မကူးစက်ိုင်ေသာေရာဂါများ စစ်ေဆးမှင့် ကုသမဆိုင်ရာ လက်ေတွေလ့ကျင့်ခန်းများ (CVD)

၁။ အသက် (၄၅) ှစ်အရ�ယ်ရှိ ေဆးလိပ်ေသာက်ေသာ အမျးသားတစ်
ိ
ဦးသည် လိုအပ်ေသာ
စစ်ေဆးမများ

ခံယူရန်

ေဆးခန်းသိုေရာက်လာရာ

ေသွးေပါင်ချန်ိ

၁၄၅/၈၀

mmHg

ရှိပီး

ေသွးတိုးှင့်ဆီးချ ိ ေရာဂါြဖစ်ခဲ့ဖူးေသာ ေရာဂါရာဇဝင်လည်းမရှိေပ။ အဆိပ
ု ါအမျးသားအားိ
(၁) ေသွးတိုးေရာဂါရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ိုင်ပါသလား?
(၂) မည်ကဲ့သိုေဆာင်ရ�က်ေပးသင့်သနည်း?

၂။ အသက် (၄၅) ှစ်အရ�ယ်ရှိ ေဆးလိပ်ေသာက်ေသာ အမျးသားတစ်
ိ
ဦးသည် လိုအပ်ေသာ
စစ်ေဆးမများ ခံယူရန် ေဆးခန်းသို ေရာက်လာရာ ပထမအကိမတ
် ိုင်းထားေသာ ေသွးေပါင်ချန်ိ မှာ
၁၄၅/၈၀ mmHg ရှိပီး ဒုတိယအကိမ်တိုင်းထားေသာေသွးေပါင်ချန်ိ မှာ ၁၅၀/၉၀ mmHg ရှိကာ
ေသွးတိုးှင့်ဆီးချေရာဂါြဖစ်
ိ
ခဲ့ဖူး ေသာ ေရာဂါရာဇဝင်လည်းမရှိေပ။ အဆိပ
ု ါအမျးသားအားိ
(၁) ေသွးတိုးေရာဂါရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ိုင်ပါသလား?
(၂) မည်ကဲ့သိုေဆာင်ရ�က်ေပးသင့်သနည်း?

၃။ အသက် (၆၀) ှစ်အရ�ယ်ရှိ အမျးသမီ
ိ
းတစ်ဦးသည် လိုအပ်ေသာ စစ်ေဆးမများ ခံယူရန်
ေဆးခန်းသို ေရာက်လာရာ ပထမအကိမ် တိုင်းထားေသာ ေသွးေပါင်ချန်ိ မှာ ၁၇၀/၁၀၀ mmHg ရှိပီး
ဒုတိယအကိမ် တိုင်းထားေသာ ေသွးေပါင်ချန်ိ မှာ ၁၆၀/၁၀၀ mmHg ရှိကာ ေသွးတိုးှင့်
ဆီးချေရာဂါ
ိ
ြဖစ်ခဲ့ဖူးေသာ ေရာဂါ ရာဇဝင်လည်း မရှိေပ။ အဆိုပါ အမျးသမီ
ိ
းအား(၁) ေသွးတိုးေရာဂါရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ိုင်ပါသလား
(၂) မည်ကဲ့သို ေဆာင်ရ�က်ေပးသင့်ပါသနည်း

၄။ အသက် (၅၅)ှစ် အရ�ယ်ရှိ အမျးသမီ
ိ
းတစ်ဦးသည် ေသွးတိုးေရာဂါခံစားေနရသည်မှာ (၅) ှစ်ခန�်
ရှိပီး Amlodipine 5 mg အားေန�စဉ် ပုံမှန် ေသာက်သုံးေနေသာ်လည်း ေသွးေပါင်ချန်ိ မှာ ၁၇၀/၁၀၀
mmHg ရှိေနရာ အဆိုပါ အမျးသမီ
ိ
းအား(၁) မည်ကဲ့သို ေဆာင်ရ�က်ေပးသင့်သနည်း

၅။ အသက် (၆၅) ှစ်အရ�ယ်ရှိ ေဆးလိပ်ေသာက်ေသာ အမျးသားတစ်
ိ
ဦးသည် ေသွးတိုးေရာဂါ
ြဖစ်ပွားေနသည်မှာ (၅) ှစ်ခန�်ရှိပီး Amlodipine 5 mg ှင့် Enalapril 5 mg အား ေန�စဉ်
ပုံမှန်ေသာက်သုံးလျက် ရှိေသာ်လည်း ယခုအခါ သာမန်ထက် ပိုမိုလပ်ရှားမိပါက ဘယ်ဘက်ရင်ဘတ်
စူးေအာင့်ေသာ ေဝဒနာ ခံစားေနရေသာေကာင့် ေဆးခန်းသို လာြပရာ ဆီးချ ိ ေသွးချေရာဂါ
ိ
မရှိေသာ်လည်း ေသွးေပါင်ချန်ိ မှာ ၁၅၀/၁၀၀ mmHg ရှိေနရာ အဆိုပါ လူနာအား
(၁) မည်ကဲ့သို ေဆာင်ရ�က်ေပးသင့်သနည်း

၆။ အသက် (၅၆) ှစ်အရ�ယ်ရှိ ေဆးလိပ်ေသာက်ေသာ အမျးသား
ိ
တစ်ဦးသည် ဆီးချေသွ
ိ
းချ ိ ေရာဂါ
ရှိပီး ေသွးေပါင်ချန်ိ မှာ ၁၅၄/၉၀ mmHg ရှိ ေသွးတွင်း Cholesterol level စစ်ထားြခင်း မရှိပါ။
အဆိုပါ လူနာအတွက်(၁) ၁၀ ှစ်အတွင်း ှလုံးှင့် ေသွးေကာေရာဂါြဖစ်ိုင်ေချအား WHO Cardiovascular disease risk
chart အသုံးြပပီး တွက်ချက်ပါ။

လက��တ� �လ�
� က�င���ခင�� အ��ဖမ���
၁။ (၁) �သ��တ����ရ�ဂ�ရ��သည�ဟ� မသတ�မ�တ���င�ပ�။ ၅မ�နစ�ခန� �န���ပ���ပန�တ�င��ရပ�မည�။
၂ ပတ�မ� ၄ ပတ�ခန� �အ�က�တ�င� လ�န�အ��ခ��န��၍ �သ���ပ�င��ပန�တ�င��ရပ�မည�။
(၂)

ပထမဆ���အ�က�မ�တ�င��၍

�သ���ပ�င�က��ဆ��ပ�ရန�မလ���သ�ပ�။

BP

145/90

ဒ�တ�ယအ�က�မ�တ�င��၍

BP

mmHgရပါက
140/90

mmHg

��င�အထက�ရ�ပ�က �သ���ပ�င�က��ဆ� စတင��ပ����င�ပ�သည�။

၂။ (၁) �သ��တ����ရ�ဂ�ရ��သည�ဟ� သတ�မ�တ���င�ပ�သည�။
(၂) Amlodipine 5 mg OD(ည�နပ��င��) စတင��ပ�ရပ�မည�။

၃။ (၁) ေသွးတိုးေရာဂါ ရှိသည်ဟု သတ်မှတ်ိုင်ပါသည်။
(၂) Amlodipine 5 mg တစ်ကိမ် (ညေနပိုင်း) စတင်ေပးရပါမည်။ ၂ပတ်/၁လ အကာတွင်
ေသွးေပါင်ြပန်ချန်ိ ပီး ၁၄၀/၉၀ mmHg အထက် ရှိေနေသးလင် Amlodipine 5 mg ှစ်ကိမ်
(မနက်ှင့်ညေန) သိုမဟုတ် Amlodipine 10 mg (ညေန) တစ်ကိမ် တိုးေပးရပါမည်။

၄။ (၁)Amlodipine 10 mg တစ်ကိမ်သို တိုးေပးပီး ၂ပတ်/၁လ အကာတွင်
ေသွးေပါင်ြပန်ချန်ိ ရပါမည်။ ေသွးေပါင်ချန်ိ ၁၄၀/၉၀ mmHg အထက် ရှိေနေသးပါကRemipril 5 mg
သိုမဟုတ် Enalapril 5 mg သိုမဟုတ် Losartan 25 mg (ညေန) ထပ်ေပါင်းေပးရပါမည်။

၅။ (၁) Amlodipine 10 mg တစ်ကိမ်သို တိုးေပးပီး ၁၀ ှစ်အတွင်း ှလုံးှင့် ေသွးေကာေရာဂါ
ြဖစ်ိုင်ေချအား WHO Cardiovascular Disease Risk Chart အသုံးြပပီး တွက်ချက်ပါ။ CVD risk >
10% ေကျာ်ေနပါက Atorvastatin and Aspirin ေပးိုင်ပါသည်။ ထိုေနာက် ECG
ှလုံးစစ်ေဆးမများ ြပလုပ်ိုင်ရန် တိုက်နယ်ဆရာဝန်ထံ လူနာအား လဲေြပာင်းပိုရပါမည်။

၆။ Risk = 21%

စေသာ

