ទារកទ�ប
ើ នង
ឹ ក�ត
ើ 
ការពិនិត្យរកជំងឺ

ព័ត៌មានដ៏ សំខាន់ ស្តីពីការពិ និត្យរកជំ ងឺចំពោះទារក
ទ�ើ បនឹ ងក�ើតសម្រាប់ ឪពុកម្តាយនៅក្ង
នុ រដ្ឋ Washington
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Newborn Sreening Program
ិ ី ពិនិត្យរកជំងឺចំពោះទារក
Newborn Screening Program (កម្មវធ
ទ�ើបនឹងក�ើត) មានទីតាំងស្ថិតនៅWashington State Public Health
Laboratories (មន្ទីរពិសោធន៍សខ
ុ ភាពសាធារណៈរដ្ឋ Washington) នៅទីក្ រុង
ិ ី នេះធ្វើតេស្តល�ើគំរ ូ
Shoreline, រដ្ឋ Washington។ជារ�ៀងរាល់ឆ្ំ នា កម្មវធ
សំណាកឈាមប្រហែល175,000 ដ�ើម្បីជួយរកឲ្យឃ�ើញនូវអាការធ្ងន់ធរ្ង ឲ្យបាន
ទាន់ពេលវេលា និងផល
្ត ់ជូនដល់ទារកនៅក្នុងរដ្ឋ Washington នូវការចាប់ ផ្តើម
ិ ប្រកបដោយសខ
ជីវត
ុ ភាពល។
្អ 

សូមអបអរសាទរ

ចំ ពោះកំណ�ើតកូនរបស់ អ្នក!

ិ រស់នៅជាមួយកូនរបស់អ្នក មានរ�ឿង
នៅពេលដែលអ្នកចាប់ ផ្តើមជីវត
ជាច្រើនដែលត្រូវពិចារណា។ការពិនិត្យរកជំងឺចំពោះទារកទ�ើបនឹងក�ើតគឺជា
មធ្យោបាយដ៏សំខាន់មួយដែលអ្នកអាចធានាបានថា កូនរបស់អ្នកមានការ
ិ ប្រកបដោយសខ
ចាប់ ផ្តើមជីវត
 ដែលអាចធ្វើបាន។
ុ ភាពលប
្អ ំ ផុតតាម

ត�ើការពិ និត្យរកជំ ងឺចំពោះទារកទ�ើ បនឹ ងក�ើ តជាអ្វី ?
ការពិិនិិត្យយរកជំំងឺឺចំំពោះ�ះទារកទើ�ប
ើ នឹឹងបកើ�ើត អាចបង្កាារបញ្ហាាសុុខភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរមួួយ
ិ
ចំំនួួន ឬអាចជួួយសង្គ្រោះ��ះ�ជីីវិតកូូនរបស់់អ្ននកបានថែ�មទៀ�ៀតផង។ ការពិិនិិត្យយរកជំំងឺឺ
ចំំពោះ�ះទារកទើ�ប
ើ នឹឹងកើ�ើត ជួួយកំំណត់់ពីីអាការសុុខភាពធ្ងងន់់ធ្ងងរ និិងកម្រ�មួួយចំំនួួន
បានភ្លាាមៗក្រោ��យពេ�លចាប់់ កំំណើ�ើ ត។ បើ�ើមានព័័ត៌៌មាននេះ�ះនៅ�ក្នុុ�ងដៃ�ឪពុុកម្តាា យ
និិងវេ�ជ្ជជបណ្ឌិ�ិ តអាចចាប់់ ផ្តើ�ើ�មការព្យាាបាលណាមួួយតាមការចង់់បាន មុុនពេ�លផល
ប៉ះះ �ពាល់់ធ្ងងន់់ធ្ងងរកើ�ើតឡើ�ង
ើ ។
 រកទ�ើ បនឹ ងក�ើ ត 1 ម្នាក់ ក្នុងចំណោម
ទា
480 នាក់  មានអាការធ្ងន់ធ្ងរ និង
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការធ្វើរោគវិនិចឆ័យ
្ 
និងកា
 រព្យាបាលទាន់ពេលវេលាដោយសារកា
រពិនិត្យរកជំងឺចំពោះទារកទ�ើបនឹងក�ើតនេះ។

ត�ើការពិ និត្យរកជំ ងឺចំពោះទារកទ�ើ បនឹ ងក�ើ តនេះធ្វើឡ�ើងយ៉ាងដូចម្តេច?
អ្នកផល
្ត ់សេវាថែទាំសខ
ុ ភាពជួសយកឈាមពីរបី តំណក់ពីកែងជ�ើងកូនរបស់អ្នកដាក់
ទៅល�ើក្រដាសតម្រងពិសេសហៅថាប័ណព
្ណ ិនិត្យរកជំងឺចំពោះទារកទ�ើបនឹងក�ើត។នេះ
ិ ី អនុវត្តទទូ ៅនិងមានសុវត្ថិភាពដែលអាចធ្វើឡ�ើងនៅតាមមន្ទីរពេទ្យគ្លីនិក
គឺជានីតិវធ
មន្ទីរពិសោធន៍ មជ្ឈមណ្ឌលគាំពារទារកឬនៅតាមមន្ទីរថែទាំដោយមានពេទ្យឆប
្ម ម្នាក់។
នៅពេលឈាមកក ប័ ណនេ
Newborn
Screening
Program
្ណ ះត្រូវបានបញនទៅកាន់
្ជូ
នៅWashington State Public Health Laboratories សម្រាប់ ការធ្វើតេស្ត។
ហេតុ អវី្ ចាំបាច់ ត្រូវធ្វើ ការពិ និត្យរកជំ ងឺចំពោះទារកទ�ើ បនឹងក�ើ ត?
ទារកដែលម�ើលទៅមានសុខភាពលន្អ ៅពេលក�ើតនិងម
 កពីក្ រុមគ្រួសារដែល
មានសុខភាពល្អនៅតែអាចមានស្ថា នភាពសខ
 ងដែរ។ការថតឆ្លុះទារក
ុ ភាពធ្ងន់ធរ្ង ផ
ទ�ើបនឹងក�ើត ក
 ំណត់ពីអាការជំងឺទាំងនេះនិងជួយធា
 នាថាទារកទទួលបានការព្យាបាល
ដែលពួកគេត្រូវការភ្លា មៗដ�ើម្បីឲ្យពួកគេអាចធំធាត់ឡ�ើងមានសខ
ុ ភាពលតា
្អ មដែលអាច
ធ្វើទៅបាន។ប្រសិនប�ើអាការជំងឺទាំងនេះមិ នអាចពិនិត្យឃ�ើញទាន់ពេលវេលានោះទេ
ិ នៅពេល
វាអាចបណ្តា លឲ្យមានបញ្ហា សុខភាពដែលមានគ្រោះថ្នាក់ធន
 ល់អាយុជីវត
្ង ់ធរ្ង ដ
ទារកធំឡ�ើង។

គ្រប់ ទារកទាំងអស់ នៅរដ្ឋ Washington ទទួលបានការពិ និត្យរកជំ ងឺ។
ការពិនិត្យរកជំងឺចំពោះទារកទ�ើបនឹងក�ើតគឺជាមធ្យោបាយដ៏ឆាប់ រហ័សប
 ំ ផុតនៅក្នុង
ការកំណត់ពីអាការជំងឺកម្រទាំងនេះមុនពេលទារកក�ើតមានជំងឺ។ដ�ើម្បីធានាថា
ទារកទ�ើបនឹងក�ើតនៅក្នុងរដ្ឋ Washington មានសខ
ុ ភាពលតា
្អ មដែលអាចធ្វើបាន
ច្បាប់ រដ្ឋតម្រូវឲ្យទារកទាំងអស់ដែលក�ើតនៅក្នុងរដ្ឋទទល
បានការពិ
និត្យរកជំងឺមន
ួ
ុ ពេល
ពួកគេមានអាយុពីរឆ្ំ នា ។នេះអនុញ្ញាតឲ្យទារកទទួលបានការព្យាបាលតាមតម្រូវការ
បានឆាប់ តាមដែលអាចធ្វើបាន។

ទារកគប្បីទទួលបាន
ការពិនិត្យរកជំ ងឺចំនួនពីរដង។

1
គំំរូ ូសំំណាកឈាមបន្តិិ�ចបន្តួួ�ចលើ�ើ កទីីមួួ យ ត្រូ�ូវបាន
ប្រ�មូូលយកភ្លាាមៗក្រោ��យពេ�លកើ�ើត នៅ�ពេ�លកូូន
របស់់អ្ននកកើ�ើតបានមួួយថ្ងៃ�ៃឬពីីរថ្ងៃ�។
ៃ ការពិិ និិត្យយរក
ជំំ ងឺឺនេះ�ះ គឺឺ ចាំបា
ំ ច់់ បំំផុុតសម្រា�ប់់ ការរកមើ�ើល
លក្ខខណៈៈធ្ងងន់់ ធ្ងងរនៃ�អាការរោ�គ។

2
គំរ ូសំណាកល�ើ កទីពី រជាទូទៅត្រូវបានប្រមូលយក
នៅពេលធ្វើការណាត់ជួបពិនិត្យសុខភាពកុមារ
ពេលកូនរបស់អ្នកមានអាយុពីរសប្តាហ៍។
ការពិ និត្យរកជំ ងឺនេះនឹងជួ យរកឲ្យឃ�ើ ញនូ វ
អាការរោគដែលមិនអាចរកឃ�ើ ញភ្លាមៗក្រោយ
កំ ណ�ើតរបស់ ពួកគេ។

ត�ើខ្ញុំអាចដឹ ងពី លទ្ធផលនៃការពិ និត្យរកជំ ងឺកូនរបស់ ខញុំ្
បានដោយរប�ៀបណា?
សាកសួួរទៅ�កាន់់អ្ននកផ្តតល់់សេ�វាថែ�ទាំំសុខ
ុ ភាពរបស់់កូូនអ្ននក
សម្រា�ប់់ លទ្ធធផលពិិនិិត្យយរកជំំងឺឺចំំពោះ�ះទារកទើ�ើបនឹឹងកើ�ើត។
មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ គ្លីី�និិក មន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍ ឬពេ�ទ្យយឆ្មមបដែ�លផ្តតល់់
តេ�ស្តតពិិនិិត្យយរកជំំងឺឺសម្រា�ប់់ កូូនរបស់់អ្ននក គប្បីី�ទទួួលបាន
ការជូូនដំំណឹឹងអំំពីីលទ្ធធផលនេះ�ះក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លមួួយសប្តាាហ៍៍។
Newborn Screening Program នឹឹងទាក់់ទងទៅ�កាន់់
អ្ននកផ្តតល់់សេ�វាថែ�ទាំំសុខ
ុ ភាពកូូនរបស់់អ្ននកឲ្យយបានឆាប់់ បំំផុុត
ប្រ�សិិនបើ�ើមានការព្រួ�ួយបារម្ភភចាំបា
ួ ចំំនួួន។
ំ ច់់មួយ

ត�ើលទ្ធផលនៃការពិនត
ិ ្យរកជំងឺចំពោះទារកទ�ើ បនឹ ងក�ើ តនឹ ងប្រាប់ ខញុំ្ឲ្យដឹងអំពីអវី្ ខ្លះ?
ឺ ពំ ោះទារកទ�ើបនឹងក�ើត ភាគច្រើនគឺធម្មតា។លទ្ធផល 
លទ្ធផលនៃការពិនត
ិ ្យរកជំងច
វិជ្ជមាន ខុ សប្រក្រតី ឬ យកជាការមិនបាន គ្រាន់តែមានន័យថាកូនរបស់អ្នកអា
 ច
នឹងមានអាការជំងឺណាមួយក្នុងចំណោមអាការជំងឺទាំងនោះ។ការធ្វើតេស្តបន្ថែមខ្លះទ�ៀត
នឹងត្រូវការជាចាំបាច់ដ�ើម្បីធ្វើការកំណត់ចុងក្រោយ។Newborn Screening
Program នឹងធ្វើការងារជាមួយអ្នក អ្នកផល
្ត ់សេវាថែទាំសុខភាពរបស់កូនអ្នក និង
វេជ្ជបណ្ឌិតដែលមានជំនាញនៅក្នុងការព្យាបាលអាការជំងឺទាំងនេះដ�ើម្បីធានាថា
កូនរបស់អ្នកទទួលបានការថែទាំយ៉ា ងលប
្អ ំ ផុត។
ការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតថតឆ្លុះះ��ទារកទើ�ើបនឹឹងកើ�ើត គឺឺត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវពិិតប្រា�កដ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា នការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតណាមួួយ
ដែ�លត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវឥតខ្ចោះ�ះ�នោះ�ះទេ�។ ប្រ�សិិនបើ�ើកូូនរបស់់អ្ននកហាក់់ដូូចជាមិិនមានសុុខភាពល្អអ
ទេ� ឬអ្ននកមានចម្ងងល់់អំំពីីលទ្ធធផលថតឆ្លុះះ��កូូនទើ�ើបនឹឹងកើ�ើតរបស់់អ្ននក សូូមទាក់់ទងទៅ�កាន់់
អ្ននកផ្តតល់់សេ�វាថែ�ទាំំសុខ
ុ ភាពរបស់់កូូនអ្ននក។
ត�ើជំងឺទាំងនេះត្រូវទទួលការព្យាបាលយ៉ាងដូចម្តេច?
ជំងឺនីមួយៗគឺមានភាពខុសប្លែកពីគ្នា។ ជំងឺមួយចំនួនត្រូវព្យាបាលដោយប្រើប្រាស់របប
អាហារពិសេសហ�ើយជំងឺខ្លះទ�ៀតត្រូវព្យាបាលដោយឱសថ ឬសេវាវេជ្ជសាស្ត្រដូចជា
ិ រស់នៅ
ការព្យាបាលដោយចលនា ឬការវះកាត់។ការព្យាបាលទាន់ពេលវេលានៅក្នុងជីវត
នឹងអនុញ្ញាតឲ
 ្យកូនរបស់អ្នកទទួលបានឱកាសដ៏លប
្អ ំ ផុតសម្រាប់ ការលត
ូ លាស់ធំធាត់
ប្រកបដោយសខ
ុ ភាពល។
្អ 

ត�ើការពិនត
ិ ្យរកជំងឺនេះចំណាយអស់ ប្រាក់ ប៉ុន្មាន?
មានការបង់ថ្លៃតែមង
្ត គត់ដែលរ៉ាប់រងល�ើការពិនត
ិ ្យរកជំងឺធ្ើឡវ �ើងនៅរដ្ឋ Washington។
ជាពិសេស ថ្លៃចំណាយនេះបូករ ួមទាំងថ្លៃសម្រាលកូននិងថ្លៃកំណ�ើ តផ្សេងៗនៅ
មន្ទីរពេទ្យ។ប៉ ុន្តែ គ្រឹះស្ថា នវេជ្ជសាស្រ្តមួយចំនួនអាចនឹងគិតថ្លៃសេវាបន្ថែមសម្រាប់ ការ
ប្រមូលយកគំរស
 នរ៉ាប់រងដោយ
ូ ំណាកឈាមនេះ។ថ្លៃសេវាទាំងនេះជារ�ឿយៗត្រូវបា
ធានារ៉ាប់រង។
ចូលទៅកាន់គេហទព
ំ ័ររបស់ Newborn Screening Program សម្រាប់ ថ្លៃចំណាយ
បច្ចុប្បន្ន និងព័ត៌មានបន្ថែម៖ doh.wa.gov/NBS/ScreeningCost
ត�ើមានអវី្ ក�ើ តឡ�ើងចំពោះគំរ ូសំ ណាកឈាមនេះ?
ឺ ពំ ោះទារកទ�ើបនឹងក�ើតត្រូវបានគេរក្សាទុកនៅ
ប�ើតាមច្បាប់ រដ្ឋ ប័ ណពិ
្ណ នត
ិ ្យរកជំងច
ក្នុងកន្លែងរក្សាទុកដែលមានសវុ ត្ថិភាពកង
្នុ រយៈពេល21 ឆ្ំ នា ហ�ើយបន្ទា ប់ មកនឹងត្រូវ
បំ ផ្លាញចោល។មន្ទីរពិសោធន៍អាចប្រើប្រាស់គំរស
ូ ំណាកឈាមនេះដ�ើម្បីធ្វើឲ្យ
ឺ ពំ ោះទារកទ�ើបនឹងក�ើត។គ្មា នព័ត៌មានដែល
ប្រស�ើរឡ�ង
ើ នូវការធ្វើតេស្តពន
ិ ត
ិ ្យរកជំងច
អាចបញ្ជា ក់អត្តសញ្ញាណណាមួយនឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ដោយគ្មា នការ
យល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីឪពុកម្តា យ ឬអាណាព្យាបាលឡ�ើយ។អ្នកអាច
ស្នើសុំឲ្យគេបំ ផ្លាញចោលនូវគំរ ូសំណាករបស់កូនអ្នកនៅពេលណាក៏បានបន្ទា ប់ ពី
ឺ ពំ ោះទារកទ�ើបនឹងក�ើតនេះត្រូវបានបញ្ចប់។
ការពិនត
ិ ្យរកជំងច
ចូលទៅកាន់គេហទព
ំ ័ររបស់ Newborn Screening Program សម្រាប់ ព័ត៌មាន
បន្ថែមអំពីគោលការណ៍ស្តីពីសិទ្ធិឯកជនភាព៖ doh.wa.gov/NBS/PrivacyPolicies
ត�ើខញុំ្អាចបដិ សេធមិនឲ្យគេអនុ វត្ត
ការពិ និត្យរកជំ ងឺចំពោះទារកទ�ើ បនឹងក�ើ តនេះ
ទៅល�ើ កូនរបស់ ខញុំ្បានដែរឬទេ?

✘

ដោយសារតែសារៈសំខាន់នៃការបង្កា រផលប៉ ះពាល់ធន
្ង ់ធរ្ង 
នៃអាការជំងឺទាំងនេះឪពុកម្តា យអាចធ្វើការបដិសេធ
ការពិនិត្យរកជំងឺចំពោះទារកទ�ើបនឹងក�ើតសម្រាប់ កូនរបស់ពួកគេ
បានតែក្នុងករណីដែលការពិនិត្យរកជំងឺនេះមានលក្ខណៈផទុយ
្
ទៅនឹងជំន�ឿសាសនាឬការប្រតិបត្តិនានាតែប៉ុណ្ណោះ។ដ�ើម្បី
បដិសេធការពិនិត្យរកជំងឺចំពោះទារកទ�ើបនឹងក�ើតដោយសារ
ហេតុផលនេះ ឪពុកម្តា យ ឬអាណាព្យាបាលត្រូវចុ
 ះហត្ថលេខាត្រង់
ផ្នែកបដិសេធនៅល�ើខង
្ន ប័ ណពិ
្ណ និត្យរកជំងឺនិងបញន
្ជូ វាទៅកាន់
Newborn Screening Program នៅ Washington State
Public Health Laboratories។

ត�ើជំងឺអវី្ ខ្លះដែលការធ្វើ តេស្តពិនិត្យរកជំ ងឺចំពោះ
ទារកទ�ើបក�ើតនេះអាចកំណត់បាន?  
ការថតឆ្លុះទារកទ�ើបនឹងក�ើតជួយកំណត់ពីអាការជំងឺដូចខាងក្រោម៖
អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈdoh.wa.gov/NBS/disorders

Amino Acid Disorders (ជំ ងឺវិបត្តិ អាស៊ី តអាមីណូ)
1 ក្នុង 10,000 កំ ណ�ើត

ជំងឺទាំងនេះប៉ ះពាល់ដល់សមត្ថភាពរាងកាយរបស់ទារកនៅក្នុងកា
 រប្រើប្រាស់ផ្នែក

ខ្លះនៃអាហារដែលមានឈ្មោះថាអាស៊ីតអាមីណូសម្រាប់ ការធំធាត់ និងថា
 មពល។
ប្រការនេះបណ្តា លឲ្យសារធាតុនានាប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងរាងកាយនិងប
 ៉ ះពាល់ធន
្ង ់ធរ្ង 
ដល់សខ
ុ ភាពការធំធាត់ និងការសិក្សារ�ៀនសូត្រ ហ�ើយជួនកាល អាចបណ្តា លឲ្យ
ិ ទ�ៀតផង។
ស្លា ប់ បាត់បង់ជីវត
•
•
•
•
•
•

 ំងឺ Argininosuccinic acidemia (ASA)
ជ
ជំងឺCitrullinemia (CIT)
ជំងឺ Homocystinuria (HCY)
ជំងឺ Maple syrup urine disease (MSUD)
ជំងឺPhenylketonuria (PKU)
ជំងឺ Tyrosinemia type I (TYR-I)

ជំ ងឺ Fatty Acid Oxidation Disorders
1 ក្នុង 11,000 កំ ណ�ើត

ទារកដែលមានfatty acid oxidation disorders មិនអាចប្រើខ្លា ញ់
ក្នុងរាងកាយសម្រាប់ ធ្ើ ជា
វ ថាមពលឡ�ើយ។ នេះអាចបណ្តា លឲ្យមានការបំ ផ្លាញ
ធ្ងន់ធរ្ង ដល់បេះដូង ថ្លើម និងសរីរៈផ្សេងទ�ៀត។ ប្រសិនប�ើមិនបានព្យាបាលទេ
នេះនឹងបណ្តា លឲ្យមានបញ្ហា សុខភាពធន
្ង ់ធរ្ង និងជួនកាលអាចនឹងស្លា ប់ បាត់
ិ ទ�ៀតផង។
បង់ជីវត
• ជ
 ំងឺ 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

ជំ ងឺ Organic Acid Disorders
1 ក្នុង 29,000 កំណ�ើត

ទារកដែលមានorganic acid disorders មិ នអាចរលា
ំ យផ្នែកខ្លះនៃប្រូតេអ៊ីន
ដែលមានកង
្នុ ចំណីអាហារបានឡ�ើយ។សារធាតុគ្រោះថ្នាក់នានាអាចប្រមូល
ផ្តុំក្នុងរាងកាយនិងមានផលប៉ ះពាល់ធន
្ង ់ធរ្ង ដល់សខ
ុ ភាព ការធំធាត់ និង
ិ ទ�ៀតផង។
ការសិក្សារ�ៀនសូត្រហ�ើយអាចបណ្តា លឲ្យស្លា ប់ បាត់បង់ជីវត
•
•
•
•
•
•
•

 ំងឺ 3-hydroxy-3-methylglutaric aciduria (HMG)
ជ
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)
 ំងឺ Propionic Acidemia (PROP)
ជ

ជំ ងឺ Lysosomal Storage Disorders
1 ក្នុង 32,000 កំណ�ើត

ទារកដែលមានជំងឺlysosomal storage disorders មិ នអាចដុតរំលាយ
ជាតិសរ្ក និងខ្លា ញ់ចេញពីឈាមបានឡ�ើយ។នេះអាច
 បណ្តា លឲ្យមានការ
ប្រមូលផ្តុំសារធាតុពុលកង
្នុ រាងកាយដែលអាចបង្កឲ្យមានបញ្ហាកង
្នុ ខួរក្បាល
ឆ្អឹងសាច់ដំុ និងបេះដូងរបស់ទារក។
• ជ
 ំងឺ Mucopolysaccharidosis type I (MPS-I)
• ជំងឺ Glycogen storage disease type II (Pompe)

វិិបត្តិិ�ក្រ�ពេ�ញអង់់ដូូគ្រី�ីន
ជំ ងឺ Congenital
hypothyroidism (CH)

ជំ ងឺ Congenital adrenal
hyperplasia (CAH)

1 ក្នុង 950 ក
 ំ ណ�ើត

1 ក្នុង 14,000 កំ ណ�ើត

ទារកដែលមានជំងឺ congenital
hypothyroidism មិ នអាច
ផលិតអ័រម៉ន
ូ ទីរអ៊៉ូ ីត
សម្រាប់ ការលូតលាស់ធំធាត់
ប្រកបដោយសខ
ុ ភាពលនោ
្អ ះទេ។
ប�ើមិនបានព្យាបាលទេវានឹងបង្ក
នូវពិការភាពផ្នែកសតិបញ្ញា និង
បញ្ហាលត
ូ លាស់នានា។

ទារកដែលមានជំងឺCongenital
adrenal hyperplasia មិ ន
អាចផលិតអ័រម៉ ូនគ្រប់ គ្រាន់
ដែលត្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ 
មុខងាររាងកាយឲ្យមានសខ
ុ ភាព
ល្អនោះទេ។ទារកទាំងនេះមាន
ជំងឺកង
្នុ ដំណាក់កាលបាត់បង់
ជាតិទក
 ន្លប់បាត់បង់ស្មា រតី
ឹ និងស
ិ ។
ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវត
ទារិកាអាចមានប្រដាប់ ភេទខុស
ប្រក្រតី។

ជំ ងឺផ្សេងៗ
ជំំ ងឺឺ Sickle cell and Hemoglobinopathies (HGB)

1 ក្នុុ�ង 4,700 កំំ ណើ�ើត

ទារកដែ�លមានជំំងឺឺ sickle cell ឬ ជំំងឺឺ hemoglobinopathies ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
មានកោ�សិិកាឈាមក្រ�ហមមិិនប្រ�ក្រ�តីី។ កោ�សិិកាឈាម មិិនអាចផ្ទុុ�កអុុ កស៊ីី�សែ�ន
គ្រ�ប់់ គ្រា�ន់់ពេ�ញក្នុុ�ងរាងកាយឡើ�ើយ។ ជំំងឺឺទាំង
ំ នេះ�ះ អាចនាំំមកនូូវការឆ្លលងជំំងឺឺជាញឹឹក
ញាប់់ ការឈឺឺចាប់់ ធ្ងងន់់ធ្ងងរ ភាពស្លេ�េកស្លាំំ�ង និិងជំំងឺឺបន្ទាាប់់ បន្សំំ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត។

ជំំ ងឺឺ Cystic fibrosis (CF)

1 ក្នុុ�ង 5,500 កំំ ណើ�ើត

កុុមារដែ�លមានជំំងឺឺ cystic
fibrosis មានការលូូតលាស់់
មុុខងារសួួតខ្សោ�ោយ និិងប្រ�ឈម
ទៅ�នឹឹងកង្វះះ�អាហារូ ូបត្ថថម្ភភ។
នេះ�ះនឹឹងនាំំទៅ�រកបញ្ហាាសុុខភាព
ធ្ងងន់់ធ្ងងរ និិងមានអាយុុកាលរស់់នៅ�
ខ្លីី�។

ជំំ ងឺឺ Biotinidase
deficiency (BIO)

1 ក្នុុ�ង 86,000 កំំ ណើ�ើត

ទារកដែ�លមានជំំងឺឺ biotinidase
deficiency មិិនអាចប្រើ��ើប្រា�ស់់
វីីតាមីីនដ៏៏សំំខាន់់មួយ
ួ មានឈ្មោះ�ះ�ថា
ប្យូូ�ទីីន បានឡើ�យ
ើ ។ ប្រ�សិិនបើ�ើមិិន
បានព្យាាបាលនោះ�ះទេ� នេះ�ះអាចនឹឹង
បង្កកទៅ�ជាកន្ទួួ�លរមាស់់ បាត់់បង់់
ការស្តាាប់់ ឮ ប្រ�កាច់់ និិងមានភាព
យឺឺតយ៉ាា វក្នុុ�ងការលូូតលាស់់។

ជំ ងឺ Galactosemia (GALT)

1 ក្នុង 11,000 កំ ណ�ើត

ទារកដែលមានជំងឺ
galactosemia មិនអាច
ដុតរំលាយជាតិកាឡាក់តូសជាតិ
ស្ករដែលមានកង
្នុ ទឹកដោះបាន
ឡ�ើយ។នៅពេលទារកបៅដោះ
រ ួមទាំងទឹកដោះម្តា យផង ជាតិ
កាឡាក់តូសនឹងប្រមូលផក្នុ
្តុំ ង
រាងកាយនិងអាចបណ្តា លឲ្យមាន
ជំងឺងងឹតភ្នែក ខូចខួរក្បាល ឬអាច
ិ ។
ស្លា ប់ បាត់បង់ជ ីវត

ជំំ ងឺឺសាច់់ ដុំំ� ឆ្អឹឹ�ងខ្ននងលែ�ង
លូូតលាស់់ (SMA)

1 ក្នុុ�ង 15,000 កំំ ណើ�ើត

ទារកដែ�លមានជំំងឺឺ SMA
បាត់់បង់់កោ�សិិកាប្រ�សាទចលករ
នៅ�ក្នុុ�ងខួួរឆ្អឹឹ�ងខ្ននងរបស់់ពួួកគេ�។
នៅ�ពេ�លកោ�សិិកាទាំំងនេះ�ះមិិន
អាចបញ្ជូូ�នសារទៅ�ដល់់សាច់់ដុំំ�
បាន ពួួកវាលែ�ងមានដំំណើ�ើ រការ
ទៀ�ៀតហើ�ើយ។ ជំំងឺឺ SMA អាច
ជាជំំងឺឺស្រា�ល ឬធ្ងងន់់។ បើ�ើគ្មាា ន
ការព្យាាបាលទេ� ជំំងឺឺ SMA
អាចបណ្តាា លឲ្យយដំំណាក់់កាល
លូូតលាស់់ចលករមានការបាត់់បង់់
ពិិបាកដកដង្ហើ�ើ�ម ឬទទួួលទាន ឬ
ិ ថែ�មទៀ�ៀតផង។
ស្លាាប់់ បាត់់បង់់ជីីវិត

ជំ ងឺ Severe combined
immunodeficiency
(SCID)

1 ក្នុង 88,000 កំណ�ើត

ទារកដែលមានជំងឺ
severe combined
immunodeficiency ក�ើតមក
គ្មានប្រព័នភា
្ធ ពស៊ាំដែលបំពេញ
មុខងារឡ�ើយ។ពួកគេមិ នអាច
ប្រយុទប្រឆា
្ធ ំ ងនឹងមេរោគដែល
បង្កទៅជាជំងឺ ហ�ើយសម
ូ ្បីតែ
ជំងឺឆង
 ំ ផុតក៏អាចមាន
្ល ធម្មតាប
ិ ដែរ។
គ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវត

ជំ ងឺ X-linked
adrenoleukodystrophy
(X-ALD)

1 ក្នុង17,000 កំ ណ�ើត

ទារកដែលមានជំងឺX-ALD
មិនអាចដុតរលា
ំ យប្រភេទខ្លា ញ់
មួយចំនួនក្នុងរា
 ងកាយបាន
ឡ�ើយ។ប្រភេទខ្លា ញ់ទាំងនេះ
ប្រមូលផ្តុំ និងបង្កការបំផ្លាញប្រព័ន្ធ
ប្រសាទដែលបណ្តា លឲ្យមាន
បញ្ហាកង
្នុ ការរ�ៀនសូត្រ ខ្សោយ
សាច់ដំុ សន្លប់បាត់បង់ស្មា រតី
ហ�ើយថែមទាំងស្លា ប់ បាត់បង់
ិ ទ�ៀតផង។ជំងឺ X-ALD
ជីវត
ប៉ ះពាល់ជាចម្បងចំពោះក្មេង
ប្ រុសចំណែកក្មេងស្រីអាចមាន
រោគសញ្ញានៅពេលពេញវ ័យ និង
អាចចម្លងជ
 ំងឺ X-ALD នេះទៅ
កូនរបស់ពួកគេបាន។

ការពិិនិិត្យយរកជំំ ងឺឺចំំពោះ�ះទារកទើ�ើបនឹឹង
ិ ខ្ញុំំ��។
កើ�ើតបានជួួយស
 ង្រ្គោះ��ះ�ជីីវិត
នៅ�ពេ�លខ្ញុំំ��កើ�ើកមក បច្ចេ�េកវិិទ្យាានេះ�ះបានរកឃើ�ើញ congenital
metabolic disorder (ជំំងឺឺមេ�តាបូូលីីកពីីកំំណើ�ើ ត) ដែ�លមាន
ឈ្មោះ�ះ�ថា hypothyroidism។ ខ្ញុំំ��ប្រ�ហែ�លជានឹឹងចាប់់ កំំណើ�ើ តក្នុុ�ង
ពិិភពលោ�កនេះ�ះដោ�យគ្មាា នការបង្ហាាញពីីមុន
ុ នូូវភាពខុុសប្រ�ក្រ�តីី
នេះ�ះ ដែ�លអាចនឹឹងមានគ្រោះ��ះថ្នាាក់់ធ្ងងន់់ធ្ងងរដល់់ការលូូតលាស់់
ធំំ ធាត់់របស់់ខ្ញុំ��ំ ប្រ�សិិនបើ�ើខ្ញុំំ��មិិនបានធ្វើ�ើ�រោ�គវិិនិិច្ឆ័័�យ និិងព្យាាបាល
នៅ�ក្នុុ�ងរយៈៈពេ�លនៃ�ការចាប់់ កំំណើ�ើ តនោះ�ះទេ�។ បើ�ើគ្មាា ការពិិនិិត្យយរក
ជំំងឺឺចំំពោះ�ះ ទារកទើ�ើបនឹឹងកើ�ើតទេ�នោះ�ះ ខ្ញុំំ��ប្រ�ហែ�លជាមិិនអាចធំំ លូត
ូ
កម្ពពស់់ដូូចពេ�លសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះឡើ�ើយ ខ្ញុំំ��ប្រ�ហែ�លមិិនអាចចូូលរៀ�ៀន
នៅ�មហាវិិទ្យាាល័័យ និិងមិិនអាចមានលក្ខខណៈៈសម្បបត្តិិ�ពេ�ញលេ�ញ
ជាអត្តតពលិិកម្នាាក់់ឡើ�ើយ។ ខ្ញុំំ��សូម
ូ ជំំរុ ុញឲ្យយគ្រួ�ួសារទាំំងអស់់ទទួល
ួ
បានអត្ថថប្រ�យោ�ជន៍៍ពីីការធ្វើ�ើ�តេ�ស្តតងាយៗ ទាន់់ពេ�លវេ�លា និិង
ិ នេះ�ះ ហើ�ើយសូូមអរគុុណដល់់បុុគ្គគលិិកនៅ�
ជួួយសង្គ្រោះ��ះ�អាយុុជីីវិត
មន្ទីី�រពេ�ទ្យយ និិង Public Health Laboratories ដែ�លបានចុះះ�
ប្រ�តិិបត្តិិ�ការលើ�ើការពិិនិិត្យយរកជំំងឺឺចំំពោះ�ះទារកទើ�ើបនឹឹងកើ�ើតនេះ�ះ។
ខ្ញុំំ��សូម
ូ ថ្លែ�ែអំំណរគុុណជានិិច្ចចនិិរន្តតចំំពោះ�ះការងារដែ�លបុុគ្គគលិិក
ទាំំងនេះ�ះបានអនុុវត្តត។

—Aidan ត្រូ�ូវបានរកឃើ�ើញថាមានជំំងឺឺ congenital hypothyroidism តាមរយៈៈ
ការពិិនិិត្យយរកជំំងឺឺចំំពោះ�ះទារកទើ�ើបនឹឹងកើ�ើតរដ្ឋឋ Washington នៅ�ឆ្នាំំ�1998។

តារាងត្ត
រួ ពិ និត្យការពិ និត្យរកជំ ងឺចំពោះ
ទារកទ�ើបនឹ ងក�
 ើ ត
ត្រូវប្រាកដថាគំរស
ូ ំ ណាកឈាមពិនិត្យរកជំ ងឺចំពោះទារកទ�ើបនឹ ង
ក�ើត ត្វរូ បានប្រមូលក្រោយពេលក�ើត។
ពិនិត្យម�ើលថាត�ើមន្ទីរពេទ្យ ឬពេទ
 ្យឆប
្ម មានលេខទូរសព្ទនិ ង
អាសយដ្ឋានត្រឹមត្រូវដ�ើម្បីទំនាក់ទំនងទៅអ្នកដែរឬទេ។
ជ្រើ សរ�ើសអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពសម្រាប់ ការថែទាំ
កូនរបស់ អ្នក និ ងផ្តល់ព័ត៌មានរបស់ ពួកគេទៅកាន់ មន្ទីរពេទ្យឬ
ពេទ្យឆប
្ម របស់ អ្នក។
នាំយកកូនរបស់ អ្នកចូលមកពិនិត្យនៅពេលពួកគេមានអាយុ
ពីមួយសបា្ត ហ៍ដល់ ពីរសប្តាហ៍សម្រាប់ ការណាត់ជួបពិនិត្យ
សុខភាពកុមារ ដ�ើម្បីធ្វើការពិនិត្យរកជំ ងឺចំពោះទារកទ�ើបនឹ ងក�ើត
ល�ើ កទីពីររបស់ ពួកគេ។
សាកសួរអ្នកផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពកូនរបស់ អ្នកអំពីលទ្ធផលនៃ
ការពិនិត្យរកជំ ងឺចំពោះទារកទ�ើបនឹ ងក�
 ើតនេះ។
ធ្វើតាមការណែនាំសម្រាប់ ការធ្វើតេស្ត ការណាត់ជួប និ ងការថែទាំ
ជាបន្តបន្ទា ប់ ទ�ៀត។
ការពិ និត្យរកជំ ងឺផ្សេងទ�ៀតអាចស្វែងរកបានសម្រាប់ កូនរបស់ អ្នក
មានបញ្ហាាសុុខភាពផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លអ្ននកអាចឲ្យយគេ�ធ្វើ�ើ�ការពិិនិិត្យយរកជំំងឺឺកូូនរបស់់អ្ននកដើ�ើម្បីី�
រកមើ�ើលជំំងឺឺដូូចជាជំំងឺឺបេះ�ះដូូងពីីកំំណើ�ើ ត និិងការបាត់់បង់់ការស្តាាប់់ ឮ។ សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌
មានបន្ថែ�ែមស្តីី�ពីីការពិិនិិត្យយរកជំំងឺឺបេះ�ះដូូងពីីកំំណើ�ើ ត សូូមទាក់់ទងទៅ�កាន់់អ្ននកផ្តតល់់សេ�វា
វេ�ជ្ជជសាស្ត្រ�ររបស់់អ្ននក សម្រា�ប់់ ព័័ត៌៌មានស្តីី�ពីីការថតឆ្លុះះ��ពិិនិិត្យយការស្តាាប់់ ឮ សូូមចូូលទៅ�កាន់់
doh.wa.gov/earlyhearingloss។

កំ ណត់ សម្គាល់ និ ងសំ ណួរនានាដែលត្រូវសាកសួរ

Newborn Screening Program
P.O. Box 55729
1610 NE 150th Street
Shoreline, WA 98155-0729
ទូូរសព្ទទ៖
ខ្សែ�ែទូូរសព្ទទឥតគិិ តថ្លៃ�ៃ៖
ទូូរសារ៖
អ៊ីី�ម៉ែ�ែល៖
គេ�ហទំំ ព័័រ៖

(206)418-5410
(866)660-9050
(206)363-1610
NBS.Prog@doh.wa.gov
www.doh.wa.gov/NBS

គេ�ហទំំព័័ររបស់់ យើ�ើ ងមានជាភាសាទាំំងនេះ�ះ៖ አማርኛ – Amharic – អាមហារិិក |
 – العربيةArabic – អារ៉ាប់ | 中文 – Chinese – ចិ ន | 日本語 – Japanese – ជប៉ុន |
អក្សសរខ្មែ�រែ – Cambodian (Khmer) | 한국어 – Korean – កូូរ៉េ�េ |
ਪੰੰਜਾਾਬੀੀ – Punjabi – ភុុនចាប | Русский – Russian – រុ ុស្ស៊ីី�� |
Af-soomaali – Somali – ស៊ូូ�ម៉ាា លីី | Español – Spanish – អេ�ស្បាាញ |
Tagalog – Tagalog – តាហ្គាាឡុុក | Українська – Ukrainian – អ៊ុុ�យក្រែ��ន |
Tiếng Việt – Vietnamese – វៀ�ៀតណាម
ដើ�ើ ម្បីី�ស្នើ�ើ�សុំំ� ឯកសារនេះ�ះជាទម្រ�ង់់ ផ្សេ�េងទៀ�ៀត សូូមហៅ�ទូូរសព្ទទមកលេ�ខ 800-525-0127។
អតិិថិិជនដែ�លពិិការត្រ�ចៀ�ៀក ឬស្តាាប់់ មិិនសូូវឮ សូូមទូូរសព្ទទទៅ�លេ�ខ 711 (Washington
Relay) ឬផ្ញើ��អ៊ីី�ម៉ែ�ែលទៅ
� Civil.rights@doh.wa.gov.
ើ

ការងារនេះ�ះទទួួលបានការគាំ
 ទ្រំ �ពីី Association of Public Health Laboratories (សមាគមមន្ទីី�រពិិសោ�ធន៍៍សុខ
ុ ភាព
សា
 ធារណៈៈ) តាមរយៈៈ Health Resources and Services Administration (HRSA, រដ្ឋឋបាលសេ�វាកម្មម និិងធនធាន
សុុខាភិិបាល) នៃ� U.S. Department of Health and Human Services (HHS, ក្រ�សួួងសេ�វាសុុខាភិិបាល និិងសេ�វា
មនុុស្សសជាតិិស
 ហរដ្ឋឋអាមេ�រិិក) ក្រោ��មហិិរញ្ញញប្បបទានលេ�ខ# UG9MC30369 New Disorders Implementation
Project (គម្រោ��ងអនុុវត្តតលើ�ើជំំងឺឺថ្មីី�) ដែ�លមានទឹឹកប្រា�ក់់ចំំនួួន $4,000,000។ ព័័ត៌៌មាន ឬខ្លឹឹ�មសារ និិងសេ�ចក្តីី�សន្និិ�ដ្ឋាា ននេះ�ះ
 គឺឺជា
 កម្មមសិិទ្ធិិ�របស់់អ្ននកនិិពន្ធធ និិងមិិ នត្រូ�ូវចា
 ត់់ទុក
ុ ថាជាគោ�លជំំហរ ឬគោ�លនយោ�បាយផ្លូូ�វការនោះ�ះទេ� ហើ�ើយក៏៏មិិនមែ�ន
ជា
 ចំ
 ំណារយល់់ព្រ�មដែ�លសន្និិ�ដ្ឋាា នថាជារបស់់ HRSA, HHS ឬរបស់់រដ្ឋាា ភិិបាលសហរដ្ឋឋអាមេ�រិិកឡើ�ើយ។


