
Health Topic: Blood Component Transfusions - Burmese 

ေသးွတငွး်ပါအစိတအ်ပိငုး်များ သငွး်ြခငး်
ေသးွသငွး်ြခငး်ဟလုညး်ေခါ်ေသာ ေသးွတငွး်ပါအစိတအ်ပိုငး်များ (Blood Component) ကိ ုသငွး်ြခငး်က လနူာ၏အေြခအေနကို

တိးုတကေ်စ�ိငုပ်ါသည။် ယငး်က လနူာတစ်ဦး၏အသကက်ိပုင ်ကယတ်င�်ိငုပ်ါသည။် ေသးွတငွး်ပါအစိတအ်ပိုငး်များ သငွး်ြခငး်ေ�ကာင့်

ေနထိငုမ်ေကာငး်ြဖစ်ြခငး် သိုမ့ဟတု ်ေသဆံးုြခငး်�ကံု ေတွ�ရေသာလနူာအေရအတကွက် ေသးွတငွး်ပါပစ�ညး်များမှ

ေပး�ိငုေ်သာအကျိုးေကျးဇူး�ငှ် ့��ငိး်ယဉှ်ပါက လနွစ်ွာမှနညး်ပါးပါသည။်

သင ်သိုမ့ဟတု ်သင၏်ကေလးရ�ှိေတာမ့ည် ့ေသးွတငွး်ပါအစိတအ်ပိုငး်များ သငွး်ရသည် ့အေ�ကာငး်ရငး် သိုမ့ဟတု်

သးီြခားလိအုပ်ချကအ်ေ�ကာငး်ကိ ုသင၏်ဆရာဝန�်ငှ် ့တိငုပ်ငေ်ဆးွေ�းွပါ။

ထခိိုကဒ်ါဏရ်ာတစ်ခုရအ�ပီး သိုမ့ဟတု ်ေနမေကာငး်ြဖစ်ြခငး်ေ�ကာင် ့ေပျာကဆ်ံးုသာွးေသာ သိုမ့ဟတု ်နညး်ပါးသာွးေသာ

ေသးွကလပ်စညး်များ သိုမ့ဟတု ်ေသးွတငွး်�ှိအြခားအရာများကိ ုအစားထိးုရနအ်တကွ ်ေသးွတငွး်ပါအစိတအ်ပိုငး်များကိ ုမ�ကာမ�ကာ

သံးုေလ�့ှိပါသည။်

ေသးွတငွး်ပါအစတိအ်ပုိငး်များကိ ုဘယက်ရပါသလ။ဲ

ေသးွတငွး်ပါအစိတအ်ပိုငး်များကိ ုေစတနာေ့သးွလ��ငှမ်ျား၏ ေသးွမ ှရယထူားပါသည။် ေသးွလ�ဒါနး်ေရးအစီအစဉ်များက

ေအာကပ်ါသမူျားအား ေသးွလ�ဒါနး်ရနခ်ွင်ြ့ပုပါသည ်-

• လနူာတစ်ဦးက မိမိကိယုတ်ိငုအ်တကွ်

• အမညမ်သ ိေသးွလ��ှငမ်ျား

• အချို �ေသာအေြခအေနရပ်များတငွ ်လနူာမှ ခွဲြခားေဖာ်ြပသတူစ်ဦးဦး

ေသးွကိ ုေအာကပ်ါေသးွတငွး်ပါအစိတအ်ပိငုး်များမ ှတစ်ခုခုအသငွရ်�ှိေအာင ်ြပငဆ်ငလ်ပ်ုေဆာင�်ိငုပ်ါသည။်

အလံးုစံုပါေသာေသးွ 

အလံးုစံုပါေသာေသးွတငွ ်ေသးွနဦများ �ငှ် ့ေသးွရည�်ကည ်(ပလာစမာ) တို ့ ပါဝငပ်ါသည။် အလံးုစံပုါေသာေသးွကို

�လှံးုဖွင်ရ့သည်ခ့ွဲစိပ်မ�များအတကွ ်မ�ကာခဏ သံးုရေလ�့ှိပါသည။်  ယငး်ကိ ုေမွးကငး်စကေလးများ ေသးွကလပ်စညး်များ

�ပိုကွပဲျကစီ်းသည် ့ေရာဂါ�ှိေသာ ေမွးကငး်စကေလးများတငွ ်ေသးွလသဲငွး်ြခငး် (ကေလးငယတ်စ်ဦး၏ ေသးွအားလံးုကို

အစားထိးုလလဲယှြ်ခငး်) ၌လညး် အသံးုြပု�ိငုပ်ါသည။် အြခားအေ�ကာငး်ရငး်များအတကွ ်ယငး်ပစ�ညး်ကိ ုအသံးုြပုေလမ့�ှိပါ။

ေသးွနီဥ သးီသန်အ့ထတု ်

ေသးွနဦများက ေအာကဆ်ဂီျငက်ိ ုတစ်�ှူးများဆသီို ့ သယေ်ဆာငေ်ပးပါသည။် ေသးွနဦ သးီသန်အ့ထတုတ်ငွ ်အလံးုစံပုါေသာေသးွမှ

ေသးွရည�်ကညက်ိ ုဖယ�်ှားထားပါသည။် ေသးွနဦ ထတုမ်ျားကိ ုများေသာအားြဖင် ့ေသးွြပနေ်�ကာတစ်ခုတငွး်သို ့ �စ်ှ(၂) နာရီ မ ှေလး (၄)

နာရီ �ကာ ေပးသငွး်ေလ�့ှိပါသည။် ေသးွယိစီုးြခငး်၊ ေသးွကလပ်စညး်များပျကစီ်း�ပိုကွြဲခငး် (ေသးွနဦများ ပျကစီ်းြခငး်)၊ သိုမ့ဟတု်

�ုိးတငွး်ချဉ်ဆမီ ှေသးွနဦနညး်နညး်သာထတုေ်သာအချနိမ်ျား၌ ေသးွနဦများကိ ုအစားထိးုရန ်ေပးသငွး်ပါသည။်

ေသးွကလပ်စညး်များထတုလ်ပ်ုမ� နညး်ပါးရြခငး်အေ�ကာငး်များမှာ - �ုိးတငွး်ချဉ်ဆ ီမေကာငး်ြခငး်၊ �ုိးတငွး်ချဉ်ဆထီခိိုကေ်သာ
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ကငဆ်ာေရာဂါ၊ ကငဆ်ာေရာဂါတစ်မျိုးကသုရာတငွအ်သံးုြပုေသာ ကငဆ်ာေဆးဝါးများ၏ သကေ်ရာကမ်�၊ သိုမ့ဟတု ်

လမေစ့ပဲေမွးေသာကေလးများ၌ ေသးွအားနညး်မ�။  

လတလ်တဆ်တဆ်တေ်အးခဲထားေသာ ေသးွရည�်ကည ် 

ယငး်အတငွး်၌ ေသးွခဲေစေသာပစ�ညး်များ ပါဝငပ်ါသည။် လတလ်တဆ်တဆ်တေ်အးခဲထားေသာ ေသးွရည�်ကညဆ်ိသုညမ်ှာ 

ေသးွလ��ှငထ်မံှေသးွကိ ုထတုယ်�ူပီး အချိနအ်နညး်ငယအ်တငွး် ေအးခဲ သိေုလာှငထ်ားေသာေသးွရည�်ကညြ်ဖစ်ပါသည။် 

လတလ်တဆ်တ်ဆတေ်အးခဲထားေသာ ေသးွရည�်ကညတ်ငွ ်ေသးွခဲေစေသာပစ�ညး် အေြမာကအ်များ ပါဝငပ်ါသည။် ယငး်ကိ ု

ေသးွခဲေစသည်ပ့စ�ညး်များ ပမာဏနညး်ပါးမ�ကိ ုအစားထိးုရနအ်တကွ ်တစ်မျိုးတညး် သံးုေလ�့ှိသလိ ုခ�ုိငယ်ိ ုပရကစီ်ပီတတိ ်

(cryoprecipitate) ေခါ် အေအးခအံနညခ်ျထားေသာ အရာများ�ငှ ်တွသဲံးုေလ�့ှိပါသည။် ယငး်အား များေသာအားြခငး် 

ေသးွြပနေ်�ကာတစ်ခုတငွး်သို ့ တစ် (၁) နာရီ မ ှ�စ်ှ (၂) နာရီ �ကာ ေပးသငွး်ေလ�့ှိပါသည။်  

ပလတိလ်က ်(Platelets) ေခါ် ေသးွခဲပစ�ညး်များ  

ေသးွကိခုဲေစရာတငွ ်ကညူသီည် ့ေသးွကလပ်စညး်အစိတအ်ပိုငး်များ။ ပလတိလ်ကမ်ျားဆိသုညမ်ှာ ေသးွေ�ကာတငွး်�ှိအေပါကမ်ျားကိ ု

ဖာေပးြခငး်ြဖင် ့ေသးွထကွြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်ေသးွေြခဥြခငး်ကိ ုကာကွယ ်သိုမ့ဟတု ်ရပ်တန်ေ့စသည် ့ကလပ်စညး်အပိုငး်အစများ 

ြဖစ်�ကသည။် ပလတိလ်ကမ်ျားကိ ုများေသာအားြဖင် ့ေသးွြပနေ်�ကာတစ်ခုတငွး်သို ့ မိနစ်ပိုငး် မ ှတစ်နာရီ �ကာ�ကာ 

ေပးသငွး်ေလ�့ှိပါသည။် အကယ၍် လနူာတစ်ဦး၏ �ုိးတငွး်ချဉ်ဆကီ ပလတိလ်ကမ်ျား မထတုလ်ပ်ုပါက တစ်ပတအ်တငွး် တစ် (၁) �ကမ်ိ 

သိုမ့ဟတု ်�စ်ှ (၂) �ကမ်ိ (ပိ၍ုအ�ကမ်ိများများ) ပလတိလ်ကသ်ငွး်ယရူန ်များေသာအားြဖင် ့လိအုပ်ေလ�့ှိပါသည။် လနူာတစ်ဦး၏ 

ပလတိလ်ကမ်ျားက ေဆးဝါးများေ�ကာင်လ့ညး်ေကာငး် နာမကျနး်ြခငး်ေ�ကာင် ့လညး်ေကာငး် လပ်ုေဆာငပံ်ုယိယုငွး်ပျကစီ်းြခငး်ေ�ကာင် ့

(ေသးွအဆို�့ှင ်အတတုစ်ခုေ�ကာင်)့ လညး်ေကာငး် မနှက်နေ်သာနညး်ြဖင်အ့လပ်ုမလပ်ုပါက ပလတိလ်ကမ်ျား ေပးရ�ိငုပ်ါသည။်  

ခ�ုိငယ်ိ ုပရကစ်ပီီတတိ ်ေခါ် အေအးခံအနညခ်ျထားေသာအရာ  

ခ�ုိငယ်ိ ုပရကစီ်ပီတတိ ်ဆိသုညမ်ှာ ေအာကပ်ါ ေသးွခဲေစေသာအရာအချို �သာပါဝငသ်ည် ့ေသးွ၏တစ်စိတတ်စ်ပိုငး်ြဖစ်ပါသည ်- ဖကတ်ာ 

၈ (ေဟမိုဖီးလးီယား ေအ ေရာဂါတငွ ်ချို �တဲသ့ည)်၊ ေဖာန ်ဝီလဘီရနး်ဒ ်ဖကတ်ာ (von Willebrand factor) �ငှ် ့ဖုိငဘ်ရီ�ိဂုျင ်

(fibrinogen) ေခါ် ေသးွခဲေစသည် ့ပစ�ညး်များ ခ�ုိငယ်ိ ုပရကစီ်ပီတတိက်ိ ုယခုအခါ၌ များေသာအားြဖင် ့ဖုိငဘ်ရီ�ိဂုျင ်(ေသးွခဲတစ်ခု 

ြဖစ်ေပါ်ေစရန ်လိအုပ်ပါသည)် ရငး်ြမစ်တစ်ခုအြဖစ်သာ ေပးေလ�့ှိပါသည။် အချို �ေသာ ေဟမိုဖီးလးီယား အမျို းအစားများ�ှိေသာ 

လနူာအချို � သိုမ့ဟတု ်ဖုိငဘ်ရိ�ိဂုျင ်ကငး်မဲ့ေသာ လနူာများအေနြဖင် ့ေသးွခဲရာ၌ ချို �ယငွး်မ�ကိ ုကသုရန ်ခ�ုိငယ်ိပုရကစီ်ပီတတိ ်

ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် အလနွတ်ရာနာမကျနး်ြဖစ်ေနေသာလနူာများတငွလ်ညး် DIC (ေသးွေ�ကာတငွး် ပျံ� �ှံေ့သးွခဲြခငး်) ဟေုခါ်သည် ့

ပံုမှနမ်ဟတုသ်ည် ့ေသးွခဲေစေသာအေြခအေနတစ်ခု ြဖစ်ထနွး်�ိငုပ်ါသည။် ယငး်က ခ��ာတငွး် ေသးွခဲေစေသာပစ�ညး်များ ေလျာက့ျေစ�ပီး 

ေသးွထကွလ်နွက်ြဲခငး် ြဖစ်ေစ�ိငုသ်ည။် ခ�ုိငယ်ိပုရကစီ်ပီတတိ ်ကိ ုလတလ်တဆ်တ်ဆတေ်အးခဲထားေသာ ေသးွရည�်ကည ်

(အထကတ်ငွ�်ကည်ပ့ါ) �ငှ် ့အတ ူနညး်ပါးေနေသာ ေသးွခဲေစသည်ပ့စ�ညး်များအား အစားထိးုရာ၌ ကညူရီန ်ေပးအပ်�ိငုပ်ါသည။် 

ခ�ုိငယ်ိပုရကစီ်ပီတတိက်ိ ုများေသာအားြဖင် ့ေသးွြပနေ်�ကာတစ်ခုအတငွး်သို ့ မိနစ်အနညး်ငယ ်မ ှတစ်နာရီ �ကာသာ 

ေပးသငွး်ေလ�့ှိပါသည။် 

 

 

http://www.cincinnatichildrens.org/default.htm?id=5627&tid=831
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ဂရန်�လူိဆုိကု ်များ 

ကးူစကတ်တေ်သာေရာဂါများကိ ုတိကုခ်ိုကရ်ာတငွက်ညူေီသာ ကလပ်စညး်များ။ ဂရန�်လူိဆုိကုမ်ျားကိ ု�ထူ�ုိဖီးလး် (neutrophils)

များဟလုညး် ေခါ်ပါသည။် ယငး်တိုသ့ည ်ဘကတ်းီရီးယား သိုမ့ဟတု ်မ�ိတကေ်ရာဂါများကိ ုတိကုထ်တုရ်ာတငွ ်ကညူေီသာ

ကလပ်စညး်များ ြဖစ်�ကပါသည။် ဂရန�်လူိဆုိကုမ်ျားကိ ုေသးွတငွး် ဂရန�်လူိဆုိကု ်အလနွအ်မငး်နညး်ပါးမ��ှိေသာလနူာများ �ငှ့်

ေဆးဝါးကိ ုတံု ့ြပနမ်�မ�ှိေသာ လနူာများတငွ ်ြပငး်ထနေ်သာကးူစကေ်ရာဂါများကိ ုတိကုထ်တုရ်ာ၌ ကညူရီန်

တစ်ခါတစ်ရံေပးသငွး်ပါသည။် များေသာအားြဖင် ့ဂရန�်လူိဆုိကု ်များကိ ုေနစ့ဉ် ငါး (၅) ရက�်ကာ ေပးသငွး်ပါသည ်သိုမ့ဟတု ်လနူာ၏

ဂရန�်လူိဆုိကုပ်မာဏက လနူာအေနြဖင် ့မိမိဖာသာ ေရာဂါကိတုိကုထ်တုရ်န ်ခွင်ြ့ပုသည်အ့ဆင်သ့ို ့ ြပနေ်ရာကသ်ညအ်ထိ

ေပးသငွး်ပါသည။် ဂရန�်လူိဆုိကုမ်ျားကိ ုများေသာအားြဖင် ့ေသးွြပနေ်�ကာတစ်ခုအတငွး် တစ် (၁) နာရီ မ ှ�စ်ှ (၂) နာရီ�ကာ

ေပးသငွး်ေလ�့ှိပါသည။်

ြဖစ�်ိငုေ်ချ�ိှေသာ ေဘးအ��ရာယမ်ျား 

တစ်ခါတစ်ရံ၌ ေသးွတငွး်ပါ အစိတအ်ပိုငး်တစ်ခုကိ ုအသံးုြပုြခငး်ြဖင်ေ့ပါ်ေပါကေ်သာ မလိလုားအပ်သည်တ့ံု ့ြပနမ်�များ �ှိတတပ်ါသည။်

ယငး်တံု ့ြပနမ်�များမှ အများစုသည ်ြဖစ်ေလြ့ဖစ်ထမ�ှိတတပဲ် ြဖစ်လာပါကလညး် များေသာအားြဖင် ့အလယွတ်ကူ

စီမံေြဖ�ှငး်�ိငုပ်ါသည။် အကယ၍် မလိလုားအပ်သည် ့တံု ့ြပနမ်�တစ်ခခုုေပါ်ေပါကပ်ါက ြပဿနာကိေုြဖ�ှငး်ရန ်အြခားနညး်လမ်းများကို

အသံးုြပု�ိငုပ်ါသည။်

• ခ��ာကိယုခ်ုခံစွမ်းအား မှတဆင်ြ့ဖစ်ပွားသည် ့မလိလုားအပ်ေသာတံု ့ြပနမ်�များသည ်လနူာ၏ ခ��ာကိယုခ်ုခံစွမ်းအားက

ေသးွတငွး်ပါအစိတအ်ပိုငး်များကိ ုဆန်က့ျငတ်ံု ့ြပနသ်ည်အ့ခါ၌ ေပါေပါက�်ိငုပ်ါသည။် အကယ၍် ေသးွတငွး်ပါ

အစိတအ်ပိုငး်များတငွး်�ှိ ခ��ာကိယုခ်ုခံသည်က့လပ်စညး်များက လနူာ၏ ကလပ်စညး်များ သိုမ့ဟတု ်အရညမ်ျားကို

ဆန်က့ျငတ်ံု ့ြပနပ်ါက ြဖစ်ပွား�ိငုပ်ါသည။် ယငး်သိုေ့သာ တံု ့ြပနမ်�များက ြဖစ်ေလြ့ဖစ်ထမ�ှိပါ။ ယငး်တိုတ့ငွ ်ေအာကပ်ါတို ့

ပါဝင�်ိငုပ်ါသည ်-

• ဓာတမ်တည်သ့ည် ့တံု ့ြပနမ်�များ

• အနာဖုိငေ်လးတစ် ရီအက�်ှင ်ေခါ်  ဓာတမ်တည်ြ့ခငး်ေ�ကာင်ဆ့က်ြဖစ်ပွားသည် ့တံု ့ြပနမ်�များ

• ေသးွလညပ်တမ်�တငွး်�ှိ ေသးွနဦများ သိုမ့ဟတု ်ပလတိလ်ကမ်ျား၏ သကတ်မ်းကိတုိေုစသည် ့ယငး်ပစ�ညး်များကို

ဆန်က့ျငတ်ိကုခ်ိုကသ်ည် ့ပဍပိစ�ညး်များ ေပါ်ထနွး်ြခငး်

• ေသးွသငွး်မ��ငှ် ့ဆကစ်ပ်ြဖစ်ပွားသည် ့အဆတုတ်စ်�ှူးများ ပျကစီ်ယိယုငွး်မ� (TRALI)

• ေသးွနဦများ ေြဖးေြဖးချငး် ပျကစီ်းယိယုငွး်မ�

• အစားထိးုတစ်�ှူး �ငှ် ့အမ်ိ�ှငတ်စ်�ှူး အြပနအ်လနှတ်ိကုခ်ိုကသ်ည် ့ေရာဂါ (GVHD)

• ယငး်တိုတ့ငွ ်ခ��ာခုခံစွမ်းအား�ငှ် ့မဆကစ်ပ်သည် ့မလိလုားအပ်သည်တ့ံု ့ြပနမ်�များလညး် ေပါေပါက�်ိငုပ်ါသည။် ယငး်တိုမ့ှ

အများစုမှာ �ှားပါးပါသည။် ယငး်တိုတ့ငွ ်ေအာကပ်ါတို ့ ပါဝင�်ိငုပ်ါသည ်-

• ေသးွယိစီုးသည် ့ြပဿနာများ

• အရည ်လနွက်မဲျားြပားြခငး်

• ေသးွတငွး်ပါ အစိတအ်ပိုငး်များတငွး်�ှိ ပိုလ� ံပိုတကဆ်ယီမ်များမ ှတံု ့ြပနမ်�

• ေသးွတငွး် ကယလ်ဆယီမ်ဓာတ ်နညး်ပါးမ�ေ�ကာင်ြ့ဖစ်သည် ့လကမ်ျား �ငှ် ့��တခ်မ်းများ ထံကုျဉ်ြခငး်



Health Topic: Blood Component Transfusions - Burmese 

• ကိယုခ်��ာတစ်�ှူးများအတငွး် သဓံာတမ်ျား ပိုလ�ံများြပားြခငး် (ယငး်က ေသးွနဦ ၁၀၀ ယနူစ်ထကပိ်ု�ပီး 

လကခ်ံသငွး်ယရူ�ှိခဲေ့သာ လနူာများတငွ ်ြဖစ်ေပါ် �ိငုပ်ါသည)်  

• ဘကတ်းီရီးယားပိုး၊ ဗုိငး်ရပ်စ်ပိုးတစ်မျိုး (ဆိကုတ်ိုမကဂ်လိဗုိုငး်ရပ်စ် (cytomegalovirus)၊ အသညး်ေရာင ်အသားဝါ ဘ ီ�ငှ် ့စီ၊ 

သိုမ့ဟတု ်အတိခ်ျ်အိုငဗီွ် (HIV) စသြဖင်)့ သိုမ့ဟတု ်ပါရာဆိကုေ်ခါ် ကပ်ပါးေကာငတ်စ်မျိုး�ှိေနေသာ ေသးွတငွး်ပါ 

အစိတအ်ပိုငး်တစ်ခုကိ ုအသံးုြပုြခငး်ေ�ကာင် ့ကးူစကေ်ရာဂါတစ်မျိုး ြဖစ်ေပါ် �ိငုပ်ါသည။် ေသးွလ��ှငမ်ျားကိ ုစိစစ်ြခငး် �ငှ် ့

ေသးွကိ ုစစ်ေဆးြခငး် �ငှ် ့စစ်ထတုြ်ခငး်များက အေမရိကန ်ြပညေ်ထာငစ်ုတငွး် ေထာကပံ့်ေသာေသးွကိ ုယခငအ်ချိနမ်ျားထကပိ်ု�ပီး 

အ��ရာယက်ငး်ေအာင ်ြပုလပ်ုေပးပါသြဖင် ့ေသးွသငွး်ြခငး်မရှ�ှိေသာ ကးူစကေ်ရာဂါများမှာ အြဖစ်နညး်ပါးပါသည။် 

အသညး်ေရာငအ်သားဝါ ဘ ီ(Hepatitis B) ရ�ှိမည်အ့��ရာယက်ိ ုကာကယွေ်ဆးထိးုြခငး်ြဖင် ့ထပ်ေဆာငး်ေလ�ာခ့ျ�ိငုပ်ါသည။်  

သင၏် ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့�ှာကေ်ပးေသာအဖဲွ� �ငှ် ့စကားေြပာဆိြုခငး်၊ မလိလုားအပ်သည် ့တံု ့ြပနမ်�များဆိငုရ်ာ 

အေသးစိတအ်ေ�ကာငး်အရာများကိဖုတြ်ခငး် �ငှ် ့အ�ကြံပုေသာ ဝကဘ်ဆ်ိကုမ်ျားတငွး် ဝင�်ကည်ြ့ခငး်ြဖင် ့

ယငး်အ��ရာယမ်ျားအေ�ကာငး်ကိ ုပိုမိုေလလ့ာပါ။ 

ြဖစ�်ိငုေ်ချ�ိှေသာြပဿနာတစခု်၏ သငွြ်ပငလ်က�ဏာများ 

ေစာင်�့ကည်ရ့မည် ့သငွြ်ပငလ်က�ဏာများတငွ ်ေအာကပ်ါတိုပ့ါဝငပ်ါသည ်- 

• ပါးစပ်မှတိငုး်၍ အဖျား ၁၀၀.၆ ဒဂီရီ ဖာရငဟ်ိဒု ်(၃၈ ဒဂီရီ စငတ်ဂီရိတ)် �ှိြခငး်၊ ေသးွဖိအားအေြပာငး်အလ�ဲှိြခငး်များ  

• ချမ်းတနုြ်ခငး်၊ ေခါငး်ကိကုြ်ခငး်၊ ဗုိကေ်အာင်ြ့ခငး်၊ ေအာအ့နြ်ခငး်၊ ဝမ်းေပျာြ့ခငး် သိုမ့ဟတု ်ေကျာနာြခငး်  

• ဆးီအေရာငရ်င်ြ့ခငး်၊ အငပ်ျဉ်ထြခငး်၊ ယားယြံခငး်၊ တစ်ဝှီးဝှီးအသက�်ှူရြခငး် သိုမ့ဟတု ်အသက�်ှူြမနြ်ခငး် သိုမ့ဟတု ်

အသက�်ှူရခကြ်ခငး်  

• ေြခဖမိုးများ သိုမ့ဟတု ်ေြခကျငး်ဝတမ်ျားေရာငြ်ခငး်၊ သိုမ့ဟတု ်ေသးွမသငွး်မီကမ�ှိသည် ့ေချာငး်ဆိးုြခငး်၊  

• ေ�ာှင်ေ့�းှတံု ့ြပနခ်ျကမ်ျား။ �ှား�ှားပါးပါးကစိ�ရပ်များ၌ ေသးွနဦသငွး်�ပီး သံးု (၃) ရကမ် ှဆယ ်(၁၀) ရက ်�ကာ�ပီးေနာက ်

ေ�ာှင်ေ့�းှတံု ့ြပနခ်ျကမ်ျား ြဖစ်ေပါ် �ိငုပ်ါသည။် အကယ၍် ေသးွသငွး်�ပီး သံးု (၃) ရကမ် ှဆယ ်(၁၀) ရက ်�ကာ�ပီးေနာက ်

သင၏်ကေလးတွင ်အဖျား�ှိလာပါက သိုမ့ဟတု ် ြဖူဖတြ်ဖူေလျာ်ြဖစ်လာပါက သိုမ့ဟတု ်အသားဝါ (အေရြပား �ငှ် ့

မျကသ်ားြဖူေနရာ ဝါြခငး်) လာပါက သင်က့ေလး၏ဆရာဝနက်ိ ုဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ။  

အကယ၍် ေသးွပစ�ညး်တစ်မျိုးမျိုးသငွး်�ပီးေနာက ်သင၏်ကေလး၌ အထကပ်ါသငွြ်ပင ်လက�ဏာများ�ှိလာပါက သင၏် သနူာြပု 

သိုမ့ဟတု ်ဆရာဝနအ်ား ချကခ်ျငး်ဖုနး်ေခါ်ဆိပုါ။ 

ေရွးလိကုေရွးချယစ်ရာများ  

တစ်ခါတစ်ရံ၌ အြခားေရွးချယစ်ရာများ �ှိတတပ်ါသည။် သင်က့ေလး၏အေြခအေနေပါ်မူတည�်ပီး မညသ်ည်ေ့ရွးချယစ်ရာတစ်ခုကိ ု

အသံးုြပု�ိငုေ်�ကာငး် သင၏်ကျနး်မာေရးေစာင်ေ့�ှာကမ်�အဖဲွ� က သင�်ငှ် ့စကားေြပာဆိ�ုိငုပ်ါသည။် ယငး်တိုတ့ငွ ်ပါဝငသ်ညမ်ျားမှာ - 

• ေသးွနဦများ ပိုမိထုတုလ်ပ်ုရန ်�ုိးတငွး်ချဉ်ဆကီိ ုလ�ံ�ေဆာ်ေပးသည်ေ့ဆးများ (erythropoietin)၊ ေသးွြဖူဥအတကွ ်(granulocyte-

colony stimulating factor) �ငှ် ့ပလတိလ်ကမ်ျားအတကွ ်(interleukin-11) ေဆးများ။ ေဆးဝါးအသစ်များကိ ု

တထီငွထ်တုလ်ပ်ုေနပါသည။်  

http://www.cincinnatichildrens.org/default.htm?id=5659&tid=941
http://www.cincinnatichildrens.org/default.htm?id=5659&tid=941
http://www.cincinnatichildrens.org/default.htm?id=5955&tid=995
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• ေသးွယိစီုးသည် ့ြပဿနာများကိ ုေအာကပ်ါအတိငုး် ကသု�ိငုပ်ါသည ်- ေသးွခဲေစသည် ့သးီသန်ပ့စ�ညး်များ ( ေသးွခဲ ဖကတ်ာ ၊

(Coagulation Factor VIII) သိုမ့ဟတု ်ဖကတ်ာ ၊ (IX) ပျစ်ပျစ် စသြဖင်)့ ေပးြခငး်၊ သိုမ့ဟတု ်ပါးစပ်�ငှ်လ့ညေ်ချာငး်တငွး်

ေသးွယိစီုးသည်အ့��ရာယက်ိေုလ�ာက့ျေစသည် ့ေဆးများ (Amicar) ေပးြခငး် သိုမ့ဟတု ်ေသးွခဲေစေသာသးီြခားပစ�ညး် (DDAVP)

၏ပမာဏကိ ုြမ�င်ေ့ပးြခငး်။ အကယ၍် ေသးွယိစီုးြခငး်က ကိယုခ်��ာအတငွး် ဟကပ်ရင ်ေခါ် ေသးွကျဲေစသည်အ့ရာ

များြပားလနွး်ြခငး်ေ�ကာင် ့ြဖစ်ပါက ပ�ုိတမငး် ဆာလဖိတ ်ြဖင် ့ြပငဆ်ငေ်ြပာငး်လ�ဲိငုပ်ါသည။်

• ခွဲစိပ်မ�ြပုလပ်ုရသည် ့အချို �ေသာလနူာများအေနြဖင် ့၄ငး်တို၏့ကိယု်ပိုငေ်သးွကိ ုခွဲစိပ်မ�မလပ်ုမီ သမ်ိးဆညး်ထား�ိငုပ်ါသည။်

ခွဲစိပ်မ�အ�ပီး၌ ၄ငး်တိုအ့ေနြဖင် ့၄ငး်တိုက့ိယုပိ်ုငေ်သးွ (ကိယုပိ်ုင ်ယနူစ် (autologous unit) တစ်ခု) ကိ ုြပနလ်ညရ်�ှိ�ိငုသ်ည။်

အြခားလနူာများအေနြဖင် ့ခွဲစိပ်မ�ြပုလပ်ုေနစဉ် ထကွေ်သာေသးွကိ ု၄ငး်တိုက့ိယုတ်ငွး် ြပနလ်ညေ်ပးသငွး်မ� ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည ်(ခွဲစိပ်စဉ်

စုေဆာငး်သည်လ့ပ်ုထံးုလပ်ုနညး်)၊

• အကယ၍် ေသးွလ��ှငသ်ည ်တိကုဆ်ိငုအ်ဆငေ်ြပ�ပီး ေသးွက ကးူစကေ်ရာဂါြဖစ်ေစသည် ့အရာများကငး်�ှငး်ပါလ�င်

ေသးွသငွး်ရနအ်တကွ ်သးီသန်ေ့သးွလ��ှငတ်စ်ဦး၏ ေသးွကိေုပးရန ်သငေ်တာငး်ဆိ�ုိငုပ်ါသည။် အေတွ�အ�ကံု များအရ

ယငး်သိုေ့သာ ��နြ်ပေသးွလ��ှငမ်ျားက ပံုမှနေ်စတနာေ့သးွလ��ှငတ်စ်ဦး ထမံှရသည်ေ့သးွထက်

ပို�ပီးေဘးအ��ရာယက်ငး်�ှငး်သညဟ်၍ူ မ�ှိပါ။ အချို �လနူာများမှာ ခွစိဲပ်မ��ပီးစီး�ပီးရကအ်နညး်ငယ�်ကာသညအ်ထ ိေဟမိဂုလိဘုင်

(hemoglobin) ပမာဏ နမ်ိ့ြခငး်ကိ ုခံ�ိငုရ်ည�်ှိ�ပီး သဓံာတပိ်ုမိုသံးုစွဲြခငး်ြဖင် ့၄ငး်တို၏့ ကိယုပိ်ုငေ်သးွအေထာကအ်ပံ့ ရ�ှိေအာင်

ြပနလ်ညတ်ညေ်ဆာက�်ိငုပ်ါသည။်

• ��နြ်ပေသးွလ��ှငထ်မံ ှေသးွကိ ုေမွးကငး်စအထးူဂ�ုစိုကေ်စာင်ေ့�ှာကေ်ရး အေြခအေနတငွ်

�ှား�ှားပါးပါးသာအသံးုြပုေ�ကာငး်မှတသ်ားပါ၊ အဘယေ်�ကာင်ဆ့ိေုသာ် ယငး်ေသးွကိ ုစိစစ်ရန ်�ငှ် ့ြပငဆ်ငရ်န်

လပ်ုငနး်စဉ်က အချိနလ်ိအုပ်ေသာေ�ကာင် ့ြဖစ်ပါသည။်

• အချို �လနူာများသည ်ဘာသာေရးအေ�ကာငး်ြပချကအ်ရ ေသးွပစ�ညး်သငွး်ြခငး်များကိ ုေ�ှာငက်ျဉ်ရန ်�ကို းစား�ကသည။်

အဆိပုါသမူျားအတကွ ်အထကပ်ါ ေရွးလိကုေရွးချယစ်ရာများ ရ�ှိ�ိငုပ်ါသည။် ေသးွအစားထိးုပစ�ညး်တစ်မျိုးက ၄ငး်တိုအ့တကွ်

အနာဂတတ်ငွ ်ေရွးချယစ်ရာတစ်ခ ုြဖစ်လာ�ိငုပ်ါသည။်

ရငး်ြမစမ်ျား 

ေသးွတငွး်ပါအစိတအ်ပိုငး်များအေ�ကာငး် အချကအ်လကပိ်ုမိုသ�ိှိလိပုါက သင်က့ေလး၏ဆရာဝန�်ငှ် ့စကားေြပာဆိပုါ။ ေအာကပ်ါ

ဝကဘ်ဆ်ိကုမ်ျားတငွလ်ညး် အချကအ်လကမ်ျား သငေ်တွ� �ှိ�ိငုပ်ါသည ်-

• အေမရိကန ်ေသးွလ�ဘဏ ်အဖဲွ�အစညး် (AABB)

• အေမရိကန ်�ကကေ်ြခနအီဖဲွ� (The American Red Cross)

• ေဟာခ့်စ်ဝါသ့ ်ေသးွစငတ်ာ (Hoxworth Blood Center)

ေနာကဆ်ံးုြပငဆ်ငခ်ဲေ့သာေန ့ - 08/2021

http://www.cincinnatichildrens.org/default.htm?id=5243&tid=959
http://www.aabb.org/
http://www.redcross.org/
http://www.hoxworth.org/

	သွေးတွင်းပါအစိတ်အပိုင်းများ သွင်းခြင်း
	သွေးတွင်းပါအစိတ်အပိုင်းများကို ဘယ်ကရပါသလဲ။
	ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော ဘေးအန္တရာယ်များ
	ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပြဿနာတစ်ခု၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
	ရွေးလိုကရွေးချယ်စရာများ
	ရင်းမြစ်များ

