
ការធ្វើធេស្តពនិេិយ្រកជងំឬឺភាពមនិប្រប្កេី
ភាពមនិប្រប្កេ ីននអាស្ េីអាមធីេ 

argininosuccinic acidemia (ASA) 
citrullinemia (CIT)  

ហូម សូ្ីស្ទនីូរា (HCY)

ជំងឺទកឹធោមមានជាេសិ្ករ (MSUD)

ភីនីលធេថនូរូា (PKU)

 tyrosinemia type 1 (TYR-I) 
ភាពមនិប្រប្កេ ីននអាស្ េីខ្លាញ ់

កងវះជាេទិឹក ខ្លនីទិន អារធថក (CUD)

long-chain L-3-hydroxy acyl-CoA  
dehydrogenase (LCHAD) deficiency 
medium-chain acyl-CoA  
dehydrogenase (MCAD) deficiency 
trifunctional protein (TFP) deficiency 
very-long chain acyl-CoA  
dehydrogenase (VLCAD) deficiency 

ភាពមនិប្រប្កេ ីននអាស្ េីស្ររីាងគ 
3-hydroxy-3-methylglutaric aciduria (HMG) 
beta-ketothiolase deficiency (BKT) 
glutaric acidemia type 1 (GA-I) 
isovaleric acidemia (IVA) 
methylmalonic acidemias (CblA,B and MUT) 
multiple carboxylase deficiency (MCD) 
propionic acidemia (PROP) 

ភាពមនិប្រប្កេធី្េ្ងៗធទៀេ 

កងវះជាេទិឹក នរអូទីនីធេស្ (BIOT)

អាធប្េេល នហធភើប្លាស្្ា ពីកំធេើេ (CAH)

នហ្ូនថរ៉យឌសី្ ពីកំធេើេ  (CH)

ស្ ីស្ទកី នហវប្រូស្ សី្ (CF)

ហ្គាឡាេូធស្មា (GALT)

ធហម កូលូរូអ ៊ីេផូា្ ី(Hb)

ភាពេវះឈាមប្កហមដេលរមួរញ្ជូលគ្នាយ៉ាង្ងន់្ ងរ (SCID)

ត ើទារកររស្េ់្ញ ំអាចទទលួការពនិេិយ្រកភាពមនិប្រប្កេធី្េ្ងៗធទៀេប្លន
ដេរឬធទ?
ប្លន។ េេៈដេលមនទីរពធិោ្ន៍ធយើងធ្វើការពិនិេយ្រកដេភាពមនិប្រប្កេី
ដេលប្លនរាយធឈាមះខ្លងធលើកធ៏ោយ កម៏ានភាពមិនប្រប្កេដីេលមាន
ធប្គ្នះថ្នាកេ់នទធទៀេ្ងដេរ ដេលអាចរាវរកធ ើញធៅកនញងដណំាកកាល
ទារកធទើរធកើេ េូចជា ជំងឺធរះេូង្ងន់្ងរពីកំធេើេ (CCHD) ជាតដើម។ 
ម្យ៉ាងទៀតត    ការរាវរកធ ើញពធីេើមទនីូវការប្លេ់រងត់ោ វិញ្ញាណ អាចោំ
មានការកកលមអដលរ់ំននិដ្នកពាក្យស្ំេ ីនិងភាោប្លន។ មនទីរធពទ្យរធងកើេ
ទារកទាំងអស្ ់្តលក់ារពិនិេ្យរកជំងឺឬភាពមិនប្រប្កេ ីស្ប្មារទ់ារកធទើរ
ធកើេ។ ស្ប្មារ់ពេ័៌មានរដនែម ស្មូពភិាក្ាជាមួយអនក្តលធ់ស្វាដថទាំ
ស្ េភាពទារកររស្អ់នក។

ការអន វេតនភ៍ាពឯកជន
Department of Health (ក្កសួងទៀតស្ ខ្លភិប្លល) ប្េូវប្លនេប្មូវធោយ
ច្ារ ់ឲ្យការពារភាពឯកជនររស្់ទារកធទើរធកើេ និងប្ក មប្រោួរររស្់
ពួកធរ ធហើយធាោថ្ន រាលស់្ំណាកវិភារ/ទប្មងដ់រររទព័េម៌ាន
ទាំងអស្ ់ដេលប្លនោក់ជនូស្ប្មារក់ារពិនិេ្យរកជងំឬឺភាពមិនប្រប្កេី
ប្េូវប្លនការពារពីការចូលយកឬធប្រើប្ប្លស្ម់ិនប្េមឹប្េវូ។ ធស្ចកតសី្ធងេរ
េលីៗននល័កេេ័េឌេប្មូវររស្់ច្ារ ់មានកែងទៀតដូែខ្លងធប្កាមធនះ។
ល័កេេេ័ឌេប្មូវជាកល់ាកប់្េូវប្លនបរយិាយធៅដ្នក 246-650-050 

WAC។

ស្ំធៅចមលងមាន្ដលជ់ូនតាមការតសនើស្  ំឬ ធៅធលើធរហទំព័រ
www.doh.wa.gov/nbs របស់តយើងទៀតខ្ញ។ំ  ក្មងទៀតស់្ណំាកវិភាររាវរក
ជំងឺទារកធទើរធកើេ ប្េូវប្លនរក្ាទ កធៅកនញងកដនលងកដលមានស្ វេែភិាព
ធៅឯ State Public Health Laboratories (មនទីរពិធោ្នស៍្ េភាព
ោធារេៈប្រចំរេឋ) រយៈធពល 21 ឆ្ា ំអន ធលាមតាមជំពកូ
70.41.190 RCW។ រោារម់ក ស្ណំាកវិភារប្េូវប្លនរំផាាញធចល។ 
Department of Health នឹងរផំាាញស្ណំាកវិភារធៅម នរយៈធពល 
21 ឆ្ា ំបន្ទាបព់ីទទលួប្លនស្ំធេើរជាលាយលកេអក្េរពីឳព កមាាយ ឬ 
អាណាព្ាប្លល នងិរោារព់កីារវិភារពិធោ្ន៍ចបំ្លចទ់ាំងអស្ ់ប្េូវ
ប្លនធ្វើត ើងទៀតរួចរាលធ់ហើយ។ 

ការ  ួលបានឬធប្រើប្ប្លស្ស់្ំណាកវភិាររាវរកជំងឺររស្ទ់ារកធទើរធកើេ 
ប្េូវប្លនកំណ ដ់េចំធពាះរ រគលិក Department of Health នងិរ រគល
ដេលទទលួប្លនការយល់ប្ពមដេរ  ធណាណះ តោយក្ពមតក្ព ងទៀតតាមលក័េ
េ័េឌេប្មូវសតីពកីាររក្ាការសមាា េ់៏េងឹរងឹទៀត។ ការប្ពមតក្ព ងទៀតជាលាយ
លកេអក្េរពីឳព កមាាយ រឺទាមទារជាចបំ្លចស់្ប្មារក់ារស្កិ្ាប្ោវប្ជាវ
ណាមយួ ដេលពាកព់័នធនងឹទៀតព័េម៌ានស្គំ្នល់អេតស្ញ្ញាេ។ ការរង្ហាញ
ស្ណំាកវភិារ ឬ ព័េ៌មានធ្្េងធទៀេ ប្េូវក ប្ស្រធៅនឹង State’s 
Uniform Health Information Act (ចា្រស់្ដីពពី័េ៌មានស្ េភាពជា
ឯកស្ណាានររស្់រេឋ) (ជំពកូ 70.02 RCW) និងេសតីពភីាពឯកជន
និងស្នតសិ្ េស្ វេតភិាពនន WAC ជំពូក 246-650 សតីព ីNewborn 
Screening (ការពនិិេ្យរកជងំឬឺភាពមិនប្រប្កេធីលើទារកធទើរធកើេ)។

េិេតរេ័ណធនះ មាន្ដលជ់ូនជាភាោ៖ ដេែរ ចិន កូធរ ៉ឡាវ រ ស្្េញ ីស្មូា៉ាលី, 
ធអស្ា្៉ាញ និង ធវៀេណាម។ 

ស្ប្មារ់ជនមានពកិារភាព េិេតរេ័ណធនះ ក៏មាន្ដលជ់ូនជាទប្មងត់្្េងទៀត
ត   ្ងទៀតដេរ តៅតាមការតសនើស ។ំ ធេើម្បោីកស់្ំធេើស្  ំស្ូមធៅ
ទូរស្ព័ទមកធលេ 1-866-660-9050។

ការធ វ្ើធេស្តពិនិេ្យរក
ជំងឺឬភាពមិនប្រប្កេី
ធលើទារកធទើរធកើេ 
និង ទារកររស់្អនក

Newborn Screening Program 

P.O. Box 55729 
1610 NE 150th Street 

Shoreline, WA 98155-0729 

Phone:     (206) 418-5410 
1-866-660-9050 

Fax: (206) 418 5415 

Email:  NBS.Prog@doh.wa.gov 
Website: www.doh.wa.gov/nbs 
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ធេើអវជីាការពនិេិយ្រកជងំឬឺភាពមនិប្រប្កេធីលើទារកធទើរធកើេ? 

ការពនិិេ្យរកជងំឺឬភាពមនិប្រប្កេធីលើទារកធទើរធកើេ រឺជាវិ្កីនញងការ
កំេេអ់េតស្ញ្ញាេទារក ដេលប្រឈមនឹងវិរេតឬិភាពមិនប្រប្កេ ី
្ងន់្ងរ ដេលអាចព្ាប្លលប្លន រ  ដនតមិនបានតកើ មានពកីំតណើ ។ 
ច្ារ់របស់រេឋេប្មូវឲ្យប្រមូលយកស្ណំាកវិភារពិនិ ្យតាមឈាម  
ពីទារកទាងំទៀតឡាយ ដេលធកើេធៅកនញងរេឋវា៉ាស្ ីងធតាន កនញងរវាង 48ធមា៉ាង
បន្ទាបព់តីពលតកើ ។ ស្ណំាកវិភារធនះ ប្េូវប្លនធប្រើប្ប្លស្់ធេើម្បវីិភារ
រាវរកជំងទៀត ឺដេលររំាមកំដហងធ្ងនធ់្ងរដល់អាយ ជីវេិ។ (ជំពូក 70.83 

RCW និង 246-650 WAC)  

 
ធហេ អវបី្លនជាការពនិេិយ្រកជងំឬឺភាពមនិប្រប្កេ ីមានោរៈស្ខំ្លន?់ 

ការពនិិេ្យរកជងំឺឬភាពមនិប្រប្កេីធនះ កំេេអ់េតស្ញ្ញាេននវិរេតឬិ 
ភាពមនិប្រប្កេដីេល ប្រស្និធរើមិនប្លនរកធ ើញ និងព្ាប្លលប្លន
ធលឿនពីដបំូងទៀតធោះត  អាចនឹងរណាាលឲយ្មានភាពយឺេយ៉ាវក្នកលូ 
លាស ់ជំងឺ្ងន់្ ងរ ឬន្ទំឲ្យបា ់បងទៀត់ជីវ ិធទៀេ្ង។ ទារកធទើរធកើេ អាច
នឹងធមើលធៅមានស្ េភាពលអឥេធខ្លចះ រ  ដនតធៅដេមានភាពមនិប្រប្កេី
្ងន់្ ងរ។ ការរកធ ើញបញ្ញាទាំងទៀតតនេះពីដំបងូទៀត នងិតធ្វើការពា្ប្លលពកូវា 
អាចរង្ការ្លវបិ្លក្ងន់្ ងរជាធប្ចើនប្លន។ ជាស្ណំាងលអ មានការ
ព្ាប្លល ធេើម្បរីង្ការ ឬកាេរ់នែយប្លនយ៉ាងធប្ចើននូវឥទធិពលននភាព
មិនប្រប្កេទីាំងធនះ។ 

ការធ្វើធេស្តពិនេិ្យរកជំងឬឺភាពមនិប្រប្កេធីលើទារកធទើរធកើេ ជាវិ្ ី
ស្ំខ្លនម់ួយ ធេើម្បី្ តលឲ់្យទារករបសអ់នកនូវការដថទាសំ្ េភាពេ៏ប្រធស្ើរ
រំ្ េតាមដេលអាចធ្វើប្លន។ ការវភិារពិធោ្នឈ៍ាមោមញ្ញមួយ 
អាច្តលជ់ូនអនក នងិអនក្តលធ់ស្វាដថទាសំ្ េភាពទារករបសអ់នក នូវ
ព័េ៌មានស្តីអំពសី្ េភាពទារកររស្់អនក ដេលអនកអាចនងឹមនិេងឹ។ 

 

ធេើការពនិេិយ្រកជងំឬឺភាពមនិប្រប្កេ ីប្េវូប្លនធ្វើធ ើងេចូធមតច? 

រាលក់ារវភិារពិធោ្នទ៍ាងំអស្ ់ប្េូវប្លនធ្វើធ ើងធោយធប្រើឈាម
រ  ោមនេេំក ់ដេលប្េូវប្លនយកធចញពីដកងធជើងរបសទ់ារកររស្់
អនក។ តេក្បមលូយកឈាមោក់ធៅធលើប្កោស្់រេឺជរ់ពិធស្ស្ ធហើយ
រញ្ជូនធៅកាន ់Newborn Screening Program (កមែវិ្ពីិនេិ្យ 
រកជំងឬឺភាពមិនប្រប្កេធីលើទារកធទើរធកើេ) ធៅឯ State Public 
Health Laboratories (មនទីរពិធោ្នស៍្ ខភាពោធារេៈរបស់
រេឋ) ធៅកនញងទីប្ក ង Shoreline ធេើម្បធី្វើការវិភារពិធោ្ន៍។ មនទីរធពទយ្ 
ឬ អនក្តល់ធស្វាដថទាំស្ េភាព ដេល្តលស់្ំណាកវភិារ និងទៀត  លូ
បានេំេងឹសតពីលីទធ្លធៅកនញងរយៈធពលពីរឬបីថ្ងង។ 

 

ធេើធពលណាការពនិេិយ្រកជងំឬឺភាពមនិប្រប្កេ ីររួប្េវូប្លនធ្វើធ ើង? 

ជាទូធៅស្ណំាកវភិារេំរូងស្ប្មារក់ារពិនិេ្យរកជងំឺឬភាពមិនប្រប្កេី រួរប្េូវ
ប្លនប្រមលូយក ធៅធពលទារកមានអាយ ចធោាះពី 18 ធៅ 48 ធមា៉ាង។ ក្បការ
តនេះអាែតធ្វើឲ្យទារកេូច ដេលរងការរ ះពាល ់  ូលបានការព្ាប្លលបាន
ឆ្រត់ាមដេលអាចធ្វើធៅប្លន។ ស្ណំាកវិភារទីពរី ដេលប្េូវយកជា្មែតា
រួរប្េូវប្លនប្រមលូយកធៅអាយ ចធោាះពី 7 នថងធៅ 14 នថង រ  ដនតវាតៅក ្តល់
្លលអស្ប្មារទ់ារក្ជំាងតនេះ។ ការវិភារពិធោ្នរ៍ដនែមធទៀេ ក៏រួរប្េូវ
ប្លនធ្វើធ ើង្ងទៀតកដរ ធៅធពលអ្នក្តល់តសវាកងទាំស ខភាពទារករបសអ់្នក
ធស្នើស្  ំ។ 

 

ធហេ អវធីរ្តលអ់ន ោស្នធ៍អាយយកស្ណំាកវភិារពរី? 

ធស្ទើរដេទាំងអស្ន់នវិរេតិឬភាពមិនប្រប្កេី នឹងប្េវូប្លនរាវរកធ ើញធៅធលើ
ស្ណំាកវិភារទីមយួ ស្ូម្បីដេប្េូវប្លនយកធៅនថងធកើេកធ៏ោយ។ ស្ណំាក
វិភារទីពីរ ប្េូវប្លនធរ្ដលជ់ាអន ោស្នធ៍អាយយក ធប្ពាះវរិេតិឬភាពមិន
ប្រប្កេីមយួចំននួ អាចនឹងមិនប្េូវប្លនរាវរកធ ើញ រហូេេល់ទារកមានអាយ 
ធប្ចើនរនតិច។ 

ធពលេលះស្ណំាកធលើស្ពីពីរ អាចនងឹប្េូវប្លនធស្នើស្ ។ំ ប្រការធនះមិនមាន
ន័យថ្ន ទារកអនកមានវរិេតឬិភាពមិនប្រប្កេីមយួកនញងចំធណាមវិរេតិឬភាពមិន
ប្រប្កេីទាងំឡាយធោះធ ើយ។ ធហេ ្ លញកឹញារ់រំ្  េមួយននការធស្នើស្ ំ
ស្ណំាកវិភាររដនែម រឺថ្នលទធ្ លពីម នមក មិនអាចស្ននោិានស្ធប្មច
ប្លន។ 

មានការរេិនថលដេមយួរ  ធណាណះ កនញងទារកេូចៗមាាក ់ស្ប្មារក់ារពនិិេ្យរកជំងឺ
ឬភាពមិនប្រប្កេី។ ស្ណំាកវភិាររដនែមធទៀេ ប្េូវប្លនវិភារពិធោ្នធ៍ោយ
មិនរិេកនប្ម។ យ៉ាងណាមញិ អនក្តល់ធស្វាកមែដថទាសំ្ េភាពររស្់អនក 
អាចនងឹយកកនប្មស្ប្មារ់ការយកស្ណំាកវិភារ។ ការវភិារពិធោ្នធ៍្វើ
ធរារវនិិចឆយ័ ប្រស្និធរើចំប្លច ់នឹងជារព់ាក់ពន័ធនងឹេនមលធប្ៅរដនែមធទៀេ។ 

 

 

ធេើវរិេតឬិភាពមនិប្រប្កេអីវេីលះ ដេលប្េវូប្លនរាវរកធ ើញ? 

ស្ប្មារ់រញ្ជរីាយធឈាមះធពញធលញននអាការជងំ ឺស្ូមធមើលដ្នកេនងនន
េិេតរេ័ណធនះ។ 

 

 

ធេើមានអវធីកើេធ ើង ប្រស្និធរើវរិេតឬិភាពមនិប្រប្កេ ីប្េវូប្លនស្ងេ្យ័? 

ប្រស្និធរើការធ្វើធេស្តពិនិេ្យរកជំងឬឺភាពមិនប្រប្កេធីលើទារកធទើរធកើេ 
ចងអញលរង្កាញរញ្ញាដេលអាចធកើេមាន អនក្តលធ់ស្វាដថទាសំ្ េភាពទារក
ររស្អ់នក នឹងប្េូវប្លនទាកទ់ងភាាមៗ។ ការវភិារពិធោ្ន៍ធេើម្បធី្វើធរារ
វិនិចឆយ័ នឹងប្េវូប្លនដេោជំាអន ោស្ន៍ ធហេ ធនះធទើរការព្ាប្លល អាច
ប្េូវប្លនចរ់ធ្តើមធោយគ្នមនពន្ារធពល ប្រស្ិនធរើទារកររស្អ់នកប្លន
ទទួលរងរ ះពាល់ធោយវិរេត ិឬភាពមិនប្រប្កេមីួយ ននវិរេតឬិភាពមិន
ប្រប្កេីទាងំឡាយធោះ។ 

 
 

ធេើេ្ញអំាចេងឹពលីទធ្ លធោយរធរៀរណា? 

ប្រស្និធរើអនកមានស្េំួរអំពលីទធ្លប្លនពីការធ្វើធេស្តពិនេិ្យរកជំងឬឺ
ភាពមិនប្រប្កេរីរស្់ទារកររស្់អនក ស្ូមទាក់ទងធៅអនក្តល់ធស្វាដថទាំ
ស្ េភាពររស្អ់នក។ ប្រស្និធរើអនក្តល់ធស្វាដថទាសំ្ េភាពររស្់អនក 
មិនមានលទធ្ លធទ គ្នេ់រួរដេទាក់ទងមកកាន ់Newborn Screening 
Program (កមែវិ្ីពនិិេ្យរកជងំឺឬភាពមិនប្រប្កេធីលើទារកធទើរធកើេ) ធេើម្បី
ទទួលប្លនស្ំធៅចមលងមយួច្ារ។់ 

 
 

កនញងោមជាឳព កមាាយ ធេើេ្ញអំាចនងឹរេធិស្្មនិទទលួការពនិេិយ្រកជងំឺ
ឬភាពមនិប្រប្កេធីលើទារកធទើរធកើេ ប្លនដេរឬធទ? 

ច្ារ់្ តលស់្ិទធេិលឳ់ព កមាាយកនញងការរេធិស្្ចំធពាះការពិនេិ្យរកជំងឬឺ
ភាពមិនប្រប្កេ ីស្ប្មារ់ទារកររស្់ពកួធរ ដេកនញងករេកីារវភិារពិធោ្ន៍
ធនះ ប្រឆ្ំងនឹងជំធនឿោស្ោ ឬ ការប្រេរិេតិដ្នកោស្ោររស្ព់ួកធរ
រ  ធណាណះ។ ប្រស្ិនធរើប្រការធនះជាការពិេស្ប្មារ់រូរអនក ស្ូមធអាយប្ប្លកេ
ថ្នប្លនប្ប្លរ់រ រគលិកមនទីរធពទ្យ ឬ អនក្តល់ធស្វាកមែដថទាសំ្ េភាពររស្់
អនក។ 

 

 
ធេើេ្ញអំាចទទលួប្លនពេ័ម៌ានរដនែមធទៀេស្តអីពំកីារពនិេិយ្រកជងំឬឺភាព
មនិប្រប្កេធីលើទារកធទើរធកើេ ពកីដនលងណា? 

ស្ប្មារ់ពេ័៌មានរដនែម ស្ូមនយិយជាមយួអនក្តលធ់ស្វាដថទាសំ្ េភាព
ររស្អ់នក ឬ ទាកទ់ងមកកាន ់Newborn Screening Program (កមែវិ្ី
ពិនិេ្យរកជងំឬឺភាពមិនប្រប្កេធីលើទារកធទើរធកើេ) ធោយធប្រើប្ប្លស្់
ព័េ៌មានដេល្តលជ់ូនធៅដ្នកខ្លងម េននេិេតរ័េណធនះ។ 


