
Theo dõi đường trong máu (đường huyết)

Tự theo dõi đường huyết là cách kiểm soát bệnh tiểu đường hiệu quả, cho phép ta 
tự kiểm tra các mức đường huyết bất cứ lúc nào cần hay khi được khuyến cáo.

Tại sao kiểm tra đường huyết lại quan trọng?
Kiểm tra đều đặn và ghi chép mức đường huyết của mình có thể hỗ trợ quý vị lựa chọn 
lối sống lành mạnh cũng như cho biết cách cơ thể đáp ứng đối với các lựa chọn và tác 
động khác quý vị đã có.
Điều quan trọng là những thay đổi trên biểu đồ mức đường huyết giúp cảnh báo quý vị 
và nhóm chăm sóc y tế của mình về nhu cầu có thể phải thay đổi cách kiểm soát bệnh 
tiểu đường. 

Kiểm tra mức đường huyết sẽ giúp quý vị:
> Tự tin hơn trong khi chăm sóc bệnh tình của mình.

>  Hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa mức đường huyết và việc vận động cơ thể, thực 
phẩm ăn vào cũng như các tác động khác trong lối sống như đi lại, căng thẳng 
tinh thần và bệnh tật.

> Biết được, nếu sử dụng, các lựa chọn lối sống và thuốc men có khác biệt ra sao.

>  Thấy ngay được mức đường huyết của mình quá cao (hyperglycaemia) hoặc quá 
thấp (hyperglycaemia), giúp quý vị có những quyết định quan trọng như ăn trước khi 
vận động, điều trị khi bị hạ đường huyết (‘hypo’) hoặc lấy lời khuyên y khoa khi bệnh. 
(Tham khảo các tờ thông tin khác nhau về Hoạt động cơ thể và bệnh tiểu đường loại 
2; Chứng hạ đường huyết và bệnh tiểu đường; Những ngày bệnh và tiểu đường loại 
1; Những ngày bệnh và tiểu đường loại 2).

>  Biết khi nào phải lấy lời khuyên từ nhóm y tế tiểu đường để điều chỉnh lượng 
insulin, số thuốc viên, lập chương trình ăn uống (bữa chính hay ăn nhẹ) khi không 
đạt được các mức đường mong muốn. 

Các chuyên viên y tế tiểu đường như nhà giáo dục bệnh 
này có thể giúp quý vị chọn dụng cụ đo lường thích 
hợp nhất. Nhà giáo dục tiểu đường cũng đưa quý vị các 
thông tin cần thiết về cách nào, ở đâu và khi nào phải xét 
nghiệm mức đường huyết cũng như cùng quý vị lên kế 
hoạch hoạt động hàng ngày có ích cho cuộc sống quý vị 
hiện nay. 

Nói chuyện bệnh tiểu đường  
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Cách nào tự xét nghiệm máu? 
Quý vị cần có dụng cụ đo đường huyết, một thiết bị kim châm máu và những thanh 
(que) xét nghiệm. Dùng kim này lấy một giọt máu nhỏ từ ngón tay và nhỏ lên thanh 
(que) xét nghiệm đã đưa sẵn vào máy. Ta có kết quả trong giây lát.
Máy đo đường huyết thường bán trọn bộ, cung cấp đủ thiết bị quý vị cần để tiến hành 
xét nghiệm. Có nhiều loại khác nhau với những đặc tính riêng và giá cả cũng khác để 
đáp ứng nhu cầu mỗi người. Phần lớn các dụng cụ này đều có tại Tổ chức Tiểu đường 
Tiểu bang hay Lãnh thổ, cửa hàng thuốc và một số trung tâm bệnh tiểu đường.

Nhắm đến mục tiêu nào?
Kiểm soát tiểu đường thành công là mục tiêu chủ yếu khi quý vị nhắm đến thực hiện cân 
bằng giữa thực phẩm ăn vào, cách thức hoạt động và việc sử dụng thuốc men điều trị 
bệnh. Cân bằng này rất mong manh nên thường rất khó đạt được mức lý tưởng.
Đối với một số người, các tầm mức sẽ thay đổi tùy từng cá nhân và hoàn cảnh mỗi 
người. Trong khi điều quan trọng là giữ mức đường huyết sát với mức thông thường 
hay ở mức không có tiểu đường để ngăn chặn các biến chứng, cũng quan trọng không 
kém là kiểm tra bệnh với bác sĩ hay nhà giáo dục tiểu đường để biết mức độ đường 
huyết thích hợp và an toàn cho mình. Vì thế, các thông tin sau đây chỉ nên được xem 
như chỉ dẫn tổng quát.

Mục tiêu kiểm soát đường huyết
 Các mục tiêu có thể khác nhau tùy vào tuổi tác, thời gian bệnh, loại thuốc quý vị đang 
sử dụng và quý vị có vấn đề y khoa nào khác hay không. Hãy nói với bác sĩ các mục 
tiêu riêng của mình. 
Mức đường huyết bình thường trong khoảng 4.0 – 7.8 mmol/L.

Tiểu đường loại 1¹

Các mức độ nhắm đến 4 – 6 mmol/L trước bữa ăn
4–8mmol/L hai giờ sau khi bắt đầu ăn

Tiểu đường loại 2²

Các mức độ nhắm đến 6–8mmol/L trước bữa ăn
6–10mmol/L hai giờ sau khi bắt đầu ăn

Những ai có tiểu đường loại 2 không dùng thuốc sulphonylurea và insulin nên cố 
gắng đạt mức đường tối đa trong máu sát với mức thông thường.

Nguy cơ hạ đường huyết đối 
với hai loại tiểu đường 1 và 2 
(đường huyết thấp)

Dưới 4mmol/L – nếu dùng insulin hoặc một số dạng 
thuốc viên, nhưng không áp dụng cho mọi loại 
thuốc viên, hoặc cho người không dùng thuốc viên 
điều trị tiểu đường. Kiểm tra với bác sĩ xem quý vị 
phải áp dụng cách nào. 

1 Các mục tiêu đã được Hội Tiểu đường Mỹ khuyến cáo. Các hướng dẫn NHMRC hiện đang được xem xét phát triển.
2 Các mục tiêu được NHMRC khuyến cáo, trong mục Kiểm soát Đường huyết ở Tiểu đường loại 2, (2009).2

Kiểm soát thành công bệnh tiểu đường chủ yếu là đạt được cân bằng giữa đồ ăn,  
hoạt động và thuốc men trị tiểu đường của quý vị



Ai bị nguy cơ đường huyết THẤP (hypoglycaemia)?
• Những ai đang sử dụng insulin hoặc dùng thuốc viên trị tiểu đường khiến cơ thể gia 

tăng sản xuất insulin đều bị nguy cơ này, vì cả 2 dạng thuốc trên có tác dụng hạ thấp 
đường trong máu. Do đó chúng có thể gây ra chứng hypoglycaemia (đường huyết 
thấp) khi mức đường này dưới 4mmol/L†. (Ghi chú: Chứng hạ đường huyết có thể 
xảy ra ở mức đường huyết cao hơn đối với trẻ em và người từ lâu đã có mức đường 
huyết tăng cao). 

• Những người mắc bệnh tiểu đường được kiểm soát chỉ bằng lối sống hay sử dụng 
những loại thuốc viên khác không làm cơ thể tăng sản xuất insulin, đều không bị 
nguy cơ hạ đường huyết. 

Mức đường huyết cao có nguy hiểm không?  
Thỉnh thoảng quý vị có thể đọc thấy mức đường trong máu cao hơn thường lệ và 
không biết tại sao. Khi bị bệnh do vi rút hay cúm, mức đường huyết quý vị hầu như 
luôn luôn tăng nên cần liên lạc với bác sĩ quý vị, nhất  là nếu có xuất hiện các ketones 
(rất có thể xảy ra với người có tiểu đường loại 1). Tuy nhiên chỉ khi mức đường huyết 
liên tục cao hơn mức phải có suốt nhiều tuần hay nhiều tháng mới có thể xảy ra các 
biến chứng gây thương tổn.

Điều gì khiến mức đường lên xuống?
Có nhiều nguyên nhân chung khi các mức đường tăng hay giảm, bao gồm:

>  Thực phẩm - thời gian ăn, loại và lượng carbohydrate( như bánh mì, mì pasta, 
ngũ cốc, rau củ có tinh bột, trái cây và sữa)

> Vận động hay hoạt động cơ thể > Bệnh hoạn và cơn đau

> Thuốc trị tiểu đường > Rượu

> Căng thẳng do cảm xúc > Các thuốc men khác

> Kỹ thuật xét nghiệm

Kiểm soát thành công bệnh tiểu đường chủ yếu là đạt được cân bằng giữa đồ ăn,  
hoạt động và thuốc men trị tiểu đường của quý vị
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Khi nào nên xét nghiệm?
Bác sĩ hay nhà giáo dục tiểu đường sẽ giúp quý vị quyết định cần bao nhiêu thử 
nghiệm và các mức độ nhắm tới.
Quý vị cũng được khuyên ghi chép tất cả các xét nghiệm. Dù dụng cụ đo có thể trang 
bị bộ nhớ, quý vị vẫn cần ghi chép nhật ký các mức đo và mang theo mỗi khi gặp 
nhóm y tế tiểu đường. Hầu hết các máy đo trên thị trường đều có phần mềm cho phép 
tải về các ghi nhận của quý vị qua các dạng khác nhau như đồ thị và đồ biểu. Nếu thực 
hiện được điều này quý vị vẫn cần ghi nhật ký, không những về các xét nghiệm mà 
còn về chi tiết các hoạt động hằng ngày của mình, về đồ ăn và những thông tin liên hệ 
khác. Điều này giúp cung cấp đến quý vị và nhóm y tế tiểu đường các thông tin quan 
trọng để quyết định có cần điều chỉnh việc trị liệu bệnh quý vị hay không và điều chỉnh 
cách nào.
Hỏi bác sĩ và nhà giáo dục tiểu đường cách quý vị sử dụng nhật ký hầu giúp kiềm chế 
bệnh tiểu đường tốt hơn.

Các chỉ dẫn chung
• Có thể thay đổi mức độ thường xuyên xét nghiệm dựa vào việc điều trị bệnh. Hãy kiểm 

tra với bác sĩ hay nhà giáo dục tiểu đường khi nào quý vị cần được đề nghị xét nghiệm. 
Các giờ giấc có thể là: 
> trước bữa ăn sáng (nhịn ăn) 
 > hai giờ sau bữa ăn  
 > trước khi đi ngủ

•  Xét nghiệm 4 lần mỗi ngày thường được đề nghị cho người bệnh tiểu đường loại 1. 
Tuy nhiên nhiều người xét nghiệm nhiều lần hơn như những người sử dụng máy bơm 
insulin (CSII- đưa insulin liên tục vào dưới da). 

Xét nghiệm thường xuyên hơn khi quý vị:
> Hoạt động thể lực nhiều hơn hay ít hơn  

> Bệnh hay căng thẳng tâm trạng 

> Có thay đổi về thói quen ăn uống hay công việc hằng ngày, như đi du lịch 

> Thay đổi hoặc điều chỉnh thuốc men hay insulin đang dùng

> Có các triệu chứng bị hạ đường huyết 

> Có các triệu chứng đường huyết cao (hyperglycaemia)  

> Ra mồ hôi đêm hoặc đau đầu vào buổi sáng
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Kết quả xét nghiệm có vẻ không đúng thì sao?
Nếu quý vị không tin chắc kết quả là đúng, sau đây là danh sách kiểm tra được 
đề nghị:

> Các thanh (que) xét nghiệm đã hết hạn chưa?

> Thanh (que) xét nghiệm có đúng với loại máy đo không?

> Có đủ máu trên thanh (que) xét nghiệm chưa?

> Thanh (que) xét nghiệm có được đặt vào máy đúng cách không?

> Thanh (que) xét nghiệm có bị ảnh hưởng do khí hậu, hơi nóng hay ánh sáng không?

> Quý vị có rửa và lau tay khô ráo trước khi xét nghiệm không? 

> Máy đo có sạch không? 

> Máy đo có quá nóng hay quá lạnh không?

>  Mã số đo có đúng không?

>  Pin có yếu hoặc không có điện chăng?

Các máy đo đều cho kết quả khác nhau với những giọt máu xét nghiệm khác nhau. 
Nếu không có khác biệt lớn (trên 2 mmol/L) thường ta không cần quan tâm.
Độ chính xác của máy đo có thể được kiểm tra bằng các giọt chất lỏng đặc biệt gọi là 
dung dịch kiểm soát. Chất này đắt tiền, hạn sử dụng ngắn và sau khi mở chỉ có hiệu 
quả trong vài tháng. Tuy nhiên, nhà chuyên môn y tế tiểu đường hoặc cửa hàng thuốc 
đều có thể kiểm tra máy đo miễn phí giúp quý vị. 

Xét nghiệm hồng cầu glycosylated (HbA1c) là gì?
Xét nghiệm HbA1c cho ta con số trung bình mức đường huyết trong khoảng 10 đến 12 
tuần lễ đã qua. Xét nghiệm nên được bác sĩ quý vị sắp xếp mỗi 3 – 6 tháng 1 lần. 

Xét nghiệm HbA1c có giống với việc quý vị xét 
nghiệm BGLs của mình hay không?
Không. Xét nghiệm HbA1c không cho thấy các mức cao và thấp như quý vị xét nghiệm 
ở nhà. Vì thế xét nghiệm trên không thay thế xét nghiệm quý vị làm cho mình, mà 
được dùng làm công cụ thêm vào trong toàn cảnh bức tranh kiểm soát đường huyết 
của quý vị. 

Xét nghiệm đó hiệu quả ra sao?
Có thể có xét nghiệm hồng cầu glycosylated vì tế bào hồng cầu (RBC) luôn được 
xương sản xuất liên tục và đi vào dòng tuần hoàn máu. Khi những tế bào này có mặt, 
chúng hấp thụ đường huyết lúc đó. 
Mỗi tế bào hồng cầu sống khoảng 120 ngày. Vì thế, các mẫu máu chỉ có được tế bào 5
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tối đa 120 ngày trước đó với những lượng đường hấp thụ khác nhau. Xét nghiệm 
HbA1c cho ta có được định hướng tốt đối với mức trung bình. 

Xét nghiệm HbA1c nhắm đến điều gì? 
Mục tiêu phần lớn người bệnh tiểu đường nhắm đến là ở mức 6.5 – 7% (48 – 53 
mmol/mol). Tuy nhiên, mức này cần cao hơn đối với trẻ em, người già và người yếu 
ớt. Bác sĩ quý vị sẽ cho ý kiến. 

Xét nghiệm HbA1c thể hiện thế nào?
Cách HbA1c được báo cáo đang thay đổi. HbA1c đã được diễn tả theo tỉ lệ phần trăm (%). 
Từ năm 2011, xét nghiệm này sẽ được thể hiện qua các đơn vị IFCC HbA1c là mmol/mol. 
Phương pháp mới này chính xác và nhất quán hơn giữa các phòng thí nghiệm. Có 1 thời 
gian cả 2 mmol/mol và % sẽ được các phòng thí nghiệm bệnh lý báo cáo.

HbA1c % 6 7 8 9 10

HbA1c mmol/mol 42 53 64 75 86

Thông tin thêm 
Nhiều bệnh viện có dưỡng đường riêng cho bệnh này và quý vị có thể tìm thấy thêm 
về việc kiểm tra đường trong máu. Xin liên lạc với :
> Bệnh viện địa phương để hỏi về dưỡng đường bệnh này gần nơi quý vị ở nhất, hay 
> Tổ chức Tiểu đường ở Lãnh thổ hoặc Tiểu bang qua số 1300 136 588

Quý vị muốn tham gia tổ chức tiểu đường hàng đầu tại Úc không?
> Dịch vụ tiểu đường > Tạp chí miễn phí > Dịch vụ trẻ em
> Ấn phẩm giáo dục > Giảm giá sản phẩm > Các nhóm hỗ trợ

Để có thêm thông tin, xin điện thoại đến số 1300 136 588 hoặc ghé thăm trang mạng của Tổ 
chức này tại Lãnh thổ/ Tiểu bang nơi quý vị sống: 
ACT www.diabetes-act.com.au NSW www.australiandiabetescouncil.com
NT www.healthylivingnt.org.au QLD www.diabetesqueensland.org.au
SA www.diabetessa.com.au  TAS www.diabetestas.com.au
VIC www.diabetesvic.org.au  WA www.diabeteswa.com.au

Thiết kế, nội dung, sản xuất tờ thông tin bệnh tiểu đường này được thực hiện qua: 

> ACT Diabetes ACT  > NSW Australian Diabetes Council 
 > NT Healthy Living NT > QLD Diabetes Australia – Queensland 
> SA Diabetes SA  > TAS Diabetes Tasmania 
> VIC Diabetes Australia – Vic  > WA Diabetes WA
Nội dung giáo dục và y học ban đầu của bản thông tin này đã được Ủy ban Giáo dục và Chăm 
sóc Y tế bệnh Tiểu đường Úc duyệt lại. Sao chụp ấn bản này chỉ được phép cho các mục tiêu 
giáo dục. Sao chép dưới mọi hình thức khác do đệ tam nhân đều bị cấm đoán. Để biết thêm 
các vấn đề liên hệ đến tờ thông tin này, xin liên lạc với Cục xuất bản Quốc gia tại địa chỉ mạng 
dapubs@tpg.com.au hoặc điện thoại số 02 9527 1951. 
Chuyên viên y tế: nếu cần lượng lớn nguồn tài liệu này xin liên lạc với Tổ chức Tiểu đường tại Lãnh thổ/ Tiểu bang 
nơi quý vị ở theo danh sách liệt kê.
In lại tháng 8/2010     Loạt thông tin tiểu đường từ các Tổ chức bệnh Tiểu đường ở Tiểu bang / Lãnh thổ -  
Tác quyền© 2010


