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ဆ ီးခ  ျိုရ ောဂါဆ ိုတော ဘောလဲ။ 

ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိ ျှင် ခနဓာကိယ်ုသည် စ မ််းအင်အတ က ်ဂ ူ်းကုိို့စ(်သ ကော်း)ကုိ မသ ု်းနိုငပ်ါ။ ရသ ်းအတ င််း သ ကော်းပမောဏ 

တဖြည််းဖြည််းမ ော်း ောရသောအခါ ၎င််းကုိ ရသ ်း၌ပါရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏမ ော်းရနဖခင််း သိုို့မဟုတ ်

ရသ ်းထွဲသ ကော်းဓောတမ် ော်းရနဖခင််းဟုရခေါ်သည်။ ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါသည် ရောသက်ပန်က န််းမောရရ်း အရဖခအရနတစ်ခုဖြစပ်ပ ်း ကုသ၍မရနုိင်ပါ။ 

သိုို့ရောတ င ်၎င််းကုိ ထိန််းခ ျိုပ်နုိင်သည်။  

ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါတ င် အမ ျိို်းအစော်းမ ော်းစ ောရ သိည် - 

• ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါအစ

• ကုိယ်ေန်ရဆောင်ခ နိ ်ဆ ်းခ ျိိုရ ဖိခင််း

• ဆ ်းခ ျိိုအမ ျိို်းအစော်း 1

• ဆ ်းခ ျိိုအမ ျိို်းအစော်း 2

• ခနဓာကိယ်ု၏ ခုခ စ မ််းအော်း ခ ျိိုွဲ့ယ င််းမှုရ ကောင  ်ကိယ်ုပိုင်တစ်ရ  ်းန င  ်ဓောတ်မတည ်ဖခင််းရ ကောင ်ဖြစ်ရသော  ူကက ်းဆ ်းခ ျိိုရရောဂါ (LADA)

ဆ ီးခ  ျိုရ ောဂါ  ောရြခွခင်ီး 

ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါကို စမ််းသပ်စစ်ရဆ်းရန် နည််း မ််းမ ော်းစ ောရ ိပါသည် - 

• ဟ မ ိုဂလ ိုဘင် A1C စစ်ရဆီးမှု - ရသ ်း၌ပါရ ိရသော သ ကော်းဓောတ်အဆင ်အော်း  ု်း၏ ပ မ််းမျှအရဖခအရနကုိ 2-3  တ င် ဖပသည်။

• အစောီး မစောီးဘဲ ဂလူီးက ိုို့စ ်စစရ်ဆီးမှု - မည ်သည  ်အစော်းအစော သိုို့မဟုတ် ရသောကစ်ရော မစော်းသ ု်းဘွဲ 8 နာရ  သိုို့မဟုတ်

၎င််းပိ ုကောပပ ်းရနာက် ရသ ်း၌ပါရ ရိသော သ ကော်းဓောတအ်ဆင က်ိဖုပသည်။

• အလ ဉ်ီး င ် လ ိုခပျိုလိုပ်ရ ော ဂလူီးက ိုို့စ ်စစရ်ဆီးမှု - ရနို့တစ်ရနို့၏ မည ်သည ်အခ နိတ် င်မဆိ ုဖပျို ုပ်နုိင်သည်။

• 2-နာ  ကကော ပါီးစပမ် တဆင ခ်ပျိုလိုပ် ည ် ဂလူီးက ိုို့စခ် န ိုင ်ည်က ို စစ်ရဆီးမှု (OGTT) - 75 ဂရမ် ဂ ူ်းကုိို့စရ်သောကသ် ု်းပပ ်းရနာက်

န စန်ာရ တ င ်ရသ ်း၌ပါရ ိရသော သ ကော်းဓောတ်အဆင က်ိ ုဖပသည်။

ရဆီးစစ်တမ်ီး A1C 
အစောီးမစောီးဘ ဲရ  ောင်ကကဉ်၍ 

စစ်ရဆီးမှု 

အလ ဉ်ီး င ် လ ိုခြစ်ရ ော 

စစ်ရဆီးမှု 
OGTT 

ဆ ီးခ  ျိုရ ောဂါ 
6.5% သိုို့မဟုတ် 

ပိုဖမင ရ်သော 

126 မ   ဂရမ်/ dL 

သိုို့မဟုတ ်ပိုဖမင ်ရသော 

200 မ   ဂရမ်/ dL 

သိုို့မဟုတ ်ပိုဖမင ်ရသော 

200 မ   ဂရမ်/ dL 

သိုို့မဟုတ ်ပိုဖမင ်ရသော 

ဆ ီးခ  ျိုရ ောဂါအစ 5.7%-6.4% 100-125 မ   ဂရမ်/ dL 140-199 မ   ဂရမ်/ dL 140-199 မ   ဂရမ်/ dL

ဆ ီးခ  ျိုရ ောဂါမ   ပါ 
5.7% ထက် 

နည််းရသော 

ထက်နည််းရသော 

100 မ   ဂရမ်/ dL 

ထက်နည််းရသော 

140 မ   ဂရမ်/ dL 

ထက်နည််းရသော 

140 မ   ဂရမ်/ dL 
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ခနဓာက ိုယ်မ  စွမီ်းအင်အ  ိုီးခပျိုပ ို  

သင်စော်းသ ု်းရသောအခါ သင်၏ခနဓာကိယ်ုသည် အစောအမ ော်းစကုိ ုစ မ််းအင်အတ က် အသ ု်းဖပျိုရန ်သ ကော်းသိုို့ ခ ွဲတမ််းခ သည။် သ ကော်းသည် 

ခနဓာကိယ်ုတ င််း  ည ်ပတ်ရနရသောရသ ်းအတ င််းသိုို့ ေင်ရရောက်ပပ ်းရနာက ်အင်ဆူ င်ကို ပန်ကရိယမ  ထုတ် ွှတ်ရစသည်။ အင်ဆ ူင်သည် 

တ ခါ်းကိြု င သ်ည ် ရသော တစ်ရခ ောင််းကွဲ သိုို့ ကျွန်ပု်တိုို့၏ခနဓာကုိယ်ရ  ိဆွဲ ်မ ော်းကိုြ င ်သည ် ရဟေ်ာမုန််းဓောတ်တစခ်ုဖြစသ်ည်။ 

ဆွဲ ်မ ော်းပ င ်သ ော်း ျှင် သ ကော်းသည် ခနဓာကိယ်ုမ  ဆွဲ ်မ ော်းအတ င််းသိုို့ ရရ ွဲ့  ော်းနိုငသ်ည်။ သ ကော်းသည ်ဆွဲ ်ထွဲသိုို့ရရောက်သ ော်းရသောအခါ 

၎င််းကုိ စ မ််းအင်အတ က် အသ ု်းဖပျိုနုိင်သည်။ ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိ ျှင် ပန်ကရယိသည် အင်ဆူ င်  ုရ ောက်စ ော မဖပျို ုပ်နုိင်ပါ သိုို့မဟုတ ်

အင်ဆူ င်သည် ၎င််း ုပ်သင ်သည ်နည််း မ််းအတိငု််း အ ုပ်မ ုပ်နုိင်ပါ။ ၎င််းသည် ရသ ်းထွဲ၌ သ ကော်းမ ော်းကိ ုရ ိရနရစပပ ်း ရသ ်း၌ပါရ ိရသော 

သ ကော်းဓောတပ်မောဏအဆင မ် ော်းကုိ တိ်ုးဖမင ်ရစသည်။ 

 

 

ဆ ီးခ  ျိုရ ောဂါအစ 

ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါအစတ င် ရသ ်း၌ပါရ ိရသော သ ကော်းဓောတအ်ဆင ထ်က် ပိုဖမင သ်ည်ကို ရြောဖ်ပရသော် ည််း ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ောက် မဖမင ပ်ါ။ 

ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါအစသည် ဆ ်းခ ျိိုအမ ျိို်းအစော်း 2 ကက ်းထ ော်း ောဖခင််း အနတရောယ်ကို တိ်ုးပ ော်းရစသည်။ က န််းမောစ ောရနထုိင်စော်းရသောက်ဖခင််းသည် 

ဆ ်းခ ျိိုအမ ျိို်းအစော်း 2 ကုိ ကောက ယ်ရန ်သိုို့မဟုတ ်ရန ာင ရ်န ်းရအောင် ကူည နိုငသ်ည်။  

အင်ဆူလင် ည် ဆွဲ ်တ ခါ်းကုိ ြ င ်သည်။ ၎င််းသည် ရ ွီး၌ပါ   ရ ော 

 ကကောီးဓောတ်ပမောဏက ို စ မ််းအင်အတ ကအ်သ ု်းဖပျိုမည ် ဆွဲ ်ရ ိရောသိုို့ 

ေင်ရရောက်ရစသည်။ 

အင်ဆူလင် 

ရ ွီး၌ပါ   ရ ော 

 ကကောီးဓောတ် 

ဆလဲ် 
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အင်ဆူ င်မရ ိပါ။ ရ ွီး၌ပါ   ရ ော  ကကောီးဓောတ် ည် 

ဆွဲ သ်ိုို့မေင်ရရောက်နုိင်ပါ။ ၎င််းကုိ ပိတ်ရ  ောင်ထော်းသည်။ ၎င််းသည် 

ရသ ်း၌ပါရ ိရသော သ ကော်းဓောတအ်ဆင က်ိ ုဖမင ရ်စသည်။ 

ဆ ီးခ  ျိုအမ  ျိုီးအစောီး 1 

ဆ ်းခ ျိိုအမ ျိို်းအစော်း 1 သည် ပန်ကရိယ၏ တိက သည  ်ဆွဲ ်မ ော်းကုိ ကုိယ်ခ အော်းစနစ်မ  တုိက်ခုိက်ဖခင််းရ ကောင  ်ကုိယ်ခ အော်းစနစ် ပ ုမမ န် ဖြစ်ဖခင််း 

ဖြစ်သည်။ ဤအရောမ ော်းသည် အင်ဆူ င်ကုိ ဖပျို ုပ်သည ်ဆွဲ ်မ ော်း ဖြစ်သည်။ ဤဆွဲ ်မ ော်း ပ က်စ ်းသ ော်း ျှင် ၎င််းတုိို့သည် အင်ဆူ င်ကုိ 

မဖပျို ုပ်နုိင်ရတော ပါ။ အင်ဆူ င်မရ  ိျှင် သ ကော်းသည် ခနဓာကုိယ်တ င််း  ည ်ပတ်ရနရသော ရသ ်းထွဲတ င် ရေပ ခု ွဲသည်။ ဆ ်းခ ျိိုအမ ျိို်းအစော်း 1 တ င် 

ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါအော်း  ု်း၏ 5-10% ခနိ်ု့ရ ောရတ ွဲ့သည်။  

ဆ ်းခ ျိိုအမ ျိို်းအစော်း 1 သည် အ  န်  င်ဖမန်စ ော တိ်ုးပ ော်းနိုငသ်ည်။ ပါေင်သည ် ရရောဂါ ကခဏောမ ော်းမ ော - 

• ဆောရ ောင်မှုတုိ်း ောဖခင််း

• ရရအ  န်ငတ်ဖခင််း

• မရည်ရ ယဘ်ွဲ ကိယ်ုအရ ်းခ နိက် ဖခင််း

• အဖပျိုအမူရဖပောင််း ွဲဖခင််းမ ော်း

• ရမောပန််းန မ််းနယ်ဖခင််း

• ဆ ်းခဏခဏသ ော်းဖခင််း

ဆ ်းခ ျိိုအမ ျိို်းအစော်း 1 ကုိ အသက ်30 မတိုင်ခင ်ရတ ွဲ့ရရ  ရ ိသည်။ ဆ ်းခ ျိိုအမ ျိို်းအစော်း 1 ၏ တိက ရသောအရ ကောင််းတရော်းကို မသိရသ်းပါ။ 

ဆ ်းခ ျိိုအမ ျိို်းအစော်း 1 ကက ်းထ ော်း ောဖခင််းတ င ်ပါေင်ရသော အနတရောယ်အရ ကောင််းရင််းမ ော်းမ ော - 

• မိသော်းစရုောဇ္ေင်

• အခ ျိိုွဲ့ ူမ ျိို်းရရ်းအုပ်စမု ော်း - ရကော ရက်းဆပ်

ရ ွီးတငွ်ီး  ကကောီးဓောတ် 

ဆလဲ် 
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ဆ ီးခ  ျိုအမ  ျိုီးအစောီး 2 

ဆ ်းခ ျိိုအမ ျိို်းအစော်း 2 သည် အင်ဆူ င်ထတု် ုပ်သည  ်ပန်ကရိယ၏ အရဖခအရနတစခ်ုဖြစရ်သော် ည််း အင်ဆူ င်ကိ ုမ န်ကန်စ ော 

အသ ု်းမဖပျိုနိုငပ်ါ(အင်ဆူ င်ကိ ုခုခ ဖခင််း)။ အင်ဆူ င်သည် သ ကော်းကိ ုအထွဲသိုို့ေင်၍ ဆွဲ ်မ ော်းပ င ရ်န ်ကကိျို်းစော်းသည်။ ဆွဲ ်မ ော်းသည် 

ရသ ်း၌ပါရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏအဆင ်ကို ဖမင တ်က ်ောရအောင် မြ င ်ရပ်းပါ။ ၎င််းသည် သင ်တ င ်ရသော ရ ရိသော် ည််း 

ရသော အိပ်သည်ပ က်စ ်းရနရသောရ ကောင ် သင်အထွဲသိုို့မေင်နုိင်သကွဲ သိုို့ ဖြစသ်ည်။ အခ နိ ်ကော ော ျှင် ပန်ကရိယသည် 

အင်ဆူ င်ဖပျို ုပ်မှုနည််းဖခင််းမ ော်း ည််း စတင်နုိင်သည်(အင်ဆူ င်ရ  ော နည််းဖခင််း)။ ဆ ်းခ ျိိုအမ ျိို်းအစော်း 2 တ င် ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါအော်း  ု်း၏ 

90-95% ရတ ွဲ့ရ သိည်။

ဆ ်းခ ျိိုအမ ျိို်းအစော်း 2 တ င်ပါေင်ရသော ရရောဂါ ကခဏောမ ော်းမ ော - 

• ဆောရ ောင်မှုတုိ်း ောဖခင််း

• ရရအ  န်ငတ်ဖခင််း

• ဆ ်းခဏခဏသ ော်းဖခင််း

• အဖမင်ရေေါ်းဖခင််း

• မ ကောခဏရရောဂါကူ်းစက်မှုမ ော်း

• ရမောပန််းန မ််းနယ်ဖခင််း

• အရရဖပော်း ရဖခောက်ရသ ွဲ့ယော်းယ ဖခင််း

• ိင်ပိုင််းဆုိင်ရော အခက်အခွဲမ ော်း

• ဖပတ်ရ ဒဏ်ရောန င ် ပ န််းပွဲ ဒဏ်ရောမ ော်း ရပ ောက်ကင််းရန်

ရန ာင ်ရန ်းဖခင််း

• က်မ ော်း သိုို့မဟုတ ်ရဖခရထောက်မ ော်း ထ ဖုခင််း သိုို့မဟုတ်

တဆစဆ်စ ်ခ စော်းရဖခင််း

ဆ ်းခ ျိိုအမ ျိို်းအစော်း 2 ကက ်းထ ော်း ောရန ်ပါေင်သည ် အနတရောယ်အရ ကောင််းရင််းမ ော်းမ ော - 

• အသက ်45 သိုို့မဟုတ ်ထိိုု့ထက ်အသက်ကက ်းသူမ ော်း

• အေ  န်သူမ ော်း

• မိသော်းစရုောဇ္ေင် (မိဘ၊ ရမောင်န မအရင််း၊ သိုို့မဟုတ်

ကရ ်း)

• ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါအစ၏ မ တ်တမ််း

• ကိယ်ုေန်ရဆောင်စဉ် ဆ ်းခ ျိိုဖြစ်ဖခင််း

(ကိယ်ုေန်ရဆောင်ခ နိ် ဆ ်းခ ျိိုရ ဖိခင််း)

• ကိယ်ု က် ှုပ်ရ ော်းမှုနည််းဖခင််း သိုို့မဟုတ ်မရ ိဖခင််း

• န   ်ုးရရောဂါ

• ရသ ်းြိအော်း ဖမင မ်ော်းဖခင််း

• HDL ကုိ က်စထရရောဓောတန်ည််းဖခင််း

• သဘောေအဆ မ ော်းဖခင််း

• သော်းအိမ်ရရအိတ်တည်ဖခင််း ရရောဂါ ကခဏော (PCOS)

• အရရဖပော်းမည််းက  ျိုွဲ့ ောဖခင််း (မည််းဖခင််း၊

ည်ပင််းသိုို့မဟတု် ဂ ျိိုင််းမ ော်းတစ်ေိုက်ရ ိ

အရရဖပော်းထူ ောဖခင််း)

• အခ ျိိုွဲ့ရသော  ူမ ျိို်းစုန င ်ဆုိင်ရသော - အောြရိကန်-အရမရိကန်၊

အောရ -အရမရိကန်၊  က်တင်အရမရိကရခေါ်

ရတောင်အရမရိကတုိက်သော်း၊

အရမရိကန်ရဒသခ တုိင််းရင််းသော်း၊ သုိို့မဟုတ်

ပစိြိတ်ကျွန််းသော်း

အင်ဆူလင် ည် ဆွဲ ်ကုိြ င ်ရန် ကကိျို်းစော်းသည်။ ဆွဲ ်သည်

ရကောင််းစ ောမပ င ်ပါ။ ရ ွီး၌ပါ   ရ ော  ကကောီးဓောတ် အမ ော်းစသုည် 

ဆွဲ ်အတ င််းသိုို့ မေင်နုိင်ပါ။ ၎င််းသည် ရသ ်း၌ပါရ ရိသော 

သ ကော်းဓောတအ်ဆင က်ိ ုဖမင ရ်စသည်။ 

အင်ဆူလင် 

ရ ွီး၌ပါ   ရ ော  ကကောီးဓောတ် 

ဆလဲ် 
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ခနဓာက ိုယ်၏ ခိုခ စွမ်ီးအောီး ခ  ျိုျို့ယငွီ်းမှုရကကောင ် က ိုယ်ပ ိုငတ်စရ်  ီးန င ် ဓောတ်မတည ်ခခင်ီးရကကောင ခ်ြစ်ရ ော လူကက ီးဆ ီးခ  ျိုရ ောဂါ 

(LADA) 

LADA တ င် ဆ ်းခ ျိိုအမ ျိို်းအစော်း 1 န င ် အမ ျိို်းအစော်း 2 န စခ်ုစ  ု်း၏  ကခဏောမ ော်းရ ိသည်။ ၎င််းကုိ ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါအမ ျိို်းအစော်း 

1.5 ဟု ည််းရခေါ်သည်။ ၎င််းသည် ကိယ်ုခ အော်းစနစ် ခ ျိိုွဲ့ယ င််းမှုရ ကောင ် ဖြစသ်ည ် ဆ ်းခ ျိိုမ ော်း (အမ ျိို်းအစော်း 1) ၏  ုပ်ရဆောင်မှုပ ုစ ကိ ု

ရန ်းရစသည်။ LADA ရ ိရသော  ူမ ော်းတ င် အင်ဆ ူင်ခုခ မှုရ ိရသော် ည််း အဆင မ် ော်းသည် ဆ ်းခ ျိိုအမ ျိို်းအစော်း 2 ထက်နည််းသည်။ LADA 

ကုိ ဆ ်းခ ျိိုအမ ျိို်းအစော်း 2 မ တ်တမ််း ရ ိမထော်းသည ် အသက ်25 န စန် င  ်အထက်တစ်ဦ်းတစရ်ယောက်ခ င််းစ တ င် ပ ုမ နအ်ော်းဖြင  ်

ရတ ွဲ့ရ နိိုငသ်ည်။ ကနဦ်းကုသမှုတ င ်ရသောကရ်ဆ်းမ ော်း ပါေင်နိုငသ်ည်။ အခ နိ ်ကော ော ျှင ်ရသ ်း၌ပါရ ိသည ် 

သ ကော်းဓောတအ်ဆင မ် ော်းကိုစ မ ရန် အင်ဆူ င်န င က်ုသမှုကို  ိအုပ်သည်။ 
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က န််းမောရရ်းန င ် ည ည တ်စ ောစော်းရသောက်ဖခင််း 

ရကောင််းမ န်စ ော စော်းရသောက်ဖခင််းသည် သင ်ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါကိ ုစ မ ရနအ်တ က ်အရရ်းကက ်းသည ် တန်ဆောပ ောဖြစ်သည်။ မ နက်န်ည မျှသည ် 

အစော်းအစောသည် က န််းမောသည ် ကိယ်ုအရ ်းခ နိက်ို ထိန််းသိမ််းရန်န င ် ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကိ ုထိန််းသိမ််းရန် 

ကူည နိုငသ်ည်။ စ မ််းအင်န င ်အတူ သင ်ခနဓာကုိယ်ကိ ုရထောက်ပ  သည ် အစော်းအစောကုိ အဓိကအောဟောရဓောတ် သ ု်းမ ျိို်းဖြင ဖ်ပျို ုပ်ထော်းသည် - 

ကစ ဓောတ်၊ အသော်းဓောတန် င  ်အဆ  ဤအောဟောရတစ်ခုစ သည် သင ်ခနဓာကုိယ်တ င ်က ွဲဖပော်းစ ော  ုပ်ရဆောင်သည်။  

ကစ ဓောတ ်(Carbs)  ည် - 

• သင ်ခနဓာကုိယ်၏ စ မ််းအင်အဓိကရင််းဖမစ ်ဖြစဖ်ခင််း။

• စ မ််းအင်အတ က် သင ်ခနဓာကုိယ်ဆွဲ ်တ င် အသ ု်းဖပျိုသည  ်ဂ ူ်းကုိို့စ်(သ ကော်းဓောတ်)ကုိ ရေပ ခု ွဲဖခင််း။

• ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကိ ုဖမြှင ်တင်ဖခင််း။

အ ောီးဓောတ ်ည် - 

• သင ်ခနဓာကုိယ်တ င ်ကက က်သော်းကွဲ သိုို့ တစ်ရ  ်းဖပျိုဖပငရ်နန် င  ်တည်ရဆောက်ရန် အသ ု်းဖပျိုဖခင််း။

• အရဖခောက်  မ််းထော်းသည ်ပွဲမ ော်းကွဲ သိုို့ အခ ျိိုွဲ့အစော်းအစောမ ော်းတ င ်အသော်းဓောတ်န င ် ကစ ဓောတ် န စမ် ျိို်းစ  ်ုး ပါေင်ဖခင််း။

• ရသ ်း၌ပါရ ိသည ် သ ကော်းဓောတပ်မောဏအဆင ်တ င ်အနည််းငယ်သော သက်ရရောက်ဖခင််း။

အဆ  ည် - 

• ဗ တောမင ်E န င  ်K ကွဲ သိုို့ အခ ျိိုွဲ့အောဟောရဓောတမ် ော်းကို သင ်ခနဓာကုိယ်မ  စပု်ယရူန ်ကူည ရပ်းဖခင််း

• သင ်ခနဓာကုိယ်ကိ ုပူရန ်းရအောင်န င ် သင ်ခနဓာကုိယ်အဂဂါကိ ုကောက ယ်ရော၌ ကူည ရပ်းဖခင််း။

• ရသ ်း၌ပါရ ိသည ် သ ကော်းဓောတပ်မောဏအဆင ်တ င ်အနည််းငယ်သော သက်ရရောက်ဖခင််း။

ကစ ဓောတ်ရ တကွ်ခခငီ်း 

ကစ ဓောတ်သည် ရသ ်း၌ပါရ ိသည ် သ ကော်းဓောတပ်မောဏအဆင တ် င် အမ ော်းဆ ု်းသက်ရရောက်သည ် အောဟောရတစခ်ုဖြစသ်ည ်အတ က် 

ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိသူမ ော်းသည် ကစ ဓောတ်ကုိ မ ကောခဏ ရရတ ကသ်ည်။ ကစ ဓောတ်သည် ရသ ်း၌ပါရ ိသည ် သ ကော်းဓောတပ်မောဏအဆင က်ိ ု

ဖမြှင ်တင်ရသော် ည််း ၎င််းတုိို့ကုိ မရရ ောင် ကဉ်သင ပ်ါ။ ၎င််းတုိို့သည် သင ်ခနဓာကုိယ်ကို အောဟောရဓောတ်န င ် စ မ််းအင ်ပ  ပို်းရပ်းသည်။ 

အခ ျိိုွဲ့ကစ ဓောတ်ပါသည ် အစော်းအစောမ ော်းသည် အဖခော်းရသောအရောမ ော်းထက ်ပို၍အောဟောရဖြစ်သည်။ သင်စော်းသ ု်းရနသည ် အမ ျိို်းအစော်းကုိ 

ပဓောနမထော်းဘွဲ ကစ ဓောတ်ကုိစော်းသ ု်း ျှင် သင်၏ ရသ ်း၌ပါရ ိသည ် သ ကော်းဓောတ်ပမောဏအဆင သ်ည် တိ်ုး ောသည်။ 

သင ်အောဟောရရဗဒပညောရ င်သည် သင ်ကိုယ်ပိုင်အစော်းအစော အစ အစဉ်ဇ္ယော်းတစ်ခုန င ် ကူည  ိမ ်မည်။  

အဓ က ကစ ဓောတ်  ိုီးမ  ျိုီး     ည် - 

• အခ ျိိုဓောတ်

• ကစ ဓောတ်

• အမျှင်

ကစ ဓောတ်ပါဝင် ည ် အစောီးအစောမ ောီးမ ော - 

• အရစ အဆန်

• ပွဲအမ ျိို်းမ ျိို်းန င  ်ပွဲန ကရ ်း

• ကစ ဓောတ်ပါရသော ဟင််းသ ်းဟင််းရ က်မ ော်း

• အသ ်းမ ော်းန င  ်အသ ်းရြ ော်ရည်

• နိုို့န င  ်ဒိန်ခ ဉ်

• သ ကော်း  ု်းမ ော်းန င  ်ခ ျိိုရသောရသောက်စရောမ ော်း
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ကစ ဓောတ်ရ တကွ် န် အညွှန်ီးြတ်ခခငီ်း 

သင်စော်းသ ု်းသည ် ကစ ဓောတ်ပမောဏကိ ုနာ်း ည်ရန် အောဟောရအခ က်အ က်အညွှန််းကို  ကည ်ရန်အရရ်းကက ်းသည်။ 

သ ု်းရဆောင်သည ်ပမောဏ၊ ကစ ဓောတ်အရရအတ က်စုစုရပါင််း၊ အတုိင််းအခ င န် င စ်ော်းရသော အမျှင်၊ န င  ်သ ကော်းဓောတက်ိ ုအောရ ုစိုကပ်ါ။ 

 

 

 

  ိုီးရဆောင်မှုပမောဏ 

အညွှန််းရ  ိ

အောဟောရဓောတ်အခ က်အ က်သည် 

ထိပ်တ င် သ ု်းရဆောင်သည ်ပမောဏ 

စောရင််းဖပျိုစုထော်းဖခင််းကုိ အရဖခခ သည်။ 

ထည ်စရောဘူ်းတ င် တစ်ခုထက်ပုိသည  ်

သ ု်းရဆောင်စရော ရ ိနုိင်သည်။ 

သ ု်းရဆောင်မှုပမောဏကုိ န စ်ဆ 

စော်းသ ်ုး ျှင် အောဟောရဓောတ် ည််း 

န စ်ဆဖြစ် ိမ ်မည်။ 

သ ု်းရဆောင်သည ်ပမောဏကုိ သိဖခင််းသည် 

သင ်အစော်းအစော အစ အစဉ်ဇ္ယော်းကုိ 

အရဖခခ ပပ ်း သင ်မည်မျှစော်းနုိင်သည်ကုိ 

ဆ ု်းဖြတ်ရောတ င် 

အရထောက်အကူဖပျိုပါ ိမ ်မည်။  

အခ  ျိုဓောတ်မ ောီး 

သ ကော်းသည် 

ကစ ဓောတ်အမ ျိို်းအစော်းတစ်ခု ဖြစသ်ည်။ 

၎င််းတ င် အညွှန််းတ င် 

စောရင််းဖပျိုစုထော်းသည ် 

ကစ ဓောတ်အရရအတ က် စုစုရပါင််း၏ 

ပမောဏ ပါေင်သည်။ 

သ ကော်းဓောတ်အရရအတ က် 

စုစုရပါင််းတ င ်ထုတ် ပုစ်ဉ် 

အခ ျိိုထည ဖ်ခင််း(သ ကော်းမ ော်းရပါင််းထည ်

ဖခင််း)ကွဲ သိုို့ အစော်းအစောမ ော်းတ င် 

နဂိပုါရ ိသည ် သ ကော်းဓောတ်ပါ 

ပါေငသ်ည်။ သဘောေအခ ျိိုဓောတ်ကို 

သစ်သ ်းန င  ်န ာ်းနိုို့ကွဲ သိုို့ 

အောဟောရရ ိသည  ်အစော်းအစောမ ော်းတ င် 

ရတ ွဲ့ရသည်။ အခ ျိိုရပါင််းထည ်ဖခင််းကို 

ခ ျိိုခ ဉ်န င ် အဖခော်းအခ ျိိုမ ော်းကွဲ သိုို့ 

အောဟောရဓောတ်နည််းသည ် 

အစော်းအစောမ ော်းတ င် ရတ ွဲ့ရသည်။ 

သ ကော်းမ ော်းရပါင််းထည ်ဖခင််းကို 

အကနို့်အသတ်ထော်းပါ။  

အတ ိုင်ီးအခ င န် င စ်ောီးရ ော အမ င် 

အမျှင်သည ်

ကစ ဓောတ်အမ ျိို်းအစော်းတစ်ခုဖြစသ်ည်။ 

၎င််းတ င် အညွှန််းတ င် 

စောရင််းဖပျိုစုထော်းသည ် 

ကစ ဓောတ်အရရအတ က် စုစုရပါင််း၏ 

ပမောဏ ပါေင်သည်။ အမျှင်သည် 

အစော်းရခ ြ က်ဖခင််းက န််းမောရရ်းန င ် 

ရသ ်း၌ပါရ ိသည ် 

သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကုိ 

ထနိ််းခ ျိုပ်ဖခင််းပါေင်သည ် မ ော်းစ ောရသော 

က န််းမောရရ်းအက ျိို်းရက ်းဇ္်ူးမ ော်းန င ် 

ဆက်န ယ်သည်။ ဂ  ျိုန င  ်ုပရ်သော၊ 

ပွဲအမ ျိို်းမ ျိို်း၊ သစ်သ ်းမ ော်း၊ န င ် 

ဟင််းသ ်းဟင််းရ က်မ ော်းကို တစ်ရနို့ ျှင် 

အမျှင်ဓောတ် 20-35 ဂရမ ်

ရည်ရ ယ်သည်။  
ကစ ဓောတ် အရ အတွက်စိုစိုရပါင်ီး 

၎င််းသည် တစ်ကကိမ်စော်းသ ု်းသည ် 

ကစ ဓောတ်အရရအတ က် 

စုစုရပါင််းဖြစသ်ည်။ 

ကစ ဓောတ်အရရအတ က် 

စုစုရပါင််းတ င် ရသ ်း၌ပါရ ိသည ် 

သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကုိ 

ဖမြှင ်တင်သည ် ကစ ဓောတမ် ော်း၊ 

အတိငု််းအခ င န် င စ်ော်းရသော 

အမျှင်ဓောတ်မ ော်း၊ 

အခ ျိိုဓောတ်ပါေင်သည်။ 

သင အ်ောဟောရပညောရ င်သည် 

သင အ်တ က် မ န်ကန်သည ် 

ကစ ဓောတ်အရရအတ က်ကို 

စ စဉရ်ပ်းနိုငသ်ည်။ 
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ရနာကထ်ပ် ကစ ဓောတရ် တွက ်ည  ်က   ယောမ ောီး  

အောဟောရဓောတအ်ညွှန််းကုိ ြတ်ဖခင််းအဖပင ်အစော်းအစောမ ော်းတ င် ပါေင်သည ် ကစ ဓောတ်အရရအတ က် စစုုရပါင််းကုိ တ က်ရပ်းသည ် 

ကိရယိောမ ော်းရ ိသည်။ 

စမတြ်ိုနီ်းတွင် ထည ် ွင်ီးန ိုင်ရ ော အက်ပ်မ ောီး (အခမဲ ) 

• CalorieKing (iOS သော ျှင်)

• ControlMyWeight (iOS သော ျှင)်

• MyFitnessPal

• Lose It!

• mySugr (ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါ ရ ောရြ စက်)

ဝက်ဘ်ဆ ိုဒ် 

• Calorie King - http://www.calorieking.com

• WebMD - https://www.webmd.com/diet/healthtool-food-calorie-counter

• My Fitness Pal - https://www.myfitnesspal.com/food/calorie-chart-nutrition-facts

စောအိုပ်မ ောီး 

• Allan Borushek ၏ The CalorieKing Calorie၊ Fat & Carbohydrate Counter 

• အရမရိကန် ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါအသင််းအြ ွဲွဲ့မ  တတယိအကကမိ်ရဖမောက်ထုတရ်ေမှု The Complete Guide to Carb Counting 

ကျွန်ိုပ်တငွ ်ကစ ဓောတ်မည်မ  လ ိုအပ် လဲ။ 
ကစ ဓောတ်ပမောဏသည်  ူတစရ်ယောက်န င  ်တစရ်ယောက်တ င ်မ နက်န်သည ် ဖခော်းနာမှုမ ော်း ရ ိသည်။ ၎င််းသည် အသက်အရ ယ်၊ 

အရပ်အရမောင််း၊ ကိယ်ုအရ ်းခ နိ၊်  ိင်အမ ျိို်းအစော်း၊  ှုပ်ရ ော်းမှုအဆင ်န င  ်ကိယ်ုပိုင်ကကိျိုက်န စသ်က်မှု အရပေါ်မူတည်သည်။ 

သင ်အောဟောရပညောရ င်သည် သင ်အတ က် သင ်ရတော်သည ် ပမောဏ မည်မျှရ ိ ွဲဆုိ ွဲဆုိတောကုိ ရဖပောဖပနိငု်သည်။ 

အစောီးအစောန င ် အဆောရခပစောီးစ ော အခ  န်ဇယောီး 

တစ်ခ နိတ်ည််း မ ော်းမ ော်းစော်းသ ု်းရ  သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတက်ိ ုထိန််းခ ျိုပ်ရန ်ခက်ခွဲရ ဖြစသ်ည်။ ပ ုမ န ်အစော်းအစောန င  ်

အဆောရဖပစော်းစရောကုိ စော်းြိုို့ကကိျို်းစော်းရန် ရအောက်ရြော်ဖပပါ  မ််းညွှနခ် က်ကုိ အသ ု်းဖပျိုပါ - 

• တစ်ရနို့  ်ုး ကစ ဓောတ်မ ော်းကုိ ဖြနို့်သည်။

• ရနာက်တစက်ကိမ်တ င် အစော်း  န်ဖခင််းကိ ုဖြစရ်စသည ် အစော်းအစောခ နိ် ရက ော်ဖခင််းကုိ ရရ ောင် ကဉ်ပါ။

• တစ်ရနို့အခ နိ်အတ င််း 4-5 နာရ တိုင််း စော်းပါ။

• သင် အဆောရဖပစော်းစရောမ ော်းကိ ုစော်းခ င် ျှင် အစော်းအစောမ ော်း ကော်းတ င် အဆောရဖပစော်းစရောအရသ်းမ ော်းကုိ စော်းပါ။

• တစ်ည ျှင ်8 န င  ်10 နာရ အ ကော်း အစောမစော်းမိရအောင်ရနပါ။



12 

 ောမနအ်စောီးအစောမ ောီး၏ ကစ ဓောတ်မောတ ကော 

အရစ အဆန ်   ိုီးရဆောင်မှုပမောဏ ကစ ဓောတ်ဂ မ်မ ောီး 

ရပါင်မုနို့်အက င််း အကက ်း (4-5  က်မ) 48-67

ရပါင်မုနို့် (အဖြ  သိုို့မဟုတ် ဂ  ျိုဖြင  ်ုပ်ထော်းရသော) 1 ခ ပ် 12-22

ရပါင်မုနို့်  ်ုး (ဟမ်ဘောဂါ သိုို့မဟုတ ်

ေက်အူရခ ောင််းညြှပ်ရပါင်မုနို့်) 

1   ု်း (1.5 ရအောင်စ) 18-23

အရစ အန  ဖြင ဖ်ပျို ုပ်ထော်းရသော န နက်စော စော်းြ ယ်၊ 

ခ က်ဖပျိုတထ်ော်းရသော၊ မခ ျိိုရသော 

½ ခ က ် 13-19

အရစ အန  ဖြင ဖ်ပျို ုပ်ထော်းရသော န နက်စော စော်းြ ယ်၊ 

အခ  မောသစ်သ ်းရဖခောက ်ပါေင်ရသော န နက်စော စော်းြ ယ် 

½ ခ က ် 25-45

အရစ အန  ဖြင ဖ်ပျို ုပ်ထော်းရသော န နက်စော စော်းြ ယ်၊ 

အသင စ်ော်းသ ု်းနုိင်ရသော၊ ခ ျိိုရသော 

¾ ခ က် 22-30

အရစ အန  ဖြင ဖ်ပျို ုပ်ထော်းရသော န နက်စော စော်းြ ယ်၊ 

အသင စ်ော်းသ ု်းနိုင်ရသော၊ မခ ျိိုရသော 

¾ ခ က် 15-22

အသော်း၊ ဟင််းသ ်းဟင််းရ က် သိုို့မဟုတ် အသ ်း ပါရသော 

အစပ်ဟင််းပ ွဲ၊ ခ က်ဖပျိုတထ်ော်း ျှင် 

½ ခ က ် 18-23

အဂဂ ိပ်ရပါင်မုနို့်ေိုင််း 1 ခု  ်ုး 22-30

မုနို့်ခ ပ်ေိုင််း သိုို့မဟုတ ်အို်းကင််းန င ်ြုတ်ရရသောမုနို့်မ ျိို်း 1 (4  က်မ) 11-15

အ တ  ရခါက်ဆ ွဲရဖခောက်၊ ခ က်ဖပျိုတ်ထော်း ျှင် 1 ခ က ် 37-45

ပွဲတစ်မ ျိို်း၊ ခ က်ဖပျိုတထ်ော်း ျှင် ½ ခ က ် 20 

ဆန်၊ ခ က်ဖပျိုတထ်ော်း ျှင် 1 ခ က ် 45 

ရပါင်မုနို့်အ  ်ုး 1   ု်း (1 ရအောင်စ) 13-15

ရဖပောင််းမှုနို့်ဖြင  ်ုပ်ရသော မက်ဆ ကို ခ ပါတ တစမ် ျိို်း ရဖပောင််းြူ်း 2 သိုို့မဟုတ ်ဂ  ျိုမှုနို့် 1 

(6  က်မ) 

18-22

ပဲအမ  ျိုီးမ  ျိုီးန င  ်ပဲန ကရလီး   ိုီးရဆောင်မှုပမောဏ ကစ ဓောတ်ဂ မ်မ ောီး 

ခရမ််းခ ဉ်သ ်းန င  ်ရပါင််းထော်းရသော စည်သ တပ်ွဲ ½ ခ က ် 25-30

ပွဲအမ ျိို်းမ ျိို်း၊ ခ က်ဖပျိုတထ်ော်း ျှင် (ပွဲကတတ ပါ၊ မက်ပွဲ၊ 

အစရ ိသဖြင ်) 

½ ခ က ် 13-18

ပွဲန ကရ ်း သိုို့မဟုတ ်ပွဲေါကရ ်း၊ ခ က်ဖပျိုတထ်ော်း ျှင် ½ ခ က် 18-21

ပွဲန ပ်၊ စည်သ တ်ထော်း ျှင် ½ ခ က ် 15-20
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ကစ ဓောတ်ပါရ ော ဟငီ်း  ီးဟငီ်း ွကမ် ောီး   ိုီးရဆောင်မှုပမောဏ ကစ ဓောတ်ဂ မ်မ ောီး 

ရဖပောင််းြူ်း 1 ခ က ် 28-32

ပွဲကက ်း ½ ခ က ် 15-20

ဟင််းသ ်းဟင််းရ က်မ ော်းရရောထော်း ျှင် 1 ခ က ် 15-20

ပွဲရစ  ½ ခ က ် 11-13

အော ူ်း၊ ြုတ်ထော်း ျှင် (အခ ျိို သိုို့မဟုတ ်အဖြ ) 1 ခု  ်ုး၊ 4  က်မ (6 ရအောင်စ) 30-36

အော ူ်း၊ ရဖခမ ထော်း ျှင် ½ ခ က ် 15-20

ရောသ  သ ်းန   (ေက်သစ်ခ သ ်း၊ ရရွှေြရ သု ်း၊ အစရ ိသဖြင )် ခ က်ဖပျိုတထ်ော်းရသော 1 ခ က ် 18 

အ  ီးန င ် အ  ီးရြ ော ်ည်   ိုီးရဆောင်မှုပမောဏ ကစ ဓောတ်ဂ မ်မ ောီး 

ပန််းသ ်း အရသ်း (4 ရအောင်စ) 15 

ပန််းသ ်းန စ၊် မခ ျိို ျှင် ½ ခ က ် 12 

တရုတ်ဆ ်းသ ်း၊  တဆ်တ် ျှင် အ ယ်အ တ် (2 ရအောင်စ) 6 

င က်ရပ ောသ ်း အ ယ်အ တ်/ အကက ်း (7 ရအောင်စ) 30 

ဘယ်ရ သ ်းမ ော်း (စရတောဘ်ယ်ရ သ ်းမ ော်း၊ 

ဘ ူ်းဘယ်ရ သ ်းမ ော်း၊ အစရ ိသဖြင )် 

1 ခ က ် 11-20

သစ်သ ်းစည်သ တဘ်ူ်း၊ သ ကော်းရညရ်ပါ   ျှင ် ½ ခ က ် 18-20

ခ ယ်ရ သ ်းမ ော်း (အခ ျိို) 1 ခ က ် 18-24

စ နပ်   သ ်းမ ော်း အ ယ်အ တ်/ အကက ်း 

(0.3-0.5 ရအောင်စ) 

5-10

သစ်သ ်းရဖခောကမ် ော်း(စပ စ်သ ်းရဖခောက်မ ော်း၊ 

အန ရရောင်ဘယ်ရ သ ်းမ ော်း၊ အစရ ိသဖြင )် 

¼ ခ က ် 28-32

ရရ ောက်ခါ်းသ ်း ½ အ ယ်အ တ်အသ ်း 13 

စပ စ်သ ်းမ ော်း ½ ခ က ် 13-15

အသ ်းရြ ော်ရည် (ပန််းသ ်း၊ ကမဗ ောသ ်း၊ စပ စ်သ ်း) ½ ခ က ် 11-16

က ေ  အရသ်း/အ ယ်အ တ် (2.5 ရအောင်စ) 10-11

သရက်သ ်း ½ ခ က ် 13 

ြရွဲသ ်း (သခ ော်းရမွှ်းသ ်း၊ ြရွဲသ ်း၊ အစရ ိသဖြင )် 1 ခ က ် 11-16

ကမဗ ောသ ်း အရသ်း/ အ ယ်အ တ် (5 ရအောင်စ) 11-15

မက်မ န််းသ ်း သိုို့မဟုတ ်နက်တောရိန််းအမည်ရ ိ 

မက်မ န်တစ်မ ျိို်း 

အရသ်း/ အ ယ်အ တ် (5 ရအောင်စ) 12-16

သစ်ရတော်သ ်း အရသ်း/ အ ယ်အ တ် (6 ရအောင်စ) 18-25

နာနတ်သ ်း 1 ခ က ် 20 

ဆ ်းသ ်း အရသ်း/ အ ယ်အ တ် (3 ရအောင်စ) 7-10

မက်မန််းန င ်ဆင်ရသော ဆ ်းသ ်း၊ ရဖခောက်ရန ျှင် 3-4 အ ယ်အ တ ်(1 ရအောင်စ) 17 

 ိရမ္ော်သ ်း အ ယ်အ တ် (4 ရအောင်စ) 13 
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 ကကောီးလ ိုီးမ ောီးန င ် ခ  ျိုရ ောရ ောက်စ ောမ ောီး   ိုီးရဆောင်မှုပမောဏ ကစ ဓောတ်ဂ မ်မ ောီး 

ခ ျိိုဆိမ ်အ ကတိ်မုနို့်ကရ ်း သိုို့မဟုတ ်ကိတ်မုနို့်၊ 

သ ကော်း ွှောထည ်ထော်း ျှင် 

2-စတုရန််း က်မ အပိငု််းအစ 23-29

ခ ျိိုခ ဉ်၊ မော ျှင် 3 ပိုင််း 15 

ခ ျိိုခ ဉ်ရခ ောင််း၊ ရခ ောက က်၊ သရရစောအရ ယ်အစော်း ~2  က်မ 13 

က တ်က ်း 1 ကက ်းရသော သိုို့မဟုတ ်

2 ရသ်းငယ်ရသော 

11-15

ရကော်ြ ခရင်မော (အရသောထည ထ်ော်းရသောအရည်) 1 စော်းပ ွဲတင်ဇ္ န််း 6-7

ဒို်းနတ ် 3-4  က်မ 21-33

ဒိန်ခွဲ ½ ခ က ် 17-35

ဂ ယ် တင်၊ ပ ုမ န ် ½ ခ က ် 19 

ရရခွဲမုနို့် ½ ခ က ် 14-19

ယုိ သိုို့မဟုတ် ဂ ယ်  1 စော်းပ ွဲတင်ဇ္ န််း 14-15

သ ကော်း (အညိျို သိုို့မဟုတ် အဖြ )၊ ပ ော်းရည် 1 စော်းပ ွဲတင်ဇ္ န််း 13-17

သ ကော်းရည်၊ က ွဲ ျှင် 2 စော်းပ ွဲတင်ဇ္ န််း 13 

သ ကော်းရည်၊ ပ ုမ န ် 2 စော်းပ ွဲတင်ဇ္ န််း 26-30

 ရ စောမ ောီး   ိုီးရဆောင်မှုပမောဏ ကစ ဓောတ်ဂ မ်မ ောီး 

အော ူ်းရခ ောင််းရ ကော် (အော ူ်း သိုို့မဟုတ ်

ရဖပောင််းမှုနို့်ဖြင  ်ုပ်ရသော မက်ဆ ကို ခ ပါတ တစမ် ျိို်း) 

10-15 ခ ပ် (1 ရအောင်စ) 14-19

ဘ စက တပ် ကက ပ်၊ ငန်ရသော သရရစော 3-5 ခ ပ် (0.5 ရအောင်စ) 10-12

ဘ စက ပ်ပ ကက ပ်၊ Goldfish ကွဲ သိုို့ အရသ်း 1 ရအောင်စ 18-21

အခ  မောသ ်းရဖခောက်ပါေငရ်သော စော်းြ ယ်အရခ ောင််း 1 ရခ ောင််း 15-26

ရဖပောင််းြူ်းရပါက်ရပါက် 3 ခ က ် 14-20

မုနို့်ကကိျို်း ိမ်၊ အရသ်းစော်း 17 (3/4 ရအောင်စ) 17 

န ိုို့န င  ်ဒ န်ခ ဉ ်   ိုီးရဆောင်မှုပမောဏ ကစ ဓောတ်ဂ မ်မ ောီး 

နိုို့ (မ ိုင်၊ 1%၊ 2%၊ သိုို့မဟုတ် အဖပည ်) 1 ခ က ် 12 

မက်မ န်ရစ န င  ်အခ  မောရစ  န ာ်းနိုို့မ ော်း၊ မခ ျိို ျှင် 1 ခ က ် 1-2

မက်မ န်ရစ န င  ်အခ  မောရစ  န ာ်းနိုို့မ ော်း၊ ခ ျိို ျှင် 1 ခ က ် 11-20

ပွဲနိုို့၊ မခ ျိို ျှင ် 1 ခ က ် 4-8

ပွဲနိုို့၊ ခ ျိို ျှင် 1 ခ က ် 10-25

ဒိန်ခ ဉ ်သိုို့မဟုတ် ဂရိဒိန်ခ ဉ်၊ သ ်းသနို့်ဖြစ ်ျှင် 6 ရအောင်စ 6-8

ဒိန်ခ ဉ ်သိုို့မဟုတ် ဂရိဒိနခ် ဉ်၊ ခ ျိို ျှင ် 6 ရအောင်စ 14-28
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ရပါငီ်းစပ် အစောီးအစောမ ောီး   ိုီးရဆောင်မှုပမောဏ ကစ ဓောတ်ဂ မ်မ ောီး 

အောရ အစော်းအစောမ ော်း၊ ထမင််းမပါ 1 ခ က ် 11-20

မက်ဆ ကန်အသော်း ိပ်၊ ခွဲထော်း ျှင် 7  က်မအရ ည် 38-51

ဟင််းပ ွဲအကက ်း သိုို့မဟုတ ်ဟင််းပ ွဲအပူ 1 ခ က ် 30-35

အစပ်၊ အသော်းန င ် ပွဲအမ ျိို်းမ ျိို်းဖြင ် 1 ခ က ် 28 

ဟမ်ဘောဂါ၊ အဖမနဖ်ပင ်အစော်းအစော အရသ်း 28-31

ဂ  ျိုမုနို့်ညက်အဖပော်းတ င် အသော်း၊ ခရမ််းခ ဉ် အစရ ိသည်တိုို့ကိ ု

အဆောသ တ်ထော်းရသောစော်းြ ယ်၊ ခွဲထော်း ျှင် 

4  က်မအော်းဖြင ် 3  က်မ 26 မ  36 

အ တ  ရခါက်ဆ ွဲ သိုို့မဟုတ ်အော ူ်းသုတ် 1/ 2 ခ က ် 19 မ  28 

ပ ဇ္ော၊ အ ယ်စော်း (12  က်မ) ရပါင်မုနို့်အကောသော်းအပါ်း 1 ခ ပ် (ပ ဇ္ော၏ 1/8) 15-17

ပ ဇ္ော၊ ပ ုမ နအ် ယ်အ တ် သိုို့မဟုတ် 

ရပါင်မုနို့်အကောသော်းအထူ 

1 ခ ပ် (ပ ဇ္ော၏ 1/8) 25-28

ပ ဇ္ော၊ ရ ကောထ်ော်းရသော ဟင််းပ ွဲအ တ်စော်း 1 ခ ပ် (ပ ဇ္ော၏ 1/8) 40-45
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 ှုပ်ရ ော်းမှုဖပျို ုပ်ဖခင််း 

လှုပ ် ောီးမှုခပျိုလိုပ်ခခငီ်း၏ အက  ျိုီးရက ီးဇူီးမ ောီး 

 ှုပ်ရ ော်းမှုဖပျို ုပ်ဖခင််းသည် ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါစ မ မှုတ င် အရရ်းကက ်းရသောအပိုင််းဖြစသ်ည်။  ှုပ်ရ ော်းမှုဖပျို ုပ်ဖခင််းသည် သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော 

သ ကော်းဓောတပ်မောဏကို အစဉ် ိုက ်ထိန််းသိမ််းရန်န င  ်က န််းမောရသော ကိယ်ုခနဓာအရ ်းခ နိက်ို ဖပျိုဖပင်ရန ်ကူည နုိင်သည်။  

ဆ ီးခ  ျိုရ ောဂါထ နီ်းခ ျိုပ်ခခင်ီးက ို တ ိုီးတက်ရစ ည ် လှုပ်  ောီးမှုမ ောီးမ ော - 

• ကိယ်ုအရ ်းခ နိ်က ရစရန် အရထောက်အကူဖပျိုဖခင််း

• သင ်အင်ဆူ င်ကိ ုပိုမိုရကောင််းမ န်စ ော အ ုပ် ပု်ရန ်ကူည ဖခင််း

• ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတအ်ဆင ်ကိ ုက ရစဖခင််း

လှုပ ် ောီးမှု၏ အခခောီးအက  ျိုီးရက ီးဇူီးမ ောီးတငွ် ပါဝင် ည်မ ောီးမ ော - 

• စတိ်ြိစ ်းမှုန င ် စိတ်ဓောတက် ဖခင််းကိ ုစ မ ဖခင််း

• န   ်ုးရရောဂါ၏အနတရောယ်မ  ရ ျှော က ရစဖခင််း

• ရကောင််းမ န်ရသော ကုိ က်စထရရောဓောတ်အဆင ်ကုိ ဖမြှင တ်ငဖ်ခင််း

• မရကောင််းရသော ကုိ က်စထရရောန င ် သဘောေအဆ ကိရု ျှော က ရစဖခင််း

• ရသ ်းြိအော်း ရ  ော က ရစဖခင််း

• က န််းမောကက  ခိငု်ရသော အရုိ်းမ ော်း တည်ရဆောက်ဖခင််း

• ခနဓာကိယ်ုအဆ မ ော်း ရ ျှော က ဖခင််း

• ကက က်သော်းမ ော်းတိ်ုး ောဖခင််း

က ိုယလ်က်လှုပ ် ောီးမှု အမ  ျိုီးအစောီးမ ောီး 
မတူည ရသောရ  က င ်ခန််းအမ ျိို်းအစော်းမ ော်းမ ော- ရအရို်းဗစ၊် ကိယ်ုခ အော်းန င  ်ကိယ်ုခနဓာရပ ော ရဖပောင််းမှု ရ  က င ်ခန််းဖြစ်သည်။ 

 ှုပ်ရ ော်းမှုအမ ျိို်းအစော်းအော်း  ု်းသည် သင ်အတ က် ရကောင််းမ နပ်ါသည်။ သင်ရပ ော်ရွှေင်ပပ ်း သင ်အတ က် အရကောင််းဆ ု်းဖြစ်သည ် 

 ှုပ်ရ ော်းမှုတစ်ခုကိုရ ောရန် အရရ်းကက ်းသည်။  

ရအရ ိုီးဗစ်လှုပ်  ောီးမှု - 

သင ်န   ု်းခုန်နှုန််းကိ ုတကရ်စသည်။ 

က ိုယ်ခ အောီး ရလ က င ်မှု - 

ကက  ခိုင်ရအောင ်တည်ရဆောက်သည်။ 

က ိုယ်ခနဓာရပ ော ရခပောငီ်းမှုရလ က င မ်ှု - 

သင်ရရ ွဲ့  ော်းနိုငရ်န ်ကူည သည်။ 

• စက်ဘ ်းစ ်းဖခင််း

• မ််းရ ျှောက်ဖခင််း

• ရရကူ်းဖခင််း

• ရဖပ်းဖခင််း

• ဥယ ောဉ် ုပ်ငန််း

• ကခုန်ဖခင််း

• န င််းရ ျှောစ ်းဖခင််း

• ဒိုက်ထုိ်းဖခင််း

• အပိ်ထမတင ် ုပ်ဖခင််း

• ထုိင်ထ ုပဖ်ခင််း

• ရရ ွဲ့သိုို့ဆတ်ခနွဲ  မ််းဖခင််း

• ေိတ်မဖခင််း

• ကိယ်ုခ အော်း(ဆ ွဲဆနို့်ဖခင််း)ကကိျို်းမ ော်း

• ရယောဂ

• အရ ကောရ ျှော ဖခင််း

• Pilates

• Tai Chi
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က ိုယလ်က်လှုပ ် ောီးမှုအဆင မ် ောီး 
ရ  က င ်ခန််းတစ်မ ျိို်းတည််း၏ ဖပင််းဖပမှုအဆင မ် ော်းသည်  ူတုိင််းအတ က ်က ွဲဖပော်းဖခော်းနာ်းနိုငသ်ည်။ ဥပမောအော်းဖြင ၊် မိနစ် 30  ကော 

သ က် က်ြ တ် တစ် ော  မ််းရ ျှောက်မှုသည် အခ ျိိုွဲ့သူမ ော်းအတ က် ဖပင််းဖပမှုနည််းနိုငပ်ပ ်း အဖခော်းသူမ ော်းအတ က် အော်းမောန်ပါရသော 

ဖပင််းဖပမှုမ ော်းဖြစ်နုိင်သည်။ ရ  က င ်ခန််း ုပ်ဖခင််းကိ ုသင်၏ဖပင််းဖပမှုကိသုိရန်   ယ်ကရူသောနည််း မ််းမ ော “စကော်းရဖပော၍စမ််းသပ်ဖခင််း” 

ဖြစသ်ည်။ ဖပင််းဖပမှုအဆင ်ကုိ ဆ ု်းဖြတ်ရန ်ရအောက်ရြော်ဖပပါဇ္ယော်းကုိ အသ ု်းဖပျို၍ ရ  က င ်ခန််း ုပ်စဉ ်စကော်းရဖပောရန် ကကိျို်းစော်းပါ။  

လမ်ီးညွှန်ခ က ်

မည်သည က်ိုယ် က ်ှုပရ် ော်းမှုမဆို ရကောင််းရသော် ည််း ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိသည ် ကူက ်းမ ော်းအတ က် ရအောက်ရြေ်ာဖပပါမ ော်းကို ရည်ရ ယ်သည ်- 

ရအရ ိုီးဗစ်လှုပ်  ောီးမှု - 

တစ်ပတ် ျှင် 150 မိနစ်၊ 

အတနအ်သင ဖ်ပင််းဖပမှု 

က ိုယ်ခ အောီး ရလ က င ်မှု - 

တစ်ပတ် ျှင်  

2-3 ကကိမ ်

က ိုယ်ခနဓာရပ ော ရခပောငီ်း 

မှုရလ က င မ်ှု - 

တစ်ပတ် ျှင် 2-3 ကကိမ်၊ 

အသက်ရ ယ်ကက ်းသူမ ော်းအတ က် 

ပ ိုလှုပ်  ောီးပါ၊ 

အထ ိုင်နည်ီးခခင်ီး - 

မိနစ် 30 တုိင််း ထဖခင််းန င ် 

ရရွှေွဲ့ဖခင််း 

စတင်ခခင်ီး 

ရ  က င ်ခန််း ုပ်ငန််းမစတငမ်   သင်စဉ််းစော်းသင ်သည ် အရ ကောင််းအရောမ ော်းစ ောရ ပိါသည်။ 

 င ်ပ  ပ ိုီးရပီး ူန င ်အတူ စကောီးရခပောခခင်ီး 

• ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိသူမ ော်းသည် အဖခော်းက န််းမောရရ်းစို်းရိမ်မှုမ ော်း ည််း ရ ိနုိင်သည်။

• သင ်အတ က် မ န်ကန်သည ်ရ  က င ်ခန််း ဟုတ ်မဟုတ်ကုိ သင်၏ပ  ပို်းရပ်းသူန င  ်စစ်ရဆ်းပါ။

အတောီးအဆ ီးမ ောီးက ို ရြောထ်ိုတ်ခခင်ီး 

• ကိယု ်ကုိကုိယ်ရမ်းပါ၊ “ကျွန်ပု်အတ က ်ရ  က င ်ခန််း ုပ်ရန် ဘယ်အရောက ခက်ခွဲရစတော ွဲ။”

• ထိိုု့ရနာက ်ကိုယ ်ကိကုိယ်ုရမ်းပါ၊ “၎င််းန င ်ပတ်သက်၍  ုပ်နုိင်သည ်အရောမ ော်းမရ ဘိူ်း ော်း။”

ခြည်ီးခြည်ီးခ င်ီး စတင်ခခင်ီး 

• အခ ျိိုွဲ့ကုိယ် က် ှုပ်ရ ော်းမှုမ ော်း၏ ပမောဏအနည််းငယ်ပင ်ဖပျို ုပ်ဖခင််းသည် မ ုပ်ဖခင််းထက်ပိုရကောင််းသည်ဆိုတောကိ ုသတိရပါ။

• တစ်ပတ် ျှင် 5-10 မိနစ် န င  ်အကကိမ်ရရအနည််းငယ်ဖြင ်စတငပ်ပ ်း တဖြည််းဖြည််း တိ်ုးသ ော်းပါ။

• သင်တကန်ိုငသ်ရ ောက ် ှုပ်ရ ော်းဖပျိုမူပါ။

ခပင်ီးခပမှုနည်ီးရ ော အတနအ် င ခ်ပင်ီးခပမှု အောီးမောန်ပါရ ောခပင်ီးခပမှု 

အသက်ရှုရန် ရပါ  ပါ်းဖခင််း 

“စကော်းရဖပောရန်   ယ်ကသူည်” 

သိသိသောသော အသက်ရှုရခကဖ်ခင််း 

“စကော်းရဖပောနိုင်ရသော် ည််း သ ခ င််းမဆိနုိုငပ်ါ” 

အသက်ရှုဖမနဖ်ခင််း 

“စကော်းရဖပောရန ်မ  ယ်ကပူါ” 
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အခ နိ်ကော တစ်ခုအတ င််း ရစောင ် ကည ်စစ်ရဆ်းဖခင််း 

ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါမရ ိခင် သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏသည် သင် မည်သည ်အရောကုိ စော်းသည်၊ ရသောကသ်ည်ဖြစရ်စ 

သင်အကကိမ်မည်မျှ  ှုပ်ရ ော်းသည်ဖြစရ်စ ပ ုမ နအ်ဆင ်သော ရ ိရနပမွဲဖြစ်သည်။ ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိသည ် အခ ျိိုွဲ့ရသောသူမ ော်းအတ က် အရောမ ော်းသည် 

ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏအဆင က်ိ ုသောမန်ထက် ဖမင တ်ကရ်စနုိင်သည် သိုို့မဟတု် နမိ ်က ရစနုိင်သည်။  

ရ ွီး၌   ရ ော  ကကောီးဓောတ်ပမောဏက ို စစ်ရဆီးခခင်ီး 

• ဂ ူကိုမ တောဟုရခေါ်သည ် ရ ွီး၌   ရ ော  ကကောီးဓောတ်ပမောဏ တ ိုင်ီးတောရ ီးက   ယော ကုိ အသ ု်းဖပျို၍ သင ်ကိုယ်ပိုင် ရသ ်း၌ရ ိရသော

သ ကော်းဓောတပ်မောဏကိ ုစစ်ရဆ်းနိုင်သည်။ ဤတိုင််းတောရရ်းကိရိယောသည် ထိအုခ နိတ် င် သင ်ရသ ်း၌

သ ကော်းပမောဏမည်မျှရ ိသည်ကိ ုဖပရန် ရသ ်းပမောဏအနည််းကိ ုအသ ု်းဖပျိုသည်။

• ဟ မ ိုဂလ ိုဗင် A1C ဟုရခေါ်သည ် ဓောတ်ခ ွဲခန််းစမ််းသပ်မှုကို ရယူဖခင််းဖြင ် သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကို

မည်သိုို့ထိန််းခ ျိုပ်ရ ကောင််း ဖမင်နုိင်သည်။ ဤစမ််းသပ်မှုသည်   န်ခွဲ ရသော 2-3  အရက ော်က သင ်ရသ ်းန ဉဆွဲ ်န င ်

ပတ်သက်သည ် သ ကော်းဓောတပ်မောဏကိ ုတိငု််းတောသည်။ ဆွဲ ်န င ်ပတ်သက်သည ် သ ကော်းဓောတ်မ ော်းရ  သင ်ရ ဒ်ကိုဖမင ်ရ

ဖြစသ်ည်။

ရ ွီး၌   ရ ော  ကကောီးဓောတ်ပမောဏက ို က ိုယတ် ိုငရ်စောင ်ကကည ်စစ်ရဆီးခခင်ီး 

မည် ည ်တ ိုင်ီးတောရ ီးက   ယောက ို  င်အ  ိုီးခပျိုပါ လဲ။ 

• မည်သည ်တိငု််းတောရရ်းကိရိယောကိ ုပ  ပို်းသည်ကိုသိရန ်သင ်အောမခ ကမုပဏ န င ် စစရ်ဆ်းရန ်အရရ်းကက ်းသည်။

• သင ်အတ က် အသင ်ရတောဆ် ု်း တိုင််းတောရရ်းကိရိယောကုိ ရရ ်းခ ယရ်န် ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါအသိပညောရပ်းသူ သိုို့မဟုတ်

ပ  ပို်းသူ၏ရ ်ုးန င ်အတူ ပူ်းရပါင််း ုပ်ရဆောင်ပါ။

 င်၏ပစစည်ီးမ ောီး ယူ န ်ရန ောရ ွီးစ ောမ ောီး - 

• ရဆ်းဆုိင်

• ရဆ်းပညောဆုိင်ရော ရထောက်ပ  ေန်ရဆောင်မှု

• တုိင််းတောရရ်းကုမပဏ မ တုိကရ်ိုက်

 င ်ရ ွီး၌   ရ ော  ကကောီးဓောတ်ပမောဏက ို စစ်ရဆီး မည ်အခ  န်- 

• သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကိ ုစစ်ရန ်အရကောင််းဆ ု်းအခ နိ်မ ော်းကို သင ်ပ  ပို်းရပ်းသူအော်း ရမ်းဖခင််း။

• အစော်းအစော၊ စတိ်ြိစ ်းမှု၊  ှုပ်ရ ော်းမှု သိုို့မဟုတ ်ြ ော်းနာမှုရ ကောင  ်၎င််းကုိမည်မျှသက်ရရောက်ရ ကောင််းသိရန် သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော

သ ကော်းဓောတပ်မောဏကိ ုစစ်ရဆ်းဖခင််း။

• ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏနမိ ်ဖခင််း သိုို့မဟတု် ဖမင ဖ်ခင််း  ကခဏောမ ော်းကို ခ စော်းရရသောအခါ သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော

သ ကော်းဓောတပ်မောဏကိ ုစစ်ရဆ်းဖခင််း။

• သင်အင်ဆူ င်ကိသု ု်း ျှင ်၎င််းကိမုထို်းခင် သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကို စစ်ရဆ်းဖခင််း။

 င ်ရ ွီး၌   ရ ော  ကကောီးဓောတ်ပမောဏ လဒ်က ို ဘောလိုပ် မည်နည်ီး - 

• သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏန ပါတ်ကုိ ဇ္ယော်းက က်စောအပု်တ င် ခ ရရ်းဖခင််း

• သင ်ပ  ပို်းသူန င  ်ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါအသိပညောရပ်းသူမ ော်းန င ် ခ နိ််းဆုိရတ ွဲ့ဆ ုမှုသိုို့ သင ်တိုင််းတောရရ်းကိရယိောန င  ်ဇ္ယော်းက က်စောအပု်ကို

ယူသ ော်းဖခင််း။
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 င ်ရ ွီး၌   ရ ော  ကကောီးဓောတ်ပမောဏ တ ိုင်ီးတောရ ီးက   ယောက ို အ  ိုီးခပျိုပ ို - 

• သင ်တိုင််းတောရရ်းကိရယိောအတ က ်သ ု်းစ ွဲသူ မ််းညွှန်ကိုြတ်ဖခင််းန င ် ၎င််းကိအုသ ု်းဖပျိုရန်  မ််းညွှနမ် ော်းကုိ  ုိက်နာဖခင််း။

• စစ်ရဆ်းမှုမဖပျိုမ  သင ် က်ကို ဆပ်ဖပောန င ် ရရရန ်းဖြင ် ရဆ်းရ ကောဖခင််း။

• ရအောက်ရြော်ဖပပါ အဆင မ် ော်းကိ ု ိုက်နာဖခင််း။

1. သင ်ပစစည််းမ ော်းကုိ စုဖခင််း -

တုိင််းတောရရ်းကိရိယော၊ အပ်ရြောက်စက်၊

စမ််းသပ်မှုအရဖမြှောင််း၊ န င  ်ဓော်းငယ် (အပ်)။

2. အပ်ရြောကစ်က်၏အြ ု်းကုိ ဖြျိုတ်ပပ ်း

ဓော်းငယ်(အပ)်ကုိ တပ်ပါ။

3.  ခုခ ျိုမှုအြ ု်းကုိ ဖြျိုတဖ်ခင််းဖြင ်

ဓော်းငယ်၏အပ်ကုိ ြ င ပ်ါ

4. အပ်ရြောကစ်က်အြ ်ုးကုိ အသစ ်ွဲပါ။ 5. စမ််းသပ်မှုအရဖမြှောင််းကုိ

တုိင််းတောရရ်းကိရိယောတ င် ထည ်ပါ။

6. အပ်ရြောကစ်က်ကို

က်ထပိ်ရဘ်းတ င်ထော်းပပ ်း

သင ် က်ကိုထို်းရန ်ခ ုတက်ိနု ပိ်ပါ။

7. ရသ ်းစက်ရရန် သင  ်က်ရခ ောင််းကို

က်ြေါ်းမ   က်ထပိ်သိုို့ ညြှင်သောစ ော

ညြှစပ်ါ။

8. စမ််းသပ်မှုအရဖမြှောင််းသိုို့ ရသ ်းစက်ကုိထိပါ။

စကကနို့်အနည််းငယ်အတ င််း

သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော

သ ကော်းဓောတပ်မောဏသည်

တုိင််းတောရရ်းကိရိယောရပေါ်တ င်

ရပေါ် ော ိမ ်မည်။

သင ်တိုင််းတောရရ်းကိရယိောသည် က ွဲဖပော်းနိုငသ်ည်။ သင ်တ င ်ရမ်းစရောရ ိပါက တုိင််းတောရရ်းကိရိယောရနာက်ရ ိ န ပါတ်ကုိ ြုန််းရခေါ်ဆုိပါ 

သိုို့မဟုတ် သင ်ပ  ပို်းရပ်းသူ၊ ရဆ်းရရောင််းသူ သိုို့မဟတု် ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါအသိပညောရပ်းသူကို ရဖပောဆိုပါ။ 
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အချွန်မ ောီးက ို စနွို့်ပစ်ပ ို 

လိုပ်ရဆောင် န-် 

• စမ််းသပ်မှုအရဖမြှောင််းကုိ ပ ုမ နအ်မိှုက်ပ ု်းထွဲတ င ်စ နို့်ပစ်ဖခင််း။

• ဆပ်ဖပောမှုနို့်ထည ်သည ်ဘူ်း  တ်ကွဲ သိုို့ အြ ်ုးပါသည ထ်ည ်စရောဘူ်းတ င် အချွန်မ ော်းအော်း  ်ုးကုိ ထည ်ဖခင််း။

• ဘူ်းဖပည ်ခါန ်း ျှင် ဘူ်း၏အြ ်ုးကုိ တင််း ကပ်စ ောပိတ်ဖခင််း။

http://safeneedledisposal.org/state-search/?state=MI 

အ  ိုီးခပျိုထောီး ည အ်ချွန်မ ောီးက ို ထည ်ထောီး ည ်ဘူီးန င ပ်တ် က်၍ 

ရကောင်တ ၏ က န်ီးမောရ ီးဌောနတွင ်စစ်ရဆီး န်လ ိုအပ် ည်။  

ရ  ောင်ကကဉ် န-် 

• အချွန်မ ော်းကိ ုဖပန ်ည်အသ ု်းဖပျိုနိုင်ရသော ပ တ်စတစ ်သိုို့မဟုတ ်ြန်ဘူ်းတ င်ထည ်ပပ ်း ၎င််းတုိို့ကုိ

ဖပန ်ည်အသ ု်းဖပျိုရရ်း ုပ်ရဆောင်သည ် စင်တောသိုို့ ပိုို့ဖခင််း။

• ကရ ်းငယ်မ ော်းကိ ုကိငု်ခ င ်ဖပျိုဖခင််း သိုို့မဟုတ ်အချွန်မ ော်းထည ်ထော်းသည ်ဘူန င ် ကစော်းဖခင််း။

• အပ်မ ော်း၊ ရဆ်းထုိ်းအပ်မ ော်း သိုို့မဟတု် ဓော်းငယ်မ ော်းကိ ုရရအိမ်အတ င််းသိုို့ စ နို့်ပစ်ဖခင််း။

• အပ်မ ော်း သိုို့မဟတု် ဓော်းငယ်မ ော်းကိ ုအမိှုက်ပ ်ုးထွဲသိုို့ စ နို့်ပစ်ဖခင််း။

ရ ွီး၌ပါ   ရ ော  ကကောီးဓောတ်ပမောဏ  တ်မ တ်ခ က်မ ောီး 

အရမရိကန်ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါအသင််းအြ ွဲွဲ့(ADA) မ  ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏ သတ်မ တ်ခ က်ကိ ုရအောက်ရြော်ဖပပါဇ္ယော်းတ င် 

ရြောဖ်ပသည်။ သင ရ်သ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏသည် သင ်အသက်အရ ယ်န င  ်နာတောရ ည်က န််းမောရရ်းအရဖခအရနရပေါ်မူတည်၍ 

ဖခော်းနာ်းနုိင်သည်။ သင ် ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏ သတ်မ တ်ခ က်ကို သင ပ်  ပို်းရပ်းသူအော်း ရမ်းပါ။  

စမ်ီး ပ်ခ  န ်  တ်မ တ်ခ က ်အပ ိုင်ီးအခခောီး (ADA) 

အစောမစော်းဘွဲရရ ောင် ကဉ်ဖခင််းန င ် အစောမစော်းခင် 80-130 မ   ဂရမ/်dL

အစော်းစော်းပပ ်းရနာက် 2 နာရ  180 မ   ဂရမ်/dL ထက်နည််းရသော 

အပိ်ခ နိ ် 110-150 မ   ဂရမ်/dL

A1C 7% ထက်နည််းရသော 

ထည ်စရောဘူ်းသည် ¾ 

ဖပည ်သ ော်း ျှင် အြ ်ုးြ ု်း ိကု်ပပ ်း 

၎င််းကုိ ရဖမောင််းပါသည ် တိပဖ်ြင  ်

ပိတ်၍ ဖပန ်ည် အသ ု်းမဖပျိုရဟု 

စောညွှန််းတပ် ိုက်ပါ။ 
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ဟ မ ိုဂလ ိုဗင် A1C 

ဟ မိုဂ ိဗုင် A1C သည်တစ်ရနို့တောတ င် မည်သည ်အခ နိတ် င်မတို ဖပျို ုပ်နုိင်သည ် ဓောတ်ခ ွဲစမ််းသပ်မှုတစ်ခုဖြစသ်ည်။ 

ဤစစ်ရဆ်းမှုရ ဒ်သည် ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏ အဆင ်အော်း  ်ုး၏ 2-3  အတ က် ပ မ််းမျှတန်ြိ်ုးကုိ ဖပသသည်။ ၎င််းသည် 

ရောခိုင်နှုန််းဖြင  ်ရြော်ဖပသည်။ ထိရုောခိငု်နှုန််းသည် ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတ၏် ခန်ို့မ န််းရဖခပ မ််းမျှပမောဏကို ရြောဖ်ပသည်။ 

အရမရိကန်ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါအသင််းအြ ွဲွဲ့သည် သင ်ဖပဿနာမ ော်းဖြစ်ရပေါ်နုိင်ရဖခကို ရ  ော က ရစရနအ်တ က် A1C 7% သိုို့မဟတု် 

ထိိုု့ထက်နည််းရသောပမောဏကိ ုအကက ျိုဖပျိုသည်။ သိုို့ရောတ င် A1C ရည်မ န််းခ က်သည် မတူည ရသော မူ ော်းအတ က် က ွဲဖပော်းဖခော်းနာ်းနုိင်သည်။ 

သင  ်A1C ရည်မ န််းခ က်အတ က် သင ်ပ  ပို်းသူကိုရမ်းပါ။ ဤစစ်ရဆ်းမှုကိ ုဖပျို ုပ်သင သ်ည် - 

• သင ်ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါကို ရကောင််းမ နစ် ော မထိန််းခ ျိုပ်နုိင် ျှင ်3  ဖပည ်တုိင််း၊ သိုို့မဟုတ်

• သင ်ကသုမှုရည်မ န််းခ က်မ ော်းအတိငု််း ဖြစ ်ျှင် တစ်န စ ်ျှင် အနည််းဆ ု်းန စ်ကကိမ်။

ရ ွီး၌ပါ   ရ ော  ကကောီးဓောတ်ပမောဏ မ ောီးရနခခငီ်း (ရ ီွးထဲ  ကကောီးဓောတ်မ ောီးရနခခငီ်း) 

ရသ ်းတ င ်သ ကော်းဓောတမ် ော်းရနဖခင််းသည် ဖပဿနာဖြစ်နုိင်သည်။ ရယဘုယ အော်းဖြင ် ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏဖမင ဖ်ခင််းသည် 

သတ်မ တ်ခ က်အရပေါ်မူတည်၍ ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏသည် 180 မ   ဂရမ်/dL သိုို့မဟုတ ်၎င််းထက်ပိုဖမင ်သည်။ ရသ ်း၌ရ ိရသော 

သ ကော်းဓောတပ်မောဏဖမင ဖ်ခင််းသည ်တဖြည််းဖြည််း ဖြစ်ရပေါ်သည်။ 

လကခဏောမ ောီးန င  ်ရ ောဂါလကခဏောမ ောီး 

ရရအ  န်ဆောဖခင််း 

မ ကောခဏဆ ်းသ ော်းဖခင််း 

အော်းနည််းဖခင််း သိုို့မဟုတ ်ရမောပန််းန မ််းနယ်ဖခင််း 

ကက က်တက်ဖခင််း 

မအ မသောဖြစဖ်ခင််း 

အန်ဖခင််း 

အသက်ရှုရန်ခက်ခွဲဖခင််း 

အဖမင်ရေေါ်းဖခင််း 

ရခါင််းကုိက်ဖခင််း 

စတိ်တုိဖခင််း 

မူ်းရေဖခင််း 

ဆ ်းတ င ်က တုန််းပါဖခင််း 

A1C  ောခ ိုင်နှုန်ီး 

(%) 

ရ ွီး၌   ရ ော  ကကောီးဓောတပ်မောဏ 

ခန်ို့မ နီ်းရခခပ မ်ီးမ ပမောဏ(မ လ ဂ မ/်dL) 

6.0 126 

6.5 140 

7.0 154 

7.5 169 

8.0 183 

8.5 197 

9.0 212 

9.5 226 

10.0 240 

10.5 255 

11.0 269 

11.5 283 

12.0 298 

ကျွန််ုပ်၏ A1C သည ်____________% 

ကျွန််ုပ်၏ သသ ွေး၌ရ ှိသသော သကကောွေးဓောတပ်မောဏ၏ 

ခန် ့်မ န်ွေးသ ခပျမ်ွေးမျှပမောဏ  

_________________ (mg/dL) 

တှိ်ုငွ်ေးတောချှိန် ______________ (သန ့်စ ွဲ) 
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ခြစ်န ိုင်ရ ော အရကကောင်ီးအ ောမ ောီး 

• ပ ုမ နထ်က် ကစ ဓောတမ် ော်းရသော အစော်းအစောန င ် ရသောကစ်ရောမ ော်းစော်းဖခင််း။

• တကက်က  ှုပ်ရ ော်းစ ောမရနဖခင််း။

• အင်ဆူ င် သိုို့မဟုတ ်ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရသောကရ်ဆ်းမ ော်းကွဲ သိုို့ ရဆ်းေါ်းမ ော်း မ  ုရ ောက်ဖခင််း။

• အဖခော်းရဆ်းေါ်းမ ော်းမ  ရဘ်းထ ကဆ်ို်းက ျိို်းမ ော်း။

• ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကိ ုဖမင ရ်စသည ် ရဟေ်ာမုန််းထုတရ်ပ်းရသော စတိ်ြိစ ်းမှု။

• ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကိ ုဖမင ရ်စသည ် ရဟေ်ာမုန််းထုတ ်ုပ်ရန် သင ်ခနဓာကုိယ်ကိုဖြစရ်စရသော ြ ော်းနာမှု။

• ရရကုိ  ုရ ောက်စ ော မရသောက်သ ု်းဖခင််းရ ကောင  ်ရရဓောတ်ဆ ု်းရ ှု်းဖခင််းကုိ ဖြစရ်စဖခင််း။

• ရဟေ်ာမုန််းအဆင ်ရဖပောင််း ွဲဖခင််းကုိ ဖြစရ်စရသော၊ ရောသ ရသ ်းဆင််းဖခင််း။

• ခဏတော သိုို့မဟုတ်  ကောရ ည်နာ ကငဖ်ခင််းသည် သင ခ်နဓာကိယ်ုအော်း ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကိ ုဖမြှင ်သည ်

ရဟေ်ာမုန််းမ ော်းအော်း ထုတ် ပု်ရစနိုင်သည်။

ကို မှု 

• နာရ တိုင််း ရရ 1 ခ က ်(8 ရအောင်စ)ရသောက်သ ု်းပပ ်း 4 နာရ အတ င််း ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကိ ုဖပန ်ည်စစရ်ဆ်းပါ။

• ညွှန် ကော်းထော်းသည ်အတိငု််း ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရဆ်းမ ော်း ရသောက်သ ု်းပါ။

• ကစ ဓောတ်နည််းရသော အစော်းအစောမ ော်းကုိစော်းပါ။

• စတိ်ြိစ ်းမှုရ ျှော ခ သည ် နည််း မ််းမ ော်းကိ ု က်ရတ ွဲ့ ုပ်ရဆောင်ပါ။

• (ရဘ်းအနတရယ်ကင််းရစသည  ်ရ  က င ်ခန််းစည််းကမ််းမ ော်းကုိ  ိကု်နာ၍) ရ  က င ်ခန််း ုပ်ပါ။

• ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏဖမင ဖ်ခင််းသည် 3 ရက ်သိုို့မဟုတ် ထိရုက်ထက်မ ော်း ော ျှင ်သိုို့မဟုတ ်က တုန််းပါ ျှင် -

o င်၏ပ  ပ ိုီးရပီး ကူ ို ဆက် ွယပ်ါ – သင ်ရစောင ရ်ရ ောက်မှုအစ အစဉ်ကို ရဖပောင််း ွဲရန ် ိုအပ်သည် သိုို့မဟတု်

သင ်ရဆ်းေါ်းမ ော်းကုိရဖပောင််းရန်  ိုအပ်သည်။

ြ ောီးနာရနခ  န် လမ်ီးညွှန်ီးခ ကမ် ောီး 

ြ ော်းရနခ နိတ် င် သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏသည် ပ ုမ နထ်က် ပို၍နမိ ်ဖခင််း သိုို့မဟုတ ်ဖမင ဖ်ခင််း ဖြစန်ိုငသ်ည်။ စတိ်ခ စ ော 

ရနထုိင်ရန် ရအောက်ရြော်ဖပပါ  မ််းညွှန်ခ က်မ ော်းကိ ု ုိက်နာပါ - 

• ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏသည် 240 မ   ဂရမ်/dL သိုို့မဟုတ် ၎င််းထက်ဖမင ် ျှင် အခ ျိိုဓောတမ်ပါသည ်အရည်မ ော်း(ရရ၊

အခ ျိိုဓောတမ်ပါရသော အရအ်းမ ော်း၊  က်ြက်ရည)်ကုိ ရသောကပ်ါ

• အန်ဖခင််း သိုို့မဟုတ် အစောအစော်းမ ော်းကိ ုမစော်းနိုင် ျှင ်ကစ ဓောတ်ပါရသောအရည်မ ော်း(သစ်သ ်းရည်၊ အော်းဖြည ်အခ ျိိုရည်)ကုိ

ရသောကဖ်ခင််းသည ်သင်ပ ုမ နစ်ော်းသည ် ကစ ဓောတ်ပမောဏန င ် ည မျှသည်

• သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကိ ု2-4 နာရ တိုင််း စစ်ရဆ်းပါ

• သင ်ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရဆ်းမ ော်းဖြစ်ရသော (ရဆ်းဖပော်း/ အင်ဆ ူင်) ကုိ မရသောက်ဘွဲ ရက ော်မသ ော်းမိပါရစန င ်။

• ကိယ်ုအပူခ နိတ်ိငု််းပါ

• သင ်တ င်ဖြစ ်ျှင် သင ်ပ  ပို်းသကုိူ ဆက်သ ယပ်ါ -

o အန်ဖခင််း သိုို့မဟုတ် ေမ််းရ ျှောဖခင််း

o အြ ော်း 100.5°F သိုို့မဟုတ် ၎င််းထက်ပိုဖမင ်ရသော

o သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏသည် အ  န်နမိ ်ရနဖခင််း သိုို့မဟုတ ်အ  န်ဖမင ်ရနဖခင််း

• သင ်တ င ်ရအောက်ပါ ရရောဂါ ကခဏောမ ော်းဖြစ ်ျှင် 911 သိုို့ ဆက်သ ယပ်ါ -

o အသက်ရှုရနခ်က်ခွဲဖခင််း

o စတိ်အရဖခအရနရဖပောင််း ွဲဖခင််း

o ရင်ဘတရ်အောင ်ဖခင််း
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ရ ွီးခ  ျိုဆ ီးခ  ျိုရ ောဂါ၏ ရနာကဆ်က်တဲွဆ ိုီးက  ျိုီး (DKA) 

ရသ ်းခ ျိိုဆ ်းခ ျိိုရရောဂါ၏ ရနာက်ဆက်တ ွဲဆုိ်းက ျိို်းမ ော်း သိုို့မဟုတ ်DKA သည် ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏ အ  န်ဖမင ရ်နခ နိတ် င် 

ရတ ွဲ့နုိင်သည ် အနတရောယ်မ ော်းရသော အရဖခအရနတစခ်ုဖြစသ်ည်။ ဆ ်းခ ျိိုအမ ျိို်းအစော်း 1 ရ ိရသော ူမ ော်းတ င ်ပိုမိုရတ ွဲ့ရရ  ရ ိသည်။ 

သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏ ဖမင ရ်နရသောအခါ သင်၏ဆွဲ ်မ ော်းသည် စ မ််းအင်အတ က်  ိုအပ်သည ် သ ကော်းဓောတ်ကုိ 

မရရ ိရတော ပါ။ ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိရသောသူ၏ ဆွဲ ်မ ော်းသည် သင ်ရသ ်းထွဲမ  သ ကော်းဓောတက်ို ဆွဲ မ် ော်းသိုို့ အစဉ်အပမွဲ မရပ်းပိုို့နိုင်ပါ။ 

ဤအရောသည် သင ်ခနဓာကုိယ်တ င် စ မ််းအင်အတ က ်အဆ ကို အသ ု်းဖပျိုရရစနုိင်သည်။ စ မ််းအင်အတ က် အဆ ကိသု ု်းရသောအခါ 

ခနဓာကိယ်ုသည် က တုန််းကုိဖပျို ုပ်သည။် က တုန််းရ ိဖခင််းသည် သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏ အ  န်ဖမင ရ်နဖခင််း သိုို့မဟုတ ်

ြ ော်းနာရတော မည်ဟု သတိရပ်းသည ်အရပိ် ကခဏောတစ်ခ ုဖြစသ်ည်။ ၎င််းကုိ ခ က်ခ င််း ကုသရန ် ိအုပ်သည်။ 

DKA က ို တောီးဆ ီးခခင်ီး 

သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏ 240 မ   ဂရမ်/dL သိုို့မဟုတ ်၎င််းထက်ဖမင ်ရသောအခါ သိုို့မဟုတ ်သင်ြ ော်းနာရနရသောအခါ 

ရအောက်ပါအဆင ်မ ော်းကုိ  ုပ်ရဆောင်ပါ - 

• သင ရ်သ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကိ ု2-4 နာရ တိုင််း သိုို့မဟုတ် သင ်ပ  ပို်းသူမ  ညွှန် ကော်းထော်းသည ်အတိုင််း စစ်ရဆ်းပါ။

• က တုန််းကုိ စစ်ရဆ်းပါ။

• ရရ၊ အခ ျိိုဓောတမ်ပါရသော အရအ်းမ ော်း၊  က်ြက်ရည်၊ န င  ်ဟင််းခ ျိိုအရည်ကွဲ သိုို့ အခ ျိိုဓောတ်မပါရသော အရည်မ ော်း ရသောကပ်ါ။

• သင်သည် အစော်းအစောမ ော်းကို မစော်းနုိင် ျှင ်ြ ော်းနာခ နိ ်မ််းညွှန်ကို  ိုက်နာပါ။

က တိုန်ီးက ို စစ်ရဆီးခခင်ီး 

က တုန််းအရဖမြှောင််းကုိ သင ်ပ  ပို်းသူမ  ညွှန် ကော်းနိုငသ်ည်။ စစ်ရဆ်းဖခင််းအတ က် ညွှန် ကော်းခ က်မ ော်းကုိ  ိုက်နာရန် ရသခ ောရအောင်ဖပျို ုပ်ပါ။ 

• က တုန််းကုိ ဆ ်းတ င်စစ်ရဆ်းဖခင််း -

o အရဖမြှောင််းရပေါ်တ င် ဆ ်းသ ော်းပါ။

o စစ်ရဆ်းဖခင််း မ််းညွှန်ခ က်မ ော်းအတိငု််း သတ်မ တ်ထော်းရသောအခ နိ်ကို ရစောင ်ပပ ်းရနာက ်ဘူ်းရပေါ်တ င်မ တ်သော်းရန်

အရဖမြှောင််းရပေါ်ရ ိ အရရောင်ရဖပောင််း ွဲမှုကုိ နိှုင််းယ ဉပ်ါ။

သင ်၏ ပ  ပို်းသူကို အသိရပ်းရနမ် ော - 

• ဆ ်းတ င ်က တုန််းရ ိသည်။

• က တုန််းအတ က် အင်ဆူ င်ကိ ုမည်သိုို့ခ နိည်ြှိရမညက်ိ ုသင်မသိပါ။

• သင ်တ င ်4 နာရ ထက်ရက ော ် န်ပပ ်း  ကောရ ည်ေမ််းရ ျှောဖခင််းန င  ်အန်ဖခင််း ဖြစရ်ပေါ်သည။်

• သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏသည် 24 နာရ အခ နိအ်တ င််း 240 မ   ဂရမ်/dL တန်ြို်း န စက်ကိမ် သိုို့မဟုတ်

၎င််းထက်ပို၍ဖမင ်သည။်

DKA ၏ ရ  ျို့ရခပီးလကခဏောမ ောီး - DKA ၏ ရနာက်ပ ိုင်ီးလကခဏောမ ောီး - 

ရရဆောဖခင််း 

မ ကောခဏဆ ်းသ ော်းဖခင််း 

အ  န်ရမောပန််းန မ််းနယ်ဖခင််း 

ခ တ င််းရဖခောက်ဖခင််း 

အဖမင်ရေေါ်းဖခင််း 

ဗိုကရ်အောင ်ဖခင််း 

အော်းအင်ခ နိွဲို့ဖခင််း 

မအ မသောဖြစဖ်ခင််း 

အန်ဖခင််း 

သစ်သ ်းအန ို့ကွဲ သိုို့ အန မ ော်းရရနဖခင််း 
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ရ ွီး၌ပါ   ရ ော  ကကောီးဓောတ်ပမောဏ နည်ီးရနခခင်ီး (ရ ွီးတွငီ်း ကကောီးဓောတ်နညီ်းခခင်ီး) 

ရသ ်းထွဲတ င် သ ကော်းဓောတပ်မောဏနည််းဖခင််းသည် ဖပဿနာဖြစန်ိုငသ်ည်။ ရသ ်း၌ပါရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏ နည််းရနဖခင််းသည် 

70 မ   ဂရမ်/dL သိုို့မဟုတ ်၎င််းထက်နည််းရသော အရရအတ က်ဖြစသ်ည်။ ရသ ်း၌ပါရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏ နည််းရနဖခင််းသည် 

အ  န်  ငဖ်မနစ် ော ဖြစန်ိုငသ်ည်။  

လကခဏောမ ောီးန င  ်ရ ောဂါလကခဏောမ ောီး 

တုန် ှုပ်ဖခင််း 

ရချွ်းထ က်ဖခင််း 

ဆောရ ောင်ဖခင််း 

န   ်ုးခုန်ဖမနဖ်ခင််း 

အဖမင်အောရ ုရဖပောင််းဖခင််း 

အော်းနည််းဖခင််း သိုို့မဟုတ ်

ရမောပန််းန မ််းနယ်ဖခင််း 

ရခါင််းကုိက်ဖခင််း 

စတိ်တုိဖခင််း 

စို်းရမိ်ရ ကောင ် ကဖခင််း 

မူ်းရေဖခင််း 

ခြစ်န ိုင်ရ ော အရကကောင်ီးအ ောမ ောီး 

• အစော်းအစော သိုို့မဟုတ ်သရရစောမ ော်းတ င် ကစ ဓောတ် မ  ရု ောက်ဖခင််း။

• အစော်းအစော သိုို့မဟုတ ်သရရစောကို မစော်းဘွဲရနဖခင််း။

• ပ ုမ နထ်က် တကက်က စ ောရနဖခင််း သိုို့မဟုတ ်ပို၍ရ  က င ်ခန််း ုပ်ဖခင််း။

• အင်ဆူ င် သိုို့မဟုတ ်ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရသောကရ်ဆ်းမ ော်းရနဖခင််း။

• အဖခော်းရဆ်းေါ်းမ ော်းမ  ရဘ်းထ ကဆ်ို်းက ျိို်းမ ော်း။

• အထူ်းသဖြင  ်အစောမရ ိဘွဲ အရက်ယမကောရသောက်သ ု်းဖခင််း။

ကို မှု 

သင ်တ င ်ရသ ်း၌ပါရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏ နည််းရနဖခင််း အရပိ် ကခဏောမ ော်း သိုို့မဟုတ ်ရရောဂါ ကခဏောမ ော်းရ ိရန ျှင် သင  ်

ရသ ်း၌ပါရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကိ ုသင ်တိငု််းတောရရ်းကိရယိောဖြင ် စစ်ရဆ်းပါ။ ရသ ်း၌ပါရ ိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏသည် 

70 မ   ဂရမ်/dL ရအောက်ဖြစ ်ျှင် ပ ုမ နအ်ပိငု််းအဖခော်းသိုို့ ဖပနရ်ရ ိရန် သင  ်ရသ ်း၌ပါရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကိ ုဖြစရ်စရန် စည််းကမ််း 

15 ကုိ ုိက်နာပါ။ 

စည်ီးကမ်ီး 15 

• 15 ဂရမ်ပါရသော ကစ ဓောတ်ကုိ   င်ဖမန်စ ောရရ ိသည်  ရအောက်တ င်ရြေ်ာဖပထော်းသကွဲ သိိုု့ စော်းဖခင််း သိုို့မဟုတ ်ရသောကဖ်ခင််း -

o ½ ခ က ်(4 ရအောင်စ) သစသ် ်းရည်

o ½ ခ က ်(4 ရအောင်စ) ပ ုမ နအ်ခ ျိိုရည်

o 3-4 ဂ ူ်းကုိို့စ်ရဆ်းဖပော်း

o 1 ခ က ်(8 ရအောင်စ) အဆ ဓောတ်မပါရသောနုိို့

o ပ ော်းရည် 1 စော်းပ ွဲတငဇ်္ န််း

• 15 မိနစ်ရစောင ပ်ါ။

• သင  ်ရသ ်း၌ပါရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကုိ ဖပနစ်စ် ကည ်ပါ။

o သင  ်ရသ ်း၌ပါရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏသည် 70 မ   ဂရမ်/dL ထက်နည််းရနရသ်း ျှင ်ကုသမှုကို

ရနာက်ထပ်ဖပျို ုပ်ပါ။
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• သင  ်ရသ ်း၌ပါရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏသည် 70 မ   ဂရမ်/dL အထက်ဖြစ် ျှင် စော်းသ ု်းရမည်မ ော -

o ကစ ဓောတ်၊ အသော်းဓောတန် င  ်အဆ ဓောတ် မျှတစ ော ပါေင်သည ် သရရစောတစမ် ျိို်း။

o ၎င််းသည် အစောစော်းခ နိဖ်ြစ ်ျှင် ရနာက်တစက်ကိမ််းစော်းရမည ် သင ်အစော်းအစော။

ပန်က  ယမ ထကွ်ရ ော ရဟောမ်ိုန်ီး(ဂလကူောဂွန)်  

စည််းကမ််း 15ကုိ အသ ု်းဖပျို၍ ကုသဖခင််းသည် စတိ်မခ ရဘွဲ သင  ်ရသ ်း၌ပါရ ိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏသည် အ  န်နည််းရန ျှင် 

ဂ ူကောဂ န်ကုိ သင် ိအုပ်နုိင်သည်။ ဂ ူကောဂ နကုိ် သင ်ပ  ပို်းသူမ  ညွှန် ကော်းသည်။ ဂ ူကောဂ န်သည် ရသ ်း၌ပါရ ိရသော 

သ ကော်းဓောတပ်မောဏကို ဖမြှင ်သည ် ပန်ကရိယမ  ဖပျို ုပ်ရသော ရဟေ်ာမုန််းတစမ် ျိို်းဖြစသ်ည်။ ဂ ူကောဂ န်ကုိ မည်သိုို့ရပ်းရမည်ကိသုိသည  ်

အဖခော်းသူမ သော ရပ်းသင သ်ည်။  

ဂ ူကောဂ န်ကုိ ရသ ်း၌ပါရ ိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏ နည််းရနဖခင််းရ ိသည ် သူတစ်ရယောက်န င ် ရအောက်ရြော်ဖပပါ တစ်ခ က ်သိုို့မဟုတ ်

ထိိုု့ထက်ပိုရသော သူကိုရပ်းသည် - 

• မေါ်းနိငု်ဖခင််း။

• ကစ ဓောတ ်  င်ဖမန်စ ောရရ ိရသော် ည််း ရသ ်း၌ပါရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကို မဖမြှင တ်ငန်ိုငပ်ါ။

• သတိ စ်ဖခင််း

• ရ ဖြတ်ဖခင််း

ဂ ူကောဂ န်ကုိ တစခ်ါရသောကရ်ဆ်းပမောဏအစ ုရ  ိရဆ်းညွှန််းအတုိင််း ရရ ိနုိင်သည်။ ရဆ်းအစ ု ုိက်ကိ ုဖပင်ဆင်ရန် ညွှန် ကော်းခ က်မ ော်းကို 

 ုိက်နာပါ။ ဂ ူကောဂ န်ရပ်းခ နိတ် င ်ဤအခ က်မ ော်းကိ ုသိသင သ်ည် - 

• ထိ်ုးရဆ်းကို သ ု်း ျှင ်ညွှန် ကော်းခ က်မ ော်းအရ ဂ ူကောဂ န်ကုိရရောပပ ်း ဂ ူကောဂ န်ကုိ ကက က်သော်းမ ော်းရသောရနရောတ င် ထို်းပါ။

• န ာမှုနို့်ကိုသ ု်း ျှင ်ညွှန် ကော်းခ က်မ ော်းအရ ြ င ပ်ပ ်း န ာရခါင််းတစ်ြက်အတ င််းသိုို့ အမှုနို့်ကိ ုထုတ် ွှတ်ပါ။

• ဂ ူကောဂ န်ကုိ ရပ်း ျှင် ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိသူမ ော်းကို ရဘ်းဘကသ်ိုို့  ွဲခိငု််းသင ်သည်။

• 911 ကုိ ရခေါ်ဆုိပါ။

• ဂ ူကောဂ န်ကုိရပ်းပပ ်းရနာက် 15 မိနစတ် င် ရသ ်း၌ပါရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကို စစ်ရဆ်းပါ။

• နို်း ောပပ ်း၍ ေါ်းနုိင်သည်န င ် ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိသူမ ော်းသည် သရရစောတစ်မ ျိို်းကို စော်းသင ်သည်။
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ရဆ်းေါ်းရသောက်သ ု်းဖခင််း 

သင ်တ င ်ဆ ်းခ ျိိုအမ ျိို်းအစော်း 2 ရ ိ ျှင ်သင ်ကသုမှုအစ အစဉ်တ င ်ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရဆ်းမ ော်းကို ထည ရ်န ်ိအုပ်နိုငသ်ည်။ 

ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါကုသမှုအတ က် ရနိုငရ်သောရဆ်းေါ်းမ ော်းစ ော ရ ိပါသည်။ ဤရဆ်းေါ်းမ ော်းသည် မတူည ရသောနည််း မ််းမ ော်းဖြင  ် ုပ်ရဆောင်သည် - 

• ပန်ကရိယမ  ောသည ် အင်ဆူ င်ပမောဏကိ ုတိ်ုးရအောငက်ူည ဖခင််း

• အသည််းမ  ထုတ် ွှတ်ရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကို ရ ျှော ခ ဖခင််း

• ဆ ်းသ ော်းဖခင််းမ တဆင  ်သ ကော်းဓောတ ် န်ကွဲမှုကိ ုြယ်ရ ော်းဖခင််းန င ် ရက ောက်ကပ်မ ော်းမ  စပု်ယခူ ရသည  ်သ ကော်းဓောတက်ို

ပိတ်ဆုိို့ဖခင််း

• အစောစော်းခ င်စိတ်ကိ ုရ ျှော ခ ပပ ်း သင အ်စောအမိ်တ င်   င်ဖမနစ် ော အစောမ ော်းရ င််းပစ်ဖခင််းကုိ ရန ်းရက ်းသ ော်းရစဖခင််း

• ဆွဲ ်မ ော်းသည် သင ်ခနဓာကုိယ်မ  ဖပျို ုပ်သည  ်အင်ဆူ င်ကို အသ ု်းဖပျိုဖခင််းန င ် သင ်ခနဓာကုိယ်ကို ကူည ဖခင််း

အင်ဆူလင်မပါရ ော ရဆီးမ ောီး 

သင ်ပ  ပို်းသူမ  ညွှန် ကော်းနုိင်သည  ်ရဆ်းေါ်းမ ော်းမ ော ရအောက်ပါအတိငု််းဖြစသ်ည်။ ရဆ်းေါ်းမ ော်းသည် ကျွန်ပု်တိုို့၏ခနဓာကုိယ်ရ ိ 

မတူည ရသောအစတိ်အပိုင််းမ ော်းစ ောတ င် အ ုပ် ပု်သည်။ ရအောက်ရြော်ဖပပါဇ္ယော်းတ င် ပါရ ိသည ်ရဆ်းေါ်းမ ော်းကို သင ်ခနဓာကိယ်ုတ င ်

အ ုပ် ပု်ပ ုဖြင ် အပု်စခု ွဲထော်းသည်။ သင ်ရဆ်းေါ်းမ ော်းသည် စောရင််းတ င်မပါ ျှင် ရနာက်ထပ်အခ က်အ က်မ ော်းအတ က ်သင ်ပ  ပို်းသူကိ ု

ရမ်းပါ။ 

ကိုန်တ ဆ ပအ်မည် ရယဘိုယ အမည် အလိုပ်လိုပ်ပ ို ခြစန် ိုငရ် ော ရဘီးထွက်ဆ ိုီးက  ျိုီးမ ောီး 

Actos® 

Avandia® 

Pioglitazone 

Rosiglitazone 

သင်ထုတ် ပု်သည ် အင်ဆူ င်ကို 

သင ်ခနဓာကုိယ်မ  အသ ု်းဖပျိုရန် 

ကူည သည ်

အရည်မ ော်းသညထ်က်မ ော်း ောသည် 

Januvia® 

Onglyza® 

Tradjenta® 

Nesina® 

Sitagliptin 

Saxagliptin 

Linagliptin 

Alopliptin 

ပန်ကရိယမ  ောသည ် 

အင်ဆူ င်ပမောဏကုိ တိ်ုးရစသည် 

အသည််းမ ထတု် ွှင ်သည ် 

သ ကော်းဓောတပ်မောဏကို 

ရ  ော ရစသည် 

မအ မသောဖြစဖ်ခင််း၊ အန်ဖခင််း 

သိုို့မဟုတ ်ေမ််းရ ျှောဖခင််း  

 ည်ရခ ောင််းနာဖခင််း၊ န ာမွှန်ဖခင််း၊ 

အရပေါ်ပိုင််း အသက်ရှု မ််းရ ကောင််း 

ကူ်းစက်ရရောဂါ 

Invokana® 

Jardiance® 

Farxiga® 

Steglatro® 

Canaglifozin 

Empagliflozin 

Dapagliflozin 

Ertugliflozin 

ဆ ်းသ ော်းဖခင််းမ တဆင  ်

သ ကော်းဓောတ ် န်ကွဲဖခင််းကို 

ြယရ် ော်းဖခင််း 

ဆ ်းအိမ်၊ ဆ ်း မ််းရ ကောင််းန င ် 

 ိင်အဂဂါန င ဆ်ိုငရ်သော ကူ်းစက်ရရောဂါ 

ရရဓောတက်ုန်ခမ််းဖခင််း 
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ကိုန်တ ဆ ပအ်မည် ရယဘိုယ အမည် အလိုပ်လိုပ်ပ ို ခြစန် ိုငရ် ော ရဘီးထွက်ဆ ိုီးက  ျိုီးမ ောီး 

Glucophage® 

Riomet (liquid)® 

Glucophage XR® 

Fortamet® 

Glumetza® 

Metformin 

Metformin XR 

အသည််းမ ထတု် ွှင ်သည ် 

သ ကော်းဓောတပ်မောဏကို 

ရ  ော ရစသည် 

သင်ထုတ် ပု်သည ် အင်ဆူ င်ကို 

သင ်ခနဓာကုိယ်မ  အသ ု်းဖပျိုရန် 

ကူည သည ်

မအ မသောဖြစ်ဖခင််း၊ အန်ဖခင််း သုိို့မဟုတ် 

ေမ််းရ ျှောဖခင််းသည်  

10-14 ရက်ခနိ်ု့ ကောနုိင်သည် 

Amaryl® 

Glucotrol® 

Glucotrol XL® 

Glynase® 

DiaBeta® 

Micronase® 

Glimepiride 

Glipizide 

Glyburide 

အစောစော်းပပ ်းန င ် 

နာရ အနည််းငယရ်က ော ် န်ပပ ်း 

န စခ်ုစ  ု်းပပ ်းရနာက်ခ က်ခ င််း 

ပန်ကရိယမ  ောသည ် 

အင်ဆူ င်ပမောဏကုိ 

တုိ်းတက်ရစရန ်ကူည သည ်

ရသ ်း၌ပါရ ိသည ် 

သ ကော်းဓောတပ်မောဏနည််းဖခင််း 

*Byetta®

*Bydureon®

*Victoza®

*Adlyxin®

*Trulicity®

*Ozempic®

Rybelsus® 

Extenatide 

Extenatide XR 

Liraglutide 

Lixisenatide 

Dulaglutide 

Semaglutide 

Semaglutide 

သင်စော်းပပ ်းရနာက် ရသ ်း၌ရ ိရသော 

သ ကော်းဓောတပ်မောဏပိုနည််းဖခင််း 

ပန်ကရိယမ  ောသည ် 

အင်ဆူ င်ပမောဏကုိ တိ်ုးရစသည် 

အသည််းမ ထတု် ွှင ်သည ် 

သ ကော်းဓောတပ်မောဏကို 

ရ  ော ရစသည် 

 စော်းပပ ်းရနာက ်အစော်းရခ ြ က်ဖခင််း 

ရန ်းရသောရ ကောင  ်

ဗိုကဖ်ပည ်ရနသညဟ်ု 

ခ စော်းရရစဖခင််း 

မအ မသောဖြစဖ်ခင််း၊ အန်ဖခင််း၊ 

သိုို့မဟုတ ်ေမ််းရ ျှောဖခင််း 

ရခါင််းကိကု်ဖခင််း 

*ဤရဆီးဝါီးမ ောီးက ို ထ ိုီးန  ခခင်ီးခြင ် ရပီး ည်။

ရဆီးဝါီးမ ောီးရပါငီ်းစပ်ခခင်ီး  

မတူည ရသော ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရဆ်းန စ်မ ျိို်းကို တစ်  ု်းအဖြစ်ရပါင််းစပ်ထော်း ျှင် ၎င််းကုိ ရဆ်းေါ်းရပါင််းစပ်ဖခင််းဟုရခေါ်သည်။ ဤရဆ်းေါ်းမ ော်းသည် 

တူည ရသောနည််း မ််းဖြင  ် ုပ်ရဆောင်သည်။ ရဆ်းေါ်းတစ်ခုစ ကို ခ ွဲ၍ရသောကဖ်ခင််းသကွဲ သိုို့ တူည ရသော ရဘ်းထ ကဆ်ို်းက ျိို်းမ ော်းရ ိရသော ည််း 

န စ ် ်ုးအစော်း တစ်  ်ုးအဖြစ ်ရပါင််းစပ်ထော်းသည်။ 
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အင်ဆူလင် 

သင ်ခနဓာကုိယ်သည် အင်ဆူ င်ကို   ုရ ောက်စ ော မဖပျို ုပ်နုိင် ျှင် သိုို့မဟုတ် သင ်ခနဓာကုိယ်မ ဖပျို ုပ်သည ် အင်ဆူ င်သည် 

၎င််း၏နည််း မ််းအတုိင််း မ ုပ်ရဆောင်နုိင်ရတော  ျှင် အင်ဆူ င်ကုိ ထုိ်းနုိင်သည်။ အင်ဆ ူင်သည် သင ်ခနဓာကုိယ်တ င််း 

  ည ်ပတရ်နရသောရသ ်းမ  ဆွဲ ်မ ော်းသိုို့ သ ကော်းဓောတက်ိ ုရရွှေွဲ့ဖခင််းဖြင  ်သင ်ခနဓာကုိယ်ရ  ိသ ကော်းဓောတပ်မောဏကိ ုနမိ ်ရစသည်။ အင်ဆူ င် 

ပင်မအမ ျိို်းအစော်း န စမ် ျိို်းရ ိသည် - ဘောဆယ်  ်အင်ဆ ူင်န င ် ဘို ပ်စ ်အင်ဆူ င်တုိို့ဖြစ်သည်။ သင ်အတ က် မ နက်န်ရသော 

အင်ဆူ င်ပမောဏန င ် မည်သည ်အင်ဆူ င်အော်း အသ ု်းဖပျိုရမည်ကိ ုသင ်ပ  ပို်းသူန င ်အတူ ရ   ောပါ။  

ဘောဆယ်လ ်အင်ဆလူင်- ဤအင်ဆ ူင်အမ ျိို်းအစော်းသည် ရနာက်ခ တ င် အ ုပ် ပု်သည်။ ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါမရ ိသမူ ော်းသည ်အစော်းစောခ နိန် င  ်

တစ်ညတောအ ကော်း တစ်ခ နိ ် ု်း ခနဓာကိယ်ုရ  ိသ ကော်းဓောတပ်မောဏကိ ုထိန််းခ ျိုပ်ရန် ပန်ကရိယမ  အင်ဆူ င်ပမောဏအနည််းငယ်ကို 

ထုတ် ွှတ်သည်။ သင ်တ င ်ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိပပ ်း သင ်ပနက်ရိယသည် အင်ဆ ူင်ကို မဖပျို ုပ်နိုငရ်တော  ျှင် သိုို့မဟုတ ်အင်ဆူ င်ကို 

  ုရ ောက်စ ော မဖပျို ုပ်နုိင်ရတော  ျှင ်သင ်တ င ်ခနဓာကိယ်ုရ  ိသ ကော်းဓောတ်ပမောဏဖမင ်တက် ော ိမ မ်ည်။ ဘောဆယ်  ်အင်ဆူ င်သည် 

အခ နိပ်ိုမို ကောဖမင စ် ော အ ုပ် ပု်သည ် အင်ဆူ င် ထိ်ုးရဆ်းတစမ် ျိို်းဖြစသ်ည်။ ရနို့တစ်ရနို့စ တ င် တူည ရသောအခ နိ၌် ဤအင်ဆူ င်ကိထုိ်ုးြိုို့ 

ကကိျို်းစော်းရန် အရရ်းကက ်းသည်။ ပ  ပို်းသူသည် ဤခနဓာကိယ်ုရ  ိသ ကော်းဓောတပ်မောဏကို က ရစရန ်အ ယ်အ တ်သက်ရရောက်သည ် 

သိုို့မဟုတ ်အခ နိ ်ကောဖမင မ် သက်ရရောက်သည ် အင်ဆူ င်ကို ညွှန််းနိုင်သည်။ 

ဘ ိုလပ်စ် အင်ဆူလင်- ဤအင်ဆူ င်အမ ျိို်းအစော်းသည် သင ်ခနဓာကုိယ်ရ  ိသ ကော်းဓောတပ်မောဏ   င်ဖမန်စ ော ဖမင တ်ကရ်န ျှင် သ ု်းသည်။ 

ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါမရ ိသူမ ော်းတ င ်အစော်းအစောမ  သိုို့မဟုတ ်အသည််း ရ  ိသ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို   င်ဖမန်စ ောဖမင ်တက်ရစရသောအခါ 

ပန်ကရိယသည် ခနဓာကိယ်ုရ  ိသ ကော်းဓောတပ်မောဏကိ ုပ ုမ နအ်ဆင သ်ိုို့   င်ဖမန်စ ောထိန််းသိမ််းရန် အင်ဆူ င်ကို ထုတ်သည်။ သင ်တ င ်

ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိပပ ်း သင ်ပနက်ရိယသည် အင်ဆူ င်ကို မဖပျို ုပ်နုိင်ရတော  ျှင် သိုို့မဟုတ ်အင်ဆူ င်ကိ ု  ုရ ောက်စ ော 

မဖပျို ုပ်နုိင်ရတော  ျှင် သင ်တ င ်ခနဓာကိယ်ုရ  ိသ ကော်းဓောတ်ပမောဏ 

ဖမင တ်က ်ော ိမ မ်ည်။ ဘို ပ်စ် အင်ဆူ င်သည် အခ နိတ်ိအုတ င််း   င်ဖမန်စ ော အ ုပ် ုပ်သည ် အင်ဆူ င် ထိ်ုးရဆ်းတစ်မ ျိို်းဖြစသ်ည်။ 

၎င််းကုိ ပ ုမ နအ်ော်းဖြင ် အစောစော်းခ နိ်မတိုင်မ  ထိ်ုးသည်။ ပ  ပို်းသူမ ော်းသည ်ဤရည်ရ ယ်ခ က်ဖြင ် 

အသ ု်းဖပျိုရန်အ  န ် င်ဖမန်စ ောသက်ရရောက်သည  ်သိုို့မဟုတ ်  င်ဖမနစ် ောသက်ရရောက်သည ် အင်ဆူ င်ကိ ုညွှန််းနုိင်သည်။ 

အခ  န် (နာ  မ ောီး) 

အင်ဆူလင် 

 က်ရ ောက်မှု 

0 5 10 15 20 25 

အ ယ်အ တ်သက်ရရောက်မှု- NPH (ဘောဆယ်  ်အင်ဆူ င်) 

  င်ဖမန်စ ောသက်ရရောက်မှု- ပ ုမ န ်(ဘို ပ်စ် အင်ဆူ င်) 

အ  န်  ငဖ်မနစ် ော သက်ရရောက်မှု- Novolog®၊ Humalog®၊ Admelog®၊ Apidra® (ဘို ပစ် ်အင်ဆူ င်) 

အခ နိ ်ကောဖမင မ် သက်ရရောက်မှု- Lantus®၊ Levemir®၊ Basaglar® (ဘောဆယ် ် 

အင်ဆူ င်) 
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အင်ဆူလင်အမ  ျိုီးအစောီးမ ောီး 

အင်ဆူ င်သည် မတူည ရသောနည််း မ််းမ ော်းန င ် အ ုပ် ုပ်သည်။ မတူည ရသောအင်ဆူ င ်အမ ျိို်းအစော်းမ ော်းသည် က ွဲဖပော်းဖခော်းနာ်းနိုငသ်ည်- 

o တစ်စ  ု- မည်မျှ ကော ျှင် စတင်အ ုပ် ုပ်ပ

o အဖမင ်ဆ ု်း - ၎င််းသည် အခက်အခွဲဆ ု်းတ င ်အ ုပ် ုပ် ျှင

o အခ နိ ်ကောဖမင မ်ှု - ခနဓာကိယ်ုတ င ်အ ုပ် ပု်ရဆောင်နုိင်သည ် အခ နိ်အတုိင််းအတော

အမ  ျိုီးအစောီး ကိုန်တ ဆ ပ် နာမည် ရယဘိုယ အမည် တစ်စ ို အခမင ်ဆ ိုီး အခ  နက်ကောခမင မ်ှု 

အလွန်လ င်ခမန်စွော က်ရ ော

က်မှု 

Apidra® 

Humalog®/Admelog® 

Humalog® U200 

Novolog® 

Fiasp® 

Glulisine 

Lispro 

Lispro 

Aspart 

Aspart + Vit. B3 

~3-15 မိနစ်။ ~1-2 နာရ ။ ~2-4 နာရ ။ 

အလွန်လ င်ခမန် က်ရ ောက်

စေွာ ရှု ွငီ်းခခင်ီး 

Afrezza®  ူ ~15 မိနစ်။ ~1 နာရ  ~2-4 နာရ ။ 

လ င်ခမနစ်ေွာ က်ရ ောက်မှု Humulin® R 

Novolin® R 

Humulin® R U500 

ပ ုမ န ်

ပ ုမ န ်U500 

~30-60 မိနစ်။ ~2-4 နာရ ။ ~5-10 နာရ ။ 

အလယ်အလတ် က်ရ ောက်မှု Novolin® N 

Humulin® N 

NPH ~1-1.5 နာရ ။ ~6-10 နာရ ။ ~14-16 နာရ ။ 

အခ  နက်ကောခမင မ်  

 က်ရ ောက်မှု 

Lantus® 

Basaglar® 

Toujeo® U300 

Levemir® 

Glargine 

Glargine 

Glargine 

Detemir 

~1-2 နာရ ။ မရ ိပါ ~21-36 နာရ ။ 

အလွနို့်အလွန်ကကောခမင ်မ  

 က်ရ ောက်မှု 

Tresiba® 

Tresiba® U200 

Degludec 

Degludec 

~1-2 နာရ ။ မရ ိပါ ~42 နာရ ။ 

ကက ျိုတင်ရ ောစပ်ထောီးရ ော- 

အင်ဆူလင်န င  ်

အင်ဆူလင်ရပါင်ီးစပ်မှု 

Humulin® 70/30  

Novolin® 70/30  

Humalog® 50/50 

Humalog® 75/25 

Novolog® 70/30 

NPH/ ပ ုမ န် 

NPH/ ပ ုမ န် 

NPH/ Lispro 

NPH/ Lispro 

NPH/ Aspart 

~30 မိနစ်။ ~1-6 နာရ ။ ~10-16 နာရ ။ 

အင်ဆူလင်န င  ်

အင်ဆူလင်မပါရ ော 

ရပါင်ီးစပ်မှု 

Soliqua® 

Xultophy® 

Insulin Glargine & 

Lixisenatide 

Insulin Degludec & 

Liraglutide 

~1-2 နာရ ။ မရ ိပါ ~21-42 နာရ ။ 

အမ ျိို်းအစော်းတစ်မ ျိို်းကို ရှုသ င််းရသော် ည််း ပ ုမ နအ်ော်းဖြင  ်အင်ဆူ င်ကို ထိ်ုးသည်။ အင်ဆ ူင်အမ ော်းစတု င် U100 မ   မ တော သိုို့မဟုတ ်

ကုဗစင်တ မ တောစ တ င် 100 units အင်ဆူ င် ပါေင်သည်ဟု ယူဆသည်။ U200၊ U300၊ သိုို့မဟုတ ်U500 ကုိ စောရင််းသ င််းထော်းသကွဲ သိုို့ 

အခ ျိိုွဲ့အင်ဆူ င်ကို ပို၍ပ စရ်အောင် ဖပျို ုပ်ထော်းပပ ်းဖြစသ်ည်။ သင် မညသ်ည ်အင်ဆူ င်ကို ရသောကသ် ု်းရနဖခင််းကိ ုသိရန်န င  ်သင ်ပ  ပို်းသူမ  

ညွှန် ကော်းသည ်အတိငု််း ရသောကရ်န်အရရ်းကက ်းသည်။ 
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အင်ဆူလင်ထ ိုီးခခငီ်း  

အင်ဆူ င်ကို ရကောင််းမ နစ် ော စပု်ယူရန် သင ်အရရဖပော်းရအောက်ရ ိ အဆ ဓောတ်တစ်ရ  ်းထွဲသိုို့ ၎င််းကုိ ထိ်ုးသ င််းရမည်။ ထိ်ုးသ င််းရန ်

အရကောင််းဆ ု်းရနရောမ ော်းသည် သင ဗ်ိုကသ်ော်း၊ တငပ်ါ်းအထက်၊ တငပ်ါ်း၊  က်ရမောင််းအထက်န င ် ရပါင်အဖပင်ဘကဖ်ြစသ်ည်။ 

တစ်ရနရောထွဲတ င် အင်ဆူ င်ထိ်ုးရဆ်းကိ ုသ ု်းဖခင််းသည် 

ပ န််းပွဲ ရောမ ော်း၊ အြုမ ော်း သိုို့မဟုတ ်အရရဖပော်းထူဖခင််းဖြစ်နုိင်သည်။ 

၎င််းသည် အင်ဆူ င်ကို စပု်ယရူန ်ပိုမိုခက်ခွဲရစသည။်  

ထိ်ုးရဆ်းတစခ်ုစ န င အ်တူ သင ရ်နရောကိရုဖပောင််းရန ်ရသခ ောပါရစ။ 

ယခင်တစ်ခုန င ် အနည််းဆ ု်း 1  က်မအရေ်းတ င ်ထိ်ုးရဆ်းမ ော်းကိ ု

သ ု်းသင ်သည်။ မ ွဲို့မ ော်း၊ တကတ်ူမ ော်း သိုို့မဟုတ ်

အမောရ တမ် ော်းအတ င််း မထို်းပါန င ။်  

ရဆ်းမထိ်ုးခင် သင အ်ရရဖပော်းကိ ုသနို့်ရ င််းရနရန် 

ရသခ ောရအောင်ဖပျို ုပ်ပါ။ 

အင်ဆူ င်ကို ရဆ်းရည်န င  ်ရဆ်းထို်းအပ်ကုိ 

အသ ု်းဖပျို၍ရသော် ည််းရကောင််း 

အင်ဆူ င်ထိ်ုးစက်ဖြင  ်ည််းရကောင််း ထိ်ုးနိုငသ်ည်။ 

စနွိ်ု့ပစခ်ခင်ီး- အင်ဆ ူင်ထို်းအပ ်န င /် သိုို့မဟုတ ်ရဆ်းထုိ်းအပမ် ော်းကုိ သင ်ရကောင်တ ၏ က န််းမောရရ်းဌောနအရ အြ ်ုးပါသည ်ဘူ်းတ င ်

စ နို့်ပစ်ရမည်။ အင်ဆူ င်ရဆ်းရည်န င  ်ရဘောပငမ် ော်းကိ ုအမိှုက်ပ ်ုးထွဲတ င် စ နို့်ပစ်နုိင်သည်။ 

ဩစရ တ်း  အရနာက်ပိုင််း ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါအသင််းအြ ွဲွဲ့ (Diabetes Association of Western Australia) မ  ခ င ်ဖပျိုခ က်ဖြင ် သ ု်းပါ။ 

ရဆီးထ ိုီး မည ် ရန ော ရ ွီးခ ယ်ခခင်ီး 

အင်ဆူ င် ထို်းရဆ်းမ ော်းအတ က် 

အသင ်ရတေ်ာဆ ု်းရနရောမ ော်းသည် 

ဤရနရောတ င် ညွှန်ဖပထော်းရသော 

ကိုယ်ခနဓာ၏ အပိုင််းမ ော်း ဖြစ်ပါသည် 

အရပေါ်အခပင်ဘက် 

လက်ရမောင်ီးမ ောီး 

ဝမ်ီးဗ ိုက်ပ ိုင်ီး 

သင ်ခ က်ရဘ်းဘက်ရန

ရောမ ော်းန င ် 

ခ က်ရအောက်ပိုင််း 

တင်ပါီးမ ောီး 

ရပါင်အရပေါ်ပ ိုင်ီးမ ောီး 

ထို်းရဆ်းမ ော်းကို ရသ်းငယ်ရသောရနရောတစ်ခုတည််းတ င် မထို်းရ။ 

၎င််းရ ကောင ် အရရဖပော်းတ င် အြုအ  ု်းမ ော်း ဖြစ်နိုင်သည်။ 

အရ ီးကက ီး ည ်အခ က် 
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ရဆီး ည်န င ် ရဆီးထ ိုီးအပ ်

ဉ ်းစ ော က်ရဆ်းပပ ်း သင်သည် မ နက်န်ရသောအင်ဆူ င်အမ ျိို်းအစော်းကုိ ထုိ်းထော်းရ ကောင််း ရသခ ောရအောင်ဖပျို ုပ်ပါ။ 

1. အရက်ဖပနဂ် မ််းြက်န င ်အတူ ရဆ်းရည်ထိပ်ကုိသုတ်ပါ။ 2. ဘောမ မရ ိသည  ်ရဆ်းထိ်ုးအပ်တ င ်ရ ကုိ

သင်အသ ု်းဖပျိုမည ် အင်ဆူ င်ပမောဏန င ် တူည စ ော

ဖြည ်ပါ။

3. ရဆ်းထုိ်းအပ်ကို ရဆ်းရည်အတ င််းသိုို့ ထိ်ုးပပ ်း ရ ထွဲသိုို့

တ န််းထုတပ်ါ။

4. အပ်ကုိ ရဆ်းရည်တ င်ထော်းပပ ်း ရဆ်းရည်ကို

ရမ ောက် ုိက်ပါ။ မ နက်န်သည ် အင်ဆ ူင်ပမောဏကို

ရ ျှင ်ပပ တတ် ကုိ ဖပနဆ် ွဲထတု်ပါ။

5. ရ ပူစ ရြောင််းမ ော်းကုိရတ ွဲ့ ျှင် အင်ဆ ူင်ကို ပု င််းထွဲသိုို့

ဖပနထ်ည ်ပပ ်း ဖြည််းညြှင််းစ ောဖပန်ဆ ွဲပါ၊ ရဆ်းထုိ်းအပ်ကို ကည ်၍

ရသခ ောပါရစ။

6. အရရဖပော်းရနရောသိုို့ ညြှင်သောစ ောြိပါ။ အပ်ကုိ

90 ဒ ဂရ ရထောင အ်ရနအထော်းဖြင ် အပ်တစ်ရခ ောင််း  ်ုးကို

အရရဖပော်းအတ င််းသိုို့ ထည ်ပါ။

7. ပပ တတ် ကုိ အဆ ု်းထိတ န််းပါ။ ရဆ်းထိ်ုးပပ ်းသည်န င ် ငါ်း

အထိရရတ က်ပပ ်း ရဆ်းထုိ်းအပ်ကိ ုအဖပင်သိုို့ဆ ွဲထုတပ်ါ။
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အင်ဆူလင်ရဘောပင် 

ဉ ်းစ ော က်ရဆ်းပပ ်း သင်သည် မ နက်န်ရသောအင်ဆူ င်အမ ျိို်းအစော်းကုိ ထုိ်းထော်းရ ကောင််း ရသခ ောရအောင်ဖပျို ုပ်ပါ။ အင်ဆူ င်မ ကည် ျှင် 

အင်ဆူ င်ကိရုရောစပ်ရန် သင ် က်ထွဲတ င ်ရဘောပင်ကုိ ဖြည််းညြှင််းစ ော  ိမ ်ပါ။ အြ ်ုးကုိ ဖြျိုတပ်ါ။ 

1. အရက်ဖပနဂ် မ််းြက်ဖြင ် ရောဘောအဆိုို့ကိ ုသုတ်ပါ။ 2. ရဘောပငအ်ပ်ကုိ အကောအက ယ်ရပ်းရသောအဆုိို့မ  ဖြျိုတပ်ပ ်း

ရဘောပငတ် င်   ည ်သ င််းပါ။

3. ရဘောပငအ်ပ်၏ အဖပင်န င ် အတ င််းအကောအရ ကို ဖြျိုတ်ပါ။ 4. အပ်ကုိ အသင ဖ်ပင်ထော်းပါ။ 2 ယူနစအ်ထိ ရဆ်းပမောဏကုိ

ဖပည ်ရအောင် ပု်ပါ။ ရဘောပငက်ိ ုဖပထော်းသည ်ရနရောတ င်

ဆပု်ကိငု်ပပ ်း အင်ဆ ူင် 2 units ကုိ ထုတ်ပါ။

5. အသင ဖ်ပင်ထော်းပပ ်းသည်န င  ်သင ်ထို်းရန် ိုအပ်သည ်

အင်ဆူ င်ယူနစ်ရဆ်းပမောဏကုိ ဖြည ်ပါ။

6. ထိ်ုးမည ်ရနရောကိ ုရရ ်းခ ယပ်ပ ်း 90 ဒ ဂရ ရထောင ဖ်ြင ်

အရရဖပော်းအတ င််းသိုို့ အပ်ကုိ ထိ်ုးပါ။

7. အင်ဆူ င်ထိ်ုးသည ်အပ်ကုိ တစ်ခု  ်ုးတ န််းပပ ်းရနာက ်အပ်ကုိ

အရရဖပော်းတ င် 5 စကကနို့် ထော်းပါ။
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အင်ဆူလင်ဂရိုခပျိုမှု 

အင်ဆူ င်ကို စိတ်ခ ရရသောနည််း မ််းမ ော်းန င ် ဂရုဖပျိုရန ်ိအုပ်သည်။ ၎င််းသည် အပူခ နိန် င  ်မတည ်ပါ။ အရမ််းရအ်း ျှင် သိုို့မဟုတ ်

အရမ််းပူ ျှင် ၎င််းကိထုိခိကု်နုိင်သည်။ ပ က်စ ်းရနရသော အင်ဆူ င်သည် အရရောင် သိုို့မဟုတ ်အန ို့မရဖပောင််းပါ။ ပ က်စ ်းရနရသော 

အင်ဆူ င်သည် မ နက်န်စ ော အ ုပ်မ ုပ်ရတော ပါ။ 

အသ ု်းမဖပျိုရရသ်းရသော အင်ဆူ င်ကိ ုရရခွဲရသတတောတ င် သိမ််းထော်းသင ်သည်။ သင်စတင်အသ ု်းဖပျိုမည  ်သိုို့မဟုတ ်အြ ်ုးြ င ်ပပ ်းသော်း 

အင်ဆူ င်ကို အခန််းအပူခ နိ ်(66-86 ဒ ဂရ  ြယရ်င်ဟုိက်) တ င် ထော်းနိုငသ်ည်။ အင်ဆူ င်ကို သင်န င အ်တူထော်းပါ။ ၎င််းကုိ ပူရသော 

သိုို့မဟုတ ်ရအ်းရသောကော်းတ င် မထော်းခွဲ ပါန င ်။ အင်ဆ ူင်ကို အ  န်ရအ်းဖခင််း သိုို့မဟုတ ်အ  န်ပူဖခင််းမ  ကောက ယ်ရန် အပူဓောတမ်  

ကောက ယ်နိုငရ်သောဘူ်းကုိ အသ ု်းဖပျိုနုိင်သည်။ ခရ ်းသ ော်းစဉ် သင ်အင်ဆူ င်ကို သင ် က်ဆ ွဲအိတတ် င် သိမ််းရန် ရသခ ောရအောင်ဖပျို ုပ်ပါ။ 

သင ်ခရ ်းရဆောင်အိတ်တ င ်၎င််းကုိ မသိမ််းထော်းပါန င ။် 

အင်ဆူ င်ကို အသ ု်းမဖပျိုခင် ၎င််း၏သက်တမ််းကုန်ဆ ု်းရက်ကို သင် အပမွဲ စစ်ရဆ်းသင ်သည်။ ရဆ်းရည ်သိုို့မဟုတ ်

အင်ဆူ င်ထိ်ုးသည ်အပ်ကုိ စတင်အသ ု်းဖပျို ျှင် ၎င််းသည် ရက်အနည််းငယ်အတ က်သော ရကောင််းသည်။ 

အင်ဆူလင်အမ  ျိုီးအစောီး ြွင ပ်ပ ီးရနာက ်အ  ိုီးခပျိုခခင်ီး 

ရဆ်းရည်မ ော်း၊ အင်ဆူ င်ထို်းသည ်အပ်မ ော်း၊ အပ်ရခါင််းမ ော်း 

(အင်ဆူ င်အ ကည်) 

28 ရက ်

ရဆ်းရည်မ ော်း၊ အင်ဆူ င်ထို်းသည ်အပ်မ ော်း၊ အပ်ရခါင််းမ ော်း 

(မ ကည်ရသောအင်ဆူ င်) 

10-14 ရက်

Levemir®, Toujeo® U300 42 ရက ်

Tresiba® 56 ရက ်
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ထပ်တုိ်း ောရသော ရရောဂါသစ်မ ော်းန င  ်အနတရောယ်မ ော်းရ ျှော ခ ဖခင််း

သင ်ရသ ်းရ ကောမ ော်းသည် သင ်ခနဓာကိယ်ုတစ်ခု  ု်းသိုို့ ရသ ်းကုိ သယ်ရဆောင်ရပ်းသည်။ သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏအဆင သ်ည် 

အခ နိ ်ကောဖမင စ် ော ပ ုမ နထ်က် ပိုမိုဖမင ရ်နပါက သင ်ရသ ်းရ ကောမ ော်းန င  ်အောရ ုရ ကောမ ော်းကို ပ က်စ ်းရစနိုငသ်ည်။ သင ရ်သ ်းရ ကောမ ော်း 

ပ က်စ ်းသ ော်း ျှင် သင ်ခနဓာကုိယ်ရ  ိအခ ျိိုွဲ့ရနရောမ ော်းသိုို့ ရသ ်းရရောက်ရန် ပိုမိုခက်ခွဲရစသည်။ ၎င််းသည် ရရောဂါသစ်မ ော်းကို ထပ်တို်းရစနုိင်သည်။ 

မ က်စ အခမင်လွှော ခ  ျိုျို့ယွင်ီးမှုရ ောဂါ 

ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါသည် သင ်မ က်  ု်းမ ော်းကိ ုထိခိကု်ရစနုိင်သည်။ မ က်စအိတ င််းဖမင် ွှောရ ိ ရသ ်းရ ကောမျှင်မ ော်းကုိ အခ နိက်ိရုက ော်  န် ျှင် 

ထိခိကု်ရစနုိင်သည်။ ၎င််းကုိ မကုသဘွဲထော်း ျှင် အဖမင်ဆ ု်းရ ှု်းဖခင််း သိုို့မဟုတ် မ က်စကိ ယ်ဖခင််း ဖြစရ်စနိုင်သည်။ ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါသည် 

မ က်စအိတ င််းဖမင် ွှောကို ထိခိကု် ျှင ်သင ်တ င ်အဖမင်ရေေါ်း ောဖခင််း သိုို့မဟုတ် အမည််းရရောင်အစက်မ ော်း၊ အစက်အရဖပောက်မ ော်း သိုို့မဟုတ ်

အ င််းတန််းမ ော်း ဖမင်ရနဖခင််းတိိုု့ ဖြစန်ိုင်သည်။ ထိအုရောဖြစ် ျှင ်သင ်ပ  ပိ်ုးသူကိ ုခ က်ခ င််း ဆက်သ ယရ်န ် ိုအပ်သည်။ 

မ က်စရိရောဂါကို ကောက ယ်ရန်န င  ်စ မ ရန ်- 

• သင ်တ င ်ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိရ ကောင််း သင ်မ က်စိဆရောေန်ကုိ ရဖပောပါ။

• ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါမ က်စစိမ််းသပ်ဖခင််းအတ က် မ က်စဆိရောေန်န င ်

တစ်န စ် ျှင ်အနည််းဆ ု်းတစက်ကိမ ်ဖပသပါ။ သင ်တ င်

မ က်စအိဖမင် ွှော ခ ျိိုွဲ့ယ င််းမှုရရောဂါရ ိ ျှင် သင်မ ကောခဏသ ော်းရန်

 ိအုပ်သည်။ 

• သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကို

သင ်သတ်မ တ်ခ က်အပိုင််းအဖခော်းတ င် ထိန််းသိမ််းထော်းပါ။

• သင ်တ င ်အဖမင်အောရ ုန င ်ပတ်သက်၍ ဖပဿနာဖြစ် ျှင်

သင ်ဆရောေန်ကုိ ဆက်သ ယပ်ါ။

ခပင်ပအောရ ိုရကကောဆ ိုင် ောရ ောဂါ 

ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏဖမင ရ်နဖခင််းသည် သင ်အောရ ုရ ကောမ ော်းကို ထိခိကု်ရစနိုင်သည်။ ဖပင်ပအောရ ုရ ကောဆုိင်ရောရရောဂါသည် 

သင ်န   ု်း၏ အရေ်းတ င်ရ ိသည ် အောရ ုရ ကောမ ော်းကိ ုထိခိကု်ရစသည်။ ဤတ င် သင ် က်မ ော်း၊  က်ရမောင််းမ ော်း၊ ရဖခြေါ်းန င ် 

ရဖခရထောက်မ ော်းရ ိ အောရ ရု ကောမ ော်းပါေင်သည်။ ပ မု နအ်ော်းဖြင  ်၎င််းသည် ရဖခြေါ်းမ  စတင်သည်။ ရရောဂါ ကခဏောမ ော်းသည် ညအခ နိတ် င် 

ပိုဆုိ်းနိုငသ်ည်။  

ဖပင်ပအောရ ုရ ကောဆုိင်ရောရရောဂါ ဖြစန်ိုငသ်ည်မ ော်းမ ော - 

• နာက ငဖ်ခင််း

• ထ ုထိငု််းဖခင််း သိုို့မဟုတ် တစစစ်စခ် စော်းရဖခင််း

• အော်းအင်ခ နိွဲို့ဖခင််း

သင ်ရဖခြေါ်းတ င် ခ စော်းမှုဆ ု်းရ ှု်းဖခင််းရ ကောင  ်ရဖခြေါ်းတ င် အနာဖြစသ်ည်ကို ရဖပောဆိုရန် ခက်ခွဲရစသည်။ ရသ ်း ည်ပတ်မှု အော်းနည််းရန ျှင် 

အနာကုိရပ ောက်ကင််းရန်အတ က် အခ နိ ်ကောဖမင န်ိုင်သည်။ 

သင ပ်  ပို်းသူသည် အနာမ ော်း၊ အရည် ကည်ြုမ ော်း သိုို့မဟုတ ်အဖခော်းဖပဿနာမ ော်းအတ က် စစ်ရဆ်းရန ် ောရရောက်ဖပသမှုအကကိမ်တိုင််း

သင ်ရဖခြေါ်းကုိ  ကည ်သင သ်ည်။ စမ််းသပ်ခန််းတ င ်သင ်ြိနပ်န င  ်ရဖခအိတ်ကိုချွတ်၍ သင ်ရဖခြေါ်းကုိ စစ်ရဆ်းရန ်သင ်ပ  ပို်းသူကိ ု

အပမွဲသတိရပ်းဖခင််းသည် ရကောင််းသည်။ တစ်န စ ်ျှင်တစ်ကကိမ် ရဖခရခ ောင််းမ ော်းန င ်ပတ်သက်သည ် ဖပည ်စ ုသည ် စမ််းသပ်မှုတစ်ခုကို 

ဖပျို ုပ်သင ်သည်။  
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ရဖခြေါ်းန င ်ပတသ်က်၍ ဖပည ်စ ုသည ် စမ််းသပ်မှုအတ င််း သင ်ပ ပို်းသူအရနဖြင ် စစ်ရဆ်းသင သ်ည်မ ော - 

• ရဖခြေါ်းရ အိရရဖပော်း။

• သင ်ရဖခြေါ်းကက က်သော်းန င  ်အရုိ်းမ ော်း။

• သင ်ရဖခြေါ်းသိုို့ ရသ ်းစ ်းဖခင််း။

• ရဖခြေါ်းထ ုထုိင််းဖခင််း။

သင ်ရဖခြေါ်းတ င် ဖပဿနာရ ပိပ ်းဖြစ် ျှင် သူတုိို့သည် ပ  ပုိ်းသူ သုိို့မဟုတ် ရဖခြေါ်းနာအထူ်းကု(ရဖခြေါ်းဆရောေန်)မ ော်းဖြင ် မ ကောခဏ ဖပသရန် 

 ုိအပ်နုိင်သည်။ သုိို့ရောတ င် ပ  ပုိ်းသူထ  ဖပသမှုအ ကော်း သင ်ရဖခြေါ်းက န််းမောရရ်းအတ က် ထိန််းသိမ််းရန် သင် ုပ်နုိင်ရသောအရောမ ော်းစ ောရ ိပါသည်။

• င ်ရခခြဝါီးက ို ရနို့စဉ်စစ်ရဆီးပါ။ အန ရရောင်အစက်မ ော်း၊ ဖပတ်ရ ဒဏ်ရောမ ော်း၊ ရရောင်ရမ််းမှုမ ော်း၊ အရည် ကည်ြုမ ော်း သိုို့မဟတု်

ရဖခစ ယ်မ ော်းအတ က ်သင ်ရဖခြေါ်းကိ ု ကည ်ပါ။ သင ရ်ဖခရထောက်ရအောက်ြက်ကုိ မဖမင်နုိင် ျှင် မ နက်ိအုသ ု်းဖပျိုပါ သိုို့မဟတု်

တစ်စ ုတစ်ရယောက်ကုိ အကူအည ရတောင််းပါ။

• င ်ရခခြဝါီးက ို ရနို့စဉ်ရဆီးရကကောပါ။ အထူ်းသဖြင ရ်ဖခရခ ောင််းမ ော်းအ ကော်း ရသခ ောစ ော ရဖခောက်ရသ ွဲ့ရအောင်ထော်းပါ။

• င ်အရ ခပောီးက ို နီူးည  ရခ ော ရမွျို့ရအောင် ထောီးပါ။ သင ်ရဖခရခ ောင််းမ ော်းအ ကော်းတ ငမ်ဟုတ်ဘွဲ သင ်ရဖခြေါ်းရအောက်ရဖခန င  ်အရပေါ်ကုိ

အရရဖပော်း ိမ််းရဆ်း သိုို့မဟုတ ်ခရင ်ပါ်းပါ်း ိမ််းပါ။

• ရခခ ည်ီးမ ောီး  ည်ရန ည်က ိုခမင်လ င် ၎င်ီးတ ိုို့က ိုည  ပါ။ သင ်ရဖခသည််းမ ော်းကို သပ်ရပ်စ ောညြှဖိခင််းန င  ် ိအုပ်ပါက

က်သည််းတုိက်တ စဉ််းဖြင ် အစ န််းမ ော်းကို တိကု်ပါ။ ၎င််းကုိသင်ကုိယ်တုိင် မ ုပ်နိုင ်ျှင် ရဖခြေါ်းနာအထူ်းကု

(ရဖခရထောက်ဆရောေန)် န င ဖ်ပရန ် ိအုပ်နုိင်သည်။

• ရခခအ တ်န င ် ြ နပ်မ ောီးက ို အပမဲဝတ်ဆင်ထောီးပါ။ ရဖခဗ ောဖြင ် ဘယ်ရသောအခါမ   မ််းမရ ျှောက်ပါန င ။် ရကောင််းမ နစ် ောရတော်သည ်

သက်ရသောင ်သက်သောဖြစရ်သော ြိနပ်ကုိသော ေတ်ဆင်ပါ။ အနာ်းသော်းမ ော်း အရခ ောသတ်ထော်းဖခင််းန င  ်အတ င််းတ င်

ဘောမျှမရ ိဖခင််းကိ ုရသခ ောရအောင်ဖပျို ုပ်ရန် မေတ်ဆင်ခင် ြိနပ်အတ င််းသိုို့ စစ်ရဆ်းပါ။ ဖြစန်ိုင ်ျှင် ခ ျိုပ်ရို်းမပါရသောရဖခအတိ်ကုိ

ေတ်ဆင်ပါ။ အထူ်းဖပျို ုပ်ထော်းရသောြိနပ်မ ော်းကုိ  ိအုပ် ျှင် သင ်ပ  ပို်းရပ်းသူကို ရမ်းပါ။

• င ်ရခခြဝါီးက ို ရအီးခခင်ီးန င  ်ပူခခင်ီးမ  ကောကွယ်ပါ။ ကမ််းရဖခ သိုို့မဟတု် ပူရနသည ်ပ က်ရြောင််းရပေါ်တ င် ြိနပ်ကုိေတ်ဆင်ပါ။

သင ်ရဖခြေါ်းကုိ မထိခင ်ရရအပူခ နိ်ကို စမ််းသပ်ပါ။ သင ်ရဖခြေါ်းရပေါ်တ င် ရရရန ်းဘူ်းမ ော်း၊ အပူကပ်ခ ောမ ော်း သိုို့မဟုတ်

 ျှပ်စစရ်စောင်မ ော်း ဘယ်ရသောအခါမ  မသ ု်းပါန င ။် ၎င််းတုိို့ကုိ မသိဘွဲသ ု်းမိ ျှင် သင ်ရဖခြေါ်းကုိ ရ ောင်ကျွမ််းနုိင်သည်။ 

• ထ ိုင်ရနစဉ ် င ်ရခခြဝါီးက ို အနာီးရပီးပါ။ တစ်ရနို့  ်ုး သင ်ရဖခရခ ောင််းမ ော်းကိခုါယမ််းဖခင််းန င ် သင ရ်ဖခခ င််းေတ်န င ် ရဖခြေါ်းကုိ

အရပေါ်ရအောက်ရရွှေွဲ့ပါ။ သင ်ရဖခရထောက်မ ော်းကုိ အခ နိ ်ကောဖမင စ် ော မခ တိ်ထော်းပါန င ။်

အလ ိုရလ ောက်ခြစ်စဉ်မ ောီးက ို ထ န်ီးခ ျိုပ်မှုန င ်ဆ ိုင် ည  ်အောရ ိုရကကောဆ ိုင် ောရ ောဂါ 

ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါသည် အ ုိရ  ောက်ဖြစစ်ဉ်မ ော်းကုိ ထိန််းခ ျိုပ်မှုန င ်ဆုိင်သည ် အောရ ုရ ကောဆိုင်ရောရရောဂါကိ ုည််း ဖြစရ်စနိုငသ်ည်။ 

အ ုိရ  ောက်ဖြစ်စဉ်မ ော်းကုိ ထိန််းခ ျိုပ်ရသော အောရ ုရ ကောမ ော်းသည် သင်ရဖပောစရောမ ိုဘွဲ “အ ုိအရ  ောက”် အ ုပ် ပု်သည ် 

ခနဓာကိယ်ုအစိတ်အပိငု််းမ ော်းကို ထိန််းခ ျိုပ်သည်။ ထိရုနရောတစ်ခုခုတ င ်ဖပဿနာရ ရိနပါက သင ်ပ  ပို်းသူကိ ုရဖပောဖပရန ်အရရ်းကက ်းပါသည်။ 

• အစောရခ ြ က်ခခင်ီး - သင်စော်းသ ု်းပပ ်းရနာက ်သင ်ခနဓာကိယ်ုသည် အစောမ ော်းကို ရခ ြ က်သည်။ ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါသည် တစ်ခါတစရ် 

သင ်ခနဓာကုိယ်အတတရဘောမ တဆင  ်အစော်းမ ော်းကို ရရွှေွဲ့ရဖပောင််းနိုငစ် မ််းကုိ ြ က်ဆ ်းနုိင်သည်။ ၎င််းကုိ အစောအမိ်တ ွဲက ဖခင််း

ဟုရခေါ်သည်။ ၎င််းသည် အန်ဖခင််းန င ် ဗိုကပ် ဖခင််းကိ ုဖြစ်နုိင်သည်။ ၎င််းသည် သင ်ခနဓာကုိယ်မ  အစောကိ ု င်ဖမန်စ ော စပု်ယပူ ုန င ်

သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကိ ုဖပျိုမူပ ုတုိို့ကိ ုရဖပောင််း ွဲနုိင်သည်။
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• ဆ ီးအ မ်န င ် အ ူ မ်အူမ - သင ်ဆ ်းအိမ် သိုို့မဟုတ ်အသူိမ်အူမသည် ပ မု နအ် ုပ်မ ုပ်နုိင်ရတော ပါ။ ၎င််းသည် သင ်ဆ ်းအိမ်တ င် 

ဖြစ ်ျှင် သင ်ဆ ်းအိမ်ဖပည ်တင််းရနဖခင််းကိ ုသင်မခ စော်းနုိင်ရတော ပါ။ အူသိမ်ကို ထိန််းခ ျိုပ်သည ် အောရ ုရ ကောကိုထခိိကု် ျှင် 

ေမ််းရ ျှောဖခင််း သိုို့မဟုတ ်ေမ််းခ ျိုပ်ဖခင််းကိ ုဖြစရ်ပေါ်နုိင်သည်။  

• မ  ျိုီးပွောီးအဂဂါမ ောီး ပ ိုမ နအ်လိုပ်မလိုပ်ခခင်ီး- အ ုိရ  ောက်ဖြစ်စဉ်မ ော်းကို ထိန််းခ ျိုပ်မှုန င ်ဆုိင်သည ် အောရ ုရ ကောဆုိင်ရောရရောဂါသည်

င်ိတ ရတောင ်တင််းမှုကုိ ထိန််းခ ျိုပ်သည ် အောရ ုရ ကောကိ ုထိခိကု်သည ်အခါ ရတောင ်တင််းသည ်  ိင်တ ကုိ ရရ ိရန် သိုို့မဟုတ်

 ိင်တ ရတောင ်တင််းမှုကုိ ထိန််းသိမ််းထော်းရန် ခက်ခွဲရစနိုငသ်ည်။ အမ ျိို်းသမ ်းမ ော်းတ င် မိန််းမကိုယ်ရဖခောက်ရသ ွဲ့မှု သိုို့မဟုတ ်

 ိင်စိတ်ရက နပ်မှုကုိ ရရ ိရန် ခက်ခွဲရစသည် သိုို့မဟတု် ပ ုမမ န ်ရောသ ရသ ်းစက်ေန််းမ ော်းကို ဖြစရ်စနိုငသ်ည်။  

• ရ ွီး၌   ရ ော  ကကောီးဓောတပ်မောဏန မ ်ခခင်ီးက ို    တ ခပျိုမ ခခင်ီး- သင ်တ င်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏနည််းဖခင််း 

ဖြစရ်န ျှင် ထ ်ုးစ အတုိင််း သင ်ခနဓာကိယ်ုသည် သင ်ကိုသတိရပ်းသည။် သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏ 

အ  န်နည််းရန ျှင် သင်သည် မညသ်ည ်သတိရပ်းဖခင််း အရပိ် ကခဏောကုိမ  သတိမဖပျိုနိုငပ်ါ။ ၎င််းသည် ဖပင််းထနသ်ည်။ 

• ရချွီးထွက်န ိုင်စွမ်ီး- ရချွ်းအ  န်ထ က်ဖခင််း သိုို့မဟုတ ်အနည််းငယ်ထ က်ဖခင််းသည် ဖြစန်ိုငသ်ည်။ ၎င််းသည်

ခနဓာကိယ်ုအပူခ နိထ်ိန််းနုိင်စ မ််းကုိ ထိခိကု်ရစသည်။ ၎င််းသည် အရရဖပော်းရဖခောက်ရသ ွဲ့ဖခင််းန င ် ယော်းယ ဖခင််းကိ ုည််း

ဖြစရ်စနိုငသ်ည်။

ရက ောက်ကပ်ရ ောဂါ 

ရက ောကက်ပ်မ ော်းသည် စစ်ထတု်ကိရိယောမ ော်းန င ် အ ော်းတဖူြစသ်ည်။ ၎င််းတုိို့အတ င််းထွဲတ င် ရသ ်းမ  စ နို့ပ်စ်ပစစည််းမ ော်းကိ ုြယ်ရ ော်းရပ်းသည ် 

ရသ ်းရ ကောမျှင်မ ော်းစ ောရ သိည်။ ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါသည် ရက ောကက်ပ်မ ော်းကုိ ပ က်စ ်းရစနိုငသ်ည်။ ၎င််းသည် စ နို့်ပစ်ပစစည််းမ ော်း သင ်ခနဓာကုိယ်တ င ်

တဖြည််းဖြည််းမ ော်း ောရစသည်။ ရက ောက်ကပ်ရရောဂါ၏ ပထမ ကခဏောမ ော မ ကောခဏ ဆ ်းခ ျိုပ်ဖခင််းဖြစသ်ည်။ အပိ်မရပ ော်ဖခင််း၊ 

စော်းခ င်စိတမ်ရ ိဖခင််း၊ အစောအမိ်နာဖခင််းန င  ်အော်းအင်ခ နိွဲို့ဖခင််းတိိုု့ကို သတိဖပျိုမိနိငု်သည်။ သင ်ရက ောက်ကပ်မ ော်း အ ုပ်မ ုပ်ရတော  ျှင် 

ရက ောကက်ပ်အတ င််းမ  ရရပိုန င ်အညစအ်ရ က်းတိိုု့ကို ြယထ်ုတ်သနို့်စင်ဖခင််း သိုို့မဟုတ ်ရက ောကက်ပ်အစော်းထိ်ုးကုသဖခင််းတိိုု့ 

 ိအုပ်နုိင်သည်။ 

ရက ောကက်ပ်ရရောဂါကို တော်းဆ ်းနုိင်သည်န င ် ရန ာင််းရန ်းရအောင် ပု်နိုင်သည်မ ော- 

• သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကိ ုသင သ်တ်မ တ်ဖခင််းအပိုင််းအဖခော်းတ င်

ထိန််းထော်းဖခင််း။

• သင ်ရသ ်းြိအော်းကုိ သင ်သတ်မ တ်ခ က်အပိုင််းအဖခော်းတ င် ထိန််းထော်းဖခင််း။

ရသ ်းြိအော်းအနည််းငယ်တက် ျှင်ပင် ရက ောကက်ပ်ရရောဂါကို

ပိုဆုိ်းရအောင်ဖပျို ုပ်နုိင်သည်။

• သင ်ပ ပို်းသူမ  စစ်ရဆ်းရမည်မ ော-

o ရသ ်းြိအော်း။

o ဆ ်း (အသော်းဓောတ်အတ က)် တစ်န စ် ျှင်တစက်ကိမ

o ရသ ်း၏အ ုပ ်(စ နို့်ပစ်ပစစည််းမ ော်းအတ က)် တစ်န စ် ျှင်တစ်ကကိမ်။

သင ်တ င ်ရက ောက်ကပ်ရရောဂါ ကခဏောမ ော်း ရ ိရန ျှင် သင ်ပ  ပို်းသကူိ ုခ က်ခ င််း ဆက်သ ယ်သင ်သည။် 
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န လ ိုီးရ ွီးရကကောဆ ိုင ်ောရ ောဂါ 

ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိသူမ ော်းသူမ ော်းသည် ရသ ်းြိအော်းဖမင ဖ်ခင််း(ရသ ်းတုိ်းဖခင််း)န င  ်ကိ ုက်စထရရောဖမင ဖ်ခင််း (ရသ ်း၌အဆ ဓောတ်ပမောဏမ ော်းဖခင််း) 

ဖြစန်ိုငရ်ခ မ ော်းသည်။ သင ်တ င ်ကုိ က်စထရရောမ ော်းရန ျှင် သင ်ရသ ်းရ ကောမ ော်းကိ ုက ဉ််းနိုငသ်ည် သိုို့မဟုတ ်ပိတ်ဆုိို့နိငု်သည်။ 

ရသ ်းရ ကောမ ော်းမ  န   ်ုးသိုို့ရထောက်ပ  သည ် ရသ ်းမ ော်းပတိ်ဆုိို့ခ ရ ျှင် န   ်ုးရရောဂါဖြစပ် ော်းသည်။ ၎င််းသည် ရုတ်တရက်န   ု်းခုန်ရပ်ဖခင််းကို 

ဖြစရ်စနိုငသ်ည်။  

ရလ င်တိုန်ီးခြတ်ခခငီ်း 

ဦ်းရန ာက်သိုို့သ ော်းသည ် ရသ ်းရ ကောမ ော်းကိ ုထိခိကု် ျှင် သိုို့မဟုတ ်ပိတ်ဆုိို့ခ ရ ျှင် သင်သည် ရ ဖြတ်ရန ်အနတရောယ်ပိုမ ော်းသည်။ 

သင ်ဉ ်းရန ာက်သည် ပိုို့ရပ်းသည ်ရသ ်းမ ော်းကို မရ ျှင ်ရ ဖြတ်ဖခင််းကုိဖြစ်ရပေါ်သည်။ စကော်းရဖပောရန၊် ဖမင်ရန် သိုို့မဟုတ ်

 မ််းရ ျှောက်ရန်ခက်ခွဲဖခင််းန င ် မ က်န ာ၊  က်ရမောင််း သိုို့မဟုတ ်ရဖခရထောက်ရသဖခင််းသည် ရ ဖြတ်ဖခင််း ကခဏောမ ော်းတ င် ပါေင်သည်။ 

ရ ဖြတ်ဖခင််း ကခဏောမ ော်းကုိ သတိဖပျိုရန ်F.A.S.T စော  ်ုးမ ော်းကုိ အသ ု်းဖပျိုပါ။ 

• မ က်န ာရစောင််းဖခင််း

• က်ရမောင််းအော်းနည််းဖခင််း

• ရဖပောပ ုဆုိပ ု

• 911 ကိရုခေါ်ဆုိရန်အခ နိ်

ရ ွီးလ ည ်ပတမ်ှုအောီးနည်ီးခခင်ီး 

ရသ ်းရ ကောမ ော်းပိတ်ဆုိို့ခ ရဖခင််းသည် သင ်ရဖခြေါ်းန င ် ရဖခရခ ောင််းမ ော်းတ င် ရသ ်း  ည ်ပတ်မှုကုိ ည််း ပိုမိုခက်ခွဲရစသည်။ 

ရသ ်း  ည ်ပတ်မှုအော်းနည််းဖခင််းသည် ရဖခြေါ်း၊ ရဖခရထောက်ရအ်းဖခင််းန င ် ရဖခရထောက်နာက ဉ်ဖခင််းန င  ်ဒဏ်ရောမ ော်းဖြစ်နုိင်သည်။ 

ရသ ်းရ ကောမ ော်းကို ရကောင််းမ န်စ ော ထိန််းသိမ််းရန်- 

• သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကို

သင ်သတ်မ တ်ခ က်အပိုင််း

အဖခော်းတ င ်ထိန််းထော်းပါ။

• သင ်ကို က်စထရရောအဆင ်ကို ထိန််းထော်းပါ။

• သင ်ရသ ်းြိအော်းကုိ ရကောင််းမ နသ်ည ်အပိငု််းအဖခော်း

တ င် ထိန််းထော်းပါ။

• က န််းမောရသော ကိုယ်အရ ်းခ နိန် င  ်BMI

ကုိထိန််းသမိ််းထော်းပါ။

• က န််းမောရသော အစော်းအစောရရ ်းခ ယ်မှုမ ော်း

ဖပျို ုပ်ပါ။

• ရဆ်းရ က်ကက ်းမ ထုတ် ုပ်သည ် ရဆ်း ိပ်စသည်တိုို့ကို မသ ု်းပါန င ်။

စမ်ီး ပ်မှု  တ်မ တ်ခ ကစ် နှုနီ်း 

ကုိ က်စထရရောစုစုရပါင််း 200 မ   ဂရမ်/dL ထက်နည််းရသော 

LDL 100 မ   ဂရမ်/dL ထက်နည််းရသော 

HDL 

40 မ   ဂရမ်/dL ရက ော်  န ်ျှင် 

(အမ ျိို်းသော်း) 

50 မ   ဂရမ်/dL ရက ော်  န ်ျှင် 

(အမ ျိို်းသမ ်း) 

သဘောေအဆ  150 မ   ဂရမ်/dL ထက်နည််းရသော 
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 ွောီးန င ဆ် ိုင်ရ ော ထပ်တ ိုီးလော ည  ်ရ ောဂါ စ်မ ောီး 

သင ်တ င ်ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိ ျှင ်သင ်ပါ်းစပ်ကိ ုဂရုစိုကရ်န ်အရရ်းကက ်းသည်။ သင ်တ င် ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိ ျှင် သိုို့မဟုတ ်သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော 

သ ကော်းဓောတပ်မောဏကို မထိန််းခ ျိုပ်နိုင ်ျှင် သ ော်းဘက်ဆုိင်ရော ဖပဿနာမ ော်းသည် ပိုမိုဖပင််းထန်နုိင်သည်။ သ ော်းဆရောေန်န င ် ဖပရန ်

အရရ်းကက ်းပါသည်။ သင်သည် နာဖခင််း၊ ရရောင်ဖခင််း သိုို့မဟုတ ်ရသ ်းထ ကဖ်ခင််းကွဲ သိုို့ ခ တ င််းဖပဿနာတစ်ခုခုကိ ုရဆ ်းရန ်းနိုင်သည်။ 

ထပ်တို်း ောသည ် ရရောဂါသစ်မ ော်းကို ကောက ယ်ရန ်သင် ုပ်သင သ်ည်မ ော - 

• အနည််းဆ ု်း 6  တစ်ကကိမ် သ ော်းမ ော်းစစရ်ဆ်းဖခင််းန င  ်သနို့်ရ င််းဖခင််း။

• တစ်ရနို့န စက်ကိမ် သ ော်းတိုကပ်ါ။

• ရနို့စဉ ်သ ော်းပ တက်ကိျို်းဖြင ် သနို့်ရ င််းရရ်း ုပ်ပါ။

ကောကွယ်ရဆီးထ ိုီးန  မှုမ ောီး  

ကောက ယ်ရဆ်းထို်းန မှုမ ော်းသည် ြ ော်းနာမှုကုိ တော်းဆ ်းရန ်ကူည ရပ်းသည်။ ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါသည် အသက်ရှု မ််းရ ကောင််းဆုိင်ရော 

ကူ်းစက်ရရောဂါမ ော်းကုိ တုိက်ထုတ်ရန် ကိယ်ုခ အော်းကိ ုပိုမိုခက်ခွဲရစသည။် ြ ော်းနာဖခင််းမ တဆင  ်ပိုမိဖုပင််းထန်သည ် 

ထပ်တို်း ောရသောရရောဂါသစ်မ ော်းအတ က် အနတရောယ်ဖြစန်ိုငသ်ည်။ သင ်အတ က် မ နက်န်သည ် ကောက ယ်ရဆ်းထိ်ုးဖခင််းန င  ်

မည်သည ်အခ နိတ် င် ထိ်ုးရမည်ကို သင ်ပ  ပို်းသူန င  ်ရဆ ်းရန ်းတိုငပ်င်ရန် အရရ်းကက ်းသည်။ ရရောဂါထိန််းခ ျိုပ်ရရ်းန င ် ကောက ယ်တော်းဆ ်းရရ်းဌောန 

(CDC)မ  အကက ဖပျိုသည ် ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိသူမ ော်းထုိ်းသင ်သည ် ကောက ယ်ရဆ်းမ ော်းမ ော ရအောက်ပါအတုိင််းဖြစ်သည်-

ကောကွယ်ရဆီး အကက မ်အရ အတွက် 

Influenza (တုပ်ရက ်း) န စစ်ဉ် 

Pneumococcal (အဆုပ်ရရောင်ရရောဂါ) သင ်ပ  ပို်းသူန င ်စစရ်ဆ်းပါ 

TDAP 10 န စဖ်ပည ်တိငု််း 

အသည််းရရောင်အသော်းေါ B တစ်ကကိမ ်(3 ကကိမအ်စဉ် ုိက်ထိ်ုးရန်) 

Zoster (ရရယုန်) တစ်ကကိမ ်(2 ကကိမအ်စဉ် ုိက်ထိ်ုးရန်) 
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က န််းမောစ ောရနထိုင်ရဆောင်ရ က်ဖခင််း 

သင ်စိတခ် စော်းမှုန င ဆ်ိုငရ်သော က န််းမောရရ်းကိစု မ ဖခင််းသည် သင ်ခနဓာကုိယ်က န််းမောရရ်းကုိ စ မ ဖခင််းကွဲ သိုို့ အရရ်းကက ်းသည်။ သင် တ င ်

ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါကုိ ရတ ွဲ့ရ ိ ျှင် ရတ ွဲ့ကက ျိုနိုငသ်ည်  ခ စော်းခ က်မ ော်းစ ောရ ိသည်။ သင ်တ င် ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိသည်မ ော  ကောဖမင  ်ော ျှင် ည််း 

ဤခ စော်းခ က်မ ော်းစ ောရ နိိုငသ်ည်။ ေမ််းနည််းဖခင််း၊ ရ ကောက်ရ  ဖခင််း၊ ရဒါသဖြစ်ဖခင််း သိုို့မဟတု် စို်းရမိ်ရ ကောင ် ကမှု ခ စော်းခ က်မ ော်းသည် 

သောမန်ဖြစသ်ည်။ ၎င််းတုိို့ကုိ ကျွမ််းက ငစ် ောကုိင်တ ယ်ရန ်က န််းမောရရ်းန င ည် ည တ်သည ်နည််း မ််းမ ော်းကို ရ ောရြ ရန ်အရရ်းကက ်းသည်။ 

ခ  န်ည    ည ် အဆင ်မ ောီး 

 ူမ ော်းသည် ၎င််းတုိို့ရနထုိင်ရော ရနို့စဉ်ဘေတ င ်ရဖပောင််း ွဲမှု ကက ျိုရတ ွဲ့ရရသောအခါ ညြှိနိှုင််းဖခင််းအဆင မ် ော်းကို ဖြတ်ရက ောရ်သည်။ 

ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိသူမ ော်းသည် မည်သည ်အခ နိတ် င်မဆို ဤအဆင ်မ ော်းမ  တစ်ခုခုကို ကက ျိုရတ ွဲ့နိုငသ်ည်။ 

ဆ ီးခ  ျိုရ ောဂါရကကောင ် စ တ်ရ ောကရ ောက်ခခင်ီးန င  ်စ တအ်ောီးက ိုယအ်ောီး ခ  ျိုီးခ  ျိုီးက ခခင်ီး  

ဆ ီးခ  ျိုရ ောဂါ စ တ်ရ ောကရ ောက်ခခင်ီး ည် ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိဖခင််းန င ် ပတ်သက်၍ သင်စို်းရိမ်ရသောအခါ၊ စတိ်ြိစ ်းရသောအခါ၊ 

ေမ််းနည််းရသောအခါ၊ ရ ကောက်ရ  ရသောအခါ သိုို့မဟုတ ်ရဒါသထ က်ရသောအခါ ဖြစန်ိုငသ်ည်။ ဆ ီးခ  ျိုရ ောဂါရကကောင  ်

စ တ်အောီးက ိုယ်အောီးခ  ျိုီးခ  ျိုီးက ခခင်ီးတွင်  ူသည် ၎င််းတိိုု့ကို စ မ ရန ်ပင်ပန််း ောပပ ်း ၎င််းကိ ုမသိက ျိို်းကျွန်ဖပျိုရန ်စတင်ဖပျို ုပ် ောသည်။ 

သင်ရဖြရ င််းကိငု်တ ယ်ရမည ် ဤအရဖခအရနမ ော်းန င  ်သွဲ  န်စမ ော်းတ င ်အော်းမ ိ ုအော်းမရဖြစ်ဖခင််း၊ စို်းရမိ်ဖခင််း၊ ပူပန်ရ ကောင ် ကဖခင််းန င  ်

သင ်ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါကို စ မ ရန ်ဆနဒမရ ိရတော ဖခင််းတိိုု့ ပါေင်သည်။  

ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ကောင ် စတိ်ရသောကရရောက်ဖခင််းန င ် စိတ်အော်းကိုယ်အော်း ခ  ျို်းခ  ျို်းက ဖခင််းအတ က် ကုသမှုတ င် ရည်မ န််းခ နိည်ြှိခ က် 

ရဆ ်းရန ်း မ််းညွှနမ်ှု၊ မိသော်းစ၏ုအော်းရပ်းရထောက်ခ မှု၊ ပ ုမ နရ်  က င ်ခန််း သိုို့မဟုတ် သင ်ပ မု န ်ုပ်ငန််းစဉ်မ ော်းကိ ု

ရဖပောင််း ွဲဖခင််းတိိုု့ပါေင်သည်။ အရကောင််းဆ ု်းအဖပည ်စ ုဆ ု်းဖြစရ်န ်မရမျှော် င ပ်ါန င ။် အနည််းငယ် အော်းထုတ်ကကိျို်းပမ််းမှု ျှင်ပင ်မ နက်န်သည်။ 

စ တ်အောီးငယ်ခခငီ်း 

စတိ်ခ စော်းခ က်ကင််းမွဲ ဖခင််းသည် ရနို့စဉ်ဘေမ  အရတ ်းမ ော်း၊ ခ စော်းခ က်မ ော်းန င ်  ုပ်ရဆောင်နိုငစ် မ််းမ ော်းကုိ ထိခိုကရ်စသည ် ဖပင််းထန်ရသော 

က န််းမောရရ်းအရဖခအရနတစခ်ုဖြစ်သည်။ ၎င််းသည် ဘေတ င်  က်ရ ျှော  ိုစိတန် င  ်ခို်းကိ်ုးရောကင််းမွဲ သည ် ခ စော်းမှုမ ျိို်းကွဲ သိုို့ ခ စော်းရနုိင်သည်။ 

စတိ်အော်းငယ်ဖခင််းသည် ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိသူမ ော်းတ င် ပိုမိုရတ ွဲ့ရသည်။ သင်သည် စတိ်အော်းငယ်ရနသည်ဟုထင် ျှင် သင ်ပ  ပို်းသူန င  ်

စကော်းရဖပောပါ။ 

ခငင်ီးဆ ိုခခင်ီး ရဒါ ထွကခ်ခင်ီး ည  ခခင်ီး စ တ်အောီးငယ်ခခင်ီး လက်ခ ခခင်ီး 

ဒါမ ျိို်း ငါ  မ ော 

မဖြစ်နုိင်ဘူ်း။  

ဒါကဘော ိုို့ဖြစ်ရနရတော

 ွဲ။ ဘယ်သူက 

ရေြန်အဖပစတ်ငတ်ော ွဲ

။ 

ဒါရတ အော်း  ်ုး 

ငါ_______ 

ရပ ောကသ် ော်းရအောင် ု

ပ်မယ်။  

ငါဒါကိမု ုပ်နိုငဘ်ူ်း။ 

ငါဒါကိမု ုပ်ခ ငဘ်ူ်း။ 

ငါအဆင်ရဖပတယ်။ ငါက 

ကိယု ်ဘောသောကိုယ် 

ဂရုစိုကရ်န ်အဆင်သင ်ပွဲ။ 
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စ တ်ြ စ ီးမှု 

သင ်ခနဓာကုိယ်သည် ရဟေ်ာမုန််းမ ော်း ွှတ်ဖခင််းဖြင ် စတိ်ြိစ ်းမှုကုိ တ ိုု့ဖပန်သည်။ ဤရဟော်မုန််းမ ော်းသည် သင ရ်သ ်း၌ရ ိရသော 

သ ကော်းဓောတပ်မောဏကို တိ်ုးရစနုိင်သည်။ မည်သည အ်ရောက သင ်ကို စတိ်ြိစ ်းနုိင်သည်ကို သိရ ိဖခင််းက အကူအည ဖြစ်ရစပါသည်။ သင ် 

စတိ်ြိစ ်းဖခင််းကိ ုအဖပည ်အေ မြယ်ထတု်နုိင်ပါ။ သင က်ိ ုမည်သည ်အရောက စတိ်ြိစ ်းမှုစတင်ရစပပ ်း ၎င််းကုိ မည်သိုို့ကိငု်တ ယ်ရဖြရ င််းရမည်ကိ ု

သ ိျှင ်သင ်ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါကို စ မ ရန ်ပိုမိုအရဖခအရနရကောင််းသည်။  

စ တ်ြ စ ီးမှုက ို က ိုငတ်ွယ်ရခြ  ငီ်းခခင်ီး 

• ခြစရ်စ ည ် အရကကောငီ်း င်ီးက ို ရြော်ထိုတပ်ါ။ မည်သည ်အရောက သင ်ကုိစိတြ်စိ ်းသ ွဲဆုိတောကုိ အတိအက ရြော်ထုတရ်န်

ကကိျို်းစော်းပါ။

• င ်က ို စ တ်ြ စ ီးရစ ည ်အ ောမ ောီးက ို ရလ ော ခ ပါ။ သင ကုိ် စတိ်ြိစ ်းရစသည ်အရောမ ော်းမ  တစ်ခုခုကို ရဖပောင််း ွဲနုိင်ပါသ ော်း။

အရရ်းကက ်းဆ ု်းအရောမ ော်းကုိ အောရ ုစိုက်ပါ။  ိအုပ်ပါက အကူအည ရတောင််းပါ။

• တစ်ကက မ်လ င ်တစ်မ  ျိုီး ော လိုပ်ပါ။

• င်န စ ်က် ည ်အ ောမ ောီးက ို ခပျိုလိုပ် န် အခ  နယူ်ပါ။ စတိ်ရပ ော်ရွှေငမ်ှုန င ် စတိ်အပန််းရဖြမှုအတ က် အခ နိရ်ပ်းပါ။

သင်န စသ်က်သည ်အရောမ ော်းကုိ ဖပျို ုပ်သည ်အခ နိသ်ည် တုိရတောင််း ျှင်ပင် အကူအည ဖြစန်ိုငသ်ည်။

o ေါသနာမ ော်း

o တရော်းထုိငဖ်ခင််း သိုို့မဟုတ် အသက်ဖပင််းဖပင််းရှုဖခင််း

o ရနို့စဉ်မ တတ်မ််းရရ်းဖခင််း

o စောြတ်ဖခင််း

o ရယ်ရမောဖခင််း

o ရရခ ျိို်းဖခင််း

o သ ခ င််းနာ်းရထောင်ဖခင််း

o သူငယ်ခ င််းမ ော်း သိုို့မဟုတ် မိသော်းစနု င  ်အခ နိဖ်ြျိုန််းဖခင််း

o ရ ရကောင််းရ သနို့်ရဖခင််း

o ဉောဏ်စမ််းရဟဠိမ ော်း ဖပျို ုပ်ဖခင််း

o ဥယ ောဉ်စုိက်ပ ျိို်းဖခင််း

o ညိှ နိှုင််း ုပ်ရဆောင်ရရသော  ုပ်ငန််းမ ော်း ုပ်ဖခင််း

• င ်ခနဓာက ိုယ်က ို လှုပ်  ောီးပါ။ ခနဓာကိယ်ု ှုပ်ရ ော်းမှုသည် သင ်စိတပ်ိုင််းဆုိင်ရောက န််းမောရရ်းအတ က် ည််း ရကောင််းသည်။

o ကခုန်ဖခင််း

o ရယောဂ

o ရတောင်တက်ဖခင််း

o စက်ဘ ်းစ ်းဖခင််း

o မ််းရ ျှောက်ဖခင််း

o ရဖပ်းဖခင််း

• အရထောက်အပ   ယူပါ။ သင ်မိသော်းစု၊ သူငယ်ခ င််းမ ော်း၊ သင ်က န််းမောရရ်းေန်ရဆောင်မှုအသင််း၊ ပ  ပို်းရပ်းသည ်အြ ွဲွဲ့မ ော်း၊

အမိ်န ်းနာ်းခ င််းမ ော်း၊ သိုို့မဟုတ ်တ ွဲြက်အ ုပ်သမော်းမ ော်းကုိ အရထောက်အပ  အဖြစ် အသ ု်းဖပျိုပါ။ ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိသည ်

အဖခော်းသူမ ော်းန င်  စကော်းရဖပောဖခင််းသည် အကူအည ဖြစ်နုိင်သည်။

• င ်က ိုယ် င ်ည ောတောပါ။

• င ်ရအောင်ခမင်မှုက ို ခ  ီးက  ီးဂိုဏ်ခပျိုပါ။
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ဖပဿနာရဖြရ င််းဖခင််း 

သင ်ဘေအတ က် ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ကောင ် ထိခိကု်ရစသည ် ရနရောမ ော်းစ ောရ ိသည်။ ကကိျိုတင်စ စဉ်ဖခင််းသည ်မတူည သည ်အရဖခအရနမ ော်းတ င် 

သင ်ကိုဖပင်ဆင်ပပ ်းသော်းဖြစ်ရန် ကူည နုိင်သည်။ 

ဆ ီးခ  ျိုရ ောဂါခြင  ်ကောီးရမောငီ်းန င်ခခငီ်းန င  ်ခ  ီး ွောီးခခင်ီး 

ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါကို ဂရုစိုကဖ်ခင််းသည် သင ်အိမ်မ ောရ ရိနခ နိထ်က် ခရ ်းသ ော်းခ နိတ် င် က ွဲဖပော်းသည်။ ခရ ်းသ ော်းရသောအခါ ကကိျိုတင်စ စဉ်ရန် 

အရရ်းကက ်းသည်။ 

• ပစစည်ီးမ ောီးပါ    ည်။ သင ်ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါပစစည််းမ ော်းအော်း  ်ုး(ရဆ်းေါ်းမ ော်း၊ ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကို

ရစောင ် ကည ်စစရ်ဆ်းစက်၊ သရရစောမ ော်း၊ အစရ ိသဖြင ်)ကုိ သင်န င အ်တူထော်းပါ။ ၎င််းတုိို့ကုိ သင ်ခရ ်းရဆောင်အတိ်တ င ်မထည ်ဘွဲ

သင ် က်ဆ ွဲအိတ်တ င် ထော်းပါ။ အပိုပစစည််းမ ော်းကို ထုပ်ပို်းပါ။

• င ရ် ွီး၌   ရ ော  ကကောီးဓောတ်ပမောဏက ို စစ်ရဆီးပါ။ ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏ နမိ ်ရန ျှင ်၎င််းကုိ

ခ က်ခ င််းကုသပါ။

• ရ စောမ ောီးန င ် ဂလူီးက ိုို့စရ်ဆီးခပောီးမ ောီး  ယ်ရဆောင်ပါ။

• ရ ဓောတ်ခပည ်ဝရအောင်ရနပါ။

• င ်ရခခရထောက်မ ောီးက ို အရညောင်ီးဆနို့ပ်ါ။ ရသ ်းစ ်းဖခင််းကိ ုတိ်ုးတက်ရကောင််းမ န ်ောရစရန် သင ရ်ဖခရထောက်မ ော်းကို

အရညောင််းဆနို့်ရန် အရရ်းကက ်းသည်။

• အခ  နက်ွောခခောီးမှုမ ောီးက ို  တ ခပျိုပါ။ သတ်မ တ်ထော်းသည ်အခ နိတ် င် ရဆ်းရသောကရ်န ် ိအုပ်ပါက

အရကောင််းဆ ု်းနည််း မ််းအတ က ်အခ နိရ်ဖပောင််း ွဲမှုမ တဆင  ်အ ုပ် ုပ်ရန် သင ်ပ  ပို်းသူန င ်အတ ူစ မ ပါ။

• ရဆီးကို မှုန င ်ဆ ိုင်ရ ော  က်ရ ခ ကတခ်ပောီးက ို ယူရဆောင်ပါ။

လိုပင်န်ီးခွင်န င  ်ဆ ီးခ  ျိုရ ောဂါ 

သင ်မနရ်နဂ ောန င ် တ ွဲြက်အ ုပ်သမော်းမ ော်းကုိ သင ်တ င်ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိရ ကောင််း ရဖပောဖပရန ်အရရ်းကက ်းသည်။ ဤသိုို့ရဖပောဆိုဖခင််းက ၎င််းတုိို့ကုိ 

နာ်း ည်သရဘောရပါက်ရစမည်ဖြစသ်ည်- 

• ပ  ပို်းသူန င ်ဖပသခ နိအ်တ က ်သင ်အခ နိဇ်္ယော်းန င ် ညြှိနုိင်သည်။

• သင ်တောေန်ခ နိတ်စ်ခု  ု်း အနာ်းယူရန ်သိုို့မဟုတ ်အစောစော်းရန်  ိအုပ်နုိင်သည်။

• အင်ဆူ င်ကိ ုသင်ကိယ်ုတိုငထ်ို်းဖခင််း သိုို့မဟုတ ်ရဆ်းရသောက်ဖခင််းမ ော်းရ ိနုိင်သည်။

• အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနဖြစ် ော ျှင် သူတိုို့ သင ်ကို ဘယ် ုိကူည နုိင်မ ွဲ။

အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနဖြစ် ောခွဲ  ျှင် ဆက်သ ယန်ိုင်ရနအ်တ က ်အရရ်းရပေါ်အဆက်အသ ယ်ကုိ သင ်အ ုပ်ရ င်အော်း ရပ်းထော်းသင ်သည်။ 

ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါကို အရမရိကန်မသန်မစ မ််းသူမ ော်းအက်ဉပရဒအရ အကောအက ယ်ရပ်းထော်းသည်။ ထိိုု့ရ ကောင  ်သင ်ကို ပု်ငန််းခ င်တ င ်

ခ ွဲဖခော်းဆက်ဆ ခ ရနိုငဖ်ခင််းမရ ိဟု ဆို ိပုါသည်။ ရနာက်ထပ်အခ က်အ က်မ ော်းအတ က် အရမရိကန်မသနမ်စ မ််းသူမ ော်း 

အက်ဉပရဒေက်ဘ်ဆုိဒ် (www.ada.gov) တ င ် ကည ်ပါ။  

http://www.ada.gov/
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ရဆီးကို မှုန င ဆ် ိုင်ရ ော  ကရ် ခ ကဒ်ခပောီး (ID) 

ရဆ်းကုသမှုန င ်ဆုိင်ရသော ID သည် သင်မရဖပောနုိင်ရတော သည ်အခ နိတ် င် သင ်အစော်း ထုတ်ရြော်ရဖပောဆုိသည ်အရောဖြစ်သည်။ သင ်တ င ်

ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါရ ိ ျှင် ရဆ်းကုသမှုန င ်ဆိုငရ်သော ID ကုိ သင်န င အ်တူထော်းရ ိဖခင််းသည် မ နက်န်ရသောစိတ်ကူ်းဖြစသ်ည်။ 

သင်တစ်စ ုတစခ်ုဖြစပ်ါက ၎င််းမ တဆင  ်သင ်တ င ်ရဆ်းကသုမှုန င ်ဆုိင်ရသော အရဖခအရနတစ်ခုရ ရိ ကောင််း  ူမ ော်းကိ ုသိရစနုိင်သည်။  

 က်ရကောက်မ ော်း သိုို့မဟုတ် ဆ ွဲကကိျို်းမ ော်းတ င် သင ်အရဖခအရနန င ် အဖခော်းအရရ်းရပေါ်အရဖခရန အခ ကအ် က်ကုိ ထ င််းထုထော်းနုိင်သည်။ 

၎င််းသည် ပိုမိုဖမနဆ်န်ရကောင််းမ န်သည ် ကုသမှုကိ ုရရ ိရစသည်။  

ရဆ်းကုသမှုန င ်ဆုိင်ရသော ID ကုိ သင်န င ်အတူယူရဆောင်ဖခင််းဖြင ် သင်ဘယ်ရနရောကိမုဆို ရရောက်ရ ိသည်ဖြစရ်စ ရဆ်းေန်ထမ််းမ ော်းန င  ်

အရရ်းရပေါ်ကုသမှုရပ်းသူမ ော်းကို ရရ ိရစနုိင်သည်။ အထူ်းသဖြင ် သင်တစရ်ယောက်တည််း ခရ ်းသ ော်း ျှင ်၎င််းသည် အရရ်းကက ်းသည်။ 

အစ တအ်ပ ိုင်ီးမ ောီးက ို အတတူကွထောီး   ခခင်ီး 

သင ရ်သ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကိ ုထိန််းခ ျိုပ်ဖခင််းသည် စနိရ်ခေါ်ဖခင််းတစခ်ု ဖြစန်ိုင်သည်။ ဖပဿနာတစ်ခု သိုို့မဟုတ ်

မရမျှော် င ထ်ော်းသည ်ရဖပောင််း ွဲမှုန င ်ကက ျိုရတ ွဲ့ ျှင် ဘောဖြစန်ိုငမ် ွဲဆုိတောကုိ ကကိျို်းစော်းရဖြရ င််းပါ။ သင်အခ ုဒါကိဘုယ် ုိ ရဖြရ င််းညြှိနိှုင််းမ ွဲ 

သိုို့မဟုတ ်ရနာက်တစ်ကကိမ်ဘယ် ုိ ကောက ယ်မ ွဲဆိုတော သင်ကိယ်ုသင ်ရမ်းပါ။ ဤရမ်းခ န််းမ ော်းကုိ ရမ်းပါ- 

• ခပဿနာကဘောလဲ။

• ဤအ ောက ို ဘောကခြစ်ရစတောလဲ။

• ၎င်ီးန င ်ပတ် က်ပပ ီး အခိုငါဘောလိုပ်န ိုငလ်ဲ။

• ရခြ  ငီ်းနည်ီးနဲို့ အဆင်ရခပလောီး။

• ဒါမ  ျိုီးထပ်မခြစ်ရအောင် ဘယ်လ ိုကောကွယ်န ိုင်မလ။ဲ

သင်ဖြတ်ရက ောရ်သည ် ဖပဿနာအသစ်တစ်ခုစ သည် ရနာက်အရောမ ော်းအတ က် ဖပင်ဆင်ရန ်သင ်ကိုကညူ နိုငသ်ည်။ သင ်ဘေတ င ်

သင ်ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါစ မ မှုအတ က် သင ်ကိုပ  ပို်းနိုငမ်ည ်  ူမ ော်းကိရု ောရြ ရန ်အရရ်းကက ်းသည်။ 

ဆ ်းခ ျိိုရရောဂါန င ပ်တ်သက်သည ်အရ ကောင််းအရောမ ော်းကိ ုရ   ောပပ ်း သင ်ကိုနာ်း ည်ရပ်းနိုငသ်ည ် သင်ခ စရ်သူမ ော်းကုိကူည ပါ။ 

သူတိုို့ပိုသိ ျှင် သတူိိုု့သည် ပိုမိ ုအရထောက်အကူဖြစ်နုိင်သည်။ 
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 င ် ညမ် န်ီးခ က်က ို   ခခင်ီး 

ရည်မ န််းခ က်တစ်ခုခ င််းကိ ုထော်းရန် သင ်ပ  ပို်းသူကိုရဖပောပါ။ 

စမ်ီး ပ်မှု  တ်မ တ်ခ ကအ်ပ ိုင်ီးအခခောီး ကျွန်ိုပ်၏န ပါတ်မ ောီး 

ရ ွီး၌   ရ ော  ကကောီးဓောတပ်မောဏ- 

• A1c (3-6  တုိင််း)

• အစောမစော်းခင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏ

• အစောစော်းပပ ်းရနာက် ရသ ်း၌ရ ိရသော

သ ကော်းဓောတပ်မောဏ (2 နာရ )

• အပိ်ရောေင်ခ နိ ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏ

7% ထက်နည််းရသော 

80-130 မ   ဂရမ/်dL

180 မ   ဂရမ်/dL ထက်နည််းရသော 

110-150 မ   ဂရမ်/dL

ရ ွီးြ အောီး (ဖပသမှုတိုင််း) 140/90 mmHg ထက်နည််းရသော 

က ိုလက်စထရ ောန င ် ခနဓာက ိုယ်ဆဲလ်မ ောီးအတွင်ီး 

အဆ ၏ဇ ဝဓောတိုခြစစ်ဉ် ယ ိုယွငီ်းမှု (န စစ်ဉ်) 

• LDL (“မရကောင််းရသော” ကိ ုက်စရရော)

• HDL (“ရကောင််းရသော” ကိ ုက်စထရရော)

• သဘောေအဆ 

70 မ   ဂရမ်/dL ထက်နည််းရသော 

40 မ   ဂရမ်/dL ရက ော်  န ်ျှင် (မ) 

50 မ   ဂရမ်/dL ရက ော်  န ်ျှင် 

(အမ ျိို်းသမ ်း) 

150 မ   ဂရမ်/dL ထက်နည််းရသော 

ဆ ီး (န စစ်ဉ်) 

• ဆ ်း၌

အယ် ဗ်  မင်ပရိုတင််းဓောတ်အနည််းငယ်မျှသော

ပါေင်ဖခင််း။

30 မ   ဂရမ် ထက်နည််းရသော 

အရလီးခ  န်န င ် BMI (ဖပသမှုတိုင််း) 

• ခနဓာကိယ်ု၏အဆ ပမောဏ(BMI) သည်

သင ်အရပ်အရမောင််းန င  ်ိကု်သည ်

သင က်ိယ်ုအရ ်းခ နိအ်ရပေါ်အရဖခခ သည ်

ခနဓာကိယ်ုအဆ ၏ တုိင််းတောမှုဖြစ်ပပ ်း

 ူကက ်းအမ ော်းစနု င  ်သက်ဆိုငသ်ည်။ 

BMI- 18.5 – 24.9 

(Asian BMI- 18.5 – 22.9) 
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က န်ီးမောရ ီး စစ်ရဆီးမှု ရြောခ်ပခ က ် ကျွန်ိုပ်၏ 

ရနာက်ဆ ိုီးစစ်ရဆီးမှု 

ရခခြဝါီးစစရ်ဆီးမှုအခပည ်အစ ို (န စစ်ဉ)် အရရဖပော်း၊ ကက က်သော်း၊ အရတ ွဲ့အထိန င ် 

ရသ ်း  ည ်ပတ်မှုအကွဲဖြတ်ဖခင််း။ 

မ က်လ ိုီးက ယ်လောခခင်ီးအတွက် စစ်ရဆီးမှု 

  ိုို့မဟိုတ် Optimap (န စစ်ဉ်) 

မ က်စကိ ယ် ောဖခင််းသည် သူငယ်အိမ်ကိ ုပိုမိုက ယ ်ောပပ ်း 

အ င််းမ ော်းကိ ုပိုမို က်ခ ရစနိုငရ်စကော သင ပ်  ပို်းသူမ  

မ က်စအိဖမင် ွှော ခ ျိိုွဲ့ယ င််းမှုရရောဂါ၊ မ က်စအိတ င််း 

တိမ်စ ွဲဖခင််း၊ ရရတိမ်ဖြစဖ်ခင််းတိိုု့ကိ ု ကည ်ရန် 

သင ်မ က်  ု်း၏အရနာက်ကုိ ပိုမိုဖမင်နိုငရ်အောင ်ဖပပါ။ 

Optimap သည် မ က်စအိဖမင် ွှော ခ ျိိုွဲ့ယ င််းမှုရရောဂါ၊ 

မ က်စအိတ င််း တိမ်စ ွဲဖခင််း၊ ရရတိမ်ဖြစဖ်ခင််းတုိို့ကုိ ရ ောရြ ရန ်

သင ်မ က်  ု်း၏အရနာက်ကုိ ဓောတ်မ နရ်ိုက်ယူမည်။ 

 ွောီးန င ဆ် ိုငရ် ော စစ်ရဆီးမှု (6   – န စ)် 
သ ော်းအထူ်းကုန င  ်ပ ုမ နစ်စ်ရဆ်းဖခင််း 

 င ်က န်ီးမောရ ီးအတွက ်ရထောက်ခ ခ က ်

သင ်က န််းမောရရ်းအတ က် ရပ်တည်ရနန် င  ်တောေနခ် ဖခင််းသည် အရရ်းကက ်းသည်။ ၎င််းက သင ်ပ  ပို်းသူန င  ်တစ်န စ်  ု်း ဖပသရမည်ဟ ု

ဆို ိုသည်။ သင်ဘောကိ ုုပ်ရနတယ် ဘောကိမု ုပ်ဘူ်းဆုိတောန င ်ပတ်သက်၍ ရို်းသော်းစ ောရဖပောပါ။ ဖပသမှုအ ကော်း 

သင်ရမ်း ုိသည ်ရမ်းခ န််းမ ော်းကိ ုသိုို့မဟုတ ်သင ်ရနာက်တစ်ကကိမ်ဖပသမှုတ င် ရဆ ်းရန ်း ိသုည ် အရ ကောင််းအရောမ ော်းကိ ုခ ရရ်းထော်းပါ။ 

အသင ဖ်ြစရ်နရစရန် ရသခ ောရအောင်ဖပျို ုပ်ပါ။ သငန် င အ်တူ ယူရဆောင်သ ော်းသင ်သည်မ ော်းမ ော- 

• ရမ်းခ န််းမ ော်းန င  ်အရ ကောင််းအရောမ ော်းစောရင််း

• သင ်ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏကိတုိငု််းတောစက် သိုို့မဟုတ် ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏဇ္ယော်း

• သင်ရသောကရ်နသည ် ရဆ်းေါ်းမ ော်းစောရင််း

သင ်ပ  ပို်းသူန င ် ရဆ ်းရန ်းရန်  ိုအပ်နိုငသ်ည ် ဖြစန်ိုငရ်သောအရ ကောင််းအရောမ ော်းမ ော_ 

• ရသ ်း၌ရ ိရသော သ ကော်းဓောတပ်မောဏအဆင မ် ော်း

• A1c ရ ဒ်မ ော်း

• အစော်းအစော စ စဉ်ဖခင််း

• သင ်ကိုယ်အရ ်းခ နိက်ိ ုရဖပောင််း ွဲဖခင််း

• ကိယ်ုခနဓာ ှုပ်ရ ော်းဖခင််း

• ရဆ်း ိပ်ဖြတ်ဖခင််း

• သင ်ရဆ်းေါ်းမ ော်းန င ပ်တ်သက်သည ် စို်းရမိ်မှုမ ော်း သိုို့မဟုတ ်ရဘ်းထ က်ဆို်းက ျိို်းမ ော်း

• သင က်ိယ်ုသင် ဂရုစိုကမ်ှုတ င် ခက်ခွဲရစသည ်အရ ကောင််းအရောတစခ်ုခု (ရဆ်းေါ်းမ ော်း၊ ရဆ်းေါ်းစရိတမ် ော်း၊ ခ စော်းခ က်မ ော်း၊

အစရ ိသဖြင )်

ဖပသမှုတစ်ခုစ တိငု််းတ င်  ုပ်စရောရ ိသည ်အရောအမ ော်းဆ ု်းကိ ု ုပ်ရဆောင်ရန်မ ော အရရ်းကက ်းဆ ု်းဖြစသ်ည်။ အရ ကောင််းအရောမ ော်းန င ပ်တ်သက်၍ 

သင ်ပ  ပို်းသူန င ် ရဖပောရန ်အရရ်းကက ်းသည်။ မထ ကခ် ောခင ်အစ အစဉ်မ ော်းကိ ုနာ်း ည်ရအောင် ရသခ ောဖပျို ုပပ်ါ။ 
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မ  ဖငမ််းစရောမ ော်း 

အခ ကအ်လကဆ် ိုင် ောဝက်ဘ်ဆ ိုဒ်မ ောီး 
American Diabetes Association (ADA)  

http://www.diabetes.org  

Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF)  

http://www.jdrf.org  

Joslin Diabetes Center  

http://www.joslin.org  

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

http://www.cdc.gov/diabetes/home  

Americans with Disabilities Act  

https://www.eeoc.gov/laws/types/diabetes.cfm  

ဆ ီးခ  ျိုရ ောဂါမဂဂဇင်ီးမ ောီးန င ် ဝက်ဘ်ဆ ိုဒ်မ ောီး (ဤအရ ကောင််းအရောမ ော်းမ အခ ျိိုွဲ့သည် အခရ က်းရင ရပ်း၍ အသင််းေင်ရန ်ိအုပ်နုိင်သည်) 

Diabetes Forecast  

http:www.diabetesforecast.org 

(800) 806-7801 to subscribe

Diabetes Self-Management

http://www.diabetesselfmanagement.com

(800) 234-0923 to subscribe

On Track Diabetes

https://www.ontrackdiabetes.com

Diabetes Health

https://www.diabeteshealth.com

အောဟော ဝကဘ််ဆ ိုဒ်မ ောီး 
Academy of Nutrition and Dietetics  

http://www.eatright.org  

USDA Choose My Plate  

http://www.choosemyplate.gov 72 စိစစ်တည််းဖြတ်သည ်ရက်စ ွဲ 01/2020

မ တ်ခ က်မ ော်း- 
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