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ຂ�ສະແດງຄວາມຍິນດີໃນການກ�າເນີດຂອງ ລູກທ່ານ
ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວເຫຼັ້ມນີ້ (ຮູ້ກັນວ່າ 'Blue Book') ເປັນປຶ້ມທີ່ສ�າຄັນສ�າລັບທ່ານ 
ແລະ ລູກຂອງທ່ານ. ມັນບັນທຶກສຸຂພາບ, ຄວາມເຈັບປ່ວຍ, ບາດເຈັບ ແລະ 
ການເຕີບໃຫຍ່ແລະການພັທນາ, ແລະ ບັນຈຸຂ�້ມູນທີ່ມີຄ່າກ່ຽວກັບສຸຂພາບຂອງລູກທ່ານ 
ທີ່ທ່ານແລະລູກທ່ານຈະຕ້ອງການຕລອດຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.

ບ�່ແມ່ນວ່າເດັກທຸກຄົນຈະຢູ່ກັບພ�່ແມ່ຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ຄົນອື່ນໆກ�ອາດຈະມີບົດບາດ
ສ�າຄັນໃນການລ້ຽງດູເດັກ. ຄ�າວ່າ Tພ�່ແມ່T ທີ່ ໃຊ້ຢູ່ໃນປຶ້ມນີ້ກວມເອົາຜູ້ທີ່ໃຫ້ການດູແລເດັກ 
ນ�າ.

ຈົ່ງຈື່ເອົາປຶ້ມນີ້ໄປນ�າທ່ານເວລາໄປຫາ:
 � “ພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະຄອບຄົວ
 � “ການນັດໝາຍການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ
 � “ນາຍໝ�ຂອງທ່ານ, ພະຍາບານ ຫຼື ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດອື່ນໆ
 � “ນາຍໝ�ຊ່ຽວຊານສະເພາະຂອງລູກທ່ານ
 � “ໂຮງໝ�, ຮວມເຖິງໃນກ�ຣະນີສຸກເສີນ
 � “ນາຍໝ�ປົວແຂ້ວ

Tຈົດຊື່ລູກທ່ານເຂົ້າບ່ອນຝາກເດັກ, ໂຮງຮຽນຕຽມອະນຸບານ ຫຼື ໂຮງຮຽນ. ມີຊອງຈົດ
ໝາຍຢູ່ຂ້າງຫຼັງຂອງບັນທຶກນີ້ສ�າ ລັບເອກະສານສ�າຄັນຕ່າງໆ.
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ສຸກເສີນ
ທ່ານຄວນພາລູກທ່ານໄປຫາພະຍາບານສ�າ ລັບສຸຂພາບເດັກແລະຄອບຄົວທີ ່
Child and Family Health Centre (ສູນອະນາມັຍເດັກ  ແລະຄອບຄົວ) 
ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ, ຫຼ ືນາຍໝ�ຂອງທ່ານເພື່ອກວດສຸຂພາບຕາມອາຍຸແຕ່ລະຂັ້ນດັ່ງຕ�່ໄປ
ນີ້. ທ່ານສາມາດບັນທຶກ ການນັດໝາຍຂອງທ່ານຢູ່ໃນຕາຕະລາງທີ່ຢູ່ ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ອາຍຸ ລາຍລະອຽດການນັດໝາຍ

ວັນທີ ເວລາ ຄ�າເຫັນອ່ືນໆ

1“-4 ອາທິດ

6-8 ອາທິດ

6 ເດືອນ 

12 ເດືອນ

18 ເດືອນ

2 ປີ

3 ປີ

4 ປີ

ຈົ່ງເບິ່ງເວັບໄຊຕ໌ຂອງ NSW Health  www.health.nsw.gov.au/ 
immunisation/schedule ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວ່າຍາມ ໃດຕ້ອງໄປຫາຜູ້ໃຫ້ບ�ຣິການດ້ານສຸຂ
ພາບ ເພື່ອການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ.

http://www.health.nsw.gov.au/ immunisation/schedule
http://www.health.nsw.gov.au/ immunisation/schedule
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ຈົ່ງລົງທະບຽນລູກນ້ອຍຂອງທ່ານດຽວນີ້!
ໃຫ້ການເລີ້ມຕົ້ນທີ່ຖືກຕ້ອງແກ່ລູກທ່ານ.

 � Tການລົງທະບຽນການເກີດແມ່ນເປັນການບັງຄັບ ແລະ ບ�່ຕ້ອງເສັຍຄ່າໃດໆ.
 � Tທ່ານຕ້ອງລົງທະບຽນການເກີດຂອງລູກ ທ່ານພາຍໃນ60ວັນ
 � Tທ່ານຕ້ອງລົງທະບຽນລູກທ່ານເພື່ອເອົາໃບ ລາຍເກີດ.

ໃບລາຍເກີດໃຫ້ຫຼັກຖານທາງກົດໝາຍກ່ຽວ ກັບອາຍຸ, ບ່ອນເກີດ ແລະ ລາຍລະອຽດ 
ຂອງພ�່ແມ່ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງມີເພື່ອຂ�ເງິນ ເບັ້ຍລ້ຽງຈາກຣັຖບານ, ການຈົດຊື່ເຂົ້າໂຮງ 
ຮຽນແລະຫຼິ້ນກິລາ, ການເປີດບັນຊີທະນາ ຄານ ແລະ ເພື່ອຂ�ເຮັດພາສປອດ.

ການລົງທະບຽນການເກີດ
ຫຼັງຈາກການເກີດຂອງເດັກ, ທາງໂຮງໝ� ຫຼື ນາງຜະດຸງຄັນຈະໃຫ້ຂ�້ມູນກ່ຽວກັບການ
ລົງ ທະບຽນການເກີດ. ເວລາທ່ານລົງທະບຽນ ການເກີດ, ທ່ານຍັງສາມາດຂ�ເອົາໃບລາຍ 
ເກີດອີກນ�າ. ເມື່ອຂ�ເອົາໃບລາຍເກີດຈະໄດ້ເສັຍຄ່າທ�ານຽມ. 

NSW Registry of Births Deaths & Marriages
(ກອງທະບຽນການເກີດ ການຕາຍ ແລະ ການສົມຣົດ ແຫ່ງຣັດ TTT)
ໄປສະນີ: GPO Box 30, Sydney NSW 2001
ໂທຣະສັບ: 13 77 88
NRS: 1300 555 727 (ສ�າລັບຜູ້ພິການທາງການຟັງ ຫຼືການເວົ້າ)

ຟອມການລົງທະບຽນການເກີດຄາດວ່າຈະເຮັດໄດ້ທາງອອນລາຍ ໃນປີ2017.
ເພື່ອລາຍລະອຽດຈົ່ງເບິ່ງເວັບໄຊຕ:໌ www.bdm.nsw.gov.au
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Do you need help reading English?
If you do not read English please speak to someone at the Health Care Interpreter 
Service at the closest location to you listed below. You can also phone the Translating 
and Interpreting Service on 131 450. 

Please take this book with you when you attend any health service, doctor or hospital. 

Arabic

هل تحتاج إلى مساعدة في قراءة اللغة اإلنكليزية؟
إذا كنت ال تحسن القراءة باإلنكليزية، تحّدث مع شخص في Health Care Interpreter Service )خدمة الترجمة الشفهية 
للرعاية الصحية( في أقرب مكان لك من األماكن المدرجة أدناه. ويمكنك أيًضا االتصال هاتفيًا بخدمة الترجمة الخطية 
والشفهية )TIS( على الرقم 450 131. يُرجى أخذ هذا الكتاب معك عند زيارة أية خدمة صحية أو أي طبيب أو مستشفى.

Burmese

အဂၤလိပ္ဘာသာကို ဖတ္ရႈ႕ရန္ အကူအညီလိုအပ္ ပါသလား။
အဂၤလိပ္ဘာသာကုိ မဖတ္ရႈ႕ႏိုင္လွ်င္ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ သင္ႏွင့္ အနီးဆုံးေနရာရိွ Health Care Interpreter 
Service (က်န္းမာေရး ေစာင့္ ေရွာက္မႈ စကားျပန္ ၀န္ေဆာင္မႈ) ဌာနရိွ တစ္စံု တစ္ေယာက္ကုိ ေျပာပါ။ ဘာသာျပန္ႏွင့္  
စကားျပန္ ၀န္ေဆာင္မႈ (TIS) 131 450 သုိ႔လည္း ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။  ေက်းဇူးျပဳ၍ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈတစ္ခုခု 
ရယူ သည့္အခါ၊ ဆရာ၀န္ သုိ႔မဟုတ္ ေဆးရံုသုိ႔လာသည့္ အခါ ဤစာအုပ္ကုိ သင္ႏွင့္အတူ ယူေဆာင္လာပါ။

Chinese Simplified

阅读英文需要帮助吗？
如果你看不懂英文，请按下文资料联络就近的Health Care Interpreter Service（医疗卫生
翻译服务处）。也可以致电 131 450 联系口笔译服务署（TIS）。请在前往卫生服务机构、医
院或去看医生时带上这本书。

Chinese Traditional

閱讀英文需要幫助嗎？
如果你看不懂英文，請按下文資料聯絡就近的Health Care Interpreter Service（醫療衞生
翻譯服務處）。也可以致電131 450聯繫口筆譯服務署（TIS）。 請在前往衞生服務機構、醫院
或去看醫生時帶上這本書。

Dari

آیا برای خواندن متن انگلیسی به کمک ضرورت دارید؟
اگر خواندن انگلیسی را نمی دانید، لطفا  با یکی از کارکنان Health Care Interpreter Service )خدمات ترجمان 
شفاهی مواظبت های صحی( در نزدیک ترین محل فهرست شده در ذیل صحبت کنید. همچنین می توانید با خدمات 
ترجمه تحریری و شفاهی )TIS( شماره 450 131 تلیفون کنید. لطفا این کتاب را هنگام مراجعه به هر مرکز صحی، 
داکتر یا شفاخانه همراه داشته باشید.

Dinka
Wïc kuɔɔny në kuɛ̈n Thoŋ de Lïŋliith?
Na cië ye kuen në Thoŋ de Lïŋliith ke yïn jam wek ke raan tɔ ̈të de Health Care 
Interpreter Service (Ajuiɛɛr Wɛɛ̈r̈ Thok de Kuɔɔny në Kä ke Pial e Guɔp̈) të thiääk ke 
yïïn ke cï nyuɔɔth piiny. Yïn lëu ba telepuun yup eya të enɔŋ Ajuiɛɛr de Wɛɛ̈r̈ Wël cï 
Gät Piny ku Wɛɛ̈r̈ de Thok tɔ ̈në 131 450. Yïn lëu ba ye buŋë muk ke yïin të le yïn të 
töŋ de ajuiir ke kä ke pial e guɔp̈, akïm ka paan akïm.
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Farsi

آیا برای خواندن متن انگلیسی به کمک نیاز دارید؟
اگر خواندن انگلیسی را منی دانید، لطفا  با یکی از کارکنان Health Care Interpreter Service )خدمات مرتجم 

گفتاری مراقبت های بهداشتی( در نزدیک ترین محل فهرست شده در زیر صحبت کنید. همچنین می توانید به 

خدمات ترجمه نوشتاری و گفتاری )TIS( شامره 450 131 تلفن کنید.  لطفا این کتاب را هنگام مراجعه به هر 

مرکز بهداشتی، پزشک یا بیمارستان همراه داشته باشید.

Hindi

क्या आपको अंग्रेज़ी पढ़नरे में मदद चयाहिए?
यदि आप अगं्रेज़ी नह़ी पढ़ सकतरे हैं तो कृपया ऩीचरे दिए गए Health Care Interpreter Service (स्ास्थय 
िरेखभाल िभुादिया सरे्ा) में आपकरे  दनकट की सरे्ा में दकस़ी सरे बात करें। आप अनु् ाि ् िभुादिया सरे्ा 
(TIS) को 131 450 पर फोन कर सकतरे हैं। जब भ़ी आप दकस़ी स्ास्थय सरे्ा, डॉकटर करे  पास या असपताल 
जाए ँतो कृपया इस पसुतक को लरेकर जाए।ँ

Indonesian

Apakah Anda butuh bantuan membaca teks berbahasa Inggris?
Jika Anda tidak dapat membaca teks  dalam bahasa Inggris silahkan menghubungi Health 
Care Interpreter Service (Layanan Juru Bahasa Perawatan Kesehatan) di lokasi terdekat 
dari Anda di daftar di bawah ini. Anda juga dapat menelepon Layanan Penerjemahan 
dan Juru Bahasa (TIS) di 131 450. Harap membawa buku ini sewaktu Anda mengunjungi 
layanan kesehatan, dokter atau rumah sakit.

Khmer

ត�ើអ្នកត�រូវការជំនួយក្ននុងការអានជាភាសាអង់ត្លេសឬតេ?

ប្រសិនប្រើអ្នកពំុអាចអានជាភាសាអង់ប្លេសបានបេ សូមនិយាយបៅកាន់អ្នកណាម្្ន ក ់
បៅ Health Care Interpreter Service (បសវាអ្នក្រកបប្រភាសាបែទាសុំខភាព) 
បៅេើតាងំជិតអ្នក្រំផុតបែលចុះ្រញ្ើខាងបបកាមបនះ។ អ្នកក៏អាចេូរស័ព្ទបសវា្រកបប្រ 
ភាសាសរបសរ និងនិយាយ (TIS) ផងបែរបលខ 131 450។ សូមយកបសៀវបៅបនះបៅជាមួយអ្នក 
បៅបពលអ្នកអបញ្ើញបៅបសវាសុខភាព បវជ្្រណិ្ត ឬមន្ទើរបពេ្យណាមួយ។

Korean

영어로 읽는데 도움이 필요하세요?
영어로 된 내용을 이해할 수 없으신 분은 아래 표기된 가까운 Health Care Interpreter 
Service (헬스 케어 통역 서비스)에 지원을 요청하십시오. 또한 통번역 서비스 (TIS)에 
131 450으로 전화하셔도 됩니다.  보건 서비스나 의사 혹은 병원을 찾으실 때 본 책자를 
지참하십시오.

Lao

ທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການອ່ານ ພາສາອັງກິດບໍ?
ຖ້າທ່ານອ່ານພາສາອັງກິດບໍ່ໄດ້ ກະຣຸນາເວົ້າ ກັບໃຜຜູ້ນຶ່ງທີ່ Health Care Interpreter 
Service (ບໍຣິການນາຍພາສາການດູແລສຸຂ ພາບ) ທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານທີ່ສຸດຊຶ່ງຢູ່ໃນບັນຊີຂ້າງ ລຸ່ມນີ້. 
ທ່ານຍັງສາມາດໂທຣະສັບຫາບໍຣິ ການ ການແປເອກະສານແລະນາຍພາສາ (TIS) ຕາມໝາຍເລກ 131 450. 
ກະຣຸນານໍາເອົາປຶ້ມຫົວນີ້ໄປນໍາໃນເວລາທີ່ທ່ານໄປຫາບໍຣິການດ້ານສຸຂພາບ, ຫານາຍໝໍຫຼືໄປໂຮງໝໍ.
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Nepali

तपयाईलयाई अंग्रेज़ी पढ्न मद्दत चयाहिन्छ?
यदि तपाई ंअगं्रेज़ी पढ्न सकन ुहुनन भनरे कृपया तपाईलंरे कसै संग Health Care Interpreter Service (स्ास्थय 
हरेरचाह अनु् ािक सरे्ा) मा कसैसंग कुरा गनुनुहोस,् तपाईको नदजकको स्ान तल दिईएको छ। तपाईलंरे अनु् ाि र 
वयाखया सरे्ा (TIS) मा 131 450 मा पदन फोन गननु सकनहुुनरेछ।  कृपया तपाईलरे कुनैपदन स्ास्थय सरे्ा, डाकटर ्ा 
असपतालमा जान ुहुिँा यो पदुसतका लैजानहुोला। 

Somali
Ma u baahan tahay in lagaa caawiyo akhrinta Ingiriiska?
Haddii aadan akhrin Ingiriis fadlan kala hadal qof Health Care Interpreter Service (Adeegga 
Turjubaanka Daryeelka Caafimaadka) goobta kuugu dhow ee hoos ku qoran. Waxaad 
sidoo kale taleefan u soo diri kartaa Adeegga Turjubaanka Afka iyo Qoraalka (TIS) ee ah 
131 450. Fadlan u qaado buuggan markaad tegayso adeega caafimaadka,
dhakhtar ama isbitaalkii kasta.

Tamil

ஆங்கிலம் வாசிப்பதகில் உங்ளுக்கு உதவி ததவவயா?
நீங்கள் ஆங்ககிலம் வாசகிக்காதவர் என்ால், ்கீழேயுள்்ள அட்டவணையகில் 
உங்களுககு அணணமையகிலுள்்ள Health Care Interpreter Service ('சு்காதார ்கவனகிப்பு 
மமைாேகிமெயர்த்துணரப்ொ்ளர் ழசணவ')-இலுள்்ள யாராவமதாருவரு்டன தயவு மசய்து 
ழெசுங்கள். 13 14 50 -இல் 'மமைாேகிமெயர்ப்பு மைற்றும் மமைாேகிமெயர்த்துணரப்பு ழசணவ 
(TIS)'ணயயும் நீங்கள் மதாணலழெசகியகில் அணேக்கலாம். சு்காதார ழசணவ, மைருத்துவர் 
அல்லது மைருத்துவமைணன எதற்கும் மசல்லும்ழொது தயவு மசய்து இநதப் புத்த்கத்தகிணன 
உ்டன எடுத்துச் மசல்லுங்கள்.

Thai

คุณต้องการความช่วยเหลือในการอ่านภาษาอังกฤษไหม?
ถ้าคุณอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก โปรดพูดกับเจ้าหน้าที่ที่ Health Care Interpreter Service (บริการล่ามการ

ดูแลสุขภาพ) ที่อยู่ใกล้คุณที่สุดตามรายการข้างใต้นี้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้บริการแปลและล่าม (TIS) 

ได้ด้วยโดยโทรไปที่หมายเลข 131 450 โปรดน�าสมุดนี้มาด้วยเมื่อคุณมารับบริการสุขภาพ มาพบแพทย์ 

หรือมาโรงพยาบาลไม่ว่าที่ใด    

Turkish
İngilizce okumak için yardıma ihtiyacınız var mı?
İngilizce okuyamıyorsanız, aşağıda sıralanan yerlerden size en yakın Health Care Interpreter 
Service’inde (Sağlık Bakımı Tercümanlık Servisi) birisiyle konuşun. Ayrıca Yazılı ve Sözlü 
Çeviri Servisi’ne de (TIS) 131 450’den telefon edebilirsiniz. Herhangi bir sağlık servisine, 
doktora veya hastaneye giderken bu kitabı lütfen yanınızda götürün.

Vietnamese
Quý vị có cần giúp đỡ để đọc tiếng Anh?
Nếu quý vị không đọc được tiếng Anh, vui lòng gọi đến Health Care Interpreter Service (Dịch 
vụ Thông dịch Y tế) ở địa điểm gần quý vị nhất trong danh sách dưới đây. Quý vị cũng có thể 
gọi đến Dịch vụ Thông Phiên dịch (TIS) qua số 131 450.  Vui lòng đem quyển này theo khi 
quý vị đến gặp dịch vụ y tế, bác sĩ hoặc bệnh viện.
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Sydney South Western North ແລະ Central Network of 
South East Sydney

ໂທຣະສັບ: 02 9828 6088

Illawarra – Shoalhaven

ໂທຣະສັບ: 02 4274 4211

Murrumbidgee ແລະ Southern NSW

ໂທຣະສັບ: 1800 247 272

Sydney West ແລະ Northern Sydney

ໂທຣະສັບ: 02 9912 3800

Hunter ແລະ New England

ໂທຣະສັບ: 02 4924 6285

Central Coast Northern NSW ແລະ Mid North Coast 
Greater Western NSW

ໂທຣະສັບ: 1800 674 994 (ນອກເຂດ Hunter ແລະ New England)

ການຕິດຕ�່ຂອງ ບ�ຣິການນາຍພາສາການ ດູແລສຸຂພາບ

ຈົ່ງສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກລູກທ່ານໃຫ້ຖືກເວລາ
ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເຮັດໃຫ້ລູກທ່ານໄດ້ຖືກ ຄຸ້ມຄອງຈາກພະຍາດອັນຮ້າຍແຮງຊຶ່ງສາ 
ມາດປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍການສັກຢາກ�ຄືການ ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໃຫ້ພວກເຂົາໃຫ້ຖືກເວ 
ລາ,ເຮັດຕາມການແນະນ�າຂອງ ຕາຕະລາງ ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ ຂອງຣັດ NSW.

Australian Immunisation Register (ກອງລົງທະບຽນສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຂອງ 
ອອສເຕຣເລັຍ) ຈະຕິດຕາມປວັດການສັກຢາ ປ້ອງກັນໂຣກຂອງລູກທ່ານ.  
ທຸກໆຄົນທີ່ຈົດ ຊື່ກັບເມດິແຄຣ໌ຈະຖືກຮວມເອົາໄວ້ໃນ Australian Immunisation 
Register ໂດຍ ອັຕໂນມັດ.

ໝາຍເຫດ: Australian Childhood Immunisation Register (ACIR) 
ດຽວນີ້ແມ່ນ Australian Immunisation Register (AIR) ແລະທຸກໆຄົນທີ່ຈົດຊື່ 
ກັບ ເມດິແຄຣ໌ແມ່ນຖືກຮວມເອົາໄວ້ຢູ່ໃນ AIR.




ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ຂ�້ມູນສ�າລັບພ�່ແມ່
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“““““““““““ຂ�້ມູນສ�າລັບພ�່ແມ່“““““““
ລະບົບຂອງ NSW Health (ກົມອະນາໄມ NSW) ແລະພະນັກງານກົມອະນາໄມມີບົດ  
ບາດສ�າຄັນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອພວກເດັກນ້ອຍ ແລະຄອບຄົວໃຫ້ໄດ້ຮັບຄວາມສ�າເຣັດໃນການ 
ມີສຸຂພາບແລະການຢູ່ກິນດີ. ເພື່ອເອົາຂ�້ມູນທີ່ ລະອຽດ ຈົ່ງເບິ່ງ  
www.health.nsw.gov.au

Child and Family Health Centres (ສູນ ອະນາໄມສ�າລັບເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ)
Child and Family Health Centresໃຫ້ບ�ຣິການ ຟຣີແກ່ບັນດາພ�່ແມ່ໃໝ່ທຸກຄົນໃນຣັດ TTT. 
ສູນເຫຼົ່ານີ້ມີພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະຄອບຄົວຊຶ່ງເປັນຜູ້ໃຫ້ການກວດດ້ານສຸຂພາບ, 
ການຢູ່ດີກິນດີແກ່ລູກທ່ານພ້ອມທັງໃຫ້ ການອູ້ມ ຊູ, ການສິດສອນແລະໃຫ້ຂ�້ມູນໃນທຸກດ້ານ 
ຂອງການເປັນພ�່ແມ່. ເພື່ອຈະຊອກຫາສູນອະ ນາໄມສ�າລັບເດັກແລະຄອບຄົວທີ່ຢູ່ໃກ້ທ່ານ 
ຈົ່ງເປີດເບິ່ງ: http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/
Documents/2015-nsw-child-and-family-health-nursing-services.pdf

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂພາບເດັກທີ່ສ�າຄັນອື່ນໆ
ນາຍໝ�ທົ່ວໄປ (GP) ຫຼື ນາຍໝ�ຄອບຄົວ ຂອງທ່ານເປັນຜູ້ທີ່ທ່ານຕ້ອງໄປຫາຖ້າລູກ
ທ່ານເປັນໄຂ້, ຫຼື ຖ້າທ່ານມີຄວາມກັງວົນໃດໆກ່ຽວກັບການຢູ່ດີກິນດີຂອງລູກທ່ານ. TT 
ໃຫ້ການດູແລສຸຂພາບເບື້ອງຕົ້ນ, ສົ່ງຕ�່ໄປຫານາຍໝ�ສະເພາະ ແລະ ຖ້າຫາກຈ�າເປັນກ�ປະສານ 
ງານການດູແລສຸຂພາບຂອງລູກທ່ານ.

ນາຍໝ�ຊ່ຽວຊານພະຍາດເດັກສາມາດໃຫ້ການດູແລສຸຂພາບສະເພາະແກ່ລູກທ່ານ. 
ທ່ານຕ້ອງມີ ການແນະນ�າສົ່ງຈາກ GPເພື່ອທ�າການນັດໝາຍ ພົບນາຍໝ�ຊ່ຽວຊານພະຍາດເດັກ.

ການກວດສຸຂພາບແລະກວດເບິ່ງການພັທນາຂອງ 
ລູກທ່ານຢ່າງສມ�່າສເມີ
ທ່ານຄວນພາລູກທ່ານໄປພົບພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະຄອບຄົວຢູ່ TTTTTT TTTTTT 
TTTTTTໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ຫຼື ໄປພົບນາຍໝ� ຂອງທ່ານເພື່ອການກວດສຸຂພາບຕາມອາຍຸແຕ່ 
ລະຂັ້ນດັ່ງຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້. ການກວດສຸຂພາບ ທັງ ໝົດນີ້ແມ່ນສ�າຄັນທີ່ສຸດເພາະວ່າມັນຈະຊ່ວຍ 
ໃຫ້ ພະຍາບານຫຼືນາຍໝ�ຕິດຕາມເລື້ອງສຸຂພາບ ແລະການພັທນາຂອງລູກທ່ານ ແລະ ລະບຸບັນ 
ຫາຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ. ໃຫ້ພາລູກທ່ານໄປ ກວດສຸຂພາບທຸກໆຄັ້ງເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະບ�່
ມີ ຄວາມກັງວົນໃດໆກ່ຽວກັບສຸຂພາບ ຫຼື ການ ພັທນາຂອງພວກເຂົາກ�ຕາມ.

ບັນດາເດັກນ້ອຍຄວນໄດ້ຮັບການກວດໂດຍຜູ້ ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂພາບ ຕອນເວລາ:
 � Tເກີດ
 � T1 ຫາ 4 ອາທິດ
 � T6 ຫາ 8 ອາທິດ

 � TT6 ເດືອນ 
 � T12 ເດືອນ
 � T18 ເດືອນ

 � TTTTTTT2 ປີ
 � T3 TTTTປີ
 � T4 TTTTTປີ

ຖ້າທ່ານເປັນກັງວົນຕ�່ສຸຂພາບ, ການຈະເຣີນ ເຕີບໂຕ, ການພັທນາ ຫຼື 
ຄວາມປະພຶດຂອງລູກທ່ານ ໃນລະຫວ່າງຕາຕະລາງການກວດສຸຂພາບເຫຼົ່າ ນີ້,  
ກະຣຸນາພາລູກທ່ານໄປຫາພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະຄອບຄົວ ຫຼື ນາຍໝ�.

http://www.health.nsw.gov.au
http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/Documents/2015-nsw-child-and-family-health-nursi
http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/Documents/2015-nsw-child-and-family-health-nursi
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ການຄວບຄຸມການຈະເຣີນເຕີບໂຕ ແລະ 
ການພັທນາຂອງລູກທ່ານ
ເດັກທຸກໆຄົນເຕີບໂຕ ແລະ ພັທນາໃນອັດຕຣາ ຕ່າງກັນ. 
ມັນເປັນສິ່ງສ�າຄັນໃນຕິດຕາມເບິ່ງ ການພັທນາຂອງລູກທ່ານເພື່ອວ່າຖ້າມີຄວາມ 
ກັງວົນໃດໆທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ກ�ຈະສາມາດຖືກລະບຸ ແລະ ຮັກສາໄດ້ໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄດ້.

ການຈະເຣີນເຕີບໂຕ ແລະ ການພັທນາ 
ຂອງລູກທ່ານຖືກຕິດຕາມເບິ່ງໄດ້:
 � Tໂດຍທ່ານກວດເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າຂອງລູກ ທ່ານແລະຕອບຄ�າຖາມກ່ຽວກັບການພັທນາ 
(Learn the Signs. Act Early.) (ຮຽນຮູ້ອາ ການຕ່າງໆ. ເຮັດແຕ່ຕອນຕົ້ນໆ) 
ທີ່ຢູ່ໃນປຶ້ມນີ້.

 � Tໂດຍການໃຫ້ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂພາບກວດເບິ່ງລູກຂອງທ່ານຢ່າງສມ�່າສເມີຕາມຕາຕະ 
ລາງການກວດທີ່ວາງໄວ້.

 � Tໂດຍຜ່ານການກວດກັ່ນກອງ.

ໝາຍເຫດ: ການກວດກັ່ນກອງ, ການກວດທ�າ ມະດາບ�່ສາມາດໄດ້ຜົນ
ຖືກຕ້ອງ100%ຈັກເທື່ອ. ບາງຄັ້ງການກວດສຸພາບ ຫຼື ການກວດກັ່ນກອງ 
ອາດຈະບອກວ່າມີບັນຫາບ່ອນທີ່ບ�່ມີ, ຫຼືກວດບ�່ພົບບັນຫາຈາກບ່ອນທີ່ມີບັນຫາ. 
ບາງຄັ້ງບັນຫາໃໝ່ ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກທີ່ລູກທ່ານໄດ້ຮັບການກວດກັ່ນກອງຫຼືການ 
ກວດສຸຂພາບແລ້ວ. ອັນນີ້ຈຶ່ງວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເປັນສິ່ງສ�າຄັນໃນການໄປກວດສຸຂພາບໃຫ້ 
ຄົບຕາມທີ່ຖືກແນະນ�າ ແລະ ຕອບທຸກ ຄ�າຖາມສ�າລັບພ�່ແມ່ທີ່ຢູ່ໃນປຶ້ມນີ້.      
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ຮຽນຮູ້ອາການຕ່າງໆ. ເຮັດແຕ່ຕອນຕົ້ນໆ.
ເມື່ອກວດສຸຂພາບທຸກໆຄັ້ງນັບຈາກອາຍຸ 2ເດືອນໄປ ທ່ານຈະເຫັນຄ�າຖາມເປັນຊຸດຢູ່ໃຕ້ 
ຫົວຂ� ້Learn the Signs. Act Early. ຄ�າຖາມ ເຫຼົ່ານີ້ມີໄວ້ໃຫ້ເພື່ອຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຫັນວ່າ
ການ ພັທນາຂອງລູກທ່ານແມ່ນຖືກຕາມຫຼັກ ແລະ ເວ ລາໃດຈຶ່ງເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີໃນ 
ການຂ�ຄວາມຊ່ວຍ ເຫຼືອຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ຈົ່ງຕອບຄ�າຖາມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງເທົ່າທີ່ເຮັດ ໄດ້, ເພາະວ່າມັນ 
ສາມາດຊ່ວຍທ່ານແລະນາຍ ໝ�ຂອງທ່ານ ຫຼື ພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະຄອບ
ຄົວໃຫ້ລະບຸຄວາມກັງວົນຕ່າງໆ ທີ່ມີກ່ຽວກັບວິທີທີ່ລູກທ່ານພວມຮຽນຮູ້, ພັທນາ ແລະ 
ປະພຶດ.

ເພື່ອເອົາຂ�້ມູນເພີ້ມຕື່ມເລື້ອງຄວາມຄືບໜ້າຂອງການພັທນາ ແລະ ຊັພຍາກອນເພີ້ມສ�າລັບ 
ພ�່ແມ່, ຮວມເຖິງວິດີໂອ, ຈົ່ງເປີດເຂົ້າເບິ່ງເວັບ ໄຊຕ໌ຂອງ NSW Health ທີ:່  
www.health.nsw.gov.au/mybluebook

ຫຼື ເຂົ້າເບິ່ງ  Resourcing Parents ທີ ່www.resourcingparents.nsw.gov.au

ສ�າລັບຄວາມຄິດເພີ້ມວ່າທ່ານຈະຊຸກຍູ້ການ  ພັທນາຂອງລູກທ່ານໄດ້ຢ່າງໃດ 
ໃຫ້ດາວໂຫຼດແອັປ ທີ່ມີການເວົ້າເຖິງ ຄວາມຮັກ ຮ້ອງເພງ ອ່ານ ຫຼິ້ນ, ຈົ່ງເຂົ້າເບີ່ງ: 
http://ltsrp.resourcingparents.nsw.gov.au/home/resources

ທ່ານເອງ, ແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານທຸກໆຄົນ ທີ່ລູກທ່ານ ໄປພົບ, ຄວນ 
ບັນທຶກຂ�້ຄວາມກ່ຽວກັບສຸຂພາບ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງລູກທ່ານຢູ່ໃນປຶ້ມນີ້. 
ມັນມີພາກ Tບັນທຶກຄວາມກ້າວໜ້າT ທີ່ທ່ານສາມາດເກັບລາຍລະອຽດຂອງບັນທຶກໄດ້.

http://www.health.nsw.gov.au/mybluebook
http://www.resourcingparents.nsw.gov.au
http://ltsrp.resourcingparents.nsw.gov.au/home/resources
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ຄວາມປອດໄພຂອງເດັກ
ການໄດ້ຮັບບາດເຈັບແລະອຸບັດຕິເຫດໃນວັຍເດັກຫຼາຍຢ່າງສາມາດຫຼີກເວັ້ນ 
ໄດ້. ເພື່ອເອົາຄ�າແນະນ�າ ຄວາມປອດໄພ, ຂ�້ມູນແລະຊັບພະຍາກອນກ່ຽວ 
ກັບຄວາມປອດໄພຂອງເດັກເພີ້ມອີກ, ຈົ່ງເປີດ ເຂົ້າເບິ່ງ www.kidsafensw.org  
ແລະ www.health.nsw.gov.au/childsafety

ການນອນແບບປອດໄພ
ຫົກວິທີທີ່ເອົາເດັກນອນແບບປອດໄພ ແລະ  
ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຕາຍໃນວັຍເດັກ 
ທາຣົກແບບທັນທີ ແລະ ບ�່ຄາດກະ:

 � Tເອົາເດັກນອນຫງາຍ.
 � Tຢ່າປົກຫົວແລະໜ້າ.
 � Tໃຫ້ເດັກຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປອດຢາສູບທັງກ່ອນ
ແລະຫຼັງກ�າເນີດ.

 � Tໃຫ້ມີສະພາບແວດລ້ອມການນອນທີ່ປອດໄພ 
ທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ.

 � Tເອົາເດັກນອນໃນຕຽງເດັກທີ່ປອດໄພຢູ່ໃນຫ້ອງພ�່ແມ່.
 � Tໃຫ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່.

ເພື່ອເອົາຂ�້ມູນຕື່ມເລື້ອງການນອນແບບປອດໄພ ແລະການ 
ປ້ອງກັນການຕາຍໃນວັຍເດັກທາຣົກ ແບບທັນທີ ແລະ 
ບ�່ຄາດກະ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ: www.rednose.com.au

ຮູບການນອນແບບປອດໄພ ແລະ ຂ�້ຄວາມທີ່ ຖືກຜະລິດອີກຄັ້ງນີ້ແມ່ນໄດ້  
ຮັບອະນຸຍາດຈາກ Red Nose (ແຕ່ກ່ອນແມ່ນ SIDS and Kids).

http://www.kidsafensw.org
http://www.health.nsw.gov.au/childsafety
http://www.rednose.com.au
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ສະນ�້າ ແລະ ຄວາມປອດໄພສ�າລັບເດັກນ້ອຍ
ການຈົມນ�້າຕາຍແມ່ນສາເຫດທີນຶ່ງຂອງການຕາຍ ຂອງເດັກນ້ອຍ. 
ຍ້ອນວ່າມັນສາມາດເກີດຂຶ້ນ ໄດ້ແບບໄວແລະງຽບ, ມັນເປັນສິ່ງສ�າຄັນໃນ 
ການຄວບຄຸມດູແລລູກທ່ານຢ່າງແຂງຂັນ ຕລອດໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາຢູ່ໃນນ�້າ ຫຼື ຢູ່ໃກ້ນ�້າ. 
ອັນນີ້ ໝາຍຄວາມວ່າມີນັກລອຍນ�້າຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດຢູ່ໃກ້ໃຫ້ສ�່າມືຢື້ເຖິງຂອງ 
ເດັກ.

ເພື່ອເອົາຂ�້ມູນເພີ້ມຕື່ມເລື້ອງຄວາມປອດໄພທາງ ນ�້າແລະສະລອຍນ�້າສ�າລັບເດັກນ້ອຍ, 
ຈົ່ງໄປ ເບິ່ງ Kidsafe ທີ່: http://www.kidsafensw.org/water-safety/

ຫຼ ືທ່ານສາມາດເຂົ້າເບິ່ງ Raising Children Network ທີ ່ 
http://raisingchildren.net.au/articles/swimming_pool_fences.html

ເພື່ອເອົາຂ�້ມູນເພີ້ມຕື່ມເລື້ອງຄວາມປອດໄພຢູ່ ສະລອຍນ�້າ ແລະ 
ຈະໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສະລອຍນ�້າ ປອດໄພໄດ້ຢ່າງ, ຈົ່ງໄປເບິ່ງ  
www.swimmingpoolregister.nsw.gov.au

ຄວາມປອດໄພທາງຣົດ
ຄວາມປອດໄພທາງຣົດແມ່ນສ�າຄັນສ�າລັບເດັກ ນ້ອຍທຸກໆອາຍຸ. ມັນແມ່ນກົດໝາຍສ�າລັບ 
ເດັກ ນ້ອຍທຸກໆຄົນຈົນເຖິງອາຍຸເຈັດປີທີ່ຕ້ອງນັ່ງຕັ່ງ ທີ່ມີສາຍຄາດໃຫ້ຖືກຕາມອາຍຸແລະ
ຂນາດຂອງ ພວກເຂົາ. ເດັກທີ່ອາຍຸຫຼາຍຂຶ້ນໄປ, ຜູ້ໜຸ່ມ, ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ຄວນໃຊ້ສາຍຄາດ 
ສ�າລັບຜູ້ໃຫຍ່. ເພື່ອເອົາຂ�້ມູນເພີ້ມຕື່ມ ຈົ່ງເຂົ້າໄປເບິ່ງ www.roadsafety.
transport.nsw.gov.au/stayingsafe/children/childcarseats

http://www.kidsafensw.org/water-safety/
http://raisingchildren.net.au/articles/swimming_pool_fences.html
http://www.swimmingpoolregister.nsw.gov.au
http://www.roadsafety.transport.nsw.gov.au/stayingsafe/children/childcarseat
http://www.roadsafety.transport.nsw.gov.au/stayingsafe/children/childcarseat
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ຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພທີ່ສ�າຄັນ ບາງຢ່າງທີ່ຄວນຮູ້ໄວ້ ຄື:

ສ�າລັບເດັກທາຣົກ
 � Tກິ້ງຕົກຈາກໂຕະປ່ຽນຜ້າອ້ອມ, ຕັ່ງຍາວ ຫຼື ຕຽງນອນ.
 � Tຫາຍໃຈບ�່ອອກຍ້ອນຂອງນ້ອຍໆຄາຄ�.
 � Tຖືກລວກຊຶ່ງເກີດຈາກເຄື່ອງດື່ມຮ້ອນໆຂວ�້າ ໃສ່ເດັກ.
 � Tຢາເບື່ອທີ່ເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ ຫຼື ກິນຢາ ເກີນຂນາດ.
 � Tຕົກຈາກແຂນຂອງຜູ້ດູແລ.

ສ�າລັບເດັກອາຍຸ 12ເດືອນ ຫາ 3ປີ
 � Tຫາຍໃຈບ�່ອອກຍ້ອນອາຫານທີ່ບ�່ເໝາະສົມ ແລະ ຂອງນ້ອຍໆ.
 � Tຕົກຈາກຕັ່ງສູງ, ລ�້ຍູ້ຊອບປິ້ງ, ຣົດຍູ້ເດັກ ຫຼື ກິ້ງຕົກບັນໄດ. 
 � Tຖືກລວກຊຶ່ງເກີດຈາກເດັກເປີດກອັກນ�້າຮ້ອນ ຢູ່ໃນອ່າງອາບນ�້າ ຫຼື 
ດຶງໝ�້ລົງຈາກເຕົາໄຟ.

 � Tຢາເບື່ອທີ່ເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍ, ກິນຢາ ແລະ ນ�້າຢາທ�າຄວາມສະອາດເຮືອນຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນ 
ເດັກຢື້ບ�່ເຖິງ.

 � Tຖືກໄໝ້ຊຶ່ງເກີດຈາກເຄື່ອງທ�າຄວາມຮ້ອນ ແລະ ໄຟ.
 � Tຖືກຣົດຕ�າຢູ່ທາງຣົດເຂົ້າເຮືອນ.
 � Tຈົມນ�້າຕາຍຢູ່ໃນອ່າງອາບນ�້າ, ສະລອຍນ�້າທີ່ ບ�່ມີຮົ້ວກັ້ນ ແລະ ອ່າງອາບນ�້າສະປາ.
 � Tເຕັ້ນຕົກຈາກເຄື່ອງເຮືອນ ແລະ ແລ່ນໄປຫາ ຂອງແຫຼມ.
 � Tຕົກຈາກອຸປະກອນເຄື່ອງຫຼິ້ນຢູ່ໃນສວນ ຫຼິ້ນຂອງເດັກ.
 � Tແລ່ນອອກໄປຖນົນໂດຍບ�່ເບິ່ງຣົດ.
 � Tຕົກຈາກປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ລະບຽງເຮືອນ.

ສ�າລັບເດັກອາຍຸ 3 ຫາ 5ປີ
 � Tຕົກຈາກຣົດຖີບ, ສະກຸ໊ດເຕີ,ອຸປະກອນເຄື່ອງ ຫຼິ້ນຢູ່ໃນສວນຫຼິ້ນຂອງເດັກ ຫຼື 
ຢູ່ໃນເຮືອນ.

 � Tໝາກັດ
 � Tບາດເຈັບຈາກຖືກລວກ
 � Tຕົກຈາກປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ລະບຽງເຮືອນ.
 � Tຖືກຣົດຕ�າຢູ່ທາງຣົດເຂົ້າເຮືອນ.
 � Tຈົມນ�້າຕາຍຢູ່ໃນອ່າງອາບນ�້າ, ສະລອຍນ�້າທີ່ ບ�່ມີຮົ້ວກັ້ນ ແລະ ອ່າງອາບນ�້າສະປາ.
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ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໃຫ້ລູກທ່ານ
ວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສືບຕ�່ໃຫ້ລູກທ່ານຖືກຄຸ້ມຄອງຈາກບັນດາພະຍາດຮ້າຍແຮງ 
ແຕ່ເປັນທີ່ປ້ອງກັນໄດ້ດ້ວຍຢາວັກຊີນ ກ�ຄື ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ 
ໃຫ້ຖືກເວລາໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຕາຕະ ລາງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກທີ່ຣັດ TTT 
ໄດ້ແນະນ�າໄວ້.

ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄ�າຖແລງເລື້ອງປວັດການ ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຈາກ AIR ໂດຍທາງ 
ໄປສະນີຫຼັງຈາກທີ່ລູກທ່ານໄດ້ ສິ້ນສຸດ ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຕອນອາຍຸ4ປີ 
ຂອງພວກເຂົາ.

ທ່ານຕ້ອງສະແດງຫຼັກຖານກ່ຽວກັບປວັດ ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຂອງລູກທ່ານສ�າລັບ 
ການຈົດຊື່ເຂົ້າສູນຝາກເດັກແລະໂຮງຮຽນ.

ທ່ານສາມາດຂ�ເອົາຄ�າຖແລງເລື້ອງປວັດ ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຈາກ  
AIR ໄດ້ທຸກເວລາ:

 � Tທາງອອນລາຍ ທີ ່
www.humanservices.gov.au/online

 � Tດ້ວຍໂຕເອງຢູ່ທີ ່Medicare Service Centre 
ໃນທ້ອງຖິ່ນ

 � Tດ້ວຍການໂທຣະສັບຫາໝາຍເລກ 1800 653 809

ຈົ່ງມື້ໄວ້ເພື່ອສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ ໂຟນແອັປ
ແອັປທີ່ໃຊ້ຈົດຈົ່ງມື້ໄວ້ເພື່ອສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ ແມ່ນ 
ຖືກປະດິດຂຶ້ນສ�າລັບພ�່ແມ່ເພື່ອວາງຕາຕະລາງການ
ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກສ�າລັບລູກແຕ່ລະຄົນ, ເຂົ້າຫາ
ບົດສະຫຼຸບຂອງການຢາສັກຕ່າງໆທີ່ເດັກນ້ອຍຕ້ອງ 
ການ ແລະ ຂັ້ນອາຍຸທີ່ພວກເຂົາຄວນໄດ້ ສັກຢາ. 
ມັນຈະຕັ້ງສັນຍານເຕືອນຄວາມ ຈ�າໂດຍອັດຕະໂນມັດ
ໃຫ້ທ່ານເພື່ອຈະໄດ້ເຮັດການນັດໝາຍກັບນາຍໝ�ສ�າ 
ລັບການ ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໃຫ້ລູກທ່ານ.

ເພື່ອດາວໂຫຼດເອົາແອັປ ຈົ່ງເຂົ້າເບິ່ງ: 
www.immunisation.health.nsw.gov.au

http://www.humanservices.gov.au/online
http://www.immunisation.health.nsw.gov.au



ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ບ່ອນຕິດຕ�່ ແລະ 
ເວັບໄຊຕ໌ທີ່ມີປະໂຫຍດ
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ບ່ອນຕິດຕ�່ທີ່ມີປະໂຫຍດ
ໝາຍເລກໂທຣະສັບສຸກເສີນຖືກໃສ່ໄວ້ໃນລາຍບັນຊີຢູ່ປົກຫຼັງຂອງປຶ້ມນີ້.

ຊື່ ທີ່ຢູ່ ໂທຣະສັບ/ອີເມລ໌

ນາຍໝ�ຄອບຄົວ

ສູນອະນາໄມສ�າລັບ 
ເດັກແລະຄອບຄົວ

ນາຍໝ�ປົວແຂ້ວ

ນາຍໝ�ຊ່ຽວຊານ 
ສະເພາະໂຣກ

ສູນຝາກເດັກ/ 
ສູນຮັບດູແລເດັກ

ໂຮງຮຽນຕຽມອະ 
ນຸບານ/ອະນຸບານ

ສູນອະນາໄມຊຸມຊົນ

ໂຮງຮຽນປະຖົມ

ໂຮງຮຽນມັທຍົມ

ຣັຖບານທ້ອງຖິ່ນ/ 
ເທສບານ
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ເວັບໄຊຕ໌ ແລະ ບັນດາຊັບພະຍາກອນ ທາງອອນລາຍ
NSW Ministry of Health (ກະຊວງ ສາທາຣະນະສຸກ ຣັດ NSW) 
www.health.nsw.gov.au
ເວັບໄຊຕ ໌NSW Kids and Families (ເດັກ ແລະ ຄອບຄົວ ຣັດTTT) ໃຫ້ມີ 
ການເຂົ້າເຖິງຊັບພະຍາກອນແລະຂ�້ມູນ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

Raising Children Network (ເຄືອຂ່າຍການລ້ຽງລູກ)
www.raisingchildren.net.au
ເວັບໄຊຕ໌TTTTTTT TTTTTTTTມີໜັງສືທີ່ທັນ ກັບເວລາແລະຜ່ານການຄົ້ນຄວ້າມາແລ້ວ ຫຼາຍ 
ກວ່າ800ຫົວຂ�້ທີ່ກ່ຽວກັບການລ້ຽງ ລູກໃຫ້ມີສຸຂພາບດີ, ນັບຈາກອາຍຸເກີດ  
ໃໝ່ຈົນເຖິງຕອນຕົ້ນຂອງວັຍໜຸ່ມ.

Children’s Hospitals (ໂຮງໝ�ເດັກ)
ໂຮງໝ�ເຫຼົ່ານີ້ມີເຈັ້ຍຂ�້ມູນເລື້ອງສຸຂພາບ ເດັກນ້ອຍຕາມທາງອອນລາຍໄວ້ໃຫ້ຢ່າງ 
ຫຼວງຫຼາຍ:

The Sydney Children’s Hospital Network – Randwick Campus
www.sch.edu.au/health/factsheets

The Sydney Children’s Hospital Network – Westmead Campus
www.chw.edu.au/parents/factsheets

John Hunter Children’s Hospital
http://www.hnekidshealth.nsw.gov.au

ສະມາຄົມຂອງການຢູ່ດີກິນດີຂອງເດັກ ໃນການດູແລສຸຂພາບ(AWCH)
www.awch.org.au
ສາຍສ�າລັບພ�່ແມ່ (ໂທຟຣີ)
1800 244 396
ເປີດວັນອັງຄານ-ວັນພະຫັດ, ຈາກ 9:30 ຕອນເຊົ້າ ຫາ 2 ໂມງຕອນບ່າຍ
TTTT ແມ່ນອົງກອນສ�າຄັນທີ່ສນັບສນຸນ  ຄວາມຕ້ອງການຂອງເດັກນ້ອຍ, ຊາວໜຸ່ມແລະຄອບ
ຄົວໜຸ່ມໃນລະບົບການດູແລ ສຸຂພາບຢູ່ໃນອອສເຕຣເລັຍ.

Healthdirect Australia
www.healthdirect.gov.au
1800 022 222
Healthdirect Australia ແມ່ນສາຍໂທຣະ ສັບທີ່ໃຫ້ຄ�າແນະນ�າແລະຂ�້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂ
ພາບແບບຟຣີຕລອດ24ຊົ່ວໂມງ.

http://www.raisingchildren.net.au
http://www.sch.edu.au/health/factsheets
http://www.chw.edu.au/parents/factsheets
http://www.hnekidshealth.nsw.gov.au
http://www.awch.org.au
http://www.healthdirect.gov.au
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ການລ້ຽງລູກຂອງທ່ານດ້ວຍນົມແມ່
Australian Breastfeeding Association (ສະມາຄົມລ້ຽງລູກ 
ດ້ວຍ ນົມແມ່ ແຫ່ງອອສເຕຣເລັຍ)
www.breastfeeding.asn.au

ການອູ້ມຊູແລະຂ�້ມູນເລື້ອງການລ້ຽງລູກ ດ້ວຍນົມແມ່ ແມ່ນຫາເອົາໄດ້ຈາກພວກ 
ອາສາສມັກ ທີ່TTTTTTTTTT Breastfeeding Association (ABA)ໂດຍໂທຣະສັບຫາ ສາຍ
ຊ່ວຍເລື້ອງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຕາມໝາຍເລກ 1800 686 268. ບັນດາ 
ແມ່ທັງຫຼາຍສາມາດພົບກັນຕາມກຸ່ມໃນ ທ້ອງຖິ່ນເພື່ອສ້າງມິຕພາບ, ແບ່ງປັນປະ 
ສົບການການລ້ຽງລູກ ແລະ ການອູ້ມຊູ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ແບບມາພົບໜ້າພ�້ 
ຕາກັນ. ຂ�້ມູນອັນຊ່ຽວຊານເລື້ອງລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ລິງກ໌ເຂົ້າຫາບ�ຣິການທຸກໆ 
ຢ່າງຂອງ ABAສາມາດຊອກຫາໄດ້ຈາກ ທີ່ຢູ່ຂອງເວັບໄຊຕ໌ທີ່ຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້.

ເພື່ອເອົາຂ�້ມູນເລື້ອງການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຈົ່ງເຂົ້າໄປເບິ່ງ: http://www.health.
nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/Publications/breastfeeding-
your-baby.pdf  ຫຼື ເຂົ້າໄປເບິ່ງ Raising Children Network http://
raisingchildren.net.au/breastfeeding/babies_breastfeeding.html

Resourcing Parents (ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພ�່ແມ່)
http://www.resourcingparents.nsw.gov.au/Resources/
EarlyLearning
Resourcing Parents ໄດ້ຜະລິດຊັບພະ ຍາກອນສ�າລັບພ�່ແມ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍເພື່ອ 
ໃຫ້ຄ�າແນະນ�າແລະຂ�້ມູນເລື້ອງການພັທ ນາດ້ານສັງຄົມ, ຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ສະຕິ 
ປັນຍາຂອງລູກທ່ານ.

 � Tປຶ້ມຊຸດທີ່ອ່ານງ່າຍແລະມີສີສັນຊ່ວຍ ຄອບຄົວຊາວອາບ�ຣິຈີໂນ,ພ�່ແມ່ ແລະ 
ຜູ້ດູແລດ້ວຍຄ�າແນະນ�າເລື້ອງລ້ຽງລູກ ແລະ ຂ�້ມູນເລື້ອງຄອບຄົວເພື່ອຊ່ວຍ 
ໃຫ້ເດັກເຕີບໂຕແບບແຂງແຮງແລະມີ ສຸຂພາບດີ.

 � Tເຈັ້ຍຂ�້ມູນແຜ່ນໃຫຍ່ເລື້ອງການພັທນາທີ່ມີຫົວຂ�້ ຄວາມຮັກ, ເວົ້າ,ຮ້ອງເພງ,ອ່ານ,ຫຼິ້ນ 
ບັນຈຸຄວາມຄິດຕ່າງໆເພື່ອອູ້ມຊູການ ພັທນາຂອງລູກທ່ານຕັ້ງແຕ່ຕອນຕົ້ນໆ. ມັນໄດ້ 
ຖືກແປເປັນພາສາຊຸມຊົນຂອງສີ່ຊຸມຊົນໃຫຍ່.

Kidsafe (NSW) (ເດັກທີ່ປອດໄພ)
www.kidsafensw.org
Kidsafe NSWເອົາໃຈໃສ່ໃນການຫຼຸດ ຜ່ອນຈ�ານວນແລະຄວາມຮ້າຍແຮງຂອງ 
ການບາດເຈັບໂດຍບ�່ຕັ້ງໃຈຂອງເດັກ ໂດຍຜ່ານການສົ່ງເສີມຄວາມປອດໄພ ຂອງເດັກ. 
ເວັບໄຊຕ໌ຂອງພວກເຂົາມີຂ�້ ມູນກ່ຽວກັບຂ່າວແລະເຫດການຕ່າງໆ, ເຈັ້ຍຂ�້ມູນ, 
ຊັບພະຍາກອນ ແລະ ຂ�້ມູນ ຂອງໂຄງການຕ່າງໆເພື່ອຊ່ວຍຮັກສາ ເດັກໃຫ້ປອດໄພ.

http://www.breastfeeding.asn.au
http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/Publications/breastfeeding-your-baby.pdf
http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/Publications/breastfeeding-your-baby.pdf
http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/Publications/breastfeeding-your-baby.pdf
http://raisingchildren.net.au/breastfeeding/babies_breastfeeding.html
http://raisingchildren.net.au/breastfeeding/babies_breastfeeding.html
http://www.resourcingparents.nsw.gov.au/Resources/EarlyLearning
http://www.resourcingparents.nsw.gov.au/Resources/EarlyLearning
http://www.kidsafensw.org
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Australian Immunisation Register 
(ກອງທະບຽນການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ ແຫ່ງອອສເຕຣເລັຍ)
Australian Immunisation Register (AIR) ຈະສືບຕ�່ຕິດຕາມປວັດການສັກຢາ 
ປ້ອງກັນໂຣກຂອງລູກທ່ານ. ເດັກທຸກຄົນ ທີ່ຈົດຊື່ຢູ່ກັບເມດິແຄຣ໌ຈະຖືກຮວມເອົາໄວ້ຢູ່ກັບ 
AIR ໂດຍອັຕໂນມັດ.

ເວັບໄຊຕ ໌myGov 
ຖ້າລູກທ່ານບ�່ໄດ້ຈົດຊື່ຢູ່ກັບເມດິແຄຣ໌ ທ່ານຄວນເປີດບັນຊີເມດິແຄຣ໌ທາງອອນ 
ລາຍໃຫ້ໂດຍຜ່ານເວັບໄຊຕ ໌myGov ທີ ່www.my.gov.au

ເວັບໄຊຕ ໌myGov ເປັນບ່ອນດຽວທີ່ ເຊື່ອມຕ�່ໄປຫາບ�ຣິການຕ່າງໆຂອງຣັຖ ບານຢ່າງ 
ຫຼວງຫຼາຍ,ຮວມເຖິງເມດິແຄຣ໌, ເຊັນເຕີລິ້ງ, ຫ້ອງການພາສີອາກອນ ແຫ່ງອອສເຕຣເລັຍ, 
ບັນທຶກສຸຂພາບ ສ່ວນຕົວທີ່ຖືກຄວບຄຸມ (Personally Controlled eHealth 
Record), ເງິນຊ່ວຍ ລ້ຽງລູກ, ຫ້ອງການຊອກຫາວຽກແຫ່ງ ອອສເຕຣເລັຍ ແລະ 
ໂຄງການປະກັນ ໄພສ�າລັບຜູ້ເສັຍອົງຄະແຫ່ງຊາດ.

Healthy Kids (ເດັກສຸຂພາບດີ)
www.healthykids.nsw.gov.au 
ເວັບໄຊຕ໌ນີ້ແມ່ນTຮ້ານຄົບວົງຈອນTຂອງຂ�້ມູນສ�າລັບພ�່ແມ່ແລະຜູ້ດູແລກ່ຽວກັບ 
ການກິນ ແລະ ກິຈກັມທາງຮ່າງກາຍທີ່ ເຮັດໃຫ້ມີສຸຂພາບດີ. ບາງຊັບພະຍາກອນ 
ທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ພ�່ແມ່/ຜູ້ດູແລກ�ຖືກ ບັນຈຸໄວ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊຕ໌ນີ້ ຮວມເຖິງ:

 � Starting Family Foods – Introducing 
your baby to solid foods (ປຶ້ມຂ�້ມູນ 
ການເລີ້ມກິນອາຫານຂອງຄອບຄົວ-ການແນະນ�າລູກນ້ອຍ 
ຂອງທ່ານໃຫ້ກິນອາຫານແຂງ)

 � Caring for Children – Birth to 5 years (Food, 
Nutrition and Learning Experiences). 
ການດູແລເດັກ - ຈາກເກີດໃໝ່ຫາ5ປີ  (ອາຫານ, 
ການບ�າຣຸງຮ່າງກາຍ ແລະ ປະສົບການ ການຮຽນຮູ້).

ແອັປທີ່ໃຊ້ຈົດຈົ່ງມື້ໄວ້ເພື່ອສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ 
ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງຄວນດາວໂຫຼດເອົາ ແອັປ 
Tຈົ່ງມື້ໄວ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກT ທີ່ ໃຫ້ຄວາມສະດວກໄວ້:

 � Tຍ້ອນວ່າມັນຟຣີ ແລະ ໃຊ້ງ່າຍ
 � Tເພື່ອເຮັດຕາຕະລາງສ່ວນຕົວສ�າລັບລູກ ແຕ່ລະຄົນ
 � Tມັນຈະສົ່ງສັນຍານເຕືອນຄວາມຈ�າໃຫ້ 
ທ່ານເພື່ອທ�າການນັດໝາຍ

 � Tມັນໃຫ້ຂ�້ມູນເລື້ອງການສັກຢາປ້ອງກັນ 
ໂຣກພຽງແຕ່ກົດດ້ວຍປາຍນິ້ວມື

 � Tມັນໃຫ້ສຽງເພງກ່ອມເດັກ/ສຽງນຸ້ມນວນ

ເພື່ອດາວໂຫຼດເອົາແປັປນີ້ ຈົ່ງເປີດເຂົ້າ 
www.immunisation.health.nsw.gov.au

http://www.my.gov.au
http://www.healthykids.nsw.gov.au
http://www.immunisation.health.nsw.gov.au



ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ຂ�້ມູນຂອງຂ້ອຍ ແລະ 
ປວັດຂອງ ຄອບຄົວ

ຂ້ອຍ ແລະ 
ຄອບຄົວຂ້ອຍ
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບຂ້ອຍTT
TTຊື່ຂ້ອຍTTTT

TTTTທີ່ຢູ່ຂອງເຮືອນTTTTTTT

ການປ່ຽນທີ່ຢູ່TTTTTTT

ເພດ  ຊ/ຍ ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ     /    /    ນ�້າໜັກຕອນເກີດ (ກລ)

ພ�່/ແມ່ຂອງຂ້ອຍ
ຊື່

ໂທຣະສັບ (ວຽກ)  (ເຮືອນ)

ອີເມລ໌ TTTTT

ຊື່

ໂທຣະສັບ (ວຽກ)  (ເຮືອນ)

ອີເມລ໌ TTTTT

ອີເມລ໌

ອາບ�ຣິຈີໂນລ  ແມ່ນ/ບ�່ແມ່ນ TTTTTTທ�ເຣັສ ສເທຣດໄອແລນເດີ ແມ່ນ/ບ�່ແມ່ນTT

ຜູ້ດູແລຄົນອື່ນໆ

ອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງຂອງຂ້ອຍ (ຊື່ແລະອາຍຸ)
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ປວັດສຸຂພາບຂອງຄອບຄົວແລະ ປັດໄຈ ຄວາມສ່ຽງ
     ແມ່ນ  ບ�່ແມ່ນ

TTTTມີພີ່ນ້ອງໃກ້ຊິດ ຂອງລູກທ່ານຄົນໃດທີ່ ເຄີຍຫູໜວກ ຫຼື  
ເຄີຍມີບັນຫາດ້ານການຟັງມາ ຕັ້ງແຕ່ວັຍເດັກບ�່?   

ມີຄົນໃດໃນຄອບຄົວເຄີຍມີບັນຫາທາງຕາ ມາຕັ້ງແຕ່ວັຍເດັກບ�່?    

ພີ່ນ້ອງໃກ້ຊິດຂອງລູກທ່ານຄົນໃດເຄີຍຕາບອດ ຂ້າງນຶ່ງຫຼື ທັງສອງຂ້າງບ�່?  

ໃນຊ່ວງລະຍະຖືພາ, ແມ່ຂອງລູກນ້ອຍ ທ່ານເຄີຍເປັນໂຣກຫັດເຢັຍຣະມັນ,   
ໂຣກ ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ ຊີໂຕເມກາໂລ, ໂຣກ ເລືອດເປັນພິດ, ໂຣກຕຸ່ມເປື່ອຍ, ຫຼື  
ການ ເຈັບປ່ວຍອື່ນໆທີ່ມີໄຂ້ ຫຼື ເປັນຜື່ນ ບ�່? 

ຕອນເກີດ, ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານມີນ�້າໜັກ ໜ້ອຍກວ່າ1500ກຣາມ,   
ຕ້ອງຢູ່ໃນພະ ແນກດູແລພິເສດຫຼາຍກວ່າສອງມື້, ຫຼື ຕ້ອງການອອັກຊີເຈັນ  
48ຊ່ົວໂມງ ຫຼື ດົນກວ່ານັ້ນ ບ�່? 

ລູກທ່ານເກີດມາໂດຍມີບັນຫາທາງຮ່າງກາຍບ�່?  

ມີປວັດຄອບຄົວເລື້ອງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງການຈະເຣີນເຕີບໂຕຂອງ  
ເນື້ອເຍື່ອຫຼືອະໄວຍະວະ ຫຼື ການ ເກີດລູກໂດຍເອົາກົ້ນອອກກ່ອນ ບ�່? 

ຖ້າທ່ານຕອບ ແມ່ນ ຕ�່ຄ�າຖາມໃດນຶ່ງ ຂອງບັນດາຄ�າຖາມທີ່ຢູ່ຂ້າງເທິງນີ້, 
ກະຣຸນາ ບອກໃຫ້ນາຍໝ�ຂອງທ່ານ ຫຼື ພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກ ແລະ 
ຄອບຄົວໃຫ້ຮູ້. 




ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ບັນທຶກ
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

TTTTTTTTບັນທຶກຄວາມກ້າວໜ້າ
ທ່ານແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານການແພດຂອງທ່ານ ສາມາດຈົດບັນທຶກຢູ່ໃນພາກນີ້ໃນເວລາ 
ທີ່ລູກທ່ານຖືກກວດຍ້ອນເຫດຜົນອື່ນທີ່ ນອກເໜືອຈາກການກວດສຸຂພາບຕາມ 
ອາຍຸທີ່ຖືກແນະນ�າໄວ້.

ວັນທີ ອາຍຸ ເຫດຜົນ/ທ່າທີ
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ວັນທີ ອາຍຸ ເຫດຜົນ/ທ່າທີ
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ວັນທີ ອາຍຸ ເຫດຜົນ/ທ່າທີ



26

ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ວັນທີ ອາຍຸ ເຫດຜົນ/ທ່າທີ
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ວັນທີ ອາຍຸ ເຫດຜົນ/ທ່າທີ
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ວັນທີ ອາຍຸ ເຫດຜົນ/ທ່າທີ
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ວັນທີ ອາຍຸ ເຫດຜົນ/ທ່າທີ
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ວັນທີ ອາຍຸ ເຫດຜົນ/ທ່າທີ
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ວັນທີ ອາຍຸ ເຫດຜົນ/ທ່າທີ
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ວັນທີ ອາຍຸ ເຫດຜົນ/ທ່າທີ
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ວັນທີ ອາຍຸ ເຫດຜົນ/ທ່າທີ
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ວັນທີ ອາຍຸ ເຫດຜົນ/ທ່າທີ
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ບັນທຶກການເຈັບປ່ວຍ ແລະ ການບາດເຈັບ
ທ່ານແລະຜູ້ຊ່ຽວຊານການແພດຂອງທ່ານ ຄວນຈົດບັນທຶກການເຈັບປ່ວຍໃດນຶ່ງທີ່ສ�າຄັນ, 
ການບາດເຈັບ, ການຜ່າຕັດ, ອາການ ແພ້,ພະຍາດຕິດແປດ ຫຼື ບັນຫາດ້ານ ສຸຂພາບທີ່ 
ຮ້າຍແຮງອື່ນໆທີ່ລູກທ່ານປະ ສົບ. ການໄປໂຮງໝ�ທຸກໆຄັ້ງ, ຮວມທັງ ການສຸກເສີນກ�ຄວນ
ຖືກຈົດໄວ້ຢູ່ນີ້ນ�າ. 

ວັນທີ ບັນຫາ ບັນທຶກໄວ້ໂດຍ
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ວັນທີ ບັນຫາ ບັນທຶກໄວ້ໂດຍ
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ວັນທີ ບັນຫາ ບັນທຶກໄວ້ໂດຍ
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ວັນທີ ບັນຫາ ບັນທຶກໄວ້ໂດຍ




ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ການວັດແທກ ແລະ 
ການຕິດຕາມເບິ່ງການ 

ຈະເຣີນເຕີບໂຕຂອງລູກທ່ານ

ເດືອນ
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ການວັດແທກ ແລະ ການຕິດຕາມເບິ່ງການ 
ຈະເຣີນເຕີບໂຕຂອງລູກທ່ານ
ການວັດແທກຄວາມສູງ, ນ�້າໜັກ ແລະ ຮອບຫົວຂອງລູກທ່ານຈະບອກທ່ານວ່າລູກ 
ທ່ານຈະເຣີນເຕີບໂຕຢ່າງໃດ. ນາຍໝ�ຂອງ ທ່ານ ຫຼື ພະຍາບານຄວນບັນທຶກການວັດ 
ແທກຂອງລູກທ່ານຕອນກວດສຸຂພາບ ແຕ່ ລະຄັ້ງແລະຂຽນຕື່ມຕາຕະລາງການຈະ 
ເຣີນເຕີບໂຕທີ່ຢູ່ໃນພາກນີ້.

ເດັກທຸກໆຄົນເຕີບໂຕແລະພັທນາໂດຍອັດຕຣາແຕກຕ່າງກັນ. ເຖິງແມ່ນວ່າການວັດ 
ແທກຄັ້ງນຶ່ງຈະມີປະໂຫຍດ, ແຕ່ເພື່ອຈະ ປະເມີນການເຕີບໂຕຂອງລູກທ່ານ ມັນ 
ເປັນສິ່ງສ�າຄັນໃນການບັນທຶກການວັດ ແທກຫຼາຍໆຄັ້ງຕລອດລະຍະເວລາເພື່ອ 
ເບິ່ງແນວທາງຂອງການເຕີບໂຕ.

ຖ້າທ່ານຢາກໄດ້ຂ�ມູນເພີ້ມຕື່ມກ່ຽວກັບວ່າ ຕາຕະລາງການຈະເຣີນເຕີບໂຕເຮັດວຽກ 
ຢ່າງໃດ, ກະຣຸນາເປີດເຂົ້າເບິ່ງ www.who.int/childgrowth/en/ ແລະ  
www.cdc.gov/growthcharts/

ເດັກສອງຄົນບ�່ຄືກັນຈັກເທື່ອ, ແຕ່ວ່າມີຄ�າ ແນະນ�າພື້ນຖານບາງຢ່າງສ�າລັບນ�້າໜັກ 
ຂອງເດັກ. ການຊີ້ບອກຂະໜາດຮ່າງກາຍ (BMI) ຖືກນ�າໃຊ້ເພື່ອປະເມີນວ່າຄົນໆນຶ່ງ 
ຈະມີສຸຂພາບດີ, ມີນ�້າໜັກຕ�່າກວ່າຂັ້ນ ສຸຂພາບດີ ຫຼື ມີນ�້າໜັກສູງກວ່າຂັ້ນສຸຂ 
ພາບດີ. ຕາຕະລາງ TTT-ສ�າລັບ-ອາຍຸ ແມ່ນຖືກແນະນ�າໂດຍ National Health and 
Medical Research Council (ສະພາ ການຄົ້ນຄວ້າເລື້ອງສຸຂພາບ ແລະ ການ 
ແພດແຫ່ງຊາດ) ເພື່ອປະເມີນນ�້າໜັກຂອງ ເດັກຈາກອາຍຸສອງປີຂຶ້ນໄປ. ຕາຕະລາງ 
ເຫຼົ່ານີ້ຮັບຮູ້ຄວາມຈິງວ່າຮ່າງກາຍຂອງ ເດັກຍັງຈະເຕີບໂຕແລະພັທນາຕ�່ໄປອີກ. 
ທ່ານສາມາດຊອກຮູ້ການຄິດຄ�ານວນຂອງ TTTຕາມທາງອອນລາຍໄດ້ທີ່: https://www.
healthykids.nsw.gov.au/parents-carers/faqs/what-is-ahealthy-
weight.aspx

ການຢູ່ໃນຂັ້ນນ�້າໜັກສຸຂພາບດີເປັນສິ່ງສ�າຄັນສ�າລັບຮ່າງກາຍຂອງເດັກໃນຂະນະທີ່ 
ພວກເຂົາພວມເຕີບໂຕແລະພັທນາ. ຕາມ ປົກກະຕິແລ້ວ ນ�້າໜັກສຸຂພາບດີສາມາດ  
ຖືກຄວບຄຸມໄດ້ດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ສົມດຸນ ຈ�ານວນພະລັງງານທີ່ລູກທ່ານນ�າເຂົ້າ  
ຮ່າງກາຍ(ໂດຍຜ່ານທາງອາຫານແລະເຄື່ອງ ດື່ມ) ແລະ ພະລັງງານທີ່ພວກເຂົານ�າໃຊ້ 
(ເພື່ອການເຕີບໂຕແລະຜ່ານທາງກິຈກັມ ທາງຮ່າງກາຍ).

ການກ�່ຕັ້ງຄວາມເຄີຍຊິນໃນການກິນທີ່ມີອະນາໄມດີ ແລະ ອອກກ�າລັງກາຍຕັ້ງແຕ່ 
ຕອນຕົ້ນຂອງຊີວິດສາມາດຊ່ວຍປ້ອງກັນ ບັນຫາສຸພາບເຊັ່ນໂຣກຕຸ້ຍເກີນປົກກະຕິT 
ໂຣກເບົາຫວານປະເພດ2, ໂຣກມະເຮັງ ບາງປະເພດ ແລະ ໂຣກຄວາມດັນໂລຫິດສູງ.

ຖ້າທ່ານມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບຄວາມເຄີຍຊິນໃນການກິນ ຫຼື ນ�້າໜັກຂອງພວກເຂົາ, 
ຈົ່ງໄປພົບພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະຄອບຄົວໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ຫຼື 
ນາຍໝ�ຂອງທ່ານເອງ.

ຈົ່ງເບິ່ງໜ້າ18ເພື່ອເອົາເວັບໄຊຕ໌ ແລະ ຊັບພະຍາການອອນລາຍທີ່ມີຂ�້ມູນເລື້ອງວ່າ ຈະ 
ເຮັດຢ່າງໃດເພື່ອອູ້ມຊູການເຕີມໂຕແລະການພັທນາຂອງລູກທ່ານ.

http://www.who.int/childgrowth/en/
http://www.cdc.gov/growthcharts
https://www.healthykids.nsw.gov.au/parents-carers/faqs/what-is-ahealthy-weight.aspx
https://www.healthykids.nsw.gov.au/parents-carers/faqs/what-is-ahealthy-weight.aspx
https://www.healthykids.nsw.gov.au/parents-carers/faqs/what-is-ahealthy-weight.aspx
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: World Health Organisation Child Growth Standards www.who.int/childgrowth/en

ນ�້າໜັກໃນອັດຕຣາສ່ວນຮ້ອຍຂອງອາຍຸ“““““““““““
ເດັກຍິງອາຍຸຈາກແຮກເກີດ ຫາ 2 ປີ
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ເດືອນ
ແຮກເກີດ 1 ປີ 2 ປີ

ອາຍຸ(ຂຽນຕື່ມເດືອນ ແລະ ມື້)

www.who.int/childgrowth/en
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: World Health Organisation Child Growth Standards www.who.int/childgrowth/en

ຄວາມຍາວໃນອັດຕຣາສ່ວນຮ້ອຍຂອງອາຍຸ
ເດັກຍິງອາຍຸຈາກແຮກເກີດ ຫາ 2 ປີ
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ເດືອນ
ແຮກເກີດ 1 ປີ 2 ປີ

ອາຍຸ(ຂຽນຕື່ມເດືອນ ແລະ ມື້)

www.who.int/childgrowth/en
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ນ�້າໜັກໃນອັດຕຣາສ່ວນຮ້ອຍຂອງອາຍຸ
ເດັກຍິງອາຍຸຈາກ 2 ປີ ຫາ 20 ປີ

ອາຍຸ (ປີ)

CDC ຕາຕະລາງການຈະເຣີນເຕີບໂຕ - ຈັດພິມໂດຍ ສະຫະຣັດ ອະເມຣິກາ ວັນທີ 30 ພຶສພາ 2000  
ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with the National 
Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000)
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ຄວາມສູງຂອງຮ່າງກາຍໃນອັດຕຣາສ່ວນ  
ຮ້ອຍຂອງອາຍຸ
ເດັກຍິງອາຍຸຈາກ 2 ປີ ຫາ 20 ປີ “““““

ອາຍຸ (ປີ)

CDC ຕາຕະລາງການຈະເຣີນເຕີບໂຕ - ຈັດພິມໂດຍ ສະຫະຣັດ ອະເມຣິກາ ວັນທີ 30 ພຶສພາ 2000  
ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with the National 
Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000)
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: World Health Organisation Child Growth Standards www.who.int/childgrowth/en

ອ້ອມຮອບຫົວໃນອັດຕຣາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງອາຍຸ
ເດັກຍິງອາຍຸຈາກແຮກເກີດ ຫາ 2 ປີ
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ເດືອນ
ແຮກເກີດ 1 ປີ 2 ປີ

ອາຍຸ(ຂຽນຕື່ມເດືອນ ແລະ ມື້)

www.who.int/childgrowth/en
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ການຊີ້ບອກຂະໜາດຮ່າງກາຍໃນອັດຕຣາ 
ສ່ວນຮ້ອຍ
ເດັກຍິງອາຍຸຈາກ 2 ປີ ຫາ 20 ປີ

ອາຍຸ (ປີ)

CDC ຕາຕະລາງການຈະເຣີນເຕີບໂຕ - ຈັດພິມໂດຍ ສະຫະຣັດ ອະເມຣິກາ ວັນທີ 30 ພຶສພາ 2000  
ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with the National 
Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000)
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: World Health Organisation Child Growth Standards www.who.int/childgrowth/en

ນ�້າໜັກໃນອັດຕຣາສ່ວນຮ້ອຍຂອງອາຍຸ
ເດັກຊາຍອາຍຸຈາກແຮກເກີດ ຫາ 2 ປີ
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ນ�້າ
ໜ

ັກ 
(ກ

ລ)

ເດືອນ
ແຮກເກີດ 1 ປີ 2 ປີ

ອາຍຸ(ຂຽນຕື່ມເດືອນ ແລະ ມື້)

www.who.int/childgrowth/en
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: World Health Organisation Child Growth Standards www.who.int/childgrowth/en

ຄວາມຍາວໃນອັດຕຣາສ່ວນຮ້ອຍຂອງອາຍຸ
ເດັກຊາຍອາຍຸຈາກແຮກເກີດ ຫາ 2 ປີ

Months

Age (completed months and years)

Le
n

g
th

 (
cm

)

1 yearBirth 2 years
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ຄວ
າມ

ຍາ
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(ຊ
ຕມ

)

ເດືອນ
ແຮກເກີດ 1 ປີ 2 ປີ

ອາຍຸ(ຂຽນຕື່ມເດືອນ ແລະ ມື້)

www.who.int/childgrowth/en
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ນ�້າໜັກໃນອັດຕຣາສ່ວນຮ້ອຍຂອງອາຍຸ
ເດັກຊາຍອາຍຸຈາກ 2 ປີ ຫາ 20 ປີ

CDC ຕາຕະລາງການຈະເຣີນເຕີບໂຕ - ຈັດພິມໂດຍ ສະຫະຣັດ ອະເມຣິກາ ວັນທີ 30 ພຶສພາ 2000  
ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with the National 
Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000)

ອາຍຸ (ປີ)
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ຄວາມສູງຂອງຮ່າງກາຍໃນອັດຕຣາສ່ວນ 
ຮ້ອຍຂອງອາຍຸ
ເດັກຊາຍອາຍຸຈາກ 2 ປີ ຫາ 20 ປີ““““

ອາຍຸ (ປີ)

CDC ຕາຕະລາງການຈະເຣີນເຕີບໂຕ - ຈັດພິມໂດຍ ສະຫະຣັດ ອະເມຣິກາ ວັນທີ 30 ພຶສພາ 2000  
ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with the National 
Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000)
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ
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Age (completed months and years)
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Birth 1 year 2 years
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ອ້ອມຮອບຫົວໃນອັດຕຣາສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງອາຍຸ
ເດັກຊາຍອາຍຸຈາກແຮກເກີດ ຫາ 2 ປີ

ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: World Health Organisation Child Growth Standards www.who.int/childgrowth/en

ອ້ອ
ມຮ

ອບ
ຫ

ົວ 
(ຊ

ຕມ
)

ເດືອນ
ແຮກເກີດ 1 ປີ 2 ປີ

www.who.int/childgrowth/en
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

““““ການຊີ້ບອກຂະໜາດຮ່າງກາຍໃນອັດຕຣາ 
ສ່ວນຮ້ອຍ
ເດັກຊາຍອາຍຸຈາກ 2 ປີ ຫາ 20 ປີ

ອາຍຸ (ປີ)

CDC ຕາຕະລາງການຈະເຣີນເຕີບໂຕ - ຈັດພິມໂດຍ ສະຫະຣັດ ອະເມຣິກາ ວັນທີ 30 ພຶສພາ 2000  
ແຫຼ່ງຂ�້ມູນ: Developed by the National Center for Health Statistics in collaboration with the National 
Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion (2000)




ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ຣາຍລະອຽດຂອງການເກີດ 
ແລະ ການ 

ກວດເດັກເກີດໃໝ່“““““““ “““““
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ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ຊື່ຂອງເດັກ

ຊື່ຂອງບ່ອນໃຫ້ກ�າເນີດ

ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ      /     / TTTTເວລາເກີດTTTTT TTTເພດ ຊາຍ/ຍິງ

““““““““ຂ�້ມູນກ່ຽວກັບແມ່“““““““““““
ຊື່ແມ່

ບັນຫາຕ່າງໆໃນການຖືພາ

ກຣຸບຂອງເລືອດ  TTTTໃຫ້ ແອນຕ ີD ແມ່ນ/ບ�່ແມ່ນ

ການຄອດແບບທ�າມະຊາດ/ໃຊ້ວິທີຊ່ວຍ - ເຫດຜົນ

ບັນຫາຕ່າງໆໃນການຄອດ

ປະເພດເກີດ  ປົກກະຕິ   ເອົາກົ້ນອອກກ່ອນ  ໃຊ້ເຄື່ອງຄີບດຶງ  ການຜ່າຕັດ  
 ຊ່ວຍດ້ວຍເຄື່ອງດູດສູນຍາກາດ

ອື່ນໆ TTTTT

““““““““ຂ�້ມູນຈາກແຮກເກີດເຖິງນຶ່ງເດືອນ“““““““““““
ການຄາດກະການຖືພາ      TTTTTການກວດສະພາບໂດຍລວມ ຫຼັງ1ນາທີແຮກເກີດ         5 ນາທີ

ບັນທຶກຄວາມຜິດປົກກະຕິຕອນເກີດ

ບັນຫາທີ່ຕ້ອງການການຮັກສາ TTTTTTT

ນ�້າໜັກຕອນເກີດ (ກລ)           ຄວາມຍາວຕອນເກີດ (ຊຕມ)            ອ້ອມຮອບຫົວຕອນເກີດ (ຊຕມ)

 ການກວດການຟັງສຽງຂອງເດັກແຮກເກີດ (SWISH) ຂຽນຕື່ມ (ເບິ່ງ SWISH ຢູ່ໃນພາກນີ້)

 ການກວດເລືອດຂອງເດັກແຮກເກີດTTTT    ວັນທີ       /     /  
ອື່ນໆ (ລະບຸ)  TTTTວັນທີ       /     /    

 ໄດ້ໃຫ້ວິຕາມິນ T  ສັກ  ກິນ              ຂນາດຢາຄ້ັງທີນ່ຶງ       /     /           ຂນາດຢາຄັ້ງທີສອງ     /     / 
 ຂນາດຢາຄັ້ງທີສາມ     /     / 

 ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຕັບອັກເສບ ປະເພດ B   ວັນທີທີ່ສັກ /     / 
 TTTໄດ້ໃຫ້ໂປຣຕີນສ້າງພູມຄຸ້ມກັນໂຣກ ຕັບອັກເສບ ປະເພດ B ວັນທີທີ່ສັກ /     / “““““““““““““““““““

ຂ�້ມູນການອອກຈາກໂຮງໝ�““““ ““““““ “““““““““““““
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫຼັງການຄອດ

ການລ້ຽງລູກໃນຕອນອອກໂຮງໝ� ນົມແມ່/ນົມແກ້ວTTTTTT

TTTTTTTTTTTTຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປ້ອນລູກ

ວັນທີທີ່ອອກໂຮງໝ�    /     / TTTTTTTTTນ�້າໜັກຕອນອອກໂຮງໝ� (ກລ) TTTT TTTT ອ້ອມຮອບຫົວ (ຊຕມ) 

ລາຍເຊັນ 

ຕ�າແໜ່ງ TTTTTTTTTTT

ຣາຍລະອຽດຂອງການເກີດ “““““““
ພາກນີ້ແມ່ນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການແພດເປັນ ຜູ້ຂຽນຕື່ມ.

ຕິດປ້າຍຂອງຄົນປ່ວຍຢູ່ບ່ອນນີ້

ຕົ້ນສະບັບ (ສີຂາວ) PHR   ສ�າເນົາທີສອງ (ສີເຫຼືອງ) ECHC   ສ�າເນົາທີສາມ (ສີຂຽວ) ໂຮງໝ�
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ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ         /     / ອາຍຸຂອງເດັກ TTT ເພດ ຊ/ຍ

ຊື່ຂອງເດັກ

“““““ການກວດ ປົກກະຕິ ຄ�າເຫັນ

ຫົວ ແລະ ຂະມ່ອມ

ຕາ 
(ການສັງເກດທົ່ວໄປຮວມເຖິງການມີປະຕິກິຣິຍາ
ຕ�່ສີແດງ) 

““““ຫູ

ປາກ ແລະ ເພດານປາກ

ລະບົບຫົວໃຈແລະການ 
ໄຫຼວຽນຂອງເລືອດ

ຊີມພະຈອນຢູ່ຂາ ຂ/ຊ

ລະດັບການຫາຍໃຈ

ທ້ອງ ແລະ ສາຍບື

ຮູທະວານ

ກ່ຽວກັບອະວັຍວະເພດ

ໜ່ວຍອັນທະ(ໄຂ່ຫ�າ)ລົງເຕັມທີ່ ຂ/ຊ

ກ້າມເນື້ອ - ໂຄງກະດູກ

ກະໂພກ

ຜິວໜັງ

ປະຕິກິຣິຍາໂຕ້ຕອບ

ແມ່ມີຄວາມກັງວົນໃດໆກ່ຽວກັບລູກຂອງ 
ລາວບ�່?

ມີ/ບ�່ມີ  
ຕອບດ້ວຍຂີດວົງມົນ

TTTTTTTTຜູ້ກວດ (ຂຽນຊື່ດ້ວຍຕົວພິມ)

TTTTTTTTTTTຕ�າແໜ່ງ

ລາຍເຊັນ   TTTT ວັນທີ     /     /

ການກວດເດັກແຮກເກີດ
ພາກນີ້ແມ່ນຕ້ອງຂຽນຕື່ມໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທາງແພດໂດຍຊ້ອງໜ້າ ພ�່ແມ່ກ່ອນທີ່ 
ເດັກຈະອອກຈາກໂຮງໝ�.

ຕິດປ້າຍຂອງຄົນປ່ວຍຢູ່ບ່ອນນີ້

ຕົ້ນສະບັບ (ສີຂາວ) PHR   ສ�າເນົາທີສອງ (ສີເຫຼືອງ) ECHC   ສ�າເນົາທີສາມ (ສີຂຽວ) ໂຮງໝ�
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ຄ�າຖາມສ�າລັບພ�່ແມ່ກ່ຽວກັບການໄດ້ 
ກະຣຸນາຂີດວົງມົນໃສ່ Tແມ່ນTTຫຼື Tບ�່ແມ່ນT ຕ�່ຄ�າຖາມທີ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອການຕິດຕາມ 
ເບິ່ງອັນເໝາະສົມໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານການ ແພດຂອງທ່ານ.

ຂ້ອຍໄດ້ຕອບຄ�າຖາມກ່ຽວກັບປັດໄຈຄວາມ ສ່ຽງທີ່ຢູ່ໜ້າ 21ໝົດແລ້ວ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍເຄີຍມີບັນຫາການຫາຍໃຈຢ່າງ ຮ້າຍແຮງຕອນເກີດ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍເຄີຍມີໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສມອງແລະ ໄຂສັນຫຼັງອັກເສບ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍເຄີຍມີພະຍາດຂີ້ໝາກເຫຼືອງ, ຕ້ອງມີການຖ່າຍເລືອດ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍໄດ້ຢູ່ໃນພະແນກດູແລພິເສດຫຼາຍ ກວ່າ 5ມື້ຫຼັງເກີດ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຂ້ອຍໄດ້ສັງເກດເຫັນສິ່ງຜິດປົກກະຕິບາງ ຢ່າງກ່ຽວກັບຫົວ ແລະ ຄ�ຂອງລູກຂ້ອຍ, 
ເຊັ່ນ ຮູບໜ້າບ�່ທັມມະດາ ຫຼື ຜິວໜັງ ແບບຕົກເກັດ

ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍມີໂຣກປັນຍາອ່ອນ (TTTTTTT21) ຫຼື ສະພາບອື່ນໆທີ່ພົວພັນກັບການສູນເສັຍ 
ການໄດ້ຍິນສຽງ

ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຖ້າທ່ານຂີດໝາຍວົງມົນໃສ່ຢູ່ໃນແຖວຕັ້ງ 
ທີນຶ່ງ, ກະຣຸນາບອກໃຫ້ນາຍໝ�ຂອງທ່ານ ຫຼື 
ພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ຮູ້.
ຜົນຮັບ ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່
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“““““““““ການກວດເດັກທາຣົກ ທົ່ວຣັດ -ການໄດ້ຍິນສຽງ 
ຊື່

ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ

ສູນອະນາໄມໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ““““““““

TTTTTTTTກວດທີ່TT TTTTTTTTTມື້ກວດ

ກວດໂດຍ (ໃຫ້ຂຽນຊື່) ລາຍເຊັນ

ຜົນຮັບ (ກະຣຸນາຂີດວົງມົນ) “““““ຂ້າງຂວາ ຜ່ານ/ສົ່ງຕ�່ ““““ຂ້າງຊ້າຍ ຜ່ານ/ສົ່ງຕ�່

TTTTTTການສົ່ງຕ�່ໂດຍຕົງໄປຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ ການໄດ້ຍິນສຽງ  ແມ່ນ TTTTTTເຫດຜົນ

ການກວດຊ�້າອີກ  ຕ້ອງມີ  “““ບ�່ຕ້ອງມີ

ກວດທີ່ TTTTTTTTTມື້ກວດ

ກວດໂດຍ (ໃຫ້ຂຽນຊື່) ລາຍເຊັນ

ຜົນຮັບ (ກະຣຸນາຂີດວົງມົນ) “““““ຂ້າງຂວາ ຜ່ານ/ສົ່ງຕ�່ ““““ຂ້າງຊ້າຍ ຜ່ານ/ສົ່ງຕ�່

TTTTTTການສົ່ງຕ�່ໂດຍຕົງໄປຫາຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ ການໄດ້ຍິນສຽງ  ແມ່ນ  ບ�່ແມ່ນ

SWISH ມີເປົ້າໝາຍໃນການກວດພ�້ເດັກ ທີ່ມີຄວາມສູນເສັຍການໄດ້ຍິນສຽງທີ່ຮ້າຍ 
ແຮງຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຕອນຕົ້ນໆ. ການກວດກັ່ນ ກອງການໄດ້ຍິນສຽງນີ້ແມ່ນໄດ້ຖືກອະທິ ບາຍ
ໄວ້ຢູ່ໃນເຈັ້ຍຂ�້ມູນສ�າລັບພ�່ແມ່ ເປັນຫຍັງລູກຂ້ອຍຈຶ່ງຕ້ອງມີການກວດການໄດ້ຍິນສຽງ? 
ມັນມີທາງເປັນໄປໄດ້ທີ່ການ ກວດການໄດ້ຍິນສຽງອາດຈະບ�່ກວດພ�້ບັນ ຫາໃນການໄດ້ຍິນສຽງທີ່ມີຢູ່ 
ແລະ/ຫຼື ວ່າ ລູກທ່ານອາດຈະມີບັນຫາໃນການໄດ້ຍິນ ສຽງພາຍຫຼັງມາໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ, 
ເຖິງແມ່ນວ່າຜົນຮັບຂອງການກວດອອກມາວ່າເປັນປົກກະຕິກ�ຕາມ. ກະຣຸນາສືບຕ�່ 
ໃນ ການກວດຄວາມຄືບໜ້າຂອງລູກທ່ານ. ຊອກເອົາຄ�າແນະນ�າຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານການ 
ແພດຂອງທ່ານຖ້າທ່ານມີຄວາມກັງວົນ ໃດໆກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງຂອງລູກທ່ານບ�່ວ່າຈະອາຍຸ
ເທົ່າໃດ. (http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/child/
pages/hearing-services.aspx)

ປັດຈັຍຄວາມສ່ຽງໃນການຟັງສຽງໄດ້ຖືກ ລະບຸ  ແມ່ນ 

ຖ້າທ່ານໝາຍວ່າແມ່ນ ກະຣຸນາປຶກສາກັບ ຜູ້ຊ່ຽວຊານການແພດຂອງທ່ານເພື່ອຈັດ 
ນັດ ໝາຍເຮັດການກວດການຟັງສຽງທີ່ແທດ  ເໝາະກັບອາຍຸຕອນ10-12ເດືອນ 
(ດັດແກ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ).

ເລກໂທຣະສັບຂອງຜູ້ປະສານງານ:  




ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ການກວດຕອນອາຍຸ  
1 – 4 ອາທິດ ““““ “““““
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ການນອນທີ່ປອດໄພ
ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າບ່ອນທີ່ປອດໄພທີ່ສຸດສ�າລັບ ລູກທ່ານນອນ, ທັງຕອນກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ, 
ແມ່ນຢູ່ໃນບ່ອນນອນທີ່ປອດໄພ ຂອງພວກເຂົາເອງ.

ຫົກວິທີທີ່ເອົາເດັກນອນແບບປອດໄພ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງການຕາຍໃນວັຍ 
ເດັກທາຣົກແບບທັນທີ ແລະ ບ�່ຄາດກະ:

 � ເອົາເດັກນອນຫງາຍ.
 � ຢ່າປົກຫົວແລະໜ້າ.
 � ໃຫ້ເດັກຢູ່ໃນບ່ອນປອດຢາສູບທັງກ່ອນແລະຫຼັງກ�າເນີດ.
 � ໃຫ້ມີສະພາບແວດລ້ອມການນອນທີ່ປອດໄພ ທັງກາງເວັນແລະກາງຄືນ.
 � ເອົາເດັກນອນໃນຕຽງເດັກຢູ່ໃນຫ້ອງພ�່ແມ່.
 � ໃຫ້ລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່.

ເພື່ອເອົາຂ�້ມູນຕື່ມເລື້ອງການນອນແບບປອດໄພ ຈົ່ງໄປເບິ່ງໜ້າ 12.

ຂ້ອຍມີອາຍຸ 2 ອາທິດ
ມີບາງຢ່າງທີ່ຂ້ອຍອາດຈະເຮັດ
 � Tສະເດີດຕ�່ສຽງດັງ
 � Tເລີ້ມຮູ້ຈັກແນມຈ້ອງໜ້າ
 � Tຄວາຈັບນິ້ວມືຂອງເຈົ້າເວລາເອົາໃສ່ໃນມືຂອງຂ້ອຍ

ແນວຄິດບາງຢ່າງສ�າລັບການໃຊ້ເວລາ ກັບຂ້ອຍ
 � Tເວົ້າກັບຂ້ອຍໃນເວລາຂ້ອຍຕື່ນ
 � ຕອບຮັບຕ�່ສຽງແລະການສະແດງອອກຂອງຂ້ອຍດ້ວຍການລອກລຽນສິ່ງທີ່ ຂ້ອຍເຮັດ
 � Tກອດຂ້ອຍ

ກະຣຸນາເວົ້າກັບພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະຄອບຄົວ ຫຼື 
ນາຍໝ� ຂອງຂ້ອຍຖ້າຂ້ອຍ:
 � Tບ�່ມີປະຕິກິຣິຍາຕ�່ສຽງດັງ
 � Tບ�່ກິນນົມດີປານໃດ

TTTເພື່ອເອົາຄວາມຄິດທີ່ດີເລື້ອງການໃຊ້ເວ ລາກັບຂ້ອຍ ຈົ່ງໄປເບິ່ງຊັບພະຍາກອນ: Love, talk, sing, read, play (ຄວາມຮັກ, ເວົ້າ, 
ຮ້ອງເພງ, ອ່ານ, ຫຼິ້ນ) www.lovetalksingreadplay.com.au 

ມີບົດແປຂອງແອັປນີ້ສ�າລັບຄອບຄົວຊາວ ອາບ�ຣິຈິໂນ, ເພື່ອເອົາຂ�້ມູນເພີ້ມ ຈົ່ງເປີດເບິ່ງ: http://www.deadlytots.com.au/
Page/deadlytotsapp

http://www.lovetalksingreadplay.com.au
http://www.deadlytots.com.au/Page/deadlytotsap
http://www.deadlytots.com.au/Page/deadlytotsap


60

ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ການໄປຫານາຍໝ�ຕອນອາຍຸ 1 ຫາ 4 ອາທິດ
ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ການໄປຫາພະຍາ ບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະຄອບຄົວ 
ຄັ້ງທ�າອິດຂອງທ່ານຈະແມ່ນຢູ່ເຮືອນ. ອັນນີ້ແມ່ນເປັນເວລາທີ່ດີສ�າລັບພ�່ແມ່ ແລະ 
ພະຍາບານທີ່ຈະໄດ້ທ�າຄວາມຮູ້ ຈັກກັນແລະໂອ້ລົມມກ່ຽວກັບຄວາມກັງວົນ ໃດໆທີ່ມີ.

ຫົວຂ�້ຕ່າງໆສ�າລັບການສົນທະນາ ອາດຈະ ກວມເຖິງ:

ສຸຂພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
 � Tການໃຫ້ນົມລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ - ຮວມເຖິງການໃຫ້ລູກກິນນົມແມ່
 � Tການນອນແບບປອດໄພ ແລະ ການຕາຍແບບກະທັນຫັນແລະບ�່ຄາດກະ 
ຂອງເດັກທາຣົກ (SUDI) 

 � Tການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ
 � Tຄວາມປອດໄພ
 � Tການຈະເຣີນເຕີບໂຕ

ການພັທນາ
 � Tການໄຫ້
 � Tການປອບໃຈລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ
 � Tການເວົ້າລົມກັບລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ - ການສື່ສານ, ພາສາ ແລະ ການຫຼິ້ນ

ຄອບຄົວ
 � Tການນ�າໃຊ້ TTບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວT
 � Tບົດບາດຂອງພະຍາບານສ�າລັບ ສຸຂພາບເດັກແລະຄອບຄົວ, ນາຍໝ� ແລະ 
ຜູ້ຊ່ຽວຊານການແພດອື່ນໆ

 � Tສຸຂພາບຈິດຂອງພ�່ແມ່
 � Tສຸຂພາບທົ່ວໄປຂອງແມ່ - ອາຫານ, ການພັກຜ່ອນ, ການດູແລເຕົ້ານົມ, 
ການອອກກ�າລັງກາຍ, ສຸຂພາບປາກ

 � Tກຸ່ມພ�່ແມ່ ແລະ ເຄືອຂ່າຍການອູ້ມຊູ
 � Tການສູບຢາ
 � Tວຽກງານ/ບ່ອນດູແລເດັກ

ຍັງສູບຢາຢູ່ບ�່? 
ການສູບຢາເພີ້ມຄວາມສ່ຽງຂອງລູກນ້ອຍ ຂອງທ່ານຕ�່ Sudden Infant Death 

Syndrome (ການຕາຍແບບກະທັນຫັນ ຂອງເດັກທາຣົກ - SIDS). ຈົ່ງໂທຫາ 
ສາຍແນະນ�າອອກຢາສູບ 13 QUIT (13 7848) ຫຼືເບິ່ງທີ ່www.icanquit.com. TT

http://www.icanquit.com
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ຖ້າທ່ານຂີດໝາຍວົງມົນໃສ່ຢູ່ໃນແຖວຕັ້ງ 
ທີນຶ່ງ, ກະຣຸນາບອກໃຫ້ນາຍໝ�ຂອງທ່ານ ຫຼື 
ພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ຮູ້.
ສ�າລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານການແພດຂຽນຕື່ມ: ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່

ການປ້ອນອາຫານ ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ

ຕັ້ງແຕ່ມື້ວານໃນເວລາດຽວກັນນີ້, ລູກ ທ່ານໄດ້ກິນນົມແມ່ບ�່? 

ຕັ້ງແຕ່ມື້ວານໃນເວລາດຽວກັນນີ້, ລູກ ທ່ານໄດ້ກິນສິ່ງໃດນຶ່ງທີ່ຢູ່ຕ�່ລົງໄປນີ້ບ�່?

ກ) ວິຕາມິນ ຫຼື ແຮ່ທາດເສີມໃດໆ ຫຼື ຢາ (ຖ້າຕ້ອງການ)

ຂ) ນ�້າລ້າ ຫຼື ນ�້າຫວານ/ມີຣົດ ຫຼື ນ�້າ ໝາກໄມ້ ຫຼື ຊາ/ນ�້າຊົງ

ຂ)  ນົມຜົງສ�າລັບເດັກທາຣົກ ຫຼື ນົມ ຊນິດອື່ນ (ຕົວຢ່າງນ�້ານົມງົວ, ນົມລະເຫີຍ, 
ນົມຂຸ້ນ ຯລຯ)

ຄ) ອາຫານແຂງ ຫຼື ເຄິ່ງແຂງ

ຄ�າແນະນ�າໃນປັດຈຸບັນແມ່ນໃຫ້ບັນດາເດັກ ທາຣົກກິນແຕ່ນົມແມ່ເທົ່ານັ້ນຈົນກວ່າອາຍຸ ປະມານ 6 ເດືອນ (ອາດຈະກິນວິຕາມິນ, 
ບັນດາແຮ່ທາດເສີມ ຫຼື ຢາ) ແລະສືບຕ�່ ລ້ຽງດ້ວຍນົມແມ່ (ໃນຂະນະທີ່ກິນອາຫານເສີມ ທີ່ເໝາະສົມ) ຈົນເຖິງອາຍຸ12ເດືອນ  
ຫຼື ກວ່ານັ້ນ.   
NHMRC Infant Feeding Guidelines: Information for Health Workers (2012).

TTTTTTTTTຄ�າຖາມສ�າລັບພ�່ແມ່/ຜູ້ດູແລTTTTTT
ຈົ່ງຕອບຄ�າຖາມເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄປພົບ ພະຍາບານ ຫຼື 
ນາຍໝ�ຂອງທ່ານ ເພື່ອການກວດສຸຂພາບຕອນອາຍຸ 1-4 ອາທິດ

ທ່ານໄດ້ຕອບຄ�າຖາມກ່ຽວກັບປັດໄຈ ຄວາມສ່ຽງເລື້ອງສຸຂພາບທີ່ຢູ່ໜ້າ 21 
ໝົດແລ້ວບ�່?

ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ຂ້ອຍກັງວົນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງ ຂອງລູກຂ້ອຍ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຄົນອື່ນໆໄດ້ເວົ້າວ່າພວກເຂົາ ກັງວົນກ່ຽວ ກັບການໄດ້ຍິນສຽງຂອງລູກຂ້ອຍ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຂ້ອຍ ກັງວົນກ່ຽວກັບການເຫັນຂອງ ລູກຂ້ອຍ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍຖືກຄວັນຢາສູບຢູ່ໃນ ເຮືອນ/ຣົດ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຂ້ອຍເອົາລູກນອນຫງາຍເວລານອນຫຼັບ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

“““““ການກວດສຸຂພາບເດັກຕອນອາຍຸ 1-4 ອາທິດ “““““
ການປະເມີນໂດຍພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະຄອບຄົວ, ນາຍໝ� ທົ່ວໄປ ຫຼື 
ໝ�ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບພະຍາດເດັກ

ຊື່

ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ         /     / ເພດ ຊ/ຍ 

ການປະເມີນສຸຂພາບ ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່

ນ�້າໜັກ ກລ %

ຄວາມຍາວ ຊຕມ %

ອ້ອມຮອບຫົວ ຊຕມ %

ຂະມ່ອມອ່ອນ

ຕາ (ການສັງເກດ/ປະຕິກິຣິຍາອັດຕະໂນ ມັດຂອງແກ້ວຕາ/ຕາຂາວ)

ລະບົບຫົວໃຈແລະການໄຫຼວຽນຂອງ ເລືອດ  (ນາຍໝ�ເທົ່ານັ້ນ)

ສາຍບື

ຊີບພະຈອນຢູ່ຕົ້ນຂາ

ການກວດກະໂພກເພື່ອເບີ່ງການຄາດ ເຄື່ອນ

ໜ່ວຍອັນທະ(ໄຂ່ຫ�າ)ລົງເຕັມທີ່ ຂ/ຊ

ອະວັຍວະເພດ

ບ�ຣິເວນຮູທະວານ

ຜິວໜັງ

ປະຕິກິຣິຍາອັດຕະໂນມັດຕ່າງໆ
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ປັດໄຈການປ້ອງກັນສຸຂພາບ ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ ຄວາມກັງວົນ ບ�່ມີຄວາມກັງວົນ

ໄດ້ຕອບຄ�າຖາມສ�າລັບພ�່ແມ່ຄົບໝົດ ແລ້ວບ�່?

ໄດ້ມີການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກທີ່ເໝາະສົມກັບອາ
ຍຸ ຄົບຕາມຕາຕະລາງບ�່? (ໂຣກຕັບອັກເສບຊນິດT 
ເທ່ົານັ້ນ)

ມີປັດໄຈຄວາມສ່ຽງໃດໆຫຼືບ�່?
ການໄດ້ຍິນສຽງ
ການເຫັນ
ກະໂພກ
ສຸຂພາບຂອງປາກ

ໄດ້ສົນທະນາເລື້ອງຂ�້ມູນທີ່ເໝາະສົມກ່ຽວ ກັບສຸຂພາບບ�່? ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ

ຄ�າຄິດເຫັນ 

ທ່າທີທີ່ໄດ້ເຮັດທ່າທີທີ່ໄດ້ເຮັດ 

ຊື່ຂອງນາຍໝ� ຫຼື ພະຍາບານ 

ລາຍເຊັນ

ສະຖານທີ່ ວັນທີທີ່ກວດ          /         /

ຜົນຮັບ ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່




ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ການກວດຕອນອາຍຸ  
6 – 8 ອາທິດ



65

ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ການໄປຫານາຍໝ�ຕອນອາຍຸ 6 ຫາ 8 ອາທິດ
ຫົວຂ�້ຕ່າງໆສ�າລັບການສົນທະນາ ອາດ ຈະ ກວມເຖິງບັນຫາໃດນຶ່ງທີ່ເກີດຈາກ:

 � Tການພັທນາຂອງຂ້ອຍ (Learn the Signs. Act Early.)
 � Tຄ�າຖາມເພີ້ມຂອງພ�່ແມ່/ຜູ້ດູແລ
 � Tການກວດສຸຂພາບຂອງເດັກ

ສຸຂພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
 � Tການໃຫ້ນົມລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ (ຮວມເຖິງການໃຫ້ລູກກິນນົມແມ່)
 � Tການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ
 � Tການນອນແບບປອດໄພ ແລະ ການຕາຍແບບກະທັນຫັນແລະບ�່ຄາດກະ 
ຂອງເດັກທາຣົກ (SUDI) 

 � Tຢູ່ໃນແສງແດດແບບສລາດໄດ້ຢ່າງໃດ
 � Tການຈະເຣີນເຕີບໂຕ

ການພັທນາ
 � Tການໄຫ້
 � Tການປອບໃຈລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ
 � Tການເວົ້າລົມກັບລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ - ການສື່ສານ, ພາສາ ແລະ ການຫຼິ້ນຄອບຄົວ

ຄອບຄົວ 
 � ກຸ່ມພ�່ແມ່
 � Tສຸຂພາບທົ່ວໄປຂອງແມ່ - ອາຫານ, ການພັກຜ່ອນ, ການດູແລເຕົ້ານົມ, 
ການອອກກ�າລັງກາຍ, ສຸຂພາບປາກ

 � Tສຸຂພາບຈິດຂອງພ�່ແມ່
 � Tການສູບຢາ
 � Tການລ້ຽງລູກໃນທາງບວກ ແລະ ການ ພັທນາຄວາມສ�າພັນອັນໃກ້ຊິດກັບລູກ 
ນ້ອຍຂອງທ່ານ

ຍັງສູບຢາຢູ່ບ�່? 
ການສູບຢາເພີ້ມຄວາມສ່ຽງຂອງລູກນ້ອຍ ຂອງທ່ານຕ�່ Sudden Infant Death 

Syndrome (ການຕາຍແບບກະທັນຫັນ ຂອງເດັກທາຣົກ - SIDS). ຈົ່ງໂທຫາ 
ສາຍແນະນ�າອອກຢາສູບ 13 QUIT (13 7848) ຫຼືເບິ່ງທີ ່www.icanquit.com. TT

http://www.icanquit.com
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ຂ້ອຍມີອາຍຸ 8 ເດືອນ TTTTT TTT 
ການພັທນາຂອງຂ້ອຍ - (Learn the Signs. Act 
Early.) (ຮຽນຮູ້ອາການຕ່າງໆ. ເຮັດແຕ່ຕອນຕົ້ນໆ.)
(ເດັກອາຍຸຂັ້ນນີ້ສ່ວນຫຼາຍເຮັດຫຍັງແດ່) 

““““““ທາງສັງຄົມ/ຄວາມຮູ້ສຶກ
�	ເລີ້ມຍິ້ມໃສ່ຄົນ
�	ສາມາດສງົບໂຕເອງ (ອາດຈະເອົາມືມາ ໃສ່ປາກແລະດູດມື)
�	ພະຍາຍາມເບິ່ງພ�່ແມ່.

ພາສາ/ການສື່ສານ
�	ເຮັດສຽງຄູໆ, ເຮັດສຽງເອິກໆ
�	ປິ່ນຫົວໄປຫາສຽງ

ຂະບວນການຮັບຮູ້ (ການຮຽນຮູ້, ການຄິດ, ການແກ້ບັນຫາ)
�	ໃຫ້ຄວາມໃສ່ໃຈຕ�່ໃບໜ້າ
�	ເລີ້ມຕົ້ນຕິດຕາມສິ່ງຂອງດ້ວຍຕາ ແລະ ຈື່ຄົນໄດ້ໃນລະຍະໄກ
�	ເລີ້ມມີທ່າທີເບື່ອໜ່າຍ (ໄຫ້, ຈູ້ຈີ້) ຖ້າກິຈກັມ ບ�່ປ່ຽນ 

ການເຄື່ອນໄຫວ/ການພັທນາທາງ ຮ່າງກາຍ
�	ສາມາດຍ�ຫົວຂຶ້ນແລະເລີ້ມຍົກໂຕຂຶ້ນເວລາ ນອນຂວ�້າ
�	ມີການເຄື່ອນໄຫວດ້ວຍແຂນແລະຂາຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ

ເຮັດຕັ້ງແຕ່ຕອນຕົ້ນ ດ້ວຍການໂອ້ລົມກັບ ນາຍໝ� ຫຼື 
ພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບ ເດັກແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຖ້າວ່າລູກ 
ທ່ານ:
�	ບ�່ຕອບຮັບຕ�່ສຽງດັງ
�	ບ�່ເບິ່ງສິ່ງຂອງທີ່ເໜັງຕີງ
�	ບ�່ຍີ້ມໃສ່ຄົນ
�	ບ�່ເອົາມືມາໃສ່ປາກ
�	ບ�່ສາມາດຍ�ຫົວຂຶ້ນເວລາຍົກໂຕຂຶ້ນຫຼືເວລາ ນອນຂວ�້າ

ເພື່ອເອົາຄວາມຄິດອື່ນໆເພີ້ມກ່ຽວກັບການໃຊ້ ເວລາກັບຂ້ອຍ ຈົ່ງເປີດເບິ່ງ: Love, talk, sing, read, play (ຄວາມຮັກ, ເວົ້າ, 
ຮ້ອງເພງ, ອ່ານ ແລະ ຫຼິ້ນ) www.lovetalksingreadplay.com.au. ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີໃຫ້ໂດຍ Resourcing Parents 
(ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພ�່ແມ່)

TTTTTTTTພາສາໄດ້ຖືກດັດແປງສ�າລັບພາສາອັງກິດ ຂອງ ອອສເຕຣເລັຍ ໂດຍ NSW Ministry of Health. Original content provided 
by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Learn the Signs. Act Early. Program  
(www.cdc.gov/ActEarly; June 2017).

http://www.lovetalksingreadplay.com.au
http://www.cdc.gov/ActEarly
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ຄ�າຖາມເພີ້ມສ�າລັບພ�່ແມ່/ຜູ້ດູແລ
““““““ຈົ່ງຕອບຄ�າຖາມເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄປພົບ ພະຍາບານ ຫຼື 
ນາຍໝ�ຂອງທ່ານ ເພື່ອການກວດສຸຂພາບຕອນອາຍຸ 6 ຫາ 8 ອາທິດ.

ຂ້ອຍໄດ້ມີການກວດຫຼັງການຄອດ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ລູກນ້ອຍຂ້ອຍກ�ໄດ້ຖືກກວດ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ຂ້ອຍມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບລູກນ້ອຍ ຂ້ອຍ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຂ້ອຍໄດ້ຕອບຄ�າຖາມກ່ຽວກັບປັດໄຈຄວາມ ສ່ຽງທີ່ຢູ່ໜ້າ 21ໝົດແລ້ວ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ລູກນ້ອຍຂ້ອຍປິ່ນໄປຫາແສງ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ລູກນ້ອຍຂ້ອຍຍິ້ມໃສ່ຂ້ອຍ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ລູກນ້ອຍຂ້ອຍເບິ່ງໜ້າຂ້ອຍແລະສົບຕາ ກັບຂ້ອຍ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ຂ້ອຍໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າໜ່ວຍຕາຂ້າງນຶ່ງຫຼືທັງສອງຂ້າງຂອງລູກຂ້ອຍເປັນສີຂາວ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຂ້ອຍແລະລູກນ້ອຍມີຄວາມມ່ວນຊື່ນທີ່ໄດ້ຢູ່ນ�າກັນ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ຂ້ອຍອ່ານ, ເວົ້າລົມ ແລະ ຫຼິ້ນກັບ ລູກ ນ້ອຍຂ້ອຍ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍຖືກຄວັນຢາສູບ ຢູ່ໃນ ເຮືອນ/ຣົດ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຂ້ອຍເອົາລູກນ້ອຍນອນຫງາຍເວລາ ນອນຫຼັບ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ຖ້າທ່ານຂີດໝາຍວົງມົນໃສ່ຢູ່ໃນແຖວຕັ້ງ 
ທີນຶ່ງ, ກະຣຸນາບອກໃຫ້ນາຍໝ�ຂອງທ່ານ ຫຼື 
ພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ຮູ້.
ສ�າລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານການແພດຂຽນຕື່ມ: ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່
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ທ່ານອາດຈະຢາກໂອ້ລົມກັບພະຍາບານ ຫຼື ນາຍໝ�ຂອງທ່ານກ່ຽວກັບວ່າທ່ານມີ 
ຄວາມຮູ້ສຶກແບບໃດທັງທາງຈິດໃຈແລະ ຮ່າງກາຍ, ແລະ ທ່ານອາດຈະມີຄ�າຖາມ 
ກ່ຽວກັບວ່າຈະດູແລລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ ໃຫ້ດີທີ່ສຸດໄດ້ຢ່າງໃດ.““““““ “““““ 

ການຈົດບັນທຶກຂອງພ�່ແມ່

ການປ້ອນອາຫານ ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ

ຕັ້ງແຕ່ມື້ວານໃນເວລາດຽວກັນນີ້, ລູກ ທ່ານໄດ້ກິນນົມແມ່ບ�່? 

ຕັ້ງແຕ່ມື້ວານໃນເວລາດຽວກັນນີ້, ລູກ ທ່ານໄດ້ກິນສິ່ງໃດນຶ່ງທີ່ຢູ່ຕ�່ລົງໄປນີ້ບ�່?

ກ) ວິຕາມິນ ຫຼື ແຮ່ທາດເສີມໃດໆ ຫຼື ຢາ (ຖ້າຕ້ອງການ)

ຂ) ນ�້າລ້າ ຫຼື ນ�້າຫວານ/ມີຣົດ ຫຼື ນ�້າ ໝາກໄມ້ ຫຼື ຊາ/ນ�້າຊົງ

ຂ)  ນົມຜົງສ�າລັບເດັກທາຣົກ ຫຼື ນົມ ຊນິດອື່ນ (ຕົວຢ່າງນ�້ານົມງົວ, ນົມລະເຫີຍ, 
ນົມຂຸ້ນ ຯລຯ)

ຄ) ອາຫານແຂງ ຫຼື ເຄິ່ງແຂງ

ຄ�າແນະນ�າໃນປັດຈຸບັນແມ່ນໃຫ້ບັນດາເດັກ ທາຣົກກິນແຕ່ນົມແມ່ເທົ່ານັ້ນຈົນກວ່າອາຍຸ ປະມານ 6 ເດືອນ (ອາດຈະກິນວິຕາມິນ, 
ບັນດາແຮ່ທາດເສີມ ຫຼື ຢາ) ແລະສືບຕ�່ ລ້ຽງດ້ວຍນົມແມ່ (ໃນຂະນະທີ່ກິນອາຫານເສີມ ທີ່ເໝາະສົມ) ຈົນເຖິງອາຍຸ12ເດືອນ  
ຫຼື ກວ່ານັ້ນ.   
NHMRC Infant Feeding Guidelines: Information for Health Workers (2012).
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“““““ການກວດສຸຂພາບເດັກຕອນອາຍຸ 6 ຫາ 8 ອາທິດ “““““ 
ການປະເມີນໂດຍພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະຄອບຄົວ, ນາຍໝ� ທົ່ວໄປ ຫຼື 
ໝ�ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບພະຍາດເດັກ

ຊື່

ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ         /     / ເພດ ຊ/ຍ 

ການປະເມີນສຸຂພາບ ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່

ນ�້າໜັກ ກລ %

ຄວາມຍາວ ຊຕມ %

ອ້ອມຮອບຫົວ ຊຕມ %

ຕາ ການສັງເກດ

ປະຕິກິຣິຍາຕອບຮັບຕ�່ແສງຂອງແກ້ວຕາ

ການຈັບນິ້ງ

ການຕອບຮັບການເບິ່ງດ້ວຍຕາດຽວ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕາ

ລະບົບຫົວໃຈແລະການໄຫຼວຽນຂອງ ເລືອດ (ນາຍໝ�ເທົ່ານັ້ນ)

ການກວດກະໂພກເພື່ອເບີ່ງການຄາດເຄື່ອນ

ໜ່ວຍອັນທະ (ໄຂ່ຫ�າ) ລົງເຕັມທີ່ ຂ/ຊ
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ປັດໄຈການປ້ອງກັນສຸຂພາບ ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ ຄວາມກັງວົນ ບ�່ແມ່ນ 
ຄວາມກັງວົນ

ໄດ້ຕອບຄ�າຖາມສ�າລັບພ�່ແມ່ຄົບໝົດ ແລ້ວບ�່?

ໄດ້ມີການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກທີ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸ 
ຄົບຕາມຕາຕະລາງບ�່?

ມີປັດໄຈຄວາມສ່ຽງໃດໆຫຼືບ�່?
ການໄດ້ຍິນສຽງ
ການເຫັນ
ກະໂພກ
ສຸຂພາບຂອງປາກ

ຜົນຮັບ ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່

ໄດ້ສົນທະນາເລື້ອງຂ�້ມູນທີ່ເໝາະສົມກ່ຽວ ກັບສຸຂພາບບ�່? ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ

ຄ�າຄິດເຫັນ 

 

ທ່າທີທີ່ໄດ້ເຮັດ 

ຊື່ຂອງນາຍໝ� ຫຼື ພະຍາບານ TTTTTT TT TTTTT 

ລາຍເຊັນ

ສະຖານທີ່ ວັນທີທີ່ກວດ          /         /




ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ການສັກຢາປ້ອງກັນ 
ໂຣກຕອນອາຍຸ 4 ເດືອນ

ຈົ່ງມື້ໄວ້ເພື່ອການສັກຢາ ປ້ອງກັນໂຣກ
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ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຕອນອາຍຸ 4 ເດືອນ
ຕາຕະລາງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກແຫ່ງ ຣັດ TTT ແນະນ�າວ່າເດັກນ້ອຍຕ້ອງສັກຢາ ປ້ອງກັນ 
ໂຣກຕາມຂັ້ນອາຍຸດັ່ງຕ�່ລົງໄປນີ້:

 � Tຕອນເກີດ
 � T6 ອາທິດ
 � T4 ເດືອນ
 � T6 ເດືອນ 
 � T12 ເດືອນ
 � T18 ເດືອນ
 � T4 ປີ.

ແອັປທີ່ໃຊ້ຈົດຈົ່ງມື້ໄວ້ເພື່ອສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ 
ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງຄວນດາວໂຫຼດເອົາ ແອັປ 
Tຈົ່ງມື້ໄວ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກT ທີ່ ໃຫ້ຄວາມສະດວກໄວ້:

 � Tຍ້ອນວ່າມັນຟຣີ ແລະ ໃຊ້ງ່າຍ
 � Tເພື່ອເຮັດຕາຕະລາງສ່ວນຕົວສ�າລັບລູກ ແຕ່ລະຄົນ
 � Tມັນຈະສົ່ງສັນຍານເຕືອນຄວາມຈ�າໃຫ້ 
ທ່ານເພື່ອທ�າການນັດໝາຍ

 � Tມັນໃຫ້ຂ�້ມູນເລື້ອງການສັກຢາປ້ອງກັນ 
ໂຣກພຽງແຕ່ກົດດ້ວຍປາຍນິ້ວມື

 � Tມັນໃຫ້ສຽງເພງກ່ອມເດັກ/ສຽງນຸ້ມນວນ

ເພື່ອດາວໂຫຼດເອົາແປັປນີ້ ຈົ່ງເປີດເຂົ້າ 
www.immunisation.health.nsw.gov.au

http://www.immunisation.health.nsw.gov.au
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ການປ້ອນອາຫານ ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ

ຕັ້ງແຕ່ມື້ວານໃນເວລາດຽວກັນນີ້, ລູກ ທ່ານໄດ້ກິນນົມແມ່ບ�່? 

ຕັ້ງແຕ່ມື້ວານໃນເວລາດຽວກັນນີ້, ລູກ ທ່ານໄດ້ກິນສິ່ງໃດນຶ່ງທີ່ຢູ່ຕ�່ລົງໄປນີ້ບ�່?

ກ) ວິຕາມິນ ຫຼື ແຮ່ທາດເສີມໃດໆ ຫຼື ຢາ (ຖ້າຕ້ອງການ)

ຂ) ນ�້າລ້າ ຫຼື ນ�້າຫວານ/ມີຣົດ ຫຼື ນ�້າ ໝາກໄມ້ ຫຼື ຊາ/ນ�້າຊົງ

ຂ)  ນົມຜົງສ�າລັບເດັກທາຣົກ ຫຼື ນົມ ຊນິດອື່ນ (ຕົວຢ່າງນ�້ານົມງົວ, ນົມລະເຫີຍ, 
ນົມຂຸ້ນ ຯລຯ)

ຄ) ອາຫານແຂງ ຫຼື ເຄິ່ງແຂງ

ຂ້ອຍມີອາຍຸ 4 ເດືອນTTT 
ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບ�່ມີຕາຕະລາງການກວດ ຕອນ 4 ເດືອນກ�ຕາມ, 
ທ່ານກ�ຄວນໄປຫາ ນາຍໝ� ຫຼືພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກ ແລະ 
ຄອບຄົວຖ້າທ່ານມີຄວາມກັງວົນໃດໆ.

“““““““““““““ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່
ໄດ້ມີການແນະນ�າວ່າໃຫ້ລູກທ່ານກິນນົມແມ່ເທົ່າ
ນັ້ນ, ໂດຍບ�່ໃຫ້ປົນກັບນ�້ານົມແບບອື່ນ, ອາຫານ ຫຼື 
ນ�້າດື່ມອື່ນໆ, ຈົນກວ່າອາຍຸຮອດປະມານ6ເດືອນ, 
ຍັງມີການແນະນ�າຕື່ມອີກວ່າ ໃຫ້ທ່ານເລີ້ມໃຫ້ອາຫານແຂງ 
ໃນຂະນະທີ່ສືບ ຕ�່ການລ້ຽງດ້ວຍນົມແມ່ ຈົນເຖິງ12ເດືອນ ຫຼື 
ດົນກວ່ານັ້ນ. ເພື່ອຈະຊອກຫາວ່າຈະເອົາ ຂ�້ມູນເພີ້ມເລື້ອງ 
ການເລີ້ມຕົ້ນອາຫານສ�າລັບຄອບຄົວໄດ້ຈາກໃສ, 
ຈົ່ງໄປເບິ່ງໜ້າ 19.




ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ການກວດຕອນອາຍຸ 
6ເດືອນ



73

ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ການໄປຫານາຍໝ�ຕອນອາຍຸ 6ເດືອນ
ຫົວຂ�້ຕ່າງໆສ�າລັບການສົນທະນາ ອາດຈະ ກວມເຖິງບັນຫາໃດນຶ່ງທີ່ເກີດຈາກ:

 � Tການພັທນາຂອງຂ້ອຍ (Learn the Signs. Act Early.)
 � Tຄ�າຖາມເພີ້ມຂອງພ�່ແມ່/ຜູ້ດູແລ
 � Tການກວດສຸຂພາບຂອງເດັກ

ສຸຂພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
 � Tນອນ
 � Tການນອນແບບປອດໄພ ແລະ ການຕາຍແບບກະທັນຫັນແລະບ�່ຄາດກະ 
ຂອງເດັກທາຣົກ (SUDI) 

 � Tການຊ່ວຍລູກນ້ອຍຂອງທ່ານໃຫ້ກິນອາຫານ ແບບມີອະນາໄມດີ
 � Tໃຫ້ການດູແລແຂ້ວຂອງລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ
 � Tການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ
 � Tຢູ່ໃນແສງແດດແບບສລາດໄດ້ຢ່າງໃດ
 � Tຄວາມປອດໄພ
 � Tການຈະເຣີນເຕີບໂຕ
 � Tບ�່ເຮັດສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຂ້ອຍເຄີຍສາມາດເຮັດໄດ້

ຄອບຄົວ
 � Tອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງແລະ ການແຂ່ງດີແຂ່ງເດັ່ນ
 � Tກິຈກັມການຫຼິ້ນ
 � Tສຸຂພາບຈິດຂອງພ�່ແມ່
 � Tການໄປຮ່ວມກຸ່ມເດັກຫຼິ້ນ
 � Tການສູບຢາ
 � Tການລ້ຽງລູກໃນທາງບວກ ແລະ ການ ພັທນາຄວາມສ�າພັນອັນໃກ້ຊິດກັບລູກນ້ອຍ 
ຂອງທ່ານ

 � Tການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຢາກຮູ້ຢາກ ເຫັນກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆ ແລະ ພະຍາຍາມ 
ທີ່ ຈະເອົາສິ່ງທີ່ຢື້ບ�່ເຖິງ

ຍັງສູບຢາຢູ່ບ�່? 
ການສູບຢາເພີ້ມຄວາມສ່ຽງຂອງລູກນ້ອຍ ຂອງທ່ານຕ�່ Sudden Infant Death 

Syndrome (ການຕາຍແບບກະທັນຫັນ ຂອງເດັກທາຣົກ - SIDS). ຈົ່ງໂທຫາ 
ສາຍແນະນ�າອອກຢາສູບ 13 QUIT (13 7848) ຫຼືເບິ່ງທີ ່www.icanquit.com. TT

http://www.icanquit.com
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ຂ້ອຍມີອາຍຸ 6 ເດືອນTTT 
ການພັທນາຂອງຂ້ອຍ - (Learn the Signs. Act 
Early.) (ຮຽນຮູ້ອາການຕ່າງໆ. ເຮັດແຕ່ຕອນຕົ້ນໆ.)
(ເດັກອາຍຸຂັ້ນນີ້ສ່ວນຫຼາຍເຮັດຫຍັງແດ່) 

““““““ທາງສັງຄົມ/ຄວາມຮູ້ສຶກ
�	ຮູ້ໃບໜ້າທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ແລະ ເລີ້ມຮູ້ຖ້າວ່າໃຜຜູ້ ນຶ່ງເປັນຄົນແປກໜ້າ
�	ຢາກຫຼິ້ນກັບຄົນອື່ນໂດຍສະເພາະພ�່ແມ່
�	ຕອບຮັບຕ�່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອື່ນ ແລະ ເບິ່ງຄືມ່ວນຊື່ນຢູ່ເລື້ອຍໆ
�	ມັກເບິ່ງໂຕເອງໃນແວ່ນ

ພາສາ/ການສື່ສານ
�	ຕອບຮັບຕ�່ສຽງດ້ວຍການເຮັດສຽງຕາມ
�	ການຜູກສະຫຼະຕ�່ກັນໃນເວລາອອກສຽງເດັກ ນ້ອຍ (TອາT, TເອT, TໂອT) ແລະມັກປ່ຽນຜຽນ 

ກັບພ�່ແມ່ໃນຂະນະເຮັດສຽງ
�	ຕອບຮັບຕ�່ຊື່ຂອງໂຕເອງ
�	ເຮັດສຽງເພື່ອສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າມ່ວນຊື່ນ ຫຼື ບ�່ ພ�ໃຈ
�	ເລີ້ມເວົ້າອອກສຽງພະຍັນຊະນະ (ເວົ້າແບບ ໄວແລະບ�່ແຈ້ງດ້ວຍສຽງ TມT, TບT)

ຂະບວນການຮັບຮູ້ (ການຮຽນຮູ້, ການແກ້ບັນຫາ)
�	ຫຼຽວເບິ່ງອ້ອມຮອບຕົວໃນສິ່ງທີ່ຢູ່ໃກ້
�	ເອົາຂອງມາໃສ່ປາກ
�	ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຢາກຮູ້ຢາກ ເຫັນກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆ ແລະ ພະຍາຍາມທີ່ 

ຈະເອົາສິ່ງທີ່ຢື້ບ�່ເຖິງ
�	ເລີ້ມເອົາຂອງຜ່ານຈາກມືນຶ່ງໄປຫາອີກມືນຶ່ງ

ການເຄື່ອນໄຫວ/ການພັທນາທາງຮ່າງກາຍ
�	ປີ້ນໂຕໄປທັງສອງທາງ (ໜ້າໄປຫຼັງ, ຫຼັງໄປ ໜ້າ)
�	ເລີ້ມນັ່ງໂດຍປາສຈາກການຊ່ວຍ
�	ເວລາຢືນ, ຈະອູ້ມຊູນ�້າໜັກຢູ່ຂາ ແລະ ອາດຈະເຕັ້ນຢ້ອນ
�	ໂຍກໂຕໄປຂ້າງໜ້າແລະຫຼັງ, ບາງຄັ້ງກ�ຄານ ໄປທາງຫຼັງກ່ອນຈະເຄື່ອນໄປຂ້າງໜ້າ
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ເຮັດຕັ້ງແຕ່ຕອນຕົ້ນ ດ້ວຍການໂອ້ລົມກັບ ນາຍໝ� ຫຼື 
ພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບ ເດັກແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຖ້າວ່າລູກ 
ທ່ານ:
�	ບ�່ພະຍາຍາມເອົາຂອງທີ່ຢື້ເຖິງ
�	ບ�່ສະແດງຄວາມຮັກຕ�່ຜູ້ໃຫ້ການດູແລ
�	ບ�່ຕອບຮັບຕ�່ສຽງທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບເຂົາ
�	ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເອົາຂອງໃສ່ປາກ
�	ບ�່ເຮັດສຽງສະຫຼະ (TອາT, TເອT, TໂອT) 
�	ບ�່ປີ້ນໂຕບ�່ວ່າໄປທາງໃດ
�	ບ�່ຫົວ ຫຼື ເຮັດສຽງຮ້ອງສຽງແຫຼມ
�	ເບິ່ງຄືແຂງ, ມີກ້າມຊີ້ນແຂງເກັງ
�	ເບິ່ງຄືອ່ອນປວກປຽກ, ຄືຕຸ໊ກຕາເກົ່າ

ເພື່ອເອົາຄວາມຄິດອື່ນໆເພີ້ມກ່ຽວກັບການໃຊ້ ເວລາກັບຂ້ອຍ ຈົ່ງເປີດເບິ່ງ: Love, talk, sing, read, play (ຄວາມຮັກ, ເວົ້າ, 
ຮ້ອງເພງ, ອ່ານ ແລະ ຫຼິ້ນ) www.lovetalksingreadplay.com.au. ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີໃຫ້ໂດຍ Resourcing Parents 
(ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພ�່ແມ່)

TTTTTTTTພາສາໄດ້ຖືກດັດແປງສ�າລັບພາສາອັງກິດ ຂອງ ອອສເຕຣເລັຍ ໂດຍ NSW Ministry of Health. Original content provided 
by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Learn the Signs. Act Early. Program  
(www.cdc.gov/ActEarly; June 2017).

http://www.lovetalksingreadplay.com.au
http://www.cdc.gov/ActEarly
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ຄ�າຖາມເພີ້ມສ�າລັບພ�່ແມ່/ຜູ້ດູແລ
ຕອບຄ�າຖາມເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄປພົບ ພະຍາບານ ຫຼື 
ນາຍໝ�ຂອງທ່ານເພື່ອການ ກວດສຸຂພາບຕອນອາຍຸ 6 ເດືອນ.

ຂ້ອຍມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບລູກນ້ອຍຂ້ອຍ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຂ້ອຍໄດ້ຕອບຄ�າຖາມກ່ຽວກັບປັດໄຈຄວາມ ສ່ຽງທີ່ຢູ່ໜ້າ 21 ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ລູກນ້ອຍຂ້ອຍປິ່ນໄປຫາແສງ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ຂ້ອຍໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າໜ່ວຍຕາຂ້າງນຶ່ງຫຼືທັງສອງຂ້າງຂອງລູກຂ້ອຍເປັນສີຂາວ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຂ້ອຍແລະລູກນ້ອຍມີຄວາມມ່ວນຊື່ນທີ່ໄດ້ຢູ່ນ�າກັນ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ຂ້ອຍອ່ານ, ເວົ້າລົມ ແລະ ຫຼິ້ນກັບ ລູກ ນ້ອຍຂ້ອຍ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍຖືກຄວັນຢາສູບຢູ່ໃນ ເຮືອນ/ຣົດ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຂ້ອຍເອົາລູກນ້ອຍນອນຫງາຍເວລານອນຫຼັບ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ຖ້າທ່ານຂີດໝາຍວົງມົນໃສ່ຢູ່ໃນແຖວຕັ້ງ 
ທີນຶ່ງ, ກະຣຸນາບອກໃຫ້ນາຍໝ�ຂອງທ່ານ ຫຼື 
ພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ຮູ້.
ສ�າລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານການແພດຂຽນຕື່ມ: ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ການປ້ອນອາຫານ ““““““ ““““““ ຈື່ບ�່ໄດ້ ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ

ຕອນລູກນ້ອຍທ່ານມີອາຍຸ4ເດືອນ, ພວກເຂົາ ໄດ້ກິນນົມແມ່ບ�່? 
(ທ່ານອາດຈະໄດ້ຕອບຄ�າ ຖາມນີ້ແລ້ວ ຢູ່ບ່ອນຄ�າຖາມກ່ຽວກັບ
ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຕອນ ອາຍຸ 4 ເດືອນ)

ຕັ້ງແຕ່ມື້ວານໃນເວລາດຽວກັນນີ້, ລູກ ທ່ານໄດ້ກິນນົມແມ່ບ�່? 

ຕັ້ງແຕ່ມື້ວານໃນເວລາດຽວກັນນີ້, ລູກ ທ່ານໄດ້ກິນສິ່ງໃດນຶ່ງທີ່
ຢູ່ຕ�່ລົງໄປນີ້ບ�່?

ກ) ວິຕາມິນ ຫຼື ແຮ່ທາດເສີມໃດໆ ຫຼື ຢາ (ຖ້າຕ້ອງການ)

ຂ) ນ�້າລ້າ ຫຼື ນ�້າຫວານ/ມີຣົດ ຫຼື ນ�້າ ໝາກໄມ້ ຫຼື ຊາ/ນ�້າຊົງ

ຂ)  ນົມຜົງສ�າລັບເດັກທາຣົກ ຫຼື ນົມ ຊນິດອື່ນ 
(ຕົວຢ່າງນ�້ານົມງົວ, ນົມລະເຫີຍ, ນົມຂຸ້ນ ຯລຯ)

ຄ) ອາຫານແຂງ ຫຼື ເຄິ່ງແຂງ

ຄ�າແນະນ�າໃນປັດຈຸບັນແມ່ນໃຫ້ບັນດາເດັກ ທາຣົກກິນແຕ່ນົມແມ່ເທົ່ານັ້ນຈົນກວ່າອາຍຸ ປະມານ 6 ເດືອນ (ອາດຈະກິນວິຕາມິນ, 
ບັນດາແຮ່ທາດເສີມ ຫຼື ຢາ) ແລະສືບຕ�່ ລ້ຽງດ້ວຍນົມແມ່ (ໃນຂະນະທີ່ກິນອາຫານເສີມ ທີ່ເໝາະສົມ) ຈົນເຖິງອາຍຸ12ເດືອນ  
ຫຼື ກວ່ານັ້ນ.   
NHMRC Infant Feeding Guidelines: Information for Health Workers (2012).
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ການກວດສຸຂພາບເດັກຕອນອາຍຸ 6ເດືອນ
ການປະເມີນໂດຍພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະຄອບຄົວ, ນາຍໝ� ທົ່ວໄປ ຫຼື 
ໝ�ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບພະຍາດເດັກ

ຊື່

ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ         /     / ເພດ ຊ/ຍ 

ການປະເມີນສຸຂພາບ ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່

ນ�້າໜັກ ກລ %

ຄວາມຍາວ ຊຕມ %

ອ້ອມຮອບຫົວ ຊຕມ %

ຕາ ການສັງເກດ

ປະຕິກິຣິຍາຕອບຮັບຕ�່ 
ແສງຂອງແກ້ວຕາ

ການຈັບນິ້ງ

ການຕອບຮັບການເບິ່ງດ້ວຍຕາດຽວ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕາ

TTTTກວດສຸຂພາບປາກແບບ Tປີ້ນເບິ່ງຮິມສົບT

ກະໂພກ: ການສັງເກດທາງການແພດຂອງ 
ອາການທາງຮ່າງກາຍ

ໜ່ວຍອັນທະ (ໄຂ່ຫ�າ) ລົງເຕັມທີ່ ຂ/ຊ
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ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ປັດໄຈການປ້ອງກັນສຸຂພາບ ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ ຄວາມກັງວົນ ບ�່ແມ່ນ 
ຄວາມກັງວົນ

ໄດ້ຂຽນຕື່ມປວັດສຸຂພາບຂອງຄອບຄົວ 
ແລະປັດໄຈຄວາມສ່ຽງໝົດແລ້ວບ�່?

ໄດ້ຕອບຄ�າຖາມສ�າລັບພ�່ແມ່ໝົດແລ້ວບ�່?

ໄດ້ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກທີ່ເໝາະສົມກັບ 
ອາຍຸຕາມຕາຕະລາງທີ່ຈັດໄວ້ຄົບໝົດ ແລ້ວບ�່?

ມີປັດໄຈຄວາມສ່ຽງໃດໆຫຼືບ�່?
ການໄດ້ຍິນສຽງ
ການເຫັນ
ກະໂພກ
ສຸຂພາບຂອງປາກ

ຜົນຮັບ ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່

ໄດ້ສົນທະນາເລື້ອງຂ�້ມູນທີ່ເໝາະສົມກ່ຽວ ກັບສຸຂພາບບ�່? ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ

ຄ�າຄິດເຫັນ 

 

ທ່າທີທີ່ໄດ້ເຮັດ 

ຊື່ຂອງນາຍໝ� ຫຼື ພະຍາບານ 

ລາຍເຊັນ

ສະຖານທີ່ ວັນທີທີ່ກວດ          /         /
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ແຂ້ວຂອງລູກທ່ານ - ຮັກສາໃຫ້ມີສຸຂພາບ ດີ“““““““ “““““
ແຂ້ວທີ່ມີສຸຂພາບດີເປັນສິ່ງສ�າຄັນສ�າລັບ ສຸຂພາບທົ່ວໄປແລະການພັທນາການເວົ້າ. ບັນ
ຫາເລື້ອງແຂ້ວສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສາມາດ ປ້ອງກັນໄດ້. ການລະບຸແຕ່ເບື້ອງຕົ້ນວ່າເດັກ 
ມີຄວາມສ່ຽງຕ�່ພະຍາດແຂ້ວ, ແລະການ ກວດພ�້ພະຍາດແຕ່ຕົ້ນໆ,ສາມາດປ້ອງກັນ 
ການແພ່ຂະຫຍາຍການທ�າລາຍແຂ້ວ ແລະ ການປິ່ນປົວແຂ້ວທີ່ແພງຢູ່ໃນໂຮງໝ�ດ້ວຍການ
ສັກຢາສລົບ.

ດ້ວຍການຕອບຄ�າຖາມກ່ຽວກັບເລື້ອງແຂ້ວ ທີ່ຢູ່ໃນປຶ້ມຫົວນີ້, ທ່ານສາມາດຊ່ວຍໃນການ
ລະບຸບັນຫາທີ່ອາດຈະມີ ແລະ ຮຽນຮູ້ວ່າຈະດູແລແຂ້ວຂອງລູກທ່ານໃຫ້ຖືກຕ້ອງໄດ້ແບບ
ໃດ.

ແຂ້ວຂອງເດັກນ້ອຍປົ່ງອອກໃນຕອນໃດ?

“““““ ““““““““ “““““ການປົ່ງພົ້ນອ
ອກມາຕາມ 
ປົກກະຕິ

ຊື່ຂອງແຂ້ວ ປະມານອາຍຸຕອນ 
ແຂ້ວປົ່ງພົ້ນອອກມາ  

““““““““

1,2,3,4 ແຂ້ວກັດ 6 – 12 ເດືອນ

5,6 ແຂ້ວກົກເຫຼັ້ມ 
ທ�າອິດຂອງເດັກTTTTTT

12 - 20+ ເດືອນ

7,8 ແຂ້ວໝາກແງ 18 - 24 ເດືອນ

9,10 ແຂ້ວກົກເຫຼັ້ມ 
ທີສອງຂອງເດັກ

24 - 30 ເດືອນ

ອາຍຸສະເຫຼັ່ຍທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນການ ແນະນ�າເທົ່ານັ້ນ. ບ�່ຕ້ອງມີຄວາມກັງວົນໃດໆ 
ຖ້າແຂ້ວຂອງລູກທ່ານປົ່ງອອກກ່ອນ ຫຼື ຫຼັງ ອາຍຸເຫຼົ່ານີ້.

ແກ້ວນົມ ແລະ ໝາກແວ້
ນ�້ານົມແມ່ແມ່ນດີທີ່ສຸດສ�າລັບລູກນ້ອຍຂອງ ທ່ານ. ຖ້າລູກທ່ານບ�່ຖືກລ້ຽງດ້ວຍນົມແມ່:

 � Tເອົາແຕ່ນົມແມ່, ນົມຝຸ່ນ ຫຼື ນ�້າເທົ່ານັ້ນໃສ່ ໃນແກ້ວນົມຂອງລູກທ່ານ
 � Tເວລາປ້ອນນົມລູກໃຫ້ອູ້ມລູກໄວ້ສເມີ ແລະ ເອົາແກ້ວນົມອອກໃນເມື່ອລູກກິນອີ່ມແລ້ວ
 � Tເອົາລູກນອນພ້ອມແກ້ວນົມສາມາດເຮັດໃຫ້ ເປັນແຂ້ວແມງ
 � Tນ�້າເຜິ້ງ, ນ�້າກລີເຊີຣີນ, ນົມຂຸ້ນ ຫຼື ອາ ຫານຫຼືນ�້າໜຽວຫວານທາໃສ່ໝາກແວ້ຂອງລູກ 
ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ເປັນແຂ້ວແມງໄດ້.

 � Tຈາກອາຍຸ6ເດືອນເດັກສ່ວນຫຼາຍສາມາດ ຮຽນໃຊ້ຈອກ - ຕອນອາຍຸປະມານ12 
ເດືອນໃຫ້ປ່ຽນເປັນຈອກແທນແກ້ວນົມ.
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ການປົ່ງແຂ້ວ
 � Tຖ້າລູກທ່ານຮູ້ສຶກອຶດອັດບ�່ສະບາຍໃຈ ເວລາແຂ້ວປົ່ງ, ຈົ່ງໃຫ້ວົງແຫວນສ�າລັບ ແຂ້ວປົ່ງ 
ຫຼື ຜ້າເຢັນ.

 � Tຖ້າວ່າມີອາການອື່ນໆ, ຈົ່ງປຶກສາກັບນາຍ ໝ� ຫຼື ພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກ 
ແລະຄອບຄົວ.

ອາຫານ ແລະ ນ�້າດື່ມ
 � Tຈົ່ງເອົາອາຫານທີ່ມີອະນາໄມດີໃຫ້ສ�າລັບແຕ່ ລະຄາບ ແລະ ອາຫານຫວ່າງຈາກອາຍຸ 
ປະມານ6ເດືອນ

 � Tຢ່າຕື່ມນ�້າຕານໃສ່ອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍ
 � Tນ�້າກອັກ (ຕົ້ມໃຫ້ຟົດແລ້ວປ່ອຍໃຫ້ເຢັນໃຫ້ດື່ມຈົນເຖິງອາຍຸ12ເດືອນ)
ເປັນນ�້າດື່ມທີ່ດີທີ່ສຸດໃນ ລະຫວ່າງອາຫານແລະເວລານອນ.

 � Tອາຫານພິເສດ, ຂນົມຫວານແລະນ�້າ ຫວານອັດລົມນັ້ນໃຫ້ກິນໄດ້ສະເພາະໂອກາດພິ 
ເສດເທົ່ານັ້ນ.

ຄ�າແນະນ�າການຖູແຂ້ວ
 � Tຮັກສາແຂ້ວແລະເຫືອກປາກຂອງທ່ານໃຫ້ ສະອາດແລະສຸຂພາບດີ. ເຊື້ອໂຣກຈາກ 
ປາກຂອງທ່ານສາມາດຜ່ານໄປຫາປາກລູກ ທ່ານທາງໝາກແວ້, ແກ້ວນົມແລະບ່ວງ.

 � Tໃນທັນທີທີ່ແຂ້ວເຫຼັ້ມທີນຶ່ງຂອງລູກທ່ານປະກົດໃຫ້ເຫັນ, ຈົ່ງທ�າຄວາມສະອາດແຂ້ວ 
ດ້ວຍການໃຊ້ຟອຍຖູແຂ້ວອ່ອນໆ ຂອງເດັກແຕ່ບ�່ໃຊ້ຢາຖູແຂ້ວ.

 � Tຈາກອາຍຸ18ເດືອນຂຶ້ນໄປ ຈົ່ງທ�າຄວາມ ສະອາດແຂ້ວຂອງລູກທ່ານມື້ລະສອງຄັ້ງ 
ດ້ວຍຢາຖູແຂ້ວທີ່ມີຟລູອ�ໄຣດ໌ຕ�່າ ປະຣິ ມານເທົ່າໃນໝາກຖົ່ວ, ໃຊ້ຟອຍຖູແຂ້ວ 
ອ່ອນໆຂອງເດັກ; ເດັກຄວນຖົ່ມອອກ, ແຕ່ຢ່າກືນ 
ແລະ ບ�່ບ້ວນປາກ.

 � Tຢາຖູແຂ້ວອາດຈະຖືກແນະນ�າໃຊ້ກ່ອນນັນ 
ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄ�າແນະນ�າຂອງຜູ້ຊ່ຽວ ຊານທາງ  
ແພດທີ່ຜ່ານການເຝິກຫັດດ້ານສຸຂພາບປາກ ຫຼື 
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານ   ສຸຂພາບປາກເອງ.

 � Tຜູ້ໃຫຍ່ຄວນເປັນຄົນໃສ່ຢາຖູແຂ້ວໃຫ້ເດັກ 
ທີ່ຕ�່າກວ່າ6ປີ ແລະ ເກັບມ້ຽນເອົາໄວ້ໃຫ້ 
ເດັກຢື້ບ�່ເຖິງ.

 � Tຈາກອາຍຸປະມານ3ປີ ເດັກສາມາດຖູ ແຂ້ວດ້ວຍໂຕເອງໄດ້,ແຕ່ກ�ຕ້ອງມີຜູ້ໃຫຍ່ ຊ່່່ວຍຖູ
ແຂ້ວໃຫ້ຈົນກວ່າພວກເຂົາມີອາຍຸ 7 ຫາ 8ປີ.

 � Tໃຫ້ເບິ່ງອາການຂອງແຂ້ວແມງທີ່ເປັນຈຸດ ສີຂາວຫຼືສີນ�້າຕານທີ່ຖູບ�່ອອກ. ຈົ່ງໄປຂ� 
ຄ�າແນະ ນ�າຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ ໄວໄດ້.

 � Tຈົ່ງແນ່ໃຈວ່າລູກທ່ານໄດ້ຮັບການປະເມີນຄວາມສ່ຽງເລື້ອງສຸຂພາບປາກເຊິ່ງເຮັດໂດຍ ຜູ້
ຊ່ຽວຊານທາງແພດທີ່ຜ່ານການເຝິກຫັດດ້ານສຸຂພາບປາກ ຫຼື ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂພາບ
ປາກຕອນວັນເກີດປີທ�າອິດຂອງພວກເຂົາ.




ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ການກວດຕອນອາຍຸ  
12 ເດືອນ
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ການໄປຫານາຍໝ�ຕອນອາຍຸ 6ເດືອນ
ຫົວຂ�້ຕ່າງໆສ�າລັບການສົນທະນາ ອາດຈະ ກວມເຖິງບັນຫາໃດນຶ່ງທີ່ເກີດຈາກ:

 � ການພັທນາຂອງຂ້ອຍ (Learn the Signs. Act Early.)
 � ຄ�າຖາມເພີ້ມຂອງພ�່ແມ່/ຜູ້ດູແລ
 � ການກວດສຸຂພາບຂອງເດັກ

ສຸຂພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
 � Tການກິນທີ່ມີອະນາໄມດີ/ການສົ່ງເສີມໃຫ້ ຫຼິ້ນແບບແຂງຂັນ
 � Tຈະດູແລຮັກສາແຂ້ວຂອງລູກທ່ານຢ່າງໃດ
 � Tການນອນ
 � Tການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ
 � Tຄວາມປອດໄພ
 � Tຢູ່ໃນແສງແດດແບບສລາດໄດ້ຢ່າງໃດ
 � Tການຈະເຣີນເຕີບໂຕ

ຄອບຄົວ
 � Tອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງແລະ ການແຂ່ງດີແຂ່ງເດັ່ນ
 � Tການລ້ຽງລູກໃນທາງບວກ ແລະ ການ ພັທນາຄວາມສ�າພັນອັນໃກ້ຊິດກັບລູກ ຂອງທ່ານ
 � Tສຸຂພາບຈິດຂອງພ�່ແມ່
 � Tການສູບຢາ
 � Tການໄປຮ່ວມກຸ່ມເດັກຫຼິ້ນ ຫຼື ບ່ອນຝາກເດັກ

ຍັງສູບຢາຢູ່ບ�່? 
ການສູບຢາເພີ້ມຄວາມສ່ຽງຂອງລູກນ້ອຍ ຂອງທ່ານຕ�່ Sudden Infant Death 

Syndrome (ການຕາຍແບບກະທັນຫັນ ຂອງເດັກທາຣົກ - SIDS). ຈົ່ງໂທຫາ 
ສາຍແນະນ�າອອກຢາສູບ 13 QUIT (13 7848) ຫຼືເບິ່ງທີ ່www.icanquit.com. TT

http://www.icanquit.com
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ຂ້ອຍມີອາຍຸ12ເດືອນ
ການພັທນາຂອງຂ້ອຍ - (Learn the Signs. Act 
Early.) (ຮຽນຮູ້ອາການຕ່າງໆ. ເຮັດແຕ່ຕອນຕົ້ນໆ.)
(ເດັກອາຍຸຂັ້ນນີ້ສ່ວນຫຼາຍເຮັດຫຍັງແດ່)

ທາງສັງຄົມ/ຄວາມຮູ້ສຶກ
 � ອາຍ ຫຼື ຕື່ນເຕັ້ນກັບຄົນແປກໜ້າ
 � ໄຫ້ເມື່ອເວລາພ�່ ຫຼື ແມ່ຈາກໄປ
 � ມີສິ່ງຂອງ ຫຼື ຄົນທີ່ມັກຫຼາຍທີ່ສຸດ
 � ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຢ້ານໃນບາງສະຖານະການ
 � ຍື່ນປຶ້ມໃຫ້ທ່ານເວລາລາວຢາກຟັງນິທານ
 � ເຮັດສຽງຫຼືທ່າທີຊ�້າເພື່ອໄດ້ຄວາມສົນໃຈ
 � ເອົາແຂນ ຫຼື ຂາອອກເພື່ອຊ່ວຍໃນການນຸ່ງເຄື່ອງ
 � ຫຼິ້ນເກມຕ່າງໆເຊັ່ນ Tປິ໊ກ-ກາ-ບູT ແລະ Tແພັດ-ອາ-ເຄັກT

ພາສາ/ການສື່ສານ
�	ຕອບຮັບຕ�່ຄ�າເວົ້າຂ�້ທີ່ງ່າຍໆ
�	ໃຊ້ທ່າທີງ່າຍໆ, ເຊັ່ນແກວ່ງຫົວ Tບ�່T ຫຼື ໂບກມື Tບາຍ-ບາຍT
�	ເຮັດສຽງດ້ວຍການປ່ຽນນ�້າສຽງ (ຟັງຄືການ ເວົ້າ)
�	ເວົ້າ TມາມາT ແລະ TດາດາT ແລະ ຄ�າອຸ ທານເຊັ່ນ Tອະ - ໂອ!T
�	ພະຍາຍາມເວົ້າຕາມຄ�າທີ່ທ່ານເວົ້າ

ຂະບວນການຮັບຮູ້ (ການຮຽນຮູ້, ການແກ້ບັນຫາ)
�	ສ�າຫຼວດສິ່ງຂອງດ້ວຍວິທີແຕກຕ່າງເຊັ່ນ ສັ່ນ, ເຄາະປັງໆ, ໂຍນ
�	ຊອກພົບສິ່ງຂອງທີ່ເຊື່ອງໄວ້ໄດ້ງ່າຍໆ
�	ເບິ່ງຖືກຮູບຫຼືສິ່ງຂອງເວລາບອກຊື່
�	ລອກລຽນທ່າທາງ
�	ເລີ້ມໃຊ້ສິ່ງຂອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ກິນນ�້າຈາກຈອກ, ຫວີຜົມ
�	ເຄາະສອງສິ່ງໃສ່ກັນ
�	ເອົາສິ່ງຂອງໃສ່ຢູ່ໃນກ່ອງ, ເອົາສິ່ງຂອງອອກຈາກກ່ອງ
�	ປ່ອຍສິ່ງຂອງໄປໂດຍບ�່ມີການຊ່ວຍ
�	ແຍ່ຈີ້ດ້ວຍນິ້ວຊີ້
�	ເຮັດຕາມຄ�າບອກງ່າຍໆເຊັ່ນ Tເກັບຂອງຫຼິ້ນT



85

ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ການເຄື່ອນໄຫວ/ການພັທນາທາງຮ່າງກາຍ
�	ລຸກຂຶ້ນໃນທ່ານັ່ງໂດຍບ�່ຕ້ອງມີການຊ່ວຍ
�	ໂຍກໂຕຂຶ້ນເພື່ອຢືນ, ຍ່າງຈັບທາວໄປຕາມເຄື່ອງເຮືອນ (Tຍ່າງທາວໄປT)
�	ອາດຈະຍ່າງສອງສາມກ້າວໂດຍບ�່ຈັບຍຶດສິ່ງຂອງໄວ້
�	ອາດຈະຢືນຜູ້ດຽວໄດ້ເອງ

ເຮັດຕັ້ງແຕ່ຕອນຕົ້ນ ດ້ວຍການໂອ້ລົມກັບ ນາຍໝ� ຫຼື 
ພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບ ເດັກແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຖ້າວ່າລູກ 
ທ່ານ:
�	ບ�່ຄານ
�	ບ�່ສາມາດຢືນເວລາຖືກຊ່ວຍ
�	ບ�່ຊອກຄົ້ນຫາສິ່ງຂອງທີ່ລາວເຫັນທ່ານເຊື່ອງ
�	ບ�່ເວົ້າຄ�າງ່າຍໆເຊັ່ນ TມາມາT ຫຼື TດາດາT
�	ບ�່ຮຽນທ່າທາງເຊັ່ນໂບກມື ຫຼື ແກວ່ງຫົວ
�	ບ�່ຊີ້ນິ້ວໃສ່ສິ່ງຂອງ
�	ສູນເສັຍທັກສະທີ່ລາວເຄີຍມີມາກ່ອນ

ເພື່ອເອົາຄວາມຄິດອື່ນໆເພີ້ມກ່ຽວກັບການໃຊ້ ເວລາກັບຂ້ອຍ ຈົ່ງເປີດເບິ່ງ: Love, talk, sing, read, play (ຄວາມຮັກ, ເວົ້າ, 
ຮ້ອງເພງ, ອ່ານ ແລະ ຫຼິ້ນ) www.lovetalksingreadplay.com.au. ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີໃຫ້ໂດຍ Resourcing Parents 
(ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພ�່ແມ່)

TTTTTTTTພາສາໄດ້ຖືກດັດແປງສ�າລັບພາສາອັງກິດ ຂອງ ອອສເຕຣເລັຍ ໂດຍ NSW Ministry of Health. Original content provided 
by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Learn the Signs. Act Early. Program  
(www.cdc.gov/ActEarly; June 2017).

http://www.lovetalksingreadplay.com.au
http://www.cdc.gov/ActEarly
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ຄ�າຖາມເພີ້ມສ�າລັບພ�່ແມ່/ຜູ້ດູແລ
ຕອບຄ�າຖາມເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄປພົບ ພະຍາບານ ຫຼື 
ນາຍໝ�ຂອງທ່ານເພື່ອການ ກວດສຸຂພາບຕອນອາຍຸ 12 ເດືອນ.

ຂ້ອຍໄດ້ຕອບຄ�າຖາມກ່ຽວກັບປັດໄຈຄວາມ ສ່ຽງທີ່ຢູ່ໜ້າ 21ໝົດແລ້ວ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ຂ້ອຍກັງວົນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງ ຂອງລູກຂ້ອຍ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຄົນອື່ນໆໄດ້ເວົ້າວ່າພວກເຂົາກັງວົນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງຂອງລູກຂ້ອຍ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຂ້ອຍກັງວົນກ່ຽວກັບການເຫັນຂອງລູກຂ້ອຍ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍມີອາການຕາປີ້ນ ຫຼື ຕາເຫຼ່ວ (ຕາມີລັກສະນະບ�່ຊື່ຫຼືເຫຼ່ວ) ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍມີບັນຫາໃນການເບິ່ງເຫັນສິ່ງຂອງ ນ້ອຍໆ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍຈື່ສິ່ງຂອງ ແລະ ຄົນທີ່ລຶ້ງເຄີຍຈາກ ລະຍະໄກ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍຖືກຄວັນຢາສູບຢູ່ໃນ ເຮືອນ/ຣົດ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍມີແຂ້ວ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍເຄີຍມີບັນຫາກັບແຂ້ວ ຫຼື    ແຂ້ວປົ່ງ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍໃຊ້ແກ້ວນົມເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ເຂົານອນ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍຍ່າງເລາະຖືແກ້ວນົມ ຫຼື ຈອກສ�າລັບປ້ອນໃນລະຫວ່າງເວລາທີ່ຍັງບ�່ປ້ອນອາ
ຫານ

ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຂ້ອຍຖູແຂ້ວໃຫ້ລູກຂ້ອຍມື້ນຶ່ງສອງເທື່ອ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ຖ້າທ່ານຂີດໝາຍວົງມົນໃສ່ຢູ່ໃນແຖວຕັ້ງ 
ທີນຶ່ງ, ກະຣຸນາບອກໃຫ້ນາຍໝ�ຂອງທ່ານ ຫຼື 
ພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ຮູ້.
ສ�າລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານການແພດຂຽນຕື່ມ: ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່
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ການປ້ອນອາຫານ ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ

ຕັ້ງແຕ່ມື້ວານໃນເວລາດຽວກັນນີ້, ລູກ ທ່ານໄດ້ກິນນົມແມ່ບ�່? 

ຕັ້ງແຕ່ມື້ວານໃນເວລາດຽວກັນນີ້, ລູກ ທ່ານໄດ້ກິນອາຫານແຂງບ�່?

ຄ�າແນະນ�າໃນປັດຈຸບັນແມ່ນໃຫ້ບັນດາເດັກ ທາຣົກກິນແຕ່ນົມແມ່ເທົ່ານັ້ນຈົນກວ່າອາຍຸ ປະມານ 6 ເດືອນ (ອາດຈະກິນວິຕາມິນ, 
ບັນດາແຮ່ທາດເສີມ ຫຼື ຢາ) ແລະສືບຕ�່ ລ້ຽງດ້ວຍນົມແມ່ (ໃນຂະນະທີ່ກິນອາຫານເສີມ ທີ່ເໝາະສົມ) ຈົນເຖິງອາຍຸ12ເດືອນ  
ຫຼື ກວ່ານັ້ນ.   
NHMRC Infant Feeding Guidelines: Information for Health Workers (2012).
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“““““ການກວດສຸຂພາບເດັກຕອນອາຍຸ 12 ເດືອນ
ການປະເມີນໂດຍພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະຄອບຄົວ, ນາຍໝ� ທົ່ວໄປ ຫຼື 
ໝ�ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບພະຍາດເດັກ

ຊື່

ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ         /     / ເພດ ຊ/ຍ 

ການປະເມີນສຸຂພາບ ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່

ນ�້າໜັກ ກລ %

ຄວາມຍາວ ຊຕມ %

ອ້ອມຮອບຫົວ ຊຕມ %

ຕາ ການສັງເກດ

ປະຕິກິຣິຍາຕອບຮັບຕ�່ 
ແສງຂອງແກ້ວຕາ

ການຈັບນິ້ງ

ການຕອບຮັບການເບິ່ງດ້ວຍຕາດຽວ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕາ

ການກວດສຸຂພາບປາກແບບTເປີດເບິ່ງຮິມສົບT

ປະເມີນທ່າຍ່າງ (ຖ້າພວມຍ່າງ)

ໜ່ວຍອັນທະ(ໄຂ່ຫ�າ)ລົງເຕັມທີ່ ຂ/ຊ, ຖ້າ ບ�່ດັ່ງນັ້ນ 
ການກວດຄັ້ງກ່ອນTTTTTTT
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ປັດໄຈການປ້ອງກັນສຸຂພາບ ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ ຄວາມກັງວົນ ບ�່ມີຄວາມກັງວົນ

ໄດ້ຕອບຄ�າຖາມສ�າລັບພ�່ແມ່ຄົບໝົດ ແລ້ວບ�່?

ໄດ້ມີການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກທີ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸ 
ຄົບຕາມຕາຕະລາງບ�່? 

ມີປັດໄຈຄວາມສ່ຽງໃດໆຫຼືບ�່?
ການໄດ້ຍິນສຽງ
ການເຫັນ
ກະໂພກ
ສຸຂພາບຂອງປາກ

ໄດ້ສົນທະນາເລື້ອງຂ�້ມູນທີ່ເໝາະສົມກ່ຽວ ກັບສຸຂພາບບ�່? ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ

ຄ�າຄິດເຫັນ 

ທ່າທີທີ່ໄດ້ເຮັດທ່າທີທີ່ໄດ້ເຮັດ 

ຊື່ຂອງນາຍໝ� ຫຼື ພະຍາບານ 

ລາຍເຊັນ

ສະຖານທີ່ ວັນທີທີ່ກວດ          /         /

ຜົນຮັບ ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່




ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ການກວດຕອນອາຍຸ  
18 ເດືອນ
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ການໄປຫານາຍໝ�ຕອນອາຍຸ 18ເດືອນ
ຫົວຂ�້ຕ່າງໆສ�າລັບການສົນທະນາ ອາດຈະກວມເຖິງບັນຫາໃດນຶ່ງທີ່ເກີດຈາກ:

 � Tການພັທນາຂອງຂ້ອຍ (Learn the Signs. Act Early.)
 � Tຄ�າຖາມເພີ້ມຂອງພ�່ແມ່/ຜູ້ດູແລ
 � Tການກວດສຸຂພາບຂອງເດັກ

ສຸຂພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
 � Tການກິນທີ່ມີອະນາໄມດີສ�າລັບຄອບຄົວ
 � Tນອນ
 � Tການດູແລຮັກສາແຂ້ວຂອງລູກທ່ານ
 � Tຢູ່ໃນແສງແດດແບບສລາດໄດ້ຢ່າງໃດ
 � Tການຈະເຣີນເຕີບໂຕ
 � Tການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ

ການພັທນາ
 � Tຄວາມປະພຶດຂອງລູກທ່ານ
 � Tເລີ້ມຝຶກການເຂົ້າສ້ວມຖ່າຍ
 � Tສົ່ງເສີມການຫຼິ້ນຢ່າງແຂງຂັນ

ຄອບຄົວ
 � Tບັນຫາເລື້ອງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ
 � Tການລ້ຽງລູກໃນທາງບວກ ແລະ ການ ຊ່ວຍລູກທ່ານຄວບຄຸມຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ 
ຄວາມປະພຶດຂອງພວກເຂົາ

 � Tການໄປຮ່ວມກຸ່ມເດັກຫຼິ້ນ ຫຼື ບ່ອນຝາກເດັກ
 � Tການສູບຢາ

ຍັງສູບຢາຢູ່ບ�່? 
ການສູບຢາເພີ້ມຄວາມສ່ຽງຂອງລູກນ້ອຍ ຂອງທ່ານຕ�່ Sudden Infant Death 

Syndrome (ການຕາຍແບບກະທັນຫັນ ຂອງເດັກທາຣົກ - SIDS). ຈົ່ງໂທຫາ 
ສາຍແນະນ�າອອກຢາສູບ 13 QUIT (13 7848) ຫຼືເບິ່ງທີ ່www.icanquit.com. TT

http://www.icanquit.com
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ຂ້ອຍມີອາຍຸ 18ເດືອນ
ການພັທນາຂອງຂ້ອຍ - (Learn the Signs. Act 
Early.) (ຮຽນຮູ້ອາການຕ່າງໆ. ເຮັດແຕ່ຕອນຕົ້ນໆ.)
(ເດັກອາຍຸຂັ້ນນີ້ສ່ວນຫຼາຍເຮັດຫຍັງແດ່)

““““““ທາງສັງຄົມ/ຄວາມຮູ້ສຶກ
�	ມັກຍື່ນຂອງໃຫ້ຄົນອື່ນແບບຫຼິ້ນໆ
�	ອາດຈະມີອາຣົມໂມໂຫ
�	ອາດມີຄວາມຢ້ານຄົນແປກໜ້າ
�	ສະແດງຄວາມຮັກຕ�່ຄົນທີ່ລຶ້ງເຄີຍ
�	ຫຼິ້ນຕິຕາງແບບງ່າຍໆ,ເຊັ່ນການປ້ອນອາ ຫານໃຫ້ຕຸ໊ກຕາ
�	ອາດຈະເກາະຕິດຜູ້ດູແລເວລາຢູ່ໃນສະຖານະການໃໝ່
�	ຊີ້ໃສ່ສິ່ງຂອງທີ່ໜ້າສົນໃຈໃຫ້ຄົນອື່ນເບິ່ງ
�	ຄົ້ນຄວ້າສິ່ງແປກໃໝ່ຜູ້ດຽວແຕ່ມີພ�່ແມ່ຢູ່ໃກ້ໆ.

ພາສາ/ການສື່ສານ
�	ເວົ້າຄ�າງ່າຍໆໄດ້ຫຼາຍຄ�າ
�	ເວົ້າວ່າ Tບ�່T ພ້ອມແກວ່ງຫົວ
�	ຊີ້ບອກໃຜຜູ້ນຶ່ງວ່າລາວຕ້ອງການຫຍັງ

ຂະບວນການຮັບຮູ້ (ການຮຽນຮູ້, ການແກ້ບັນຫາ)
�	ຮູ້ວ່າສິ່ງຂອງທັມມະດາແມ່ນສ�າລັບໃຊ້ເຮັດຫຍັງ; ຕົວຢ່າງ, ໂທຣະສັບ, ຟອຍ, ບ່ວງ
�	ຊີ້ນິ້ວເພື່ອເອົາຄວາມສົນໃຈຈາກຄົນອື່ນ
�	ສະແດງຄວາມສົນໃຈຕ�່ຕຸ໊ກຕາຫຼືຂອງຫຼິ້ນ ຮູບສັດດ້ວຍການທ�າທ່າປ້ອນອາຫານ
�	ຊີ້ໃສ່ສ່ວນນຶ່ງຂອງຮ່າງກາຍ
�	ຂີດຫຼິ້ນຢູ່ຜູ້ດຽວ
�	ສາມາດເຮັດຕາມຄ�າສັ່ງດ້ວຍຄ�າເວົ້າ-ຂັ້ນດຽວໂດຍບ�່ຕ້ອງ ມີທ່າທາງ;ຕົວຢ່າງ, 

ລາວຈະນັ່ງ ເມື່ອທ່ານ ເວົ້າວ່າ Tນັ່ງລົງT
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ການເຄື່ອນໄຫວ/ການພັທນາທາງຮ່າງກາຍ
�	ຍ່າງຜູ້ດຽວເອງ
�	ອາດຈະຍ່າງຂຶ້ນຂັ້ນໃດ ແລະ ແລ່ນ
�	ດຶງຂອງຫຼິ້ນເວລາຍ່າງ
�	ສາມາດຊ່ວຍຖອດເຄື່ອງນຸ່ງດ້ວຍໂຕເອງ
�	ດື່ມນ�້າຈາກຈອກ
�	ກິນດ້ວຍບ່ວງ

ເຮັດຕັ້ງແຕ່ຕອນຕົ້ນ ດ້ວຍການໂອ້ລົມກັບ ນາຍໝ� ຫຼື 
ພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບ ເດັກແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຖ້າວ່າລູກ 
ທ່ານ:
�	ບ�່ຊີ້ໃສ່ສິ່ງຂອງໃຫ້ຄົນອື່ນເບິ່ງ
�	ຍ່າງບ�່ໄດ້
�	ບ�່ຮູ້ວ່າສິ່ງຂອງທີ່ລຶ້ງເຄີຍນັ້ນແມ່ນສ�າລັບໃຊ້ເຮັດຫຍັງ
�	ບ�່ລອກລຽນແບບຄົນອື່ນ
�	ບ�່ຮູ້ຄ�າເວົ້າໃໝ່
�	ບ�່ມີຄ�າເວົ້າຢ່າງໜ້ອຍ 6ຄ�າ
�	ບ�່ສັງເກດເຫັນຫຼືບ�່ສົນໃຈເວລາຜູ້ດູແລຈາກ ໄປ ຫຼື ກັບຄືນມາ
�	ສູນເສັຍທັກສະທີ່ລາວເຄີຍມີມາກ່ອນ

ເພື່ອເອົາຄວາມຄິດອື່ນໆເພີ້ມກ່ຽວກັບການໃຊ້ ເວລາກັບຂ້ອຍ ຈົ່ງເປີດເບິ່ງ: Love, talk, sing, read, play (ຄວາມຮັກ, ເວົ້າ, 
ຮ້ອງເພງ, ອ່ານ ແລະ ຫຼິ້ນ) www.lovetalksingreadplay.com.au. ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີໃຫ້ໂດຍ Resourcing Parents 
(ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພ�່ແມ່)

TTTTTTTTພາສາໄດ້ຖືກດັດແປງສ�າລັບພາສາອັງກິດ ຂອງ ອອສເຕຣເລັຍ ໂດຍ NSW Ministry of Health. Original content provided 
by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Learn the Signs. Act Early. Program  
(www.cdc.gov/ActEarly; June 2017).

http://www.lovetalksingreadplay.com.au
http://www.cdc.gov/ActEarly
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ຄ�າຖາມເພີ້ມສ�າລັບພ�່ແມ່/ຜູ້ດູແລ
““““““ຕອບຄ�າຖາມເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄປພົບ ພະຍາບານ ຫຼື 
ນາຍໝ�ຂອງທ່ານເພື່ອການ ກວດສຸຂພາບຕອນອາຍຸ 18 ເດືອນ.

ຂ້ອຍໄດ້ຕອບຄ�າຖາມກ່ຽວກັບປັດໄຈຄວາມ ສ່ຽງທີ່ຢູ່ໜ້າ 21ໝົດແລ້ວ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ຂ້ອຍກັງວົນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງ ຂອງລູກຂ້ອຍ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຄົນອື່ນໆໄດ້ເວົ້າວ່າພວກເຂົາກັງວົນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງຂອງລູກຂ້ອຍ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຂ້ອຍກັງວົນກ່ຽວກັບການເຫັນຂອງລູກຂ້ອຍ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍມີອາການຕາປີ້ນ ຫຼື ຕາເຫຼ່ວ (ຕາມີລັກສະນະບ�່ຊື່ຫຼືເຫຼ່ວ) ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍມີບັນຫາໃນການເບິ່ງເຫັນສິ່ງຂອງ ນ້ອຍໆ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍຈື່ສິ່ງຂອງ ແລະ ຄົນທີ່ລຶ້ງເຄີຍຈາກ ລະຍະໄກ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍຖືກຄວັນຢາສູບຢູ່ໃນ ເຮືອນ/ຣົດ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຖ້າທ່ານຂີດໝາຍວົງມົນໃສ່ຢູ່ໃນແຖວຕັ້ງ 
ທີນຶ່ງ, ກະຣຸນາບອກໃຫ້ນາຍໝ�ຂອງທ່ານ ຫຼື 
ພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ຮູ້.
ສ�າລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານການແພດຂຽນຕື່ມ: ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່

ການປ້ອນອາຫານ ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ

ຕັ້ງແຕ່ມື້ວານໃນເວລາດຽວກັນນີ້, ລູກ ທ່ານໄດ້ກິນນົມແມ່ບ�່? 
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ການກວດສຸຂພາບເດັກຕອນອາຍຸ 18ເດືອນ
ການປະເມີນໂດຍພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະຄອບຄົວ, ນາຍໝ� ທົ່ວໄປ ຫຼື 
ໝ�ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບພະຍາດເດັກ

ຊື່

ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ         /     / ເພດ ຊ/ຍ 

ການປະເມີນສຸຂພາບ ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່

ນ�້າໜັກ ກລ %

TTTTTTຄວາມສູງ ຊຕມ %

TTTTTTTTປະເມີນທ່າຍ່າງ

ຕາ ການສັງເກດ

ປະຕິກິຣິຍາຕອບຮັບຕ�່ແສງຂອງແກ້ວຕາ

ການຈັບນິ້ງ

ການຕອບຮັບການເບິ່ງດ້ວຍຕາດຽວ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕາ

ການກວດສຸຂພາບປາກແບບTເປີດເບິ່ງຮິມສົບT

ປັດໄຈການປ້ອງກັນສຸຂພາບ ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ ຄວາມກັງວົນ ບ�່ແມ່ນ 
ຄວາມກັງວົນ

ໄດ້ຕອບຄ�າຖາມສ�າລັບພ�່ແມ່ຄົບໝົດ ແລ້ວບ�່?

ໄດ້ມີການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກທີ່ເໝາະສົມກັບອາ
ຍຸ ຄົບຕາມຕາຕະລາງບ�່?

ມີປັດໄຈຄວາມສ່ຽງໃດໆຫຼືບ�່?
ການໄດ້ຍິນສຽງ
ການເຫັນ
ສຸຂພາບຂອງປາກ

ຜົນຮັບ ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່
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ໄດ້ສົນທະນາເລື້ອງຂ�້ມູນທີ່ເໝາະສົມກ່ຽວ ກັບສຸຂພາບບ�່? ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ

ຄ�າຄິດເຫັນ 

 

ທ່າທີທີ່ໄດ້ເຮັດ 

ຊື່ຂອງນາຍໝ� ຫຼື ພະຍາບານ 

ລາຍເຊັນ

ສະຖານທີ່ ວັນທີທີ່ກວດ          /         /




ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ການກວດຕອນອາຍຸ 2ປີ
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ການໄປຫານາຍໝ�ຕອນອາຍຸ 2ປີ TTTTT
ຫົວຂ�້ຕ່າງສ�າລັບການສົນທະນາ ອາດຈະ ກວມເຖິງບັນຫາໃດນຶ່ງທີ່ເກີດຈາກ:

 � TTການພັທນາຂອງຂ້ອຍ (Learn the Signs. Act Early.)
 � Tຄ�າຖາມເພີ້ມຂອງພ�່ແມ່/ຜູ້ດູແລ
 � Tການກວດສຸຂພາບຂອງເດັກ

ສຸຂພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
 � Tການກິນທີ່ມີອະນາໄມດີ/ການສົ່ງເສີມໃຫ້ ຫຼິ້ນແບບແຂງຂັນ
 � Tການດູແລຮັກສາແຂ້ວຂອງລູກທ່ານ
 � Tຢູ່ໃນແສງແດດແບບສລາດໄດ້ຢ່າງໃດ
 � Tການນອນ
 � Tການຈະເຣີນເຕີບໂຕ

ການພັທນາ
 � Tບັນຫາທີ່ເກີດມາຈາກຄ�າຖາມສ�າລັບພ�່ແມ່
 � Tການປ່ຽນການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງລູກທ່ານ
 � Tຄວາມປະພຶດຂອງລູກທ່ານ
 � Tການເຝິກການເຂົ້າສ້ວມຖ່າຍ
 � Tການຊ່ວຍລູກທ່ານໃຫ້ສື່ສານແລະພົວພັນ ກັບຄົນອື່ນໃຫ້ດີ
 � Tການອ່ານນິທານແບບສມ�່າສເມີເພື່ອສ້າງ ທັກສະການຮູ້ໜັງສື

ຄອບຄົວ
 � Tຄວາມສ�າພັນຂອງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ
 � Tການປະຕິບັດການລ້ຽງລູກ-ການຊ່ວຍລູກ ທ່ານຄວບຄຸມຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປະ 
ພຶດ

 � Tການໄປສູນຝາກເດັກ ຫຼື ກຸ່ມຫຼິ້ນ
 � Tການສູບຢາ

ຍັງສູບຢາຢູ່ບ�່? 
ການສູບຢາເພີ້ມຄວາມສ່ຽງຂອງລູກນ້ອຍ ຂອງທ່ານຕ�່ Sudden Infant Death 

Syndrome (ການຕາຍແບບກະທັນຫັນ ຂອງເດັກທາຣົກ - SIDS). ຈົ່ງໂທຫາ 
ສາຍແນະນ�າອອກຢາສູບ 13 QUIT (13 7848) ຫຼືເບິ່ງທີ ່www.icanquit.com. TT

http://www.icanquit.com
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ຂ້ອຍມີອາຍຸ 2ປີ TTT 
ການພັທນາຂອງຂ້ອຍ - (Learn the Signs. Act 
Early.) (ຮຽນຮູ້ອາການຕ່າງໆ. ເຮັດແຕ່ຕອນຕົ້ນໆ.)
(ເດັກອາຍຸຂັ້ນນີ້ສ່ວນຫຼາຍເຮັດຫຍັງແດ່)

ທາງສັງຄົມ/ຄວາມຮູ້ສຶກ
�	ລອກລຽນແບບຄົນອື່ນ, ໂດຍສະເພາະຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກຄົນອື່ນໆທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ
�	ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈເວລາຢູ່ກັບເດັກຄົນອື່ນໆ
�	ສະແດງຄວາມປະພຶດທີ່ຕ�່ຕ້ານ (ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ ລາວເຄີຍຖືກບອກວ່າບ�່ໃຫ້ເຮັດ)
�	ສ່ວນຫຼາຍຫຼິ້ນຢູ່ຂ້າງໆເດັກຄົນອື່ນໆ, ແຕ່ກ� ເລີ້ມຮວມເອົາເດັກຄົນອື່ນໆ 

ເຊັ່ນໃນການຫຼິ້ນ ໄລ່ກັນ

ພາສາ/ການສື່ສານ
�	ຊີ້ໃສ່ສິ່ງຂອງຫຼືຮູບເວລາໄດ້ຍິນຊື່
�	ຮູ້ຈັກຊື່ຂອງຄົນທີ່ລຶ້ງເຄີຍ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ
�	ເວົ້າປໂຍກທີ່ມີ 2 ຫາ 4ຄ�າ
�	ເຮັດຕາມການແນະນ�າງ່າຍໆ
�	ເວົ້າຫ�ຼາຄ�າເວົ້າທີ່ໄດ້ຍິນຈາກການສົນທະນາ
�	ຊີ້ໃສ່ສິ່ງຂອງທີ່ຢູ່ໃນປຶ້ມ

ຂະບວນການຮັບຮູ້ (ການຮຽນຮູ້, ການແກ້ບັນຫາ)
�	ຊອກພົບຂອງເຖິງແມ່ນວ່າຖືກເຊື່ອງໄວ້ລຸ່ມ ເຄື່ອງປົກສອງສາມຊັ້ນ
�	ເລີ້ມຕົ້ນຈັດຮູບແບບ ແລະ ສີ
�	ເວົ້າໃຫ້ແລ້ວປໂຍກ ແລະ ຄ�າສ�າພັດທີ່ຢູ່ໃນ ໜັງສືທີ່ລຶ້ງເຄີຍ
�	ຫຼິ້ນເກມທີ່ເຮັດໃຫ້ເຊື່ອແບບງ່າຍ
�	ສ້າງຕຶກສູງດ້ວຍບລັອກ4 ອັນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່າ
�	ອາດຈະໃຊ້ມືຂ້າງນຶ່ງຫຼາຍກວ່າອີກຂ້າງ
�	ເຮັດຕາມຄ�າສັ່ງສອງ-ຂັ້ນ ເຊັ່ນ Tເກັບເກີບເຈົ້າ ແລະ ເອົາໃສ່ຢູ່ໃນຕູ້T
�	ບອກຊື່ສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນປຶ້ມຮູບ ເຊັ່ນ ແມວ, ນົກ ຫຼື ໝາ
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ການເຄື່ອນໄຫວ/ການພັທນາທາງຮ່າງກາຍ
�	ຢືນແບບຢ່ອງຕີນ
�	ເຕະໝາກບານ
�	ເລີ້ມແລ່ນ
�	ປີນຂຶ້ນແລະລົງຈາກເຄື່ອງເຮືອນໂດຍບ�່ມີ ການຊ່ວຍ
�	ຍ່າງຂຶ້ນແລະລົງຂັ້ນໄດແບບຈັບໄວ້
�	ໂຍນໝາກບານ
�	ແຕ້ມ ຫຼື ລອກລຽນແບບເສັ້ນຊື່ ແລະ ວົງມົນ

ເຮັດຕັ້ງແຕ່ຕອນຕົ້ນ ດ້ວຍການໂອ້ລົມກັບ ນາຍໝ� ຫຼື 
ພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບ ເດັກແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຖ້າວ່າລູກ 
ທ່ານ:
�	ບ�່ໃຊ້ປໂຍກທີ່ມີສອງຄ�າ (ຕົວຢ່າງ, TກິນນົມT)
�	ບ�່ຮູ້ຈະເຮັດແນວໃດກັບສິ່ງຂອງທັມມະດາທົ່ວ ໄປເຊັ່ນ ຟອຍ, ໂທຣະສັບ, ສ້ອມ, ບ່ວງ
�	ບ�່ລອກລຽນແບບທ່າທາງແລະ ຄ�າເວົ້າ
�	ບ�່ເຮັດຕາມຄ�າແນະນ�າງ່າຍໆ
�	ຍ່າງບ�່ໝັ້ນ
�	ສູນເສັຍທັກສະທີ່ລາວເຄີຍມີ.

ເພື່ອເອົາຄວາມຄິດອື່ນໆເພີ້ມກ່ຽວກັບການໃຊ້ ເວລາກັບຂ້ອຍ ຈົ່ງເປີດເບິ່ງ: Love, talk, sing, read, play (ຄວາມຮັກ, ເວົ້າ, 
ຮ້ອງເພງ, ອ່ານ ແລະ ຫຼິ້ນ) www.lovetalksingreadplay.com.au. ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີໃຫ້ໂດຍ Resourcing Parents 
(ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພ�່ແມ່)

TTTTTTTTພາສາໄດ້ຖືກດັດແປງສ�າລັບພາສາອັງກິດ ຂອງ ອອສເຕຣເລັຍ ໂດຍ NSW Ministry of Health. Original content provided 
by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Learn the Signs. Act Early. Program  
(www.cdc.gov/ActEarly; June 2017).

http://www.lovetalksingreadplay.com.au
http://www.cdc.gov/ActEarly
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ຄ�າຖາມເພີ້ມສ�າລັບພ�່ແມ່/ຜູ້ດູແລ
ຕອບຄ�າຖາມເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄປພົບ ພະຍາບານ ຫຼື 
ນາຍໝ�ຂອງທ່ານເພື່ອການ ກວດສຸຂພາບຕອນອາຍຸ 2ປີ.

ຂ້ອຍໄດ້ຕອບຄ�າຖາມກ່ຽວກັບປັດໄຈຄວາມ ສ່ຽງທີ່ຢູ່ໜ້າ 21ໝົດແລ້ວ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ຂ້ອຍກັງວົນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງ ຂອງລູກຂ້ອຍ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຄົນອື່ນໆໄດ້ເວົ້າວ່າພວກເຂົາກັງວົນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງຂອງລູກຂ້ອຍ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຂ້ອຍກັງວົນກ່ຽວກັບການເຫັນຂອງລູກຂ້ອຍ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍມີອາການຕາປີ້ນ ຫຼື ຕາເຫຼ່ວ (ຕາມີລັກສະນະບ�່ຊື່ຫຼືເຫຼ່ວ) ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍມີບັນຫາໃນການເບິ່ງເຫັນສິ່ງຂອງ ນ້ອຍໆ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍຈື່ສິ່ງຂອງ ແລະ ຄົນທີ່ລຶ້ງເຄີຍຈາກ ລະຍະໄກ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍຖືກຄວັນຢາສູບຢູ່ໃນ ເຮືອນ/ຣົດ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຖ້າທ່ານຂີດໝາຍວົງມົນໃສ່ຢູ່ໃນແຖວຕັ້ງ 
ທີນຶ່ງ, ກະຣຸນາບອກໃຫ້ນາຍໝ�ຂອງທ່ານ ຫຼື 
ພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ຮູ້.
ສ�າລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານການແພດຂຽນຕື່ມ: ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່

ການປ້ອນອາຫານ ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ

ຕັ້ງແຕ່ມື້ວານໃນເວລາດຽວກັນນີ້, ລູກ ທ່ານໄດ້ກິນນົມແມ່ບ�່? 
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ການກວດສຸຂພາບເດັກຕອນອາຍຸ 2ປີ
ການປະເມີນໂດຍພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະຄອບຄົວ, ນາຍໝ� ທົ່ວໄປ ຫຼື 
ໝ�ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບພະຍາດເດັກ

ຊື່

ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ         /     / ເພດ ຊ/ຍ 

ການປະເມີນສຸຂພາບ ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່

ນ�້າໜັກ ກລ %

TTTTTTຄວາມສູງ ຊຕມ %

ການຊີ້ບອກຂນາດຂອງ 
ຮ່າງກາຍ (BMI)

TTTTTTTTປະເມີນທ່າຍ່າງ

ຕາ ການສັງເກດ

ປະຕິກິຣິຍາຕອບຮັບ 
ຕ�່ແສງຂອງແກ້ວຕາ

ການຈັບນິ້ງ

ການຕອບຮັບການເບິ່ງດ້ວຍຕາດຽວ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕາ

TTTTກວດສຸຂພາບປາກແບບ Tປີ້ນເບິ່ງຮິມສົບ
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ປັດໄຈການປ້ອງກັນສຸຂພາບ ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ ຄວາມກັງວົນ ບ�່ມີຄວາມກັງວົນ

ໄດ້ຕອບຄ�າຖາມສ�າລັບພ�່ແມ່ຄົບໝົດ ແລ້ວບ�່?

ໄດ້ມີການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກທີ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸ 
ຄົບຕາມຕາຕະລາງບ�່? 

ມີປັດໄຈຄວາມສ່ຽງໃດໆຫຼືບ�່?
ການໄດ້ຍິນສຽງ
ການເຫັນ
ກະໂພກ
ສຸຂພາບຂອງປາກ

ໄດ້ສົນທະນາເລື້ອງຂ�້ມູນທີ່ເໝາະສົມກ່ຽວ ກັບສຸຂພາບບ�່? ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ

ຄ�າຄິດເຫັນ 

ທ່າທີທີ່ໄດ້ເຮັດທ່າທີທີ່ໄດ້ເຮັດ 

ຊື່ຂອງນາຍໝ� ຫຼື ພະຍາບານ 

ລາຍເຊັນ

ສະຖານທີ່ ວັນທີທີ່ກວດ          /         /

ຜົນຮັບ ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່




ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ການກວດຕອນອາຍຸ 3ປີ



103

ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

TTTການໄປຫານາຍໝ�ຕອນອາຍຸ 3ປີTTTTTT
ຫົວຂ�້ຕ່າງໆສ�າລັບການສົນທະນາ ອາດຈະກວມເຖິງບັນຫາໃດນຶ່ງທີ່ເກີດຈາກ:

 � T ການພັທນາຂອງຂ້ອຍ (Learn the Signs. Act Early.)
 � T ຄ�າຖາມເພີ້ມຂອງພ�່ແມ່/ຜູ້ດູແລ
 � T ການກວດສຸຂພາບຂອງເດັກ

“““““““ສຸຂພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
 � Tການກິນທີ່ມີອະນາໄມດີສ�າລັບຄອບຄົວ
 � Tການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ
 � Tການດູແລຮັກສາແຂ້ວຂອງລູກທ່ານ
 � Tຢູ່ໃນແສງແດດແບບສລາດໄດ້ຢ່າງໃດ
 � Tການຈະເຣີນເຕີບໂຕ

ການພັທນາ
 � Tຈະສົ່ງເສີມແລະຄວບຄຸມການເລີ້ມມີຄວາມ ປະພຶດແບບອິດສຣະຂອງລູກທ່ານໄດ້ 
ຢ່າງໃດ

 � Tການເຝິກການເຂົ້າສ້ວມຖ່າຍ
 � Tການອ່ານນິທານແບບສມ�່າສເມີເພື່ອສ້າງ ທັກສະການຮູ້ໜັງສື
 � Tສົ່ງເສີມການຫຼິ້ນຢ່າງແຂງຂັນ

ຄອບຄົວ
 � Tບັນຫາເລື້ອງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ
 � Tພາກປະຕິບັດການລ້ຽງລູກ-ການຊ່ວຍລູກ ທ່ານຄວບຄຸມຄວາມຮູ້ສຶກແລະຄວາມປະ 
ພຶດ

 � Tການໄປສູນຝາກເດັກ ຫຼື ກຸ່ມຫຼິ້ນ
 � Tການສູບຢາ

ຍັງສູບຢາຢູ່ບ�່? 
ການສູບຢາເພີ້ມຄວາມສ່ຽງຂອງລູກນ້ອຍ ຂອງທ່ານຕ�່ Sudden Infant Death 

Syndrome (ການຕາຍແບບກະທັນຫັນ ຂອງເດັກທາຣົກ - SIDS). ຈົ່ງໂທຫາ 
ສາຍແນະນ�າອອກຢາສູບ 13 QUIT (13 7848) ຫຼືເບິ່ງທີ ່www.icanquit.com. TT

http://www.icanquit.com
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ຂ້ອຍມີອາຍຸ 3ປີ 
ການພັທນາຂອງຂ້ອຍ - (Learn the Signs. Act 
Early) (ຮຽນຮູ້ອາການຕ່າງໆ. ເຮັດແຕ່ຕອນຕົ້ນໆ.)
(ເດັກອາຍຸຂັ້ນນີ້ສ່ວນຫຼາຍເຮັດຫຍັງແດ່)

““““““ທາງສັງຄົມ/ຄວາມຮູ້ສຶກ
�	ລອກລຽນແບບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ໝູ່
�	ສະແດງຄວາມຮັກຕ�່ໝູ່ເພື່ອນໂດຍບ�່ຕ້ອງມີ ການບອກ
�	ປ່ຽນຜຽນກັນຫຼິ້ນເກມ
�	ສະແດງຄວາມກັງວົນຕ�່ໝູ່ທີ່ຮ້ອງໄຫ້
�	ເຂົ້າໃຈຄວາມຄິດຂອງ Tຂອງຂ້ອຍT ແລະ TຂອງລາວT
�	ສະແດງໃຫ້ເຫັນອາຣົມຄວາມຮູ້ສຶກທີ່  ຫຼາກຫຼາຍ
�	ແຍກຈາກພ�່ ຫຼື ແມ່ໄດ້ງ່າຍ
�	ອາດຈະມີຄວາມເສັຍໃຈຕ�່ການປ່ຽນແປງອັນ ສ�າຄັນຕ�່ສິ່ງທີ່ເຄີຍເຮັດເປັນປົກກະຕິ
�	ນຸ່ງເຄື່ອງ ແລະ ຖອດເຄື່ອງເອງ

ພາສາ/ການສື່ສານ
�	ເຮັດຕາມຄ�າແນະນ�າທີ່ມີສອງ ຫຼື ສາມຂັ້ນ
�	ສາມາດເອີ້ນຊື່ສິ່ງຂອງທີ່ລຶ້ງເຄີຍໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ
�	ເຂົ້າໃຈຄ�າເວົ້າເຊັ່ນ Tຢູ່ໃນT, Tຢູ່ເທິງT, ແລະ Tຢູ່ລຸ່ມT
�	ເວົ້າຊື່, ອາຍຸ ແລະ ເພດ
�	ໃສ່ຊື່ໝູ່
�	ເວົ້າຄ�າວ່າ Tຂ້ອຍT, ແລະ Tເຈົ້າT ແລະ ຈ�າ ນວນຫຼາຍ (ຣົດຫຼາຍຄັນ, ໝາຫຼາຍໂຕ, 

ແມວຫຼາຍໂຕ)
�	ເວົ້າໄດ້ດີພ� ສ�າລັບຄົນແປກໜ້າເຂົ້າໃຈໄດ້ເປັນສ່ວນຫຼາຍ
�	ສືບຕ�່ການສົນທະນາດ້ວຍການໃຊ້ສອງ ຫາສາມປໂຍກ.

ຂະບວນການຮັບຮູ້ (ການຮຽນຮູ້, ການແກ້ບັນຫາ)
�	ສາມາດຫຼິ້ນເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ມີປຸ່ມກົດ, ຄັນຍົກ ແລະສ່ວນທີ່ຕີງໄດ້
�	ຫຼິ້ນຕິຕາງກັບຕຸ໊ກຕາ, ສັດ ແລະ ຄົນ
�	ເຮັດເກມທົດສອບສະຕິປັນຍາ(TTTTTTT)ທີ່ມີ ສາມ ຫຼື ສີ່ ແຜ່ນ
�	ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍຂອງຄ�າວ່າ TສອງT 
�	ລອກລຽນແບບຮູບວົງມົນດ້ວຍສ�ດ�າ ຫຼື ສ�ສີ 
�	ເປີດໜ້າໜັງສືເທື່ອລະໜ້າ
�	ສ້າງຕຶກດ້ວຍບລອັກຫຼາຍກວ່າຫົກອັນ
�	ໝູນໄຂແລະອັດຝາກະປຸກ ຫຼື ໝູນບ່ອນຈັບ ປະຕູ
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ການເຄື່ອນໄຫວ/ການພັທນາທາງຮ່າງກາຍ
�	ປີນໄດ້ດີ
�	ແລ່ນໄດ້ງ່າຍ
�	ຖີບຣົດທີ່ມີສາມລ�້
�	ຍ່າງຂຶ້ນ ຍ່າງລົງຂັ້ນໃດ, ຕີນນຶ່ງຂັ້ນນຶ່ງ

ເຮັດຕັ້ງແຕ່ຕອນຕົ້ນ ດ້ວຍການໂອ້ລົມກັບ ນາຍໝ� ຫຼື 
ພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບ ເດັກແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຖ້າວ່າລູກ 
ທ່ານ:
�	ລົ້ມເລື້ອຍໆ ຫຼື ມີບັນຫາກັບຂັ້ນໃດ
�	ເວົ້າບ�່ເຂົ້າເລື້ອງຫຼື ເວົ້າບ�່ແຈ້ງຫຼາຍ
�	ເຮັດກັບຂອງຫຼິ້ນງ່າຍໆບ�່ໄດ້ (ເຊັ່ນ ເຂັມສຽບ ກະດານ, ເກມພັດໂຊ (puzzles), ໝູນ 

ບ່ອນຈັບ)
�	ບ�່ເວົ້າເປັນປໂຍກ
�	ບ�່ເຂົ້າໃຈຄ�າແນະນ�າງ່າຍໆ
�	ບ�່ຫຼິ້ນຕິຕາງ ຫຼື ເກມສົມມຸດ
�	ບ�່ຢາກຫຼິ້ນ ກັບເດັກຄົນອື່ນໆ ຫຼື ກັບເຄື່ອງຂອງຫຼິ້ນ
�	ບ�່ສົບຕາ
�	ສູນເສັຍທັກສະທີ່ລາວເຄີຍມີມາກ່ອນ.

ເພື່ອເອົາຄວາມຄິດອື່ນໆເພີ້ມກ່ຽວກັບການໃຊ້ ເວລາກັບຂ້ອຍ ຈົ່ງເປີດເບິ່ງ: Love, talk, sing, read, play (ຄວາມຮັກ, ເວົ້າ, 
ຮ້ອງເພງ, ອ່ານ ແລະ ຫຼິ້ນ) www.lovetalksingreadplay.com.au. ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີໃຫ້ໂດຍ Resourcing Parents 
(ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພ�່ແມ່)

TTTTTTTTພາສາໄດ້ຖືກດັດແປງສ�າລັບພາສາອັງກິດ ຂອງ ອອສເຕຣເລັຍ ໂດຍ NSW Ministry of Health. Original content provided 
by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Learn the Signs. Act Early. Program  
(www.cdc.gov/ActEarly; June 2017).

http://www.lovetalksingreadplay.com.au
http://www.cdc.gov/ActEarly
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ຄ�າຖາມເພີ້ມສ�າລັບພ�່ແມ່/ຜູ້ດູແລ
ຕອບຄ�າຖາມເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄປພົບ ພະຍາບານ ຫຼື 
ນາຍໝ�ຂອງທ່ານເພື່ອການ ກວດສຸຂພາບຕອນອາຍຸ 3ປີ.

ຂ້ອຍໄດ້ຕອບຄ�າຖາມກ່ຽວກັບປັດໄຈຄວາມ ສ່ຽງທີ່ຢູ່ໜ້າ 21ໝົດແລ້ວ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ຂ້ອຍກັງວົນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງ ຂອງລູກຂ້ອຍ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຄົນອື່ນໆໄດ້ເວົ້າວ່າພວກເຂົາກັງວົນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງຂອງລູກຂ້ອຍ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຂ້ອຍກັງວົນກ່ຽວກັບການເຫັນຂອງລູກຂ້ອຍ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍມີອາການຕາປີ້ນ ຫຼື ຕາເຫຼ່ວ (ຕາມີລັກສະນະບ�່ຊື່ຫຼືເຫຼ່ວ) ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍມີບັນຫາໃນການເບິ່ງເຫັນສິ່ງຂອງ ນ້ອຍໆ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍຈື່ສິ່ງຂອງ ແລະ ຄົນທີ່ລຶ້ງເຄີຍຈາກ ລະຍະໄກ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍຖືກຄວັນຢາສູບຢູ່ໃນ ເຮືອນ/ຣົດ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຖ້າທ່ານຂີດໝາຍວົງມົນໃສ່ຢູ່ໃນແຖວຕັ້ງ 
ທີນຶ່ງ, ກະຣຸນາບອກໃຫ້ນາຍໝ�ຂອງທ່ານ ຫຼື 
ພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ຮູ້.
ສ�າລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານການແພດຂຽນຕື່ມ: ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ການກວດສຸຂພາບເດັກຕອນອາຍຸ 3ປີ
ການປະເມີນໂດຍພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະຄອບຄົວ, ນາຍໝ� ທົ່ວໄປ ຫຼື 
ໝ�ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບພະຍາດເດັກ

ຊື່

ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ         /     / ເພດ ຊ/ຍ 

ການປະເມີນສຸຂພາບ ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່

ນ�້າໜັກ ກລ %

TTTTTTຄວາມສູງ ຊຕມ %

ການຊີ້ບອກຂນາດຂ 
ອງຮ່າງກາຍ (BMI)

ຕາ ການສັງເກດ

ປະຕິກິຣິຍາຕອບຮັບຕ�່ແສງຂອງແກ້ວຕາ

ການຈັບນິ້ງ

ການຕອບຮັບການເບິ່ງດ້ວຍຕາດຽວ

ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຕາ

ການກວດສຸຂພາບປາກແບບTເປີດເບິ່ງຮິມສົບT

ປັດໄຈການປ້ອງກັນສຸຂພາບ ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ ຄວາມກັງວົນ ບ�່ແມ່ນ 
ຄວາມກັງວົນ

ໄດ້ຕອບຄ�າຖາມສ�າລັບພ�່ແມ່ຄົບໝົດ ແລ້ວບ�່?

ໄດ້ມີການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກທີ່ເໝາະສົມກັບອາ
ຍຸ ຄົບຕາມຕາຕະລາງບ�່?

ມີປັດໄຈຄວາມສ່ຽງໃດໆຫຼືບ�່?
ການໄດ້ຍິນສຽງ
ການເຫັນ
ສຸຂພາບຂອງປາກ

ຜົນຮັບ ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ໄດ້ສົນທະນາເລື້ອງຂ�້ມູນທີ່ເໝາະສົມກ່ຽວ ກັບສຸຂພາບບ�່? ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ

ຄ�າຄິດເຫັນ 

 

ທ່າທີທີ່ໄດ້ເຮັດ 

ຊື່ຂອງນາຍໝ� ຫຼື ພະຍາບານ  TT TTTTTT TT TTTTT 

ລາຍເຊັນ

ສະຖານທີ່ ວັນທີທີ່ກວດ          /         /




ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ການກວດສຸຂພາບເດັກ 
ຕອນອາຍຸ 4ປີ

 “““““
 STEPS

ການກວດສາຍຕາທົ່ວຣັດ
ການກວດກັ່ນກອງເດັກອາຍຸກ່ອນເຂົ້າອະນຸບານ
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ການໄປຫານາຍໝ�ຕອນອາຍຸ 4ປີ
TTTTTTຫົວຂ�້ຕ່າງໆສ�າລັບການສົນທະນາ ອາດຈະກວມເຖິງບັນຫາໃດນຶ່ງທີ່ເກີດຈາກ:T TT TTTTTTTTTTT

 � Tການພັທນາຂອງຂ້ອຍ (Learn the Signs. Act Early.)
 � Tຄ�າຖາມເພີ້ມຂອງພ�່ແມ່/ຜູ້ດູແລ
 � Tການກວດສຸຂພາບຂອງເດັກ

ສຸຂພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ
 � Tການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ 
 � Tການກິນທີ່ມີອະນາໄມດີສ�າລັບຄອບຄົວ
 � Tການດູແລຮັກສາແຂ້ວຂອງລູກທ່ານ
 � Tຢູ່ໃນແສງແດດແບບສລາດໄດ້ຢ່າງໃດ
 � Tການນອນ
 � Tການຈະເຣີນເຕີບໂຕ
 � Tສ�າລັບເດັກຊາຍ: ກວດໜ່ວຍອັນທະ (ໄຂ່ຫ�າ)

ການພັທນາ
 � Tຄວາມຮູ້ສຶກ ແລະ ຄວາມປະພຶດ ຂອງລູກທ່ານ
 � Tການໄປໂຮງຮຽນຕຽມອະນຸບານ ຫຼື ອະນຸບານ
 � Tການອ່ານນິທານແບບສມ�່າສເມີເພື່ອສ້າງ ທັກສະການຮູ້ໜັງສື

ຄອບຄົວ
 � Tຄວາມສ�າພັນຂອງອ້າຍເອື້ອຍນ້ອງ
 � Tໂຄງການລ້ຽງລູກໃນທາງບວກ ແລະ ພາກປະຕິບັດການລ້ຽງລູກ
 � Tການສູບຢາ

ຍັງສູບຢາຢູ່ບ�່? 
ການສູບຢາເພີ້ມຄວາມສ່ຽງຂອງລູກນ້ອຍ ຂອງທ່ານຕ�່ Sudden Infant Death 

Syndrome (ການຕາຍແບບກະທັນຫັນ ຂອງເດັກທາຣົກ - SIDS). ຈົ່ງໂທຫາ 
ສາຍແນະນ�າອອກຢາສູບ 13 QUIT (13 7848) ຫຼືເບິ່ງທີ ່www.icanquit.com. TT

http://www.icanquit.com
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ບັນທຶກສຸຂພາບສ່ວນຕົວຂອງຂ້ອຍ
ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ຂ້ອຍມີອາຍຸ 4ປີ
ການພັທນາຂອງຂ້ອຍ - (Learn the Signs. Act 
Early.) (ຮຽນຮູ້ອາການຕ່າງໆ. ເຮັດແຕ່ຕອນຕົ້ນໆ.)
(ເດັກອາຍຸຂັ້ນນີ້ສ່ວນຫຼາຍເຮັດຫຍັງແດ່)

““““““ທາງສັງຄົມ/ຄວາມຮູ້ສຶກ
�	ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນທີ່ໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງໃໝ່ໆ
�	ຫຼິ້ນຕິຕາງ ເປັນ Tພ�່TTແລະ Tແມ່T
�	ມີແນວຄິດປະດິດຫຼາຍຂຶ້ນໃນການຫຼິ້ນເກມ ສົມມຸດ
�	ຢາກຫຼິ້ນກັບເດັກຄົນອື່ນໆຫຼາຍກວ່າຫຼິ້ນແຕ່ ຄົນດຽວ
�	ຮ່ວມມືກັບເດັກຄົນອື່ນໆ
�	ສ່ວນຫຼາຍບ�່ສາມາດບອກວ່າອັນໃດແທ້ອັນ ໃດແມ່ນສິ່ງສົມມຸດ
�	ເວົ້າເຖິງວ່າລາວມັກຫຍັງ ແລະ ລາວສົນໃຈ ຫຍັງ 

ພາສາ/ການສື່ສານ
�	ຮູ້ຈັກກົດພື້ນຖານຂອງໄວຍາກອນ,ເຊັ່ນນ�າ ໃຊ້ຄ�າວ່າ TລາວT ສ�າລັບເພດຊາຍ ແລະ 

ເພດຍິງຢ່າງຖືກຕ້ອງ
�	ຮ້ອງເພງຫຼື ເວົ້າກອນຈາກຄວາມຈ�າ ເຊັ່ນ Tອິດຊີ ບິດຊີ ສະປາຍເດີTTຫຼື Tວິລ ອອນ ເດິ ບັສT
�	ເລົ່ານິທານ
�	ສາມາດເວົ້າຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ

ຂະບວນການຮັບຮູ້ (ການຮຽນຮູ້, ການແກ້ບັນຫາ)
�	ບອກຊື່ຂອງສີ ແລະບາງໂຕເລກ
�	ເຂົ້າໃຈຄວາມຄິດໃນການນັບ
�	ເລີ້ມເຂົ້າໃຈເວລາ
�	ຈື່ບາງສ່ວນຂອງນິທານ
�	ເຂົ້າໃຈໃນຄວາມໝາຍຂອງຄ�າວ່າ TຄືກັນT ແລະ Tຕ່າງກັນT
�	ແຕ້ມຮູບຄົນທີ່ມີ 2 ຫາ 4 ສ່ວນຂອງ ຮ່າງກາຍ
�	ໃຊ້ມີດຕັດ
�	ເລີ້ມລອກລຽນໂຕໜັງສືແບບພິມ
�	ຫຼິ້ນເກມກະດານ ຫຼືເຈັ້ຍແຂງ
�	ບອກທ່ານວ່າລາວຄິດວ່າມີຫຍັງຈະເກີດຂຶ້ນ ຕ�່ໄປຢູ່ໃນໜັງສື
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ການເຄື່ອນໄຫວ/ການພັທນາທາງຮ່າງກາຍ
�	ເຕັ້ນແລະຢືນຂາດຽວໄດ້ເຖິງສອງວິນາທີ
�	ຄຸບໝາກບານທີ່ເຕັ້ນໄດ້ເກືອບທຸກເທື່ອ
�	ເທນ�້າ, ຕັດໄດ້ໂດຍມີການຄວບຄຸມ, ແລະ ປະສົມອາຫານຂອງໂຕເອງ

ເຮັດຕັ້ງແຕ່ຕອນຕົ້ນ ດ້ວຍການໂອ້ລົມກັບ ນາຍໝ� ຫຼື 
ພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບ ເດັກແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຖ້າວ່າລູກ 
ທ່ານ:
�	ບ�່ສາມາດເຕັ້ນກັບທີ່ໄດ້
�	ມີບັນຫາການຂີດຂຽນຫຼິ້ນໆ
�	ບ�່ສະແດງຄວາມສົນໃຈຕ�່ເກມທີ່ມີການປະຕິບັດຕ�່ກັນ ຫຼື ເກມສົມມຸດ 
�	ເພີກເສີຍຕ�່ເດັກຄົນອື່ນໆ ຫຼື ບ�່ຕອບຮັບຕ�່ ຄົນນອກຄອບຄົວ
�	ຂັດຂືນການນຸ່ງເຄື່ອງ, ການນອນ ຫຼື ການໃຊ້ຫ້ອງສ້ວມ
�	ບ�່ສາມາດເລົ່ານິທານທີ່ລາວມັກ
�	ບ�່ເຮັດຕາມຄ�າສັ່ງສາມຂັ້ນ
�	ບ�່ເຂົ້າໃຈຄ�າວ່າ TຄືກັນTTແລະ Tຕ່າງກັນT
�	ໃຊ້ຄ�າວ່າ Tຂ້ອຍT ແລະ Tເຈົ້າT ບ�່ຖືກຕ້ອງ
�	ເວົ້າບ�່ຊັດແຈ້ງ
�	ສູນເສັຍທັກສະທີ່ລາວເຄີຍມີມາກ່ອນ

ເພື່ອເອົາຄວາມຄິດອື່ນໆເພີ້ມກ່ຽວກັບການໃຊ້ ເວລາກັບຂ້ອຍ ຈົ່ງເປີດເບິ່ງ: Love, talk, sing, read, play (ຄວາມຮັກ, ເວົ້າ, 
ຮ້ອງເພງ, ອ່ານ ແລະ ຫຼິ້ນ) www.lovetalksingreadplay.com.au. ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີໃຫ້ໂດຍ Resourcing Parents 
(ໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພ�່ແມ່)

TTTTTTTTພາສາໄດ້ຖືກດັດແປງສ�າລັບພາສາອັງກິດ ຂອງ ອອສເຕຣເລັຍ ໂດຍ NSW Ministry of Health. Original content provided 
by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s Learn the Signs. Act Early. Program  
(www.cdc.gov/ActEarly; June 2017).

http://www.lovetalksingreadplay.com.au
http://www.cdc.gov/ActEarly
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TTTTTTກ່ອນຈະເລີ້ມໂຮງຮຽນ
TTTTTTTTບັນດາເດັກທີ່ເຂົ້າໂຮງຮຽນ ຕຽມອະນຸບານ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການການສຶກສາ 
ຂອງວັຍເດັກທີ່ມີຄຸນນະພາບເປັນເວລາ ຢ່າງຕ�່າ 600ຊົ່ວໂມງໃນນຶ່ງປີກ່ອນເຂົ້າໂຮງ  
ຮຽນສ່ວນຫຼາຍຈະມີທັກສະດ້ານສັງຄົມ, ຂະບວນການຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ ຕ້ອງ 
ການເພື່ອພົວພັນກັບການຮຽນໃນເວລາ ເລີ້ມຕົ້ນເຂົ້າຮຽນຢູ່ອະນຸບານ.

ບາງຢ່າງທີ່ອາດຈະສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນ ການຕຽມລູກຂອງທ່ານໃນການເລີ້ມໂຮງ ຮຽນ:

 � Tໃຫ້ຄວາມຮັກແກ່ເຂົາຫຼາຍໆແລະອູ້ມຊູ ສົ່ງເສີມເຂົາ. ຈົ່ງຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນແລະກະຕື ລືລົ້ນ
ກ່ຽວກັບການເລີ້ມເຂົ້າໂຮງຮຽນ.

 � Tພາລູກທ່ານໄປມື້ທີ່ເຂົາໃຫ້ຄ�າອະທິບາຍ ເລື້ອງເຂົ້າໂຮງຮຽນອະນຸບານ ຫຼື ຕຽມ ອະນຸ 
ບານເພື່ອວ່າພວກເຂົາຈະລຶ້ງເຄີຍ ກັບສະຖານທີ່.

 � Tອະທິບາຍກົດລະບຽບພື້ນຖານຂອງໂຮງ ຮຽນເຊັ່ນ ຍົກມືຂຶ້ນຂ�ກ່ອນຈະໄປຫ້ອງ ສ້ວມ, 
ຟັງແບບງຽບໆເວລາຈ�າເປັນ, ແລະ ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ນາຍຄູບອກ.

 � Tບອກລູກທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າສ້ວມຖ່າຍຢູ່ໃສ
 � Tລອງເຄື່ອງແບບແລະເກີບກ່ອນມື້ທ�າອິດ, ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທຸກຢ່າງໃສ່ໄດ້ພ�ດີ.
 � Tໄປຢາມໂຮງຮຽນໃນເວລາມີເດັກຄົນອື່ນໆ ຢູ່ທີ່ນັ້ນເພື່ອລູກທ່ານຈະໄດ້ລຶ້ງເຄີຍຕ�່ສຽງ 
ຂອງເດີ່ນຫຼິ້ນແລະຂນາດຂອງພວກນັກຮຽນ Tໃຫຍ່T.

 � Tບອກລູກທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າບ່ອນຝາກເດັກຫຼັງ ໂຮງຮຽນເລີກຢູ່ໃສ, ຖ້າຕ້ອງການ.

ດັດແປງມາຈາກ Raising Children Network: www.raisingchildren.net.au ແລະ NSW Department of 
Education: http://www.dec.nsw.gov.au/what-we offer/regulationand-accreditation/early-
childhood-education-care/funding/start-strong

http://www.raisingchildren.net.au
http://www.dec.nsw.gov.au/what-we offer/regulationand-accreditation/early-childhood-education-care/f
http://www.dec.nsw.gov.au/what-we offer/regulationand-accreditation/early-childhood-education-care/f
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ການກວດສຸຂພາບຂອງລູກທ່ານຕອນອາຍຸ 4ປີ
TTTTTTກ່ອນທີ່ລູກທ່ານຈະເລີ້ມເຂົ້າໂຮງຮຽນ, ໄດ້ມີການແນະນ�າວ່າໃຫ້ທ່ານພາພວກເຂົາ 
ໄປຫາພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະ ຄອບຄົວ ຫຼື ນາຍໝ�ໃນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອກວດ 
ສຸຂພາບ.

ການກວດປະເມີນສຸຂພາບຄັ້ງນີ້ອາດຈະກວມ ເອົາ:

 � Tການກວດການໄດ້ຍິນສຽງ
 � Tການກວດສາຍຕາ - ການກວດສາຍຕາແບບກັ່ນກອງຂອງເດັກອາຍຸກ່ອນເຂົ້າ 
ອະນຸບານ(TTTTT)ທົ່ວຣັດ. ເບິ່ງໜ້າ 114.

 � Tການກວດຮ່າງກາຍ (ຄວາມສູງ ແລະ ນ�້າໜັກ)
 � Tການປະເມີນສຸຂພາບປາກ
 � Tຄ�າຖາມຕ່າງໆກ່ຽວກັບການພັທນາ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຢູ່ດີກິນດີ ຂອງ ລູກທ່ານ
 � Tການກວດສະຖານະພາບການສັກຢາປ້ອງ ກັນໂຣກຂອງລູກທ່ານ
 � Tໜັງສືຖະແຫຼງປວັດການສັກຢາປ້ອງກັນ ໂຣກຈາກກອງທະບຽນການສັກຢາປ້ອງ 
ກັນໂຣກແຫ່ງອອສເຕຣເລັຍ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງ ຕ້ອງມີໃນເວລາຈົດຊື່ເຂົ້າຮຽນ.

ຈົ່ງໂອ້ລົມກັບພະຍາບານ, ນາຍໝ�/ຫຼືນາຍຄູ ກ່ຽວກັບບັນຫາເລື້ອງສຸພາບ, ການພັທນາ, 
ຄວາມປະພຶດ ຫຼື ບັນຫາຄອບຄົວໃດໆທີ່ ອາດຈະກະທົບຕ�່ຄວາມສາມາດໃນການ 
ຮຽນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນຂອງລູກທ່ານ.
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ກຣົມອະນາໄມ ຣັດ NSW ມີ ການກວດປະເມີນສາຍຕາຟຣ ີໃຫ້ແກ່ເດັກທີ່ 
ມີອາຍຸ4ປີໝົດທຸກຄົນ ໃນປີກ່ອນພວກເຂົາຈະ ເລີ້ມ ເຂົ້າໂຮງຮຽນ. ການກວດນີ້ເອີ້ນວ່າ 
ໂຄງການ ການກວດສາຍຕາແບບກັ່ນກອງຂອງເດັກອາຍຸກ່ອນເຂົ້າ ອະນຸບານ (StEPS) 
ທົ່ວຣັດ.

ບັນຫາສາຍຕາຫຼາຍຢ່າງອາດຈະບ�່ຖືກຄົ້ນ ພົບນອກຈາກວ່າສາຍຕາຂອງເດັກຖືກກັ່ນ  
ກອງໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານການກັ່ນກອງ ສາຍຕາ.

ເດັກອາຍຸ4ປີສ່ວນຫຼາຍຈະໄດ້ຮັບການກວດ ກັ່ນກອງສາຍຕາຂອງພວກເຂົາຢູ່ທີ່ໂຮງ 
ຮຽນຕຽມອະນຸບານ ຫຼືບ່ອນຮັບຝາກເດັກ -ທ່ານບ�່ຕ້ອງຈັດການຫຍັງໝົດ. ທ່ານຈະ ໄດ ້
ຮັບຂ�້ມູນເພີ້ມກ່ຽວກັບການກວດກັ່ນກອງຈາກສູນຂອງທ່ານ. ຖ້າສູນການຮຽນຂອງ  
ວັຍເດັຍຕອນຕົ້ນຂອງລູກທ່ານບ�່ຈັດໃຫ້ມີ ການກວດ StEPS

ຊອກເອົາຂ�້ມູນເພີ້ມຕື່ມແລະລາຍລະອຽດ ຕິດຕ�່ໄດ້ທີ່ http://www.health.nsw.
gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/Pages/StEPS.aspx

ກະຣຸນາສັງເກດ: ລູກທ່ານຕ້ອງການການ ກວດສາຍຕາແບບກັ່ນກອງຕອນເຂົາມີອາ 
ຍຸ4ປີເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າລູກທ່ານໄດ້ກວດສາຍ ຕາແລ້ວແຕ່ທ່ານຍັງມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວ 
ກັບຕາຂອງພວກເຂົາ, ກະຣຸນາພາລູກທ່ານ ໄປກວດສາຍຕາໃຫ້ຄົບໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ 
ດ້ານສຸຂພາບຕາ.

http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/Pages/StEPS.aspx
http://www.health.nsw.gov.au/kidsfamilies/MCFhealth/Pages/StEPS.aspx
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ຄ�າຖາມເພີ້ມສ�າລັບພ�່ແມ່/ຜູ້ດູແລ
ຕອບຄ�າຖາມເຫຼົ່ານີ້ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະໄປພົບ ພະຍາບານ ຫຼື 
ນາຍໝ�ຂອງທ່ານເພື່ອການ ກວດສຸຂພາບຕອນອາຍຸ 4ປີ.

ຂ້ອຍໄດ້ຕອບຄ�າຖາມກ່ຽວກັບປັດໄຈຄວາມ ສ່ຽງທີ່ຢູ່ໜ້າ 21ໝົດແລ້ວ ບ�່ແມ່ນ | ແມ່ນ

ຂ້ອຍກັງວົນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງ ຂອງລູກຂ້ອຍ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຄົນອື່ນໆໄດ້ເວົ້າວ່າພວກເຂົາກັງວົນກ່ຽວກັບການໄດ້ຍິນສຽງຂອງລູກຂ້ອຍ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຂ້ອຍກັງວົນກ່ຽວກັບການເຫັນຂອງລູກຂ້ອຍ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍມີອາການຕາປີ້ນ ຫຼື ຕາເຫຼ່ວ (ຕາມີລັກສະນະບ�່ຊື່ຫຼືເຫຼ່ວ) ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ລູກຂ້ອຍຖືກຄວັນຢາສູບຢູ່ໃນ ເຮືອນ/ຣົດ ແມ່ນ | ບ�່ແມ່ນ

ຖ້າທ່ານຂີດໝາຍວົງມົນໃສ່ຢູ່ໃນແຖວຕັ້ງ 
ທີນຶ່ງ, ກະຣຸນາບອກໃຫ້ນາຍໝ�ຂອງທ່ານ ຫຼື 
ພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະ ຄອບຄົວໃຫ້ຮູ້.

 ສ�າລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານການແພດຂຽນຕື່ມ: ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່
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“““““ ການກວດສຸຂພາບເດັກຕອນອາຍຸ 4ປີ
ການປະເມີນໂດຍພະຍາບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະຄອບຄົວ, ນາຍໝ� ທົ່ວໄປ ຫຼື 
ໝ�ຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບພະຍາດເດັກ

ຊື່

ວັນ ເດືອນ ປີ ເກີດ         /     / ເພດ ຊ/ຍ 

ການປະເມີນສຸຂພາບ ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່

ນ�້າໜັກ ກລ %

ຄວາມສູງ ຊຕມ %

TTTTການຊີ້ບອກຂນາດຂອງ 
ຮ່າງກາຍ (BMI) 

ປັດໄຈການປ້ອງກັນສຸຂພາບ ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ ຄວາມກັງວົນ ບ�່ແມ່ນ ຄວາມກັງວົນ

ໄດ້ຕອບຄ�າຖາມສ�າລັບພ�່ແມ່ຄົບໝົດ ແລ້ວບ�່?

TTTໄດ້ມີການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກທີ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸ 
ຄົບຕາມຕາຕະລາງບ�່?

ມີປັດໄຈຄວາມສ່ຽງໃດໆຫຼືບ�່?
ການໄດ້ຍິນສຽງ
ການເຫັນ
ສຸຂພາບຂອງປາກ

ກວດສາຍຕາເບິ່ງເລນສ໌ຕາດຽວTTTTTTTTTTT ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ 

ທັມມະດາ ທົບທວນຄືນ ສົ່ງຕ�່ ພາຍໃຕ້ການປິ່ນປົວ

ຜົນຮັບ

TTTTTTTຜົນຮັບຕາຕະລາງສາຍຕາ * 6TTTTTTTm

ຜົນຮັບຕາຕະລາງສາຍຕາ * 3Tm

TTTTTຕາຂ້າງຂວາ 

TTTTTຕາຂ້າງຂວາ 

6/

3/

TTTTຕາຂ້າງຊ້າຍ TTT

TTTTຕາຂ້າງຊ້າຍ 

6/

T3/

TTTTການກວດປາກແບບ T 
ປີ້ນເບິ່ງຮິມສົບT
ໜ່ວຍອັນທະ (ໄຂ່ຫ�າ) ລົງເຕັມທີ່ ຂ/ຊ
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ໄດ້ສົນທະນາເລື້ອງຂ�້ມູນທີ່ເໝາະສົມກ່ຽວ ກັບສຸຂພາບບ�່? ແມ່ນ ບ�່ແມ່ນ

TTTTTTຜົນໄດ້ຮັບ

ຄ�າຄິດເຫັນ

 

ທ່າທີທີ່ໄດ້ເຮັດ 

ຊື່ຂອງນາຍໝ� ຫຼື ພະຍາບານ TT TTTTTT TT TTTTT 

ລາຍເຊັນ

ສະຖານທີ່ ວັນທີທີ່ກວດ          /         /

ເດັກຖືກພາມາໂດຍ     ແມ່    ພ�່    ບ�່ໄດ້ຖືກພາມາ    ອື່ນໆ TTTTT
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ກ່ອງອາຫານໂຮງຮຽນທີ່ມີອະນາໄມດີT TTTTTTT
ກ່ອງອາຫານທີ່ມີອະນາໄມດີສ�າລັບໂຮງ ຮຽນຄວນບັນຈຸນ�້າແລະອາຫານປະຈ�າວັນ 
ຫຼາຍຢ່າງນັບຈາກກຸ່ມອາຫານຫຼັກສ�າລັບ ຕອນພັກຫຼິ້ນແລະພັກອາຫານທ່ຽງ. ຈົ່ງ 
ເປີດເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຕ໌ ເຮັດໃຫ້ອະນາໄມດີ ເປັນຂອງທັມມະດາ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າເລື້ອງ 
ກ່ອງອາຫານທີ່ມີອະນາໄມດີ ທີ່: www.makehealthynormal.nsw.gov.au/
food/healthy-school-lunch-box

ເຮັດໃຫ້ ອະນາໄມດີ 
ເປັນຂອງທັມມະດາ

http://www.makehealthynormal.nsw.gov.au/food/healthy-school-lunch-box
http://www.makehealthynormal.nsw.gov.au/food/healthy-school-lunch-box



ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ໂຮງຮຽນປະຖົມ  
ແລະ ມັທຍົມ“““““““““ ““““““
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ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ມັທຍົມTT TTT TTTT TTTTT TTTT TTTTT TT TTT TTTTTTTTT TTTTTT TTTTTT TT TTTT 
ຖ້າທ່ານໄດ້ພາລູກທ່ານໄປກວດສຸຂພາບ ຕາມຕາຕະລາງທີ່ຈັດໄວ້ຢູ່ໃນປຶ້ມນີ້ຈາກອາ 
ຍຸແຮກເກີດຈົນເຖິງ4ປີ, ທ່ານໄດ້ໃຫ້ໂອ ກາດທີ່ດີທີ່ສຸດແກ່ເຂົາເພື່ອຈະໄດ້ຄົ້ນພົບ
ບັນຫາດ້ານສຸຂພາບແລະໄດ້ຈັດການກັບບັນຫານັ້ນໆກ່ອນການເລີ້ມເຂົ້າໂຮງຮຽນ. 
ການຮ່ວມມືທີ່ດີກັບນາຍໝ� ແລະ/ຫຼື ພະຍາ ບານສ�າລັບສຸຂພາບເດັກແລະຄອບຄົວເປັນ 
ສິ່ງສ�າຄັນໃນການດູແລສຸຂພາບຂອງລູກ ທ່ານ. ຄວາມສ�າພັນທີ່ທ່ານມີກັບຜູ້ຊ່ຽວ 
ຊານດ້ານການແພດເພື່ອດູແລລູກທ່ານນັ້ນ ບາດນີ້ຈະຂະຫຍາຍໄປກວມເອົາບັນດາ 
ນາຍຄູຂອງລູກທ່ານນ�າ.

ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າຖ້າທ່ານເອງ, ລູກທ່ານ,ຫຼືນາຍຄູ ຂອງລາວ,ມີຄວາມກັງວົນໃດໆກ່ຽວກັບ 
ສຸຂພາບຂອງລູກທ່ານບ�່ວ່າເວລາໃດກ�ຕາມ ໃນຊ່ວງປີການຮຽນຂອງພວກເຂົາ, ທ່ານ 
ພ້ອມລູກທ່ານຄວນໂອ້ລົມກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ ທາງການແພດຂອງທ່ານ. ບາງຄັ້ງບັນຫາ 
ດ້ານຄວາມປະພຶດ ຫຼື ການຮຽນອາດຈະ ພົວພັນກັບບັນຫາສຸຂພາບ. ຖ້າລູກທ່ານ 
ເລີ້ມເກີດມີບັນຫາໃດນຶ່ງຂຶ້ນ, ການປະເມີນເບິ່ງສຸຂພາບແມ່ນເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີ.

ການປະເມີນສຸຂພາບກ່ອນທີ່ລູກທ່ານຈະ ເລີ້ມເຂົ້າໂຮງຮຽນມັທຍົມເປັນການ 
ແນະນ�າ ອັນສ�າຄັນທີ່ສຸດ. ໃນເວລາທີ່ພວກເດັກກາຍຈາກການເປັນວັຍຣຸ່ນ ແລະ 
ກ້າວເຂົ້າສູ່ວັຍໜຸ່ມ, ພວກ ເຂົາຜ່ານການພັທນາແລະການປ່ຽນແປງ ອັນໄວ. 
ບັນຫາດ້ານສຸຂພາບຫຼືຄ�າຖາມ ຕ່າງໆກ�ເລີ້ມປະກົດຂຶ້ນມາ, ແລະ ການປະເມີນສຸຂພາບຈຶງ 
ເປັນໂອກາດໃນການຈັດການກັບບັນຫາເຫຼົ່ານີ້. ດັ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການປະເມີນ, 
ຂ�ແນະນ�າ ວ່າ ຕາແລະສາຍຕາຂອງລູກທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ 
ການປະເມີນຢູ່ຕາແຕ່ລະຂ້າງແຍກກັນ. ການກວດການໄດ້ຍິນສຽງສາມາດກວດ 
ຕອນອາຍຸຂັ້ນໃດກ�ໄດ້.

ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າໃຫ້ນ�າເອົາປຶ້ມຫົວນີ້ໄປນ�າທຸກຄັ້ງທີ່ມີການກວດສຸຂພາບ. ການມີປວັດສຸຂພາບ 
ຂອງລູກທ່ານທັງໝົດຢູ່ກັບທ່ານຈະຊ່ວຍ ທ່ານເອງ, ລູກທ່ານແລະນາຍໝ�ຫຼືພະຍາບານໃນ
ການປະເມີນສຸຂພາບຂອງລູກທ່ານ ໄດ້ດີທີ່ສຸດ.  

ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າໃຫ້ສືບຕ�່ບັນທຶກເຫດການສຸຂພາບ ອັນສ�າຄັນ, ການສັກຢາກັນໂຣກ ແລະ ຂ�້ 
ມູນກ່ຽວກັບສຸຂພາບອື່ນໆຢູ່ໃນປຶ້ນຫົວນີ້, ເພື່ອວ່າປວັດສຸຂພາບຂອງລູກທ່ານຈະມີໄວ້ 
ແລະຊອກຫາເອົາໄດ້ງ່າຍ.




ໄປເບິ່ງໜ້າສາລະບານ

ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ
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ຂ�້ມູນການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ
ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກຄຸ້ມຄອງພວກ ເດັກນ້ອຍຈາກໂຣກອັນຮ້າຍແຮງຫຼາຍ ຊນິດ, ຊຶ່ງ
ສືບຕ�່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຊຸມຊົນແລະ ພວກເດັກນ້ອຍຍັງຄົງໄດ້ຮັບຄວາມທ�ລະມານແລະເສັຍຊີ
ວິດໂດຍບ�່ຈ�າເປັນຍ້ອນໂຣກຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້.

National Health ແລະMedical Research Council 
ໄດ້ແນະນ�າຕາຕະລາງການສັກ ຢາປ້ອງກັນໂຣກແຫ່ງຊາດສ�າລັບເດັກທຸກໆຄົນ. 
ທ່ານຄວນປຶກສາການແນະນ�າເຫຼົ່ານີ້ ກັບນາຍໝ�ຫຼືຄລີນິກໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ແລະ/
ຫຼືເປີດເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຕ໌ຂອງ  NSW Health ທີ່: www.health.nsw.gov.au/
immunisation/schedule ເພື່ອເບິ່ງຕາຕະລາງການສັກຢາ ປ້ອງກັນໂຣກຂອງຣັດ TTT 
ອັນປັດຈຸບັນ.

ຢາວັກຊີນຄຸ້ມຄອງພວກເດັກນ້ອຍຈາກ ໂຣກຄ�ຕີບ,ໂຣກບາດທະຍັກ,ໂຣກໄອໄກ່, 
ໂຣກໂປລີໂອ,ໂຣກໝາກສຸກ,ໂຣກໝາກ ເບີດ,ໂຣກຫັດເຢັຍຣະມັນ, 
ໂຣກໄຂ້ຫວັດໃຫຍ່ຮ້າຍແຮງຊນິດ b (Hib),ໂຣກຕັບອັກເສບ B, 
ໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບ C,ໂຣກໝາກສຸກໝາກໃສ, ໂຣຕາໄວຣັສທີ່ພາໃຫ້ຖອກທ້ອງ, 
ພະຍາດປອດທີ່ເກີດຈາກເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຄອັກໂກ ແລະ ໂຣກຕິດຕ�່ທາງເພດທີ່ມາຈາກເ
ຊື້ອປາປີໂລມາໄວຣັສ (HPV). ຢາວັກຊີນເຫຼົ່ານີ້ມີໃຫ້ຟຣີຈາກນາຍໝ�ທ້ອງຖິ່ນ ຂອງທ່ານ; 
ຈາກຫ້ອງການເທສບານທ້ອງຖິ່ນບາງແຫ່ງ, ໂຮງໝ�ເດັກ, ສູນອະນາໄມທ້ອງຖິ່ນ ແລະບ�ຣິ
ການທາງແພດສ�າລັບຊາວອາບ�ຣິຈີໂນລ ຢາວັກຊີນທີ່ໄດ້ຖືກແນະນ�າສ�າລັບຊາວໜຸ່ມກ�ຍັງມີ
ໄວ້ໃຫ້ຟຣີຢູ່ທີ່ໂຮງຮຽນ.

ເດັກບາງຄົນອາດຈະມີໄຂ້ໜ້ອຍນຶ່ງແລະ/ຫຼື ມີຮອຍແດງ,ໃຄ່ແລະເຈັບຢູ່ບ່ອນສັກ 
ຢາ. ຕິດຕ�່ນາຍໝ�ທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ຖ້າຄີງຮ້ອນຂຶ້ນສູງກວ່າ 39˚ອົງສາ, ຫຼື 
ຖ້າທ່ານເປັນຫ່ວງອາການຂອງລູກ ທ່ານ.

ເດັກທຸກຄົນ ທີ່ຈົດຊື່ຢູ່ກັບເມດິແຄຣ໌ກ�ຈະ  ຖືກລົງທະບຽນໄວ້ຢູ່ກັບ 
ກອງທະບຽນການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ ແຫ່ງອອສເຕຣເລັຍ (AIR) ເຊັ່ນກັນ. 
ຫຼັງຈາກການສັກຢາປ້ອງ ກັນໂຣກແຕ່ລະຄັ້ງ ນາຍໝ�ໃນທ້ອງຖິ່ນ ຂອງທ່ານ ຫຼື 
ຄລີນິກຈະແຈ້ງໃຫ້ AIR ຊາບເຖິງສະຖານະພາບການສັກຢາປ້ອງ ກັນໂຣກຂອງລູກທ່ານ.

ໜັງສືຖະແຫຼງປວັດການສັກຢາປ້ອງກັນ ໂຣກຈາກກອງທະບຽນການສັກຢາປ້ອງ 
ກັນໂຣກແຫ່ງອອສເຕຣເລັຍ ຈະຖືກສົ່ງມາ ໃຫ້ທ່ານເມື່ອລູກທ່ານໄດ້ມີການສັກຢາປ້ອງກັນ
ໂຣກຕອນອາຍຸ4ປີແລ້ວ. ທ່ານຕ້ອງມີໜັງສືຖະແຫຼງປວັດການສັກຢາປ້ອງກັນ ໂຣກອັນປັດ
ຈຸບັນໃຫ້ຖືກຕາມອາຍຸຂອງລູກ ທ່ານໃນເວລາຈົດຊື່ເຂົ້າສູນຮັບຝາກເດັກ ແລະ ໂຮງຮຽນ.

ຖ້າທ່ານບ�່ໄດ້ຮັບໜັງສືຖະແຫຼງນີ້ ຫຼື ມີບັນ ຫາກັບໜັງສືຖະແຫຼງທ່ານສາມາດຕິດຕ�່ ຫາ 
AIR ຕາມໂທຣະສັບໝາຍເລກ 1800 653 809. 

http://www.health.nsw.gov.au/immunisation/schedule
http://www.health.nsw.gov.au/immunisation/schedule
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ຂ�ມູນສ�າຄັນສ�າລັບພ�່ແມ່/ຜູ້ປົກຄອງ
ການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໄອໄກ່
ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ຍັງນ້ອຍເກີນໄປທີ່ຈະຖືກ ສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກໃຫ້ຄົບ (ກ່ອນອາຍຸ 6 
ເດືອນ) ມີຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດເປັນໂຣກໄອໄກ່ທີ່ຮຸນແຮງ (ໂຣກໄອຫອບ) ຈາກຜູ້ 
ໃຫຍ່ ແລະ ຊາວໜຸ່ມ.ການສັກຢານຶ່ງເຂັມ ຂອງໂຣກໄອຫອບຂອງຜູ້ໃຫຍ່ບັນຈຸຢາສັກ 
(ວັກຊີນ dTpa) ແມ່ນຖືກແນະນ�າແກ່ຜູ້ຍິງທີ່ ຖືພາໄດ້ 28ອາທິດໃນການຖືພາແຕ່ລະຄັ້ງ. 
ຜຸ້ໃຫຍ່ທຸກໆຄົນທີ່ຈະໄດ້ຢູ່ໃກ້ຊິດກັບເດັກເກີດໃໝ່ຄວນສັກຢາປ້ອງກັນໄວ້ 
ສອງອາທິດກ່ອນເດັກເກີດ.

ການສັກຢາໃຫ້ລູກທ່ານໃຫ້ຖືກເວລາ
ມັນເປັນສິ່ງສ�າຄັນທີ່ສຸດທີ່ລູກທ່ານໄດ້ຖືກ ສັກຢາຕາມຊ່ວງລະຍະເວລາທີ່ແນະນ�າໄວ້  
ເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຈາກໂຣກທີ່ຮ້າຍແຮງແຕ່ຕົ້ນໆ. ການຊັກຊ້າໃນການສັກຢາປ້ອງ 
ກັນໂຣກຈະເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍສ່ຽງຕ�່ການ ຕິດໂຣກ ແລະ ຈະເຈັບປ່ວຍໜັກ. ພວກ 
ເດັກ ນ້ອຍທີ່ມີອາການເຈັບໄຂ້ພຽງເລັກນ້ອຍ ເຊັ່ນນ�້າມູກໄຫຼ ຫຼື ເປັນຫວັດໜ້ອຍນຶ່ງ ກ� 
ສາມາດຖືກສັກຢາໄດ້ໂດຍປອດໄພ.

ເພື່ອເອົາຂ�້ມູນເພີ້ມເລື້ອງການສັກຢາປ້ອງກັນໂຣກ, ຮວມເຖິງ ປຶ້ມຄູ່ມືການສັກຢາ 
ປ້ອງກັນໂຣກແຫ່ງອອສເຕຣເລັຍ ສບັບປັດ ຈຸບັນ, ທ່ານສາມາດຊອກເອົາໄດ້ທີ່:  
www.immunise.health.gov.au.

http://www.immunise.health.gov.au
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Dangers?
“““““““ອັນຕຣາຍ?

ກວດເບິ່ງອັນຕຣາຍຕ່າງໆເຊັ່ນ ສາຍໄຟ, ນ�້າມັນ ຫຼື ສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕຣາຍອື່ນໆ

Responsive?
““““““““““ການຕອບຮັບ?

ຄົນເຈັບບ�່ມີອາການຕອບຮັບໃດໆ ແລະ 
ບ�່ຫາຍໃຈເປັນປົກກະຕິ?

Send for Help!
““““ສົ່ງໄປຫາການຊ່ວຍເຫຼືອ!

> ຮ້ອງຂຶ້ນເພື່ອຂ�ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ
> ໃຫ້ໃຜຜູ້ນຶ່ງໂທຫາ ສາມເລກສູນ (000) ໃນ ທັນທີ
> ຂ�ເອົາຣົດໂຮງໝ�

Open Airway
““““ເປີດຊ່ອງລົມ““““““

>  ຄ່ອຍໆຫງ່ຽງຫົວໄປທາງຫຼັງແລ້ວຍົກຄາງ ຂຶ້ນ 
(ບ�່ແມ່ນສ�າລັບເດັກທາຣົກ)

>  ເອົາສິ່ງທີ່ແປກປອມອອກຈາກປາກ (ແລະ 
ດັງສ�າລັບເດັກນ້ອຍ)

Normal Breathing?
ການຫາຍໃຈເປັນປົກກະຕິ? 

> ເບິ່ງ,ຟັງ ແລະ ສ�າຜັດເພື່ອຊອກຫາການ ຫາຍໃຈ
> ““““ ຖ້າການຫາຍໃຈເປັນປົກກະຕິ ປ່ອຍ ຫຼື 

ວາງໃຫ້ຄົນເຈັບຢູ່ທາງຕະແຄງ
> TTTT ຖ້າບ�່ພົບການຫາຍໃຈແບບປົກກະຕິ, 

ຈົ່ງ ເລີ້ມເຮັດ CPR ດ້ວຍການຂົ່ມ 30ເທື່ອຕ�່ 
ການຫາຍໃຈສອງເທື່ອ ດ້ວຍການຂົ່ມ 100-120ເທື່ອ/
ນາທີ

Start CPR
ເລີ້ມເຮັດ “““

ເດັກ & ຜູ້ໃຫຍ່:
>  ໃຫ້ເອົາສົ້ນມືໃສ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມເຄິ່ງຂອງກະດູກ 

ເອິກຢູ່ທາງກາງຂອງໜ້າເອິກ
>  ຂົ່ມກະດູກເອິກໃຫ້ເລິກນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງໜ້າເອິກ 30 

ເທື່ອດ້ວຍອັດຕຣາຂົ່ມ 100-120 ເທື່ອຕ�່ນາທີ
>  ສືບຕ�່ດ້ວຍການຂົ່ມ30ເທື່ອຕ�່ການຫາຍໃຈ 2 ເທື່ອ
>  ການຂັດຈັງຫວະຂອງການຂົ່ມຫົວໃຈນັ້ນ 

ຕ້ອງໃຫ້ໜ້ອຍທີ່ສຸດ

ເດັກທາຣົກ:
>  ເອົານິ້ວມືສອງນິ້ວໃສ່ຢູ່ຂ້າງລຸ່ມເຄິ່ງຂອງກະດູກເອິກ
>  ຄ່ອຍໆຂົ່ມກະດູກເອິກປະມານນຶ່ງສ່ວນ 

ສາມຂອງຄວາມເລິກຂອງໜ້າເອິກ
>  ສືບຕ�່ດ້ວຍການຂົ່ມ30ເທື່ອຕ�່ການຫາຍ ໃຈສອງເທື່ອ

Attach Defibrillator
ຕິດເຄື່ອງວັດແທກ 
ການຫາຍໃຈ

TTTTTTເຄື່ອງກະຕຸ້ນການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈອັຕໂນມັດຂ້າງນອກ(AED)ໃນທັນທີທີ່ມີ ແລະ 
ເຮັດຕາມວິທີທີ່ແນະນ�າ

ສືບຕ�່ການເຮັດ “““ ຈົນກວ່າແພດຈະມາ ຫຼື ມີການຕອບ ຮັບ ຫຼື ການຫາຍໃຈແບບປົກກະຕິຈະກັບ ຄືນມາ
ຈົ່ງລະວັງຄວາມເມື່ອຍອ່ອນຂອງຜູ້ຊ່ວຍ, ຖ້າມີການຊ່ວຍເຫຼືອ ຈົ່ງປ່ຽນຜູ້ຊ່ວຍທຸກໆ ສອງນາທີ

ໃນກ�ຣະນີສຸກເສີນ ຈົ່ງຈ�າ DRSABCD ຂອງທ່ານ

ການນວດຫົວໃຈຜາຍປອດກູ້ຊີບ

ແຜນນີ້ບ�່ແມ່ນສິ່ງປ່ຽນແທນ 
ການເຂົ້າຮຽນ ວິຊາ 
ປະຖົມພະຍາບານ ຈົ່ງຮຽນ TTT 
ແຕ່ດຽວນີ້

ແຜນ TTT ນີ້ແມ່ນມີໃຫ້ໂດຍບ�່ຄິດຄ່າໃດໆ 
ແລະ ຫ້າມບ�່ໃຫ້ຂາຍ. ແຜນນີ້ມີໄວ້ 
ໃຫ້ດາວໂຫຼດເອົາໄດ້ຈາກເວັບໄຊຕ໌ຂອງ 
ຣົດໂຮງໝ� ທີ່: www.ambulance.nsw.
gov.au.

ເພື່ອສອບຖາມກ່ຽວກັບແຜນນີ້:
NSW Ambulance 
Locked Bag 105
Rozelle, NSW 2039
ໂທ: (02) 9320 7777

ແຜນນີ້ປະຕິບັດຕາມຄ�າແນະນ�າຂອງ 
ສະພາການຟື້ນຟູຊີບແຫ່ງອອສເຕຣເລັຍ 
ໃນເລື້ອງປະສິດທິພາບຂອງ TTTເດືອນ 
ມົກຣາ 2016.  ເພື່ອເອົາຂ�້ມູນເພີ້ມ 
ຈົ່ງເບິ່ງເວັບໄຊຕ໌: www.resus.org.au

http://www.ambulance.nsw.gov.au.
http://www.ambulance.nsw.gov.au.
http://www.resus.org.au


8 ສ�າລັບນ�້າໜັກທີ່ມີສຸຂພາບດີ

ຂ�້ມູນນີ້ແມ່ນເໝາະກັບເດັກທີ່ມີອາຍຸ 2ປີ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ

ດື່ມນ�້າລ້າດີກວ່າດື່ມນ�້າອັດລົມ, ນ�້າໝາກໄມ້  
ຫຼື ນ�້າຜະສົມນ�້າຫວານ

ຈົ່ງນອນໃຫ້ພ� 
(10-12ຊົ່ວໂມງຕ�່ຄືນສ�າລັບ 

ເດັກອາຍຸຕ�່າກວ່າ12ປີ; 
8-10ຊົ່ວໂມງຕ�່ 

ຄືນສ�າລັບເດັກອາຍຸກວ່າ12ປີ)

ຈົ່ງເຮັດກິດຈະກ�າ 
ແຂງຂັນຢ່າງໜ້ອຍ 

ມື້ລະ1ຊົ່ວໂມງ, ທຸກໆມື້

2ຊົ່ວໂມງ

1ຊົ່ວໂມງ

ຈ�າກັດເວລາເບິ່ງໜ້າຈ� 
(ບ�່ເກີນ1ຊົ່ວໂມງຕ�່ມື້ ສ�າລັບອາຍຸ 2-5ປີ, ແລະ 
ເຖິງ2ຊົ່ວໂມງຕ�່ ມື້ສ�າລັບເດັກອາຍຸ6ປີ ແລະ 

ຫຼາຍກວ່າ)

ເລືອກອາຫານຫວ່າງທີ່ດີຕ�່ສຸຂະພາບ 
ແລະ ກິນຂອງກິນຫຼິ້ນໜ້ອຍລົງ

ຮູ້ຈັກຂນາດຂອງສ່ວນ/
ສ່ວນມາຕຖານອາຫານຂອງທ່ານ

ເລີ້ມຕົ້ນທຸກໆມື ້
ດ້ວຍອາຫານເຊົ້າທີ ່

ດີຕ�່ສຸຂະພາບ

ກິນຜັກຢ່າງໜ້ອຍ5ບ່ວງ ແລະ  
ໝາກໄມ້ 2 ສ່ວນມາຕຖານ ທຸກໆມື້ 

(ສ�າລັບ ອາຍຸ 2-3ປີ ກິນ ຜັກ2ສ່ວນມາຕຖານເຄິ່ງ ແລະ 
ໝາກໄມ້1ສ່ວນມາຕຖານ)

ມີສຸຂພາບດີນ�າກັນ



SHPN (HSP) 170154

ສຸກເສີນ

“““““““““ເຫດສຸກເສີນ(ຣົດໂຮງໝ�, ຣົດດັບເພີງ ຫຼື ຕ�າຫຼວດ)““ ....................... 000
TTTສ�າລັບການໂທສຸກເສີນໂດຍໃຊ້ໂທຣະສັບ ມືຖື, 
ກະຣຸນາກວດເບິ່ງກັບຜູ້ໃຫ້ບ�ຣິການ ມືຖືຂອງທ່ານ
“““““““ຂ�້ມູນກ່ຽວກັບຢາເບື່ອ““. ....................................................... 13 11 26

ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແລະ ການເປັນພ�່ແມ່

““““““““““““ສາຍຕົງເລື້ອງສຸຂພາບແຫ່ງອອສເຕຣເລັຍ .................... 1800 022 222
““““““““ສູນສຸຂພາບເດັກກາຣິເທນ .........................................1300 CARING

                            (1300 227 464)
““““““““““ສູນດູແລຄອບຄົວເຕຣຊີລຽນ“““. ................................. 1300 2 PARENT

(ໂທຟຣີຈາກນອກເຂດຊິດນີ)
TTTTTTໃນເຂດຊິດນີTT. ............................................................. .(02) 9787 0855
““““““““““ສະມາຄົມລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ແຫ່ງ ອອສເຕຣເລັຍ“ .... .1800 mum2mum
TTTTໂທຟຣີຈາກສາຍຕັ້ງໂຕະTT .................................................. 1800 686 268

ອື່ນໆ

ບ�ຣິການແປເອກະສານແລະນາຍພາສາ ............................... 13 14 50

ກະຊວງບ�ຣິການຄອບຄົວ ແລະ ຊຸມຊົນ

ສາຍໂທຣະສັບຄຸ້ມຄອງເດັກ“““ ............................................... 13 21 11 
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