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ဆးီချိုေရာဂါဆိတုာ ဘာလ။ဲ

ဆီးချိုေရာဂါ�ိှပါက ခ��ာကုိယ်သည် ဂလူးကုိစ့် (သ�ကား) ကုိ အသုံးမြပု�ိငုပ်ါ။ ခ��ာကုိယ်တွငး် သ�ကားစုပုံလာေသာအခါ

၎ငး်ကုိ ေသွးဖိအားြမင့ ်သ�ကား သုိမ့ဟုတ် ဟုိက်ပါဂလုိက်ဆီးမီးယားဟု ေခါ်ပါသည်။ ဆီးချိုေရာဂါသည်

ကုသမရ�ိငုသ်ည့် နာတာ�ှည် ေရာဂါေဝဒနာတစ်မျိုး ြဖစ်သည်။ သုိေ့သာ် ၎ငး်ကုိ ထိနး်ချုပ် မရ�ိငုပ်ါ။

ဆးီချိုေရာဂါ အမျိုးအစားများစွာ �ှပိါသည-်

• အ�ကို ဆးီချိုေရာဂါ

• ကိယုဝ်န�်ှိချိန ်ဆးီချိုေရာဂါ
• အမျိုးအစား 1 ဆးီချိုေရာဂါ

• အမျိုးအစား 2 ဆးီချိုေရာဂါ

• လ�ူကးီများ၏ ငပ်ုေနေသာ ကိယုခ်အံားစလံွ ဲဆးီချိုေရာဂါ (LADA)

ဆးီချိုေရာဂါကိ ု�ှာေဖွေဖာထ်တုြ်ခငး်
ဆးီချိုေရာဂါကိ ုစစ်ေဆးရန ်နညး်လမ်းများစွာ �ှိပါသည-်

• ဟမုိီဂလိဘုင ်A1C စစေ်ဆးမ�- ေသးွတငွး်သ�ကား ပမာဏအားလံးု၏ ပျမ်းမ� 2-3 လကိ ုြပသသည။်

• အစာေ�ှာင၍် ဂလးူကိုစ့ ်စစေ်ဆးမ�- 8 နာရီ သိုမ့ဟတု ်ထိုထ့က�်ကာေအာင ်မစား သိုမ့ဟတု ်မေသာကဘ်ဲ

ေသးွတငွး်သ�ကား ပမာဏကိ ုြပသည်

• ကျပန်း ဂလးူကိုစ့ ်စစေ်ဆးမ�- တစေ်နတ့ာအတငွး် အချိနမ်ေရွး ြပုလပ်ု�ိငုသ်ည။်

• 2-နာရီ ပါးစပ်တငွး် ဂလးူကိုစ့ခံ်�ိငုရ်ည ်စစေ်ဆးမ� (OGTT)- ဂလးူကိုစ့ ်75 ဂရမေ်သာက�်ပီး၊

�စှ်နာရီ�ကာ�ပီးေနာက ်ေသးွတငွး်သ�ကား ပမာဏကိ ုြပသသည။်

ေရာဂါစစ်တမ်း A1C အစာေ�ှာင၍် စစ်ေဆးမ� ကျပန်း စစ်ေဆးမ� OGTT 

ဆးီချို
6.5% သုိမ့ဟုတ်
ယငး်အထက်

126 mg/dL 
သုိမ့ဟုတ် ယငး်အထက်

200 mg/dL 
သုိမ့ဟုတ်

ယငး်အထက်

200 mg/dL 
သုိမ့ဟုတ်

ယငး်အထက်

အ�ကိုဆးီချိုေရာဂါ 5.7%-6.4% 100-125 mg/dL 140-199 mg/dL 140-199 mg/dL 

ဆးီချိုေရာဂါ မ�ိှ 5.7% ေအာက် ေအာက်
100 mg/dL 

ေအာက်
140 mg/dL 

ေအာက်
140 mg/dL 
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ခ��ာကိယုက် စွမ်းအငက်ိ ုအသံးုြပုပုံ
သငအ်စာစားေသာအခါ သင့ခ်��ာကုိယ်သည် အစားအစာအများစုကုိ စွမ်းအငအ်တွက် အသုံးြပုရမည့် သ�ကားတွငး်အြဖစ်သုိ ့
ခဲွထုတ်ေပးသည်။ ထုိေ့နာက် သ�ကားသည် စီးဆငး်ေနေသာေသွးတွငး်သုိ ့ ဝငေ်ရာက်�ပီး၊ မုန ့ခ်ျိုအိတ်အား အငဆူ်လငကုိ်
ထုတ်လ�တ်ေစပါသည်။ အငသ်ည် တံခါးဖွင့ေ်ပးသည့် ေသာ့ကဲသုိ့ ့ က��်ပ်ုတုိ၏့ ခ��ာကုိယ်တွငး်�ိှ ဆဲလ်များကုိ ပွင့လ်ာေစသည့်

ေဟာ်မုနး်တစ်မျိုး ြဖစ်သည်။၊ ဆဲလ်များ ပွင့လ်ာသည်�ငှ့ ်သ�ကားသည် ေသွးမှ ဆဲလ်များသုိ ့ ေ���ေြပာငး်�ိငုပ်ါသည်။

ဆဲလ်များတွငး် သ�ကားေရာက်သွားသည်�ငှ့ ်စွမ်းအငအ်တွက် ၎ငး်ကုိ အသုံးြပု�ိငုသ်ည်။ ဆီးချိုေရာဂါ�ိှပါက
မုန ့ခ်ျိုအိတ်သည် အငဆူ်လင ်လုံေလာက်စွာ မထုတ်ေပး�ိငုပ်ါ သုိမ့ဟုတ် အငဆူ်လငက် ၎ငး်လုပ်ေဆာင ်ရမည့် နည်းလမ်း 

အတုိငး် အလုပ်မလုပ်ပါ။ ၎ငး်က ေသွးတွငး် သ�ကားကုိ �ိှေနေစ�ပီး၊ ေသွးတွငး် သ�ကား ပမာဏများြခငး်ကုိ ြဖစ်ေစပါသည်။

အ�ကို ဆးီချိုေရာဂါ
အ�ကို ဆးီချိုေရာဂါသည ်ဆးီချိုေရာဂါေလာကမ်များဘ ဲပံမုှန ်ေသးွတငွး်သ�ကား ပမာဏများထက ်ပိမုျားသည့်

ပမာဏများကိ ုေဖာ်ြပသည။် အ�ကို ဆးီချိုေရာဂါသည ်သင၏် အမျိုးအစား 2 ဆးီချိုေရာဂါ ြဖစလ်ာြခငး် အ��ရာယက်ို

တိးုပွားေစပါသည။် ကျနး်မာေသာ ဘဝေနထိငုပံ်သုည ်အမျိုးအစား 2 ဆးီချိုေရာဂါကိ ု�ကန ့�်ကာ သိုမ့ဟတု်

တားဆးီေပး�ိငုပ်ါသည။်

ကိယုဝ်န်�ိှချိန် ဆးီချိုေရာဂါ
ကိယုဝ်န�်ှိချိန ်ဆးီချိုေရာဂါသည ်ကိယုဝ်န�်ှိေနချိနအ်တငွး် �ာှေဖွေတွ� �ှိခဲသ့ည့ ်ဆးီချိုေရာဂါ ပံုစတံစမ်ျိုး ြဖစသ်ည။်

၎ငး်သည ်ကေလးေမွး�ပီးေနာက ်ေပျာကက်ငး်သာွးေလ�့ှသိည။် ၎ငး်သည ်ဘဝေနာကပိ်ုငး်တငွ ်မခိငအ်တကွ်

အ�ကို ဆးီချိုေရာဂါ သိုမ့ဟတု ်အမျိုးအစား 2 ဆးီချိုေရာဂါ အ��ရာယ ်တိးုလာေစ�ိငုသ်ည။်

အငဆ်လူငသ်ည ်ဆလဲ်ဆသီို ့ တံခါးကို ေသာဖွင့ ်

ေပးသည။် ၎ငး်က ေသးွတငွး်သ�ကားကို စမ်ွးအင ်

အတွက် အသံုးြပုသည့ ်ဆလဲ်သို ့
ဝငေ်ရာက်ေစပါသည။်

ဆလဲ ်

အငဆ်လူင်

ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်
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အငဆ်ူလင ်မ�ှိပါ။ ေသးွတငွး်သ�ကားက

ဆလဲ်တွငး်သို ့ မဝငေ်ရာက်�ိငုပ်ါ။ ၎ငး်ကို

ေသာခ့တ်ထားသည။် ၎ငး်က ေသွးတွငး်သ�ကား
ပမာဏ ြမင်တ့က်လာေစပါသည။်

အမျိုးအစား 1 ဆးီချိုေရာဂါ
အမျိုးအစား 1 ဆးီချိုေရာဂါသည ်ကိယုခ်အံားစနစက် မုန ့ခ်ျိုအတိ၏် ဆလဲအ်ချို�ကိ ုတိကုခ်ိကုသ်ည့ ်ကိယုခ်အံားစလံွဲ

ဆးီချိုေရာဂါတစမ်ျိုး ြဖစသ်ည။် ၎ငး်တိုသ့ည ်အငဆ်လူငြ်ဖစေ်စသည့ ်ဆလဲမ်ျား ြဖစသ်ည။် ဤဆလဲမ်ျား
ပျကစ်ီးေသာအခါ ၎ငး်တိုက့ အငဆ်လူင ်မြပုလပ်ု�ိငုပ်ါ။ အငဆ်လူင ်မပါဘ ဲသ�ကားသည ်စီးဆငး်ေနေသာေသးွတငွး်

စပံုုလာ�ိငုသ်ည။် အမျိုးအစား 1 ဆးီချိုေရာဂါသည ်ဆးီချိုေရာဂါအားလံးု၏ 5-10% ခန ့ ်ြဖစပ်ွားသည။်

အမျိုးအစား 1 ဆးီချိုေရာဂါက အလနွလ်ျငြ်မနစ်ွာ တိးုပွားလာ�ိငုပ်ါသည။် ေရာဂါလက�ဏာများတငွ ်ပါဝငသ်ညမ်ှာ-

• အစာပိုဆာေလာငြ်ခငး်

• ေရပိုငတလ်ာြခငး်

• စစီဉ်မထားေသာ ကိယုအ်ေလးချိနက်ျဆငး်ြခငး်

• အြပုအမ ူေြပာငး်လမဲ�များ

• ပငပ်နး်�မွ်းနယလ်ာြခငး်

• ဆးီသာွးလယွြ်ခငး်

အမျိုးအစား 1 ဆးီချိုေရာဂါကိ ုအသက ်30 မတိငုမ် ီေရာဂါေတွ� �ိငုပ်ါသည။် အမျိုးအစား 1 ဆးီချိုေရာဂါ ြဖစ်ရသည့်

အေ�ကာငး်ရငး်ကိ ုမသရိေသးပါ။ အမျိုးအစား 1 ဆးီချိုေရာဂါ ြဖစပ်ွားရသည့ ်အ��ရာယြ်ဖစ်ေစေသာ အချကမ်ျားတငွ်

ပါဝငသ်ညမ်ှာ-

• မိသားစ ုမျိုး�ုိး

• အချို�ေသာ လမူျိုးေရး အပ်ုစမုျား- အသားြဖူလမူျိုး

ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်

ဆလဲ ်
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အမျိုးအစား 2 ဆးီချိုေရာဂါ
အမျိုးအစား 2 ဆးီချိုေရာဂါသည ်အငဆ်လူင ်ြဖစေ်ပါ်ေစေသာ်လညး် အငဆ်လူငက်ိ ုမနှက်နစ်ွာ အသံးုမြပုသည့်

အေြခအေနတစခ်ု ြဖစသ်ည ်(အငဆ်လူင ်ခုခအံား)။ အငဆ်လူငသ်ည ်သ�ကားဝငေ်ရာကရ်န ်ဆလဲမ်ျားကိ ုဖွင့�်ကည့ဖိ်ု ့
�ကို းပမ်းပါသည။် ဆလဲမ်ျား ပငွ့မ်လာဘ ဲေသးွတငွး်သ�ကား ပမာဏများ ြမင့တ်ကလ်ာေစပါသည။် ၎ငး်က သင့တ်ငွ်

ေသာ�့ှေိသာ်လညး် ကျိုးေန�ပီး သငက် ဝငေ်ရာကမ်ရ�ိငုသ်လိပုါပဲ။ အချိန�်ကာလာသည�်ငှ့အ်မ�

မုန ့ခ်ျိုအတိသ်ညလ်ညး် အငဆ်လူငန်ညး်နညး်သာ ြပုလပ်ုေပး�ိငုပ်ါသည ်(အငဆ်လူင ်ချို�တဲြ့ခငး်)။

ဆးီချိုေရာဂါအားလံးု၏ 90-95% ခန ့မ်ှာ အမျိုးအစား 2 ဆးီချိုေရာဂါ ြဖစသ်ည။်

အမျိုးအစား 2 ဆးီချိုေရာဂါ၏ ေရာဂါလက�ဏာများတငွ ်ပါဝငသ်ညမ်ှာ-

• အစာပိုဆာေလာငြ်ခငး်

• ေရပိုငတလ်ာြခငး်

• ဆးီသာွးလယွြ်ခငး်

• အြမငအ်ာ�ုံ မ�နဝ်ါးြခငး်

• ထပ်တလလဲ ဲေရာဂါကးူစကမ်�များ

• ပငပ်နး်�မွ်းနယလ်ာြခငး်

• ေြခာကေ်သွ�၊ ယားယေံသာ အေရြပား

• လိငပုိ်ငး်ဆုိငရ်ာ လုပ်ေဆာငခ်ျက်တွင ်ြပဿနာများ

• ြပတ�်မှ�များ�ငှ့ ်ဒဏရ်ာ အနာကျကေ်�းှြခငး်

• လကမ်ျား သိုမ့ဟတု ်ေြခေထာကမ်ျားတငွ်

ထံထုိငုး်မ� သိုမ့ဟတု ်တစစစ်စခ်ံစားရြခငး်

အမျိုးအစား 2 ဆးီချိုေရာဂါ ြဖစပ်ွားရသည့ ်အ��ရာယြ်ဖစ်ေစေသာ အချကမ်ျားတငွ ်ပါဝငသ်ညမ်ှာ-

• အသက် 45 သုိမ့ဟုတ် ယငး်အထက် ြဖစ်ြခငး်

• ကုိယ်အေလးချိနပုိ်ြခငး်

• မိသားစု မျိုး�ုိး (မိဘ၊ ေမွးချငး် သုိမ့ဟုတ် ကေလး)
• အ�ကို ဆးီချိုေရာဂါ မျိုး�ုိး

• ကိယုဝ်နေ်ဆာငေ်နစဉ် ဆးီချိုေရာဂါ

(ကိယုဝ်န�်ှခိျိန ်ဆးီချိုေရာဂါ)

• ကိယုလ်ကလ်�ပ်�ာှးမ� နညး်ြခငး် သိုမ့ဟတု်

ပံမုှနမ်�ှိြခငး်

• �လှံးုေရာဂါ

• ေသးွဖိအားြမင့ြ်ခငး်

• HDL ကိလုကစ်ထေရာ နညး်ြခငး်

• အဆဓီာတမ်ျားြခငး်

အငဆ်လူငက် ဆလဲ်ကို ေသာဖ့ွင့ရ်န ်�ကိုးပမ်းပါသည။်

ဆလဲ်ေကာငး်စာွ မပွင့ပ်ါ။ ေသးွတငွး်သ�ကား အများစကု

ဆလဲ်တွငး်သို ့ မဝငေ်ရာက်�ိငုပ်ါ။ ၎ငး်က ေသွးတွငး်သ�ကား

ပမာဏ ြမင်တ့က်လာေစပါသည။် ဆလဲ်

အငဆ်လူင ်

ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်
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• မမျိုးဥအမိ ်အရညအ်တိတ်ညြ်ခငး် ေရာဂါစု
(PCOS)

• အေရြပားမဲေရာဂါ (လည်ပငး် သုိမ့ဟုတ် ချိုငး်�ကား

တစ်ဝုိက်တွင ်မဲနက်ေသာ၊ ထူေသာ အရည်ြပား)
• အချို�ေသာ လမူျိုးစု အုပ်စမုျားတငွ်

ြဖစတ်တသ်ည-် အာဖရိကန ်အေမရိကန၊် အာ�ှိ

အေမရိကန၊် လကတ်�ီိ ုသိုမ့ဟတု ်စပိနအ်�ယွဝ်င်
အေမရိကန၊် အေမရိကနတ်ိငုး်ရငး်သား သိုမ့ဟတု်

ပစိဖိတက်�နး်သား

လ�ူကးီများ၏ ငပ်ုေနေသာ ကိယုခ်ံအားစလံွ ဲဆးီချိုေရာဂါ (LADA)
LADA တငွ ်အမျိုးအစား 1 ဆးီချိုေရာဂါ�ငှ့ ်အမျိုးအစား 2 ဆးီချိုေရာဂါ၏ လက�ဏာသငွမ်ျိုးများ ပါ�ှသိည။်

၎ငး်ကိ ုအမျိုးအစား 1.5 ဆးီချိုေရာဂါဟလုညး် ေခါ်သည။် ၎ငး်သည ်ကိယုခ်ံအားစံလွ ဲဆးီချိုေရာဂါ (အမျိုးအစား

1) ၏ ေ�းှေကးွစွာ တိးုပွားလာသည့ ်ပံစုံတစမ်ျိုး ြဖစ်သည။် LADA �ှိသမူျားတငွ ်အငဆ်လူင ်ခုခအံား �ှိပါသည၊်

သိုေ့သာ် အမျိုးအစား 2 ဆးီချိုေရာဂါထက ်ပိုနညး်သည့ ်ပမာဏသာ �ှသိည။် LADA သည ်အသက ်25 �စှ်

သိုမ့ဟတု ်ယငး်အထက ်အရွယ ်အမျိုးအစား 2 ဆးီချိုေရာဂါ မသိားစု မျိုး�ုိးမ�ှသိည့ ်လမူျားတငွ်

အြဖစမ်ျားသည။် ကနဦး ကသုမ�တငွ ်ေသာကေ်ဆးများ ပါဝင�်ိငုသ်ည။် အချိန�်ကာသည�်ငှ့အ်မ�

ေသးွတငွး်သ�ကား ပမာဏများကိ ုစီမခံန ့ခ်ွဲရန ်အငဆ်လူငပ်ါသည့ ်ကသုမ�ကိ ုလိအုပ်ပါသည။်
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က
ျနး်မာစာွ စားေသ
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ြ်ခငး်
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ကျနး်မာစာွ စားေသာကြ်ခငး်
ေကာငး်စွာ စားေသာကြ်ခငး်သည ်သင၏် ဆးီချိုေရာဂါကိ ုစမီခံန ့ခ်ွဲရနအ်တကွ ်အေရး�ကးီသည့ ်နညး်လမ်းတစခ်ု
ြဖစသ်ည။် ေကာငး်စွာမ�တမ��ှသိည့ ်စားေသာကပံ်ကု ကျနး်မာေသာ ကိယုအ်ေလးချိန ်ရ�ှိေစ�ပီး၊ သင၏်

ေသးွတငွး်သ�ကားကိ ုမ�တေစပါသည။် အစားအေသာကက်ိ ုသင့ခ်��ာကိယုအ်ား ကစဓီာတ၊် အသားဓာတ�်ငှ့်

အဆဓီာတဆ်ိသုည့ ်စွမ်းအင ်ြဖည့တ်ငး်ေပး�ိငုသ်ည့ ်အဓကိ အာဟာရဓာတသ်ံးုမျိုးြဖင့ ်ြပုလပ်ုထားသည။်

ဤအာဟာရဓာတ ်တစ်မျိုးစကီ သင့ခ်��ာကိယုတ်ငွး် မတညူေီသာ အရာအချို�ကိ ုြပုလပ်ုေပးပါသည။်

ကစဓီာတ ်(ကာဘ့)်-

• သင့ခ်��ာကိယု၏် ပငမ်စမွ်းအငရ်ငး်ြမစ် ြဖစပ်ါသည။်

• စွမ်းအငအ်တွက် သင့ခ်��ာကုိယ်၏ ဆဲလ်များက အသုံးြပုရမည့် ဂလူးကုိစ့် (သ�ကား) အြဖစ်သုိ ့ ခဲွထုတ်ေပးပါသည်။

• သင့ေ်သးွတငွး်သ�ကားကိ ုတိးုလာေစပါသည။်

အသားဓာတ-်

• �ကကသ်ာများကဲသ့ို ့ တစ်�ှူ းကိ ုတညေ်ဆာက�်ပီး၊ ြပုြပငရ်န ်အသံးုြပုသည။်

• ပဲေြခာကမ်ျားကဲသ့ို ့ အစားအစာ အချို�တငွ ်အသားဓာတ�်ငှ့ ်ကစဓီာတ ်�စှမ်ျိုးစလံးု ပါ�ှသိည။်

• ေသးွတငွး်သ�ကား ပမာဏများအေပါ် အလနွန်ညး်ပါးေသာ သကေ်ရာကမ်� �ှိသည။်

အဆဓီာတ-်

• သင့ခ်��ာကိယုအ်ား ဗတီာမင ်အးီ�ငှ့ ်ေကကဲသ့ို ့ အာဟာရဓာတအ်ချို�ကိ ုစုပ်ယ�ူိငုေ်စပါသည။်

• သင့က်ိယုအ်ဂင်္ ါများကိ ုကာကယွေ်ပး�ပီး၊ သင့ခ်��ာကိယုက်ိ ုေ�းွေထးွေစပါသည။်

• ေသးွတငွး်သ�ကား ပမာဏများအေပါ် အလနွန်ညး်ပါးေသာ သကေ်ရာကမ်� �ှိသည။်

ကစဓီာတ ်ေရတကွြ်ခငး်
ကစီဓာတ်များသည် ေသွးတွငး်သ�ကားအေပါ် အ�ကီးမားဆုံး သက်ေရာက်မ� �ိှေစသည့် အာဟာရဓာတ် ြဖစ်ေသာေ�ကာင့်

ဆီးချိုေရာဂါ�ိှသူများသည် ကစီဓာတ်များကုိ ေရတွက်ရေလ�ိှ့သည်။ ကစီဓာတ်များက ေသွးတွငး်သ�ကားကုိ ြမ�င့တ်ငေ်ပး 

လ�င၊် ၎ငး်တုိအ့ား မေ�ှာင�်ကဉ်သင့ပ်ါ။ ၎ငး်တုိက့ သင့ခ်��ာကုိယ်ကုိ အာဟာရဓာတ်�ငှ့ ်စွမ်းအင ်ြဖည့်ဆည်းေပးသည်။

အချို�ေသာ ကစီဓာတ် အစားအစာများတွင ်အြခားအရာများထက် အာဟာရပုိ�ကယ်ဝပါသည်။ သငစ်ားသုံးေနသည့်

အမျိုးအစား�ငှ့ ်မသက်ဆုိငဘဲ် သငက်စီဓာတ်များ စားသုံးေသာအခါ သင၏် ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ် တုိးလာပါသည်။
သင၏် အာဟာရေဗဒပညာ�ှငက် သင့အ်ား တစ်ကုိယ်ေရ အစားအေသာက် အစီအစဉ်အတွက် ကူညီေပးပါမည်။ 

ကစဓီာတ ်အဓိက အမျိုးအစား သံးုမျိုး �ိှပါသည-်

• သ�ကား

• ေကာ်မ�န ့်

• အမ�င်
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ကစဓီာတပ်ါသည့ ်အစားအစာများတငွ ်ပါဝငသ်ညမှ်ာ-

• ဆန၊် ဂျံု

• ပဲများ�ငှ့ ်ပဲနကီေလးများ
• ေကာ်များေသာ ဟငး်သးီဟငး်ရွကမ်ျား

• သစသ်းီများ�ငှ့ ်သစသ်းီရည်

• �ို�့ငှ ့ ်ဒနိခ်ျဉ်
• မုန ့ခ်ျိုများ�ငှ့ ်သ�ကားပါေသာ ေသာက်စရာများ

ကစဓီာတ ်ေရတကွြ်ခငး်အတကွ ်ဖတြ်ပမ� အ��န်းများ
သငက်စဓီာတ ်ဘယေ်လာကစ်ားေနေ�ကာငး် နားလညရ်န ်အာဟာရ အချကအ်လက ်အ��နး်များကိ ု�ကည့ရ်နမ်ှာ

အေရး�ကးီပါသည။် ဟငး်ပွဲ အရွယအ်စား၊ စစုုေပါငး် ကစဓီာတ၊် အစာ�ကမ်း�ငှ့ ်သ�ကားများကိ ုအေလးထားပါ။  

 

 

ဟငး်ပဲွ အရွယအ်စား

အ��နး်ေပါ် �ိှ အာဟာရ အချက် 

အလက်သည် အေပါ်ဆုံးတွင ်ေဖာ်ြပ 

ထားသည့ ်ဟငး်ပဲွ အရွယ် အစားေပါ်

အေြခခံပါသည်။ ဘူးတွင ်တစ်ခါြပင ်

စာထက် ပုိပါ�ိှ�ိငုသ်ည်။ ဟငး်ပဲွ

အရွယ် အစားကုိ �စ်ှဆ သငစ်ားသုံးပါ 

က၊ အာဟာရဓာတ်များမှာလည်း 

�စ်ှဆ ြဖစ်ပါမည်။ ဟငး်ပဲွ အရွယ် 

အစားများကုိ သိထားြခငး်က သင၏်

အစားအေသာက် အစီ အစဉ်အေပါ်

အေြခခံ၍ သငဘ်ယ်ေလာက်စ�� 
ေ�ကာငး် ဆုံးြဖတ်ေပးပါမည်။ 

သ�ကားများ

သ�ကားသည် ကစီဓာတ် အမျိုး အစား တစ်မျို း 

ြဖစ်သည်။ ၎ငး် သည် အ��နး် ေပါ်တွင်

ေဖာ်ြပထား သည့် ကစီဓာတ်စုစုေပါငး် ပမာဏ 

တွင ်ပါဝငပ်ါသည်။ စုစုေပါငး် သ�ကားများတွင်

အစားအစာများ တွင ်သဘာဝအားြဖင့်

ပါဝငသ်ည့် သ�ကားများအြပင ်စီမံေနစဉ်

ြဖည့်စွက်ထားသည့် သ�ကားများ 

(ြဖည့်စွက်သ�ကားများ) ပါဝင ်သည်။ 

သဘာဝသ�ကားများကုိ သစ်သီး�ငှ့ ်�ိုက့ဲ့သုိ ့
အာဟာရ �ကယ်ဝသည့် အစားအစာများ တွင်

ေတွ�ရသည်။ ြဖည့်စွက်သ�ကား များကုိ သ�ကား 

လုံး�ငှ့ ်အြခား မုန ့ခ်ျိုများက့ဲသုိ ့ အာဟာရနည်း 

ေသာ အစားအစာများတွင ်ေတွ�ရသည်။
ြဖည့်စွက် သ�ကားများကုိ ကန ့သ်တ်ပါ။ 

အစာ�ကမ်း

အမ�ငဓ်ာတ်သည့် ကစီဓာတ် တစ်မျို း 

ြဖစ်သည်။ ၎ငး်သည် အ��နး်ေပါ်တွင်

ေဖာ်ြပထားသည့် ကစီဓာတ်စုစုေပါငး် 

ပမာဏတွင ်ပါဝငပ်ါသည်။ အမ�ငဓ်ာတ်သည်

အစာေြခစနစ်ကျနး် မာေရး�ငှ့်

ေသွးတွငး်သ�ကား ထိနး် 

ချု ပ်ေရး အပါအဝင ်ကျနး်မာေရး 

အာနသိငမ်ျားစွာ�ငှ့ ်ဆက်စပ်ေန ပါသည်။ 

တစ်ေနလ့�င ်ဆနလုံ်း ညို၊ ဂျံ �ုကမ်းများ၊ ပဲများ၊

သစ်သီးများ�ငှ့ ်ဟငး်သီးဟငး် ရွက်များမှ

အမ�ငဓ်ာတ် 20-35 ဂရမ် ေမ�ာ်မှနး်ထားပါ။ စုစုေပါငး်ကစဓီာတ ်

တစ�်ကမိစ်ားသံးုချိနတ်ငွ ်ပါဝငသ်ည့်

ကစဓီာတ ်ပမာဏ စစုေုပါငး်

ြဖစသ်ည။် စစုေုပါငး် ကစဓီာတတ်ငွ်

သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားကို

ြမ�င့တ်ငေ်ပးမည့ ်ေကာ်များ၊

အစာ�ကမး်များ�ငှ့ ်သ�ကားများ

အားလံးုပါဝငသ်ည။် သင၏်

အာဟာရေဗဒပညာ�ှငသ်ည်

သင့အ်တကွ ်သင့ေ်လျာသ်ည့်

ကစဓီာတအ်ေရအတကွက်ို

ပံပိ့းုေပး�ိငုသ်ည။်
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ထပ်ေဆာငး် ကစဓီာတ ်ေရတကွြ်ခငး် ကရိိယာများ
အာဟာရ အ��နး်များကိ ုဖတြ်ခငး်အြပင ်အစားအစာများတငွ ်ပါသည့ ်ကစဓီာတမ်ျား အေရအတကွက်ိ ု�ာှေဖွရာတငွ်

အသံးုြပုရသည့ ်အြခား ကရိိယာများလညး် �ှိသည။်

စမတဖု်န်း ေဒါငး်လဒုလ်ပ်ု�ိငုေ်သာ အကပ််များ (အခမ့ဲ)

• CalorieKing (iOS သးီသန ့)်
• ControlMyWeight (iOS သးီသန ့)်
• MyFitnessPal
• Lose It!
• mySugr (ဆးီချိုေရာဂါ ေြခရာခံကရိိယာ)

ဝဘဆ်ိကုမ်ျား
• 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

စာအပ်ုများ

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

• အေမရိကန ်ဆီးချိုေရာဂါ အသငး်အဖဲွ�၏ The Complete Guide to Carb Countingတတိယအ�ကိမ် ထုတ်ေဝမ�
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ကစဓီာတ ်ဘယေ်လာကမ်ျားများ လိအုပ်ပါသလ။ဲ
သင့ေ်လျာ်သည့် ကစီဓာတ်များ ပမာဏသည် လူတစ်ဦး�ငှ့တ်စ်ဦး ကဲွြပား�ိငုသ်ည်။ အသက်အရွယ်၊ အရပ်အြမင့၊်

ကုိယ်အေလးချိန၊် လိင၊် လ�ပ်�ှားမ�ပမာဏ�ငှ့ ်�ကိုက်�စ်ှသက်မ�အေပါ် အေြခခံပါသည်။ သင၏် အာဟာရေဗဒပညာ�ှငသ်ည်

ကစီဓာတ် ဘယ်ေလာက်များများက သင့အ်တွက် မှနက်နေ်သာ ပမာဏြဖစ်ေ�ကာငး် သင့ကုိ် ေြပာြပေပး�ိငုပ်ါမည်။

ထမငး်ဟငး်�ငှ့ ်မုန ့်မ��� အချိန်ဇယား
တစ�်ကမိလ်�င ်သငမ်ျားများစားေလ သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတက်ိ ုထနိး်ချုပ်ရန ်ပိခုကခ်ဲေလပါ။ ပံမုှန်

ထမငး်ဟငး်�ငှ့ ်မုန ့မ်ျား စားသံးုရန ်ေအာကပ်ါ လမ်း��နခ်ျကမ်ျားကိ ုအသံးုြပုပါ။

• တစေ်နတ့ာလံးု ကစဓီာတမ်ျားကိ ုြဖန ့ေ်ပးပါ။
• ေနာကပိ်ုငး်တငွ ်အလနွအ်မငး်စားသံးုြခငး်ကိ ုြဖစေ်စ�ိငုသ်ည့ ်ထမငး်ဟငး်များကိ ုေ�ာှငပ်ါ။

• တစေ်နတ့ာအတငွး် 4-5 နာရီတိငုး် စားသံးုပါ။

• သငလ်ိအုပ်ပါက ထမငး်ဟငး်စားချိနမ်ျား�ကားတငွ ်မုန ့အ်နညး်ငယ ်စားပါ။

• သင၏်တစ်ညတာ အစာေ�ာှငခ်ျိနက်ိ ု8 �ငှ့ ်10 နာရီ�ကား ထားပါ။

သာမန်အစားအစာများ၏ ကစဓီာတ ်ပါဝငမ်�

ဆန်၊ ဂျံု ဟငး်ပဲွ အရွယ်အစား ကစီဓာတ ်ဂရမ်များ

ေပါငမု်န ့အ်ကွငး် အ�ကီး (4-5 လက်မ) 48-67 

ေပါငမု်န ့ ်(အြဖူ သုိမ့ဟုတ် ေပါငမု်န ့�်ကမ်း) 1 ချပ် 12-22 

ေပါငမု်န ့လုံ်း (ဟမ်ဘာဂါ သုိမ့ဟုတ် ေဟာ့ေဒါ)့ ေပါငမု်န ့လုံ်း 1 ခု (1.5 ေအာငစ်) 18-23 

ဆီရီရယ်၊ ချက်ြပုတ်�ပီး၊ အချိုမပါေသာ ½ ခွက် 13-19 

ဆီရီရယ်၊ ဂရန�်ိလုာ ½ ခွက် 25-45 

ဆီရီရယ်၊ အသင့စ်ား၊ အချိုပါေသာ ¾ ခွက် 22-30 

ဆီရီရယ်၊ အသင့စ်ား၊ အချိုမပါေသာ ¾ ခွက် 15-22 

ေကာ်စေကာ့၊ ချက်ြပုတ်�ပီး ½ ခွက် 18-23 

အဂင်္လိပ် ေပါငမု်န ့ဝုိ်ငး် 1 လုံး 22-30 

ပနကိ်တ် သုိမ့ဟုတ် ဝါဖယ် 1 (4 လက်မ) 11-15 

ပါစတာ၊ ချက်ြပုတ်�ပီး 1 ခွက် 37-45 

ကငအွ်ာ၊ ချက်ြပုတ်�ပီး ½ ခွက် 20 

ဆန၊် ချက်ြပုတ်�ပီး 1 ခွက် 45 

�ုိးလ် 1 �ုိးလ် (1 ေအာငစ်) 13-15 

မက� စီကုိချပါတီ ေြပာငး်ဖူး 2 ဇွနး် သုိမ့ဟုတ် ဂျံု 1 ဇွနး် (6 လက်မ) 18-22 



15 

ပဲများ�ငှ့ ်ပဲနီကေလးများ ဟင်းပဲွ အရွယ်အစား ကစီဓာတ် ဂရမ်များ

ေပါင်းထားေသာ ပဲေစ့များ ½ ခွက် 25-30 

ပဲများ၊ ချက်ြပုတ်ထားေသာ (အနက်၊ အညိ ၊ု

အစ�ိှသည်တုိ)့

½ ခွက် 13-18 

ပဲနီကေလးများ သုိမ့ဟုတ် ပဲြခမ်းများ၊

ချက်ြပုတ်ထားေသာ

½ ခွက် 18-21 

ြပန်ေ�ကာ်ပဲများ၊ သံဗူး ½ ခွက် 15-20 

ေကာ်များေသာ ဟငး်သးီဟငး်ရွက်များ ဟငး်ပဲွ အရွယ်အစား ကစီဓာတ ်ဂရမ်များ

ေြပာငး် 1 ခွက် 28-32 

လုိငမ်ာ ပဲေစ့များ ½ ခွက် 15-20 

ဟငး်သီးဟငး်ရွက် အေရာ 1 ခွက် 15-20 

ပဲအမျိုးမျိုး ½ ခွက် 11-13 

အာလူး၊ ဖုတ်ထာေသာ (အချို သုိမ့ဟုတ် အြဖူ) 1 လုံး၊ 4 လက်မ (6 ေအာငစ်) 30-36 

အာလူး၊ အေထာငး် ½ ခွက် 15-20 

ေဆာငး်ဖ�ုံမျိုး (ဝက်သစ်ချသီး၊ ဖ�ုံ�ှည်) ချက်ြပုတ်ထားေသာ 1 ခွက် 18 

သစ်သးီ�ငှ့ ်သစ်သးီရည် ဟင်းပဲွ အရွယ်အစား ကစီဓာတ် ဂရမ်များ

ပန်းသီး အေသး (4 ေအာင်စ) 15 

ပန်းသီးအရည်၊ အချို မထည့်ထားေသာ ½ ခွက် 12 

တ�ုတ်ဆီးသီးများ၊ လတ်ဆတ်ေသာ လတ် (2 ေအာင်စ) 6 

ငက်ှေပျာ်သီး လတ်/�ကီး (7 ေအာင်စ) 30 

ဘယ်ရီသီးများ (စေတာ်ဘယ်ရီ၊ ဘလူးဘယ်ရီ၊

အစ�ိှသည်တုိ)့

1 ခွက် 11-20 

စည်သွပ်ဘူး သစ်သီး၊ အရည်ကျဲ ½ ခွက် 18-20 

ချယ်ရီသီးများ (အချို ) 1 ခွက် 18-24 

ရက်စဲွများ လတ်/�ကီး (0.3-0.5 ေအာင်စ) 5-10 

သစ်သီးေြခာက်များ (စပျစ်သီးေြခာက်များ၊

အသီးေြခာက်များ၊ အစ�ိှသည်တုိ)့

¼ ခွက် 28-32 

ဂရိပ်ဖ�ု ½ အလယ်အလတ် သစ်သီး 13 

စပျစ်သီးများ ½ ခွက် 13-15 

သစ်သီးရည် (ပန်းသီး၊ လိေမ�ာ်သီး၊ စပျစ်သီး) ½ ခွက် 11-16 

ကီဝီ ေသး/လတ် (2.5 ေအာင်စ) 10-11 
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သစ်သးီ�ငှ့ ်သစ်သးီရည် ဟင်းပဲွ အရွယ်အစား ကစီဓာတ် ဂရမ်များ

သရက်သီး ½ ခွက် 13 

မီလွန် (သခွားေမ�း၊ ဖရဲသီး၊ အစ�ိှသည်တုိ)့ 1 ခွက် 11-16 

လိေမ�ာ်သီး ေသး/လတ် (5 ေအာင်စ) 11-15 

မက်မွန်သီး သုိမ့ဟုတ် မက်မွန်တစ်မျို း ေသး/လတ် (5 ေအာင်စ) 12-16 

သစ်ေတာ်သီး ေသး/လတ် (6 ေအာင်စ) 18-25 

နာနတ်သီး 1 ခွက် 20 

ဆီးသီး ေသး/လတ် (3 ေအာင်စ) 7-10 

ဆီးသီးေြခာက် 3-4 လတ် (1 ေအာင်စ) 17 

အခံွပွလိေမ�ာ်သီး လတ် (4 ေအာင်စ) 13 

�ို�့ငှ ့ ်ဒန်ိချဉ် ဟငး်ပဲွ အရွယအ်စား ကစီဓာတ ်ဂရမ်များ

�ို ့ (မလိုငထ်တု်�ပီး 1%၊ 2% သိုမ့ဟုတ် မလိုငြ်ပည့)် 1 ခွက် 12 

အယ်လ်မနွေ်စ�့ငှ့ ်အေစ�့ိုမ့ျား၊ အချိုမပါေသာ 1 ခွက် 1-2

အယ်လ်မနွေ်စ�့ငှ့ ်အေစ�့ိုမ့ျား၊ အချိုပါေသာ 1 ခွက် 11-20

ပဲ�ို ့၊ အချိုမပါေသာ 1 ခွက် 4-8

ပဲ�ို ့၊ အချိုပါေသာ 1 ခွက် 10-25

ဒနိခ်ျဉ် သိုမ့ဟုတ် ဂရိဒနိခ်ျိန၊် အလွတ် 6 ေအာငစ် 6-8

ဒနိခ်ျဉ် သိုမ့ဟုတ် ဂရိဒနိခ်ျိန၊် အချိုပါေသာ 6 ေအာငစ် 14-28

မုန ့်ချိုများ�ငှ့ ်သ�ကားပါေသာ ေသာက်စရာများ ဟင်းပဲွ အရွယ်အစား ကစီဓာတ် ဂရမ်များ

ချို �ဆိမ့်အီကိတ်မုန ့က်ေလး သုိမ့ဟုတ် ကိတ်မုန ့၊် 

သ�ကားလ�ာမံထားေသာ

2-လက်မ စတုရန်းတုံးငယ် 23-29 

သ�ကားလုံး၊ အမာ 3 လုံး 15  

သ�ကားလုံးေချာင်း၊ ေချာကလက်၊ မုန ့အ်ရွယ်အစား ~2 လက်မ 13 

မုန ့်များ ဟငး်ပဲွ အရွယအ်စား ကစီဓာတ ်ဂရမ်များ

မနု ့ခ်ျပ်များ (အာလူး သိုမ့ဟုတ် မက� စီကိုချပါတ)ီ 10-15 ချပ် (1 ေအာငစ်) 14-19

Saltines ကဲသ့ို ့ မုန ့�်ကပ်များ၊ မနု ့မ်ျား မနု ့�်ကပ် 3-5 ခု (0.5 ေအာငစ်) 10-12

Goldfish ကဲသ့ို ့ မုန့�်ကပ်အေသးများ 1 ေအာငစ် 18-21

ဂရန�်ိလုာ အေချာငး်များ 1 ေချာငး် 15-26

ေြပာငး်ဖူးေပါက်ေပါက် 3 ခွက် 14-20

မနု ့�်ကိုးလိမ်ေချာငး်များ၊ အေသးစား 17 (3/4 ေအာငစ်) 17 
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မုန ့်ချိုများ�ငှ့ ်သ�ကားပါေသာ ေသာက်စရာများ ဟင်းပဲွ အရွယ်အစား ကစီဓာတ် ဂရမ်များ

ကွက်ကီး အ�ကီး 1 ခု သုိမ့ဟုတ် အေသး 2 ခု 11-15 

ေကာ်ဖီ မလုိင် (အနံအ့ရသာပါေသာ အရည်) လက်ဖက်ရည်ဇွန်း 1 ဇွန်း 6-7 

ဒိးုနတ် 3-4 လက်မ 21-33 

အေအးခံထားေသာ ဒန်ိချဉ် ½ ခွက် 17-35 

ဂီလာတင်၊ ပုံမှန် ½ ခွက် 19 

ေရခဲမုန ့် ½ ခွက် 14-19 

ယုိ သုိမ့ဟုတ် ဂျယ်လီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း 1 ဇွန်း 14-15 

သ�ကား (အညိ  ုသုိမ့ဟုတ် အြဖူ)၊ ပျားရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း 1 ဇွန်း 13-17 

သ�ကားရည်၊ အ�ကည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း 2 ဇွန်း 13 

သ�ကားရည်၊ ပုံမှန် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း 2 ဇွန်း 26-30 

အစားအစာ အေရာအေ�ာှ ဟငး်ပဲွ အရွယအ်စား ကစီဓာတ ်ဂရမ်များ

အာ� ှအဓိကဟငး်ပွဲ၊ ဆနမ်ပါ 1 ခွက် 11-20

ဘာရစ်တို၊ ေအးခဲ 7 လက်မ အ�ှည် 38-51

ကတ်ဆာ�ုိ သိုမ့ဟုတ် ဟငး်ပွဲအပူ 1 ခွက် 30-35

ချီလီ၊ အသား�ငှ့ ်ပွဲများ 1 ခွက် 28 

ဟမ်ဘာဂါ၊ အသင့စ်ား ေသး 28-31

လာဆနည်ာ၊ ေအးခဲ 3 လက်မ�ှငှ့ ်4 လက်မ 26 မ ှ36

ပါစတာ သိုမ့ဟုတ် အာလူးသုပ် 1/ 2 ခွက် 19 မ ှ28

ပီဇာ၊ အလယ်အလတ် (12 လက်မ) မနု ့သ်ားပါးပါး 1 ချပ် (ပီဇာ 1/8) 15-17

ပီဇာ၊ အလယ်အလတ ်ပံုမနှ ်သိုမ့ဟုတ်

မနု ့သ်ားထထူေူလး

1 ချပ် (ပီဇာ 1/8) 25-28

ပီဇာ၊ အလယ်အလတ် မနု ့သ်ားထထူူ 1 ချပ် (ပီဇာ 1/8) 40-45
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သ�ကားအစားထိးုအမ�န ့်များ�ငှ့ ်သ�ကားအရကမ်ျား
သ�ကားအစားထိးုအမ�န ့မ်ျားကိ ုသ�ကား အစားထိးုပစ�ညး်များဟလုညး် သ�ိကသည။် ၎ငး်တိုသ့ည်

သ�ကားအသံးုမြပုဘ ဲအစားအစာများကိ ုချို�မိနေ်စရန ်အသံးုြပုသည့ ်အစားအစာ ြဖည့စ်ွကပ်စ�ညး်များ ြဖစ်သည။်

၎ငး်တိုတ့ငွ ်သ�ကားမပါဝငေ်သာေ�ကာင့ ်၎ငး်တိုတ့ငွ ်ကယလ်ိရီု အနညး်ငယ ်သိုမ့ဟတု ်လံးုဝ မပါဝငပ်ါ။ ၎ငး်တိုသ့ည်

သ�ကားထက ်ပိုချို�မိန�်ပီး သ�ကားအစားထိးု အသံးုြပုေသာအခါ ပိုနညး်ေသာ ပမာဏများြဖင့ ်အသံးုြပု�ိငုပ်ါသည။် 
သ�ကားအစားထိးုအမ�န ့မ်ျားပါသည့ ်အစားအစာများတငွ ်ကစဓီာတမ်ျား ပါ�ိငုပ်ါေသးသည။် အဆိပုါ

အစားအစာများသည ်သင၏် အစားအေသာက ်အစီအစဉ်�ငှ့ ်ကိကုည်ေီ�ကာငး် ေသချာေစရန ်အစားအစာ

အ��နး်များကိ ုဖတရ်နမ်ှာ အေရး�ကးီပါသည။် အေတွ�အများဆံးု သ�ကားအစားထိးုအမ�န ့မ်ျားသည-်

• Sucralose (Splenda®)
• Stevia (Sweetleaf™, Truvia®)
• Aspartame (NutraSweet®, Equal®)
• Saccharin (Sweet’N Low®)

သ�ကားအရကမ်ျားသည ်ေရခမဲုန ့၊် ကတွက်းီများ�ငှ့ ်ပီေကကဲသ့ို ့ ထတုက်နုမ်ျားတငွ ်ြမငေ်တွ�ရသည့်

ကယလ်ိရီုေလ�ာခ့ျထားေသာ အချိုမ�န ့မ်ျား ြဖစသ်ည။် ၎ငး်တိုက့ိ ု“သ�ကားမပါ” သိုမ့ဟတု ်“သ�ကားထည့မ်ထား”

ဟ ုအ��နး်ပါသည့ ်အစားအစာများတငွ ်ေတွ�ရပါသည။် သ�ကားအရကမ်ျားက ဂတစ်၊် ဗိကုပ်ြွခငး် သိုမ့ဟတု်

ဝမ်းေလ�ာြခငး် ြဖစ်ေစ�ိငု�်ပီး စစိစ်၍ စားသံးုရန ်လိအုပ်ေလ�့ှိသည။် အေတွ�အများဆံးု သ�ကား အရကမ်ျားမှာ-

• အရီသရီေတာ်

• မယလ်တ်ေီတာ်

• မနန်ေီတာ်

• ေဆာဘေီတာ်

• ဆလီေီတာ်

• အိုငဆ်ိေုမာ့

သ�ကားအရကမ်ျားပါသည့ ်အစားအစာများတငွ ်ကစဓီာတမ်ျားပါေန�ပီး၊ ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်အေပါ်

သကေ်ရာကမ်��ှိပါေသးသည။် အဆိပုါ အစားအစာများသည ်သင၏် အစားအေသာက ်အစအီစဉ်�ငှ့ ်ကိကုည်ေီ�ကာငး်

ေသချာေစရန ်စစုုေပါငး် ကစဓီာတမ်ျားအတကွ ်အစားအစာ အ��နး်များကိ ုဖတရ်နမ်ှာ အေရး�ကးီပါသည။်

သ�ကားအရကမ်ျားပါသည့ ်အစားအစာများစွာကိ ုသငစ်ားသံးုပါက၊ အဆိပုါ အစားအစာများအတကွ်

ကစဓီာတမ်ျားကိ ုေရတကွရ်န ်သင၏် ဆးီချိုေရာဂါ ပညာေပးသ ူသိုမ့ဟတု ်အာဟာရေဗဒပညာ�ငှ�်ငှ့ ်တိငုပ်ငပ်ါ။
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ချကြ်ပုတ�်ပီး ဟငး်သးီဟငး်ရွကမ်ျား၊ 

အသပ်ု၊ အာလးူဖုတတ်စလ်ံးု = 

ေဘစ့ေ်ဘာ

1 မ ှ1 1/2 ေအာငစ် ဒနိခ် ဲ= 

အန်စာေလးတံးု

အသား သိုမ့ဟတု ်ေမးွြမူေရး�ကကဘ် ဲ

တစေ်အာငစ် = လကတ်စဝ်ါး

သစသ်းီ၊ ပဲေစမ့ျား၊ ဆန၊် ေခါကဆ်ွ ဲ

သိုမ့ဟတု ်ေရခမဲနု ့ ်ခကွတ်စဝ်က ်= 

ခကွက်တိမု်န ့်ထပ်ု၊ ေဘစ့ေ်ဘာတစ်ဝက ်

လကဖ်ကရ်ညဇွ်နး်တစဇွ်နး်စာ 

မာဂျရငး် သိုမ့ဟတု ်ဆ ီ= 

ပထမဆံးုလကေ်ချာငး်ထပ်ိ

ပနက်တိ ်သိုမ့ဟတု ်မက� စကီိခုျပါတီတစခ် ု= 

ပန်ကန်ေသး

တစေ်ယာကစ်ာပဲွများကိ ုစမံီခန ့်ခွဲြခငး်
သငက်ျနး်မာေအာင ်စားေသာကရ်န ်�ကို းစားေနပါက၊ သငဘ်ယေ်လာက ်စားေသာကေ်နလဆဲိတုာကိ ုသရိနမ်ှာ

အေရး�ကးီပါသည။် တစ်ေယာကစ်ားပွဲ အရွယအ်စားကိ ုပို၍ သိုမ့ဟတု ်ေလ�ာ၍့ ခန ့မ်ှနး်ရနမ်ှာ လယွက်ပူါသည။်

အလနွအ်မငး် စားသံးုြခငး်က ကိယုအ်ေလးချိန ်တကြ်ခငး်�ငှ့ ်ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်ထနိး်ချုပ်မရြခငး်ကို

ြဖစေ်စ�ိငုသ်ည။် အလနွန်ညး်ပါးစာွ စားသံးုြခငး်ကလညး် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်ထနိး်ချုပ်မရြခငး်အြပင်
အာဟာရဓာတ ်မလံေုလာကြ်ခငး်�ငှ့ ်စွမ်းအငက်ငး်မဲ့ြခငး်ကိ ုြဖစေ်စ�ိငုပ်ါ သည။် တစေ်ယာကစ်ားပွဲ

အရွယအ်စားများကိ ုသြိခငး်က သင့အ်ား ဟနခ်ျကည်ေီသာ စားေသာကပံ်ကုိ ုရ�ှေိစပါမည။်

သငဘ်ယ်ေလာက်စားေနလဲဆုိတာကုိ သိ�ိငုရ်န် အတိကျဆုံးနည်းလမ်းမှာ သင့အ်စားအစာကုိ တုိငး်တာရန် သုိမ့ဟုတ် ချိန်ဆရန်

ြဖစ်သည်။ တုိငး်တာခွက်များ�ငှ့ ်ဇွန်းများ သုိမ့ဟုတ် အစားအေသာက် ချိန်ခွငကုိ် အသုံးြပု�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်မှာ ေရွးချယ်စရာ

မဟုတ်ချိန်တွင ်သာမန် အိမ်ေထာငစု်သုံး ပစ�ည်းများကုိ အသုံးြပု၍ တစ်ေယာက်စာပဲွများကုိလည်း ခန ့မှ်န်း�ိငုသ်ည်။

တစေ်ယာကစ်ာပဲွများကိ ုစမံီခန ့်ခွဲြခငး်အတကွ ်အ�ကဉံာဏ်များ-

သင၏် သဘာဝတရားအရ စားချငစ်တိက်ိ ုသတြိပု�ပီး ဘာလိုစ့ားေနလဆဲိတုာကိ ုသထိားေပးပါ

• တစခ်ါတစရံ်တငွ ်ဆာေလာင၍် မဟတုဘ် ဲစိတဖိ်စီးမ�၊ ပျငး်ရိမ� သိုမ့ဟတု ်လမူ�ေရးပွဲလမ်းများ ကဲသ့ို ့
အေ�ကာငး်ရငး်များေ�ကာင့ ်အစာစားြဖစပ်ါသည။်

• ဆာေလာင၍်မဟတုဘ် ဲအြခား အေ�ကာငး်ရငး်များေ�ကာင့ ်မ�ကာခဏ စားေသာကေ်လ�့ှပိါက၊

အေ�ကာငး်ရငး်ကိ ုေဖာ်ထတု�်ပီး ေြဖ�ငှး်နညး်�ာှေတွ�သညအ်ထ ိလပ်ုေဆာငပ်ါ။ ဥပမာ၊ စတိဖိ်စီးချိနတ်ငွ်
အစာအစားပါက အစာစားြခငး်ကိ ုလမ်းေလ�ာကထ်ကွြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်သငူယခ်ျငး်�ငှ့ဖ်နုး်ေြပာြခငး်ကဲသ့ို ့
စိတဖိ်စီးမ�ေြပေပျာကေ်စေသာ လ�ပ်�ာှးမ�ြဖင့ ်အစားထိးုပါ။
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သင၏် အစားအစာများ�ငှ့ ်မုန ့်များကိ ုေြခရာခံြခငး်က သင၏် အစားအစာ အေလအ့ထများအေပါ်

အာ�ုံပုိစိုက�်ိငုေ်စရန် ကညူေီပး�ိငုပ်ါသည။်

• အစားအစာ ေရွးချယမ်�များကိ ုစာရွကေ်ပါ် ချေရး�ိငုသ်ည ်သိုမ့ဟတု ်စမတဖ်ုနး် သိုမ့ဟတု ်တကဘ်လက်

အကပ််ကဲသ့ို ့ နညး်ပညာကိ ုအသံးုြပု�ိငုသ်ည။်

• သငထ်ပ်တလဲလဲ စားချငသ်ည့် အစားအစာအချို� �ိှသည်ဟု ထငပ်ါက၊ အဆုိပါ အစားအစာများ ကုိ စားသုံးပုံကုိ
ေြပာငး်�ကည့်ပါ။ ဥပမာ၊ ေရခဲမုန ့ကုိ် မ�ကာခဏ စားေလ�ိှ့ပါက အိမ်တွင ်ေရခဲမုန ့စ်ားြခငး်ကုိ ေ�ှာင�်ကည့်ပါ။

ယငး်အစား စားေသာက်ဆုိငတွ်င ်အေတာ်�ကာမှ တစ်�ကိမ် ေရခဲမုန ့ ်အနည်းငယ် စား�ကည့်ပါ။

• စားေသာကြ်ခငး်က ကစိ�မ�ှိပါဘးူ၊ “ဘယေ်လာက”် �ငှ့ ်“ဘယ�်စှ်�ကမိ”် စားလဆဲိတုာကိသုာ ေတးွပါ။

ပုိေသးငယေ်သာ ပန်းကန်များ၊ ဇလံမုျား�ငှ့ ်ခွကမ်ျားကိ ုအသံးုြပုြခငး်ကလညး် သင့၏် တစေ်ယာကစ်ာပဲွများကို

စမံီခန ့်ခဲွ�ိငုေ်စပါသည။်

• အများအားြဖင့ ်ဟငး်ပွဲပိ�ုကးီေလ အစားအေသာက ်ပိစုားေလြဖစပ်ါသည။်

• 9 လက်မထက် ပုိ�ကီးေသာ ပနး်ကနြ်ပားက သင့အ်ား မှနက်နေ်သာ တစ်ေယာက်စာပဲွများကုိ ေရွးချယ်�ိငုေ်စပါသည်။

• ြဖညး်ြဖညး်စား�ပီး တစလ်တုခ်ျငး်ကိ ုအရသာခပံါ။

ဟန်ချကည်ေီသာ ထမငး်ဟငး်များ စားြခငး်
ဟနခ်ျကည်ေီသာ ထမငး်ဟငး်များ�ငှ့ ်မုန ့မ်ျားတငွ ်ကစီဓာတမ်ျား၊ အသားဓာတ�်ငှ့ ်အဆဓီာတ ်ပါဝငသ်ည။်

ဤအာဟာရဓာတမ်ျားကိ ုအတတူက ွချိတဆ်ကြ်ခငး်က ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတမ်ျားကိ ုထနိး်ချုပ်�ိငုေ်စ�ပီး၊ အလံးုစံု

ကျနး်မာေရးကိ ုထနိး်ချုပ်�ိငုေ်စပါသည။် သငက် မနှက်နေ်သာ တစေ်ယာကစ်ာပွဲများြဖင့ ်ဟနခ်ျကည်ေီသာ

ထမငး်ဟငး်များကိ ုတညေ်ဆာက�်ိငုေ်စရန ်နညး်လမ်းအြဖစ ်“ပနး်ကနြ်ပား နညး်လမ်း” ကိ ုအသံးုြပု�ိငုပ်ါသည။်

 
 
 
 
 
 
 

 

 

သစသ်းီအနညး်ငယ ်သိုမ့ဟတု ်�ို ့ သိုမ့ဟတု်

ဒနိခ်ျဉ်ပွ ဲအနညး်ငယ ်ေပါငး်ထည့�်ိငုသ်ည။်

�ကက် သုိမ့ဟုတ် �ကက်ဆင၊် ငါးက့ဲသုိ ့ အဆီနည်း 

ေသာ အသားဓာတ်များ�ငှ့ ်အမဲသား၊ ဝက်သား၊

တုိဟူ့း၊ ဥများ၏ အဆီနည်းေသာ အပုိငး်များ�ငှ့်

အဆီနည်း ေသာ ဒနိခဲ်တုိကုိ့ ေရွးချယ်ပါ။

ဆန၊် ဂျံုများ�ငှ့ ်အာလးူများ�ငှ့ ်ေြပာငး်ကဲသ့ို ့

ေကာ်များေသာ ဟငး်သးီဟငး်ရွကမ်ျားကို

ထည့သ်ငွး်ပါ။ သင၏် ဆန၊် ဂျံုများ တစဝ်ကက်ို

ဆနည်ို ၊ ဂျံု�ကမး်ေပါငမ်နု ့�်ငှ ့ ်ပါစတာကဲသ့ို ့

ဆနလ်ံးုညို ၊ ဂျံု�ကမး်များြဖင့ ်အစားထိးုပါ။

9 လက်မ ပနး်ကနြ်ပားသည်

သင့အ်ား မှနက်နေ်သာ

တစ်ေယာက်စာပဲွများကုိ

ေရွးချယ်�ိငုေ်စရန ်အသင့ေ်တာ်ဆုံး

အရွယ်အစား ြဖစ်ပါသည်။

မုနလ်ာဥများ၊ ပနး်ပွင့စိ်မ်းများ၊

သခွားသီး၊ ပဲတီစိမ်းများ၊

ဆလတ်ရွက်�ငှ့ ်ခရမ်းချဉ်သီးက့ဲသုိ ့ 

ေကာ်မများေသာ ဟငး်သီး 

ဟငး်ရွက်များကုိ ေရွးချယ်ပါ။

ေကာ်မများေသာ

ဟငး်သးီဟငး် 

ရွကမ်ျား

အသားဓာတ်

ဆန်၊ ဂျံုများ�ငှ့ ်

ေကာ်များေသာ

ဟငး်သးီဟငး်ရွက်များ 



ဟန်ချကည်ေီသာ မုန ့် စားသံးုြခငး်
ဟနခ်ျက်ညီေသာ မုန ့တွ်င ်ကစီဓာတ်များ၊ အသားဓာတ်�ငှ့ ်အဆီဓာတ် အချိုးအစားမ�တစွာ ပါဝငသ်ည်။ ဟနခ်ျက်ညီေသာ

မုန ့ ်စိတ်ကူးအချို�အတွက် ေကာ်လံတစ်ခုစီမှ မှနက်နေ်သာ အစားအေသာက်ကုိ ေရွးချယ်ရန ်ဤလမ်း��နကုိ် သုံးပါ။

ကစီဓာတ-်

15 ဂရမ်
အသားဓာတ/်အဆဓီာတ်

• မုန ့�်ကပ် (Ritz®/Triscuit)၊ 4-5

• မုန ့�်ကိုးလိမ်ေချာငး်များ၊ ~17 အေသး

• ေပါငမု်န ့ ်သုိမ့ဟုတ် ေပါငမု်န ့မီ်းကင၊် 1 ချပ်
• ဆနမု်န် ့၊ 2

• ဆီရီရယ်၊ 3/4 ခွက် (အေြခာက်)

• အုတ်ဂျံု (အချိုမပါ)၊ ချက်ြပုတ်ထား

ေသာ ½ ခွက်

• မက� စီကုိချပါတီ၊ 6" ဂျံု တစ်ချပ်

• မက� စီကုိ ချပ်ြပားငယ်များ၊ 10-15

• ေြပာငး်ဖူးေပါက်ေပါက်၊ 3 ခွက်

• ပနး်သီး၊ ေသး

• ငက်ှေပျာ်သီး၊ တစ်ဝက်

• စပျစ်သီးများ၊ 1/2 ခွက်

• ဘယ်ရီသီးများ၊ 1 ခွက်

• သခွားေမ�း၊ 1 ခွက်

• ချယ်ရီသီးအချိုများ၊ ½ ခွက်

• လိေမ�ာ်သီးငယ်၊ အေသး

• အသီးေြခာက်၊ 1/8 ခွက်

• �ို ့၊ 1 ခွက်

• ဒနိခ်ျဉ်၊ 5.3 ေအာငစ်

• ဒနိခဲ်၊ 1 ေအာငစ်

• အခံွမာသီးများ (ဥပမာ၊ အယ်လ်မွနမ်ျား၊

သစ်�ကားသီးများ)၊ လက်ဖက်ရည်ဇွနး် 2 ဇွနး်
• ဟမ်းမက်၊ လက်ဖက်ရည်ဇွနး် 2 ဇွနး်။

• �ကက်ဥြပုတ်အကျက်

• အမဲသား/�ကက်ဆငေ်ြခာက်ေ�ကာ်၊ 1 ေချာငး်

• ေြမပဲ ေထာပတ်၊ လက်ဖက်ရည်ဇွနး် 1 ဇွနး်

• ဒနိခဲ်ေပျာ့၊ 1/2 ခွက်

• တူနာငါး/�ကက်သားသုတ်၊ 1/2 ခွက်

• သံလွငဆီ်၊ ခပ်များမျ�� 10

• ေနလ့ယ်စာ၊ 1 ေအာငစ်

• ချက်ြပုတ်�ပီး �ကက်သား သုိမ့ဟုတ်

�ကက်ဆင၊် 1 ေအာငစ်

• �ကိတ်ေြခ�ပီးသား ေထာပတ်သီး၊

လက်ဖက်ရည်ဇွနး် 2 ဇွနး်

ဆိုငထ်ိင်ုစားြခင်း
အိမ်မှာမဟုတ်ဘဲ ဆုိငထုိ်င် စားေသာက်ရသည့်အခါ မှနက်နေ်သာ ပမာဏြဖင့် ဟန်ချက်ညီေသာ ထမင်းဟင်းများ 

စားသုံးရန် အခက်အခဲ �ှိ�ုိင်သည်။ ဆုိင်မှာစားေသာက်ရသည့် အ�ကိမ်ေရကုိ ကန် ့သတ်ပါ။ ေအာက်ပါအ�ကံဉာဏ်များက 

သင့်ကုိ ကျန်းမာေရး�င့်ှညီေသာ ေရွးချယ်မ�များ ြပုလုပ်�ိငုေ်စရန် ကူညီေပး�ုိငသ်ည်။
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�ကို တငြ်ပငဆ်င�်ပီး သင၏် အစားအေသာက ်အစအီစဉ်ကိ ုသထိားပါ

• စားေသာကဆ်ိငုအ်များစကု အာဟာရအချကအ်လကမ်ျားကိ ုအွနလ်ိငုး်တငွ ်ေဖာ်ြပပါသည။်

• စားေသာကဆ်ိငုသ်ို ့ မသာွးမီ သင့က်ိယုပိ်ုင ်အစားအေသာက ်အစအီစဉ်�ငှ့ ်ကိကုည်သီည့ ်အစားအေသာက်
ေရွးချယမ်�အချို�ကိ ုေရွးချယပ်ါ။

• အမိအ်ြပငထ်ကွမ်စားမ ီထမငး်ဟငး်များ သိုမ့ဟတု ်မုန ့မ်ျားကိ ုအလတွမ်ခပံါ�ငှ့။် သိုမ့သှာ

စားေသာကဆ်ိငုတ်ငွ ်အလနွအ်မငး် စားေသာကြ်ခငး်ကိ ုတားဆးီ�ိငုပ်ါမည။်

သငမ်တိငုး်တာ�ိငုလ်�ငပ်င ်တစေ်ယာကစ်ာပဲွများကိ ုခန ့်မှန်းတကွခ်ျကပ်ါ

• စားေသာကဆ်ိငုမ်ျားသည ်လတူစေ်ယာကစ်ားဖို ့ လံေုလာကသ်ည့ ်တစေ်ယာကစ်ာပွဲများ

တညခ်ငး်ေပးေလ�့ှိ၍ ထမငး်ဟငး်ကိ ုသငူယခ်ျငး်�ငှ့ ်ခွစဲားပါ။

• အလနွအ်မငး် မစားပါ�ငှ့၊် ထမငး်ဟငး်စားချိနတ်ငွ ်ပါဆယဗ်ူးကိ ုေတာငး်ဆိပုါ။

မှာယရူန် ြပုလပ်ုထားသည့ ်အစားအစာများကိ ုေမးြမန်းပါ

• ေဘးတငွ ်အသပ်ုစား�မိနရ်ည ်သိုမ့ဟတု ်ေဆာမ့ျားေတာငး်ပါ။

• ေ�ကာ်ထားသည့အ်စား ဖုတထ်ား၊ ကငထ်ား သိုမ့ဟတု ်ကငထ်ားသည့ ်အသားများကိ ုမှာယပူါ။

အရက်
သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကား ပမာဏသည ်သင၏် ေမ�ာ်မနှး် အပိုငး်အြခားတငွး် �ှေိနပါက၊ ကျနး်မာေသာ ဟငး်ပွဲ

အစအီစဉ်တငွ ်အရက ်ပါဝင�်ိငုပ်ါသည။် သငက် အရကက်ိ ုသင့တ်င့မ်�တစွာ ေသာကသ်ံးု�ိငု ်သည။် သင၏်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူ အရကေ်သာကရ်န ်ြပဿနာမ�ှပိါဟ ုေြပာေ�ကာငး် ေသချာပါေစ။

အရကက် ေသးွတငွး်သ�ကားကိ ုထခုိိကပုံ်ကိ ုသပိါ

• အရကက် ေသးွတငွး်သ�ကားကိ ုြမင့ ်သိုမ့ဟတု ်နမိ့ေ်စ�ိငုပ်ါသည။်

• ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတအ်ေပါ် သကေ်ရာကမ်�သည ်အရကပ်ါေသာ ေသာကစ်ရာ အမျိုးအစား၊
သငေ်သာကသ်ံးုသည့ ်ပမာဏ၊ သငစ်ားသံးုသည့ ်အစားအစာ�ငှ့ ်သငေ်သာကေ်နရသည့်

ဆးီချိုေဆးများအေပါ် မတူည၍် ေြပာငး်လ�ဲိငုပ်ါသည။်

အရကက်ိ ုသင့တ်င့မ်�တစွာ ေသာကပ်ါ

• အမျို းသမီးသည် အရက်ပါေသာ ေသာက်စရာ တစ်ေနလ့�င ်တစ်�ကိမ်ေသာက်စရာ ပမာဏ ထက် ပုိမေသာက်သင့ပ်ါ။

• အမျိုးသမီးသည် အရက်ပါေသာ ေသာက်စရာ တစ်ေနလ့�င ်�စ်ှ�ကိမ်ေသာက်စရာပမာဏထက် ပုိမေသာက်သင့ပ်ါ။

• အရက် တစ်�ကိမ်ေသာက်ပမာဏသည် အရက် 1.5 ေအာငစ်၊ ဝုိင ်5 ေအာငစ် သုိမ့ဟုတ် ဘီယာ 12 ေအာငစ်

ြဖစ်သည်။

အရကေ်သာကခ်ျန်ိတငွ ်ေဘးကငး်ပါေစ

• အရက်သည် ေဆးဝါးအချို�ကုိ အေ�ာှင့အ်ယှက် ြဖစ်ေစ�ိငုသ်ည်။ အရက်ေသာက်ရနမှ်ာ သင့အ်တွက်

ေဘးကငး်စိတ်ချရေ�ကာငး် ေသချာေစရန ်သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူ သုိမ့ဟုတ် ေဆးေရာငး်သူကုိ ေမးြမနး်ပါ။
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• ထမငး်ဟငး် သိုမ့ဟတု ်မုန ့စ်ား�ပီးမသှာ အရကေ်သာကပ်ါ၊ အစာမ�ှိဘ ဲမေသာကပ်ါ�ငှ့။်
• သငေ်သာကေ်နချိနတ်ငွ ်သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားပမာဏကိ ုမ�ကာခဏ စစပ်ါ။

အရကက် ကိလုကစ်ထေရာ�ငှ့ ်ကိယုအ်ေလးချိန်ကိ ုထခုိိကပုံ်ကိ ုသပိါ

• အရကက် သင၏် ကိလုကစ်ထေရာ�ငှ့ ်အဆဓီာတမ်ျားကိ ုြမင့တ်ကေ်စပါသည။် သင၏် အဆဓီာတ်

ြမင့မ်ားေနပါက အရကေ်လ�ာေ့သာကရ်မည ်သိုမ့ဟတု ်အရကြ်ဖတရ်မည။်
• အရကတ်ငွ ်ကယလ်ိရီုများ ပါဝငေ်သာ်လညး် အာဟာရအနညး်ငယသ်ာ ပါဝငသ်ည။် အရကအ်လနွအ်မငး်

ေသာကသ်ံးုြခငး်က ကျနး်မာေရး�ငှ့ည်ေီသာ ကိယုအ်ေလးချိနက်ိ ုထနိး်သမိ်းထားရန ်ခကခ်�ဲိငုေ်စပါသည။်

အရကမ်ပါေသာ ေသာကစ်ရာများ
ေရဓာတမ်ခမ်းေြခာကေ်အာငေ်နြခငး်က ကျနး်မာေသာ ဘဝေနထိငုပံ်ု၏ အေရး�ကးီ အစတိအ်ပိုငး်ပါ။ သိုေ့သာ် သင၏်

ေသာကသ်ံးုရန ်ေရွးချယမ်�များက သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကား ပမာဏများကိ ုထခိိုကေ်စ�ိငုပ်ါသည။် သ�ကားပါသည့်

ေသာကစ်ရာများသည ်ေသးွတငွး်သ�ကား ပမာဏများကိ ုြမင့တ်ကေ်စပါမည။် 

ကယလ်ိရီုမပါေသာ ေသာကစ်ရာများ  အေသာကအ်များဆံးုကိ ုေရွးချယပ်ါ

• ေရ၊ �ုိး�ုိး သိုမ့ဟတု ်သပံုရာ၊ လမီနွ ်သိုမ့ဟတု ်ဘယရီ်သးီ အနံအ့ရသာပါသည။်

• အချိုမပါေသာ လကဖ်ကရ်ည၊် အချိုမပါေသာ အြမ�ုပ်ဗလံစုသီည့ ်ေရ။

သ�ကားအစားထိးုအမ�န ့်များြဖင့ ်ချို�မိန်ေစသည့ ်ေသာကစ်ရာများ  ေသာကသ်ံးုပမာဏကိ ုကန ့်သတပ်ါ

• တစခ်ါေသာကစ်ာ ဆိဒုါပလုငး်၊ ကယလ်ိရီုနညး်ေသာ ေသာကစ်ရာ အမ�န ့မ်ျား။

• သ�ကားမပါေသာ အားြဖည့အ်ချိုရည၊် ကိလုိရီုမပါေသာ သိုမ့ဟတု ်နညး်ေသာ အားြဖည့အ်ချိုရညမ်ျား။

သ�ကားြဖင့ ်ချိုေအာငလ်ပ်ုထားသည့ ်ေသာကစ်ရာများ  ေ�ှာငပ်ါ (ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတြ်ခငး်ကို

ကသုြခငး်မဟတုသ်ေရွ�)

• ပံမုှန ်ဆိဒုါပုလငး်၊ သစ်သးီရည၊် အားြဖည့အ်ချိုရညမ်ျား၊ အချိုပါေသာ လကဖ်ကရ်ည။်
• အချိုပါေသာ ေသာကစ်ရာအမ�န ့မ်ျား၊ အချိုပါေသာ ေကာ်ဖီ ေသာကစ်ရာများ။

�လှံးုကျန်းမာေရးအတကွ ်အစားအစာ စစီဉ်ြခငး်
ဆးီချိုေရာဂါသည ်�လှံးုေရာဂါ ြဖစ�်ိငုေ်ြခကိ ုတိးုလာေစပါသည။် စားေသာကပံ်ုအပါအဝင ်အရာများစွာက
�လှံးုကျနး်မာေရးကိ ုထခိိုက�်ိငုသ်ည။် �လှံးု ကျနး်မာေရး�ငှ့ည်ေီသာ စားေသာကပံ်တုငွ ်သစ်သးီများ၊

ဟငး်သးီဟငး်ရွကမ်ျား၊ ဆနလ်ံးုညို ၊ ဂျံု�ကမ်းများ�ငှ့ ်ကျနး်မာေရး�ငှ့ည်ေီသာ အဆမီျား ပါဝငသ်ည။် ၎ငး်က

ဆိဒုယီမ၊် အရက၊် ကျနး်မာေရး�ငှ့မ်ညေီသာ အဆ�ီငှ့ ်သ�ကားများလနွး်ြခငး်ကိ ုကန ့သ်တေ်ပးသည။်
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စားသံးုဆမီျား
သငစ်ားသံးုသည့ ်စားသံးုဆမီျားက ကိလုကစ်ထေရာ ပမာဏများကိ ုထခိိုက�်ိငုပ်ါသည။် အဆ ီအမျိုးအစားအချို�က

အြခားအရာများထက ်သင၏် �လှံကုျနး်မာေရးအတကွ ်ပိေုကာငး်ပါသည။် အဆဓီာတ ်အမျိုးအစား အဓိက သံးုမျိုး

�ှိသည၊် မြပည့ဝ်ဆ၊ီ ြပည့ဝ်ဆ�ီငှ့ ်အသငွေ်ြပာငး်ဆမီျားဟ၍ူ အဓကိ သံးုမျိုး �ှသိည။်

မြပည့ဝ်ဆမီျား  အသံးုအများဆံးုကိ ုေရွးချယပ်ါ

• ဆိးုရွားေသာ ကိလုကစ်ထေရာ ပမာဏများ (LDL) ကိ ုေလ�ာခ့ျြခငး်ြဖင့ ်�လှံးုကျနး်မာေရးကိ ုြမ�င့ေ်ပးသည။်

• အစားအစာ ရငး်ြမစမ်ျား- သလံငွဆ်၊ီ ဟငး်ရွကဆ်၊ီ ေထာပတသ်းီ၊ အခွမံာသးီများ၊ အေစမ့ျား၊ ေြမပဲ

ေထာပတ၊် မေရာန။ိ

ြပည့ဝ်ဆမီျား  စားသံးုမ�ကိ ုကန ့်သတပ်ါ

• ဆုိးရွားေသာ ကုိလက်စထေရာ (LDL) ကုိ ြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်ြဖင့ ်�လုံှးေရာဂါအတွက် အ��ရာယ်ကုိ

တုိးလာေစသည်။

• အစားအေသာက ်ရငး်ြမစမ်ျား- ေထာပတ၊် ခရငမ််အပျစ်၊ အချဉ်ခရငမ််၊ ဟငး်အ�စှ်၊ အဆမီျားေသာ

အသားများ သိုမ့ဟတု ်ဥစား၊ ဒနိခ်ဲ၊ အုနး်ဆ။ီ

အသငွေ်ြပာငး်ဆမီျား  ေ�ှာငရ်န်

• ဆိးုရွားေသာ ကိလုကစ်ထေရာ (LDL) ကိ ုြမ�င့တ်ငေ်ပးြခငး်၊ ေကာငး်မနွေ်သာ ကိလုကစ်ထေရာကို

ေလ�ာခ့ျေပးြခငး် (HDL) ြဖင့ ်�လှံးုေရာဂါအတကွ ်အ��ရာယက်ိ ုတိးုလာေစသည။်

• အစားအေသာက ်ရငး်ြမစမ်ျား- ေ�ကာ်ထားေသာ အစားအစာများ၊ ဂျံုမနု ့ည်ကမ်ျား၊ ဟငး်ရွကဆ်ခီဲများ၊

ဂျံုမုန ့ည်ကဆ်၊ီ ကတွက်းီအချို� �ငှ့ ်မုန ့�်ကပ်များ။

ဆိဒုယီမ် (ဆား)
သင၏် ဆိဒုယီမ ်စားသံးုမ�က ေသးွဖိအားကိ ုထခိိုက�်ိငုေ်စပါသည။် ဆိဒုယီမမ်ျားလနွး်ြခငး်က သင့ခ်��ာကိယုက်ို

ေရဓာတအ်ပိ�ုှိေနေစ�ိငုပ်ါသည။် ၎ငး်က ေသးွဖိအားြမင့ြ်ခငး်�ငှ့ ်သင့�်လှံးုတငွ ်ဝနပိ်ြခငး်ကိ ုြဖစေ်စ�ိငုပ်ါသည။်

ဆိဒုယီမက်ိ ုစားပွဲတငဆ်ားြဖင့ ်အများအားြဖင့ ်စားသံးုေလ�့ှပိါသည။်

ဆိဒုယီမ်များေသာ အစားအေသာကမ်ျား

• ဗူး�ငှ့ထ်ပ်ုထား�ပီး ေအးခဲထားေသာ အစားအစာများ
• စညသ်ပ်ွဘးူ ပဲများ�ငှ့ ်ဟငး်သးီဟငး်ရွကမ်ျား

• စညသ်ပ်ွဘးူ ဟငး်ရညမ်ျား�ငှ့ ်စပ်ွြပုတမ်ျား

• ခရမ်းချဉ်သးီေဆာ့
• မုန ့�်ကပ်များ၊ မုန ့ခ်ျပ်များ�ငှ့ ်ေြပာငး်ဖူးေပါကေ်ပါက်

• ဆားပါေသာ အခွမံာသးီများ�ငှ့ ်အေစမ့ျား

• ေဟာေ့ဒါမ့ျား၊ ဝကအ်ေူချာငး်၊ ပိုေ့ဆာငေ်သာ အသား

• ဆားစမိမ်ျား
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• သလံငွဆ်မီျား
• စားေသာကဆ်ိငု ်အစားအစာများ

ဆိဒုယီမ် စားသံးုမ�ကိ ုေလ�ာခ့ျရန် အ�ကဉံာဏ်များ

• ဆိဒုယီမမ်ျားေသာ အစားအစာများကိ ုေ�ာှငပ်ါ သိုမ့ဟတု ်ပိုနညး်ေသာ တစ်ေယာကစ်ာပွဲများ ကိ ုစားပါ။

• လတဆ်တေ်သာ၊ ေအးခဲထားေသာ သိုမ့ဟတု ်ဆားြဖည့မ်ထားေသာ ဟငး်သးီဟငး်ရွကမ်ျားကိ ုဝယပ်ါ။
• ဆိဒုယီမက်ိ ုတစ်ဝကေ်လ�ာခ့ျြခငး်ြဖင့ ်စညသ်ပ်ွဘးူအစားအစာများကိ ုေရြဖင့ ်ေဆးေ�ကာပါ။

• ဆားမပါဘ ဲပါစတာ၊ ဆန�်ငှ့ ်ဆရီီရယ ်အပတူိုက့ိ ုချကြ်ပုတပ်ါ။

• အရွကမ်ျား၊ ဟငး်ခတအ်ေမ �းအ�ကို ငမ်ျား�ငှ့ ်ဆားမပါေသာ အနညအ်�စှ် အေရာအစပ်များကိ ုအသံးုြပုပါ။
• သတ�ိှိပါ၊ “ဆိဒုယီမ ်ေလ�ာထ့ား”၊ “ဆိဒုယီမ်နညး်ေသာ” သိုမ့ဟတု ်“ဆိဒုယီမ် မဆိသုေလာက ်သာပါသည့”်

ေဝါဟာရများ အ��နး်ကပ်ထားသည့ ်အစားအစာများသည ်ဆိဒုယီမဓ်ာတ ်�ကယဝ်ေလ�့ှပိါသည။်
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�လှံးုကျန်းမာေရးအတကွ ်အဖတအ်��န်းများ
အစားအစာက �လှံးုကျနး်မာေရးအတကွ ်ဘယေ်လာက ်အေရးပါလ ဲနားလညရ်န ်အာဟာရ အချကအ်လကမ်ျား

အ��နး်ကိ ု�ကည့ရ်နမ်ှာ အေရး�ကးီပါသည။် တစခ်ါြပငစ်ာ ပမာဏ၊ စစုေုပါငး် အဆ၊ီ ြပည့ဝ်ဆ၊ီ အသငွေ်ြပာငး်ဆ၊ီ

မြပည့ဝ်ဆ�ီငှ့ ်ဆိဒုယီမတ်ိုက့ိ ုအာ�ုံစိုကပ်ါ။

 

 

 

 

 

 

 
အသငွေ်ြပာငး်ဆ ီ

အသငွေ်ြပာငး်ဆပီါသည့ ်အစား အစာ 

များကို စားေသာက်ြခငး်ကို ေ�ှာင�်ကဉ် 

ပါ။ အစားအစာတငွ ်အသငွေ်ြပာငး်ဆီ

ပါမပါကိ ုသ�ိိငု ်သည့ ်အေကာငး်ဆံးု 

နညး်လမ်းမှာ ပါဝငပ်စ�ညး်စာရငး်ကို

ဖတရ်န ်ြဖစ်သည။် “ဟိကုဒ်�ုိဂျငပ်ါ 

သည့ ်ဆ”ီ သိုမ့ဟတု ်“ဟိကု်ဒ�ုိဂျင ်

တစ်စိတ်တစ်ပုိငး်ပါသည့ ်ဆ”ီ စကားလံုး 

များကို ြမငေ်တွ�ပါက တြခားအစား 

အစာကိ ုေရွးချယပ်ါ။ 

မြပည့ဝ်ဆ ီ

အဆဓီာတ်�ကယဝ်ေသာ�ငှ့်

အဆဓီာတန်ညး်ေသာ အဆမီျားသည ်

မြပည့ဝ်ဆ ီအမျိုးအစား�စ်ှမျိုး

ြဖစ်သည။် နညး်စနစ်အားြဖင့ ်၎ငး်တိုအ့ား

အာဟာရ အ��နး်တွင ်ေဖာ်ြပရန ်

မလိုအပ်ပါ။ ၎ငး်တိုက့ိ ုေဖာ်ြပမထားပါက

သငက် စုစုေပါငး်ဆမှီ ြပည့ဝ်ဆ�ီငှ့်

မြပည့ဝ်ဆတီိုက့ို သင�်တု်ယ�ူိငုသ်ည။်

လက်ကျနဆ်မှီာ မြပည့ဝ်ဆ ီြဖစ်သည။်

ြပည့ဝ်ဆအီဆဓီာတ်

အထးူသြဖင့ ်သင့တ်ငွ ်�လှံးုေရာဂါ

�ှိပါက သိုမ့ဟတု ်သင၏် ဆိးုရွား 

ေသာ ကိလုကစ်ထေရာ (LDL) ကို

�ှမိ့ခ်ျလိပုါက သင၏် ြပည့ဝ်ဆီ

စားသံးုမ�ကိ ုကန ့သ်တပ်ါ။

ဟငး်ပဲွ အရွယအ်စား

အ��နး်ေပါ် �ှိ အာဟာရ အချက ်

အလကသ်ည ်အေပါ်ဆံးုတငွ ်ေဖာ် 

ြပထားသည့ ်ဟငး်ပွဲ အရွယအ်စား 

ေပါ် အေြခခပံါသည။် ဘးူတငွ်

တစခ်ါြပငစ်ာထက ်ပိုပါ�ှိ�ိငုသ်ည။်

ဟငး်ပွဲ အရွယအ်စားကိ ု�စှဆ်

သငစ်ားသံးုပါက၊ အာဟာရဓာတ ်

များမာှလညး် �စှဆ် ြဖစပ်ါမည။်
 

စုစုေပါငး် ဆ ီ

ဒါကေတာ ့တစ်�ကိမ်စားသံးုချိနတ်ွင ်

ပါဝငသ်ည့ ်အဆဓီာတ ်ပမာဏ စုစု 

ေပါငး် ြဖစ်သည။် စုစုေပါငး် ဆတီွင ်

ြပည့ဝ်ဆ၊ီ အသငွေ်ြပာငး်ဆ�ီငှ့ ်မြပည့ ်

ဝဆကီဲသ့ို ့ အဆဓီာတ ်အမျိုးအစား 

အားလံုး ပါဝငသ်ည။်

ဆိဒုယီမ်

လူအများသည ်၎ငး်တိုတ့ငွ�်ှိသည့ ်

ဆိဒုယီမ် ပမာဏကိ ုတစ်ေနလ့�င ်

2,300 mg သိုမ့ဟတု ်ယငး်ေအာက်သို ့ 

ေလ�ာခ့ျ�ိငုသ်ည။် သင့တ်ငွ်

ေသးွဖိအားြမင့ေ်နပါက သငသ်ည ်

ပုိ၍ပငေ်လ�ာစ့ားရမည။်

အကိုးအကားအြဖစ် စားပဲွတငဇွ်နး် 1

ဇွနး်လ�င ်ဆိဒုယီမ် 2,300 mg �ှိသည။် 
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တက�်ကစာွေနြခငး်

သကဝ်ငေ်နြခငး်၏ အကျိုးများ
သကဝ်ငေ်နမ�သည ်ဆးီချိုေရာဂါ စီမခံန ့ခ်ွဲေရး၏ အေရး�ကးီ အစတိအ်ပိုငး်တစခ်ု ြဖစသ်ည။် သကဝ်ငမ်��ှိြခငး်က

ကျနး်မာေသာ ကိယုအ်ေလးချိန ်ရ�ှိေစ�ပီး၊ သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားကိ ုမ�တေစပါသည။်

သကဝ်ငမ်�သည ်ဆးီချိုေရာဂါ ထန်ိးချုပ်ေရး ဤနညး်လမ်းများြဖင့ ်တိးုတကေ်စသည-်

• ကိယုအ်ေလးချိနက်ျဆငး်ြခငး် အကအူညီ

• သင၏် အငဆ်လူင ်ပိုေကာငး်စွာ အလပ်ုလပ်ု�ိငုေ်စရန ်ကညူြီခငး်

• ေသးွတငွး်သ�ကား ပမာဏများကိ ုေလ�ာခ့ျြခငး်

သကဝ်ငမ်�၏ အြခား အကျိုးများတငွ ်ပါဝငသ်ညမှ်ာ-

• စိတဖိ်စီးမ��ငှ့ ်စတိဓ်ာတက်ျမ�ကိ ုစီမခံန်ခ့ွဲြခငး်

• သင၏် �လှံးုေရာဂါ အ��ရာယက်ိ ုေလျာန့ညး်ေစြခငး်

• ေကာငး်မနွေ်သာ ကိလုကစ်ထေရာ ပမာဏများကိ ုြမ�င့တ်ငြ်ခငး်

• ဆိးုရွားေသာ ကိလုကစ်ထေရာ�ငှ့ ်အဆဓီာတမ်ျားကိ ုေလျာန့ညး်ေစြခငး်

• ေသးွဖိအားကိ ုေလ�ာခ့ျြခငး်

• အားေကာငး်�ပီး ကျနး်မာေရး�ငှ့ည်ေီသာ အ�ုိးများကိ ုတညေ်ဆာကြ်ခငး်

• ခ��ာကိယုအ်ဆဓီာတက်ိ ုေလျာန့ညး်ေစြခငး်

• �ကကသ်ားတိးုလာေစြခငး်

ကိယုလ်ကလ်�ပ်�ှားမ� အမျိုးအစားများ
ေလက့ျင့ခ်နး် အမျိုးအစားများစွာ �ှိ�ပီး ၎ငး်တိုက့ ေအ�ုိးဗစ်၊ ခုခအံား�ငှ့ ်ေကးွ�ိငုဆ်န ့�်ိငုမ်� ေလက့ျင့ခ်နး်များ

ြဖစသ်ည။် လ�ပ်�ာှးမ� အမျိုးအစားအားလံးုက သင့အ်တကွ ်ေကာငး်မွနပ်ါသည။် သင့အ်တကွ ်အေကာငး်ဆံးုြဖစ်�ပီး

သငစ်တိေ်ပျာ်ရ�ငရ်သည့ ်လ�ပ်�ာှးမ�ကိ ု�ာှေဖရွန ်အေရး�ကးီပါသည။် 

ေအ�ုိးဗစ် လ�ပ်�ှားမ�-

သင့�်လုံှးခုန�်�နး်ကုိ ြမ�င့လုိ်က်ပါ။

ကုိယခံ်အား သငတ်န်း-

�က့ံခုိငမ်�တည်ေဆာက်ပါ။

အေညာငး်အညာေြပ သငတ်န်း-

သင့အ်ား ေရွ�လျား�ိငုေ်စပါသည်။

• စက်ဘီးနငး်ြခငး်

• လမ်းေလ�ာက်ြခငး်

• ေရကူးြခငး်

• ေြပးြခငး်

• ဒိက်ုထုိးြခငး်

• အိပ်ထမတင်

• ထုိငထ်ေလ့ကျင့ခ်န်း

• အဆုတ်ေလ့ကျင့ခ်န်း

• ေယာဂ

• ကုိယ်လက်ဆန ့ြ်ခငး်

• ေြခတစ်ေချာငး် ေထာက် တစ်

ေချာငး်ေထာင်
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ေအ�ုိးဗစ် လ�ပ်�ှားမ�-

သင့�်လုံှးခုန�်�နး်ကုိ ြမ�င့လုိ်က်ပါ။

ကုိယခံ်အား သငတ်န်း-

�က့ံခုိငမ်�တည်ေဆာက်ပါ။

အေညာငး်အညာေြပ သငတ်န်း-

သင့အ်ား ေရွ�လျား�ိငုေ်စပါသည်။

• ြခံတွငး်ကုိယ်လက်လ�ပ်�ှားြခငး်

• ကခုနြ်ခငး်
• စကိတ်စီးြခငး်

• အေလးမ၊ြခငး်

• ြပန်ကန်�ကိုးများ
(ေြခလက်ဆန ့ြ်ခငး်)

• ထုိက်ချိ

ကိယုလ်ကလ်�ပ်�ှားမ� အဆင့မ်ျား
ေလက့ျင့ခ်နး်တစမ်ျိုးတညး်မှ ြပငး်ထနမ်�အဆင့သ်ည ်လတူိငုး်အတကွ ်မတညူ�ီိငုပ်ါ။ ဥပမာ၊ မိနစ် 30 �ကာ

ခပ်သကွသ်ကွ ်လမ်းေလ�ာကြ်ခငး်က အချို�လမူျားအတကွ ်ြပငး်ထနမ်�နညး်ေသာ်လညး် အြခားလမူျားအတကွ်

အားမာနအ်ြပည့ ်လ�ပ်�ာှးမ� ြဖစ်�ိငုပ်ါသည။် ဘယေ်လာကြ်ပငး်ထနစ်ွာ ေလက့ျင့ခ်နး်လပ်ုေ�ကာငး်ကိ ုသနိားလညရ်န်

အေကာငး်ဆံးုနညး်လမ်းမှာ “စကားေြပာ စစေ်ဆးမ�” ြဖစ်ပါသည။် သငေ်လက့ျင့ခ်နး် လပ်ုေနစဉ် စကားေြပာ�ကည့�်ပီး၊

သင၏် ြပငး်ထနမ်� ပမာဏကိ ုဆံးုြဖတရ်န ်ေအာကပ်ါ ဇယားကိ ုအသံးုြပုပါ။

လမ်း��န်ချကမ်ျား
ကုိယ်လက်လ�ပ်�ှားမ�တုိငး်က ေကာငး်မွနေ်သာ်လည်း ဆီးချို ေရာဂါ�ိှသည့် လူ�ကီးများသည် ေအာက်ပါတုိကုိ့ ရည်ရွယ်ထားရမည်-

စတငလ်ိကုပ်ါ
ေလက့ျင့ခ်နး် အချိနဇ်ယားအသစက်ိ ုသငမ်စတငမ်ီ၊ သငစ်ဉ်းစားေတးွေတာရ့မည့ ်အချကအ်လကမ်ျားစွာ �ှပိါသည။်

သင၏် ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသ�ူငှ့ ်ေဆးွေ�းွေြပာဆိပုါ

• ဆးီချိုေရာဂါ�ှသိမူျားတငွ ်အြခား ကျနး်မာေရး ြပဿနာများလညး် �ှိ�ိငုသ်ည။်
• ေလက့ျင့ခ်နး်က သင့အ်တကွ ်မှနက်နြ်ခငး် �ှိ၊ မ�ှ ိသ�ိိငုရ်န ်သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူိ ုေမးြမနး်ပါ။

ြပငး်အားနညး် ြပငး်အား အလယအ်လတ် အားမာန်အြပည့ ်လ�ပ်�ှားမ�

ဖွဖွေလးအသက�်ှူ ြခငး်
“စကားေြပာရလယွက်ြူခငး်”

သိသာစွာ တငး်ကျပ်ေသာ အသက်�ှ ြူခငး်
“စကားေြပာ�ိငုေ်သာ်လည်း သီချငး် မဆုိ�ိငုပ်ါ”

အြမန ်အသက�်ှူ ြခငး်
“စကားေြပာရ မလယွပ်ါ”

ေအ�ုိးဗစ် လ�ပ်�ှားမ�-

တစ်ပတ်လ�င ်150 မိနစ်။

ြပငး်အားအလယ်အလတ်

ကုိယ်ခံအား သငတ်န်း-

တစ်ပတ်လ�င ်2-3 �ကိမ်

အေညာငး်အညာေြပ သငတ်န်း-

အသက်ပုိ�ကီးေသာ

လူ�ကီးများအတွက်
တစ်ပတ်လ�င ်2-3 �ကိမ်

ပုိလ�ပ်�ှားပါ၊

ေလ�ာ့ထိငုပ်ါ-

မတ်တပ်ရပ်�ပီး မိနစ် 30

ြပည့်တုိငး် လ�ပ်�ှားပါ
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အတားအဆးီများကိ ုခဲွြခားေရွးထတုပ်ါ

• “ဘာေတကွ ေလက့ျင့ခ်နး်လပ်ုဖို ့ ခကခ်ေဲစသလ။ဲ” သင့က်ိယုသ်င ်ေမးြမနး်ပါ။

• ထိုေ့နာက ်“ဒါနဲပ့တသ်ကလ်ို ့ လပ်ု�ိငုတ်ဲအ့ရာများ �ှိပါသလား။” သင့က်ိယုသ်င ်ေမးြမနး်ပါ။

ြဖညး်ြဖညး်ချငး် စတငပ်ါ

• ပမာဏ အနညး်ငယ ်ြဖစပ်ါေစ ကိယုလ်ကလ်�ပ်�ာှးမ�အချို�ကိ ုြပုလပ်ုြခငး်က ဘာမ�မလပ်ုြခငး်ထကစ်ာလ�င်

ပိုေကာငး်သညက်ိ ုသထိားေပးပါ။

• တစပ်တလ်�င ်5-10 မိနစ်စာ အ�ကမိအ်နညး်ငယြ်ဖင ်စတင�်ပီး တြဖညး်ြဖည့း် ထပ်ြဖည့ပ်ါ။
• အတတ�်ိငုဆ်ံးု တက�်ကမ��ှပိါေစ။

ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတဆ်ိငုရ်ာ ေလက့ျင့ခ်န်း၏ အာနိသငမ်ျား။
ေလက့ျင့ခ်နး်လပ်ုြခငး်က ေသးွတငွး်သ�ကား ပမာဏများကိ ုေလျာန့ညး်ေစပါသည။် ေလက့ျင့ခ်နး်၏

ေသးွတငွး်သ�ကားအေပါ် အာနသိငမ်ျားက ကိယုလ်ကလ်�ပ်�ာှး�ပီးေနာက ်12 မ ှ24 နာရီအထ ိ�ကာြမင့�်ိငုသ်ည။် သင၏်

ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတက် ကိယုလ်ကလ်�ပ်�ာှးမ�ကိ ုဘယလ်ိတုံု ့ြပနေ်�ကာငး် သ�ိိငုေ်စရန ်ေလက့ျင့ခ်နး် မလပ်ုမ၊ီ

လပ်ုေနစဉ်�ငှ့ ်လပ်ု�ပီးေနာက ်သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတက်ိ ုစစပ်ါ။

ေလက့ျင့ခ်န်း �ကို တငက်ာကယွမ်�များ
ဆးီချိုေရာဂါ�ှသိမူျားသည ်ကိယုလ်ကလ်�ပ်�ာှးမ� ြပုလပ်ုရာတငွ ်�ကို တငက်ာကယွမ်�အချို� ြပုလပ်ုရပါမည။်

ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတန်ညး်ြခငး်ကိ ု�ကို တငက်ာကယွ�်ပီး ကသုပါ

• သင့တ်ငွ ်အေရးေပါ် ဆးီချိုေရာဂါ �ှေိ�ကာငး် အြခားလမူျားကိ ုသေိစသည့ ်ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ

အေထာကအ်ထားကိ ုဝတပ်ါ။

• သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်ကျဆငး်�ိငု၍် ဂလးူကိုစ့ ်တကဘ်လကမ်ျား၊ ဂလးူကိုစ့ ်ဂျယလ် ်သိုမ့ဟတု်

အရညက်ဲသ့ို ့ သ�ကားရငး်ြမစက်ိ ုယလူာပါ။

• သငေ်လက့ျင့ခ်နး်မလပ်ုမီ မုန ့စ်ားရန ်လိအုပ်�ိငုသ်ည။်

• အငဆူ်လင ်ေသာက်သုံးပါက သငတုိ်က်�ုိက်လ�ပ်�ှားမည့် ခ��ာကုိယ် ေနရာတွင ်အငဆူ်လင ်ထုိးသွငး်ြခငး်ကုိ

ေ�ှာငပ်ါ။

ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်ြမင့မ်ားေနချိန်တငွ ်ြပငး်ထန်ေသာ ေလက့ျင့ခ်န်း မလပ်ုပါ�ငှ့်
• အချို�ေသာ ေသးွတငွး်သ�ကား ပမာဏတငွ ်ြပငး်ထနေ်သာ ေလက့ျင့ခ်နး်က စိတမ်ချရဘဲ

ေသးွတငွး်သ�ကားကိ ုတိးုလာေစ�ိငုသ်ည။်

o သင့တ်ငွ ်အမျိုးအစား 1 ဆးီချိုေရာဂါ �ှ�ိပီး သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားသည ်240 mg/dL

အထကြ်ဖစပ်ါက၊ ြပငး်ထနေ်သာ ေအ�ုိးဗစ ်လ�ပ်�ာှးမ�ကိ ုေ�ာှငပ်ါ။

o သင့တ်ငွ ်အမျိုးအစား 2 ဆးီချိုေရာဂါ �ှ�ိပီး သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားသည ်300 mg/dL

အထကြ်ဖစပ်ါက၊ ြပငး်ထနေ်သာ ေအ�ုိးဗစ ်လ�ပ်�ာှးမ�ကိ ုေ�ာှငပ်ါ။
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• သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားမှာ ြမင့မ်ားေနရသည့ ်အေ�ကာငး်ရငး်ကိ ု�ာှပါ။
• ြပငး်ထနေ်သာ ကိယုလ်ကလ်�ပ်�ာှးမ� မလပ်ုမီ သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတသ်ည ်ေမ�ာ်မှနး် ပမာဏသို ့

ြပနေ်ရာကေ်နေ�ကာငး် ေသချာပါေစ။

သင့ေ်ြခေထာကက်ိ ုသတထိားပါ

• သင့ေ်လျာ်ေသာ �ှူ းဖိနပ်များ�ငှ့ ်ေြခအတိမ်ျား ဝတပ်ါ။
• ေလက့ျင့ခ်နး် မလုပ်မီ�ငှ့ ်ေလက့ျင့ခ်နး်လုပ်�ပီးေနာက် အရည်�ကည်ဖုများ သုိမ့ဟုတ် ေရာငရ်မ်းမ�များကုိ စစ်ပါ။

• ေချာေမွ�ေသာ မျက�်ာှြပငတ်ငွ ်ေလက့ျင့ခ်နး်လပ်ုပါ။

• သင့ေ်ြခေထာကတ်ငွ ်အာ�ုံေ�ကာေရာဂါြဖစေ်နပါက၊ ေြပးြခငး်�ငှ့ ်ခုနြ်ခငး်ကဲသ့ို ့ သကေ်ရာကမ်� ြမင့မ်ားေသာ
လ�ပ်�ာှးမ�များကိ ုေ�ာှငပ်ါ။

• ေရကးူြခငး်၊ အထိငုစ်ကဘ်းီနငး်ြခငး် သိုမ့ဟတု ်ထိငုခ်ံုေလက့ျင့ခ်နး်များ ကဲသ့ို ့ ြပငး်ထနမ်�နညး် ေသာ

လ�ပ်�ာှးမ�များကိ ုလပ်ုပါ။

သင့တ်ငွ ်မျကလ်ံးု၏အာ�ုံေ�ကာေရာဂါ �ိှပါက

• အားသနွခ်ွနစ်ိုကလ်ပ်ုရ�ပီး သကေ်ရာကမ်�များသည့ ်ေအ�ုိးဗစ ်လ�ပ်�ာှးမ�ကိ ုေ�ာှငပ်ါ။

• ေရကးူြခငး်၊ လမ်းေလ�ာကြ်ခငး်၊ အထိငုစ်ကဘ်းီနငး်ြခငး် သိုမ့ဟတု ်ထိငုခ်ံုေလက့ျင့ခ်နး်များ ကဲသ့ို ့
လ�ပ်�ာှးမ�များကိ ုလပ်ု�ကည့ပ်ါ။

ေရဓာတြ်ဖည့ထ်ားပါ

• ေလက့ျင့ခ်နး် မလပ်ုမီ၊ လပ်ုေနစဉ်�ငှ့ ်လပ်ု�ပီးေနာက ်ေရေသာကပ်ါ။

• အလနွပ်ေူသာ၊ စိထုိငုး်ေသာ ရာသဦတ ုသိုမ့ဟတု ်မီးခိုးြဖူ�ကားတငွ ်ေလက့ျင့ခ်နး်မလပ်ုပါ�ငှ့။်

ေသးွပူလပ်ု�ပီး ေသးွေအးေအာငလ်ပ်ုပါ

• သင၏် ထခိိကုဒ်ဏရ်ာ ြဖစ�်ိငုေ်ြခကိ ုေလ�ာခ့ျရန ်ေလက့ျင့ခ်နး်မလပ်ုမ ီ5-10 မိနစ်�ကာ ေသးွပူလပ်ုပါ။

• သင၏် �လှံးုခနု�်�နး်ကိ ုမလူေနရာသို ့ ြပနေ်ရာကလ်ာေစရန ်ေလက့ျင့ခ်နး်လပ်ု�ပီးေနာက ်5-10 မိနစ်�ကာ

ေသးွေအးေအာငလ်ပ်ုပါ။

• ေသးွပူ သိုမ့ဟတု ်ေသးွေအး လ�ပ်�ာှးမ�အြဖစ ်ကိယုလ်ကဆ်န ့ပ်ါ သိုမ့ဟတု ်ြဖညး်ြဖညး် ေလ�ာက�်ကည့ပ်ါ။
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ေစာင့�်ကည့ြ်ခငး်

ဆးီချိုေရာဂါမြဖစမ် ီသငစ်ားေသာကသ်ည့ ်အရာများ သိုမ့ဟတု ်သငဘ်ယေ်လာကတ်က�်ကမ��ငှ့ ်မသကဆ်ိငုဘ်ဲ

သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတသ်ည ်ပံမုှန ်အေြခအေနတငွ ်ဆက�်ှေိနသည။် ဆးီချိုေရာဂါ�ှိသ ူအချို�အတကွ်

အရာဝတ� ုဘယေ်လာကမ်ျားများက ေသးွတငွး်သ�ကား ပမာဏကိ ုပံမုှနထ်က ်ပိမုျား သိုမ့ဟတု ်ပိုနညး်ေစ�ိငုပ်ါသည။်

ေသးွတငွး်သ�ကားကိ ုေြခရာခံြခငး်
• ဂလးူကိုစ့်မတီာဟေုခါ်သည့ ်ေသးွတငွး်သ�ကားမီတာကိ ုအသံးုြပုြခငး်ြဖင့ ်သင့က်ိယုပိ်ုင ်ေသးွတငွး်သ�ကားကို

စစ်�ိငုပ်ါသည။် ဤမီတာသည ်သင့ေ်သးွတငွး် သ�ကားဘယေ်လာက ်ပါသလဆဲိတုာကိ ုြပသရန်
ေသးွပမာဏအနညး်ငယက်ိ ုအသံးုြပုပါသည။်

• ေဟမုိဂလုိဘင ်A1C ဟု ေခါ်သည့် ဓာတ်ခဲွခနး် စစ်ေဆးမ� ြပုလုပ်ြခငး်ြဖင့ ်သင၏် ေသွးတွငး် သ�ကားကုိ

ဘယ်လုိေကာငး်စွာ ထိနး်ချုပ်�ိငုလဲ်ဆုိတာကုိ သငသိ်�ိငုပ်ါသည်။ ဤစစ်ေဆးမ�သည် လွနခ့ဲ်ေသာ 2-3 လတွင်

သင၏် ေသွးတွငး်ဆဲလ်များ�ငှ့ ်ချိတ်ဆက်ေနသည့် သ�ကားပမာဏကုိ တုိငး်တာေပးပါသည်။ ဆဲလ်�ငှ့်

ချိတ်တဲွေနသည့် သ�ကားပုိများေလ သင့ရ်လဒပုိ်များေလပါ။

ေသးွတငွး်သ�ကားကိ ုကိယုတ်ိငုေ်စာင့�်ကည့ြ်ခငး်

ဘယလ်ိ ုမီတာကိ ုသငအ်သံးုြပုပါသလ။ဲ

• မည်သည့်မီတာ ပါဝငေ်�ကာငး် သိ�ိငုရ်န ်သင၏် အာမခံ ကုမ�ဏီ�ငှ့ ်စစ်ေဆးေမးြမနး်ရနမှ်ာ အေရး�ကီးပါသည်။

• သင့အ်တကွ ်အေကာငး်ဆံးု မတီာကိ ုေရွးချယရ်န ်ဆးီချိုေရာဂါ အသပိညာေပးသ ူသိုမ့ဟတု ်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပး

သ၏ူ �ုံးခနး်�ငှ့အ်တ ူလပ်ုကိငုပ်ါ။

သင၏် ေပးသငွး်ပစ�ညး်များ ရယရူမည့ ်ေရွးချယမ်�များ-

• ေဆးဝါး

• ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ ြဖည်သ့ငွး်ေရး ဝနေ်ဆာငမ်�
• မီတာ ကမု�ဏမီ ှတိကု�ုိ်က်

သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတက်ိ ုစစေ်ဆးရမည့အ်ချန်ိ-

• သင၏် ေသွးတွငး်သ�ကားကုိ စစ်ေဆးရန ်အေကာငး်ဆုံးအချိနမ်ျား�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူကုိ
ေမးြမနး်ပါ။

• အစားအစာ၊ စတိဖိ်စီးမ�၊ ကိယုလ်ကလ်�ပ်�ာှးမ� သိုမ့ဟတု ်ဖျားနာမ�တိုက့ သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားပမာဏကို

ထခိိုကေ်စေ�ကာငး်ကိ ုစစပ်ါ။
• ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်နညး်ြခငး် သိုမ့ဟတု ်များြခငး်ကဲသ့ို ့ ေရာဂါလက�ဏာများ ခစံားရချိန ်တငွ ်သင၏်

ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတက်ိ ုစစပ်ါ။

• အငဆ်လူင ်ေသာကပ်ါက၊ သင့က်ိယုသ်င ်ေဆးမထိးုမီ သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတက်ိ ုစစ်ပါ။
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သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်ရလဒမ်ျားအတကွ ်ဘာလပ်ုရမလ-ဲ

• စာရငး်စာအပ်ုတငွ ်သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်အေရအတကွမ်ျားကိ ုချေရးပါ။

• သင၏် မီတာကုိ ယူ�ပီး သင၏် ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသူ�ငှ့ ်ဆီးချိုေရာဂါ အသိပညာေပးသူတုိ�့ငှ့ ်အတူ ရက်ချိန်းတွင ်စာရငး်သွငး်ပါ။

သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်မီတာကိ ုအသံးုြပုနညး်-

• သင၏် မီတာအတွက် အသုံးြပုသူ လမ်း��န်များကုိ ဖတ်�ပီး၊ ၎ငး်ကုိ စတငသ်တ်မှတ်ရန် ��န်�ကားချက်များကုိ လုိက်နာပါ။

• စစ်ေဆးမ� မြပုလပ်ုမီ သငလ်ကမ်ျားကိ ုဆပ်ြပာ�ငှ့ ်ေရေ�းွတို ့ြဖင့ ်ေဆးေ�ကာပါ။

• ေအာကပ်ါအဆင့မ်ျားကိ ုလိကုန်ာပါ။

1. မီတာ၊ ေဖာက်စက်၊ စမ်းသပ်�ကိုး �ငှ့ ်ဓား

ငယ်တုိ ့ (ပင်အပ်) က့ဲသုိ ့ သင်၏ ေပးသွင်း

ပစ�ည်းများ ယူလာပါ။

2. ဖေ◌◌ာက်စက်မှ အဖုံးကုိ

ဖယ်�ှား�ပီး၊ ဓားငယ် (ပငအ်ပ်) တွင်

ထည့်ပါ။

3. ဘေ◌◌းကငး်ေရး အဖုံးကုိ ဖယ်�ှား ြခငး်

ြဖင့ ်ဓားငယ်၏ ပငအ်ပ်ကုိ ဖွင့လုိ်က်ပါ

4. ေဖာက်စက် အဖုံးကုိ အစားထုိးပါ။ 5. စမ်းသပ်�ကိုးကုိ မီတာထဲသုိ ့
ထုိးသွငး်ပါ။

6. ဖေ◌◌ာက်စက်ကုိ က��်ပ်ု၏ လက်ထိပ်၏ 

ေဘးဘက်တွင် ထား�ပီး၊သင့လ်က်ေချာင်း

ကုိ ထုိးေဖာက်ရန် ခလုတ်ကုိ ဖိတွန်းပါ။

7. ေသွးစက်တစ်စက်ရရန်

သင့လ်က်ေချာင်းကုိ လက်ဖဝါးမှ

လက်ေချာင်းထိပ်သုိ ့ ညင်သာစွာ ည�စ်ပါ။

8. သ◌ွေ◌◌းစက်ကုိ

စမ်းသပ်�ကိုးြပားေပါ် တင်ပါ။ သင်၏

ေသွးတွင်း သ�ကား ဓာတ်

ရလဒသ်ည် စက� န ့အ်နည်း

ငယ်အတွင်း ေပါ်လာပါမည်။
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သင့မ်တီာမှာ မတကူွြဲပား�ိငုပ်ါသည။် သင့တ်ငွ ်ေမးခနွး်များ �ှပိါက မတီာ၏ ေကျာဘက�်ှိ နပံါတက်ိ ုေခါ်ဆိပုါ 
သိုမ့ဟတု ်သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ၊ူ ေဆးေရာငး်သ ူသိုမ့ဟတု ်ဆးီချိုေရာဂါ အသပိညာေပးသ�ူငှ့ ်တိငုပ်ငပ်ါ။ 

အခ�န်များကိ ုစွန ့်ပစန်ညး်

လပ်ုရန်-

• စမ်းသပ်�ကို းြပားများကိ ုပံုမနှ ်အမ�ကိပံ်ုးထ ဲထည့ပ်ါ။

• အခ�နအ်ားလံးုကိ ုဆပ်ြပာမ�န ့ဘ်းူ အလတွက်ဲသ့ို ့ ထိးုမေပါကေ်သာ ဘးူထတဲငွ ်ထားပါ။
• ဘးူြပည့ခ်ါနးီြဖစ်ေသာအခါ ဘးူ၏ အဖံုးကိ ုတငး်ကျပ်စွာ တငထ်ားပါ။

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

အသံးုြပု�ပီေသာ အခ�န်များပါသည့ ်ဘးူများကိ ုထားရန်ေနရာ�ငှ့ပ်တသ်က၍်

သင့ေ်ကာငတ်၏ီ ကျန်းမာေရးဌာန�ငှ့ ်ေမးြမန်းရန် လိအုပ်�ိငုပ်ါသည။်

မလပ်ုရန်-

• အခ�နမ်ျားကိ ုြပနလ်ညအ်သံးုြပု�ိငုေ်သာ ပလတစ်တစ ်သိုမ့ဟတု ်ဖနဘ်းူတငွ ်ထည့�်ပီး၊ ၎ငး်တိုက့ို

ြပနလ်ညအ်သံးုြပု�ိငုေ်သာ စငတ်ာသို ့ ေပးပိုပ့ါ။

• ကေလးငယမ်ျားကိ ုအခ�နမ်ျားပါသည့ဘ်းူများြဖင့ ်ကစားေစပါ သိုမ့ဟတု ်ကိငုတ်ယွေ်စပါ။

• အပ်များ၊ �ပတမ်ျား သိုမ့ဟတု ်ဓားငယမ်ျားကိ ုအမိသ်ာထ ဲလ�င့ပ်စပ်ါ။

• အပ်ပ်များ သိုမ့ဟတု ်ဓားငယမ်ျားကိ ုအမ�ကိပံ်ုးထ ဲစွန ့ပ်စ်ပါ။

ထည့်စရာတငွ ်3/4 

ြပည်ေ့နပါက၊ အဖံုးကိ ု

ဖွင့လ်ိကု�်ပီး တပ်ိြဖင့ပ်တက်ာ 

ြပနမ်သံးုပါ�ငှ့ဟ် ု

အ��နး်တပ်ထားပါ။
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ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်ေမ�ာ်မှန်းချကမ်ျား
ေအာကပ်ါ ဇယားကကွသ်ည ်အေမရိကန ်ဆးီချိုေရာဂါ အသငး်အဖွဲ� (ADA) မ ှေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ်

ေမ�ာ်မှနး်ချကမ်ျားကိ ုြပသပါသည။် သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်ေမ�ာ်မနှး်ချကမ်ျားသည ်သင၏်

အသကအ်ရွယ�်ငှ့ ်နာတာ�ညှ ်ကျနး်မာေရး အေြခအေနများကဲသ့ို ့ အရာများစွာအေပါ် အေြခခံ၍ ကွလဲွ�ဲိငုပ်ါသည။်

သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်ေမ�ာ်မနှး်ချကမ်ျား�ငှ့ ်ပတသ်က၍် သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူိ ုေမးြမနး်ပါ။

စမ်းသပ်ချိန် ေမ�ာ်မှန်း အပုိငး်အြခား (ADA)

အစာေ�ာှငြ်ခငး်�ငှ့ ်ထမငး်ဟငး်မစားမီ 80-130 mg/dL 

ထမငး်ဟငး်စား�ပီးေနာက ်2 နာရီ 180 mg/dL ေအာက်

အပ်ိရာဝငခ်ျိန် 110-150 mg/dL 

A1C 7% ေအာက်

ဟမုိီဂလိဘုင ်A1C

ဟမီိဂုလိဘုင ်A1C သည ်တစေ်နတ့ာအတငွး် အချိနမ်ေရွး ြပုလပ်ု�ိငုသ်ည့ ်စစေ်ဆးမ� ြဖစသ်ည။် ဤစစေ်ဆးမ�၏

ရလဒမ်ျားသည ်ေသးွတငွး်သ�ကား ပမာဏအားလံးု၏ 2-3 လ ပျမ်းမ���နး်ကိ ုြပသပါသည။် ၎ငး်ကိ ုရာခိုင�်�နး်ြဖင့်

ြပသသည။် အဆိပုါရာခိုင�်�နး်သည ်သင့အ်ား ခန်မ့နှး် ပျမ်းမ� ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတက်ိ ုေဖာ်ြပေပးသည။် သင၏်

ြပဿနာများ ြဖစ�်ိငုေ်ြခကိ ုေလ�ာခ့ျရန ်အေမရိကန ်ဆးီချိုေရာဂါ အသငး်အဖွဲ�သည ်A1C 7% သိုမ့ဟတု်

ယငး်ေအာကက်ိ ုအ�ကြံပုပါသည။် သိုေ့သာ် A1C ရညရွ်ယခ်ျကမ်ျားက အြခားလမူျားအတကွ ်ကွြဲပား�ိငုပ်ါသည။်

သင၏် A1C ရညမ်နှး်ချကအ်တကွ ်သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူိ ုေမးြမနး်ပါ။ ဤစစေ်ဆးမ�ကိ ုြပုလပ်ုရမည-်

• သင၏် ဆးီချိုေရာဂါကိ ုေကာငး်စွာ ထနိး်ချုပ်မထားပါက 3 လြပည့တ်ိငုး် သိုမ့ဟတု်

• သင၏် ကသုမ� ရညမ်ှနး်ချကမ်ျား ြပည့မ်ီေနပါက အနညး်ဆံးု တစ�်စှလ်�င ်�စှ်�ကမိ။်

A1C ရာခုိင�်�န်း
(%) 

ခန ့်းမှန်းေြခ ပျမ်းမ� ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ်
(mg/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 

က��်ပ်ု၏ A1C သည်  _________%

ြဖစ်သည်

က��်ပ်ု၏ ခန ့်းမှန်းေြခ ပျမ်းမ�

ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတမှ်ာ

_________________ (mg/dL) 

______________ (ရက်စဲွ) အရ
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ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတမ်ျားြခငး် (ဟိကုပ်ါဂလိကုဆ်းီမီးယား)
သင့ေ်သွးတွငး် သ�ကားဓာတ်များလွနး်ြခငး်က ြပဿနာြဖစ်ေစ�ိငုပ်ါသည်။ ေယဘုယျအားြဖင့ ်ေသွးတွငး်သ�ကား 

ဓာတ်များြခငး်သည် သင၏် ေမ�ာ်မှနး်ချက်ေပါ် မူတည်၍ ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ် အေရအတွက် 180 mg/dL သုိမ့ဟုတ်

ယငး်အထက် ြဖစ်ပါသည်။ ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ်များြခငး်က တြဖည်းြဖည်းချငး် ြဖစ်ေပါ်ေလ�ိှ့သည်။

သေကင်္တများ�ငှ့ ်ေရာဂါလက�ဏာများ

အလနွေ်ရဆာသည်

မ�ကာခဏ ဆးီသာွးြခငး်

အားနညး် သိုမ့ဟတု ်ပငပ်နး်ြခငး်
�ကကသ်ားနာြခငး်

မအမီသာြဖစ်ြခငး်

ပျို�အနြ်ခငး်

အသက�်ှူ ရခကြ်ခငး်

အြမငအ်ာ�ုံမ�နဝ်ါးြခငး်

ေခါငး်ကိကုြ်ခငး်
စိတတ်ိလုယွြ်ခငး်

မူးေဝြခငး်

ဆးီတငွး် ကးီတနုး်များ

ြဖစ�်ိငုသ်ည့ ်အေ�ကာငး်ရငး်များ
• စားစရာ သိုမ့ဟတု ်ေသာကစ်ရာ များလနွး်�ပီး ပံမုှနထ်က ်ကစဓီာတပိ်မုျားြခငး်။

• သကဝ်ငမ်�မ�ှပိါ။

• အငဆ်လူင ်သိုမ့ဟတု ်ဆးီချိုေရာဂါ ေသာကေ်ဆးများကဲသ့ို ့ ေဆးဝါးမလံေုလာကပ်ါ။

• အြခားေဆးဝါးများမှ ေဘးထကွဆ်ိးုကျိုးများ။

• ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်များေစသည့ ်ေဟာ်မုနး်များ ထကွေ်ပးေသာ စိတဖိ်စီးမ�။

• သင့ခ်��ာကိယုအ်ား ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်ြမင့တ်ကေ်စသည့ ်ေဟာ်မုနး်များ ထတုလ်�တေ်စသည့ ်ဖျားနာမ�။

• ေရလံေုလာကစ်ွာ မေသာက၍် ေရဓာတခ်မ်းေြခာကြ်ခငး်။

• ေဟာ်မုနး် ပမာဏ ေြပာငး်လေဲစသည့ ်ဓမ�တာစကဝ်နး်။

• သင့ခ်��ာကိယုအ်ား ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်ြမင့တ်ကေ်စသည့ ်ေဟာ်မုနး်များ ထတုလ်�တေ်စ သည့ ်ေရတို

သိုမ့ဟတု ်ေရ�ညှ ်နာကျငမ်�။

ကသုမ�
• နာရီတိငုး် ေရ 1 ခွက ်(8 ေအာငစ်) ေသာက�်ပီး 4 နာရီအတငွး် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတက်ိ ုြပနစ်စပ်ါ။

• သင၏် ဆးီချိုေရာဂါေဆးများကိ ု��န�်ကားထားသည့အ်တိငုး် ေသာကပ်ါ။
• ကစဓီာတမ်ျားသည့ ်အစားအစာများကိ ုစားပါ။

• စိတဖိ်စီးမ� ေလ�ာခ့ျသည့ ်နညး်စနစမ်ျားကိ ုကျင့သ်ံးုပါ။

• ေလက့ျင့ခ်နး် (ေဘးကငး်ေသာ ေလက့ျင့ခ်နး် စညး်မျဉ်းများကိ ုလိကုန်ာပါ)။
• ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတက် 3 ရက ်သိုမ့ဟတု ်ယငး်ထက�်ကာေအာင ်ဆကြ်ဖစပ်ါက သိုမ့ဟတု ်သင့ဆ်းီတငွ်

ကးီတနုး်များ �ှိပါက-

o သင၏် ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသကူိ ုဖုန်းေခါ်ပါ - သင၏် ြပုစုေစာင့ေ်�ာှကမ်� အစီအစဉ်ကိ ုေြပာငး်လရဲန်

လိအုပ်�ိငုသ်ည ်သိုမ့ဟတု ်သင၏် ေဆးဝါးများကိ ုေြပာငး်လရဲန ်လိအုပ်�ိငုသ်ည။်
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ဖျားနာသည့်ေန ့ လမ်း��န်ချကမ်ျား
ဖျားေနပါက သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတသ်ည ်ပံမုှနထ်က ်ပိမုျား သိုမ့ဟတု ်ပိုနညး်�ိငုသ်ည။်

ေဘးကငး်စွာေနထိငုရ်န ်ေအာကပ်ါ လမ်း��နခ်ျကမ်ျားကိ ုလိကုန်ာပါ-

• ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတသ်ည ်240 mg/dL သိုမ့ဟတု ်ယငး်အထကြ်ဖစပ်ါက သ�ကားမပါေသာ အရညမ်ျား

(ေရ၊ သ�ကားမပါေသာ အချိုရညမ်ျား၊ လကဖ်ကရ်ည)် ေသာကပ်ါ
• ေအာအ့နေ်နပါက သိုမ့ဟတု ်အစားအစာ အမာ မစား�ိငုပ်ါက သငပံ်မုှနစ်ားသည့ ်ကစဓီာတ ်ပမာဏ�ငှ့်

ညမီ�သည့ ်ကစဓီာတမ်ျား (သစ်သးီရည၊် အားြဖည့အ်ချိုရညမ်ျား) ပါေသာ အရညမ်ျား ေသာကပ်ါ

• သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတက်ိ ု2-4 နာရီတိငုး် စစပ်ါ
• သင၏် ဆးီချိုေရာဂါ ေဆးဝါး (ေဆးေတာင့မ်ျား/အငဆ်လူင)် ကိ ုအလတွမ်ခပံါ�ငှ့်

• ကိယုအ်ပူချိနတ်ိငုး်ပါ

• ေဖာ်ြပပါတို ့ြဖစေ်နပါက သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူိ ုဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ

o ေအာအ့နြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်ဝမ်းေလ�ာြခငး်

o 100.5°F သိုမ့ဟတု ်ယငး်အထက ်ကိယုပ်ူြခငး်

o သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်ြမင့မ်ားလနွး်သည ်သိုမ့ဟတု ်နညး်လနွး်သည်

• ေဖာ်ြပပါတို ့ �ှပိါက 911 ကိ ုဖနုး်ေခါ်ဆိပုါ-

o အသက�်ှူ ရခကြ်ခငး်

o စိတအ်ေြခအေန ေြပာငး်လြဲခငး်

o ရငဘ်တေ်အာင့ြ်ခငး်

ဆးီချိုေ�ကာင့ ်ေသးွတငွး် ကတီန်ုး များြပား�ပီး အကဆ်စဓ်ါတလ်န်ွကလဲာမ� (DKA)

ဆီးချိုေ�ကာင့ ်ေသွးတွငး် ကီတုန်း များြပား�ပီး အက်ဆစ်ဓါတ်လွန်ကဲလာမ� သုိမ့ဟုတ် DKA သည် ေသွးတွငး်သ�ကား ပမာဏ

အလွန်များချိန်တွင ်ြဖစ်�ိငုသ်ည့် အ��ရာယ်�ိှေသာ အေြခအေနတစ်ခု ြဖစ်သည်။ ၎ငး်က အမျို းအစား 1 ဆီးချိုေရာဂါ�ိှသည့်လူများ 

တွင ်အြဖစ်များေလ့�ိှသည်။ သင၏် ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ် ြမင့မ်ားချိန်တွင ်သင့ဆဲ်လ်များသည် စွမ်းအငအ်တွက် ၎ငး် 

တုိလုိ့အပ်သည့် သ�ကားကုိ မရ�ိှပါ။ ဆီးချိုေရာဂါ �ိှပါက ဆဲလ်များသည် သင့ေ်သွးတွငး်မှ သ�ကားကုိ ဆဲလ်များ အတွငး်သုိ ့
မရယူ�ိငုပ်ါ။ ၎ငး်က သင့ခ်��ာကုိယ်အား စွမ်းအငအ်တွက် အဆီဓာတ်ကုိ အသုံးြပုရေစ သည်။ စွမ်းအငအ်တွက် အဆီဓာတ်ကုိ
အသုံးြပုေသာအခါ ခ��ာကုိယ်သည် ကီတုန်းများ ြဖစ်ေပါ်ေစ သည်။ ကီးတုန်းများ �ိှြခငး်က သင၏် ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ်များ 

လွန်းေ�ကာငး် သုိမ့ဟုတ် သငဖ်ျားေနေ�ကာငး် သတိေပးချက် သေကင်္တတစ်ခု ြဖစ်သည်။ ၎ငး်ကုိ ချက်ချငး် ကုသရန် လုိအပ်ပါသည်။

DKA ၏ အေစာပုိငး် ေရာဂါလက�ဏာများ- DKA ၏ ေ�ာှငး်ပုိငး် ေရာဂါလက�ဏာများ-

ေရဆာြခငး်

မ�ကာခဏ ဆီးသွားြခငး်

ပငပ်နး်လွနး်ြခငး်
ပါးစပ်ေြခာက်ြခငး်

အြမငအ်ာ�ုံမ�နဝ်ါးြခငး်

ဗုိက်နာြခငး်

အားနည်းြခငး်

မအီမသာြဖစ်ြခငး်
ပျို�အနြ်ခငး်

သစ်သီးနံထွ့က်ေသာ ခံတွငး်နံ ့
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DKA ကိ ု�ကို တငက်ာကယွြ်ခငး်
သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတသ်ည ်240 mg/dL သိုမ့ဟတု ်ယငး်အထက ်ြဖစပ်ါက သိုမ့ဟတု ်သငဖ်ျားေနပါက

ေအာကပ်ါ အဆင့မ်ျားကိ ုလပ်ုေဆာငပ်ါ-

• သင၏် ေသွးတွငး်သ�ကား ပမာဏကုိ 2-4 နာရီတုိငး် သုိမ့ဟုတ် သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူက

��န�်ကားသည့်အတုိငး် စစ်ပါ။
• ကးီတနုး်များကိ ုစစ်ပါ။

• ေရ၊ သ�ကားမပါေသာ အချိုရညမ်ျား၊ လကဖ်ကရ်ည�်ငှ့ ်စပ်ွြပုတအ်�ကညက်ဲသ့ို ့ သ�ကားမပါေသာ

အရညမ်ျားကိ ုေသာကပ်ါ။

• သငက် အစိုငအ်ခ ဲအစားအစာများကိ ုမစား�ိငုပ်ါက ဖျားနာသည်ေ့န ့ လမ်း��နခ်ျကမ်ျားကိ ုလိကုန်ာပါ။

ကးီတန်ုးများအတကွ ်စစေ်ဆးြခငး်
ကီးတုနး်�ကိုးြပားများကုိ သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူက ��န�်ကားေပး�ိငုပ်ါသည်။ စစ်ေဆးမ�အတွက် ��န�်ကားချက်များကုိ

ေသချာလုိက်နာေပးပါ။

• ကးီတနုး်များအတကွ ်ဆးီစစ်ရန-်

o �ကို းြပားေပါ်တငွ ်ဆးီေပါကပ်ါ။

o �ကို းြပားေပါ် �ှ ိအေရာငေ်ြပာငး်လမဲ�ကိ ုစစေ်ဆးေရး ��န�်ကားချကမ်ျားတငွ ်သတမ်တှ်

အချိနပ်မာဏအထ ိေစာင့ဆ်ိငုး်�ပီးေနာက ်ထည့စ်ရာေပါ် �ှ ိကားချပ်�ငှ့ ်��ငိး်ယဉှ်ပါ။

ေဖာ်ြပပါတို ့ြဖစေ်နပါက သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူိ ုအသေိပးပါ-

• သင၏် ဆးီတငွး် ကးီတနုး်များ ပါ�ှေိနသည။်

• ကးီတနုး်များအတကွ ်အငဆ်လူငက်ိ ုချိနည်�နိညး်ကိ ုသငမ်သပိါ။

• 4 နာရီေကျာ်အထ ိတာ�ညှခ်သံည့ ်ဝမ်းေလ�ာြခငး် သိုမ့ဟတု ်ေအာအ့နြ်ခငး် ြဖစေ်နသည။်

• သင၏် ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ်သည် 24 နာရီ ကာလအတွငး် 240 mg/dL �စ်ှ�ကိမ် သုိမ့ဟုတ် �စ်ှ�ကိမ်အထက်

ပုိများေနသည်။

ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတန်ညး် (ေသးွတငွး် သ�ကားဓါတေ်လျာ့နညး်ြခငး်)
သင၏် ေသွးတွငး် သ�ကားဓာတ်နည်းလွနး်ြခငး်က ြပဿနာ တစ်ခု ြဖစ်�ိငုသ်ည်။ ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ်နည်းြခငး်သည်
70 mg/dL သုိမ့ဟုတ် ယငး်ေအာက် အေရအတွက် ြဖစ်သည်။ ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ်နည်းြခငး်သည် အလွနြ်မနဆ်နစွ်ာ

ြဖစ်ေပါ် �ိငုသ်ည်။

သေကင်္တများ�ငှ့ ်ေရာဂါလက�ဏာများ

တနုလ်�ပ်ြခငး်
ေခ�းထကွြ်ခငး်

ဆာေလာငြ်ခငး်

�လှံးုခနုြ်မနြ်ခငး်
အြမငအ်ာ�ုံ ေြပာငး်လမဲ�များ

အားနညး် သိုမ့ဟတု ်ပငပ်နး်ြခငး်
ေခါငး်ကိကုြ်ခငး်

စိတတ်ိလုယွြ်ခငး်

စိုးရိမ်ြခငး်
မူးေဝြခငး်



ြဖစ�်ိငုသ်ည့ ်အေ�ကာငး်ရငး်များ
• ထမငး်ဟငး်များ သိုမ့ဟတု ်မုန ့မ်ျားတငွ ်ကစဓီာတမ်ျား မလံေုလာကြ်ခငး်။

• ထမငး်ဟငး်များ သိုမ့ဟတု ်မုန ့မ်ျား မစားြခငး်။

• ပို၍ တက�်ကေနြခငး် သိုမ့ဟတု ်ပံုမနှထ်က ်ေလက့ျင့ခ်နး်ပိလုပ်ုြခငး်။

• အငဆ်လူင ်သိုမ့ဟတု ်ဆးီချိုေရာဂါ ေသာကေ်ဆး များလနွး်ြခငး်။
• အြခားေဆးဝါးများမှ ေဘးထကွဆ်ိးုကျိုးများ။

• အထးူသြဖင့ ်ဝမ်းဗိုကတ်ငွ ်အစာမ�ှိဘ ဲအရကေ်သာကြ်ခငး်။

ကသုမ�
သငက် ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ်နည်းြခငး် သေကင်္တများ သုိမ့ဟုတ် ေရာဂါလက�ဏာများ ြဖစ်ေနပါက သင၏် မီတာြဖင့်
ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ်ကုိ စစ်ပါ။ သင၏် ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ်သည် 70 mg/dL ေအာက် ေလျာ့နည်းေနပါက သင၏်

ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ်ကုိ ပုံမှန ်အပုိငး်အြခားသုိ ့ အရနထ်ားရန ်15 စည်းကမ်းချက်ကုိ လုိက်နာေပးပါ။

စညး်ကမ်းချက ်15

• ေအာကပ်ါတိုက့ဲသ့ို ့ အြမနြ်ပုမသူည့ ်ကစဓီာတ ်15 ဂရမ် စားသံးုပါ သိုမ့ဟတု ်ေသာကသ်ံးုပါ-

o ½ ခကွ ်(4 ေအာငစ်) သစသ်းီရည်

o ½ ခကွ ်(4 ေအာငစ်) ပံမုှနဆ်ိဒုါ

o 3-4 ဂလးူကိုစ့ ်တကဘ်လကမ်ျား

o 1 ခွက ်(8 ေအာငစ်) အဆမီပါေသာ�ို ့
o ပျားရည ်လကဖ်ကရ်ညဇွ်နး် 1 ဇွနး်

• 15 မနိစေ်စာင့ပ်ါ။

• သင့ေ်သးွတငွး်သ�ကားကိ ုြပနစ်စ်ပါ။

o သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားသည ်70 mg/dL ေအာက ်ြဖစ်ေနေသးပါက ကသုမ�ကိ ုထပ်လပ်ုပါ။

• သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတသ်ည ်70 mg/dL အထက ်ြဖစပ်ါက တစခ်ုမဟတုတ်စ်ခ ုတစခ်စုားပါ-

o ကစဓီာတမ်ျား၊ အသားဓာတ�်ငှ့ ်အဆဓီာတ ်ပါဝငေ်သာ ဟနခ်ျကည်သီည့ ်မုန ့။်

o ထမငး်ဟငး်စားရန ်အချိနက်ျပါက သင ်ေနာကတ်စ်�ကမိ ်ထမငး်ဟငး်။

်

ဂလကူာဂွန်

သင်၏ ေသွးတွင်းသ�ကားဓာတ်သည် စည်းကမ်းချက် 15 ကို အသံုးြပု၍ ေဘးကင်းစွာ ကုသမရ�ုိင ်ေလာက်ေအာင် 

နည်းေနပါက သင်သည် ဂလူကာဂွန်ကို လုိအပ်�ုိငသ်ည်။ ဂလူကာဂွနကုိ် သင်၏ ဝန်ေဆာငမ်�ေပးသူက ��န်းေပး�ိငုသ်ည။ 
ဂလူကာဂွနသ်ည် ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ်ကို ြမင့်တက်ေစ သည့် မုန် ့ချို အိတ်က ြပုလုပ်ေသာ ေဟာ်မုနး်တစ်မျိုး 

ြဖစ်သည်။ ဂလူကာဂွနကုိ် ဘယ်လုိေပးရမလဲ သိနားလည်သည့် အြခားလူတစ်ဦးကသာ ေပးအပ်ရမည်။
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လတူစ်ဦးတငွ ်ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်နညး်ေန�ပီး ေအာကပ်ါတိုအ့နက ်တစ်ခ ုသိုမ့ဟတု ်တစခ်ုအထက ်�ှိေသာအခါ
ဂလကူာဂွနက်ိ ုထိးုေပးရမည-်

• မျိုချမရ�ိငုပ်ါ

• အြမနြ်ပုမေူသာ ကစဓီာတမ်ျားက ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတက်ိ ုမြမ�င့တ်ငေ်ပး�ိငုပ်ါ
• သတလိစ်သာွးသည်

• တကေ်နသည်

ဂလကူာဂွနက်ိ ုတစ်ခါသံးုကရိိယာြဖင့ ်ေဆးစာပါေဆးဝါးြဖင့ ်ဝယယ်�ူိငုသ်ည။် ကရိိယာကိ ုြပငဆ်ငရ်န်

��န�်ကားချကမ်ျားကိ ုလိကုန်ာပါ။ ဂလကူာဂွန ်ထိးုေပးချိနတ်ငွ ်ေအာကပ်ါ အဆင့မ်ျားကိ ုလိကုန်ာရမည-်

• ထိးုေဆးကိ ုအသံးုြပုေနပါက ��န�်ကားချကမ်ျားအတိငုး် ဂလကူာဂွနက်ိ ုေရာေ�ာှ�ပီး ဂလကူာဂွနက်ို
�ကကသ်ားအ�ကးီသို ့ ထိးုသငွး်ပါ။

• �ှူ သငွး်အမ�န ့က်ိ ုအသံးုြပုေနပါက ��န�်ကားချကမ်ျားအတိငုး် ဖွင့�်ပီး ေပါငဒ်ါမ�န ့က်ိ ု�ာှေခါငး်ေပါကအ်တငွး်

ထတုလ်�တပ်ါ။

• ဂလကူာဂွနက်ိ ုထိးုေပး�ပီးေနာက ်ဆးီချိုေရာဂါ �ှသိသူည ်ထိးုေပး�ပီးသည့ေ်နရာကိ ု�ှပ်ိေြခေပးရမည။်

• 911 သို ့ ေခါ်ပါ။

• ဂလကူာဂွန ်ထိးုေပး�ပီးေနာက ်15 မနိစတ်ငွ ်ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတက်ိ ုစစပ်ါ။

• ��းိလာ�ပီး မျိုချ�ပီးသည�်ငှ့ ်ဆးီချိုေရာဂါ�ှိသသူည ်မုန ့စ်ားရပါမည။်
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ေဆးဝါးများေသာကြ်ခငး်

သင့တ်ငွ ်အမျိုးအစား 2 ဆးီချိုေရာဂါ �ှပိါက သင၏် ကသုမ� အစအီစဉ်တငွ ်ဆးီချိုေရာဂါ ေဆးဝါးများကို

ေပါငး်ထည့ရ်န ်လိအုပ်�ိငုသ်ည။် ဆးီချိုေရာဂါ ကသုမ�အတကွ ်ရ�ိငုသ်ည့ ်ေဆးဝါးများစွာ �ှိပါသည။် 

ဤေဆးဝါးများသည ်နညး်လမ်းမျိုးစံြုဖင့ ်အလပ်ုလပ်ု�ိငုသ်ည-်

• မုန ့ခ်ျိုအတိမ်ှ ထကွလ်ာသည့ ်အငဆ်လူင ်ပမာဏကိ ုတိးုလာေစသည်

• အသညး်က ထကွလ်ာသည့ ်သ�ကား ပမာဏကိ ုေလျာန့ညး်ေစသည်
• ေကျာက်ကပ်များက စုပ်ယူေနသည့် သ�ကားကုိ ပိတ်ဆုိေ့ပး�ပီး ဆီးမှတဆင့ ်ပုိလ�ံေသာ သ�ကားကုိ ဖယ်�ှားေပးသည်

• အစာစားချငစိ်တ်ကုိ ေလ�ာ့ချေပး�ပီး အစာအိမ်မှ အစားအစာများကုိ အြမနဖ်ယ်�ှားေပးပုံကုိ ေ�းှေကွးေစသည်

• သင့ခ်��ာကိယု�်ငှ့ ်ဆလဲမ်ျားအား သင့ခ်��ာကိယုက် ြပုလပ်ုသည့ ်အငဆ်လူငက်ိ ုအသံးုြပု�ိငုေ်စသည်

အငဆ်လူငမ်ဟတုေ်သာ ေဆးဝါးများ
ေအာကပ်ါတိုသ့ည ်သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသမူျားက ��နး်ေပး�ိငုသ်ည့ ်ေဆးဝါးများ ြဖစပ်ါသည။် ေဆးဝါးများသည်

က��်ပ်ုတို၏့ ခ��ာကိယု၏် အြခားအစတိအ်ပိုငး်များတငွ ်လပ်ုေဆာငပ်ါသည။် ေအာကပ်ါ ဇယား�ှိ ေဆးဝါးများကို

သင့ခ်��ာကိယုတ်ငွး် ၎ငး်တို၏့ လပ်ုေဆာငပံ်ုြဖင့ ်အပ်ုစုဖွဲ�ထားပါ သည။် သင့ေ်ဆးဝါးကိ ုေဖာ်ြပမထားပါက

ေနာကထ်ပ်အချကအ်လကအ်တကွ ်သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူိ ုေမးြမနး်ပါ။ 

တဆံပ်ိအမည် ေယဘယုျအမည် လုပ်ေဆာငပုံ် ြဖစ်�ိငုေ်သာ ေဘးထက်ွဆိးုကျိုးများ

Actos® 

Avandia® 

Pioglitazone 

Rosiglitazone 

သင့ခ်��ာကုိယ်အား

သငထု်တ်လုပ်ေနသည့်

အငဆူ်လငကုိ် အသုံး 

ြပု�ိငုေ်စပါသည်

အရည်စုပုံလာြခငး်

Januvia® 

Onglyza® 

Tradjenta® 

Nesina® 

Sitagliptin 

Saxagliptin 

Linagliptin 

Alopliptin 

မုန ့ခ်ျိုအိတ်မှ ထွက်လာသည့်

အငဆူ်လင ်ပမာဏကုိ

တုိးြမ�င့ေ်ပးသည်

အသည်းက ထွက်လာသည့်

သ�ကား ပမာဏကုိ

ေလ�ာ့ချေပးသည်

မအီမသာြဖစ်ြခငး်၊ ေအာ့အနြ်ခငး်

သုိမ့ဟုတ် ဝမ်းေလ�ာြခငး်

လည်ေချာငး်နာြခငး်၊

�ာှေခါငး်ပိတ်ြခငး်၊ အေပါ် ပုိငး်

အသက်�ှူလမ်းေ�ကာငး်

ကူးစက်ေရာဂါ

Invokana® 

Jardiance® 

Farxiga® 

Steglatro® 

Canaglifozin 

Empagliflozin 

Dapagliflozin 

Ertugliflozin 

ဆီးသွားြခငး်မှတဆင့်

သ�ကားအလွန်အက�ံကုိ

ဖယ်�ှားေပးသည်

ဆီးအိမ်၊ ဆီးလမ်းေ�ကာငး်

ကျံု� ြခငး်�ငှ့ ်လိငအ်ဂင်္ ါ 

ကူးစက်ေရာဂါများ 

ေရဓာတ်ကုနခ်နး်ြခငး်
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*ဤေဆးဝါးများကိ ုထိးုေဆးြဖင့ ်ထိးုေပးပါသည။်

ေဆးဝါးများ အေရာအေ�ာှ
အမျို းမျိုးေသာ ဆီးချိုေရာဂါ ေဆးဝါးများကုိ ေဆးတစ်လုံးတည်းသုိ ့ ေပါငး်လုိက်ေသာအခါ ၎ငး်တုိကုိ့ ေဆးဝါး အေရာအေ�ာှဟု

ေခါ်ပါသည်။ ဤေဆးဝါးများက တူညီေသာ နည်းလမ်းြဖင့ ်လုပ်ေဆာငပ်ါ သည်။ ၎ငး်တုိတွ့င ်ေဆးဝါးတစ်မျိုးစီကုိ သီးြခား

ေသာက်ြခငး်က့ဲသုိ ့ တူညီေသာ ေဘးထွက်ဆုိးကျိုးများ �ိှေသာ်လည်း ေဆး�စ်ှလုံးအစား တစ်လုံးတည်းသုိ ့ ေပါငး်စပ်ထားသည်။

တဆံပ်ိ အမည် ယေ◌ဘယုျအမည် လုပ်ေဆာငပုံ် ြဖစ်�ိငုေ်သာ ေဘးထက်ွဆိးုကျိုးများ

Glucophage® 
Riomet (liquid)® 

Glucophage XR® 
Fortamet® 
Glumetza® 

Metformin 

Metformin XR 

အသည်းက ထွက်လာသည့် သ�ကား

ပမာဏကုိ ေလ�ာ့ချေပးသည်

သင့ခ်��ာကုိယ်အား

သငထု်တ်လုပ်ေနသည့်

အငဆူ်လငကုိ် အသုံးြပု�ိငုေ်စပါသည် 

10-14 ရက်�ကာေအာင်

တာ�ှည်ခံသည့် မအီမသာြဖစ်ြခငး်၊

ေအာ့အန်ြခငး် သုိမ့ဟုတ်

ဝမ်းေလ�ာြခငး်

Amaryl® 

Glucotrol® 
Glucotrol XL® 

Glynase® 
DiaBeta® 
Micronase® 

Glimepiride 

Glipizide 

Glyburide 

ထမငး်စား�ပီးေနာက်�ငှ့ ်နာရီများ 

စွာ�ကာ�ပီးေနာက် မုန ့ခ်ျိုအိတ်မှ
ထွက်လာသည့် အငဆူ်လင်

ပမာဏကုိ တုိးလာေစပါသည်

ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ်နည်း

*Byetta®

*Bydureon®

*Victoza®

*Adlyxin®

*Trulicity®

*Ozempic®

Rybelsus® 

Extenatide 

Extenatide XR 

Liraglutide 

Lixisenatide 

Dulaglutide 

Semaglutide 

Semaglutide 

သငစ်ားေသာက်�ပီးေနာက်

ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ်ကုိ

ေလ�ာ့ချေပးသည်

မုန ့ခ်ျိုအိတ်မှ ထွက်လာသည့်

အငဆူ်လင ်ပမာဏကုိ

တုိးြမ�င့ေ်ပးသည်

အသည်းက ထွက်လာသည့် သ�ကား

ပမာဏကုိ ေလ�ာ့ချေပးသည်

အစာေြခမ�ကုိ ေလ�ာ့ချြခငး်ြဖင့်

အစားစား�ပီးေနာက်

ဗုိက်ြပည့်ေနသည်ဟု

ခံစားရေစပါသည်

မအီမသာြဖစ်ြခငး်၊ ေအာ့အန်ြခငး်

သုိမ့ဟုတ် ဝမ်းေလ�ာြခငး်

ေခါငး်ကုိက်ြခငး်
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အငဆ်လူင်
သင့ခ်��ာကိယုသ်ည ်လံေုလာကေ်သာ အငဆ်လူငက်ိ ုထတုမ်ေပးပါက၊ သိုမ့ဟတု ်သင့ခ်��ာကိယုက် ထတုလ်ပ်ုသည့်

အငဆ်လူငသ်ည ်၎ငး်လပ်ုေဆာငသ်င့သ်ည့ ်နညး်လမ်းအတိငုး် မလပ်ုေဆာငပ်ါက၊ အငဆ်လူင ်ထိးုေပးရန်

လိအုပ်�ိငုသ်ည။် အငဆ်လူငသ်ည ်သင၏် ေသးွေ�ကာတငွး် သ�ကားကိ ုသင၏်ဆလဲမ်ျားတငွး်သို ့ ေ���ေပးြခငး်ြဖင့်

ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတက်ိ ုေလ�ာခ့ျေပးသည။် အငဆ်လူင ်အမျိုးအစား�စှ်မျိုး �ှိ�ပီး ၎ငး်တိုမ့ှာ အေြခခံအငဆ်လူင�်ငှ့်
ထပ်ေလာငး်အငဆ်လူငတ်ို ့ ြဖစ်သည။် မညသ်ည့ ်အငဆ်လူငက် သင့အ်တကွ ်သင့ေ်တာ်�ပီး မညမ်�လိအုပ်ေ�ကာငး်ကို

သ�ိှိ�ိငုရ်န ်သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ�ူငှ့ ်လပ်ုကိငုပ်ါ။

အေြခခံအငဆ်လူင-် ဤအငဆ်လူင ်အမျိုးအစားသည ်ေနာကက်ယွ ်လပ်ုေဆာငပ်ါသည။် ဆးီချိုေရာဂါ မ�ှသိမူျားတငွ်

မုန ့ခ်ျိုအတိသ်ည ်ထမငး်စားချိန�်ငှ့ ်တစ်ညတာ�ကား ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတမ်ျားကိ ုထနိး်ချုပ်ရန ်အချိနတ်ိငုး်တငွ်

အငဆ်လူငပ်မာဏအနညး်ငယက်ိ ုထတုလ်�တေ်ပးသည။် သင့တ်ငွ ်ဆးီချိုေရာဂါ�ှိ�ပီး သင၏် မနု ့ခ်ျိုအတိသ်ည်

အငဆ်လူငထ်တုမ်ေပးပါက သိုမ့ဟတု ်အငဆ်လူင ်လံေုလာကစ်ွာ မထတုေ်ပးပါက၊ သင့တ်ငွ်

ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတမ်ျား �ှပိါမည။် အေြခခံ အငဆ်လူငသ်ည ်အချိနက်ာလပို�ကာြမင့စ်ာွ အလပ်ုလပ်ုသည့်

အငဆ်လူင ်ထိးုေဆးတစမ်ျိုး ြဖစသ်ည။် ေနစ့ဉ် တစခ်ျိနတ်ညး်တငွ ်ဤအငဆ်လူငက်ိ ုေသာကရ်နရ်နမ်ှာ

အေရး�ကးီပါသည။် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ ူများသည ်ဤေသးွတငွး်သ�ကားပမာဏများကိ ုကျဆငး်ေစရန်

အလယအ်လတ ်လပ်ုေဆာငသ်ည့ ်သိုမ့ဟတု ်ကာလ�ညှ�်ကာ လပ်ုေဆာငသ်ည့ ်အငဆ်လူငက်ိ ု��နး်ေပးသည။်

ထပ်ေလာငး်အငဆူ်လင-် သင၏် ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ် လျငြ်မနစွ်ာ ြမင့တ်က်လာချိနတွ်င ်ဤအငဆူ်လငအ်မျိုး အစားက

အလုပ်ြဖစ်ပါသည်။ ဆီးချိုေရာဂါ မ�ိှသူများတွင ်အစားအစာ သုိမ့ဟုတ် အသည်းမှ ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ် လျငြ်မနစွ်ာ

ြမင့တ်က်လာေသာအခါ မုန ့ခ်ျိုအိတ်သည် ေသွးတွငး် သ�ကားဓာတ်ကုိ ပုံမှန ်ပမာဏများတွင ်ထိနး်ထားရန ်အငဆူ်လငကုိ်

အလျငအ်ြမန ်ထုတ်ေပးသည်။ သင့တွ်င ်ဆီးချိုေရာဂါ�ိှ�ပီး သင၏် မုန ့ခ်ျိုအိတ်သည် အငဆူ်လငထု်တ်မေပးပါက သုိမ့ဟုတ်

အငဆူ်လင ်လုံေလာက်စွာ မထုတ်ေပးပါက၊ သင့တွ်င ်ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ်များ �ိှပါမည်။ ထပ်ေလာငး် အငဆူ်လငသ်ည်

အလွနလ်ျငြ်မနစွ်ာ�ငှ့ ်အချိနခ်ဏတာ လုပ်ေဆာငသ်ည့် အငဆူ်လငတ်စ်မျိုး ြဖစ်သည်။ ၎ငး်ကုိ အများအားြဖင့ ်ထမငး်မစားမီ

ေသာက်ရပါသည်။ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူများသည် ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးြပုရမည့် �ုတ်ြခည်းအာနသိငြ်ပေသာ 

သုိမ့ဟုတ် အြမနအ်ာနသိငြ်ပေသာ အငဆူ်လငကုိ် ��နး်ေပး�ိငုပ်ါသည်။
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အငဆ်လူင ်အမျိုးအစားများ
အငဆ်လူငသ်ည ်နညး်လမ်းအမျိုးမျိုးြဖင့ ်လပ်ုေဆာငပ်ါသည။် အငဆ်လူင ်အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးက

ေဖာ်ြပပါနညး်လမ်းတို ့ြဖင့ ်ကွြဲပား�ိငုသ်ည-်

o အစြပုြခငး် - ၎ငး်က ဘယေ်လာက ်ြမနြ်မနဆ်နဆ်န ်စတငရ်မလဲ

o အြမင့ဆ်ံးု - ၎ငး်က အ�ကမ်းတမ်းဆံးု လပ်ုေဆာငပံ်ု

o �ကာချိန ်- ၎ငး်က ခ��ာကိယုတ်ငွး် ဘယေ်လာက�်ကာြမင့စ်ွာ လပ်ုေဆာငပ်ါသလဲ

အမျိုးအစား တဆံပ်ိ အမည် ယေ◌ဘယုျအမည် အစြပုြခငး် အြမင့ဆ်ံးု �ကာချန်ိ

�ုတြ်ခညး်အာနိသ

ငြ်ပေသာ

Apidra® 
Humalog®/Admelog® 
Humalog® U200 
Novolog® 
Fiasp® 

Glulisine 
Lispro 
Lispro 
Aspart 
Aspart + Vit. B3 

~3-15 မိနစ် ~1-2 နာရီ ~2-4 နာရီ

�ုတြ်ခညး်အာနိသ

ငြ်ပေသာ �ှူေဆး

Afrezza® Human ~15 မိနစ် ~1 နာရီ ~2-4 နာရီ

အြမန်အာနိသငြ်ပ

ေသာ

Humulin® R 
Novolin® R 
Humulin® R U500 

Regular 

Regular U500 

~30-60 မနိစ် ~2-4 နာရီ ~5-10 နာရီ

အလယအ်လတ်

အာနိသငြ်ပေသာ

Novolin® N 
Humulin® N 

NPH ~1-1.5 နာရီ ~6-10 နာရီ ~14-16 နာရီ

အ�ကာ�ကးီ

အငနိ်သငြ်ပေသာ

Lantus® 
Basaglar® 
Toujeo® U300 
Levemir® 

Glargine 
Glargine 
Glargine 
Detemir 

~1-2 နာရီ ဘာမ� 

မဟတု်

~21-36 နာရီ

အချိန် (နာရီများ)

အငဆ် ူ

လင်

အာနိသင်

0 5 10 15 20 25 

အလယအ်လတ် အာနသိငြ်ပေသာ- NPH (အေြခခံအငဆ်ူလင)်

အြမနအ်ာနသိငြ်ပေသာ- ပံမုှန ်(ထပ်ေလာငး်အငဆ်ူလင)်

�ုတ်ြခညး်အာနသိငြ်ပေသာ Novolog®၊ Humalog®၊ Admelog®၊ Apidra® (ထပ်ေလာငး်အငဆ်ူလင)်

အ�ကာ�ကီး အငန်သိငြ်ပေသာ- Lantus®၊ Levemir®၊ Basaglar® (အေြခခံအငဆ်ူလင)်
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အမျိုးအစား တဆံပ်ိ အမည် ယေ◌ဘယုျအမည် အစြပုြခငး် အြမင့ဆ်ံးု �ကာချန်ိ

အလန်ွ

အ�ကာ�ကးီ

အငနိ်သငြ်ပေသာ

Tresiba® 
Tresiba® U200 

Degludec 
Degludec 

~1-2 နာရီ ဘာမ� 

မဟတု်

~42 နာရီ

ေရာ�ပီးသား-

အငဆ်လူင�်ငှ့်

အငဆ်လူင်

အေရာအစပ်

Humulin® 70/30  
Novolin® 70/30  
Humalog® 50/50 
Humalog® 75/25 
Novolog® 70/30 

NPH/ Regular 
NPH/ Regular 
NPH/ Lispro 
NPH/ Lispro 
NPH/ Aspart 

~30 မိနစ် ~1-6 နာရီ ~10-16 နာရီ

အငဆ်လူင�်ငှ့်

အငဆ်လူငမ် 

ဟတုေ်သာ

အေရာအစပ်

Soliqua® 

Xultophy® 

အငဆ်လူင ်

ဂလာဂျငး်�ငှ့်

လဇီီဆနီာတိကု်

အငဆ်လူင ်

ဒဂီလဒူက�်ငှ့်

လရီာဂလတူိကု်

~1-2 နာရီ ဘာမ� 

မဟတု်

~21-42 နာရီ

အငဆ်လူငသ်ည ်�ှူ ေဆးအမျိုးအစား တစမ်ျိုး�ှိေသာ်လညး် အများစုမှာ ထိးုေဆးြဖစ်သည။် အငဆ်လူင ်အများစုကို

U100 ဟယုဆူေသာေ�ကာင့ ်၎ငး်တိုတ့ငွ ်မီလလီတီာ သိုမ့ဟတု ်cc တစ်ခစုီတငွ ်အငဆ်လူင ်ယနူစ် 100 ပါဝငသ်ည။်

U200၊ U300 သိုမ့ဟတု ်U500 ဟ ုေဖာ်ြပထားသည့ ်အငဆ်လူင ်များကဲသ့ို ့ အငဆ်လူငအ်ချို�ကိ ုြပငး်အားပိမုျားေအာင်

ထတုလ်ပ်ုထားသည။် ဘယအ်ငဆ်လူငက်ိ ုေသာကေ်နေ�ကာငး် သရိန�်ငှ့ ်သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူ

��န�်ကားထားသည့အ်တိငုး် ေသာကရ်နမ်ှာ အေရး�ကးီပါသည။်
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အငဆ်လူင ်ထိးုြခငး်
အကနုအ်စင ်စုပ်ယရူမည့ ်အငဆ်လူငအ်တကွ ်၎ငး်ကိ ုသင၏် အေရြပားေအာက�်ှ ိအဆေီပါေသာ တစ်�ှူ းတငွး်သို ့
မြဖစမ်ေန ထိးုသငွး်ရမည။် ထိးုသငွး်ရန ်အေကာငး်ဆံးုေနရာမှာ ဝမ်းဗိုက၊် တငပ်ါး အေပါ် ပိငုး်၊ တငပ်ါးများ၊

လကေ်မာငး်အေပါ်�ငှ့ ်ေပါငအ်ြပငြ်ခမ်းတို ့ ြဖစသ်ည။်

အငဆ်လူင ်ထိးုေဆးများကိ ုတစေ်နရာတညး် တငွ်

ထိးုြခငး်က နာကျငြ်ခငး်၊ ဖုေဖာငး်ြခငး် သိုမ့ဟတု်
အေရြပားထြူခငး်တို ့ ြဖစ်ေစ�ိငုသ်ည။် ၎ငး်က

စပ်ုယရူမည့ ်အငဆ်လူငအ်တကွ ်ပို၍

ခကခ်ဲ�ိငုေ်စပါသည။်

ထိးုေဆးတစ်�ကမိ်ထိးုလ�င ်သင၏် ေဆးထိးုရ 

မည်ေ့နရာများကိ ုေသချာေြပာငး်လေဲပးပါ။

ထိးုေဆးများကိ ုေနာကဆ်ံးုထိးုခဲသ့ည့ေ်နရာမှ

အနညး်ဆံးု 1 လကမ်ခွာ၍ ထိးုရမည။် မှဲမ့ျား၊

တကတ်းူများ သိုမ့ဟတု ်အနာရွတမ်ျားတငွး်သို ့
ထိးုမသငွး်ပါ�ငှ့။်

ထိးုေဆး မထိးုမီ သင၏် အေရြပားကို

သန ့�်ငှး်ထားေ�ကာငး် ေသချာပါေစ။

ဖနဘ်းူငယ�်ငှ့ ်ေဆးထိးု�ပတ ်သိုမ့ဟတု ်အငဆ်လူင ်

ထိးုသငွး်ကရိိယာကိ ုအသံးုြပု၍ အငဆ်လူငက်ို

ထိးုသငွး်�ိငုပ်ါသည။်

စွန ့်ပစ်ြခငး်- အငဆူ်လင ်ထုိးသွငး်ကိရိယာ အပ်များ �ငှ့/်သုိမ့ဟုတ် �ပတ်များကုိ ထုိးမေပါက်ေသာ ဘူးတွငထ်ည့်၍ သင့�ိ်ငုင်၏ံ

ကျန်းမာေရးဌာန�ငှ့အ်ညီ စွန်ပ့စ်ရမည်။ အငဆူ်လင ်ဖန်ဘူးငယ်များ�ငှ့ ်ထုိးတံများကုိ အမ�ိက်ပုံးထဲသုိ ့ စွန ့ပ်စ်�ိငုသ်ည်။

�သစေ�တးလျ အေနာက်ပုိငး် ဆးီချိုေရာဂါ အသငး်အဖဲွ�ထမှံ ခွင့ြ်ပုချကြ်ဖင့ ်အသံးုြပုသည ်

ေဆးထိးုမည့ေ်နရာကိ ု

ေရွးချယြ်ခငး်

အငဆ်ူလင ်ထိးုေဆးများအတကွ ်

အသင့ေ်တာ်ဆံုးေနရာသည ်

ဤေနရာတငွ ်��နြ်ပထားသည ်

ခ��ာကိယုေ်နရာများ ြဖစ်သည ်

လကေ်မာငး်များ၏ 

အေပါ်အြပငဘ်က ်

ဝမ်းဗုိက ်

သင၏်ချကေ်ဘး�ငှ့ ်

ေအာက်

တငပ်ါးများ 

ေပါငအ်ေပါ် ပုိငး်

အေရး�ကးီ

တစ်ေနရာတညး်တငွ ်ေဆးခဏခဏမထိးုပါ�ငှ့။် 

၎ငး်က အေရြပား ဖုေဖာငး်မ�ကိ ုြဖစ်ေစ�ိငုသ်ည။်
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ဖန်ဘးူငယ�်ငှ့ ်ေဆးထိးု�ပတ်
သင့လ်ကမ်ျားကိ ုအရငဆ်ံးု ေဆးေ�ကာ�ပီး သငက် မနှက်နေ်သာ အငဆ်လူင ်အမျိုးအစားကိ ုထိးုသငွး်ေနေ�ကာငး်

ေသချာပါေစ။ အငဆ်လူငမ်ှာ မ�ကညမ်လငြ်ဖစေ်နပါက အငဆ်လူငက်ိ ုေရာေ�ာှရန ်ဖနဘ်းူငယက်ိ ုသင့လ်ကမ်ျားထသဲို ့
ညငသ်ာစွာ လှမိ့်ထည့ပ်ါ။

1. အရက်ြပနဂွ်မ်းလုံးြဖင့ ်ဖနဘူ်းငယ်၏ အေပါ် ပုိငး်
ပွတ်သုတ်ပါ။

2. သင၏် ေဆးထုိး�ပတ် အလွတ်ကုိ သငအ်သုံး ြပုေနသည့်
အငဆူ်လင�်ငှ့ ်ပမာဏတူသည့် ေလြဖင့ ်ြဖည့်ပါ။

3. ေဆးထုိး�ပတ်အပ်ကုိ ဖနဘူ်းငယ်ထဲသုိ ့ တွနး်ထည့်�ပီး

ေလထဲတွင ်ဖိတွနး်ပါ။

4. အပ်ကုိ ဖန်ဘူးငယ်တွင ်ထည့်ထားြခငး်ြဖင့်

ဖန်ဘူးငယ်ကုိ လှည့်ပါ။ သင့တွ်င ်သင့ေ်တာ်ေသာ
အငဆူ်လင ်ပမာဏ မရမချငး် �ပတ်တံကုိ ြပန်ဆဲွထုတ်ပါ။

5. ေဆးထုိး�ပတ်ကုိ ေသချာ�ကည့်ပါ၊ ေလပူေဖာငး်များကုိ

ြမငေ်တွ�ပါက အငဆူ်လငကုိ် ပုလငး်ထဲသုိ ့ ြပနထ်ည့်�ပီး

၎ငး်ကုိ အေပါ်သုိ ့ ြဖည်းြဖည်းချငး် ဆဲွတငပ်ါ။

6. အေရြပား ေနရာကုိ ညငသ်ာစွာ ဆဲွ ည�စ်ယူပါ။ အပ်ကုိ

90 ဒဂီရီေထာင့ခ်ျိုးတွင ်ေနရာချထား�ပီး၊

အပ်တစ်ခုလုံးကုိ အေရြပားတွငး်သုိ ့ ထုိးသွငး်ပါ။

7. ပြ◌◌ွတ်တံကုိ အတွငး်သုိ ့ ေတာက် ေလ�ာက်တွန်းပါ။

ထုိးသွငး် �ပီးသည်�ငှ့ ်ငါးအထိေရ�ပီး၊ ေဆးထုိး�ပတ်ကုိ

အြပငသုိ် ့ ဆဲွထုတ်ပါ။
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အငဆ်လူင ်ထိးုသငွး်ကရိိယာ
သင့လ်ကမ်ျားကိ ုအရငဆ်ံးု ေဆးေ�ကာ�ပီး သငက် မနှက်နေ်သာ အငဆ်လူင ်အမျိုးအစားကိ ုထိးုသငွး်ေနေ�ကာငး်

ေသချာပါေစ။ အငဆ်လူငမ်ှာ မ�ကညမ်လငြ်ဖစေ်နပါက အငဆ်လူငက်ိ ုေရာေ�ာှရန ်ထိးုသငွး်ကရိိယာကိ ု
သင့လ်ကမ်ျားထသဲို ့ ညငသ်ာစာွ လှမိ့ထ်ည့ပ်ါ။ အဖံုးကိ ုဖယ�်ာှးပါ။

1. ရာဘာဆုိကုိ့ အရက်ြပန်ဂွမ်းလုံးြဖင့ ်ပွတ်သုတ်ပါ။ 2. ထ◌ိ◌ု◌းသွငး်ကိရိယာအပ်မှ အကာအကွယ်အလ�ာကုိ

ဖယ်�ပီး၊ ၎ငး်ကုိ ထုိးသွငး်ကိရိယာတွငး်သုိ ့ လှည့်ထည့်ပါ။

3. ထုိးသွငး်ကိရိယာအပ်၏ အြပင�်ငှ့ ်အတွငး် အကာကုိ

ဆဲွခွာပါ။

4. အပ်ကုိ အသင့ြ်ပငထ်ားပါ။ ေဆးထုိးဒိငုခွ်က်ကုိ 2

ယူနစ်သုိ ့ လှည့်၍ ဤသုိလု့ပ်ပါ။ ထုိးသွငး်ကိရိယာကုိ

အေပါ်သုိ ့ ေထာငထ်ား�ပီး၊ အငဆူ်လင ်ယူနစ် 2 ခုကုိ

အြပငသုိ် ့ တွန်းတငပ်ါ။

5. အသင့ြ်ပငြ်ခငး် �ပီးစီးသည်�ငှ့ ်ေဆးထုိးဒိငုခွ်က်ကုိ သငထုိ်း

သွငး်ရန် လုိအပ်သည့် အငဆူ်လငယူ်နစ်အေရအတွက်သုိ ့
လှည့်ပါ။

6. ဆေ◌◌းထုိးမည့်ေနရာကုိ ေရွးချယ်�ပီး၊ အပ်ကုိ 90

ဒဂီရီေထာင့ခ်ျိုးြဖင့ ်အေရြပားတွငး်သုိ ့ ထုိးသွငး်ပါ။

7. ခလုတ်ကုိ ေအာက်ဆုံးသုိ ့ ဖိတွန်း�ပီး၊ အပ်ကုိ
အေရြပားတွငး် 5 စက� န ့�်ကာ ထားပါ။
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အငဆ်လူင ်ြပုစုေစာင့ေ်�ှာကမ်�
အငဆ်လူငက်ိ ုအချို�ေသာ နညး်လမ်းြဖင့ ်ြပုစုေစာင့ေ်�ာှကရ်ပါမည။် အပူချိနေ်�ကာင့ ်၎ငး်ကိ ုထခိိုကေ်စ�ိငုပ်ါသည။်

အလနွပ် ူသိုမ့ဟတု ်အလနွေ်အးလာပါက ၎ငး်ပျကစ်ီး�ိငုသ်ည။် ပျကစ်ီးေနေသာ အငဆ်လူငသ်ည ်အေရာင ်သိုမ့ဟတု်

အနံ ့ မေြပာငး်လပဲါ။ ပျကစ်ီးေနေသာ အငဆ်လူငက် ေကာငး်စွာ မလပ်ုေဆာင�်ိငုပ်ါ။

မသံးုရေသးေသာ အငဆ်လူငက်ိ ုေရခဲေသတ� ာထ ဲထည့၍် သမိ်းထားရမည။် သငစ်တငအ်သံးုြပုခဲသ့ည့ ်သိုမ့ဟတု်

ဖွင့ထ်ားခဲသ့ည့ ်အငဆ်လူငသ်ည ်အခနး်တငွး် အပခူျိနတ်ငွ ်�ှေိန�ိငုသ်ည ်(66-86 ဒဂီရီ F)။ သင၏် အငဆ်လူငက်ို
သင�်ငှ့အ်တ ူထားပါ။ ၎ငး်ကိ ုပူေသာ သိုမ့ဟတု ်ေအးြမေသာ ကားတငွ ်မထားခဲပ့ါ�ငှ့။် အငဆ်လူင ်အလနွပ်ူ သိုမ့ဟတု်

အလနွေ်အးလာြခငး်မှ ကာကယွေ်ပးရန ်ဖံုးအပ်ုထားေသာ ထည့စ်ရာကိ ုအသံးုြပု�ိငုသ်ည။် ခရီးသာွးေနေသာအခါ

သင၏် သယယ်�ူိငုေ်သာ အတိတ်ငွထ်ည့၍် သင၏် အငဆ်လူငက်ိ ုသင�်ငှ့အ်တ ူယသူာွးပါ။ ၎ငး်ကိ ုသင၏်

စစ်ေဆးထားေသာ ခရီးေဆာငအ်တိတ်ငွး် ထည့မ်သာွးပါ�ငှ့။်

အငဆ်လူငက်ိ ုအသံးုမြပုမ ီ၎ငး်ေပါ်တငွ�်ှိေသာ သကတ်မ်းကနုဆ်ံးုရကက်ိ ုအ�မဲ စစ�်ကည့ရ်မည။် ဖနဘ်းူငယ်

သိုမ့ဟတု ်ထိးုသငွး်ကရိိယာကိ ုစတငအ်သံးုြပုလိကုသ်ည�်ငှ့ ်၎ငး်က ရကအ်နညး်ငယမ်�သာ ေကာငး်မနွပ်ါသည။်

အငဆ်လူင ်အမျိုးအစား ဖွင့�်ပီးေနာက ်အသံးုြပုပါ

ဖနဘ်းူငယ၊် ထိးုတမံျား၊ ဘးူများ (အငဆ်လူငအ်�ကည)် 28 ရက်

ဖနဘ်းူငယ၊် ထိးုတမံျား၊ ဘးူများ (အငဆ်လူငအ်ေနာက)် 10-14 ရက်

Levemir®၊ Toujeo® U300 42 ရက်

Tresiba® 56 ရက်

အငဆ်လူင ်ပန ့်ပ်များ
အငဆ်လူင ်ပန ့ပ််များသည ်တစ်ေနလ့ံးု�ငှ့ ်တစည်လံးု လိအုပ်သည့ ်�ကို တငစ်စီဉ်ထားေသာ လတူစ်ဦးချငး်

လိအုပ်ချကမ်ျားကိ ုအေြခခံ၍ အငဆ်လူင ်ေပးအပ်သည့ ်စကတ်စလ်ံးု ြဖစသ်ည။် သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသသူည်

သင၏် စစီဉ်ထားေသာ အငဆ်လူင ်ပမာဏများကိ ုသင့အ်ား ေြပာြပပါမည။် အငဆ်လူင ်ပန ့ပ််များသည ်ေနစ့ဉ်

ထိးုေဆးများစွာ အသံးုြပုရမ�ကိ ုအစားထိးုေပးပါသည။်

အစအီစဉ်ေရးဆွြဲခငး်
အငဆ်လူင ်ပန ့ပ််များသည ်အေြခခံ�ငှ့ ်ထပ်ေလာငး်ပံစုံြဖင့ ်အငဆ်လူငက်ိ ုထတုလ်�တေ်ပး�ိငုသ်ည။်

• အေြခခံ- အငဆ်လူင ်ပန ့ပ််များသည ်24 ေကျာ်�ကာေအာင ်အငဆ်လူင ်ပမာဏ အနညး်ငယက်ို

ထတုေ်ပးသည။် ၎ငး်က ထမငး်စားချိနမ်ျား�ကား�ငှ့ ်သငအ်ပ်ိစကေ်နစဉ် ေသးွတငွး်သ�ကား ဓာတမ်ျားကို

အပိငုး်အြခားတစခ်အုတငွး် ထနိး်ထားေပး�ိငုသ်ည။် ၎ငး်ကိ ုအေြခခံ ��နး်ထားဟ ုရည�်�နး်သည။် ၎ငး်က

သင၏် အ�ကာ�ကးီ အငန်သိငြ်ပေသာ ထိးုေဆးေနရာတငွ ်ေနရာယလူိကုပ်ါသည။်
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• ထပ်ေလာငး်- အငဆ်လူငပ်န ့ပ််သည ်သငက် ထမငး်ဟငး်များ သိုမ့ဟတု ်မုန ့မ်ျား စားေသာအခါ တငွလ်ညး်

အငဆ်လူင ်ထတုေ်ပးပါသည။် ပန ့ပ််သည ်သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကား ပမာဏ�ငှ့ ်သငစ်ားသံးုေနသည့်

ကစဓီာတမ်ျားေပါ် အေြခခံ၍ အငဆ်လူငထ်တုေ်ပးသည။် ၎ငး်ကိ ုထပ်ေလာငး်ထတုေ်ပးြခငး်ဟ ုသ�ိကသည။်

၎ငး်က သင၏် �ုတြ်ခညး်အာနသိငြ်ပေသာ အငဆ်လူင ်ထိးုေဆးများကိ ုအစားထိးုေပးပါသည။်

ေဆးဝါး အ�ကဉံာဏ်များ
သငေ်သာကေ်နသည့ ်ေဆးဝါးများကိ ုသရိနမ်ှာ အေရး�ကးီပါသည။် ေကာငတ်ာတငွဝ်ယ�်ိငုေ်သာ ေဆးများ၊

တိငုး်ရငး်ေဆးများ�ငှ့ ်ြဖည့စ်ကွစ်ာများ အပါအဝင ်ေဆးဝါးစာရငး်ကိ ုသင�်ငှ့အ်တ ူထား�ှပိါ။

သထိားရန ်အေရး�ကးီအချကမ်ျား-

• က��်ပ်ု၏ ဆးီချိုေရာဂါ ေဆးဝါး၏ အမညက် ဘာလ။ဲ

• ဤေဆးဝါးက သင့ခ်��ာကိယုတ်ငွး် ဘယလ်ိ ုအလပ်ုလပ်ုပါသလ။ဲ

• က��်ပ်ု၏ ေဆးဝါး၏ တစ်ခါေသာကပ်မာဏက ဘာလ။ဲ

• ေဘးထကွဆ်ိးုကျိုးများက ဘာလ။ဲ က��်ပ်ုတငွ ်ေဘးထကွဆ်ိးုကျိုးများ �ှိပါက ဘာလပ်ုရမလ။ဲ

• က��်ပ်ု၏ေဆးဝါးကိ ုတစေ်နတ့ာလံးု၏ အချိနအ်ပိုငး်အြခားအချို�တငွ ်ေသာကသ်င့ပ်ါသလား။

• က��်ပ်ု၏ ေဆးဝါးကိ ုအစားအေသာက�်ငှ့အ်တ ူေသာကရ်မှာလား။

• က��်ပ်ု၏ ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူိ ုဘယအ်ချိန ်ဖုနး်ေခါ်ရမလ။ဲ

ေနာကထ်ပ် သငဘ်ာလပ်ုရမလဆဲိတုာကိ ုသ�ိိငုဖိ်ု ့ သင့တ်ငွ ်ေဘးထကွဆ်ိးုကျိုးများ �ှိေနပါက၊ သင၏်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူိ ုချကခ်ျငး် ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ။

ေဆးဝါးအသစတ်စ်ခခုုကိ ု��နး်ထားပါက ၎ငး်က ေဆးဝါးအေဟာငး်ကိ ုအစားထိးုြခငး် ြဖစ၊် မြဖစ ်သိုမ့ဟတု်

၎ငး်ကိသုငေ်သာက�်ငှ့ေ်န�ပီးြဖစ်သည့ ်ေဆးဝါးများတငွ ်ထပ်ြဖည့မ်� ဟတု၊် မဟတု ်သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူို

ေမးြမနး်ပါ။ ေဆးဝါး၏ ကနုက်ျစရိတအ်ေ�ကာငး် သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူိ ုေမးြမနး်ပါ။ အလပ်ုပိြုဖစ်�ပီး

စရိတပိ်သုကသ်ာမည့ ်အြခား ေဆးဝါးများ �ှပိါသလား။

အငဆ်လူငမ်ျား�ငှ့ ်ဆးီချိုေရာဂါ ေဆးဝါးအသစမ်ျားကိ ုအချိနတ်ိငုး် ထတုေ်ပးေနပါသည။် ဤေနရာတငွ်
ေဖာ်ြပထားေသာ သင၏် ေဆးဝါးကိ ုသငမ်ြမငေ်တွ�ပါက၊ သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ�ူငှ့ ်တိငုပ်ငပ်ါ။
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ထပ်တိးုေရာဂါသစမ်ျား�ငှ့ ်အ��ရာယမ်ျား ေလ�ာခ့ျြခငး်

သင၏် ေသးွေ�ကာများက သင့ခ်��ာကိယုအ်�ှံအ့ြပားတငွ ်ေသးွများကိ ုသယေ်ဆာငပ်ါသည။် သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကား

ပမာဏများသည ်အချိနက်ာလ�ကာြမင့စ်ွာ ပံမုှနထ်က ်ပိုြမင့မ်ားေသာအခါ ၎ငး်က သင၏် ေသးွေ�ကာများ�ငှ့်

အာ�ုံေ�ကာများတငွ ်ထခိိကုမ်� ြဖစေ်စ�ိငုသ်ည။် သင၏် ေသးွေ�ကာများ ပျကစ်ီးေသာအခါ ၎ငး်က သင့ခ်��ာကိယု၏်

ေနရာအချို�တငွ ်ေသးွေရာက�်ှေိစဖို ့ ခကခ်ေဲစပါသည။် ၎ငး်က ထပ်တိးုေရာဂါသစမ်ျား ြဖစ်ေစ�ိငုသ်ည။်

မျကလ်ံးု၏အာ�ုံေ�ကာေရာဂါ
ဆးီချိုေရာဂါသည ်သင့မ်ျကလ်ံးုများကိ ုထခိိကုေ်စ�ိငုသ်ည။် ြမငလ်�ာ�ှိ အလနွေ်သးငယေ်သာ ေသးွေ�ကာများသည်

အချိန�်ကာသည�်ငှ့အ်မ� ပျကစ်ီး�ိငုသ်ည။် မကသုဘေဲနပါက အြမငအ်ာ�ုံဆိငုရ်ာ ဆံးု�� ံးမ� သိုမ့ဟတု ်မြမငရ်မ�ကို

ြဖစေ်စ�ိငုသ်ည။် ဆးီချိုေရာဂါသည ်သင၏် ြမငလ်�ာကိ ုထခိိကုေ်နပါက၊ သင့တ်ငွ ်အြမငအ်ာ�ုံမ�နဝ်ါးြခငး် �ှိ�ိငုသ်ည်

သိုမ့ဟတု ်အမညး်စကမ်ျား၊ မျကလ်ံးုတငွး်ေရြမ�ုပ်များ သိုမ့ဟတု ်ဝငး်လကမ်�များကိ ုေတွ�ရတတသ်ည။်

ဤသို ့ြဖစပ်ါက သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူိ ုချကခ်ျငး် ဖနုး်ေခါ်ဆိရုမည။်

မျကစ်ိေဝဒနာကိ ုတားဆးီရန ်သိုမ့ဟတု ်စီမခံန ့ခ်ွဲရန-် 

• သင့တ်ငွ ်ဆးီချိုေရာဂါ �ှေိ�ကာငး် သင၏်

မျကစ်ိဆရာဝနက်ိ ုေြပာြပပါ။

• ဆးီချိုေရာဂါဆိငုရ်ာ မျကစ်စိစေ်ဆးမ�အတကွ်

အနညး်ဆံးု တစ်�စှ်လ�ငတ်စ်�ကမိ ်မျကစ်ဆိရာဝနက်ို

�ကည့ပ်ါ။ သင့တ်ငွ ်မျကလ်ံးု၏အာ�ုံေ�ကာေရာဂါ

�ှိပါက ပို၍မ�ကာခဏ ြပသရ�ိငုသ်ည။်
• သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားကိ ုသင၏် ေမ�ာ်မှနး်

အပိုငး်အြခားအတငွး် ထား�ှပိါ။

• သင့တ်ငွ ်အြမငအ်ာ�ုံဆိငုရ်ာ ြပဿနာများ �ှပိါက သင၏် ဆရာဝနထ် ံဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ။

အာ�ုံေ�ကာ အားနညး်ြခငး်
ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတမ်ျားြခငး်က သင့အ်ာ�ုံေ�ကာများကိ ုထခိိုကေ်စ�ိငုသ်ည။် အာ�ုံေ�ကာ အားနညး်ြခငး်သည်

သင့�်လှံးု၏ အေဝးတငွ�်ှသိည့ ်အာ�ုံေ�ကာများအေပါ် သကေ်ရာကမ်��ှသိည။် ၎ငး်တငွ ်သင့လ်ကမ်ျား၊

လကေ်မာငး်များ၊ ေြခေထာကမ်ျား�ငှ့ ်ေြခချာငး်များ�ှိ အာ�ုံေ�ကာများ ပါဝငပ်ါသည။် အများအားြဖင့ ်၎ငး်က

ေြခေထာကမ်စှြဖစပ်ါသည။် ေရာဂါလက�ဏာများသည ်ညအချိနတ်ငွ ်ပိုဆိးု�ိငုသ်ည။်
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အာ�ုံေ�ကာ အားနညး်ြခငး်က ြဖစေ်စ�ိငုသ်ညမ်ှာ-

• နာကျငမ်�

• ထံထုိငုး်မ� သိုမ့ဟတု ်တစစစ်စခ်စံားရမ�

• အားနညး်ြခငး်

သင့ေ်ြခေထာက်တွင ်ခံစားမ�မရြခငး်က သင့ေ်ြခေထာက်တွင ်ဒဏ်ရာ�ိှ၊ မ�ိှ ေြပာြပဖုိ ့ ခက်ခဲေစ�ိငုပ်ါ သည်။ သင့တွ်င်

ေသွးလည်ပတ်မ� ည့ံပါက ဒဏ်ရာအနာကျက်ရန ်အချိန�်ကာြမင့�်ိငုပ်ါသည်။ သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူသည် ဒဏ်ရာများ၊
အရည်�ကည်ဖုများ သုိမ့ဟုတ် အြခား ြပဿနာများကုိ စစ်ရန ်ေဆးခနး်ြပသချိနတုိ်ငး်တွင ်သင့ေ်ြခေထာက်ကုိ �ကည့်ေပး 

ရမည်။ စစ်ေဆးခနး်တွင ်သင့ဖိ်နပ်များ�ငှ့ ်ေြခအိတ်များကုိ ခ�တ်�ပီး သင့ေ်ြခေထာက်ကုိ စစ်ရန ်သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပး 

သူကုိ သတိေပးြခငး်ကုိ အ�မဲလုပ်သင့ပ်ါသည်။ တစ်�စ်ှလ�င ်အ�ကိမ် အလုံးစုံ ေြခေထာက်စစ်ေဆးမ� ြပုလုပ်ရမည်။

အလံးုစံု ေြခေထာကစ်စ်ေဆးမ� ြပုလပ်ုေနစဉ် သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူ စစ်ရမညမ်ှာ-

• သင့ေ်ြခေထာကေ်ပါ် �ှိ အေရြပား။

• သင့ေ်ြခေထာက ်�ကကသ်ာများ�ငှ့ ်အ�ုိးများ။

• သင့ေ်ြခေထာကတ်ငွး် ေသးွစီးဆငး်မ�။

• သင့ေ်ြခေထာကတ်ငွး် ထံကုျငမ်�။

သင့ေ်ြခေထာကတ်ငွ ်ြပဿနာ�ှိေနပါက ၎ငး်တိုအ့ား သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ ူသိုမ့ဟတု ်ေြခေထာကအ်ထးူကု

(ေြခေထာကဆ်ရာဝန)် က မ�ကာခဏ စစေ်ဆးေပးရမည။် သိုေ့သာ် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသထူ ံြပသချိနမ်ျား�ကားတငွ်

သင့ေ်ြခေထာကက်ျနး်မာေနေစဖို ့ သငလ်ပ်ု�ိငုသ်ည် ့အရာများစွာ �ှသိည။်

• သင့ေ်ြခေထာကက်ိ ုေနစ့ဉ် စစေ်ဆးပါ။ သင့ေ်ြခေထာကတ်ငွ ်အနစီကမ်ျား၊ ြပတ�်မှ�များ၊ ေရာငရ်မ်းမ�၊

အရည�်ကညဖ်ုများ သိုမ့ဟတု ်ေြခသညး်တိဝုငမ်�များ �ှိ၊ မ�ှ ိ�ာှပါ။ သင့ေ်ြခေထာကေ်အာကေ်ြခပိုငး်ကို

သငမ်ြမငေ်တွ� �ိငုပ်ါက၊ မနှသ်ံးုပါ သိုမ့ဟတု ်တြခားတစ်ေယာကေ်ယာကက်ိ ုအကအူညေီတာငး်ပါ။

• သင့ေ်ြခေထာက်ကုိ ေနစ့ဉ် ေဆးေ�ကာပါ။ အထူးသြဖင့ ်ေြခေချာငး်များ�ကား ဂ�ုတစုိက် ေြခာက်ေအာငသု်တ်ပါ။

• သင့အ်ေရြပားကိ ု�းူညံ့ေချာေမွ�ေအာငထ်ားပါ။ အေရြပား လိးု�ငှး် သိုမ့ဟတု ်ခရငမ််အလ�ာပါးကို

သင့ေ်ြခေထာက၏် အေပါ်�ငှ့ ်ေအာကပိ်ုငး်တငွ ်ပတွပ်ါ၊ သိုေ့သာ် သင့ေ်ြခေချာငး်များ�ကား မပွတပ်ါ�ငှ့။်

• သင့ေ်ြခသညး်များကိ ုြမင�်ိငု�်ပီး လကလ်မ်ှးမီပါက ည�ပ်ေပးပါ။ သင့ေ်ြခသညး်များကိ ုတစေ်ြဖာင့တ်ညး်

ည�ပ်�ပီး လိအုပ်ပါက၊ အနားစွနး်များကိ ုတစံဉ်းတိကုပ်ါ။ သငက်ိယုတ်ိငု ်မလပ်ု�ိငုပ်ါက ေြခေထာကအ်ထးူကု

(ေြခေထာကဆ်ရာဝန)် ထ ံြပသ�ိငုသ်ည။်

• �ှူးဖိနပ်များ�ငှ့ ်ေြခအတိမ်ျားကိ ုအချန်ိတိငုး် ဝတေ်ပးပါ။ ေြခဗလာြဖင် ့လမ်းမေလ�ာကရ်။ ေကာငး်စွာ

အဝံငသ်ည့ ်သကေ်သာင့သ်ကသ်ာ�ှိေသာ �ှူ းဖိနပ်များကိ ုဝတပ်ါ။ �ှူ းဖိနပ်များကိ ုမဝတမ် ီအနားစနွး်များမှာ

ေချာေမွ�ေန�ပီး၊ အတငွး်ဘကတ်ငွ ်ဘာမ� မ�ှိေ�ကာငး် ေသချာေစရန ်၎ငး်တို၏့ အတငွး်ပိုငး်ကိ ုစစပ်ါ။

ြဖစ�်ိငုပ်ါက ချုပ်�ုိးေ�ကာငး်များမပါသည့ ်ေြခအတိမ်ျားကိ ုဝတပ်ါ။ အထးူ�ှူ းဖိနပ်များ

လိအုပ်ြခငး်�ငှ့ပ်တသ်က၍် သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူိ ုေမးြမနး်ပါ။
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• သင့ေ်ြခေထာကက်ိ ုအပူ�ငှ့ ်အေအးမှ ကာကယွပ်ါ။ ကမ်းေြခ သိုမ့ဟတု ်ပူေသာ လသူာွးလမ်းတငွ ်ဖိနပ်များ

ဝတပ်ါ။ သင့ေ်ြခေထာက ်ထိးုမထည့မ် ီေရ၏ အပခူျိနက်ိ ုစမ်းသပ်ပါ။ ေရပူပလုငး်များ၊ အပခူံြပားများ

သိုမ့ဟတု ်လ�ပ်စစေ်စာငမ်ျားကိ ုသင့ေ်ြခေထာကေ်ပါ်တငွ ်မညသ်ည့အ်ခါမ� အသံးုမြပုပါ�ငှ့။်
သငမ်သလိိကုဘ် ဲသင့ေ်ြခေထာကက်ိ ုေလာင�်မိုကေ်စ�ိငုသ်ည။်

• ထိငုေ်နချိန်တငွ ်သင့ေ်ြခေထာကက်ိ ုအေပါ်ေထာငထ်ားပါ။ တစေ်နတ့ာလံးုတငွ ်သင်ေ့ြခေချာငး်များကို

တနွ်လ့မိ်�ပီး သင့ေ်ြခမျကစ်မိျား�ငှ့ ်ေြခေထာကက်ိ ုအေပါ်�ငှ့ ်ေအာကသ်ို ့ ေ���ပါ။ အချိန�်ကာြမင်စ့ွာ

ေြခချငး်ချိတမ်ထားပါ�ငှ့။်

အလိအုေလျာက ်အာ�ုံေ�ကာစနစ ်ချို �ယငွး်ြခငး်
ဆးီချိုေရာဂါသည ်အလိအုေလျာက ်အာ�ုံေ�ကာစနစ ်ချို�ယငွး်ြခငး်ကိလုညး် ြဖစ်ေစ�ိငုသ်ည။် အလိအုေလျာက်

အာ�ုံေ�ကာများသည ်သငက် မ��န�်ကားဘ ဲ“အလိအုေလျာက”် အလပ်ုလပ်ုသည့ ်ခ��ာကိယု ်အစတိအ်ပိုငး်များကို

ထနိး်ချုပ်ပါသည။် ဤနယပ်ယမ်ျားတငွ ်ြပဿနာ�ှိေနသညဟ် ုသငထ်ငပ်ါက သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ�ူငှ့်

တိငုပ်ငရ်နမ်ှာ အေရး�ကးီပါသည။်

• အစာေြခြခငး်- သငစ်ားေသာက�်ပီး သင့ခ်��ာကိယုက် အစားအေသာကမ်ျားကိ ုအစာေြခပါသည။်

တစခ်ါတစရံ်တငွ ်ဆးီချိုေရာဂါသည ်သင့စ်နစတ်စ်ေလ�ာက ်အစားအစာကိ ုေ���ေြပာငး်�ိငုစ်မွ်းကို

ထခိိုကေ်စ�ိငုသ်ည။် ၎ငး်ကိ ု�ာှးပါးအစာအမိ်ေဝဒနာဟ ုေခါ်သည။် ၎ငး်က ေအာအ့နြ်ခငး်�ငှ့ ်ဗိုကေ်ဖာြခငး်ကို

ြဖစေ်စ�ိငုသ်ည။် ၎ငး်က သင့ခ်��ာကိယုအ်ေနြဖင့ ်အစားအေသာကက်ိ ုဘယေ်လာက ်ြမနဆ်နစ်ွာ စပ်ုယ�ူပီး

သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတမ်ျားကိ ုလပ်ုေဆာငပံ်အုေပါ် သကေ်ရာကပံ်ကုိ ုေြပာငး်လေဲစ�ိငုသ်ည။်

• ဆးီအမ်ိ�ငှ့ ်အသူမ်ိအမူ- သင၏် ဆီးအိမ် သုိမ့ဟုတ် အူသိမ်အူမများသည် ပုံမှန်အတုိငး် အလုပ်မလုပ်�ိငုပ်ါ။

ဆီးအိမ်တွင ်ဤသုိ ့ ြဖစ်လာေသာအခါ သငက် ဆီးအိမ် ြပည့်သည့်အချိန်ကုိ ခံစားမရ�ိငုြ်ခငး် �ိှ�ိငုသ်ည်။

အူငယ်များကုိ ထိန်းချုပ်သည့် အာ�ုံေ�ကာများ ပျက်စီးေသာအခါ ဝမ်းေလ�ာြခငး် သုိမ့ဟုတ် ဝမ်းချုပ်ြခငး်ြဖစ်�ိငုသ်ည်။

• လိငဆ်ိငုရ်ာမူမမှန်ြခငး်- အလုိအေလျာက် အာ�ုံေ�ကာစနစ် ချို�ယွငး်ြခငး်သည် လိငတံ်၊ �ိုသီ့းေခါငး်

ေထာငမ်တ်လာမ�အေပါ် သက်ေရာက်ေသာအခါ ေထာငမ်တ်မ�ကုိ ထိနး်ထားရန ်သုိမ့ဟုတ် ဆက်�ိှေစဖုိ ့
ခက်ခဲေစ�ိငုသ်ည်။ အမျိုးသမီးများသည် သားအိမ်လမ်းေ�ကာငး်ဆုိငရ်ာ ေြခာက်ေသွ� မ� သုိမ့ဟုတ်

အထွတ်အထိပ်ေရာက်ချိနမ်ျား သုိမ့ဟုတ် မူမမှနေ်သာ ဓမ�တာစက်ဝနး်များ�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ အခက်အခဲ �ိှ�ိငုသ်ည်။

• ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတန်ည်းကုိ သ�ိှိြခငး်- အများအားြဖင့ ်သင့ခ်��ာကုိသည် သင့တွ်င်

ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ်နည်းြခငး်�ိှေသာအခါ သင့ကုိ် သတိေပးပါသည်။ သင၏် ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ်

နည်းလွနး်ေသာအခါ သတိေပးချက် သေကင်္တတစ်ခုခုကုိ သငသ်တိြပုမိ�ိငုသ်ည်။ ၎ငး်က ြပငး်ထန�်ိငုပ်ါသည်။

• ေခ�းထကွ�်ိငုမ်�- ေခ�းအလနွအ်က�ံထကွြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်ေခ�းထကွန်ညး်လနွး်ြခငး် ြဖစ်�ိငုသ်ည။် ၎ငး်က

ခ��ာကိယု ်အပခူျိနက်ိ ုချိနည်��ိိငုစ်ွမ်းအေပါ် သကေ်ရာက�်ိငုသ်ည။် ၎ငး်က သင့အ်ေရြပားကိလုညး်

ေြခာကေ်သွ� �ပီး ယားယေံစ�ိငုသ်ည။်
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ေကျာကက်ပ်ေရာဂါ
ေကျာကက်ပ်များသည ်ဆနခ်ါများ�ငှ့ ်ဆငတ်ပူါသည။် ၎ငး်တို၏့အတငွး်ပိုငး်တငွ ်အလနွး်ေသးငယ ်ေသာ ေသးွေ�ကာ

သနး်များစွာ �ှိ�ပီး ၎ငး်တိုက့ ေသးွမ ှစွန်ပ့စပ်စ�ညး်များကိ ုဖယ�်ာှးေပးသည။် ဆးီချိုေရာဂါသည ်ေကျာကက်ပ်များကို

ပျကစ်ီးေစသည။် ဤြဖစ်ရပ်က သင့ေ်သးွတငွး် စနွ်ပ့စပ်စ�ညး် များ စပံုလုာေစပါသည။် ေကျာကက်ပ်ေရာဂါ၏

ပထမဆံးု ေရာဂါလက�ဏာသည ်အရညစ်ပံုလုာြခငး် ြဖစေ်လ�့ှသိည။် သငက် အပ်ိမေပျာ်ြခငး်၊ အစာမစားလိြုခငး်၊
ဗိုကမ်ေကာငး်ြခငး်�ငှ့ ်အားနညး်ြခငး်တိ�ု ကိလုညး် သတြိပုမိ�ိငုသ်ည။် သင့ေ်ကျာကက်ပ် အလပ်ုမလပ်ုေတာပ့ါက

သငသ်ည ်ေကျာကက်ပ်ေဆး ြခငး် သိုမ့ဟတု ်ေကျာကက်ပ် အစားထိးုြခငး် လပ်ုရ�ိငုသ်ည။်

ေကျာကက်ပ်ေရာဂါကိ ုတားဆးီရန ်သိုမ့ဟတု ်ဟန ့တ်ားရန ်နညး်လမ်း-

• သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတက်ိ ုေမ�ာ်မှနး်အပိုငး်အြခားတငွ ်ထားြခငး်။

• သင၏် ေသးွဖိအားကိ ုသင၏် ေမ�ာ်မှနး်အပိုငး်အြခားတငွ ်ထားြခငး်။

ေသးွဖိအားတငွ ်အနညး်ငယ ်ြမင့တ်ကလ်ာမ�ကပင်

ေကျာကက်ပ်ေရာဂါကိ ုပိုဆိးုရွားေစ�ိငုသ်ည။်

• သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူိ ုစစ်ခိုငး်ရနမ်ှာ-

o သင၏် ေသးွဖိအား။

o ဆးီ (အသားဓာတအ်တကွ)် တစ်�စှ်တစ်�ကမိ်

o ေသးွအလပ်ုလပ်ုပံု (စွန်ပ့စ်ပစ�ညး်များအတကွ)် တစ�်စှတ်စ်�ကမိ။်

သင့တ်ငွ ်ေရာဂါလက�ဏာများ သိုမ့ဟတု ်ေကျာကက်ပ်ေရာဂါ �ှိေနပါက၊ သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသထူ ံချကခ်ျငး်

ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ။

�လှံးုေသးွေ�ကာေရာဂါ
ဆီးချိုေရာဂါ�ိှသူများတွင ်ေသွးဖိအားြမင့မ်ားြခငး် (ေသွးတုိးေရာဂါ) �ငှ့ ်ကုိလက်စထေရာ ြမင့မ်ားြခငး် (ေသွး 

ေ�ကာပိတ်ေရာဂါ) တုိ ့ �ိှ�ိငုေ်ြခများပါသည်။ သင့တွ်င ်ကုိလက်စထေရာများလွန်းေနပါက သင၏် ေသွးေ�ကာများကုိ

ကျဉ်းေြမာငး် သုိမ့ဟုတ် ပိတ်ဆုိေ့စ�ိငုသ်ည်။ �လုံှးသုိ ့ ေသွးများ ထုတ်လ�တ်သည့် ေသွးေ�ကာများ ပိတ်ဆုိလ့ာေသာအခါ

�လုံှးေရာဂါ ြဖစ်ေပါ်ပါသည်။ ၎ငး်က �လုံှးေဖာက်ြခငး်ကုိ ြဖစ်ေစ�ိငုသ်ည်။

ေလြဖတြ်ခငး်
သင့ဦ်းေ�ာှကသ်ို ့ သာွးသည့ ်ေသးွေ�ကာများ ပျကစ်ီး သိုမ့ဟတု ်ပိတဆ်ိုသ့ာွးပါက ေလြဖတ�်ိငုေ်ြခများ ပါသည။်
သင့ဦ်းေ�ာှကသ်ည ်ေသးွေပးပိုမ့�ကိ ုလကခ်ံရ�ှိြခငး် မ�ှေိသာအခါ ေလြဖတြ်ခငး် ြဖစေ်ပါ်ပါ သည။် ေလြဖတြ်ခငး်၏

ေရာဂါလက�ဏာများတငွ ်စကားေြပာြခငး်၊ အြမငအ်ာ�ုံ သိုမ့ဟတု ်လမ်းေလ�ာကြ်ခငး်ဆိငုရ်ာ ြပဿနာ�ငှ့ ်မျက�်ာှ၊

လကေ်မာငး် သိုမ့ဟတု ်ေြခေထာကတ်ငွ ်ထံကုျငသ်ာွး ြခငး် ပါဝငသ်ည။်
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ေလြဖတြ်ခငး်၏ ေရာဂါလက�ဏာများကိ ုသတြိပုမိရန ်F.A.S.T. စာလံးုများကိ ုသံးုပါ။

• မျက�်ာှ�ွတက်ျြခငး်

• လကေ်မာငး်အားနညး်ြခငး်

• စကားေြပာဆိမု�

• 911 ကိ ုဖုနး်ေခါ်ရမည့အ်ချိန်

ေသးွလညပ်တမ်�ညံ့ြခငး်
ပိတဆ်ိုေ့နေသာ ေသးွေ�ကာများက သင့ေ်ြခေထာက�်ငှ့ ်ေြခေချာငး်များသို ့ ေသးွလညှ့ပ်တရ်နလ်ညး်

ခကခ်ဲေစ�ိငုပ်ါသည။် ေသးွလညပ်တမ်�ညံြ့ခငး်က ေြခေထာက ်ေအးြမြခငး် သိုမ့ဟတု ်ထံးုထိငုး်ြခငး်၊ ေြခေထာက�်ငှ့်

ေြခေချာငး်နာကျငြ်ခငး်�ငှ့ ်ထခိိုကဒ်ဏရ်ာများရြခငး်တိုက့ိ ုဦးတညေ်စ�ိငုသ်ည။်

သင၏် ေသးွေ�ကာများကိ ုကျနး်မာေရးစွာထားရန-်

• သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတက်ို

ေမ�ာ်မှနး်အပိုငး်အြခားတငွ ်ထားပါ။

• သင၏် ကိလုကစ်ထေရာ ပမာဏများကို

ထနိး်ချုပ်ပါ။

• သင၏် ေသးွဖိအားကိ ုေကာငး်မွနေ်သာ

အပိငုး်အြခားတငွ ်ထားပါ။

• ကျနး်မာေရး�ငှ့ည်ေီသ ကိယုအ်ေလးချိန�်ငှ့်

BMI ကိ ုထနိး်သမိ်းထား�ှပိါ။

• ကျနး်မာေရး�ငှ့ည်ေီသာ အစားအေသာက်

ေရွးချယမ်�များ ြပုလပ်ုပါ။

• ေဆးရွက�်ကးီ ထတုက်နုမ်ျားကိ ုအသံးုမြပုပါ�ငှ့။်

သာွးဘကဆ်ိငုရ်ာ ထပ်တိးုေရာဂါသစမ်ျား
သင့တ်ငွ ်ဆးီချိုေရာဂါ�ှပိါက သင့ပ်ါးစပ်ကိ ုဂ�ုစိကုရ်နမ်ှာ အေရး�ကးီပါသည။် သင့တ်ငွ ်ဆးီချိုေရာဂါ �ှပိါက

သိုမ့ဟတု ်သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတမ်ျားကိ ုထနိး်ချုပ်မထားပါက သာွးဘကဆ်ိငုရ်ာ ြပဿနာများမှာ

ပိုြပငး်ထန�်ိငုပ်ါသည။် သာွးဆရာဝနထ် ံသာွးေရာကြ်ပသရနမ်ှာ အေရး�ကးီပါသည။် နာကျငမ်�၊ ေရာငရ်မ်းြခငး်
သိုမ့ဟတု ်ေသးွထကွြ်ခငး်ကဲသ့ို ့ ခတံငွး် ကျနး်မာေရးြပဿနာတိငုး်ကိ ုသငေ်ဆးွေ�းွ�ိငုသ်ည။် ထပ်တိးုေရာဂါသစမ်ျား

မြဖစေ်စရန ်သငလ်ပ်ုရမညမ်ှာ-

• သင၏် သာွးများကိ ုစစေ်ဆးမ� ခံယ�ူပီး အနညး်ဆံးု 6 လြပည့လ်�င ်တစ်�ကမိ ်သန ့�်ငှး်ရမည။်

• တစေ်န�့စှ်�ကမိ ်သာွးတိကုပ်ါ။
• ေနစ့ဉ် သာွး�ကားထိးုပါ။

စစ်ေဆးမ� ေမ�ာ်မှန်းတန်ဖုိး

စုစုေပါငး်

ကုိလက်စထေရာ
200 mg/dL ေအာက်

LDL 100 mg/dL ေအာက်

HDL 
40 mg/dL (အမျိုးသားများ) အထက်

50 mg/dL (အမျိုးသမီးများ) အထက်

အဆီဓာတ် 150 mg/dL ေအာက်
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ကာကယွေ်ဆးထိးုြခငး်များ
ဖျားနာမ�ကုိ �ကိုတငက်ာကွယ်ရန ်ကာကွယ်ေဆးထုိးြခငး်များ ြပုလုပ်ရမည်။ ဆီးချိုေရာဂါ�ိှပါက သင၏်

ကုိယ်ခံအားစနစ်သည် ကူးစက်ေရာဂါများကုိ တုိက်ထုတ်ရန ်ပုိခက်ခဲပါသည်။ ဖျားနာမ�မှ ထပ်တုိးေရာဂါသစ်များကုိ

ြဖစ်�ိငုေ်ြခအလွနမ်ျား�ိငုသ်ည်။ သင�်ငှ့ ်သင့ေ်တာ်သည့် ကာကွယ်ေဆးများ�ငှ့ ်၎ငး်တုိကုိ့ ထုိးရမည့် အချိနအ်တွက် သင၏်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသူ�ငှ့ ်တုိငပ်ငရ်နမှ်ာ အေရး�ကီးပါသည်။ ေရာဂါ ထိနး်ချုပ်ေရး�ငှ့ ်�ကိုတငက်ာကွယ်ေရးအတွက်

စငတ်ာများ (CDC) သည် ဆီးချိုေရာဂါ�ိှသူများအား ေအာက်ပါ ကာကွယ်ေဆးများထုိးရန ်အ�ကံြပုပါသည်- 

ကာကယွေ်ဆး အ�ကမ်ိေရ

တပ်ုေကးွေရာဂါ (တပ်ုေကးွ) �စှစ်ဉ်

�မူိေုကာကယေ်ရာဂါ (အဆတုေ်ရာငေ်ရာဂါ) သင၏်ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူိ ုေမးြမနး်ပါ

TDAP 10 ြပည့တ်ိငုး်

အသညး်ေရာငအ်သားဝါ ဘီ တစ�်ကမိ ်(3 လံးုအတွ)ဲ

Zoster (ေရယနု)် တစ�်ကမိ ်(2 လံးုအတွ)ဲ
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က
ျနး်မာစာွ ေနထ

ိငုြ်ခငး်



ကျနး်မာစာွ ေနထိငုြ်ခငး်

သင၏် စိတ်ခံစားချက်ဆုိငရ်ာ ကျနး်မာေရးကုိ စီမံခန ့ခဲွ်ြခငး်သည် သင၏် �ုပ်ပုိငး်ဆုိငရ်ာ ကျနး်မာေရးကုိ

စီမံခန ့ခဲွ်ြခငး်ကဲသုိ့ပ့င ်အေရး�ကီးပါသည်။ သင့တွ်င ်ဆီးချိုေရာဂါ �ိှေနပါက သငခံ်စားရ�ိငုသ်ည့် ခံစားချက်များစွာ

�ိှပါသည်။ သငသ်ည် ဆီးချိုေရာဂါ�ငှ့ ်အချိန�်ကာြမင့စွ်ာ ေနထုိငလ်ာပါက ဤခံစားချက်များကုိလည်း ခံစားရ�ိငုပ်ါသည်။
ဝမ်းနည်းြခငး်၊ ေ�ကာက်ရံွ� ြခငး်၊ စိတ်တုိြခငး် သုိမ့ဟုတ် စုိးရိမ်ပူပနမ်� ခံစားချက်များမှာ ပုံမှနြ်ဖစ်ပါသည်။ ၎ငး်တုိကုိ့

ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်ရနအ်တွက် ကျနး်မာေရး�ငှ့ညီ်ေသာ နည်းလမ်းများကုိ �ှာေတွ�ရနမှ်ာ အေရး�ကီးပါသည်။

ြပငဆ်ငမ်� အဆင့ဆ်င့မ်ျား
လအူများသည ်၎ငး်တို၏့ ေနစ့ဉ်ဘဝများတငွ ်အေြပာငး်အလကဲိ ုရငဆ်ိငုရ်ေသာအခါ ြပငဆ်ငမ်� အဆင့ဆ်င့မ်ျားတငွ်

ေ���ေြပာငး်ရပါသည။် ဆးီချိုေရာဂါ�ှသိသူည ်ဤအဆင့တ်စခ်ုခကုိ ုအချိနမ်ေရွး �ကံု ေတွ�ရ�ိငုသ်ည။်

့

ဆးီချိုေရာဂါ စိတ်ဓာတ်ကျြခင်း�င့်ှ စတိပ်ငပ်န်းမ�
ဆီးချိုေရာဂါ�ှိေန�ပီး ကုိငတွ်ယ်ေြဖ�ှငး်စဉ် သငစုိ်းရိမ်၊ စိတ်ဖိစီး၊ ဝမ်းနည်း၊ ေ�ကာက်လန် သို့ ့မဟုတ် စိတ်တုိေသာအခါ 

ဆီးချို ေရာဂါ စိတဓ်ာတ်ကျြခင်း ြဖစ်�ုိင်ပါသည်။ ဆီးချို ေရာဂါ စိတပ်ငပ်န်းမ� ြဖစ်ေနသူသည် ၎င်း၏ ေဝဒနာကုိ ထိနး်ချုပ်ဖုိ 
ပင်ပန်းလာ�ပီး စတင၍် လျစ်လျူ��တတ်လာသည်။ အဆိုပါ အေြခအေနများ�င့်ှ ရငဆုိ်င်ေနေ�ကာငး် သဲလွန်စများတွင ်

စိတ်ပျက်မ�၊ စိတ်ပူမ�၊ စုိးရိမ်ပူပနမ်� ခံစားချက်�ှင့် သင်၏ ဆီးချိုေရာဂါကုိ ထိန်းချုပ်လုိစိတ်မ�ိှမ�တို ပ့ါဝငသ်ည်။

ဆးီချိုေရာဂါ စတိဓ်ာတက်ျြခငး်�ငှ့ ်စိတပ်ငပ်နး်မ�အတကွ် ကသုမ�တငွ ်ရညမ်နှး်ချကထ်ားြခငး်၊ အ�ကေံပးေဆးွေ�းွြခငး်၊ 

မိသားစု ပ့ံပုိးမ�၊ ေလ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ြခငး် သု ိမ့ဟတု် သင၏် စားေသာက ်ေနထိငုပံ်ကုိေုြပာငး်ြခငး်တို ပ့ါဝငသ်ည။်

�ပီးြပည့်စံုဖုိေ့ တာ ့မေမ�ာ်လင့်ပါ�င့်ှ။ �ကို းစားမ� အနည်းငယမ်� ကပင် ေကာငး်ကျိုးရေစပါသည။်

စိတဓ်ာတက်ျြခငး်
ေဆးဘကဆုိ်ငရ်ာ စတိဓ်ာတက်ျြခငး်သည ်ေန စ့ဉ်ဘဝတငွ ်အေတးွအြမငမ်ျား၊ ခံစားချကမ်ျား�ငှ့ ်လပ်ုကိငု�်ိငုစ်မွ်းကို 

ထခုိိကေ်စသည့် ြပငး်ထနေ်သာ ေဆးဘကဆုိ်ငရ်ာ အေြခအေနတစခ်ု ြဖစသ်ည်။ ၎ငး်က ေမ�ာ်လင့်ချက်မ့ဲြခငး်�င့်ှ 

ဘဝတငွ ်ေမ�ာ်လင့ခ်ျကမ်�ှြိခငး် ခံစားချကက်ိ ုခံစားရေစ�ိငုသ်ည။် စိတဓ်ာတက်ျြခငး်သည် ဆးီချိုေရာဂါ�ှသိည့်

လအူများတငွ ်အြဖစမ်ျားသည။် သင့စ်တိက်ျေနသညဟ် ုထငပ်ါက သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူု ိေြပာြပပါ။
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သာွးဘက် ဆိငုရ်ာ စ◌ိတတ်ိြုခငး် ေမ�ာ်မှန်းြခငး် စိတဓ်ာတ ်ကျြခငး် လက်ခံမ�

ငါဆီ့မှာ ဒါေတွ 

ြဖစ်လုိမ့ရဘူး။  
ဘာလုိ ့ ြဖစ်ေနရတာလဲ။ 
ဘယ်သူလုပ်တာလဲ။ 

ဒါေတွ ေပျာက်သွားဖုိ ့ 
ငါ _______ မယ်။  

ငါမလုပ်�ိငုဘူ်း။ 
ဒလုိီမလုပ်ချငဘူ်း။ 

ရပါတယ်။ 
ကုိယ့်ဘာသာကုိ 

ေစာင့ေ်�ှာက်�ိငုပ်ါတယ်။ 
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စတိဖိ်စးီမ�
သင့ခ်��ာကိယုသ်ည ်ေဟာ်မုနး်များ ထတုေ်ပးြခငး်ြဖင့ ်စတိဖိ်စီးမ�ကိ ုတံု ့ြပနပ်ါသည။် အဆိပုါ ေဟာ်မုနး် များသည်

သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားကိ ုြမင့လ်ာေစသည။် သင့အ်ား စတိဖိ်စီးမ�ြဖစ်ေစသည့ ်အရာများကိ ုသပိါက အကအူညီ

ြဖစ�်ိငုပ်ါသည။် စိတဖိ်စီးမ�ကိ ုအကနုအ်စငေ်တာ ့မဖယ�်ာှး�ိငုပ်ါ။ စတိဖိ်စီးမ�ြဖစ်ေစသည့အ်ရာများ�ငှ့ ်၎ငး်တိုက့ို

ကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ငှး်နညး်ကိ ုသပိါက၊ သင၏် ဆးီချိုေရာဂါ ကိ ုပိုေကာငး်မွနစ်ွာ စမီံခန ့ခ်ွဲ�ိငုပ်ါသည။် 

စတိဖိ်စးီမ�ကိ ုကိငုတ်ယွေ်ြဖ�ှငး်ြခငး်
• အေ�ကာငး်ရငး်ကိ ုေဖာ်ထတုပ်ါ။ စိတဖိ်စီးမ�ြဖစေ်စသည့ ်အရာများကိ ုအတအိကျေဖာ်ထတုပ်ါ။

• သင၏် စတိဖိ်စးီမ�ြဖစေ်စသည့အ်ရာများကိ ုေလ�ာခ့ျပါ။ သင၏် စိတဖိ်စီးမ�ြဖစေ်စသည့အ်ရာ များကို

ေြပာငး်လရဲနမ်ှာ ြဖစ်�ိငုပ်ါသလား။ အေရးအ�ကးီဆံးုအရာများအေပါ် အာ�ုံစိကုထ်ားပါ။ လိအုပ်ပါက

အကအူညေီတာငး်ပါ။

• တစ�်ကမ်ိလ�င ်တစခု်ပဲလပ်ုပါ။

• သင့ကုိ်ေပျာ်ရ�ငေ်စသည့်အရာများကုိ အချိန်ေပး၍ ြပုလုပ်ပါ။ ေပျာ်စရာ�ငှ့ ်အပနး်ေြဖစရာ အတွက်

အချိနေ်ပးပါ။ သင့ကုိ်ေပျာ်ရ�ငေ်စသည့် အရာများကုိ အချိနခ်ဏတာမ� ြပုလုပ်ြခငး်က စိတ်သက်သာေစပါသည်။

o ဝါသနာများ

o တရားထိငုြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်အသကဝ်ဝ�ှူ ြခငး်

o ဂျာနယဖ်တြ်ခငး်

o စာဖတြ်ခငး်

o ရယေ်မာြခငး်

o ေရချိုးြခငး်

o သခီျငး်နားေထာငြ်ခငး်

o သငူယခ်ျငး် သိုမ့ဟတု ်မိသားစု�ငှ့ ်အချိနက်နုဆ်ံးုေစြခငး်

o လတဆ်တေ်သာ ေလ�ှူ ြခငး်

o ပေဟဠြိပုလပ်ုပါ

o ဥယျာဉ်ပနး်မနြ်ပုလပ်ုြခငး်

o ပေရာဂျကမ်ျားကိ ုြပငဆ်ငပ်ါကိ ုလပ်ုေဆာငပ်ါ

• သင့ခ်��ာကိယုက်ိ ုလ�ပ်�ှားေပးပါ။ ကိယုလ်ကလ်�ပ်�ာှးမ�သည ်သင၏် စတိခ်ံစားချကဆ်ိငုရ်ာ

ကျနး်မာေရးအတကွလ်ညး် ေကာငး်မွနပ်ါသည။်
o ကခုနြ်ခငး်

o ေယာဂ

o ေြခလျငခ်ရီးထကွြ်ခငး်

o စကဘ်းီနငး်ြခငး်
o လမ်းေလ�ာကြ်ခငး်

o ေြပးြခငး်
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• အကအူညရီယပူါ။ သင၏် မသိားစု၊ သငူယခ်ျငး်များ၊ သင၏် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ာှကမ်�အဖွဲ�၊

အကအူညအီဖွဲ�များ၊ အမိ်နးီချငး်များ သိုမ့ဟတု ်လပ်ုေဖာ်ကိငုဖ်ကမ်ျားကိ ုအကအူညအီြဖစ ်အသံးုြပုပါ။

ဆးီချိုေရာဂါ�ှသိည့ ်အြခားလမူျား�ငှ့ ်စကားေြပာြခငး်က အကအူညြီဖစ်�ိငုသ်ည။်

• သင့က်ိယုသ်င ်�ကငန်ာပါ။

• သင့ေ်အာငြ်မငမ်�ကိ ုဂုဏ်ြပုပါ။
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ြပဿ
နာေြဖ�ှငး်ြခငး်
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ြပဿနာေြဖ�ှငး်ြခငး်

ဆီးချိုေရာဂါက သက်ေရာက်မ��ိှသည့် သင့ဘ်ဝ၏ က�များစွာ �ိှသည်။ �ကိုတငစီ်စဉ်ြခငး်က အေြခအေနအမျိုးမျိုးကုိ

�ကိုတငြ်ပငဆ်င�်ိငုေ်စပါသည်။

ဆးီချိုေရာဂါ�ိှ�ပီး ယာဉ်ေမာငး်�ငှ့ ်ခရီးသာွးြခငး်
သငခ်ရီးသာွးေနစဉ် ဆးီချိုေရာဂါကိ ုဂ�ုစိကုြ်ခငး်သည ်သငအ်မိမ်ှာေနချိနတ်ငွ ်ဂ�ုစိုက�်ငှ့ ်မတညူပီါ။

ခရီးသာွးေသာအခါ �ကို တငစ်စီဉ်ရနမ်ှာ အေရး�ကးီသည။်

• အကူအညီများ �ိှထားပါ။ သင၏် ဆီးချိုေရာဂါ အေထာက်အပ့ံပစ�ည်းအားလုံး (ေဆးဝါးများ၊ ေသွးတွငး်

သ�ကားဓာတ် ေစာင့�်ကည့်ကိရိယာ၊ မုန ့မ်ျား၊ အစ�ိှသည်တုိ)့ ကုိ သင�်ငှ့အ်တူ ထားပါ။ ၎ငး်တုိကုိ့ သယ်ယူ�ိငုေ်သာ

အိတ်ထဲထည့်ထားပါ၊ စစ်ေဆးမ�ခံရမည့် ခရီးေဆာင ်အိတ်ထဲ မထည့်ပါ�ငှ့။် အပုိပစ�ည်းများကုိ ထုပ်ထားပါ။

• သင့ေ်သးွတငွး်သ�ကားဓာတက်ိ ုစစပ်ါ။ သင့တ်ငွ ်ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတန်ညး်ေနပါက ချကခ်ျငး် ကသုပါ။

• မုန ့်များ�ငှ့ ်ဂလးူကိုစ့အ်ြပားများကိ ုယသူာွးပါ။

• ေရဓာတြ်ဖည့ထ်ားပါ။

• ေြခေထာက်များ ဆန ့်ပါ။ ေသွးစီးဆငး်မ� ေကာငး်မွန်ေစရန် သင့ေ်ြခေထာက်များကုိ ဆန ့ထ်ားဖုိက့ အေရး�ကီးပါသည်။

• ေဒသစေံတာ်ချန်ိ ကွြဲပားမ�ကိ ုသတြိပုပါ။ သတမ်တှအ်ချိနမ်ျားတငွ ်သင့ေ်ဆးဝါးများကို

ေသာကရ်မညဆ်ိပုါက ေဒသစေံတာ်ချိန ်ေြပာငး်လမဲ�များ�ငှ့ ်အလိကုသ်င့ြ်ဖစ်ေစဖို ့ သင၏်

ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသကူိ ုေမးြမနး်ရနမ်ှာ အေကာငး်ဆံးု ြဖစသ်ည။်

• ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ အေထာကအ်ထားကိ ုဝတထ်ားပါ။

အလပ်ုခွငတ်ငွ ်ဆးီချိုေရာဂါ
သင၏် မနေ်နဂျာ သိုမ့ဟတု ်လပ်ုေဖာ်ကိငုဖ်က�်ငှ့ ်စကားေြပာ�ပီး၊ သင့တ်ငွ ်ဆးီချိုေရာဂါ �ှိေ�ကာငး် ၎ငး်တိုက့ို

ေြပာြပရနမ်ှာ အေရး�ကးီပါသည။် ထိသုိုလ့ပ်ုြခငး်ြဖင် ့၎ငး်တို ့ နားလည�်ိငုပ်ါသည။်

• ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ ူရကခ်ျိနး်များအတကွ ်သင၏်အချိနဇ်ယားကိ ုြပငဆ်ငရ်န ်လိအုပ်�ိငုသ်ည။်

• သင့အ်လပ်ုချိနမ်ျားတငွ ်ေခတ� နားရန ်သိုမ့ဟတု ်မုန ့စ်ားရန ်လိအုပ်�ိငုသ်ည။်

• သင့ဘ်ာသာသင ်အငဆ်လူင ်ထိးုရ�ိငုသ်ည ်သိုမ့ဟတု ်ေဆးေသာကရ်�ိငုသ်ည။်

• အေရးေပါ် ြဖစလ်ာပါက သတူို ့ သင့က်ိ ုဘယလ်ိ ုကညူေီပး�ိငုပ်ါသလ။ဲ

အေရးေပါ် ြဖစပ်ါက ဆကသ်ယွရ်န ်သင၏် အလပ်ု�ငှက်ိ ုအေရးေပါ် အဆကအ်သယွမ်ျား အ�မဲေပး ထားပါ။

ဆးီချိုေရာဂါသည ်အေမရိကန ်မသနစ်ွမ်းသမူျား အကဥ်ပေဒေအာကတ်ငွ ်အကျံုးဝငပ်ါသည။် ဆိလုိသုညမ်ှာ

အလပ်ုခွငတ်ငွ ်ခွြဲခားဆကဆ်ခံံရမည ်မဟတုဟ်၍ူ ြဖစသ်ည။် ေနာကထ်ပ် အချကအ်လကအ်တကွ ်အေမရိကန်

မသနစ်မွ်းသမူျား အကဥ်ပေဒ ဝဘဆ်ိကု ်(www.ada.gov) ကိ ုဝင�်ကည့ပ်ါ။
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ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ အေထာကအ်ထား (ID)

ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ ID သည ်သငမ်ေြပာြပ�ိငုခ်ျိန ်သင့အ်စား ေြပာြပေပးသည။် သင့တ်ငွ ်ဆးီချိုေရာဂါ �ှိပါက

ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ ID ကိ ုတပ်ထားြခငး်က စိတက်းူေကာငး်ပါ။ သင့တ်ငွ ်တစခ်ုခုြဖစ်လာပါက သင့တ်ငွ်

ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ အေြခအေန�ှိေနေ�ကာငး် လအူများကိ ုသေိစပါသည။်

လကေ်ကာကမ်ျား သိုမ့ဟတု ်လညစ်ွဲများတငွ ်သင၏် ေရာဂါအေြခအေန�ငှ့ ်အြခား အေရးေပါ် အချကအ်လကမ်ျားကို

စာထငွး်ထား�ိငုသ်ည။် ၎ငး်က ပိုြမနဆ်န�်ပီး ပိေုကာငး်မွနေ်သာ ကသုမ� ရ�ိငုေ်စသည။်

ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ ID ကိ ုဝတထ်ားေသာအခါ သငဘ်ယေ်နရာကိပဲုသာွးေနပါေစ သင၏် ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ
အချကအ်လကမ်ျားကိ ုေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ ဝနထ်မ်း�ငှ့ ်အေရးေပါ် တံု ့ြပနေ်ဆာငရွ်ကေ်ပးသမူျားက ြမငေ်တွ� �ိငုပ်ါမည။်

၎ငး်သည ်သငတ်စဦ်းတညး် ခရီးသာွးေနပါက အထးူသြဖင့ ်အေရး�ကးီပါသည။်

အစတိအ်ပုိငး်များကိ ုအတတူကထွားြခငး်
သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတက်ိ ုထနိး်ချုပ်ြခငး်က ခကခ်�ဲိငုပ်ါသည။် ြပဿနာ သိုမ့ဟတု ်ေမ�ာ်လင့ ်မထားေသာ

ေြပာငး်လမဲ�ကိ ုသငြ်မငေ်တွ�ပါက၊ ဘာေတွ� ြဖစခ်ဲ�့ိငုလ်ဆဲိတုာကိ ုေတးွ�ကည့ပ်ါ။ ၎ငး်တိုက့ိ ုယခ ုေြဖ�ငှး်ရန ်သိုမ့ဟတု်

ေနာကတ်စ်မြဖစ်ေအာင ်ကာကယွရ်န ်ဘာေတလွပ်ု�ိငုလ် ဲသင့က်ိယုသ်င ်ေမးပါ။ ဤေမးခွနး်များ ေမးပါ-

• ြပဿနာက ဘာလ။ဲ

• ဘာေတေွ�ကာင့ ်ြပဿနာ ြဖစရ်တာလ။ဲ

• အခု ငါဘာလပ်ု�ိငုလ်။ဲ

• ေြဖ�ှငး်နညး်က အလပ်ုြဖစရဲ်လ့ား။

• ေနာကတ်စခ်ါမြဖစေ်အာင ်ငါဘာလပ်ု�ိငုလ်။ဲ

သငေ်ြဖ�ငှး်ေနရသည့ ်ြပဿနာအသစတ်စခ်စုီက ေနာကတ်စ်�ကမိအ်တကွ ်�ကို တငြ်ပငဆ်ငမ်� ြဖစေ်စပါမည။် သင၏်

ဆးီချိုေရာဂါ စမီခံန ့ခ်ွေဲရးအတကွ ်သင့ဘ်ဝတငွ ်သင့က်ိ ုကညူေီပး�ိငုသ်ည့ ်လတူစဦ်းကိ ု�ာှေတွ�ရနမ်ှာ

အေရး�ကးီသည။် သငခ်ျစ်ရသမူျားကိ ုဆးီချိုေရာဂါအေ�ကာငး် အသပိညာ ေပးြခငး်ြဖင့ ်သတူိုန့ားလညလ်ာေအာင်

ကညူေီပးပါ။ သတူိုန့ားလညလ်ာေသာအခါ ပို�ပီး အကအူညေီပး �ိငုပ်ါသည။်
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သင့ရ်ညမှ်န်းချကမ်ျားကိ ုသေိအာငလ်ပ်ုပါ
ရညမ်နှး်ချကတ်စ်ခခုျငး်ကိ ုသတမ်တှရ်န ်သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ�ူငှ် ့တိငုပ်ငပ်ါ။

စစ်ေဆးမ� ေမ�ာ်မှန်း အပုိငး်အြခား က��်ပ်ု၏ နံပါတမ်ျား

ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ-်

• A1c (3-6 လတုိငး်)
• ထမငး်မစားမီ၊ ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ်

• ထမငး်စား�ပီးေနာက် ေသွးတွငး်သ�ကား ဓာတ်

(2 နာရီ)

• အိပ်ရာဝငခ်ျိန ်ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ်

7% ေအာက်
80-130 mg/dL 

180 mg/dL ေအာက်
110-150 mg/dL 

ေသးွဖိအား (ြပသချိနတုိ်ငး်)
140/90 mmHg ေအာက်

ကုိလက်စထေရာ�ငှ့ ်လစ်ပစ် (�စ်ှစဉ်)

• LDL (“မေကာငး်ေသာ” ကုိလက်စထေရာ)

• HDL (“ေကာငး်ေသာ” ကုိလက်စထေရာ)

• အဆီဓာတ်

70 mg/dL ေအာက်

40 mg/dL (ကျား) အထက်၊

50 mg/dL (မ) အထက်၊

150 mg/dL ေအာက်

ဆးီ (�စ်ှစဉ်)

• ဆီးထဲအယ်လ်ဗျူမငမ်ျားေနြခငး်
30 mg ေအာက်

ကုိယအ်ေလးချိန်�ငှ့ ်BMI (ြပသချိနတုိ်ငး်)

• ကုိယ်ခ��ာထု အ��န်းကိန်း (BMI) သည်
သင့အ်ရပ်အြမင့�်ငှ့ ်ဆက်စပ်၍

သင့ကုိ်ယ်အေလးချိန်အေပါ် အေြခခံသည့်

တုိငး်တာမ�ြဖစ်�ပီး အရွယ်ေရာက်�ပီးသူများ�ငှ့်
သက်ဆုိငသ်ည်

BMI- 18.5 – 24.9 
(အာ�ှ BMI- 18.5 – 22.9)
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စစ်ေဆးမ� ေဖာ်ြပချက် က��်ပ်ု၏ ေနာက်ဆံးု

စစ်ေဆးမ�

ြပည့်စုံေသာ ေြခေထာက် စစ်ေဆးမ� (�စ်ှစဉ်) အေရြပား၊ �ကက်သား၊ အာ�ုံခံစား 
�ိငုမ်��ငှ့ ်ေသွးလည်ပတ်မ�

အကဲြဖတ်ြခငး်။

ကျယက်ားလာေသာ မျက်လုံး စစ်ေဆးမ� သိုမ့ဟတု်
Optimap (�စ်ှစဉ်)

ကျယ်ကားလာမ�သည် သင၏်

သူငယ်အိမ်များကုိ ပုိကျယ်လာေစ�ပီး

အလငး်ပုိဝငလ်ာေစကာ မျက်လုံး 
၏အာ�ုံေ�ကာေရာဂါ၊ အတွငး် 

တိမ်များ၊ ေရတိမ်များကုိ �ှာ�ကည့်ရန်

သင့အ်ား သင့မ်ျက်လုံး၏

ေကျာဘက်ြမငကွ်ငး်ကုိ ပုိေကာငး်စွာ

ြမင�ိ်ငုေ်စပါသည်။

Optimap သည် အာ�ုံေ�ကာေရာဂါ၊

အတွငး်တိမ်များ၊ ေရတိမ်များကုိ

�ှာ�ကည့်ရန ်သင့မ်ျက်လုံး၏

ေကျာဘက်ကုိ ဓာတ်ပုံ�ုိက်ပါသည်။

သာွးဘက်ဆိငုရ်ာ စစ်ေဆးမ� (6 လ – �စ်ှ) ေရစီးကမ်း�ပိုေရာဂါအတွက်

အချိနဇ်ယားအလုိက် စစ်ေဆးမ�

သင်က့ျန်းမာေရးအတကွ ်အ�ကဉံာဏ်ေပးြခငး်
ဖွင့ဟ်ထတုေ်ြပာ�ပီး သင့က်ျနး်မာေရးအတကွ ်အေလးေပးေဆာငရွ်ကရ်န ်အေရး�ကးီသည။် တစ်�စှပ်တလ်ံးုတငွ်

သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ�ူငှ့ ်ြပသြခငး်ကိ ုဆိလုိသုည။် သငလ်ပ်ုေနသည့ ်အရာများ သိုမ့ဟတု်

မလပ်ုသည့အ်ရာများကိ ုပွင့လ်ငး်စွာ ေြပာြပပါ။ ြပသမ�များ�ကားတငွ ်သင၏် ေနာကတ်စ်�ကမိ ်ြပသမ�တငွ ်ေဆးွေ�းွရန်

ေမးခွနး်များ သိုမ့ဟတု ်စိုးရိမမ်�များကိ ုချေရးလိ�ုိငုသ်ည။် ေသချာ�ကို တငြ်ပငဆ်ငထ်ားေပးပါ။ သငယ်ေူဆာငလ်ာရန-်

• ေမးခွနး်များ�ငှ့ ်စိုးရိမမ်�များ စာရငး်
• သင၏် ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်မီတာ သိုမ့ဟတု ်ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်စာရငး်များ

• သငေ်သာကသ်ည့ ်ေဆးဝါးများ စာရငး်

သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ�ူငှ့ ်ေဆးွေ�းွလိ�ုိငုသ်ည့ ်ြဖစ�်ိငုေ်ြခ�ှိေသာ အချကမ်ျား-

• ေသးွတငွး်သ�ကား ပမာဏများ

• A1c ရလဒမ်ျား
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• ထမငး်ဟငး် စစီဉ်ြခငး်
• သင်က့ိယုအ်ေလးချိန ်ေြပာငး်လမဲ�များ

• ကိယုလ်ကလ်�ပ်�ာှးမ�

• ေဆးလပ်ိြဖတန်ညး်
• သင၏် ေဆးဝါးများဆိငုရ်ာ ေဘးထကွဆ်ိးုကျိုးများ သိုမ့ဟတု ်စိုးရိမမ်�များ

• သင့က်ိယုသ်င ်ြပုစုေစာင့ေ်�ာှကရ်န ်ခကခ်ဲေစ�ိငုသ်ည့ ်အရာအားလံးု (ေဆးဝါးများ၊ ေဆးဘကဆ်ိငုရ်ာ

စရိတမ်ျား၊ ခံစားချကမ်ျား၊ အစ�ှသိညတ်ို)့

ြပသမ�တစ်�ကမိတ်ိငုး်တငွ ်အေကာငး်ဆံးုအသံးုချရနမ်ှာ အေရး�ကးီသည။် သင့အ်တကွ ်အေရး�ကးီဆံးု အရာများ�ငှ့်
ပတသ်က၍် သင၏် သင၏် ဝနေ်ဆာငမ်�ေပးသ�ူငှ့ ်ေဆးွေ�းွေြပာဆိပုါ။ သငမ်ထကွခ်ွာမီ အစအီစဉ်ကို

နားလညေ်�ကာငး် ေသချာြပုလပ်ုပါ။

သင၏် အြပုအမူကိ ုေြပာငး်လြဲခငး်
ကျနး်မာေစြခငး်�ငှ့ ်ကျနး်မာစွာေနြခငး် ေနထုိငမ်�ပုံစံေြပာငး်လဲမ�များ သည် စိတ်ထိခုိက်ေစ�ိငုပ်ါသည်။ သငေ်ြပာငး် 

လဲလုိသည့် သုိမ့ဟုတ် ေြပာငး်လဲရန ်လုိအပ်�ိငုသ်ည့် အြပုအမူများစွာ �ိှ�ိငုသ်ည်။ ေနာက်တစ်ေနရာသုိ ့ ဆက်မသွားမီ

သငအ်ရငဆုံ်း ြပုလုပ်လုိ�ိငုသ်ည့် နယ်ပယ်များကုိ ေရွးချယ်ရနမှ်ာ အေရး�ကီးပါသည်။ ရပ်ကွက်တွငး် တစ်ပတ်တစ်�ကိမ်

လမ်းေလ�ာက်ြခငး်၊ ညေနခငး်တုိငး် စာအုပ်ေကာငး်တစ်အုပ်ဖတ်ြခငး်ြဖင့ ်စိတ်အပနး်ေြပေစြခငး် သုိမ့ဟုတ် ေနလ့ယ်စာစား 

ချိနတုိ်ငး်တွင ်ကျနး်မာေရး�ငှ့ညီ်ေသာ အစားအစာ ေရွးချယ်မ�ကုိ ထည့်သွငး်ြခငး်တုိက့ ကဲွြပားမ�အားလုံးကုိ ြဖစ်ေစ�ိငုသ်ည်။

ဤအဆင့မ်ျားက သင့အ်ား ကျနး်မာေရး�ငှ့ည်ေီသာ အေလအ့ထကိ ုဖနတ်းီေပး�ိငုသ်ည။်

1. လပ်ုေဆာငရ်န် သိုမ့ဟတု ်ေြပာငး်လရဲန် လိအုပ်သည့ ်သင၏် ဆးီချိုေရာဂါ နယပ်ယက်ိ ုေဖာ်ြပပါ-

• ကျနး်မာစွာ စားေသာကြ်ခငး်

• ေစာင့�်ကည့ြ်ခငး်

• အ��ရာယမ်ျား ေလ�ာခ့ျြခငး်

• ကျနး်မာစွာ ေနထိငုြ်ခငး်

• စိတဖိ်စီးမ� ေလ�ာခ့ျြခငး်

• ေဆးဝါးများေသာကြ်ခငး်

• တက�်ကစွာေနြခငး်

2. သင၏် အေတးွအြမငမ်ျား၊ ခံစားချကမ်ျား�ငှ့ ်စတိသ်ေဘာထားများကိ ုခဲွြခားသ�ိှိပါ- ဤနယပ်ယတ်ငွ ်အရငဆ်ံးု

လပ်ုေဆာငရ်နမ်ှာ ဘာလို ့ အေရး�ကးီတာလ။ဲ ဒါကိ ုသင၏် ရညမ်ှနး်ချကအ်ြဖစ ်ဘာလို ့ ေရွးချယတ်ာလ။ဲ



73 

3. ရညမှ်န်းချကတ်စခု် သတမှ်တပ်ါ- သင၏် ရညမ်နှး်ချကက်ိ ုS.M.A.R.T (စမတ)် ကျေအာင ်ြပုလပ်ုပါက၊

ေအာငြ်မင�်ိငုေ်ြခပိမုျားပါသည။် “ငါလပ်ုမည”် ဆိသုည့ ်စကားလံးုများြဖင့ ်သင်ရ့ညမ်နှး်ချကက်ိ ုစတငပ်ါ။

ဥပမာတစခ်ုကိ ု�ကည့ရ်ေအာင-် ေနာကတ်စ်လအထ ိမနကတ်ိငုး် က��်ပ်ု၏ ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတက်ိ ုစစေ်ဆးပါမည။်

 က��်ပ်ု၏ ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတက်ိ ုစစ်ေဆးလိပုါသည။် ဤရညမ်ှနး်ချကက် အထးူသးီသန ့်ြဖစ်သည။်

 က��်ပ်ု၏ ေသွးတွငး်သ�ကားဓာတ်ကုိ တစ်ေနလ့�ငတ်စ်�ကိမ် စစ်ပါမည်။ ဤရည်မှနး်ချက်က တိငုး်တာ၍ရပါသည်။

 တစေ်နတ့စ်�ကမိ ်က��်ပ်ုလပ်ု�ိငုပ်ါသည။် ဤရညမ်နှး်ချကက် ြဖစေ်ြမာက�်ိငုပ်ါသည။်

 ၎ငး်က က��်ပ်ု၏ ဆးီချိုေရာဂါေဆးများ အလပ်ုြဖစေ်�ကာငး်ကိ ုနားလညေ်စပါသည။် ဤရညမ်ှနး်ချကက်

သကဆ်ိငုမ်��ိှပါသည။်

 ဤရညမ်ှနး်ချကအ်တိငုး် 1 လ�ကာေအာင ်လပ်ုကိငုပ်ါမည။် ဤရညမ်ှနး်ချကက် အချိန်ေပါ်မူတညပ်ါသည။်

4. သင၏် ယံ�ုကညစ်တိခ်ျရမ� အဆင့က်ိ ုဆံးုြဖတပ်ါ-

သင၏် ရညမ်ှနး်ချကက်ိ ုြပည့မ်ီေအာင ်လပ်ု�ိငုစ်မွ်းတငွ ်သငယ်ံ�ုကညမ်��ှိရနမ်ာှ အေရး�ကးီပါ သည။်

ယံ�ုကညမ်�မ�ှိပါက သင၏် ရညမ်ှနး်ချက ်ပို၍ ြဖစေ်ြမာက�်ိငုေ်စရန ်သင့ရ်ညမ်ှနး်ချကက်ိ ုေြပာငး်လဖိဲု ့
သိုမ့ဟတု ်ြပငဆ်ငဖိ်ု ့ လိအုပ်�ိငုသ်ည။် အထကပ်ါ ဥပမာကိ ုအသံးုြပု၍ တစေ်နတ့စ�်ကမိ်

ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်စစေ်ဆးြခငး်က သင့အ်တကွ ်လကေ်တွ�မဆနလ်�င ်သင၏် ရညမ်နှး်ချကက်ို

“အပတတ်ိငုး် 5 �ကမိ ်ေသးွတငွး်သ�ကားဓာတ ်စစပ်ါမည”် ကိ ုေြပာငး်လ�ဲိငုပ်ါသည။် သင့ရ်ညမ်နှး်ချက်

ြပည့မ်ီဖို ့ သငယ်ံ�ုကညမ်� ပိ�ုှိေလ သငက် ေအာငြ်မင�်ိငုေ်ြခ ပိမုျားေလပါ။

 သးီြခား တိငုး်တာ၍ ရေသာ ြဖစ်ေြမာက် �ိငုေ်သာ သက်ဆိငုမ်� အချိန်အလုိက်

သငဘ်ာလုပ်ချငတ်ာ

လဲ။

သင့ရ်ည်မှနး်ချက်၏
တုိးတက်မ�ကုိ

တုိငး်တာ�ိငုလ်ား။

ရည်မှနး်ချက်က

လုပ်လုိရ့ပါ သလား။

ေမးရတာ များလွနး် 

ေန�ပီလား။

သင၏် ရည်မှနး် 

ချက်က သင၏် ဆီး 

ချိုေရာဂါကုိ ဘယ်လုိ

စီမံခန ့ခဲွ်�ိငုေ်စမှာလဲ။

ဤရည်မှနး်ချက်

ြပည့်မီဖုိ ့ သီး 
ြခားအချိန ်ကာလကုိ

သငသ်တ်မှတ်ေပး

ထားပါသလား။

S. M. A. R. T.
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5. သင၏် တိးုတကမ်�ကိ ုတိငုး်တာပါ-

သင၏် ရညမ်ှနး်ချကက်ိ ု�ကည့�်ပီး ၎ငး်တိုက့ိ ုေအာငြ်မငရ်န ်လမ်းေ�ကာငး်ေပါ်တငွ ်�ှေိနေ�ကာငး် သ�ိှိရနမ်ှာ
အေရး�ကးီပါသည။် သင၏် တိးုတကမ်�ကိ ုေနစ့ဉ်၊ အပတစ်ဉ် သိုမ့ဟတု ်လစဉ် အကြဲဖတလ်ိ�ုိငုသ်ည။်

က��်ပ်ု၏ ရညမ်နှး်ချကက်ိ ုဘယေ်လာကမ်�ကာခဏ ြဖစေ်ြမာက ်ေ�ကာငး် သင့က်ိယုသ်င ်ေမးပါ။

• ဘယေ်တာမ့ှ

• ရံဖနရံ်ခါ

• အချိနတ်စဝ်က်
• အချိနအ်များစု

• အချိနတ်ိငုး်

သင၏် ရညမ်ှနး်ချကက်ိ ု“အချိနအ်များစု” သိုမ့ဟတု ်“အချိနတ်ိငုး်” သငမ်ြပည့မ်ပီါက သင၏်

ရညမ်နှး်ချကက်ိ ု�ကည့�်ပီး ေအာငြ်မငေ်အာင ်ဘယလ်ိလုပ်ု�ိငုသ်လ ဲသေိအာငလ်ပ်ုရန ်လိ�ုိငုသ်ည။်

• သငဘ်ာလို ့ မေအာငြ်မငခ်ဲတ့ာလ။ဲ

• ေအာငြ်မငဖိ်ု ့ ဘာေတ ွလပ်ု�ိငုခ်ဲလ့။ဲ

အြပုအမ ူေြပာငး်လမဲ�က အ�မတဲမး် မလယွက်ပူါ။ ဦးတညရ်ာအမနှြ်ဖင့ ်ေြခလမှး်ငယမ်ျား

လပ်ုေဆာငြ်ခငး်က ပို�ကးီမားေသာ ရညမ်ှနး်ချကမ်ျား ေအာငြ်မငေ်စဖို ့ ဦးတညေ်စပါသည။် အြခားလမူျားထမံှ

အကအူညရီယြူခငး်က သင့က်ိ ုအလပ်ုဆကလ်ပ်ု�ိငုေ်စပါသည။် အကအူည ီရ�ိငုသ်ည့ေ်နရာ-

• မိသားစု�ငှ် ့သငူယခ်ျငး်များ

• လပ်ုေဖာ်ကိငုဖ်ကမ်ျား

• ပံပိ့ုးေရး အုပ်စမုျား�ငှ့ ်လမူ�အသိငုး်အဝိုငး် အဖွဲ�ဝငမ်ျား

• အမိန်းီချငး်များ

• ဆးီချိုေရာဂါ ဝဘဆ်ိကုမ်ျား

သင့ေ်အာငြ်မငမ်�များကိ ုေအာငပ်ွဲခံရန ်ေသချာပါေစ။ ဆေုငမွျားသည ်သင့အ်ား အလပ်ုတငွ ်ဆက�်ှေိနေစ�ပီး

အလပ်ုဆကလ်ပ်ု�ိငုေ်စဖို ့ တစစ်ံုတစခ် ုေပးပါသည။် ဆေုငမွျားသည ်သင၏် ရညမ်နှး်ချကမ်ျား�ငှ့်

မေသဖွညေ်စဘ ဲသင့က်ိ ုေပျာ်ရ�ငေ်စသည့ ်တစစ်ံုတစခ်ုြဖစသ်ညက်ိ ုမတှသ်ားေပးပါ။
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ရငး်ြမစ်များ
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သတငး်အချကအ်လက ်ဝဘဆ်ိကုမ်ျား
အေမရိကန် ဆးီချိုေရာဂါ အသငး်အဖဲွ� (ADA)
http://www.diabetes.org 

လငူယ ်ဆးီချိုေရာဂါ သေုတသန ေဖာငေ်ဒး�ှငး် (JDRF)
http://www.jdrf.org 

Joslin ဆးီချိုေရာဂါစငတ်ာ
http://www.joslin.org 

ေရာဂါ ထန်ိးချုပ်ေရး�ငှ့ ်�ကို တငက်ာကယွေ်ရးအတကွ ်စငတ်ာများ (CDC)
http://www.cdc.gov/diabetes/home 

အေမရိကန် မသန်စွမ်းသမူျား အကဥ်ပေဒ
https://www.eeoc.gov/laws/types/diabetes.cfm 

ဆးီချိုေရာဂါ မဂ�ဇငး်�ငှ့ ်ဝဘဆ်ိကုမ်ျား (အချို�က အခမေပး စာရငး်သငွး်မ� လိအုပ်�ိငုသ်ည)်

ဆးီချ ိုေရာဂါ �ကို တငခ်န ့်မှန်းြခငး်  
http://www.diabetesforecast.org 
(800) 806-7801 စာရငး်သငွး်ရန်

ဆးီချ ိုေရာဂါ ကိယုတ်ိငု ်စမီံခန ့်ခွဲေရး 
http://www.diabetesselfmanagement.com 
(800) 234-0923 စာရငး်သငွး်ရန်

လမ်းေ�ကာငး်ေပါ် �ှိ ဆးီချ ိုေရာဂါ 
https://www.ontrackdiabetes.com 

ဆးီချ ိုေရာဂါကျန်းမာေရး 
https://www.diabeteshealth.com 

အာဟာရဝဘဆ်ိကုမ်ျား
အာဟာရ�ငှ့ ်စားေသာကပုံ်များ အကယဒ်မီ
http://www.eatright.org 

USDA က��်ပ်ု၏ ပန်းကန်ြပား ေရွးချယပ်ါ
http://www.choosemyplate.gov 



78 

မှတခ်ျကမ်ျား

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 



8005451  Rev.1/2020


	ဆီးချိုရောဂါဆိုတာ ဘာလဲ။
	ဆီးချိုရောဂါကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း
	ခန္ဓာကိုယ်က စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုပုံ
	အကြိုဆီးချိုရောဂါ
	ကိုယ်ဝန်ရှိချိန် ဆီးချိုရောဂါ
	အမျိုးအစား 1 ဆီးချိုရောဂါ
	အမျိုးအစား 2 ဆီးချိုရောဂါ
	လူကြီးများ၏ ငုပ်နေသော ကိုယ်ခံအားစံလွဲ ဆီးချိုရောဂါ (LADA)
	ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း
	ကစီဓာတ် ရေတွက်ခြင်း
	ကစီဓာတ် ရေတွက်ခြင်းအတွက် ဖတ်ပြမှု အညွှန်းများ
	ထပ်ဆောင်း ကစီဓာတ် ရေတွက်ခြင်း ကိရိယာများ

	ကစီဓာတ် ဘယ်လောက်များများ လိုအပ်ပါသလဲ။
	ထမင်းဟင်းနှင့် မုန့်များ အချိန်ဇယား
	သာမန်အစားအစာများ၏ ကစီဓာတ် ပါဝင်မှု
	သကြားအစားထိုးအမှုန့်များနှင့် သကြားအရက်များ
	တစ်ယောက်စာပွဲများကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း
	ဟန်ချက်ညီသော ထမင်းဟင်းများ စားခြင်း
	ဟန်ချက်ညီသော မုန့် စားသုံးခြင်း
	ဆိုင်ထိုင်စားခြင်း
	အရက်
	အရက်မပါသော သောက်စရာများ
	နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် အစားအစာ စီစဉ်ခြင်း
	စားသုံးဆီများ
	ဆိုဒီယမ် (ဆား)
	နှလုံးကျန်းမာရေးအတွက် အဖတ်အညွှန်းများ

	တက်ကြွစွာနေခြင်း
	သက်ဝင်နေခြင်း၏ အကျိုးများ
	ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု အမျိုးအစားများ
	ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု အဆင့်များ
	လမ်းညွှန်ချက်များ
	စတင်လိုက်ပါ
	သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ခန်း၏ အာနိသင်များ။
	လေ့ကျင့်ခန်း ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ
	စောင့်ကြည့်ခြင်း
	သွေးတွင်းသကြားကို ခြေရာခံခြင်း
	သွေးတွင်းသကြားကို ကိုယ်တိုင်စောင့်ကြည့်ခြင်း
	အချွန်များကို စွန့်ပစ်နည်း

	သွေးတွင်းသကြားဓာတ် မျှော်မှန်းချက်များ
	ဟီမိုဂလိုဘင် A1C

	သွေးတွင်းသကြားဓာတ်များခြင်း (ဟိုက်ပါဂလိုက်ဆီးမီးယား)
	ဖြစ်နိုင်သည့် အကြောင်းရင်းများ
	ကုသမှု
	ဖျားနာသည့်နေ့ လမ်းညွှန်ချက်များ

	ဆီးချိုကြောင့် သွေးတွင်း ကီတုန်း များပြားပြီး အက်ဆစ်ဓါတ်လွန်ကဲလာမှု (DKA)
	DKA ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း
	ကီးတုန်းများအတွက် စစ်ဆေးခြင်း

	သွေးတွင်းသကြားဓာတ်နည်း (သွေးတွင်း သကြားဓါတ်လျော့နည်းခြင်း)
	ဖြစ်နိုင်သည့် အကြောင်းရင်းများ
	ကုသမှု

	ဆေးဝါးများသောက်ခြင်း
	အင်ဆူလင်မဟုတ်သော ဆေးဝါးများ
	အင်ဆူလင်
	အင်ဆူလင် အမျိုးအစားများ
	အင်ဆူလင် ထိုးခြင်း
	အင်ဆူလင် ထိုးသွင်းကိရိယာ

	အင်ဆူလင် ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု
	အင်ဆူလင် ပန့်ပ်များ
	ဆေးဝါး အကြံဉာဏ်များ

	ထပ်တိုးရောဂါသစ်များနှင့် အန္တရာယ်များ လျှော့ချခြင်း
	မျက်လုံး၏အာရုံကြောရောဂါ
	အာရုံကြော အားနည်းခြင်း
	အလိုအလျောက် အာရုံကြောစနစ် ချို့ယွင်းခြင်း
	ကျောက်ကပ်ရောဂါ
	နှလုံးသွေးကြောရောဂါ
	လေဖြတ်ခြင်း
	သွေးလည်ပတ်မှုညံ့ခြင်း
	သွားဘက်ဆိုင်ရာ ထပ်တိုးရောဂါသစ်များ
	ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းများ
	ကျန်းမာစွာ နေထိုင်ခြင်း
	ပြင်ဆင်မှု အဆင့်ဆင့်များ
	ဆီးချိုရောဂါ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနှင့် စိတ်ပင်ပန်းမှု
	စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း
	စိတ်ဖိစီးမှု
	စိတ်ဖိစီးမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း

	ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း
	ဆီးချိုရောဂါရှိပြီး ယာဉ်မောင်းနှင့် ခရီးသွားခြင်း
	အလုပ်ခွင်တွင် ဆီးချိုရောဂါ
	ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အထောက်အထား (ID)
	အစိတ်အပိုင်းများကို အတူတကွထားခြင်း
	သင့်ရည်မှန်းချက်များကို သိအောင်လုပ်ပါ
	သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် အကြံဉာဏ်ပေးခြင်း
	သင်၏ အပြုအမူကို ပြောင်းလဲခြင်း
	သတင်းအချက်အလက် ဝဘ်ဆိုက်များ
	ဆီးချိုရောဂါ မဂ္ဂဇင်းနှင့် ဝဘ်ဆိုက်များ (အချို့က အခမပေး စာရင်းသွင်းမှု လိုအပ်နိုင်သည်)
	အာဟာရဝဘ်ဆိုက်များ



