តារាងចំណុចស្ដីអំពីលទ្ធ ភាពស្ដា ប់និងកា
រនិយាយដែលត្រូវពិនិត្យរបស់ ...

មិនផ្អ ើលនឹងសម្លេ ងឬសម្លេ ងនិយាយដែលខ្ លួ
នធ្លាប់ស្គាល់
ភ្ញាក់ឬលោតនៅពេលមានសម្លេ ងក�ើតឡ�ើង
ភ្លាមៗ
៣ទៅ៦ខែ
ងាកឬក្រឡេកភ្នែ កឆ្ពោះទៅសម្លេ ងដែលគួ រឲ្
យចាប់អារម្ម ណ៍
ឃ�ើញហាក់ដូចជាចេះស្ដាប់
ងាយភ្ញាក់ដឹងខ្ លួនដោយសារសម្លេ ង
ចាប់ផ្ដ ើមធ្វ ើសម្លេ ងបែបសម្លេ ងនិយាយ

កម្ម វ ិធីត្រជ�ៀកមានសុខភាពល្អ របស់សុខា

ភិបាលរដ្ឋ ឃ្វីនស៍លែនមានគោលដៅរកឲ្យ

ដឹងទារកទា ំងឡាយណាដែលបាត់បង់លទ្ធ

ភាពស្ដាប់ជាអចិន្ត្រៃ យ៍។ កម្ម វ ិធីនេះឥតគិ

Reviewed 2018

ប�ើអ្នកមានការបារម្ភ អំពីលទ្ធ ភាពស្ដាប់របស់ទារក
អ្ន ក សូ មទាក់ទងទៅវេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់ទារកអ្ន ក ឬមួ
យបុគ្គលឹកនៅគ្លីនិកក្នុងតំបន់របស់អ្នក។

តថ្លៃទេសម្រាប់ទារកមានសិទ្ធិមេឌិឃែរក�ើ

ឃ�ើញដូ ចជាយល់ពាក្យកាន់តែច្រើនឡ�ើងរ�ៀ
ងរាល់សប្ដាហ៍
ពេលគេសួ រ ចង្អុលទៅមនុស្ស ផ្នែ កដងខ្ លួន
ឬតុក្កតាលេង
ធ្វ ើតាមពាក្យបង្គាប់ដែលងាយៗ ដូ ចជា
៉អង្គុយចុះ៉
និយាយពីរឬបីពាក្យពិតៗ ដូ ចជា ៉បាល់៉
៉ឆ្កែ៉៉ឡាន ៉

តនៅរដ្ឋ ឃ្វីនស៍លែនទា ំងអស់។

១២ទៅ១៨ខែ

www.health.qld.gov.au/healthyhearing

យល់ពាក្យងាយៗដូ ចជា “ទេ” និង ”លាហ�ើយ”
ចាប់ផ្ដ ើមថាតាមសម្លេ ងពាក្យ
ងាកទៅរកសម្លេ ងដែលឮតិចៗ

Language: Khmer

ការធ្វ ើតេស្តត្រច�ៀកសាមញ្ញរបស់ទារកអ្ន ក

៦ទៅ១២ខែ

្ន កដឹងដោយរបបៀបណា
អ
ើ
ត់ ?
ថាខ្ស្
តត
ញុំ ប
ដា ់អ្នកឮឬអ

ចាប់ពីក�ើតដល់៣ខែ

ការណាត់ធ្វ ើតេស្តត្រច�ៀ
កសាមញ្ញសម្រាប់

ការធ្វ ើតេស្តត្រច�ៀកសាមញ្ញរបស់ទារកអ្ន ក
ត្រច�ៀកមានសុខភាពល្អ មានសារៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់ការលូ តលា
ស់ផ្នែ កនិយាយនិងភាសារបស់កូនអ្ន កចាប់តាំងពីខែដំបូងបំផុតនៃ
ជី វ ិត។ ទារកប្រមាណ១ឬ២ក្នុងចំណោម១០០០នាក់នឹងមានភាពបា
ត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់ខ្ពស់។
ប�ើគេមិនរកឲ្យឃ�ើញការបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់ឲ្យឆាប់ទេ វាអាច
ប៉ះពាល់ដល់ការលូ តលាស់ផ្នែ កនិយាយនិងភាសារបសស់កូនអ្ន ក
ហ�ើយនិងការរ�ៀនសូ ត្រនៅសាលាទៅអនាគត។

ថ្ងៃ ទី
ម៉ោង
កន្លែ ង

ផ្នែកនៃការពិនិត្យសុខភាពរប
ស់ទារក

ត�ើការធ្វ ើតេស្តសាមញ្ញផ្ដលព័ត៌
មានអ្ វីខ្លះដល់យ�ើង?

ត�ើលទ្ធ ផលថា ‘បញ្ជូនឈ្មោះ’
មានន័យដូ ចម្ដេច?

កម្ម វ ិធីត្រច�ៀកមានសុខភាពល្អ មានគោល
បំណងរកឲ្យឃ�ើញទារកដែលក�ើតមកមានកា
របាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់ជាអចិន្ត្រៃ យ៍។ កម្ម វ ិ
ធីនេះឥតមានគិតថ្លៃ សម្រាប់ទារកទា ំងអស់
ក�ើតនៅរដ្ឋឃ្វីនស៍លែនហ�ើយដែលមានសិទ្ធិ
មេឌិឃែរ។

សម្រាប់ត្រច�ៀកនិមួយៗ ការធ្វ ើតេស្ត សា
មញ្ញ នឹងប្រាប់យ�ើងថាលទ្ធ ផល ‘ជាប់’ ឬ
‘បញ្ជូ នឈ្មោះ’។ ការធ្វ ើតេស្ត សាមញ្ញ មិនផ្ដ ល់ឲ្
យយ�ើងនូ វព័ត៌មានលំអិតឡ�ើយ។

លទ្ធ ផលថា ‘បញ្ជូ នឈ្មោះ’ របស់ការធ្វ ើតេស្ត
សាមញ្ញ អាចបណ្
ដា លមកពីកត្តា មួ យចំនួន៖

ត�ើលទ្ធ ផលថា
‘ជាប់’មានន័យដូ ចម្ដេច?

•

បន្ទា ប់ពីក�ើតមក ទារកអ្ន កនឹងត្រូវបានផ្ដ
ល់ការពិនិត្យសុខភាពមួ យចំនួន។ ក្នុងចំណោ
មនោះមានការធ្វ ើតេស្ត ត្រច�ៀកសាមញ្ញ ។ ការ
ធ្វ ើតេស្ត នេះគួ រធ្វ ើឡ�ើងយ៉ា ងឆាប់បំផុតបន្ទា
ប់ពីទារកក�ើត។ ប្រសិនប�ើមិនបានធ្វ ើតេស្ត
នេះមុនពេលអ្ន កចេញពីមន្ ទីរពេទ្យទេ ទារក
អ្ន កនៅតែអាចទៅធ្វ ើតេស្ត សាមញ្ញ មិនយូរក្
រោយពីបានចេញទៅផ្ ទះក្នុងនាមជាអ្ន កជម្ ងឺ
ទៅពីក្រៅមន្ ទីរពេទ្យ។

ត�ើគេធ្វ ើតេស្តសាមញ្ញរប�ៀបណា?
ការធ្វ ើតេស្ត ត្រច�ៀកសាមញ្ញ មិនធ្វ ើឲ្យទារ
កឈឺទេ។ គិលានុប្បដ្ឋាកឬអ្ន កដែលមាន
ការហាត់រ�ៀនខាងការធ្វ ើតេស្ត ត្រច�ៀកសា
មញ្ញ នឹងធ្វ ើតេស្ត ត្រច�ៀកសាមញ្ញ ទារកអ្ន
កនៅពេលទារកនៅស្ងាត់ស្ង ៀមឬគេងល
ក់។ គេនឹងដាក់បន្ ទះ៤-៥ ល�ើក្បាលទារក
ហ�ើយឧបករណ៍ស្ដាប់ត្រច�ៀកទន់ដាក់ល�ើត្
រច�ៀកនិមួយៗ។ គេចាក់សម្លេងឮស្រាល
ៗមួ យសំណុំបញ្ លទៅក
ចូ
្ នុ ងត្រច�ៀកទារក។
បន្ ទះទា ំងនោះនឹងថតប្រតិកម្ម ទារកអ្ន កតប
ទៅសម្លេងទា ំងនោះ។

ត�ើខ្ញុំនឹងដឹងលទ្ធ ផលនៅពេ
លណា?
លទ្ធ ផលនៃការធ្វ ើតេស្ត សាមញ្ញ នឹងត្រូវដឹងភ្
លាមហ�ើយនឹងត្រូវកត់ទុកក្នុងបញ្ ជីសុខភាពរប
ស់ទារកអ្ន ក។ អ្ន កធ្វ ើតេស្ត សាមញ្ញ នឹងពិភាក្
សាអំពីលទ្ធ ផលជាមួ យអ្ន ក។ចូ រសួ រសំនួរប្រសិន
ប�ើមានអ្វីដែលអ្ន កមិនច្បាស់។

Language: Khmer

លទ្ធ ផលថា ‘ជាប់’របស់ត្រច�ៀកទា ំងសងខា
ងបញ្ជាក់ថាទារកអ្ន កមិនទំនងមានបញ្ហា
បាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់ដែលប៉ះពាល់ដល់ការ
លូ តលាស់ក្នុងការនិយាយនិងភាសានោះទេ។

មានទារកមួ យចំនួនតូចអាចជាប់តេ
ស្ត សាមញ្ញ ប៉ុន្តែមានកត្ត ហានិភ័យសម្
រាប់ភាពបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់មួយ
ចំនួនដែលស៊ីពេលយូរបានលេចឡ�ើង។
ប្រសិនប�ើករណីនេះជាករណីរបស់អ្នក ទារក
អ្ន កនឹងត្រូវបានឲ្យទៅជួ បអ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្
យាពេលណាមួ យមុននឹងកុមារនោះបានអាយុ
១ឆ្នា ំ។ ពេលវេលាសម្រាប់ការធ្វ ើតេស្ត នេះអាស្
រ ័យល�ើសេចក្ដីត្រូវការជាក់លាក់របស់កូនអ្
នក។ទោះបីមានទារកដែលមានកត្តា ហានិភ័
យទា ំងនេះមានចំនួនតិចតួចប៉ុណ្
ណ ោះដែល
នឹងក�ើត ភាពបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់ វាជា
ការសំខាន់ដែលយ�ើងធានាឲ្យទារកនោះទទួ
លបានការធ្វ ើតេស្ត របស់ខ្ លួន។
ចូ រចាំថា លទ្ធ ភាពស្ដាប់របស់ទារកនិងកុមា
រគ្រប់រ ូប យូរទៅអាចដូ រ។ នៅពេលណាក៏ដោ
យប�ើអ្នកមានការបារម្ភ អំពីលទ្ធ ភាពស្ដាប់រ
បស់កូនអ្ន ក ចូ រទាក់ទងគ្រូពេទ្យរបស់អ្នកឬ
បុគ្គលឹកនៅគ្លីនិកនៅមូ លដ្ឋានអ្ន ក។ ការធ្វ ើ
តេស្ត ត្រច�ៀកទារកនិងកុមារអាចធ្វ ើនៅអា
យុប៉ុណ្ណា ក៏បាន។

•

•
•

ទារកអ្ន កនៅមិនស្ង ៀមក្នុងពេលធ្វ ើតេ
ស្ត សាមញ្ញ
អាចមានសម្លេងរំខានបរ ិស្ថានជុំ វ ិញក្នុ
ងពេលធ្វ ើតេស្ត សាមញ្ញ
ទារកអ្ន កអាចមានទឹកឬមានអ្វីធ្វ ើឲ្យ
ស្ ទះបណ្ដោះអាសន្ន ក្នុងត្រច�ៀកពេលធ្វ ើ
តេស្ត សាមញ្ញ ។
ទារកមួ យចំនួនតូចអាចមានភាពបា
ត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់បណ្ដោះអាសន្ន ឬជា
អចិន្ត្រៃ យ៍។ កម្រិតនៃភាពបាត់បង់អា
ចមានពីតិចតួចរហូ តដល់ខ្ពស់។

ប�ើការធ្វ ើតេស្ត ត្រច�ៀកសាមញ្ញ ល�ើកទី១រ
បស់ទារកអ្ន កបានលទ្ធ ផល ‘បញ្ជូ នឈ្មោះ’
សម្រាប់ត្រច�ៀក១ឬទា ំង២ ការធ្វ ើតេស្ត សាម
ញ្ញ ល�ើកទី២នឹងត្រូវមានធ្វ ើ។
ប្រសិនប�ើការធ្វ ើតេស្ត ត្រច�ៀកសាមញ្ញ ល�ើកទី
១របស់ទារកអ្ន កបានលទ្ធ ផល ‘បញ្ជូ នឈ្មោះ’
សម្រាប់ត្រច�ៀក១ឬទា ំង២ អ្ន កនឹងត្រូវបា
នបញ្ជូ នឈ្មោះទៅជួ បអ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យា
ហ�ើយនិងសេវាកម្ម គាំទ្រគ្រួសារផង។ អ្ន កនឹង
ត្រូវបានផ្ដ ល់ជូនបន្ថែ មនូ វកូ នស�ៀវភៅពន្យ
ល់អំពីរ�ឿងនេះជាលំអិតថែមទ�ៀត។

ត�ើខ្ញុំអាចទទួ លបានព័ត៌មានបន្
ថែមទ�ៀតនៅទីណា?
ប�ើអ្នកចង់បានព័ត៌មានបន្ថែ មអំពីការធ្វ ើ
តេស្ត ត្រច�ៀកសាមញ្ញ របស់ទារកអ្ន ក ចូ រទាក់
ទងជាមួ យមន្ ទីពេទ្យនៅមូ លដ្ឋានរបស់អ្នក
គ្រូពេទ្យរបស់ទារករអ្ន ក ឬក៏បុគ្គលឹកគ្លីនិកនៅ
មូ លដ្ឋានអ្ន ក។

Reviewed 2018

