
 

 

သက်တန�်နာအေကာင်းသိေကာင်းစရာ 
 ေဒသာဝင်း 

 ဌာနစိတ်မှး 

 ဖံွဖိးေရးဌာနစိတ် 

ေမး -  ဆရာမမဂလာပါရှင်။ 

ေြဖ -  ဟုတ်ကဲ့ မဂလာပါရှင်။ 

ေမး - ဆရာမအေနန+ဲ အခုတစ်ပတ် သုတအြဖာြဖာတုိင်းရင်းေဆးပညာအစီအစဉ်ကေန 

ေသာတရှင်ေတွအတွက် ဘယ်အေကာင်းအရာကိုေြပာကားမှာပါလဲရှင်။ 

ေြဖ - ဟုတ်က့ဲပါရှင် - အခုတစ်ပတ် သုတအြဖာြဖာတုိင်းရင်းေဆးပညာ အစီအစဉ်မှာ 

သက်တန်+နာြဖစ်ေစတတ်တဲ့ အေကာင်းေတွန+ဲ အနာြဖစ်လာရင် လုိက်နာ 

ေဆာင်ရ3က်ရမှာေတွကို ေသာတရှင်ေတွဗဟုသုတရေအာင် ေြပာြပေပးသွားမှာပဲ 

ြဖစ်ပါတယ်။ 

ေမး - ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ - ေသာတရှင်ေတွလည်းဗဟုသုတေတွတိုးပွားေစမှာပါရှင်။ 

ဆက်ပီးေြပာြပေပးပါဦး။ 

ေြဖ - ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် - သက်တန+်နာကုိတိုင်းရင်းေဆးပညာမာှ ပါဠိလို“ဝိဒဓိ”လုိေခပီး 

ြမန်မာလုိ “သက်တန+်နာ” လုိေခပါတယ်။အေနာက်တိုင်းေဆးပညာအလုိအားြဖင့် 

“Deep Abscess”လုိေခသလုိ“Cellulitis”လုိလည်းေခပါတယ်။ သက်တန်+နာြဖစ်ရင် 

ဓားစတဲ့လက်နက်ေတွန+ဲ ထုိးေဖာက်စိတ်ဆွသလုိ ေဝဒနာခံစားရတဲ့အတွက်ေကာင့် 

“ဝိဒဓိ”လုိ ေခတာပဲြဖစ်ပါတယ်။ သက်တန်+နာလုိ ေခတာကေတာ့ 

မုိးရ3ာပီးစအချနိ်မှာေရာင်စဉ် (၇)သွယ်နဲ+ ေလးကိုင်းပံုစံထွက်ေပလာတဲ့ သက်တန+် 

ေရာင်စဉ်ရဲ အစန+ဲအဆုံးကိုရှာဖုိခက်သလုိအနာြဖစ်ရင် အနာရဲအစနဲ+အဆံုးကုိ 

ရှာဖုိခက်တ့ဲအတွက် သက်တန်+ေရာင်စဉ်နဲ+င်းယှဉ်ပီး“သက်တန်+နာ”လုိ 

ေခတာပဲြဖစ်ပါတယ်။အေနာက်တုိင်းေဆးပညာမှာဆုိရင်သက်တန+်နာြဖစ်ရင် 

ကက်သားေတွေရာင်တာ၊ ေသွးပုပ်ေတွ၊ 

ြပည်ေတွများစွာထွက်တတ်တာေကာင့်Deep Abscessလုိ ေခတာပဲြဖစ်ပါတယ်။  

ေမး - ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ - သက်တန+်နာကဘယ်လုိေကာင့်ြဖစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်း 

ေြပာြပေပးပါဦးရှင်။ 

ေြဖ - ဟုတ်ကဲ့ပါ - တိုင်းရင်းေဆးပညာအြမင်အရေြပာရရင် ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ 

အာဟာရဆုိတဲ့ သမုဌာန်(၄)ပါးကုိလွန်၊ ယုတ်၊ လဲွမှားစွာကျင့်သံုးဖန်များတ့ဲအတွက် 
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ေကာင့် ဥဏှေတေဇာအေကာင်းခံပီး အာေပါဓာတ်ခမ်းေြခာက် ကာဝါေယာ 

ဓာတ်အကျ ိး ထင်တ့ဲ အနာအမျ ိးအစားြဖစ်ပါတယ်၊ ခာကုိယ်မှာပံုမှန်ြဖစ်ေနကျ 

မုဒုပထဝီကုိဝါေယာဓာတ်ကေဖာက်ြပန်ပျက်စီးေစတဲ့အတွက် အာကာသဓာတ်မရဘဲ 

အာေပါအာဗနြဖစ်ကာအလံုးအကျတိ်ေတွြဖစ်ပီးနာကျင်ကိုက်ခဲတာေတွနဲ+အတူသ

က်တန+်နာြဖစ်လာပါတယ်။ ဥပမာေြပာရရင် မညီညာတဲ့ေနရာေတွမှာအိပ်တာ၊ 

ထုိင်တာများတာ၊ ထိခိုက်မိတာ၊ ေသွးကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့ အြပအမူေတွြပလုပ်ဖန် 

များတာ၊ အဆိပ်မိတာ၊ ပူပီးေြခာက်ေသွတဲ့အစားအစာေတွ၊ ညဖက်မကုန်တဲ့ 

ထမင်းကျန် ဟင်းကျန်ေတွကိုအစားများတာေတွကလည်း သက်တန+်နာကုိ 

ြဖစ်ေစပါတယ်။  

ေမး - ဟုတ်က့ဲပါဆရာမ - သက်တန်+နာြဖစ်ရင်ေတွရမည့် လကဏာေတွကုိလည်း 

ေြပာြပေပးပါဦး။ 

ေြဖ - ဟုတ်ကဲ့- အနာြဖစ်လာရင် ေရာင်၊ နီ၊ ပူ၊ နာဆိုတ့ဲ အနာရဲသေဘာအတုိင်း 

သက်တန+်နာြဖစ်ရင် အနာြဖစ်တဲ့ေနရာမှာအလံုးအကျတိ်ေတွရမယ်၊ အကျတ်ိ 

ပံုစံကလံုးဝန်းတ့ဲပံုစံရှိသလိုရှည်ေမာေမာပံုစံလည်းရှိပါတယ်၊ 

အကျတိ်ကမုိေမာက်ကာေရာင်တင်းေနမယ်၊ အေတွအထိကမာေကျာေနမယ်၊ 

အေရာင်အဆင်းကနီရဲေနမယ်၊ ကိုယ်သားကုိယ်ေရပူေနမယ်၊ တစ်ခါတစ်ရမှံာ 

အဖျားဝင်တတ်ပါတယ်။အနာကြပည်တည်လာရင်လွန်စာွနာကျင်ကိုက်ခဲတတ်ပီး

အနာြဖစ်တဲ့အစိတ်အပုိင်းေတွကလပ်ရာှးမမြပိုင်ေလာက်ေအာင် 

နာကျင်စွာခံစားရတတ်ပါတယ်။ 

ေမး - ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာမ - သက်တန+်နာကခာကိုယ်ရဲ ဘယ်လုိေနရာေတွမှာ 

ေပါက်တတ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းေြပာြပေပးပါဦးရှင်။ 

ေြဖ - ဟုတ်ကဲ့ပါ - အာယုေဗဒေဆးကျမ်းေတွမှာဆိုရင် ှလံုး၊ အဆုတ်၊ အသည်း၊ အဖျဉ်း၊ 

ေကျာက်ကပ်၊ ချက်၊ ဆီးအိမ်၊ ေပါင်ရင်း၊ နားရင်း၊ အေကာ၊ အိုးန+ဲအသားစတဲ့ 

အစိတ် အပုိင်းေတွကသက်တန်+နာေပါက်တတ်တ့ဲေနရာေတွလုိ 

ြပဆုိထားပါတယ်။အများအားြဖင့်ေပါင်ရင်း၊ ဒူးဖျား၊ လက်ေမာင်းရင်း၊ 

လက်ေမာင်းဆစ်၊ ခါးှင့် ဂုတ်ေတွမှာသက်တန်+နာအေပါက်များတာကုိေတွရပါတယ်။  

ေမး -  ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာမ - သက်တန+်နာကုိအနာ အမျ ိးအစားခွဲထားတာေတွ 

ရိှရင်လည်းေြပာြပေပးပါဦးရှင်။ 
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ေြဖ - ဟုတ်ကဲ့ပါ- သက်တန်+နာဆုိတာေလ၊ သည်းေြခ၊ သလိပ် သံုးပါးေပါင်းစံု 

အြပစ်ြပပီးြဖစ်လာတ့ဲ သိပါတ် အနာမျ ိးြဖစ်ပါတယ်။အနာြဖစ်တ့ဲ ေကာဌာသတ 

[ွေေပမူတည်ပီးအနာအမျ ိးအမည် သတ်မှတ်ထားတာေတွရိှပါတယ်။  

အဓိကအားြဖင့်ေတာ့ အနာြဖစ်တ့ဲေနရာနဲ+ ြဖစ်တ့ဲလကဏာ ေပမူတည်ပီး 

အြပင်သက်တန+်နာန+ဲ အတွင်းသက်တန+်နာဆိုပီးှစ်မျ ိးခွဲထားပါတယ်။  

ေမး - ဟုတ်ကဲ့ပါ ဆရာမ - အဲတာဆိုရင် အနာရဲ အမျ ိးအစားကို ဘယ်လုိ 

ကည့်ပီးခွဲြခားရမယ်ဆုိတာကိုလည်းေြပာြပေပးပါဦးရှင်။ 

ေြဖ - ဟုတ်ကဲ့ - အနာရဲ အသွင်ြပင်လကဏာကိုကည့်ပီးအမျ ိးအစားခွဲြခားရပါတယ်။ 

 အြပင်သက်တန+်နာမှာဆိုရင်အနာရဲလကဏာေတွက - 

 အလံုးအကျတ်ိေပမယ်၊ 

(ဒီေနရာမှာအကျတ်ိပံုသာန်ကုိကည့်ပီးအကျတ်ိကလံုးဝန်းတ့ဲပံုစံရှိတာကို“သက်

တန+်ေခါင်းတိုနာ”လုိေခပီးအကျတိ်ကရှည်ေမျာေမျာပံုစံရှိတာကို“သက်တန+်ေခါင်း

ရှည်နာ”ဆိုပီးအြပင်သက်တန+်နာကိုပဲှစ်မျ ိးေခတာလည်းေတွရပါတယ်။) 

ေနာက်ပီးအနာြဖစ်တဲ့ေနရာကေရာင်တင်းေနမယ်၊ မာေကျာေနမယ်၊ 

ကုိင်ကည့်လုိက်ရင် ပူေနမယ်၊ နာကျင်ကုိက်ခဲမယ်၊ ြပည်တည်ပီး ြပည်များ 

ေပါက်ထွက်မယ်စတဲ့ လကဏာေတွကိုေတွရပီးအတွင်း သက်တန+်နာမှာဆိုရင် 

အနာရဲလကဏာေတွက - 

 အလံုးအကျတိ် မေပဘဲ အနာြဖစ်ရာေနရာတစ်ဝုိက် ေရာင်တင်းေနမယ်၊ 

အနာဧရိယာကတြဖည်းြဖည်းကျယ်ြပန်+လာပီးအနာရဲအစနဲ+အဆံုးကုိလည်းရှာရခက်

မယ်၊အေသွးအေရာင်ကလည်းနီြမန်းေနပီးကုိင်ကည့်ရင် တြခားေနရာေတွထက် 

ပုိပီးပူေနမယ်၊ အနာြဖစ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကယားယံေနမယ်၊ တစ်ေန+တစ်ေန+ 

ပုိပီးေရာင်လာကာလွန်စွာနာကျင်ကုိက်ခဲေနမယ်၊ 

အနာကတစ်ြဖည်းြဖည်းစားပီးြပည်များေပါက်ထွက်လာမှသာအနာဝကုိြမင်ရပီး

ေသွးပုပ်၊ ြပည်ပုပ်များများစာွထွက်တတ်ပါတယ်၊  

 အဓိကသိသာတဲ့ အချက်ေတွကေတာ့ သက်တန+်နာြဖစ်ရင် အနာကနက်င်းပီး 

လင်ေခါင်းသာန် လကဏာရိှတာကိုေတွရပါတယ်။ ဒါ့အြပင် 

အြပင်သက်တန+်နာမှာ ဆိုရင် လူနာကေြခေထာက်ကိုဆန+်လက်ေနတတ်ပီး 

ဒူးဆစ်ကိုေကွးခိုင်းလုိမရဘဲေပါင်အတွင်းပုိင်းန+ဲ ဝမ်းဗုိက်တိုမာှြဖစ်တ့ဲ အတွင်း 

သက်တန+်နာမှာဆိုရင် လူနာကဒူးဆစ်ေကွးလျက် ေနတတ်ပီး 
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ေြခဆန+်လင်နာေသာေကာင့် ခါးေကာ့လာတတ်ပါတယ်။ ေြခဖျားမေကာ့ုိင်၊ 

ေြခမေထာက်ုိင်၊ လမ်းမေလာက်ုိင် ြဖစ်တတ်ပါတယ်။ သက်တန်+နာ 

ြဖစ်လာရင်အခုေြပာခဲ့တဲ့ လကဏာေတွကိုကည့်ပီး အြပင်သက်တန+်နာလား၊ 

အတွင်းသက်တန်+နာလားဆိုတာကိုခဲွြခားလုိရပါတယ်။ 

ေမး - ဟုတ်က့ဲပါ ဆရာမ - သက်တန်+နာြဖစ်ေစတတ်တ့ဲ အေကာင်းေတွနဲ+ 

လကဏာေတွကုိသိရပီဆိုေတာ့ အနာြဖစ်ရင် ဘယ်လုိကုသပံုေတွ၊ လုိက်နာရမှာန+ဲ 

ေရှာင်ကဉ်ရမှာေတွကုိလည်းဗဟုသုတရေအာင် ေြပာြပေပးပါဦး။ 

ေြဖ - ဟုတ်က့ဲ - ဟုတ်က့ဲ - သက်တန+်နာစတင်ြဖစ်ေပပီး အလံုးကျတိ် 

ထွက်ကာစအချန်ိမှာဆိုရင် အာကာသရပီးအကျတိ်ေကေအာင် အုြမမန်းေဆးကုိ 

အရက်ပျနံ+ဲေဖျာ်လိမ်းပီးဆားကပ်ထုပ်ထုိးေပးရပါမယ်။ အဲလုိလုပ်ေပးြခင်းအားြဖင့် 

အနာုရင်ေကသွားပီးအနာရင့်ေနရင် ြပည်ြမန်ြမန်မှည့်ပီး 

အကျတိ်ကေပျာ့လာပါမယ်။  

အနာြပည်မှည့်လာတဲ့အခါမှာအနာမှာရှိတဲ့ ေသွးပုပ်ြပည်ပုပ်ေတွ 

ထွက်လာေအာင် ာွးိုကိုထန်းလျက်အနည်းငယ်နဲ+ကျ ိပီးတုိက်ေကးေပးရပါမယ်။ 

အနာြပည်မှည့်လင် အနာအတွင်းကြပည်န+ဲ ေသွးပုပ်ေတွကုန်စင်ေအာင် 

ညစ်ထုတ်ပီးအနာပတ်ဝန်းကျင်ကုိေရေွးေွးန+ဲ သန+်စင်ေပးရပါမယ်။ 

အဲဒီေနာက်မှာ ြပည်နဲ+ေသွးပုပ်ေတွကုန်စင်ေအာင် သန+်စင်ထားတ့ဲ ပျားရည်န+ဲ 

ဆားေရာထားတဲ့ေဆးရည်ထဲကိုပတ်တီးကိးစကိုစိမ်ပီးအနာဝထဲဆန+်သေလာက် 

အြပည့်ထည့်ေပးရပါမယ်။ အဲဒီအေပကေနေဆးရည်ကို ပတ်တီးေခါက်မှာ 

သုတ်ပီးအုပ်ေပးရပါမယ်။ အဲဒီအေပကေနေနာက်ထပ်ပတ်တီးေြခာက် 

တစ်ထပ်အုပ်ေပးပီး ပလာစတာန+ဲ ကပ်ထားေပးရပါမယ်။ 

အဲဒီပံုစံအတိုင်းအနာအသားုတက်သည်အထိေဆးထည့်ေပးရပါမယ်။ 

အနာကြပည်ေတွကုန်စင်ကာအနာအသားုတက်ပီးအသားြပန်ြပည့်လာရင် 

ပျားရည်န+ဲဆားခါးသုတ်ထားတ့ဲ ပတီးေခါက်ေပကေနသေဘာရ3က်နဲ+ ဆားခါးကုိ 

ေရာကိတ်ပီးအံုေပးရပါမယ်။အဲလုိလုပ်ေပးြခင်းအားြဖင့် 

အနာေရာင်တင်းမမရှိဘဲအနာအသားုတက်တာြမန်ေစပါ တယ်။  

 ေသာက်ေဆးအေနန+ဲဆိုရင် - ငန်းမန်းိုင်ေစရန်အတွက် ေဆးအမှတ်(၆) 

ဟလိဒစုဏငန်းေဆးန+ဲ ေဆးအမှတ်(၂၃) ေဆးပုလဲကလာပ်ေဆးတုိကို 

ဆတူေရာစပ်ပီးတစ်ခါေသာက်ရင်(၄)ပဲခန်+ တစ်ေန+(၃)ကိမ် ေသာက်ေပးရပါမယ်။ 
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အခိုးအာကာသရပီးေသွးကည်ေစရန်အတွက် ေဆးအမှတ်(၁၇) ေသွးေဆးနီကီး 

ဒါမှမဟုတ် ေဆးအမှတ်(၃၅) ဇာတိလဝဂေဆးကုိတစ်ခါေသာက်ရင်(၄)ပဲခန်+ 

အစားစားပီးတုိင်းတုိက်ေကးေပးရပါမယ်။အပူအပုပ်ေတွကင်းေစရန ်

ေဆးအမှတ်(၁၂) စကပါလေဆး(၄)ပဲသားကို ညအိပ်ရာဝင်ချနိ်မှာေရေအးန+ဲ 

တုိက်ေပးရပါမယ်။ လိမ်းေဆးအေနန+ဲကေတာ့ အခုိးအာကာသရပီးငန်းမန်းကို 

ုိင်ေစတဲ့ ေဆးအမှတ်(၄၃) အကင်းဆယ်ပါးေဆးကိုေရခပ်ေွးေွးန+ဲ 

ကျဲကျဲေဖျာ်ပီးအနာပတ်ဝန်ကျင်နဲ+ အနာြဖစ်တ့ဲ အစိတ်အပုိင်းအလုိက် 

လိမ်းေပးရပါမယ်။ 

အနာြဖစ်လာရင် စနစ်တကျကုသဖုိလုိအပ်ပါတယ်။ အနာေတွကိုကုသတ့ဲအခါမှာ 

ဆရာကေသချာကည့်စစ်ေဆးပီးအနာရဲအေြခအေနနဲ+ 

လကဏာေပမူတည်ကာေဆးချက်ေတွကုထံုးေတွကုိလိုအပ်သလုိအဆင့်ဆင့်ေဆာင်

ရ3က်ေပးရတာပဲြဖစ်ပါတယ်။ သက်တန+်နာြဖစ်ရင် စနစ်တကျ ကုသမမခံယူတာ၊ 

ေဆးကုသမမှားယွင်းတာေတွြဖစ်ရင် အနာြဖစ်တဲ့ အစိတ်အပုိင်း ေကာင်းစွာ 

မဖံွဖိးေတာ့ဘဲ ေသးသိမ်သွားတာ၊ ပံုမှန်လပ်ရာှးမမြပလုပ်ိုင်တာေတွ 

ြဖစ်သာွးတတ်ပါတယ်။ အဲတာေကာင့် သက်တန်+နာြဖစ်ရင် တတ်ကမ်းနားလည်တ့ဲ 

ဆရာနဲ+ စနစ်တကျကုသသင့်ပါတယ်။  

လူနာအေနနဲ+ လုိက်နာေဆာင်ရ3က်ရမှာကေတာ့ အဓိကအေရးကီးတာက 

သန်+ရှင်းမပါပဲ။အနာကုိထိေတွကုိင်တွယ်မည့်လက်န+ဲ အသံုးြပမ့ဲပစည်းေတွ 

သန+်ရှင်းဖိုလုိသလုိအနာပတ်ဝန်းကျင်နဲ+ အဝတ်အစားများသန်+ရှင်းဖုိလည်း 

လုိပါတယ်။ ေနာက်ပီးေညာ်နံ+ေတွနဲ+ အနံ+ဆုိးေတွရိှတ့ဲေနရာေတွကုိလည်း 

ေရှာင်ရပါမယ်။ဝမ်းချပ်မခံရပါဘူး။ အစားအစာအေနန+ဲကေတာ့ အနာမန်းဝင်ေစတ့ဲ 

အစားအစားေတွြဖစ်တဲ့ ိုအမျ ိးမျ ိး၊ ဥအမျ ိးမျ ိး၊ ငှက်ေပျာသီး၊ သေဘာသီး၊ ပဲှင့် 

ဝက်သား၊ အမဲသား၊ ငါးသေလာက်၊ ငါးရှဉ့်၊ အသားအမျ ိးမျ ိး၊ ပုဇွန်၊ ဂဏန်း၊ 

ပင်လယ်ငါးများ၊ ေြမတွင်းေအာင်းအစားအစာများကိုေရာှင်ကဉ်ရပါမယ်။ 

 လုိက်နာေဆာင်ရ3က်ရမှာေတွကေတာ့ -ငါးခူ၊ ငါးရံ၊ ငါးြမစ်ချင်း၊ ဗူးရ3က်၊ 

ကန်စွန်းရ3က်၊ေခွးေတာက်ရ3က်၊ ေကျာက်ဖုံသီးစတဲ့ အသီးအံှေတွန+ဲ မုန်လာဥနီ၊ 

ေသွးအားြဖစ်ေစတဲ့ အစားအစာေတွကိုစားေပးရပါမယ်။ 

ေမး - ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ - သက်တန+်နာြဖစ်ရင် သတိထားရမည့်အချက်ေတွရှိရင်လည်း 

ေြပာြပေပးပါဦးရှင့်။ 
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ေြဖ - ဟုတ်ကဲ့ - သက်တန+်နာြဖစ်ရင် သတိထားရမှာေတွက အနာမေပျာက်ေသးဘဲ 

အနာက နာကျင်တ့ဲခံစားမမရိှေတာ့တာ၊ အခုိးအေငွအားနည်းလာတာ၊ 

ကုိယ်ပူရိှန်ြမင့်တက်လာတာ၊ အနာကေရဓာတ်ခမ်းေြခာက်လာတာ၊လူနာက 

စကားေြပာေလးလာတဲ့ လကဏာေတွြဖစ်လာရင် လူနာရဲအသက်အရာယ်ကို 

ထိခိုက်ေစိုင်တဲ့ အေနအထားြဖစ်လို ဂုစိုက်ကုသရပါမယ်။ 

ေမး - ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ - သက်တန+်နာနဲ+ ပတ်သက်ပီးေသာတရှင်ေတွ 

ဗဟုသုတတိုးပွားေအာင် အခုလုိေြပာကားေပးတ့ဲအတွက် ေကျးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ 

ေြဖ - ဟုတ်ကဲ့ပါရှင် - ကန်မကလည်းြမန်မာ့အသံကုိေကျးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ 

  

 

 

 


