မကူးစက်ိုင်ေသာေရာဂါများ စစ်ေဆးမှင့် ကုသမဆိုင်ရာ လက်ေတွေလ့ကျင့်ခန်းများ (Diabetes)
၁။

အသက် (၄၃) ှစ် အရ�ယ်ရှိ အမျးသားတစ်
ိ
ဦးသည် ဆီးချေသွ
ိ
းချ ိ စစ်ေဆးချင်ေသာေကာင့်

ေဆးခန်းလာြပပါသည်။
ထိုအမျးသားသည်
ိ
(၁) ဆီးချေသွ
ိ
းချေဆးခန်
ိ
းတွင် စစ်ေဆးမများ ခံယသ
ူ င့်ပါသလား။
(၂) ဆီးချေသွ
ိ
းချေဆးခန်
ိ
းတွင် စစ်ေဆးမခံယူသင့်ေသာ သူများကို ေဖာ်ြပပါ။
(၃) ပထမအကိမ်ေဆးခန်းသို လာေရာက်ြခင်းအတွက် လုပ်ေဆာင်ရမည့် အဆင့်များကို ေဖာ်ြပပါ။

၂။

အသက်

(၅၂)

အရ�ယ်ရှိ

အမျးသမီ
ိ
းတစ်ဦးသည်

ေဆးခန်း၌

ပထမဆုံးအကိမ်

ဆီးချေသွ
ိ
းချတိ
ိ ုင်းတာ ရာတွင် ေသွးတွင်းအချဓာတ်
ိ
RBS 220 mg/dl ရှိေသာ်လည်း သူမတွင်
ဆီးချေသွ
ိ
းချလက
ိ
ဏာများ မရှိပါ။
ထိုအမျးသမီ
ိ
းအား (၁) ဆီးချေသွ
ိ
းချေရာဂါရှ
ိ
ိသည်ဟု သတ်မှတ်ိုင်ပါသလား။
(၂) မည်သိုေဆာင်ရ�က်ေပးသင့်ပါသနည်း။

၃။

အသက် (၄၉) ှစ် အရ�ယ်ရှိ အဝလွန်ေသာအမျးသားတစ်
ိ
ဦးသည် ဆီးမကာခဏသွားြခင်း၊

ေရငတ်ြခင်း၊

ကိုယ်အေလးချန်ိ ကျြခင်းများ

ခံစားေနရေသာေကာင့်

ေဆးခန်းသိုလာ၍

စစ်ေဆးမခံယူရာတွင် ေသွးတွင်းအချဓာတ်
ိ
RBS 250 mg/dl ရှိေနသည်ကို ေတွရှိရပါသည်။
ထိုအမျးသားများအား
ိ
(၁) ဆီးချေသွ
ိ
းချေရာဂါရှ
ိ
ိသည်ဟု သတ်မှတ်ိုင်ပါသလား။
(၂) မည်သိုေဆာင်ရ�က်ေပးသင့်ပါသနည်း။

၄။

အသက် (၄၈) ှစ် အရ�ယ်ရှိ အမျးသမီ
ိ
းတစ်ဦးသည် ဆီးချေသွ
ိ
းချြဖစ်
ိ ေနေကာင်း သိသိြခင်း

ေဆးခန်းသိုလာ၍ ေသွးေဖာက်ကည့်ရာတွင် ေသွးတွင်းအချဓာတ်
ိ
RBS 300 mg/dl ရှိေနပါသည်။
ထိုအမျးသမီ
ိ
းအား (၁) မည်ကဲ့သို ကုသေပးသင့်သနည်း။
(၂) ေသွးတွင်းအချဓာတ်
ိ
အား တစ်ပါတ်အတွင်း အကိမ်မည်မေဖာက်၍ ြပန်လည်စစ်ေဆးသင့်သနည်း။

၅။

အသက်

(၅၂)

အရ�ယ်ရှိအမျးသားတစ်
ိ
ဦးသည်

အသက်ြမန်၍

အေမာေဖာက်ကာ

ေရဓါတ်ခမ်းေြခာက်ေသာ လကဏာများှင့် ေဆးခန်းသိုေရာက်လာပါသည်။
၎င်း၏ေသွးတွင်းအချဓါတ်
ိ
မှာ RBS 320 mg/dl ရှိပါသည်။
ထိုလူနာ၏ေရာဂါမှာ(၁) မည်သည့်ေရာဂါြဖစ်ိုင်ေချရှိသည်ကို ေဖာ်ြပပါ။
(၂) မည်ကဲ့သို ဆက်လက်လုပ်ေဆာင်သင့်သနည်း။

၆။ ဆီးချေသွ
ိ
းချေဝဒနာ
ိ
(၁၅) ှစ်ခန်�ခံစားေနရေသာ အသက် (၆၅)ှစ်အရ�ယ် အမျးသမီ
ိ
းတစ်ဦးသည်
သူမ၏ ဘယ်ဘက်ေြခဖဝါးတွင် အနာြဖစ်ေန၍ ေဆးခန်းသိုလာြပရာ ေသွးတွင်းအချဓါတ်
ိ
မှာလည်း FBS
150 mg/dl ရှိရာ အဆိပ
ု ါအမျးသမီ
ိ
းအား(၁) မည်ကဲ့သိုေဆာင်ရ�က်ေပးသင့်သနည်း?

၇။ အသက်(၇၀)အရ�ယ်ရှိ အမျးသားတစ်
ိ
ဦးသည် ဆီးချေသွ
ိ
းချှ
ိ င့်ေသွးတိုးေရာဂါြဖစ်ပွားေနသည်မှာ
(၁၀)ှစ်ခန်�ရှိပီးAmlodipine 10mg (OD), Metformin 500mg (BD) and Gliclazide 80mg (BD)
ေဆးများအား ပုံမှန်ေသာက်သုံးလျက်ရှိရာ ယခုမနက်တွင် ခာကိုယ်ဘယ်ဘက်တစ်ြခမ်း နာရီဝက်ခန်�
ကာေအာင် အေကာများ အားနည်းသွားသြဖင့် ေဆးခန်းသိုေရာက်လာရာ အဆိုပါလူနာအား(၁) မည်ကဲ့သိုေဆာင်ရ�က်ေပးသင့်သနည်း?

၈။

အသက်

(၇၀)ှစ်အရ�ယ်ရှိ

အမျးသားတစ်
ိ
ဦးသည်

ဆီးချေသွ
ိ
းချှ
ိ င့်

ေသွးတိုးေရာဂါ

ြဖစ်ပွားေနသည်မှာ (၁၀)ှစ်ခန်�ရှိပီး Amlodipine 10mg (OD)/ Enalapril 10mg BD, Metformin
1000mg (BD) and Gliclazide 160mg (BD) ေဆးများအား ပုံမှန်ေသာက်သုံးလျက်ရှိေသာ်လည်း
ေသွးေပါင်ချန်ိ မှာ ၁၆၀/၉၀ mmHg ှင့် ေသွးတွင်းအချဓါတ်
ိ
မှာ ၂၅၀ mg/dl ရှိရာ အဆိုပါလူနာအား(၁) မည်ကဲ့သိုေဆာင်ရ�က်ေပးသင့်သနည်း?

၉။

အသက်(၅၅)ှစ်အရ�ယ်ရှိ

အမျးသားတစ်
ိ
ဦးသည်

ဆီးချေသွ
ိ
းချှ
ိ င့်ေသွးတိုးေရာဂါ

ြဖစ်ပွားေနသည်မှာ (၁၅)ှစ်ခန်�ရှိပီး Metformin 500mg (BD), Gliclazide 80mg (BD), Amlodipine
10mg (OD) and Enalapril 5 mg (OD) ေဆးများအား ပုံမှန်ေသာက်သုံးလျက်ရှိေသာ်လည်း ယခုအခါ
ဆီးနည်းသွားပီး မျက်ှာမှာေဖာလာေသာေကာင့် ေဆးခန်းသိုေရာက်လာရာ အဆိုပါလူနာအား(၁) မည်ကဲ့သိုေဆာင်ရ�က်ေပးသင့်သနည်း?
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၁။ (၁) စစ��ဆ�မ�မ��� ခ�ယ�သင��ပ�သည�။
(၂) စစ��ဆ�မ�ခ�ယ�သင���သ�သ�မ���မ��၁။
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�သ��တ����ရ�ဂ�ရ��သ�မ��� ၅။ ဆ��ခ����သ��ခ����ရ�ဂါ ရ��သ�မ��� ၆။ မ�မ�၏ မ�ခင� ဖခင�တစ�ဦ�ဦ�တ�င�
ဆ��ခ����သ��ခ�����င� ��လ���သ����က��ရ�ဂ�ရ��သ�မ���၊ �က��က�ကပ� �ရ�ဂ�ရ��သ�မ��� ပ�ဝင�ပ�သည�။

၂။ (၁) ဆ��ခ����သ��ခ����ရ�ဂ�ရ��သည�ဟ� မသတ�မ�တ���င�ပ�။
(၂) ဆ��ခ����သ��ခ��� �ရ�ဂ�လက�ဏ�မရ��ပ�က �န�က�တ�က�မ� �သ��တ�င��အခ���ဓ�တ��ပန�စစ�ရပ�မည�။
ဒ�တ�ယအ�က�မ� �ပန�စစ��သ�အခ� �သ��တ�င��အခ���ဓ�တ� RBS 200 mg/dl �က����နပ�က
ဆ��ခ����သ��ခ��� �ရ�ဂ�ရ��သည�ဟ� သတ�မ�တ���င�ပ�သည�။

၃။ (၁) ဆ��ခ����သ��ခ����ရ�ဂ�ရ��သည�ဟ�သတ�မ�တ���င�ပ�သည�။(ဆ��ခ����သ��ခ��� �ရ�ဂ�လက�ဏ�ရ��ပ�က
တစ��က�မ� တည��စစ��သ��လည�� RBS > 200 mg/dl �က����နပ�က ဆ��ခ����သ��ခ����ရ�ဂ�ရ��သည�ဟ�
သတ�မ�တ���င� ပ�သည�။)
(၂) �သ��တ�င��အခ���ဓ�တ� RBS < 250 mg/dl �အ�က��ရ�က��နပ�က �နထ��င�စ���သ�က�မ�
ပ��စ�အ�က��ပ��ခင��၊
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BD
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၄။ (၁) �သ��တ�င��အခ���ဓ�တ� RBS 250 to 350 mg/dl အတ�င��ရ���နပ�က ��စ�မ�����ပ�င���ဆ�
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(၂) �သ��တ�င��အခ���ဓ�တ�အ�� တစ�ပတ�အတ�င�� (၂- ၃) �က�မ�ခန� � �ပန�စစ�သင��ပ�သည�။
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၅။ (၁) Diabetes Ketoacidosis
(၂) Referral

၆။ (၁) Referral

၇။ (၁) Referral (Dx Stroke/TIA)

၈။ (၁) Referral
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၂
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>
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၉။ (၁) Referral (Dx Chronic Kidney Disease)
Metformin
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