
ການກວດຄດັທາງການແພດ 
ຄວາມຜດິປົກກະຕຂິອງອາຊດິອາມິໂນ 
argininosuccinic acidemia (ASA) 
citrullinemia (CIT) homocystinuria 
(HCY) 
maple syrup urine disease (MSUD) 
phenylketonuria (PKU) tyrosinemia 
ປະເພດ 1 (TYR-I) 

ຄວາມຜດິປົກກະຕຂິອງອາຊດິໄຂມັນ 
ການຂາດການກິນ carnitine (CUD) ການ
ຂາດເອັນໄຊມ໌ L-3-hydroxy acyl-CoA 
dehydrogenase ສາຍຍາວ (LCHAD) ການ
ຂາດເອັນໄຊມ໌ acyl-CoA dehydrogenase ສາຍ
ປານກາງ (MCAD) ການຂາດໂປຣຕີນ 
trifunctional (TFP) ການຂາດເອັນໄຊມ໌ acyl-
CoA dehydrogenase ສາຍຍາວຫາຼຍ  
 (VLCAD) 

ຄວາມຜດິປກົກະຕຂິອງອາຊດິອງົຄະທາດ 
3-hydroxy-3-methylglutaric aciduria (HMG) 
ການຂາດເອັນໄຊມ໌ beta-ketothiolase (BKT) 
glutaric acidemia ປະເພດ 1 (GA-I) 
isovaleric acidemia (IVA) 
methylmalonic acidemias (CblA,B ແລະ MUT) ການ
ຂາດເອັນໄຊມ໌ multiple carboxylase (MCD) propionic 
acidemia (PROP) 

ຄວາມຜດິປກົກະຕອິ ື່ນໆ 
ການຂາດເອັນໄຊມ໌ biotinidase (BIOT) 
congenital adrenal hyperplasia (CAH) 
congenital hypothyroidism (CH) 
cystic fibrosis (CF) galactosemia 
(GALT) hemoglobinopathies (Hb) 
ການຂາດພູມຕ້ານທານລວມຕົວກັນຮຸນແຮງ (SCID) 

ລກູນອ້ຍຂອງຂອ້ຍສາມາດໄດຮ້ບັການກວດຄດັຫາ
ຄວາມຜດິປກົກະຕອິ ື່ນບ?ໍ 
ແມື່ນແລ້ວ. ເຖິງແມື່ນວື່າ ຫ້ອງທົດລອງຂອງພວກເຮົາຈະກວດຄັດ
ແຕື່ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີື່ມີລາຍການຢູື່ຂ້າງເທິງເທົື່ານ້ັນ, ຍັງມີ
ຄວາມຜິດປົກກະຕິທີື່ເປັນອັນຕະລາຍອ ື່ນ ທີື່ສາມາດກວດຫາໄດຢູ້ື່
ໃນໄລຍະເກີດໃໝື່ເຊັື່ນ: ພະຍາດຫົວໃຈທີື່ເປັນມາແຕື່ກໍາເນີດຮຸນ
ແຮງ (CCHD). ນອກຈາກນ້ັນ, ການກວດຫາການສູນເສຍການ
ໄດ້ຍິນແຕື່ຫົວທສີາມາດນໍາໄປສູື່ການປັບປຸງທັກສະທາງດ້ານການ
ປາກເວົ້າ ແລະ ພາສາໄດ້ດຂີ ້ນ. ໂຮງໝໍທີື່ໃຫ້ການເກີດລູກທຸກແຫື່ງ
ມີການກວດຄັດນ້ີໃຫກັ້ບເດັກເກີດໃໝື່. ສໍາລັບຂ້ໍມູນເພີື່ມເຕີມ, 
ໃຫ້ລົມກັບຜູ້ໃຫກ້ານດແູລສຸຂະພາບເດັກຂອງທື່ານ. 

ວທິປີະຕບິດັເລ ື່ອງການຮກັສາຄວາມລບັ 

ກົດໝາຍຮຽກຮ້ອງໃຫກ້ະຊວງສາທາລະນະສຸກປົກປ້ອງຄວາມລັບ
ຂອງເດັກເກີດໃໝື່ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຮັບປະກັນ
ໃຫໄ້ດວ້ື່າ ທຸກຮູບແບບຂອງຕວົຢື່າງຮື່າງກາຍ/ຂໍມູ້ນທີື່ສົື່ງເຂ້ົາມາ
ກວດຄັດໄດຮັ້ບການປົກປ້ອງຈາກການໃຊ້ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງທີື່ບໍື່
ເໝາະສົມ. ເງ ື່ອນໄຂຂອງກົດໝາຍທີື່ສັງລວມຫຍໍແ້ມື່ນໄດຈ້ັດໃຫ້
ໄວ້ຢູື່ລຸື່ມນ້ີ. 
ເງ ື່ອນໄຂກໍານົດສະເພາະແມື່ນໄດອ້ະທິບາຍໄວ້ຢູື່ໃນຂ້ໍທີ 246-
650-050 WAC.  

ສໍາເນົາສະບັບເຈ້ຍແມື່ນມີໃຫຕ້າມການຂໍ ຫຼ  ມຢີູື່ໃນເວັບໄຊທຂ໌ອງ
ພວກເຮົາທີື່ www.doh.wa.gov/nbs. ຮູບແບບຕົວຢື່າງຮື່າງ
ກາຍໃນການກວດຄັດເດັກເກີດໃໝື່ແມື່ນໄດຮັ້ກສາໄວ້ຢູື່ໃນບື່ອນຈັດ
ເກັບທີື່ປອດໄພຢູື່ໃນຫ້ອງທົດລອງສາທາລະນະສຸກຂອງລັດເປັນ
ເວລາ 21 ປີ ຕາມບົດທີ 70.41.190 RCW. ຫຼັງຈາກເວລານ້ັນ
ໄປແລ້ວ, ຕົວຢື່າງຮື່າງກາຍຈະຖ ກທໍາລາຍ. ກະຊວງສາທາລະ
ນະສຸກຈະທໍາລາຍຕົວຢື່າງຮື່າງກາຍກື່ອນ 21 ປີ ເມ ື່ອໄດຮັ້ບຄໍາຂໍ
ເປັນລາຍລັກອັກສອນຈາກພໍື່ແມື່ ຫຼ  ຜູປົ້ກຄອງ ແລະ ຫຼັງຈາກທີື່ໄດ້
ດໍາເນີນການທົດສອບຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງທັງໝົດ. 

ການເຂົ້າຫາຕົວຢື່າງຮື່າງກາຍການກວດຄັດເດັກເກີດໃໝື່ 
ແມື່ນຈະມີແຕື່ບຸກຄະລາກອນຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ 
ບຸກຄົນທີື່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຜູທ້ີື່ເຫັນດຈີໍາຮັກສາເງ ື່ອນໄຂການ
ເກັບຄວາມລັບເທົື່ານ້ັນເຂົ້າເຖິງໄດ້. ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄໍາຍິນຍອມ
ຂອງຜູ້ປົກຄອງເປັນລາຍລັກອັກສອນສໍາລັບທຸກການຄົ້ນຄ້ວາທີື່ພົວ
ພັນກັບຂ້ໍມູນສາມາດລະບຸຕົວຕົນໄດ.້ ການເປີດເຜຍີຕົວຢື່າງຮື່າງ
ກາຍ ຫຼ  ຂໍມູ້ນອ ື່ນໃດໜ ື່ງຕ້ອງເປັນໄປຕາມກົດໝາຍຂ້ໍມູນສຸຂະພາບ
ອັນດຽວກັນຂອງລດັ (State’s Uniform Health Information 
Act) (ບົດທີ 70.02 RCW) ແລະ ຂໍບັ້ນຍັດຄວາມລັບ ແລະ ຄວາມ
ປອດໄພຂອງການກວດຄດັເດັກເກີດໃໝື່ WAC ບົດທີ 246-650 
(WAC Chapter 246-650 Newborn Screening). 

ແຜື່ນພັບໂຄສະນານ້ີມີໃຫເ້ປັນ: ພາສາກໍາປູເຈຍ, ຈີນ, ເກົາຫຼີ, 
ລາວ, ຣັດເຊຍ, ໂຊມາລີ, ສະເປນ, ແລະ ຫວຽດນາມ. 

ສໍາລັບຄນົພິການ, ແຜື່ນພັບໂຄສະນານ້ີແມື່ນມີໃຫໃ້ນຮູບແບບ
ທາງເລ ອກອ ື່ນຕາມການຂໍ. ເພ ື່ອສົື່ງຄໍາຂໍ, ກະລຸນາໂທຫາເບີ 1-
866-660-9050. 

ການກວດຄັດເດັກ
ເກີດໃໝື່ ແລະ ເດັກ
ນ້ອຍຂອງທື່ານ 

Newborn Screening Program 
(ໂຄງການກວດຄັດເດັກເກີດໃໝື່) 
P.O. Box 55729 
1610 NE 150th Street 
Shoreline, WA 98155-0729 
ໂທລະສັບ:     (206) 418-5410 

1-866-660-9050 
ແຟັກ: (206) 418 5415 
ອີເມລ:໌  NBS.Prog@doh.wa.gov 
ເວັບໄຊທ໌: www.doh.wa.gov/nbs 
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ການກວດຄດັເດກັເກດີໃໝື່ແມື່ນຫຍງັ? 

ການກວດຄັດເດັກເກີດໃໝື່ແມື່ນວິທີລະບຸເດັກນ້ອຍ ຜູທ້ີື່ມີ
ຄວາມສື່ຽງຕໍື່ຄວາມຜິດປົກກະຕິຮຸນແຮງ ທີື່ສາມາດປິື່ນປົວ
ໄດ້, ແຕື່ບໍື່ເຫັນໄດ້ຈະແຈ້ງຢູື່ໃນເວລາເກີດ. ກົດໝາຍຂອງ
ລັດກໍານົດວື່າ ຕົວຢື່າງຮື່າງກາຍທີື່ເປັນຈຸດເລ ອດແມື່ນຕ້ອງ
ເກັບຈາກເດັກທຸກຄົນທີື່ເກີດຢູື່ໃນລັດວໍຊິງຕັນພາຍໃນ 48 
ຊົື່ວໂມງນັບຈາກການເກີດ. ຕົວຢື່າງຮື່າງກາຍນີ້ຖ ກນໍາໄປ
ໃຊ້ ເພ ື່ອກວດຫາຄວາມຜິດປົກກະຕິທີື່ເປັນໄພຄຸກຄາມຕໍື່ຊີ
ວິດ. (Chapter 70.83 RCW ແລະ 246-650 WAC)  

ເປນັຫຍງັການກວດຄດັຈິື່ງສາໍຄນັ? 

ການກວດຄັດນີ້ລະບຸຄວາມຜິດປົກກະຕິທີື່ສາມາດມຜີົນຕໍື່
ຄວາມຊັກຊ້າທາງດ້ານພັດທະນາການ, ຄວາມເຈັບປື່ວຍ
ຮຸນແຮງ ຫຼ  ແມ້ແຕື່ເສຍຊີວິດໄດ້ ຖ້າບໍື່ກວດພົບ ແລະ ປິື່ນ
ປົວແຕື່ຫົວທີ. ອາດຈະເຫັນວື່າເດັກເກີດໃໝື່ມີສຂຸະພາບ
ສົມບູນແຂງແຮງດີ, ແຕື່ຍັງມີຄວາມຜິດປົກກະຕິຮຸນແຮງ. 
ການຊອກຫາບັນຫາເຫົຼື່ານີ້ແຕື່ຫົວທີ ແລະ ການປິື່ນປົວ
ພວກມັນສາມາດປ້ອງກັນອາການແຊກຊ້ອນຮ້າຍແຮງ
ຫຼາຍອັນໄດ້. ໂຊກຍັງດີ, ມີການປິື່ນປົວໃຫ້ຢູື່ ເພ ື່ອປ້ອງກັນ 
ຫຼ  ຫຼຸດຜື່ອນຜົນກະທົບຂອງຄວາມຜິດປົກກະຕິຂອງ
ສິື່ງເຫລົື່ານີ້ລົງໄດ້ຫຼາຍ. 

ການກວດຄັດເດັກເກີດໃໝື່ແມື່ນວິທີການສໍາຄັນອັນໜ ື່ງ 
ເພ ື່ອໃຫ້ລູກຂອງທື່ານໄດ້ຮັບການດແູລສຂຸະພາບໃຫ້ດີທີ
ສຸດທີື່ເປັນໄປໄດ້. ການກວດເລ ອດແບບງື່າຍໆສາມາດໃຫ້
ທື່ານ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ການດູແລສຂຸະພາບຂອງລູກຂອງທື່ານຮູ້
ຂ້ໍມູນກື່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງລູກຂອງທື່ານ ທີື່ທື່ານອາດ
ຈະບໍື່ຮູ້ຈັກໄດ້. 

ການກວດຄດັເຮດັແນວໃດ? 

ທຸກການກວດຄັດແມື່ນໃຊ້ເລ ອດສອງສາມຢອດ ທີື່ເອົາມາ
ຈາກສົ້ນຕີນຂອງລູກຂອງທື່ານ. ຕົວຢື່າງເລ ອດແມື່ນເອົາ
ເກັບໃສື່ເຈ້ຍດຊູ ມພິເສດ ແລະ ສົື່ງໄປໃຫ້ກັບໂຄງການກວດ
ຄັດເດັກເກີດໃໝື່ (Newborn Screening Program) ຢູື່
ໃນຫ້ອງທົດລອງສາທາລະນະສຸກຂອງລັດຢູື່ໃນເມ ອງ 
Shoreline ເພ ື່ອເຮັດການກວດ. ໂຮງໝໍ ຫຼ  ຜູ້ໃຫກ້ານດູ
ແລສຂຸະພາບ ຜູ້ທີື່ສົື່ງຕົວຢື່າງຮື່າງກາຍຈະໄດ້ຮັບແຈ້ງຜົນ
ພາຍໃນສອງສາມວັນ. 

ການກວດຄດັຄວນຈະເຮດັສາໍເລດັເມ ື່ອໃດ? 

ໂດຍທົື່ວໄປແລ້ວ ຕົວຢື່າງຮື່າງກາຍໃນການກວດຄັດເທ ື່ອທໍາອິດ
ແມື່ນຄວນຈະເກັບເອົາເມ ື່ອເດັກນອ້ຍມີອາຍຸລະຫວື່າງ 18 ຫາ 
48 ຊົື່ວໂມ. ອັນນີຈ້ະເຮັດໃຫ້ເດັກແດງທີື່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໄດ້ຮັບ
ການປິື່ນປົວທັນທີທີື່ເປັນໄປໄດ້. ຕົວຢື່າງຮື່າງກາຍອັນທີສອງເອົາ
ເປັນປະຈໍາຄວນເກັບເອົາເມ ື່ອມີອາຍຸລະຫວື່າງ 7 ຫາ 14 ວັນ, 
ແຕື່ກໍື່ຍັງຈະມີຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບເດັກອາຍຸໃຫຍື່ກື່ວານັ້ນ. ຈະ
ໄດ້ເຮັດການກວດເພີື່ມເຕີມ ເມ ື່ອຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການດູແລສຂຸະ
ພາບຂອງລູກຂອງທື່ານຮ້ອງຂໍ. 

ເປນັຫຍງັຈິື່ງແນະນາໍໃຫເ້ອາົຕວົຢື່າງຮື່າງກາຍສອງຄັງ້? 

ຄວາມຜິດປົກກະຕິສື່ວນໃຫຍື່ແມື່ນຈະຖ ກກວດພົບຢູື່ໃນຕົວ
ຢື່າງຮື່າງກາຍອັນທໍາອິດ, ແມ້ແຕື່ຈະເອົາຢູື່ໃນມ ້ເກີດກໍື່ໄດ້. 
ແນະນໍາໃຫ້ເອົາຕົວຢື່າງຮື່າງກາຍຄັ້ງທີສອງອີກ ເນ ື່ອງ
ຈາກວື່າ ຄວາມຜິດປົກກະຕິບາງອັນອາດຈະບໍື່ສາມາດກວດ
ພົບໄດ້ ຈົນກື່ວາເດັກນ້ອຍໃຫຍື່ຂ ້ນມາອີກຈັກໜ້ອຍ. 

ໃນບາງຄັ້ງອາດຈະມີການຂໍເອົາຕົວຢື່າງຮື່າງກາຍຫຼາຍກື່ວາ
ສອງຄັ້ງ. ອັນນີ້ບໍື່ໄດ້ໝາຍຄວາມວື່າ ລູກຂອງທື່ານມຄີວາມຜິດ
ປົກກະຕິອັນໜ ື່ງໃນນັ້ນ. ເຫດຜົນທົື່ວໄປທີື່ສຸດສໍາລັບການຂໍຕົວ
ຢື່າງຮື່າງກາຍເພີື່ມເຕີມ ແມື່ນວື່າ ຜົນໄດ້ຮັບກື່ອນນັ້ນບໍື່ສາ
ມາດສະຫຼຸບໄດ້. 

ການເກັບຄື່າແມື່ນຈະເກັບເທ ື່ອດຽວຕໍື່ກັບການກວດຄັດເດັກ
ແດງ. ຕົວຢື່າງຮື່າງກາຍເພີື່ມເຕີມແມື່ນໄດ້ຮັບການກວດໂດຍບໍື່
ເສຍຄື່າເພີື່ມເຕີມໃດອີກ. ເຖິງແນວໃດກໍື່ຕາມ, ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູ
ແລສຂຸະພາບຂອງທື່ານອາດຈະເກັບຄື່າທໍານຽມ ເພ ື່ອເກັບ
ເອົາຕົວຢື່າງຮື່າງກາຍ. ຖ້າຈໍາເປັນນັ້ນ, ການກວດວິນໄິສ
ແມື່ນຈະມີຄື່າໃຊ້ຈື່າຍເພີື່ມເຕີມ. 

ຄວາມຜດິປກົກະຕໃິດແດື່ທີື່ຖ ກກວດພບົໄດ?້ 

ສໍາລັບລາຍການຄົບຖ້ວນຂອງສະພາບຕື່າງໆ, ກະລຸນາເບິື່ງ
ດ້ານຫຼັງຂອງແຜື່ນພັບໂຄສະນານີ້. 

ຈະເກດີອນັໃດຂ ນ້ ຖາ້ມກີານສງົໄສຄວາມຜດິປກົກະຕ?ິ 

ຖ້າການກວດຄັດເດັກເກີດໃໝື່ຊ້ີບອກວື່າ ອາດຈະມີບັນຫາ, 
ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການດແູລສຸຂະພາບຂອງລູກຂອງທື່ານຈະໄດ້
ຮັບການຕິດຕໍື່ທັນທີ. ຈະແນະນໍາໃຫ້ມີການວິນິໄສ ເພ ື່ອໃຫ້
ສາມາດເລີື່ມການປິື່ນປົວໄດ້ ໂດຍບໍື່ມີຄວາມຊັກຊ້າ ຖ້າລູກ
ຂອງທື່ານໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໜ ື່ງໃນຄວາມຜິດປົກກະຕິ. 

ຂອ້ຍຈະຊອກຮູຜ້ນົໄດຮ້ບັໄດແ້ນວໃດ? 

ຖ້າທື່ານມຄີໍາຖາມກື່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບຈາກການກວດຄັດຂອງ
ລູກຂອງທື່ານ, ກະລຸນາຕິດຕໍື່ຫາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດູແລສຸຂະ
ພາບຂອງທື່ານ. ຖ້າຜູ້ໃຫ້ການບໍລກິານດແູລສຸຂະພາບບໍື່
ມີຜົນໄດ້ຮັບ, ລາວ ຫຼ  ນາງ ຄວນຈະຕິດຕໍື່ກັບ Newborn 
Screening Program ເພ ື່ອຂໍສໍາເນົາສະບັບໜ ື່ງ. 

ໃນຖານະທີື່ເປນັພໍື່ແມື່, ຂອ້ຍຂປໍະຕເິສດທີື່ຈະເຮດັ
ການກວດຄດັເດກັເກດີໃໝື່ບ?ໍ 

ກົດໝາຍໃຫ້ສິດກັບພໍື່ແມື່ ເພ ື່ອປະຕິເສດການກວດຄັດລູກ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ ຖ້ການກວດຄັດນີ້ຂັດກັບຄວາມເຊ ື່ອທາງ
ສາສະໜາ ຫຼ    ທໍານຽມປະຕິບັດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຖ້າອັນນີ້ເປັນ
ຄວາມຈິງສໍາລັບທື່ານ, ຈົື່ງຢື່າລ ມບອກໃຫ້ກັບພະນັກງານ
ໂຮງໝໍ ຫຼ  ຜູ້ໃຫ້ການດແູລສຸຂະພາບຂອງທື່ານຊາບ. 

ຂອ້ຍສາມາດເອາົຂໍມ້ນູເພີື່ມເຕມີກື່ຽວກບັການກວດ
ຄດັເດກັເກດີໃໝື່ໄດຢູ້ື່ໃສ? 

ສໍາລັບຂ້ໍມູນເພີື່ມເຕີມ, ໃຫ້ລົມກັບຜູ້ໃຫ້ການດູແລສຸຂະ
ພາບຂອງທື່ານ ຫຼ  ຕິດຕໍື່ຫາ Newborn Screening 
Program ດ້ວຍການໃຊ້ຂ້ໍມູນທີື່ຈັດໃຫ້ຢູື່ດ້ານຫຼັງຂອງໃບ
ໂຄສະນານີ້. 


