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နိဒါန္း 
သင့္ေက်ာက္ကပ္မ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ၄င္းတုိ႔သည္ အလုပ္လုပ္ရာမွ ရပ္ဆုိင္းသြား ႏုိင္သည္။ 
ေက်ာက္ကပ္စြမ္းေဆာင္ရည္ ရုတ္တရက္ က်ဆင္းျခင္းကုိ ရုတ္ခ်ည္း ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးမႈ [Acute Kidney Failure] ဟုေခၚသည္။ 
၄င္းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ခဏတာအတြက္သာျဖစ္ၿပီး ကုသမႈမွာ တုိတုိေတာင္းေတာင္းသာလွ်င္ျဖစ္ပါသည္။ 
ေက်ာက္ကပ္စြမ္းေဆာင္ရည္သည္ ပုိမုိမ်ားျပားစြာျဖင့္ ႏွစ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပုိမုိဆုိးဝါးလာသည္၊ ၄င္းကုိ နာတာရွည္ ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါ 
ဟုေခၚသည္။  အမွန္အားျဖင့္ ၄င္းသည္ အၿမဲတမ္းအတြက္ ပ်က္စီးသြားၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ 10 % ေလာက္ သာလွ်င္က်န္ရစ္ ေတာ့သည့္အခါ 
ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာျခင္း [Dialysis] သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာက္ကပ္အစားထုိးျခင္း [Kidney Transplant] လုိအပ္ပါသည္။ 
 
ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာျခင္းသည္ သင့္ေသြးေၾကာတြင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ အရည္အပုိအလွ်ံမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးသည္။ ေက်ာက္ကပ္ 
ေဆးေၾကာျခင္းကုိ သင္လုပ္ႏုိင္သည့္ ေနရာ ႏွစ္ေနရာ ရိွသည္ - အိမ္တြင္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာ စင္တာတြင္ ျဖစ္သည္။  
အေျမွးပါးကုိသုံး၍ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာျခင္း [Peritoneal dialysis] သည္ အိမ္တြင္ကုသသည့္ အမ်ဳိးအစား တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေသြးေၾကာကုိသုံး၍ 
ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာျခင္း [Haemodialysis] ကုိ အိမ္တြင္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာ စင္တာ တြင္ျဖစ္ေစ လုပ္ႏုိင္ပါသည္။ 

ေက်ာက္ကပ္အစားထုိးျခင္းတြင္ အသက္ရွင္လ်က္ရိွေသာ သုိ႔မဟုတ္ ေသဆုံးၿပီးျဖစ္ေသာ အလွဴရွင္ထံမွ ေက်ာက္ကပ္တစ္လုံးကုိ သင့္ 
ကုိယ္ခႏၶာတြင္းသုိ႔ အစားထုိးေပးျခင္းျဖစ္သည္။  အစားထုိးျခင္းလုပ္ရန္ သင့္တင့္ေသာ အေထြေထြက်န္းမာမႈ ရိွရန္ သင္လုိအပ္သည္။  ဤနည္းသည္ 
သင့္အတြက္ ေရြးခ်ယ္ရမည့္နည္း ဟုတ္မဟုတ္ သင့္ဆရာဝန္က အႀကံေပးႏုိင္သည္။ ပုိမုိသိရိွလုိေသာ အခ်က္အလက္ အတြက္ ‘Transplant’   
အေၾကာင္းခ်င္းရာ စာရြက္တြင္ ၾကည့္ရႈပါ။ 

အကယ္၍သင္သည္ အင္အားခ်ိနဲ႕သူ သုိ႔မဟုတ္ အုိမင္းသူ ျဖစ္လွ်င္ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ ပုိ၍သင့္ေတာ္ေၾကာင္း သင္ ဆုံးျဖတ္ေကာင္း 
ဆုံးျဖတ္ႏုိင္သည္။  ထုံးတမ္းစဥ္လာ ေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ သင့္ေက်ာက္ကပ္ကုိ ေရရွည္ခံရန္ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အစားအေသာက္ႏွင့္အရည္ကုိ 
ထိန္ေပးျခင္းကုိ အသုံးျပဳသည္။  ၄င္းသည္ ေက်ာက္ကပ္ လုံးဝ ပ်က္စီးသည့္အခါ သဘာဝ အတုိင္း ျဖစ္ပြားရန္ ခြင့္ျပဳထားသည္။ ပုိမုိေသာ 
အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ”ထုံးတမ္းစဥ္လာအတုိင္း ေစာင့္ေရွာက္မႈ-ကုသမႈ နည္းတစ္ခု” ‘Conservative care: A treatment option' 
အေၾကာင္းခ်င္းရာ စာရြက္ကုိ ၾကည့္ပါ။ 

 
 

အိမ္တြင္ အေျမွးပါးသုံး၍ ေက်ာက္ကပ္ ေဆးေၾကာျခင္း [HOME PERITONEAL DIALYSIS (PD)] 
အေကာင္းဆုံးနည္းမွာ အကယ္၍ သင္လုပ္ႏုိင္လွ်င္ အိမ္တြင္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာသည့္အမ်ိဳးအစားကုိ ေရြးရန္ ျဖစ္သည္။ အေျမွးပါးကုိ သုံး၍ 

ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာျခင္း [Peritoneal Dialysis] ကုိ အိမ္တြင္ သင္ကုိယ္တုိင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး သင့္အားကူညီ ရန္ မိသားစုဝင္တစ္ဦးအား 

ေလ့က်င့္ေပးႏုိင္သည္။ ေရတုိေလ့က်င့္သင္တန္း လုိအပ္သည္၊ ၄င္းကုိ သင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ ေပးသည့္အဖြဲ႔ က စီစဥ္ေပးသည္။  Peritoneal 

Dialysis အမ်ဳိးအစား ႏွစ္မ်ဳိး ရိွသည္။ ေန႔အခ်ိန္အိတ္မ်ား [Daytime bags CAPD] ႏွင့္ ညအခ်ိန္ လည္ပတ္မႈ [Night time cycler APD] 

တုိ႔ျဖစ္သည္။ 
 

ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာစဥ္ [PD] ေနထုိင္ပုံ 
ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာမႈ အမ်ဳိးအစားမ်ားအၾကား ေရြးခ်ယ္မႈသည္ သင့္က်န္းမာေရးႏွင့္ ေနထုိင္ပုံ က့ဲသုိ႔ေသာ အခ်က္မ်ားေပၚတြင္ မူတည္ သည္။ 

တစ္မ်ဳိးစီ၏ အက်ဳိးမ်ားႏွင့္ အျပစ္မ်ားကုိ သင့္က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ႏွင့္၄င္း၊ မိသားစုႏွင့္၄င္း ေဆြးေႏြးရန္လုိအပ္ပါသည္။ PD ကုိေရြးခ်ယ္လွ်င္ 

လူအမ်ားအျပားသည္ CAPD ကုိစတင္ၿပီး 6-8 ပတ္ၾကာၿပီးေသာအခါ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာျခင္း [Dialysis] ကုိမိမိတုိ႔ ကုိယ္ခႏၶာက 

အေလ့အက်င့္ရသည့္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ APD သုိ႔ေျပာင္းလဲ ေဆးေၾကာပါသည္။ 

PD အသုံးျပဳျခင္း၏ အက်ဳိးမ်ားမွာ ေအာက္ပါတုိ႔အပါအဝင္ အမ်ားအျပား ရိွသည္- 

• အနည္းအက်ဥ္း အစီအစဥ္ခ်ျခင္းျဖင့္ ခရီးသြားရန္ လြတ္လပ္မႈ 
• သင့္အိမ္တြင္ အလြယ္တကူ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာမႈ  
• သင့္ ေနထုိင္ပုံ အေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ 
• တစ္ပတ္အတြင္း လူအမ်ားစုက ေလ့လာႏိုင္သည့္ လြယ္ကူသည့္ နည္းပညာတစ္ခု 

• လူအမ်ားစုတြင္ အစားအစာ ကန္႔သတ္မႈမ်ား မရိွဘဲ အရည္ကန္႔သတ္မႈ အနည္းငယ္ရိွသည္ 

• သင္ ကုိယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းႏွင့္ အားကစားကုိ လုပ္ႏုိင္သည္ သုိ႔ေသာ္  ေရကူးလွ်င္ ဂရုစုိက္ရန္ လုိအပ္သည္။ 
• သင္ ဆက္လက္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သည္။ 
• ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာျခင္း ကိရိယာအားလုံးကုိ သင့္အိမ္သုိ႔ အခမ့ဲ ပုိ႔ေပးသည္။ 

 

ပယ္ရီတုိနီရယ္အေျမွးပါးကုိ ဇကာစစ္ အျဖစ္သုံး၍ သင့္ကုိယ္ခႏၶာတြင္း၌ Peritoneal dialysis ေဆးေၾကျခင္းကုိ ျဖစ္ပြားေစသည္။ 

၄င္းတြင္ ေသြးျဖန္႔ေပးမႈ မ်ားစြာရိွသည္။ Peritoneal dialysis ျပဳလုပ္ေနစဥ္ အေျမွးပါးသည္ သင့္ေသြးတြင္းမွ အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ အရည္ အပုိ 

အလွ်ံတုိ႔ကုိ ဇကာစစ္ေပးပါသည္။ အထူးပုိက္ႀကိဳး (ပုိက္) ကုိ ပယ္ရီတုိနီရယ္ အေခါင္း အတြင္းအျပင္သုိ႔ ေဆးေၾကာရည္ကုိ လႊေဲျပာင္းေပးရန္ 

အသုံးျပဳပါသည္။ PD ျဖင့္  သာမန္အားျဖင့္ တစ္ခ်ိန္လုံး သင့္ကုိယ္ခႏၶာတြင္ သန္႔စင္ရည္မ်ား ရိွေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ သင့္ေသြးသည္ ခ်က္ခ်င္း 

ေတာက္ေလ်ာက္ သန႔္စင္ေနပါသည္။ 
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CAPD – DAYTIME BAGS (ေန႔အခ်ိန္အိတ္မ်ား) 
ေန႔စဥ္ သာမန္အားျဖင့္ လဲလည္မႈ ေလးႀကိမ္ လုပ္ရသည္။ လလဲည္မႈတစ္ခုခ်င္းတြင္ အရည္ပါသည့္ 

အိတ္အသစ္ကုိ တပ္ဆင္ျခင္း၊ အရည္အေဟာင္းကုိ စြန္႔ပစ္ျခင္းႏွင့္ အရည္အသစ္ထည့္သြင္းျခင္း တုိ႔ပါဝင္ 

သည္။  အခ်ိန္ မိႏွစ္ 30 ခန္႔သာၾကာသည္၊ သိတတ္ေသာ ႀကိဳတင္သတိထားမႈ အနည္းငယ္ျဖင့္ မည္သည့္ 

ေနရာတုိင္းေလာက္တြင္မဆုိ လုပ္ႏိုင္သည္။ လဲလည္မႈ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကားတြင္ သင့္ေန႔စဥ္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားကုိလုပ္ရန္ သင္လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားႏိုင္သည္။  

ညအခါတြင္ သင္အိပ္ေနစဥ္ သင္ အခ်ိန္ၾကာၾကာ အိပ္ရမည္။ လဲလည္မႈမ်ားကုိ ပုံစံတက်အားျဖင့္ ႏုိးေနသည့္အခါ၊ 

ေန႔လည္စာအခ်ိန္၊ လကၻ္ရည္အခ်ိန္ႏွင့္ အိပ္ယာမဝင္ခင္အခ်ိန္ တုိ႔တြငလု္ပ္ပါသည္။ အလုပ္မ်ားသည့္ေန႔မ်ားတြင္ 

အေျပာင္းအလဲအခ်ဳိ႕ရွိႏိုင္သည္။ 

CAPD သည္စြဲငင္အား ျဖင့္လုပ္ကုိင္သည္။ စီးဆင္းစြန္႔ပစ္ရမည့္အိတ္ကုိ ၾကမ္းျပင္ေပၚတင္ထားသည့္အခါ 

အရည္မ်ားစီးထြက္သြားသည္။ ေဆးေၾကာရည္အသစ္ပါသည့္ အိတ္ကုိ ပုခံုးအျမင့္ေနရာတြင္ တင္ထားပါက၊ 

ေဆးေၾကာရည္အသစ္သည္ သင့္ ပယ္ရီတုိနီရယ္ အေခါင္းတြင္းသုိ႔ စီးဝင္သြားသည္။ 
 
APD - NIGHTTIME MACHINE (ညအခ်ိန္ စက္) 
APD လုပ္ေနစဥ္အတြင္း ဆုိင္ကလာ ဟုေခၚေသာ စက္သည္ သင့္အတြက္ လဲလည္မႈကိုလုပ္ေပးပါသည္။ 
ညစဥ္ညတုိင္း သင့္ပုိက္ျပြန္ (Catheter) ကုိ ဆုိင္ကလာ၏ ပုိက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါသည္။ ၄င္းသည္ 

လဲလည္မႈ အမ်ားအျပားကုိ လုပ္ပါသည္၊ ေဆးေၾကာရည္ (dialysate) ကို သင္အိပ္ေပ်ာ္ေနစဥ္အတြင္း 

သင့္ကုိယ္ခႏၶာ အတြင္းအျပင္ စီးဝင္ ေအာင္လုပ္ေပးသည္။ APD ကုိ ညစဥ္ညတုိင္း လုပ္ပါသည္၊ သာမန္ 

အားျဖင့္  8–10 နာရီအၾကား ၾကာပါသည္။ ေန႔အခါအတြင္း ေဆးေၾကာရည္ (dialysate) သည္ 

သာမန္အားျဖင့္ သင့္ကုိယ္ခႏၶာအတြင္း က်န္ရွိေနသည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာျခင္း ဆက္လက္ 

ျဖစ္ေပၚေနသည္။  
ပိုမုိသိရွိလုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အေၾကာင္းခ်င္းရာ စာရြက္ ‘Peritoneal Dialysis’  ကုိၾကည့္ပါ။ 
 
 

HAEMODIALYSIS – ေသြးကုိသုံး၍ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာျခင္း- အိမ္ သုိ႔မဟုတ္ စင္တာ  
Haemodialysis (HD) ကုိ သင့္အိမ္တြင္ လုပ္ႏုိင္ပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း မလုပ္ႏိုင္သည့္လူမ်ားအတြက္ စင္တာတြင္ 

အေျခခံၿပီး သူနာျပဳမ်ားက ကုသမႈကုိေဆာင္ရြက္ေပးသည္။  ေသြးကုိ အထူးဇကာစစ္ (dialyser) က ေဆးေၾကာစက္ 

(haemodialysis machine) ေပၚတြင္ သန႔္စင္ေပးပါသည္။ 

 

HAEMODIALYSIS ကုသမႈယူေနစဥ္ ေနပုံထုိင္ပုံ  
• စင္တာတြင္ အေျခခံ၍ HD ကိုလုပ္သည့္ကိစၥအတြက္ သင့္တြင္ ပံုေသ ရက္ခ်ိန္း သုံးရက္ရိွၿပီး တစ္ေန႔လွ်င္ 6 

နာရီ ခန္႔ႀကာမည္ျဖစ္သည္။  ရက္ခ်ိန္းတုိင္း သင္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာ ေဆးခန္းသုိ႔ သင္ ခရီးသြားရမည္။ 

• အိမ္တြင္လုပ္သည့္ HD အတြက္ သင့္ကုိယ္တိုင္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာျခင္း အစီအစဥ္ကို သင့္က်န္းမာေရးေစးာင့္ေရွာက္အဖြဲ႔ 

ႏွင့္အတူ သင္သတ္မွတ္ထားပါ၊ ေန႔အခါတြင္ျဖစ္ေစ သုိ႔မဟုတ္ ည (ည) အခါတြင္ျဖစ္ေစ အိမ္၌ ကုသမႈကုိ လုပ္ပါ။  
အခ်ဳိ႕လူမ်ားအတြက္ ဤကိစၥ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္ အတင္းအေလွ်ာ့လုပ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း လူတုိင္း 

အတြက္ မလုိအပ္ပါ။ 

• အိမ္တြင္ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာျခင္း လုပ္သူမ်ားသည္ အခ်ိန္ပိုမို၍ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာျခင္းကုိ လုပ္ေကာင္းလုပ္ႏုိင္သည္၊ 

၄င္းသည္ သင့္က်န္းမာေရးကုိ ပုိမိုတုိးတက္ေစႏုိင္သည္၊ လူအမ်ားအျပားအတြက္ ၄င္းသည္ သူတုိ႔၏ ဘဝအရည္အေသြးကုိ 

တုိးျမင့္ေစပါသည္။ 

• အကယ္၍သင္သည္ စက္ေပၚတြင္ အခ်ိန္ပိုမို၍ လုပ္သည္မဟုတ္လွ်င္ HD ကုသသူမ်ားအား အစားအစာႏွင့္ အရည္ကုိ 

ကန္႔သတ္ထားပါသည္။ 

• အပန္းေျဖခရီးမ်ား အတြက္ သင္သည္ အျခား ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာ ေဆးခန္းႏွင့္ ရက္ခ်ိန္းလုပ္ထားရန္ လုိအပ္သည္။ 
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• ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာ စင္တာ သုိ႔ခရီးသြားစရိတ္မွာ သင့္စရိတ္ျဖစ္သည္။  အိမ္တြင္ လုပ္သည့္ကုသမႈအမ်ားစု ကုန္က် 

စရိတ္ကို ျပန္အမ္းေပးပါသည္။ သင့္ လွ်ပ္စစ္မီးခႏွင့္ ေရဖုိးမ်ား ျမင့္တက္ေကာင္း ျမင့္တက္ႏိုင္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ 

စိုက္ဝင္ေငြမ်ား ကုိရရိွႏိုင္ပါသည္။  သင့္အတြက္ အိမ္တြင္ကုသမႈသည္ သာမန္အားျဖင့္ ေစ်းခ်ဳိသာပါေသးသည္။ 
 

ေသြးေၾကာ ထုိးသြင္းမည့္ေနရာ ဆုိသည္မွာ မည္သည္နည္း။ 
သင့္ေသြးေၾကာတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္၊ ထုိအခါ သင့္ေသြးရိွ ပုိလွ်ံေနသည့္ေရ ႏွင့္ 

အညစ္အေၾကးမ်ားကုိ သန္႔စင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ ဤသုိ႔ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ”ခြဲစိတ္စဥ္ 

ေသြးေၾကာထုိးသြင္းမည့္ေနရာ” (Vascular access) တစ္ခုကုိ လုပ္ရသည္။ ခြဲစိတ္မႈကုိ သာမန္အားျဖင့္ 

ေန႔လူနာ အျဖစ္သာ ျပဳလုပ္သည္။ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာျခင္း လုပ္ရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ရန္အတြက္ 

ေသြးေၾကာထုိးသြင္းမည့္ေနရာ ”ရင့္က်က္” လာရန္ 2 လ အထိ ၾကာႏုိင္ ပါသည္။ 
ေသြးေၾကာ ထုိးသြင္းမည့္ေနရာ အမ်ဳိးအစား သုံးမ်ဳိး ရွိသည္။ 

ဖစ္က်ဴလာ (Fitula) -  သင့္ ေသြးလႊတ္ေၾကာမ်ားမွ တစ္ခုကုိ ေသြးျပန္ေၾကာတစ္ခုႏွင့္ 

ဆက္ေပးလုိက္သည္။ ေသြးျပန္ေၾကာသည္ ေဖာင္းၾကြလာၿပီး ၄င္းကို အေဖာင္း ဖစ္က်ဴလာ 

(fistula) ဟုေခၚသည္။ သာမန္အားျဖင့္ ၄င္းကုိ သင့္ လက္ဖ်ံ သုိ႔မဟုတ္ လက္ေမာင္း 

တြင္လုပ္သည္၊ ရံဖန္ရံခါ သင့္ေျခေထာက္တြင္ လုပ္ပါသည္။ ေဆးထုိးအပ္မ်ားကုိ အေဖာင္း 

(fistula) ထဲသုိ႔ ထုိးသြင္းရသည္။ 
ကုိင္းဆက္ျခင္း (Graft) - ပိုက္ျပြန္တစ္ေခ်ာင္းကို သုံး၍ သင္၏ ေသြးလႊတ္ေၾကာ တစ္ခုႏွင့္ 

ေသြးျပန္ေၾကာ တစ္ခုကုိ ကုိင္းဆက္ေပးသည္။ 
ပုိက္ျပြန္ (Catheter) - သာမန္အားျဖင့္ ပိုက္ျပြန္ (Catheter) တစ္ခုသည္ ယာယီျပြန္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ေသြးျပန္ေၾကာ ႀကီးႀကီး 

တစ္ခုအတြင္း ထုိးသြင္း၍ အဆင္သင့္အသုံးျပဳရန္ အေဖာင္း (fistula) တစ္ခု သုိ႔မဟုတ္ ကုိင္းဆက္ (graft) တစ္ခု ျဖစ္လာ သည္ထိ 

ထုိးသြင္းထားပါသည္။ ပုိက္ျပြန္ (Catheter) ကုိ ခ်က္ခ်င္း အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ 
 

သင့္ ထုိးသြင္းသည့္ေနရာကုိ ဂရုစိုက္ရန္ သင္ လုိအပ္ပါလိမ့္မည္။ ဂရုတစုိက္ ပုိးသတ္သန္႔စင္မႈသည္ ေရာဂါကူးစက္မႈကုိ ဟန္႔တားရန္ 

အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မည္။  
 

HAEMODIALYSIS  မည္က့ဲသုိ႔ လုပ္ကုိင္ပါသနည္း။ 
Haemodialysis လုပ္ေနစဥ္အတြင္း သင့္ေသြးသည္ 'dialyser' ဟုေခၚေသာ အထူးဇကာစစ္ တစ္ခုကုိ 

ျဖတ္သန္း၍ စီးဆင္းပါသည္၊ ယင္းေနာက္ ေသြးမ်ားသန္႔စင္ၿပီး သင့္ကိုယ္ခႏၶာတြင္းသုိ႔ စီးဝင္သည္။ 
ဇကာစစ္ (dialyser) တြင္ ေသးငယ္သည့္ အမွ်င္ (ျပြန္မ်ား) အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ အမွ်င္ တစ္ခုခ်င္း 

တြင္ ေသးငယ္သည့္ အေပါက္မ်ား ၄င္း၏နံရံတြင္ ရိွပါသည္။ Dialysate ဟုေခၚေသာ အထူးအရည္ သည္ 

အမွ်င္မ်ားတစ္ဝိွက္တြင္ ေဆးေၾကာေပးပါသည္။ သင္ မလုိအပ္သည့္ ေရ အပုိအလွ်ံႏွင့္ 

အညစ္အေၾကးမ်ားသည္ သင့္ေသြးမွတစ္ဆင့္ အမွ်င္၏အေပါက္ေလးမ်ားထဲသုိ႔ စီးဝင္ၿပီး အထူးအရည္ 

(dialysate) ထသုိဲ႔ဝင္သြားသည္။ သန္႔စင္ၿပီးျဖစ္သည့္ေသြးမ်ား သင့္ကုိယ္ခႏၶာတြင္းသုိ႔ ျပန္လည္ 

စီးဝင္သည္။ အထူးအရည္ (dialysate) သည္ စြန္႔ပစ္ပုိက္ထဲသုိ႔ စီးဝင္သြားသည္။ 
 

အိမ္တြင္လုပ္မည့္ HD အတြက္ ကြ် ႏု္ပ္ မည္က့ဲသုိ႔ ေလ့က်င့္ရမည္နည္း။ 
အကယ္၍သင္သည္ အိမ္တြင္ haemodialysis လုပ္ရန္ ေရြးခ်ယ္လွ်င္ အထူးပိုက္သြယ္မႈမ်ားကုိ တပ္ဆင္ေပးၿပီး စက္ႏွင့္အားလုံးေသာ 

အေထာက္ကူျပဳပစၥည္းမ်ားကုိ ေပးပါသည္။ သင့္ကုိယ္တုိင္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာျခင္း ကိုစီမံလုပ္ကုိင္ရန္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာ 

ေဆးခန္းသုိ႔ သြားေရာက္၍ 6 — 8 ပတ္အထိ သင္ ေလ့လာသင္ယူရမည္။ သင့္အားကူညီရန္ ၾကင္ေဖာ္ဖက္တစ္ဦးကုိ ေလ့က်င့္ေပး 

ႏိုင္ပါသည္၊ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕လူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ဖာသာ ေက်ာက္ကပ္ ေဆးေၾကာ ၾကပါသည္။ ပုိမိုသိရွိလုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ား 

အတြက္ အေၾကာင္းခ်င္းရာ စာရြက္  ‘Home Haemodialysis’  ကုိၾကည့္ပါ။ 
 

စင္တာ တစ္ခု (ေဆးရုံ သုိ႔မဟုတ္ ေဆးခန္း) သည္ ကြ် ႏ္ုပ္ အတြက္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္မည္လား။ 
သင့္အိမ္အေျခအေန သုိ႔မဟုတ္ သင့္က်န္းမာေရးသည္ သင့္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာျခင္း တစ္ခုခ်င္းအတြက္ သူနာျပဳအေထာက္ အပံ့ 

လုိေၾကာင္း ဆုိလုိႏိုင္ေကာင္း ဆုိလိုႏု္ိင္မည္။  ေဆးခန္းစင္တာတစ္ခုမွာ သာမန္အားျဖင့္ လူ႔အသုိင္းအဝိုင္းအတြင္း တည္ရွိၿပီး သင့္အား 

ဝန္ထမ္းမ်ားက ကူညီသည္။ ေဆးရုံတြင္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာျခင္းသည္ သာမန္အားျဖင့္ အထူးေဆးဖက္ဆုိင္ရာေစာင့္ေရွာက္မႈကို 
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ခ်က္ခ်င္းလုိအပ္သည့္လူမ်ား အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။  ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သင့္ ပံုမွန္ ရက္ခ်ိန္းမ်ားကုိ စီစဥ္ေပးပါလိမ့္မည္။  သာမန္အားျဖင့္ 

ေန႔အခ်ိန္ ႏွင့္ ညေနခင္း အခ်ိန္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။  ပိုမုိသိရိွလုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ အေၾကာင္းခ်င္းရာ စာရြက္  ‘Haemodialysis 
– A treatment option’  ကုိၾကည့္ပါ။ 
 
 

ထံုးတမ္းစဥ္လာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ 
ထုံးတမ္းစဥ္လာ ေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္အစားထုိးကုသျခင္းသည္ သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္မႈ 

မရိွဟု သင္ဆုံးျဖတ္သည့္အခါ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးမႈအတြက္ ကုသရန္ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။  လူအမ်ားအျပားအတြက္ 

ဤနည္းကုသရျခင္းမွာ ၄င္းတုိ႔အေနျဖင့္ အလြန္အားနည္းေနၿပီးျဖစ္သည့္ျပင္ ၄င္းတုိ႔က ရႈတ္ေထြးသည့္ ကုသမႈ မ်ားကုိ မလုိခ်င္ေသာ 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ဳိ႕လူမ်ားတြင္ ရႈတ္ေထြးသည့္ကုသမႈ အခ်ိန္အေတာအတန္ ခံယူၾကၿပီး ယခု သူတုိ႔သည္ ရပ္ဆိုင္းလုိသည္။ 
အင္အားခ်ိန႕ဲေနၿပီျဖစ္သည့္ လူမ်ားအဖို႕ ၄င္းတုိ႔၏ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးမႈႏွင့္တကြ ဘဝသက္တမ္းသည္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာသည္ 

ျဖစ္ေစ၊ မေဆးေၾကာသည္ျဖစ္ေစ အလြန္ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
 

ထုံးတမ္းစဥ္လာ ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဆုိသည္မွာ သင့္ေစာင့္ေရွာက္မႈအား က်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္မ်ားက ဆက္လက္ၿပီး ႀကီးႀကပ္ 
ေထာက္ပ့ံေနမည္ျဖစ္သည္။ သင့္ဘဝအရည္အေသြးကုိ တုိးျမင့္ရန္ သင့္တြင္ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္ အစားအစာ ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခု 
ရွိေကာင္းရိွႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထုံးတမ္းစဥ္လာ ေစာင့္ေရွာက္မႈသည္ သင့္ေက်ာက္ကပ္ လံုးဝပ်က္စီးသြားသည့္အခါ သင့္ 
အသက္ကုိ သဘာဝမဟုတ္သည့္ နည္းျဖင့္ ရွည္ေအာင္ လုပ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ၄င္းကုိ အေထာက္ပ့ံေပး ေစာင့္ေရွာက္မႈ (Supportive 
Care) အျဖစ္လည္း သိၾကပါသည္၊ ၄င္းတြင္ ေရာဂါတုိးပြားလာမႈကုိ သက္သာေစသည့္ေစာင့္ေရွာက္မႈ (Palliative Care) အဖြဲ႕ 
ပါဝင္ေကာင္း ပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။ 
 

အကယ္၍ သင္သည္ ထုံးတမ္းစဥ္လာ ကုသမႈကုိ ယူရန္ဆုံးျဖတ္လွ်င္ သင္ ဘာလုပ္ရမည္နည္း။ 
ပထမအဆင့္မွာ သင့္မိသားစုႏွင့္ေျပာဆုိပါ၊ ၄င္းျပင္ သင့္အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေပးသူႏွင့္ ေျပာဆုိပါ။ အကယ္၍ သင္တို႔အားလုံး 
တစ္ဦးကိုတစ္ဦး နားလည္ၿပီး အတူတကြလုပ္ကုိင္လွ်င္ သင့္ေက်ာက္ကပ္မ်ား အၿပီးအပုိင္ မပ်က္စီးမီ အေကာင္းဆံုး ဘဝအရည္အေသြးကို 
သင္ရရန္ သင္ေသခ်ာႏုိင္ပါသည္။ သင့္ ေရးရာကိစၥမ်ား အစဥ္တက်ထားရိွေရးကုိ ေသခ်ာေစရမည္၊ ဥပမာ - 
• သင့္တြင္ ေသတမ္းစာ ရိွေၾကာင္း ေသခ်ာေစပါ။ 
• ေဆးဖက္ဆုိင္ရာ အာဏာရ ကုိယ္စားလွယ္ ခန္႔အပ္ထားရန္ စဥ္းစားပါ။ 
• အထူးေစာင့္ေရွာက္မႈ ညြန္ၾကားခ်က္ တစ္ခု လုပ္ထားရန္ စဥ္းစားပါ။ 
• ဘဏ္စာရင္း၊ အိမ္၊ အာမခံစာခ်ဳပ္မ်ား စသျဖင့္ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ သင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆုိင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ား၏ စာရင္းတစ္ခုကုိ 
လုပ္ထားပါ။ 
• သင့္က်န္ရစ္ပစၥည္းအား စီမံခန္႔ခြဲရန္ ကူညီေပးမည့္သူမ်ား ဥပမာ- ေရွ႕ေန၊ စာရင္းကုိင္ ႏွင့္ ေသတမ္းစာ စီမံအတည္ျပဳသ-ူ ၏ 
ဆက္သြယ္ရမည့္ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကုိ ေပးထားပါ။ 
• သင္ႀကိဳက္နစ္သက္သည့္ အသုဘသၿဂိဳလ္လုပ္ငန္း ကုိ လူမ်ားအားအသိေပးထားပါ။ 
 

ေရာဂါတုိးပြားမႈကုိ သက္သာေစမည့္ ေစာင့္ေရွာက္မႈ (PALLIATIVE CARE) ႏွင့္ ဘဝ ခ်ဳပ္ျငိမ္းမႈ 
Palliative Care အဖြဲ႕သည္ နာက်င္မႈႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာ စီမံထိန္းခ်ဳပ္မႈကုိ သင့္အားအေထာက္အပံ့ေပးသည့္ ဆရာဝန္ ႏွင့္ အထူး 

သူနာျပဳမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ Palliative Care အဖြဲ႕ႏွင့္ေတြ႕ဆံုေနျခင္းသည္ သင့္ဘဝ သက္တမ္းကုိ ေလွ်ာ့နည္းသြားမည္မဟုတ္ပါ သုိ႔ေသာ္ 

ဘဝ၏ အရည္အေသြးကုိ တုိးျမင့္ႏုိင္ေကာင္း တုိးျမင့္ႏုိင္သည္။ သင့္အေနျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာျခင္း သို႔မဟုတ္ ေက်ာက္ကပ္ 

အစားထုိးကုသမႈကို ေရြးခ်ယ္ထားသည့္တုိင္ေအာင္ ေရာဂါလကၡဏာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြက္ Palliative Care အဖြဲ႕ကို သင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ 
 

ေက်ာက္ကပ္ ပ်က္စီးမႈ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားတြင္ အေရျပားယားရံျခင္း၊ ေျခေထာက္ ဂနာမျငိမ္ျခင္း ႏွင့္ တစ္ကုိယ္လုံးနာက်င္ျခင္း တုိ႔ပါဝင္  

ႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္ ေနႏုိင္သမွ် မီွခုိကင္းစြာႏွင့္ သက္ေသာင့္သက္သာစြာ ေနရန္ Palliative Care အဖြဲ႕သည္ 

သင္ႏွင့္သင့္မိသားစုအား ေထာက္ပ့ံေပးပါသည္။ အခ်ုိဳ႕လူမ်ားသည္ ေက်ာက္ကပ္ေဆးေၾကာကုသေနသည့္တိုင္ေအာင္ Palliative Care 

အဖြဲ႔သုိ႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာေအာင္ သြားေရာက္ လ်က္ရွိပါသည္။ လူအမ်ားအျပားအဖုိ႔ Palliative Care အဖြဲ႕ႏွင့္ပါဝင္ပတ္သက္မႈသည္ 

သက္ေသာင့္သက္သာ ဘဝ ခ်ဳပ္ျငိမ္းမႈတစ္ခုကိုလည္း ပုိမို ေထာက္ကူျပဳသည္။ 
 
 

သင္ ပုိမုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ လုိအပ္ပါသလား။ 
သင့္ကုသမႈနည္းကုိ သင္ မေရြးခ်ယ္မီ သင့္က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အဖြဲ႕က ပညာေပးမႈသည္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။  
အေၾကာင္းခ်င္းရာ စာရြက္  ‘Making the most of your visit to the doctor’ တြင္ သင့္ဆရာဝန္အား မည္သည့္ေမးခြန္းမ်ား ေမးရမည္ႏွင့္ 
ပတ္သက္၍ တန္ဖုိးရွိေသာ အႀကံဥာဏ္မ်ား ပါရိွပါသည္။ သင္ ပညာေပးမႈ မ်ားမ်ားရေလ သင့္ကုသမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တတ္သိၿပီးျဖစ္သည့္ 
ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကိုခ်မွတ္ရန္ ပို၍လြယ္ကူေလ ျဖစ္ပါသည္။ 
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ေက်ာက္ကပ္မ်ား က်န္းမာေရး သုိ႔မဟုတ္ ဤေခါင္းစဥ္ အေၾကာင္း ပုိမုိသိရိွလုိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေက်ာက္ကပ္ 
က်န္းမာေရး ၾသစေၾတးလ် (Kidney Health Australia) ကုိ ဆက္သြယ္ပါ။ ေက်ာက္ကပ္ အခ်က္အလက္ လုိင္း (အခမ့ဲ ဖုန္းေခၚခ) ကုိ ဖုန္း 
1800 4 KIDNEY (1800 4 543 639) သုိ႔မဟုတ္ ဝက္ဘ္ဆုိက္ www.kidney.org.au သုိ႔မဟုတ္ www.homedialysis.org.au 
သုိ႔သြားေရာက္ပါ။                                                                                                 2012 ခု ႏုိဝင္ဘာလ တြင္ ဖြဲ႕သည္ 
 
ဤစာရြက္စာတမ္းသည္ ဤေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အေထြေထြ နိဒါန္းအျဖစ္သာ ရည္ညြန္းထားၿပီး သင့္ ဆရာဝန္ သို႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး အတတ ပညာရွင္၏ အႀကံဥာဏ္ကုိ 
အစားထိုးရန္ မရည္ရြယ္ပါ။  အခ်က္အလက္မ်ားသည္ ဖတ္ရႈသူႏွင့္ သက္ဆိုင္မႈရွိၿပီး ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္တိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာေအာင္ အားလံုးကို ဂရုစိုက္ 
ေဆာင္ရြက္ထားသည္။  လူတစ္ဦးစီ၏ ေရာဂါခံစားမႈသည္ တစ္ခုခ်င္းစီျဖစ္ၿပီး ကုသမႈႏွင့္ စီမံ ထိန္းကြတ္မႈသည္ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အေျခအေနမ်ား၊ က်န္းမာေရး အတတ္ 
ပညာရွင္ ႏွင့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေနထိုင္သည့္ ျပည္နယ္ တို႔အေပၚ မူတည္၍ ျခားနားမႈမ်ား ရွိသည္ ျဖစ္ေၾကာင္း Kidney Health Australia ကအသိအမွတ္ျပဳ သည္ကို 
မွတ္သားသင့္သည္။  ထပ္ဆင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ သင္လုိအပ္ ပါက သင့္ ဆရာဝန္ သုိ႔မဟုတ္ က်န္းမာေရး အတတ္ပညာရွင္ႏွင့္ အၿမဲတမ္း ေဆြးေႏြးပါ။ 
 

အကယ္၍သင္သည္ နားမၾကားသူ သုိ႔မဟုတ္ နားအၾကားအာရုံ သုိ႔မဟုတ္ အေျပာခ်ဳ႕ိယြင္းသူ ျဖစ္လွ်င္၊ အမ်ဳိးသားတစ္ဆင့္ေခၚ ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ဆက္သြယ္ပါ 
www.relayservice.com.au: 

• TTY အသုံးျပဳသူမ်ား ဖုန္း 1800 555 677 ယင္းေနာက္ ဖုန္း 1800 454 363 ကုိေခၚပါ 

• ေျပာၿပီးနားေထာင္သူမ်ား ဖုန္း 1800 555 727 ကုိဆက္ၿပီး 1800 454 363 ကုိေတာင္းဆုိပါ။ 

• အင္တာနက္ တစ္ဆင့္ေခၚ အသုံးျပဳသူ - www.relayservice.com.au - “Make an internet relay call now” ၿပီးေနာက္ ဖုန္း 1800 454 363 ကုိေတာင္းဆုိပါ။ 

http://www.homedialysis.org.au/
http://www.relayservice.com.au/
http://www.relayservice.com.au/
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