
ေသးွစစေ်ဆးမ�များြဖင့ ်
�ှာေဖွစစေ်ဆးခဲ့သည့ ်
ေရာဂါအေြခအေနများ၊ အဆက-် 

• Hb S/C disease (Hb S/C) 
• Holocarboxylase synthetase deficiency 

(MCD or multiple carboxylase deficiency) 
• Homocystinuria (HCY) 
• Isovaleric acidemia (IVA) 
• Long-chain L-3-OH acyl-CoA dehydrogenase 

deficiency (LCHAD) 
• Maple syrup urine disease (MSUD) 
• Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase 

deficiency (MCAD) 
• Methylmalonic acidemia: cobalamin A, B (Cbl 

A, B) 
• Methylmalonic acidemia: mutase deficiency 

(MUT) 
• Mucopolysaccharidosis type I (MPS I) 
• Phenylketonuria (PKU) 
• Pompe disease 
• Propionic acidemia (PROP) 
• Severe combined immunodeficiency (SCID) 
• Sickle cell anemia (SCA or Hb S/S) 
• Spinal muscular atrophy (SMA) 
• Trifunctional protein deficiency (TFP) 
• Tyrosinemia type I (TYR I) 
• Very long-chain acyl-CoA dehydrogenase 

deficiency (VLCAD) 
• X-linked adrenoleukodystrophy (X-ALD) 

အြခား ေရာဂါ�ှာေဖွစစေ်ဆးေရး 
စမ်းသပ်မ��စှခ်ုအား 
သားဖွားေဆး�ုံတငွြ်ပုလပ်ုပါသည ်
သိုမ့ဟတု ်သားဖွားဆရာမများက 
ေဆာငရွ်ကပ်ါသည-် 

• Critical congenital heart disease (CCHD) 
• Hearing 
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Vermont တငွ ်ေမွးဖွားသည့ ်ကေလးငယအ်ားလံးုအေနြဖင့ ်ြဖစခ်ဲေသာ်လညး် ေမွးကငး်စတငွ ်
မသသိာ�ိငုသ်ည့ ်ေရာဂါေဝဒနာများကိ ုစစေ်ဆးရန် ေမွးကငး်စကေလးအား ေရာဂါ�ှာေဖွေရး 
စမ်းသပ်မ�များကိ ုလကခ်ံရ�ိှရန် အခွင့အ်လမ်း �ိှပါသည။် 

 

 

Vermont သည ်ေမွးကငး်စကေလးများအတကွ ်
ေရာဂါေဝဒနာ 35 မျိုးကိ ုအခါအားေလျာ်စွာ 
စစေ်ဆးပါသည။် ဤ 33 မျိုးအား 
ေသးွစမ်းသပ်မ�များြဖင့ ်�ှာေဖွပါသည-် 
• 3-Methylcrotonyl-CoA carboxylase deficiency (3MCC) 

• 3-OH 3-CH3 glutaric aciduria (HMG) 

• Argininosuccinic acidemia (ASA) 

• Beta-ketothiolase deficiency (BKT) 

• Biotinidase deficiency (BIOT) 

• Carnitine uptake defect (CUD) 

• Citrullinemia (CIT) 

• Congenital adrenal hyperplasia (CAH) 

• Congenital hypothyroidism (CH) 

• Cystic fibrosis (CF) 

• Galactosemia (GALT) 

• Glutaric acidemia type I (GA I) 

• Hb S/Beta-thalassemia (Hb S/Th or Hb S/A) 

တစ်ဖက်တွင ်အဆက်�ှိသည ်

က��်ပ်ု၏ ကေလးသည် ေမွးကငး်စ ေရာဂါ�ှာေဖွေရး 
စမ်းသပ်မ�များကိ ုဘာေ�ကာင့ ်လိအုပ်ပါသလ။ဲ 

• ကေလးအားလံးုအေနြဖင် ့ကျနး်မာေနလ�ငပ်င ်ေရာဂါ�ှာေဖွေရး 
စမ်းသပ်မ�များ ခံယူရန ်က��်ပ်ုတို ့ အ�ကံြပုပါသည်။ 

• ေမွးကငး်စကေလး ေရာဂါ�ာှေဖွေရး စမ်းသပ်မ�များသည် ဖျားနာမ� 
သိုမ့ဟတု ်ေသဆုံးမ� ြဖစ်ေစ�ိငုသ်ည့် ြဖစ်ခဲေသာ ကျနး်မာေရး 
ြပဿနာများ�ှာသရိနအ်တွက် ကေလး၏ ေသွးကို စစ်ေဆးေပးပါသည်။ 

• စမ်းသပ်ြခငး်ြဖင့ ်ယငး်ကျနး်မာေရး ြပဿနာများကိ ုေစာလျငစွ်ာ 
ေတွ� �ှိပါက၊ ကေလးငယ်များသည် ၎ငး်တို ့ လိုအပ်သည့် ကုသမ��ငှ့ ်
ေစာင့ေ်�ှာက်မ� ရ�ှ�ိိငုပ်ါသည်။ 

• ကေလးငယ်အများစုသည် ေမွးကငး်စတွင ်ကျနး်မာ�ကေသာလ်ည်း 
စမ်းသပ်ရနမှ်ာ အေရး�ကီးပါသည်။ 

က��်ပ်ု၏ ကေလးကိ ုဘယလ်ိမုျိုး စမ်းသပ်မှာလ။ဲ 
• ေဆး�ံု�ှ ိကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� က�မ်းကျငသူ်သည် 
သင့က်ေလးငယ်၏ ေြခဖေနာင့မှ် ေသွးအနည်းငယ်ကို ရယူ�ပီး 
ဓါတ်ခဲွခနး်သို ့ ေပးပုိပ့ါမည်။ 

• ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� က�မ်းကျငသူ်သည် အ�ကားအာ�ံု�ငှ့ ်
�လှံုးြပဿနာများကိုပါ စစ်ေဆးေပးပါမည်။ ယငး်စမ်းသပ်မ�များမှာ 
ေသွးရယူရနမ်လိုပါ။ 

• သင့က်ေလးငယ်ကိ ုအိမ်တငွ ်ေမွးဖွားလ�င ်သားဖွားဆရာမများက 
စမ်းသပ်မ�များ ြပုလုပ်�ိငုပ်ါသည်။ 

• ကေလးငယ်ကိ ုစမ်းသပ်မ� မခံယူလိုေစသည့် မိဘများ သိုမ့ဟတု ်
အုပ်ထိနး်သူများက ေဖာငြ်ဖည့်သွငး်၍ ြငငး်ဆုိ�ိငုပ်ါသည်။ ေဖာငက်ိ ု
လက်မှတ်မထိုးမီ စမ်းသပ်မ�များ မခံယူြခငး်၏ 
ေဘးအ��ရာယ်အေ�ကာငး်အား ကျနး်မာေရးေစာင့ေ်�ှာက်မ� 
က�မ်းကျငသူ်က �ှငး်ြပေပးပါမည်။ 

 

 စမ်းသပ်မ�များ၏ ရလဒမ်ျားကိ ုဘယလ်ိရု�ိှ�ိငုပ်ါသလ။ဲ 
• သင့က်ေလးငယ်၏ ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာက်မ� 

က�မ်းကျငသ်ူက သင့အ်ား ရလဒမ်ျား ေြပာြပသွားပါမည်။ 
• ေသွးစမ်းသပ်မ� ရလဒမ်ျား အသင့မ်ြဖစ်မ ီရက်အနည်းငယ် 

�ကာြမင့�်ိငုပ်ါသည်။ 
• အ�ကားအာ�ုံ�ငှ့ ်�လုံှး စမ်းသပ်မ�များမ ှရလဒမ်ျားအား 

ချက်ချငး် ရယူ�ိငုပ်ါသည်။ 
က��်ပ်ု၏ ကေလးက ေနာကထ်ပ် စမ်းသပ်မ�တစ်ခုကိ ုခံယူရန် 
ဘာလိုလ့ိအုပ်တာလ။ဲ 
• သင့က်ေလးငယ်၏ အသက် 24 နာရီ မတုိငမ်ီ စမ်းသပ်မ� 

ြပုလုပ်ပါက။ 
• စမ်းသပ်မ� ေဆာငရွ်က်ခ့ဲသည့် နည်းလမ်းတွင ်

ြပဿနာတစ်ခု �ိှခ့ဲပါက။ 
• ပထမ စမ်းသပ်မ�၏ရလဒက် ကျနး်မာေရး 

ြပဿနာ�ိှ�ိငုေ်ြခကုိ ြပသခ့ဲပါ။ 
က��်ပ်ု၏ ကေလးက ေနာကထ်ပ် စမ်းသပ်မ� လိအုပ်လ�င ်က��်ပ်ု 
ဘာလပ်ုရမလ။ဲ 
• သင့က်ေလးငယ်က ေနာက်ထပ် စမ်းသပ်မ� လုိအပ်လ�င ်

သင့က်ေလး၏ ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာက်မ� က�မ်းကျငသ်ူ 
သိုမ့ဟုတ် ေမွးကငး်စကေလး ေရာဂါ�ှာေဖွေရး 
အစီအစဉ်က သင့ထ် ံဆက်သွယ်ပါမည်။ 
သင့က်ေလးငယ်က ေနာက်ထပ် စမ်းသပ်မ� လုိအပ်သည့် 
အေ�ကာငး်ရငး်�ငှ့ ်ဆက်လုပ်ရမည့အ်ရာများကုိ ၎ငး်တုိက့ 
�ှငး်ြပသွားပါမည်။ 

• ကျနး်မာေရး ေစာင့ေ်�ှာက်မ� က�မ်းကျငသ်ူ၏ 
��န�်ကားချက်များကုိ လုိက်နာရန�်ငှ့ ်သင့က်ေလးငယ်များ 
စမ်းသပ်မ� ခံယူေစရနမ်ှာ အေရး�ကီးပါသည်။ 

• စမ်းသပ်မ� ရလဒမ်ျား�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ သင့ကုိ် တုိငပ်ငရ်န ်
လုိအပ်�ိငု၍် ေဆး�ုံ�ငှ့ ်သင့က်ေလးငယ်၏ ကျနး်မာေရး 
ေစာင့ေ်�ှာက်မ� က�မ်းကျငသ်ူထတွံင ်သင့လိ်ပ်စာ�ငှ့ ်
ဖုနး်နပံါတ် �ိှထားေ�ကာငး် ေသချာပါေစ။ 

က��်ပ်ုကေလး၏ ေသးွနမူနာ ဘာြဖစ်မလ။ဲ 

• Vermont တွင၊် ေသွးနမူနာများအား ဓါတ်ခဲွခနး်အတွငး် 
သမိ်းဆည်း�ပီး တစ်�စှ်ြပည့်လ�င ်ဖျက်စီးပါသည်။ Vermont 
ေမွးကငး်စကေလး ေရာဂါ�ှာေဖွစစ်ေဆးြခငး် အစီအစဉ်သို ့ 
စာြဖင့ေ်ရးသားေပးပို ့ြခငး်ြဖင့ ်နမူနာအား ပို၍ေစာလျငစ်ွာ 
ဖျက်စီးေပးရန ်သိုမ့ဟုတ် ပို၍�ကာြမင်စ့ွာ 
သမိ်းဆည်းေပးရန ်ေတာငး်ဆို�ိငုပ်ါသည်။ 

 

 


