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WA Newborn Bloodspot Screening Program

သင့််� မွေး�း�ကင့်��စ ကမွေး��၏ စစ�မွေး���ု
�းမွေး�ကင်းး�စ က�မွေး� အာ��ုံ�ကို �းမွေး�ဖးာ�ချိနး၌ အရာရာတိုင်းး� ကမွေးာင်းး��းနးနမွေးကြမွေးာင်းး��ိရှိရနး စစး�မွေး�ပမွေး�ရ�ညး၊  
�းမွေး�ကင်းး�စ က�မွေး� �းမွေး�စကး စစး�မွေး��ှု�ညး အ�ိုပါ ပုံ�ှနး ကျနး��ာရမွေး� စစး�မွေး��ှု�ျာ�၏ အစိတးအပိုင်းး�ဖြစးပါ�ညး။

မွေး�း�ကင့်��စ မွေးသး�စက� စစ�မွေး���ုသည်� အဘယ်�မွေး�ကာင့််� အ�းန်� အမွေး��ကြီးကး�သန်ည်��။
�ျာ��မွေးာအာ�ဖြင်း့း “Guthrie” (ဂတး�ရီ စစး�မွေး��ှု) �ို့�ဟုတး “heel-prick” (ခြမွေးဖနှမွေးာင်း့း�ှ �းမွေး�စကးဖမွေးာကးခြင်းး�)  
စစး�မွေး��ှု ဟုခမွေးါးကြ�ည့း – �းမွေး�စကး စစး�မွေး��ှု�ညး �င်း့းက�မွေး�င်းယးအတးကး အရမွေး�ကြီ��မွေးာ ကျနး��ာရမွေး�  
စစး�မွေး��ှု တစးခုဖြစး�ညး၊ ၎င်းး��ညး �းမွေး�ဖးာ�ချိနး၌ ထင်းးထင်းးပမွေးါးပမွေးါး �ရှိနိုင်းး�မွေးာ �ို�ရးာ��ည့း �းမွေး�ရာပါ ဗီဇ  
ရမွေးာဂါ�ျာ�ကို ဖမွေးားထုတးရနး အထမွေးာကးအကူပြုနိုင်းး�ညး။

စစး�မွေး��ှု�ညး �င်း့းက�မွေး� နာ�ကျနး� �ဖြစ��း ရမွေးာဂါ�ျာ�ကို ဖမွေးားထုတးနိုင်းး�ည့းအပြင်းး ကမွေးာင်းး��းနး�ာရနးအတးကး  
ကု�ပမွေး�ရနး အချိနးရှိနိုင်းးပါ�မွေး��ညး။ 

က�မွေး�င်းယး အယမွေးာကး ၁၀၀၀ �ျှင်းး တစးယမွေးာကး၌ ဤရမွေးာဂါ�ျာ�အနကး တစးခုဖြင်း့း �းမွေး�ဖးာ��ာ�မွေးား�ညး� အ�ျာ�စု
တးင်းး ရှိနမွေး�ည့း နာ�ကျနး��ှု၏ စမွေးာစမွေးာပိုင်းး�ပြ��ည့း ရမွေးာဂါ�က္ခဏာ�ျာ� ဖြစးပမွေးါးနမွေးခြင်းး��ရှိဘဲ ကျနး��ာနမွေးပုံ ပမွေးါကး
ပါ�ညး။ စမွေးာစီ�စးာ ကု��ှု �ရှိဘဲ ဤရမွေးာဂါ�ျာ��ညး ပြနး�ညးကုစာ�၍ �ရနိုင်းး�မွေးာ ရုပးပိုင်းး��ိုင်းးရာ နှင်း့း/�ို့�ဟုတး ဉာဏး
ပိုင်းး��ိုင်းးရာ ��နး�စး�း�ဖြစး�ှု ဖြစးပးာ�စမွေးနိုင်းး�ညး�ာ�က - အ�ကးပင်းး �မွေးစမွေးနိုင်းး�ညး။

�င်း့းက�မွေး�အတးကး အန္တရာယးရှိစမွေးရနး �င်း့း�ိ�ာ�စု ��ိုင်းး�ကြမွေးာင်းး�၌ ဤရမွေးာဂါ�ျာ� ရှိရနး ��ိုအပးပါ -  
ဤရမွေးာဂါ�ျာ�ရှိ�ည့း က�မွေး�င်းယး အ�ျာ�စု�ညး ��ိုင်းး�ကြမွေးာင်းး� ရမွေးာဂါ�ရှိ�ည့း �ိ�ာ�စု�ျာ��ှ �းမွေး�ဖးာ�ကြပါ�ညး။

ဤစစး�မွေး��ှုကို �းမွေး�ကင်းး�စ က�မွေး�င်းယး အာ��ုံ�အတးကး အ�မွေး�အနကး အကြံပြုပါ�ညး။ �င်း့း�ရာဝနး �ို့�ဟုတး 
�ာ�ဖးာ��ရာ��ညး အ�ိုပါ စစး�မွေး��ှုကို �ုပးရနး �င်း့းထံ�ှ �ဘမွေးာတူညီချကး တမွေးာင်းး�ခံ�ိ�့း�ညးဖြစးပြီ� အ�ိုပါ 
အစီအစဉးနှင်း့းပတး�ကး၍ �င်း့းတးင်းး ရှိနိုင်းး�မွေးာ နမွေးာကးထပး�မွေး�ခးနး��ျာ�ကို ဖြမွေး�ိုပမွေး�နိုင်းး�ညး။

စစး�မွေး��ှုကို က�မွေး�င်းယး အာ��ုံ�အတးကး အခ�ဲ့ စစး�မွေး�ပမွေး�ပြီ� �ြစတြမွေး��ျနး� �းမွေး�ကင်းး�စ က�မွေး� စမွေးာင်း့းရှမွေးာကး�ှု၏ 
နှစး ၅၀ ကျမွေးား �ုပးရို��ုပးစဉး တစးခုဖြစးပါ�ညး။ အနမွေးာကး�ြစတြမွေး��ျပြညးနယးတးင်းး ရမွေးာဂါရှိ�ည့း က�မွေး�င်းယး ၃၅ 
ယမွေးာကးခန့းကို �ကးရှိ၌ နှစးစဉး တးမွေး့ရှိရ�ညး။ 

စစ�မွေး���ုတွးင့်� �ည်�သည််�အ�ာ ပါါဝင့်�သန်ည်��။ 
စစး�မွေး��ှု�ှာ ရို�ရို�စင်းး�စင်းး� �ုပးနညး�တစးခုဖြစးပြီ� �င်း့းက�မွေး�င်းယး �းမွေး�ဖးာ�ပြီ� ၄၈ နာရီနှင်း့း ၇၂ နာရီအကြာ� အရးယးတးင်းး 
�ာ�နးအာ�ဖြင်း့း စစး�မွေး�ပမွေး�ပါ�ညး။ �ာ�ဖးာ��ရာ� �ို့�ဟုတး �ူနာပြု�ရာ�တစးဉီ��ညး �င်း့းက�မွေး�င်းယး၏ ခြမွေး
ဖနှမွေးာင်း့း�ှ �းမွေး�ဖမွေးာကး၍ ထးကးကျ�ာ�ည့း�းမွေး�စ�းမွေး�နကို အ�င်း့းစီ�ံထာ��ည့း စက္ကူကတးပြာ�ပမွေးါး �ုတးယူပါ�ညး။ 
�းမွေး�ခြမွေးာကး�းာ��ည့း ကတးပြာ�ကို စစး�မွေး�ရနးအတးကး ပြညးနယး၏ ရမွေးာဂါရှာဖးမွေးရမွေး� ဓါတးခးဲခနး�ဌာန PathWest �ို့ ပို့
ပမွေး�ရ�ညး။ 

အကယး၍ �င်းး အိ�း၌�ီ�ဖးာ��ျှင်းး �ို့�ဟုတး �မွေး�ရုံ�ှ စမွေးာစီ�စးာ �င်းး��းာ��ျှင်းး �င်း့းက�မွေး�င်းယးအာ� စစး�မွေး�ပမွေး�ရနး
အတးကး �င်းး၏ �ာ�ဖးာ��ရာ�နှင်း့း အစီအ�ံ�ျာ��ုပးရနး �ိုအပးပါ�ညး။ 
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ကွန်ု��ပါ�၏ ကမွေး��င့်ယ်� မွေးန်ာက�ထပါ�တွစ�ခါါ စစ�မွေး���ု အဘယ်�မွေး�ကာင့််� ��ပါ��န်ုု�င့်�သန်ည်��။

နမွေးာကးထပးတစးကြိ�း စစး�မွေး��ှု�ုပးရနး �ိုအပး�ှု�ညး ပထ�အကြိ�း �းမွေး�န�ူနာ ရယူရာ၌ �ျာ��မွေးာအာ�ဖြင်း့း  
အခကးအခဲတစးခု ရှိခြင်းး�ကြမွေးာင်း့း ဖြစးပါ�ညး �ို့�ဟုတး စစး�မွေး��ှု�ညး ရှင်းး�ရှင်းး��င်းး��င်းး� အဖြမွေးကို  
�ပမွေး�ခဲ့�မွေးာကြမွေးာင်း့းဖြစး�ညး။ 

နမွေးာကးထပးတစးကြိ�း စစး�မွေး�ခိုင်းး�ခြင်းး��ှာ �င်း့းက�မွေး�၌ ရမွေးာဂါတစးခု ရှိ�ညး (နမွေးာကးထပး�ုပးရနး �ိုအပး�ည့း စစး�မွေး�ခံ
ရ�ူ အ�ျာ�စုတးင်းး ရမွေးာဂါ �ရှိကြပါ) ဟု ��ို�ို�မွေးား�ညး� �င်း့းအနမွေးဖြင်း့း နမွေးာကးထပးတစးကြိ�း စစး�မွေး��ှု  
အ�ြနး�ုံ� ခံယူရနး အရမွေး�ကြီ�ပါ�ညး။

ကွန်ု��ပါ� အမွေးြဖကု� �ည်�သည််�အခါိုန်�၌ ��ည်�န်ည်��။
အကယး၍ စစး�မွေး��ှု အဖြမွေး�ျာ��ှာ ပုံ�ှနးဖြစး�ျှင်းး �င်း့းအာ� အဖြမွေးကို အကြမွေးာင်းး�ကြာ�ပမွေး��ညး �ဟုတွ�ပါါ၊  
�ို့�မွေးား�ညး� အဖြမွေးကို �င်း့းအာ� �းမွေး�ဖးာ�ပမွေး�ခဲ့�ည့း �ာ�ဖးာ��ရာ� �ို့�ဟုတး �င်းး �းမွေး�ဖးာ�ခဲ့�ည့း �မွေး�ရုံ�ို့  
စာတိုကး�ှ ပို့ပမွေး�ပါ�ိ�့း�ညး။ 

အကယး၍ စစး�မွေး��ှု အဖြမွေး�ှာ �ူ��ှနးကြမွေးာင်းး� ပြ��ျှင်းး �င်း့းအာ� ချကးချင်းး� �ကး�းယးပြီ� �င်းးနှင်း့း�င်း့း  
က�မွေး�င်းယးကို အထူ�ကု �ရာဝနးကြီ�ထံ �းှဲပို့ပမွေး�ပါ�ိ�့း�ညး။ အထူ�ကု �ရာဝနးကြီ��ညး အဖြမွေး�ျာ�ကို  
�င်းးနှင်း့း�းမွေး�နးမွေး�ပြီ� ရမွေးာဂါဖမွေးားထုတးရမွေး��ိုင်းးရာ စစး�မွေး��ှုအတးကး စီစဉးပါ�ညး။ 

စစ�မွေး���ု အမွေးြဖ �ူ��ှန်�ြခါင့်��သည်� ကွန်ု��ပါ�၏ ကမွေး��င့်ယ်�၌ မွေး�ာဂါါ ရုှှိသည်�ဟ�  
�ု��ု�ပါါသ�ာ�။
�ူ��ှနး�မွေးာ စစး�မွေး��ှု အဖြမွေး�ညး �င်း့းက�မွေး�တးင်းး ရမွေးာဂါတစးခုခုရှိခြင်းး�၏ အတညးပြုချကး �ဟုတးပါ။  
�းမွေး�စကးစစး�မွေး��ှု�ညး ရမွေးာဂါရှာဖးမွေး�ည့း စစး�မွေး�ချကးတစးခုဖြစး�ညး။ ထို့ကြမွေးာင်း့း ၎င်းး��ညး ရမွေးာဂါရှိရနး  
အန္တရာယး �ြင်း့း�ာ��ည့း က�မွေး�င်းယး�ျာ�ကို ဖမွေးားထုတးပမွေး��ညး။ 

�င်း့းက�မွေး�င်းယးတးင်းး အ�ိုပါ ရမွေးာဂါ ရှိ�ရှိ �ုံ�ဖြတးရနး အထူ�ကု �ရာဝနးကြီ�၏ ရမွေးာဂါရှာဖးမွေးရမွေး��ိုင်းးရာ  
စစး�မွေး�ခြင်းး�နှင်း့း စ�း��ပးစစး�မွေး�ခြင်းး�တို့ကို �ိုအပးပါ�ညး။ ဤနမွေးာကးထပး စစး�မွေး�ခြင်းး�တို့ကို အစမွေးာ�ျင်းး�ုံ�  
�မွေးာင်းးရးကးရနး �ိုအပး�ညး �ို့�ှ�ာ ကု��ှု �ိုအပး�ျှင်းး ကု��ှုကို�ညး� အ�ြနး�ုံ� စတင်းး�မွေးာင်းးရးကးနိုင်းး�ညး ဖြစး�ညး။

မွေးသး�စက� သ�တွ�ယ်သူည််� ကတွ�ြပါာ� ဘာြဖစ��ည်�န်ည်��။
စစး�မွေး�ပြီ�နမွေးာကး �းမွေး�စကး �ုတးယူ�ည့း ကတးပြာ��ျာ�ကို PathWest’s Nedlands အ�မွေးာကးအအုံ�ျာ�တးင်းး  
�ဖျကး�ီ��ီ နှစး နှစးကြာကြာ �ုံခြုံစးာ �ို�ှမွေးာင်းးထာ�ပါ�ညး။ PathWest �ို့ စာဖြင်း့းရမွေး��ာ�ထာ��ည့း  
တမွေးာင်းး�ခံချကးဖြင်း့း �င်းး�ညး �င်း့း က�မွေး�၏ ကတးပြာ�ကို ပြနးပို့ပမွေး�ရနး တမွေးာင်းး��ိုနိုင်းး�ညး။ 

�ို�ှမွေးာင်းးထာ�စဉး အ�ိုပါ ကတးပြာ�ကို �င်း့း က�မွေး�င်းယး၏ အဖြမွေး�ျာ�ကို ပြနးစစး�မွေး�ရနး အ�ုံ�ပြုနိုင်းး�ညး �ို့�ဟုတး 
�င်း့း က�မွေး�င်းယး နာ�ကျနး� ဖြစး�ာ�ျှင်းး နမွေးာကးထပး စစး�မွေး��ှု�ျာ� �ုပးရနး အ�ုံ�ပြုနိုင်းး�ညး။ ၎င်းး�ကို  
WA ၏ စစး�မွေး�ရမွေး� အစီအစဉးကို တို�တကးအမွေးာင်းး�ုပးရနး �ို့�ဟုတး စစး�မွေး��ှု အ�စး�ျာ� ဖမွေးားထုတးရနးတို့  
အတးကး�ညး� အ�ုံ�ပြုနိုင်းး�ညး။ ဤကိစ္စ�ျာ�၌ �င်း့း က�မွေး�င်းယး၏ ကိုယးရမွေး�ကိုယးတာ  
�တင်းး�အချကးအ�ကး�ျာ�ကို ဦ�စးာ ဖယးရှာ��ညးဖြစး�ညး။ 

အ�ိုပါ ကတးပြာ�ကို �င်းး၊ �င်း့း က�မွေး�င်းယး၏ အုပးထိနး��ူ �ို့�ဟုတး တရာ�ရုံ�ကဲ့�ို့ တရာ�ဝင်းး အာဏာပိုင်းးထံ�ှ  
စာဖြင်း့းရမွေး��ာ�ထာ��ည့း �ဘမွေးာတူညီချကး �ရှိဘဲ အခြာ�နညး���း�အရ အ�ုံ�ပြုနိုင်းး�ညး �ဟုတးပါ။ နိုင်းးင်းံတမွေးား  
�တင်းး�အချကးအ�ကး �ီ�ခြာ�ရှိရမွေး� ဉပဒမွေးပြဌာနး�ချကး (Commonwealth Privacy Legislation) နှင်း့း �မွေး�ရုံနှင်း့း 
PathWest �ူဝါဒ�ျာ��ညး က�မွေး�င်းယး�ျာ�နှင်း့း ၎င်းး�တို့၏ စစး�မွေး��ှု အဖြမွေး�ျာ��ိုင်းးရာ အချကးအ�ကးအာ��ုံ�၏ 
�ျှို့ဝှကးထာ�ရှိ�ှုကို အကာအကးယးပမွေး�ထာ�ပါ�ညး။ 

healthywa.wa.gov.au



စစ�မွေး��ြခါင့်��၏ အကန် ်�အသတွ��ိာ�

အရညးအ�းမွေး� အာ�ခံ�ှု ယန္တရာ��ျာ�က �မွေးချာစမွေး�ညး�ှာ အနမွေးာကး�ြစတြမွေး��ျပြညးနယး �းမွေး�ကင်းး�စ က�မွေး� �းမွေး�
စကး စစး�မွေး��ှု အစီအစဉး (WA’s Newborn Bloodspot Screening Program) အရ �းမွေး�စကးစစး�မွေး��ှုကို အနမွေးာကး
�ြစတြမွေး��ျပြညးနယးရှိ �းမွေး�ဖးာ��ည့း က�မွေး�င်းယးအာ��ုံ� အတးကး ရရှိနိုင်းးပါ�ညး။ 

�းမွေး�ကင်းး�စ က�မွေး� �းမွေး�စကး စစး�မွေး�ခြင်းး�ကို ယုံကြညးစိတးချရကြမွေးာင်းး� ပြ�ခဲ့�မွေးား�ညး� �ညး�ည့း ဓါတးခးဲစစး�မွေး�
�ှု တစးခုခုနှင်း့းပတး�ကး�ာ�ျှင်းး ရမွေးာဂါရှိကြမွေးာင်းး�၊ ရမွေးာဂါ�ရှိကြမွေးာင်းး� အဖြမွေးတို့ �ှာ�ယးင်းး�စးာ ထးကးပမွေးါးစမွေးနိုင်းးပါ�ညး။ ဤ
အကြမွေးာင်းး�ကြမွေးာင်း့း စစး�မွေး�ခြင်းး� တစးခုတညး�အပမွေးါး �ူတညး၍ က�မွေး�တးင်းး ရမွေးာဂါ ဖြစးနိုင်းးခြမွေးရှိ�ညးဟု �ညး�ည့းအခါ�ျှ 
��ုံ�ဖြတး�င်း့းပါ။ 

�င်း့းက�မွေး�၌ ရမွေးာဂါတစးခုခု ရှိနမွေးနိုင်းး�ညးဟု �င်းး �ံ�ယ တစးစုံတစးရာဖြစး�ျှင်းး ချကးချင်းး� ရှမွေး့�ကး စုံစ�း��င်း့း�ညး။ 

အ�ုတးနှင်း့းအစာအိ�း��း�ကြမွေးာင်းး��ိုင်းးရာ ရမွေးာဂါ (cystic fibrosis) ကို ရှာဖးမွေး�ည့း စစး�မွေး�ခြင်းး��ညး အ�ိုပါ ရမွေးာဂါ
ရှိ�မွေးာ က�မွေး�င်းယး�ျာ�၏ ၉၅ ရာခိုင်းးနှုနး�ကို�ာ ဖမွေးားထုတးပမွေး�ပါ�ိ�့း�ညး။ စစး�မွေး��ှု�ညး cystic fibrosis ဗီဇကို 
�ယး�မွေးာင်းးထာ��ည့း ကျနး��ာ�မွေးာ က�မွေး�င်းယး အနညး�အကျဉး� အချို့ကို�ညး� ဖမွေးားထုတးပမွေး�နိုင်းး�ညး။

စစ�မွေး��ြခါင့်��သည်� �ည်�သည််�မွေး�ာဂါါ�ိာ�ကု� မွေးဖာ�ထ�တွ�မွေးပါ�သန်ည်��။
စစး�မွေး�ခြင်းး�အာ�ဖြင်း့း ရမွေးာဂါ ၂၅ �ျို�ကို ဖမွေးားထုတးပမွေး��ညး၊ ဖမွေးားထုတးခံရ�ည့း ရမွေးာဂါ အ�ျာ�စု�ှာ - 

* �းမွေး��ာပါါ သုုင့်���းုုက�အကိုတွ� စး����မွေးာင့်��ှု �ိာ��းန်��ခါြင့်�� (Congenital Hypothyroidism)  
�ညး �ိုင်းး�ရးိုကးဟမွေးား�ုနး� နညး�ပါ�ခြင်းး�ကြမွေးာင်း့း ဖြစးပးာ�ကာ ကြီ�ထးာ�ဖးံ့ဖြို��ှုနှင်း့း ဉာဏးရညး  
ချို့တဲ့�ှု�ီ�ို့ ဉီ�တညးနိုင်းး�ညး။ အကယး၍ စမွေးာစီ�စးာ ဖမွေးားထုတးနိုင်းးပြီ� �ိုင်းးရိုစင်းး� (thyroxine)  
�မွေး�ပြာ�ဖြင်း့း ကု�ပမွေး�ရ�ျှင်းး က�မွေး��ညး ပုံ�ှနး ကြီ�ထးာ�ပြီ� ဖးံ့ဖြို��ာ�ညးဖြစး�ညး။ 

* �းမွေး��ာပါါ သးမွေး�သကြာ�ဓါတွ� �ိာ��းန်���ှု (Galactosaemia) �ညး နို့တးင်းးပါဝင်းး�ည့း ဂ�ကးတို့စးဟု  
�ူ�ိ�ျာ��မွေးာ �ကြာ�ဓါတးကို က�မွေး�င်းယးအနမွေးဖြင်း့း �ချမွေးဖျကးနိုင်းး�ည့းအခါ ဖြစးပးာ��ညး။ ၎င်းး��ညး �းမွေး�ဖးာ�ပြီ� 
တစးပတးအတးင်းး� ဉီ�နှမွေးာကးနှင်း့း အ�ညး�ကို အ�ကးအန္တရာယးရှိစမွေးနိုင်းး�မွေးာ ပျကးစီ��ှု ဖြစးပးာ�နိုင်းး�ညး။ ဤပြဿနာ
�ျာ�ကို နို့-�ပါ�မွေးာ အထူ� စာ��မွေးာကး�ှုဖြင်း့း တာ��ီ�နိုင်းး�ညး။ 

* အ�ုတွ�န်ှင့််� အစာအု������ကြမွေးာင့်���ုုင့်��ာ �ူ��ှန်��မွေးာဂါါ (Cystic Fibrosis) �ညး အ�ုတး�ျာ�နှင်း့း အစာအိ�း
ဝ�း�ခမွေးါင်းး�ရှိ ချးဲ��ိပး�ျာ�ကို ပျစးခဲ�ာစမွေး�ည့း ချို့တဲ့�ှုရှိ�မွေးာ ဗီဇကြမွေးာင်း့း ဖြစးပးာ��ညး။ ကြီ�ထးာ�ဖးံ့ဖြို��ှု အာ�နညး�
ခြင်းး�၊ ရင်းးဘတး ရမွေးာဂါပို�ကူ�စကး�ှု�ျာ�နှင်း့း တိုတမွေးာင်းး��ည့း �ူ့ဘဝ�ကးတ�း�ကို တာ��ီ�ရနး အထမွေးာကးအကူပြုနိုင်းး
�ည့း အတညးပြုထာ��မွေးာ ကု��ှု�ျာ� ရှိပါ�ညး။ 

* အ�ုုင့်�န်ုု အက�စစ� �ူ��ှန်� �မွေးာဂါါ�ိာ� (Amino Acid Disorders) (phenylketonuria ကဲ့�ို့) �ှာ အ�ိုင်းးနိုအကးစစး
�ျာ�ကို ချမွေးဖျကးရနး က�မွေး�င်းယး၏ �စး�း��မွေးာင်းးနိုင်းး�ှုကြမွေးာင်း့း ဖြစးပးာ��ညး။ အထူ� စာ��ုံ�ပုံ�ျာ�နှင်း့း အင်းးအာ�ဖြည့း
အာ�တို��မွေး��ျာ�ဖြင်း့း ကု��ှုအရ ဉာဏးရညးချို့တည့း�ှု၊ တကးခြင်းး�၊ ကိုယးအင်းး္ဂါ ပျကးစီ��ှုနှင်း့း အ�ကး-အန္တရာယးရှိ
စမွေး�မွေးာ နမွေးာကး�ကးတးဲ ပြဿနာ�ျာ�ကို ကူညီတာ��ီ�ပမွေး�နိုင်းး�ညး။ 

* အ�းဓါတွ�ကုု ခါိမွေးဖိက�န်ုုင့်�စး��� ��ှုသည််� �ူ��ှန်� �မွေးာဂါါ�ိာ� (Fatty Acid Oxidation Disorders) �ညး အ�ီဓါတး
ကို အင်းးအာ�အဖြစး က�မွေး�င်းယးက ပြမွေးာင်းး��ဲ၍ �ရနိုင်းး�ည့းအခါ ဖြစးပးာ��ညး။ အ�ီဓါတး-နညး�ပါ��ည့း စာ��မွေးာကး
ပုံ၊ အင်းးအာ�ဖြည့း အအစာ�အ�မွေးာကး�ျာ�၊ နှင်း့း အစာင်းတး �ခံခြင်းး�တို့�ညး �းမွေး��ကြာ�ဓါတး �ျမွေးာ့�င်းး��ှုနှင်း့း အ�ကး
အန္တရာယးရှိစမွေး�မွေးာ နမွေးာကး�ကးတးဲ ပြဿနာ�ျာ�ကို တာ��ီ�နိုင်းး�ညး။ 

* အမွေးာ�ဂါဲန်စ�အက�စစ�ကုု ခါိမွေးဖိက�န်ုုင့်�စး��� ��ှုသည််� �ူ��ှန်� �မွေးာဂါါ�ိာ� (Organic Acid Disorders) �ညး အ�ိုင်းးနို
အကးစစးကို အင်းးအာ�အဖြစး က�မွေး�င်းယးက ပြမွေးာင်းး��ဲ၍ �ရနိုင်းး�ည့းအခါ ဖြစးပးာ��ညး။  
ပရိုတင်းး�ဓါတး နိ�့းကျ�ည့း စာ��မွေးာကးပုံနှင်း့း အင်းးအာ�ဖြည့း အာ�တို��မွေး�တို့ဖြင်း့း ကု��ှု�ညး အမွေးာ့အနးခြင်းး�၊ တကးခြင်းး�
နှင်း့း အ�ကး-အန္တရာယးရှိ�မွေးာ နမွေးာကး�ကးတးဲ ပြဿနာ�ျာ�ကို တာ��ီ�နိုင်းး�ညး။ 
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ပို�ို�ျာ�ပြာ��ည့း ရမွေးာဂါ�ျာ�ကို အနမွေးာကး�ြစတြမွေး��ျပြညးနယး �းမွေး�ကင်းး�စ က�မွေး�င်းယး �းမွေး�စကး စစး�မွေး��ှု အစီအစဉး 
(WA Newborn Bloodspot Screening Program) တးင်းး အနာဂတး၌ ထည့း�းင်းး�နိုင်းး�ညး။

�းမွေး�ကင်းး�စ က�မွေး�င်းယး �းမွေး�စကး စစး�မွေး�ခြင်းး�နှင်း့းပတး�ကး၍ ပို�ို�မွေးာ �တင်းး�အချကးအ�ကး�ျာ�ကို အမွေးာကးပါတို့�ှ 
ရယူပါ- 

* HealthyWA website

* �င်း့း �ရာဝနး �ို့�ဟုတး �ာ�ဖးာ��ရာ�

* WA Newborn Bloodspot Screening Program

PathWest Laboratory Medicine WA

PP Block, QEII Medical Centre, Verdun Street

NEDLANDS WA 6009 

တယး�ီဖုနး� – (08) 6383 4171 

အီ��မွေး��း – wanbs@health.wa.gov.au

ဘာ�ာပြနး�ိုထာ��ည့း �ကးက�း�စာစမွေးာင်းးကို HealthyWA website တးင်းးရယူပါ။

ဤဝကးဘး�ိ�ကး စာ�ျကးနှာာာမွေးပ် ရှိာိ �တင်းး�အချကးအ�ကး�ျာ�ကိ� ဘာ�ာြပနး�ိ�ြခင်းး�နှာာင်း့းပတး�ကး၍ �င်းး အကအူည�ီိ�
�ှင်းး ဘာ�ာြပနးနှာာင်း့း စကာ�ြပနး ဌာန ဖ�နး� 131 450 ကိ� ဖ�နး��ကးပါ။

အနမွေးာကး�ြစတြမွေး��ျပြညးနယး �းမွေး�စကး စစး�မွေး��ှ ုအစီအစဉး (WA Newborn Bloodspot Screening Program) က ဗီဇ
�ိုင်းးရာ �ူထုကျနး��ာရမွေး�ရုံ� (Office of Population Health Genomics) ၏ အကူအညီဖြင်း့း ထုတးဝမွေး�ညး။ 

© ကျနး��ာရမွေး� ဌာန ၂၀၂၁ ခုနှစး

ဤစာ�ှတးစာတ�း�၏ �ူပိုင်းးခးင်း့းကို အခြာ�နညး�အရ ညးှနး�ထာ��ညး�ဟုတး�ျှင်းး အနမွေးာကး�ြစတြမွေး��ျပြညးနယး၌ �ူပိုင်းးခးင်း့းထာ�ရှိ
�ညး။ �ာနာ�ျှတ�မွေးာ ကိစ္စ�ျာ�ဖြစး�ည့း ကိုယးရမွေး�ကိုယးတာ�မွေး့�ာ�ှု၊ �ုတမွေး�နပြု�ှု၊ ဝမွေးဖနး�ှု �ို့�ဟုတး ပြနး�ညး�ုံ��ပး�ှု
�ိုင်းးရာ ရညးရးယးချကးတို့အတးကး �ူပိုင်းးခးင်း့း အကးဥပဒမွေး ၁၉၆၈ ခုနှစး (Copyright Act 1968) ပြဌာနး�ချကး�ျာ�အရ ခးင်း့းပြုထာ��ညး
�ှတစးပါ�၊ �ညး�ည့းအစိတးအပိုင်းး�ကို�ျှ အနမွေးာကး�ြစတြမွေး��ျပြညးနယး၏ ရမွေး��ာ�ထာ��မွေးာ ခးင်း့းပြုချကး�ရှိဘဲ �ညး�ည့း
ရညးရးယးချကးအတးကး��ို ဖြစးစမွေး ပြနး�ညးထုတးဝမွေးရနး �ို့�ဟုတး ပြနး�ညးအ�ုံ�ပြုရနး ခးင်း့း�ပြုပါ။

Copyright to this material is vested in the State of Western Australia unless otherwise indicated. Apart from any 
fair dealing for the purposes of private study, research, criticism or review, as permitted under the provisions of the 
Copyright Act 1968, no part may be reproduced or re-used for any purposes whatsoever without written permission of 
the State of Western Australia.
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