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ການຄວບຄມຸພະຍາດເບົາຫວານ: ການກວດ 

A1c (ນ ້າຕານສະສົມໃນເລືອດ) ຢ ູ່ເຮືອນ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ຊຸດອຸປະກອນຂອງທ່ານລວມມີອປຸະກອນການກວດ A1c (ນ ້າຕານສະ

ສົມໃນເລືອດ) ໜ ່ງຊຸດເພື່ອວັດແທກລະດັບນ ້າຕານໃນເລືອດ (ນ ້າຕານ

ໃນເລືອດ) ຢ ່ເຮືອນ. 

 
ເປັນຫຍັງຕ້ອງຕິດຕາມນ ້າຕານໃນເລືອດຂອງຂ້ອຍ? 

ບັນຫາສຂຸະພາບຫຼາຍໆຢູ່າງເກດີຂ ນ້ເມືູ່ອມີລະດັບນ ້າຕານໃນເລືອດສ ງເກນີ

ໄປ. ເພືູ່ອໃຫ້ຢ ູ່ໃນການຄວບຄມຸ, ຄົນທີູ່ເປນັພະຍາດເບົາຫວານມັກຖກືຂ ໃຫ້

ກວດນ ້າຕານໃນເລອືດກູ່ອນ ແລະ ຫຼັງການກນິອາຫານແຕູ່ລະຄາບ. ພວກ

ເຂົາຍັງຕອ້ງໄປກວດຢ ູ່ທີູ່ຫ້ອງການທູ່ານໝ ຂອງພວກເຂົາເພືູ່ອກວດລະດັບ

ນ ້າຕານຕະຫອຼດເວລາ. ການກວດຢ ູ່ໃນຊດຸອຸປະກອນຂອງທູ່ານແມູ່ນຄກືັນ

ກັບການກວດຢ ູ່ໃນຫອ້ງການທູ່ານໝ . ມັນເອີ້ນວູ່າການກວດ A1c (ນ ້າຕານ

ສະສົມໃນເລອືດ) ມນັບອກທູ່ານວູ່າໃນໄລຍະ 2-3 ເດອືນທີູ່ຜູ່ານມາ (90 

ວັນ) ທູ່ານຄວບຄຸມລະດັບນ ້າຕານໃນເລືອດໄດ້ດປີານໃດ. ມັນເບິູ່ງທີູ່ນ ້າ

ຕານໃນຈຸລັງທີູ່ບນັຈຸອົກຊີເຈນ ແລະ ຮີໂມໂກລບນິ. ມັນຊູ່ວຍໃຫ້ທູ່ານຮ ວູ້່າ

ແຜນການປິູ່ນປວົພະຍາດເບົາຫວານຂອງທູ່ານໄດ້ຜນົ ຫຼ ືບ ູ່. 

 

ການກວດໃຊ້ເວລາພຽງແຕູ່ສອງສາມນາທີເທົູ່ານັນ້ ແລະ ງູ່າຍດາຍຫຼາຍ. 

ທູ່ານຈະໄດ້ເຫັນຜົນກວດໃນຈ ຂອງອປຸະກອນ A1c ສີດ າຂະໜາດນອ້ຍ. ຕົວ

ເລກທີູ່ສ ງໝາຍຄວາມວູ່າລະດບັນ ້າຕານໃນເລອືດຂອງທູ່ານສ ງຂ ້ນ. ຜ ້ເບິູ່ງ

ແຍງດ ແລ ແລະ ທີມເບິູ່ງແຍງດ ແລຂອງທູ່ານຈະປ ກສາກບັທູ່ານກູ່ຽວກບັຕົວ

ເລກທີູ່ຕ້ອງການ. ພວກເຂົາຈະສອນທູ່ານກູ່ຽວກັບວິທີຫຼຸດລະດບັ A1c (ນ ້າ

ຕານສະສົມໃນເລອືດ) ຂອງທູ່ານ. ພວກເຂົາຈະຊູ່ວຍທູ່ານເພືູ່ອຕັ້ງເປົ້າໝາຍ

ເຊັູ່ນ: ຫຼຸດຈ ານວນ A1c (ນ ້າຕານສະສົມໃນເລືອດ) ຂອງທູ່ານໃຫຕ້ ູ່າກວູ່າ 

7%. 

ລາຍການຊຸດອຸປະກອນເບິ່ງແຍດ ແລຄົນເຈັບ 

ຊຸດອຸປະກອນຂອງທູ່ານລວມມີອຸປະກອນກວດ 

A1CNow® ດ້ວຍຕົນເອງໜ ູ່ງ (1) ຊຸດ. ມັນມີວດັອຸປະ

ກອນພຽງສ າລັບການກວດສີູ່ (4) ຄັ້ງທີູ່ຕອ້ງເຮັດໃນຫຼາຍໆ

ເດືອນ. ການກວດອນັໜ ູ່ງຄວນໃຊ້ 

ພຽງຄັ້ງດຽວ. ທູ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮ ກູ້່ຽວກບັວິທີປະຕບິັດ

ການກວດ. ໂດຍປກົກະຕິແລ້ວ, ທູ່ານຈະປະຕບິດັການກາ

ນກວດໃນລະຫວູ່າງໜ ູ່ງໃນການພົບປະທາງວດິໂີອປະຈ າ

ເດືອນກບັທີມເບິູ່ງແຍງດ ແລສຂຸະພາບຂອງທູ່ານ. ທູ່ານ

ອາດຈະຕ້ອງປະຕບິດັການກວດນີ້ທຸກໆສາມເດືອນ. 

ກູ່ອງກວດດ້ວຍຕົນເອງ A1CNow® ຂອງທູ່ານປະກອບມີ: 

 

 ເອກະສານຄ າແນະນ າ 

 ເຄືູ່ອງກວດ ຫຼ ືເຄືູ່ອງວເິຄາະ: ອປຸະກອນສີດ າຂະ

ໜາດນ້ອຍທີູ່ທູ່ານວາງຕວົຢູ່າງເລືອດ. ສິູ່ງນີ້ຈະຖກືໃຊ້

ສີູ່ (4) ຄັ້ງ –ຫູ່າງກັນປະມານ 3 ເດືອນ. 

 ຖົງເຄືູ່ອງສັູ່ນ (4) ອນັ. ແຕູ່ລະອັນມີເຄືູ່ອງສັູ່ນ, ກູ່ອງ

ເກັບເລືອດ ແລະ ມດີເພືູ່ອແທງຜິວໜງັຂອງທູ່ານ. 

 ຖົງໃສູ່ກູ່ອງກວດສີູ່ (4) ອັນ. 

 ອຸປະກອນການເຈາະເລອືດ (ຖາ້ຈ າເປັນ): ໄມ້ສ າ

ລີມີເຫ້ົຼາ, ຜ້າຂາວ, ມີດເສີມ ແລະ ຜ້າພນັບາດ

ແຜທີູ່ຂ້າເຊືອ້ແລ້ວ. 

 

ກູ່ອງນີຄ້ວນຮກັສາໄວທີູ້່ອຸນຫະພ ມຫ້ອງ (64-77ᴼF). ມັນຄວນ

ຖືກເກັບຮກັໄວໃ້ຫຫູ້່າງຈາກແສງແດດໂດຍກົງ. ຖ້າຫາກທູ່ານບ ູ່

ສາມາດຊອກບູ່ອນທີູ່ສາມາດຫູ່າງຈາກຕາເວັນໄດ້, ທູ່ານອາດ

ຈະເອົາກູ່ອງໄປແຊູ່ເຢນັ. ຖ້າຫາກທູ່ານແຊູ່ເຢັນ, ກະລນຸາເອົາ

ເຄືູ່ອງວິເຄາະອອກ (ອຸປະກອນໃຊ້ອູ່ານສດີ າຂະໜາດນອ້ຍ), 

ຖົງເຄືູ່ອງສັູ່ນ 1 ອັນ ແລະ ແທູ່ງກວດ 1 ອັນຢູ່າງໜ້ອຍໜ ູ່ງຊົູ່ວ

ໂມງກູ່ອນການກວດ. ວັດສະດກຸານກວດຕອ້ງຢ ູ່ອນຸຫະພ ມຫ້ອງ

ເມືູ່ອທູ່ານປະຕບິັດການກວດ. 
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ການຄວບຄມຸພະຍາດເບົາຫວານ: ການກວດ 

A1c (ນ ້າຕານສະສົມໃນເລືອດ) ຢ ູ່ເຮືອນ 

ຄ າແນະນ າ 

ຊຸດອຸປະກອນ A1c ຂອງທູ່ານປະກອບມີ ‘ຄ ູ່ມືສະບັບຫຍ ’້ ພອ້ມກັບຄ າແນະນ າ ແລະ ຮ ບພາບທີູ່ມີປະໂຫຍດ. 

ທູ່ານຈະໃຊ້ການກວດ A1c ໜ ູ່ງ (1) ຄ້ັງໃນການຕິດຕາມຄ້ັງທ າອິດ. ພະນັກງານສ ນສຸຂະພາບຈະຊູ່ວຍທູ່ານເຮັດມັນໃຫ້ຖືກວິທີ. 

ພວກເຂົາຈະສອນທູ່ານກູ່ຽວກັບວິທີການຂຽນຜົນກວດໃນບົດບັນທ ກຂອງທູ່ານ. 

 

ຫຼັງຈາກການຕິດຕາມຄ້ັງທ າອິດ, ພະນັກງານສ ນສຸຂະພາບຈະນັດການຕິດຕາມແບບຄືຈິງກັບທູ່ານໜ ູ່ງຄ້ັງໃນແຕູ່ລະເດືອນ. ທຸກໆ

ສາມເດືອນ ຫຼ ືຫຼາຍກວູ່ານ້ັນ, ທູ່ານຈະຕ້ອງໃຊ້ອຸປະກອນ A1c ໃນລະຫວູ່າງໜ ູ່ງໃນການຕິດຕາມທາງວິດີໂອຂອງທູ່ານ. 

ສືບຕ ູ່ການເຈາະເລືອດປົກກະຕິຂອງທູ່ານເພືູ່ອຕິດຕາມລະດັບນ ້າຕານໃນເລືອດປະຈ າວັນຕາມຄ າແນະນ າ.  

ສິູ່ງສ າຄັນບາງຢູ່າງທີູ່ຕ້ອງຮ ້ກູ່ຽວກັບການກວດ A1c (ນ ້າຕານສະສົມໃນເລືອດ) ນ້ີ: 

 ຂ້ັນຕອນການກວດທັງໝົດ, ຈາກຈຸດເລີູ່ມຕ້ົນຮອດຈຸດສ້ິນສຸດຄວນໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວູ່າ 10 ນາທີ. 

 ໃຊ້ຖົງກູ່ອງສັູ່ນເພືູ່ອເລີູ່ມການກວດຂອງທູ່ານ. 

 ທູ່ານຕ້ອງໃສູ່ຕົວຢູ່າງເລືອດຂອງທູ່ານໃນເຄືູ່ອງວເິຄາະພາຍໃນ 2 ນາທີ. ບ ູ່ໃຫ້ຍ້າຍ ຫຼ ືຈັບເຄືູ່ອງວິເຄາະຂ ້ນມາຈົນກວູ່າ

ການກວດສ າເລັດ! 

 ທັນທີທີູ່ການອູ່ານຄູ່າລະດັບນ ້າຕານໃນເລືອດສະແດງຜົນໃນໜ້າຈ , ບັນທ ກມັນໄວ.້ ເຄືູ່ອງກວດຈະບ ູ່ບັນທ ກຄູ່າຕົວ

ເລກຫຼັງຈາກ 15 ນາທີ. ບັນທ ກຕົວເລກກູ່ອນທີູ່ເຄືູ່ອງຈະປິດ. 
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