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ผลลัพธ์
โรงเรียนเบาหวานวทิยาจงัหวัดล าพนู ปี 2565



ผลการด าเนินงานโรงเรียนเบาหวานวทิยา จังหวัดล าพูน 
นักเรียนทั้งหมด 169 คน 
กลุ่มป่วย 99 คน
กลุ่มเสี่ยง 70 คน

นร.ท้ังหมด 169 คน 
ชาย 50 คน
หญิง 119 คน

กลุ่มอาย ุในช่วง 46 ปี – 77 ปี



พจิารณาปรับลดปริมาณยารักษาเบาหวาน

นร.เบาหวาน ผลตรวจ FBS <100 mg% 
11 ราย 14.9 %

นร.เบาหวาน ผลตรวจ DTX < 100 mg%
24 ราย 24.24 %

นร.เบาหวาน ผลตรวจ HbA1C < 6.5 mg% 
30 ราย 30.30%



พิจารณาติดตามใหป้รับพฤติกรรม หรือใหย้ารักษารายใหม่ 

นร.กลุ่มเสี่ยง ผลตรวจ FBS >100 mg% 30 ราย 42.90 % นร.กลุ่มเสี่ยง ผลตรวจ DTX >100 mg% 43 ราย 61.43 %

นร.กลุ่มเสี่ยง ผลตรวจ HbA1C > 6.5 mg% 9 ราย  12.90 %



กลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยง 
รอบเอวปกติ  87  ราย  54.50%

น ้าหนักลดลง  109  ราย 64.50 %





ประเมินความพงึพอใจนักเรียน 
แรกเข้า คดิเป็นร้อยละ 88

หลังเข้าโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97



พิธีมอบโล่และใบประกาศเกียรติบัตร ส้าหรับหน่วยงานและบุคลากร 
ที่สนับสนุนสง่เสรมิกิจกรรมโรงเรยีนเบาหวานวิทยาจังหวัดล้าพนู ปี 2565

องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพระดับประเทศ 
เหรียญทองแดง ปี 2565 กรมอนามัย

มอบใบประกาศ แก่ ประธานพัฒนาคุณภาพชีวิตอ าเภอทุกแห่ง

มอบใบประกาศ แก่ องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 8 แห่ง และ
ครู ก และ นักเรียนที่ผ่านอบรม หลักสูตร โรงเรียนเบาหวานวิทยาจังหวัดล าพูน ปี 2565



ตัวแทนเขตสุขภาพที่ 1
น าเสนอผลงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ
HLO of The year the Finale Thailand

ในหัวข้อ โรงเรียนเบาหวานวิทยา จังหวัดล าพูน 
สาขาต าบลบ้านปากบ่อง

รางวัลองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งปี 
ประจ าปีงบประมาณ 2565
ระดับเหรียญทองแดง





11 ตค.2565 ณ รพ.ลี ้

ครู ก ภาคีเครือข่าย สขุภาพ โรงเรียนเบาหวานวิทยา จงัหวดัล าพนู

วิทยากร บรรยายพิเศษ นโยบายการด าเนินงาน โรคไมต่ิดตอ่
โดย นพ.กฤษฏา หาญบรรเจิด ผอ.กองควบคมุโรคไมต่ิดต่อ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ



1. ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี คิดเป็นร้อยละ 75 (126ราย)
( เกณฑ์ที่ตั้งไว้ร้อยละ 60 ) 

2. ผลการตรวจระดับน้ าตาล HemoglobinA1C : HbA1C  น้อยกว่า 6.5 mg%
คิดเป็นร้อยละ  54 (91ราย)
3. กลุ่มป่วย -ปรับลดยา คิดเป็นร้อยละ 21.2  (21 ราย)

- หยุด การใช้ยาคิดเป็นร้อยละ2.02  (2ราย)
ในระยะเวลา 3 เดือน 

กลุ่มเสี่ยงสูง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสม ไม่ป่วยเป็น
โรคเบาหวาน  คิดเป็นร้อยละ 100

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้ที่ตั้งไว้ 



การขยายผลสู่ความยั่งยนื

อ าเภอ

จ านวนสถาน
บริการทัง้หมด 

(แห่ง)

ปี 2565 จ านวนสถานบริการ 
น าร่อง (แห่ง)

21 แห่ง

ปี 2566 จ านวนสถานบริการ
(แห่ง)
55 แห่ง

รพ.สต.สงักดั 
สาธารณสขุ

รพ.สต.สงักดั 
สาธารณสขุ

รพช. รพ.สต.สงักดั 
สาธารณสขุ

รพ.สต.สงักดั อบจ. รพช. / รพ.ลพ

เมืองล าพนู 17 1 2 1
แม่ทา 9 1 6 1
บ้านโฮง่ 9 1 8 1
ลี ้ 13 1 11 1
ทุ่งหวัช้าง 4 1 3 1
ป่าซาง 13 13 ( กย.13แห่ง) 1 13 1
เวียงหนองล่อง 4 1 4 1
บ้านธิ 2 1 1
รวม 71 19 2 47 0 8



สถานีสุขภาพ ที่ หนึ่ง 
MATERIAL

สถานีสุขภาพ ที่ สอง
MAN

สถานีสุขภาพที่ สาม
OPERATION

Health Station 

1

2

3

ยกระดบัในชุมชน สถานีสุขภาพในชุมชน
1 ชุมชน 1 โรงเรียนเบาหวาน 1วัด 



ยกระดับในชุมชน สถานีสุขภาพในวัด
นโยบายจังหวัดล้าพูน สถานีสุขภาพพระภิกษุสงฆ์ไม่อาพาธ 




