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Receiving a Blood Transfusion – Khmer / ខ្មែរ ទំព័រ 1 នៃ 2

ព័ត៌មាៃអំពីការចាក់បញ្ចូ លឈាម៖ 

្ិតប័ណ្ណព័ត៌មាៃនៃះ ពៃ្យល់ពីនេតុអ្ីបាៃជាអ្នកអាចតតរូវការចាក់បញ្ចូ លឈាម ៃិងអ្ី្្ះខែលតតរូវរពឹំងទុក។ សចូមពិនតរះ
 ជាមួយនវជ្ជបណិ្តរបស់អ្នកអំពីមចូលនេតុខែលអ្នកតតរូវការ (ឬអាចតតរូវការ) ការចាក់បញ្ចូ លឈាម នេយីថានតីមាៃជនតមីស
 

ន្សេងនទៀត នៅក្នុងករណីរបស់អ្នកខែរឬអត់។

នេតុអ្ីបាៃជា្្ុ ំអាចតតរូវការចាក់បញ្ចូ លឈាម?
អ្នកអាចតតរូវការចាក់បញ្ចូ លឈាម តបសិៃនបី៖
> អ្នកបាត់បង់ឈាមយ៉ា ងនតចីៃក្នុងការវះកាត់ ការសតមាលកចូៃ ឬបន្ទា ប់ពីនតរះថា្ន ក់មួយែ៏ធ្ងៃ់ធ្ងរ។

> មាៃជំងឺនស្កស្្ងំ (កង្ះនកាសិកាឈាមតកេម) ខែលមិៃអាចពយាបាលនោយថា្ន ជំាតិខែក ឬវតីាមីៃន្សេងនទៀត 
ខតមួយមុ្នន្ះ។

> រាងកាយរបស់អ្នកមិៃអាចនធ្ីឱ្យនកាសិកាឈាមថមែីមាៃសុ្ភាពល្អត្រប់តរៃ់។ ការនៃះតបខេលជានោយស្រមាៃបញ្ហា  
្ួរឆ្អឹង ឬ្លប៉ាះពាល់បន្ទា ប់បៃសេនំៃការពយាបាលនោយស្រធាតុ្រីមី។

នតីការចាក់បញ្ចូ លឈាមមាៃប៉ាុន្មែ ៃតបនេទ?  
ការបរច្ិា្រឈាមតតរូវបាៃខបងខចកជាខ្្នកន្សេងៗរ្ន  នេយីតតរូវបាៃរកសាទុកនៅក្នុងថង់ ឬែបពិនសស។ បន្ទា ប់មក  
អ្នកអាចតតរូវបាៃ្្តល់ឱ្យខតមួយចំខណកប៉ាុន ្្ណ ះខែលរាងកាយរបស់អ្នកតតរូវការ ។ ខ្្នកសំខាៃ់ទាងំ៣  រមួមាៃ៖ 

> នកាសិកាឈាមតកេម ខែលន្យំកអុកសីុខសៃនៅឲ្យជាលិកា ៃិងសររីាង្គទាងំឡាយ។

> តរប់ឈាមខែលនធ្ីឲ្យឈាមកក ខែលជួយបញ្ឈប់ការេចូរឈាម។

> ប្ាស្មែ ខែលមាៃស្រធាតុបង្កកឈាម (នែីម្ជីួយបញ្ឈប់ការេចូរឈាម) ៃិងតបរូនតអីុៃ ៃិងអង្គបែិបក្គក្នុង្្ួៃន្សេងនទៀត ។

នតីការចាក់បញ្ចូ លឈាមមាៃហាៃិេ័យអ្ី្្ះ?
តបនទសអចូស្ស្្ត លីមាៃការ្្គត់្្គង់ឈាមខែលមាៃសុវត្ិភាពបំ្ុតនៅនលីពិេពនោក ក៏ប៉ាុខៃ្តែចូចរ្ន ៃឹងវធិីពយាបាលទាងំអស់ខែរ 

 
ការចាក់បញ្ចូ លឈាមនៅខតមាៃការតបឈមៃឹងនតរះហាៃិេ័យ។

ហាៃិេ័យទចូនៅបំ្ុតនៃការចាក់បញ្ចូ លឈាម រមួមាៃ៖ 

> តបតិកមមែតិចតួចែចូចជាន ្្ត ្្ួៃកតមិតតស្ល ៃិងកៃទាួលនលីខស្ក។
> ការមាៃ្ទាុកស្រធាតុរាវនលីស ខែលប ្្ត លឱ្យពិបាកែកែនងហាីម ជាពិនសសចំនពាះមៃុសសេវយ័ចំ្ស់ 

ៃិងអ្នកខែលមាៃបញ្ហា នបះែចូង។

ហាៃិេ័យនៃការបញ្ចូ លឈាមខែលមាៃកតមិតទាប រមួមាៃ៖

> ទទួលបាៃឈាមខែលមិៃ “តតរូវសម " ជាមួយអ្នក។
> តបតិកមមែធ្ងៃ់ធ្ងរ  ឧទាេរណ៍ ែចូចការទាស់ ឬរបួសសួតតសរួចតស្វ។
> ការចម្ងនមនរា្រ ឧទាេរណ៍ ែចូចជាបាក់នតរ ីឬវរីុស។

បុ្រ្គលិកបាៃទទួលការបណ្តុ ះប ្្ត លនលីការពិៃិត្យយ៉ា ងែិតែល់ចំនពាះតបតិកមមែ នេយីនឆ្ីយតបយ៉ា ងឆាប់រេ័ស។

នតីន្រចាក់បញ្ចូ លឈាមតាមវធិី្? 
ឈាមតតរូវបាៃចាក់បញ្ចូ លនៅក្នុងសរនសឈាមខវ ៉ាៃ ជាធមមែតាតាមកំេួៃនែ ឬនែរបស់អ្នកនោយនតបីបំពង់ប្ាសទាិចទៃ់។

កញ្ប់ថង់ឈាម(ឯកតា) ៃីមួយៗ អាចចំ្យរេចូតែល់នៅ៤នមា៉ា ង ក៏ប៉ាុខៃ្តអាចចាក់បញ្ចូ លនលឿៃជាងនៃះក្នុងករណី
 

ចាបំាច់។

បុ្រ្គលិក្រ្ីៃិកៃឹងនធ្ីការតតរួតពិៃិត្យយ៉ា ងេមែត់ចត់នលីអត្តសញ្ញា ណរបស់អ្នក នៅនពលខែល្រំរចូឈាមតតរូវបាៃបចូម នេយីនធ្ី
 ម្តងនទៀត មុៃនពលចាក់បញ្ចូ លឈាមឲ្យអ្នក។ វាជាការសំខាៃ់ខែលអ្នកពាក់បង់សមា្គ ល់្្ួៃ ៃិងបញ្្ជ ក់នឈាមែ ះ ៃិងនថ្ងខ្ឆា្ន ំ
 

កំនណីតរបស់អ្នក នៅនពលន្រសួរ។ ន្រនធ្ីែចូនច្នះ្រឺនែីម្កីារពារអ្នកមិៃឲ្យន្រ្្តល់ឈាម្ុស (សតមាប់អ្នកន្សេងនទៀត)។ 
សចូមៃិយយនចញ តបសិៃនបីមាៃបញ្ហា ្មួយនៅនពលបុ្រ្គលិកពិៃិត្យអត្តសញ្ញា ណរបស់អ្នក។ តតរូវនធ្ីឱ្យតបាកែថាព័ត៌មាៃ

 
លម្អិតរបស់អ្នក(រមួទាងំអក្ខរាវរិុទ្ធ) ្ឺរតតឹមតតរូវ១០០ភា្ររយ។
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នតី្្ុ ំៃឹងមាៃអារមមែណ៍ែចូចនម្តចក្នុងអំឡុងនពលចាក់បញ្ចូ លឈាម?  
មៃុសសេភា្រនតចីៃពំុៃអារមមែណ៍្ុសខប្កអ្ីនទក្នុងអំឡុងនពលចាក់បញ្ចូ លឈាម។ អ្នក្្ះ មាៃអារមមែណ៍ន ្្ត ្្ួៃបៃ្តិច ត្ររុៃរងា 

 ឬកៃទាួល។ អាការៈទាងំនៃះ្រឺធមមែតា នោយស្រមាៃតបតិកមមែតស្ល ឬតបតិកមមែទាស់។ អាការៈទាងំនៃះអាចបាៃពយាបាល 
នោយថា្ន  ំ(នែីម្កីាត់បៃ្យត្ររុៃន ្្ត ) ឬនោយចាក់បញ្ចូ លឈាមឱ្យកាៃ់ខតយតឺ។ 

បុ្រ្គលិកៃឹងតាមោៃអ្នកនោយតបរុងតបយត័្ន ចំនពាះបញ្ហា ្មួយក្នុងអំឡុងនពលចាក់បញ្ចូ លឈាម។ ការនៃះមាៃៃ័យថា
 តតរូវពិៃិត្យជីពចរ សមាពា ធឈាម ៃិងសីតុណហា ភាពរបស់អ្នកឲ្យបាៃនទៀងទាត់។ តបសិៃនបីអ្នកមាៃអារមមែណ៍មិៃតសរួល្្ួៃក្នុង
 អំឡុងនពលចាក់បញ្ចូ លឈាម វាជាការសំខាៃ់ខែលអ្នកតតរូវជតមាបតបាប់្ិរោៃុបោ្កឲ្យបាៃែឹងភ្ាម។

នតី្្ុ ំអាចបែិនសធការចាក់បញ្ចូ លឈាមបាៃឬនទ? 
ការពយាបាល ្ឺរជាជនតមីសរបស់អ្នកនទ។ អ្នកមាៃសិទ្ធិក្នុងការបែិនសធ ក៏ប៉ាុខៃ្តតតរូវយល់ឱ្យចបាស់ពី្លវបិាកនៃការបែិនសធ

 នៃះ មុៃនពលនធ្ីែចូនច្នះ។ តបសិៃនបីអ្នកមាៃនេតុ្ល្មួយ ខែលបែិនសធមិៃទទួលយកការចាក់បញ្ចូ លឈាម សចូម
 

ជតមាបតបាប់នវជ្ជបណិ្តឲ្យែឹងឥឡចូវនៃះ។

កិច្ការ្្ះៗខែលតតរូវសួរនវជ្ជបណិ្តរបស់អ្នក
 នេតុអ្ីបាៃជា្្ុ ំតតរូវការចាក់បញ្ចូ លឈាម?

 ក្នុងករណីរបស់្្ុ ំ នតីមាៃអត្តបនយជៃ៍ ៃិងហាៃិេ័យអ្ី្្ះ?

 នតីមាៃជនតមីសន្សេងនទៀតឬនទ?

 មាៃអ្ីខែលអ្នកមិៃយល់ មាៃការតពរួយបារម្ភ ឬចង់ឱ្យន្រពៃ្យល់បខៃ្ម។

តបសិៃនបីអ្នកកំពុងមាៃ្រនតមាងវះកាត់៖

 នតីមាៃអ្ីខែល្្ុ ំអាចនធ្ីបាៃ នែីម្កីាត់បៃ្យតតមរូវការចាក់បញ្ចូ លឈាមខែរឬនទ?

 នតី្្ុ ំៃឹងចាប់ន្្តីមនស្កស្្ងំ ឬមាៃជាតិខែកកតមិតទាបឬនទ នេយីអាការៈខបបនៃះអាចខកតតមរូវបាៃតាមវធិី្?

 នតីន្រអាចតបមចូល ៃិង្្តល់ឈាមរបស់្្ុ ំមកឱ្យ្្ុ ំវញិ ខែលបាៃបាត់បង់ក្នុងអំឡុងនពលវះកាត់បាៃខែរឬនទ?

កិច្ការ្្ះៗខែលតតរូវតបាប់នវជ្ជបណិ្តរបស់អ្នក
អ្នកតតរូវតបាប់នវជ្ជបណិ្តរបស់អ្នក តបសិៃនបីអ្នក៖

 មាៃមចូលនេតុ្មួយខែលបែិនសធមិៃទទួលយកការចាក់បញ្ចូ លឈាម។

 ធ្ាប់មាៃតបតិកមមែ ឬបញ្ហា ជាមួយការចាក់បញ្ចូ លឈាមកាលពីកៃ្ងមក។

 ែឹងថាអ្នកមាៃតតមរូវការ ឬនសចក្តីតតរូវការពិនសស្មួយសតមាប់ការចាក់បញ្ចូ លឈាម។

 កំពុងនតបីថា្ន ពំតងាវឈាម្មួយ (ែចូចជាថា្ន អំាសពាីរៃី, ថា្ន  ំwarfarin, ថា្ន  ំclopidogrel, ថា្ន  ំapixaban, ថា្ន  ំdabigatran,  
ថា្ន  ំrivaroxaban) ខែលអាចបនង្កីៃការេចូរឈាម។ តបសិៃ នបីអ្នកមាៃការវះកាត់ សចូមសួរនវជ្ជបណិ្តថានតីអ្នក្រួរឈប ់
នលបថា្ន ទំាងំនៃះមុៃនពល ៃិងនៅនពលវះកាត់ខែរឬអត់។ សចូមចងចាថំានែីម្សុីវត្ិភាពអ្នក មាៃខតនវជ្ជបណិ្តរបស់អ្នក  
ប៉ាុន ្្ណ ះខែលអាចនធ្ីការសនតមចចិត្តនលីបញ្ហា នៃះបាៃ នោយស្រខតនតរះហាៃិេ័យនៃការបញ្ឈប់នៃះ អាចមាៃនតចីៃ 
ជាងអត្តបនយជៃ៍។

 កំពុងនតបីថា្ន ំ្ មួយន្សេងនទៀត (រមួទាងំថា្ន ឫំសនឈ)ី ៃិងថា្ន ខំែលរមែ ៃសំបុតតនពទ្យ (រមែ ៃនវជ្ជបញ្្ជ ) ពីនតពាះថា្ន មំួយ 
ចំៃួៃទាងំនៃះក៏អាចពតងាវឈាមបាៃខែរ។

ចុះតបសិៃនបី្្ុ ំមាៃការបារម្ភន្សេងនទៀតអំពីការចាក់បញ្ចូ លឈាម? 
តបសិៃនបីអ្នកមាៃការតពរួយបារម្ភ្មួយ  នទាះជាបញ្ហា បារម្ភនន្ះតចូចក្តី អ្នក្រួរពិនតរះជាមួយនវជ្ជបណិ្តរបស់អ្នក 
្រិោៃុបោ្ក ឬឆមែប។
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សតមាប់ព័ត៌មាៃបខៃ្ម៖ 
តបសិៃនបីអ្នកមាៃលទ្ភាពនតបីតបាស់អីុៃនធីណិត នេយីចង់ខស្ងយល់បខៃ្មអំពីការចាក់

 បញ្ចូ លឈាម អ្នកអាចខស្ងរកព័ត៌មាៃែ៏មាៃតបនយជៃ៍នៅនលីវុបិស្យ៖  
www.mytransfusion.com.au
© Department for Health & Ageing, Government of South Australia.  
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* តករុមតបឹកសាសេ្រមៃ៍នលីសុវត្ិភាព ៃិង្ុរណភាពសុ្ភាព SA (SQCAG)។ 
ឯកស្រនៃះតតរូវបាៃពិៃិត្យនឡងីវញិ ៃិងអៃុម័តនោយ SQCAG*  
សតមាប់អ្នកនតបីតបាស់ ៃិងសេ្រមៃ៍ នៅខ្សីហា ឆា្ន ២ំ០១៦

សមា្ភ ៈសតមាប់អ្នកជំងឺនៅ៖
www.sahealth.sa.gov.au/bloodorgantissue

http://www.sahealth.sa.gov.au/bloodorgantissue

