ចុះប�ើទារកខ្ញុំមិនមានបញ្ហាបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដា
ប់(អន់ត្រច�ៀក)?
ប�ើការធ្វ ើតេស្ត បង្ហាញថាទារកអ្ន កពុំមានបញ្ហាបាត់បង់លទ្ធ
ភាពស្ដាប់ វានៅតែសំខាន់ក្នុងការឃ្លាំម�ើលលទ្ធ ភាពស្ដាប់រប
ស់ទារក។
ទារកខ្ លះអាចមានកត្តា ហានិភ័យក�ើតបញ្ហាបាត់បង់លទ្ធ ភា
ពស្ដាប់នៅពេលពួ កគេធំឡ�ើង។ អ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យានឹងឲ្យអ្ន
កដឹងប្រសិនប�ើទារកអ្ន កស្ ថិតក្នុងស្ថា នភាពហ្នឹង ហ�ើយគេនឹ
ងចាត់ចែងឲ្យមានការធ្វ ើតេស្ត ត្រច�ៀកនៅពេលកុមារអាយុ
បានមួ យឆ្នា ំ។
ទោះបីមានទារកដែលមានកត្តា ហានិភ័យតែមួ យចំនួនតូ ច
ប៉ុណ្
ណ ោះក�ើតមានបញ្ហាបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់ ក៏វានៅតែសំ
ខាន់ដែលទារកអ្ន កត្រូវធ្វ ើតេស្ត ត្រច�ៀកបន្ថែ មដូ ចដែលគេ
ស្ន ើ។
ការរកឃ�ើញបញ្ហាបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់ពេល
នៅក្មេ ងផ្ដល់ឧិកាសល្អ បំផុតក្នុងការជួ យការលូ
តលាស់ផ្នែ កនិយាយនិងភាសារបស់ទារកអ្ន ក
ហ�ើយនិងការរ�ៀនសូ ត្រទៅអនាគត។

សេវាកម្ម គាទ្រគ
ំ ្រួ សារដែលមានការបាត់
បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់ប្រចាំរដ្ឋ ឃ្វីនស៍លែន
(QHLFSS)
សេវាកម្ម គាំទ្រគ្រួសារដែលមានការបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់ប្រ
ចាំរដ្ឋ ឃ្វីនស៍លែន(QHLFSS) ផ្ដល់ជំនួយដល់គ្រួសាររបស់ទារក
ដែលធ្វ ើរោគវ ិនិច្ឆ័យឃ�ើញថាមានការបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់
ជាអចិន្ត្រៃ យ៍។ ប�ើទារកអ្ន កត្រូវបានរកឃ�ើញថាមានការបា
ត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់ជាអចិន្ត្រៃ យ៍ អ្ន កសម្រួ លការគាំទ្រដល់គ្
រ ួសារនឹងទាក់ទងមកអ្ន ក ហ�ើយនិងធ្វ ើការជាមួ យអ្ន កក្នុងរ
យៈពេលយូរអង្វែង។
សេវាកម្ម នេះផ្ដល់ជូនដោយឥតគិតថ្លៃ ដល់គ្រប់គ្រួសារ។
ប�ើអ្នកពុំមានឮពី QHLFSS ទេ អ្ន កអាចទាក់ទងទៅគេនោះ
តាមទូ រស័ព្ទលេខ 1800 352 075។

ចូ រចាំថាការធ្វ ើតេស្តត្រច�ៀកកុមារអាចធ្វ ើ
នៅអាយុប៉ុណ្
ណា ក៏បាន។ ប្រសិនប�ើអ្នកមាន
ការបារម្ភ អំពីលទ្ធ ភាពស្ដាប់របស់ទារកអ្ន ក
ចូ រទាក់ទងគ្រូពេទ្យអ្ន កដ�ើម្បីឲ្យគ្រូពេទ្យប
ញ្ជូនឈ្មោះទៅជួបអ្ន កផ្នែកសោតវ ិទ្យាដ�ើម្បី
ធ្វ ើតេស្តត្រច�ៀក។

ការណាត់ជួបអ្ន កផ្នែកសោតវ ិទ្យា

Your Baby’s
Audiology
Hearing Test

ថ្ងៃ និងម៉ោងៈ
សេវាកម្ម សោតវ ិទ្យាៈ

អាស័យដ្ឋានៈ

ការដែលសោតវ ិទ្យាធ្វ ើតេស្តត្រច�ៀករបស់ទា
រកអ្ន ក

លេខទូ រស័ព្ទៈ

ប្រសិនប�ើអ្នកពុំបានទទួ លការណាត់ជួបជាមួ យអ្ន កផ្នែ ក
សោតវ ិទ្យាក្នុងរយៈពេលមួ យសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីបានធ្វ ើតេ
ស្ត សាមញ្ញ (screen ) ល�ើកទី២ទេ សូ មទាក់ទងទៅសេវាក
ម្ម សោតវ ិទ្យាដែលអ្ន កនឹងត្រូវទៅជួ ប ឬមួ យក៏ QHLFSS
តាមទូ រស័ព្ទលេខ 1800 352 075។
ដឹងដោយរបបៀប
ណាថាខ
អ
ើ ្ន ក
ត?់
្ ស្
ញុំ ប
តត
ដា ់អ្នកឮឬអ

ចុះប�ើយ�ើងខ្ញុំទៅតាមការណាត់មិនបាន?
ប្រសិនប�ើអ្នកទៅតាមការណាត់មិនបាន សុំឲ្យដំណឹង
ទៅអ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យាយ៉ាងឆាប់បំផុតដែលអាចធ្វ ើ
បានមុនថ្ងៃ ត្វរូ ជួ បដ�ើម្បីលុបចេញហ�ើយធ្វ ើការណាត់
មួ យទ�ៀត។
ការធ្វ ើតេស្ត ល�ើទារក គឺល្អបំផុតនៅពេលទារកនៅក្មេ
ង(ដោយសារទារកគេងបានល្អ ជាង)។ គួ រជ�ៀសវាងការ
ពន្យាការណាត់ជួបប�ើអាចជ�ៀសបាន។

ត�ើការណាត់ជួបអស់ថ្លៃប៉ុន្មាន?
អ្ន កធ្វ ើតេស្ត សាមញ្ញ នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នកផ្
នែកសោតវ ិទ្យាដែលមាននៅក្នុងតំបន់អ្នក។
សេវាកម្ម សោតវ ិទ្យាសាធារណៈធ្វ ើតេស្ត ដោយ
ឥតគិតថ្លៃ សម្រាប់ទារកមានសិទ្ធមេឌិឃែរ។
នេះគឺសម្រាប់ទារកទា ំងអស់ ទោះបីគេក�ើតនៅក្នុង
ពេទ្យរដ្ឋ ឬឯកជនក៏ដោយ។

ទារកអ្ន កត្រូវបានបញ្ជូនឈ្មោះឲ្យទៅជួបអ្ន កផ្
នែកសោតវ ិទ្យា ដ�ើម្បីធ្វ ើតេស្តថែមទ�ៀត។
កូ នស�ៀវភៅនេះពន្យល់ហេតុអ្វីបាន
ជាទារកអ្ន កត្រូវបានបញ្ជូនឈ្មោះទៅ
ហ�ើយនិងមានការពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្លះ។

ប្រសិនប�ើអ្នកជ្រើសរ� ើសយកអ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យាឯក
ជន អ្ន កត្រូវដឹងថាតេស្ត មានការគិតថ្លៃ ហ�ើយអ្ន កត្រូវ
ទាក់ទងដ�ើម្បីពិភាក្សាអំពីតម្លៃ។

Language: Khmer
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ហេតុអ្វីបានជាទារកខ្ញុំត្រូវបានបញ្ជូនឈ្មោះ
ទៅជួបអ្ន កផ្នែកសោតវ ិទ្យា?
ទារកអ្ន កទទួ លបានលទ្ធ ផល ‘បញ្ជូ នឈ្មោះ’អំពីកា
រធ្វ ើតេស្ត សាមញ្ញ ២ដង។ នេះមានន័យថាការធ្វ ើ
តេស្ត សាមញ្ញ ពុំអាចបដិសេធទា ំងស្រុងថាគ្មា នកា
របាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់ទេ ហ�ើយទារកអ្ន កត្រូវកា
រធ្វ ើតេស្ត ថែមទ�ៀតពីសំណាក់អ្នកផ្នែ កសោតវ ិទ្យា។
ការដែលទារកអ្ន កទទួ លបានលទ្ធ ផល ‘បញ្ជូ នឈ្មោះ’អំ
ពីការធ្វ ើតេស្ត សាមញ្ញ នោះអាចមានមូ លហេតុមួយចំ
នួ ន។ ទារកអ្ន កអាចមាន ៖
• ការបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់ជាអចិន្ត្រៃ យ៍
• ការបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់ជាបណ្ដោះអាសន្ន ដោ
យសារមានទឹកឬក៏ការស្ ទះបណ្ដោះអាសន្ន ក្នុងត្រ
ច�ៀកបន្ទាប់ពីក�ើត ដែលធ្វ ើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការស្ដា
ប់នៅពេលធ្វ ើតេស្ត សាមញ្ញ ។
• នៅមិនស្ង ៀមក្នុងពេលគេធ្វ ើតេស្ត សាមញ្ញ ទា ំង២
ដង។
• មានសម្លេងរំខានក្នុងបរ ិស្ថា នក្នុងពេលគេធ្វ ើតេ
ស្ត សាមញ្ញ

ត�ើអ្វីទៅជាអ្ន កផ្នែកសោតវ ិទ្យា?
អ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យាជាអ្ន កឯកទេសដែលមានបំណិ
ននិងឧបករណ៍ក្នុងការធ្វ ើតេស្ត ត្រច�ៀកយ៉ាងលំអិត
(ការធ្វ ើតេស្ត ត្រច�ៀករកម�ើលជម្ងឺ)

ត�ើអ្វីទៅជាការធ្វ ើតេស្តត្រច�ៀករកម�ើលជម្ងឺ?
ការធ្វ ើតេស្ត ត្រច�ៀករកម�ើលជម្ងឺគឺរកម�ើលថាត�ើទារក
មានលទ្ធ ភាពស្ដាប់ធម្ម តាឬមានបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដា
ប់។ ប�ើទារកមានបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់ ការធ្វ ើតេស្ត រ
កម�ើលជម្ងឺនឹងបង្ហាញ៖
• ថាត�ើវាបណ្ដោះអាសន្ន ឬអចិន្ត្រៃ យ៍
• កំ រ ិតនៃការបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់(ពីតិចតួចរហូ
តដល់ទា ំងស្រុង)
• ប�ើការបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់មាននៅត្រច�ៀកមួ
យឬទា ំង២
គេច្រើនតែត្រូវការការណាត់ជួបល�ើសពីមួយដងដ�ើម្
បីទទួ លបានព័ត៌មានគ្រប់អំពីលទ្ធ ភាពស្ដាប់របស់ទារ
កអ្ន ក។

ត�ើគេធ្វ ើអ្វីខ្លះក្នុងពេលធ្វ ើតេស្តទាំងនោះ?
អ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យានឹងធ្វ ើតេស្ត មួ យចំនួនខុសៗគ្នា ។
តេស្ត និមួយៗពិនិត្យផ្នែ កនិមួយៗនៃប្រព័ន្ធត្រច�ៀករប
ស់ទារកអ្ន ក។ អ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យានឹងពន្យល់អំពីតេស្ត
និមួយៗក្នុងពេលណាត់ជួបនោះ។

ត�ើទារកខ្ញុំនឹងត្រូវការធ្វ ើតេស្តនៅពេលណា?
ទារកដែលបានទទួ លលទ្ធ ផល ‘បញ្ជូ នឈ្មោះ’
សម្រាប់ត្រច�ៀកទា ំង២ គួ រធ្វ ើតេស្ត ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ
២សប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីការធ្វ ើតេស្ត សាមញ្ញ ល�ើកទី២។
ទារកដែលបានទទួ លលទ្ធ ផល ‘បញ្ជូ នឈ្មោះ’
សម្រាប់ត្រច�ៀក១ គួ រធ្វ ើតេស្ត ក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ៦ស
ប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីការធ្វ ើតេស្ត សាមញ្ញ ល�ើកទី២។

ត�ើការធ្វ ើតេស្តត្រច�ៀករកម�ើលជម្ងឺរបស់ទារ
កខ្ញុំ អាចមានលទ្ធ ផលយ៉ាងណាខ្លះ?

ត�ើការធ្វ ើតេស្តស៊ីពេលប៉ុន្មាន?

ក្នុងចំណោមទារក១០នាក់ដែលអ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យាបា
នធ្វ ើតេស្ត …

វាខុសគ្នា ពីទារកមួ យទៅទារកមួ យ ប៉ុន្តែ ការណាត់ជួបនិមួ
យៗអាចស៊ីពេលរហូ តដល់៣ម៉ោ ង។ ទារកភាគច្រើនមិនត្
រ ូវការពេលប៉ុណ្ណឹងទេ ប៉ុន្តែ ជាការប្រស�ើរគួ រអនុញ្ញាតិពេល
កន្ លះថ្ងៃ ក្រែងលោ។

ត�ើខ្ញុំត្រូវរ�ៀបចំទារកខ្ញុំយ៉ាងណាខ្លះសម្រាប់
ការធ្វ ើតេស្តទាំងនោះ?
អ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យារបស់អ្នកនឹងទូ រស័ព្ទឬបញ្ជូ នព័ត៌មាន
អំពីការត្រូវរ�ៀបចំទារកអ្ន កយ៉ាងណាខ្ លះសម្រាប់ការធ្វ ើតេ
ស្ត ។ ការរ�ៀបចំទារកអ្ន កនឹងជួ យដល់ការធ្វ ើតេស្ត ។ ទារក
អ្ន កត្រូវទៅដល់កន្លែ ងធ្វ ើតេស្ត នោះក្នុងភាពនៅរលឹកប៉ុន្
តែអស់កម្លាំងនិងរ ួចរាល់សម្រាប់គេង។ វាដូ ច្នេះដោយសារ
តេស្ត ភាគច្រើនគេធ្វ ើ
នៅពេលទារកគេងល
ក់ ព្រោះចលនាធ្វ ើឲ្យរំ
ខានដល់ការវាស់។

នធ្វើ
ស្តពុំមា
ការធ្វើតេ ឺឬគ្រោះថ្នា
ឈ
ឲ្យទារក ។
យ
ើ
�
្វីឡ
ក់អ

វាជាការសំខាន់ក្នុងការទូ រស័ព្ទទៅអ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យាមុនថ្
ងៃណាត់ជួបប�ើសិនអ្ន កពុំបានទទួ លព័ត៌មានអំពីការរ�ៀប
ចំ ឬក៏ប�ើអ្នកមិនច្បាស់ថាត្រូវធ្វ ើម៉េច។

ត�ើខ្ញុំនឹងដឹងលទ្ធ ផលនៅពេលណា?
អ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យានឹងពិភាក្សាអំពីលទ្ធ ផលនៃការធ្វ ើតេ
ស្ត ជាមួ យអ្ន កក្នុងពេលណាត់ជួបនោះ។

ប្រមាណ៥ត្រូវបានរក
ឃ�ើញថាមានលទ្ធ ភាព
ស្ដាប់ធម្ម តា …

ប្រមាណ១ត្រូវបានរក
ឃ�ើញថាមានបាត់បង់
លទ្ធ ភាពស្ដាប់ជាអចិន្
ត្រៃយ៍ក្នុងត្រច�ៀក១ឬ
ទា ំង២

ចុះប�ើទារកខ្ញុំមានការបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដា
ប់?
ប្រសិនប�ើទារកអ្ន កមានការបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់ប
ណ្ដោះអាសន្ន អ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យារបស់អ្នកនឹងចង់ម�ើ
លទារកនោះម្ដ ងទ�ៀតដ�ើម្បីតាមដានលទ្ធ ភាពស្ដាប់រ
បស់ទារក។ ប្រសិនប�ើការបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់នោះ
មិនបានគ្រាន់ប�ើឡ�ើងទេ អ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យានឹងស្ន ើ
ឲ្យទារកនោះជួ បវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញខាងត្រច�ៀក ច្រមុះ
និងបំពង់ក។
ប្រសិនប�ើទារកអ្ន កមានការបាត់បង់លទ្ធ ភាពស្ដាប់
ជាអចិន្ត្រៃ យ៍ អ្ន កផ្នែ កសោតវ ិទ្យារបស់អ្នកនឹងបញ្ជូ ន
ឈ្មោះទារកអ្ន កទៅជួ បអ្ន កខាងក្រោមនេះខ្ លះឬទា ំង
អស់៖
•
•
•
•
•
•

Language: Khmer

ប្រមាណ៤ត្រូវបានរក
ឃ�ើញថាមានបាត់បង់
លទ្ធ ភាពស្ដាប់បណ្ដោះ
អាសន្ន ...

គ្លីនិកខាងត្រច�ៀករបស់កុមារ
វេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញខាងត្រច�ៀក ច្រមុះ
និងបំពង់ក
វេជ្ជបណ្ឌិតកុមារ
Australian Hearing សម្រាប់ការបំពាក់ឧបករណ៍
ជំនួយក្នុងការស្ដាប់
QHLFSS (សេវាកម្ម គាំទ្រគ្រួសារដែលមានការបាត់
បង់ លទ្ធ ភាពស្ដាប់ប្រចាំរដ្ឋ ឃ្វីនស៍លែន)
សេវាកម្ម អ្នកឯកទេសដទៃទ�ៀតតាមត្រូវការ
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