តារាងចំណុចអំពីលទ្ធ ភាពស្ដាប់
និងការនិយាយដែលត្រូវពិនិត្យ
(ដ�ើម្បីជួយពិនិត្យតាមដានលទ្ធ ភាពស្ដាប់រ
បស់ទារកអ្ន ក)
ចាប់ពីក�ើតដល់៣ខែ
មិនផ្អ ើលនឹងសម្លេងនានាឬសម្លេងនិយាយដែលខ្ លួន
ធ្លាប់ស្គា ល់
ភ្ញាក់ឬលោតនៅពេលមានសម្លេងក�ើតឡ�ើងភ្លា មៗ

៣ទៅ៦ខែ

ការណាត់ជួបផ្នែកសោតវ ិទ្យារបស់ទារកខ្ញុំ
អ្ន កនៅផ្នែ កសោតវ ិទ្យានឹងចង់ធ្វ ើតេស្ត ត្រច�ៀកទារក
អ្ន កមុនដល់អាយុ១២ខែ។ គេនឹងទាក់ទងមកអ្ន កដ�ើ
ម្បីកំណត់ពេល។

ការណាត់ជួបជាមួ យអ្ន កផ្នែកសោតវ ិទ្យា
សេវាកម្មសោតវ ិទ្យា៖

លេខទូ រស័ព្ទៈ
អ្ន កសម្រាប់ទំនាក់ទំនងៈ

ម�ើលទៅហាក់ដូចជាចេះស្ដាប់

ថ្ងៃនិងម៉ោងៈ

ចាប់ផ្ដ ើមធ្វ ើសម្លេងដូ ចសម្លេងនិយាយ

៦ទៅ១២ខែ
យល់ពាក្យងាយៗដូ ចជា “ទេ” និង ”លាហ�ើយ”
ចាប់ផ្ដ ើមថាតាមសម្លេងពាក្យ
ងាកទៅរកសម្លេងដែលឮតិចៗ

១២ទៅ១៨ខែ

ដឹងដោយរប
ប

ៀបណាថា

់?
ខ្ស្
ញុំ ប
ដា ់អ្នកឮឬអត

ប�ើអ្នកទៅតាមការណាត់ជួបមិនបាន សុំឲ្យដំណឹងទៅ
អ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យាដ�ើម្បីធ្វ ើការណាត់ជួបមួ យទ�ៀត។

Your Baby’s Follow-Up
Hearing Test

ចុះប�ើយ�ើងដូ រផ្ទះ?
ប�ើអ្នកដូ រទៅនៅក្ រុងផ្សេង សុំទូរស័ព្ទទៅអ្ន កផ្នែ កសោ
តវ ិទ្យារបស់អ្នកដែលនឹងអាចជម្រាបអំពីអ្នកផ្នែ ក
សោតវ ិទ្យាដែលនៅជិតកន្លែ ងអ្ន ករស់នៅ។

ការធ្វ ើតេស្តត្រច�ៀកតាមដានរបស់ទារកអ្ន ក
បន្ទាប់ពីធ្វើល�ើកមុន
ពេលយូរទៅ លទ្ធ ភាពស្ដាប់របស់កុមារអាចដូ រ។

ពេលគេសួ រ ចង្អុលទៅមនុស្ស ផ្នែ កដងខ្ លួន ឬតុក្កតាលេង
និយាយពីរឬបីពាក្យពិតៗ ដូ ចជា ៉បាល់៉ ៉ឆ្កែ៉៉ឡាន

នឹង
អ
ើ ្ន ក
តត

ចុះប�ើយ�ើងទៅតាមការណាត់មិនបាន?

ម�ើលទៅដូ ចជាយល់ពាក្យកាន់តែច្រើនរ�ៀងរាល់សប្ដាហ៍
ធ្វ ើតាមពាក្យបង្គា ប់ដែលងាយៗ ដូ ចជា ៉អង្គុយចុះ៉

ិ ត្រជ�ៀកមានសុខភាពល្អ
កម្ម វធី

អាស័យដ្ឋានៈ

ងាកឬក្រឡេកភ្នែ កឆ្ពោះទៅសម្លេងដែលគួ រឲ្យចាប់អារម្ម ណ៍
ងាយភ្ញាក់ដឹងខ្ លួនដោយសារសម្លេង

Healthy Hearing
Program

ប�ើលេខទំនាក់ទំនងឬអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នកដូ រ
សូ មឲ្យអ្ន កនៅផ្នែ កសោតវ ិទ្យាដឹងដ�ើម្បីគេអាចជូ
នដំណឹងដល់អ្នកអំពីការណាត់ជួបនានា។

កូ នស�ៀវភៅនេះពន្យល់ថាហេតុអ្វីបានជាវាសំខាន់ដែ
លទារកត្រូវធ្វ ើតេស្ត ត្រច�ៀកម្ដ ងទ�ៀតនៅពេលបាន
អាយុ១ខួ ប ឬមុននោះ គឺពេលបាន៦សប្ដាហ៍ក្នុងករ
ណីដែលគេបញ្ជាក់ឃ�ើញមានកត្តា ហានិភ័យខ្ លះ។

ប្រសិនប�ើអ្នកពុំឮដំណឹងពីអ្នកផ្នែ កសោតវ ិទ្យានៅ
ពេលទារករបស់អ្នកបាន១ឆ្នា ំ សូ មទាក់ទងទៅអ្ន
កផ្នែ កសោតវ ិទ្យារបស់អ្នកដ�ើម្បីធ�ើ្វការណាត់ជួប។

ការធ្វ ើតេស្ត ត្រច�ៀកអាចធ្វ ើនៅពេលមានអាយុប៉ុន្មានក៏បានដែរ។ ប្រសិនប�ើអ្នកពុំមានលិខិតបញ្ជូ នឈ្មោះឲ្យទៅជួ បអ្ន ក
ផ្នែ កសោតវ ិទ្យាទេ ហ�ើយមានការបារម្ភ អំពីលទ្ធ ភាពស្ដាប់របស់ទារកអ្ន ក សូ មសួ រវេជ្ជ បណ្ឌិតរបស់ទារក ឬក៏បុគ្គលឹករបស់
គ្ លីនិកមូ លដ្ឋានដ�ើម្បីសុំសំបុត្របញ្ជូ នឈ្មោះទៅជួ បអ្ន ក ផ្នែ កសោតវ ិទ្យា។

Language: Khmer

Reviewed 2018

ត្រច�ៀកមានសុខភាពល្អ មានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតចំពោះការលូតលាស់ក្នុងវស័យនិយាយនិងភាសាចាប់តាង
ំ ពីមួយខែពីរដំបូ
ិ
ងបំផុតនៃជី វត។
លទ្ធ ផលនៃការធ្វ ើតេស្តត្រច�ៀកសាមញ្ញរបស់
ទារកខ្ញុំបាន ជាប់ហ�ើយចុះហេតុអ្វីបានជាត្រូវ
ការធ្វ ើតេស្តត្រច�ៀកម្ដ ងទ�ៀត ?
ទារករបស់អ្នកមានកត្តា ហានិភ័យមួ យឬច្រើនដែលអាចបង្កើនឧិ
កាសក�ើតមានភាពបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់នៅពេលដែលទារកនោះ
ធំឡ�ើង។ប្រសិនប�ើទារករបស់អ្នកមានកត្តា ហានិភ័យណាមួ យខាង
ក្រោមនេះ

ត�ើគេធ្វ ើអ្វីនៅពេលធ្វ ើតេស្តត្រច�ៀក?

ត�ើការធ្វ ើតេស្តត្រច�ៀកនោះ ថ្លៃប៉ុន្មាន?

អ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យានឹងធ្វ ើតេស្ត មួ យចំនួនដ�ើម្បីពិនិត្យផ្នែ កផ្សេងៗក្នុងប្
រព័ន្ធត្រច�ៀករបស់ទារកអ្ន ក។ គេនឹងពន្យល់អំពីតេស្ត និមួយៗនិងលទ្ធ
ផលនៅថ្ងៃ ណាត់ជួបនោះ។

ការធ្វ ើតេស្ត ត្រច�ៀកដែលមានផ្ដល់ជាសាធារណៈគឺឥតគិតថ្លៃទេ
ហ�ើយមានផ្ដល់ជូនដល់ទារកដែលមានសិទ្ធមេឌិឃែរ ទោះបីសម្រាល
នៅមន្ ទីរពេទ្យរដ្ឋឬឯកជនក៏ដោយ។ ប្រសិនប�ើអ្នកសម្រេចជ្រើសរ� ើ
សយកអ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យាឯកជន អ្ន កគួ រតែពិភាក្សាអំពីតម្លៃ ជា
មួ យអ្ន កនោះមុនថ្ងៃ ណាត់ជួប។

តេស្ត ទា ំងនោះនឹងបញ្ជាក់ថាត�ើលទ្ធ ភាពស្ដាប់របស់កូនអ្ន ក ធម្ម តាឬ
ក�ើតមានភាពបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់។

អ្ន កធ្វ ើតេស្ត សាមញ្ញ របស់អ្នកនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលំអិតរបស់សេវាក
ម្ម នៃអ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យាក្នុងតំបន់រស់នៅរបស់អ្នក។

គេនឹងពិនិត្យទារកនោះឡ�ើង វ ិញ៦សប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីធ្វ ើតេស្ត ត្រច�ៀក
សាមញ្ញ ហ�ើយ៖
•
•

ចុះប�ើទារកខ្ញុំមានការបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដា
ប់ ?

ជម្ ងឺទាក់ទងនិងភាពបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់
បញ្ហាទម្រង់ក្បាល/មុខ ឧ. ពិដានមាត់ប្រេះ

ប្រសិនប�ើទារកអ្ន កមានការបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់បណ្ដ ោះអាសន្ន
អ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យានឹងចង់ម�ើលទារកនោះឡ�ើង វ ិញទ�ៀត។ប្រសិន
ប�ើការបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់បណ្ដ ោះអាសន្ន នោះមិនបានប្រស�ើឡ�ើ
ងទេ អ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យានឹងធ្វ ើការស្ន ើឲ្យទារកអ្ន កទៅជួ បគ្រូពេទ្យ
ឯកទេសខាងត្រច�ៀក ច្រមុះនិងបំពង់ក។

ប្រសិនប�ើទារកអ្ន កមានកត្តា ហានិភ័យខាងក្រោមនេះមួ យឬច្រើន
គេនឹងពិនិត្យម�ើលឡ�ើង វ ិញនៅខួ បឆ្នា ំទីមួយ៖
•
•
•
•
•

ក្ រុមគ្រួសារមានប្រវត្ត បាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់ជាអចិន្ត្រៃ យ៍ គឺ
បានន័យថាមាតាបិតាឬបងប្ អូនបង្កើតមានភាពបាត់បង់
លទ្ធ ភាពស្ដាប់តាំងពីនៅកុមារ
ទទួ លរោគឆ្លងនានាក្នុងអំឡុ ងពេលមានផ្ទៃពោះ
ត្រូវការជំនួយកង្ហាល់បក់ល�ើសពី៥ថ្ងៃ បន្ទាប់ពីសម្រាលកូ ន
ហ�ើយ
មានការពិបាកដកដង្ហើមជាខ្លា ង
ំ នៅពេលក�ើត
ស្បែកឡ�ើងពណ៌ល�ឿងខ្លា ង
ំ

ប្រសិនប�ើទារកអ្ន កមានការបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់ជាអចិន្ត្រៃ យ៍ អ្ន
កផ្នែ កសោតវ ិទ្យារបស់អ្នកនឹងបញ្ជូ នឈ្មោះទារកអ្ន កទៅជួ បអ្ន កខា
ងក្រោមនេះខ្ លះឬទា ំងអស់ ៖
•
•
•
•

គ្ លីនិកខាងត្រច�ៀករបស់កុមារ
វេជ្ជ បណ្ឌិតជំនាញខាងត្រច�ៀក ច្រមុះ និងបំពង់ក
វេជ្ជ បណ្ឌិតកុមារ
Australian Hearing សម្រាប់ការបំពាក់ឧបករណ៍ជំនួយក្នុង
ការស្ដាប់
QHLFSS (សេវាកម្ម គាំទ្រគ្រួសារដែលមានការបាត់បង់ លទ្ធ ភា
ពស្ដាប់ប្រចាំរដ្ឋឃ្វីនស៍លែន)
សេវាកម្ម អ្នកឯកទេសដទៃទ�ៀតតាមត្រូវការ

ទោះបីមានទារកដែលមានកត្តា ទា ំងនេះតែមួ យចំនួនតូ ចប៉ុណ្
ណ ោះ
ដែលក�ើតមានការបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់ វាក៏នៅជាការសំខាន់
ដែលអ្ន កត្រូវឲ្យអ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យាធ្វ ើតេស្ត ទារកអ្ន កនៅពេលទារក
នោះបានធំឡ�ើងបន្តិច។

•

ត�ើអ្នកផ្នែកសោតវ ិទ្យាជាអ្វី ?

QHLFSSនឹងជួ យក្នុងការភ្ជា ប់អ្នកជាមួ យសេវាកម្ម អស់ទា ំងនេះ។

•

អ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យាជាអ្ន កជំនាញខាងការស្ដាប់ដែលមានបំណិននិ
ងឧបករណ៍ក្នុងការធ្វ ើតេស្ត ត្រច�ៀកដោយល្អិតល្អ ន់។

ទារករបស់ខ្ញុំហាក់ដូចជាតបទៅនិងសម្លេង។ ត�ើ
គេនៅតែត្រូវការធ្វ ើតេស្តត្រច�ៀកតាមដានដែរឬ
ទេ ?
ទារកភាគច្រើនដែលមានការបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់
តបទៅនិងសម្លេងខ្ លះ។ ដូ ច្នេះហ�ើយ គេពុំអាចរកឲ្យឃ�ើញភាពបាត់
បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់ដោយពុំមានឧបករណ៍វាស់ត្រឹមត្រូវនោះឡ�ើយ។

ប�ើអ្នកមានការបារម្ភ អំពីលទ្ធ ភាពស្ដាប់របស់ទារកអ្ន ក អ្ន
កអាចទាក់ទងទៅអ្ន កផ្នែកសោតវ ិទ្យារបស់អ្នកដ�ើម្បីសុំ
ការណាត់ជួបមួ យដែលឆាប់ជាង។
Language: Khmer

ទារកអ្ន កអាចត្រូវការការណាត់ជួបម្ដ ងឬពីរដងដ�ើម្
បីដឹងលទ្ធ ផល។

ការឆាប់ដឹងថាមានការបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដា
ប់ ផ្ដល់នូវឧិកាសប្រស�ើរបំផុតដល់ការលូ តលា
ស់នៃការនិយាយនិងភាសារបស់ទារកអ្ន ក។ វា
ជាការសំខាន់សម្រាប់អនាគតនៃការរ�ៀនសូ
ត្រ និងសុខភាពសង្គ មនិងអារម្ម ណ៍។
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