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Newborn Sreening Program
Newborn Screening Program (កម្មវធីិពិនិត្យរកជំងឺចំពោះ ទារក 
ព�បីនឹងពកីត) មាន �តំីាងស្ិត ពៅ  Washington State Public Health 
Laboratories (មន្ីរពិពោធន៍ សខុភាព ោធារណៈរដ្ឋ Washington) ពៅ�កីក រុង 
Shoreline, រដ្ឋ  Washington។  ជាពរៀងរាល់ឆ្នាំ   កម្មវធីិពនះ ពធវីពតស្តពលី  គំរ ូ
សំណាកឈាម កបហែល    175,000 ពដីម្ ីជួយ  រកឲ្យព�ីញ នូវ អាការធ្ងន់ ធ្ងរឲ្យ បាន 
ទាន់ ពពល ពវលា និង ផ្តល់ជូនដល់ ទារកពៅកនាងុ រដ្ឋ Washington នូវ ការចាប់ ពផ្តី ម 
ជីវតិ កបកបពោយ សខុភាព ល្អ ។ 



សូមអបអរសាទរ
ចំពោះកំព�ើ តកូនរបស់អ្នក!

ពៅពពលហដល  អនាក ចាប់ ពផ្តី មជីវតិរស់ពៅ ជាមួយ កូនរបស់អនាក មានពរឿង 
ជាពកចីន ហដល កតរូវ ពិចារណា។  ការពិនិត្យរកជំងឺចំពោះទារក ព�បីនឹង ពកីត  គឺ ជា 
មពធយោបាយ  ដ៏ សំខាន់ មួយ ហដល អនាក អាច ធានា បាន ថា កូនរបស់អនាក មានការ 

ចាប់ពផ្តី មជីវតិ កបកបពោយ សខុភាព ល្អ បំផុត តា ម ហដល អាច ពធវី បាន ។ 

ពតតីការពិនិត្យរកជំងឺចំពោះទារកព�តីបនឹងពកតីតជាអ្តី?
ការពិនិត្យរកជំងឺចំពោះ ទារកព�បីនឹងបពកីត  អាច បង្កាា រ បញ្ហាា  សខុភាព ធ្ងន់ធ្ងរមយួ
ចំនួន   ឬ អាច ជួយ សព�ង្កាះ ះ ជីវតិ កូនរបស់អនាកបានហ�ម   ព�ៀត ផង ។  ការពិនិត្យរកជំងឺ
ចំពោះទារក ព�បីនឹង  ពកីត  ជួយ កំណត់ពី  អាការ សខុភាព ធ្ងន់ធ្ងរ  និង កកម  មួយ ចំនួន
បាន  ភាា មៗពកកាយ ពពល  ចាប់កំពណីត។  ពបីមានព័ត៌មាន ពនះពៅ កនាងុ ដៃដ   ឪពុកមា្ត យ
 និង ពវជជបណិិត អាច ចាប់ពផ្តីម ការ ពយោបាលណាមយួ  តាម ការចង់បាន   មនុពពល ផល
បះះោល់  ធ្ងន់ធ្ងរ  ពកីត ព�ងី  ។

 ទារកព�តីបនឹងពកតីត   1 ម្នា ក់កនានុងចំពោម 
480 នាក់ម្នអាការធ្ងន់ធ្ងរ និង 
��លួបាន អត ្កបពោជន៍ ពីការ ពធវី ពរាគវនិិច្័យ  
និង ការពយោបាល ទាន់ពពលពវលា  ពោយោរ កា
រពិនិត្យរកជំងឺចំពោះទារកព�បីនឹង  ពកីត ពនះ ។



ពតតីការពិនិត្យរកជំងឺចំពោះទារកព�តីបនឹងពកតីតពនះពធ្តីព�តីងយ៉ា ងដូចពម្ច? 
អនាក ផ្តល់ ពសវា ហ�ទំា សខុភាព  ជួស   យក ឈាម ពីរបី តំណក់ពីហកង ពជីង កូន របស់ អនាក  ោក់ 
ពៅពលី កកោស តកមង ពិពសស   ពៅថា ប័ណ្ណ ពិនិត្យរកជំងឺចំពោះ   ទារកព�បីនឹង  ពកីត ។  ពនះ 
គឺ ជា នីតិវធីិ  អនុវត្ត �ពូៅ  និង មានសវុត្ិភាព ហដល អាច ពធវី ព�ងី ពៅតាម មន្ីរពព�្យ  គាីនិក 
មន្ីរ ពិពោធន៍ មជ្ឈមណិល គំាោរទារក  ឬ ពៅ តាម មន្ីរ  ហ�ទំាពោយ  មាន ពព�្យ ឆ្ម បមានា ក់។  
ពៅពពល ឈាម កក ប័ណ្ណ ពនះ កតរូវបាន បញជនូ ពៅកាន់ Newborn Screening Program 
ពៅ  Washington State Public Health Laboratories សកមាប់ការពធវីពតស្ត ។ 

ពេតនុអ្តីចំាបាច់តតរូវពធ្តីការពិនិត្យរកជំងឺចំពោះទារកព�តីបនឹងពកតីត? 
ទារក ហដលពមីលពៅ  មាន  សខុភាព ល្អ ពៅពពលពកីត  និង មកពីកក រុមកគរួោរ  ហដល 
មានសខុភាពល្អ  ពៅហត អាច មាន ោ្នភាព សខុភាពធ្ងន់ ធ្ងរ ផង ហដរ ។  ការ�ត ឆាុះ   ទារក 
ព�បីនឹង ពកីត  កំណត់ ពី អាការជំងឺ ទំាង ពនះ  និង ជួយ ធានាថា  ទារក ��លួបាន ការពយោបាល 
ហដល ពួកពគកតរូវការ ភាា មៗ   ពដីម្ ីឲ្យពួកពគអាច ធំធាត់ ព�ងី មាន សខុភាព ល្អ តាមហដល អាច 
ពធវីពៅបាន ។   កបសិនពបី អាការជំងឺ ទំាងពនះ  មិនអាច ពិនិត្យ ព�ីញ ទាន់ ពពលពវលា ពនាះ ព�  
វា អាច  បណា្ត លឲ្យ មាន បញ្ហាា សខុភាពហដល មាន ពកគាះថានា ក់ ធ្ងន់ ធ្ងរ ដល់ អាយ ុ  ជីវតិ    ពៅពពល 
ទារក ធំព�ងី ។ 



គំរសំូ ណាកព�តីក�តីពតីរ ជា�ពូៅ កតរូវបាន កបមូលយក  
ពៅពពលពធវីការណាត់ ជួប   ពិនិត្យ  សខុភាព  កុមារ  
ពពលកូនរបស់ អនាក មាន អាយ ុពីរសប្្ត ែ ៍។   
ការពិនិត្យរកជំងឺពនះនឹងជួយរកឲ្យព�តីញនូវ
អាការពោគដដ�មិនអាចរកព�តីញភ្លា មៗពតកាយ
កំព�តី តរបស់ពួកពគ។  

2

គំរសំូណាកឈាម បន្តិចបន្តួចព�តីក�តីមួយ  កតរូវបាន
កបមលូ យក  ភាា មៗ ពកកាយពពលពកីត  ពៅពពល កូន
របស់ អនាក ពកីត បាន មយួដៃ�្ង  ឬ ពីរដៃ�្ង ។  ការពិនិត្យរក
ជំងឺពនះគឺចាបំាច់បំផុនុតសតម្ប់ការរកពមតី�
�កខ�ៈធ្ងន់ធ្ងរនៃនអាការពោគ។

1

ទារកគប ត្ី��ួ�បាន 
ការពិនិត្យរកជំងឺចំនួនពតីរដង។

តគប់ទារកទំាងអស់ពៅរដ្ឋ Washington ��ួ�បានការពិនិត្យរកជំងឺ។
ការពិនិត្យរកជំងឺចំពោះទារក ព�បី នឹង ពកីត  គឺជា មពធយោបាយ ដ៏ ឆ្ប់ រែស័ បំផុត ពៅកនាងុ 
ការ កំណត់ពី អាការជំងឺ កកម  ទំាង ពនះ  មុនពពល ទារក ពកីតមាន ជំងឺ ។  ពដីម្ ីធានា ថា 
ទារកព�បីនឹង  ពកីត ពៅកនាងុ រដ្ឋ Washington មាន សខុភាព ល្អ តាមហដលអាច ពធវីបាន  
ចបាប់រដ្ឋ តកមរូវ ឲ្យ ទារក ទំាងអស់ ហដល ពកីត ពៅកនាងុ រដ្ឋ ��លួបានការពិនិត្យរកជំងឺ មុនពពល 
ពួកពគ  មាន អាយពីុរឆ្នាំ  ។  ពនះ អនុញ្ហាញា ត ឲ្យ ទារក ��លួបាន ការពយោបាល តាម តកមរូវការ 
បានឆ្ប់តាមហដល អាច ពធវីបាន ។ 



ពតតី��្ធផុ�នៃនការពិនិត្យរកជំងឺចំពោះទារកព�តីបនឹងពកតីតនឹងតបាប់ខ្នុំឲ្យដឹងអំពតីអ្តីខលាះ?
ល�្ធផល ដៃនការពិនិត្យរកជំងឺចំពោះ  ទារកព�បីនឹង ពកីត  ភាគពកចីនគឺ  ធម្មតា  ។  ល�្ធផល  
វជិ្ជម្នខនុសតបតកតតី ឬ យកជាការមិនបាន  កគាន់ហត  មានន័យ ថា កូនរបស់អនាក អាច 
នឹង មានអាការជំងឺ  ណាមួយកនាងុ ចំពណាម អាការ  ជំងឺ ទំាងពនាះ  ។  ការពធវីពតស្ត បហនម្ខាះព�ៀត   
នឹងកតរូវ ការជាចំាបាច់ ពដីម្ពីធវីការ កំណត់ ចុងពកកាយ ។  Newborn Screening 
Program នឹង ពធវីការង្ការ ជាមួយអនាក អនាក ផ្តល់ពសវា ហ�ទំាសខុភាពរបស់កូនអនាក និង 
ពវជជបណិិត ហដល មាន ជំនា ញ ពៅកនាងុការពយោបាល អាការជំងឺ ទំាងពនះ   ពដីម្ ីធានា ថា 
កូនរបស់អនាក ��លួ បានការហ� ទំា ោះ ង ល្អ បំផុត ។ 

ការ ពធវី ពតស្ត �តឆាុះ  ទារកព�បីនឹង ពកីត  គឺ កតឹម កតរូវ ពិតកបាកដ បះុហន្ត គា្ម ន ការពធវីពតស្ត ណាម ួយ
ហដល កតឹមកតរូវ ឥតពខាះ ះ ពនាះព�។  កបសិនពបី កូនរបស់អនា កហាក់ដូច ជា  មិន មាន សខុភាពល្អ 
ព�  ឬ អនាក មាន ចម្ងល់ អំពី ល�្ធផល�តឆាុះ  កូន ព�បី នឹងពកីត របស់អនាក  សមូ ទាក់�ង ពៅកាន់
អនាក ផ្តល់ពសវា ហ�ទាសំខុភាព  របស់ កូនអនាក ។

ពតតីជំងឺទំាងពនះតតរូវ��ួ�ការពយាបា�យ៉ា ងដូចពម្ច?
ជំងឺ នីមួយៗ  គឺ មាន ភាព ខុសហបាកពីគានា  ។ ជំងឺ មួយ  ចំនួន  កតរូវ  ពយោបាល ពោយ ពកបីកបាស់របប 
អាហារ ពិពសស  ពែយី ជំងឺ ខាះព�ៀត កតរូវ   ពយោបាលពោយ ឱស� ឬ ពសវា ពវជជោកស្ត ដូចជា 
ការ ពយោបាល ពោយ ចលនា ឬ ការ វះកាត់។  ការពយោបាល   ទាន់ ពពលពវលាពៅកនាងុ ជីវតិរស់ពៅ  
នឹង អនុញ្ហាញា  ត ឲ្យ កូនរបស់អនាក ��លួបាន ឱកាស  ដ៏ល្អ បំផុត សកមាប់ ការ លតូលាស់ ធំធាត់ 
កបកបពោយ សខុភាព ល្អ។ 

ពតតីខ្នុំអាចដឹងពតី��្ធផុ�នៃនការពិនិត្យរកជំងឺកូនរបស់ខ្នុំ
បានពោយរពបៀបោ?
ោកសរួពៅកាន់អនាកផ្តល់ ពសវាហ�ទាសំខុភាព របស់កូនអនាក 
សកមាប់ល�្ធផល  ពិនិត្យរកជំងឺចំពោះ  ទារកព�បីនឹង ពកីត ។  
មន្ីរពព�្យ គាីនិក មន្ីរពិពោធន៍ ឬ ពព�្យ ឆ្មប ហដល ផ្តល់ 
ពតស្ត ពិនិត្យរកជំងឺសកមាប់  កូនរបស់អនាក  គប្�ី�លួបាន 
ការ ជូនដំណឹង អំពីល�្ធផល ពនះកនាងុ រយៈពពល មួយ សប្្ត ែ ៍។   
Newborn Screening Program នឹងទាក់�ងពៅកាន់ 
អនាកផ្តល់ពសវាហ�ទាសំខុភាព កូនរបស់អនាក ឲ្យ បាន ឆ្ប់ បំផុត 
កបសិនពបីមាន ការកពរួ យបារមភចាបំាច់ មយួ ចំនួន  ។



ពតតីការពិនិត្យរកជំងឺពនះចំោយអស់តបាក់ប៉ានុនាមា ន?
មាន ការ បង់ដៃ�ា ហត ម្តង គត់ ហដល រា៉ាប់រង ពលីការពិនិត្យរកជំងឺ   ពធវីព�ងី ពៅ រដ្ឋ Washington។ 
ជាពិពសស ដៃ�ា ចំណាយ ពនះ បូករមួ ទំាង ដៃ�ា សកមាលកូន  និងដៃ�ា  កំពណីត ពផសេងៗ  ពៅ 
មន្ីរពព�្យ។  បះុហន្ត កគឹះោ្ន ពវជជោកស្ត មួយ ចំនួន  អាច នឹង គិត ដៃ�ា ពសវា បហនម្  សកមាប់  ការ 
កបមលូយក គំរ ូសំណាក ឈាមពនះ  ។  ដៃ�ា ពសវា  ទំាងពនះ  ជាពរឿយៗកតរូវ បាន រា៉ាប់រងពោយ 
ធានារា៉ាប់ រង ។   

ចូល ពៅកាន់ ពគែ�ព័ំរ របស់ Newborn Screening Program សកមាប់ ដៃ�ា ចំណាយ 
បចះុប្ននា និង ព័ត៌មាន បហនម្៖ doh.wa.gov/NBS/ScreeningCost

ពតតីម្នអ្តីពកតីតព�តីងចំពោះគំរសំូោកឈាមពនះ?
ពបី តាម ចបាប់រដ្ឋ ប័ណ្ណ   ពិនិត្យរកជំងឺចំពោះ   ទារក ព�បី នឹង ពកីត  កតរូវបាន ពគ   រកសា �កុ ពៅ 
កនាងុ កហនាង រកសា�កុហដ លមាន សវុត្ិភាព កនាងុ  រយៈពពល  21 ឆ្នាំ  ពែយី បន្ាប់មកនឹងកតរូវ 
បំផ្ា ញ ពចាល។  មន្ីរពិពោធន៍  អាច ពកបីកបាស់ គំរ ូសំណាក ឈាមពនះ ពដីម្ ីពធវី ឲ្យ 
កបពសីរ  ព�ងី នូវ ការ ពធវី ពតស្ត ពិនិត្យរកជំងឺចំពោះ  ទារក ព�បីនឹង  ពកីត ។  គា្ម ន ព័ត៌មានហដល 
អាច  បញ្ហាជ ក់ អត្តសញ្ហាញា ណ ណាមួយ  នឹងកតរូវបាន ពគ ពកបីកបាស់ ពោយ គា្ម ន ការ 
យល់កពមជាលាយលក្ខណ៍ អកសេរ ពីឪពុកមា្ត យ ឬ អាណាពយោបាល ព�យី ។   អនាក អាច 
ពសនាីសុំឲ្យពគ បំផ្ា ញពចាលនូវ  គំរសំូណាក របស់កូនអនាក ពៅពពល ណាក៏បាន  បន្ាប់ ពី 
ការពិនិត្យរកជំងឺចំពោះ ទារក ព�បីនឹង ពកីត ពនះ កតរូវបាន បញះប់។ 

ចូល ពៅកាន់ ពគែ�ព័ំររបស់ Newborn Screening Program សកមាប់ ព័ត៌មាន 
បហនម្អំពីពគាលការណ៍ស្តីពីសិ�្ធ ិឯកជនភាព ៖ doh.wa.gov/NBS/PrivacyPolicies

ពតតីខ្នុំអាចបដិពសធមិនឲ្យពគអននុវត្
ការពិនិត្យរកជំងឺចំពោះទារកព�តីបនឹងពកតីតពនះ
ពៅព�តីកូនរបស់ខ្នុំបានដដរឬព�?
ពោយោរហត ោរៈ សំខាន់ ដៃន ការ បង្កាា រ ផលបះះោល់ ធ្ងន់ធ្ងរ  
ដៃន អាការជំងឺ  ទំាងពនះ  ឪពុកមា្ត យ អាចពធវី ការ បដិពសធ 
ការពិនិត្យរកជំងឺចំពោះទារកព�បីនឹង ពកីត  សកមាប់ កូន របស់ ពួកពគ 
បានហត កនាងុ ករណី ហដល ការពិនិត្យរកជំងឺពនះ  មាន លក្ខណៈ ផ្ុយ 
ពៅនឹង ជំពនឿ ោសនា  ឬការ កបតិបត្តិនានា ហត បះុពណា្ណ ះ ។  ពដីម្ ី
បដិពសធ ការពិនិត្យរកជំងឺចំពោះទារក ព�បីនឹង  ពកីត ពោយោរ 
ពែតុផលពនះ ឪពុកមា្ត យ ឬ អាណាពយោបាល  កតរូវ  ចុះ ែតព្លខា កតង់  
ហផនាក បដិពសធ ពៅពលី ខនាងប័ណ្ណ  ពិនិត្យរកជំងឺ  និង បញជនូ វា ពៅកាន់  
Newborn Screening Program ពៅ Washington State 
Public Health Laboratories។

✘

http://doh.wa.gov/NBS/ScreeningCost
http://doh.wa.gov/nbs/PrivacyPolicies


Amino Acid Disorders (ជំងឺវិបត្តិអាស៊ើតអាមើ�ូ)
1 កនានុង 10,000 កំព�តី ត

 ជំងឺ ទំាងពនះ   បះះោល់ ដល់ សមតភ្ាព រាងកាយ របស់ ទារក ពៅកនាងុ ការពកបីកបាស់ ហផនាក 
ខាះ ដៃន អាហារ ហដល មានពឈា្ម ះថា  អាសុីត អាមីណូ  សកមាប់ ការ ធំធាត់ និង ថាមពល ។  
កបការ ពនះ  បណា្ត ល ឲ្យ ោរធាតុ នានា  កបមូល ផ្តុំ ពៅកនាងុរាង កាយ  និង បះះោល់ ធ្ងន់ធ្ងរ 
ដល់ សខុភាព  ការ ធំធាត់ និងការសិកសា  ពរៀនសកូត ពែយីជួនកាល   អាច  បណា្ត ល ឲ្យ 
ោា ប់បាត់បង់ ជីវតិព�ៀត ផង   ។ 

•  ជំងឺ Argininosuccinic acidemia (ASA)
•  ជំងឺ  Citrullinemia (CIT)
•  ជំងឺ Homocystinuria (HCY)
•  ជំងឺ Maple syrup urine disease (MSUD)
•  ជំងឺ  Phenylketonuria (PKU)
•  ជំងឺ Tyrosinemia type I (TYR-I)

ពតើជំងឺអ្ើខ្ះដែលការព្្ើពតស្ពតិនតិត្យរកជំងឺចំពោះ
ទារកពទើបពកើតពនះអាចកំ�ត់បាន?   
ការ�តឆាុះ  ទារកព�បីនឹង ពកីត  ជួយកំណត់ពី  អាការជំងឺ ដូចខាងពកកាម៖  

អនាកអាច ហសវងយល់ បហនម្ តាមរយៈ  doh.wa.gov/NBS/disorders

http://doh.wa.gov/NBS/disorders


ជំងឺ Fatty Acid Oxidation Disorders
1 កនានុង  11,000 កំព�តី ត

ទារកហដលមាន  fatty acid oxidation disorders មិនអាចពកបី ខាា ញ់ 
កនាងុរាងកាយសកមាប់ ពធវីជាថាមពលព�យី។ ពនះអាចបណា្ត លឲ្យមានការបំផ្ា ញ 
ធ្ងន់ធ្ងរដល់ពបះដូង ព�ាីម និងសររីៈពផសេងព�ៀត។ កបសិនពបី មិន បាន ពយោបាល ព� 
ពនះ នឹង បណា្ត លឲ្យ មាន បញ្ហាា សខុភា ព ធ្ងន់ធ្ងរ  និង ជួនកាលអាចនឹង ោា ប់ បាត់ 
បង់ជីវតិព�ៀត ផង  ។ 

•  ជំងឺ Carnitine uptake deficiency (CUD)
•  ជំងឺ Long-chain L-3-hydroxy acyl-CoA dehydrogenase (LCHAD) 

deficiency
•  ជំងឺ Medium-chain acyl-CoA dehydrogenase (MCAD) deficiency
•  ជំងឺ Trifunctional protein (TFP) deficiency
•  ជំងឺ Very-long chain acyl-CoA dehydrogenase (VLCAD) 

deficiency

ជំងឺOrganicAcidDisorders
1កនានុង29,000កំព�តី ត

ទារក ហដល មាន  organic acid disorders មិនអាច រលំាយ ហផនាក ខាះ ដៃន កបរូពតអីុន 
ហដល មាន កនាងុ ចំណី អាហារ បានព�យី ។   ោរធាតុពកគាះថានា ក់ នានា  អាច កបមូល 
ផ្តុំ កនាងុ រាងកាយ  និង មាន ផលបះះោល់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ សខុភាព ការ ធំធាត់ និង 
ការសិកសាពរៀនសកូត   ពែយី អាច បណា្ត ល ឲ្យ ោា ប់ បាត់បង់ ជីវតិ ព�ៀត ផង  ។ 

•  ជំងឺ 3-hydroxy-3-methylglutaric aciduria (HMG)
•  ជំងឺ Beta-ketothiolase deficiency (BKT)
•  ជំងឺ Glutaric acidemia type I (GA-1)
•  ជំងឺ Isovaleric acidemia (IVA)
•  ជំងឺ Methylmalonic acidemias (CbI A, B and MUT)
•  ជំងឺ Multiple carboxylase deficiency (MCD)
•  ជំងឺ Propionic Acidemia (PROP)



ជំងឺCongenital 
hypothyroidism (CH)

1 កនានុង 950  កំព�តី ត
ទារក ហដល មាន ជំងឺ congenital 
hypothyroidism មិនអាច 
ផលិត  អ័រមះូន �រី ៉ាអីុូត 
សកមាប់ការលតូលាស់ ធំធាត់ 
កបកបពោយ សខុភាព ល្អ ពនាះព�។  
ពបី មិន បាន ពយោបាលព�    វានឹង បងា 
នូវ ពិការភាព ហផនាកសតិ បញ្ហាញា  និង 
បញ្ហាា  លតូលាស់ នានា ។ 

ជំងឺCongenital adrenal 
hyperplasia (CAH)

1 កនានុង 14,000 កំព�តី ត
ទារក ហដល មាន ជំងឺ  Congenital 
adrenal hyperplasia មិន 
អាច ផលិត អ័រមះូន កគប់កគាន់ 
ហដលកតរូវការ ចំាបាច់ សកមាប់ 
មុខង្ការ រាងកាយ ឲ្យ មាន សខុភាព 
ល្អ ពនាះ ព�។  ទារក ទំាងពនះ មាន 
ជំងឺកនាងុ  ដំណាក់កាលបាត់បង់ 
ជាតិ�កឹ   និង សនាប់បាត់បង់ោ្ម រតី 
ហដល បងាពកគាះថានា ក់ ដល់ អាយជីុវតិ ។  
ទារកិា អាច មាន កបោប់ ពេ� ខុស 
កបកកតី ។ 

ជំងឺLysosomalStorageDisorders
1កនានុង32,000កំព�តី ត
ទារក ហដល មានជំងឺ   lysosomal storage disorders មិនអាចដុតរលំាយ  
ជាតិសារ និង ខាា ញ់ ពចញពីឈាមបាន ព�យី ។  ពនះ អា ច បណា្ត លឲ្យ មាន ការ 
កបមូលផ្តុំ ោរធាតុពុល កនាងុ រាងកាយ ហដល អាចបងា ឲ្យ មាន បញ្ហាា  កនាងុ ខួរកបាល 
ឆ្អឹង  ោច់ដំុ និង ពបះ ដូងរបស់ ទារក។ 

•  ជំងឺ Mucopolysaccharidosis type I (MPS-I)
•  ជំងឺ Glycogen storage disease type II (Pompe)

វិបត្តិក្រកពពញអង់ែូក្រ�ើន



ជំងឺCystic fibrosis (CF)

1 កនានុង 5,500  កំព�តី ត
កុមារ ហដល មាន ជំងឺ cystic 
fibrosis មានការលតូ លាស់
មខុង្ការ សតួ  ពខសាយ និងកបឈម
ពៅនឹង  កងវះ អា ហារបូតម្ភ។   
ពនះ នឹង នា ំពៅរក បញ្ហាា សខុភាព
ធ្ងន់ធ្ងរ  និង មាន អាយកុាល  រស់ពៅ
ខាី ។ 

ជំងឺBiotinidase 
deficiency (BIO)

1 កនានុង 86,000 កំព�តី ត
ទារកហដល មានជំងឺ  biotinidase 
deficiency មិនអាច ពកបី កបាស់ 
វតីាមីន ដ៏ សំខាន់  មយួ មាន ពឈា្ម ះ ថា
  ប្យ�ូនី  បាន ព�យី ។  កបសិនពបី មិន
បានពយោបាលពនាះ ព� ពនះ អាច នឹង
បងា ពៅជាកន្ួលរមាស់ បាត់បង់
ការោ្ត ប់ឮ កបកាច់ និងមានភាព
យឺតោះ វកនាងុការលតូលាស់  ។

ជំងឺព្សេងៗ

ជំងឺSickle cell and Hemoglobinopathies (HGB )
1កនានុង4,700 កំព�តី ត

ទារកហដល មាន ជំងឺ sickle cell ឬ ជំងឺ  hemoglobinopathies ពផសេងព�ៀត
មាន ពកាសិកាឈាម កកែម មិន កបកកតី ។  ពកាសិកាឈាម   មិនអាច ផ្ុក   អុកសុីហសន
កគប់កគាន់ ពពញ កនាងុ រាង កាយ ព�យី ។  ជំងឺទាងំពនះ  អាច នា ំមកនូវ ការ ឆាងជំងឺ ជា ញឹក
ញាប់ ការ ឈឺ ចាប់ ធ្ងន់ធ្ងរ  ភាព ពសាកោា ងំ   និងជំងឺ បន្ាប់ បនសេ ំពផសេងព�ៀត ។



ជំងឺSevere combined 
immunodeficiency 
(SCID)
1កនានុង88,000កំព�តី ត

ទារកហដល មានជំងឺ 
severe combined 
immunodeficiency ពកីត មក 
គា្ម  ន  កបព័ន្ធ ភាព ោ៊ាំ  ហដល បំពពញ 
មុខង្ការ ព�យី។  ពួកពគ មិន អាច 
កបយ�ុ្ធ កបឆំ្ង នឹង ពមពរាគហដល 
បងា ពៅជា ជំងឺ ពែយី សមូ្ហីត 
ជំងឺឆាង ធម្មតា បំផុតក៏ អាច មាន 
ពកគាះថានា ក់ដល់ ជីវតិ ហដរ។ 

ជំងឺGalactosemia (GALT  )
1កនានុង11,000កំព�តី ត

ទារក ហដល មាន ជំងឺ  
galactosemia មិនអាច 
ដុតរលំាយជាតិ  កាឡាក់តូស   ជាតិ 
សា រហដលមាន កនាងុ �កឹ ពោះបាន 
ព�យី។  ពៅពពល ទារក ពៅពោះ 
រមួទំាង �កឹពោះ មា្ត យ ផង ជាតិ 
កាឡាក់ តូស នឹង កបមូល ផ្តុំ កនាងុ 
រាងកាយ  និង អាច បណា្ត ល ឲ្យ មាន 
ជំងឺ ងងឹត ហេនាក ខូចខួរកបាល ឬអាច  
ោា ប់បាត់ បង់ ជីវតិ  ។ 

ជំងឺX-linked 
adrenoleukodystrophy 
(X-ALD)
1កនានុង17,000 កំព�តី ត

ទារក ហដលមាន ជំងឺ  X-ALD 
មិនអាចដុត រលំាយកបពេ�  ខាា ញ់ 
មួយចំនួនកនាងុ រាងកាយ បាន 
ព�យី។   កបពេ� ខាា ញ់ ទំាងពនះ  
កបមូលផ្តុំ និង បងាការ បំផ្ា ញ កបព័ន្ធ 
កបោ� ហដលបណា្ត លឲ្យ មាន 
បញ្ហាា  កនាងុ ការ ពរៀនសកូត ពខសាយ 
ោច់ដំុ សនាប់ បាត់បង់ោ្ម រតី 
ពែយីហ�មទំាងោា ប់ បាត់បង់ 
ជីវតិ ព�ៀត ផង ។  ជំងឺ X-ALD 
បះះោល់ ជាចម្ង ចំពោះ ពក្មង  
កប រុស  ចំហណក ពក្មងកសី អាច មាន 
ពរាគសញ្ហាញា ពៅពពល ពពញ វយ័ និង 
អាច ចមាង ជំងឺ X-ALD ពនះ ពៅ 
កូនរបស់ ពួកពគបាន។ 

ជំងឺសាច់ដនុំឆឹឹ្អឹងខនាងដ�ង
�ូតលាស់(SMA)

1កនានុង15,000 កំព�តី ត

ទារកហដលមានជំងឺ SMA 
បាត់បង់ពកាសិកាកបោ�ចលករ
ពៅកនាងុខួរឆ្អឹងខនាងរបស់ពួកពគ។  
ពៅពពលពកាសិកាទាងំពនះមិន
អាចបញជនូោរពៅដល់ោច់ដំុ
បាន ពួកវាហលងមានដំពណីរការ
ព�ៀតពែយី។ ជំងឺ SMA អាច
ជាជំងឺកោល ឬធ្ងន់។ ពបីគា្ម ន
ការពយោបាលព� ជំងឺ SMA 
អាចបណា្ត លឲ្យដំណាក់កាល
លតូលាស់ចលករមានការបាត់បង់  
ពិបាកដកដពងាីម ឬ��លួទាន ឬ
ោា ប់បាត់បង់ជីវតិហ�មព�ៀតផង។



ការពិនិត្យរកជំងឺចំពោះទារកព�តីបនឹង
ពកតីតបានជួយសព��ះ ះជតីវតិខ្នុំ។
 ពៅពពល ខំុំ ពកីក មក  បពចះកវ�ិយោ ពនះ បាន រកព�ីញ  congenital 

metabolic disorder (ជំងឺពមតាបូលីកពីកំពណីត ) ហដល មាន
ពឈា្ម ះ ថា  hypothyroidism។   ខំុំ កបហែល ជា នឹង ចាប់កំពណីតកនាងុ

ពិេពពលាក ពនះ   ពោយ គា្ម នការ បង្កាា ញ ពីមនុ នូវ     ភាព ខុស កបកកតី
ពនះ ហដល អាច នឹ ង មាន ពកគាះថានា ក់ ធ្ងន់ធ្ងរ ដល់ការ លតូលាស់

ធំធាត់  របស់ ខំុំ កបសិនពបី ខំុំ មិន បាន ពធវី ពរាគវនិិច្័យ  និង ពយោបាល
ពៅកនាងុ រយៈ ពពលដៃនការ  ចាប់ កំពណីត  ពនាះ ព�។  ពបីគា្ម ការ ពិនិត្យរក
ជំងឺចំពោះ    ទារក ព�បីនឹង  ពកីត ព�ពនាះ  ខំុំ កបហែល ជា មិនអាច ធំលតូ

កមពស់ ដូចពពល សពវដៃ�្ង ពនះ ព�យី  ខំុំ កបហែល មិនអាច ចូលពរៀន
ពៅ មហាវ�ិយោល័យ និង មិនអាចមាន  លក្ខណៈសម្ត្តិ ពពញពលញ
ជាអត្ត ពលិក មានា ក់ ព�យី ។     ខំុំ សមូ ជំរញុ ឲ្យ  កគរួោរ ទាងំអស់ ��លួ

បាន អតក្បពោជន៍ពី ការពធវីពតស្ត ង្កាយៗ  ទាន់ពពលពវលា និង
ជួយ សព�ង្កាះ ះ អាយជីុវតិពនះ   ពែយី សមូ អរគុណ ដល់ បុគះលិក ពៅ
មន្ីរពព�្យ និង  Public Health Laboratories  ហដល បាន ចុះ
កបតិបត្តិ ការ ពលី ការពិនិត្យរកជំងឺចំពោះទារក ព�បីនឹង ពកីត ពនះ ។  
ខំុំ សមូហ�ា អំណរគុណ ជា និចះ និរន្ត ចំពោះ ការ ង្ការហដល បុគះលិក

ទាងំពនះ បាន អនុវត្ត ។
—Aidan កតរូវបាន រកព�ីញថា មាន ជំងឺ congenital hypothyroidism តាម រយៈ 

ការពិនិត្យរកជំងឺចំពោះទារកព�បីនឹង ពកីត រដ្ឋ Washington ពៅឆ្នា 1ំ998។



តារាងក្រតរួតពតិនតិត្យការពតិនតិត្យរកជំងឺចំពោះ
ទារកពទើបនឹងពកើត

ម្តរូវម្រាកដថាគំរូសំណាកឈាមពិនិត្យរកជំងឺចំនោះទារកន�ើបនឹង
នកើតម្តរូវរានម្បមូលនម្កាយនពលនកើត។

ពិនិត្យនមើលថានតើមន្ើរនព�្យឬនព�្យឆ្មបមាននលខ�ូរសព្និង
អាសយដ្្ឋ នម្តឹមម្តរូវនដើម្ើ�ំនាក់�ំនងនៅអ្កដដរឬន�។

នម្ជើសនរ ើសអ្កផតាល់នសវាដែទំាសុខភាពសម្មាប់ការដែទំា
កូនរបស់អ្កនិងផតាល់ព័ត៌មានរបស់ពួកនគនៅកាន់មន្ើរនព�្យឬ
នព�្យឆ្មបរបស់អ្ក។

នំាយកកូនរបស់អ្កចូលមកពិនិត្យនៅនពលពួកនគមានអាយុ
ពើមួយសរាតា ហ៍ដល់ពើរសប្តា ហ៍សម្មាប់ការណាត់ជួបពិនិត្យ
សុខភាពកុមារនដើម្ើន វ្ើការពិនិត្យរកជំងឺចំនោះទារកន�ើបនឹងនកើត
នលើក�ើពើររបស់ពួកនគ។

សាកសួរអ្កផតាល់នសវាដែទំាសុខភាពកូនរបស់អ្កអំពើល�្ធផលនន
ការពិនិត្យរកជំងឺចំនោះទារកន�ើបនឹងនកើតននះ។

ន វ្ើតាមការដែនំាសម្មាប់ការន វ្ើនតសតាការណាត់ជួបនិងការដែទំា
ជាបនតាបន្ាប់ន�ៀត។

ការពិនិត្យរកជំងឺពផុសេងព�ៀតអាចដស្ងរកបានសតម្ប់កូនរបស់អនាក
មាន បញ្ហាា   សខុភាព ពផសេងព�ៀតហដលអនាក អាច ឲ្យ ពគ ពធវីការពិនិត្យរកជំងឺ  កូនរបស់អនាក ពដីម្ី
រកពមីល ជំងឺដូចជាជំងឺ ពបះ ដូង ពីកំពណីត  និង ការ បាត់បង់ ការ ោ្ត ប់ ឮ។   សកមាប់ ព័ត៌
មា ន បហនម្ ស្តីពី ការពិនិត្យរកជំងឺ ពបះដូង ពីកំពណីត  សមូ ទាក់�ង ពៅកាន់ អនាកផ្តល់ពសវា
ពវជជោកស្ត របស់ អនាក  សកមាប់  ព័ត៌មាន ស្តីពីការ�តឆាុះ ពិនិត្យ ការោ្ត ប់ ឮ  សមូ ចូលពៅកាន់
doh.wa.gov/earlyhearingloss។

http://doh.wa.gov/earlyhearingloss
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Newborn Screening Program
P.O. Box 55729
1610 NE 150th Street
Shoreline, WA 98155-0729

�ូរសពទ៖ (206)418-5410
ដខសេ�ូរសពទឥតគិតនៃ�លា៖ (866)660-9050
�ូរសារ៖ (206)363-1610
អនុតីដម៉ា�៖ NBS.Prog@doh.wa.gov
ពគេ�ំព័រ៖ www.doh.wa.gov/NBS

  គេ�ហទំំព័័ររបស់់ គេ�ើងមាន ជា ភាសាទាំងំគេនះ ៖ አማርኛ – Amharic – អាមហារកិ |  
  | Arabic – អារ៉ាប់ | 中文 – Chinese – ចិន | 日本語 – Japanese – ជបុ៉ន – العربية
អកសរខ្មែ�ែរ – Cambodian (Khmer) | 한국어 – Korean – កូគេរ ៉ា |  
ਪੰੰਜਾਾਬੀੀ – Punjabi – ភុុនចាប | Русский – Russian – រសុ់សុើ |  
Af-soomaali – Somali – សូូ់ម៉ាលីើ | Español – Spanish – គេអស់ាញ |  
Tagalog – Tagalog – តាហាា ឡុុក | Українська – Ukrainian – អុូ�ខ្មែ�កន | 
Tiếng Việt – Vietnamese – គេ�ៀតណាម

គេ�ើម ើីគេស់ើើសំុ់ឯកសារគេនះជាទំ�មង់គេ�សងគេទំៀត សូ់មគេ�ទូំរស់ព័ទមកគេលី� 800-525-0127។   
អតិថិិជនខ្មែ�លីពិ័ការ�តគេចៀក ឬសាា ប់មិនសូ់�ឮ សូ់មទូំរស់ព័ទគេ�គេលី� 711 (Washington 
Relay) ឬគេ�ើើអុើខ្មែម៉លីគេ� Civil.rights@doh.wa.gov.
ការងារននះ��ួលរានការគាំមំ្�ពើ Association of Public Health Laboratories (សមាគមមន្ើរពិនសា្ន៍សុខភាព
សាធារែៈ) តាមរយៈ Health Resources and Services Administration (HRSA, រដ្ឋរាលនសវាកម្មនិង្ នធាន
សុខាភិិរាល) នន U.S. Department of Health and Human Services (HHS,  ម្កសួងនសវាសុខាភិិរាលនិងនសវា
មនុសសជាតិសហរដ្ឋអានមរកិ)  នម្កាមហិរញ្ញញប្ទាននលខ# UG9MC30369 New Disorders Implementation 
Project (គនម្មាងអនុវតតានលើជំងឺែ្មើ) ដដលមាន�ឹកម្រាក់ចំនួន $4,000,000។ព័ត៌មានឬខឹឹមសារនិងនសចកតាើសន្ិដ្្ឋ នននះ
គឺជាកម្មសិ�្ធិរបស់អ្កនិពន្ធនិងមិនម្តរូវចាត់�ុកថាជានគាំលជំហរឬនគាំលនន�រាយផូឹវការននាះន�នហើយក៏មិនដមន
ជា ចំណារយល់ម្ពមដដលសន្ិដ្្ឋ នថាជារបស់HRSA, HHSឬរបស់រដ្្ឋ ភិិរាលសហរដ្ឋអានមរកិន�ើយ។

mailto:NBS.Prog%40doh.wa.gov?subject=

