
ຜົນກວດອອກມາລົບແມ່ນຫຍັງ?
ຜົນກວດອອກມາລົບໝາຍຄວາມວ່າລູກນ້ອຍຂອງທ່ານບໍ່ຖືກລະບຸວ່າມີອາກາ
ນຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງທ່ີກວດຫາ. ໃນກຣໍະນີທ່ີເກີດຂ້ຶນຍາກ, ຜົນກວດອອກມາລົບທ່ີ
ຜິດພາດອາດເກີດຂ້ຶນເມື່ອເດັກນ້ອຍຖືກກວດວ່າເປັນປົກກະຕິແຕ່ເກີດມີອາກ
ານຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງໃນພາຍຫຼັງ. ເຫດການດ່ັງກ່າວເກີດຂ້ຶນໄດ້ປະມານນຶ່ງໃນແຕ່ລະ 
100,000 ກຣໍະນີ.

ຜົນກວດອອກມາບວກແມ່ນຫຍັງ?
ຜົນກວດອອກມາບວກບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າລູກນ້ອຍຂອງທ່ານມີອາການຢ່າງໃດ
ຢ່າງນຶ່ງ. ການກວດເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ຈະລະບຸວ່າບັນດາເດັກນ້ອຍເຫຼົ່ານັ້ນມີຄວ
າມ ‘ສ່ຽງ’ ທ່ີສູງຂ້ຶນ. ຕ້ອງໄດ້ເຮັດການກວດຕ່ືມເພື່ອຢັ້ ງຢືນຜົນການກວດນັ້ນ. 

ການກວດ ດີແອັນເອ (DNA)
ການກວດເລືອດເດັກເກີດໃໝ່ແມ່ນໃຊ້ວິທີກວດແບບໄບໂອເຄມີ ບໍ່ແມ່ນກວດ 
DNA. ຢ່າງໃດກຕໍາມ, ປະມານນຶ່ງເປີເຊັນຂອງເດັກນ້ອຍທ່ີຖືກກວດແບບໄບໂ
ອເຄມີຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງໃນການເປັນໂຣກປອດເຮ້ືອຮັງຫຼືຜິດ
ປົກກະຕິໃນນ�າກົດແຍກໄຂມັນ ເມື່ອເປັນດ່ັງນັ້ນຈະໄດ້ກວດ DNA. ສ�ລັບກາ
ນກວດຕົວຢ່າງເລືອດແບບອ່ືນນັ້ນຈະບໍ່ກວດ DNA.

ທ່ານຢາກໃຫ້ລູກກວດໃນພາຍຫັຼງ
ຖ້າທ່ານໄດ້ເລືອກບໍ່ໃຫ້ລູກກວດແຕ່ຕ້ົນແຕ່ພາຍຫຼັງມາທ່ານປ່ຽນໃຈໃໝ່, 
ໃຫ້ລົມກັບທ່ານໝປໍະຈ�ຄອບຄົວ. ທ່ານໝຂໍອງທ່ານຈະຈັດແຈງໃຫ້ລູກນ້ອຍ 
ຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການກວດທ່ີຖືກຕ້ອງ.

ຂໍ້ມູນອ່ືນໆກ່ຽວກັບການກວດ 
ຄວາມປອດພັຍໃນຂ້ັນຕອນການກວດ
ການກວດແມ່ນເຮັດແບບໄວແລະປອດພັຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າການແທງສົ້ນນ່ອງເຮັດໃຫ້ມີຮູນ້ອຍໆທ່ີຜິວໜັງ, ຈ່ຶງມີຄວາມສ່ຽງຕ�າໃນການຕິດເຊ້ືອ. ຜະດຸງຄັນຫຼືພະຍາບາ
ນທ່ີເກັບເອົາຕົວຢ່າງເລືອດຈະໃສ່ຖົງມືແລະລ້າງສົ້ນນ່ອງໃຫ້ສະອາດກ່ອນເຮັດການກວດ. ອາດຈະເປັນການດີຖ້າເອົານົມໃຫ້ລູກກິນຫຼືອູ້ມລູກໄວ້ໃນລະຫວ່າງການກວດເນື່
ອງຈາກວ່າການແທງສົ້ນນ່ອງອາດເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຮູ້ສຶກເຈັບແດ່ເລັກນ້ອຍ.

ຂ້ັນຕອນການເຮັດກວດເລືອດສຳ�ລັບເດັກເກີດໃໝ່

ຜົນອອກມາບວກ

ຜົນອອກມາບວກ

48-72 ຊ່ົວໂມງ
ຜົນອອກມາລົບ 

ຜົນອອກມາລົບ

ເກັບຮັກສຳາໄວ້ 
ຢ່າງນ້ອຍ  

2 ປີ - 18 ປີ ເດັກນ້ອຍທ່ີເກີດ

ພໍ່ແມ່ຍິນຍອມໃຫ້ກວດ

ສ່ັຳງເອົາຕ່ືມ_ປຶ້ ມພັບເລ່ືອງການກວດເລືອດສຳ�ລັບເດັກເກີດ ໃໝ່ ຈາກລະບົບສັ່ງເອົາ
ຟອມແລະປຶ້ ມພັບແຫ່ງຣັດ NSW.

ພິມເຜີຍແຜ່ໂດຍ:
73 Miller Street, North Sydney, NSW 2060 
Locked Mail Bag 961, North Sydney 2059
ໂທຣະສັບ:  61-2-9391 9000
www.health.nsw.gov.au 
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ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕ່ືມ
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມຕ່ີືມກ່ຽວກັບໂຄງການ ກວດເດັກເກີດໃໝ່ແຫ່ງຣັດ NSW 
ກະຣຸນາເຂົ້ າໄປເບິ່ງເວັບໄຊ້ຂອງໂຄງການນີ້ແລະເບິ່ງວີດີໂອໄດ້ທ່ີ: 
https://www.schn.health.nsw.gov.au/find-a-service/
laboratory-services/newborn-screening
ຫຼືເບິ່ງເວັບໄຊ້ເຄືອຂ່າຍຂອງໂຮງໝເໍດັກແວສມີດ, 
https://www.schn.health.nsw.gov.au/
ໃຫ້ເລືອກເອົາ ‘Find a service‘ ແລະໄປທ່ີ ‘NSW Newborn Screening 
Program‘.

ໂຄງການກວດເລືອດເດັກເກີດໃໝ່
ທ່ີຢູ່: Locked bag 4001,  
Wentworthville, NSW 2145  
ໂທຣະສັບ: 61-2-98453659 
ອີເມວ: NSWH-newbornscreening@health.nsw.gov.au

ສ່ິຳງສຳ�ຄັນ ກະຣຸນາເກັບຂໍ້ມູນນີ້ໄວ້ສາມເດືອນຫຼັງຈາກລູກທ່ານເກີດ. 
ທ່ານອາດຈະໄດ້ຖືກຂໃໍຫ້ມີການ ກວດຕ່ືມຫຼືບາງທີຜະດຸງຄັນຫຼືພະຍາບານອາ
ດຈະຕ້ອງຕິດຕາມເບິ່ງບັນດາຜົນການກວດຂອງລູກທ່ານເພື່ອຈະໄດ້ເຮັດກາ
ນວິນິດສັຍຕ່ືມ.

ຜະດຸງຄັນ/ 
ພະຍາບານເຮັດ 

ການກວດ

ບັດຖືກສ່ົຳງໄປຫ້ອ 
ງທົດລອງເພື່ອ 
ທ�ການກວດ

ຜະດຸງຄັນ/ 
ພະຍາບານຈັ 

ດແຈງ 
ໃຫ້ກວດຕ່ືມ

ສ່ົຳງຕໍ່ໄປຫາແພ 
ດຊ່ຽວ 

ຊານສຳະເພາະ

ການກວດເລືອ 
ດສຳ�ລັບເດັກເກີດໃໝ່

Lao

ການກວດຫາເພື່ອປ້ອງກັນ
ລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ

ການວິນິດສັຳຍໂຣກແຕ່ຕ້ົນໆເປັນສ່ິຳງສຳ�ຄັນ
ຕໍ່ສຸຳຂະພາບແລະຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງລູກນ້

ອຍຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດ



ການກວດເລືອດເດັກສຳ�ລັບເກີດໃໝ່ແມ່ນການກວດເລືອດຟຣີທ່ີມີໄວ້ໃ
ຫ້ແກ່ເດັກເກີດໃໝ່ທຸກໆຄົນໃນຣັດ NSW ແລະ ACT. ການກວດເລືອ
ດນີ້ແມ່ນກວດເບ່ິງວ່າລູກນ້ອຍຂອງທ່ານອາດຈະເກີດມາພ້ອມບັນຫາສຸຳ
ຂະພາບຊະນິດນຶ່ງຫືຼບໍ່.
ຖ້າລູກນ້ອຍຂອງທ່ານບໍ່ໄດ້ຖືກກວດຕອນເກີດແລະພາຍຫຼັງມາຖືກກວດພົບວ່າເດັກມີ
ບັນຫາດ່ັງກ່າວ, ການພັທນາຂອງເດັກອາດມີຜົນກະທົບແລ້ວເມື່ອອາການເລ່ີມປາກົດ
ໃຫ້ເຫັນ. ເຖິງວ່າເດັກນ້ອຍຄົນນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການປິ່ ນປົວເມື່ອອາການປາກົດໃຫ້ເຫັນກໍ
ຕາມ, ການເຕີບໂຕແລະການພັດທະນາຂອງເດັກອາດຈະມີຜົນກະທົບໄປແລ້ວ. ບັນຫາ
ສຸຂະພາບບາງຢ່າງທ່ີກວດເຫັນນີ້ອາດເຖິງຂ້ັນເປັນອັນຕຣາຍຕໍ່ຊີວິດຖ້າການປິ່ ນປົວຊັ
ກຊ້າ. ການກວດຫາແຕ່ຕ້ົນໆແລະການຄ້ົນພົບໝາຍເຖິງວ່າຈະໄດ້ມີການເລ່ີມຕ້ົນປິ່ ນ
ປົວແຕ່ຕ້ົນໆ.

ເປັນຫຍັງການກວ
ດຈ່ຶງສຳ�ຄັນ

ເມື່ອທຳ�ການກວດ
ເມື່ອລູກນ້ອຍຂອງທ່ານມີອາຍຸລະຫວ່າງສອງຫາສາມມື້ (ໝາຍເຖິງອາຍຸຢູ່ໃນລະຫວ່າງ 
48 ຫາ 72 ຊ່ົວໂມງ), ລູກຂອງທ່ານຈະໄດ້ຮັບການກວດ. 
ຜະດຸງຄັນຫຼືພະຍາບານຈະເອົາເຂັມ (ເຂັມແບບພິເສດ) ແທງສົ້ນນ່ອງຂອງເດັກແລະເອົ
າເລືອດສອງສາມຢົດໃສ່ເທິງບັດກວດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ບັດກວດ ນັ້ນກຈໍະຖືກສົ່ງໄປຫ້ອງ
ທົດລອງສູນກາງເພື່ອທ�ການກວດຕາມຂ້ັນຕອນ.

ການຍິນຍອມໃຫ້ກວດ
ກ່ອນຈະມີການເກັບເອົາຕົວຢ່າງເລືອດ, ທ່ານຕ້ອງໄດ້ເຊັນຍິນຍອມຕໍ່ 
ກະຊວງສາທາຣະນະສຸກແຫ່ງຣັດ NSW ເສັຍກ່ອນວ່າທ່ານເຫັນດີໃຫ້ກວດ. 
ຢູ່ໃນບັດກວດ (ເບິ່ງຂ້າງລຸ່ມ) ຈະມີບ່ອນສ�ລັບແຈ້ງຄ� ຍິນຍອມເຊ່ິງທ່ານຈະຖືກຂໃໍຫ້ເ
ຊັນຖ້າທ່ານເຫັນດີໃຫ້ມີການກວດ.

ຖ້າທ່ຳານເລືອກບໍ່ໃຫ້ລູກນ້ອຍທ່ຳານກວດ
ຖ້າທ່ານເລືອກບໍ່ໃຫ້ລູກນ້ອຍທ່ານກວດ, ທ່ານກຈໍະຖືກຂໃໍຫ້ເຊັນໃບປະຕິເສດຕ່າງຫາກ
ອີກໃບນຶ່ງ. ບັດກວດຂອງລູກນ້ອຍທ່ານຈະຖືກສົ່ງໄປຫ້ອງທົດລອງພ້ອມໃບປະຕິເສດ
ທ່ີຂຽນຕ່ືມແລ້ວ. ຖ້າທ່ຳານຕັດສິນໃຈທ່ີຳຈະບໍ່ໃຫ້ລູກນ້ອຍກວດ, ເຮົາຂແໍນະນ�ທ່ຳານໃຫ້
ແຈ້ງທ່ຳານໝປໍະຈ�ຄອບຄົວໃຫ້ຊາບ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ພະຍາບານເດັກແລະສຸຂະພາບຄອ
ບຄົວໃຫ້ຮູ້ວ່າລູກຂອງທ່ຳານບໍ່ໄດ້ຖືກກວດ.

ຫັຼງຈາກກວດແລ້ວ
ຖ້າຜົນການກວດເປັນປົກກະຕິ, ເຮົາກຈໍະບໍ່ຕິດຕໍ່ມາຫາທ່ຳານ.
ຖ້າຕ້ອງໄດ້ກວດຊ�າ, ຜະດຸງຄັນຫຼືພະຍາບານເດັກແລະສຸຂະພາບຄອບຄົວຂອງທ່ານຈະ
ຈັດແຈງໃຫ້. ມີເຫດຜົນຫຼາຍຢ່າງວ່າເປັນຫຍັງເຮົາຈ່ຶງຕິດຕໍ່ມາຫາ:
1. ຫ້ອງທົດລອງຕ້ອງການເອົາຕົວຢ່າງເລືອດຕ່ືມ
2.  ຖ້າທ່ານຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າລູກນ້ອຍຂອງທ່ານມີຜົນການກວດທ່ີບໍ່ປົກກະຕິ, ກຕ້ໍອ

ງໄດ້ເກັບເອົາຕົວຢ່າງເລືອດຕ່ືມເພື່ອກວດຕ່ືມອີກ
ຖ້າຫາກວ່າການກວດຕົວຢ່າງເລືອດຕ່ືມນັ້ນຍັງເປັນຜົນບວກວ່າມີອາການຢ່າງໃດນຶ່ງ, ທ່
ານກຈໍະໄດ້ຖືກສົ່ງຕໍ່ໄປຫາແພດຊ່ຽວຊານສະເພາະ.

ການເກັບຮັກສຳາບັດກວດເລືອດ
ບັດກວດເລືອດຈະໄດ້ຖືກເກັບໄວ້ໃນບ່ອນທ່ີປອດພັຍແລະໃສ່ກະແຈອັດໄວ້ທຸກເວລາ. 
ການເຂົ້ າໄປນ�ໃຊ້ບັດທ່ີເກັບໄວ້ນັ້ນແມ່ນໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢ່າງເຄັ່ ງຄັດແລະຖືກປ້ອງ
ກັນໂດຍກົດໝາຍຂອງຣັດ.
ຫ້ອງທົດລອງຈະເກັບເອົາບັດກວດເລືອດຂອງລູກນ້ອຍທ່ານໄວ້ເປັນເວລາສອງປີເພື່ອ
ຈຸດປະສົງໃນການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບແລະກວດກາ. ຫຼັງຈາກ ສອງປີ, ທ່ານສາມາດຂໍ
ເອົາບັດກວດເລືອດຂອງລູກທ່ານຄືນໄດ້ຫຼືໃຫ້ທ�ລາຍບັດຖ້ິມຖ້າທ່ານບໍ່ຢາກໃຫ້ເຂົາເຈົ້
າເກັບໄວ້ຕໍ່. ຖ້າທ່ານຍິນດີໃຫ້ເກັບໄວ້ຕໍ່ ບັດກວດນັ້ນກຈໍະຖືກເກັບໄວ້ໂດຍຫ້ອງທົດລອ
ງເປັນເວລາ 18 ປີ. ລະຍະເວລາຂອງການຍິນຍອມຕາມກົດໝາຍແມ່ນ 18 ປີ ສະນັ້ນ 
ເມື່ອລູກທ່ານອາຍຸໄດ້ 18 ປີ ບັດນັ້ນກຈໍະຖືກທ�ລາຍເພາະວ່າເຂົາເຈົ້ າບໍ່ໄດ້ຍິນຍອມດ້ວ
ຍຕົນເອງວ່າໃຫ້ກວດໄດ້.

ໃຜແດ່ມີສິດເຂົ້ າໃຊ້ບັດໄດ້
ບັດຂອງລູກທ່ານສາມາດຖືກເຂົ້ າໃຊ້ໄດ້:
•  ຖ້າວ່າມີການແນະນ�ໃຫ້ເຮັດການກວດຕ່ືມເພື່ອສັງເກດແລະປິ່ ນປົວລູກຂອງທ່ານ
•  ໂດຍຫ້ອງທົດລອງເພື່ອຈຸດປະສົງໃນການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບແລະການກວດກາ
•   ເພື່ອການອະນຸຍາດດ້ານຈັນຍາບັນ, ການຄ້ົນຄວ້າທາງແພດ ເມື່ອຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຖືກ

ລຶບເພື່ອວ່າລູກຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກລະບຸຕົວໄດ້.
•  ໂດຍຄ�ສັ່ງຂອງສານ
•  ໂດຍເຈົ້ າໜ້າທ່ີຊັນນະສູດ

ກວດກາເພື່ອບັນຫາດ້ານສຸຳຂະພາບຢ່າງໃດນຶ່ງໂດຍສຳະເພາະ
ໂຄງການກວດເລືອດເດັກເກີດໃໝ່ ໄດ້ກວດເລືອດເດັກປະມານ 100,000 ຄົນຕໍ່ປີ 
ເພື່ອຄ້ົນຫາບັນຫາທາງສຸຂະພາບ 25 ຊະນິດ. ໃນບາງຄ້ັງ, ຊະນິດຂອງອາການຜິດ
ປົກກະຕິຈະຖືກຕ່ືມເຂົ້ າໃສ່ຫຼືຖືກເອົາອອກຈາກໂຄງການກວດນີ້. ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນອາກ
ານທ່ີວິນິດສັຍຫຼາຍທ່ີສຸດ:

ໂຣກຂາດເຂີນໂຮໂມນໃນຕ່ອມໄທຣອຍແບບຕ້ົນ  ຂອງເດັກເກີດໃໝ່
•   ການຂາດຫຼືຜິດປົກກະຕິຫຼືການເຮັດວຽກຂອງຕ່ອມໄທຣອຍມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຕີບໂ

ຕແລະເຮັດໃຫ້ພິການທາງປັນຍາ ຖ້າບໍ່ປິ່ ນປົວ.
•  ເດັກນ້ອຍປະມານ40ຄົນຖືກກວດພົບຕໍ່ປີ.
•  ການປິ່ ນປົວແມ່ນໃຫ້ຢາທ່ີມີໂຮໂມນສ�ລັບຕ່ອມໄທຣອຍ

ໂຣກປອດເຮ້ືອຮັງ
•   ການເຮັດວຽກຂອງຢີນທ່ີບໍ່ໄດ້ຜົນເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດເມືອກໜາຈັບຕາມອະວັຍວະຕ່າ

ງໆຂອງຮ່າງກາຍ, ເຊ່ິງນ�ໄປສູ່ການຕິດເຊ້ືອຢ່າງຮ້າຍແຮງທ່ີພາກສ່ວນເອິກແລະເຮັດໃຫ້
ການຈະເຣີນເຕີບໂຕລ້ົມເຫຼວ ຖ້າບໍ່ປິ່ ນປົວ.

•  ເດັກນ້ອຍປະມານ 30 ຄົນຖືກກວດພົບຕໍ່ປີ.
•   ຄົນທ່ີເປັນໂຣກປອດເຮ້ືອຮັງສາມາດມີສຸຂະພາບທ່ີດີຂ້ຶນໄດ້ຫຼາຍຖ້າວ່າເຂົາເຈົ້ າໄດ້ຮັບກ

ານປິ່ ນປົວແຕ່ຕ້ົນໆ.

ໂຣກເຟັນນິລຄີໂທນູເຣັຍ (PKU)
•   ຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດແບ່ງພາກສ່ວນກົດອາມີໂນເຟັນໂນລາລາລີນທ່ີຈ�ເປັນແລະສາມາດນ�

ໄປສູ່ຄວາມພິການທາງປັນຍາຢ່າງຮ້າຍແຮງໄດ້ຖ້າບໍ່ປິ່ ນປົວ.
•  ເດັກນ້ອຍປະມານ 10ຄົນຖືກກວດພົບຕໍ່ປີ
•   ການປິ່ ນປົວໂຣກ PKU ແມ່ນການໃຫ້ອາຫານທ່ີມີເຟັນໂນລາລາລີນຕ�າ ເລ່ີມຈາກ 

ອາຍຸສອງຫາສາມອາທິດຫຼັງເກີດ.

ໂຣກຂາດຄວາມສຳາມາດໃນການແຍກໄຂມັນສ່ຳວນກາງ (MCAD):
•   ຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດແຍກໄຂມັນຮ່າງກາຍໄດ້ເຕັມທ່ີ. ຖ້າບໍ່ປິ່ ນປົວ, ມັນຈະປັນອັນຕຣາຍຕໍ່

ຊີວິດໄດ້ໃນລະຫວ່າງທ່ີເດັກເຈັບປ່ວຍທັມມະດາ.
•  ເດັກນ້ອຍປະມານ6-8ຄົນຖືກກວດພົບຕໍ່ປີ.
•   ການປິ່ ນປົວແມ່ນຕ້ອງລະວັງເປັນພິເສດໃນລະຫວ່າງທ່ີເດັກເຈັບປ່ວຍເພື່ອໃຫ້ໝ້ັນໃຈວ່າ

ເດັກໄດ້ຮັບພະລັງງານທ່ີພຽງພໍ.

ພາວະທ່ີເນື້ອເຍື່ອມີຈ�ນວນເຊລຜິດປົກກະຕິໃນຕ່ອມໝວກໄຕທ່ີເປັນຕອນເກີດ 
•   ຄວາມສາມາດໃນການຜລິດໂຮໂມນຂອງຕ່ອມໝວກໄຕມີການປ່ຽນແປງເຊ່ິງອາດມີຜົນ

ກະທົບຕໍ່ລະບົບເຜົາໄໝ້ທາດອາຫານຂອງເດັກ, ການຕອບຮັບຕໍ່ການຕິດເຊ້ືອ, ຄວາມ
ສາມາດໃນການຄວບຄຸມລະດັບເກືອແລະລັກສະນະເພດຂອງເດັກ.

•  ເດັກນ້ອຍປະມານ6-7ຄົນຖືກກວດພົບຕໍ່ປີ.
•  ການປິ່ ນປົວແມ່ນໃຫ້ຢາຮັກສາເຊັ່ ນໃຫ້ການທົດແທນໂຮໂມນແລະທາດເກືອ.

ໂຣກຜິດປົກກະຕິທ່ີບໍ່ຄ່ອຍເປັນຊະນິດອ່ືນໆ
•   ມີໂຣກຜິດປົກກະຕິທ່ີບໍ່ຄ່ອຍເປັນຊະນິດອ່ືນໆທ່ີອາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ເດັກນ້ອຍ: ເດັກນ້

ອຍປະມານ20ຄົນຖືກກວດພົບໂດຍໂຄງການກວດເດັກເກີດໃໝ່ແຫ່ງ ຣັດ NSW.

ໃຫ້ໝາຍຕິກ ‘ຍິນຍອມ’  
ຫືຼ ‘ບໍ່ຍິນຍອມ’:
1. ຍິນຍອມໃຫ້ກວດລູກນ້ອຍຂອງທ່ານ.
2.  ຍິນຍອມໃຫ້ເກັບຮັກສາບັດກວດໄວ້ເປັ

ນເວລາ ເກີນກວ່າສອງປີ.
3.  ຍິນຍອມໃຫ້ນ�ເອົາບັດກວດໄປໃຊ້ໃນກາ

ນຄ້ົນຄວ້າທາງແພດຖ້າວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົ
ວຖືກລຶບອອກ.

ທ່ານສຳາມາດເລືອກທ່ີຈະຕອບວ່າ ຍິນຍອມ ຕໍ່ຂໍ້ທ�ອິດແລະ  
ບໍ່ຍິນຍອມ ຕໍ່ອີກສຳອງຂໍ້ ຖ້າທ່ານປະສົຳງດ່ັງນັ້ນ.

ຄ�ຍິນຍອມຢູ່ເທິຳງບັດກວດ  

ໃຫ້ເຊັນບ່ອນນີ້


