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သင့်နပံါတ်များကုိသင့်နပံါတ်များကုိ  
စစ်ေဆးပါ။စစ်ေဆးပါ။

ေဆးဆုိင်

ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�စင်တာ

ေသွးအလုပ်ဓာတ်ခဲွခနး် သိ�မဟုတ် ေဆးခနး်ဓာတ်ခဲွခနး်

ကျနး်မာေရးပညာေပးသတင်းလ�ာ

အိမ်

ကျနး်မာေရးစစ်ေဆးမ�များ 
ြပ�လပ်ု�ိင်ုသည့် ေနရာများ-

ေသွးေပါင်ချနိ၊် ကုိလက်စထေရာ�ှင့် ေသွးတင်ွးသ�ကားဓာတ်သည် 

သင့်ကျနး်မာေရးအေ�ကာင်း ေလလ့ာရန ်ကူညီေပး�ိင်ုသည့် 

စမ်းသပ်မ�များြဖစ်သည်။ ဤကျနး်မာေရးနပံါတ်များသည် သင့် 

ကျနး်မာေရးြပဿနာများ ြဖစ်�ိင်ုေချ�ိှမ�ိှကုိ ြပသ�ိင်ုသည်။ 

ေသွးတိးု၊ ကုိလက်စထေရာ�ှင့် ေသွးတင်ွးသ�ကားဓာတ်�ှင့် ဆက်စပ် 

ေနေသာ ကျနး်မာေရးြပဿနာများစွာကုိ ေ�ှာင်�ှား�ိင်ုမည် 

ြဖစ်သည်။ သင့်နပံါတ်များကုိ ပုံမှနစ်စ်ေဆးပါက သင့်ကျနး်မာေရး 

ေြပာင်းလဲမ�ကုိ �ကည့်����ိင်ုပါသည်။ သင့်ကျနး်မာေရးနပံါတ်များကုိ 

ေြခရာခံြခင်းသည် ြပင်းထနေ်သာ ကျနး်မာေရးြပဿနာများကုိ 

နားလည်သေဘာေပါက်ရန ်ကူညီေပးသည့် နည်းလမ်းေကာင်းတစ်ခု 

ြဖစ်သည်။ သင့်ကျနး်မာေရး နပံါတ်များ တိးုလာသည်ကုိ ေတ�ပါက၊ 

သင်သည် ဆရာဝနထံ် သွားေရာက်ြပသရန ်ရက်ချနိး်ယူကာ သင်ြမင် 

ရသည့် အေြပာင်းအလဲများအေ�ကာင်း ေမးခွနး်များ ေမးြမနး်�ိင်ု 

ပါသည်။ ရင်ဘတ်ေအာင့်ြခင်း၊ အသက်��ရခက်ခဲြခင်း သိ� မဟတ်ု 

ပင်ပနး်�မ်ွးနယ်ြခင်းက့ဲသိ� ေသာ လက�ဏာများသည် သင့်တင်ွ 

ကျနး်မာေရးြပဿနာတစ်ခု ြဖစ်ေပ�လာသည်ဟ ုဆုိလိပုါသည်။ ဒီ 

လက�ဏာေတ ွခံစားရရင် ေဆးကုသမ� ချက်ချင်းခံယူပါ။

သင်၏ရဲ�နပံါတ်များသည ်ဘာေတွြဖစ်မညန်ညး်။သင်၏ရဲ�နပံါတ်များသည ်ဘာေတွြဖစ်မညန်ညး်။
ေဆးဆုိင်�ှင့ ်ကုနစုံ်စတိးုဆုိင်များသည် သင့ေ်သွးေပါင်ချနိ�ှ်င့ ်ေသွး 
တင်ွးသ�ကားဓာတ်ကုိ အခမ့ဲစစ်ေဆး�ိင်ုပါသည်။ ဤေဆးဆုိင်အချ�ိ 
တင်ွ အေြခခံကျနး်မာေရးနပံါတ်များကုိ စစ်ေဆးသည့် ကုိယ်တိင်ု 

ဝနေ်ဆာင်မ�ေပးသည့် စက်များ�ိှသည်။

ဓာတ်ခဲွခနး်တစ်ခုသည် သင့်ကျနး်မာေရးဆုိင်ရာ အချက်အလက် 

အတက်ွ စမ်းသပ်ရနအ်တက်ွ ေသွး၊ ဆီး�ှင့် အြခားခ��ာကုိယ် 

အရည်များ သိ� မဟတ်ု တစ်��းများကုိ နမူနာယူသည်။ ဓာတ်ခဲွ 

စစ်ေဆးမ�များကုိ ပုံမှနအ်ားြဖင့် ဆရာဝနမှ် ��န�်ကားသည်။ အြခား 
စစ်ေဆးမ�များကုိ ဆရာဝနမ်ပါဘဲ ရ�ိင်ုေသာ်လည်း သင့် 
ကျနး်မာေရး အာမခံြဖင့် အကျ�ံးမဝင်ပါ။ ဤေနရာတင်ွ 

ဓာတ်ခဲွခနး်များကုိ �ှာေဖွပါ- www.labfinder.com

ထုတ်ေဝမ� ၀၇ | ကျနး်မာေရး တနး်တူညီမ�မ�

သင့်ကျနး်မာေရးနပံါတ်များကုိ

သင်သိပါသလား?

အိမ်သုံးစမ်းသပ်ကိရိယာများသည် ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 
လည်ပတ်မ�များ�ကားတင်ွ ေြခရာခံရန ်ကူညီေပး�ိင်ုသည်။

၂၀၁၇-၂၀၁၉ ခု�ှစ်မှစတင်၍ �ှလံးုေရာဂါ�ှင့် ဆီးချ�ိေရာဂါ�ှင့်
ပတ်သက်ေသာ ေဆး�ုံသိ�တက်ေရာက်ရသူများ ၃၅၀၀ ေကျာ်�ိှခ့ဲ
ပါသည်။ ဤေဆး�ုံသိ�တက်ေရာက်မ�အများအြပားကုိ မူလ
ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ��ှင့် လေူနမ�ပုံစံေြပာင်းလဲြခင်းမှတစ်ဆင့်
တားဆီး�ိင်ုမည်ြဖစ်သည်။ သင့်ကျနး်မာေရးနပံါတ်များကုိ ေလလ့ာ
�ပီး သင့်ကျနး်မာေရးေြပာင်းလဲမ�များကုိ အချနိ�ှ်င့်အမ� ေြခရာခံ
ြခင်းြဖင့် သင့်ကျနး်မာေရးကုိ ထိနး်ချ�ပ်ပါ။

ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�စင်တာတစ်ခုသည် ကျနး်မာေရး 
ဝနေ်ဆာင်မ�များစွာကုိ ေပးေဆာင်သည်။ မူလတနး် ြပ�စု 

ေစာင့်ေ�ှာက်ေရး ဆရာဝနကုိ်လည်း ထုိေနရာတင်ွ �ှာ�ိင်ုသည်။ 
ဤေနရာတင်ွ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�စင်တာကုိ �ှာပါ- 

snapcapwny.org/#members2

http://www.erie.gov/health-equity
http://snapcapwny.org/#members2
http://www.labfinder.com/


အြဖစ်များေသာ ကျနး်မာေရးြပဿနာများအြဖစ်များေသာ ကျနး်မာေရးြပဿနာများ

BMI သည် ခ��ာကုိယ်ထုထည်��နး်ကိနး်ကုိ ကုိယ်စားြပ�သည်။ ၎င်းသည် သင့်ခ��ာကုိယ်အတင်ွး�ိှ အဆီပမာဏကုိ တိင်ုးတာြခင်းြဖစ်�ပီး သင့်ကုိယ် 

အေလးချနိ၏် ရာခုိင်�ှ�နး်တစ်ခုအြဖစ် ေဖာ်ြပသည်။ အချ�ိေသာ ဆရာဝနမ်ျားသည် သင့်ကျနး်မာေရးကုိ တိင်ုးတာရန ်အသုံးြပ��ကသည်။ BMI သည် 

အ�မဲတမ်းတိကျမ�မ�ိှသည့်အြပင် �ကက်သားထုထည်က့ဲသိ� ေသာ အြခားေသာအချက်များအတက်ွလည်း ထည့်မတက်ွပါ။

ဆီးချ�ိေရာဂါ�ှင့် �ှလံးုေရာဂါသည် အြဖစ်များေသာ ြပင်းထနေ်သာ ကျနး်မာေရးြပဿနာ�ှစ်ခုြဖစ်သည်။
သင့်နပံါတ်များသည် ဤြပဿနာများ �ကီးထွားလာေနသည့် လက�ဏာများကုိ ြပသ�ိင်ုသည်။ ပုိမုိေလလ့ာရန ်သင့်ဆရာဝန�ှ်င့် ေဆွးေ�းွပါ။

က��်ပ်ုတိ�၏ခ��ာကုိယ်သည် ေရာဂါအင်�ကင်�ှင့် ေရာဂါလက�ဏာများမှတစ်ဆင့် ကျနး်မာေရးြပဿနာများကုိ ဆက်သွယ်ေပးသည်။ လက�ဏာများသည် ပုံမှန ်
အားြဖင့် ြမင်�ိင်ုသည် သိ� မဟတ်ု တိင်ုးတာ�ိင်ုသည်။ သင်၏ အပူချနိ၊် အသက်��ြခင်း�ှင့် �ှလံးုခုန�ှ်�နး်များသည် အြဖစ်အများဆုံး လက�ဏာများြဖစ်သည်။ 
ေသွးေပါင်ချနိ၊် ေသွးတင်ွးသ�ကားဓာတ်�ှင့် ကုိလက်စထေရာများသည်လည်း အေရး�ကီးေသာ လက�ဏာများြဖစ်သည်။ လက�ဏာများသည် သင်ခံစားရ�ိင်ု 
သည့် အေြခအေနများြဖစ်ေသာ်လည်း အြခားသူများ မြမင်�ိင်ုေပ။ အြဖစ်များေသာ လက�ဏာများမှာ နာကျင်ြခင်း၊ ပျ�ိအနြ်ခင်း၊ မူးေဝြခင်း�ှင့် ပင်ပနး် 
�မ်ွးနယ်ြခင်းတိ�  ပါဝင်သည်။ လတိူင်ုးသည် ထူးြခားေ�ကာင်း မှတ်သားထားရန ်အေရး�ကီးပါသည်။ သင့်အတက်ွ ကျနး်မာေရးေကာင်းြခင်း၏ လက�ဏာ 
များသည် သင်ချစ်ရသူ�ှင့် ကဲွြပား�ိင်ုသည်။ ေဆးဝါးများ၊ ကျနး်မာေရးအေြခအေနများ�ှင့် မိသားစုရာဇဝင်တိ�ေ�ကာင့် သင်၏ အလံးုစုံကျနး်မာေရးကုိလည်း 
ထိခုိက်�ိင်ုပါသည်။ သင်၏ထူးြခားေသာလက�ဏာများ�ှင့် လက�ဏာများအေ�ကာင်း ပုိမုိေလလ့ာရန ်သင့်ဆရာဝန�ှ်င့် ေဆွးေ�းွပါ။

အေရး�ကီးေသာ ေရာဂါအင်�ကင်�ှင့် လက�ဏာများအေရး�ကီးေသာ ေရာဂါအင်�ကင်�ှင့် လက�ဏာများ

ေသွးေပါင်ချနိ်ေသွးေပါင်ချနိ်
သင့်ေသွးလ�တ်ေ�ကာနရံံများဆီသိ�  ေသွး၏တနွး်အားများ�ိှေနသည်။ ေသွးလ�တ်ေ�ကာများသည် သင့်�ှလံးုမှ ေသွးများကုိ သင့်ခ��ာကုိယ်၏ အြခား 
အစိတ်အပုိင်းများသိ�  သယ်ေဆာင်သည်။ ေသွးေပါင်ချနိကုိ် သင့်လက်ေမာင်းတစ်ဝုိက်တင်ွ လက်ပတ်တစ်ခုပတ်ထား�ပီး လက်ပတ်ထဲသိ�  ေလကုိစုပ်ကာ 
သင်၏ေသွးခုန�ှ်�နး်ကုိ နားေထာင်ြခင်းြဖင့် တိင်ုးတာသည်။ ေသွးေပါင်ချနိန်ည်းလနွး်ြခင်း သိ� မဟတ်ု ြမင့်မားလနွး်ြခင်းသည် ကျနး်မာေရးြပဿနာများကုိ ြဖစ် 

ေစ�ိင်ုသည်။ ေသွးေပါင်ကျြခင်းကုိ hypotension ဟေုခ�သည်။ ေသွးတိးုြခင်းကုိ hypertension ေသွးတိးုေရာဂါဟေုခ�သည်။

ေသွးသ�ကားဓာတ်ေသွးသ�ကားဓာတ်
ေသွးဂလးူကိ� စ်အဆင့်သိ� မဟတ်ု "သ�ကား" ဟလုည်းလသိူများသည်။ ဂလးူကိ�
စ်သည် သင်စားေသာ အစားအစာများမှ ထွက်လာေသာ ေသွးတင်ွးသ�ကား
အမျ�ိးအစားြဖစ်သည်။ ေသွးတင်ွးသ�ကားဓာတ်ကုိ သင့်လက်ေချာင်းထိပ်မှ
ေသွးနမူနာအနည်းငယ်ယူြခင်းြဖင့် တိင်ုးတာသည်။ ြမင့်မားေသာအဆင့်သည်
ဆီးချ�ိေရာဂါြဖစ်ေစ�ိင်ုသည်။ ေသွးတင်ွးသ�ကားဓာတ်နည်းြခင်းက သင့်ကုိ မူး
ေမာ်ေစ�ပီး စုိးရိမ်ပူပနမ်�ြဖစ်ေစ�ိင်ုပါတယ်။

ဆီးချ�ိေရာဂါသည ်နာတာ�ှည် သိ� မဟတ်ု ေရ�ှည်ကျနး်မာေရးြပဿနာ 
တစ်ခုြဖစ်�ပီး သင့်ခ��ာကုိယ်က စွမ်းအင်အတက်ွ အစားအစာကုိ မည်သိ�  
အသုံးြပ�ပုံအေပ� သက်ေရာက်မ��ိှသည်။ အင်ဆူလင်သည် သ�ကားဓာတ် 

ကုိ စွမ်းအင်အြဖစ် ေြပာင်းလဲေပးသည့် ေဟာ်မုနး်တစ်မျ�ိးြဖစ်သည်။ သင့် 
မှာ ဆီးချ�ိေရာဂါ�ိှတဲအ့ခါ သင့်ခ��ာကုိယ်က အင်ဆူလင်ကုိ လံေုလာက် 

ေအာင် မထုတ်�ိင်ုသလိ၊ု အင်ဆူလင်မ�ိှပါက ေသွးတင်ွးသ�ကားဓာတ် 

များလနွး်သြဖင့် သင့်ခ��ာကုိယ်ထဲတင်ွ ကျန�ိှ်ေနေသာ ကျနး်မာေရး 
ြပဿနာများြဖစ်သည့် ေသွးစီးဆင်းမ� အားနည်းလာပါသည်။
ဆီးချ�ိေရာဂါ�ိှသူအချ�ိသည် ေသွးစီးဆင်းမ�မေကာင်းြခင်းေ�ကာင့် 
လက်ေချာင်းများ၊ ဒါက ပုံမှနမ်ဟတ်ုသလိ ုတားဆီး�ိင်ုပါတယ်။

ကုိလက်စထေရာ (ေသွးအဆီဓါတ်)ကုိလက်စထေရာ (ေသွးအဆီဓါတ်)
သင့်ခ��ာကုိယ်�ိှ ဆဲလ်များအားလံးုတင်ွ အဆီ�ှင့်တေူသာ ဓာတ်တစ်မျ�ိး�ိှ 

သည်။ ကုိလက်စထေရာကုိ အဆီများေသာ အစားအစာများတင်ွ ေတ� 
�ိင်ုသည်။ ကုိလက်စထေရာကုိ သင့်လက်ေမာင်းမှထုတ်ေသာ နမူနာကုိ 

အသုံးြပ�၍ ေသွးစစ်ြခင်းြဖင့် တိင်ုးတာသည်။ သင့်တင်ွ ကုိလက်စထေရာ 
များလနွး်ပါက ေသွးတိးု�ှင့် �ှလံးုေရာဂါတိ� ကုိ ြဖစ်ေစ�ိင်ုသည်။

ေဟမုိကလုိဘင် ေအ၁စီ (HEMOGLOBIN A1c)ေဟမုိကလုိဘင် ေအ၁စီ (HEMOGLOBIN A1c)
စစ်ေဆးြခင်းစစ်ေဆးြခင်း
�ှစ်လမှ သုံးလအတင်ွး သင်၏ ပျမ်းမ�ေသွးတင်ွးသ�ကားဓာတ်ကုိ တိင်ုးတာ 
သည့် ေသွးစစ်ေဆးမ�များ။ A1c ကုိ လက်ေချာင်းထိပ်နမူနာ သိ� မဟတ်ု သင့် 
လက်ေမာင်းမှ ယူထားေသာ နမူနာကုိ အသုံးြပ�၍ ေသွးစစ်ြခင်းြဖင့် တိင်ုးတာ
�ိင်ုသည်။ ဤစစ်ေဆးမ�ကုိ ဆီးချ�ိေရာဂါ�ှာေဖွရန ်အသုံးြပ�သည်။

အဆီ (အစားအဆီ)
အစားအစာေတာ်ေတာ်များများမှာ ေတ�ရတတ်တဲ ့အဆီတစ်မျ�ိးြဖစ်သည်။ 
သင့်ခ��ာကုိယ်က အစားအစာမှ ကယ်လိရီုများကုိ triglycerides အြဖစ် 

သိမ်းဆည်းသည်။ ကုိလက်စထေရာကုိ တိင်ုးတာေသာအခါတင်ွ 

Triglycerides ကုိ တိင်ုးတာသည်။ ြမင့်မားေသာ triglycerides သည် 

သင့်အား �ှလံးုေရာဂါအတက်ွ အ��ရာယ်ြဖစ်ေစ�ိင်ုသည်။

ဘာြဖစ်လိ� ဘီအမ်အုိင်ကုိ မတုိင်းတာလဲ?

ေသွးတိးုေရာဂါ

ေသွးေ�ကာကျ�်ေရာဂါ

�ှလံးုေသွးေ�ကာဆုိင်ရာ ေရာဂါ (CAD)

�ှလုံးေရာဂါတွင် မတညီူေသာ �ှလံးုကျနး်မာေရးြပဿနာများစွာ ပါဝင် 

သည်။ သင့်တင်ွဤအေြခအေနများ�ိှပါက၊ သင့်တင်ွ�ှလံးုေရာဂါ�ိှသည်၊

�ှလံးုေရာဂါ၏ လက�ဏာများမှာ ရင်ဘတ်ေအာင့်ြခင်း၊ အသက်��မဝြခင်း 

�ှင့် ခ��ာကုိယ်အေပ�ပုိင်း ထုံကျ�်ြခင်းတိ�  ပါဝင်သည်။ ဒီလက�ဏာေတ ွ

ခံစားရရင် ေဆးကုသမ� ချက်ချင်းခံယူပါ။

�ှလံးု�ုတ်တရက်ေဖာက်ြပနမ်�

�ှလံးုရပ်ေရာဂါ



ပုံမှန်
၁၅၀ mg/dL သိ�  ထက် 

နည်းသည် 

အလယ်အလတ်
၁၅၁-၁၉၉ mg/dL

ြမင့်သည်
၂၀၀- ၄၉၉ mg/dL

အရမ်းြမင့်
၅၀၀ mg/dL သိ�  ထက်ပုိ 

များသည်

အဆီ (အစားအဆီ)အဆီ (အစားအဆီ) Triglycerides ကုိ lipid panel ဟေုခ�ေသာ ကုိလက်စထေရာစမ်းသပ်မ�တစ်ခုတင်ွ 

တိင်ုးတာမ�ယူနစ်တစ်ခု (mg/dL) ြဖင့် ကိနး်ဂဏနး်တစ်ခုလံးုအြဖစ် ြပထားသည်။(အစာမစားဘဲ ၈-၁၀ နာရီ 
�ကာ�ပီးေနာက်)

60 or less ၆၁-၈၀

၉၀ သိ�မဟုတ် ထိ�ထက်
နညး်သည။်

 

နမ့်ိသည။်
၁၂၁-၁၂၉
ြမင့်မားသည။်

၁၂၀ �ှင့် အထက်

၁၈၀ �ှင့်အထက်

အေရးေပ� 
အေြခအေန

၆၁-၈၀

၉၁-၁၂၀
ပုံမှန်

၈၀-၈၉
၁၃၀-၁၃၉

ြမင့်သည။်
အဆင့် ၁ ေသွးေပါင်ချနိ ်ြမင့်ြခင်း။

၉၀ �ှင့် အထက်
၁၄၀ �ှင့် အထက်

ြမင့်သည။်
အဆင့် ၂ ေသွးေပါင်ချနိ ်ြမင့်ြခင်း။

ေသွးေပါင်ချနိ်ေသွးေပါင်ချနိ် သင့်ေသွးေပါင်ချနိကုိ် အေပ�ဆုံးနပံါတ်တစ်ခုအြဖစ် "ေကျာ်" �ပီး ေအာက်ေြခနပံါတ်တစ်ခုလံးုကုိ ဖတ်��သည်။ 
ဥပမာ "၁၁၀ ေကျာ် ၇၀" ။ အေပ�ဆုံးနပံါတ်ကုိ အေပ�ေသွးေပါင် (systolic blood pressure) ဟေုခ�သည်။ 
ေအာက်ဆုံးနပံါတ်ကုိ ေအာက်ေသွးေပါင် (diastolic blood pressure) ဟေုခ�သည်။(အနားယူ�ပီးေနာက်)

ပုံမှန်
စုစုေပါင်း ၂၀၀ mg/dL သိ�  ထက်နည်းသည်
LDL: ၁၀၀ mg/dL သိ�  ထက်နည်းသည်
HDL: ၆၀ mg/dL သိ�  ထက်များသည်

အလယ်အလတ်
စုစုေပါင်း ၂၀၁-၂၃၉ mg/dL
LDL: ၁၀၁-၁၅၉ mg/dL
HDL: ၄၁- ၅၉ mg/dL

�ှလုံးေရာဂါြဖစ်�ုိင်ေချ�ိှသည။်
စုစုေပါင်း၂၄၀ mg/dL သိ�  ထက်များသည်
LDL: ၁၆၀ mg/dL သိ�  ထက်များသည်
HDL: ၄၀ mg/dL or ထက်နည်းသည်

ကုိလက်စထေရာကုိလက်စထေရာ
ကုိလက်စထေရာကုိ တိင်ုးတာမ�ယူနစ် (mg/dL) ြဖင့် ဂဏနး်သုံးလံးုအြဖစ် ြပထားသည်။ 
"ေကာင်းေသာကုိလတ်စထေရာ HDL" �ှင့် "မေကာင်း ေသာကုိလတ်စထေရာ LDL" သည် (အဆီစာရင်း) 
lipid panel ဟေုခ�ေသာ ကုိလက်စထေရာစမ်းသပ်မ�တစ်ခုတင်ွ ကဲွြပားေသာ ကုိလက်စထေရာ အမျ�ိး 
အစား �ှစ်မျ�ိးြဖစ်သည်။

(၈-၁၀ နာရီ အစာမစား�ပီးေနာက်) 

 
သင်၏နပံါတ်များကုိနားလညြ်ခင်း။သင်၏နပံါတ်များကုိနားလညြ်ခင်း။

မှတ်ချက် - အချ�ိေသာရင်းြမစ်များသည် အမျ�ိးသားများ�ှင့် အမျ�ိးသမီးများအတက်ွ ကုိလက်စထေရာအဆင့်ကုိ သီးြခားေဖာ်ြပပါမည်။ ဤ 

ြခားနားချက်သည် သင့်ခ��ာကုိယ်တင်ွေတ��ိှရေသာ အီစထ�ုိဂျင်ေဟာ်မုနး်အဆင့်�ှင့် ဆက်စပ်ေနေ�ကာင်း နားလည်ရန ်အေရး�ကီးပါသည်။ 
က��်ပ်ုတိ�တစ်ဦးစီသည် ထူးြခား�ပီး က��်ပ်ုတိ�၏ အီစထ�ုိဂျင်အဆင့်သည် က��်ပ်ုတိ�၏ လိင်�ှင့် မသက်ဆုိင်ပါ။ ကုိယ်ဝနေ်ဆာင်ချနိ၊် ေသွးဆုံး 
ချနိ၊် ေဆးဝါး�ှင့် အြခားအရာများေ�ကာင့် သင်၏ အီစထ�ုိဂျင်အဆင့်ကုိ ထိခုိက်�ိင်ုသည်။ မိသားစုရာဇဝင်�ှင့် လေူနမ�ပုံစံသည်လည်း သင့် 
လက်စထေရာတင်ွ ပါဝင်ပါသည်။ သင့်အတက်ွ သင့်ေလျာ်ေသာ အတိင်ုးအတာကုိ �ှာေဖွရန ်သင့်ဆရာဝန�ှ်င့် ေဆွးေ�းွပါ။

နမ့်ိသည။်
၇၀ mg/dL သိ�  ထက်နည်း 

ပုံမှန်
၇၁-၉၉ mg/dL

ဆီးချ�ိြဖစ်ရန ်
အလားအလာများသည်
၁၀၀-၁၂၅ mg/dL

ဆီးချ�ိေရာဂါ
၁၂၆ mg/dL သိ�  ပုိ 
များသည်

ေအတစ်စီ: ၅.၇၈% - ၆.၄% ေအ၁စီ ၆.၅% သိ�  ပုိများသည်ေအတစ်စီ: ၅.၇%  သိ�
ထက်နည်းသည်

ေသွးတင်ွးသ�ကားဓာတ်ကုိ ဂဏနး်တစ်ခုလံးုအြဖစ် ြပထားသည်။ A1c ကုိ 

ရာခုိင်�ှ�နး်အြဖစ် ြပထားသည်။ A1c သည် သင်၏ပျမ်းမ�ေသွးတင်ွးသ�ကား 
ဓာတ်သည် ၃ လေကျာ်�ိှသည်။ ဤတင်ွြပထားေသာနပံါတ်များသည် 

ဆီးချ�ိေရာဂါအတက်ွ ေရာဂါလက�ဏာမြပေသာသူများအတက်ွြဖစ်သည်။

ေသွးသ�ကားဓာတ် �ှင့် ေအ၁စီ (A1C)ေသွးသ�ကားဓာတ် �ှင့် ေအ၁စီ (A1C)
(အစာမစားဘဲ ၈-၁၀ နာရီ�ကာ�ပီးေနာက် ေသွးတွင်းသ�ကား 
ဓာတ်ကုိ စမ်းသပ်ပါ။ A1C အတွက်၊ ပုံမှနစ်ား�ုိင်သည)်

ဤသတင်းလ�ာပါအချက်အလက်များကုိ ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�ေပးသူထံမှ တုိက်�ုိက်ေဆးဘက်ဆုိင်ရာအ�ကံဉာဏ် 
အတွက် အစားထုိးအြဖစ် မညသ်ည့အ်ခါမ� အသုံးမြပ�သင့်ပါ။
ပုိမုိေလ့လာ�ုိင်ရန။် ေသွးေပါင်ချနိ ်III ကုိလက်စထေရာ III အဆီ (အစားအဆီ) III ေသွးသ�ကားဓာတ် III

https://www.cdc.gov/bloodpressure/about.htm
http://www.erie.gov/health-equity
https://www.cdc.gov/bloodpressure/about.htm
https://www.cdc.gov/cholesterol/about.htm
https://www.cdc.gov/cholesterol/about.htm
https://www.cdc.gov/bloodpressure/about.htm
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/in-depth/triglycerides/art-20048186
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/high-blood-cholesterol/in-depth/triglycerides/art-20048186
https://www.cdc.gov/bloodpressure/about.htm
https://www.cdc.gov/diabetes/managing/manage-blood-sugar.html
https://www.cdc.gov/diabetes/managing/manage-blood-sugar.html
https://www.cdc.gov/bloodpressure/about.htm


Get started today at erie.gov/eriegrownpassport.Payment types accepted 
Business nameOFFICE OF HEALTH EQUITY

w w w . e r i e . g o v / h e a l t h - e q u i t y

အီရီးခ�ုိင်ကျနး်မာေရးတနး်တညီူမ�မ��ုံးခနး် ၏ ေမ�ာ်မှနး်ချက်မှာ အီရီးေကာင်တီ�ိှ လတိူင်ုးအတက်ွ
အြမင့်ဆုံးေသာ ကျနး်မာေရး�ှင့် ကျနး်မာေရးကုိ ရ�ိှရနြ်ဖစ်သည်။ ကျနး်မာေရးညီမ�မ��ုံးသည်အီရီး
ေကာင်တီကျနး်မာေရးဌာနအတင်ွးတင်ွတည်�ိှသည်။

www.erie.gov/health-equityေလ့လာပါ။ 
HealthEquity@erie.gov ထံအီးေမးလ်ပိ� ပါ

ပုိမုိေလ့လာ�ုိင်ရန။်

ဤသည်မှာထုတ်ေဝမ�တစ်ခုြဖစ်သည်။

အီရီးခ�ုိင်ကျနး်မာေရးတနး်တူညမီ�မ��ုံးခနး်
ဤထုတ်ေဝမ� ကုိက��ု်ပ်တိ�၏အင်တာနက်ဝဘ်ဆုိက်တွင်ဘာသာစကား၅မျ�ိးြဖင့်ရ�ိှ�ုိင်သည်။

ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�ေပးသူအများအြပား 

တင်ွ သင်ဝင်ေရာက်�ပီး သင့်ကျနး်မာေရး 

အချက်အလက်ကုိ သီးသန ့�်�ကည့်���ရန ်အေကာင့် 

တစ်ခုဖနတီ်း�ိင်ုသည့် "ေပ�တယ်" ဝဘ်ဆုိဒ်တစ်ခု�ိှ 

သည်။ သင်၏ေနာက်တစ်�ကိမ်ချနိး်ဆုိမ�မတိင်ုမီ 

သင်၏စစ်ေဆးမ�ရလဒ်များကုိ သင်�ှာေဖွ�ိင်ု�ပီး 

အေရး�ကီးေသာေမးခွနး်များေမးရန ်အသင့်ြပင် 

ထားပါ။ ေပ�တယ်ဝင်ေရာက်ခွင့်အေ�ကာင်း သင့် 

ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�ေပးသူကုိ ေမးပါ။ 

သင်၏ portal ဝဘ်ဆုိက်ကုိ မည်သိ�အသုံးြပ�ရ 

မည်ကုိ မေသချာပါက အကူအညီေတာင်းပါ။

လူနာေပ�တယ်အတွက် 
စာရင်းသွင်းပါ။

ကျနး်မာေရးအာမခံ အကျ�ိးခံစားခွင့်များ 

အေ�ကာင်း သင့်အလပ်ု�ှင်ကုိ ေမးပါ။

အီရီးေကာင်တီလမူူဖူလံအုေထာက်အပ့ံဌာန 

(၇၁၆) ၈၅၈-၈၀၀၀ သိ�  ဖုနး်ေခ�ဆုိပါ။

mybenefits.ny.gov သိ�လည်ပါတ်ပါ 

ကျနး်မာေရးအာမခံ

ကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�စင်တာများ
တတ်�ိင်ုေသာ အေြခခံေစာင့်ေ�ှာက်မ�၊ 
အြပ�အမူဆုိင်ရာ ကျနး်မာေရး�ှင့် သွား�ှင့် 
ခံတင်ွးကျနး်မာေရးေစာင့်ေ�ှာက်မ�ကုိ သင့်အနးီ 
နား�ိှ စင်တာတင်ွ �ှာေဖွပါ- 
snapcapwny.org/#safety

 

သင်၏ကျနး်မာေရးကုိစီမံခန ့�်ခဲွသင်၏ကျနး်မာေရးကုိစီမံခန ့�်ခဲွ
 

ဘာစားလဲ အေရး�ကီးတယ်။

သင့်နပံါတ်များကုိ ေြခရာခံြခင်းသည် သင့်ကျနး်မာေရးကုိ စီမံခန ့�်ခွဲြခင်း၏ အစိတ်အပုိင်းတစ်ခုမ�သာြဖစ်သည်။ လေူနမ�ပုံစံကလည်း သင့်ကျနး်မာေရး 
အတက်ွ အေရး�ကီးေသာအခနး်က�မှ ပါဝင်ပါသည်။ ဒါေတကွေတာ ့ကျနး်မာေရးေကာင်းေအာင် ထိနး်သိမ်း�ိင်ုတဲ ့နည်းလမ်းအချ�ိပါ။

 
 

သင့်ကျနး်မာေရးအေ�ကာင်း ပုိမုိသိ�ိှလိပုါက ဆရာဝနထံ် ေမးြမနး်ပါ သိ� မဟတ်ု ေနာက်ထပ် 

စစ်ေဆးမ�များအတက်ွ ေသွးဓာတ်ဓာတ်ခဲွခနး်သိ�  သွားေရာက်ပါ။ သင့်ဆရာဝနသ်ည် သင်သတိြပ� 
မိေသာ လက�ဏာများ�ှင့် လက�ဏာများေပ�မူတည်၍ စမ်းသပ်မ�များ ြပ�လပ်ု�ိင်ုသည်။ ေဟာ်မုနး် 
ပမာဏ၊ ဗီတာမင်�ှင့် အာဟာရဓာတ်များ၊ ေရာဂါပုိးဝင်ြခင်း �ှင့် အြခားအရာများအတက်ွ 

စမ်းသပ်�ိင်ုသည်။ သင့်ခ��ာကုိယ်ကုိ အသိဆုံးမိ�  တစ်ခုခုမှားေနတယ်လိ�ထင်ရင် သင့်ဆရာဝနကုိ် 

ေြပာြပပါ။ အကျ�ံးဝင်သည်�ှင့် ကုနက်ျစရိတ်များ မည်မ��ိှ�ိင်ုသည်ကုိ ေလလ့ာရန ်သင့် 
အာမခံေပးသူ�ှင့် စစ်ေဆးပါ။

ေနာက်ထပ်ေမးပါ။

ဆားဓါတ် (ဆုိဒီယမ်) အလနွအ်က�စံားသုံးြခင်းသည် ေသွးဖိအားကုိ တိးုေစသည်။ ဆုိဒီယမ်က 

စားပဲွတင်ဆားထက် ပုိပါတယ်။ က��်ပ်ုတိ�စားသုံးေသာ ဆုိဒီယမ်၏ ၇၅% အထိကုိ ခရမ်းချ�်သီး 
ေဆာစ့်၊ ဟင်းချ�ိ၊ ဟင်းခတ်အေမ�းအ�ကိ�င်များ၊ စည်သွတ်ဘူးများ�ှင့် ြပင်ဆင်ထားေသာ 
ေရာစပ်ထားေသာ အစားအစာများတင်ွ ဝှက်ထားသည်။ အာဟာရ�ှင့် အစားအေသာက်တံဆိပ် 

များအေ�ကာင်း ပုိမုိေလလ့ာပါ- www.myplate.gov တင်ွ ဤေနရာတင်ွ ေလလ့ာပါ။

စိတ်ဖိစီးမ�ေတွကုိ ဘယ်လုိ ကုိင်တွယ်ေြဖ�ှင်းမလဲ။
စိတ်ဖိစီးမ�က ေသွးဖိအားအေပ� တိက်ု�ုိက်သက်ေရာက်မ��ိှပါတယ်။ လအူေတာ်များများသည် 
ေဆးလိပ်၊ အရက် သိ� မဟတ်ု မူးယစ်ေဆးဝါးသုံးစဲွမ�ြဖင့် စိတ်ဖိစီးမ�ကုိ ကုိင်တယ်ွေြဖ�ှင်း�ကသည်။ 
ဤအရာများသည် ြပင်းထနေ်သာ ကျနး်မာေရးြပဿနာများကုိ ြဖစ်ေစ�ိင်ုသည်။ ကျနး်မာေသာ 
နည်းလမ်းြဖင့် ရင်ဆုိင်ရန ်သင်လိအုပ်ေသာအချနိကုိ် ထုိက်တနပ်ါသည်။

အဓိက ေစာင့်ေ�ှာက်မ�က အေရး�ကီးတယ်။
သင့်ကျနး်မာေရးကုိ စီမံခန ့�်ခွဲရန ်အေကာင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုမှာ မူလြပ�စုေစာင့်ေ�ှာက် 

ေရးဆရာဝနထံ် ပုံမှနသွ်ားေရာက်ြပသြခင်းြဖစ်သည်။ သင့်ဆရာဝနသ်ည် သင့်အား အ�ကံဉာဏ်ေပး 
�ိင်ု�ပီး သင့်ကျနး်မာေရးေကာင်းမွနေ်နေစရနအ်တက်ွ ေဆးဝါးများကုိ ��နး်ေပး�ိင်ုပါသည်။

စိတ်ဖိစီးမ�ကုိ ကုိင်တွယ်ေြဖ�ှင်းရာမှာ အကူအညရီယူပါ။

အီရီးေကာင်တီ ေ�းွေထွးေသာဖုနး်လိင်ုး ဖုနး်ဆက်ပါ။ (716) 284-2941
စာပိ� ပါ (716) 392-2221

အီရီးေကာင်တီ ၂၄ နာရီ မူးရစ်ေဆးစဲွလမ်းြခင်း အေရးပ�ဖုနး် (716) 831-7007

အကျပ်အတည်းဝနေ်ဆာင်မ�များ (716) 834-3131

အွနလုိ်င်းတွင် ေနာက်ထပ်အွနလုိ်င်းတွင် ေနာက်ထပ်  
အချက်အလက်များအချက်အလက်များ

http://www.erie.gov/health-equity
http://www.erie.gov/health-equity
http://www.erie.gov/health-equity
http://snapcapwny.org/#safety
http://mybenefits.ny.gov/
http://www.myplate.gov/
http://erie.gov/health-equity

