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ဆီးခ ျိုရ ောဂါဆိုတော ဘောလဲ။
ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိ

ျှင် ခနဓာကိယ
ု ်သည် စမ််းအင်အတက် ဂ

တဖြည််းဖြည််းမ ော်း

ူ်းကိုို့စ(် သ ကော်း)ကို မသု်းနိုငပ
် ါ။ ရသ်းအတင််း သ ကော်းပမောဏ

ောရသောအခါ ၎င််းကို ရသ်း၌ပါရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏမ ော်းရနဖခင််း သိုို့မဟုတ်

ရသ်းထွဲသ ကော်းဓောတ်မ ော်းရနဖခင််းဟုရခေါ်သည်။ ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါသည် ရောသက်ပန်က န််းမောရရ်း အရဖခအရနတစ်ခုဖြစ်ပပ်း ကုသ၍မရနိုင်ပါ။
သိုို့ရောတင် ၎င််းကို ထိန််းခ ျိုပ်နိုင်သည်။
ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါတင် အမ ျိုိ ်းအစော်းမ ော်းစောရသ
ိ ည် •

ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါအစ

•

ကိုယ်ေန်ရဆောင်ခ န
ိ ် ဆ်းခ ျိုိ ရဖိ ခင််း

•

ဆ်းခ ျိုိ အမ ျိုိ ်းအစော်း 1

•

ဆ်းခ ျိုိ အမ ျိုိ ်းအစော်း 2

•

ခနဓာကိယ
ု ်၏ ခုခစမ််းအော်း ခ ျိုိ ွဲ့ယင််းမှုရ ကောင် ကိယ
ု ်ပိုင်တစ်ရ ်းနင် ဓောတ်မတည်ဖခင််းရ ကောင်ဖြစ်ရသော

ူကက်းဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါ (LADA)

ဆီးခ ျိုရ ောဂါ ောရြွခခင်ီး
ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါကို စမ််းသပ်စစ်ရဆ်းရန် နည််း

မ််းမ ော်းစောရိပါသည် -

•

ဟမိုဂလိုဘင် A1C စစ်ရဆီးမှု - ရသ်း၌ပါရိရသော သ ကော်းဓောတ်အဆင်အော်း ု်း၏ ပ မ််းမျှအရဖခအရနကို 2-3

တင် ဖပသည်။

•

အစောီး မစောီးဘဲ ဂလူီးကိုို့စ် စစ်ရဆီးမှု - မည်သည် အစော်းအစော သိုို့မဟုတ် ရသောက်စရော မစော်းသု်းဘွဲ 8 နာရ သိုို့မဟုတ်
၎င််းပို ကောပပ်းရနာက် ရသ်း၌ပါရိရသော သ ကော်းဓောတ်အဆငက
် ဖို ပသည်။

•

အလ ဉ်ီး

င်

လိုခပျိုလိုပ်ရ

ော ဂလူီးကိုို့စ် စစ်ရဆီးမှု - ရနို့တစ်ရနို့၏ မည်သည်အခ န
ိ တ
် င်မဆို ဖပျို

•

2-နာ ကကော ပါီးစပ်မတဆငခ် ပျိုလိုပ်

ည် ဂလူီးကိုို့စခ
် နိုင် ည်ကို စစ်ရဆီးမှု (OGTT) - 75 ဂရမ် ဂ

ုပ်နိုင်သည်။
ူ်းကိုို့စရ
် သောက်သု်းပပ်းရနာက်

နစ်နာရတင် ရသ်း၌ပါရိရသော သ ကော်းဓောတ်အဆငက
် ို ဖပသည်။

ရဆီးစစ်တမ်ီး

ဆီးခ ျိုရ ောဂါ

ဆီးခ ျိုရ ောဂါအစ
ဆီးခ ျိုရ ောဂါမ ပါ

A1C
6.5% သိုို့မဟုတ်

အစောီးမစောီးဘဲ ရ ောင်ကကဉ်၍
စစ်ရဆီးမှု
126 မ

ဂရမ်/ dL

သိုို့မဟုတ် ပိုဖမင်ရသော

5.7%-6.4%

100-125 မ

နည််းရသော

ဂရမ်/ dL

ထက်နည််းရသော
100 မ

င်

လိုခြစ်ရ

စစ်ရဆီးမှု

ပိုဖမငရ
် သော

5.7% ထက်

အလ ဉ်ီး

ဂရမ်/ dL
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200 မ

ဂရမ်/ dL

သိုို့မဟုတ် ပိုဖမင်ရသော
140-199 မ

ဂရမ်/ dL

ထက်နည််းရသော
140 မ

ဂရမ်/ dL

ော

OGTT
200 မ

ဂရမ်/ dL

သိုို့မဟုတ် ပိုဖမင်ရသော
140-199 မ

ဂရမ်/ dL

ထက်နည််းရသော
140 မ

ဂရမ်/ dL

ခနဓာကိုယ်မ စွမီး် အင်အ

ိုီးခပျိုပို

သင်စော်းသု်းရသောအခါ သင်၏ခနဓာကိယ
ု ်သည် အစောအမ ော်းစုကို စမ််းအင်အတက် အသု်းဖပျိုရန် သ ကော်းသိုို့ ခွဲတမ််းခ သည်။ သ ကော်းသည်
ခနဓာကိယ
ု ်တင််း

ည်ပတ်ရနရသောရသ်းအတင််းသိုို့ ေင်ရရောက်ပပ်းရနာက် အင်ဆူ

တခါ်းကိြ
ု ငသ
် ည် ရသောတစ်ရခ ောင််းကွဲသိုို့ ကျွနပ
်ု ်တိုို့၏ခနဓာကိုယ်ရိ ဆွဲ
ဆွဲ

်မ ော်းပင်သော်း

ျှင် သ ကော်းသည် ခနဓာကိယ
ု ်မ ဆွဲ

အင်ဆူ

င်သည် ၎င််း

ုပ်သင်သည်နည််း

မ််းအတိင
ု ််း အ

ော်းနိုငသ
် ည်။ သ ကော်းသည် ဆွဲ

ျှင် ပန်ကရိယသည် အင်ဆူ
ုပ်မ

ွှတ်ရစသည်။ အင်ဆူ

င်သည်

်မ ော်းကိုြင်သည် ရဟော်မုန််းဓောတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

်မ ော်းအတင််းသိုို့ ရရွဲ့

၎င််းကို စမ််းအင်အတက် အသု်းဖပျိုနိုင်သည်။ ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိ

င်ကို ပန်ကရိယမ ထုတ်

င်

ုရ

်ထွဲသိုို့ရရောက်သော်းရသောအခါ

ောက်စော မဖပျို

ုပ်နိုင်ပါ သိုို့မဟုတ်

ုပ်နိုင်ပါ။ ၎င််းသည် ရသ်းထွဲ၌ သ ကော်းမ ော်းကို ရိရနရစပပ်း ရသ်း၌ပါရိရသော

သ ကော်းဓောတ်ပမောဏအဆငမ
် ော်းကို တိ်းု ဖမင်ရစသည်။
အင်ဆူလင်

ည် ဆွဲ

်တခါ်းကို ြင်သည်။ ၎င််းသည် ရ

ွီး၌ပါ ရ ော

ကကောီးဓောတ်ပမောဏကို စမ််းအင်အတက်အသု်းဖပျိုမည် ဆွဲ

်ရိရောသိုို့

ေင်ရရောက်ရစသည်။
ဆဲလ်
အင်ဆူလင်

ရ

ွီး၌ပါ ရ ော
ကကောီးဓောတ်

ဆီးခ ျိုရ ောဂါအစ
ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါအစတင် ရသ်း၌ပါရိရသော သ ကော်းဓောတ်အဆငထ
် က် ပိုဖမငသ
် ည်ကုိ ရြော်ဖပရသော်
ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါအစသည် ဆ်းခ ျိုိ အမ ျိုိ ်းအစော်း 2 ကက်းထော်း

ည််း ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရ

ောက် မဖမငပ
် ါ။

ောဖခင််း အနတရောယ်ကုိ တိ်းု ပော်းရစသည်။ က န််းမောစောရနထိုင်စော်းရသောက်ဖခင််းသည်

ဆ်းခ ျိုိ အမ ျိုိ ်းအစော်း 2 ကို ကောကယ်ရန် သိုို့မဟုတ် ရနာငရ
် န်းရအောင် ကူညနိုငသ
် ည်။
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ဆီးခ ျိုအမ ျိုီးအစောီး 1
ဆ်းခ ျိုိ အမ ျိုိ ်းအစော်း 1 သည် ပန်ကရိယ၏ တိက သည် ဆွဲ

်မ ော်းကို ကိယ
ု ်ခအော်းစနစ်မ တိုကခ
် ိုက်ဖခင််းရ ကောင် ကိုယ်ခအော်းစနစ် ပုမမန် ဖြစ်ဖခင််း

ဖြစ်သည်။ ဤအရောမ ော်းသည် အင်ဆူ င်ကို ဖပျို ပ
ု သ
် ည်ဆွဲ
မဖပျို ပ
ု ်နိုင်ရတောပါ။ အင်ဆူ

်မ ော်း ဖြစ်သည်။ ဤဆွဲ

မ
် ော်း ပ က်စ်းသော်း ျှင် ၎င််းတိသ
ုို့ ည် အင်ဆူ

င်ကို

င်မရိ ျှင် သ ကော်းသည် ခနဓာကိုယ်တင််း ည်ပတ်ရနရသော ရသ်းထွဲတင် ရေပခ
ု ွဲသည်။ ဆ်းခ ျိုိ အမ ျိုိ ်းအစော်း 1 တင်

ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါအော်း ု်း၏ 5-10% ခနို့ရ
် ောရတွဲ့သည်။

ဆ်းခ ျိုိ အမ ျိုိ ်းအစော်း 1 သည် အ
အင်ဆူ
ဆွဲ

င်မရိပါ။ ရ

န်

င်ဖမန်စော တိ်းု ပော်းနိုငသ
် ည်။ ပါေင်သည် ရရောဂါ

ွီး၌ပါ ရ ော

ကကောီးဓောတ် ည်

သ
် ိုို့မေင်ရရောက်နိုင်ပါ။ ၎င််းကို ပိတ်ရ

ောင်ထော်းသည်။ ၎င််းသည်
ဆဲလ်

ရသ်း၌ပါရိရသော သ ကော်းဓောတ်အဆငက
် ို ဖမငရ
် စသည်။

ရ
•

ဆောရ

ောင်မှုတို်း

•

ရရအ

န်ငတ်ဖခင််း

•

မရည်ရယ်ဘွဲ ကိယ
ု ်အရ

•

အဖပျိုအမူရဖပောင််း

•

ရမောပန််းနမ််းနယ်ဖခင််း

•

ဆ်းခဏခဏသော်းဖခင််း

•

မိသော်းစုရောဇ္ေင်

•

အခ ျိုိ ွဲ့

ွီးတွင်ီး

ကကောီးဓောတ်

ောဖခင််း
်းခ န
ိ က
် ဖခင််း

ွဲဖခင််းမ ော်း

ဆ်းခ ျိုိ အမ ျိုိ ်းအစော်း 1 ကို အသက် 30 မတိုင်ခင် ရတွဲ့ရရ
ဆ်းခ ျိုိ အမ ျိုိ ်းအစော်း 1 ကက်းထော်း

ကခဏောမ ော်းမော -

ရိသည်။ ဆ်းခ ျိုိ အမ ျိုိ ်းအစော်း 1 ၏ တိက ရသောအရ ကောင််းတရော်းကို မသိရသ်းပါ။

ောဖခင််းတင် ပါေင်ရသော အနတရောယ်အရ ကောင််းရင််းမ ော်းမော -

ူမ ျိုိ ်းရရ်းအုပ်စမ
ု ော်း - ရကောရက်းဆပ်
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ဆီးခ ျိုအမ ျိုီးအစောီး 2
ဆ်းခ ျိုိ အမ ျိုိ ်းအစော်း 2 သည် အင်ဆူ
အသု်းမဖပျိုနုင
ိ ပ
် ါ(အင်ဆူ

င်ထတ
ု ်

ုပ်သည် ပန်ကရိယ၏ အရဖခအရနတစ်ခုဖြစ်ရသော်

င်ကို ခုခဖခင််း)။ အင်ဆူ

င်သည် သ ကော်းကို အထွဲသိုို့ေင်၍ ဆွဲ

ရသ်း၌ပါရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏအဆင်ကို ဖမငတ
် က်
င်ဖပျို

ုပ်မှုနည််းဖခင််းမ ော်း

င်ကို မန်ကန်စော

်မ ော်းပငရ
် န် ကကိျို်းစော်းသည်။ ဆွဲ

ောရအောင် မြင်ရပ်းပါ။ ၎င််းသည် သင်တင် ရသောရရ
ိ သော်

ရသောအိပ်သည်ပ က်စ်းရနရသောရ ကောင် သင်အထွဲသိုို့မေင်နိုင်သကွဲသိုို့ ဖြစ်သည်။ အခ န
ိ ် ကော
အင်ဆူ

ည််း အင်ဆူ

ည််း စတင်နိုင်သည်(အင်ဆူ

င်ရ

ော

်မ ော်းသည်

ည််း

ျှင် ပန်ကရိယသည်

ောနည််းဖခင််း)။ ဆ်းခ ျိုိ အမ ျိုိ ်းအစော်း 2 တင် ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါအော်း

ု်း၏

90-95% ရတွဲ့ရသ
ိ ည်။
အင်ဆူလင်

ည် ဆွဲ

ရကောင််းစောမပင်ပါ။ ရ
ဆွဲ

်ကိုြင်ရန် ကကိျို်းစော်းသည်။ ဆွဲ
ွီး၌ပါ ရ ော

်သည်

ကကောီးဓောတ် အမ ော်းစုသည်

်အတင််းသိုို့ မေင်နိုင်ပါ။ ၎င််းသည် ရသ်း၌ပါရိရသော

ဆဲလ်

သ ကော်းဓောတ်အဆငက
် ို ဖမငရ
် စသည်။
အင်ဆူလင်

ရ

ွီး၌ပါ ရ ော

ကကောီးဓောတ်

ဆ်းခ ျိုိ အမ ျိုိ ်းအစော်း 2 တင်ပါေင်ရသော ရရောဂါ
•

ဆောရ

ောင်မှုတို်း

•

ရရအ

န်ငတ်ဖခင််း

•

ဆ်းခဏခဏသော်းဖခင််း

•

အဖမင်ရေေါ်းဖခင််း

•

မ ကောခဏရရောဂါကူ်းစက်မှုမ ော်း

•

ရမောပန််းနမ််းနယ်ဖခင််း

ဆ်းခ ျိုိ အမ ျိုိ ်းအစော်း 2 ကက်းထော်း

ကခဏောမ ော်းမော -

ောဖခင််း

•

အရရဖပော်း ရဖခောက်ရသွဲ့ယော်းယဖခင််း

•

ိင်ပိုင််းဆိုင်ရော အခက်အခွဲမ ော်း

•

ဖပတ်ရဒဏ်ရောနင် ပန််းပွဲဒဏ်ရောမ ော်း ရပ ောက်ကင််းရန်
ရနာင်ရန်းဖခင််း
က်မ ော်း သိုို့မဟုတ် ရဖခရထောက်မ ော်း ထဖု ခင််း သိုို့မဟုတ်

•

တဆစ်ဆစ် ခစော်းရဖခင််း
ောရန် ပါေင်သည် အနတရောယ်အရ ကောင််းရင််းမ ော်းမော -

•

အသက် 45 သိုို့မဟုတ် ထိို့ုထက် အသက်ကက်းသူမ ော်း

•

သဘောေအဆမ ော်းဖခင််း

•

အေ

•

သော်းအိမ်ရရအိတ်တည်ဖခင််း ရရောဂါ

•

မိသော်းစုရောဇ္ေင် (မိဘ၊ ရမောင်နမအရင််း၊ သိုို့မဟုတ်

•

အရရဖပော်းမည််းက ျိုွဲ့

န်သူမ ော်း

ကရ

်း)

ကခဏော (PCOS)

ောဖခင််း (မည််းဖခင််း၊

ည်ပင််းသိုို့မဟုတ် ဂ ျိုိ င််းမ ော်းတစ်ေိုက်ရိ

•

ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါအစ၏ မတ်တမ််း

•

ကိယ
ု ်ေန်ရဆောင်စဉ် ဆ်းခ ျိုိ ဖြစ်ဖခင််း

အရရဖပော်းထူ
•

အခ ျိုိ ွဲ့ရသော

ောဖခင််း)
ူမ ျိုိ ်းစုနင်ဆိုင်ရသော - အောြရိကန်-အရမရိကန်၊

(ကိယ
ု ်ေန်ရဆောင်ခ န
ိ ် ဆ်းခ ျိုိ ရဖိ ခင််း)

အောရ-အရမရိကန်၊

•

ကိယ
ု ်

ရတောင်အရမရိကတိုက်သော်း၊

•

န

•

ရသ်းြိအော်း ဖမငမ
် ော်းဖခင််း

•

HDL ကို

က်

ပ
ှု ်ရော်းမှုနည််းဖခင််း သိုို့မဟုတ် မရိဖခင််း

်းု ရရောဂါ

က်တင်အရမရိကရခေါ်

အရမရိကန်ရဒသခတိုင််းရင််းသော်း၊ သိမ
ုို့ ဟုတ်
ပစိြိတ်ကျွန််းသော်း

က်စထရရောဓောတ်နည််းဖခင််း
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ခနဓာကိုယ်၏ ခိုခစွမ်ီးအောီး ခ ျိုျို့ယင
ွ ီး် မှုရကကောင် ကယ
ို ပ
် င
ို တ
် စ်ရ ီးနင် ဓောတ်မတည်ခခင်ီးရကကောငခ် ြစ်ရ

ော လူကကီးဆီးခ ျိုရ ောဂါ

(LADA)
LADA တင် ဆ်းခ ျိုိ အမ ျိုိ ်းအစော်း 1 နင် အမ ျိုိ ်းအစော်း 2 နစ်ခုစ
1.5 ဟု

ု်း၏

ကခဏောမ ော်းရိသည်။ ၎င််းကို ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါအမ ျိုိ ်းအစော်း

ည််းရခေါ်သည်။ ၎င််းသည် ကိယ
ု ်ခအော်းစနစ် ခ ျိုိ ွဲ့ယင််းမှုရ ကောင် ဖြစ်သည် ဆ်းခ ျိုိ မ ော်း (အမ ျိုိ ်းအစော်း 1) ၏

ရန်းရစသည်။ LADA ရိရသော

ူမ ော်းတင် အင်ဆူ

င်ခုခမှုရိရသော်

ုပ်ရဆောင်မှုပုစကို

ည််း အဆငမ
် ော်းသည် ဆ်းခ ျိုိ အမ ျိုိ ်းအစော်း 2 ထက်နည််းသည်။ LADA

ကို ဆ်းခ ျိုိ အမ ျိုိ ်းအစော်း 2 မတ်တမ််း ရိမထော်းသည် အသက် 25 နစ်နင် အထက်တစ်ဦ်းတစ်ရယောက်ခ င််းစတင် ပုမန်အော်းဖြင်
ရတွဲ့ရန
ိ ုင
ိ သ
် ည်။ ကနဦ်းကုသမှုတင် ရသောက်ရဆ်းမ ော်း ပါေင်နုင
ိ သ
် ည်။ အခ န
ိ ် ကော
သ ကော်းဓောတ်အဆငမ
် ော်းကိုစမရန် အင်ဆူ

င်နငက
် ုသမှုကုိ

အ
ို ပ်သည်။
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ော

ျှင် ရသ်း၌ပါရိသည်

က န််းမောရရ်းနင် ညညတ်စောစော်းရသောက်ဖခင််း
ရကောင််းမန်စော စော်းရသောက်ဖခင််းသည် သင်ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါကို စမရန်အတက် အရရ်းကက်းသည် တန်ဆောပ
အစော်းအစောသည် က န််းမောသည် ကိယ
ု ်အရ

ောဖြစ်သည်။ မန်ကန်ညမျှသည်

်းခ န
ိ က
် ို ထိန််းသိမ််းရန်နင် ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို ထိန််းသိမ််းရန်

ကူညနိုငသ
် ည်။ စမ််းအင်နင်အတူ သင်ခနဓာကိုယ်ကုိ ရထောက်ပသည် အစော်းအစောကို အဓိကအောဟောရဓောတ် သု်းမ ျိုိ ်းဖြငဖ် ပျို
ကစဓောတ်၊ အသော်းဓောတ်နင် အဆ ဤအောဟောရတစ်ခုစသည် သင်ခနဓာကိုယ်တင် ကဖွဲ ပော်းစော
ကစဓောတ် (Carbs)

အ

ုပ်ရဆောင်သည်။

ည် -

•

သင်ခနဓာကိုယ်၏ စမ််းအင်အဓိကရင််းဖမစ် ဖြစ်ဖခင််း။

•

စမ််းအင်အတက် သင်ခနဓာကိုယ်ဆွဲ ်တင် အသု်းဖပျိုသည် ဂ

•

ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို ဖမြှင်တင်ဖခင််း။

ောီးဓောတ်

်းူ ကိစ
ုို့ ်(သ ကော်းဓောတ်)ကို ရေပခ
ု ဖွဲ ခင််း။

ည် -

•

သင်ခနဓာကိုယ်တင် ကကက်သော်းကွဲသိုို့ တစ်ရ ်းဖပျိုဖပင်ရန်နင် တည်ရဆောက်ရန် အသု်းဖပျိုဖခင််း။

•

အရဖခောက်

•

ရသ်း၌ပါရိသည် သ ကော်းဓောတ်ပမောဏအဆင်တင် အနည််းငယ်သော သက်ရရောက်ဖခင််း။

အဆ

ုပ်ထော်းသည် -

မ််းထော်းသည်ပွဲမ ော်းကွဲသိုို့ အခ ျိုိ ွဲ့အစော်းအစောမ ော်းတင် အသော်းဓောတ်နင် ကစဓောတ် နစ်မ ျိုိ ်းစ

်းု ပါေင်ဖခင််း။

ည် •

ဗတောမင် E နင် K ကွဲသိုို့ အခ ျိုိ ွဲ့အောဟောရဓောတ်မ ော်းကို သင်ခနဓာကိုယ်မ စုပ်ယရ
ူ န် ကူညရပ်းဖခင််း

•

သင်ခနဓာကိုယ်ကုိ ပူရန်းရအောင်နင် သင်ခနဓာကိုယ်အဂဂါကို ကောကယ်ရော၌ ကူညရပ်းဖခင််း။

•

ရသ်း၌ပါရိသည် သ ကော်းဓောတ်ပမောဏအဆင်တင် အနည််းငယ်သော သက်ရရောက်ဖခင််း။

ကစဓောတ်ရ တွက်ခခင်ီး
ကစဓောတ်သည် ရသ်း၌ပါရိသည် သ ကော်းဓောတ်ပမောဏအဆငတ
် င် အမ ော်းဆု်းသက်ရရောက်သည် အောဟောရတစ်ခုဖြစ်သည်အတက်
ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိသူမ ော်းသည် ကစဓောတ်ကို မ ကောခဏ ရရတက်သည်။ ကစဓောတ်သည် ရသ်း၌ပါရိသည် သ ကော်းဓောတ်ပမောဏအဆငက
် ို
ဖမြှင်တင်ရသော်

ည််း ၎င််းတိို့ုကုိ မရရောင် ကဉ်သငပ
် ါ။ ၎င််းတိို့ုသည် သင်ခနဓာကိုယ်ကုိ အောဟောရဓောတ်နင် စမ််းအင် ပပို်းရပ်းသည်။

အခ ျိုိ ွဲ့ကစဓောတ်ပါသည် အစော်းအစောမ ော်းသည် အဖခော်းရသောအရောမ ော်းထက် ပို၍အောဟောရဖြစ်သည်။ သင်စော်းသု်းရနသည် အမ ျိုိ ်းအစော်းကို
ပဓောနမထော်းဘွဲ ကစဓောတ်ကိုစော်းသု်း

ျှင် သင်၏ ရသ်း၌ပါရိသည် သ ကော်းဓောတ်ပမောဏအဆငသ
် ည် တိ်းု

သင်အောဟောရရဗဒပညောရင်သည် သင်ကုယ
ိ ်ပိုင်အစော်းအစော အစအစဉ်ဇ္ယော်းတစ်ခုနင် ကူည
အဓက ကစဓောတ်

ိုီးမ ျိုီး

•

အခ ျိုိ ဓောတ်

•

ကစဓောတ်

•

အမျှင်

ကစဓောတ်ပါဝင်

ောသည်။

ိမ်မည်။

ည် -

ည် အစောီးအစောမ ောီးမော -

•

အရစအဆန်

•

ပွဲအမ ျိုိ ်းမ ျိုိ ်းနင် ပွဲနကရ

•

ကစဓောတ်ပါရသော ဟင််းသ်းဟင််းရက်မ ော်း

်း
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•

အသ်းမ ော်းနင် အသ်းရြ ော်ရည်

•

နိုို့နင် ဒိန်ခ ဉ်

•

သ ကော်း

ု်းမ ော်းနင် ခ ျိုိ ရသောရသောက်စရောမ ော်း

ကစဓောတ်ရ တွက် န် အညွှန်ီးြတ်ခခင်ီး
သင်စော်းသု်းသည် ကစဓောတ်ပမောဏကို နာ်း

ည်ရန် အောဟောရအခ က်အ

က်အညွှန်း် ကို ကည်ရန်အရရ်းကက်းသည်။

သု်းရဆောင်သည်ပမောဏ၊ ကစဓောတ်အရရအတက်စုစုရပါင််း၊ အတိုင််းအခ ငန
် ငစ
် ော်းရသော အမျှင်၊ နင် သ ကော်းဓောတ်ကို အောရုစုက
ိ ပ
် ါ။

ိုီးရဆောင်မှုပမောဏ
အညွှန််းရိ
အောဟောရဓောတ်အခ က်အ က်သည်
ထိပ်တင် သု်းရဆောင်သည်ပမောဏ

အတင
ို ်ီးအခ ငန
် ငစ
် ောီးရ

စောရင််းဖပျိုစုထော်းဖခင််းကို အရဖခခသည်။
ထည်စရောဘူ်းတင် တစ်ခုထက်ပိုသည်

ကစဓောတ်အမ ျိုိ ်းအစော်းတစ်ခုဖြစ်သည်။

သု်းရဆောင်စရော ရိနိုငသ
် ည်။

၎င််းတင် အညွှန််းတင်

သု်းရဆောင်မှုပမောဏကို နစ်ဆ
စော်းသ်းု
နစ်ဆဖြစ်

ျှင် အောဟောရဓောတ်

စောရင််းဖပျိုစုထော်းသည်

ည််း

ကစဓောတ်အရရအတက် စုစုရပါင််း၏

ိမ်မည်။

ပမောဏ ပါေင်သည်။ အမျှင်သည်

သု်းရဆောင်သည်ပမောဏကို သိဖခင််းသည်

အစော်းရခ ြ က်ဖခင််းက န််းမောရရ်းနင်

သင်အစော်းအစော အစအစဉ်ဇ္ယော်းကို

ရသ်း၌ပါရိသည်

အရဖခခပပ်း သင်မည်မျှစော်းနိုငသ
် ည်ကို

သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို

ဆု်းဖြတ်ရောတင်
အရထောက်အကူဖပျိုပါ

ော အမ င်

အမျှင်သည်

ထိန််းခ ျိုပ်ဖခင််းပါေင်သည် မ ော်းစောရသော

ိမ်မည်။

က န််းမောရရ်းအက ျိုိ ်းရက ်းဇ္ူ်းမ ော်းနင်
ဆက်နယ်သည်။ ဂ ျိုနင်

ုပရ
် သော၊

ပွဲအမ ျိုိ ်းမ ျိုိ ်း၊ သစ်သ်းမ ော်း၊ နင်
ဟင််းသ်းဟင််းရက်မ ော်းကို တစ်ရနို့

ျှင်

အမျှင်ဓောတ် 20-35 ဂရမ်

ကစဓောတ် အရ အတွက်စိုစိုရပါင်ီး

ရည်ရယ်သည်။

၎င််းသည် တစ်ကကိမ်စော်းသု်းသည်
ကစဓောတ်အရရအတက်
စုစုရပါင််းဖြစ်သည်။

အခ ျိုဓောတ်မ ောီး

ကစဓောတ်အရရအတက်

သ ကော်းသည်

စုစုရပါင််းတင် ရသ်း၌ပါရိသည်

ကစဓောတ်အမ ျိုိ ်းအစော်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။

သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို

၎င််းတင် အညွှန််းတင်

ဖမြှင်တင်သည် ကစဓောတ်မ ော်း၊

စောရင််းဖပျိုစုထော်းသည်

အတိင
ု ််းအခ ငန
် ငစ
် ော်းရသော

ကစဓောတ်အရရအတက် စုစုရပါင််း၏

အမျှင်ဓောတ်မ ော်း၊

ပမောဏ ပါေင်သည်။

အခ ျိုိ ဓောတ်ပါေင်သည်။

သ ကော်းဓောတ်အရရအတက်

သငအ
် ောဟောရပညောရင်သည်

စုစုရပါင််းတင် ထုတ်

ပ
ု စ
် ဉ်

အခ ျိုိ ထညဖ် ခင််း(သ ကော်းမ ော်းရပါင််းထည်

သငအ
် တက် မန်ကန်သည်

ဖခင််း)ကွဲသိုို့ အစော်းအစောမ ော်းတင်

ကစဓောတ်အရရအတက်ကုိ

နဂိပ
ု ါရိသည် သ ကော်းဓောတ်ပါ

စစဉ်ရပ်းနိုငသ
် ည်။

ပါေင်သည်။ သဘောေအခ ျိုိ ဓောတ်ကုိ
သစ်သ်းနင် နာ်းနိုို့ကွဲသိုို့
အောဟောရရိသည် အစော်းအစောမ ော်းတင်
ရတွဲ့ရသည်။ အခ ျိုိ ရပါင််းထည်ဖခင််းကို
ခ ျိုိ ခ ဉ်နင် အဖခော်းအခ ျိုိ မ ော်းကွဲသိုို့
အောဟောရဓောတ်နည််းသည်
အစော်းအစောမ ော်းတင် ရတွဲ့ရသည်။
သ ကော်းမ ော်းရပါင််းထည်ဖခင််းကို
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အကနို့်အသတ်ထော်းပါ။

ရနာက်ထပ် ကစဓောတ်ရ တွက် ည် က ယောမ ောီး
အောဟောရဓောတ်အညွှန််းကို ြတ်ဖခင််းအဖပင် အစော်းအစောမ ော်းတင် ပါေင်သည် ကစဓောတ်အရရအတက် စုစုရပါင််းကို တက်ရပ်းသည်
ကိရယ
ိ ောမ ော်းရိသည်။
စမတ်ြိုနီး် တွင် ထည်

ွင်ီးနိုင်ရ

ော အက်ပ်မ ောီး (အခမဲ)

•

CalorieKing (iOS သော

ျှင်)

•

ControlMyWeight (iOS သော

•

MyFitnessPal

•

Lose It!

•

mySugr (ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါ ရောရြစက်)

ျှင)်

ဝက်ဘ်ဆဒ
ို ်
•

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 ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါအသင််းအြွဲွဲ့မ တတိယအကကိမ်ရဖမောက်ထုတရ
် ေမှု The Complete Guide to Carb Counting

ကျွန်ိုပ်တင
ွ ် ကစဓောတ်မည်မ လအ
ို ပ်
ကစဓောတ်ပမောဏသည်
အရပ်အရမောင််း၊ ကိယ
ု ်အရ

လဲ။

ူတစ်ရယောက်နင် တစ်ရယောက်တင် မန်ကန်သည် ဖခော်းနာမှုမ ော်း ရိသည်။ ၎င််းသည် အသက်အရယ်၊
်းခ န
ိ ၊်

ိင်အမ ျိုိ ်းအစော်း၊

ှုပ်ရော်းမှုအဆင်နင် ကိယ
ု ်ပိုင်ကကိျိုက်နစ်သက်မှု အရပေါ်မူတည်သည်။

သင်အောဟောရပညောရင်သည် သင်အတက် သင်ရတော်သည် ပမောဏ မည်မျှရိ

ွဲဆို

ွဲဆိုတောကို ရဖပောဖပနိင
ု ်သည်။

အစောီးအစောနင် အဆောရခပစောီးစ ော အခ န်ဇယောီး
တစ်ခ န
ိ တ
် ည််း မ ော်းမ ော်းစော်းသု်းရ

သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ကို ထိန်း် ခ ျိုပ်ရန် ခက်ခွဲရ

အဆောရဖပစော်းစရောကို စော်းြိုို့ကကိျို်းစော်းရန် ရအောက်ရြော်ဖပပါ
•

တစ်ရနို့

•

ရနာက်တစ်ကကိမ်တင် အစော်း

•

တစ်ရနို့အခ န
ိ ်အတင််း 4-5 နာရတိုင်း် စော်းပါ။

•

သင် အဆောရဖပစော်းစရောမ ော်းကို စော်းခ င်

•

တစ်ည

ဖြစ်သည်။ ပုမန် အစော်းအစောနင်

မ််းညွှနခ
် က်ကို အသု်းဖပျိုပါ -

်းု ကစဓောတ်မ ော်းကို ဖြနို့်သည်။
န်ဖခင််းကို ဖြစ်ရစသည် အစော်းအစောခ န
ိ ် ရက ော်ဖခင််းကို ရရောင် ကဉ်ပါ။
ျှင် အစော်းအစောမ ော်း ကော်းတင် အဆောရဖပစော်းစရောအရသ်းမ ော်းကို စော်းပါ။

ျှင် 8 နင် 10 နာရအ ကော်း အစောမစော်းမိရအောင်ရနပါ။

11

ောမန်အစောီးအစောမ ောီး၏ ကစဓောတ်မောတကော
အရစအဆန်

ိုီးရဆောင်မှုပမောဏ

ရပါင်မုနို့်အကင််း

အကက်း (4-5

ရပါင်မုနို့် (အဖြ သိုို့မဟုတ် ဂ ျိုဖြင်
ရပါင်မုနို့်

ုပ်ထော်းရသော)

က်မ)

1 ခ ပ်

်းု (ဟမ်ဘောဂါ သိုို့မဟုတ်

1

ကစဓောတ်ဂ မ်မ ောီး
48-67
12-22

်းု (1.5 ရအောင်စ)

18-23

ေက်အူရခ ောင််းညြှပ်ရပါင်မုနို့်)
အရစအနဖြငဖ် ပျို

ုပ်ထော်းရသော နနက်စော စော်းြယ်၊

½ ခက်

13-19

½ ခက်

25-45

¾ ခက်

22-30

¾ ခက်

15-22

½ ခက်

18-23

1 ခု

်းု

22-30

က်မ)

11-15

ခ က်ဖပျိုတထ
် ော်းရသော၊ မခ ျိုိ ရသော
အရစအနဖြငဖ် ပျို

ုပ်ထော်းရသော နနက်စော စော်းြယ်၊

အခမောသစ်သ်းရဖခောက် ပါေင်ရသော နနက်စော စော်းြယ်
အရစအနဖြငဖ် ပျို

ုပ်ထော်းရသော နနက်စော စော်းြယ်၊

အသငစ
် ော်းသု်းနိုင်ရသော၊ ခ ျိုိ ရသော
အရစအနဖြငဖ် ပျို

ုပ်ထော်းရသော နနက်စော စော်းြယ်၊

အသငစ
် ော်းသု်းနိုင်ရသော၊ မခ ျိုိ ရသော
အသော်း၊ ဟင််းသ်းဟင််းရက် သိုို့မဟုတ် အသ်း ပါရသော
အစပ်ဟင််းပွဲ၊ ခ က်ဖပျိုတထ
် ော်း
အဂဂ

ျှင်

ိပ်ရပါင်မုနို့်ေိုင််း

မုနို့်ခ ပ်ေိုင်း် သိုို့မဟုတ် အို်းကင််းနင်ြုတ်ရရသောမုနို့်မ ျိုိ ်း
အတ

ရခါက်ဆွဲရဖခောက်၊ ခ က်ဖပျိုတ်ထော်း

ပွဲတစ်မ ျိုိ ်း၊ ခ က်ဖပျိုတထ
် ော်း
ဆန်၊ ခ က်ဖပျိုတထ
် ော်း
ရပါင်မုနို့်အ

1 (4

ျှင်

ျှင်

37-45

½ ခက်

20

1 ခက်

45

ျှင်

်းု

ရဖပောင််းမှုနို့်ဖြင်

1 ခက်

1
ုပ်ရသော မက်ဆကို ခ ပါတတစ်မ ျိုိ ်း

်းု (1 ရအောင်စ)

ရဖပောင််းြူ်း 2 သိုို့မဟုတ် ဂ ျိုမှုနို့် 1
(6

ပဲအမ ျိုီးမ ျိုီးနင် ပဲနကရလီး

13-15
18-22

က်မ)

ိုီးရဆောင်မှုပမောဏ

ကစဓောတ်ဂ မ်မ ောီး

ခရမ််းခ ဉ်သ်းနင် ရပါင််းထော်းရသော စည်သတ်ပွဲ

½ ခက်

25-30

ပွဲအမ ျိုိ ်းမ ျိုိ ်း၊ ခ က်ဖပျိုတထ
် ော်း

½ ခက်

13-18

½ ခက်

18-21

½ ခက်

15-20

ျှင် (ပွဲကတတပါ၊ မက်ပွဲ၊

အစရိသဖြင်)
ပွဲနကရ

်း သိုို့မဟုတ် ပွဲေါကရ

ပွဲနပ်၊ စည်သတ်ထော်း

်း၊ ခ က်ဖပျိုတထ
် ော်း

ျှင်

ျှင်

12

ကစဓောတ်ပါရ ော ဟင်ီး ီးဟင်ီး ွကမ
် ောီး

ိုီးရဆောင်မှုပမောဏ

ကစဓောတ်ဂ မ်မ ောီး

ရဖပောင််းြူ်း

1 ခက်

28-32

ပွဲကက်း

½ ခက်

15-20

1 ခက်

15-20

½ ခက်

11-13

ဟင််းသ်းဟင််းရက်မ ော်းရရောထော်း

ျှင်

ပွဲရစ
အော

ူ်း၊ ြုတ်ထော်း

ျှင် (အခ ျိုိ သိုို့မဟုတ် အဖြ )

အော

ူ်း၊ ရဖခမထော်း

ျှင်

1 ခု

ရောသ သ်းန (ေက်သစ်ခ သ်း၊ ရရွှေြရသ
ု ်း၊ အစရိသဖြင်)

အ

ီးနင် အ

်းု ၊ 4

15-20

ခ က်ဖပျိုတထ
် ော်းရသော 1 ခက်

18

ိုီးရဆောင်မှုပမောဏ

ပန််းသ်း
ျှင်

တရုတ်ဆ်းသ်း၊

တ်ဆတ်

ျှင်
အ

15

½ ခက်

12

ယ်အ

ယ်အ

တ် (2 ရအောင်စ)

6

တ်/ အကက်း (7 ရအောင်စ)

30

ဘယ်ရသ်းမ ော်း (စရတော်ဘယ်ရသ်းမ ော်း၊
ဘ

ကစဓောတ်ဂ မ်မ ောီး

အရသ်း (4 ရအောင်စ)
အ

ငက်ရပ ောသ်း

30-36

½ ခက်

ီးရြ ော် ည်

ပန််းသ်းနစ်၊ မခ ျိုိ

က်မ (6 ရအောင်စ)

1 ခက်

11-20

½ ခက်

18-20

1 ခက်

18-24

ူ်းဘယ်ရသ်းမ ော်း၊ အစရိသဖြင်)

သစ်သ်းစည်သတ်ဘူ်း၊ သ ကော်းရည်ရပါ

ျှင်

ခ ယ်ရသ်းမ ော်း (အခ ျိုိ )
စန်ပ

သ်းမ ော်း

အ

ယ်အ

တ်/ အကက်း

5-10

(0.3-0.5 ရအောင်စ)
သစ်သ်းရဖခောက်မ ော်း(စပ စ်သ်းရဖခောက်မ ော်း၊

¼ ခက်

28-32

အနရရောင်ဘယ်ရသ်းမ ော်း၊ အစရိသဖြင်)
ရရောက်ခါ်းသ်း

½အ

ယ်အ

စပ စ်သ်းမ ော်း

တ်အသ်း

13

½ ခက်

13-15

½ ခက်

11-16

အရသ်း/အ ယ်အ တ် (2.5 ရအောင်စ)

10-11

သရက်သ်း

½ ခက်

13

ြရွဲသ်း (သခော်းရမွှ်းသ်း၊ ြရွဲသ်း၊ အစရိသဖြင်)

1 ခက်

11-16

အသ်းရြ ော်ရည် (ပန််းသ်း၊ ကမဗ

ောသ်း၊ စပ စ်သ်း)

ကေ

ကမဗ

ောသ်း

မက်မန််းသ်း သိုို့မဟုတ် နက်တောရိန််းအမည်ရိ

အရသ်း/ အ

ယ်အ

တ် (5 ရအောင်စ)

11-15

အရသ်း/ အ

ယ်အ

တ် (5 ရအောင်စ)

12-16

အရသ်း/ အ

ယ်အ

တ် (6 ရအောင်စ)

18-25

မက်မန်တစ်မ ျိုိ ်း
သစ်ရတော်သ်း
နာနတ်သ်း

1 ခက်

ဆ်းသ်း
မက်မန််းနင်ဆင်ရသော ဆ်းသ်း၊ ရဖခောက်ရန
ိရမ္ော်သ်း

အရသ်း/ အ
ျှင်

3-4 အ
အ

13

ယ်အ
ယ်အ

ယ်အ

တ် (3 ရအောင်စ)
တ် (1 ရအောင်စ)

တ် (4 ရအောင်စ)

20
7-10
17
13

ရ စောမ ောီး
အော

ိုီးရဆောင်မှုပမောဏ

ူ်းရခ ောင််းရ ကော် (အော

10-15 ခ ပ် (1 ရအောင်စ)

14-19

3-5 ခ ပ် (0.5 ရအောင်စ)

10-12

ဘစကပ်ပကကပ်၊ Goldfish ကွဲသိုို့ အရသ်း

1 ရအောင်စ

18-21

အခမောသ်းရဖခောက်ပါေင်ရသော စော်းြယ်အရခ ောင််း

1 ရခ ောင််း

15-26

3 ခက်

14-20

17 (3/4 ရအောင်စ)

17

ရဖပောင််းမှုနို့်ဖြင်

ူ်း သိုို့မဟုတ်

ကစဓောတ်ဂ မ်မ ောီး

ုပ်ရသော မက်ဆကို ခ ပါတတစ်မ ျိုိ ်း)

ဘစကတ်ပကကပ်၊ ငန်ရသော သရရစော

ရဖပောင််းြူ်းရပါက်ရပါက်
မုနို့်ကကိျို်း

ိမ်၊ အရသ်းစော်း

နိုို့နင် ဒန်ခ ဉ်
နိုို့ (မ

ိုီးရဆောင်မှုပမောဏ

ိုင်၊ 1%၊ 2%၊ သိုို့မဟုတ် အဖပည်)

မက်မန်ရစနင် အခမောရစ နာ်းနိုို့မ ော်း၊ မခ ျိုိ
မက်မန်ရစနင် အခမောရစ နာ်းနိုို့မ ော်း၊ ခ ျိုိ
ပွဲနုို့ိ၊ မခ ျိုိ
ပွဲနုို့ိ၊ ခ ျိုိ

1 ခက်

12

1 ခက်

1-2

1 ခက်

11-20

1 ခက်

4-8

1 ခက်

10-25

6 ရအောင်စ

6-8

6 ရအောင်စ

14-28

ျှင်
ျှင်

ျှင်
ျှင်

ဒိန်ခ ဉ် သိုို့မဟုတ် ဂရိဒိန်ခ ဉ်၊ သ်းသနို့်ဖြစ်
ဒိန်ခ ဉ် သိုို့မဟုတ် ဂရိဒိနခ
် ဉ်၊ ခ ျိုိ

ကကောီးလိုီးမ ောီးနင် ခ ျိုရ

ျှင်

ျှင်

ောရ ောက်စ ောမ ောီး

ခ ျိုိ ဆိမ်အကိတ်မုနို့်ကရ

်း သိုို့မဟုတ် ကိတ်မုနို့်၊

သ ကော်း

ျှင်

ခ ျိုိ ခ ဉ်၊ မော

ွှောထည်ထော်း

ိုီးရဆောင်မှုပမောဏ
2-စတုရန််း

ျှင်

က်မ အပိင
ု ််းအစ
3 ပိုင်း်

ခ ျိုိ ခ ဉ်ရခ ောင််း၊ ရခ ောက

က်၊ သရရစောအရယ်အစော်း

~2

ကတ်က်း

ကစဓောတ်ဂ မ်မ ောီး

က်မ

1 ကက်းရသော သိုို့မဟုတ်

ကစဓောတ်ဂ မ်မ ောီး
23-29
15
13
11-15

2 ရသ်းငယ်ရသော
ရကော်ြခရင်မော (အရသောထညထ
် ော်းရသောအရည်)

1 စော်းပွဲတင်ဇ္န််း

ဒို်းနတ်

3-4

ဒိန်ခွဲ

က်မ

6-7
21-33

½ ခက်

17-35

½ ခက်

19

½ ခက်

14-19

ယို သိုို့မဟုတ် ဂ ယ်

1 စော်းပွဲတင်ဇ္န််း

14-15

သ ကော်း (အညိျို သိုို့မဟုတ် အဖြ )၊ ပ ော်းရည်

1 စော်းပွဲတင်ဇ္န််း

13-17

သ ကော်းရည်၊ က ွဲ

2 စော်းပွဲတင်ဇ္န််း

13

2 စော်းပွဲတင်ဇ္န််း

26-30

ဂ ယ်

တင်၊ ပုမန်

ရရခွဲမုနို့်

ျှင်

သ ကော်းရည်၊ ပုမန်

14

ရပါင်ီးစပ် အစောီးအစောမ ောီး

ိုီးရဆောင်မှုပမောဏ

အောရအစော်းအစောမ ော်း၊ ထမင််းမပါ

ကစဓောတ်ဂ မ်မ ောီး

1 ခက်

11-20

က်မအရည်

38-51

ဟင််းပွဲအကက်း သိုို့မဟုတ် ဟင််းပွဲအပူ

1 ခက်

30-35

အစပ်၊ အသော်းနင် ပွဲအမ ျိုိ ်းမ ျိုိ ်းဖြင်

1 ခက်

28

ဟမ်ဘောဂါ၊ အဖမန်ဖပင် အစော်းအစော

အရသ်း

28-31

မက်ဆကန်အသော်း

ိပ်၊ ခွဲထော်း

ျှင်

7

ဂ ျိုမုနို့်ညက်အဖပော်းတင် အသော်း၊ ခရမ််းခ ဉ် အစရိသည်တိုို့ကို
အဆောသတ်ထော်းရသောစော်းြယ်၊ ခွဲထော်း
အတ

ရခါက်ဆွဲ သိုို့မဟုတ် အော

ပဇ္ော၊ အ

ယ်စော်း (12

ပဇ္ော၊ ပုမန်အ

ယ်အ

4

က်မအော်းဖြင် 3

က်မ

26 မ 36

ျှင်

ူ်းသုတ်

က်မ) ရပါင်မုနို့်အကောသော်းအပါ်း
တ် သိုို့မဟုတ်

1/ 2 ခက်

19 မ 28

1 ခ ပ် (ပဇ္ော၏ 1/8)

15-17

1 ခ ပ် (ပဇ္ော၏ 1/8)

25-28

1 ခ ပ် (ပဇ္ော၏ 1/8)

40-45

ရပါင်မုနို့်အကောသော်းအထူ
ပဇ္ော၊ ရ ကော်ထော်းရသော ဟင််းပွဲအ

တ်စော်း
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ှုပ်ရော်းမှုဖပျို

ုပ်ဖခင််း

လှုပ် ောီးမှုခပျိုလပ
ို ်ခခင်ီး၏ အက ျိုီးရက ီးဇူီးမ ောီး
ှုပ်ရော်းမှုဖပျို

ုပ်ဖခင််းသည် ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါစမမှုတင် အရရ်းကက်းရသောအပိုင််းဖြစ်သည်။

သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို အစဉ်

ုိက် ထိန််းသိမ််းရန်နင် က န််းမောရသော ကိယ
ု ်ခနဓာအရ

ဆီးခ ျိုရ ောဂါထန်ီးခ ျိုပ်ခခင်ီးကို တိုီးတက်ရစ

ှုပ်ရော်းမှုဖပျို

ုပ်ဖခင််းသည် သင်ရသ်း၌ရိရသော

်းခ န
ိ က
် ို ဖပျိုဖပင်ရန် ကူညနိုင်သည်။

ည် လှုပ် ောီးမှုမ ောီးမော -

•

ကိယ
ု ်အရ

်းခ န
ိ ်က ရစရန် အရထောက်အကူဖပျိုဖခင််း

•

သင်အင်ဆူ

•

ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်အဆင်ကို က ရစဖခင််း

င်ကို ပိုမိုရကောင််းမန်စော အ

လှုပ် ောီးမှု၏ အခခောီးအက ျိုီးရက ီးဇူီးမ ောီးတွင် ပါဝင်

ုပ်

ပ
ု ်ရန် ကူညဖခင််း

ည်မ ောီးမော -

•

စိတ်ြိစ်းမှုနင် စိတ်ဓောတ်က ဖခင််းကို စမဖခင််း

•

န

•

ရကောင််းမန်ရသော ကို

•

မရကောင််းရသော ကို

•

ရသ်းြိအော်း ရ

•

က န််းမောကကခိင
ု ်ရသော အရို်းမ ော်း တည်ရဆောက်ဖခင််း

•

ခနဓာကိယ
ု ်အဆမ ော်း ရ

•

ကကက်သော်းမ ော်းတိ်းု

်းု ရရောဂါ၏အနတရောယ်မ ရ

ျှောက ရစဖခင််း

က်စထရရောဓောတ်အဆငက
် ုိ ဖမြှငတ
် င်ဖခင််း
က်စထရရောနင် သဘောေအဆကိရ
ု

ျှောက ရစဖခင််း

ောက ရစဖခင််း
ျှောက ဖခင််း

ောဖခင််း

ကယ
ို လ
် က်လပ
ှု ် ောီးမှု အမ ျိုီးအစောီးမ ောီး
မတူညရသောရ

က င်ခန််းအမ ျိုိ ်းအစော်းမ ော်းမော- ရအရို်းဗစ်၊ ကိယ
ု ်ခအော်းနင် ကိယ
ု ်ခနဓာရပ ောရဖပောင််းမှု ရ

ှုပ်ရော်းမှုအမ ျိုိ ်းအစော်းအော်း

က င်ခန််းဖြစ်သည်။

ု်းသည် သင်အတက် ရကောင််းမန်ပါသည်။ သင်ရပ ော်ရွှေင်ပပ်း သင်အတက် အရကောင််းဆု်းဖြစ်သည်

ှုပ်ရော်းမှုတစ်ခုကုရ
ိ ောရန် အရရ်းကက်းသည်။

ရအရိုီးဗစ်လှုပ် ောီးမှု သင်န

•

ကယ
ို ်ခအောီး ရလက င်မှု -

ု်းခုန်နှုန်း် ကို တက်ရစသည်။

စက်ဘ်းစ်းဖခင််း
ျှောက်ဖခင််း

ကကခိုင်ရအောင် တည်ရဆောက်သည်။

•

ဒိုက်ထို်းဖခင််း

•

မ််းရ

•

အိပ်ထမတင်

•

ရရကူ်းဖခင််း

•

ထိင
ု ထ
်

•

ရဖပ်းဖခင််း

•

ရရွဲ့သိုို့ဆတ်ခနွဲ

•

ဥယ ောဉ်

•

ေိတ်မဖခင််း

•

ကခုန်ဖခင််း

•

ကိယ
ု ်ခအော်း(ဆွဲဆနို့်ဖခင််း)ကကိျို်းမ ော်း

•

နင််းရ

ုပ်ငန််း

ကယ
ို ်ခနဓာရပ ောရခပောင်ီးမှုရလက ငမ
် ှု -

ုပ်ဖခင််း

ပ
ု ဖ် ခင််း

ျှောစ်းဖခင််း
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မ််းဖခင််း

သင်ရရွဲ့

•

ရယောဂ

•

အရ ကောရ

•

Pilates

•

Tai Chi

ော်းနိုငရ
် န် ကူညသည်။

ျှောဖခင််း

ကယ
ို လ
် က်လပ
ှု ် ောီးမှုအဆငမ
် ောီး
ရ

က င်ခန််းတစ်မ ျိုိ ်းတည််း၏ ဖပင််းဖပမှုအဆငမ
် ော်းသည်

သက်

က်ြ တ်

တ်စော

မ််းရ

ဖပင််းဖပမှုမ ော်းဖြစ်နိုင်သည်။ ရ

တ
ူ ိုင််းအတက် ကဖွဲ ပော်းဖခော်းနာ်းနိုငသ
် ည်။ ဥပမောအော်းဖြင၊် မိနစ် 30 ကော

ျှောက်မှုသည် အခ ျိုိ ွဲ့သူမ ော်းအတက် ဖပင််းဖပမှုနည််းနိုငပ် ပ်း အဖခော်းသူမ ော်းအတက် အော်းမောန်ပါရသော

က င်ခန််း

ုပ်ဖခင််းကို သင်၏ဖပင််းဖပမှုကသ
ို ိရန်

ယ်ကရ
ူ သောနည််း

ဖြစ်သည်။ ဖပင််းဖပမှုအဆင်ကို ဆု်းဖြတ်ရန် ရအောက်ရြော်ဖပပါဇ္ယော်းကို အသု်းဖပျို၍ ရ

ခပင်ီးခပမှုနည်ီးရ ော

အတန်အ

အသက်ရှုရန် ရပါပါ်းဖခင််း
“စကော်းရဖပောရန်

မ််းမော “စကော်းရဖပော၍စမ််းသပ်ဖခင််း”

က င်ခန််း

ုပ်စဉ် စကော်းရဖပောရန် ကကိျို်းစော်းပါ။

ငခ် ပင်ီးခပမှု

အောီးမောန်ပါရ

သိသိသောသော အသက်ရှုရခက်ဖခင််း

ယ်ကသ
ူ ည်”

“စကော်းရဖပောနိုင်ရသော်

ောခပင်ီးခပမှု

အသက်ရှုဖမန်ဖခင််း

ည််း သခ င််းမဆိန
ု ုင
ိ ပ
် ါ”

“စကော်းရဖပောရန် မ

ယ်ကပ
ူ ါ”

လမ်ီးညွှန်ခ က်
မည်သညက
် ုယ
ိ ်

က်

ှုပရ
် ော်းမှုမဆို ရကောင််းရသော်

ရအရိုီးဗစ်လှုပ် ောီးမှု တစ်ပတ်

ည််း ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိသည်

ကူ က်းမ ော်းအတက် ရအောက်ရြော်ဖပပါမ ော်းကို ရည်ရယ်သည် -

ကယ
ို ်ခအောီး ရလက င်မှု -

ျှင် 150 မိနစ်၊

တစ်ပတ်

အတန်အသငဖ် ပင််းဖပမှု

ျှင်

ကယ
ို ်ခနဓာရပ ောရခပောင်ီး

ပိုလပ
ှု ် ောီးပါ၊

မှုရလက ငမ
် ှု -

အထိုင်နည်ီးခခင်ီး -

တစ်ပတ်

2-3 ကကိမ်

ျှင် 2-3 ကကိမ်၊

အသက်ရယ်ကက်းသူမ ော်းအတက်

မိနစ် 30 တိင
ု ်း် ထဖခင််းနင်
ရရွှေွဲ့ဖခင််း

စတင်ခခင်ီး
ရ

က င်ခန််း
င်ပပိုီးရပီး

ုပ်ငန််းမစတင်မ သင်စဉ််းစော်းသင်သည် အရ ကောင််းအရောမ ော်းစောရပ
ိ ါသည်။
ူနင်အတူ စကောီးရခပောခခင်ီး

•

ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိသူမ ော်းသည် အဖခော်းက န််းမောရရ်းစို်းရိမ်မှုမ ော်း

•

သင်အတက် မန်ကန်သည်ရ

ည််း ရိနိုင်သည်။

က င်ခန််း ဟုတ် မဟုတ်ကို သင်၏ပပို်းရပ်းသူနင် စစ်ရဆ်းပါ။

အတောီးအဆီးမ ောီးကို ရြော်ထိုတ်ခခင်ီး
•

ကိယ
ု ်ကိုကိုယ်ရမ်းပါ၊ “ကျွနပ
်ု ်အတက် ရ

က င်ခန််း

•

ထိို့ုရနာက် ကိုယ်ကက
ို ယ
ို ်ရမ်းပါ၊ “၎င််းနငပ
် တ်သက်၍

ုပ်ရန် ဘယ်အရောက ခက်ခွဲရစတော
ုပ်နိုင်သည်အရောမ ော်းမရဘ
ိ ူ်း

။ွဲ ”

ော်း။”

ခြည်ီးခြည်ီးခ င်ီး စတင်ခခင်ီး
•

အခ ျိုိ ွဲ့ကိုယ်

က်

•

တစ်ပတ်

•

သင်တက်နုင
ိ သ
် ရ

ှုပ်ရော်းမှုမ ော်း၏ ပမောဏအနည််းငယ်ပင် ဖပျို

ုပ်ဖခင််းသည် မ

ုပ်ဖခင််းထက်ပိုရကောင််းသည်ဆုတ
ိ ောကို သတိရပါ။

ျှင် 5-10 မိနစ် နင် အကကိမ်ရရအနည််းငယ်ဖြင်စတင်ပပ်း တဖြည််းဖြည််း တိ်းု သော်းပါ။
ောက်

ှုပ်ရော်းဖပျိုမူပါ။

17

အခ န
ိ ်ကော

တစ်ခုအတင််း ရစောင် ကည်စစ်ရဆ်းဖခင််း

ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါမရိခင် သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏသည် သင် မည်သည်အရောကို စော်းသည်၊ ရသောက်သည်ဖြစ်ရစ
သင်အကကိမ်မည်မျှ

ှုပ်ရော်းသည်ဖြစ်ရစ ပုမန်အဆင်သော ရိရနပမွဲဖြစ်သည်။ ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိသည် အခ ျိုိ ွဲ့ရသောသူမ ော်းအတက် အရောမ ော်းသည်

ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏအဆငက
် ို သောမန်ထက် ဖမငတ
် က်ရစနိုင်သည် သိုို့မဟုတ် နိမ်က ရစနိုင်သည်။

ရ

ွီး၌ ရ ော
•

ဂ

ကကောီးဓောတ်ပမောဏကို စစ်ရဆီးခခင်ီး

ူကုမ
ိ တောဟုရခေါ်သည် ရ

ွီး၌ ရ

ော

ကကောီးဓောတ်ပမောဏ တင
ို ်ီးတောရ ီးက ယော ကို အသု်းဖပျို၍ သင်ကုယ
ိ ်ပိုင် ရသ်း၌ရိရသော

သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို စစ်ရဆ်းနိုင်သည်။ ဤတိုင််းတောရရ်းကိရိယောသည် ထိအ
ု ခန
ိ တ
် င် သင်ရသ်း၌
သ ကော်းပမောဏမည်မျှရိသည်ကို ဖပရန် ရသ်းပမောဏအနည််းကို အသု်းဖပျိုသည်။
•

ဟမိုဂလဗ
ို င် A1C ဟုရခေါ်သည် ဓောတ်ခွဲခန််းစမ််းသပ်မှုကုိ ရယူဖခင််းဖြင် သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို
မည်သိုို့ထိန််းခ ျိုပ်ရ ကောင််း ဖမင်နိုင်သည်။ ဤစမ််းသပ်မသ
ှု ည်
ပတ်သက်သည် သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို တိင
ု ််းတောသည်။ ဆွဲ

န်ခွဲရသော 2-3

အရက ော်က သင်ရသ်းနဉဆွဲ

်နင်ပတ်သက်သည် သ ကော်းဓောတ်မ ော်းရ

်နင်

သင်ရ

ဒ်ကုဖိ မင်ရ

ဖြစ်သည်။

ရ

ွီး၌ ရ ော

မည်

ကကောီးဓောတ်ပမောဏကို ကယ
ို တ
် င
ို ရ
် စောင်ကကည်စစ်ရဆီးခခင်ီး

ည်တင
ို ်ီးတောရ ီးက ယောကို

င်အ

ိုီးခပျိုပါ လဲ။

•

မည်သည်တင
ို ််းတောရရ်းကိရိယောကို ပပို်းသည်ကုသ
ိ ိရန် သင်အောမခကုမပဏနင် စစ်ရဆ်းရန် အရရ်းကက်းသည်။

•

သင်အတက် အသင်ရတော်ဆု်း တိုင််းတောရရ်းကိရိယောကို ရရ်းခ ယ်ရန် ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါအသိပညောရပ်းသူ သိုို့မဟုတ်
ပပို်းသူ၏ရ်းု နင်အတူ ပူ်းရပါင််း

ုပ်ရဆောင်ပါ။

င်၏ပစစည်ီးမ ောီး ယူ န် ရန ောရ ွီးစ ောမ ောီး •

ရဆ်းဆိင
ု ်

•

ရဆ်းပညောဆိုင်ရော ရထောက်ပေန်ရဆောင်မှု

•

တိုင််းတောရရ်းကုမပဏမတိုက်ရိုက်

င်ရ

ွီး၌ ရ

ော

ကကောီးဓောတ်ပမောဏကို စစ်ရဆီး မည်အခ န်-

•

သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို စစ်ရန် အရကောင််းဆု်းအခ န
ိ ်မ ော်းကို သင်ပပို်းရပ်းသူအော်း ရမ်းဖခင််း။

•

အစော်းအစော၊ စိတ်ြိစ်းမှု၊

ှုပ်ရော်းမှု သိုို့မဟုတ် ြ ော်းနာမှုရ ကောင် ၎င််းကိုမည်မျှသက်ရရောက်ရ ကောင််းသိရန် သင်ရသ်း၌ရိရသော

သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို စစ်ရဆ်းဖခင််း။
•

ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏနိမ်ဖခင််း သိုို့မဟုတ် ဖမငဖ် ခင််း

ကခဏောမ ော်းကို ခစော်းရရသောအခါ သင်ရသ်း၌ရိရသော

သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို စစ်ရဆ်းဖခင််း။
•
င်ရ

သင်အင်ဆူ
ွီး၌ ရ

ော

င်ကသ
ို ု်း

ျှင် ၎င််းကိမ
ု ထို်းခင် သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို စစ်ရဆ်းဖခင််း။

ကကောီးဓောတ်ပမောဏ လဒ်ကို ဘောလိုပ် မည်နည်ီး -

•

သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏနပါတ်ကို ဇ္ယော်းကက်စောအုပ်တင် ခ ရရ်းဖခင််း

•

သင်ပပို်းသူနင် ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါအသိပညောရပ်းသူမ ော်းနင် ခ န
ိ ်း် ဆိုရတွဲ့ဆုမှုသိုို့ သင်တုင
ိ ်း် တောရရ်းကိရယ
ိ ောနင် ဇ္ယော်းကက်စောအုပ်ကို
ယူသော်းဖခင််း။
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င်ရ

1.

ွီး၌ ရ

ော

ကကောီးဓောတ်ပမောဏ တိုင်ီးတောရ ီးက ယောကို အ

•

သင်တုင
ိ ်း် တောရရ်းကိရယ
ိ ောအတက် သု်းစွဲသူ

•

စစ်ရဆ်းမှုမဖပျိုမ သင်

•

ရအောက်ရြော်ဖပပါ အဆငမ
် ော်းကို

ိုီးခပျိုပို -

မ််းညွှန်ကုြ
ိ တ်ဖခင််းနင် ၎င််းကိအ
ု သု်းဖပျိုရန်

မ််းညွှနမ
် ော်းကို

က
ုိ န
် ာဖခင််း။

က်ကုိ ဆပ်ဖပောနင် ရရရန်းဖြင် ရဆ်းရ ကောဖခင််း။

သင်ပစစည််းမ ော်းကို စုဖခင််း -

ိုက်နာဖခင််း။
2.

တိုင််းတောရရ်းကိရိယော၊ အပ်ရြောက်စက်၊

အပ်ရြောက်စက်၏အြု်းကို ဖြျိုတ်ပပ်း

3.

ဓော်းငယ်(အပ်)ကို တပ်ပါ။

ခု ချိုမှုအြု်းကို ဖြျိုတဖ် ခင််းဖြင်
ဓော်းငယ်၏အပ်ကို ြငပ
် ါ

စမ််းသပ်မှုအရဖမြှောင််း၊ နင် ဓော်းငယ် (အပ်)။

4.

အပ်ရြောက်စက်အြ်းု ကို အသစ်

ွဲပါ။

5.

စမ််းသပ်မှုအရဖမြှောင််းကို
တိုင််းတောရရ်းကိရိယောတင် ထည်ပါ။

6.

အပ်ရြောက်စက်ကို
က်ထပ
ိ ်ရဘ်းတင်ထော်းပပ်း
သင်

7.

ရသ်းစက်ရရန် သင်
က်ြေါ်းမ
ညြှစပ
် ါ။

က်ရခ ောင််းကို

က်ထပ
ိ ်သိုို့ ညြှင်သောစော

8.

က်ကုထ
ိ ု်းိ ရန် ခ

ုတက
် န
ို ပ
ိ ်ပါ။

စမ််းသပ်မှုအရဖမြှောင််းသိုို့ ရသ်းစက်ကိုထိပါ။
စကကနို့်အနည််းငယ်အတင််း
သင်ရသ်း၌ရိရသော
သ ကော်းဓောတ်ပမောဏသည်
တိုင််းတောရရ်းကိရိယောရပေါ်တင်
ရပေါ်

ော

ိမ်မည်။

သင်တုင
ိ ်း် တောရရ်းကိရယ
ိ ောသည် ကွဲဖပော်းနိုငသ
် ည်။ သင်တင် ရမ်းစရောရိပါက တိုင််းတောရရ်းကိရိယောရနာက်ရိ နပါတ်ကို ြုန်း် ရခေါ်ဆိုပါ
သိုို့မဟုတ် သင်ပပို်းရပ်းသူ၊ ရဆ်းရရောင််းသူ သိုို့မဟုတ် ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါအသိပညောရပ်းသူကုိ ရဖပောဆိုပါ။
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အချွန်မ ောီးကို စွနို့်ပစ်ပို
လိုပ်ရဆောင် န်•

စမ််းသပ်မှုအရဖမြှောင််းကို ပုမန်အမိက
ှု ်ပု်းထွဲတင် စနို့်ပစ်ဖခင််း။

•

ဆပ်ဖပောမှုနို့်ထည်သည်ဘူ်း

•

ဘူ်းဖပည်ခါန်း

တ်ကွဲသိုို့ အြ်းု ပါသညထ
် ည်စရောဘူ်းတင် အချွန်မ ော်းအော်း

်းု ကို ထည်ဖခင််း။

ျှင် ဘူ်း၏အြ်းု ကို တင််း ကပ်စောပိတ်ဖခင််း။

ထည်စရောဘူ်းသည် ¾
ဖပည်သော်း

ျှင် အြ်းု ြု်း

က
ို ်ပပ်း

၎င််းကို ရဖမောင််းပါသည် တိပဖ် ြင်
ပိတ်၍ ဖပန်

ည် အသု်းမဖပျိုရဟု

စောညွှန််းတပ်

ိုက်ပါ။

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

အ

ိုီးခပျိုထောီး

ည်အချွန်မ ောီးကို ထည်ထောီး

ည်ဘူီးနငပ
် တ်

ရကောင်တ၏ က န်ီးမောရ ီးဌောနတွင် စစ်ရဆီး န်လအ
ို ပ်

က်၍
ည်။

ရ ောင်ကကဉ် န်•

အချွန်မ ော်းကို ဖပန်

ည်အသု်းဖပျိုနိုင်ရသော ပ

တ်စတစ် သိုို့မဟုတ် ြန်ဘူ်းတင်ထည်ပပ်း ၎င််းတိို့ုကုိ

ဖပန်

ည်အသု်းဖပျိုရရ်း

ုပ်ရဆောင်သည် စင်တောသိုို့ ပိုို့ဖခင််း။

•

ကရ

်းငယ်မ ော်းကို ကိင
ု ်ခင်ဖပျိုဖခင််း သိုို့မဟုတ် အချွန်မ ော်းထည်ထော်းသည်ဘူနင် ကစော်းဖခင််း။

•

အပ်မ ော်း၊ ရဆ်းထို်းအပ်မ ော်း သိုို့မဟုတ် ဓော်းငယ်မ ော်းကို ရရအိမ်အတင််းသိုို့ စနို့်ပစ်ဖခင််း။

•

အပ်မ ော်း သိုို့မဟုတ် ဓော်းငယ်မ ော်းကို အမိက
ှု ်ပ်းု ထွဲသိုို့ စနို့်ပစ်ဖခင််း။

ရ

ွီး၌ပါ ရ ော

ကကောီးဓောတ်ပမောဏ

တ်မတ်ခ က်မ ောီး

အရမရိကန်ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါအသင််းအြွဲ့ွဲ (ADA) မ ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏ သတ်မတ်ခ က်ကုိ ရအောက်ရြော်ဖပပါဇ္ယော်းတင်
ရြော်ဖပသည်။ သငရ
် သ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏသည် သင်အသက်အရယ်နင် နာတောရည်က န််းမောရရ်းအရဖခအရနရပေါ်မူတည်၍
ဖခော်းနာ်းနိုင်သည်။ သင် ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏ သတ်မတ်ခ က်ကုိ သငပ
် ပို်းရပ်းသူအော်း ရမ်းပါ။
စမ်ီး

ပ်ခ န်

တ်မတ်ခ က် အပင
ို ်ီးအခခောီး (ADA)
80-130 မ

အစောမစော်းဘွဲရရောင် ကဉ်ဖခင််းနင် အစောမစော်းခင်
အစော်းစော်းပပ်းရနာက် 2 နာရ

180 မ

အိပ်ခ န
ိ ်

ဂရမ်/dL ထက်နည််းရသော

110-150 မ

A1C

ဂရမ်/dL

ဂရမ်/dL

7% ထက်နည််းရသော
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ဟမိုဂလိုဗင် A1C
ဟမိုဂ

ဗ
ို င် A1C သည်တစ်ရနို့တောတင် မည်သည်အခ န
ိ တ
် င်မတို ဖပျို

ဤစစ်ရဆ်းမှုရ

ုပ်နိုင်သည် ဓောတ်ခွဲစမ််းသပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

ဒ်သည် ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏ အဆင်အော်း

်းု ၏ 2-3

အတက် ပ မ််းမျှတန်ြ်းို ကို ဖပသသည်။ ၎င််းသည်

ရောခိုင်နှုန််းဖြင် ရြော်ဖပသည်။ ထိရ
ု ောခိင
ု ်နှုန််းသည် ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်၏ ခန်ို့မန််းရဖခပ မ််းမျှပမောဏကို ရြော်ဖပသည်။
အရမရိကန်ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါအသင််းအြွဲ့ွဲ သည် သင်ဖပဿနာမ ော်းဖြစ်ရပေါ်နိုင်ရဖခကို ရ

ောက ရစရန်အတက် A1C 7% သိုို့မဟုတ်

ထိို့ုထက်နည််းရသောပမောဏကို အကကျိုဖပျိုသည်။ သိုို့ရောတင် A1C ရည်မန််းခ က်သည် မတူညရသော
သင် A1C ရည်မန််းခ က်အတက် သင်ပပို်းသူကိုရမ်းပါ။ ဤစစ်ရဆ်းမှုကို ဖပျို
•

သင်ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါကို ရကောင််းမန်စော မထိန််းခ ျိုပ်နိုင်

•

သင်ကသ
ု မှုရည်မန််းခ က်မ ော်းအတိင
ု ််း ဖြစ်

A1C ောခိုင်နှုန်ီး

ရ

ရ

ွီး၌ ရ

ော

ျှင် 3

ျှင် တစ်နစ်

မ
ူ ော်းအတက် ကဖွဲ ပော်းဖခော်းနာ်းနိုင်သည်။

ုပ်သငသ
် ည် -

ဖပည်တိုင််း၊ သိုို့မဟုတ်
ျှင် အနည််းဆု်းနစ်ကကိမ်။

ကကောီးဓောတ်ပမောဏ

(%)

ခန်ို့မန်ီးရခခပ မ်ီးမ ပမောဏ(မလဂ မ်/dL)

6.0

126

6.5

140

7.0

154

ကျွန်ပ
်ု ်၏ သသွေး၌ရှိသသော သကကောွေးဓောတ်ပမောဏ၏

7.5

169

ခန်မ့် န်ွေးသ ခပျမ်ွေးမျှပမောဏ

8.0

183

8.5

197

_________________ (mg/dL)

9.0

212

တှိင
်ု ွေး် တောချှိန် ______________ (သနစ့် )ွဲ

9.5

226

10.0

240

10.5

255

11.0

269

11.5

283

12.0

298

ွီး၌ပါ ရ ော

ကျွန်ပ
်ု ်၏ A1C သည် ____________%

ကကောီးဓောတ်ပမောဏ မ ောီးရနခခင်ီး (ရ ီးွ ထဲ

ကကောီးဓောတ်မ ောီးရနခခင်ီး)

ရသ်းတင် သ ကော်းဓောတ်မ ော်းရနဖခင််းသည် ဖပဿနာဖြစ်နိုင်သည်။ ရယဘုယ အော်းဖြင် ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏဖမငဖ် ခင််းသည်
သတ်မတ်ခ က်အရပေါ်မူတည်၍ ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏသည် 180 မ

ဂရမ်/dL သိုို့မဟုတ် ၎င််းထက်ပိုဖမင်သည်။ ရသ်း၌ရိရသော

သ ကော်းဓောတ်ပမောဏဖမငဖ် ခင််းသည် တဖြည််းဖြည််း ဖြစ်ရပေါ်သည်။
လကခဏောမ ောီးနင် ရ ောဂါလကခဏောမ ောီး
ရရအ

န်ဆောဖခင််း

အသက်ရှုရန်ခက်ခွဲဖခင််း

မ ကောခဏဆ်းသော်းဖခင််း

အဖမင်ရေေါ်းဖခင််း

အော်းနည််းဖခင််း သိုို့မဟုတ် ရမောပန််းနမ််းနယ်ဖခင််း

ရခါင််းကိုက်ဖခင််း

ကကက်တက်ဖခင််း

စိတ်တိုဖခင််း

မအမသောဖြစ်ဖခင််း

မူ်းရေဖခင််း

အန်ဖခင််း

ဆ်းတင် ကတုန်း် ပါဖခင််း
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ခြစ်နိုင်ရ ော အရကကောင်ီးအ ောမ ောီး
•

ပုမန်ထက် ကစဓောတ်မ ော်းရသော အစော်းအစောနင် ရသောက်စရောမ ော်းစော်းဖခင််း။

•

တက်ကက

•

အင်ဆူ

•

အဖခော်းရဆ်းေါ်းမ ော်းမ ရဘ်းထက်ဆု်းိ က ျိုိ ်းမ ော်း။

•

ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို ဖမငရ
် စသည် ရဟော်မုန််းထုတရ
် ပ်းရသော စိတ်ြိစ်းမှု။

•

ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို ဖမငရ
် စသည် ရဟော်မုန််းထုတ်

•

ရရကို

•

ရဟော်မုန််းအဆင်ရဖပောင််း

•

ခဏတော သိုို့မဟုတ် ကောရည်နာ ကင်ဖခင််းသည် သငခ
် နဓာကိယ
ု ်အော်း ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို ဖမြှင်သည်

ှုပ်ရော်းစောမရနဖခင််း။
င် သိုို့မဟုတ် ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရသောက်ရဆ်းမ ော်းကွဲသိုို့ ရဆ်းေါ်းမ ော်း မ

ုရ

ောက်ဖခင််း။

ုပ်ရန် သင်ခနဓာကိုယ်ကုဖိ ြစ်ရစရသော ြ ော်းနာမှု။

ောက်စော မရသောက်သု်းဖခင််းရ ကောင် ရရဓောတ်ဆု်းရှု်းဖခင််းကို ဖြစ်ရစဖခင််း။
ွဲဖခင််းကို ဖြစ်ရစရသော၊ ရောသရသ်းဆင််းဖခင််း။

ရဟော်မုန််းမ ော်းအော်း ထုတ်

ကို

ုရ

ပ
ု ်ရစနိုင်သည်။

မှု
•

နာရတိုင်း် ရရ 1 ခက် (8 ရအောင်စ)ရသောက်သု်းပပ်း 4 နာရအတင််း ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို ဖပန်

•

ညွှန် ကော်းထော်းသည်အတိင
ု ််း ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရဆ်းမ ော်း ရသောက်သု်းပါ။

•

ကစဓောတ်နည််းရသော အစော်းအစောမ ော်းကိုစော်းပါ။

•

စိတ်ြိစ်းမှုရ

•

(ရဘ်းအနတရယ်ကင််းရစသည် ရ

•

ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏဖမငဖ် ခင််းသည် 3 ရက် သိုို့မဟုတ် ထိရ
ု က်ထက်မ ော်း

ျှောခ သည် နည််း

မ််းမ ော်းကို

ုပ်ရဆောင်ပါ။

က င်ခန််းစည််းကမ််းမ ော်းကို

င်၏ပပိုီးရပီး က
ူ ို ဆက်

o

က်ရတွဲ့

က
ို ်နာ၍) ရ

က င်ခန််း

ုပ်ပါ။
ော

ွယပ
် ါ – သင်ရစောငရ
် ရောက်မှုအစအစဉ်ကုိ ရဖပောင််း

သင်ရဆ်းေါ်းမ ော်းကိုရဖပောင််းရန်

ည်စစ်ရဆ်းပါ။

ျှင် သိုို့မဟုတ် ကတုန်း် ပါ
ရ
ွဲ န်

ျှင် -

ိုအပ်သည် သိုို့မဟုတ်

ိုအပ်သည်။

ြ ောီးနာရနခ န် လမ်ီးညွှန်ီးခ က်မ ောီး
ြ ော်းရနခ န
ိ တ
် င် သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏသည် ပုမန်ထက် ပို၍နိမ်ဖခင််း သိုို့မဟုတ် ဖမငဖ် ခင််း ဖြစ်နုင
ိ သ
် ည်။ စိတ်ခ စော
ရနထိင
ု ်ရန် ရအောက်ရြော်ဖပပါ
•

မ််းညွှန်ခ က်မ ော်းကို

ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏသည် 240 မ
အခ ျိုိ ဓောတ်မပါရသော အရအ်းမ ော်း၊

•

က
ုိ န
် ာပါ ဂရမ်/dL သိုို့မဟုတ် ၎င််းထက်ဖမင်

ျှင် အခ ျိုိ ဓောတ်မပါသည်အရည်မ ော်း(ရရ၊

က်ြက်ရည်)ကို ရသောက်ပါ

အန်ဖခင််း သိုို့မဟုတ် အစောအစော်းမ ော်းကို မစော်းနိုင်

ျှင် ကစဓောတ်ပါရသောအရည်မ ော်း(သစ်သ်းရည်၊ အော်းဖြည်အခ ျိုိ ရည်)ကို

ရသောက်ဖခင််းသည် သင်ပုမန်စော်းသည် ကစဓောတ်ပမောဏနင် ညမျှသည်
•

သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို 2-4 နာရတိုင်း် စစ်ရဆ်းပါ

•

သင်ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရဆ်းမ ော်းဖြစ်ရသော (ရဆ်းဖပော်း/ အင်ဆူ

•

ကိယ
ု ်အပူခ န
ိ တ
် င
ို ််းပါ

•

သင်တင်ဖြစ်

•

င်) ကို မရသောက်ဘွဲ ရက ော်မသော်းမိပါရစနင်။

ျှင် သင်ပပို်းသူကုိ ဆက်သယ်ပါ -

o

အန်ဖခင််း သိုို့မဟုတ် ေမ််းရ

o

အြ ော်း 100.5°F သိုို့မဟုတ် ၎င််းထက်ပဖုိ မငရ
် သော

o

သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏသည် အ

သင်တင် ရအောက်ပါ ရရောဂါ

ျှောဖခင််း

ကခဏောမ ော်းဖြစ်

o

အသက်ရှုရန်ခက်ခွဲဖခင််း

o

စိတ်အရဖခအရနရဖပောင််း

o

ရင်ဘတ်ရအောင်ဖခင််း

န်နမ
ိ ်ရနဖခင််း သိုို့မဟုတ် အ

ျှင် 911 သိုို့ ဆက်သယ်ပါ -

ွဲဖခင််း
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န်ဖမင်ရနဖခင််း

ရ

ွီးခ ျိုဆီးခ ျိုရ ောဂါ၏ ရနာက်ဆက်တွဲဆိုီးက ျိုီး (DKA)

ရသ်းခ ျိုိ ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါ၏ ရနာက်ဆက်တွဲဆို်းက ျိုိ ်းမ ော်း သိုို့မဟုတ် DKA သည် ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏ အ
ရတွဲ့နင
ုိ ်သည် အနတရောယ်မ ော်းရသော အရဖခအရနတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆ်းခ ျိုိ အမ ျိုိ ်းအစော်း 1 ရိရသော
သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏ ဖမငရ
် နရသောအခါ သင်၏ဆွဲ
မရရိရတောပါ။ ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိရသောသူ၏ ဆွဲ

ူမ ော်းတင် ပိုမိုရတွဲ့ရရ

်မ ော်းသည် စမ််းအင်အတက်

်မ ော်းသည် သင်ရသ်းထွဲမ သ ကော်းဓောတ်ကို ဆွဲ

န်ဖမငရ
် နခ န
ိ တ
် င်
ရိသည်။

ိုအပ်သည် သ ကော်းဓောတ်ကို

မ
် ော်းသိုို့ အစဉ်အပမွဲ မရပ်းပိုို့နိုင်ပါ။

ဤအရောသည် သင်ခနဓာကိုယ်တင် စမ််းအင်အတက် အဆကို အသု်းဖပျိုရရစနိုင်သည်။ စမ််းအင်အတက် အဆကိသ
ု ု်းရသောအခါ
ခနဓာကိယ
ု ်သည် ကတုန်း် ကိုဖပျို

ပ
ု ်သည်။ ကတုန်း် ရဖိ ခင််းသည် သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏ အ

ြ ော်းနာရတောမည်ဟု သတိရပ်းသည်အရိပ်

ကခဏောတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ၎င််းကို ခ က်ခ င််း ကုသရန်

န်ဖမငရ
် နဖခင််း သိုို့မဟုတ်

အ
ို ပ်သည်။

DKA ၏ ရ ျို့ရခပီးလကခဏောမ ောီး -

DKA ၏ ရနာက်ပိုင်ီးလကခဏောမ ောီး -

ရရဆောဖခင််း

ဗိုကရ
် အောင်ဖခင််း

မ ကောခဏဆ်းသော်းဖခင််း

အော်းအင်ခ န
ိ ို့ွဲဖခင််း

အ

န်ရမောပန််းနမ််းနယ်ဖခင််း

မအမသောဖြစ်ဖခင််း

ခတင််းရဖခောက်ဖခင််း

အန်ဖခင််း

အဖမင်ရေေါ်းဖခင််း

သစ်သ်းအနို့ကွဲသိုို့ အနမ ော်းရရနဖခင််း

DKA ကို တောီးဆီးခခင်ီး
သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏ 240 မ
ရအောက်ပါအဆင်မ ော်းကို

ဂရမ်/dL သိုို့မဟုတ် ၎င််းထက်ဖမငရ
် သောအခါ သိုို့မဟုတ် သင်ြ ော်းနာရနရသောအခါ

ုပ်ရဆောင်ပါ -

•

သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို 2-4 နာရတိုင်း် သိုို့မဟုတ် သင်ပပို်းသူမ ညွှန် ကော်းထော်းသည်အတိုင်း် စစ်ရဆ်းပါ။

•

ကတုန်း် ကို စစ်ရဆ်းပါ။

•

ရရ၊ အခ ျိုိ ဓောတ်မပါရသော အရအ်းမ ော်း၊

က်ြက်ရည်၊ နင် ဟင််းခ ျိုိ အရည်ကသိ
ွဲ ုို့ အခ ျိုိ ဓောတ်မပါရသော အရည်မ ော်း ရသောက်ပါ။

•

သင်သည် အစော်းအစောမ ော်းကို မစော်းနိုင်

ျှင် ြ ော်းနာခ န
ိ ်

မ််းညွှန်ကုိ

ိုက်နာပါ။

ကတိုန်ီးကို စစ်ရဆီးခခင်ီး
ကတုန်း် အရဖမြှောင််းကို သင်ပပို်းသူမ ညွှန် ကော်းနိုငသ
် ည်။ စစ်ရဆ်းဖခင််းအတက် ညွှန် ကော်းခ က်မ ော်းကို
•

ိုက်နာရန် ရသခ ောရအောင်ဖပျို

ုပ်ပါ။

ကတုန်း် ကို ဆ်းတင်စစ်ရဆ်းဖခင််း o

အရဖမြှောင််းရပေါ်တင် ဆ်းသော်းပါ။

o

စစ်ရဆ်းဖခင််း

မ််းညွှန်ခ က်မ ော်းအတိင
ု ််း သတ်မတ်ထော်းရသောအခ န
ိ ်ကို ရစောင်ပပ်းရနာက် ဘူ်းရပေါ်တင်မတ်သော်းရန်

အရဖမြှောင််းရပေါ်ရိ အရရောင်ရဖပောင််း

ွဲမှုကို နိှုင်း် ယဉ်ပါ။

သင်၏ ပပို်းသူကို အသိရပ်းရန်မော •

ဆ်းတင် ကတုန်း် ရိသည်။

•

ကတုန်း် အတက် အင်ဆူ

•

သင်တင် 4 နာရထက်ရက ော်

•

သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏသည် 24 နာရအခ န
ိ အ
် တင််း 240 မ

င်ကို မည်သိုို့ခ န
ိ ည
် ြှိရမည်ကို သင်မသိပါ။
န်ပပ်း ကောရည်ေမ််းရ

ျှောဖခင််းနင် အန်ဖခင််း ဖြစ်ရပေါ်သည်။

၎င််းထက်ပ၍
ုိ ဖမင်သည်။
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ဂရမ်/dL တန်ြို်း နစ်ကကိမ် သိုို့မဟုတ်

ရ

ွီး၌ပါ ရ ော

ကကောီးဓောတ်ပမောဏ နည်ီးရနခခင်ီး (ရ ွီးတွငီး် ကကောီးဓောတ်နည်ီးခခင်ီး)

ရသ်းထွဲတင် သ ကော်းဓောတ်ပမောဏနည််းဖခင််းသည် ဖပဿနာဖြစ်နုင
ိ သ
် ည်။ ရသ်း၌ပါရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏ နည််းရနဖခင််းသည်
70 မ
အ

ဂရမ်/dL သိုို့မဟုတ် ၎င််းထက်နည််းရသော အရရအတက်ဖြစ်သည်။ ရသ်း၌ပါရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏ နည််းရနဖခင််းသည်
န်

င်ဖမန်စော ဖြစ်နုင
ိ သ
် ည်။
လကခဏောမ ောီးနင် ရ ောဂါလကခဏောမ ောီး
တုန်

ပ
ှု ်ဖခင််း

အော်းနည််းဖခင််း သိုို့မဟုတ်

ရချွ်းထက်ဖခင််း
ဆောရ
န

ရမောပန််းနမ််းနယ်ဖခင််း

ောင်ဖခင််း

ရခါင််းကိုက်ဖခင််း

်းု ခုန်ဖမန်ဖခင််း

စိတ်တိုဖခင််း

အဖမင်အောရုရဖပောင််းဖခင််း

စို်းရိမ်ရ ကောင် ကဖခင််း
မူ်းရေဖခင််း

ခြစ်နိုင်ရ ော အရကကောင်ီးအ ောမ ောီး

ကို

•

အစော်းအစော သိုို့မဟုတ် သရရစောမ ော်းတင် ကစဓောတ် မ

ရ
ု

•

အစော်းအစော သိုို့မဟုတ် သရရစောကို မစော်းဘွဲရနဖခင််း။

•

ပုမန်ထက် တက်ကကစောရနဖခင််း သိုို့မဟုတ် ပို၍ရ

•

အင်ဆူ

•

အဖခော်းရဆ်းေါ်းမ ော်းမ ရဘ်းထက်ဆု်းိ က ျိုိ ်းမ ော်း။

•

အထူ်းသဖြင် အစောမရိဘွဲ အရက်ယမကောရသောက်သု်းဖခင််း။

ောက်ဖခင််း။

က င်ခန််း

ုပ်ဖခင််း။

င် သိုို့မဟုတ် ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရသောက်ရဆ်းမ ော်းရနဖခင််း။

မှု

သင်တင် ရသ်း၌ပါရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏ နည််းရနဖခင််း အရိပ်

ကခဏောမ ော်း သိုို့မဟုတ် ရရောဂါ

ကခဏောမ ော်းရိရန

ျှင် သင်

ရသ်း၌ပါရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို သင်တင
ို ််းတောရရ်းကိရယ
ိ ောဖြင် စစ်ရဆ်းပါ။ ရသ်း၌ပါရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏသည်
70 မ

ဂရမ်/dL ရအောက်ဖြစ်

ျှင် ပုမန်အပိင
ု ််းအဖခော်းသိုို့ ဖပန်ရရိရန် သင် ရသ်း၌ပါရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို ဖြစ်ရစရန် စည််းကမ််း

15 ကို ုိကန
် ာပါ။

စည်ီးကမ်ီး 15
•

15 ဂရမ်ပါရသော ကစဓောတ်ကို

င်ဖမန်စောရရိသည် ရအောက်တင်ရြော်ဖပထော်းသကွဲသိို့ု စော်းဖခင််း သိုို့မဟုတ် ရသောက်ဖခင််း -

o

½ ခက် (4 ရအောင်စ) သစ်သ်းရည်

o

½ ခက် (4 ရအောင်စ) ပုမန်အခ ျိုိ ရည်

o

3-4 ဂ

o

1 ခက် (8 ရအောင်စ) အဆဓောတ်မပါရသောနိုို့

o

ပ ော်းရည် 1 စော်းပွဲတင်ဇ္န််း

ူ်းကိုို့စ်ရဆ်းဖပော်း

•

15 မိနစ်ရစောငပ
် ါ။

•

သင် ရသ်း၌ပါရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို ဖပန်စစ် ကည်ပါ။
o

သင် ရသ်း၌ပါရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏသည် 70 မ
ရနာက်ထပ်ဖပျို

ုပ်ပါ။
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ဂရမ်/dL ထက်နည််းရနရသ်း

ျှင် ကုသမှုကို

•

သင် ရသ်း၌ပါရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏသည် 70 မ

ဂရမ်/dL အထက်ဖြစ်

ျှင် စော်းသု်းရမည်မော -

o

ကစဓောတ်၊ အသော်းဓောတ်နင် အဆဓောတ် မျှတစော ပါေင်သည် သရရစောတစ်မ ျိုိ ်း။

o

၎င််းသည် အစောစော်းခ န
ိ ဖ် ြစ်

ပန်က ယမထွက်ရ

ျှင် ရနာက်တစ်ကကိမ််းစော်းရမည် သင်အစော်းအစော။

ော ရဟော်မိုန်ီး(ဂလူကောဂွန)်

စည််းကမ််း 15ကို အသု်းဖပျို၍ ကုသဖခင််းသည် စိတ်မခ ရဘွဲ သင် ရသ်း၌ပါရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏသည် အ န်နည််းရန ျှင်
ဂ

ူကောဂန်ကို သင်

အ
ို ပ်နိုင်သည်။ ဂ

ူကောဂန်ကုိ သင်ပပို်းသူမ ညွှန် ကော်းသည်။ ဂ

သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို ဖမြှင်သည် ပန်ကရိယမ ဖပျို

ူကောဂန်သည် ရသ်း၌ပါရိရသော

ုပ်ရသော ရဟော်မုန််းတစ်မ ျိုိ ်းဖြစ်သည်။ ဂ

ူကောဂန်ကို မည်သိုို့ရပ်းရမည်ကသ
ို ိသည်

အဖခော်းသူမသော ရပ်းသငသ
် ည်။
ဂ

ူကောဂန်ကို ရသ်း၌ပါရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏ နည််းရနဖခင််းရိသည် သူတစ်ရယောက်နင် ရအောက်ရြော်ဖပပါ တစ်ခ က် သိုို့မဟုတ်

ထိို့ုထက်ပိုရသော သူကိုရပ်းသည် -

ဂ

•

မေါ်းနိင
ု ်ဖခင််း။

•

ကစဓောတ်

•

သတိ

•

ရ

င်ဖမန်စောရရိရသော်

ည််း ရသ်း၌ပါရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို မဖမြှငတ
် င်နုင
ိ ပ
် ါ။

စ်ဖခင််း

ဖြတ်ဖခင််း

ူကောဂန်ကို တစ်ခါရသောက်ရဆ်းပမောဏအစုရိ ရဆ်းညွှန််းအတိုင််း ရရိနိုင်သည်။ ရဆ်းအစု
က
ုိ န
် ာပါ။ ဂ

ိုက်ကို ဖပင်ဆင်ရန် ညွှန် ကော်းခ က်မ ော်းကို

ူကောဂန်ရပ်းခ န
ိ တ
် င် ဤအခ က်မ ော်းကို သိသငသ
် ည် -

•

ထိ်းု ရဆ်းကို သု်း

ျှင် ညွှန် ကော်းခ က်မ ော်းအရ ဂ

ူကောဂန်ကိုရရောပပ်း ဂ

ူကောဂန်ကို ကကက်သော်းမ ော်းရသောရနရောတင် ထို်းပါ။

•

နာမှုနို့်ကိုသု်း

•

ဂ

•

911 ကို ရခေါ်ဆိုပါ။

•

ဂ

ူကောဂန်ကိုရပ်းပပ်းရနာက် 15 မိနစ်တင် ရသ်း၌ပါရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို စစ်ရဆ်းပါ။

•

နို်း

ောပပ်း၍ ေါ်းနိုင်သည်နင် ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိသူမ ော်းသည် သရရစောတစ်မ ျိုိ ်းကို စော်းသင်သည်။

ျှင် ညွှန် ကော်းခ က်မ ော်းအရ ြငပ် ပ်း နာရခါင််းတစ်ြက်အတင််းသိုို့ အမှုနို့်ကို ထုတ်

ူကောဂန်ကုိ ရပ်း

ျှင် ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိသူမ ော်းကို ရဘ်းဘက်သိုို့
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တ
ွှ ပ
် ါ။

ွဲခင
ို ််းသင်သည်။

ရဆ်းေါ်းရသောက်သု်းဖခင််း
သင်တင် ဆ်းခ ျိုိ အမ ျိုိ ်းအစော်း 2 ရိ

ျှင် သင်ကသ
ု မှုအစအစဉ်တင် ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရဆ်းမ ော်းကို ထညရ
် န်

အ
ို ပ်နုင
ိ သ
် ည်။

ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါကုသမှုအတက် ရနိုငရ
် သောရဆ်းေါ်းမ ော်းစော ရိပါသည်။ ဤရဆ်းေါ်းမ ော်းသည် မတူညရသောနည််း
•

ပန်ကရိယမ

ောသည် အင်ဆူ

•

အသည််းမ ထုတ်

•

ဆ်းသော်းဖခင််းမတဆင် သ ကော်းဓောတ်

မ််းမ ော်းဖြင်

ုပ်ရဆောင်သည် -

င်ပမောဏကို တိ်းု ရအောင်ကူညဖခင််း

တ
ွှ ရ
် သော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို ရ

ျှောခ ဖခင််း

န်ကမ
ွဲ ှုကို ြယ်ရော်းဖခင််းနင် ရက ောက်ကပ်မ ော်းမ စုပ်ယခ
ူ ရသည် သ ကော်းဓောတ်ကို

ပိတ်ဆိုို့ဖခင််း
•

အစောစော်းခ င်စိတ်ကို ရ

•

ဆွဲ

ျှောခ ပပ်း သငအ
် စောအိမ်တင်

်မ ော်းသည် သင်ခနဓာကိုယ်မ ဖပျို

အင်ဆူလင်မပါရ

ုပ်သည် အင်ဆူ

င်ဖမန်စော အစောမ ော်းရင််းပစ်ဖခင််းကို ရန်းရက်းသော်းရစဖခင််း
င်ကုိ အသု်းဖပျိုဖခင််းနင် သင်ခနဓာကိုယ်ကုိ ကူညဖခင််း

ော ရဆီးမ ောီး

သင်ပပို်းသူမ ညွှန် ကော်းနိုင်သည် ရဆ်းေါ်းမ ော်းမော ရအောက်ပါအတိင
ု ််းဖြစ်သည်။ ရဆ်းေါ်းမ ော်းသည် ကျွနပ
်ု ်တိုို့၏ခနဓာကိုယ်ရိ
မတူညရသောအစိတ်အပိုင်း် မ ော်းစောတင် အ
အ

ုပ်

ုပ်

ပ
ု ်သည်။ ရအောက်ရြော်ဖပပါဇ္ယော်းတင် ပါရိသည်ရဆ်းေါ်းမ ော်းကို သင်ခနဓာကိယ
ု ်တင်

ပ
ု ်ပုဖြင် အုပ်စခ
ု ွဲထော်းသည်။ သင်ရဆ်းေါ်းမ ော်းသည် စောရင််းတင်မပါ

ျှင် ရနာက်ထပ်အခ က်အ

က်မ ော်းအတက် သင်ပပို်းသူကို

ရမ်းပါ။

ကိုနတ
် ဆပ်အမည်

ရယဘိုယ အမည်

အလိုပ်လပ
ို ်ပို

Actos®

Pioglitazone

သင်ထုတ်

ခြစ်နိုငရ
်

ပ
ု ်သည် အင်ဆူ

င်ကုိ

ော ရဘီးထွက်ဆိုီးက ျိုီးမ ောီး

အရည်မ ော်းသည်ထက်မ ော်း

ောသည်

သင်ခနဓာကိုယ်မ အသု်းဖပျိုရန်
®

Rosiglitazone

ကူညသည်

®

Sitagliptin

ပန်ကရိယမ

Avandia
Januvia

အင်ဆူ
Onglyza

®

ောသည်

င်ပမောဏကို တိ်းု ရစသည်

သိုို့မဟုတ် ေမ််းရ

ျှောဖခင််း

Saxagliptin
အသည််းမထုတ်

Tradjenta

မအမသောဖြစ်ဖခင််း၊ အန်ဖခင််း

®

Linagliptin

Nesina®

Alopliptin

Invokana®

Canaglifozin

Jardiance

Empagliflozin

ည်ရခ ောင််းနာဖခင််း၊ နာမွှန်ဖခင််း၊

သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို

အရပေါ်ပိုင်း် အသက်ရှု

ရ

ကူ်းစက်ရရောဂါ

ောရစသည်

ဆ်းသော်းဖခင််းမတဆင်
သ ကော်းဓောတ်

®

ွှင်သည်

န်ကဖွဲ ခင််းကို

ဆ်းအိမ်၊ ဆ်း

မ််းရ ကောင််းနင်

ိင်အဂဂါနငဆ
် ုင
ိ ရ
် သော ကူ်းစက်ရရောဂါ

ြယ်ရော်းဖခင််း
ရရဓောတ်ကုန်ခမ််းဖခင််း

Farxiga

®

Steglatro®

Dapagliflozin
Ertugliflozin
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မ််းရ ကောင််း

ကိုနတ
် ဆပ်အမည်

ရယဘိုယ အမည်

အလိုပ်လပ
ို ်ပို

Glucophage®

Metformin

အသည််းမထုတ်

Riomet (liquid)

®

Glucophage XR®
Fortamet

ခြစ်နိုငရ
်
ွှင်သည်

ော ရဘီးထွက်ဆိုီးက ျိုီးမ ောီး

မအမသောဖြစ်ဖခင််း၊ အန်ဖခင််း သိမ
ုို့ ဟုတ်

သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို

ေမ််းရ ျှောဖခင််းသည်

ရ

10-14 ရက်ခနို့် ကောနိုင်သည်

ောရစသည်

Metformin XR

®

သင်ထုတ်

Glumetza®

ပ
ု ်သည် အင်ဆူ

င်ကုိ

သင်ခနဓာကိုယ်မ အသု်းဖပျိုရန်
ကူညသည်

®

Amaryl

Glimepiride

အစောစော်းပပ်းနင်

ရသ်း၌ပါရိသည်

နာရအနည််းငယ်ရက ော်
Glucotrol

®

Glipizide

Glucotrol XL

နစ်ခုစ

®

အင်ဆူ
Glynase
DiaBeta

သ ကော်းဓောတ်ပမောဏနည််းဖခင််း

ု်းပပ်းရနာက်ခ က်ခ င််း

ပန်ကရိယမ

®

န်ပပ်း

ောသည်

င်ပမောဏကို

Glyburide

တို်းတက်ရစရန် ကူညသည်

Extenatide

သင်စော်းပပ်းရနာက် ရသ်း၌ရိရသော

မအမသောဖြစ်ဖခင််း၊ အန်ဖခင််း၊

သ ကော်းဓောတ်ပမောဏပိုနည််းဖခင််း

သိုို့မဟုတ် ေမ််းရ

ပန်ကရိယမ

ရခါင််းကိက
ု ်ဖခင််း

®

Micronase®
*Byetta®
*Bydureon
*Victoza

®

ျှောဖခင််း

Extenatide XR

®

*Adlyxin®

ောသည်

Liraglutide

အင်ဆူ

င်ပမောဏကို တိ်းု ရစသည်

Lixisenatide

အသည််းမထုတ်

ွှင်သည်

သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို
*Trulicity

®

*Ozempic®

Dulaglutide

ရ

ောရစသည်

Semaglutide

စော်းပပ်းရနာက် အစော်းရခ ြ က်ဖခင််း
ရန်းရသောရ ကောင်

Rybelsus

®

Semaglutide

ဗိုကဖ် ပည်ရနသည်ဟု
ခစော်းရရစဖခင််း

*ဤရဆီးဝါီးမ ောီးကို ထီးို နခခင်ီးခြင် ရပီး

ည်။

ရဆီးဝါီးမ ောီးရပါင်ီးစပ်ခခင်ီး
မတူညရသော ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရဆ်းနစ်မ ျိုိ ်းကို တစ်
တူညရသောနည််း
နစ်

်းု အစော်း တစ်

မ််းဖြင်

ု်းအဖြစ်ရပါင််းစပ်ထော်း

ျှင် ၎င််းကို ရဆ်းေါ်းရပါင််းစပ်ဖခင််းဟုရခေါ်သည်။ ဤရဆ်းေါ်းမ ော်းသည်

ုပ်ရဆောင်သည်။ ရဆ်းေါ်းတစ်ခုစကို ခွဲ၍ရသောက်ဖခင််းသကွဲသိုို့ တူညရသော ရဘ်းထက်ဆု်းိ က ျိုိ ်းမ ော်းရိရသော

်းု အဖြစ် ရပါင််းစပ်ထော်းသည်။
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ည််း

အင်ဆူလင်
သင်ခနဓာကိုယ်သည် အင်ဆူ

င်ကုိ

၎င််း၏နည််း

ုပ်ရဆောင်နိုင်ရတော

မ််းအတိုင််း မ

ည်ပတ်ရနရသောရသ်းမ ဆွဲ

ရ
ု

ောက်စော မဖပျို

င်ပမောဏနင် မည်သည်အင်ဆူ

ဘောဆယ်လ် အင်ဆလ
ူ င်- ဤအင်ဆူ
တစ်ညတောအ ကော်း တစ်ခ န
ိ ်
ထုတ်
ရ
ု

ျှင် အင်ဆူ

ျှင် သိုို့မဟုတ် သင်ခနဓာကိုယ်မဖပျို
င်ကို ထိ်းု နိင
ု သ
် ည်။ အင်ဆူ

် အင်ဆူ

င်နင် ဘို

ပ်စ် အင်ဆူ

င်အမ ျိုိ ်းအစော်းသည် ရနာက်ခတင် အ

ုပ်

ုပ်

ောပါ။

ပ
ု ်သည်။ ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါမရိသမ
ူ ော်းသည် အစော်းစောခ န
ိ န
် င်

င်ကုိ မဖပျို

ုပ်နုင
ိ ရ
် တော

ျှင် သင်တင် ခနဓာကိယ
ု ်ရိ သ ကော်းဓောတ်ပမောဏဖမင်တက်

ပ
ု ်သည် အင်ဆူ

င်

င်တိုို့ဖြစ်သည်။ သင်အတက် မန်ကန်ရသော

ု်း ခနဓာကိယ
ု ်ရိ သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို ထိန််းခ ျိုပ်ရန် ပန်ကရိယမ အင်ဆူ

ုပ်နိုင်ရတော

အခ န
ိ ပ
် ိုမို ကောဖမငစ
် ော အ

င်သည်

င်သည် သင်ခနဓာကိုယ်တင််း

င်အော်း အသု်းဖပျိုရမည်ကို သင်ပပို်းသူနင်အတူ ရ

တ
ွှ သ
် ည်။ သင်တင် ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိပပ်း သင်ပန်ကရိယသည် အင်ဆူ
ောက်စော မဖပျို

ုပ်သည် အင်ဆူ

်မ ော်းသိုို့ သ ကော်းဓောတ်ကို ရရွှေွဲ့ဖခင််းဖြင် သင်ခနဓာကိုယ်ရိ သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို နိမ်ရစသည်။ အင်ဆူ

ပင်မအမ ျိုိ ်းအစော်း နစ်မ ျိုိ ်းရိသည် - ဘောဆယ်
အင်ဆူ

ုပ်နိုင်

ော

င်ပမောဏအနည််းငယ်ကုိ

ျှင် သိုို့မဟုတ် အင်ဆူ

ိမမ
် ည်။ ဘောဆယ်

င်ကုိ

် အင်ဆူ

င်သည်

င် ထိ်းု ရဆ်းတစ်မ ျိုိ ်းဖြစ်သည်။ ရနို့တစ်ရနို့စတင် တူညရသောအခ န
ိ ၌
် ဤအင်ဆူ

ကကိျို်းစော်းရန် အရရ်းကက်းသည်။ ပပို်းသူသည် ဤခနဓာကိယ
ု ်ရိ သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို က ရစရန် အ

င်ကထ
ို ်းို ြိုို့

ယ်အ တ်သက်ရရောက်သည်

သိုို့မဟုတ် အခ နိ ် ကောဖမငမ
် သက်ရရောက်သည် အင်ဆူ င်ကုိ ညွှန််းနိုင်သည်။
ဘိုလပ်စ် အင်ဆူလင်- ဤအင်ဆူ

င်အမ ျိုိ ်းအစော်းသည် သင်ခနဓာကိုယ်ရိ သ ကော်းဓောတ်ပမောဏ

ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါမရိသူမ ော်းတင် အစော်းအစောမ သိုို့မဟုတ် အသည််း ရိ သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို
ပန်ကရိယသည် ခနဓာကိယ
ု ်ရိ သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို ပုမန်အဆငသ
် ိုို့
ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိပပ်း သင်ပန်ကရိယသည် အင်ဆူ
မဖပျို

ုပ်နိုင်ရတော

ဖမငတ
် က်

ော

င်ကုိ မဖပျို

ုပ်နိုငရ
် တော

င်ဖမန်စော ဖမငတ
် က်ရန

ျှင် သု်းသည်။

င်ဖမန်စောဖမင်တက်ရစရသောအခါ

င်ဖမန်စောထိန််းသိမ််းရန် အင်ဆူ
ျှင် သိုို့မဟုတ် အင်ဆူ

င်ကုိ ထုတ်သည်။ သင်တင်

င်ကို

ုရ

ောက်စော

ျှင် သင်တင် ခနဓာကိယ
ု ်ရိ သ ကော်းဓောတ်ပမောဏ

ိမမ
် ည်။ ဘို

ပ်စ် အင်ဆူ

င်သည် အခ န
ိ တ
် အ
ို တင််း

င်ဖမန်စော အ

ုပ်

ုပ်သည် အင်ဆူ

င် ထိ်းု ရဆ်းတစ်မ ျိုိ ်းဖြစ်သည်။

၎င််းကို ပုမန်အော်းဖြင် အစောစော်းခ န
ိ ်မတိုင်မ ထိ်းု သည်။ ပပို်းသူမ ော်းသည် ဤရည်ရယ်ခ က်ဖြင်
အသု်းဖပျိုရန်အ

န်

င်ဖမန်စောသက်ရရောက်သည် သိုို့မဟုတ်

အ

န်

င်ဖမန်စောသက်ရရောက်သည် အင်ဆူ င်ကို ညွှန််းနိုင်သည်။

င်ဖမန်စော သက်ရရောက်မ-ှု Novolog®၊ Humalog®၊ Admelog®၊ Apidra® (ဘို

င်ဖမန်စောသက်ရရောက်မှု- ပုမန် (ဘို

ပ်စ် အင်ဆူ

ပ်စ် အင်ဆူ

င်)

င်)

အင်ဆူလင်
က်ရ ောက်မှု

အ

ယ်အ

တ်သက်ရရောက်မှု- NPH (ဘောဆယ်

် အင်ဆူ

င်)

အခ န
ိ ် ကောဖမငမ
် သက်ရရောက်မှု- Lantus®၊ Levemir®၊ Basaglar® (ဘောဆယ်
အင်ဆူ

0

5

10

င်)

15
28 အခ န်

(နာ မ ောီး)

20

25

်

အင်ဆူလင်အမ ျိုီးအစောီးမ ောီး
အင်ဆူ

င်သည် မတူညရသောနည််း

မ််းမ ော်းနင် အ

င် အမ ျိုိ ်းအစော်းမ ော်းသည် ကဖွဲ ပော်းဖခော်းနာ်းနိုငသ
် ည်-

တစ်စု - မည်မျှ ကော ျှင် စတင်အ ုပ် ုပ်ပ

o

အဖမင်ဆု်း - ၎င််းသည် အခက်အခွဲဆု်းတင် အ ုပ် ုပ် ျှင

o

အခ နိ ် ကောဖမငမ
် ှု - ခနဓာကိယ
ု ်တင် အ ုပ် ပ
ု ်ရဆောင်နိုင်သည် အခ န
ိ ်အတိုင််းအတော

ကိုနတ
် ဆပ် နာမည်

အလွန်လ င်ခမန်စွော

က်ရ ော

Apidra®
®

က်မှု

Humalog /Admelog
®

Humalog U200
Novolog
Fiasp
အလွန်လ င်ခမန်

ုပ်သည်။ မတူညရသောအင်ဆူ

o

အမ ျိုီးအစောီး

စွော ရှု

ုပ်

က်ရ ောက်

®

®

ရယဘိုယ အမည်

တစ်စို

အခမင်ဆိုီး

အခ န်ကကောခမငမ
် ှု

Glulisine

~3-15 မိနစ်။

~1-2 နာရ။

~2-4 နာရ။

~15 မိနစ်။

~1 နာရ

~2-4 နာရ။

~30-60 မိနစ်။

~2-4 နာရ။

~5-10 နာရ။

NPH

~1-1.5 နာရ။

~6-10 နာရ။

~14-16 နာရ။

Glargine

~1-2 နာရ။

မရိပါ

~21-36 နာရ။

~1-2 နာရ။

မရိပါ

~42 နာရ။

~30 မိနစ်။

~1-6 နာရ။

~10-16 နာရ။

~1-2 နာရ။

မရိပါ

~21-42 နာရ။

Lispro
Lispro
Aspart

®

Aspart + Vit. B3

Afrezza

®

ူ

ွငီး် ခခင်ီး

လ င်ခမန်စောွ

က်ရ ောက်မှု

Humulin® R

ပုမန်

®

Novolin R
Humulin® R U500
အလယ်အလတ်

က်ရ ောက်မှု

®

Novolin N

ပုမန် U500

®

Humulin N
Lantus®

အခ န်ကကောခမငမ
်
က်ရ ောက်မှု

Basaglar

®

Glargine

®

Toujeo U300
®

Levemir

Detemir

®

အလွနို့်အလွန်ကကောခမင်မ

Tresiba

Degludec

®

က်ရ ောက်မှု

Tresiba U200

ကကျိုတင်ရ ောစပ်ထောီးရ

ော-

Glargine

®

Degludec

Humulin 70/30

NPH/ ပုမန်

အင်ဆူလင်နင်

Novolin® 70/30

NPH/ ပုမန်

အင်ဆူလင်ရပါင်ီးစပ်မှု

Humalog® 50/50

NPH/ Lispro

®

Humalog 75/25
®

Novolog 70/30
အင်ဆူလင်နင်
အင်ဆူလင်မပါရ
ရပါင်ီးစပ်မှု

Soliqua

®

NPH/ Lispro
NPH/ Aspart
Insulin Glargine &

ော

Lixisenatide
Xultophy

®

Insulin Degludec &
Liraglutide

အမ ျိုိ ်းအစော်းတစ်မ ျိုိ ်းကို ရှုသင််းရသော်

ည််း ပုမန်အော်းဖြင် အင်ဆူ

ကုဗစင်တမတောစတင် 100 units အင်ဆူ
အခ ျိုိ ွဲ့အင်ဆူ

င်ကို ပို၍ပ စ်ရအောင် ဖပျို

င်ကို ထိ်းု သည်။ အင်ဆူ

င်အမ ော်းစုတင် U100 မ

မတော သိုို့မဟုတ်

င် ပါေင်သည်ဟု ယူဆသည်။ U200၊ U300၊ သိုို့မဟုတ် U500 ကို စောရင််းသင််းထော်းသကွဲသိုို့

ုပ်ထော်းပပ်းဖြစ်သည်။ သင် မည်သည်အင်ဆူ

ညွှန် ကော်းသည်အတိင
ု ််း ရသောက်ရန်အရရ်းကက်းသည်။
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င်ကို ရသောက်သု်းရနဖခင််းကို သိရန်နင် သင်ပပို်းသူမ

အင်ဆူလင်ထီးို ခခင်ီး
အင်ဆူ

င်ကို ရကောင််းမန်စော စုပ်ယူရန် သင်အရရဖပော်းရအောက်ရိ အဆဓောတ်တစ်ရ ်းထွဲသိုို့ ၎င််းကို ထိ်းု သင််းရမည်။ ထိ်းု သင််းရန်

အရကောင််းဆု်းရနရောမ ော်းသည် သငဗ
် ိုကသ
် ော်း၊ တင်ပါ်းအထက်၊ တင်ပါ်း၊

တစ်ရနရောထွဲတင် အင်ဆူ

ရဆီးထိုီး မည် ရန ော ရ ွီးခ ယ်ခခင်ီး
အင်ဆူ

က်ရမောင််းအထက်နင် ရပါင်အဖပင်ဘက်ဖြစ်သည်။
င်ထ်းို ရဆ်းကို သု်းဖခင််းသည်

ပန််းပွဲရောမ ော်း၊ အြုမ ော်း သိုို့မဟုတ် အရရဖပော်းထူဖခင််းဖြစ်နိုင်သည်။

င် ထို်းရဆ်းမ ော်းအတက်

အသင်ရတော်ဆု်းရနရောမ ော်းသည်

၎င််းသည် အင်ဆူ

ဤရနရောတင် ညွှန်ဖပထော်းရသော

င်ကုိ စုပ်ယရ
ူ န် ပိုမိုခက်ခွဲရစသည်။

ကိုယ်ခနဓာ၏ အပိုင််းမ ော်း ဖြစ်ပါသည်

ထိ်းု ရဆ်းတစ်ခုစနငအ
် တူ သငရ
် နရောကိရ
ု ဖပောင််းရန် ရသခ ောပါရစ။
ယခင်တစ်ခုနင် အနည််းဆု်း 1

အရပေါ်အခပင်ဘက်

က်မအရေ်းတင် ထိ်းု ရဆ်းမ ော်းကို

သု်းသင်သည်။ မမ
ွဲို့ ော်း၊ တက်တူမ ော်း သိုို့မဟုတ်

လက်ရမောင်ီးမ ောီး

အမောရတ်မ ော်းအတင််း မထို်းပါနင။်
ဝမ်ီးဗိုက်ပိုင်ီး
သင်ခ က်ရဘ်းဘက်ရန

ရဆ်းမထိ်းု ခင် သငအ
် ရရဖပော်းကို သနို့်ရင််းရနရန်

ရောမ ော်းနင်
ခ က်ရအောက်ပိုင််း

ရသခ ောရအောင်ဖပျို
အင်ဆူ

တင်ပါီးမ ောီး

အရ ီးကကီး

င်ကို ရဆ်းရည်နင် ရဆ်းထို်းအပ်ကုိ

အသု်းဖပျို၍ရသော်

ရပါင်အရပေါ်ပိုင်ီးမ ောီး

အင်ဆူ

ုပ်ပါ။

ည််းရကောင််း

င်ထ်းို စက်ဖြင်

ည််းရကောင််း ထိ်းု နိုငသ
် ည်။

ည်အခ က်

ထို်းရဆ်းမ ော်းကို ရသ်းငယ်ရသောရနရောတစ်ခုတည််းတင် မထို်းရ။
၎င််းရ ကောင် အရရဖပော်းတင် အြုအ

ဩစရ တ်း

ု်းမ ော်း ဖြစ်နိုင်သည်။

အရနာက်ပုင
ိ ််း ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါအသင််းအြွဲ့ွဲ (Diabetes Association of Western Australia) မ ခင်ဖပျိုခ က်ဖြင် သု်းပါ။

စွနို့်ပစ်ခခင်ီး- အင်ဆူ
စနို့်ပစ်ရမည်။ အင်ဆူ

င်ထု်းိ အပ် နင/် သိုို့မဟုတ် ရဆ်းထိ်းု အပ်မ ော်းကို သင်ရကောင်တ၏ က န််းမောရရ်းဌောနအရ အြ်းု ပါသည်ဘူ်းတင်
င်ရဆ်းရည်နင် ရဘောပင်မ ော်းကို အမိက
ှု ်ပ်းု ထွဲတင် စနို့်ပစ်နိုင်သည်။
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ရဆီး ည်နင် ရဆီးထိုီးအပ်
ဉ်းစော
1.

က်ရဆ်းပပ်း သင်သည် မန်ကန်ရသောအင်ဆူ

င်အမ ျိုိ ်းအစော်းကို ထိ်းု ထော်းရ ကောင််း ရသခ ောရအောင်ဖပျို

အရက်ဖပန်ဂမ််းြက်နင်အတူ ရဆ်းရည်ထိပ်ကိုသုတ်ပါ။

2.

ုပ်ပါ။

ဘောမမရိသည် ရဆ်းထိ်းု အပ်တင် ရ
သင်အသု်းဖပျိုမည် အင်ဆူ

ကို

င်ပမောဏနင် တူညစော

ဖြည်ပါ။

3.

ရဆ်းထို်းအပ်ကို ရဆ်းရည်အတင််းသိုို့ ထိ်းု ပပ်း ရ

ထွဲသိုို့

4.

တန််းထုတပ
် ါ။

အပ်ကို ရဆ်းရည်တင်ထော်းပပ်း ရဆ်းရည်ကို
ရမောက်
ရ

5.

7.

ရ

ပူစရြောင််းမ ော်းကိုရတွဲ့

ျှင် အင်ဆူ

င်ကုိ ပု

င််းထွဲသိုို့

6.

ိုက်ပါ။ မန်ကန်သည် အင်ဆူ

င်ပမောဏကို

ျှင် ပပတ်တကို ဖပန်ဆွဲထတ
ု ်ပါ။

အရရဖပော်းရနရောသိုို့ ညြှင်သောစောြိပါ။ အပ်ကို

ဖပန်ထည်ပပ်း ဖြည််းညြှင််းစောဖပန်ဆွဲပါ၊ ရဆ်းထို်းအပ်ကို ကည်၍

90 ဒဂရရထောငအ
် ရနအထော်းဖြင် အပ်တစ်ရခ ောင််း

ရသခ ောပါရစ။

အရရဖပော်းအတင််းသိုို့ ထည်ပါ။

ပပတ်တကို အဆု်းထိတန််းပါ။ ရဆ်းထိ်းု ပပ်းသည်နင် ငါ်း
အထိရရတက်ပပ်း ရဆ်းထို်းအပ်ကို အဖပင်သိုို့ဆွဲထုတပ
် ါ။
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်းု ကို

အင်ဆူလင်ရဘောပင်
ဉ်းစော

က်ရဆ်းပပ်း သင်သည် မန်ကန်ရသောအင်ဆူ

င်အမ ျိုိ ်းအစော်းကို ထိ်းု ထော်းရ ကောင််း ရသခ ောရအောင်ဖပျို

ုပ်ပါ။ အင်ဆူ

င်မ ကည် ျှင်

အင်ဆူ င်ကရ
ို ရောစပ်ရန် သင် က်ထွဲတင် ရဘောပင်ကို ဖြည််းညြှင်း် စော ိမ်ပါ။ အြ်းု ကို ဖြျိုတပ
် ါ။
1.

အရက်ဖပန်ဂမ််းြက်ဖြင် ရောဘောအဆိုို့ကို သုတ်ပါ။

2.

ရဘောပင်အပ်ကို အကောအကယ်ရပ်းရသောအဆိုို့မ ဖြျိုတပ် ပ်း
ရဘောပင်တင်

3.

ရဘောပင်အပ်၏ အဖပင်နင် အတင််းအကောအရကို ဖြျိုတ်ပါ။

4.

ည်သင််းပါ။

အပ်ကို အသငဖ် ပင်ထော်းပါ။ 2 ယူနစ်အထိ ရဆ်းပမောဏကို
ဖပည်ရအောင်

ပ
ု ်ပါ။ ရဘောပင်ကို ဖပထော်းသည်ရနရောတင်

ဆုပ်ကင
ို ်ပပ်း အင်ဆူ

5.

7.

အသငဖ် ပင်ထော်းပပ်းသည်နင် သင်ထု်းိ ရန်

ုအ
ိ ပ်သည်

အင်ဆူ

င်ယူနစ်ရဆ်းပမောဏကို ဖြည်ပါ။

အင်ဆူ

င်ထ်းို သည်အပ်ကို တစ်ခု

6.

င် 2 units ကို ထုတ်ပါ။

ထိ်းု မည်ရနရောကို ရရ်းခ ယ်ပပ်း 90 ဒဂရရထောငဖ် ြင်
အရရဖပော်းအတင််းသိုို့ အပ်ကို ထိ်းု ပါ။

်းု တန််းပပ်းရနာက် အပ်ကို

အရရဖပော်းတင် 5 စကကနို့် ထော်းပါ။
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အင်ဆူလင်ဂရိုခပျိုမှု
အင်ဆူ
အရမ််းပူ
အင်ဆူ

င်ကို စိတ်ခ ရရသောနည််း

အ
ို ပ်သည်။ ၎င််းသည် အပူခ န
ိ န
် င် မတည်ပါ။ အရမ််းရအ်း

ျှင် ၎င််းကိထ
ု ိခက
ို ်နိုင်သည်။ ပ က်စ်းရနရသော အင်ဆူ
င်သည် မန်ကန်စော အ

အသု်းမဖပျိုရရသ်းရသော အင်ဆူ
အင်ဆူ

မ််းမ ော်းနင် ဂရုဖပျိုရန်
ုပ်မ

င်သည် အရရောင် သိုို့မဟုတ် အနို့မရဖပောင််းပါ။ ပ က်စ်းရနရသော

ုပ်ရတောပါ။

င်ကို ရရခွဲရသတတောတင် သိမ််းထော်းသင်သည်။ သင်စတင်အသု်းဖပျိုမည် သိုို့မဟုတ် အြ်းု ြင်ပပ်းသော်း

င်ကို အခန််းအပူခ န
ိ ် (66-86 ဒဂရ ြယ်ရင်ဟိုက်) တင် ထော်းနိုငသ
် ည်။ အင်ဆူ

သိုို့မဟုတ် ရအ်းရသောကော်းတင် မထော်းခွဲပါနင်။ အင်ဆူ

င်ကုိ အ

င်ကုိ သင်နငအ
် တူထော်းပါ။ ၎င််းကို ပူရသော

န်ရအ်းဖခင််း သိုို့မဟုတ် အ

ကောကယ်နုင
ိ ရ
် သောဘူ်းကို အသု်းဖပျိုနိုင်သည်။ ခရ်းသော်းစဉ် သင်အင်ဆူ

င်ကုိ သင်

န်ပူဖခင််းမ ကောကယ်ရန် အပူဓောတ်မ

က်ဆွဲအိတတ
် င် သိမ််းရန် ရသခ ောရအောင်ဖပျို

သင်ခရ်းရဆောင်အိတ်တင် ၎င််းကို မသိမ််းထော်းပါနင။်
အင်ဆူ

င်ကို အသု်းမဖပျိုခင် ၎င််း၏သက်တမ််းကုန်ဆု်းရက်ကုိ သင် အပမွဲ စစ်ရဆ်းသင်သည်။ ရဆ်းရည် သိုို့မဟုတ်

အင်ဆူ

င်ထ်းို သည်အပ်ကို စတင်အသု်းဖပျို

ျှင် ၎င််းသည် ရက်အနည််းငယ်အတက်သော ရကောင််းသည်။

အင်ဆူလင်အမ ျိုီးအစောီး
ရဆ်းရည်မ ော်း၊ အင်ဆူ

ြွငပ် ပီးရနာက် အ
င်ထု်းိ သည်အပ်မ ော်း၊ အပ်ရခါင််းမ ော်း

28 ရက်

ရဆ်းရည်မ ော်း၊ အင်ဆူ

င်ထု်းိ သည်အပ်မ ော်း၊ အပ်ရခါင််းမ ော်း

10-14 ရက်

(မ ကည်ရသောအင်ဆူ

င်)

(အင်ဆူ

င်အ ကည်)

®

ျှင် သိုို့မဟုတ်

®

Levemir , Toujeo U300

42 ရက်

®

Tresiba

56 ရက်
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ိုီးခပျိုခခင်ီး

ုပ်ပါ။

ထပ်တို်း

ောရသော ရရောဂါသစ်မ ော်းနင် အနတရောယ်မ ော်းရ

သင်ရသ်းရ ကောမ ော်းသည် သင်ခနဓာကိယ
ု ်တစ်ခု

ျှောခ ဖခင််း

ု်းသိုို့ ရသ်းကို သယ်ရဆောင်ရပ်းသည်။ သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏအဆငသ
် ည်

အခ န
ိ ် ကောဖမငစ
် ော ပုမန်ထက် ပိုမိုဖမငရ
် နပါက သင်ရသ်းရ ကောမ ော်းနင် အောရုရ ကောမ ော်းကို ပ က်စ်းရစနိုငသ
် ည်။ သငရ
် သ်းရ ကောမ ော်း
ပ က်စ်းသော်း

ျှင် သင်ခနဓာကိုယ်ရိ အခ ျိုိ ွဲ့ရနရောမ ော်းသိုို့ ရသ်းရရောက်ရန် ပိုမိုခက်ခွဲရစသည်။ ၎င််းသည် ရရောဂါသစ်မ ော်းကို ထပ်တု်းိ ရစနိုင်သည်။

မ က်စအခမင်လောွှ ခ ျိုျို့ယွင်ီးမှုရ ောဂါ
ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါသည် သင်မ က်

ု်းမ ော်းကို ထိခက
ို ်ရစနိုင်သည်။ မ က်စအ
ိ တင််းဖမင်

ထိခက
ို ်ရစနိုင်သည်။ ၎င််းကို မကုသဘွဲထော်း
မ က်စအ
ိ တင််းဖမင်
အ

ွှောကို ထိခက
ို ်

ွှောရိ ရသ်းရ ကောမျှင်မ ော်းကို အခ န
ိ က
် ရ
ို က ော်

န်

ျှင်

ျှင် အဖမင်ဆု်းရှု်းဖခင််း သိုို့မဟုတ် မ က်စက
ိ ယ်ဖခင််း ဖြစ်ရစနိုင်သည်။ ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါသည်

ျှင် သင်တင် အဖမင်ရေေါ်း

င််းတန််းမ ော်း ဖမင်ရနဖခင််းတိို့ု ဖြစ်နုင
ိ ်သည်။ ထိအ
ု ရောဖြစ်

ောဖခင််း သိုို့မဟုတ် အမည််းရရောင်အစက်မ ော်း၊ အစက်အရဖပောက်မ ော်း သိုို့မဟုတ်
ျှင် သင်ပပိ်းု သူကို ခ က်ခ င််း ဆက်သယ်ရန်

ိုအပ်သည်။

မ က်စရ
ိ ရောဂါကို ကောကယ်ရန်နင် စမရန် •

သင်တင် ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိရ ကောင််း သင်မ က်စိဆရောေန်ကို ရဖပောပါ။

•

ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါမ က်စစ
ိ မ််းသပ်ဖခင််းအတက် မ က်စဆ
ိ ရောေန်နင်
တစ်နစ်

ျှင် အနည််းဆု်းတစ်ကကိမ် ဖပသပါ။ သင်တင်

မ က်စအ
ိ ဖမင်

ောွှ ခ ျိုိ ွဲ့ယင််းမှုရရောဂါရိ

ျှင် သင်မ ကောခဏသော်းရန်

အ
ို ပ်သည်။
•

သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို
သင်သတ်မတ်ခ က်အပိုင်း် အဖခော်းတင် ထိန််းသိမ််းထော်းပါ။

•

သင်တင် အဖမင်အောရုနင်ပတ်သက်၍ ဖပဿနာဖြစ်

ျှင်

သင်ဆရောေန်ကို ဆက်သယ်ပါ။

ခပင်ပအောရိုရကကောဆိုင် ောရ ောဂါ
ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏဖမငရ
် နဖခင််းသည် သင်အောရုရ ကောမ ော်းကို ထိခက
ို ်ရစနိုင်သည်။ ဖပင်ပအောရုရ ကောဆိုင်ရောရရောဂါသည်
သင်န

ု်း၏ အရေ်းတင်ရိသည် အောရုရ ကောမ ော်းကို ထိခက
ို ်ရစသည်။ ဤတင် သင်

က်မ ော်း၊

က်ရမောင််းမ ော်း၊ ရဖခြေါ်းနင်

ရဖခရထောက်မ ော်းရိ အောရရ
ု ကောမ ော်းပါေင်သည်။ ပမ
ု န်အော်းဖြင် ၎င််းသည် ရဖခြေါ်းမ စတင်သည်။ ရရောဂါ

ကခဏောမ ော်းသည် ညအခ န
ိ တ
် င်

ပိုဆို်းနိုငသ
် ည်။
ဖပင်ပအောရုရ ကောဆိုင်ရောရရောဂါ ဖြစ်နုင
ိ သ
် ည်မ ော်းမော •

နာက င်ဖခင််း

•

ထုထင
ို ််းဖခင််း သိုို့မဟုတ် တစစ်စစ်ခစော်းရဖခင််း

•

အော်းအင်ခ န
ိ ို့ွဲဖခင််း

သင်ရဖခြေါ်းတင် ခစော်းမှုဆု်းရှု်းဖခင််းရ ကောင် ရဖခြေါ်းတင် အနာဖြစ်သည်ကုိ ရဖပောဆိုရန် ခက်ခွဲရစသည်။ ရသ်း

ည်ပတ်မှု အော်းနည််းရန

အနာကိုရပ ောက်ကင််းရန်အတက် အခ န
ိ ် ကောဖမငန
် ုင
ိ ်သည်။
သင်ပပို်းသူသည် အနာမ ော်း၊ အရည် ကည်ြုမ ော်း သိုို့မဟုတ် အဖခော်းဖပဿနာမ ော်းအတက် စစ်ရဆ်းရန်

ောရရောက်ဖပသမှုအကကိမ်တုင
ိ ်း်

သင်ရဖခြေါ်းကို ကည်သငသ
် ည်။ စမ််းသပ်ခန််းတင် သင်ြိနပ်နင် ရဖခအိတ်ကုခ
ိ ျွတ်၍ သင်ရဖခြေါ်းကို စစ်ရဆ်းရန် သင်ပပို်းသူကို
အပမွဲသတိရပ်းဖခင််းသည် ရကောင််းသည်။ တစ်နစ်
ဖပျို

ျှင်တစ်ကကိမ် ရဖခရခ ောင််းမ ော်းနင်ပတ်သက်သည် ဖပည်စုသည် စမ််းသပ်မှုတစ်ခုကုိ

ုပ်သင်သည်။
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ျှင်

ရဖခြေါ်းနင်ပတ်သက်၍ ဖပည်စုသည် စမ််းသပ်မှုအတင််း သင်ပပို်းသူအရနဖြင် စစ်ရဆ်းသငသ
် ည်မော •

ရဖခြေါ်းရအ
ိ ရရဖပော်း။

•

သင်ရဖခြေါ်းကကက်သော်းနင် အရို်းမ ော်း။

•

သင်ရဖခြေါ်းသိုို့ ရသ်းစ်းဖခင််း။

•

ရဖခြေါ်းထုထိုင််းဖခင််း။

သင်ရဖခြေါ်းတင် ဖပဿနာရပိ ပ်းဖြစ်

ျှင် သူတသ
ိုို့ ည် ပပို်းသူ သိမ
ုို့ ဟုတ် ရဖခြေါ်းနာအထူ်းကု(ရဖခြေါ်းဆရောေန်)မ ော်းဖြင် မ ကောခဏ ဖပသရန်

ိုအပ်နိုင်သည်။ သိရ
ုို့ ောတင် ပပို်းသူထ ဖပသမှုအ ကော်း သင်ရဖခြေါ်းက န််းမောရရ်းအတက် ထိန််းသိမ််းရန် သင်
•

ပ
ု ်နိုင်ရသောအရောမ ော်းစောရိပါသည်။

င်ရခခြဝါီးကို ရနို့စဉ်စစ်ရဆီးပါ။ အနရရောင်အစက်မ ော်း၊ ဖပတ်ရဒဏ်ရောမ ော်း၊ ရရောင်ရမ််းမှုမ ော်း၊ အရည် ကည်ြုမ ော်း သိုို့မဟုတ်
ရဖခစယ်မ ော်းအတက် သင်ရဖခြေါ်းကို ကည်ပါ။ သငရ
် ဖခရထောက်ရအောက်ြက်ကို မဖမင်နိုင်

ျှင် မန်ကအ
ို သု်းဖပျိုပါ သိုို့မဟုတ်

တစ်စုတစ်ရယောက်ကို အကူအညရတောင််းပါ။
•

င်ရခခြဝါီးကို ရနို့စဉ်ရဆီးရကကောပါ။ အထူ်းသဖြငရ
် ဖခရခ ောင််းမ ော်းအ ကော်း ရသခ ောစော ရဖခောက်ရသွဲ့ရအောင်ထော်းပါ။

•

င်အရ ခပောီးကို နူီးညရခ ောရမွျို့ရအောင် ထောီးပါ။ သင်ရဖခရခ ောင််းမ ော်းအ ကော်းတင်မဟုတ်ဘွဲ သင်ရဖခြေါ်းရအောက်ရဖခနင် အရပေါ်ကို
အရရဖပော်း

•

ရခခ

ိမ််းရဆ်း သိုို့မဟုတ် ခရင် ပါ်းပါ်း

ိမ််းပါ။

ည်ီးမ ောီး ည်ရန ည်ကိုခမင်လ င် ၎င်ီးတိုို့ကည
ို ပါ။ သင်ရဖခသည််းမ ော်းကို သပ်ရပ်စောညြှဖိ ခင််းနင်

က်သည််းတိုက်တစဉ််းဖြင် အစန််းမ ော်းကို တိက
ု ်ပါ။ ၎င််းကိသ
ု င်ကယ
ုိ ်တင
ုိ ် မ
(ရဖခရထောက်ဆရောေန်) နငဖ် ပရန်
•

ုပ်နုင
ိ ်

အ
ို ပ်ပါက

ျှင် ရဖခြေါ်းနာအထူ်းကု

အ
ို ပ်နိုင်သည်။

ရခခအတ်နင် ြနပ်မ ောီးကို အပမဲဝတ်ဆင်ထောီးပါ။ ရဖခဗ

ောဖြင် ဘယ်ရသောအခါမ

မ််းမရ

ျှောက်ပါနင။် ရကောင််းမန်စောရတော်သည်

သက်ရသောင်သက်သောဖြစ်ရသော ြိနပ်ကိုသော ေတ်ဆင်ပါ။ အနာ်းသော်းမ ော်း အရခ ောသတ်ထော်းဖခင််းနင် အတင််းတင်
ဘောမျှမရိဖခင််းကို ရသခ ောရအောင်ဖပျို
ေတ်ဆင်ပါ။ အထူ်းဖပျို
•

ုပ်ရန် မေတ်ဆင်ခင် ြိနပ်အတင််းသိုို့ စစ်ရဆ်းပါ။ ဖြစ်နုင
ိ ်

ုပ်ထော်းရသောြိနပ်မ ော်းကို

အ
ို ပ်

ျှင် ခ ျိုပ်ရို်းမပါရသောရဖခအိတ်ကို

ျှင် သင်ပပို်းရပ်းသူကုိ ရမ်းပါ။

င်ရခခြဝါီးကို ရအီးခခင်ီးနင် ပူခခင်ီးမ ကောကွယ်ပါ။ ကမ််းရဖခ သိုို့မဟုတ် ပူရနသည်ပ

က်ရြောင််းရပေါ်တင် ြိနပ်ကိုေတ်ဆင်ပါ။

သင်ရဖခြေါ်းကို မထိခင် ရရအပူခ န
ိ ်ကို စမ််းသပ်ပါ။ သင်ရဖခြေါ်းရပေါ်တင် ရရရန်းဘူ်းမ ော်း၊ အပူကပ်ခောမ ော်း သိုို့မဟုတ်
ျှပ်စစ်ရစောင်မ ော်း ဘယ်ရသောအခါမ မသု်းပါနင။် ၎င််းတိို့ုကုိ မသိဘွဲသု်းမိ
•

ထင
ို ်ရနစဉ်

င်ရခခြဝါီးကို အနာီးရပီးပါ။ တစ်ရနို့

ျှင် သင်ရဖခြေါ်းကို ရ

ောင်ကျွမ််းနိုင်သည်။

်းု သင်ရဖခရခ ောင််းမ ော်းကိခ
ု ါယမ််းဖခင််းနင် သင်ရဖခခ င််းေတ်နင် ရဖခြေါ်းကို

အရပေါ်ရအောက်ရရွှေွဲ့ပါ။ သင်ရဖခရထောက်မ ော်းကို အခ န
ိ ် ကောဖမငစ
် ော မခ တ
ိ ်ထော်းပါနင။်

အလိုရလ ောက်ခြစ်စဉ်မ ောီးကို ထန်ီးခ ျိုပ်မှုနင်ဆိုင် ည် အောရိုရကကောဆိုင် ောရ ောဂါ
ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါသည် အ
အ

ိုရ

ိုရ

ောက်ဖြစ်စဉ်မ ော်းကို ထိန်း် ခ ျိုပ်မှုနင်ဆိုင်သည် အောရုရ ကောဆိုင်ရောရရောဂါကို

ောက်ဖြစ်စဉ်မ ော်းကို ထိန််းခ ျိုပ်ရသော အောရုရ ကောမ ော်းသည် သင်ရဖပောစရောမ

ိုဘွဲ “အ

ို ရ
အ

ည််း ဖြစ်ရစနိုငသ
် ည်။
ောက်” အ

ုပ်

ပ
ု ်သည်

ခနဓာကိယ
ု ်အစိတ်အပိင
ု ််းမ ော်းကို ထိန်း် ခ ျိုပ်သည်။ ထိရ
ု နရောတစ်ခုခုတင် ဖပဿနာရရ
ိ နပါက သင်ပပို်းသူကို ရဖပောဖပရန် အရရ်းကက်းပါသည်။

•

အစောရခ ြ က်ခခင်ီး - သင်စော်းသု်းပပ်းရနာက် သင်ခနဓာကိယ
ု ်သည် အစောမ ော်းကို ရခ ြ က်သည်။ ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါသည် တစ်ခါတစ်ရ
သင်ခနဓာကိုယ်အတတရဘောမတဆင် အစော်းမ ော်းကို ရရွှေွဲ့ရဖပောင််းနိုငစ
် မ််းကို ြ က်ဆ်းနိုင်သည်။ ၎င််းကို အစောအိမ်တက
ွဲ ဖခင််း
ဟုရခေါ်သည်။ ၎င််းသည် အန်ဖခင််းနင် ဗိုကပ
် ဖခင််းကို ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င််းသည် သင်ခနဓာကိုယ်မ အစောကို
သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို ဖပျိုမူပုတိုို့ကို ရဖပောင််း
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ွဲနိုင်သည်။

င်ဖမန်စော စုပ်ယပ
ူ ုနင်

•

ဆီးအမ်နင် အူ
ဖြစ်

ုပ်မ

ုပ်နိုင်ရတောပါ။ ၎င််းသည် သင်ဆ်းအိမ်တင်

ျှင် သင်ဆ်းအိမ်ဖပည်တင််းရနဖခင််းကို သင်မခစော်းနိုင်ရတောပါ။ အူသိမ်ကုိ ထိန််းခ ျိုပ်သည် အောရုရ ကောကိုထခ
ိ ိက
ု ်

ေမ််းရ
•

မ်အူမ - သင်ဆ်းအိမ် သိုို့မဟုတ် အူသိမ်အူမသည် ပမ
ု န်အ

ျှင်

ျှောဖခင််း သိုို့မဟုတ် ေမ််းခ ျိုပ်ဖခင််းကို ဖြစ်ရပေါ်နိုင်သည်။

မ ျိုီးပွောီးအဂဂါမ ောီး ပိုမန်အလိုပ်မလိုပ်ခခင်ီး- အ

ိုရ

ောက်ဖြစ်စဉ်မ ော်းကို ထိန််းခ ျိုပ်မှုနင်ဆိုင်သည် အောရုရ ကောဆိုင်ရောရရောဂါသည်

င
ိ တ
် ရတောင်တင််းမှုကုိ ထိန််းခ ျိုပ်သည် အောရုရ ကောကို ထိခက
ို ်သည်အခါ ရတောင်တင််းသည်

င
ိ တ
် ကို ရရိရန် သိုို့မဟုတ်

င
ိ တ
် ရတောင်တင််းမှုကုိ ထိန််းသိမ််းထော်းရန် ခက်ခွဲရစနိုငသ
် ည်။ အမ ျိုိ ်းသမ်းမ ော်းတင် မိန်း် မကိုယ်ရဖခောက်ရသွဲ့မှု သိုို့မဟုတ်
င
ိ စ
် တ
ိ ရ
် က နပ်မှုကုိ ရရိရန် ခက်ခွဲရစသည် သိုို့မဟုတ် ပုမမန် ရောသရသ်းစက်ေန််းမ ော်းကို ဖြစ်ရစနိုငသ
် ည်။
•

ရ

ွီး၌ ရ

ဖြစ်ရန
အ
•

ော

ကကောီးဓောတ်ပမောဏနမ်ခခင်ီးကို

တခပျိုမခခင်ီး- သင်တင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏနည််းဖခင််း

ျှင် ထ်းု စအတိုင််း သင်ခနဓာကိယ
ု ်သည် သင်ကုသ
ိ တိရပ်းသည်။ သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏ

န်နည််းရန

ျှင် သင်သည် မည်သည်သတိရပ်းဖခင််း အရိပ်

ရချွီးထွက်နိုင်စွမ်ီး- ရချွ်းအ

ကခဏောကိုမ သတိမဖပျိုနုင
ိ ပ
် ါ။ ၎င််းသည် ဖပင််းထန်သည်။

န်ထက်ဖခင််း သိုို့မဟုတ် အနည််းငယ်ထက်ဖခင််းသည် ဖြစ်နုင
ိ သ
် ည်။ ၎င််းသည်

ခနဓာကိယ
ု ်အပူခ န
ိ ထ
် ိန််းနိုင်စမ််းကို ထိခက
ို ်ရစသည်။ ၎င််းသည် အရရဖပော်းရဖခောက်ရသွဲ့ဖခင််းနင် ယော်းယဖခင််းကို

ည််း

ဖြစ်ရစနိုငသ
် ည်။

ရက ောက်ကပ်ရ ောဂါ
ရက ောက်ကပ်မ ော်းသည် စစ်ထတ
ု ်ကိရိယောမ ော်းနင် အ

ော်းတူဖြစ်သည်။ ၎င််းတိို့ုအတင််းထွဲတင် ရသ်းမ စနို့ပ
် စ်ပစစည််းမ ော်းကို ြယ်ရော်းရပ်းသည်

ရသ်းရ ကောမျှင်မ ော်းစောရသ
ိ ည်။ ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါသည် ရက ောက်ကပ်မ ော်းကို ပ က်စ်းရစနိုငသ
် ည်။ ၎င််းသည် စနို့်ပစ်ပစစည််းမ ော်း သင်ခနဓာကိုယ်တင်
တဖြည််းဖြည််းမ ော်း

ောရစသည်။ ရက ောက်ကပ်ရရောဂါ၏ ပထမ

ကခဏောမော မ ကောခဏ ဆ်းခ ျိုပ်ဖခင််းဖြစ်သည်။ အိပ်မရပ ော်ဖခင််း၊

စော်းခ င်စိတမ
် ရိဖခင််း၊ အစောအိမ်နာဖခင််းနင် အော်းအင်ခ န
ိ ို့ွဲဖခင််းတိို့ုကို သတိဖပျိုမိနင
ို ်သည်။ သင်ရက ောက်ကပ်မ ော်း အ

ုပ်မ

ုပ်ရတော

ရက ောက်ကပ်အတင််းမ ရရပိုနင်အညစ်အရ က်းတိို့ုကို ြယ်ထုတ်သနို့်စင်ဖခင််း သိုို့မဟုတ် ရက ောက်ကပ်အစော်းထိ်းု ကုသဖခင််းတိို့ု
အ
ို ပ်နိုင်သည်။
ရက ောက်ကပ်ရရောဂါကို တော်းဆ်းနိုင်သည်နင် ရနာင််းရန်းရအောင်
•

ပ
ု ်နုင
ိ ်သည်မော-

သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို သင်သတ်မတ်ဖခင််းအပိုင်း် အဖခော်းတင်
ထိန်း် ထော်းဖခင််း။

•

သင်ရသ်းြိအော်းကို သင်သတ်မတ်ခ က်အပိုင်း် အဖခော်းတင် ထိန််းထော်းဖခင််း။
ရသ်းြိအော်းအနည််းငယ်တက်
ပိုဆို်းရအောင်ဖပျို

•

ျှင်ပင် ရက ောက်ကပ်ရရောဂါကို

ုပ်နိုင်သည်။

သင်ပပို်းသူမ စစ်ရဆ်းရမည်မောo

ရသ်းြိအော်း။

o

ဆ်း (အသော်းဓောတ်အတက်) တစ်နစ်

o

ရသ်း၏အ

သင်တင် ရက ောက်ကပ်ရရောဂါ

ျှင်တစ်ကကိမ

ုပ် (စနို့်ပစ်ပစစည််းမ ော်းအတက်) တစ်နစ်
ကခဏောမ ော်း ရိရန

ျှင်တစ်ကကိမ်။

ျှင် သင်ပပို်းသူကို ခ က်ခ င််း ဆက်သယ်သင်သည်။
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ျှင်

နလိုီးရ ွီးရကကောဆိုင် ောရ ောဂါ
ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိသူမ ော်းသူမ ော်းသည် ရသ်းြိအော်းဖမငဖ် ခင််း(ရသ်းတို်းဖခင််း)နင် ကို
ဖြစ်နုင
ိ ရ
် ခ မ ော်းသည်။ သင်တင် ကို
ရသ်းရ ကောမ ော်းမ န

က်စထရရောမ ော်းရန

က်စထရရောဖမငဖ် ခင််း (ရသ်း၌အဆဓောတ်ပမောဏမ ော်းဖခင််း)

ျှင် သင်ရသ်းရ ကောမ ော်းကို က ဉ််းနိုငသ
် ည် သိုို့မဟုတ် ပိတ်ဆိုို့နင
ို ်သည်။

်းု သိုို့ရထောက်ပသည် ရသ်းမ ော်းပိတ်ဆိုို့ခရ

ျှင် န

်းု ရရောဂါဖြစ်ပော်းသည်။ ၎င််းသည် ရုတ်တရက်န

ု်းခုန်ရပ်ဖခင််းကို

ဖြစ်ရစနိုငသ
် ည်။

ရလ

င်တန
ို ်ီးခြတ်ခခင်ီး

ဦ်းရနာက်သိုို့သော်းသည် ရသ်းရ ကောမ ော်းကို ထိခက
ို ်
သင်ဉ်းရနာက်သည် ပိုို့ရပ်းသည်ရသ်းမ ော်းကို မရ
မ််းရ
ရ

ျှောက်ရန်ခက်ခွဲဖခင််းနင် မ က်နာ၊

ဖြတ်ဖခင််း
•

ျှင် ရ

ျှင် သင်သည် ရ

ဖြတ်ရန် အနတရောယ်ပိုမ ော်းသည်။

ဖြတ်ဖခင််းကိုဖြစ်ရပေါ်သည်။ စကော်းရဖပောရန်၊ ဖမင်ရန် သိုို့မဟုတ်

က်ရမောင််း သိုို့မဟုတ် ရဖခရထောက်ရသဖခင််းသည် ရ

ကခဏောမ ော်းကို သတိဖပျိုရန် F.A.S.T စော

ဖြတ်ဖခင််း

ကခဏောမ ော်းတင် ပါေင်သည်။

်းု မ ော်းကို အသု်းဖပျိုပါ။

မ က်နာရစောင််းဖခင််း
က်ရမောင််းအော်းနည််းဖခင််း

•

ရ

ျှင် သိုို့မဟုတ် ပိတ်ဆိုို့ခရ

•

ရဖပောပုဆိုပု

•

911 ကိရ
ု ခေါ်ဆိုရန်အခ န
ိ ်

ွီးလည်ပတ်မှုအောီးနည်ီးခခင်ီး

ရသ်းရ ကောမ ော်းပိတ်ဆိုို့ခရဖခင််းသည် သင်ရဖခြေါ်းနင် ရဖခရခ ောင််းမ ော်းတင် ရသ်း
ရသ်း

ည်ပတ်မှုကို

ည််း ပိုမိုခက်ခွဲရစသည်။

ည်ပတ်မှုအော်းနည််းဖခင််းသည် ရဖခြေါ်း၊ ရဖခရထောက်ရအ်းဖခင််းနင် ရဖခရထောက်နာက ဉ်ဖခင််းနင် ဒဏ်ရောမ ော်းဖြစ်နိုင်သည်။

ရသ်းရ ကောမ ော်းကို ရကောင််းမန်စော ထိန််းသိမ််းရန်•

သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို

စမ်ီး

သင်သတ်မတ်ခ က်အပိုင်း်

ကို

အဖခော်းတင် ထိန််းထော်းပါ။
•

သင်ကုိ

•

သင်ရသ်းြိအော်းကို ရကောင််းမန်သည်အပိင
ု ််းအဖခော်း

က်စထရရောစုစရ
ု ပါင််း

က်စထရရောအဆင်ကို ထိန်း် ထော်းပါ။

LDL

က န််းမောရသော ကိုယ်အရ

တ်မတ်ခ က်စနှုနီး်
200 မ

ဂရမ်/dL ထက်နည််းရသော

100 မ

ဂရမ်/dL ထက်နည််းရသော

40 မ

တင် ထိန််းထော်းပါ။
•

ပ်မှု

HDL

်းခ န
ိ န
် င် BMI

•

သဘောေအဆ

ုပ်ပါ။

ရဆ်းရက်ကက်းမထုတ်

ျှင်

50 မ

ဂရမ်/dL ရက ော်

န်

ျှင်

(အမ ျိုိ ်းသမ်း)

က န််းမောရသော အစော်းအစောရရ်းခ ယ်မှုမ ော်း
ဖပျို

န်

(အမ ျိုိ ်းသော်း)

ကိထ
ု န
ိ ်း် သိမ်း် ထော်းပါ။
•

ဂရမ်/dL ရက ော်

ုပ်သည် ရဆ်း

ိပ်စသည်တုို့ိကို မသု်းပါနင်။
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150 မ

ဂရမ်/dL ထက်နည််းရသော

ွောီးနငဆ
် ိုင်ရ ော ထပ်တီးို လော
သင်တင် ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိ

ည် ရ ောဂါ စ်မ ောီး

ျှင် သင်ပါ်းစပ်ကို ဂရုစုက
ိ ရ
် န် အရရ်းကက်းသည်။ သင်တင် ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိ

သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို မထိန််းခ ျိုပ်နုင
ိ ်

ျှင် သိုို့မဟုတ် သင်ရသ်း၌ရိရသော

ျှင် သော်းဘက်ဆိုင်ရော ဖပဿနာမ ော်းသည် ပိုမိုဖပင််းထန်နိုင်သည်။ သော်းဆရောေန်နင် ဖပရန်

အရရ်းကက်းပါသည်။ သင်သည် နာဖခင််း၊ ရရောင်ဖခင််း သိုို့မဟုတ် ရသ်းထက်ဖခင််းကွဲသိုို့ ခတင််းဖပဿနာတစ်ခုခုကို ရဆ်းရန်းနိုင်သည်။
ထပ်တု်းိ

ောသည် ရရောဂါသစ်မ ော်းကို ကောကယ်ရန် သင်

•

အနည််းဆု်း 6

•

တစ်ရနို့နစ်ကကိမ် သော်းတိုကပ
် ါ။

•

ရနို့စဉ် သော်းပတ်ကကိျို်းဖြင် သနို့်ရင််းရရ်း

ုပ်သငသ
် ည်မော -

တစ်ကကိမ် သော်းမ ော်းစစ်ရဆ်းဖခင််းနင် သနို့်ရင််းဖခင််း။
ုပ်ပါ။

ကောကွယရ
် ဆီးထီးို နမှုမ ောီး
ကောကယ်ရဆ်းထို်းနမှုမ ော်းသည် ြ ော်းနာမှုကို တော်းဆ်းရန် ကူညရပ်းသည်။ ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါသည် အသက်ရှု

မ််းရ ကောင််းဆိုင်ရော

ကူ်းစက်ရရောဂါမ ော်းကို တိုက်ထုတ်ရန် ကိယ
ု ်ခအော်းကို ပိုမိုခက်ခွဲရစသည်။ ြ ော်းနာဖခင််းမတဆင် ပိုမိဖု ပင််းထန်သည်
ထပ်တု်းိ

ောရသောရရောဂါသစ်မ ော်းအတက် အနတရောယ်ဖြစ်နုင
ိ သ
် ည်။ သင်အတက် မန်ကန်သည် ကောကယ်ရဆ်းထိ်းု ဖခင််းနင်

မည်သည်အခ န
ိ တ
် င် ထိ်းု ရမည်ကို သင်ပပို်းသူနင် ရဆ်းရန်းတိုငပ
် င်ရန် အရရ်းကက်းသည်။ ရရောဂါထိန််းခ ျိုပ်ရရ်းနင် ကောကယ်တော်းဆ်းရရ်းဌောန
(CDC)မ အကကဖပျိုသည် ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိသူမ ော်းထို်းသင်သည် ကောကယ်ရဆ်းမ ော်းမော ရအောက်ပါအတိုင််းဖြစ်သည်-

ကောကွယ်ရဆီး

အကကမ်အရ အတွက်

Influenza (တုပ်ရက်း)

နစ်စဉ်

Pneumococcal (အဆုပ်ရရောင်ရရောဂါ)

သင်ပပို်းသူနင်စစ်ရဆ်းပါ

TDAP

10 နစ်ဖပည်တင
ို ််း

အသည််းရရောင်အသော်းေါ B

တစ်ကကိမ် (3 ကကိမအ
် စဉ်

ိုက်ထ်းို ရန်)

Zoster (ရရယုန)်

တစ်ကကိမ် (2 ကကိမအ
် စဉ်

ိုက်ထ်းို ရန်)
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က န််းမောစောရနထိုင်ရဆောင်ရက်ဖခင််း
သင်စိတခ
် စော်းမှုနငဆ
် ုင
ိ ရ
် သော က န််းမောရရ်းကိစ
ု မဖခင််းသည် သင်ခနဓာကိုယ်က န််းမောရရ်းကို စမဖခင််းကွဲသိုို့ အရရ်းကက်းသည်။ သင်တင်
ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါကို ရတွဲ့ရိ

ျှင် ရတွဲ့ကကျိုနုင
ိ သ
် ည် ခစော်းခ က်မ ော်းစောရိသည်။ သင်တင် ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိသည်မော ကောဖမင်

ော

ျှင်

ည််း

ဤခစော်းခ က်မ ော်းစောရန
ိ ုင
ိ သ
် ည်။ ေမ််းနည််းဖခင််း၊ ရ ကောက်ရဖခင််း၊ ရဒါသဖြစ်ဖခင််း သိုို့မဟုတ် စို်းရိမ်ရ ကောင် ကမှု ခစော်းခ က်မ ော်းသည်
သောမန်ဖြစ်သည်။ ၎င််းတိို့ုကုိ ကျွမ််းက င်စောကိုင်တယ်ရန် က န််းမောရရ်းနငည
် ညတ်သည်နည််း

ခ န်ည

မ််းမ ော်းကို ရောရြရန် အရရ်းကက်းသည်။

ည် အဆင်မ ောီး

ူမ ော်းသည် ၎င််းတိို့ုရနထိင
ု ရ
် ော ရနို့စဉ်ဘေတင် ရဖပောင််း

ွဲမှု ကကျိုရတွဲ့ရရသောအခါ ညြှိနိှုင််းဖခင််းအဆငမ
် ော်းကို ဖြတ်ရက ော်ရသည်။

ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိသူမ ော်းသည် မည်သည်အခ န
ိ တ
် င်မဆို ဤအဆင်မ ော်းမ တစ်ခုခုကုိ ကကျိုရတွဲ့နုင
ိ သ
် ည်။
ခငင်ီးဆိုခခင်ီး

ရဒါ

ထွကခ် ခင်ီး

ညခခင်ီး

ဒါကဘော ုို့ိဖြစ်ရနရတော
ဒါမ ျိုိ ်း ငါမော
မဖြစ်နိုင်ဘူ်း။

စတ်အောီးငယ်ခခင်ီး

လက်ခခခင်ီး

ဒါရတအော်း ်းု

။ွဲ ဘယ်သူက

ငါ_______

ငါဒါကိမ
ု
ုပ်နုင
ိ ဘ
် ူ်း။

ရေြန်အဖပစ်တင်တော ွဲ

ရပ ောက်သော်းရအောင် ု

ငါဒါကိမ
ု
ုပ်ခ င်ဘူ်း။

။

ပ်မယ်။

ငါအဆင်ရဖပတယ်။ ငါက
ကိယ
ု ်ဘောသောကိုယ်
ဂရုစုက
ိ ရ
် န် အဆင်သင်ပွဲ။

ဆီးခ ျိုရ ောဂါရကကောင် စတ်ရ ောကရ ောက်ခခင်ီးနင် စတ်အောီးကယ
ို အ
် ောီး ခ ျိုီးခ ျိုီးက ခခင်ီး
ဆီးခ ျိုရ ောဂါ စတ်ရ

ောကရ ောက်ခခင်ီး

ည် ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိဖခင််းနင် ပတ်သက်၍ သင်စု်းိ ရိမ်ရသောအခါ၊ စိတ်ြိစ်းရသောအခါ၊

ေမ််းနည််းရသောအခါ၊ ရ ကောက်ရရသောအခါ သိုို့မဟုတ် ရဒါသထက်ရသောအခါ ဖြစ်နုင
ိ သ
် ည်။ ဆီးခ ျိုရ ောဂါရကကောင်
စတ်အောီးကိုယ်အောီးခ ျိုီးခ ျိုီးက ခခင်ီးတွင်

ူသည် ၎င််းတိို့ုကို စမရန် ပင်ပန််း

သင်ရဖြရင််းကိင
ု ်တယ်ရမည် ဤအရဖခအရနမ ော်းနင် သွဲ

ောပပ်း ၎င််းကို မသိက ျိုိ ်းကျွန်ဖပျိုရန် စတင်ဖပျို

န်စမ ော်းတင် အော်းမ

ုပ်

ောသည်။

ို အော်းမရဖြစ်ဖခင််း၊ စို်းရိမ်ဖခင််း၊ ပူပန်ရ ကောင် ကဖခင််းနင်

သင်ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါကို စမရန် ဆနဒမရိရတောဖခင််းတိို့ု ပါေင်သည်။
ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရ ကောင် စိတ်ရသောကရရောက်ဖခင််းနင် စိတ်အော်းကိုယ်အော်း ခ ျို်းခ ျို်းက ဖခင််းအတက် ကုသမှုတင် ရည်မန််းခ န
ိ ည
် ြှိခ က်
ရဆ်းရန်း
ရဖပောင််း

မ််းညွှနမ
် ှု၊ မိသော်းစု၏အော်းရပ်းရထောက်ခမှု၊ ပုမန်ရ

က င်ခန််း သိုို့မဟုတ် သင်ပမ
ု န်

ွဲဖခင််းတိို့ုပါေင်သည်။ အရကောင််းဆု်းအဖပည်စုဆု်းဖြစ်ရန် မရမျှော်

ုပ်ငန််းစဉ်မ ော်းကို

ငပ
် ါနင။် အနည််းငယ် အော်းထုတ်ကကိျို်းပမ််းမှု

ျှင်ပင် မန်ကန်သည်။

စတ်အောီးငယ်ခခင်ီး
စိတ်ခစော်းခ က်ကင််းမွဲဖခင််းသည် ရနို့စဉ်ဘေမ အရတ်းမ ော်း၊ ခစော်းခ က်မ ော်းနင်
က န််းမောရရ်းအရဖခအရနတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င််းသည် ဘေတင်

က်ရ

ျှော

ုပ်ရဆောင်နုင
ိ စ
် မ််းမ ော်းကို ထိခိုကရ
် စသည် ဖပင််းထန်ရသော

ုစ
ိ ိတန
် င် ခို်းကိ်းု ရောကင််းမွဲသည် ခစော်းမှုမ ျိုိ ်းကွဲသိုို့ ခစော်းရနိုင်သည်။

စိတ်အော်းငယ်ဖခင််းသည် ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိသူမ ော်းတင် ပိုမိုရတွဲ့ရသည်။ သင်သည် စိတ်အော်းငယ်ရနသည်ဟုထင်
စကော်းရဖပောပါ။
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ျှင် သင်ပပို်းသူနင်

စတ်ြစီးမှု
သင်ခနဓာကိုယ်သည် ရဟော်မုန််းမ ော်း

ွှတ်ဖခင််းဖြင် စိတ်ြိစ်းမှုကို တို့ုဖပန်သည်။ ဤရဟော်မုန်း် မ ော်းသည် သငရ
် သ်း၌ရိရသော

သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို တိ်းု ရစနိုင်သည်။ မည်သညအ
် ရောက သင်ကုိ စိတ်ြိစ်းနိုင်သည်ကို သိရိဖခင််းက အကူအညဖြစ်ရစပါသည်။ သင်
စိတ်ြိစ်းဖခင််းကို အဖပည်အေ မြယ်ထတ
ု ်နိုင်ပါ။ သငက
် ို မည်သည်အရောက စိတ်ြိစ်းမှုစတင်ရစပပ်း ၎င််းကို မည်သိုို့ကင
ို ်တယ်ရဖြရင််းရမည်ကို
သိ

ျှင် သင်ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါကို စမရန် ပိုမိုအရဖခအရနရကောင််းသည်။

စတ်ြစီးမှုကို ကင
ို တ
် ွယ်ရခြ င်ီးခခင်ီး
•

ခြစ်ရစ ည် အရကကောင်ီး င်ီးကို ရြော်ထိုတပ
် ါ။ မည်သည်အရောက သငက
် စ
ုိ တ
ိ ြ
် စ
ိ ်းသ

ွဲဆတ
ုိ ောကို အတိအက ရြော်ထုတရ
် န်

ကကိျို်းစော်းပါ။
•

င်ကို စတ်ြစီးရစ

ည်အ ောမ ောီးကို ရလ ောခ ပါ။ သငက
် ုိ စိတ်ြိစ်းရစသည်အရောမ ော်းမ တစ်ခုခုကုိ ရဖပောင််း

အရရ်းကက်းဆု်းအရောမ ော်းကို အောရုစုိက်ပါ။
•
•

တစ်ကကမ်လ င် တစ်မ ျိုီး
င်နစ်

က်

•

အ
ို ပ်ပါက အကူအညရတောင််းပါ။

ော လိုပ်ပါ။

ည်အ ောမ ောီးကို ခပျိုလိုပ် န် အခ န်ယူပါ။ စိတ်ရပ ော်ရွှေငမ
် ှုနင် စိတ်အပန််းရဖြမှုအတက် အခ န
ိ ရ
် ပ်းပါ။

သင်နစ်သက်သည်အရောမ ော်းကို ဖပျို

•

ွဲနိုင်ပါသ

ုပ်သည်အခ န
ိ သ
် ည် တိုရတောင််း

o

ေါသနာမ ော်း

o

တရော်းထိုင်ဖခင််း သိုို့မဟုတ် အသက်ဖပင််းဖပင််းရှုဖခင််း

o

ရနို့စဉ်မတ်တမ််းရရ်းဖခင််း

o

စောြတ်ဖခင််း

o

ရယ်ရမောဖခင််း

o

ရရခ ျိုိ ်းဖခင််း

o

သခ င််းနာ်းရထောင်ဖခင််း

o

သူငယ်ခ င််းမ ော်း သိုို့မဟုတ် မိသော်းစုနင် အခ န
ိ ဖ် ြျိုန််းဖခင််း

o

ရ

o

ဉောဏ်စမ််းရဟဠိမ ော်း ဖပျို

o

ဥယ ောဉ်စိုက်ပ ျိုိ ်းဖခင််း

o

ညိှနိှုင််း

ရကောင််းရ

သနို့်ရဖခင််း
ုပ်ဖခင််း

ုပ်ရဆောင်ရရသော

င်ခနဓာကိုယ်ကို လှုပ် ောီးပါ။ ခနဓာကိယ
ု ်
o

ကခုန်ဖခင််း

o

ရယောဂ

o

ရတောင်တက်ဖခင််း

o

စက်ဘ်းစ်းဖခင််း

o

မ််းရ

o

ရဖပ်းဖခင််း

ျှင်ပင် အကူအညဖြစ်နုင
ိ သ
် ည်။

ုပ်ငန််းမ ော်း

ုပ်ဖခင််း

ပ
ှု ်ရော်းမှုသည် သင်စိတပ
် ိုင်း် ဆိုင်ရောက န််းမောရရ်းအတက်

ည််း ရကောင််းသည်။

ျှောက်ဖခင််း

အရထောက်အပ ယူပါ။ သင်မိသော်းစု၊ သူငယ်ခ င််းမ ော်း၊ သင်က န််းမောရရ်းေန်ရဆောင်မှုအသင််း၊ ပပို်းရပ်းသည်အြွဲ့ွဲ မ ော်း၊
အိမ်န်းနာ်းခ င််းမ ော်း၊ သိုို့မဟုတ် တြ
ွဲ က်အ

ုပ်သမော်းမ ော်းကို အရထောက်အပအဖြစ် အသု်းဖပျိုပါ။ ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိသည်

အဖခော်းသူမ ော်းနင် စကော်းရဖပောဖခင််းသည် အကူအညဖြစ်နိုင်သည်။
•

င်ကိုယ်

•

င်ရအောင်ခမင်မှုကို ခ ီးက ီးဂိုဏ်ခပျိုပါ။

င် ညောတောပါ။
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ော်း။

ဖပဿနာရဖြရင််းဖခင််း
သင်ဘေအတက် ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရ ကောင် ထိခက
ို ်ရစသည် ရနရောမ ော်းစောရိသည်။ ကကိျိုတင်စစဉ်ဖခင််းသည် မတူညသည်အရဖခအရနမ ော်းတင်
သင်ကုဖိ ပင်ဆင်ပပ်းသော်းဖြစ်ရန် ကူညနိုင်သည်။

ဆီးခ ျိုရ ောဂါခြင် ကောီးရမောင်ီးနင်ခခင်ီးနင် ခ ီး ွောီးခခင်ီး
ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါကို ဂရုစုက
ိ ဖ် ခင််းသည် သင်အိမ်မောရရ
ိ နခ န
ိ ထ
် က် ခရ်းသော်းခ န
ိ တ
် င် ကဖွဲ ပော်းသည်။ ခရ်းသော်းရသောအခါ ကကိျိုတင်စစဉ်ရန်
အရရ်းကက်းသည်။
•

ပစစည်ီးမ ောီးပါ

ည်။ သင်ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါပစစည််းမ ော်းအော်း

်းု (ရဆ်းေါ်းမ ော်း၊ ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို

ရစောင် ကည်စစ်ရဆ်းစက်၊ သရရစောမ ော်း၊ အစရိသဖြင်)ကို သင်နငအ
် တူထော်းပါ။ ၎င််းတိို့ုကုိ သင်ခရ်းရဆောင်အတ
ိ ်တင် မထည်ဘွဲ
သင်
•

က်ဆွဲအိတ်တင် ထော်းပါ။ အပိုပစစည််းမ ော်းကို ထုပ်ပို်းပါ။

င်ရ

ွီး၌ ရ

ော

ကကောီးဓောတ်ပမောဏကို စစ်ရဆီးပါ။ ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏ နိမ်ရန

ျှင် ၎င််းကို

ခ က်ခ င််းကုသပါ။
•
•
•

ရ စောမ ောီးနင် ဂလူီးကိုို့စရ
် ဆီးခပောီးမ ောီး

ယ်ရဆောင်ပါ။

ရ ဓောတ်ခပည်ဝရအောင်ရနပါ။
င်ရခခရထောက်မ ောီးကို အရညောင်ီးဆနို့ပ
် ါ။ ရသ်းစ်းဖခင််းကို တိ်းု တက်ရကောင််းမန်

ောရစရန် သင်ရဖခရထောက်မ ော်းကို

အရညောင််းဆနို့်ရန် အရရ်းကက်းသည်။
•

အရကောင််းဆု်းနည််း
•

တခပျိုပါ။ သတ်မတ်ထော်းသည်အခ န
ိ တ
် င် ရဆ်းရသောက်ရန်

အခ န်ကွောခခောီးမှုမ ောီးကို
ရဆီးကို

မ််းအတက် အခ န
ိ ရ
် ဖပောင််း

မှုနင်ဆိုင်ရ ော

က်ရ

ွဲမှုမတဆင် အ

ုပ်

အ
ို ပ်ပါက

ုပ်ရန် သင်ပပို်းသူနင်အတူ စမပါ။

ခကတ်ခပောီးကို ယူရဆောင်ပါ။

လိုပင
် န်ီးခွင်နင် ဆီးခ ျိုရ ောဂါ
သင်မန်ရနဂ ောနင် တြ
ွဲ က်အ
နာ်း

ုပ်သမော်းမ ော်းကို သင်တင်ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိရ ကောင််း ရဖပောဖပရန် အရရ်းကက်းသည်။ ဤသိုို့ရဖပောဆိုဖခင််းက ၎င််းတိို့ုကုိ

ည်သရဘောရပါက်ရစမည်ဖြစ်သည်•

ပပို်းသူနင်ဖပသခ န
ိ အ
် တက် သင်အခ န
ိ ဇ္
် ယော်းနင် ညြှိနင
ို ်သည်။

•

သင်တောေန်ခ န
ိ တ
် စ်ခု

•

အင်ဆူ

•

အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနဖြစ်

ု်း အနာ်းယူရန် သိုို့မဟုတ် အစောစော်းရန်

အ
ို ပ်နိုင်သည်။

င်ကို သင်ကယ
ို ်တုင
ိ ထ
် ို်းဖခင််း သိုို့မဟုတ် ရဆ်းရသောက်ဖခင််းမ ော်းရိနိုင်သည်။

အရရ်းရပေါ်အရဖခအရနဖြစ်

ောခွဲ

ော

ျှင် သူတိုို့ သင်ကုိ ဘယ်

ိုကူညနိုင်မ

ွဲ။

ျှင် ဆက်သယ်နုင
ိ ်ရန်အတက် အရရ်းရပေါ်အဆက်အသယ်ကို သင်အ

ုပ်ရင်အော်း ရပ်းထော်းသင်သည်။

ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါကို အရမရိကန်မသန်မစမ််းသူမ ော်းအက်ဉပရဒအရ အကောအကယ်ရပ်းထော်းသည်။ ထိို့ုရ ကောင် သင်ကုိ
ခွဲဖခော်းဆက်ဆခရနိုငဖ် ခင််းမရိဟု ဆို

ပ
ို ါသည်။ ရနာက်ထပ်အခ က်အ

အက်ဉပရဒေက်ဘ်ဆိုဒ် (www.ada.gov) တင် ကည်ပါ။
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ပ
ု ်ငန််းခင်တင်

က်မ ော်းအတက် အရမရိကန်မသန်မစမ််းသူမ ော်း

ရဆီးကို မှုနငဆ
် ိုင်ရ

ော

က်ရ

ခကဒ်ခပောီး (ID)

ရဆ်းကုသမှုနင်ဆိုင်ရသော ID သည် သင်မရဖပောနိုင်ရတောသည်အခ န
ိ တ
် င် သင်အစော်း ထုတ်ရြော်ရဖပောဆိုသည်အရောဖြစ်သည်။ သင်တင်
ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါရိ

ျှင် ရဆ်းကုသမှုနင်ဆုင
ိ ရ
် သော ID ကို သင်နငအ
် တူထော်းရိဖခင််းသည် မန်ကန်ရသောစိတ်ကူ်းဖြစ်သည်။

သင်တစ်စုတစ်ခုဖြစ်ပါက ၎င််းမတဆင် သင်တင် ရဆ်းကုသမှုနင်ဆိုင်ရသော အရဖခအရနတစ်ခုရရ
ိ ကောင််း
က်ရကောက်မ ော်း သိုို့မဟုတ် ဆွဲကကိျို်းမ ော်းတင် သင်အရဖခအရနနင် အဖခော်းအရရ်းရပေါ်အရဖခရန အခ က်အ

ူမ ော်းကို သိရစနိုင်သည်။
က်ကုိ ထင််းထုထော်းနိုင်သည်။

၎င််းသည် ပိုမိုဖမန်ဆန်ရကောင််းမန်သည် ကုသမှုကို ရရိရစသည်။
ရဆ်းကုသမှုနင်ဆိုင်ရသော ID ကို သင်နင်အတူယူရဆောင်ဖခင််းဖြင် သင်ဘယ်ရနရောကိမ
ု ဆို ရရောက်ရိသည်ဖြစ်ရစ ရဆ်းေန်ထမ််းမ ော်းနင်
အရရ်းရပေါ်ကုသမှုရပ်းသူမ ော်းကို ရရိရစနိုင်သည်။ အထူ်းသဖြင် သင်တစ်ရယောက်တည််း ခရ်းသော်း

ျှင် ၎င််းသည် အရရ်းကက်းသည်။

အစတ်အပိုင်ီးမ ောီးကို အတူတကွထောီး ခခင်ီး
သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကို ထိန််းခ ျိုပ်ဖခင််းသည် စိနရ
် ခေါ်ဖခင််းတစ်ခု ဖြစ်နုင
ိ ်သည်။ ဖပဿနာတစ်ခု သိုို့မဟုတ်
မရမျှော်

ငထ
် ော်းသည်ရဖပောင််း

ွဲမှုနင်ကကျိုရတွဲ့

သိုို့မဟုတ် ရနာက်တစ်ကကိမ်ဘယ်

ျှင် ဘောဖြစ်နုင
ိ မ
်

ို ကောကယ်မ

ွဲဆိုတောကို ကကိျို်းစော်းရဖြရင််းပါ။ သင်အခု ဒါကိဘ
ု ယ်

ို ရဖြရင််းညြှိနိှုင််းမ

ွဲဆုိတော သင်ကယ
ို ်သင် ရမ်းပါ။ ဤရမ်းခန််းမ ော်းကို ရမ်းပါ-

•

ခပဿနာကဘောလဲ။

•

ဤအ ောကို ဘောကခြစ်ရစတောလဲ။

•

၎င်ီးနင်ပတ်

•

ရခြ င်ီးနည်ီးနဲို့ အဆင်ရခပလောီး။

•

ဒါမ ျိုီးထပ်မခြစ်ရအောင် ဘယ်လိုကောကွယ်နိုင်မလဲ။

က်ပပီး အခိုငါဘောလိုပ်နိုငလ
် ဲ။

သင်ဖြတ်ရက ော်ရသည် ဖပဿနာအသစ်တစ်ခုစသည် ရနာက်အရောမ ော်းအတက် ဖပင်ဆင်ရန် သင်ကုက
ိ ည
ူ နိုငသ
် ည်။ သင်ဘေတင်
သင်ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါစမမှုအတက် သင်ကုပ
ိ ပို်းနိုငမ
် ည်

ူမ ော်းကိရ
ု ောရြရန် အရရ်းကက်းသည်။

ဆ်းခ ျိုိ ရရောဂါနငပ
် တ်သက်သည်အရ ကောင််းအရောမ ော်းကို ရ
သူတိုို့ပိုသိ

ောပပ်း သင်ကုန
ိ ာ်း

ျှင် သူတို့ိုသည် ပိုမို အရထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။
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ည်ရပ်းနိုငသ
် ည် သင်ခ စ်ရသူမ ော်းကိုကူညပါ။

ွဲ

င် ည်မန်ီးခ က်ကို

ခခင်ီး

ရည်မန််းခ က်တစ်ခုခ င််းကို ထော်းရန် သင်ပပို်းသူကိုရဖပောပါ။
စမ်ီး
ရ

ွီး၌ ရ

ော

ပ်မှု

တ်မတ်ခ က်အပင
ို ်ီးအခခောီး

ကကောီးဓောတ်ပမောဏ-

7% ထက်နည််းရသော

•

A1c (3-6

တိင
ု ်း် )

•

အစောမစော်းခင် ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏ

•

အစောစော်းပပ်းရနာက် ရသ်း၌ရိရသော

80-130 မ
180 မ

•
ရ

ဂရမ်/dL ထက်နည််းရသော

110-150 မ

သ ကော်းဓောတ်ပမောဏ (2 နာရ)

ဂရမ်/dL
ဂရမ်/dL

အိပ်ရောေင်ခ န
ိ ် ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏ

ွီးြအောီး (ဖပသမှုတိုင််း)

140/90 mmHg ထက်နည််းရသော

ကလ
ို က်စထရ ောနင် ခနဓာကိုယ်ဆဲလ်မ ောီးအတွင်ီး

70 မ

ဂရမ်/dL ထက်နည််းရသော

အဆ၏ဇဝဓောတိုခြစ်စဉ် ယိုယွငီး် မှု (နစ်စဉ်)
•

LDL (“မရကောင််းရသော” ကို

က်စရရော)

•

HDL (“ရကောင််းရသော” ကို

က်စထရရော)

•

သဘောေအဆ

40 မ

ဂရမ်/dL ရက ော်

50 မ

န်

ဂရမ်/dL ရက ော်

ျှင် (မ)
န်

ျှင်

(အမ ျိုိ ်းသမ်း)
150 မ

ဂရမ်/dL ထက်နည််းရသော

ဆီး (နစ်စဉ်)
•

ဆ်း၌
အယ်

30 မ

ဗ
် မင်ပရိုတင််းဓောတ်အနည််းငယ်မျှသော

ဂရမ် ထက်နည််းရသော

ပါေင်ဖခင််း။
အရလီးခ န်နင် BMI (ဖပသမှုတုင
ိ ်း် )
•

ခနဓာကိယ
ု ်၏အဆပမောဏ(BMI) သည်
သင်အရပ်အရမောင််းနင်
သင်ကယ
ို ်အရ

BMI- 18.5 – 24.9

က
ို ်သည်

(Asian BMI- 18.5 – 22.9)

်းခ န
ိ အ
် ရပေါ်အရဖခခသည်

ခနဓာကိယ
ု ်အဆ၏ တိုင််းတောမှုဖြစ်ပပ်း
ူကက်းအမ ော်းစုနင် သက်ဆုင
ိ သ
် ည်။
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ကျွနပ
်ို ်၏နပါတ်မ ောီး

က န်ီးမောရ ီး စစ်ရဆီးမှု

ရြော်ခပခ က်

ကျွနပ
်ို ်၏
ရနာက်ဆိုီးစစ်ရဆီးမှု

ရခခြဝါီးစစ်ရဆီးမှုအခပည်အစို (နစ်စဉ်)

အရရဖပော်း၊ ကကက်သော်း၊ အရတွဲ့အထိနင်
ရသ်း

မ က်လိုီးက ယ်လောခခင်ီးအတွက် စစ်ရဆီးမှု

ည်ပတ်မှုအကွဲဖြတ်ဖခင််း။

မ က်စက
ိ ယ်

ိုို့မဟိုတ် Optimap (နစ်စဉ်)

အ

ောဖခင််းသည် သူငယ်အိမ်ကုိ ပိုမိုက ယ်

င််းမ ော်းကို ပိုမို

မ က်စအ
ိ ဖမင်

ောပပ်း

က်ခရစနိုငရ
် စကော သငပ
် ပို်းသူမ

ောွှ ခ ျိုိ ွဲ့ယင််းမှုရရောဂါ၊ မ က်စအ
ိ တင််း

တိမ်စွဲဖခင််း၊ ရရတိမ်ဖြစ်ဖခင််းတိို့ုကို ကည်ရန်
သင်မ က်

ု်း၏အရနာက်ကို ပိုမိုဖမင်နုင
ိ ရ
် အောင် ဖပပါ။

Optimap သည် မ က်စအ
ိ ဖမင်

ောွှ ခ ျိုိ ွဲ့ယင််းမှုရရောဂါ၊

မ က်စအ
ိ တင််း တိမ်စွဲဖခင််း၊ ရရတိမ်ဖြစ်ဖခင််းတိုို့ကုိ ရောရြရန်
သင်မ က်
ွောီးနငဆ
် ိုငရ
်

ော စစ်ရဆီးမှု (6

– နစ်)

ု်း၏အရနာက်ကို ဓောတ်မန်ရိုက်ယူမည်။

သော်းအထူ်းကုနင် ပုမန်စစ်ရဆ်းဖခင််း

င်က န်ီးမောရ ီးအတွက် ရထောက်ခခ က်
သင်က န််းမောရရ်းအတက် ရပ်တည်ရန်နင် တောေန်ခဖခင််းသည် အရရ်းကက်းသည်။ ၎င််းက သင်ပပို်းသူနင် တစ်နစ်
ဆို

ုသ
ိ ည်။ သင်ဘောကို

သင်ရမ်း

ုပ်ရနတယ် ဘောကိမ
ု

ုပ်ဘူ်းဆိုတောနင်ပတ်သက်၍ ရို်းသော်းစောရဖပောပါ။ ဖပသမှုအ ကော်း

ိုသည်ရမ်းခန််းမ ော်းကို သိုို့မဟုတ် သင်ရနာက်တစ်ကကိမ်ဖပသမှုတင် ရဆ်းရန်း

အသငဖ် ြစ်ရနရစရန် ရသခ ောရအောင်ဖပျို

ု်း ဖပသရမည်ဟု

သ
ို ည် အရ ကောင််းအရောမ ော်းကို ခ ရရ်းထော်းပါ။

ုပ်ပါ။ သင်နငအ
် တူ ယူရဆောင်သော်းသင်သည်မ ော်းမော-

•

ရမ်းခန််းမ ော်းနင် အရ ကောင််းအရောမ ော်းစောရင််း

•

သင်ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏကိတ
ု င
ို ််းတောစက် သိုို့မဟုတ် ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏဇ္ယော်း

•

သင်ရသောက်ရနသည် ရဆ်းေါ်းမ ော်းစောရင််း

သင်ပပို်းသူနင် ရဆ်းရန်းရန်

ိုအပ်နုင
ိ သ
် ည် ဖြစ်နုင
ိ ရ
် သောအရ ကောင််းအရောမ ော်းမော_

•

ရသ်း၌ရိရသော သ ကော်းဓောတ်ပမောဏအဆငမ
် ော်း

•

A1c ရ

•

အစော်းအစော စစဉ်ဖခင််း

•

သင်ကုယ
ိ ်အရ

•

ကိယ
ု ်ခနဓာ

•

ရဆ်း

•

သင်ရဆ်းေါ်းမ ော်းနငပ
် တ်သက်သည် စို်းရိမ်မှုမ ော်း သိုို့မဟုတ် ရဘ်းထက်ဆို်းက ျိုိ ်းမ ော်း

•

သငက
် ယ
ို ်သင် ဂရုစုက
ိ မ
် ှုတင် ခက်ခွဲရစသည်အရ ကောင််းအရောတစ်ခုခု (ရဆ်းေါ်းမ ော်း၊ ရဆ်းေါ်းစရိတမ
် ော်း၊ ခစော်းခ က်မ ော်း၊

ဒ်မ ော်း
်းခ န
ိ က
် ို ရဖပောင််း

ွဲဖခင််း

ှုပ်ရော်းဖခင််း

ိပ်ဖြတ်ဖခင််း

အစရိသဖြင်)
ဖပသမှုတစ်ခုစတိင
ု ််းတင်

ုပ်စရောရိသည်အရောအမ ော်းဆု်းကို

ုပ်ရဆောင်ရန်မော အရရ်းကက်းဆု်းဖြစ်သည်။ အရ ကောင််းအရောမ ော်းနငပ
် တ်သက်၍

သင်ပပို်းသူနင် ရဖပောရန် အရရ်းကက်းသည်။ မထက်ခောခင် အစအစဉ်မ ော်းကို နာ်း
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ည်ရအောင် ရသခ ောဖပျို

ုပပ
် ါ။

မ ဖငမ််းစရောမ ော်း
အခ က်အလက်ဆိုင် ောဝက်ဘဆ
် ို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

ဆီးခ ျိုရ ောဂါမဂဂဇင်ီးမ ောီးနင် ဝက်ဘ်ဆဒ
ို ်မ ောီး (ဤအရ ကောင််းအရောမ ော်းမအခ ျိုိ ွဲ့သည် အခရ က်းရငရပ်း၍ အသင််းေင်ရန် အ
ို ပ်နိုင်သည်)
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 ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မ ောီး
Academy of Nutrition and Dietetics
http://www.eatright.org
USDA Choose My Plate
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ဂ

က်စဲွ

အခ န်

ဂလူီးကိုို့စ်

ူ်းကိုို့စ်မတ်တမ််း
အင်ဆလ
ူ င်

အခ န်

ဂလူီးကိုို့စ်

အင်ဆူလင်

အခ န်

ဂလူီးကိုို့စ်

အင်ဆူလင်

အခ န်

ဂလူီးကိုို့စ်

အင်ဆူလင်
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ဂ

က်စဲွ

အခ န်

ဂလူီးကိုို့စ်

ူ်းကိုို့စ်မတ်တမ််း
အင်ဆလ
ူ င်

အခ န်
ဂလူီးကိုို့စ်

အင်ဆူလင်

အခ န်
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အခ န်

ဂလူီးကိုို့စ်

အင်ဆူလင်
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ဂ

က်စဲွ

အခ န်
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ဂ
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