปี ๒๕๖๔ 

นางสาววันนูเรีย  มะแซ เสนอให้จัดอบรมโครงการหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ลดเสี่ยงลดโรค
ความดันโลหิตสูง/เบาหวาน  ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนในหมู่ 1, 2, 3, 4 และ 7 จ านวน 
๑๕๐ คน แบ่งเป็น  ๓  กิจกรรมย่อย และแบ่งเป็นฐานๆเพ่ือง่ายต่อการให้ความรู้และครอบคลุม 

 
วาระท่ี ๓  วาระอ่ืนๆเพิ่มเติม 
- ก าหนดวันจัดโครงการ ให้ความรู้ ประชาชนในหมู่ 1, 2, 3, 4 และ 7  ในวันที่ ๔  มิถุนายน ๒๕๖๔ โดย

จัดเป็นฐานให้ความรู้ใน 5 โรคส าคัญ 
ฐานที่ 1 ให้ความรู้เรื่องความดันโลหิตสูง  รับผิดชอบโดย นางฟารีซา  อิหะโละนางสาวฮุสนี  เด็งโด 
ฐานที่ 2 ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน  โดยพยาบาล NCD รับผิดชอบโดย นางสาวมัสรา  อาแว  และ
นางสาวเจะรอเมาะ  นิมะ 
ฐานที่ 3 ให้ความรู้เรื่องการใช้ยา สมเหตุสมผล  (RDU) รับผิดชอบโดย นางสาวมัสตูเราะห์  ดือราแม 
ฐานที่ 4 ให้ความรู้เรื่องการออกก าลังกาย  รับผิดชอบโดย นางนูรีซาน  โต๊ะเด็น และนักกายภาพบ าบัด 
ฐานที่ 5 ให้ความรู้เรื่องจิตเวชและยาเสพติด  รับผิดชอบโดย  นางสาววันนูเรีย  มะแซ 

- ให้นางสาวมัสรา  อาแว เริ่มการคัดกรองผู้ป่วย NCD ที่จะท าเป็นกลุ่มตัวอย่าง 30 คนมาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม โดยดูผลการเจาะ GAP HT/DM ในช่วงต้นปีงบประมาณ และจะประเมินผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในอีก 3 เดือนหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- นางสาวโนรีซาน มะยิ เสนอการจัดท าบัดดี้ &บัดเดอร์ ในกกลุ่มตัวอย่างที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือ
สร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยให้ อสม. 1 คนต่อผู้ป่วย NCD 1 คน โดยประเมินผลก่อน 
(HT = วัดความดัน ,DM = เจาะ FBS) และหลังปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย 
 

วาระท่ี 3  แจ้งวันที่ประชุมรอบต่อไป 
- ประชุมครั้งต่อไป วันที่ ๒๔ มิถุนายน 256๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลกะพ้อ 

ติดตามความก้าวหน้าของโครงการ  
ปิดการประชุม เวลา 16.00 น. 

 

นางยุพิน  สาเมาะ อาสาสมัครสาธารณสุข ต าบลกะรุบี    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
นางสาวโนรีซาน  มะยิ นักวิชาการพัสดุช านาญการ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


