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သင့္ကေလး၏ အၾကားအာ႐ုံ စစ္ေဆးျခင္း အေျဖမ်ား 

_______________________ 
သင့္ကေလးအမည္ 
 

______________________________________ 

ေန႔စြဲႏွင့္ အခ်ိန္  

______________________________________ 
ေမြးဖြားသည့္ ေနရာ         စစ္ေဆးသူအမည္  

အေျဖမ်ား   

ညာဘက္ နား   
 

ဘယ္ဘက္ နား  

  

သင့္ကေလးအား ေနာက္ဆက္တြဲ အၾကားအာ႐ုံ စစ္ေဆးမႈအတြက္ 
လႊေဲျပာင္းခံရပါက တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆုံး ကေလးအား 

ထပ္မံစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ပါ။  

ျပန္လည္ျဖည့္စြက္ျခင္း 12/2016 

သင့္ကေလး 
ၾကားႏိုင္ပါသလား။ ေမြးဖြားၿပီး မွ ၃လအရြယ္ 

 ႐ုတ္တရက္ က်ယ္ေလာင္ေသာ အသံၾကားပါက မ်က္ေတာင္ခတ္သည္ 
သို႔မဟုတ္ ထခုန္သည္  

 စကားေျပာလ်ွင္ တိတ္ဆိတ္စြာေနသည္ သို႔မဟုတ္ ျပဳံးေနသည္  
 “အိုုး” ႏွင့္ “အာ” ကဲ့သို႔ အသံမ်ား ျပဳလုပ္သည္  
 

၄လ မွ ၆လအရြယ္  

 �အသံမ်ားအား မ်က္လုံးျဖင့္ ရွာေဖြသည္ 
 အသံအမ်ဳိးမ်ဳိး၊  က်ယ္ေလာင္ စူးရွသည့္အသံမ်ားႏွင့္ 
တခစ္ခစ္ရယ္သံမ်ား အသုံးျပဳသည္  

 �စိတ္လႈပ္ရွားေသာအခါ သို႔မဟုတ္ စိတ္ဆိုးေသာအခါ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ 
အသံမ်ား ျပဳလုပ္သည္  

 

၇လ မွ ၁ႏွစ္အရြယ္  

 �က်ယ္ေလာင္ေသာအသံမ်ားဆီသို႔ ေခါင္းလွည့္သည္  
 “ဟင့္အင္း” သို႔မဟုတ္ “ဘိုင္-ဘိုင္” ကို နားလည္သည္  
 �ဗလုံးဗေထြးေျပာသည္၊ ဥပမာ- “ဘာဘာ”၊ “မာမာ”၊ “ဂါဂါ” 
 သင္ျပဳလုပ္ေသာ ႐ိုးရွင္းသည့္ စကားလုံးမ်ားႏွင့္ အသံမ်ားကို 
လိုက္လံေျပာဆိုသည္  

 “ေမေမ” သို႔မဟုတ္ “ေဖေဖ” ကုိ မွန္ကန္စြာ အသုံးျပဳသည္  

 သီခ်င္းဆိုျခင္း သို႔မဟုတ္ သံစဥ္ကို တုံ႔ျပန္သည္  

 ေအာင္ျမင္သည္  လႊဲေျပာင္းသည္  

ကၽြႏု္ပ္၏ ကေလးသည္ အထူးေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုအပ္ပါက 
မည္သူကူညီႏိုင္ပါသလဲ။  

Nebraska ရွိ Early Development Network(အေစာပိုင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ကြန္ရက္) 

၁-၈၈၈-၈၀၆-၆၂၈၇ သို႔ အခမဲ့ေခၚဆို ဆက္သြယ္ပါ။ 

 

 

 
 

 
ထပ္ေဆာင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္မည္သည့္ေနရာမွ ရရွိႏိုင္ပါသလဲ။  

www.babyhearing.org 

 ေအာင္ျမင္သည္   လႊဲေျပာင္းသည္  

သင့္အေနျဖင့္ သင့္ကေလး၏ အၾကားအာ႐ံုံ သုိ႔မဟုတ္ ထိုကဲ့သို႔ 
အေရးပါေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားအေပၚ ေမးခြန္းမ်ားရွိလာပါက သင့္ကေလး၏ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ကၽြမ္းက်င္သူႏွင့္ တုိင္ပင္ပါ။  

စကားေျပာ၊ ဘာသာစကား ႏွင့္ အၾကားအာ႐ုံအတြက္ 
ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အေရးပါေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား-  

၄၀၂-၄၇၁-၆၇၇၀သို႔ ေခၚပါ သို႔မဟုတ္ ၁-၈၈၈-၅၄၅-၀၉၃၅ သို႔ အခမဲ့ေခၚပါ 

ဤစီမံကိန္းကို U.S. Department of Health and Human Services(HHS) (အေမရိကန္ က်န္းမာေရးႏွင့္ 
လူသားဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ဌာန) ၏ Health Resources and Services Administration (HRSA) (က်န္းမာေရး 
အရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရး) မွ ခြင့္ျပဳခ်က္အမွတ္ H61MC00065၊Universal Newborn Hearing 
Screening (ကမ႓ာအႏွံ႔ ေမြးကင္းစ အၾကားအာ႐ံုံ စစ္ေဆးျခင္း)၊ စုစုေပါင္း ခ်ီးျမႇင့္ေငြ $ 
၂၄၉,၆၇၈ ျဖင့္ ေထာက္ပံ့ထားသည္။ ဤအခ်က္အလက္ သုိ႔မဟုတ္ ပါဝင္မႈမ်ားႏွင့္ သုံးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ စာေရးသူ၏ 
အသုံးမ်ားျဖစ္ၿပီး တရားဝင္ အေနအထား သို႔မဟုတ္ မူဝါဒအျဖစ္ အဓိပၸာယ္မေကာက္ယူသင့္ပါ။ ထို႔အတူ HRSA ၊ HHS 
သို႔မဟုတ္ အေမရိကန္အစိုးရမွ ေထာက္ခံခ်က္ေပးထားသည္ဟူ၍လည္း ေကာက္ခ်က္မခ်သင့္ပါ။  

Nebraska အေစာပိုင္း အၾကားအာ႐ံုံ  

ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ၾကားဝင္ျခင္း အစီအစဥ္ 

Burmese 

သင့္ကေလး၏ ပထမဆုံး အၾကားအာ႐ုံ 

စစ္ေဆးျခင္း 



ေမြးကင္းစ ကေလးသည္ အၾကားအာ႐ုံ 
စစ္ေဆးျခင္းအား ေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း 

အၾကားအာ႐ုံ ေပ်ာက္ကြယ္ျခင္း ရွိႏိုင္ေသးပါသလား။  

ကၽြႏု္ပ္ကေလး၏အၾကားအာ႐ုံကို ဘာေၾကာင့္ 
စစ္ေဆးသင့္ပါသလဲ။  

ကေလးတစ္ေယာက္၏ အၾကားအာ႐ုံကို ေမြးဖြားၿပီး ၂၄ 

နာရီအတြင္း အေစာဆုံး စစ္ေဆးႏိုင္ပါသည္။ အၾကားအာ႐ုံ 

စစ္ေဆးမႈအမ်ိဳးအစား ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္ - Auditory Brain-

stem Response (ABR) (အၾကားအာ႐ုံႏွင့္ ဆိုင္ေသာ 

ဦးေႏွာက္ တုံ႔ျပန္မႈ) ႏွင့္Otoacoustic Emission (OAE) 

(နားအတြင္းပိုင္း တုံ႔ျပန္ျခင္း ထုတ္လႊင့္မႈ) ျဖစ္သည္။ 
စစ္ေဆးမႈ တစ္ခုျခင္းစီ ၿပီးဆုံးရန္ မိနစ္ပိုင္းသာ ၾကာၿပီး 

ကေလးအမ်ားစုသည္ အၾကားအာ႐ုံ စစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ 

အိပ္စက္ေနၾကပါသည္။ 

 

ABR စစ္ေဆးမႈတြင္ အေသးစား 

နားၾကပ္မ်ားႏွင့္ 

ဦးေႏွာက္လႈိင္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ 

ဦးေခါင္းေပၚတြင္ 

ထားရွိေသာသိုင္းႀကိဳးကဲ့သို႔ 

လွ်ပ္စစ္ငုတ္တိုင္ ေခါင္းမ်ားကို 

အသုံးျပဳသည္။ ထိုစစ္ေဆးမႈသည္ 

အသံမ်ားအား ဦးေႏွာက္၏ တုံ႔ျပန္မႈကို တိုင္းတာသည္။ 

 
 

OAE စစ္ေဆးမႈတြင္ 

ႏူးညံ့ေသာ နားရြက္ 

စစ္ေဆးေရး ကိရိယာ  

နွင္ ့အေသးစား 

စကားေျပာခြက္ကို 

အသုံးျပဳကာ အသံအား 

တုံ႔ျပန္ျပီး နားရြက္လမ္းေၾကာင္း အတြင္းသို႔ 

ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာေသာ“ပဲ့တင္သံ” ကို တုိင္းတာသည္။ 

အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အၾကားအာ႐ံုံ 
စစ္ေဆးျခင္းလိုအပ္ရျခင္းမွာ -  

 နားထဲရွိ အရည္ 
 စမ္းသပ္အခန္းအတြင္းရွိ ဆူညံသံ  
 စမ္းသပ္ေနစဥ္ ကေလးသည္ လႈပ္ရွားေနသည္  
 ကေလးသည္ သာမန္ အၾကားအာ႐ုံ မရွိ ျဖစ္ႏိုင္သည္။  
 
 

ေနာက္ထပ္ စစ္ေဆးျခင္း လိုအပ္ေသာ ကေလးအမ်ားစုတြင္ 
သာမန္ အၾကားအာ႐ုံရွိပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕သည္ 
အထူးေနာက္ဆက္တြ ဲေစာင့္ေရွာက္မႈ လိုပါသည္။  

 

သင့္ကေလးအား ေနာက္ဆက္တြဲ စစ္ေဆးျခင္းအတြက္ 
လႊဲေျပာင္းခံရပါက တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆုံး စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ပါ။  

 
 
 
 

 
 ရွိႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားသည္ ပထမ 
စစ္ေဆးျခင္းအား ေအာင္ျမင္ရန္ ေကာင္းစြာ 
ၾကားႏိုင္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ 
အၾကားအာ႐ံုံေပ်ာက္ကြယ္သြားရျခင္းအေၾကာင္းမ်ားမွာ -  

 အခ်ဳိ ႔ေသာ နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းမ်ား 
 အခ်ဳိ ႔ေသာ ေဆးဝါးမ်ား 
 အခ်ဳိ ႔ေသာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား 
 မိသားစုရာဇ၀င္  
 

ဤလက္ကမ္းစာေစာင္၏ ေနာက္ေက်ာတြင္  
ေဖာ္ျပထားေသာ  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ  
ေရွ႕ပိုင္းျဖစ္ရပ္မ်ားအား သင့္ကေလး ရရွိေနေၾကာင္း 
လကၡဏာမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ပါ။  

ကၽြႏု္ပ္ကေလး၏ အၾကားအာ႐ုံအား မည္သို႔ 
စစ္ေဆးပါသလဲ။  

ကေလးအမ်ားစုသည္ ေမြးကင္းစတြင္ ေကာင္းစြာ ၾကားႏိုင္ၿပီး 
အနည္းစုမွာ မၾကားႏိုင္ၾကပါ။  

ကေလးမ်ားအားလုံး ၾကားႏိုင္မႈ ေသခ်ာေစရန္ စစ္ေဆးပါသည္။ 
ထိုကဲ့သို႔ သိရွိေစရန္ ေမြးကင္းစ အၾကားအာ႐ုံ စစ္ေဆးျခင္းသည္ 
နည္းလမ္း တစ္မ်ိဳး ျဖစ္သည္။  

သင့္ကေလးသည္ အထူးေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အေစာပိုင္း 
ၾကားဝင္စြက္ဖက္ျခင္း လိုအပ္ေၾကာင္းကို ေစာလ်င္စြာ သိရွိရန္ 
အေရးႀကီးပါသည္။  

 
သင္ေဆး႐ုံမွ မဆင္းမီ သင့္ကေလး၏ အၾကားအာ႐ုံကို 

စစ္ေဆးရန္ ေသခ်ာပါေစ။  

 စစ္ေဆးျခင္းသည္ ေဘးကင္းၿပီး နာက်င္မႈမရွိပ ဲ၁၀ မိနစ္အတြင္း 
ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။  

 ကေလးအမ်ားစုသည္ စစ္ေဆးခ်ိန္တြင္ အိပ္ေနၾကပါသည္။  

 သင္ေဆး႐ုံမွ မဆင္းမီစစ္ေဆးျခင္းအေျဖမ်ားကို ေတာင္းဆိုပါ။  

 သင့္ကေလး၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ကၽြမ္းက်င္သူ၏ 
အမည္အား ေဆး႐ုံသို႔ ေသခ်ာစြာ ေျပာျပထားပါ။ သို႔မွသာ 
သင့္ကေလး၏ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း 
ထားႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။  

အခ်ိဳ႕ကေလးမ်ားကို ေနာက္ဆက္တြဲ အၾကားအာ႐ုံ 
အကဲျဖတ္မႈအတြက္ ဘာေၾကာင့္ လႊဲေျပာင္းရပါသလဲ။  

ေမြးကင္းစ အၾကားအာ႐ုံ စစ္ေဆးျခင္းအေၾကာင္း 
ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္ အေနျဖင့္ ဘာေတြ 

သိထားသင့္ပါသလဲ။ 


