သြားဖုံးေရာဂါ

TANNKJØTTSSYKDOMMER

စာေစာင္တြင္အဓိကအျဖစ္မ်ားေသာသြားဖုံးေရာဂါႏွစ္မ်ုိးျဖစ္သည္႔ သြားဖုံးေရာင္ျခင္း ႏွင့္
ေရစီးကမ္းျပိဳေရာဂါမ်ား အေၾကာင္းေဖာ္ျပထားသည္
က်န္းမာေသာသြားမ်ား

သြားတစ္ေခ်ာင္းတြင္ ေခါင္းပုိင္း ႏွင့္အျမစ္ပုိင္းပါ၀င္သည္။
ေခါင္းပုိင္းသည္ျမင္ႏုိင္ေသာအပုိင္းျဖစ္ကာ အျမစ္ကုိသာမန္အားျဖင့္
မျမင္ႏုိင္ေခ်။ အျမစ္အားဆီမန္တမ္ဟုေခၚေသာအရာက
ဖုံးအုပ္ထားျပီး အရုိးမွ်င္မ်ားျဖင့္ သြားဖုံးရုိးသုိ႔ ျမစ္တြယ္ထားသည္။
သြားဖုံးက သြားဖုံးရုိးကုိဖုံးအုပ္ထားျပီး သြားမ်ားအားအဆင္ေျပ
ေအာင္အံ၀င္ဂြင္က်ေစသည္။ သြားဖုံးႏွင့္သြားတစ္ခုစီအၾကားကုိ
ဂ်င္ဂ်ီဗာလ္ဆားလ္ကတ္၊ ပုံမွန္၂မီလီမီတာနက္ေသာအိပ္ကပ္သဏၭာန္
ၾကားခံရွိသည္။ က်န္းမာေသာသြားဖုံးမ်က္ႏွာျပင္ သည္ပန္းေရာင္ရွိ၍
ေဖ်ာ့ေတာ့စြာခ်ယ္ထားသည္။
က်န္းမာေသာသြားဖုံး
သည္ပန္းေရာင္ရျိွ ပီးသြားပ
တ္လည္တြင္အဆင္
ေျပေျပတည္ရွိသည္။

သြားဖုံးေရာဂါဘယ္လုိ ကာကြယ္ၾကမလဲ?

သင့္သြားဖုံးႏွင့္သြားမ်ားနဲ႔ေနျခင္းအားအျမဲပ်က္စီးမႈမွကာကြယ္ရန္၊
သင္၏သြားတြင္သဘာအေလ်ာက္ျဖစ္ေပၚေသာဘက္တီးရီးယားပါ၀င္
သည္႔အစြန္းထင္းမ်ားကုိေန႔စဥ္ဖယ္ရွားသန္႔ရွင္းေပးရမည္။ရုိးရုိးသြား
ပြတတ
္ သ
ံ ည္ သြားမ်ားအၾကားမ်ားသု႔ိ မထုးိ ေဖာက္ႏင
ို ေ
္ ခ်။သြားၾကားမ်ား
သန္႔ရွင္းရန္အၾကားဟေနသည္႔အေနထားကုိလုိက္၍သြားၾကားထုိးတံ
ကုိ၎၊ သြားအတြင္းပုိင္းသုံးပြတ္တံကုိ၎ အသုံးျပဳ ႏုိင္သည္။
မွတ္ခ်က္။ အစာၾကြင္းက်န္ဖယ္ရွားရုံျဖင့္မလုံေလာက္ပါ၊ သြား
တြင္စြဲက်န္ေနေသာဘက္တီးရီးယားပါ၀င္သည္႔အစြန္းအထင္း
ကိုလည္းဖယ္ရွားရန္လုိသည္။ သင္၏သြားဆရာ၀န္/က်န္းမာေရးမွဴး
ကေန႔စဥ္သန္႔ရွင္းမႈတြင္အေျခခံညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားေပး လိမ့္မည္။ သြား
ဖုံးေရာဂါသည္နာက်င္မႈမျဖစ္ေစတတ္ေသာ္လည္းသင္၏သြားမ်ား
သည္ စုိးရိမ္ဘြယ္ျဖစ္ေနသည္ကုိသင္သတိ ထားမိမည္မဟုတ္ပါ။
ထုိ႔ေၾကာင့္သြားဆရာ၀န္/က်န္းမာေရးမွဴးအားစစ္ေဆးေစရန္
မွန္မွန္ျပသသင့္သည္။

Gingival sulcus
(သြားဖုံးၾကားအိပ္ငယ္)

သြားဖုံး
အရုိးႏုမွ်င္
သြားဖုံးရုိး

သြားဖုံးေရာင္ေရာဂါ

ေန႔စဥ္သြားသန္႔ရွင္းေရးမျပဳလုပ္ပါက သြားဖုံးေၾကာတေလွ်ာက္
ပူေလာင္ေရာင္ရမ္းေစကာသြားဖုးံ ေရာင္ေရာဂါဟု ေခၚေသာ အေျခအေနတစ္
ခုျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္။သြားဖုံးသည္နီရဲျပီးေရာင္ရမ္းကာသြားတုိက္ခ်ိန္
တြင္အလြယ္တကူေသြးထြက္ႏုိင္သည္။ ေသြးထြက္ျခင္းသည္ သြားဖုံး
ေရာင္ေရာဂါလကၡဏာတစ္ခုျဖစ္ႏုိင္သည္။
အစြန္းအထင္းကုိရက္အနည္းငယ္ၾကာမဖယ္ရွားဘဲက်န္ေနလွ်င္
တာတာဂ်ဳိးဟုေခၚေသာမာေသာအဖတ္သုိ႔ ေျပာင္းသြားသည္။၎ဂ်ဳိး
၏ၾကမ္းေသာမ်က္ႏွာျပင္သည္ဘက္တီးရီးယားမ်ားကုိဖမ္းယူကာ
ပုမ
ိ ်ားျပားေသာဂ်ိဳးမ်ားအျဖစ္သ႔ို လွ်င္ျမန္စာြ ေျပာင္းလဲသာြ းသည္။ဂ်ိဳးသည္
အစပုိင္းတြင္၀ါ ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ေရာင္ရွိျပီးေကာ္ဖီ၊လဘက္ရည္၊မုန္ညွင္း၊၀ုိင္
အရက္နီ စသည္တုိ႔ေၾကာင့္လွ်င္ျမန္စြာနက္ေမွာင္ စြန္းထင္းသြားသည္။

သြားဖုံးေရာင္ေရာဂါ ကုသျခင္း

အစြန္းအထင္း ႏွင့္ဂ်ိဳးမ်ားကုိေန႔စဥ္ပုံမွန္သန္႔ရွင္းလွ်င္သြားဖုံး
ေရာင္ေရာဂါျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာျပီးသြားဖုံးျပန္လည္က်န္းမာ
လာမည္။အေပၚသြားဖုံးတြင္ အစြန္းထင္းကုိသင္ကုိယ္တုိင္ရွင္း
ထုတ္ႏုိင္ျပီးေအာက္သြားဖုံးရွိအစြန္းထင္းႏွင့္ဂ်ိဳးမ်ားကုိ သြား ဆရာ၀န္/
က်န္းမာေရး မွဴးတုိ႔ကရွင္းထုတ္ပစ္ရမည္။အခ်ဳိ႔မွာတာတာဂ်ိဳးမ်ားပြါး
မ်ားလာမႈအတြက္ရင္ဆုိင္ေနရျပီး၊ထုိ႔ေၾကာင့္ သြားဆရာ၀န္ထံသုိ႔မၾကာ
ခဏကုသမႈယူရန္လုိအပ္ေတာ့သည္။

အစြန္းထင္း

သြားဖုံးေရာင္ေရာဂါ
(သြားဖုံးပူေလာင္ျခင္း)

သြားဖုံးေရာင္ေရာဂါ
( သြားဖုံးပူေလာင္ျခင္း)၊ သြား
ဖုံးသည္နီျပီးေရာင္ရမ္းကာ
သြားပတ္လည္တြင္ေလ်ာ့က်
သြားသည္။

ေရစီးကမ္းျပိဳေရာဂါ

ေရစီးကမ္းျပိဳေရာဂါသည္သြားဖံုးေရာင္ေရာဂါအျဖစ္မွစတင္သည္။
သြားဖုံးအစျပဳေရာင္ရမ္းျခင္းမွသြားအျမစ္ဧရိယါအထိျပန္႔သြား ျပီးသြား
တြယ္ကပ္မႈေခ်ာင္ခ်ိသြားကာသြားဖုံးရုိးတေလွ်ာက္ျပန္႔ႏွ႔ံသြားသည္။
ဤနည္းျဖင့္ သြားဖုံးႏွင့္သြားအၾကားဟေနေသာေနရာ တြင္တေျဖးေျဖး
နက္လာေသာ္လည္းသင္သတိမျပဳမိပါ။သြားမ်ားနဲ႔ေနလွ်င္၎သည္ေရ
စီးကမ္းျပိဳအစျပဳလကၡဏာျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာသင္ကုိယ္တုိင္
မရွင္းထုတ္ႏုိင္ေသာအစြန္းထင္းနွင့္တာတာဂ်ဳိးမ်ားသြားအျမစ္ထိတုိင္
ေအာင္ေရာက္ရွိသြားသည္။

ေရစီးကမ္းျပိဳေရာဂါကုသျခင္း

ေရစီးကမ္းျပိဳေရာဂါကိုအထူးကုသရျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္သည္
အဓိကအားျဖင့္ ေရာဂါတုိးတက္ျပန္႔ပြါးလာမႈကုိရပ္တန္႔ပစ္ ႏုိ္င္ရန္

ျဖစ္သည္။အမ်ားအားျဖင့္ဆုံးရႈံးသြားေသာ သြားမ်ားျပန္လည္မရရွိႏုိင္
ေတာ့ေခ်။
သြားဆရာ၀န္/က်န္းမာေရးမႈးမ်ားကေန႔စဥ္ေန႔တုိင္းသြားသန္႔ရွင္းရန္
ညႊန္ၾကားလိမ့္မည္။ သူတုိ႔ကေရာဂါျဖစ္ပြါးေသာ သြားဖုံးေအာက္ေျခပုိင္း
ကုိသန္႔ရွင္းေပးမည္၊ပုံမွန္အားျဖင့္သင့္အားထုံေဆးေပးျပီးတုိင္းလုပ္ေလ့
ရွိသည္။
ထုိနက္ရွဳိင္းစြာသန္႔ရွင္းျခင္းသည္ခက္ခဲျပီးအခ်ိန္ယူရေသာလုပ္ငန္း
စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ထုံးစံအတုင္းသြားဆရာ၀န္သည္က႑ အလုိက္
အခ်ိန္မ်ားစြာပုိင္းျခားလုပ္ေဆာင္ရသည္။
သြားတစ္ေခ်ာင္းသုိ႔မဟုတ္သြားမ်ားတြင္သြားအတြမ်ားၾကီးမားစြာ
ဆုံးရႈံးပါက၊ျပီးေနာက္ကနဥိးအထူးသန္႔ရွင္း ထား သည္႔ရလဒ္သည္
ေက်နပ္ဖယ
ြ မ
္ ရွလ
ိ ်ွ င္၊ခြစ
ဲ တ
ိ မ
္ ဆ
ႈ င
ို ရ
္ ာလုပင
္ န္းစဥ္တျ႔ို ပဳလုပရ
္ န္လအ
ို ပ္သည္။

တာတာဂ်ဳိး

သြားဖုံးရုိးဆံုးရႈံးျခင္း

X-ray ဓါတ္မွန္မွ သြားပတ္လည္
သြားဖုံးရုိးဆုံးရႈံးမႈကုိပုံခ်ဲ႔ေဖာ္ျပ
သည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ-

• အစြန္းထင္း ႏွင့္ တာတာဂ်ိဳးတုိ႔ုကုိဖယ္ရွားရန္အတြက္သြားအျမစ္အ
ထိေပၚလာေစရန္
• သြားဖုံးၾကားဟာကြက္နက္ရႈိင္းမႈေလ်ာ့ေစရန္
• ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကုိအသုံးျပဳ၍သြားမ်ား
ျပန္လည္တပ္ဆင္ရန္ ( ေနာက္ဆုံးေပၚလုပ္ငန္းစဥ္သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ၾကည္႔ရႈပါ)
မည္သည္႔ခြဲစိတ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ကုိမဆုိျပည္တြင္းထုတ္ ေမ့ေဆး၊ထုံေဆး
ျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ခြဲစိတ္ျပီးေနာက္ပုိင္း

ပုံမွန္အားျဖင့္ ခြဲစိတ္မႈသည္အလယ္လတ္အဆင့္လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ျပီးခြဲ
စိတ္ျပီးေနာက္ပိုင္းအနည္းငယ္မွ်မသက္မသာျဖစ္ေစသည္၊ ေနာက္
ပုိင္းအခ်ိန္မ်ားတြင္ပုိးသတ္ေဆးရည္သာအသုံးျပဳသင့္သည္အဘယ္
ေၾကာင့္ဆုိေသာ္သြားပြတ္တံသည္အနာက်က္ရာ တြင္အေနွာင့္အ
ယွက္ျဖစ္ေစကာကုသထားေသာသြားဖုံးကုိပ်က္စီးေစႏုိင္သည္။သြားဖုံး
သက္သာေပ်ာက္ကင္းသည္နွင့္ ဆရာ၀န္မွေဆာင္ရြက္ရန္ေဘးကင္း
သည္ဟုေျပာလာပါကသင္လုပ္ေနက်သြားသန္႔ရွင္းေရးကုိဆက္
လက္ျပဳလုပႏ
္ င
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္ ည္။ သြားႏွငသ
့္ ာြ းဖုးံ ၾကား အစြနး္ ထင္းကင္းစင္ေရးသည္
အထူးပင္အေရးၾကီးလွပါသည္။
ခြဲစိတ္မႈတြင္“ သြားရွည္ၾကီးမ်ား”ဟုေဖာ္ျပႏုိင္သည္အေၾကာင္း
မွာအခ်ဳိ႔ေသာသြားအျမစ္ေဖာ္ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ သည္၊ သုိ႔ေသာ္
အသင့္ေတာ္ဆုံးခြဲစိတ္နည္းပညာထဲမွေရြးခ်ယ္ကာေနာက္ဆုံးေပၚကု
သနည္းျဖင့္၎ကုိကာကြယ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္။ အခ်ိဳ ႔လူနာမ်ား
ကခြဲစိတ္ျပီးေနာက္၎တုိ႔သြာမ်ားပုိမုိခ်ိနဲ႔လာသည္ဟုခံစားၾကသည္
သုိ႔ေသာ္၎သည္ ယာယီသာျဖစ္သည္။ သြားမ်ားသည္ အပူအေအး
ကုိပုိ၍မခံႏုိင္ျဖစ္တတ္သည္။ ၎မခံႏုိင္သည့္ဒဏ္ကုိ ဖလုိရုိက္အရည္
သုိ႔မဟုတ္ အထူးသြားတုိက္ေဆးအသုံးျပဳျခင္းျဖင့္သက္ေသာေစႏုိင္
သည္။

ကုသျပီးေနာက္/ထိန္းသိမ္းျခင္း

သြားဆရာ၀န္/က်န္းမာေရးမွဴးမွ
သြားဖုံးၾကားခံအိတ္ငယ္ေလးအား
အထူးကရိယာျဖင့္တုိင္းတာသည္။

ယခုသြားဖုံးအိတ္ငယ္သည္ ၆
မီလီမီတာနက္သည္

သနပညာရွင္တုိ႔သည္ နည္းလမ္းေပါင္းမ်ားစြာအေျဖထုတ္ၾကသည္၊၎
မွအခ်ဳိ႔မွာဆုံးရႈံးသြားေသာသြားမ်ားျပန္လည္ေပါက္လာေအာင္တုိးျမွင့္
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တုိက္ရုိက္သက္ ေရာက္ေစျခင္း ႏွင့္ ေဆး၀ါးအေနနွင့္သင့္ေတာ္သလုိ
သုံးစြဲနုိင္သည္။

ေဆးရြက္ၾကီးႏွင့္သြားဆုိင္ရာက်န္းမာေရး

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ေဆးရြက္ၾကီးအျခားပုံစံအသုံးျပဳမႈႏွစ္ခုလုံးသ
ည္သြားမ်ားအားစြန္းထင ္းေစျခင္းႏွင့္ သြားေပါက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ေစ ႏုိင္
သည္။ေဆးရြက္၀ါးသူမ်ားတြင္သြားဖုံးမ်ာသည္စြန္းထင္းျဖစ္ေပၚလာ
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မွကင္ဆာတုိ႔သည္အဆက္အစပ္ခုိင္မာစြာတည္ရွိသည္။အေစာပုိင္းသု
ေတသနမွဆုိး၀ါးေသာေရစီးကမ္းျပိဳေရာဂါၾကဳံေတြ႔မႈသည္ေဆးလိပ္မ
ေသာက္သုံးသူမ်ားၾကားထက္ေသာက္သုံးသူမ်ားထဲတြင္အျမင့္မားဆုံး
ျဖစ္သည္ ဟုေဖာ္ျပသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးပါက ၎ေရစီးကမ္း
ျပိဳ ေရာဂါသည္ပ၍
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ရန္ပုိမုိခက္ခဲပါသည္။ေဆးရြက္ၾကီးမည္သုိ႔ျဖတ္ရမည္ဆုိသည္ကုိသြား
ဆရာ၀န္/က်န္းမာေရးမွဴး တုိ႔အားတုိင္ပင္ပါ။

• ေရစီးကမ္းျပိဳေရာဂါျပန္ေပၚလာမႈကိုကာကြယ္ရန္
ႏွင့္ေရရွည္တုိးတက္ရွည္ၾကာေစရန္၊ သင္သည္• သြားဖုံးတေလွ်ာက္မ်က္ႏွာျပင္မ်ားကုိသန္႔ရွင္းေစရန္လုိအပ္သည္။
• သြားဆရာ၀န္/က်န္းမာေရးမွဴးမ်ား ထံသုိ႔ ပုံမွန္စစ္ေဆးေစမႈျပဳလုပ္
ရန္လုိအပ္သည္။

သြားဆရာ၀န္ သုိ႔မဟုတ္က်န္းမာေရးမွဴးအားေမးျမန္းပါ

ေနာက္ဆုံးေပၚကုသနည္းမ်ား

စရိတ္ျပန္ေပးျခင္း

သြားဖုံးရုိးျပန္လည္ျဖစ္ေပၚေစရန္အျမဲအိပ္မက္တုိ႔ရွိခဲ့ၾကသည္၊
အေၾကာင္းမွာသြားမ်ားျပန္လည္တြဲဆက္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။သုေတ

ဤစာေစာင္တြင္ သြားဖုံးေရာဂါျဖစ္ပြါးေစေသာအေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔ကုိ
ကာကြယ္ႏုိင္ရန္သင္ဘာလုပ္ႏုိင္သည္၊ျပီးလွ်င္ အထူး ကုသခံယူမႈ ေရြး
ခ်ယ္ရယူႏုိင္သည္႔အေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ေသခ်ာစြာနားမ
လည္ပါက သင္၏ သြားဆရာ၀န္/ က်န္းမာေရးမွဴး တုိ႔အားေမးျမန္းပါ။
ေနာ္ေ၀းျပည္သူအမ်ဳိးသားအာမခံစီမံကိန္းေအာက္တြင္သတ္မွတ္ထား
ေသာႏႈန္းအရ (ႏွစ္စဥ္ျပင္ဆင္ထားသည္) ပံ့ပိုးထားေသာ စနစ္တက်ျပဳ
စုကုသမႈႏွင့္သြားဖုံးေရာဂါကုသမႈေနာက္ပုိင္းေစာင့္ေရွာက္မႈကုန္က်
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သင္သည္ ေထာက္ပံ့ကုသစရိတ္ခံစားခြင့္ရွိမရွိကုိဆရာ၀န္/က်န္းမာေရး
မွဴးတုိ႔အားေမးျမန္းပါ။

