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អាស័យដ្ឋា នៈ

ការណាត់ជួបអ្នកផ ្្នកសោតវទិ្យា

សសវាកម្មសោតវទិ្យៈ

សេខទូរស័ព្ៈ

ថ ង្ៃ និងស ោ៉ ងៈ

ប្រសិនស្រើអ្នកសៅតាមការណាត់មិនបាន សុំឲ្យដំណឹង
សៅអ្នកផ ្្នកសោតវទិ្យយ៉ា ងឆា្រ់្រំ្ុតផដេអាចស វ្ ើ
បានមុនថ ង្ៃបតរូវជួ្រសដើម្បីេុ្រសចញស�ើយស វ្ ើការណាត់
មួយសទៀត។

ការស វ្ ើសតស្ត សេើទារក គឺេ្អ ្រំ្ុតសៅសពេទារកសៅសក្ម
ង(សដ្យោរទារកសគងបានេ្អ ជាង)។ គួរសជៀសវាងការ
ពន្យការណាត់ជួ្រស្រើអាចសជៀសបាន។

ស្រើការស វ្ ើសតស្ត ្រង្ហា ញថាទារកអ្នកពុំមាន្រញ្ហា បាត់្រង់េទ្ធ
ភាពោដា ្រ់ វាសៅផតសំខាន់ក្នុងការឃ្លា ំសមើេេទ្ធភាពោដា ្រ់រ្រ
ស់ទារក។

ទារកខលាលះអាចមានកតា្ត ហានិភ័យសកើត្រញ្ហា បាត់្រង់េទ្ធភា
ពោដា ្រ់សៅសពេពួកសគ្ំស�ើង។ អ្នកផ ្្នកសោតវទិ្យនឹងឲ្យអ្ន
កដឹងប្រសិនស្រើទារកអ្នកសិ្តក្នុងោ្នភាព�្ន ឹង ស�ើយសគនឹ
ងចាត់ផចងឲ្យមានការស វ្ ើសតស្ត បតសចៀកសៅសពេកុមារអាយុ
បានមួយឆា្ន ំ។

សទាលះ្របីមានទារកផដេមានកតា្ត ហានិភ័យផតមួយចំនួនតូច
្រ៉ាុសណាណ លះសកើតមាន្រញ្ហា បាត់្រង់េទ្ធភាពោដា ្រ់ ក៏វាសៅផតសំ
ខាន់ផដេទារកអ្នកបតរូវស វ្ ើសតស្ត បតសចៀក្រផន្មដូចផដេសគ
សស្ន ើ។

សសវាកម្មគាំបទបគរួោរផដេមានការបាត់្រង់េទ្ធភាពោដា ្រ់ប្រ
ចាំរដឋាឃវ បីនស៍ផេន(QHLFSS) ដ្ាេ់ជំនួយដេ់បគរួោររ្រស់ទារក
ផដេស វ្ ើសោគវនិិច្័យសឃើញថាមានការបាត់្រង់េទ្ធភាពោដា ្រ់
ជាអចិថ្តន្តយ៍។ ស្រើទារកអ្នកបតរូវបានរកសឃើញថាមានការបា
ត់្រង់េទ្ធភាពោដា ្រ់ជាអចិថ្តន្តយ៍ អ្នកសបមរួេការគាំបទដេ់គ្
រោួរនឹងទាក់ទងមកអ្នក ស�ើយនិងស វ្ ើការជាមួយអ្នកក្នុងរ
យៈសពេយូរអផងវង។

សសវាកម្មសនលះ ដ្ាេ់ជូនសដ្យឥតគិតថ ល្ាដេ់បគ្រ់បគរួោរ។ 
ស្រើអ្នកពុំមានឮពបី QHLFSS សទ អ្នកអាចទាក់ទងសៅសគសោលះ
តាមទូរស័ព្សេខ  1800 352 075។

ប្រសិនស្រើអ្នកពុំបានទទួេការណាត់ជួ្រជាមួយអ្នកផ ្្នក
សោតវទិ្យក្នុងរយៈសពេមួយសបាដា �៍្រោ្្រ់ពបីបានស វ្ ើសត
ស្ត ោមញ្ញ (screen ) សេើកទបី២សទ សូមទាក់ទងសៅសសវាក
ម្មសោតវទិ្យផដេអ្នកនឹងបតរូវសៅជួ្រ ឬមួយក៏ QHLFSS 

តាមទូរស័ព្សេខ 1800 352 075។

ការរកសឃើញ្រញ្ហា បាត់្រង់េទ្ធភាពោដា ្រ់សពេ
សៅសក្មង ដ្ាេ់ឧិកាសេ្អ ្រំ្ុតក្នុងការជួយការេូ
តលាស់ផ ្្នកនិយយនិងភាោរ្រស់ទារកអ្នក 

ស�ើយនិងការសរៀនសូបតសៅអោគត។

ចូរចាថំាការស វ្ ើសតស្ត តតសចៀកកុ៉រអាចស វ្ ើ
សៅអាយុបោុណាណា ក៏បាន។ តបសិនសបើអ្នក៉ន
ការបារម្ភអំពីលទ្្ធភាពោដា ប់របស់ទារកអ្នក 
ចូរទាក់ទ្ងត្រូសពទ្្យអ្នកស�ើម្ីឲ្យត្រូសពទ្្យប
ញ្រូ នស ម្ ោះសៅជួបអ្នកផ ្្នកសោតវទិ្យាស�ើម្ី
ស វ្ ើសតស្ត តតសចៀក។

អ្នកស វ្ ើសតស្ត ោមញ្ញ នឹង ដ្ាេ់ព័ត៌មានេំអិតរ្រស់អ្នក្្
ផនកសោតវទិ្យផដេមានសៅក្នុងតំ្រន់អ្នក។

សសវាកម្មសោតវទិ្យោធារណៈស វ្ ើសតស្ត សដ្យ
ឥតគិតថ ល្ាសបមា្រ់ទារកមានសិទ្ធសមឌិផឃរ។ 
សនលះគឺសបមា្រ់ទារកទាងំអស់ សទាលះ្របីសគសកើតសៅក្នុង
សពទ្យរដឋាឬឯកជនក៏សដ្យ។

ប្រសិនស្រើអ្នកសបជើសសរ ើសយកអ្នកផ ្្នកសោតវទិ្យឯក
ជន អ្នកបតរូវដឹងថាសតស្ត មានការគិតថ ល្ា ស�ើយអ្នកបតរូវ
ទាក់ទងសដើម្បីពិភាកសាអំពបីតថមលា។

សតើការណាត់ជួបអស់ថ ល្ៃបោុន្ម ន?

ចុោះសបើសយើងខ្ញ ំសៅតាមការណាត់មិនបាន?
សសវាកមមគាតំទ្ត រ្ួោរផ�ល៉នការបាត់
បង់លទ្្ធភាពោដា ប់តបចារំ�្ឋឃវ ីនស៍ផលន 
(QHLFSS)

ចុោះសបើទារកខ្ញ ំមិន៉នបញ្ហា បាត់បង់លទ្្ធភាពោដា
ប់(អន់តតសចៀក)?

សត
ើអ្នកដឹងសដ្យរស្រៀ្រណាថាខ្នុោំដា្រ់អ្នកឮឬអត?់

Your Baby’s
Audiology

Hearing Test
ការផ�លសោតវទិ្យាស វ្ ើសតស្ត តតសចៀករបស់ទា

រកអ្នក

ទារកអ្នកតតរូវបានបញ្រូ នស ម្ ោះឲ្យសៅជួបអ្នក្្
ផនកសោតវទិ្យា ស�ើម្ីស វ្ ើសតស្ត ផ្មសទ្ៀត។

កូនសសៀវសៅសនោះពន្យល់សេតុអវ ីបាន
ជាទារកអ្នកតតរូវបានបញ្រូ នស ម្ ោះសៅ 
សេើយនិង៉នការពាក់ព័ន្ធអវ ីខលៃោះ។

Language: Khmer
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ទារកអ្នកទទួេបានេទ្ធ្េ ‘្រញ្រូ នស ្្ម លះ’អំពបីកា
រស វ្ ើសតស្ត ោមញ្ញ ២ដង។ សនលះមានន័យថាការស វ្ ើ
សតស្ត ោមញ្ញ ពុំអាច្រដិសស្ទាងំបស នុងថាគា្ម នកា
របាត់្រង់េទ្ធភាពោដា ្រ់សទ ស�ើយទារកអ្នកបតរូវកា
រស វ្ ើសតស្ត ផ្មសទៀតពបីសំណាក់អ្នកផ ្្នកសោតវទិ្យ។ 
ការផដេទារកអ្នកទទួេបានេទ្ធ្េ ‘្រញ្រូ នស ្្ម លះ’អំ
ពបីការស វ្ ើសតស្ត ោមញ្ញ សោលះអាចមានមូេស�តុមួយចំ
នួន។ ទារកអ្នកអាចមាន ៖
• ការបាត់្រង់េទ្ធភាពោដា ្រ់ជាអចិថ្តន្តយ៍
• ការបាត់្រង់េទ្ធភាពោដា ្រ់ជា្រសណាដា លះអាសន្នសដ្

យោរមានទឹកឬក៏ការស្លះ្រសណាដា លះអាសន្នក្នុងបត
សចៀក្រោ្្រ់ពបីសកើត ផដេស វ្ ើឲ្យ្រ៉ាលះពាេ់ដេ់ការោដា
្រ់សៅសពេស វ្ ើសតស្ត ោមញ្ញ ។

• សៅមិនសសងៃ ៀមក្នុងសពេសគស វ្ ើសតស្ត ោមញ្ញ ទាងំ២
ដង។

• មានសសមលាងរំខានក្នុង្ររោ្ិនក្នុងសពេសគស វ្ ើសត
ស្ត ោមញ្ញ

អ្នកផ ្្នកសោតវទិ្យនឹងស វ្ ើសតស្ត មួយចំនួនខុសៗគា្ន ។ 
សតស្ត និមួយៗពិនិត្យផ ្្នកនិមួយៗថនប្រព័ន្ធ បតសចៀករ្រ
ស់ទារកអ្នក។ អ្នកផ ្្នកសោតវទិ្យនឹងពន្យេ់អំពបីសតស្ត
និមួយៗក្នុងសពេណាត់ជួ្រសោលះ។

អ្នកផ ្្នកសោតវទិ្យជាអ្នកឯកសទសផដេមាន្រំណិ
ននិងឧ្រករណ៍ក្នុងការស វ្ ើសតស្ត បតសចៀកយ៉ា ងេំអិត 
(ការស វ្ ើសតស្ត បតសចៀករកសមើេជមងៃ ឺ)

ការស វ្ ើសតស្ត បតសចៀករកសមើេជមងៃ ឺគឺរកសមើេថាសតើទារក
មានេទ្ធភាពោដា ្រ់្ម្មតាឬមានបាត់្រង់េទ្ធភាពោដា
្រ់។ ស្រើទារកមានបាត់្រង់េទ្ធភាពោដា ្រ់ ការស វ្ ើសតស្ត រ
កសមើេជមងៃ ឺនឹង្រង្ហា ញ៖
• ថាសតើវា្រសណាដា លះអាសន្នឬអចិថ្តន្តយ៍
• កំរតិថនការបាត់្រង់េទ្ធភាពោដា ្រ់(ពបីតិចតួចរ�ូ

តដេ់ទាងំបស នុង)
• ស្រើការបាត់្រង់េទ្ធភាពោដា ្រ់មានសៅបតសចៀកមួ

យឬទាងំ២
សគសបចើនផតបតរូវការការណាត់ជួ្រសេើសពបីមួយដងសដើម្
្របីទទួេបានព័ត៌មានបគ្រ់អំពបីេទ្ធភាពោដា ្រ់រ្រស់ទារ
កអ្នក។

ទារកផដេបានទទួេេទ្ធ្េ ‘្រញ្រូ នស ្្ម លះ’ 
សបមា្រ់បតសចៀកទាងំ២ គួរស វ្ ើសតស្ត ក្នុងរយៈសពេយ៉ា ងយូរ
២សបាដា �៍្រោ្្រ់ពបីការស វ្ ើសតស្ត ោមញ្ញ សេើកទបី២។
ទារកផដេបានទទួេេទ្ធ្េ ‘្រញ្រូ នស ្្ម លះ’ 
សបមា្រ់បតសចៀក១ គួរស វ្ ើសតស្ត ក្នុងរយៈសពេយ៉ា ងយូរ៦ស
បាដា �៍្រោ្្រ់ពបីការស វ្ ើសតស្ត ោមញ្ញ សេើកទបី២។

វាខុសគា្ន ពបីទារកមួយសៅទារកមួយ ្រ៉ាុផន្តការណាត់ជួ្រនិមួ
យៗអាចសុបីសពេរ�ូតដេ់៣សមា៉ា ង។ ទារកភាគសបចើនមិនត្
រវូការសពេ្រ៉ាុណណ ឹងសទ ្រ៉ាុផន្តជាការប្រសសើរគួរអនុញ្្ញ តិសពេ
កនលាលះថ ង្ៃផបកងសលា។

អ្នកផ ្្នកសោតវទិ្យរ្រស់អ្នកនឹងទូរស័ព្ឬ្រញ្រូ នព័ត៌មាន
អំពបីការបតរូវសរៀ្រចំទារកអ្នកយ៉ា ងណាខលាលះសបមា្រ់ការស វ្ ើសត
ស្ត ។ ការសរៀ្រចំទារកអ្នកនឹងជួយដេ់ការស វ្ ើសតស្ត ។ ទារក
អ្នកបតរូវសៅដេ់កផនលាងស វ្ ើសតស្ត សោលះក្នុងភាពសៅរេឹក្រ៉ាុន្
ផតអស់កមាលា ំងនិងរចួោេ់សបមា្រ់សគង។ វាដូសច្នលះសដ្យោរ
សតស្ត ភាគសបចើនសគស វ្ ើ
សៅសពេទារកសគងេ
ក់ សបពាលះចេោស វ្ ើឲ្យរំ
ខានដេ់ការវាស់។

វាជាការសំខាន់ក្នុងការទូរស័ព្សៅអ្នកផ ្្នកសោតវទិ្យមុន្្
ថងណាត់ជួ្រស្រើសិនអ្នកពុំបានទទួេព័ត៌មានអំពបីការសរៀ្រ
ចំ ឬក៏ស្រើអ្នកមិនចបាស់ថាបតរូវស វ្ ើសម៉ាច។

អ្នកផ ្្នកសោតវទិ្យនឹងពិភាកសាអំពបីេទ្ធ្េថនការស វ្ ើសត
ស្ត ជាមួយអ្នកក្នុងសពេណាត់ជួ្រសោលះ។

ប្រសិនស្រើទារកអ្នកមានការបាត់្រង់េទ្ធភាពោដា ្រ់្រ
សណាដា លះអាសន្ន  អ្នកផ ្្នកសោតវទិ្យរ្រស់អ្នកនឹងចង់សមើ
េទារកសោលះមដាងសទៀតសដើម្បីតាមដ្នេទ្ធភាពោដា ្រ់រ
្រស់ទារក។ ប្រសិនស្រើការបាត់្រង់េទ្ធភាពោដា ្រ់សោលះ
មិនបានបគាន់ស្រើស�ើងសទ អ្នកផ ្្នកសោតវទិ្យនឹងសស្ន ើ
ឲ្យទារកសោលះជួ្រសវជ្្រណ្ិតជំោញខាងបតសចៀក បចមុលះ 
និង្រំពង់ក។

ប្រសិនស្រើទារកអ្នកមានការបាត់្រង់េទ្ធភាពោដា ្រ់
ជាអចិថ្តន្តយ៍ អ្នកផ ្្នកសោតវទិ្យរ្រស់អ្នកនឹង្រញ្រូ ន
ស ្្ម លះទារកអ្នកសៅជួ្រអ្នកខាងសបកាមសនលះខលា លះឬទាងំ
អស់៖

• គលា បីនិកខាងបតសចៀករ្រស់កុមារ
• សវជ្្រណ្ិតជំោញខាងបតសចៀក បចមុលះ 

និង្រំពង់ក
• សវជ្្រណ្ិតកុមារ
• Australian Hearing សបមា្រ់ការ្រំពាក់ឧ្រករណ៍

ជំនួយក្នុងការោដា ្រ់
• QHLFSS (សសវាកម្មគាំបទបគរួោរផដេមានការបាត់

្រង់ េទ្ធភាពោដា ្រ់ប្រចាំរដឋាឃវ បីនស៍ផេន)
• សសវាកម្មអ្នកឯកសទសដថទសទៀតតាមបតរូវការ

ការស វ្ ើសតស្ត ពុំ៉នស វ្ ើ

ឲ្យទារកឈឺឬសតគាោះថា្ន

ក់អវ ីស�ើយ។

Language: Khmer

សេតុអវ ីបានជាទារកខ្ញ ំតតរូវបានបញ្រូ នស ម្ ោះ
សៅជួបអ្នកផ ្្នកសោតវទិ្យា?

សតើទារកខ្ញ ំនឹងតតរូវការស វ្ ើសតស្ត សៅសពលណា?

សតើការស វ្ ើសតស្ត សុីសពលបោុន្ម ន?

សតើខ្ញ ំតតរូវសរៀបចំទារកខ្ញ ំយោ ងណាខលៃោះសត៉ប់
ការស វ្ ើសតស្ត ទាងំសន្ោះ? 

សតើខ្ញ ំនឹង�ឹងលទ្្ធ្លសៅសពលណា?

សតើការស វ្ ើសតស្ត តតសចៀករកសមើលជមងៃ ឺរបស់ទារ
កខ្ញ ំ អាច៉នលទ្្ធ្លយោ ងណាខលៃោះ?

ចុោះសបើទារកខ្ញ ំ៉នការបាត់បង់លទ្្ធភាពោដា
ប់?

សតើអវ ីសៅជាអ្នកផ ្្នកសោតវទិ្យា?

សតើអវ ីសៅជាការស វ្ ើសតស្ត តតសចៀករកសមើលជមងៃ ឺ?

សតើស្ស វ្ ើអវ ីខលៃោះក្ញងសពលស វ្ ើសតស្ត ទាងំសន្ោះ?

ក្នុងចំសណាមទារក១០ោក់ផដេអ្នកផ ្្នកសោតវទិ្យបា
នស វ្ ើសតស្ត  …

ប្រមាណ៥បតរូវបានរក
សឃើញថាមានេទ្ធភាព

ោដា ្រ់្ម្មតា …

ប្រមាណ៤បតរូវបានរក
សឃើញថាមានបាត់្រង់
េទ្ធភាពោដា ្រ់្រសណាដា លះ

អាសន្ន  ...

ប្រមាណ១បតរូវបានរក
សឃើញថាមានបាត់្រង់
េទ្ធភាពោដា ្រ់ជាអចិន្
ថបតយ៍ក្នុងបតសចៀក១ឬ

ទាងំ២


