กระตุกหรือผุดลุกเมื่อมีเสยงดังอยางทันทีทันใด

c

หันศรษะหรือมองตามที่มาของเสยงที่นาสนใจ
แสดงถึงการตั้งใจฟง
ตื่นงายตอเสยง
เริ่มที่จะออกเสยงคลายคำพูด

เขาใจคำพูดงายๆ เชน “ไม” และ “บาย-บาย”
เริ่มเลียนพูด
หันศรีษะไปยังที่มาของเสยงที่แผวเบา

แสดงใหเห็นวาเขาใจคำพูดตางๆ ไดมากขึ้นในแตละสปดาห
เมื่อถูกถาม สามารถชี้ไปยังผูคน บางสวนของรางกาย
หรือของเลน
ปฏิบัติตามคำสงดวยคำพูดงายๆ เชน “นั่งลง”
พูดเปนคำไดชัดเจนสองสามคำ เชน บอล หมา รถ เปนตน

หากทานรูสกกังวลเกี่ยวกับการไดยินของลูกนอยของทาน
กรุณาติดตอแพทยที่ดูแลหรือบุคลากรในคลินิกใกลบาน
ของทาน

c

c

c

c

12 – 18 เดือน

c

c

c

6 – 12 เดือน

c

c

c

c

3 – 6 เดือน

เลิกงอแงเมื่อไดยินเสยงหรือเสยงพูดที่เคยชิน

c

ตั้งแตแรกคลอดจนถึง 3 เดือน

.............................................................................

ท ร า บ ไห

ม ว  า ห น ูไ ด ย
ินเ
ส

ย
ง
ข
อ
ง
พวกทา นหรอื เปลา ?
ม ีใ ค ร


จะ

รายการตรวจสอบความสามารถในการรับ
ฟงและการพูด สำหรับ ........

โครงการการไดยินอยางมีสุขภาพของ
สาธารณสุขรัฐควีนสแลนด (Queensland Health
Healthy Hearing Program) มีความประสงคทจ่ี ะทราบ
เกี่ยวกับทารกที่สูญเสยการไดยินอยางถาวรเมื่อ
แรกคลอด เปนบริการฟรีและจัดใหแกทารกทุกคนที่
คลอดในรัฐควีนสแลนด

www.health.qld.gov.au/healthyhearing

การตรวจคัดกรองการไดยนิ เปนบริการฟรีใหแกลกู นอยของทาน

การตรวจคัดกรองการไดยนิ ใหแกทารกของทาน
การไดยินอยางมีสุขภาพมีความสำคัญตอการพัฒนาดานการพูดและ
การใชภาษาในชีวิตของชวงเดือนแรกๆ ของลูกนอยของทานอยางมาก
ซึ่งพบวาทารกประมาณ 1 หรือ 2 คนจากจำนวน 1,000 คนที่จะสูญ
เสียการไดยินอยางมีนัยสำคัญ
หากไมทราบวาเกิดการสูญเสยการไดยินเกิดขึ้นในระยะแรกแลวอาจ
สงผลตอการพัฒนาดานการพูดและการใชภาษาของลูกนอยของ
ทานตลอดถึงดานการเรียนรูในโรงเรียนในอนาคตดวย

สวนหนึ่งของการตรวจสุขภาพ
ของทารก

โครงการการไดยินอยางมีสุขภาพมีความประสงค
ที่จะทราบเกี่ยวกับทารกที่สูญเสยการไดยิน
อยางถาวรเมื่อแรกคลอด เปนบริการฟรีและจัด
ใหแกทารกทุกคนที่คลอดในรัฐควีนสแลนด
ลูกนอยของทานจะไดรับตรวจสุขภาพหลาย
อยางภายหลังจากที่คลอดแลว การตรวจอยาง
หนึ่งก็คือการตรวจคัดกรองดานการสูญเสยการ
ไดยิน ซึ่งหากเปนไปไดจะตองกระทำทันทีหลัง
จากการคลอด หากลูกนอยของทานมิไดรับการ
ตรวจคัดกรองนี้กอนออกจากโรงพยาบาล ทาน
ก็ยังสามารถนำลูกนอยของทานกลับมารับการ
ตรวจคัดกรองแบบผูปวยนอกทันทีหลังจากที่
ไดกลับบานไปแลว

การตรวจคัดกรองมีวิธีการทำอยาง
ไรบาง?
การตรวจคัดกรองการไดยินไมทำใหลูกนอยของ
ทานไดรับความเจ็บปวด โดยที่พยาบาลหรือ
บุคลากรที่ไดรับการฝกหัดมาแลวจะทำการตรวจ
คัดกรองในขณะที่ลูกนอยของทานนิ่งเงียบหรือ
กำลังหลับอยู ใชแผนขนาดเล็กสองสามชิ้นแปะ
ติดศรษะของลูกนอยของทานพรอมกับใชหูฟงนุม
นิ่มสวมเขากับใบหูแตละขาง แลวปลอยเสยงคลิก
เบาๆ เขาไปในหูของลูกนอยของทาน แผนที่ใชติด
อยูกับศรษะไวนั้นจะบันทึกการโตตอบตอเสยงของ
ลูกนอยของทานไว

ขาพเจาจะทราบผลการตรวจได
เมื่อไร?
ผลของการตรวจคัดกรองจะทราบไดทันที และ
จะบันทึกไวในประวัติสุขภาพสวนตัวของลูกนอย
ของทาน พรอมกันนั้นบุคลากรผูทำการตรวจคัด
กรองจะอธิบายผลการตรวจใหทานรับทราบ ทาน
สามารถสอบถามในสงใดก็ตามที่ทานไมเขาใจได

การนัดหมายใหมาตรวจคัดกรองการ
ไดยินสำหรับ
.................................................................................

วันที่

.....................................................................

เวลา

....................................................................

สถานที่

...............................................................

การตรวจคัดกรองจะใหรายละเอียด
อะไรเราไดบาง?

ผลทีแ่ สดงวา “สงตอ” หมายความวา
อยางไร?

ผลการตรวจคัดกรองจะบอกวาหูแตละขางนั้น
“ผาน” หรือ ”สงตอ” โดยไมมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
การไดยินของลูกนอยของทาน

ผลการตรวจคัดกรองที่แสดงวา “สงตอ” สามารถ
เกิดจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้ :
l ลูกนอยของทานไมอยูน
 ง่ิ ในขณะทีร่ บั การตรวจ
คัดกรอง
l อาจมีเสยงอื่นแทรกมาในขณะที่ทำการตรวจ
คัดกรอง
l ลูกนอยของทานอาจมีนำหรือบางสงอุดอยูใน
รูหูเปนการชั่วคราวหลังจากคลอด
l ทารกจำนวนไมมากนักอาจมีการสูญเสยการ
ไดยินเปนการชั่วคราวหรือถาวร

ผลที่แสดงวา “ผาน” หมายความวา
อยางไร?
ผลของการตรวจคัดกรองวาหูทั้งสองขาง “ผาน”
แสดงวาลูกนอยของทานไมนาจะสูญเสยการ
ไดยินที่จะมีผลตอการพัฒนาดานการพูดและการ
ใชภาษาของลูก
ทารกจำนวนไมมากนักทีอ่ าจผานการตรวจคัดกรอง
แตพบวามีปจ จัยความเสย งทีจ่ ะเกิดการสูญเสยการ
ไดยินประเภทตางๆ ซึ่งใชเวลานานกวาจะปรากฏ
ใหเห็น ถาเปนเชนนี้ ลูกนอยของทานจะไดรับการ
เสนอใหมารับการทดสอบการไดยินจากนักโสต
สมผัสวิทยากอนวันเกิดอายุ 1 ขวบซึ่งการกำหนด
ชวงเวลาการตรวจทดสอบนี้จะขึ้นกับความจำเปน
ในการทดสอบแตละอยางของลูกนอยของทาน ถึง
แมวามีทารกจำนวนเพียงไมกี่คนที่จะสูญเสยการ
ไดยินเนื่องจากมีปจจัยความเสยงเหลานี้ แตทาน
ควรนำลูกนอยของทานไปรับการทดสอบนี้ไวกอน
โปรดระลึกไวดวยวาการไดยินของทารกและเด็กๆ
ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงไดเมื่อเวลาเปลี่ยนไป
หากเมื่อไร ทานมีความกังวลใจเกี่ยวกับการไดยิน
ของลูกนอยหรือบุตรหลานของทาน ทานสามารถ
ไปพบแพทยหรือบุคลากรทางการแพทยในคลินิก
ใกลบา นของทาน และการทดสอบการไดยนิ
สามารถทำไดกับทารกและเด็กๆ ในทุกระดับอายุ

และระดับการสูญเสยสามารถแตกตางกันไปตั้งแต
การสูญเสยเพียงเล็กนอยไปจนถึงการสูญเสยมาก
หากผลการตรวจคัดกรองครั้งแรกของลูกนอยของ
ทานแสดงผลวา “สงตอ” กับหูขางใดขางหนึ่งหรือ
ทั้งสองขาง ก็จะทำการตรวจคัดกรองกับหูทั้งสอง
ขางซำอีกครั้งหนึ่ง
หากผลการตรวจคัดกรองการไดยินครั้งที่สองของ
ลูกนอยของทานแสดงผล “สงตอ” กับหูขางใดขาง
หนึ่งหรือทั้งสองขาง ทานจะไดรับการเสนอใหไปรับ
การทดสอบการไดยินจากนักโสตสมผัสวิทยาและ
สงตอไปยังการบริการใหความชวยเหลือแกครอบ
ครัว (Family Support Service) ซึ่งทานจะไดรับ
แผนพับที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในรายละเอียดเพิ่ม
เติม

ขาพเจาสามารถขอรายละเอียดเพิม่
เติมไดจากที่ใดบาง?
หากทานตองการรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
การตรวจคัดกรองการไดยนิ ใหแกลกู นอยของ
ทาน โปรดติดตอโรงพยาบาลใกลบา นของทาน
แพทยทใ่ี หการรักษาพยาบาลลูกนอยของทาน
หรือบุคลากรทีค่ ลินกิ ใกลบา น
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