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အေနာက္ ၾသစေၾတးလ ်ျပညန္ယ္ ေမ းကက္းစကေလး နားအၾကားအာအာရ စစ္ေ းမေ အစႈအစစီအစဥ္  

အဘယေ္ၾကာက္္ က   ရပ္္်  ကေလးကယသ္ည ္ေနာက္္ ပ ္နားအၾကားအာအာရ စစေ္ းမေကစရ လစရအပပ္ိုသနညး္။  
 

သက္္ ကေလးကယ္သည္ နားအၾကားအာအာရ စစ္ေ းမေမမွ အမွက္းအမွက္းလက္းလက္း အေ်ျ တစ္ခရ မအခ ေ္သာ အေၾကာက္းအက္းမ ားေၾကာက္္ ်ျ စ္ ရစက္ပိုသည္- 

 သက္္ကေလးကယ္တ က္ ယာယႈ သစရ႔မဟရတ္ အာသက္ပန ္နားအၾကားအာအာရ  ာရးအေားမေ အတစရက္းအတာအခ ခစိ႕ အမွစေကာက္းအမွစ စရက္သည္။  
 ေမ း  ားစစီအစဥ္အေတာအတ က္း နား်ျပ နအ္တ က္း ဝက္သ ားခ ္သည္္ အအည္ သစရ႔မဟရတ္ အ်ျခားအအာ အမွစမည္မမွာ ်ျ စ ္ရစက္သည္။ 
 နားအလယ္ပစရက္းအအဂိုတ က္း၌ ယာယႈ နားအအည္ တည္အမွစမည္။ 
 နားအၾကားအာအာရစစ္ေ းစစီအစဥ္အခ စန၌္ သက္္ကေလးကယ္သည္ အလ န္ အနာမၿကစမ္်ျ စ္ေနမည္။ 

အကယ္၍ သက္္ကေလးကယ္သည္ ေအာက္်ျမကေ္ၾကာက္းအေ်ျ ကစရ နား မွစ္ က္လာရးအတ က္ မအခ ္လမွ က္ ေနာက္္ ပ္ နားအၾကားအာအာရစစ္ေ းမေကစရ 
သူတစရ႔ လစရအပ္မည္်ျ စ္သည္။ အက္ေသ းကယ္ အၾကားအာအာရစစ္ေ းမေ၌ အ္ူးက  မ္းက က္သူတစ္စီအစဥႈး်ျ စ္သည္္ ကေလး နားအၾကားစစ္ေ း 
အ္ူးကရပညာအမွက္ (paediatric audiologist) သည္ ဤစစ္ေ းမေမ ားကစရ ေ ာက္အ က္မည္်ျ စ္သည္။ သက္္အား ေနာက္ က္တ  ေနာက္္ပ္ 
အက္ခ စန္း တစ္ခရေပးသည္ မွက္္တစ္ၿပစခက္နက္ သက္ သ ားေအာက္အန ္အလ န္ အေအးႀကႈးပိုသည္။ သက္္ကေလးကယ္ နားၾကားအာအာရ မည္မမွ ေကာက္း 
ေၾကာက္း အ်ျမန္ ာရးသစအမွစအန္ သက္္အား လရပ္ေပး စရက္မည္်ျ စ္ၿပႈး သက္္ ကေလးကယ္် စကားေ်ျပာအသာ  ္က္ မွက္္ ဘာသာစကား   ာိ႕ၿ စခးမေအား 
္စခစရက္မေအား နည္းပိုးေစမည္်ျ စသ္ည္။  

ေနာက္္ ပ ္နားအၾကားအာအာရ စစ္ေ းမေတ က္ ဘာ်ျ စ္မည္နည္း။ 
သက္္ကေလးကယ္ မည္မမွ ေကာက္းစ ာ နားၾကားေၾကာက္း သစအမွစအန ္စစ္ေ းမေ အမ ခစးမ ခစးလရပ္ပိုလစမ္္မည္။ အဓစက စစ္ေ းမေကစရ Auditory 
Brainstem Response (ABR) စစေ္ းမေဟရ ေခေပိုသည္။ ၎သည္ နားအၾကားအာအာရစစ္ေ းမေ မွက္္ အလားတူ 
်ျ စ္ေကာက္း ်ျ စ္မည္ ်ျ စေ္သာ္လည္း သက္္ ကေလးကယ္် နားအၾကားအာအာရ မွက္္ပတ္သက္၍ ပစရမစရမ ား်ျပားသည္ ္အေသးစစတ္က ေသာ 
အခ က္အလက္မ ား ကစရ ေ ာ္္ရတ္ေပးသည္။ 

ပ္မ စစ္ေ းမေ၌ အသာရး်ျပခခ ္သည္္ အအာမ ား မွက္္အလားတူေသာ အၾကားခာကစအစယာမ ားကစရ သက္္ ကေလးကယ္် စီအစဥႈးေခိုက္းေပေ 
တပ္ က္ေပးပိုလစမ္္မည္။ အမ ခစးမ ခစးေသာ သာစစီအစဥ္မ ား မွက္္ က ယ္ေလာက္မေအမွစသည္္ ကလစ္်ျမည္သာမ ားကစရ နားၾကပ္မ ားမမွတစ္ က္္   က္္ေပးၿပႈး 
သက္္ကေလးကယ္ ၾကား စရက္ေသာ အတစရး ာရး အသာမ ားကစရ သစအမွစအန္အတ က္ တရာိ႕်ျပနမ္ေမ ားကစရ မမွတ္တမ္းတက္္ားမည္ ်ျ စ္သည္။  

စစ္ေ းမေအတ က ္က   ရပ္္သည္ က   ရ္ပ္် ကေလးကယက္စရ မည္က သ္ရစ႔ ႀကစခတက္်ျပက္ က္အမည္နည္း။ 
စစ္ေ းမေ အမ ားစရကစရ သက္္ ကေလးကယ္ အစပ္ေပ ာ္ေနစစီအစဥ္တ က ္စစ္ေ းမေ်ျပခလရပ္မည္်ျ စ္ပိုသည္သည္၊ ္စရ႔ေၾကာက္္ အကယ္၍ သက္္ကေလးကယ္သည္ 
 စရးေနေသာ္လည္း အစပ္ခ က္ေနလမွ က ္အေကာက္း ာရး်ျ စ္သည္။ ကေလးကယ္အား  ရစ႔တစရက္အန္ မွက္္ သက္္ကေလးကယ္ ေနသားက  ေနေစအန္အတ က္ 
သက္္ကရစယ္တစရက္က အခ စန္ေပးအန ္ခပ္ေစာေစာ အေအာက္လာလမွ က္ အေ္ာက္အကူ်ျ စ္ေစ စရက္မည္်ျ စ္ၿပႈး ကေလးကယ္သည္ ခ စန္း စရခ စန္၌ အစပ္ 
မည္်ျ စ္သည္။ အကယ္၍ သက္္ကေလး မအစပ္လမွ က္ သက္် နားအၾကားစစ္ေ းမေပညာအမွက္သည္ စစ္ေ းမေကစရ လရပ္ေ ာက္ ရစက္မည ္မဟရတ္ပို။ 

စစ္ေ းေနစစီအစဥ ္တစ္ေလ ာက္လာရး သက္သည ္သက္္ကေလးကယ္ မွက္္အတူေနအမည္။ အကယ္၍ သက္္တ က္ အ်ျခားကေလးမ ားအမွစလမွ က္ 
စစ္ေ းအာေနအာပတဝ္န္းက က္မမွာ တတ္ ရစက္သမမွ  တစတ္ စတ္အမည္်ျ စသ္်ျ က္္ အစမ္၌ ၎ကေလးမ ားကစရ တစ္စာရတစ္ေယာက္က သစရ႔မဟရတ္ 
တစ္ေနအာအာ၌ ေစာက္္ေအမွာက္ေပးေစအန ္ေက းးူး်ျပခ၍ စႈစစီအစဥ္ပို။ 

အကယ္၍ ကေလးကယ္မမွာ မတည္မၿကစမ်္ျ စ္ေနလမွ က္ စစ္ေ းမေသည္ တစ္ခိုတစ္အာ သာရးနာအႈအ္စ ၾကာ စရက္ပိုသည္။ ခ စန္း စရ္ားသည္္ သက္္ 
အက္ခ စန္း အခ စန္ေပေမူတည္၍ နာနက္ခက္း သစရ႔မဟရတ္ ေန႔လည္ခက္းကစရ အားေနေအာက္လရပ္္ားအန ္အႀကာ်ျပခပိုသည္။  သက္္အေန်ျ က္္ ပာ္ပစရး 
ေပးမည္္ လူတစ္စီအစဥႈးကစရ သက္ မွက္္အတူ ေခေလာ စရက္ပိုသည္။  

 

 

 



ဤစာအ ကစ္ာတမး္ကစရ မသနမ္စ မး္်ျ စမ္ေအမွစသ ူအတ က ္ေတာကး္ စရလမွ က ္ 
တစ်္ျခားေသာပာရစာမ ား်ျ က္္ အယ ူစရကပ္ိုသည။္ 
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တာဝနမ္ယ ူ်ျကကး္ စရခ က-္ဤ္ရတ္ေဝစာေစာက္သည္ အေ္ ေ္  ပညာေအး မွက္္ သတက္းအခ က္အလက္ အည္အ ယ္ခ က္မ ားအတ က္်ျ စ္သည္။  
လစရအပ္သည္္ ေ းဘက္ စရက္အာအႀကာစီအစဥာ္္တစ္ခရခရအတ က္ တတ္က  မ္းေသာ က န္းမာေအးေစာက္္ေအမွာက္မေ အတတ္ပညာအမွက္ကစရ က္သ ယ္ပို။  
© State of Western Australia, Child and Adolescent Health Service. 

စစ္ေ းမေလရပ္ၿပႈးေနာက ္ဘာ်ျ စ္မည္နည္း။ 

ကေလး နားအၾကားစစ္ေ း အ္ူးကရပညာအမွက ္(paediatric audiologist) သည္ သာမန္အား်ျ က္္ ္စရေန႔မမွာပက ္သက္္အား အေ်ျ ကစရ 
အေၾကာက္းၾကားေပး ရစက္မည္်ျ စ္ၿပႈး အေ်ျ မမွာ ဘာ စရလစရေၾကာက္း အမွက္း်ျပေပး စရက္ပိုသည္။ 

အကယ္၍ သက္္ကေလးကယ္၌ နားအၾကားအာအာရ မွက္္ပတ္သက္သည္္ ်ျပညနာတစ္ခရခရအမွစေၾကာက္း ေတ ိ႕အမွစလမွ က္ သက္္အား ကရသမေ နည္းလမ္းမ ား 
 မွမွက္္အေ္ာက္အပာ္တစရ႔ မွက္္ပတ္သက္၍ ေ  းေ  းအန ္သက္္ေတာ္သည္္ ဝန္ေ ာက္မေႈာနမ ားသစရ႔ လႊ ေ်ျပာက္းပစရ႔ေပးမည္်ျ စ္သည္။ သက္္ခ က္္်ျပခခ က္်ျ က္္ 
အစႈအက္ခာစာတစေ္စာက္ကစရ ဤဝန္ေ ာက္မေႈာနမ ားသစရ႔ ေပးပစရ႔မည္်ျ စၿ္ပႈး မစတ ၱဴတစ္ေစာက္ကစရ သက္သည္၊ သက္္ အေ္ ေ္ ေအာအိုကရ အာဝန ္ 
 မွက္္/ သစရ႔မဟရတ္ သက္္ ကေလးက န္းမာေအးသူနာ်ျပခ္ာသစရ႔လည္း ေပးပစရ႔မည္်ျ စ္ပိုသည္။   

နားအၾကားအာအာရ  ာရးအေားမေအမွစသည္္ ကေလးမ ား် မစသားစရအား လမ္းညႊန္ေပးအန ္သတက္းအခ က္အလက္မ ား အအမွစ စရက္ပိုသည္။ ၎သည္ သက္္ 
အား သက္္ကေလးကယ္အတ က္ သက္ လစရအပ္သည္္ ဝန္ေ ာက္မေႈာနမ ားကစရ ေအ းခ ယ္အန္ မွက္္  ာရး်ျ တ္ခ က္ခ မမွတ္အန ္အေ္ာက္အကူ်ျပခပို 
လစမ္္မည္။ သက္ မွက္္ သက္္ကေလးကယ္အတ က္ လက္ေတ ိ႕က က  အႀကာစီအစဥာ္္မ ား မွက္္ အ်ျခားေသာ အေ္ာက္အကူ်ျပခ ဝန္ေ ာကမ္ေမ ားသစရ႔ 
ခ စတ္ က္ေပးမေမ ားလည္း အမွစပိုသည္။ 

ကရနက္ စအစတ ္
Medicare ကတ္ ကစရက္ေ ာက္္ားသူမ ားအတ က္ ဤစစေ္ းမေသည္ အခမ ္်ျ စ္သည္။ ဗႈးာ 457 အပိုအဝက ္ ရစက္ကာ်ျခားေန္စရက္သူမ ားမမွာ 
ဝန္ေ ာကေ္ပးမေတစ္ခရစႈအတ က္ အ စရးအခေပးအပိုသည္။ ဤအ စရးအခ ပမာ္ကစရ ဘ႑ာေအး မွစ္  မွစ္စီအစဥႈးပစရကး္တရစက္း၌ ်ျပန္လည္သာရးသပ္ပိုသည္။ 
အက္ခ စန္းလရပ္သည္္အခ စန္၌ သက္္အား က သက္္မည္္အ စရးအခကစရ ေ်ျပာပိုလစမ္္မည္။ ပရအၢလစက က န္းမာေအး အာမခာမမွတစ္ က္္ ်ျပန္အမ္းေပးေက  
အေကာက္းအ စရက္ပိုသည္။ 

အ္စရက္ခ က္္သတ္မမွတ္ခ က္ မွက္္ပတ္သက္၍ ပစရမစရေသာ သတက္းအခ က္အလက္မ ားကစရ အယူအန္ ေက းးူး်ျပခ၍ ေ းအာရအမွစ ေက စာအက္းႈာနကစရ  ရန္း 
6456 0033 ်ျ က္္  က္သ ယ္ပို သစရ႔မဟရတ္ PCH.PatientBilling@health.wa.gov.au သစရ႔အႈးေမးလ္ပစရ႔ပို။ 

ကူညႈပာ္ပစရးမေ 
စစ္ေ းမေကစရ သာမန္အား်ျ က္္ Perth တ က္်ျပခလရပ္ပိုသည္။ အကယ္၍ သက္သည ္ၿမစခိ႕နယ္နစမစတ္်ျပက္ပ၌ ေန္စရက္လမွ က္ သက္္အား လူနာ ပာ္ပစရးမေ 
သယ္ယူပစရ႔ေ ာက္ေအး အစႈအစစီအစဥ ္(Patient Assisted Transport Scheme (PATS)) ကစရ မည္က သ္စရ႔ အသာရး်ျပခအမည္္ အခ က္အလက္မ ားကစရ 
ေပးပိုလစမ္္မည္။  

အကယ္၍ သက္သည ္ပရအၢလစက နားအၾကားစစ္ေ းသူပညာအမွက ္(audiologist)  မွက္္ ်ျပသလစရလမွ က္ ကရန္က ေက  က သက္္ ရစက္ၿပႈး သက္္အေန်ျ က္္ 
ကရန္က ေက  မွက္္စပ္လ စီအစဥ္း၍ နားအၾကားစစ္ေ းေပးသည္္ႈာန မွက္္ ေ  းေ  းအန္လစရအပ္မည္်ျ စ္သည္။ 
နားအၾကားစစ္ေ းေပးသည္္ႈာနအားလာရးသည္ ဤအသက္အအ ယ္အရပ္စရကစရ အ္ူးစစ္ေ းေပးသည္ မဟရတ္ေသာေၾကာက္္ အ ရစပိုႈာနမ ား 
သည္ ကေလးကယ္အအ ယ္မ ားအား ေအာအိုေ ာ္္ရတ္သည္္ ABR စစ္ေ းမေကစရ လရပ္ေပးသည္ မလရပ္ေပးသည္ကစရ ေမး်ျမန္းအန ္အေအးႀကႈးပို 
သည္။  ေမ းကက္းစ ကေလးကယ ္နားအၾကားအာအာရ စစ္ေ းေအး ႈာန (Newborn Hearing Screening Service) သစရ႔ 
အစႈအက္ခာစာတစေ္စာက္ ေပးပစရ႔အန ္ဝန္္မ္းအား ေ်ျပာပို သစရ႔မမွသာ ႈာနသည္ သက္္ကေလးကယ္မမွာ ေနာက ္က္တ   စစ္ေ းမေကစရ 
သက္္ေတာ္သလစရ ခာယူေၾကာက္း သစအမွစမည္ ်ျ စ္ပိုသည္။  

အကယ္၍ သက္္တ က္ ေမးအန္ေမးခ န္းတစ္ခရခရ သစရ႔မဟရတ္ စစရးအစမ္မေတစ္ခရခရ အမွစလမွ က္ ေမ းကက္းစ ကေလးကယ္ နားအၾကားအာအာရ စစ္ေ းေအး ႈာန 
(Newborn Hearing Screening Service) အာရးခန္းကစရ  ရန္း 6456 0037 ်ျ က္္်ျ စ္ေစ သစရ႔မဟရတ္ သက္ လစရအပ္သည္္ အားလာရးေသာ 
အေ္ာက္အပာ္ကစရ ေပးအပ္ေစအန ္သက္် လူမေအသစရက္းအဝစရက္း က န္းမာေအး သူနာ်ျပခကစရ်ျ စေ္စ ေက းးူး်ျပခ၍  က္သ ယ္ပို။ အကူအညႈေပးအန္ 
က   ရ္ပ္တစရ႔ အမွစေနသည္်ျ စၿ္ပႈး သက္္ကေလးကယ္ လာေအာက္အန ္အမမွန္တကယ္ အေအးႀကႈးပိုသည္။  
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