ใบสมัครการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ค่ ายเบาหวานสาหรับผู้เป็ นเบาหวานชนิดที่ 2” ประจาปี 2562

ลาดับที่……………

1. ข้ อมูลผู้สมัคร
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ...............................................นามสกุล................................................. เพศ  ชาย  หญิง
วัน/เดือน/ปี เกิด....................................................อายุ.................ปี อาชีพ..............................ศาสนา.........................
เบอร์โทรศัพท์.............................................................................E-mail……………………………………………….
รักษาที่  รพ.ศิริราช HN. ................................... รพ.อื่นๆ (ระบุชื่อรพ. .............................) ระยะเวลาที่เบาหวาน.........ปี .......เดือน

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณี ฉุกเฉิ น
ชื่อ-สกุล................................................................เกี่ยวข้องเป็ น..........................โทรศัพท์........................................
2. ข้ อมูลสุ ขภาพ
โรคประจาตัว.............................................................................................................................................................
มีประวัติคนในครอบครัวหรื อญาติเป็ นเบาหวาน  ไม่มี

 มี (ถ้ามี ระบุความสัมพันธ์...................................)

3. ข้ อมูลผู้เข้ าอบรม
ท่านเป็ น  ผูป้ ่ วยเบาหวาน รักษาโดย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  ควบคุมอาหารอย่างเดียว  ยารับประทาน  ฉี ดอินซูลิน
 ญาติ ผูด้ ูแล

 ผูท้ ี่สนใจ

 อื่นๆ ระบุ......................................................................

4. การเข้ าอบรมค่ ายเบาหวานที่จดั โดยศูนย์ เบาหวาน
 ไม่เคย

 เคย จานวน....................ครั้ง

ได้รับข่าวสารจาก  ใบปลิว/โปสเตอร์

 แพทย์หรื อบุคลากรทางการแพทย์แนะนา

 ญาติ เพื่อน หรื อคนรู ้จกั แนะนา

 อื่นๆ ระบุ..............................................................

5. ภาวะแทรกซ้ อนเรื้ อรังและเฉียบพลัน (ตอบเฉพาะผู้เข้ าอบรมที่เป็ นโรคเบาหวาน)
เคยมีอาการน้ าตาลในเลือดต่าขั้นรุ นแรง หมดสติหรื อต้องเข้าโรงพยาบาล  ไม่มี  มี (ระบุจานวน........ครั้ง/เดือน)
เคยมีภาวะน้ าตาลในเลือดสู งขั้นรุ นแรงหรื อมีภาวะเลือดเป็ นกรด

 ไม่มี  มี (ระบุจานวน........ครั้ง/เดือน)

มีภาวะแทรกซ้อนเรื้ อรัง  ไม่มี  ไม่ทราบหรื อไม่แน่ใจ  มี (ระบุตาแหน่งที่มีภาวะแทรกซ้อน  ตา  ไต  เท้า)
มีเครื่ องตรวจน้ าตาลปลายนิ้ว  ไม่มี  มี ( ไม่เคยตรวจ  เคยตรวจ..............ครั้ง/สัปดาห์)
(สาหรับเจ้ าหน้ าที่กรอกข้ อมูล)
1. ข้ อมูลสุ ขภาพและผลการตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
ความดันโลหิ ต...................... มิลลิเมตรปรอท รอบเอว................... เซนติเมตรน้ าหนัก..............กิโลกรัม ส่วนสูง...............เซนติเมตร
ดัชนีมวลกาย................กก./ม2 ผอม สมส่วน น้ าหนักเกิน อ้วน
lab (Date……..…….)

Lipid (Date……………….)

อื่นๆ (Date……………)

FBS…….….…mg/dl

Chol…………….mg/dl

TG……………..mg/dl

BUN……..…….mg/dl

HbA1C……..…….%

HDL-C…….……mg/dl

LDL-C………...mg/dl

Cr……………....mg/dl

2. เข้ าอบรม  รุ่ นที่ 1 (15/2/62)  รุ่ นที่ 2 (17/5/62)  รุ่ นที่ 3 (19/7/62)  รุ่ นที่ 4 (18/10/62)
(วันที่สมัคร.....................................ผูท้ าการรับสมัคร.......................................)

แบบประเมินโครงการค่ ายเบาหวานสาหรับผู้เป็ นเบาหวานชนิดที่ 2 ประจาปี 2562
ชื่อ – สกุล.............................................................................................................................................................
คาชี้แจง : แบบประเมินแบ่งเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่
ส่ วนที่ 1 แบบทดสอบความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับโรคเบาหวาน จานวน 20 ข้อ แบ่งเป็ น
ตอนที่ 1 แบบทดสอบ ถูก/ผิด/ไม่ทราบ จานวน 15 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จานวน 5 ข้อ
ส่ วนที่ 2 แบบประเมินทัศนคติของผูเ้ ป็ นเบาหวาน จานวน 12 ข้อ แบ่งเป็ น
ตอนที่ 1 แบบประเมินความคิดเห็น เห็นด้วย/ไม่แน่ใจ/ไม่เห็นด้วย จานวน 10 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบประเมินความรู ้สึกการดูแลตนเอง จานวน 2 ข้อ
..........................................................................................................................................................................
ลงข้ อมูล (สาหรับเจ้ าหน้ าที)่

 ก่อนอบรม

 หลังอบรม

 รุ่ นที่ 1 ลาดับที่………..  รุ่ นที่ 2 ลาดับที่…….….  รุ่ นที่ 3 ลาดับที่……...….  รุ่ นที่ 4 ……..…..
ส่ วนที่

คะแนนเต็ม

คะแนนทีไ่ ด้
ก่อนอบรม

หลังอบรม

ตอนที่ 1 : 15 คะแนน
1

ตอนที่ 2 : 5 คะแนน
รวม 20 คะแนน
ตอนที่ 1 : 30 คะแนน

2

ตอนที่ 2 : การประเมินระดับความรู ้สึก
2.1 ระดับความพึงพอใจสุ ขภาพ
2.2 ระดับความมัน่ ใจการควบคุมเบาหวาน
 ลงข้อมูลแล้ว

ชื่อ – สกุล.....................................................................................................................................
ก่อนอบรม

ส่ วนที่ 1 แบบทดสอบความรู้ ทวั่ ไปเกีย่ วกับโรคเบาหวาน
ตอนที่ 1 โปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่ องทีต่ รงกับความคิดของท่ านมากทีส่ ุ ด
ความรู้ ทวั่ ไปเกี่ยวกับโรคเบาหวาน
1. การกินอาหารหวานหรื ออาหารที่มีน้ าตาลมาก เป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดโรคเบาหวาน
2. อาการของโรคเบาหวาน ได้แก่ อ่อนเพลีย หิ วบ่อย กระหายน้ าบ่อย ปั สสาวะบ่อย และ
น้ าหนักตัวลดลง
3. โรคเบาหวานสามารถรักษาให้หายขาดได้
4. อาการใจสั่น มือสั่น เหงื่อออก เป็ นอาการแสดงเมื่อมีระดับน้ าตาลในเลือดต่า
5. ผูเ้ ป็ นเบาหวานเจาะน้ าตาลปลายนิ้ วหลังอาหาร 2 ชัว่ โมงได้ไม่เกิ น 180 มิลลิ กรัมต่อ
เดซิ ลิตร แสดงว่าสามารถควบคุ มระดับน้ าตาลหลังอาหารได้ดี ใกล้เคียงตามเกณฑ์ที่
แนะนา
6. หากควบคุ มระดับน้ าตาลในเลื อดได้ไม่ดี จะทาให้เกิ ดภาวะแทรกซ้อนเรื้ อรั ง ต่ า งๆ
ได้แก่ ไตวายเรื้ อรัง กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด อัมพาต ชาปลายเท้า และเบาหวานขึ้นตา
7. รายการอาหารแลกเปลี่ยนช่วยให้ผเู ้ ป็ นเบาหวานเลือกกินอาหารได้หลากหลายมากขึ้น
และกินได้ในปริ มาณที่ไม่ จากัด
8. ผูเ้ ป็ นเบาหวานควรอดอาหารหรื อกิ นอาหารกลุ่มข้าวแป้ ง เช่น ข้าวสวย ขนมปั ง เส้น
ก๋ วยเตี๋ยว หรื อข้าวโพด เพียง 2 – 3 คาต่อมื้อ จะช่วยให้ควบคุมเบาหวานได้ดีข้ ึน
9. ผูเ้ ป็ นเบาหวานควรกิ นผักทุกวัน อย่างน้อยมื้อละ 1 ทัพพี โดยเน้นผักใบให้มาก เช่ น
ผักบุง้ กะหล่าปลี ส่ วนผักหัว เช่น ฟักทอง แครอท จากัดมื้อละไม่เกิน 1 ทัพพี
10. ผูเ้ ป็ นเบาหวานสามารถกินผลไม้รสไม่หวานจัด เช่น ส้ม ฝรั่ง ชมพู่ แอปเปิ้ ล และแก้ว
มังกร เป็ นต้น ปริ มาณเท่าใดก็ได้โดยไม่ ต้องจากัดปริมาณ
11. อาหารที่มีผลต่อระดับน้ าตาลในเลือดมากที่สุดคือ อาหารกลุ่มที่มีคาร์โบไฮเดรต ได้แก่
ข้าวแป้ง ผลไม้ และนม
12. หากลืมกินยามื้อใดมื้อหนึ่ง สามารถกินเพิ่มเป็ น 2 เท่าในมื้อถัดไปได้
13. ผูเ้ ป็ นเบาหวานควรออกกาลังกายเป็ นประจา เช่น ยืดเหยียดกล้ามเนื้ อ แกว่งแขน เดิ น
เป็ นต้น อย่างน้อยครั้งละ 30 นาที สัปดาห์ละ 3-5 วัน หรื ออย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์
14. ถ้าพบว่าผิวหนังที่เท้าแห้งควรทาครี มหรื อโลชัน่ บริ เวณฝ่ าเท้า หลังเท้า ยกเว้นซอก
นิ้วเท้า
15. ถ้ามีอาการเท้าเย็นในเวลากลางคืน อาจใช้กระเป๋ าไฟฟ้ าหรื อกระเป๋ าน้ าร้อนวางบนเท้า
ได้

ถูก

คาตอบ
ผิด ไม่ ทราบ

ตอนที่ 2 โปรดทาเครื่ องหมาย  บนตัวเลือกทีท่ ่ านคิดว่ าถูกทีส่ ุ ดเพียงข้ อเดียว
16. ผูเ้ ป็ นเบาหวานควรมีระดับน้ าตาลในเลือดก่อนรับประทานอาหารอยูใ่ นช่วงระดับเท่าไร
ก. 80-130 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร
ข. 100-150 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร
ค. 130-180 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร
ง. ไม่ทราบข้อมูล เนื่องจาก  ไม่แน่ใจ  ไม่เคยรู ้มาก่อน (กรุ ณาเลือกเพียงคาตอบเดียว)
17. น้ าตาลเฉลี่ยสะสมหรื อค่าฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) หมายถึง ค่าน้ าตาลเฉลี่ยสะสมในช่วงกี่เดือนที่ผา่ นมา
ก. 1 เดือน
ข. 2-3 เดือน
ค. 4-5 เดือน
ง. ไม่ทราบข้อมูล เนื่องจาก  ไม่แน่ใจ  ไม่เคยรู ้มาก่อน (กรุ ณาเลือกเพียงคาตอบเดียว)
18. เป้ าหมายของค่าน้ าตาลเฉลี่ยสะสมหรื อฮีโมโกลบินเอวันซี (HbA1C) ของผูใ้ หญ่ที่เป็ นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยงั ไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานควรมีค่าเท่าไร
ก. น้อยกว่า 7 เปอร์เซ็นต์ (< 7 %)
ข. น้อยกว่า 8 เปอร์เซ็นต์ (< 8 %)
ค. น้อยกว่า 9 เปอร์เซ็นต์ (< 9 %)
ง. ไม่ทราบข้อมูล เนื่องจาก  ไม่แน่ใจ  ไม่เคยรู ้มาก่อน (กรุ ณาเลือกเพียงคาตอบเดียว)
19. ถ้ามีอาการหวิว ใจสัน่ มือสัน่ เหงื่อออกมาก แต่ยงั รู ้สึกตัวดี ตรวจน้ าตาลปลายนิ้วด้วยตนเองได้ 58 มิลลิกรัมต่อเดซิ ลิตร
ควรทาอย่างไร จึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. ดื่มน้ าที่มีรสหวาน เช่น น้ าผลไม้ 1 กล่องเล็กทันที
ข. กินขนมปั ง 1 แผ่น
ค. กินข้าวผัดกระเพรา 1 จาน
ง. ไม่ตอ้ งทาอะไรเลย รอสักพักอาการจะหายไปเอง
20. นมจืดไม่มีไขมัน 1 ส่ วน (240 มิลลิลิตร) สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นข้าวได้ปริ มาณเท่าไร
ก. ข้าวสวย 1 ทัพพี
ข. ข้าวต้ม 1 ทัพพี
ค. ข้าวเหนียว 1 ทัพพี
ง. ขนมปัง 2 แผ่น

ก่อนอบรม

ส่ วนที่ 2 แบบประเมินทัศนคติเกีย่ วกับโรคเบาหวาน
ตอนที่ 1 โปรดทาเครื่ องหมาย  ในช่ องทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่านมากทีส่ ุ ด

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

ทัศนคติเกีย่ วกับเบาหวาน
ฉันคิดว่า การกินอาหารตามคาแนะนาของนักโภชนาการทาได้ยากหรื อทา
ไม่ได้เลย
ฉันคิดว่า การหลีกเลี่ยงกินข้าว/แป้ง หรื อกินให้นอ้ ยลง แล้วกินผักให้มาก ทา
ให้ควบคุมน้ าตาลในเลือดได้ดีข้ ึน
ฉันคิดว่า ผลไม้ที่มีรสเปรี้ ยว เช่น สับปะรด มะเฟื อง มะม่วง และลิ้นจี่ เป็ นต้น
สามารถรับประทานได้มากเท่าใดก็ได้
ฉันคิดว่า ผูเ้ ป็ นเบาหวานไม่ควรกินขนมหวาน เช่น บัวลอย ลอดช่อง และ
กล้วยบวดชี เป็ นต้น หรื อถ้าจะกินต้องนานๆ ครั้ง แล้วไปลดปริ มาณของข้าว/
แป้งในมื้ออาหารลง
ฉันคิดว่า ถ้ากินยารักษาเบาหวานก็ไม่จาเป็ นต้องควบคุมอาหารหรื อออกกาลัง
กายอีก
ฉันคิดว่า ถ้าควบคุมน้ าตาลได้ดีแล้วก็ไม่จาเป็ นต้องกินยาสม่าเสมอ กินบ้าง
หยุดบ้างก็ได้ไม่เป็ นอันตรายอะไร
ฉันคิดว่า การกินยารักษาเบาหวานเป็ นเวลานานๆ เป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้เกิด
เป็ นโรคตับหรื อโรคไตในอนาคตได้
ฉันคิดว่า การเจาะเลือดปลายนิ้วด้วยตนเองเป็ นประจาส่ งผลให้ควบคุมน้ าตาล
ในเลือดได้ดีข้ ึน
ฉันคิดว่า หากควบคุมน้ าตาลในเลือดได้ตามเป้ าหมาย จะช่วยชะลอการเกิด
ภาวะแทรกซ้อนเรื้ อรัง เช่น เบาหวานขึ้นตา ไตวายเรื้ อรัง เป็ นต้น

เห็นด้ วย

ไม่ แน่ ใจ ไม่ เห็นด้ วย

10. ฉันคิดว่า การออกกาลังกายทาให้ควบคุมเบาหวานได้ดีข้ ึน
ตอนที่ 2 โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่ องทีต่ รงกับความรู้ สึกของท่ านมากทีส่ ุ ด
1. ท่านมีความพึงพอใจต่อสุ ขภาพร่ างกายของท่านอยูใ่ นระดับใด
 มากที่สุด
 มาก
 ปานกลาง

 น้อย

2. ท่านมีความมัน่ ใจในการควบคุมและดูแลเบาหวานของท่านอยูใ่ นระดับใด (กรณี ที่เป็ นญาติ/ผูด้ ูแล/ผูส้ นใจ ให้
ประเมินจากญาติหรื อผูท้ ี่ท่านดูแลอยู)่
 มากที่สุด

 มาก

 ปานกลาง

 น้อย

