
မိန္းမ အဂၤါဇာတ ္ေရာင္ရမ္းနာ (Vulvovaginitis (vul-vo-vaj-ee-night-is)) သည ္မိန္းမအဂၤါဇာတ္ႏွင္ ့မိန္းမအဂၤါဇာတ္အဝ 
(မိန္းမအဂၤါဇာတ္အျပင္ပိုင္းေနရာ) ေရာင္ရမ္းမႈ သို႔မဟုတ ္က်နိ္းစပ္မႈျဖစ္သည္။ အဂၤါဇာတ္ေရာင္ရမ္းနာ (vulvovaginitis) အေပ်ာ့စားသည ္
အျဖစ္မ်ားေသာျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အခ်ဳ႕ိကေလးမ်ားတြင ္အဂၤါဇာတ္ေရာင္ရမ္းနာ (vulvovaginitis) ကိ ုအႀကိမ္မ်ားစြာ ျဖစ္ၾကပါလိမ့္မည္။ 
အပ်ဳေိဖာ္ဝင္ခ်နိ ္အရြယ္ေရာက္လာသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက ္အဂၤါဇာတ္ေရာင္ရမ္းနာ (vulvovaginitis) မွာ အျဖစ္နည္းလာပါသည္။

အမ်ားစုေသာ အဂၤါဇာတ္ေရာင္ရမ္းနာ (vulvovaginitis) မွာ ႀကီးမားေသာျပႆနာတစ္ခ ုမဟုတ္ဘဲ၊ သာမန္အားျဖင္ ့အိမ္၌ ရိုးရိုးစင္းစင္း လုပ္ေပးရံုျဖင္ ့
သက္သာေစမည္ျဖစ္သည္။ သာမန္အားျဖင္ ့ေဆးဝါးကုသမႈ သို႔မဟုတ ္စစ္ေဆးမႈမ်ား မလိုအပ္ပါ။

အဂၤါဇာတ္ေရာင္ရမ္းနာ (vulvovaginitis) ၏ သေကၤတမ်ားႏွင့္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ား
အကယ္၍ သင့္ကေလးတြင ္အဂၤါဇာတ္ေရာင္ရမ္းနာ (vulvovaginitis) ျဖစ္ေနလွ်င ္ကေလး၌ ေအာက္ပါတို႔ ရွႏိိုင္သည-္

• အဂၤါဇာတ္လမ္းေၾကာင္းေနရာ၌ ယားျခင္း

• အဂၤါဇာတ္တြင္းမ ွအရည္အခ်ဳ႕ိက်ျခင္း

• အဂၤါဇာတ ္အျပင္ပုိုင္းႏႈတ္ခမ္းမ်ားအၾကား အေရျပားနီရဲျခင္း

• ေသးေပါက ္(က်င္ငယ္စြန္႔ျခင္း) သည့္အခါ ပူျခင္း သို႔မဟုတ ္စပ္ျခင္း

မည္သည္က အဂၤါဇာတ္ေရာင္ရမ္းနာ (vulvovaginitis) ကိ ုျဖစ္ေစသနည္း။
သင့္ကေလး ငယ္ရြယ္စဥ ္အဂၤါဇာတ္ႏွင္ ့အဂၤါဇာတ ္အဝတို႔၏ ေအာက္ခံအေရျပားမွာ အလြန ္ပါးလႊာေနႏိုင္ၿပီး အလြယ္တက ူက်နိ္းစပ္ႏိုင္သည္။ 
အဂၤါဇာတ္အဝ တစ္ဝိုက္ရွ ိ စိုစြပ္မႈ သို႔မဟုတ ္စိုထိုင္းမႈသည္လည္း အဂၤါဇာတ္ေရာင္ရမ္းနာ (vulvovaginitis) ကိုျဖစ္ေစသည ္– ၎မွာ တင္းက်ပ္ေသာ 
အဝတ္အစားမ်ားေၾကာင္ ့သို႔မဟုတ ္အဝလြန္ျခင္းေၾကာင္ ့ပိုဆိုးေစပါသည္။ အျခားေသာ အဂၤါဇာတ္ေရာင္ရမ္းနာ (vulvovaginitis) ျဖစ္ရျခင္း 
အေၾကာင္းရင္းမွာ ဆပ္ျပာျမွဳပ္အကြ်င္းအက်န္၊ ဆပ္ျပာပူေဖာင္းျဖင့္ေရဇလားတြင္းေရခ်ဳးိမႈႏွင္ ့ပုိးသတ္လိမ္းေဆးကဲ့သို႔ေသာ က်နိ္းစပ္ေစသည္ ့
အရာမ်ားျဖစ္သည္။

တစ္ခါတစ္ရံ၌ တုတ္ေကာင္သန္ေကာင္မ်ားသည ္အဂၤါဇာတ္ေရာင္ရမ္းနာ (vulvovaginitis) ကိုျဖစ္ေစသည ္သို႔မဟုတ ္ပိုဆိုးရြားေစသည္။ 
တုတ္ေကာင္သန္ေကာင္ရွသိည္ ့ကေလးမ်ားသည ္မ်ားေသာအားျဖင္ ့ညအခါ မ်ားမ်ားကုတ္ျခစ္ၾကသည္။ အကယ္၍ ယားျခင္းမွာ 
အဓိကျပႆနာတစ္ခုျဖစ္ပါက သင့္အေနျဖင္ ့သင့္ကေလးအား သန္ခ်ေဆး ေကြ်းႏုငိ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏အခ်က္အလက္စာရြက္ျဖစ္သည္ ့သန္ေကာင ္
(rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Worms) ကိုၾကည့္ပါ။

အိမ္၌ ေစာင့္ေရွာက္မႈ
အမ်ားစုေသာ အဂၤါဇာတ္ေရာင္ရမ္းနာ (vulvovaginitis) အေပ်ာ့စားမ်ားတြင ္သင္သည ္ဆရာဝန္ဆ ီသြားရန္မလိုအပ္ဘ ဲအိမ္၌ သင့္ကေလးအား 
ေစာင့္ေရွာက္ေပးႏိုင္သည္။ အဂၤါဇာတ္ေရာင္ရမ္းနာ (vulvovaginitis) သည ္အျဖစ္မ်ားၿပီး ႀကီးျပင္းလာမႈ၏ ပံုမွန္ကိစၥတစ္ရပ ္ျဖစ္ေသာေၾကာင္ ့
စိတ္ပူရန္မလိုေၾကာင္း သင့္ကေလးအား နားခ်ပါ။

အဂၤါဇာတ္ေရာင္ရမ္းနာ (vulvovaginitis) ပိုဆိုးရြားေစမည္ ့အရာမ်ားကိ ုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

• ခ်ည္ထည ္အတြင္းခံေဘာင္းဘ ီပြပြကိုဝတ္ၿပီး တင္းက်ပ္သည္ ့ဂ်င္းေဘာင္းဘီကိုဝတ္ရန ္ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

• အကယ္၍ သင့္ကေလးမွာ အဝလြန္ေနလွ်င ္အစားအေသာက္ႏွင့္ကိုယ္လက္ေလ့က်င့္ခန္းျဖင္ ့ကိုယ္အေလးခ်နိ္ကိ ုမည္ကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္း 
ထားႏိုင္ေၾကာင္း အႀကံဥာဏ္ေတာင္းပါ။

• ေရဇလားတြင္းေရခ် ိဳးစဥ ္သို႔မဟုတ ္ေရပန္းျဖင့္ေရခ်ဳးိစဥ ္ဆပ္ျပာမ်ားမ်ား မသံုးပါႏွင့္၊ အဂၤါဇာတ္အဝရွ ိ ဆပ္ျပာျမွဳပ္အကြ်င္းအက်န္ကိ ု
စင္ေအာင္ေဆးေၾကာပါ။ ဆပ္ျပာပူေဖာင္းျဖင့္ေရဇလားတြင္းေရခ်ဳးိျခင္းႏွင္ ့ပိုးသတ္လိမ္းေဆးပစၥည္းမ်ားကိ ုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

ရွလကာရည္ျဖင့္ေရဇလားတြင္းေရခ်ဳးိျခင္းသည ္အခ်ဳ႕ိလူမ်ားအတြက ္အေထာက္အကူျပဳေစသည-္ အျဖဴေရာင္ရွလကာရွည ္ခြက္ထက္ဝက္ကိ ု
ေရဇလားေရတိမ္တိမ္ထဲထည့္၍ 10 မိနစ္မ ွ15 မိနစ္အထ ိေရစိမ္ပါ။ ဤကဲ့သို႔ ရက္အနည္းငယ္ခန္႔လုပ္ၿပီး အေထာက္အကူျပဳေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ပါ။

အဂၤါဇာတ္ေရာင္ရမ္းနာ (Vulvovaginitis)
Burmese

Vulvovaginitis

https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Worms/


သက္သာေစသည့္လိမ္းေဆးမ်ား (ဥပမာ- ပါရာဖင္ေပ်ာ့ေပ်ာ့၊ ေသးခံအဖ ုသက္သာလိမ္းေဆး) သည ္နာက်င္မႈကိ ုသက္သာေစႏိုင္ၿပီး အေရျပားကိ ု
ယားေစႏုငိ္သည္ ့စိုစြပ္မႈ သို႔မဟုတ ္အဂၤါဇာတ္မ ွအရည္ထြက္က်မႈတို႔ကိုလည္း ကာကြယ္ေပးသည္။

အကယ္၍ ေနာက္ထပ္ျဖစ္လာလွ်င ္ဤရိုးရိုးစင္းစင္းနည္းကိ ုသင ္ထပ္မံလုပ္ႏုငိ္ပါသည္။

ဆရာဝန္ကိ ုမည္သည့္အခ်နိ္၌ ေတြ႕ရန္
သင့္ကေလးအား အကယ္၍ ေအာက္ပါတို႔ျဖစ္လွ်င ္ဆရာဝန္ထ ံေခၚသြားပါ-

• အဂၤါဇာတ္ေရာင္ရမ္းနာ (vulvovaginitis)သည ္သင့္ကေလးအား ငိုယိုေနေစလွ်င္– ဆရာဝန္သည ္ျဖစ္သည့္ေနရာမ ွအရည္စကိ ု
ဓါတ္ခြစဲစ္ေဆးရန္အတြက ္ယူႏုငိ္ေသာ္လည္း ရလဒ္အေျဖမ်ားမွာ အၿမဲတမ္းအားျဖင္ ့အေထာက္အကူမေပးပါ။

• သင့္ကေလးတြင ္ပိုမိုျပင္းထန္သည္ ့အဂၤါဇာတ္ေရာင္ရမ္းနာ (vulvovaginitis)၊ ေသြးစပါသည့္အရည္ထြက္က်မႈ သို႔မဟုတ ္အျခား 
အေရျပားျပႆနာမ်ားရွလိွ်င ္– ဆရာဝန္သည ္ကေလးအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးထ ံသို႔မဟုတ ္အျခားအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးထ ံထပ္ဆင့္စီမံရန္အတြက ္
လႊပဲို႔ႏိုင္သည္။

• ေသးေပါက္သည့္အခါ သင့္ကေလး နာက်င္လွ်င ္– ဆရာဝန္သည ္ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးကူးစက္မႈ ရွမိရွ ိ စစ္ေဆးႏိုင္သည္။ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔၏ 
အခ်က္အလက္စာရြက္ျဖစ္သည့္ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးကူးစက္မႈ (rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Urinary_tract_infection_UTI) ကိုၾကည့္ပါ။

သတိရရန ္အဓိက အခ်က္မ်ား
• အဂၤါဇာတ္ေရာင္ရမ္းနာ (vulvovaginitis) အေပ်ာ့စားသည ္အလြန ္အျဖစ္မ်ားသည္။

• ၎သည ္မၾကာခဏဆိုသလိ ုျပန္ျဖစ္လာတတ္ၿပီး ကေလး ႀကီးျပင္းလာသည့္အေလ်ာက ္ပိုပိုေကာင္းလာပါမည္။

• အမ်ားစုေသာ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား၌ ေဆးကုသမႈ သို႔မဟုတ ္စစ္ေဆးမႈမ်ား မလိုအပ္ပါ။

• အဂၤါဇာတ္ေရာင္ရမ္းနာ (vulvovaginitis) ကိ ုပိုဆိုးရြားေစသည္ ့အရာမ်ားျဖစ္သည္ ့ေအာက္ခံေဘာင္းဘီက်ပ္က်ပ္ဝတ္ျခင္းႏွင္ ့ဆပ္ျပာကဲ့သို႔ 
က်နိ္းစပ္မည္ ့အရာမ်ားကိ ုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။ 

ပိုမိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား အတြက္
• ကေလး က်န္းမာေရး အခ်က္အလက-္ သန္ေကာင ္(rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Worms)

• ကေလး က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္- ကေလးမ်ားအတြက္ အဂၤါဇာတ္အေရျပား ေစာင့္ေရွာက္မႈ (rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Vulval_skin_
care_for_children)

• ကေလး က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္- ဆယ္ေက်ာ္သက္ရြယ္မ်ားအတြက္ အဂၤါဇာတ္ အေရျပား ေစာင့္ေရွာက္မႈ (rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/
Vulval_skin_care_for_teenagers)

• ကေလး က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္- ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးကူးစက္မႈ (rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Urinary_tract_infection_(UTI))

• ကေလး က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္- အာဟာရဓါတ္ — ေက်ာင္းေနအသက္အရြယ္မွ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္အထ ိ(rch.org.au/kidsinfo/
fact_sheets/Nutrition_older_children)

• သင္ ့ဆရာဝန ္သို႔မဟုတ ္ကေလးအထူးကုဆရာဝန္ႏွင္ ့ေတြ႔ပါ။

Royal Children’s Hospital မ ွVictorian State Government rch.org.au/kidsinfo ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင္ ့
ထုတ္လုပ္သည္။

ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး 2018

Kids Health Info ကိ ုThe Royal Children’s Hospital Foundation မ ွအေထာက္အကူျပဳထားသည္။ 
အလွဴေငြထည့္ရန ္rchfoundation.org.au တြင္ၾကည့္ပါါ

တာဝန္မယူျငင္းဆိုခ်က ္

ဤအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုသင့္ဆရာဝန ္သို႔မဟုတ ္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ အတတ္ပညာရွင္ႏွင္ ့ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈအား အစားမထိုးသင့္ပါ။ RCH သည ္ဤအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုထုတ္ေဝခ်နိ္၌ 
အတိအက်ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစရန ္အမ်ဳးိမ်ဳးိ အားထုတ္၍ လုပ္ထားသည္။ RCH သည ္မွားယြင္းမႈ တစ္ခုခု၊ နားလည္မႈလြမဲွားမႈတစ္ခုခ ုသို႔မဟုတ ္ဤလက္ကမ္းစာေစာင္ပါ ကုသမႈတစ္ခုခု၏ 
ေအာင္ျမင္မႈ တို႔အတြက ္တာဝန္မယူပါ။ ဤအခ်က္အလက္မ်ားကိ ုပံုမွန ္ျပင္ဆင္ေရးသား ထားသည္။ သင့္တြင ္ေနာက္ဆံုးထုတ္ေဝခ်က္ရွေိၾကာင္း အၿမဲတမ္း စိစစ္ၿပီး ေသခ်ာေအာင္လုပ္ပါ။

https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Urinary_tract_infection_UTI/
https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Worms/
https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Vulval_skin_care_for_children/
https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Vulval_skin_care_for_teenagers/
https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Urinary_tract_infection_(UTI)/
https://www.rch.org.au/kidsinfo/fact_sheets/Nutrition_older_children/

