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Pain Relief in Labour
သားဖြားစဥ္နာက်င္မႈကို သက္သာေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ား
ဤစာေစာင္တြင္ သားဖြားျခင္း၊ သားဖြားစဥ္နာက်င္ျခင္း၊ ထိုနာက်င္မႈကို မည္သို႕သက္သာေစနည္း စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားကို
ရွင္းျပထားပါသည္။ သင့္အား သားဖြားဆရာမ၊ ေမ့ေဆးဆရာဝန္၊ သားဖြားမီးယပ္ဆရာဝန္ စသည့္ သင့္ က်န္းမာေရးကို
ေစာင့္ေရွာက္ေနသူမ်ားက ေဆးရံုမ်ား၊ birth centre မ်ားတြင္ ရႏိုင္သည့္ နာက်င္သက္သာမႈနည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို
ေျပာျပပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ထုိသားဖြားျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို႕ရိွသည္ႏွင့္ သားဖြားစဥ္ နာက်င္မႈကို သက္သာေစသည့္
နည္းလမ္းမ်ားကို သိရိွထားပါက သင့္အေနႏွင့္ သင့္သားဖြားမႈအေတြ႕အၾကံဳကို ေက်နပ္မႈရိွမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါသည္။
ဤစာေစာင္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ပါဝင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို မည္သည့္ေနရာမွ ရရိွေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပရန္ အကိုးအကား
မ်ားကိုသံုးထားပါသည္။ ထိုအကိုးအကားမ်ားကို ေနာက္ဆံုးစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ (စာမ်က္ႏွာ ၁၆တြင)္ စာရင္းျပဳထားပါသည္။
ဤစာေစာင္ကို သားဖြားေမ့ေဆးဆရာဝန္မ်ားအဖြဲ႕အစည္း (Obstetric Anaesthetists’ Association) က ေရးသားျပဳစုထားပါသည္။
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သားဖြားေနစဥ္တြင္ မည္ကဲ့သို႕ခံစားရမည္နည္း။

(What will labour feel like?)
•

သင္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္တြင္ သင့္သားအိမ္ညွစ္၍က်ံဳ႕ျခင္းကို မၾကာမၾကာခံစားရမည္ျဖစ္သည္။ ဤသို႕ညွစ္ျခင္းကို ဘရက္(စ္)
တန္ဟစ္ကံ်ဳ႕ျခင္း (Braxton Hicks contractions) ဟုေခၚသည္။ သင္ကေလးေမြးဖြားခါနီးျပီဆိုပါက ထိုညွစ္ က်ံဳ႕ျခင္းမ်ားသည္
ပို၍အားေကာင္းလာျပီး အခ်ိန္လည္း မွနလ
္ ာပါမည္။

•

ဤသို႕ညွစ္ျခင္းမ်ားသည္ ရာသီဝမ္းဗိုက္နာျခင္းႏွင့္ ဆင္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ သားဖြားခါနီးသည္ႏွင့္ အမွ် ပို၍နာက်င္လာ မည္ျဖစ္
သည္။ ထို႕အျပင္ ထိုသို႔ ဝမ္းဗိုက္နာက်င္ျခင္းမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီး တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္တြင္ မတူပါ။

•

မ်ားေသာအားျဖင့္ သင့္ပထမဦးဆံုးေသာ သားဖြားျခင္းသည္ အရွည္ၾကာဆံုး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

•

အကယ္၍ သားဖြားျခင္းကို ေဆးျဖင့္ မ်က္ႏွာျမင္ပါက (သို႕ ) သားဖြားျခင္းကိုစတင္ရန္ ေဆးသံုးပါက ထိုသားအိမ္ညွစ္ ျခင္းမ်ား
သည္ ပို၍ နာက်င္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

•

မိခင္ေလာင္း အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သားဖြားစဥ္နာက်င္မႈအတြက္ နည္းလမ္းမ်ားစြာသံုးတတ္ၾကပါသည္ (အကိုးအကား ၁
ကိုၾကည့္ပါ)။ ထို႕ေၾကာင့္ အျမင္က်ယ္က်ယ္ရိွပါက အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

သားဖြားျခင္းအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား
(Preparing for labour)
သားမဖြားမီ ေပးသည့္ သင္တန္းမ်ားသည္ မိခင္ေလာင္းမ်ားအတြက္ သားဖြားမႈကို ၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေပးပါသည္။ ထိုအတန္းမ်ားကို
သားဖြားဆရာမမ်ားႏွင့္ မိခင္ေလာင္းမ်ားကို အေထာက္အပံ့ေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပို႕ခ်ပါသည္။ ထိုအတန္းမွ သားဖြားစဥ္တြင္
ဘာျဖစ္မည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္မည္ျဖစ္ျပီး သင့္ကို စိုးရိမ္ပူပန္မႈေလ်ာ့က် ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုအတန္းမ်ာတြင္ သားဖြားဆရာမက သားဖြားစဥ္ဝမ္းဗိုကန
္ ာက်င္မႈကို သက္သာေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေျပာျပပါလိမ့္မည္။
အကယ္၍ ေက်ာရိုးအတြင္းရိွ အာရံုေၾကာ အရည္အိတ္၏ အေျမွးလႊာ အျပင္သို႕ ထံုေဆးေပးျခင္း (အပီဂ်ဴရယ္) (ေက်ာသို႕ထံုေဆး
ထိုး၍ ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္းကို ထံုသြားေစရန္) အေၾကာင္းကုိ အေသးစိတ္ကိုသိလိုပါလွ်င္ ထိုသားဖြားဆရာမက သင့္အား ေမ့ေဆး
ဆရာဝန္ႏွင့္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ ထိုအတန္းမ်ားကို မသြားခဲ့ႏိုင္ပါက သင့္ သားဖြားဆ
ရာမအား သားဖြားစဥ္ ဝမ္းဗိုက္နာက်င္မႈကို သက္သာေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္းကို ေမးသင့္ပါသည္။ ေနာက္ပုိင္း မီးတြင္း
အတြင္းတြင္လည္း ထိုနည္းလမ္းမ်ားကို သင့္သားဖြားစဥ္တြင္ ျပဳစုမည့္ သားဖြားဆရာမႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသည္။
သားဖြားစဥ ္နာက်င္မႈသည္ သင္ေမြးဖြားမည့္ေနရာအေပၚတြင ္မူတည္ႏိုင္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္ေမြးဖြားမည့္ ေနရာတြင္ သင္
ကုိယ္တုိင္ သက္ေတာင့္သက္သာရိွသည္ဟုခံစားရပါက သင့္အတြက္ စိတ္ပူပန္စိုးရိမ္မႈနည္းေစမည္ ျဖစ္သည္ (အကိုးအကား ၂
ကိုၾကည့္ပါ)။ ဥပမာ အားျဖင့္ အခ်ိဳ႕မိခင္ေလာင္းမ်ားအတြက္ မိမိအိမ္တြင္ ေမြးဖြားျခင္းသည္ ပိ၍
ု အဆင္ေျပႏိုင္ျပီး အခ်ိဳ႕မွာ ေဆးရံုမ်ား
ႏွင့္ birth centre မ်ားရိွ ပံ့ပိုးမႈမ်ားက ပို၍ စိတ္သက္သာရာ ရေစသည့္အတြက္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ သားဖြားျခင္းကို ပိုႏွစ္သက္ၾက
သည္။ ထို႕အျပင္ေဆးရံုအမ်ားစုသည္ သားဖြားခန္းမ်ားကို မိမိအိမ္သဖြယ္ျဖစ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ထားၾကျပီး ပို၍သက္ေတာင့္သက္သာ
ရိွေစရန္အတြက္ သင္ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာ သီခ်င္းမ်ားကိုလည္း နားေထာင္ႏိုင္ပါသည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ေဆးရံု သို႕မဟုတ္ birth centre တြင္ ေမြးဖြားရန္ စီစဥ္ထားပါက ထိုေနရာမ်ားတြင္ မည္သည့္အေထာက္အပံ့ပစၥည္းမ်ား
ရရိွႏိုင္သည္ကို ၾကိဳ၍ေမးျမန္းစံုစမ္းပါက သင့္အတြက္အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ပါသည္။
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သင္သားဖြားစဥ္တြင္ သင့္၌ မိတ္ေဆြ သို႕မဟုတ္ အေဖာ္ (birth partner) တစ္ေယာက္ရိွျခင္းသည္္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ပါသည္
(အကိုးအကား ၃ ကိုၾကည့္ပါ)။ ထိုအေဖာ္အား သင္၏စိုးရိမ္မႈမ်ား၊ လိုအပ္မႈမ်ားကို ေျပာျပထားရန္ အေရးၾကီးျပီး သို႕မွသာ သင္သား
ဖြားစဥ္တြင္ အကူအညီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သားဖြားစဥ္တြင္ မည္ကဲ့သို႕ေသာ နာက်င္မႈသက္သာေစသည့္ နည္းလမ္းမ်ားရိွသနည္း။

(What pain relief is available?)
မည္သည့္နာက်င္သက္သာေစသည့္ နည္းလမ္းသည္ သင့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္မည္ကို ၾကိဳတင္၍ သိရိွႏိုင္ရန္မွာ မလြယ္ကူပါ။
သင္သားဖြားစဥ္တြင္ အတူရိွမည့္ သားဖြားဆရာမသည္ သင့္အားအၾကံေပးရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးသူျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ နာ
က်င္မႈ သက္သာေစသည့္ အဓိကနည္းလမ္းမ်ား အေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ား
(Self-help methods)
•

အသက္ကို ေျဖးေျဖးႏွင့္ ပံုမွန္ရႈျခင္းသည္ သင့္ၾကြက္သားမ်ားသို႕ ပို႕ေပးသည့္ ေအာက္စီဂ်င္ပမာဏကို မ်ားျပားေစႏိုင္ျပီး နာက်င္
မႈကို ေလ်ာ့နည္းေစပါသည္။ ထို႕အျပင္ အသက္ရႈျခင္းကို အာရံုစုိက္ေနသည့္အတြက္ နာက်င္မႈကို စိတ္ေရာက္ႏိုင္ရန္ အလားအ
လာလည္း ပိုနည္းပါသည္။

•

သင္နာက်င္ေနသည့္အခါ သက္ေတာင့္သက္သာေနႏိုင္ရန္မွာ ခက္ခဲပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မီးတြင္း မဝင္ခင္တြင္ သက္ေတာင့္
သက္သာေနနည္းကို လက္ေတြ႕ေလ့က်င္ပါက အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ပါသည္။ သက္ေတာင့္သက္သာေနႏိုင္ရန္ လည္း နည္းလမ္း
အမ်ိဳးမ်ိဳး ရိွပါသည္။

•

3
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သားဖြားေရကန္သံုး၍ ေမြးဖြားျခင္း
(Using a birthing pool during labour)
သားဖြားေရကန္သံုးျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေလ့လာထားသည့္ သုေတသနအမ်ားအျပားမရိွပါ။ သို႕ရာတြင္ ထိုသို႕
ေရထဲတြင္ သားဖြားပါက နာက်င္မႈကိုသက္သာေစႏိုင္ျပီး၊ နာက်င္မႈသက္သာေစရန္သံုးသည့္ အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆး လိုအပ္ႏိုင္သည့္
အလားအလာလည္း ပိုနည္းသည့္ဟု ေတြ႕ရိွထားျပီးျဖစ္သည္ (အကိုးအကား ၄ ကိုၾကည့္ပါ)။ ထို႔အျပင္ သားဖြား စဥ္တြင္
အလြန္ေႏြးသည့္ ေရသံုးခဲ့ပါက သေႏၶသားကိုထိခုိက္ႏိုင္ျခင္း အစရိွသည့္ စိုးရိမ္စရာမ်ားရိွေသာ္လည္း၊ ေလ့လာေတြ႕ရိွခ်က္ မ်ားအရ
သားဖြားကန္မသံုးသည့္ သားဖြားျခင္းမ်ား ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက သားဖြားကန္သံုး၍ ေမြးဖြားျခင္းသည္ အႏၱရာယ္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို
ပို၍ေပးႏိုင္ျခင္းမရိွပါ။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ သင့္သားဖြားဆရာမက သင္ႏွင့္ သင့္သေႏၶသားကေလး၏ က်န္းမာေရးကို ဆက္လက္၍
ေစာင့္ၾကည္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
သားဖြားေဆာင္အမ်ားစုတြင္ သားဖြားေရကန္မ်ားရိွပါသည္။ သို႕ေသာ္ သင္လိုအပ္ခ်ိန္၌ ထိုသားဖြားကန္မ်ားကို သံုးႏိုင္ခ်င္မွ သံုးႏိုင္
ပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သားဖြားေရကန္ရိွ၊မရိွ ႏွင့္ အသံုးျပဳ၍ ရႏိုင္၊ မရႏိုင္သည္ကို သင့္သားဖြားဆရာမအား ေသခ်ာေအာင္ ေမးပါ။

လုိက္ဖက္အျဖည့္ကုထံုးမ်ား
(Complementary therapies)
(ဤနည္းမ်ားတြင္ ေဆးမ်ားကို မသံုးပါ)
အခ်ိဳ႕အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ လိုက္ဖက္အျဖည့္ကုထံုး (ဥပမာ ရနံ႕ကုထံုး) မ်ားသည္ မီးတြင္းနာက်င္မႈမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျပဳ
ပါသည္။ အကယ္၍ ထိုကုထံုးမ်ားကို အသံုးျပဳမည္ဟု စဥ္းစားထားပါက ၎တို႕ႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္
အေရးၾကီးပါသည္။ ဤစာေစာင္တြင္ ဓါတ္ၾကမ္းတိုက္ကုထံုး(homeotherapy) (အနာသက္သာေစရန္ ေရေရာ အားေျဖာ့ထားေသာ
ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား သံုးျခင္း) ႏွင့္ ေဆးဖက္ဝင္အပင္ကုထံုးမ်ား (herbal remedies) အေၾကာင္းကို မေဖာ္ျပထားပါ။

•

ရနံ႕ကုထံုး (Aromatherapy) - ေၾကာက္လန္႕ပူပင္ျခင္းကို ေလ်ာ႕ခ်ရန္၊ သင့္ခႏၶကိုယ္ သုချပည့္စံုရန္ ႏွင့္ သင့္ကို ခြန္အားေပး

သတၱိတိုးပြားႏိုင္ရန္အတြက္ ရနံ႕အဆီအႏွစ္မ်ားျဖင့္ သံုးထားပါသည္။
•

အႏွိပ္ကုထံုး (Reflexology) - ဤကုထံုးသည္ သင့္ေျခေထာက္ ႏွင့္ လက္မ်ားေပၚရိွ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာမ်ားသည္ ကိုယ္ခႏၶာ

တစ္ခုလံုးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ဟူသည့္ အေတြးအေခၚေပၚတြင္ မူတည္ထားပါသည္။ ဤနည္းမည္ကဲ့သို႕ အလုပ္လုပ္ပံုကို တိတိ
က်က် မသိရေသးေသာ္လည္း အပ္စုိက္ကုထံုးနည္း (ေအာက္တြင္ၾကည့္ပါ) အလုပ္လုပ္ပံုႏွင့္ တူႏိုင္ေခ်ရိသ
ွ ည္ဟု ထင္ရပါသည္။
အႏိွပ္ဆရာသည္ မီးတြင္းတြင္ နာက်င္သည့္ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေျခေထာက္ရိွ ပိြဳင့္ေနရာမ်ားကို
ႏွိပ္ေပးပါလိမ့္မည္။
•

စိတ္ညိွ႕ျခင္းႏွင့္ အပ္စုိက္ကုထံုး (Hypnosis and Acupuncture) - အခ်ိဳ႕ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဤကုထံုးႏွစ္မ်ိဳးကို မီး

တြင္းအတြင္း အေထာက္အပံ့အျဖစ္ ပိုမိုသံုးစြဲလာၾကပါသည္။ NHS ရိွ အခ်ိဳ႕ေသာ ေနရာအနည္းငယ္မ်ားတြင္သာ ဤနည္းမ်ားကို
ရႏိုင္သည့္ အတြက္ မီးတြင္းမတိုင္မီတြင္ တတ္ကြ်မ္းေသာ ကုထံုးဆရာကို ရွာရန္လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။
စိတ္ညိွ႕ျခင္းသည္ သင့္ကို နာက်င္ျခင္းမွ စိတ္အာရံုေျပာင္းလဲေစပါသည္။ မိမိကုိယ္တိုင္ စိတ္ညိွ႕တတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကား
ႏိုင္ျပီး မီးတြင္းတြင္ မိမိကုိယ္တိုင္ စိတ္ညိွ႕ႏိုင္ပါသည္။ သို႕မဟုတ္ စိတ္ညိွ႕ဆရာက မီးတြင္တြင္ သင္ႏွင့္အတူရိွရလိမ့္ မည္ျဖစ္သည္။
အပ္စိုက္ကုထံုးတြင္ နာက်င္မႈကို သက္သာေစရန္အတြက္ ခႏၶာကိုယ္ရိွ ပိြဳင့္ေနရာမ်ားကို အပ္ျဖင့္ စိုက္ပါသည္။ ထိုအတြက္ အပ္
စိုက္ဆရာသည္လည္း မီးတြင္းတြင္ သင္ႏွင့္အတူရိွရန္ လိုပါသည္။
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အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ကုထံုးမ်ားသံုးသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သားဖြားစဥ္နာက်င္မႈကို ပိုထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျပီး အကုိက္အခဲ
ေပ်ာက္ေဆး ကိုေလ်ာ့၍သာ လိုအပ္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ေသာသုေတသနမ်ားတြင္ေတြ႕ရပါသည္ (အကိုးအကား ၅ ကိုၾကည့္ပါ)။ သို႔ရာတြင္
ဤကုထံုးမ်ားကို တတ္ကြ်မ္းသည့္ ဆရာမ်ားသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အႏွံအျပားတြင္ မရိွသည့္အျပင္ အကုန္အက်လည္း မ်ားႏိုင္ပါ သည္။

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ျဖင့္ အာရံုေၾကာမ်ားကို ႏႈိးဆြေပးျခင္း ( တန္( စ္) )

(Transcutaneous electrical nerve stimulation (TENS))
•

တန္(စ္)တြင္ ေက်ာတြင္ကပ္ထားသည့္ အျပား ၄ ျပားမွ တဆင့္ အလြန္ညင္သာသည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ကို သင့္ကိုယ္ထဲသို႕
ျဖတ္စီးေစပါသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ စပ္ဖ်ဥ္းစပ္ဖ်ဥ္းခံစားမႈမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ သင္ကိုယ္တိုင္လည္း လွ်ပ္စီး
ေၾကာင္းပမာဏကို ထိန္းခ်ဳပ္ျပင္ဆင္ႏိုင္ပါသည္။

•

တန္(စ္)သည္ တစ္ခါတစ္ရံ မီးတြင္းအစပိုင္းတြင္ (အထူးသျဖင့္ ခါးနာျခင္း အတြက္) အသံုးဝင္ပါသည္။ တန္(စ္)စက္ကို ငွားမည္
ဆိုပါက သင္ကိုယ္တိုင္ အိမ္သို႕ယူသြားႏိုင္ျပီး စတင္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုစက္ကို အခ်ိဳ႕ေဆးရံုမ်ားတြင္ ငွားရမ္းႏိုင္ပါသည္။

•

တန္(စ္) သည္ သင့္သေႏၶသား အေပၚတြင္သက္ေရာက္ႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား သိရသေလာက္မရိွပါ။

သင့္အေနျဖင့္ တန္(စ္) တစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ မီးတြင္နာက်င္မႈမ်ားကို ထိန္းထားႏိုင္ေခ် ရိွႏိုင္ေသာ္လည္း မီးတြင္းအတြင္း အျခားေသာ
နာက်င္သက္သာေပ်ာက္နည္းမ်ား လိုအပ္ႏိုင္သည့္ အလားအလာလည္း ရိသ
ွ ည္ကို သတိျပဳသင့္သည္။
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အန္တိုေနာက္( စ္)

(Entonox)
အန္တိုေနာက္(စ္)သည္ ႏိုက္ထရပ္(စ္) ေအာက္ဆိုက္ (Nitrous Oxide) ၅၀ ရာႏႈန္းႏွင့္ ေအာက္စီဂ်င္ (Oxygen) ၅၀ ရာႏႈန္းပါသည့္
အေငြ႕တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။
•
•

သင့္အေနျဖင့္ မ်က္ႏွာဖံုး သို႕မဟုတ္ ပါးစပ္ျဖင့္ ရႈသြင္းသည့္ ကိရိယာတစ္ခုမွ အန္တိုေနာက္(စ္)ကို ရႈရိွက္ရပါသည္။
ဤအေငြ႕သည္ ရိုးရွင္းလြယ္ကူျပီး အက်ိဳးအာနိသင္ စတင္ေပးရန္လည္း ျမန္သည္သာမက မိနစ္ပိုင္းအတြင္း၌လည္း ထို
အာနိသင္မ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ပါသည္။

•
•

သင့္အား ေခါင္းမူးေမာ္မိုက္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ပ်ိဳ႕အန္ခ်င္ျခင္း တို႕ကို ခဏၾကာမွ် ျဖစ္ေစပါသည္။
သင့္သေႏၶသားအား အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္ျခင္း မရိွသည္သာမက သင့္အား ေအာက္စီဂ်င္ကို ထပ္ေဆာင္းေပးသည့္ အတြက္
သင္ႏွင့္ သင့္သေႏၶသားအတြက္ ပိုေကာင္းပါသည္။

•

အန္တိုေနာက္(စ္) သည္ သင့္နာက်င္မႈအားလံုးကို ေပ်ာက္ကင္းေစမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕တစ္ဝက္ကို
သက္သာေစပါမည္။

•

သင့္အေနျဖင့္ မီးတြင္း မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ မဆို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

သင္သံုးမည့္ အန္တိုေနာက္(စ္) ပမာဏကို သင္ကိုယ္တိုင္ ကြပ္ကဲႏိုင္ေသာ္လည္း အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးအာနိသင္ ရရန္အတြက္
အခ်ိန္ကိုက္သံုးရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ သားအိမ္ညွစ္ျခင္းကို စတင္ခံစားလာသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ အန္တိုေနာက္(စ္)ကို စတင္

အသံုးျပဳမည္ဆိုပါက နာက်င္မႈအျပင္းဆံုး အဆိုးဆံုးျဖစ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ သင့္အေနႏွင့္ အန္တိုေနာက္(စ္)၏ အက်ိဳးအာနိသင္
အျပည့္ကို ရမည္ျဖစ္သည္။ အန္တိုေနာက္(စ္)ကို သားအိမ္ညွစ္ျခင္း တစ္ခုႏွင့္ တစ္ခု အၾကား သို႕မဟုတ္ တာရွည္စြာ သံုးစြဲျခင္း မျပဳ
လုပ္သင့္ပါ။ ထိုသို႕ျပဳလုပ္ပါက ေခါင္းမူးေဝျခင္း၊ စပ္ဖ်ဥ္းစပ္ဖ်ဥ္းခံစားရျခင္းတို႕ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေဆးရံုမ်ားတြင္ ပို၍
ထိေရာက္ေစရန္အတြက္ အျခားေသာ ေဆးမ်ားကို အန္တိုေနာက္(စ္)အေငြ႕ထဲသို႕ ေပါင္းစပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ယင္းတို႕မွာ
သင့္ကို ပို၍ အိပ္ငိုက္မ်ဥ္းေစပါသည္။

အာနိသင္အလြန္ေကာင္းေသာ opioids အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး
(Opioids: morphine-like painkillers)
Opiods ေဆးမ်ားသည့္ ေမာ္ဖိန္းကဲ့သို႕ေသာ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ opiods ေဆးအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ပတ္သီဒင္း
(Pethidine) ႏွင့္ ဒိုင္ယာေမာ္ဖိန္း (Diamorphine) (ယူေကႏိုင္ငံတြင္ ပို၍သံုးစြဲလာၾကသည္) အစရိွသည္တို႕ပါဝင္ပါသည္။ ပတ္သီဒင္း
ၾကြက္သားထိုးေဆးႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ဒုိင္ယာေမာ္ဖိန္း ၾကြက္သားထိုးေဆးကို သံုးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ နာက်င္မႈသက္သာ
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ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိတ္ေက်နပ္မႈရရန္ ပို၍ အလားအလာရိွသည့္ဟု သုေတသနမ်ားတြင္ေတြ႕ရိွျပီး ျဖစ္ပါသည္ (အကိုးအကား ၆ ကို
ၾကည့္ပါ)။ အျခား opiods ေဆး ဥပမာမ်ားမွာ ေမာ္ဖိန္း (morphine)၊ မပ္တာဇီေနာ (meptazinol)၊ ဖန္တာႏိုင္း(လ္) (fentanyl) ႏွင့္
ရမ္မီဖန္တနဲလ(္ remifentanil) တို႕ျဖစ္ပါသည္။ ဤ opiods ေဆးမ်ား အားလံုး၏ အလုပ္လုပ္ပံု လုပ္နည္းမွာ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။
•

မ်ားေသာအားျဖင့္ သားဖြားဆရာမက သင့္လက္ေမာင္း သုိ႕မဟုတ္ ေျခေထာက္တြင္ရိွေသာ ၾကြက္သားၾကီးၾကီး တစ္ခုထဲသို႕
ေဆးထိုး၍ Opiods ေဆးကို ေပးပါသည္။

•

နာက်င္သက္သာမႈမွာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ကန္႕သတ္မႈမ်ားရိွပါသည္။ ေဆး၏အာနိသင္မ်ားကို ေဆးထိုးျပီး နာရီ ဝက္ခန္႕အၾကာမွ
စတင္ခံစားရမည္ျဖစ္ျပီး ထိုအာနိသင္မ်ားမွာ နာရီအနည္းငယ္ခန္႕ ၾကာရွည္ပါသည္။

•

အန္တိုေနာက္(စ္) အေငြ႕ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ Opiods ေဆးမ်ားသည္ မီးတြင္း ဗိုက္နာျခင္းအတြက္ ထိေရာက္မႈေကာင္းေကာင္းမရိွပါ။

•

ထိုသို႕ opiods ေဆး၏ နာက်င္သက္သာေပ်ာက္ကင္းမႈမွာ ခ်ိဳးယြင္းခ်က္မ်ားရိွေသာ္လည္း opiods ေဆးသည္ ပို၍ စိုးရိမ္ေသာက
ေလ်ာ႕နည္းေစျပီး သက္ေတာင့္သက္တာရိွေစပါသည္ဟု အခ်ိဳ႕ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေျပာၾကပါသည္ (အကိုးအကား ၇ ကို ၾကည့္ပါ)။

•

အျခားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာ Opiods ေဆးသည္ နာက်င္သက္သာမႈ နည္းသည္ ဟုေျပာၾကပါသည္။

Opiods ေဆး၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ား
(Side-effects of opiods)
•

သင့္အားအိပ္ငိုက ္ေစႏိုင္ပါသည္။

•

သင့္အား ပိ်ဳ႕အန္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႕အတြက္ သင့္အား ပ်ိဳ႕အန္သက္သာေစသည့္ေဆးကို ေပးပါမည္။

•

သင့္အစာအိမ္၏ အစာေေခ်ဖ်က္ ရွင္းထုတ္မႈကို ေႏွးေစႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမ့ေဆး လိုအပ္ခဲ့ပါက ျပႆနာရိွ
ႏိုင္ပါသည္။

•

သင့္ အသက္ရႈႏႈန္းကို ေႏွးေစႏိုင္ပါသည္။ ဤသို႕ျဖစ္ခဲ့ပါက သင့္အား ေအာက္စီဂ်င္ေပးျပီး သင့္ကိုယ္ထဲရိွ ေအာက္စီဂ်င္

•

ပမာဏကို ေစာင့္ၾကည္တိုင္းထြာမည္ ျဖစ္သည္။
သင့္ေမြးကင္းစကေလး၏ ပထမဦးဆံုးေသာ အသက္ရႈမႈကို ေႏွးေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုအတြက္ ေဆးတစ္မ်ိဳးထိုးေပးျခင္းျဖင့္

•

သက္သာေစႏိုင္ပါသည္။
သင့္ကေလးငယ္ကို ငိုက္မ်ဥ္းေစႏိုင္ျပီး သင့္အေနျဖင့္ မိခင္ႏို႕ရည္ကို ပံုမွန္ကဲ့သို႕ မတိုက္ႏိုင္ပါ (အထူးသျဖင့္ ပတ္သီဒင္းျဖင့္
ဆိုလွ်င္)။

•

အကယ္၍ opiods ေဆးကို ကေလးမေမြးမီ ခဏအတြင္း ေပးခဲ့ပါက ေမြးကင္းစကေလးအေပၚတြင္ သက္ေရာက္သည့္
အာနိသင္မ်ားမွာ နည္းပါသည္။

လူနာကိုယ္တိုင္ ထိန္းသည့္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္နည္းမ်ိဳး ( ပီစီေအ)

(Patient-Controlled Analgesia (PCA))
နာက်င္မႈကို ျမန္ျမန္ေပ်ာက္ကင္းေစရန္အတြက္ opiods ပါေသာေဆးကို ခလုတ္ကေလးတစ္ခ်က္ႏိွပ္ျပီး မိမိကိုယ္တိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္
ရသည့္ ပန္႕စက္ျဖင့္ ေသြးေၾကာထဲသို႕ တုိက္ရိုက္ေပးႏိုင္ပါသည္။ သင္အေနျဖင့္ အပီဂ်ဴရယ္ (ခႏၶကိုယ္ေအာက္ ပိုင္းထံုသြားေစရန္
အတြက္ ေက်ာထဲသို႔ ေပးသည့္ ထံုေဆး) ကို မလိုခ်င္ပါက သို႕မဟုတ္ သင့္အတြက္ အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးသည္ မသင့္ေလွ်ာ္ပါက
ပီစီေအကို အခ်ိဳ႕ေသာေဆးရံုမ်ားတြင္ ရရိွႏိုင္ပါသည္။
ပီစီေအသည္ သင္ဆႏၵရိွသည့္အခါမ်ိဳးတြင္ opiods ေဆး ပမာဏအနည္းငယ္စီကို မိမိကိုယ္တိုင္ေပးစြမ္းႏိုင္ပါသည္။ သင့္အေနျဖင့္
ေဆးပမာဏမည္မွ်ေပးမည္ကို ဆံုးျဖတ္သံုးႏိုင္ခြင့္ ရိွပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လံုျခံဳေဘးကင္းရန္အတြက္ ပီစီေအက opiods ေဆး
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မည္မွ်ျမန္ျမန္ သံုးႏိုင္သည့္အေပၚကို ကန္႕သတ္ထားပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ပီစီေအကို တာရွည္သံုးစြဲပါက ေဆးအခ်ိဳ႕သည္ သင့္ခႏၶ
ကိုယ္ထဲတြင္ စုပံုလာႏိုင္ျပီး သင္ႏွင့္သင့္ကေလးအေပၚတြင္ ေဆး၏ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားတိုးလာႏိုင္ပါသည္။
အခ်ိဳ႕ေသာ သားဖြားေဆာင္မ်ားတြင္ ရမ္မီဖန္တနဲလ္ (remifentanil) (အကိုးအကား ၈ ႏွင့္ ၉ ကို ၾကည့္ပါ) ဟုေခၚ ေသာ opiods
ေဆး အသံုးျပဳထားသည့္ ပီစီေအမ်ားရႏိုင္ပါသည္။ ဤရမ္မီဖန္တနဲလ္သည္ သင့္ခႏၶာကိုယ္ထဲတြင္ လ်င္ျမန္စြာ ေခ်ႏိုင္သည့္အတြက္
ထိုေဆး တစ္ခါေသာက္ပမာဏ၏ အာနိသင္္သည္ မရွည္ၾကာပါ။ ယင္းေဆးသည္ နာက်င္မႈအတြက္ အလြန္ထိေရာက္သည့္ အကိုက္
အခဲေပ်ာက္ေဆးမ်ိဳးျဖစ္ေသာ္လည္း အသက္ရႈျခင္းကို ေႏွးသြားေစသည့္ အလားအလာ ပိုမ်ားေစသည့္အတြက္ သင့္အသက္ရႈပံုကို
ေသေသခ်ာခ်ာ ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးရန္လိုပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ဤေဆး၏ အာနိသင္မ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ျပန္ေျပာင္းလဲႏိုင္ျပီး
သင့္ကေလးကိုလည္း ထိခိုက္မည္မဟုတ္ပါ။

ေက်ာရိုးအတြင္းရိွ အာရံုေၾကာအရည္အိတ္၏ အေျမွးလႊာအျပင္သို႕ ထံုေဆးေပးျခင္း (အပီဂ်ဴရယ္) ႏွင့္ ေက်ာရုိး အာရံုေၾကာရိွ
အရည္အိတ္အတြင္းသို႕ ထံုေဆးေပးျခင္း (စပိုင္နယ္)=

(Epidurals and spinals)
•

အပီဂ်ဴရယ္ႏွင့္ စပိုင္နယ္ထံုေဆးတို႕သည္ အရႈပ္ေထြးဆံုးေသာ အနာသက္သာမႈနည္းမ်ားျဖစ္ျပီး ေမ့းေဆးဆရာဝန္မ်ား
ကသာ ေပးရပါသည္။

•

ေမ့ေဆးဆရာဝန္ဆိုသည္မွာ နာက်င္မႈသက္သာေစသည့္ေဆးမ်ား၊ ေမ့ေဆးမ်ားကို ေပးရာတြင္ အထူးျပဳသင္ၾကားထား
သည့္ ဆရာဝန္ ျဖစ္ပါသည္။ ခြဲစိတ္ရာတြင္ နာက်င္မႈသက္သာေစရန္အတြက္ ေမ့ေဆး၊ အပီဂ်ဴရယ္၊ စပိုင္နယ္ထံုေဆး
တို႕ကိုေပးႏိုင္ပါသည္။ ဗိုက္ခဲြ ကေလးေမြးရာတြင္သံုးသည့္ ဤနာက်င္မႈသက္သာနည္းမ်ားအေၾကာင္းကို သိလိုပါက
‘ဗိုက္ခြဲကေလးေမြးရာတြင္သံုးသည့္ထံုေဆး (သို႕ ) ေမ့ေဆးအေၾကာင္း’ စာေစာင္ကို ဖတ္ပါ (ထိုစာေစာင္ကို မည့္သည့္

•
•

ေနရာတြင္ရ ႏိုင္သည္ကို ဤစာေစာင္ အဆံုးတြင္ ၾကည့္ပါ)။
အပီဂ်ဴရယ္ႏွင့္ စပိုင္နယ္ထံုေဆးတို႕မွာ အထိေရာက္ဆံုးေသာ နာက်င္မႈသက္သာေစနည္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။
္ ံုေဆးကို သံုးရာတြင္ သင့္ေမ့ေဆးဆရာဝန္သည္ သင့္ ခါးေက်ာရိုးနားသို႕ ေဆးထိုးအပ္တစ္ေခ်ာင္းျဖင့္ထိုးျပီး
အပီဂ်ဴရယထ
ထုုံေဆးျပြန္ (အလြန္ပါးျပီး ေသးငယ္ေသာျပြန္)ကို သင့္ေက်ာရိုးရိွ အာရံုေၾကာအရည္အိတ္၏ အေျမွးလႊာအျပင္ တြငထ
္ ား
ပါမည္။ ထို႕ေနာက္ အပ္ကို ျပန္လည္ထုတ္ျပီး က်န္ရိွေနေသာ ျပြန္ျဖင့္ သင့္အား နာက်င္သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစေသာ
ေဆးမ်ားကို ေပးပါမည္။ ထိုေဆးမ်ားမွာ အာရံုေၾကာမ်ားကို ထံုသြားေစသည့္ ထံုေဆး၊ Opiods ေဆးနည္းနည္း (သို႕္ )
ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ေပါင္းစပ္ထားသည့္ ေဆးလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

•

အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆး စတင္အလုုပ္လုပ္ျပီး နာက်င္မႈကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစရန္မွာ အခ်ိန္မိနစ္ ၄၀ ခန္႕ ၾကာျမင္ႏ
့ ိုင္
္ ံုေဆးျပြန္ ထည့္သြင္းသည့္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ လည္းပါဝင္ပါသည္။
ပါသည္။ ဤသည္မွာ အပီဂ်ဴရယထ
္ ံုးေဆးသည္ သင့္အား မူးေဝျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ခ်င္ျခင္းတို႕ကို မျဖစ္ေစသင့္ပါ။
အပီဂ်ဴရယထ

•

အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးသည္ သင့္ကေလးကို ဗန္က်ဴ႕ (Ventouse) စုုပ္ခြက္ (ကေလး၏ ေခါင္းမွဆြဲရေသာ စုုပ္ခြက္) (သို႔)

•

ဝမ္းဆြဲညွပ္သံုး၍ ေမြးေပးရမည့္ အလားအလာ ကိုပိုမ်ားေစပါသည္။
ဗန္က်ဴ႕ (Ventouse) စုပ
ု ္ခြက္၊ ဝမ္းဆြဲညွပ္ (သို႕) ဗိုက္ခြဲကေလးေမြးေပးရန္ လိုအပ္ပါကမ်ားေသာအားျဖင့္ အပီဂ်ဴရယ္

•

ထံုေဆးျပြနမ
္ ွတဆင့္ နာက်င္သက္သာေစေသာေဆးမ်ားကို ထပ္ေဆာင္း၍ေပးႏိုင္ပါသည္။
အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးသည္ သင့္ကေလးအေပၚသက္ေရာက္သည့္ အာနိသင္မွာ မရိွသေလာက္နည္းပါသည္။

•

ေက်ာရုိး အာရံုေၾကာရိွ အရည္အိတ္အတြင္း သို႕ ထံုေဆးေပးျခင္း (စပိုင္နယ္) ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ ေက်ာရိုးအတြင္းရိွ အာရံုေၾကာ
အရည္အိတ္၏ အေျမွးလႊာ အျပင္သို႕ ထံုေဆးေပးျခင္း (အပီဂ်ဴရယ္) (စီအက္(စ္)အီး)

(Spinal and combined spinal-epidural (CSE))
အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆး၏ အက်ိဳးအာနိသင္စတင္ရန္မွာ အေတာ္ၾကာတတ ္ပါသည္ (အထုူးသျဖင့္မီးတြင္းတြင္ေနာက္က်မွေပးလွ်င္)။
ေက်ာရုိး အာရံုေၾကာရိွ အရည္အိတ္အတြင္းသို႕ ထံုေဆးတိုက္ရိုက္ေပးပါက ေဆး၏အာနိသင္ကို ပိုမိုလ်င္ျမန္စြာ ရရိပ
ွ ါသည္။
္ ွင့္ မတူသည့္ အခ်က္မွာ စပိုင္နယ္ထုံေဆးကို တစ္ၾကိမ္တစ္ခါသာေပးရျပီး
ဤသို႕ေပးျခင္းကို စပိုင္နယ္ ဟုုေခၚသည္။ အပီဂ်ဴရယႏ
ျပြန္လည္းသံုးစရာမလိုပါ။ အကယ္၍ အပီဂ်ဴရယ္ ေပးသြင္းျပြနက
္ ို တစ္ခ်ိန္ထဲတြင္ ထည့္ပါက ၎ကို ေပါင္းစပ္ စီအက္(စ္)အီး
ထံုးေဆး ဟုုေခၚသည္။
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တစ္ခ်ိဳ႕ေဆးရံုမ်ားတြင္ အပီဂ်ဴရယ္အစား ေပါင္းစပ္ စီအက္(စ္)အီး ထံုးေဆးကို နာက်င္သက္သာမႈေကာင္းေကာင္း ပိုလိုခ်င္သည့္
အမ်ိဳးသမီးအားလံုး လိုလို ကို ေပးပါသည္။ သို႕ရာတြင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာေဆးရံုမ်ား၌ ထိုေပါင္းစပ္နည္းကို အခ်ိဳ႕ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား
တြင္သာ သံုးပါသည္။
မည္သူတို႕သည္ အပီဂ်ဴရယ္ကို ရႏိုင္ျပီး၊ မည္သူသည္ မရႏိုင္သနည္း။

(Who can and cannot have an epidural?)
အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးကို လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ သုုိ႕ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာေရာဂါရိွသုူမ်ား (ဥပမာအားျဖင့္ေက်ာ
ရိုးလမ္းေၾကာမျပည့္စုံ၊ မေပါင္းစပ္ေသာ ေမြးရာပါ ေရာဂါရိွသူ၊ ေက်ာရိုးတြင္ ခြဲစိပ္ကုသမႈ ခံယူထားသူ၊ ေသြးခဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္
ေရာဂါ ရိွသူမ်ား) တို႕တြင္ မသင့္ေလ်ာ္ပါ။ ထိုသို႔ သင့္ေလ်ာ္၊ မသင့္ေလ်ာ္ကို သိရိွရွာေဖြရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္မွာ မီးတြင္းမေရာက္မီ
ျဖစ္သည္။ သင့္မီးတြင္းသည္ အခက္အခဲမ်ားႏိုင္ပါက (သို႕္ ) ရွည္ၾကာႏိုင္ပါက သင္ႏွင့္သင့္ကေလး အဆင္ေျပေစရန္ သားဖြားဆရာမ
(သို႕္ ) သားဖြားဆရာဝန္က သင့္အား အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးသံုးရန္ အၾကံေပး ပါလိမ့္မည္။
သင္သည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားပါက အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးေပးရန္မွာ ပိုမိုခက္ခဲျပီး ပိလ
ု ည္းၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ အပီ
ဂ်ဴရယ္ျပြန္ထည့္သြင္းျပီးပါက အက်ိဳးအာနိသင္အားလံုးကို ခံစားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အပီဂ်ဴရယ္ကို မည္သို႕မည္ပံုေပးပါသနည္း။

(What does an epidural involve?)
ေရွးဦးစြာ ေဆးထိုးျပြန္ (အလြန္ေသးငယ္ေသာ ပလတ္စတစ္ျပြန)္ ကို သင့္လက္ေမာင္း သို႕မဟုတ္ လက္ျဖန္ရိွ ေသြးေၾကာထဲသို႕
ထည့္ျပီး အားေဆးရည္ (intravenous fluid) သြင္းပါမည္ (မီးတြင္း အတြင္း သင္ေနမေကာင္းလွ်င္ သို႔မဟုုတ္ မီးတြင္းကို ျမန္ျမန္
ျပီးေစရန္အတြက္ အျခားေဆးမ်ားကို ဤေဆးထိုးျပြန္ မွတဆင့္ေပးရန္ လိုအပ္ႏိုင္ ပါသည္)။ ထို႕ေနာက္ သားဖြားဆရာမက သင့္အား
ကုုတင္ေပၚတြင္ ေဘးတိုက္ေကြးကာလွဲ၍ေသာ္လည္းေကာင္း ေရ့က
ွ ိုကိုင္းကာထိုင္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုင္ခိုင္းျပီး ေမ့ေဆး
ဆရာဝန္က ေက်ာကို ပိုးသတ္ေဆးရည္ျဖင့္ သန္႕ေပးပါမည္။ အပီဂ်ဴရယ္အပ္ သြင္းရာတြင္ နာက်င္မႈ နည္းေစရန္အတြက္ သင့္ေက်ာ
အရည္ျပား ထဲသို႕ထံုေဆး အနည္းငယ္ထိုးေပး ျပီးေနာက္ အပီဂ်ဴရယျ္ ပြန္ကို ေက်ာရိုးရိွအာရံုေၾကာ အရည္အိတ္၏ အေျမွးလႊာအျပင္
တြင္ ထည့္ထားပါမည္။ ထိုသို႕ ျပဳလုုပ္ရာတြင္ သင့္ေမ့ေဆးဆရာဝန္က ေက်ာရိုးအာရံုေၾကာကို ဝန္းရံထားသည့္ အရည္ၾကည္အိတ္ကို
မထိုးေဖာက္မိေစရန္ အထုူးသတိျပဳရပါသည္။ ထိုအရည္ၾကည္အိတ္ေပါက္ခဲ့ပါက သင့္အေနျဖင့္ ေခါင္းကိုက္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္
အပီဂ်ဴရယ္အပ္ႏွင့္ ျပြန္သြင္းေနခ်ိန္တြင္ သင့္အေနျဖင့္ မလႈပ္ရွားဘဲ ျငိမ္ျငိမ္ေနရန္ အေရးၾကီးပါသည္။ အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးျပြန္ကို
ေနရာတက်သြင္းျပီးသည္ႏွင့္ တျပိဳင္နက္ သင္လိုအပ္သလို သြားလာလႈပ္ရွားႏိုင္ပါသည္။
အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးျပြန္ ထည့္သြင္းျပီးေသာအခါ ထိုျပြန္မွတဆင့္ သင့္အား နာက်င္သက္သာေစေသာေဆးကို ေပးပါမည္။ ပံုမွန္
အားျဖင့္ အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးျပြန္သြင္းရန္ မိနစ္ ၂၀ ခန္႕ ၾကာျပီး ထို႕ေနာက္ နာက်င္သက္သာမႈစတင္ေစရန္ အတြက္မွာ ေနာက္ထပ္
မိနစ္ ၂၀ ခန္႕ ပိုၾကာႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႕ ထံုေဆးစတင္အလုုပ္လုပ္ေနစဥ္တြင္ သားဖြားဆရာမက သင့္ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို တိုင္းပါမည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ ေမ့ေဆးဆရာဝန္က သင့္ဗိုက္ႏွင့္ေျခေထာက္ေပၚသို႕ အေအးရည္ သို႕မဟုုတ္ ေရခဲကပ္ကာ သင့္အား ေအးသည္၊
မေအးသည္ဟု ေမးျခင္းအားျဖင့္ လိုအပ္ေသာ အာရံုေၾကာမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အလုုပ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း ရိွ၊ မရိွ ကို စမ္းပါမည္။
တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးသည္ ေကာင္းေကာင္း အလုုပ္မလုုပ္ျခင္း ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ထိုအခါ ေမးေဆးဆရာဝန္က
ထိုေဆးျပြန္ကို ျပန္လည္ထိန္းညိွေပးရန္ သို႕မဟုုတ္ ေဆးျပြန္ကို ထုုတ္ျပီး အသစ္ထပ္မံထည့္သြင္းရန္ လိုအပ္ပါသည္။
မီးဖြားခ်ိန္တြင္ အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးျပြန္မွတဆင့္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆး အပိုပမာဏကို ထပ္္သြင္းျခင္း သို႕မဟုုတ္ စက္ျဖင့္ ေျဖးေျဖး
မွန္မွန္ေပးျခင္း သို႕မဟုုတ္ လူနာကိုယ္တိုင္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ထံုေဆးပံ့စက္ျဖင့္ေပးႏိုင္ပါသည္။ လူနာကိုယ္တိုင္ ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ထံုေဆး
ပံ့စက္ သံုးေသာအခါ သင္ကိုယ္တုိင္လိုအပ္သည့္ အကိုက္အခဲေပ်ာက္ေဆးပမာဏကို ထိုပံ့စက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ခလုုပ္ကို
ႏွိပ္လုိက္ရံုျဖင့္ ေပးႏိုင္ပါသည္။ ဤ္နည္္းမ်ားသည္ ေဆးရံုတစ္ခုစ၌
ီ မ်ားေသာအားျဖင့္ တစ္္နည္္း သို႕မဟုုတ္ ႏွစန
္ ည္္းသာရိွ တတ္ၾက
ပါသည္။
အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆး ထပ္မံျဖည့္ေပးသည့္ အခါတိုင္းတြင္ သင့္သားဖြားဆရာမက သင့္ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို ပံုမွန္တိုင္းေပးပါမည္။
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အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆး၏ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မီးတြင္းဝမ္းဗိုက္နာျခင္းကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစရန္ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္
ထံုေဆးသည္ ထိုသို႔ဝမ္းဗိုက္နာျခင္းသာမက အျခားေသာ ဝမ္းဗိုက္အာရံုခံစားမႈ အားလံုးကိုပါ ေပ်ာက္ကင္းေစပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္
ကေလးကို မည္သို႕တြန္းထုတ္ေမြးဖြားရမည္ကို သိရန္အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကေလးေမြးသည့္အခါ နာက်င္မႈႏွင့္
အာရံုခံစားမႈ အနည္းငယ္ကို ပိုလိုလားသည္။ သို႕ရာတြင္ အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆး အာနိသင္ကို အတိအက် ညိွမရသည့္ အတြက္
သင့္အေနျဖင့္ အထက္ပါကဲ့သို႕ ခံစားမႈမ်ိဳးကို အလိုရိွပါက နာက်င္ခံစားမႈမ်ိဳးကိုပါရႏိုင္သည့္ အလားလာ ပိုမ်ားပါသည္။
ယခုေခတ္အခါတြင္ ကိုယ္ခႏၶာေအာက္ပိုင္းႏွင့္ ေျခေထာက္မ်ားကို ထံုသြားျခင္း၊ အားနည္းျခင္းမ်ား မရိွေစဘဲ မီးတြင္း ဗုိက္နာ
က်င္မႈကို
သက္သာေစရန္
ျဖစ္ႏိုင္ပါျပီ။
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ဤကဲ့သို႕ေသာ နည္းသစ္ကို လႈပ္ရွားသြားလာႏိုင္သည့္ အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆး (mobile epidural) ဟုေခၚပါသည္။
အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆး သံုးျပီးေနာက္တြင္ သင့္ကေလးကို မိခင္ႏို႕ရည္တက
ို ္ေကြ်း ႏိုင္ပါသည္။

အကယ္၍ ဗုိက္ခြဲကေလးေမြးရန္ လိုအပ္ခဲ့ပါက

(What if I need an operation?)
အကယ္၍ သင္ဗုိက္ခြဲကေလးေမြးရန္ လုိခဲ့ပါက ေမ့ေဆးအစား အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ခြဲစိတ္ရာတြင္ သင့္ခႏၶာ
ကိုယ္ေအာက္ပိုင္းကို ထံုသြားေစရန္အတြက္ အလြန္ျပင္းသည့္ ထံုေဆးကို သင့္အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးျပြန္ မွတဆင့္ ေပးပါသည္။ ဤ
နည္းမွာ ေမ႔ေဆးႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ သင့္ကေလးႏွင့္ သင့္အတြက္ ပိုျပီးအႏၱရာယ္ကင္းေစပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဗိုက္ခြဲေမြးဖြား
ရန္အတြက္ အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးကို အသံုးျပဳရန္ မသင့္ေတာ္ဘဲျဖစ္တတ္ျပီး လူ ၈ ေယာက္ သို႔မဟုတ္ ၁၀ ေယာက္တြင္ ၁ ေယာက္
မွာ ဤကဲ့သို႕ေသာ မဆင္မေျပမႈမ်ိဳး ၾကံဳတတ္ပါသည္။ ဤသို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ေက်ာရုိးအာရံုေၾကာရိွ အရည္အိတ္အတြင္း
သို႕ ထံုေဆးေပးျခင္း (စပိုင္နယ္)(သို႔) ေမ့ေဆး လိုအပ္ႏိုင္ပါသည္။
သင့္အေနျဖင့္ ဗိုက္ခြဲေမြးရန္လိုအပ္ျပီး အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးျပြန္ မထည့္သြင္းရေသးပါက စပိုင္နယ္ထံုေဆးကို အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္ျပီး
သာမာန္ မီးတြင္းတြင္ သံုးသည့္ ထံုေဆးပမာဏထက္ မ်ားသည့္ ပမာဏကို ေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ဗိုက္ခြဲေမြးရာတြင္ သံုးသည့္ အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆး ႏွင့္ စပိုင္နယ္ထံုေဆးအေၾကာင္း အေသးစိတ္ကို သိလိုပါက ‘ကေလးဗိုက္ခြဲေမြးဖြား
ျခင္းအတြက္ ထံုေဆး (သို႔မဟုတ္) ေမ့ေဆး အေၾကာင္း’ စာေစာင္ကို ဖတ္ပါ။
ေက်ာရိုးအတြင္းရိွ အာရံုေၾကာ အရည္အိတ္၏ အေျမွးလႊာ အျပင္သို႕ ထံုေဆးေပးျခင္း ( အပီဂ်ဴရယ္) ၏ ေကာင္းက်ိဳး ႏွင့္
ဆိုးက်ိဳးမ်ား

(Benefits and risks of epidurals)
ယခုုအခ်က္အလက္မ်ားကို မည္သို႕ရရိွပါသလဲ။

(How do we get our facts?)
ဤစာေစာင္တြင္သံုးထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို က်ပန္းနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ သုုေတသနမ်ား (randomised
studies) ႏွင့္ ရႈျမင္သံုးသပ္ထားေသာ သုုေတသနမ်ား (observational studies) မွ ရရိွပါသည္။
•

က်ပန္းနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ သုုေတသနမ်ား (randomised studies) ကိုရွင္းျပရမည္ဆိုလွ်င္ ဥပမာအားျဖင့္ အမ်ိဳး
သမီးမ်ားကို ေဆးကုုထံုး တစ္နည္း သို႕မဟုုတ္ အျခားတစ္နည္း ေပးသံုးျပီး ထိုကုထံုးႏွစ္မ်ိဳး၏ ထိေရာက္မႈမ်ားကို ႏႈိုင္းယွဥ္ပါစို႕။
အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္စီအတြက္ ထိုကုထံုးႏွစ္မ်ိဳးထဲမွ မည္သည့္ ေဆးကုုထံုးရမည္ကို က်ပန္းခ်ပါ။ (တစ္နည္း အားျဖင့္ဆိုေသာ္
္ ံုေဆး ခံယူထားေသာ
ဒဂၤါးျပား ေခါင္းပန္းလွန္ျခင္း ျဖစ္သည္)။ ထိုသုေတသနအမ်ားစုုသည္ ကေလးမီးဖြားခ်ိန္တြင္ အပီဂ်ဴရယထ
အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ အျခား နာက်င္သက္သာေစေသာနည္းမ်ား (opiods ေဆး၊ အန္တိုေနာက္(စ္) စသည့္) သံုးေသာ အမ်ိဳးသမီး
မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။
္ ံုေဆး အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္
စာညႊန္း အကိုးအကား ၁၀ သည္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝ ထားျပီးသားျဖစ္သည့္ မီးတြင္းသံုး အပီဂ်ဴရယထ
သည့္ က်ပန္းနည္းက်သုုေတသနမ်ား အားလံုးကိုစုေပါင္း သံုးသပ္ထားသည့္ အစီအရင္ခံစာျဖစ္ပါသည္။ ထိုအစီအရင္ခံစာကို

တစ္သီးတစ္ျခား ေဆးပညာအဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေကာ့ကရိန္း (Cochrane database)အဖြဲ႕မွ ေရးဆြဲထားပါသည္။ ေအာက္တြင္
ေဖာ္ျပမည့္ အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆး၏ အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အကယ္၍ အျခားစာညႊန္းတစ္ခုခုကို မကိုးကား
ခဲ့လွ်င္ ထိုအက်ိဳး သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ေကာ့ကရိန္းအဖြဲ႕၏ အစီအရင္ခံစာမွ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ က်ပန္းနည္းျဖင့္
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ေဆာင္ရြက္ထားေသာ သုုေတသနမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူ အမ်ိဳးသမီးအားလံုးသည္ အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆး ရျပီးျဖစ္သည္။
သို႕ရာတြင္ ထိုအပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆး တြင္ပါဝင္ေသာ opiods ေဆး ပမာဏကို က်ပန္းနည္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ထားပါသည္။
•

္ ံုေဆး ခံယူထားျပီးေသာ အမ်ိဳးသမီး
ရႈျမင္သံုးသပ္ထားေသာ သုုေတသနမ်ား (observational studies) သည္ အပီဂ်ဴရယထ
လူဦးေရအမ်ားအျပားကို ၾကည့္ကာ ထိုအပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆး ခံယူေနစဥ္ႏွင့္ ခံယူျပီးေနာက္ မည့္သည့္အက်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ပြား
္ ံုေဆးမွျဖစ္ႏိုင္သည့္ အလြန္အျဖစ္နည္းေသာ အႏၱရာယ္အက်ိဳး
သည္ကို မွတ္သားပါသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္သာ အပီဂ်ဴရယထ

ဆက္မ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ က်ပန္းနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ထားေသာ သုုေတသနမ်ား (randomised

studies) ၏ ရလာဒ္မ်ားကို အေျခခံပါသည္။
အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆး၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

(Benefits of having an epidural)

•

အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးသည္ အျခားေသာ အနာသက္သာနည္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ မီးတြင္း ဝမ္းဗိုက္နာက်င္မႈကို ပိုမိုျပီး ထိထိ
ေရာက္ေရာက္ ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။
္ ံုေဆး အသံုးျပဳပါက သင့္ကေလး၏ ေသြးထဲတြင္ အက္ဆစ္ဓါတ္မ်ား ပိိုမိုေလွ်ာ့နည္းစြာ ပါဝင္ေစပါသည္။
အပီဂ်ဴရယထ

•

(အကိုးအကား ၁၁ ကို ၾကည့္ပါ။)
ၾကြက္သား သို႕မဟုုတ္ ေသြးေၾကာ ထဲသို႕ေပးသည့္ opiods ပါသည့္ အနာသက္သာေဆးမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ အပီဂ်ဴရယ္

•

ထံုေဆးသည္ ေမြးကင္းစကေလး အသက္စရႈရန္ အသံုးျပဳရသည့္ ေဆးလိုအပ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးပါသည္။
အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားတြင္ အျခား အနာသက္သာနည္းမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ ပို၍ထူးျခားမႈ မေပးႏိုင္ပါ။

(Things an epidural does not make a difference to)
•

အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆး အသံုးျပဳေသာ္လည္း သင့္တြင္ ဗိုက္ခဲြေမြးရမည့္ အလားအလာမွာ ပို၍မမ်ားပါ။

•

အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးသည္ နာတာရွည္ခါးနာျခင္း ပိုမိုျဖစ္ႏိုင္မည့္ အလားအလာလည္းမရိွပါ။ ခါးနာျခင္းသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္
ေနစဥ္ႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျပီးတြင္ ျဖစ္ေနက်ျဖစ္ပါသည္။ အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆး သံုးျပီးသြားေသာအခါ သင့္ေက်ာတြင္ နာက်င္
သည့္ အကြက္တစ္ကြက္ရိွေနႏိုင္ျပီး အလြန္ရွားပါးသည့္ အခါမ်ိဳးတြင္ ထိုအနာမွာ လမ်ားစြာၾကာႏိုင္ပါသည္။ (အကိုးအကား
၁၂ ကို ၾကည့္ပါ။)

အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆး အသံုးျပဳေနစဥ္ ျဖစ္ႏိုင္သည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ား

(Risks while the epidural is being used)
•

အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆး အသံုးျပဳပါက စုုပ္ခြက္ သို႔မဟုုတ္ ဝမ္းဆြဲညွပ္သံုး၍ ကေလးေမြးေပးရမည့္ အလားအလာမွာ ၁၄ရာခိုင္ႏႈန္း
္ ံုေဆး မသံုးပါက ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။
ျဖစ္သည္။ အပီဂ်ဴရယထ

•

အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆး အသံုးျပဳပါက သားဖြားျခင္း ဒုုတိယအဆင့္ (သင့္သားအိမ္ေခါင္းဝ အဆံုးထိပြင့္လာသည့္အခ်ိန္) မွာ ပိုၾကာ
ျမင့္ျပီး သင့္သားအိမ္ညွစ္အား ေကာင္းလာေစရန္ သံုးသည့္ေဆး (ေအာက္စီတိုစင္) (oxytocin) ေပးရန္လိုသည့္ အလားအလာ
ပိုမ်ားသည္။

•
•

သင့္တြင္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္က်ႏိုင္သည့္ အလားအလာ ပိုမ်ားပါသည္။
အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးေပးခ်ိန္ တစ္ေလ်ာက္တြင္ သင့္ေျခေထာက္မ်ား အားနည္းႏိုင္ပါသည္။

•

သင္ဆီးသြားရန္လည္း ခက္ခဲပါလိမ့္မည္။ ထို႕အတြက္ ဆီးျပြနတ
္ စ္ခုလည္း လိုပါလိမ့္မည္။

•
•

ယားယံႏိုင္ပါသည္။
ကိုယ္အပူခ်ိန္အနည္းငယ္ရိွႏိုင္ပါသည္။
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အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးေပးရာတြင္ opiods ေဆးပမာဏမ်ားမ်ားသံုးပါက သင့္ကေလးငယ္ ပံုမွန္အသက္ရႈရန္ အကူအညီေပးရမည့္
အလားအလာ ပိုရိွမည္ ျဖစ္ျပီး (အကိုးအကား ၁၃ ကို ၾကည့္ပါ) မိခင္ ႏိခ
ု႕ ်ိဳတိုက္ေကြ်းရန္ ေအာင္ျမင္မႈအလားအလာမွာ ပိုနည္း
ႏိုင္ပါသည္ (အကိုးအကား ၁၄ ကို ၾကည့္ပါ)။

အျခားေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ား

(Other risks)
•

အၾကမ္းအားျဖင့္ဆိုေသာ အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးသံုးျခင္းျဖင့္ သင့္တြင္ဆိုးက်ိဳးတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ပိုမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သို႕ရာ
တြင္ အမ်ိဳးသမီးအေယာက္ ၁၀၀ တြင္ ၁ ေယာက္၌ ေက်ာရိုးအာရံုေၾကာ ကို ဝိုင္းရံထားသည့္ အရည္ၾကည္အိတ္သည္ အပီဂ်ဴ
ရယ္ထံုေဆးအပ္ေၾကာင့္ မေတာ္တဆ ေပါက္သြားႏိုင္ပါသည္။ (ဤသည္ကို ‘အာရံုေၾကာ အရည္္ၾကည္အိတ္ေပါက္ျခင္း’ (dural
puncture) ဟုုေခၚသည္။) ဤကဲ့သို႕ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက အလြန္ျပင္းထန္သည့္ ေခါင္းကိုက္ ေဝဒနာကို ခံစားရမည္ျဖစ္ျပီး ေဆးကုုသမႈ
ခံယူျခင္းမရိွပါက ရက္သတၱပတ္ အနည္းငယ္အထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ပါသည္ (အကိုးအကား ၁၅ ကို ၾကည့္ပါ)။ အကယ္၍ ျပင္းျပင္း
ထန္ထန္ ေခါင္းကိုက္ျခင္း ျဖစ္ပြားပါက ေမ့ေဆးဆရာဝန္သည္ သင့္အား ထိုေခါင္းကိုက္ျခင္းအတြက္ မည္ကဲ့သို႕ ေဆးကုုသမႈမ်ိဳး
ခံယူႏိုင္သည္ကို အၾကံေပးပါလိမ့္မည္ (အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားအတြက္ ‘အာရံုေၾကာအရည္ၾကည္အိတ္ေပါက္ျခင္း
ေနာက္ဆက္တြဲ’ (Post dural puncture) စာေစာင္ကိုၾကည့္ပါ)။

ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပမည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ရႈျမင္သံုးသပ္ထားေသာ သုုေတသနမ်ား (observational studies) ၏
ရလာဒ္မ်ားကို အေျခခံပါသည္။

•

အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆး ႏွင့္ စပိုင္နယ္ထံုေဆး တို႔၏္ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေနာက္စာမ်က္ႏွာရိွ (စာမ်က္ႏွာ ၁၄ ရိ)ွ ဇယားတြင္ ေဖာ္ျပထား

•

ပါသည္ (အကိုးအကား ၁၄ မွ ၂၂ အထိ ၾကည့္ပါ)။
အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးသံုးပါက အမ်ိဳးသမီး အေယာက္ ၂၄,၀၀၀ တြင္ ၁ ေယာက္သည္ နာတာရွည္ အာရံုေၾကာထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ရမည္ျဖစ္ျပီး ေျခေထာက္အားနည္းျခင္း၊ ေျခေထာက္ ထံုက်င္ျခင္း အစရိွသည့္ လကၡဏာမ်ား ခံစားရမည္ျဖစ္သည္ (အကိုးအကား
၂၃ ကို ၾကည့္ပါ)။ သို႕ရာတြင္ အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆး သံုးသည္ျဖစ္ေစ၊ မသံုးသည္ျဖစ္ေစ ထိုသို႕ အာရံုေၾကာထိခိုက္ ဒဏ္ရာရမႈမ်ိဳး
္ ံုေဆးမသံုးပါက ယင္းသို႕ ဒဏ္ရာရႏိုင္မႈမွာ ၅ဆ ပိုမ်ား
ျဖစ္ပြားႏိုင္ျပီး (အကိုးအကား ၁၆ ကို ၾကည့္ပါ) အမွန္မွာ အပီဂ်ဴရယထ
ႏိုင္ပါသည္ (အမ်ိဳးသမီး အေယာက္ ၂၅၀၀ တြင္ ၁ ေယာက္ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္)။

•

အပီဂ်ဴရယ္ထံုေဆးသည္ ေက်ာရိုးတြင္ရိွေသာ အာရံုေၾကာမ်ားကို အျမဲတမ္းေယာင္ရမ္းျပီး နာက်င္သြားႏိုင္သည္ မရိွပါ
(အကိုးအကား ၂၂ ကို ၾကည့္ပါ)။

အပီဂ်ဴရယ္ထံုးေဆး၏ အႏၱရာယ္အက်ိဳးဆက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သင္စိုးရိမပ
္ ါက သင့္ေမ့ေဆးဆရာဝန္ႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးပါ။
သတင္းအခ်က္အလက္အတြက္ app

(Information app)
ဤစာေစာင္တြင္ပါသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို app တြင္ ဖတ္ရႏ
ႈ ိုင္မည္ ျဖစ္ျပီး ထို app ကို စမတ္ဖုန္းအမ်ိဳးအစားတိုင္းတြင္
ရႏိင
ု ္ပါသည္။ (www.oaa-anaes.ac.uk/content.asp?ContentID=451)
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သားဖြားရာတြင္ နာက်င္သက္သာေစရန္အတြက္ သံုးေသာ အပီဂ်ဴရယ္ထံုးေဆး ႏွင့္ စပိုင္နယ္ထံုေဆး တို႕၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ား
(Risks of having an epidural or spinal to reduce labour pain)

ျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဆိုးက်ိဳးအမ်ိဳးအစား

မည္မွ် ျဖစ္ႏိုင္ေခ် အလားအလာ ရိသ
ွ နည္း။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခအား

ယားယံျခင္း

အသံုးျပဳသည့္ေဆး အမ်ိဳးအစား ႏွင့္ ပမာဏ
အေပၚမူတည္၍ အမ်ိဳးသမီး ၃ ေယာက္မွ ၁၀

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ေယာက္တြင္ ၁ေယာက္ႏႈန္း
ေသြးေပါင္ခ်ိန္တစ္အားက်ျခင္း

အမ်ိဳးသမီး အေယာက္ ၅၀ တြင္
၁ ေယာက္ႏႈန္း

ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွားသည္။

ဤနည္းျဖင့္ ဗိုက္နာျခင္းကို မသက္သာေစသျဖင့္

အမ်ိဳးသမီး ၈ေယာက္မွ ၉ ေယာက္တြင္

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား

အျခားနည္းတစ္ခုခုကို သံုးရျခင္း

၁ေယာက္ႏႈန္း

ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဗုုိက္ခြဲေမြးရာတြင္ ဤနည္းျဖင့္ နာက်င္မႈက ိုထိန္းခ်ဳပ္ရာ
မေအာင္ျမင္သျဖင့္ အျခားနည္းတစ္ခုခု ကို သံုးရျခင္း

အမ်ိဳးသမီး အေယာက္ ၂၀ တြင္
၁ ေယာက္ႏႈန္း

ျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွားသည္။

ျပင္းျပင္ထန္ထန္ ေခါင္းကိုက္ခဲျခင္း

အမ်ိဳးသမီး အေယာက္ ၁၀၀ တြင္
္ ံုေဆး
၁ ေယာက္ႏႈန္း (အပီဂ်ဴရယထ

ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား
ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မရိွပါ။

အတြက္)၊ အမ်ိဳးသမီး ၅၀၀ တြင္
္ ံုေဆး အတြက္)
၁ ေယာက္ႏႈန္း (စပိုင္နယထ
အာရံုေၾကာထိခိုက္ ဒါဏ္ရာရမႈ (ေျခေထာက္
အားနည္းျခင္း၊ ေျခေထာက္တြင္ အကြက္လိုက္

ေခတၱသာျဖစ္ပါမည္။ အမ်ိဳးသမီး အေယာက္
၁,၀၀၀ မွ ၂,၀၀၀ တြင္ ၁ ေယာက္ႏႈန္း

အေတာ္ရွားပါသည္

အာရံုေၾကာထိခိုက္မႈ (ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား ၆လ

အျမဲတမ္းျဖစ္က်န္ရစ္မည္။ အမ်ိဳးသမီး

ရွားပါသည္

ထက္ပို၍ၾကာျခင္း)

အေယာက္ ၂၄,၀၀၀ တြင္ ၁ ေယာက္ႏႈန္း

ဦးေႏွာက္ အေျမွးပါးေရာင္ျခင္း

အမ်ိဳးသမီး အေယာက္ ၁၀၀,၀၀၀ တြင္

ထံုေနျခင္း)

အလြန္ရွားပါသည္

တစ္ေယာက္ႏႈန္း
ခါးေဆးထိုးသည့္ေနရာတြင္ ျပည္တည္ျခင္း

အမ်ိဳးသမီး အေယာက္ ၅၀,၀၀၀ တြင္ ၁

(ပိုးကူးစက္ျခင္း)

ေယာက္ႏႈန္း

အပီဂ်ဴရယ္ထံုးေဆးထိုးသည့္ေနရာတြင္ ေသြးခဲျခင္း

အမ်ိဳးသမီး အေယာက္ ၁၆၈,၀၀၀ တြင္ ၁

အလြန္ရွားပါသည္

အလြန္ရွားပါသည္

ေယာက္ႏႈန္း
ျပည္တည္ျခင္း သို႕မဟုတ္ ေသြးခဲျခင္းမွ ေျခေထာက္

အမ်ိဳးသမီး အေယာက္ ၁၀၀,၀၀၀ တြင္

မလႈပ္ရွားႏိုင္ျခင္္း (paralysis) အစရိွသည့္အျခားေသာ

တစ္ေယာက္ႏႈန္း

ဒဏ္ရာ အျပင္းအထန္ျဖစ္္ျခင္း
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ေက်ာရိုးတိုင္ရိွ ေသြးျပန္ေၾကာထဲသို႕ ထံုေဆး

အမ်ိဳးသမီး အေယာက္ ၁၀၀,၀၀၀ တြင္

ပမာဏမ်ားမ်ား မေတာ္တဆ ထိုးသြင္းမိျခင္း

တစ္ေယာက္ႏႈန္း

ေက်ာရိုးတိုင္ရိွ အရည္ၾကည္အိတ္ထဲသို႕ ထံုေဆး

အမ်ိဳးသမီး အေယာက္ ၂,၀၀၀ တြင္ ၁

ပမာဏမ်ားမ်ား မေတာ္တဆ ထိုးသြင္းမိျခင္းမွ

ေယာက္ႏႈန္း

အလြန္ရွားပါသည္

အေတာ္ရွားပါသည္

ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အသက္ရႈက်ပ္ျခင္း၊ ရွားရွားပါးပါး
ျဖစ္ႏုိင္သည့္ သတိေမ့ေျမာျခင္း
အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ဆိုးက်ိဳး အႏၲရာယ္အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ပြားႏိုင္မႈႏႈန္းထားမ်ားကို ပံုႏိွပ္ထုတ္ေဝျပီးသား စာတမ္းစာေစာင္မ်ားတြင္ အတိအက်
ေဖာ္ျပထားျခင္းမရိွပါ။ အထက္ပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္ ခန္႕မွန္း ေျခမွ်သာျဖစ္ျပီး မိမိတက္ေရာက္ေသာ ေဆးရံုေပၚတြင္မူတည္၍ ကြဲျပားႏိုင္ပါသည္။
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This booklet was written by the Information for Mothers Subcommittee of the Obstetric Anaesthetists’ Association.
The subcommittee includes representatives from the National Childbirth Trust, the Royal College of Obstetricians
and Gynaecologists, the Royal College of Midwives and patient representatives.
•

We have tried to make sure all leaflets and translations are accurate and all information was correct at the
time of writing. You can find a list of references on page 14.

•

We also produce a booklet for mothers called Your anaesthetic for Caesarean section and two films on a
DVD called Coping with labour pain and Your anaesthetic for Caesarean section.

•

You can find both booklets on our website, along with translations of the booklets in Arabic, Bengali,
Bulgarian, Cantonese, Catalan, Croatian, Czech, Dutch, French, Georgian, German, Greek, Gujarati, Hindi,
Icelandic, Italian, Japanese, Latvian, Lithuanian, Mandarin, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian,
Serbian, Slovakian, Slovenian, Somali, Spanish, Tamil, Telugu, Turkish, Urdu and Welsh.

•

You can read these booklets and translations on a mobile phone or device at www.oaaformothers.info or
mobile .oaaformothers.info.

•

If you have an Apple phone or device, you can download these booklets and translations from iTunes. You
should search for ‘Pain Relief’ in the ‘Medical’ section.

•

You can also get information on pain relief in labour from the National Childbirth Trust website at
www.nct.org.uk, or from the Midwives Information and Resource Service (MIDIRS) website at
www.infochoice.org.

•

You can read more about Headache after an epidural or spinal anaesthetic on our website at
www.oaaformothers.info.

•

Together with the Royal College of Anaesthetists, we have produced more information on Nerve damage
associated with a spinal or epidural injection. You can download this from www.youranaesthetic.info.

You can get extra copies of both booklets (in packs of 50 or 750) and the DVD by filling in the order form at
www.oaaformothers.info

OAA Secretariat
Tel: +44 (0)20 8741 1311
E-mail: secretariat@oaa-anaes.ac.uk
Website: www.oaaformothers.info
Registered Charity No 1111382
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