
โรงเรียนเบาหวานวิทยา 
จังหวัดล าพูน



เสริมพลังภาคีเครือข่ายสุขภาพล าพูน
25 ธันวาคม 2564



เปิดการเรียนการสอนแห่งแรก ณ โรงเรียนเบาหวานวิทยา สาขาปากบ่อง
อ.ป่าซาง จ.ล าพูน วันที่ 5 มค. 65



เสริมพลัง คุณครู และ นักเรียน
รร.เบาหวานวิทยา สาขาปากบ่อง 14 มค.56 



อบรม ครู ก 8 รร. 
ผ่าน ZOOM

มค –กพ (7 Module)



แผนการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

1.เปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยา สาขาอ าเภอบ้านธิ วันท่ี 11 กพ.65
2.เปิดโรงเรียนเบาหวานวิทยา สาขาทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา วันที่ 22 กพ.65
3.อบรมหลักสูตร การควบคุมโรคเบาหวานและ Mindfulness ในโรงเรยีนเบาหวานวิทยา ปี 2565
- วันอังคารท่ี 15 กพ. 65  MOU และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ และกระบวนการท างาน โรงเรียนเบาหวานวิทยา

วิทยากร  จาก อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 
กลุ่มเป้าหมาย แพทย์คลินิก NCD รพ.ล าพูน / แพทย์คลินิก NCD รชพ.ทุกแห่ง / แพทย์ SP ลพ

สสอ.หรือผู้แทน และ ผู้ใหญ่ แห่งละ1คน/ ครูก รร.ละ5คน / สมัชชาสุขภาพ
- วันท่ี 11 มีค.65  หลักสูตร 4 steps 24 module โดย นพ.เจตน์ วังแจ่ม / Mindfulness พญ.มัลลิกา โมกขะสมิต
4.โรงเรียนเบาหวานวิทยา สาขาอื่นๆ (อ าเภอท่ีเหลือ)  เริ่มเปิดการการสอน 1 กพ.65 เป็นต้นไป
5.การสอนหลักสูตร 4 steps 24 module โดย นพ.หมอเจตน์ วังแจ่ม  ผ่านโปรแกรม ZOOM แก่ ครู ก ทุกสัปดาห์



สถานีสุขภาพ โดยชุมชน/ หมู่บ้าน 

สถานีสุขภาพ   อุปกรณ์ดังนี้
1- เครื่องชั่ง นน. Body Composition
2- เครื่องวัด ออกซิเจนปลายนิ้ว 
3- เครื่องตรวจคลื่นหวัใจ (AF)
4- เครื่องวัดความดัน
5- เครื่องเจาะน ้าตาลปลายนิ้ว(DTX)
6- สายวัดรอบเอว รอบสะโพก



สถานีสุขภาพ  

การคัดกรองสุขภาพ เน้น ชุมชนเป็นเจ้าของ

ลงมือท าเอง 

1-คัดกรองทุกคน ทุกหลังคาเรือน เดือนละ 1 ครั้ง

2-มีแกนน าผูร้บัผดิชอบชดัเจน

3-แปลผล จะได้ประชาชน นอกกลุม่ รร.เบาหวาน

กลุ่มปกต ิ/ กลุ่มเสีย่ง / กลุ่มป่วย



สถานีสุขภาพท่ี สาม

กิจกรรม 3 อ. 

อ.อาหาร เช่น ลดแป้ง ลดโรค 

อ.ออกก าลังกาย 

อ.อารมณ์ เช่น เครือข่ายพระ อสว วิถีพุทธ



แผนการด าเนินงานโรงเรียนเบาหวานวิทยา
ล ำดับ กิจกรรม เป้ำหมำย ระยะเวลำ
1 รับนโยบาย ผู้บริหาร ทุกอ าเภอ 30 พย.64

2 Cup เลือกพื้นที่  1อ าเภอ 1โรงเรียน 8 โรงเรียน /อบรมเพิ่มเสริมพลัง ทีมครู ก และเครือข่าย Cup (พื้นที่ด าเนินการ) 14 ธค.64

3 คัดเลือก Facilitator (ครู ก.) ( เช่น สสอ./รพช. /ปราชญ์ชาวบ้าน อสม.ครูเกษียณ/ อปท. รพ.สต.) รร.ละ5 คน 
ประชุมอบรม Facilitator โดย ครู สสจ.)       

จัด อบรมหลักสูตร รร.เบาหวาน
๒ วัน ( งบ.สสจ.ด าเนินการ)

15 มค.65 และ 11 มีค.65
ณ สสจ.ลพ

4 งบประมำณ กองทุนสุขภาพต าบลฯ/ PPA/ งบปกติ พื้นที่เป้าหมายแต่ละอ าเภอ
(งบ.พื้นที่ด าเนินการ ร่วมกับ CUP)

มค.65

5 ค้นหา pt.DM uncontrol 10 คน และกลุ่มเสี่ยงสูง 10 คน พื้นที่เป้าหมายแต่ละอ าเภอ
(พื้นที่ด าเนินการร่วมกับ CUP)

มค.65

6 ท่ีตั้งของ โรงเรียนเบาหวาน (สถานท่ี) พื้นที่เป้าหมายแต่ละอ าเภอ(พื้นที่
ด าเนินการร่วมกับ CUP)

มค.65

7 จัดกิจกรรมด ำเนินงำนในโรงเรียน 3 เดือน (จ ำนวน 24 ครั้ง สัปดำห์ละ2วันๆละ3ชั่วโมง )
ตำมหลักสูตร โดย Facilitator ครู ก

พื้นที่เป้าหมายแต่ละอ าเภอ
(พื้นที่ด าเนินการร่วมกับ CUP)

กพ.65 – เมย.65

8 เปิดสอน ครู ก ผ่าน zoom โดย ทีม อ. นพ.เจตน์ วังแจ่ม สัปดาห์ละ1ครั้ง พื้นที่เป้าหมายแต่ละอ าเภอ(สสจ.
ด าเนินการ)

มค - กพ.65

9 ติดตามเย่ียมเสริมพลังแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ ในโรงเรียนเบาหวานวิทยา8 แห่ง (โดยทีม สสจ) รร.เบาหวานวิทยา 8 แห่ง
( สสจ.ด าเนินการ)

มค.65 – เมย.65

สสจ.ล าพูน



ขอบคุณ บริษัทคาราบาวแดงจ ากัด ที่สนับสนนุน ้าดืม่ และ เงินบรจิาค 100,000 บาท 
ในกิจกรรมโรงเรยีนเบาหวานวทิยา จังหวัดล าพูน 

รายละเอียดดังน้ี 
1.น ้าด่ืม เดือนละ 1,200 ขวด เป็นเวลา 3 เดือน
2.สนันสนุนเงินเป็นสารต้ังต้น แก่ รร.เบาหวาน 8 แห่งๆ ละ1 หม่ืนบาท รวมจ านวนเงิน 80,000 บาท
3.สนับสนุนเงินให้ สสจ.ล าพูน เพ่ือการใช้บริหารจัดการด้านอ านวยการต่างๆและในการลงพ้ืนที่เสริมพลังทั้ง 8 แห่ง
จ านวนเงิน 20,000 บาท



สวัสดี


