หากลูกของฉันไม่มีการสูญเสียการได้ยิน
หากการตรวจวัดแสดงผลว่าลูกของคุณไม่มีการสูญเสียการ
ได้ยิน ยังเป็นสิ่งสำ�คัญที่จะต้องจับตาดูการได้ยินของลูกของ
คุณ
ทารกบางรายอาจมีปัจจัยเสี่ยงที่จะสูญเสียการได้ยินเมื่อพวก
เขาโตขึ้น นักโสตสัมผัสวิทยาของคุณจะแจ้งให้คุณทราบหาก
ลูกของคุณเข้าข่ายกรณีนี้และพวกเขาจะจัดการตรวจวัดให้ลูก
ของคุณอีกครั้งก่อนที่เด็กจะอายุครบ 1 ปีหากมีความจำ�เป็น
แม้ว่ามีทารกจำ�นวนน้อยที่มีปัจจัยเสี่ยงที่ได้พัฒนากลาย
เป็นการสูญเสียการได้ยิน ยังเป็นสิ่งสำ�คัญที่ลูกของคุณจะต้อง
รับการตรวจวัดเพิ่มเติมหากได้รับคำ�แนะนำ�

การพบภาวะสูญเสียการได้ยินแต่เนิ่น ๆ จะให้โอกาสที่ดี
ที่สุดในการช่วยเหลือเด็กเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดและ
ด้านภาษารวมไปถึงการเรียนรู้ในอนาคต

วันนัดศูนย์โสตสัมผัสวิทยา

ศูนย์บริการโสตสัมผัสวิทยา:

ที่อยู่:

โดยแผนกโสตสัมผัสวิทยา

หากคุณไม่ได้รับวันนัดกับศูนย์โสตสัมผัสวิทยาภายใน
หนึ่งสัปดาห์หลังจากการตรวจวัดการได้ยินของลูกของคุณ
ครั้งที่สอง โปรดติดต่อศูนย์บริการโสตสัมผัสวิทยาที่คุณจะ
ไปพบ หรือติดต่อ QHLFSS ที่ 1800 352 075

ทำ�อย่างไรหากเราไปตามนัดไม่ได้

QHLFSS ให้ความช่วยเหลือครอบครัวของทารกที่ได้รับการ
วินิจฉัยว่ามีการสูญเสียการได้ยินแบบถาวร หากลูกของคุณ
สูญเสียการได้ยินแบบถาวร ผู้ประสานงานให้ความช่วยเหลือ
ครอบครัวจะติดต่อคุณและจะพร้อมขยายเวลาช่วยเหลือคุณ
และครอบครัวของคุณ

การตรวจวัดของทารกควรทำ�เมื่อพวกเขายังเล็กมากจะ
ดีที่สุด (เพราะเด็กนอนหลับได้ดีกว่า) ควรหลีกเลี่ยงการ
เลื่อนนัดถ้าเป็นไปได้

โปรดจำ�ไว้ว่าการตรวจวัดการได้ยินของเด็ก
สามารถทำ�ได้ทุกวัย หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับ
การได้ยินของลูกของคุณ โปรดติดต่อแพทย์ของ
คุณเพื่อขอเอกสารส่งตัวให้ไปพบนักโสตสัมผัส
วิทยาเพื่อตรวจวัดการได้ยินของลูกของคุณ

การตรวจวัดการได้ยินของลูกของคุณ

เบอร์โทรศัพท์:

หน่วยงานบริการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบ
ภาวะการสูญเสียการได้ยินแห่งรัฐควีนส์
แลนด์ (Queensland Hearing Loss Family
Support Service – QHLFSS)

บริการนี้ฟรีสำ�หรับทุกครอบครัว หากคุณไม่ได้รับการติดต่อ
จาก QHLFSS คุณสามารถติดต่อพวกเขาได้ที่
1800 352 075

Your Baby’s
Audiology
Hearing Test

วันที่และเวลา:

ุ จ
คณ

หากคุณไม่สามารถไปตามนัดของคุณ โปรดแจ้งนักโสต
สัมผัสวิทยาของคุณให้เร็วที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำ�ได้
ก่อนที่จะถึงวันนัดเพื่อยกเลิกและหาวันนัดใหม่

การนัดตรวจมีค่าใช้จ่ายเท่าใด
นักตรวจคัดกรองของคุณจะให้รายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์
บริการโสตสัมผัสวิทยาในพื้นที่ของคุณที่สามารถไปใช้
บริการได้

ู้ ด้อย่างไรว
ะรไ
่
่าหนไ
ู ดย
้ น
ิ คุณหรือไม

ลูกของคุณได้รับการส่งต่อให้ไปพบนักโสต
สัมผัสวิทยาเพื่อทำ�การตรวจวัดเพิ่มเติม
แผ่นพับนี้อธิบายว่าเหตุใดลูกของคุณจึงได้รับ
การส่งต่อและจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ศูนย์บริการโสตสัมผัสวิทยาของรัฐบาลจะทำ�การตรวจ
วัดให้ฟรีสำ�หรับทารกที่มีสิทธิ์ใช้สวัสดิการ Medicare
ทารกทุกคนสามารถใช้บริการนี้ได้ไม่ว่าพวกเขาเกิดที่
โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนก็ตาม
หากคุณเลือกที่จะไปพบนักโสตสัมผัสวิทยาเอกชน คุณ
จะต้องตระหนักถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัด
และคุณจะต้องติดต่อศูนย์บริการนั้นเพื่อพูดคุยเรื่องค่า
ใช้จ่าย
Language: Thai
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ทำ�ไมลูกของฉันถึงถูกส่งต่อให้นักโสตสัมผัสวิทยา

ลูกของฉันจะต้องรับการตรวจวัดเมื่อใด

ลูกของคุณแสดงผล “ให้ส่งต่อ” จากการตรวจคัดกรองการ
ได้ยินทั้งสองครั้ง ซึ่งหมายความว่าการตรวจคัดกรองไม่
สามารถชี้ชัดได้ว่าไม่มีการสูญเสียการได้ยิน และลูกของคุณ
จำ�เป็นต้องรับการตรวจวัดเพิ่มเติมโดยนักโสตสัมผัสวิทยา

ทารกที่แสดงผล “ให้ส่งต่อ” สำ�หรับหูทั้งสองข้างควรได้รับ
การตรวจวัดภายใน 2 สัปดาห์หลังจากการตรวจคัดกรอง
ครั้งที่สอง ทารกที่แสดงผล “ให้ส่งต่อ” สำ�หรับหูข้างเดียว
ควรได้รับการตรวจวัดภายใน 6 สัปดาห์หลังจากการตรวจ
คัดกรองครั้งที่สอง

อาจมีหลายเหตุผลที่ทารกแสดงผล “ให้ส่งต่อ” จากการตรวจ
คัดกรองการได้ยิน ลูกของคุณอาจมี:
•
•
•
•

การสูญเสียการได้ยินแบบถาวร;
การสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราวเนื่องจากมีน้ำ�หรือการ
อุดตันในหูของเด็กหลังเกิดที่อาจส่งผลกระทบกับการ
ได้ยินของพวกเขา ณ เวลาที่เข้ารับการตรวจคัดกรอง
เด็กร้องไห้ไม่หยุดในระหว่างการตรวจคัดกรองทั้งสอง
ครั้ง หรือ
ปัญหาเสียงรบกวนในระหว่างการตรวจคัดกรอง

นักโสตสัมผัสวิทยาคืออะไร
นักโสตสัมผัสวิทยาคือผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินที่มีทักษะและ
อุปกรณ์ในการตรวจวัดการได้ยินอย่างละเอียด (การตรวจวัด
การได้ยินเพื่อวินิจฉัย)

การตรวจวัดการได้ยินเพื่อวินิจฉัยคืออะไร
การตรวจวัดการได้ยินเพื่อวินิจฉัยเป็นการตรวจว่าทารกมีการ
ได้ยินเป็นปกติหรือมีการสูญเสีญการได้ยินหรือไม่ หากทารกมี
การสูญเสียการได้ยิน การตรวจวัดเพื่อวินิจฉัยจะแสดงว่า:
•
•
•

เป็นการสูญเสียแบบชั่วคราวหรือถาวร
ระดับการสูญเสียการได้ยิน (จากเล็กน้อยไปจนถึงการ
สูญเสียการได้ยินโดยสิ้นเชิง)
การสูญเสียการได้ยินเกิดขึ้นในหูข้างหนึ่งหรือทั้งสอง
ข้าง

บ่อยครั้งที่จะต้องมีการนัดตรวจมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อให้ได้
ข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการได้ยินของลูกของคุณ

เกิดอะไรขึ้นบ้างในระหว่างการตรวจวัดการได้ยิน
นักโสตสัมผัสวิทยาของคุณจะใช้วิธีตรวจวัดหลายแบบเพื่อ
ตรวจดูส่วนต่าง ๆ ของระบบการได้ยินของลูกของคุณ พวก
เขาจะอธิบายการตรวจวัดแต่ละแบบและผลลัพธ์ในวันนัด
การตรวจวัดจะยืนยันว่าการได้ยินของลูกของคุณเป็นปกติหรือ
พวกเขาสูญเสียการได้ยินหรือไม่

Language: Thai

การตรวจวัดการได้ยินแบบวินิจฉัยของลูกของ
ฉันสามารถแสดงผลอะไรได้บ้าง

การตรวจวัดจะใช้เวลานานเท่าใด

จากทารก 10 รายที่ได้รับการตรวจวัดโดยนักโสตสัมผัส
วิทยา…

ทารกแต่ละรายจะใช้เวลาแตกต่างกันไป แต่การนัดในแต่ละ
ครั้งอาจใช้เวลานานสุด 3 ชั่วโมง ทารกส่วนใหญ่ไม่จำ�เป็น
ต้องใช้เวลานานเท่านี้ แต่ให้เผื่อเวลาไว้ครึ่งวันจะดีที่สุด

ฉันต้องเตรียมลูกของฉันให้พร้อมสำ�หรับการ
ตรวจวัดอย่างไรบ้าง
นักโสตสัมผัสวิทยาของคุณจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับวิธีเตรียมลูก
ของคุณให้พร้อมสำ�หรับการตรวจวัด
การเตรียมลูกของคุณให้พร้อมจะช่วยกระบวนการตรวจวัด
ให้ง่ายขึ้น ลูกของคุณต้องมาถึงที่นัดในขณะที่ตื่นอยู่และ
ง่วงพอและพร้อมที่จะหลับ
เพราะการตรวจวัด
ส่วนใหญ่จะทำ�ใน
ขณะที่ลูกของคุณ
กำ�ลังหลับเนื่องจาก
การเคลื่อนไหวตัวจะ
รบกวนการตรวจวัด
่สร้าง
ๆ จะไม
จวัดต่าง
ยกับ
การตรว วดหรืออันตรา
็บป
ความเจ คุณแต่อย่างใด
ลูกของ

คุณต้องโทรหานักโสตสัมผัสวิทยาก่อนวันนัดหากคุณไม่ได้
รับข้อมูลเกี่ยวกับการวิธีการเตรียมพร้อมหรือคุณไม่แน่ใจว่า
ต้องทำ�อะไรบ้าง

พบว่าทารกประมาณ
5 รายมีการได้ยินเป็น
ปกติ...

และพบว่าทารกประมาณ
1 รายมีการสูญเสียการ
ได้ยินแบบถาวรในหูข้าง
หนึ่งหรือทั้งสองข้าง

หากลูกของฉันมีการสูญเสียการได้ยิน
หากลูกของคุณมีการสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราว นัก
โสตสัมผัสวิทยาของคุณจะต้องการพบเด็กอีกครั้งเพื่อ
เฝ้าดูการได้ยินของเด็ก หากภาวะการสูญเสียการได้ยิน
แบบชั่วคราวนั้นไม่ดีขึ้น นักโสตสัมผัสวิทยาจะแนะนำ�
ให้ลูกของคุณไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านหู จมูก และคอ
(Ear, Nose and Throat Specialist - ENT)
หากลูกของคุณมีการสูญเสียการได้ยินแบบถาวร นัก
โสตสัมผัสวิทยาของคุณจะส่งต่อลูกของคุณไปยังหน่วย
งานบางแห่งหรือทั้งหมด ดังนี้:
•
•
•
•

ฉันจะทราบผลตรวจเมื่อใด
นักโสตสัมผัสวิทยาของคุณจะพูดคุยกับคุณเรื่องผลการ
ตรวจวัดการได้ยินในระหว่างที่เข้าพบทุกครั้ง

พบว่าทารกประมาณ 4
รายมีการสูญเสียการ
ได้ยินแบบชั่วคราว...

•

ผู้เชี่ยวชาญด้านหู จมูก และคอ
กุมารแพทย์
หน่วยงานด้านการได้ยินสำ�หรับเครื่องช่วยฟัง/การ
ติดเครื่องช่วยฟัง
หน่วยงานบริการช่วยเหลือครอบครัวที่ประสบ
ภาวะการสูญเสียการได้ยินแห่งรัฐควีนส์แลนด์
(Queensland Hearing Loss Family Support
Service – QHLFSS)
ผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความจำ�เป็น
Reviewed 2018

