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ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ ក្នុងរដ្ឋម៉ា ស្សាជូទស្្្ដ៖ ពត័ម៌ានសំរាបអ់្នក និងកូនងងែតរបស់អ្នក  l  ទស្ចក្ដដីទ្្ដើមននសំ្បនុត្

សូមគោរពមកដល់មាតាបិតា, 

គនះគឺជាពត័ម៌ានមយួចំនួន អំពីគសវាងដលបានតមមរូវគោយចបាប ់មតរូវបានផ្ដល់ឲ្យកូនងងែតរបស់អ្នក និងកូនងងែតគផសេងៗគ�ៀត 
ទាងំអស់ គៅក្ននុងរដ្ឋមាែ សសាជូគសត្ដ។  គសវាគនះគឺគៅថា ការមតរួតពិនិត្យទារកគ�ើបគកើត (newborn screening)។

ជាគរៀងរាល់ឆ្្ន គំៅក្ននុងរដ្ឋមាែ សសាជូគសត្ដ មានកូនងងែតមបងែល 160  នាក ់បានគកើតមកគោយមានជំងឺដក៏មមខ្ះៗ ងដលបាន 
រកគ�ើញជាមយួនឹង ការមតរួតពិនិត្យទារកគ�ើបគកើតបានតមមរូវ។  មានរគបៀបងតម្យែងគត ់គដើម្រីកគ�ើញកូនងងែតភាគគមចើនងដល 
មតរូវការជំនួយ គឺជាមយួនឹងការមតរួតពិនិត្យទារកគ�ើបគកើត គោយមន្ីរពិគោធនគ៍ធវើគតស្ដ ពីគមរះភាគគមចើនននកូនងងែតទាងំគនះ 
គឺគមើលគៅ ដូចកូនងងែតឯគ�ៀតៗងដរ។  កូនងងែតទាងំគនះ អាចជួយ�បាន។  បន្ាបពី់ការមតរួតពិនិត្យទារកគ�ើបគកើតមក កូនងងែត 

 ងដលមានជំងឺដក៏មម អាច��ួលការព្យបាលយែ ងរសួរាន ់ងដលគគមតរូវការ។  មន្ីរពិគោធនគ៍ធវើគតស្ដជាគលើកដំបូង មតរូវបាន 
គធវើគដើម្រីកជំងឺដក៏មម ក្ននុងចំគោមកូនងងែតគៅក្ននុងរដ្ឋមាែ សសាជូគសត្ដ គឺក្ននុងឆ្្ន  ំ1962។  គៅគពលគនាះ ការមតរួតពិនិត្យបានរក 
គមើលជំងឺងតមយួមនុខ បែនុគោណ ះ។  ចាបត់ាងំពីគពលគនាះមក ការមតរួតពិនិត្យទារកគ�ើបគកើត បានរកគមើលជំងឺជាគមចើនគ�ៀត និង     
ការមតរួតពិនិត្យទារកគ�ើបគកើតបានតមមរូវ ក្ាយជាការងែទាធំម្មតា គៅ�ូទាងំពិភពគោក។  

ការមតរួតពិនិត្យទារកគ�ើបគកើត គឺជាគសវាសនុខភាពោធារណៈ។  វាមតរូវបានតាកង់តងគ�ើង គដើម្កីារររល�្ធផលអាមកក ់
ពីជំងឺដក៏មម ងដលកូនងងែតមយួចំនួនអាចនឹងមាន។  គៅគពលវាមតរូវបានដឹង ថាល�្ធផលអាមកក ់អាចការររបាន តាមរយៈ 
ការមតរួតពិនិត្យទារកគ�ើបគកើត សំរាបជំ់ងឺមយួមនុខ សឹមការមតរួតពិនិត្យទារកគ�ើបគកើតសំរាបជំ់ងឺគនាះ គឺបានតមមរូវសំរាបកូ់នងងែត 
ទាងំអស់។

គៅគពលវាមតរូវបានគិត ថាការមតរួតពិនិត្យទារកគ�ើបគកើត សំរាបជំ់ងឺែ្មី នឹងជួយ�រកកូនងងែតគមចើនគ�ៀត ងដលមតរូវការជំនួយ គនាះ 
 គយើងមតរូវបង្ហា ញ ថាគតើការមតរួតពិនិត្យទារកគ�ើបគកើត នឹងការររល�្ធផលអាមកកឬ់អត។់   រដ្ឋមាែ សសាជូគសត្ដ បានគធវើជាអ្នក 

ដឹកនាគំគក្ននុងការសិកសា គបើសិនការមតរួតពិនិត្យអាចគធវើបាន ឬគធវើមនិបាន សំរាបជំ់ងឺគមចើនគ�ៀត។  �ំរាវំាមតរូវបានដឹង ថាការ 
មតរួតពិនិត្យទារកគ�ើបគកើត អាចការររល�្ធផលអាមកកសំ់រាបជំ់ងឺែ្មី គនាះការគធវើគតស្ដគឺជាការស្ម័មគចិត្ដ និងគគគៅថា 
“ការសិកសាោក” (pilot study)។

អ្នកគួរតតរពំឹងថាកូៃតង៉ាតរបស់អ្នក ៃឹងកតរូវបាៃកតរួតពិៃិត្យ សំរាបក់ារកតរួតពិៃិត្យជំងឺទារកស�ើបសកើតបាៃតកមរូវ ស�ើយថា            
អ្នកផ្ដល់ការតែទាសុំខភាពនៃកូៃរបស់អ្នក ៃឹងសួរអ្នក សបើសិៃអ្នកចងឲ់្យកូៃតង៉ាតរបស់អ្នក បាៃកតរួតពិៃិត្យសមើលជំងឺ 
សៅក្នុងការសិកសាសាកបច្ុប្បៃ្ន ក្នុងរដ្ឋម៉ា សសាជូសសត្ដ។  គដើម្ជីួយ�ជាមយួនឹងការសំគរចចិត្ដរបស់អ្នក អំពីការសិកសាោក 
គនាះគយើងបានបញូ្លនូវសន្ឹកគសៀតមានពណ៌ មកជាមយួខិត្ដបណ័ណ គនះ ងដលបង្ហា ញបញី្ពីរននជំងឺ៖ ពួកងដលបានតមមរូវ 
និងពួកងដលគៅក្ននុងការសិកសាោក គោយស្ម័មគចិត្ដ។  សន្ឹកគសៀតមានពណ៌ កម៏ានបញូ្លនូវការពិពណ៌នា ននការសិកសា 
ោកបច្នុប្ន្នងដរ។  បន្ាបពី់អ្នកគ្្ើយតបចំគរះការសំគរចចិត្ដរបស់អ្នកមក អ្នកនឹង��ួលសំគៅននមកោសបំគពញមយួ 
ងដលបានគផញើមកគយើង ងដលគឺជាកំណតម់តាននចំគ�ើយរបស់អ្នក (សូមគមើលគំរ ូគៅ�ំពរ័បន្ាបគ់�ៀត)។  

គយើងសូមមបសិ�្ធិពរដល់អ្នក និង កូនងងែត របស់ អ្នក  ឲ្យបានល្អជា�ីបំផនុត!

គោយក្ីគោ្ម ះស្ម័មគ

បនុគ្គលិកកម្មវធិីមតរួតពិនិត្យទារកគ�ើបគកើត អងគ់គ្សែ្មី



ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ ក្នុងរដ្ឋម៉ា ស្សាជូទស្្្ដ៖ ពត័ម៌ានសំរាបអ់្នក និងកូនងងែតរបស់អ្នក  l  គំរតូកដាស្បំទពញការយកសំ្ណាក

New England Newborn Screening Program, University of Massachusetts Medical School
377 Plantation St., Worcester, MA 01605      774-455-4600

សូមផោរពមកដល់មាតាបិតា
សន្លឹកកកដាសផនះ គឺជាកំណតក់តារបស់អ្នក ផដើម្ បីបង្ហា ញថាសំណាកឈាមបន្ិច កតរូវបានយកពបីកូនងងែតរបស់អ្នក សំរាបក់ារកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត 

 បានតកមរូវ។  ផសវាងដលបានតកមរូវផនះ ធានាថាកូនងងែតរបស់អ្នក នលឹងកតរូវបានកតរួតពិនិត្យ សំរាបជំ់ងឺងដលអាចពយាបាល ដូចបានបង្គា បផ់ដាយ កកសួង    
សុខភាពសាធារណៈ រដ្ឋមាែ សសាជូផសត្។

ផលើសពបីផនះផទៀត សន្លឹកកកដាសផនះកប៏ង្ហា ញនូវផសចក្បីងណនា ំងដលបានផ្ញើផៅ កម្មវធិបីកតរួតពិនិត្យទារក អងផ់គ្សថ្មបី បនា្ទ បព់បីអ្នកបានសំផរចចិត្ ថាផតើអ្នក          
បានចងចូ់លរមួក្នុងការសិកសាសាកបច្ុប្ន្ន ននការកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត ។

• ផបើសិនកបអបយ់ល់កពម ផៅងបែកខាងផលើខាងសំ្ា ផដាយបានគូសផជើងងកអែក X ផនាះកូនងងែតរបស់អ្នក នលឹងបានផធវើផតស្ សំរាបជំ់ងឺទាងំអស់ ងដលផៅក្នុង
ការសិកសាសាកបច្ុប្ន្នផនះ (សន្លឹកផសៀតមានពណ៌ គឺបាន្្ល់ឲ្យ)។

• ផបើសិនកបអបក់បងកក ផដាយបានគូសផជើងងកអែក X ឬផបើសិនកបអបណ់ាមយួ ពំុមានផជើងងកអែក X ផទ ផនាះកូនងងែតរបស់អ្នក នលឹងមនិបានផធវើផតស្ផ�ើយ។

គំរតូកដាស្បំទពញ
សំផៅរបស់មាតាបិតា ID មន្ទបីរពិផសាធន ៍# 100001

ការសំផរចចិត្ ការសិកសាសាក៖ យល់កពម កបងកក

ហត្ថផលខាសផងខេបននអ្នកកតក់តា៖

ផឈា្ម ះរបស់កូនងងែត      (នាមកតកូល)            (នាមខ្ួន)



ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ ក្នុងរដ្ឋម៉ា ស្សាជូទស្្្ដ៖ ពត័ម៌ានសំរាបអ់្នក និងកូនងងែតរបស់អ្នក  l  ទស្ចក្ដដីស្ទងខេប

ទស្ចក្ដដីស្ទងខេប
ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ ជួយ�ការពារល�្ធផលអាតកក ់ពដីជំងឺខ្លះដដលអាចពយាបាល។  

• កូនងងែតងដលមានជំងឺខ្ះ កតរូវការនូវការពយាបាល យែ ងរសួរានត់ាងំពបីផៅជាទារក ផដើម្ បីការពារជំងឺធ្ងនធ់្ងរ។  

• ការកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត ជួយ�រកកូនងងែតណាងដលមានជំងឺទាងំផនះ។   

• កូនងងែតរបស់អ្នក ទំនងជានលឹងមនិមានជំងឺទាងំផនះផទ។

ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ មនតបសិ្�្ធិភាពតាមរយៈការទ្វើទ្ស្្ដកូនដង៉្ា ទាងំអស់ ដដលបានទកើ្ទៅក្នុង 
រដ្ឋម៉ា ស្សាជូទស្្្ដ។

• ការផធវើផតស្កូនងងែតទាងំអស់ គឺជាសារៈសំខាន ់ពបីផកពាះកូនងងែតភាគផកចើនហាកដូ់ចមានសុខភាពលអែផៅផពលផកើត សូម្ បីងត 
កូនងងែតងដលមានជំងឺ ងដលកតរូវការនូវការពយាបាលកផ៏ដាយ។  

• ការផធវើផតស្ សំរាបក់ារកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត កតរូវបានផធវើផៅផលើដំណកឈ់ាមបន្ិច ងដលបានយកផៅផពលកូនងងែត 
របស់អ្នក មានអាយុមយួនថ្ង ឬពបីរនថ្ង។    

• ផបើសិនការផធវើផតស្បង្ហា ញថា កូនងងែតរបស់អ្នកមានសញ្ញា មយួននជំងឺងដលអាចពយាបាលទាងំផនះ ផវជ្ជបណិ្តននកូនងងែត 
របស់អ្នក នលឹងទូរស័ព្ទផៅអ្នក ផដើម្ បីផរៀបចំការងថទាសំំរាបកូ់នងងែតរបស់អ្នក។   

ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្បាន្តមរូវ
• ផៅក្នុងរដ្ឋមាែ សសាជូផសត្ ការកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើតបានតកមរូវ កតរូវបានផធវើសំរាបជំ់ងឺងដលមានការពយាបាល 

ងដលផគដលឹងថា មានកបសិទ្ិភាពជាង ផបើសិនជំងឺផនាះបានរកផ�ើញក្នុងរយៈផពលជាទារកផៅផ�ើយ។  

• ផៅផកកាមចបាបរ់បស់រដ្ឋមាែ សសាជូផសត្ វាគឺជាការតកមរូវថាកូនងងែតទាងំអស់ ងដលបានផកើតផៅក្នុងរដ្ឋមាែ សសាជូផសត្ កតរូវបាន 
កតរួតពិនិត្យ សំរាបម់ន្ទបីរពិផសាធនច៍ំណាំទុក នូវជំងឺងដលអាចពយាបាលទាងំផនះ លុះកតាងតមាតាបិតាជំទាស់ ផដាយ ផយង 
ផៅផលើផសចក្បីជំផនឿសាសនា។

ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ទដាយស្្ម័តគចិ្្ដ (ការសិ្កសាសាក)

• រដ្ឋមាែ សសាជូផសត្ ក៏្ ្ល់ជូនផសវាការកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើតខ្ះ ងដលជាការស្ម័កគចិត្ងដរ។

• ការកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើតផដាយស្ម័កគចិត ្អនុញ្ញា តឲ្យរដ្ឋមាែ សសាជូផសត្ អាចសិកសានូវជំងឺថ្មបី សំរាបក់ារកតរួត 
ពិនិត្យទារកផទើបផកើត។

• ការសិកសាសាកទូទាងំរដ្ឋ គឺជាការកសាវកជាវងដលមានតនម្ សំរាបកូ់នងងែតទាងំឡាយផៅផពលអនាគត ងដលអាចនលឹង 
មាន្លកបផយជន ៍ចំផពាះកូនងងែតរបស់អ្នក។  

• វាឥតមៃអស់តនមលៃតែមស�ៀត ៃិងមៃិកតរូវការឈាមតែមស�ៀត សំរាបកូ់ៃតង៉ាតរបស់អ្នក សដើម្បចូីលរមួស�ើយ។  

• ផៅផកកាមផោលការណ៍ងណនានំនរដ្ឋមាែ សសាជូផសត្ បនា្ទ បព់បីកូនងងែតរបស់អ្នកបានផកើតផហើយ អ្នកនលឹងកតរូវបានសួរ ថាផតើអ្នកចង់
ឆកយ់ក្លកបផយជនន៍នការកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត សិកសាសាក ឬអត។់  

• ផបើសិនមានមូលផហតុអវបី អ្នកសំផរចចិត្មនិចងចូ់លរមួក្នុងកម្មវធិបីស្ម័កគចិត ្ផនាះកូនងងែតរបស់អ្នកនលឹងផៅងតមានអត្ថកបផយជន៍
ទាងំអស់ ននការកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើតបានតកមរូវ ដងដល។  



ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ ក្នុងរដ្ឋម៉ា ស្សាជូទស្្្ដ៖ ពត័ម៌ានសំរាបអ់្នក និងកូនងងែតរបស់អ្នក  l  ម្ិកាទរឿង

ម្ិកាទរឿង

ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្បាន្តមរូវ 
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• សូមគមើលសន្ឹកគសៀតមានពណ៌ 



ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ ក្នុងរដ្ឋម៉ា ស្សាជូទស្្្ដ៖ ពត័ម៌ានសំរាបអ់្នក និងកូនងងែតរបស់អ្នក  l  ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្បាន្ត្រូវ

ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្បាន្តមរូវ

ទ្ើទោលបំណងននកម្វ ិ្ ដីត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ មនអវដីខ្លះ?

ផោលបំណងននកម្មវធិបីកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត គឺផដើម្ បីផធវើផតស្នូវទារកទាងំអស់ ផៅក្នុងរដ្ឋមាែ សសាជូផសត្ សំរាបស់ញ្ញា ដំបូង 
ននជំងឺមយួចំនួន ងដលអាចពយាបាល (ដូចបានបង្គា បផ់ដាយបញញាត្ិននកកសួងសុខភាពសាធារណៈ ននរដ្ឋមាែ សសាជូផសត្ 105  

CMR 270.000)។    

ទ្ើឱកាស្ដដលកូនដង៉្ា របស់្ខ្នុ ំមនជំងឺ ដដលអាចបានរកទ�ើញតាមរយៈ ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្បាន្តមរូវ មនអវដីខ្លះ?

ឱកាសងដលកូនងងែតរបស់អ្នក នលឹងមានជំងឺណាមយួទាងំផនះ គឺតិចតួចខ្ាងំណាស់។  ផៅក្នុងករណបី ដក៏កម ផៅផពលផគបានរកផ�ើញជំងឺ 
ផនាះផរាគវនិិច្យ័ និងការពយាបាលផដាយរសួរាន ់តាមធម្មតាអាចការពារបញ្ហា ងដលទាកទ់ងនលឹងជំងឺទាងំផនះ។

ការផធវើផតស្កតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត ្្ល់ឱកាសរសួរាន ់ផដើម្ បីរកផ�ើញនូវជំងឺខ្ះ — មុននលឹងផចញឲ្យផ�ើញផរាគសញ្ញា ។  ងតជាយែ ង 
ណាមញិ    ផយើងដលឹងថាសូម្ បីងតការកតរួតពិនិត្យដល៏អែបំ្ុត កង៏តងងតមនិអាចរកផ�ើញជំងឺងដរ។  ផបើសិនកូនងងែតរបស់អ្នកហាកដូ់ចជាមនិ 
សុខសបបាយ កតរូវពិផកោះជាមយួផវជ្ជបណិ្តននកូនងងែតរបស់អ្នក យែ ងឆាបរ់ហ័សបំ្ុត។   

ទ្ើការទ្វើទ្ស្្ដត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ ត្រូវបានទ្វើទដាយរទបៀបណា?

ផៅក្នុងចផន្ាះ 24 និង 48 ផមាែ ង បនា្ទ បព់បីបានផកើត ឬកោនង់តមុនផពលកូនងងែតរបស់អ្នកកតរូវបានឲ្យផចញពបីមន្ទបីរផពទ្យ ផគនលឹងយកឈាម 
ពបីរបបីដំណក ់ពបីងកងផជើងននកូនងងែតរបស់អ្នក។

ជាបនា្ទ បម់ក មន្ទបីរផពទ្យននកងន្ងកូនងងែតរបស់អ្នកបានផកើត ផ្ញើសំណាកឈាមផៅកម្មវធិបីកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត អងផ់គ្សថ្មបី (New 

England Newborn Screening Program)។  ការផធវើផតស្ពិផសស សំរាបសំ់ណាកឈាមបន្ិច កតរូវបានផធវើ និងបានរាយការណ៍      
ផៅអ្នក្្ល់ការងថទាសុំខភាពននកូនងងែតរបស់អ្នក។

ទ្ើអ្កណាសំ្ទរចថាជំងឺណាមយួ ត្រូវបានបញូ្លទៅក្នុងការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្?

ស្នងការននសុខភាពសាធារណៈ គឺទទួលខុសកតរូវសំរាបក់ារសំផរច ផៅផលើបញ្ជ បីននជំងឺ។  គណៈទបីកបលឹកសាមយួ ងដលមាននូវផវជ្ជបណិ្ត 
ផពទ្យ  អ្នកវទិយាសាសស្  អ្នកកបាជញសុជបីវធម ៌និងមាតាបិតា ឲ្យផយបល់ផៅស្នងការ ថាជំងឺណាមយួកតរូវបញូ្ល។  សំរាបជំ់ងឺកតរូវបាន 
បញូ្លផៅក្នុងបញ្ជ បី ផសចក្បីដូចតផៅកតរូវងតពិតកបាកដ៖ 1) ជំងឺគឺអាចពយាបាល 2) មានការផធវើផតស្លអែ និង 3) ការអន្រាគមន ៍
សុខភាពរសួរាន ់នលឹងមានអត្ថកបផយជនដ៍ល់ទារក។

ទំពរ័ 1R

សារៈសំ្ខាន!់ កូនងងែតងដលបានផកើតផៅខាងផករៅមន្ទបីរផពទ្យ កគ៏ួរងតបានផធវើផតស្ងដរ ងដលលអែបំ្ុតក្នុងចផន្ាះ 24 និង 48 
ផមាែ ង បនា្ទ បព់បីបានផកើត។  មាតាបិតា គួរងតផរៀបចំជាមយួនលឹងផវជ្ជបណិ្ត មន្ទបីរផពទ្យ ឬឆ្មប ផដើម្ បីឲ្យមានការកតរួតពិនិត្យ។



ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ ក្នុងរដ្ឋម៉ា ស្សាជូទស្្្ដ៖ ពត័ម៌ានសំរាបអ់្នក និងកូនងងែតរបស់អ្នក  l  ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្បាន្ត្រូវ

ទ្ើខ្នុ ំអាចតបដកក ការទ្វើទ្ស្្ដត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ សំ្រាបកូ់នដង៉្ា របស់្ខ្នុ ំឬទ�?

ផៅក្នុងរដ្ឋមាែ សសាជូផសត្ អ្នកអាចនលឹងកបងកកនូវការកតរួតពិនិត្យទារក ផទើបផកើត សំរាបម់ូលផហតុខាងសាសនា។  ផបើសិនអ្នកចងក់បងកក  
 ចំផពាះការកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើតបានតកមរូវ សំរាបកូ់នងងែតរបស់អ្នក ផនាះអាណាពយាបាលកសបចបាបទ់ាងំអស់ននកូនងងែតរបស់អ្នក 

នលឹងកតរូវចុះហត្ថផលខា នូវកកដាសបំផពញកបងកក។  កកដាសបំផពញផនះ ផធវើឲ្យផវជ្ជបណិ្តរបស់អ្នករចួចាកពបីភាពទទួលខុសកតរូវ សំរាបក់ារ      
ខូចខាតផកើតផចញពបីជំងឺ ងដលអាចកតរូវបានរកផ�ើញ តាមរយៈការកតរួតពិនិត្យ។   

ទ្ើខ្នុ ំអាច��ួលពម្័ ម៌ន អំពដីល�្ធផលននការទ្វើទ្ស្្ដត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ ននកូនដង៉្ា របស់្ខ្នុ ំទដាយរទបៀបណា?

លទ្្លននការផធវើផតស្កតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត ននកូនងងែតរបស់អ្នក នលឹងកតរូវបានរាយការណ៍ផៅមន្ទបីរផពទ្យ ជាកងន្ងងដលកូនងងែតរបស់ 
អ្នកបានផកើត និងផៅកគរូផពទ្យកុមារ ងដលបានកតសំ់រាបកូ់នងងែតរបស់អ្នក។  របាយការណ៍ទាងំផនះ រមួមានលទ្្លការផធវើផតស្ទាងំអស់
ងដលបានតកមរូវ និងលទ្្លអវបីមយួននការផធវើផតស្ (សាក) ផដាយស្ម័កគចិត្ ងដលកូនងងែតរបស់អ្នកបានផធវើ។  

ផលើសពបីផនះផទៀត ផបើសិនលទ្្លការផធវើផតស្ននកូនងងែតរបស់អ្នក បង្ហា ញថាកតរូវការយកចិត្ទុកដាកង់ថមផទៀត (ផមើលខាងផកកាម)      
ផនាះផយើងនលឹងជំរាបដំណលឹ ងផៅមន្ទបីរផពទ្យ ជាកងន្ងងដលកូនងងែតរបស់អ្នកបានផកើត ឬផវជ្ជបណិ្តននកូនងងែតរបស់អ្នក។   

ទវជ្ជបណិ្្ននកូនដង៉្ា របស់្ខ្នុ ំ និយាយថាខ្នុ ំត្រូវយកកូនដង៉្ា របស់្ខ្នុ ំមក ពដីទតពាលះដ្ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្។                 
ទ្ើការទោលះមននម័យថាកូនដង៉្ា របស់្ខ្នុ ំ មនជំងឺឬ?

មនិងតងងតយែ ងដូផចា្ន ះផ�ើយ។  មានមូលផហតុជាផកចើន ងដលផវជ្ជបណិ្តននកូនងងែតរបស់អ្នក អាចនលឹងបានសូមឲ្យអ្នកយកកូនងងែតរបស់
អ្នកមក។   មូលផហតុមយួចំនួនគឺមានផឈា្ម ះផៅខាងផកកាម៖

សំ្ណាកមនិជា�ដីោបច់ិ្្ដ៖ ពំុមានឈាមកគបក់ោនផ់ៅផលើសំណាក ងដលបានផ្ញើមកផយើង ឬសំណាកពំុមានកបសិទ្ិភាព 
សំរាបម់ូលផហតុផ្សេងៗផទៀត ផហើយផយើងមនិអាចបញ្បនូ់វការផធវើផតស្កតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើតបានតកមរូវ ទាងំអស់។  
បានកតរូវការសំណាកមយួផទៀត។

សំ្ណាក “រសួ្រានទ់ពក”៖ ផបើសិនសំណាកឈាមកតរូវបានយក មុនផពល កូនងងែតរបស់អ្នកមានអាយុ 24 ផមាែ ង ផនាះ 
សំណាកទបីពបីរ គួរងតបានយកយែ ងឆាបរ់ហ័សបំ្ុត។  ផពលលអែបំ្ុតសំរាបក់ារយកសំណាក គឺចផន្ាះផពល 24 និង 
48 ផមាែ ងបនា្ទ បព់បីផកើត។   

ល�្ធផលទ្វើទ្ស្្ដទៅទតរៅល្ប្៖់ លទ្្លផធវើផតស្ផៅផករៅល្ត ់មាននយ័ថាកតរូវការនូវការវាយតនម្ងថមផទៀត ផដើម្ បីឲ្យ  
ដលឹង ថាកូនងងែតរបស់អ្នកមានជំងឺឬអត។់  ជួនកាលការផនះមានផសចក្បីថា កតរូវការនូវសំណាកមយួផទៀត ផហើយជួន 
កាលការផនះមានផសចក្បីថា កូនងងែតរបស់អ្នកនលឹងកតរូវបានជួប និងបានផធវើផតស្ផដាយអ្នកឯកផទស ក្នុងផពលពបីរបបីនថ្ង 
ផហើយជូនកាលវាកម៏ានផសចក្បីថា កូនងងែតរបស់អ្នក គួរងតបានជួបផដាយអ្នកឯកផទស យែ ងឆាបរ់ហ័សបំ្ុត។  
ផវជ្ជបណិ្តននកូនងងែតរបស់អ្នក នលឹងកបាបដំ់ណលឹ ងអ្នក ពបីអវបីខ្ះងដលបានឲ្យអនុសាសន។៍

កំណតសំ់គាល់៖ ទារកផកើតមនិកគបង់ខ ឬមានទំងនទ់ាប គឺទំនងជាមានលទ្្លផធវើផតស្ផៅផករៅល្ត ់ផៅផលើ 
សំណាកដំបូង សូម្ បីងតផបើមនិ មានជំងឺកផ៏ដាយ។  

ទំពរ័  2R



ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ ក្នុងរដ្ឋម៉ា ស្សាជូទស្្្ដ៖ ពត័ម៌ានសំរាបអ់្នក និងកូនងងែតរបស់អ្នក  l  ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្បាន្ត្រូវ

ទ្ើជំងឺអវដីខ្លះត្រូវបានបញូ្លទៅក្នុង ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្បាន្តមរូវ?
បញ្ជ បីននជំងឺលអែិតលអែន ់ងដលបានបញូ្លផៅក្នុងការកតរួតពិនិត្យ គឺបាន្្ល់ផៅក្នុងសន្លឹកផសៀតមានពណ៌។   

ទ្ើទគបានដឹងអវដីខ្លះ អំពដីជំងឺដដលបានបញ្ជូ លទៅក្នុង ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្បាន្តមរូវ?
ផយើងដលឹងថាជំងឺងដលបានបញ្ជូ លផៅក្នុង ការកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើតបានតកមរូវ គឺគិតថាអាចពយាបាលបាន។   

សំរាបជំ់ងឺមយួចំនួនទាងំផនះ គឺមានពត័ម៌ានលអែៗខ្ះ អំពបីលទ្្លននកូនងងែតងដលមានជំងឺ។  ផនះអាចជាពបីផកពាះ     
ងតមានកូនងងែតជាផកចើនងដលមានជំងឺ ឬអាចជាពបីផកពាះងតការកតរួតពិនិត្យមានជាកសាបម់ក ជាផកចើនឆា្ន មំកផហើយ 
ឬទាងំពបីរមុខ។

សំរាបជំ់ងឺផ្សេងៗផទៀត គឺមានពត័ម៌ានកគបក់ោនផ់ដើម្ បីដលឹង ថាកូនងងែតងដលមានជំងឺ នលឹងលអែកបផសើរជាង ផបើសិនផគ      
កតរូវបានរកផ�ើញ និងបានពយាបាលផដាយរសួរាន ់បែុងន្ផយើងមនិទានម់ានពត័ម៌ានផពញផលញ ផដើម្ បីឲ្យដលឹងពបីអវបីខ្ះ   
អាចទាយពបីអនាគតរបស់ផគផៅផ�ើយផទ។  ការផនះអាចជាពបីផកពាះងតមានកូនងងែតតិចតួចណាស់ងដលមានជំងឺ           
ឬពបីផកពាះងតការកតរួតពិនិត្យថ្មបីផពក ឬពបីផកពាះងតមានការពយាបាលថ្មបី។   

ផដើម្ បីឲ្យកបាកដថាផយើងអាច្្ល់ពត័ម៌ាន សំរាបក់ារងថទា ំនិងការសំផរចចិត្ដល៏អែបំ្ុត ផនាះកម្មវធិបីកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត
 កបមូលពត័ម៌ានអំពបីរផបៀបអ្នកជំងឺងដលមានជំងឺទាងំផនះ កំពុងជាយែ ងណា។   

កបផភទននពត័ម៌ានងដលបានកបមូល អាកស័យផៅផលើជំងឺ និងរមួទាងំពត័ម៌ានអំពបីថាផតើអ្នកជំងឺ ផៅរស់ និង 
សុខសបបាយ និងថាផតើផគផៅជួបអ្នកឯកផទសយែ ងផទៀងទាត។់  ពត័ម៌ានផ្សេងៗផទៀតងដលបានកបមូល ជួយ�ដល់ 
កម្មវធិបីកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត ផដើម្ ប្ី ្ល់ចំផណះដលឹងអំពបីជំងឺ ចំផពាះអ្នក្្ល់ការងថទាសុំខភាពរបស់កូនងងែត និង 
ចំផពាះកគរួសារ។

ទំពរ័ 3R



ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ ក្នុងរដ្ឋម៉ា ស្សាជូទស្្្ដ៖ ពត័ម៌ានសំរាបអ់្នក និងកូនងងែតរបស់អ្នក  l  ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្បាន្ត្រូវ

ការធាោអលះអាងគនុណភាព និងការទលើកកំពស់្ នូវការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្
កម្មវធិបីកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត កតរូវដលឹងថាផគកំពុងងតផធវើការបានលអែ និងដលឹងរផបៀបផដើម្ បីផលើកកំពស់។  ផនះមានផសចក្បីថា កម្មវធិបីកតរូវដលឹង

 ថាផតើលទ្្លននការកតរួតពិនិត្យ កតរូវោ្ន នលឹងលទ្្លននផរាគវនិិច្យ័។  ផនះកម៏ានផសចក្បីថា កម្មវធិបីកតរូវដលឹងថាកូនងងែតកំពុងងតសុខ 
សបបាយយែ ងណា បនា្ទ បព់បីកតរូវបានវនិិច្យ័ផរាគ ជាមយួនលឹងការកតរួតពិនិត្យជំងឺទារកផទើបផកើត និងថាផតើផគផៅបន្ទទួលការងថទាំ

 ងដលផគកតរូវការ។  ពត័ម៌ានស្បីពបីផរាគវនិិច្យ័ និងលទ្្ល កតរូវបានកបមូលសំរាបក់ារផលើកកំពស់ទូទាងំកម្មវធិបី។   

ឈាមរបស់កូនងងែតងដលផៅសល់ អាចនលឹងបានរកសាទុកដល់ផៅ 16  ឆា្ន ។ំ  ជួនកាល ពត័ម៌ានននកូនងងែតរបស់អ្នក ឬឈាមងដល 
ផៅសល់ នលឹងបានផកបើ ផដើម្ បីផធវើឲ្យកបាកដថាការផធវើផតស្កតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត កំពុងងតមានដំផណើ រការលអែ។  ជួនកាល ពត័ម៌ាន 
ឬឈាម ងដលផៅសល់ នលឹងបានផកបើ ផដើម្ បីផធវើឲ្យការផធវើផតស្លអែកបផសើរផ�ើង សំរាបក់ម្មវធិបីកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត។  ផៅផពលផ្សេង    
ផទៀត ពត័ម៌ាន ឬឈាមងដលផៅសល់ នលឹងបានផកបើសំរាបក់ារសិកសាខាងសុខភាព។  

ការបទញ្ញនូវពម្័ ម៌នននកូនដង៉្ា របស់្អ្ក សំ្រាបក់ារសិ្កសាខាងស្នុខភាព៖ 

ផៅផពលរដ្ឋ្្ល់ជូនផសវាការកតរួតពិនិត្យផដាយស្ម័កគចិត្ សំរាបទ់ារកទាងំអស់ផៅក្នុងការសិកសាសាក ផនាះផយើងកតរូវការអនុញ្ញា ត  
ផដាយសំដបីរបស់អ្នក មុននលឹងផយើង្្ល់ផសវាទាងំផនាះ សំរាបអ់្នក និងកូនងងែតរបស់អ្នក។  

សំរាបក់ារសិកសាខាងសុខភាពអវបីផ្សេងផទៀត ការអនុញ្ញា តលាយល័កខេណ៍អកសេរងថមផទៀត នលឹងកតរូវការពបីអ្នក មុននលឹងផយើងបផញ្ញផឈា្ម ះ
ននកូនងងែតរបស់អ្នក ផៅឲ្យអ្នកកសាវកជាវណាមា្ន ក។់  ពត័ម៌ានអវបីមយួ ឬឈាមងដលផៅសល់ នលឹងកតរូវបានផកបើសំរាបក់ារសិកសាមយួ 
ផហើយការសិកសាផនាះកតរូវងតបានយល់កពមផដាយមនុសសេពបីរកករុម ងដលផធវើឲ្យកបាកដថាសិទ្ិននកូនងងែតរបស់អ្នក គឺកតរូវបានការពារ។  
កករុមននមនុសសេទាងំផនះគឺផៅថា “គណៈកមា្ម ធិការពិនិត្យពិចយ័មនុសសេចូលរមួ” ឬ Human Subjects Review Committees។   
មា្ន កន់នគណៈកមា្ម ធិការពិនិត្យពិចយ័មនុសសេចូលរមួ គឺផៅ កកសួងសុខភាពសាធារណៈ ឬ Department of Public Health និង 
ផ្សេងផទៀតគឺផៅ សាលាផពទ្យននសាកលវទិយាល័យ មាែ សសាជូផសត្ ឬ University of Massachusetts Medical School។  រដា្ឋ  
ភបិាលសហពន័្ ងចងវនិយ័ និងដាកប់ញញាត្ិ ផៅផលើគណៈកមា្ម ធិការនិមយួៗ។  ដូចបានងថ្ងផៅខាងផលើកសាប ់សំរាបក់ារសិកសាអវបីមយួ 
ងដលនលឹងផកបើផឈា្ម ះននកូនងងែតរបស់អ្នក ផយើងនលឹងកតរូវការអនុញ្ញា តលាយល័កខេណ៍អកសេររបស់អ្នក មុននលឹងបញូ្លពត័ម៌ានននកូនងងែត 
របស់អ្នក ឬឈាមងដលផៅសល់។  សំរាបក់ារសិកសាផ្សេងៗផទៀត ងដលនលឹងមនិផកបើផឈា្ម ះននកូនងងែតរបស់អ្នក គណៈកមា្ម ធិការពិនិត្យ 
ពិចយ័មនុសសេចូលរមួ នលឹងសំផរចថាផតើភនិភាគននកូនងងែតរបស់អ្នក គឺកតរូវបានការពារ និងរចួមកកសំ៏ផរចពបីកំរតិននការអនុញ្ញា តងដលកតរូវ
ការ ផបើសិនមាន។  ផបើសិនអ្នកមានចំណង ់វាអាចនលឹងការពារសំណាកននកូនងងែតរបស់អ្នក ពបីកតរូវបានផកបើផៅក្នុងការសិកសាខាងសុខភាព
អវបីមយួ។*

*ផបើសិនអ្នកមនិចងឲ់្យសំណាកននកូនងងែតរបស់អ្នក កតរូវបានផកបើសំរាបក់ារសិកសាកសាវកជាវសុខភាពណាមយួផទ អ្នកកតរូវងតផ្ញើសំផណើ របស់អ្នក លាយ 
ល័កខេណ៍អកសេរផៅនាយក ផដាយចំ�ងផៅ នាយករង និងមសន្បីនាយកផពទ្យនន New England Newborn Screening Program, University of 

Massachusetts Medical School, 377 Plantation St, Worcester, MA 01605។  ផៅផពល  សំណល់ននសំណាកកតរូវបានផាតផ់ចញពបី 
ការកសាវកជាវ NENSP ឬ កម្មវធិបីកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត អងផ់គ្សថ្មបី អាចនលឹងផៅងតផកបើសំណាកផនាះ សំរាបផ់ោលបំណងមនិងមនជាការកសាវកជាវ 
ដូចជា ការធានាអះអាងគុណភាពមន្ទបីរពិផសាធន។៍

ការទាក�់ងអ្ក៖ ផយើងដលឹងថាមានមូលផហតុជាផកចើន ងដលមាតាបិតាដូរអ្នក្្ល់ការងថទាសុំខភាព ផហើយអាចនលឹងដូរផឈា្ម ះកូនងងែត
របស់ផគ។  ផបើសិនកូនងងែតរបស់អ្នកកតរូវបានវនិិច្យ័ផរាគ ជាមយួនលឹងការកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត ឬកំពុងកតរូវបានតាមដាន ផដើម្ បីសាក 
សួរផបើសិនកូនងងែតរបស់អ្នក មានការកតរួតពិនិត្យជំងឺទារកផទើបផកើត អ្នកអាចនលឹងទទួលសំបុកតមយួចបាបព់បី កម្មវធិបីកតរួតពិនិត្យទារក 
ផទើបផកើត អងផ់គ្សថ្មបី ផដើម្ បីឲ្យកបាកដថាពត័ម៌ានននកូនងងែតរបស់អ្នកទានប់ច្ុប្ន្នភាព។  

ទំពរ័ 4R



ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ ក្នុងរដ្ឋម៉ា ស្សាជូទស្្្ដ៖ ពត័ម៌ានសំរាបអ់្នក និងកូនងងែតរបស់អ្នក  l  ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ទោយស្្ម័ត្រចិ្្ដ

ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ទដាយស្្ម័តគចិ្្ដ

ការទ្វើទ្ស្្ដថ្ដីននការសិ្កសាតសាវតជាវ (ការសិ្កសាសាក)

កកសួង សុខភាពសាធារណៈ រដ្ឋមាែ សសាជូផសត្ អាចនលឹងអនុញ្ញា ត និងងណនាកំារសិកសាកសាវកជាវនូវការផធវើផតស្ថ្មបី ផៅក្នុងកម្មវធិបីកតរួត 
ពិនិត្យទារកផទើបផកើត។  ការសិកសាកសាវកជាវនូវការផធវើផតស្ថ្មបី ផៅថា ការសិកសាសាក គឺកតរូវបានផធវើ ផៅផពលកកសួង សុខភាពសាធារណៈ 
រពំលឹងថាវាអាចនលឹងមានអត្ថកបផយជនដ៍ល់សុខភាពបុគគាល និងសាធារណៈ។  នលឹងមនិកតរូវការឈាមងថមផទៀតពបីកូនងងែតរបស់អ្នកផ�ើយ 

 បែុងន្ការផធវើផតស្ទាងំផនះនលឹងកតរួតពិនិត្យផមើលជំងឺមយួចំនួន ជាបងន្ថមផៅផលើការផធវើផតស្កតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើតបានតកមរូវ ងដលបាន 
ផរៀបរាបរ់ចួផហើយ។   

លទ្្លផចញពបីការផធវើផតស្សិកសាសាក គឺកតរូវបានរាយការណ៍មកជាមយួនលឹងលទ្្លការកតរួតពិនិត្យបានតកមរូវ។  ដូចនលឹងការកតរួតពិនិត្យ 
ទារកផទើបផកើតបានតកមរូវងដរ ផបើសិនវាមានលទ្្លផៅផករៅល្ត ់ផវជ្ជបណិ្តននកូនងងែតរបស់អ្នក នលឹងផធវើការជាមយួនលឹងអ្នកឯកផទសកតលឹម 
កតរូវ ផដើម្ បីចាតង់ចងការងថទាពិំផសសអវបីមយួ ងដលកូនងងែតរបស់អ្នកអាចនលឹងកតរូវការ។  

ទ្ើការសិ្កសាសាកអវដីខ្លះ ដដលត្រូវបានទ្វើទៅទពលឥឡូវទនលះ?

សូមផមើលសន្លឹកផសៀតមានពណ៌។

ទ្ើទេ ន្ុអវដីការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ សំ្រាបជំ់ងឺខ្លះ កំពនុងបានផ្ដល់ជូនជាការសិ្កសាសាកទដាយស្្ម័តគចិ្្ដ 
ជាជាងបាន្តមរូវទដាយការបង្គា ប?់

កកសួងសុខភាពសាធារណៈ រដ្ឋមាែ សសាជូផសត្ បានសំផរចថាពុំមានភស្ុតាងកគបក់ោនផ់ដើម្ បីតកមរូវ (បង្គា ប)់ ការកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត 
សំរាបជំ់ងឺ ងដលបានបញ្ជូ លក្នុងការសិកសាសាកផទ។  ផគកតរូវការពត័ម៌ានងថមផទៀត ផៅផលើសំណួរមយួ ឬជាផកចើន ដូចតផៅ៖

1. ផតើវសិាលភាពននអត្ថកបផយជនអ៍វបីខ្ះ ផចញពបីការកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត សំរាបជំ់ងឺទាងំផនះ?  (ផតើវាសផសង្គា ះជបីវតិបានឬផទ?  
ផតើវាការពារលទ្្លធ្ងនធ់្ងរ ននផកោះថា្ន កដ់ល់ជបីវតិឬផទ?  ផតើការពយាបាល មានកបសិទ្ិភាពដូចបានរពំលឹងឬផទ?)

2. ផតើជំងឺផនះផកើតផ�ើងញលឹកញាបប់ែុណាណា  ផៅក្នុងរដ្ឋមាែ សសាជូផសត្? 

3. ការផធវើផតស្ពិផសាធនល៍អែបែុណាណា  ងដលបានផកបើផដើម្ បីកតរួតពិនិត្យផមើលជំងឺទាងំផនះ? 

ទ្ើទារកណាកទ៏ដាយ អាចចូលរមួក្នុងការសិ្កសាសាក បានឬទ�?

អាច ទារកណាកផ៏ដាយ ងដលនលឹងបានបញូ្លក្នុងការកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត បានតកមរូវ អាចនលឹងចូលរមួបាន។

ទំពរ័ 1V



ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ ក្នុងរដ្ឋម៉ា ស្សាជូទស្្្ដ៖ ពត័ម៌ានសំរាបអ់្នក និងកូនងងែតរបស់អ្នក  l  ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ទោយស្្ម័ត្រចិ្្ដ

ទ្ើខ្នុ ំអាចតបដកក ទដើម្ប ដីចូលរមួក្នុងការសិ្កសាសាក បានឬទ�?

អាច។  អ្នកអាចនលឹងកបងកក ចំផពាះការចូលរមួននកូនងងែតរបស់អ្នក ក្នុងការសិកសាសាកបច្ុប្ន្ន សំរាបម់ូលផហតុអវបីមយួ។  ផបើសិនអ្នក 
កបងកក កូនងងែតរបស់អ្នកនលឹងមនិកតរូវបានផធវើផតស្ សំរាបជំ់ងឺអវបីមយួក្នុងការសិកសាសាកបច្ុប្ន្នផ�ើយ។  ផបើសិនអ្នកកបងកក កូនងងែត     
របស់អ្នកនលឹងផៅងតមាន្លកបផយជនទ៍ាងំអស់ ននការកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើតបានតកមរូវ។   

ទ្ើខ្នុ ំចនុលះទ្្លះទដាយរទបៀបណា?  ឬ ទ ើ្ខ្នុ ំតបដកកចូលរមួទដាយរទបៀបណា?

បនា្ទ បព់បីកូនងងែតរបស់អ្នកបានផកើត អ្នកនលឹងកតរូវបានសួរ ថាផតើអ្នកចងឲ់្យកូនងងែតរបស់អ្នក បានកតរួតពិនិត្យជំងឺ ក្នុងការសិកសាសាកឬផទ។  

ចំផ�ើយរបស់អ្នកនលឹងបានបង្ហា ញផៅផលើ កកដាសបំផពញការយកសំណាកកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត។  ផៅផពលចំផ�ើយរបស់អ្នកកតរូវ 
បានកតក់តា ផៅផលើកកដាសបំផពញការយកសំណាកននកកូនងងែតរបស់អ្នក ផនាះអ្នកនលឹងកតរូវបាន្្ល់ឲ្យសំផៅមយួចបាប ់ផដើម្ បីរកសា 
ទុកជាកំណតក់តា របស់អ្នក។  គំរនូនសំផៅងដលអ្នកនលឹងទទួល គឺមានបង្ហា ញផៅខាងផដើមននខិត្បណ័ណា ផនះ។  (កំណតសំ់ោល់៖  
អ្នកអាចនលឹងអានការ បកងកបមនិងមនជាភាសាអងផ់គ្ស ននខិត្បណ័ណា ផនះ។  ងតជាយែ ង ណាមញិ សំផៅពិតសំរាបជ់ាកំណតក់តា 
របស់អ្នក នលឹងជាភាសាអងផ់គ្ស)។  

*សំណាកលអែងដលអាចយកបាន គឺចផន្ាះផពល 24 និង 48 ផមាែ ង បនា្ទ បព់បីផកើត ឬមុនផពលឲ្យផចញ ផបើសិនការផចញគឺឆាបជ់ាង  24 ផមាែ ង។   
ផដើម្ បីឲ្យកបាកដថាការកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើតបានតកមរូវ នូវកូនងងែតរបស់អ្នក សំរាបជំ់ងឺបានបង្គា បម់និបានពនយារផពល សំណាកកតរូវងតបានយក 
និងបានដលឹកជញ្ជូ ន យែ ងរសួរានទ់ានផ់ពល។

ទំពរ័ 2V

សារៈសំ្ខាន!់  អ្នកនលឹងកតរូវបានសូមឲ្យ្្ល់ចំផ�ើយរបស់អ្នក មុនផពលសំណាកននកូនងងែតរបស់អ្នក កតរូវបានបញ្ជូ នផៅ          
សំរាបក់ារកតរួតពិនិត្យផៅមន្ទបីរពិផសាធន។៍*



ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ ក្នុងរដ្ឋម៉ា ស្សាជូទស្្្ដ៖ ពត័ម៌ានសំរាបអ់្នក និងកូនងងែតរបស់អ្នក  l  ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ទោយស្្ម័ត្រចិ្្ដ

ទ្ើអ្ថែតបទយាជន�ូ៍ទៅ និងហានិភម័យ ទាក�់ងនឹងការសិ្កសាសាក មនអវដីខ្លះ?

អត្ថមបគយជនអ៍ាចមាន

• អត្ថកបផយជនសំ៍ខានប់ំ្ុតជាបុគគាល សំរាបកូ់នងងែតរបស់អ្នក គឺមានដូចតផៅ៖  
ផបើសិនកូនងងែតរបស់អ្នក មានជំងឺមយួងដលបញ្ជូ លផៅក្នុងការសិកសា កូនងងែតរបស់អ្នកនលឹងមានឱកាសដរ៏សួរាន ់
សំរាបក់ាររកផ�ើញនូវមុខជំងឺ។  

• អត្ថកបផយជនផ៍្សេងផទៀត អាចនលឹងរមួមាននូវការផពញចិត្របស់អ្នកផា្ទ ល់ ថាអ្នកកំពុងងតជួយ�ផឆ្ើយសំណួរសំខាន់ៗ  
ងដលអាចនលឹងជួយ�កូនងងែតផ្សេងៗផទៀត។

ហានិភយ័អាចមាន

• ហានិភយ័សំខានប់ំ្ុតជាបុគគាល សំរាបកូ់នងងែតរបស់អ្នក គឺកកម៖  
ផបើសិនកូនងងែតរបស់អ្នក មានជំងឺមយួងដលបញ្ជូ លផៅក្នុងការសិកសា ផហើយការផធវើផតស្សិកសា មនិរកផ�ើញមុខជំងឺននកូន
ងងែតរបស់អ្នក ផនាះផរាគវនិិច្យ័អាចនលឹងបានពយារផពល។  ផនះគឺងតងងតជាហានិភយ័មយួ ជាមយួនលឹងការកតរួតពិនិត្យអវបីមយួ។  
ការរកមនិផ�ើញមុខជំងឺ គួរងតជាកពលឹត្ិការណ៍មនិធម្មតា ផទាះផបើការផធវើផតស្បានពយាយម និងពិត ឬផៅងតកំពុងងតបានសិកសា 
កផ៏ដាយ។  ផបើសិនកូនងងែតរបស់អ្នក ហាកដូ់ចជាមនិសុខសបបាយ ឬហាកដូ់ចជាមនិកតលឹមកតរូវ សូមពិផកោះជាមយួអ្នក្្ល់            
ការងថទាសុំខភាពននកូនងងែតរបស់អ្នក។  

• ហានិភយ័ផ្សេងៗផទៀត អាចនលឹងរមួមានថាការកតរួតពិនិត្យ នលឹងបង្ហា ញពត័ម៌ាន ថាកូនរបស់អ្នកមានជំងឺមយួ ឬលកខេណៈមយួ 
ងដលផយើងមនិបានរកផមើល បែុងន្ជំងឺផនាះងបរជាបានបង្ហា ញឲ្យផ�ើញ តាម្លិត្លននការកតរួតពិនិត្យ។  មនុសសេខ្ះផជឿថាការផនះ
គឺជាអត្ថកបផយជនម៍យួ រ បីឯសំរាបម់នុសសេផ្សេងផទៀត វាគឺជាហានិភយ័វញិ។  ភាគផកចើន ការរកផ�ើញតាម្លិត្ល អាចផកើតផ�ើង 
ជាមយួនលឹងការផធវើផតស្អវបីមយួ។  លទ្្លងបបផនាះ គឺកតរូវបានរាយការណ៍ផៅអ្នក្្ល់ការងថទាសុំខភាពននកូនងងែតរបស់អ្នក។   

• ហានិភយ័ទូផៅបំ្ុត គឺថាលទ្្លការកតរូតពិនិត្យផៅផករៅល្ត ់អាចនលឹងកតរូវការនូវការផធវើផតស្ងថមផទៀត ផហើយអាចនលឹងបណ្ាល 
ឲ្យអ្នកកពរួយបារម្ភ សូម្ បីងតផបើវាងបរជាថាកូនងងែតរបស់អ្នក ពំុមានការកតរួតពិនិត្យជំងឺទារកផទើបផកើត កផ៏ដាយ។   

កំណតសំ់គាល់៖  ទស្វាការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ទាងំអស់្ (បាន្តមរូវ និងទដាយស្្ម័តគចិ្្ដ) ត្រូវបានទ្វើទដាយតបតពឹ្្ដតាមវនិម័យ 
 រដ្ឋម៉ា ស្សាជូទស្្្ដ និងស្េពម័ន្ធ តពមទាងំបញ្ញ ្្ដិោោ ដដលការពារពម្័ ម៌នផ្ទា ល់ខ្ួន និងបនថែយហានិភម័យបំផនុ្ ននការតបតពឹ្្ដទល្ើស្ 

ទលើភាពសំ្ង្្។់  ការចូលរមួក្នុងការសិ្កសាសាក មនិបញូ្លនូវហានិភម័យអវដីដថមទ�ៀ្ទ�។

ទ្ើខ្នុ ំអាចរកពម្័ ម៌នដថមទ�ៀ្ អំពដីការសិ្កសាសាកបច្នុប្បន្ ទៅ�ដីណា?

ផមើលសន្លឹកផសៀតមានពណ៌ មានចំណងផជើង “អំពបីការសិកសាសាកបច្ុប្ន្នងថមផទៀត”។

ទំពរ័ 3V



ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ ក្នុងរដ្ឋម៉ា ស្សាជូទស្្្ដ៖ ពត័ម៌ានសំរាបអ់្នក និងកូនងងែតរបស់អ្នក  l  ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ទោយស្្ម័ត្រចិ្្ដ

ខ្នុ ំមនទយាបល់ខ្លះ ឬខ្នុ ំមនម្ិខ្លះ។  ទ ើ្ខ្នុ ំអាចជាពិ្តបាកដយា៉ា ងណា ថាម្ិរបស់្ខ្នុ ំនឹងត្រូវបានពិចារណា?

អ្នកគួរងតងថ្ងមតិរបស់អ្នកជាលាយល័កខេណ៍អកសេរ ផៅគណៈកមា្ម ធិការ ឬកម្មវធិបីណាមយួផៅខាងផកកាម កពមទាងំ គណៈកមា្ម ធិការ
 

ទបីកបលឹកសាការកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត របស់កកសួង ឬកអ៏្នកតំណាងនលឹងពិនិត្យផមើលវា៖

ទំពរ័ 4V

Chairperson - កបធាន
Newborn Screening Advisory Committee - គណៈកមា្ម ធិការទបីកបលឹកសាការកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត
Massachusetts Department of Public Health
250 Washington St.
Boston, MA 02108-4619

Commissioner of Public Health - ស្នងការននសុខភាពសាធារណៈ
Massachusetts Department of Public Health
250 Washington St. 
Boston, MA 02108-4619

Director - នាយក
New England Newborn Screening Program - កម្មវធិបីកតរួតពិនិត្យទារកផទើបផកើត អងផ់គ្សថ្មបី
University of Massachusetts Medical School
Biotech 4, 2nd Floor
377 Plantation Street
Worcester, MA 01605-2300



New England Newborn Screening Program
ងខមករា 2018



ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ ក្នុងរដ្ឋម៉ា ស្សាជូទស្្្ដ៖ ពត័ម៌ានសំរាបអ់្នក និងកូនងងែតរបស់អ្នក  l ព័្ ម៌នបននថែម

ព័្ ម៌នបននថែម សំ្រាបម់តាបិតា
អំពីការត្រួ្ពិនិ្្យជំងឺទារកទ�ើបទកើ្ និងការសិ្កសា

មានប្រសិទ្ិភាព ខែមករា 2018 

ការតតរួតពិនិត្យសំរាបជំ់ងឺ 32 មុខបានតតមរូវ ងែលចុះរាយនៅខាងនលើ អាចនឹងនបើកសំងែងពត័ម៌ាន អំពីជំងឺ និងលក្ខណៈែូចតនៅ (ែូចជាពត័ម៌ាន គឺការតតរួតពិនិត្យ 
ដាចខ់ាត តាមផលិតផល)៖ 

បញី្ននជំងឺនដលបញូ្លទៅក្នុង ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្បាន្តមរូវ បានបង្គា បទ់ោយ MA DPH៖  
កូនងងែតរបស់អ្នក នឹងតតរូវបានតតរួតពិនិត្យ សំរាបម់ន្ីរពិនោធនច៍ំណាំទុក នូវជំងឺ 32 មុខ ែូចតនៅ៖

1. កង្ះជាតិអរ័ជិនីន បណាដា លឲ្យកំុជាតិអរ័ជិនីន និងអាមែូណាក្នុងឈាម  (ARG) 

2. ការនខសះនខសយកំឡាងំ មនិចងញ់ែំ  និងពិបាកតតរួតតតាកំរតិែនងហើម (ASA)

3. កង្ះជាតិ ß-កិតូត្យឡូាស (BKT)

4. កង្ះជាតិប៊យីែូទីនីដាស បណាដា លឲ្យខាបស់ររីបូធាតុ (BIOT)

5. កង្ះការែូរជាតិកាបាមលីភូសផាត ក្នុងការផលិតសររីបូធាតុ (CPS)

6. ជាតិកានិទីន៖ កង្ះជាតិខាលា ញ់ឡូកាស អាសីុែកានិទីន (CACT)

7. ភាពមាននខាច ះននការរបួរមួជាតិអាសីុែកានិទីន (CUD)

8. ជំងឺបណាដា លឲ្យមានជាតិអាមណូីអាសីុែនតចើនក្នុងឈាម និងទឹកនោម (CIT)

9. ភាពមនិធម្មតាននកបាលវក្ំពីកំនណើ ត (CAH)

10. ទីរ ែអូុីែអសកម្មភាពពីកំនណើ ត (CH)

11. ជំងឺតុកសូផាលា ោ្ម ឆលាងពីសត្ពីកំនណើ ត (TOXO)

12. ជំងឺរងីសួត (CF)

13. កង្ះជាតិស្រពីកំនណើ ត ងែលមនិអាចបដាូរជាតិហ្្ឡាកតូ់នៅជាគលាុយកូស 
(GALT)

14.  ភាពមនិធម្មតាននជាតិអាសីុែគលាូតារកិ ក្នុងឈាម តបនភទ I (GAI)

15.  វបិតដាិការបំងបកអាហ្របណាដា លឲ្យមានបញ្ហ ក្នុងការបន ច្ញទឹកនោម (HCY)

16.  ជាតិ 3-អុីតែរុកសីុ-3-នមធិល មានជាតិអាសីុែគលាូតារកិក្នុងទឹកនោម (HMG)

17.  ភាពមនិធម្មតាននជាតិអាសីុែអុីសូវែឡឺរកិក្នុងឈាម ពំុអាចរលំាយតបរូនតអុីន 
(IVA)

18. តចវក ់L-3-OH អាសីុលងវង-CoA ននកង្ះការយកជាតិអុីតែរូង្សែននចញ 
(LCHAD)

19. ជំងឺទឹកផាណិតមាែ ពផុល (MSUD)

20. កង្ះជាតិអាមណូីអាសីុែ ងែលមានមុខងារក្នុងការផលិតទឹកនោម (OTC)

21. ជំងឺមនិអាចបំងបកមហូបអាហ្របានល្អ (PKU)

22. ជំងឺនកាសិកាឈាមតក្ម ងែលនធ្ើឲ្យខ្ះឈាមតក្ម (Hb SS)

23. ជំងឺ Hb S/C (Hb SC)

24. វបិតដាិថាមពលជាតិគីមកី្នុងឈាមតក្ម Hb S/ß (Hb S/ßTh)

25. តចវក-់CoA មធ្យម ននកង្ះការយកជាតិនែអុីតែរូង្សែននចញ (MCAD)

26. ភាពមនិធម្មតាននជាតិអាសីុែនមធីលមាែ ឡូនិកក្នុងឈាម៖  កង្ះអងសីុ់ម  
ងែលនរៀបចំអាណូរបូធាតុនឡើងវញិ (MUT)

27. ភាពមនិធម្មតាននជាតិអាសីុែនមធីលមាែ ឡូនិកក្នុងឈាម៖ ការរបួរមួជាតិ 
កូបាឡាមនី A, B (Cbl A,B)

28. ភាពមនិធម្មតាននជាតិអាសីុែនមធីលមាែ ឡូនិកក្នុងឈាម៖ ការរបួរមួជាតិ 
កូបាឡាមនី C,D (Cbl C,D)

29. ភាពមនិធម្មតាននជាតិអាសីុែតបរូបែុនិក ក្នុងឈាម (PROP)

30. កង្ះសមត្ថភាពផលិតអង្គបែិបក្ខបងង្គប ់រមួផសែធំ្ងនធ់្ងរ (SCID)

31. កំ្ុសការបំងបកអាហ្រ តបនភទ I (TYR I)

32. កតចវក-់CoA ងវងណាស់ ននកង្ះការយកជាតិនែអុីតែរូង្សែននចញ         
(VLCAD)

a. ជំងឺរងីសួតងែលខុសពីធម្មតា (រមួមាននូវ CBAVD)

b. ជាតិ 2-នមធិល 3-អុីតែរុកសីុ ននមានជាតិអាសីុែប៊ូរទិិក ក្នុងទឹកនោម 
(2M3HBA)

c. ជាតិ 2-នមធិលប៊ូទីរលី-CoA ននកង្ះការយកនែអុីតែរូង្សែននចញ (2MBG)

d. ជាតិ 3-នមធិលតករូតូនីល-CoA ននកងះ្អងសីុ់មងែលបំបាតជ់ាតិកាបូ្សែុ ី
ឡាស (3MCC)

e. ជាតិ 3-នមធិលគលាូតាកូនិក ននការមានជាតិអាសីុែក្នុងទឹកនោម (3MGA)

f. ការមានជាតិផិនីឡាឡានីនងែលសលាូតនតចើននពក (H-PHE)

g. កង្ះជាតិកានីទីន បាែ មតូិយីលតតានងស្រាែស IA (ន្លាើម) (CPT IA)

h. កង្ះជាតិកានីទីន បាែ មតូិយីលតតានងស្រាែស II (CPT II)

i. វបិតដាិបណាដា លឲ្យមានជាតិសីុតតរូលីននតចើនក្នុងឈាម តបនភទ II (CIT II)

j. ភាពមនិតបតកតីននជាតិប្យទូរ័និ ស្កតាដា កំឡាងំការផលិត (BIOPT BS)

k. ភាពមនិតបតកតីននជាតិប្យទូរ័និ ស្កតាដា ការបនង្ើតជា្្មី (BIOPT ធម្មតា)

l. កង្ះការប ច្ូ នតករុមជាតិហ្្ឡាតូគិណាស (GALK)

m. កង្ះការផាលា ស់បដាូរថា្ន កអ់ងសីុ់មននជាតិហ្្ឡាតូស (GALE)

n. ភាពមនិធម្មតាននជាតិអាសីុែគលាូតារកិក្នុងឈាម តបនភទ II (GA2)

o. កំរតិជាតិនមតូនីននឡើងខ្ពស់ក្នុងទឹកខាបអ់ន្ិលៗ (MET)

p. អុីសូប៊ូទីរលី-CoA ននកង្ះការយកនែអុីតែរូង្សែននចញ (IBG)

q. តចវក ់នកតូអាសីុល-CoA មធ្យម ននកង្ះការនផ្រជាតិ្្យឡូាស (MCKAT)

r. កង្ះជាតិកាបូ្សែុឡីាសជានតចើន (MCD)

s. កង្ះសមត្ថភាពផលិតអង្គបែិបក្ខបងង្គប ់មនិ-SCID ជាបឋម  ឬលក្ខណៈ 
នផសែងៗនទៀត ជាបទ់ាកទ់ងជាមយួនកាសិកា T

t. តចវក ់អាសីុល-CoA ខលាី ននកង្ះការយកជាតិនែអុីតែរូង្សែននចញ (SCAD)

u. កង្ះជាតិតបរូនតអុីន តតីមុខងារ (TFP)

v. កំ្ុសការបំងបកអាហ្រ តបនភទ II (TYR II)

w. កំ្ុសការបំងបកអាហ្រ តបនភទ III (TYR III)

x. ភាពមនិតបតកតីននឈាមតក្មតាមពូជ កាលា យមកពី-Hb (Var Hb)

y. ោ្ថ នភាពននអ្នកផ្ុកនរាគណាមយួ ននលក្ខណៈងែលចុះរាយពី 1-32 ឬ a-x។ 



ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ ក្នុងរដ្ឋម៉ា ស្សាជូទស្្្ដ៖ ពត័ម៌ានសំរាបអ់្នក និងកូនងងែតរបស់អ្នក  l ព័្ ម៌នបននថែម

ការពិពណ៌នានូវជំងឺ ក្នុង ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្បានត្រូវ
ជំងឺទាងំឡាយងែលប ច្ូ លក្នុងការតតរួតពិនិត្យទារកនទើបនកើតបានតតរូវ អាចនរៀបជាតករុមៗ អាតស័យនៅនលើបុប្ន្តុ ឬការពយាបាលជំងឺ។  

• ការបំនបកជា្ិអាមណូីអាស្នុីដ៖ កូនងងែត និងអ្នកជំងឺ ងែលមានជំងឺទាងំននះ មនិអាចបំងបកជាតិអាមណូីអាសីុែមយួ ងែលបានរកន�ើញក្នុង 
មហូបធម្មតា។  ក្នុងខណៈខលាួនរបស់នគ មនិអាចនតបើមហូបធម្មតាបាន នគតតរូវបានឲ្យមហូបពិនសស។  តាមធម្មតា អ្នកឯកនទសខាងការរលំាយអាហ្រ 
ឬជីវគីមពូីជអំបូរវទូិ ពយាបាលកូនងងែតទាងំននះ។ 

• ជំងឺឆ្លងពីកំទណើ ្៖ កូនងងែតងែលមានជំងឺទាងំននះ តតរូវបានឆលាងនមនរាគបាកន់តរ ីវរីសុ ឬបាែ រាែ សីុត មយួតបនភទ។  ការឆលាងននកូនងងែត អាចនកើតនឡើង 
ក្នុងនពលមានគភ ៌ឬនៅនពលនកើត។  តាមធម្មតា អ្នកជំោញខាងជំងឺឆលាង ពយាបាលកូនងងែតទាងំននះ។ 

• ជំងឺរងីសួ្្ (CF)៖ កូនងងែត និងអ្នកជំងឺ ងែលមានជំងឺតាមពូជននះ មនិអាចនធ្ើឲ្យសមាសភាគងែលតតរូវការ មានតបសិទ្ិភាពសំរាបន់កាសិកា ក្នុង 
សួត និងនោះនវៀននឡើយ។  នដាយគ្្ម នសមាសភាគមានតបសិទ្ិភាព សួតនកើតមានតសទាបន់ននសលាស្ម៍ខាបស់្អិតៗ នធ្ើជាកងនលាងសំរាបក់ាររលាកសួត។  
មនិខុសគ្្ន នទ នសលាស្ម៍នៅក្នុងនោះនវៀន បណាដា លឲ្យមានបញ្ហ  ជាមយួនឹងការតជាបមហូប។  ជាធម្មតា តគរូនពទ្យឯកនទសសួត ឬអ្នកឯកនទសជំងឺ CF 

នៅមជ្ឈមណ្ឌ ល CF ពយាបាលកូនងងែតទាងំននះ។ 

• ជំងឺវកិលវក្ំ៖ កូនងងែត និងអ្នកជំងឺ ងែលមានជំងឺទាងំននះ មនិអាចផលិតជាតិអរ័មែូនមយួ របស់ខលាួននឡើយ។  នបើសិនខលាួនរបស់កូនងងែត មនិអាច 
ផលិតជាតិអរ័មែូនមយួនទ នោះកូនងងែតតតរូវការជំនួយ និងតាមធម្មតា តតរូវបានឲ្យថា្ន ងំែលមានជាតិអរ័មែូនចាបំាច។់  តាមធម្មតា កូនងងែតទាងំននះ     
តតរូវបានពយាបាល នដាយតគរូនពទ្យតកនពញបន ច្ញធាតុទឹកវទូិ ឬនដាយតគរូនពទ្យកុមារ ងែលកំពុងនធ្ើការជាមយួតគរូនពទ្យតកនពញបន ច្ញធាតុទឹកវទូិ។ 

• កង្វះអងស់្នុីម សំ្រាបវ់តីាមនី និងស្្រ៖ កូនងងែត និងអ្នកជំងឺ ងែលមានជំងឺទាងំននះ មនិអាចកិនរលំាយជាតិស្រ វតីាមនី ឬជីវជាតិនផសែងៗនទៀត 
បាននឡើយ។  ជាធម្មតា អ្នកឯកនទសខាងការរលំាយអាហ្រ ឬជីវគីមពូីជអំបូរវទូិ ពយាបាលកូនងងែតទាងំននះ។ 

• វបិ្្ដិអនុកស្នុីដកម្មខ្្ល ញ់មនជា្ិអាស្នុីដ៖ កូនងងែត និងអ្នកជំងឺ ងែលមានជំងឺទាងំននះ មនិអាចនតបើខាលា ញ់ ងែលនគបានទុកក្នុងខលាួនរបស់នគ 
សំរាបថ់ាមពលជាអាសន្ននទ។  នៅនពលមនុសសែមា្ន កង់ែលមានជំងឺែូនចា្ន ះ មនិបរនិភាគមយួរយៈនពល ន្ើយមានហ្និភយ័ងែលមុខងារសំខាន់ៗ  
ននខលាួនរបស់នគ នឹងឈបែ់ំនណើ រការ។  តាមធម្មតា អ្នកឯកនទសខាងការរលំាយអាហ្រ ឬជីវគីមពូីជអំបូរវទូិ ពយាបាលកូនងងែតទាងំននះ។ 

• ការនតបតបរួលននឈាមបណ្្ដ លឲ្យទស្្លកស្្ល ំង៖ កូនងងែត និងអ្នកជំងឺ ងែលមានជំងឺទាងំននះ មានការផាលា ស់បដាូរក្នុងនកាសិកាឈាមតក្មរបស់នគ 
ងែលបណាដា លឲ្យមានបញ្ហ ែូចជា ជំងឺនកាសិកាឈាមតក្ម។  វមាននយ័ថា កូនងងែតគឺទំនងនឹងមានជំងឺខ្ះឈាមតក្ម ភូតន្តុននការឈចឺាប ់
ដាចស់រនសឈាមខួរកបាល និងការឆលាងនរាគងែលយាយីអាយុជីវតិ។  ការពយាបាលជាមយួថា្ន នំបែនីសីុលីន អាចនឹងការោរការឆលាងនរាគធ្ងនធ់្ងរ នៅក្នុង 
កុមាវយ័។  តាមធម្មតា អ្នកជំងឺទាងំននះតតរូវបានពយាបាលនដាយ នលា្ិតវភិាគវទូិនពទ្យ។

• ជំងឺអនុកស្នុីដកម្មស្ររីបូធា ន្ុអាស្នុីដ៖ កូនងងែត និងអ្នកជំងឺ ងែលមានជំងឺទាងំននះ មនិអាចកិនរលំាយជាតិអាមណូីអាសីុែខលាះៗ ងែលបានរកន�ើញ 
នៅក្នុងមហូបធម្មតា ងែលនៅថា ោខាតចវកអ់ាមណូីអាសីុែ ឬលីសីុន។  អ្នកជំងឺ តតរូវការជំនួយ និងតាមធម្មតា តតរូវបានឲ្យមហូបពិនសស និង 
ការពយាបាលនផសែងៗនទៀត។  តាមធម្មតា អ្នកជំងឺទាងំននះតតរូវបានពយាបាលនដាយអ្នកឯកនទសខាងការរលំាយអាហ្រ ឬជីវគីមពូីជអំបូរវទូិ។ 

• SCID ឬកង្វះស្ម្ថែភាពផលិ្អងគាបដិបក្ខបងងគាប ់រមួផ្ធំ្ងនធ់្ងរ៖ ជាជំងឺមយួងែលបែះោល់ធ្ងនធ់្ងរ ចំនោះតបពន័្ោំ៊នរាគ។  លុះតតាងតបានពយាបាល 
នបើមនិែូនចា្ន ះនទ កូនងងែតងែលមានជំងឺននះ នឹងោលា បន់ៅនពលមានអាយុបីបនួងខ ពីនតោះនគមនិអាចតតាងំនឹងការឆលាងនរាគធម្មតា ងែលកូនងងែត 
ទាងំអស់ឆលាងនរាគ។  នដាយមានការពយាបាល កូនងងែតភាគនតចើនរស់រាន។  ការពយាបាលសំរាបកូ់នងងែតងែលមាន SCID រមួមានការផសខំួរឆ្អឹង។       
ការននះអនុញ្ញា តឲ្យកូនងងែតអាចរស់នៅ ពីនតោះវអាចផលិតនកាសិកា T ងែលកូនងងែតមាន SCID មនិបានពយាបាល មនិអាចផលិត។  តាមធម្មតា 
អ្នកជំងឺទាងំននះ តតរូវបានពយាបាលនដាយអ្នកឯកនទសខាងភាពោំ៊នរាគកុមារ និងអ្នកឯកនទសខាងផសសំររីាង្គ។

• ជំងឺននវវិដ្ដការបទនាទោ រ�ឹកទនាម៖ កូនងងែត និងអ្នកជំងឺ ងែលមានជំងឺទាងំននះ គឺមនិអាចយកជាតិនីតតរូង្សែននចញពីចរនដាឈាមរបស់នគបាននឡើយ។ 
អ្នកជំងឺទាងំននះ មានកំរតិជាតិពុលអាមែូនីខ្ពស់ នៅក្នុងឈាមរបស់នគ និងតតរូវការជំនួយភាលា មៗ។  តាមធម្មតា អ្នកជំងឺទាងំននះតតរូវបានពយាបាល 
នដាយអ្នកឯកនទសខាងការរលំាយអាហ្រ ឬជីវគីមពូីជអំបូរវទូិ។



ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ ក្នុងរដ្ឋម៉ា ស្សាជូទស្្្ដ៖ ពត័ម៌ានសំរាបអ់្នក និងកូនងងែតរបស់អ្នក  l ព័្ ម៌នបននថែម

នែមទ�ៀ្ អំពីការសិ្កសាស្កបច្នុប្បន្
បញី្ននជំងឺនដលបញូ្លទៅក្នុង ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្បាន្តមរូវ បានផ្ដល់ជូនទោយ MA DPH៖  
អ្នកនឹងតតរូវបានសួរ ថានតើអ្នកចង ់ឬមនិចងឲ់្យកូនងងែតរបស់អ្នក បានប ច្ូ លក្នុងការសិកសោកបចចុប្បន្ន នៅរែ្ឋមាែ សសជូសតដា។  នបើសិនអ្នកនឆលាើយថាចង ់
កូនងងែតរបស់អ្នក នឹងតតរូវបានតតរួតពិនិត្យ សំរាបម់ន្ីរពិនោធនច៍ំណាំទុក នូវជំងឺ 8 មុខ ែូចតនៅ៖   

ការតតរួតពិនិត្យ សំរាបម់ន្ីរពិនោធនច៍ំណាំទុក នូវជំងឺ 8 មុខ ងែលចុះរាយនៅខាងនលើ អាចនឹងនបើកសំងែងពត័ម៌ាន អំពីជំងឺ និងលក្ខណៈែូចតនៅ៖ 
a. កង្ះការបដាូរផលិតផលជាតិតបរូនតអុីន សំរាបអ់ងសីុ់ម IDUA ទាកទ់ងជាមយួជំងឺ MPS I

b. ជំងឺ Pompe នកើតយឺត
c. កង្ះការបដាូរផលិតផលជាតិតបរូនតអុីន សំរាបអ់ងសីុ់ម GAA ទាកទ់ងជាមយួជំងឺ Pompe

d. អាការនរាគ Zellweger និងជំងឺននការបដាូរសររីបូធាតុនផសែងៗនទៀត (តាមផលិតផល ននការតតរូតពិនិត្យសំរាបជំ់ងឺ X-ALD)
e. អាការនរាគ Klinefelter និងលក្ខណៈនផសែងៗនទៀត ទាកទ់ងជាមយួភាពមនិតបតកតីននចំនួនជាតិតករូនមសូន X (តាមផលិតផល ននការតតរូតពិនិត្យ 

សំរាបជំ់ងឺ X-ALD)
f. ោ្ថ នភាពននអ្នកផ្ុកនរាគណាមយួ ននជំងឺ 8 មុខ

1. កង្វះភាពមនិតបតក្ីននការរលំាយជា្ិខ្្ល ញ់អាស្នុីដ-CoA (DE RED)៖ 
អ្នកជំងឺងែលមានលក្ខណៈជំងឺននះ មនិអាចផាលា ស់បដាូរជាតិខាលា ញ់ខលាះ នៅក្នុង 
មហូបងែលនគបរនិភាគ ឲ្យនៅជាថាមពលនឡើយ និងកពឹ៏ងងផ្អកជាទាងំតសរុង 
នៅនលើជាតិគលាុយកូស  ឬជាតិស្រ។  កូនងងែត និងនក្មងៗងែលមានជំងឺននះ 
អាចនឹងកាលា យជាឈថ្ឺាតណ់ាស់ នៅនពលពុំមានជាតិគលាុយកូស ឬស្រ 
(ែូចក្នុងការតមអាហ្រ) ឬនៅនពលបានតតរូវការចំនួនថាមពលខ្ពស់ជាង 
(ែូចក្នុងអំឡុងនពលនកើតជំងឺ)។  វតតរូវបាននគនជឿថា ការពយាបាលរសួរាន ់
អាចនឹងការោរការោលា ប ់និងភាពពិការ នៅក្នុងករណីខលាះ។  តាមធម្មតា  
អ្នកជំងឺទាងំននះតតរូវបានពយាបាលនដាយអ្នកឯកនទសខាងការរលំាយ 
អាហ្រ ឬជីវគីមពូីជអំបូរវទូិ។

2. អាការៈននជា្ិអរ័នីធីនក្នុងឈាមកំរ ិ្ ខ្ពស់្, ជា្ិអាម៉ាូនីក្នុងឈាមកំរ ិ្  
ខ្ពស់្, ជា្ិហូម៉ាូស្នុីត�រូលីនក្នុងឈាមកំរ ិ្ ខ្ពស់្ (HHH)៖ អ្នកជំងឺងែល 
មានជំងឺ HHH គឺមនិអាចយកជាតិនីតតរូង្សែននចញពីចរនដាឈាម 
របស់នគបាននឡើយ។  ជាលទ្ផល ជាតិអាមែូនីនៅក្នុងឈាម អាចនឹង 
នឡើងែល់កំរតិពុល។  អ្នកជំងឺអាចនឹងកាលា យជាឈថ្ឺាតណ់ាស់ នបើសិន 
គ្្ម នការពយាបាលភាលា មៗ។  តាមធម្មតា អ្នកជំងឺទាងំននះតតរូវបានពយាបាល
នដាយអ្នកឯកនទសខាងការរលំាយអាហ្រ ឬជីវគីមពូីជអំបូរវទូិ។

3. កំទណើ ន�ឹកឧស្្ម័នក្នុងឈាមននការបំនបកជា្ិម៉ា ឡូនិក (MAL)៖      
អ្នកជំងឺងែលមានជំងឺ MAL នគពំុអាចផលិតជាតិខាលា ញអាសីុែ តាមងត 
តតរូវការ ឬនតបើតបាស់ជាតិខាលា ញ់ងែលមាននៅក្នុងឈាម បានតតឹមតតរូវនទ។ 
ការននះអាចនឹងបណាដា លឲ្យមានជាតិស្រក្នុងឈាមទាប នបះែូងរកីធំ 
នខសយកំឡាងំោចែំុ់ ក្អួតចនងា្អ រ រាករសួ នខសះជាតិទឹក ឬតបកាច។់ 
តាមធម្មតា អ្នកជំងឺទាងំននះតតរូវបានពយាបាលនដាយអ្នកឯកនទសខាង 
ការរលំាយអាហ្រ ឬជីវគីមពូីជអំបូរវទូិ។

4. តចវាក ់L-3-OH អាស្នុីល-CoA មធ្យម/ខ្លី ននកង្វះការយកជា្ិទដអនុី
តដរូនហ្នទចញ (M/SCHAD)៖ អ្នកជំងឺងែលមានលក្ខណៈជំងឺននះ 
មនិអាចផាលា ស់បដាូរជាតិខាលា ញ់ខលាះ នៅក្នុងមហូបងែលនគបរនិភាគ ឲ្យនៅជា 
ថាមពលនឡើយ និងកពឹ៏ងងផ្អកជាទាងំតសរុង នៅនលើជាតិគលាុយកូស  ឬ 
ជាតិស្រ។  កូនងងែត និងនក្មងៗងែលមានជំងឺននះ អាចនឹងកាលា យជា 
ឈថ្ឺាតណ់ាស់ នៅនពលពុំមានជាតិគលាុយកូស ឬស្រ (ែូចក្នុងការតម 
អាហ្រ) ឬនៅនពលបានតតរូវការចំនួនថាមពលខ្ពស់ជាង (ែូចក្នុង 
អំឡុងនពលនកើតជំងឺ)។  វតតរូវបាននគនជឿថា ការពយាបាលរសួរាន ់
អាចនឹងការោរការោលា ប ់និងភាពពិការ នៅក្នុងករណីខលាះ។  តាមធម្មតា  
អ្នកជំងឺទាងំននះតតរូវបានពយាបាលនដាយអ្នកឯកនទសខាងការរលំាយ 
អាហ្រ ឬជីវគីមពូីជអំបូរវទូិ។ 

5. ជំងឺទខសាយអងស់្នុីមបណ្្ដ លឲ្យគមឆ្ឹង តបទេ� I (MPS I)៖ អ្នកជំងឺ 
ងែលមានជំងឺ MPS I មនិអាចនច្ននតបើនទៀត នូវសំភារៈសំណល់ ពីការ 
បំងបកនូវជាតិស្រែុំធំៗងែលស្មុគោ្ម ញនឡើយ។  នៅនពលសំភារៈ
សំណល់បានផដាុ ំនឡើងនៅក្នុងខលាួន វបណាដា លឲ្យមានបញ្ហ សុខភាព 
ក្នុងអវយវៈជានតចើន រមួទាងំការផាលា ស់បដាូរក្នុងរបូនោម ការធំធាតយ់ឺតយាែ វ 
និងជួនកាលកប៏ណាដា លឲ្យោលា ប។់  មានទំរងន់នជំងឺ MPS1 ធ្ងនធ់្ងរមធ្យម 
និងតោលជាង; ភាគនតចើនតតរូវបានសំគ្ល់ន�ើញតាមរយៈការតតរួតពិនិត្យ 
ទារកនទើបនកើត នឹងជាធ្ងនធ់្ងរ។  តាមធម្មតា អ្នកជំងឺទាងំននះតតរូវបានពយា 
បាលនដាយតករុមននអ្នកឯកនទសចំរះុ រមួទាងំអ្នកជំោញខាងការរលំាយ 
អាហ្រ និងអ្នកជំោញខាងញតិនៅ។ 

6. ជំងឺតាមពូជបណ្្ដ លមកពីការកនុំជា្ិស្្រស្្មនុគស្្ម ញ, ទកើ្ក្នុងទារក 
(Pompe)៖ អ្នកជំងឺងែលមានជំងឺ Pompe មនិអាចបំងបកជាតិស្រ 
ងែលបានទុកនឡើយ។  ជាលទ្ផល ស្រងែលបានទុកកផ៏ដាុ ំនឡើង ជា  
ពិនសសក្នុងោចែំុ់ និងបណាដា លឲ្យមានបញ្ហ សុខភាពធ្ងនធ់្ងរ ែូចជា 
ជំងឺនបះែូង និងនខសយោចែំុ់ ងែលរតឹត្បតិចលភាព។  ការនកើតក្នុង 
ទារកគឺធ្ងនធ់្ងរ ន្ើយការនកើតក្នុងមនុសសែនពញវយ័ អាចជានឹងតោល។ 
តាមធម្មតា អ្នកជំងឺទាងំននះតតរូវបានពយាបាលនដាយតករុមនននវជ្ជបណ្ឌិ ត 
នបះែូងកុមារ និងពូជអំបូរវទូិ ឬសរនសតបោទវទូិ។

7. ជំងឺស្ចដ់នុំឆ្ឹងខ្ងនលងលូ្លាស់្ (SMA)៖ អ្នកជំងឺងែលមានជំងឺ  
SMA  រងនវទោពីការបាតប់ងន់ជឿននលឿន នូវនកាសិកាសរនសតបោទ 
ងែលតតរូវការនែើម្បលូីតលាស់ និងរកសោចែំុ់ឲ្យមានសុខភាពល្អ។ 
ជាទូនៅ មានជំងឺ SMA បនួតបនភត ន ើ្យទំរងង់ែលធ្ងនធ់្ងរបំផុត 
គឺនកើតមានក្នុងទារកនក្មងៗ ងែលមានការតតរួតតតាោចែំុ់បានតិច 
តួច។  ទំរងង់ែលតោលជាង នកើតមានក្នុងនក្មងជំទង់ៗ  និងជួនកាល 
ក្នុងមនុសសែនពញវយ័ ងែលោចែំុ់របស់នគកាលា យជានខសយ។ តាមធម្មតា 
អ្នកជំងឺទាងំននះតតរូវបានពយាបាលនដាយ តគរូនពទ្យកុមារសរនសតបោទវទូិ 
និងពូជអំបូរវទូិ។  

8. ជំងឺបា្ប់ងខ់្្ល ញ់ទតស្បជនុំវញិស្រនស្តបស្�ខួរកបាល, ទកើ្ក្នុងកនុមរវយ័ 
(X-ALD)៖ អ្នកជំងឺងែលមានជំងឺ X-ALD មានការផដាុ ំនូវជាតិខាលា ញ់ 
អាសីុែ និងយូរៗនៅ បណាដា លឲ្យខូចតកនពញតតមងមូតត ខួរកបាល និង 
ខួរឆ្អឹងខ្នង។  ទំរងអ់ាតកកប់ំផុត នកើតមានក្នុងនក្មងតបរុសៗ ងែលមានអាយុ 
រវង 4 និង 10 ោ្ន  ំចាបន់ផដាើមនដាយមានបញ្ហ ឥរយិាប្។  ការពិការងភ្នក 
ការ្លាង ់ការតបកាច ់ការបាតប់ងនូ់វការតតរួតតតាោចែំុ់ និងជំងឺភន័ដាោ្ម រតី 
កត៏ាមយាយី។  តាមធម្មតា អ្នកជំងឺទាងំននះតតរូវបានពយាបាលនដាយតករុម  
ននតគរូនពទ្យកុមារពូជអំបូរវទូិ សរនសតបោទវទូិ និងតគរូនពទ្យតកនពញ  
បន ច្ញធាតុទឹកវទូិ។



ការត្រួ្ពិនិ្្យទារកទ�ើបទកើ្ ក្នុងរដ្ឋម៉ា ស្សាជូទស្្្ដ៖ ពត័ម៌ានសំរាបអ់្នក និងកូនងងែតរបស់អ្នក  l ព័្ ម៌នបននថែម

ការពិពណ៌នានន ការសិ្កសាស្កបច្នុប្បន្
ការសិកសោកននះ កំពុងតតរូវបាននធ្ើ ពីនតោះគណៈកមា្ម ធិការទីតបឹកសការតតរួតពិនិត្យទារកនទើបនកើត រែ្ឋមាែ សសជូនសតដា (Massachusetts Newborn 

Screening Advisory Committee) បានសំនរចថា អាចនឹងមានអត្ថតបនយាជនខ៍លាះ។  ការសិកសោកទាងំ 8 មុខ ងស្ងរកនែើម្បនីឆលាើយសំណួរទូនៅ 
ែូចៗគ្្ន ៖ នតើការតតរួតពិនិត្យទារកនទើបនកើត សំរាបម់ុខជំងឺមយួ មានអត្ថតបនយាជនែ៍ល់នវជ្ជមន្ីរ និងនតើអត្ថតបនយាជនន៍នការតតរួតពិនិត្យ នលើសលប ់
នតគ្ះថា្ន ក ់ននការតតរួតពិនិត្យឬនទ? ជាបងន្ថមនលើតករុមនិមយួៗននការសិកស កម៏ាននគ្លបំណងជាកល់ាកង់ែរ៖   

• ការសិ្កសាជាហូរនហននការត្រួ្ពិនិ្្យ សំ្រាបក់ំហនុស្ននការរលំាយអាហារ 4 មនុខ មនពីកំទណើ ្៖ ការតតរួតពិនិត្យសំរាបជំ់ងឺបនួមុខែំបូង នៅនលើ 
ប ្្ជ ីស្ម័តគចិតដា គឺមានជាតោបយ់ាែ ងនហ្ចណាស់តាងំពីោ្ន  ំ2009 មក។  តាមធម្មតា អ្នកជំងឺងែលមានជំងឺទាងំននះ តតរូវបានពយាបាលនដាយអ្នក 
ឯកនទសខាងការរលំាយអាហ្រ ឬជីវគីមពូីជអំបូរវទូិ។  នយើងែឹងថាការតតរួតពិនិត្យទារកនទើបនកើត អាចរកន�ើញទារកងែលមានជំងឺទាងំននះ ន ើ្យថា 
វអាចបាននធ្ើនដាយមានការជំោកជំ់ពិនមានកំរតិ សំរាបទ់ារកងែលពុំមានជំងឺទាងំននះ។  ងតយាែ ងណាមញិ ជំងឺបនួមុខែំបូងងែលមាននៅនលើប ្្ជ ី 
គឺកតមណាស់ ងែលនយើងនៅងតតតរូវសួរ នបើសិនមានបានបងាហ ញភសដាុតាងននអត្ថតបនយាជន ៍ចំនោះការតតរួតពិនិត្យ។  នគ្លបំណងននការសិកស 
គឺនែើម្បបីនដាតបមូលទិន្ននយ័ ឲ្យែឹងថានតើមានអត្ថតបនយាជនឬ៍អត។់   

• ការសិ្កសានូវការត្រួ្ពិនិ្្យសំ្រាប ់ជំងឺគរ�នុកជា្ិលីសូ្សូ្ម (Lysosomal Storage Disease) ពីរមនុខ, MPS1 និង Pompe៖ មានទិន្ននយ័
ជាបឋមមកពីការពយាបាលពិនោធន ៍នៅក្នុងនក្មងៗមានវយ័ចាស់បនដាិច បងាហ ញថាការោបរ់កន�ើញ នូវជំងឺពីរមុខននះ អាចនឹងជាមានផលតបនយាជន ៍
នដាយអនុញ្ញា តឲ្យមានការពយាបាលរសួរាន ់ជាមយួនឹងវធិីពយាបាលអងសីុ់ម និងការផសទំងនកាសិកា។  ងតយាែ ងណាមញិ នយើងកែ៏ឹងងែរថាការតតរួត 
ពិនិត្យទារកនទើបនកើត សំរាបជំ់ងឺទាងំននះ គឺមនិអាចនជឿជាកប់ាន នែើម្បផីដាល់ពត័ម៌ានថានតើកូនងងែតបាននកើតមក នដាយមានទំរងន់នជំងឺននះធុនធ្ងនធ្ងរ 
ឬតោល ឬថានតើកូនងងែតនឹងបងាហ ញនរាគសញ្ញា ក្នុងនពលជាទារក ឬក្នុងនពលជាមនុសសែនពញវយ័។  ការែឹងនពលនវលានែើម្បចីាបន់ផដាើមពយាបាល 
អាចនឹងជាមនិតបាកែ សំរាបក់រណីខលាះ ន្ើយភាពមនិតបាកែែូនចា្ន ះ អាចបណាដា លឲ្យនតគ្ះថា្ន ក។់  តាមធម្មតា អ្នកជំងឺងែលមានជំងឺទាងំននះ 
តតរូវបានង្ទានំដាយតករុមនន តគរូនពទ្យកុមារពូជអំបូរវទូិ និងសរនសតបោទវទូិ។  នគ្លបំណងននការសិកស គឺនែើម្បរីកឲ្យែឹង ថាការតតរួតពិនិត្យមាន 
តបសិទ្ិភាពល្អយាែ ងណា ថានតើនយើងអាចនលើកកំពស់ការនផាដា តចិតដា ននការតតរួតពិនិត្យ ចំនោះអស់អ្នកងែលអាចបានបំនរ ើល្អបំផុត តាមការពយាបាល 
រសួរាន ់និងថានតើអត្ថតបនយាជនន៍នការតតរួតពិនិត្យ និងការពយាបាលនលើសលបក់ារនតគ្ះថា្ន ក។់ 

• ការសិ្កសាននការត្រួ្ពិនិ្្យសំ្រាបជំ់ងឺ SMA៖ មានទិន្ននយ័ជាបឋមមកពីការពយាបាលពិនោធន ៍នៅក្នុងទារក និងនក្មងៗមានវយ័ចាស់បនដាិច បងាហ ញ
ថាអាចនឹងនែើម្បផីាលា ស់បដាូរែំនណើ រននជំងឺ ឬនែើម្បបីោ្ឈបភ់ាពនជឿននលឿនរបស់វ នបើសិនការពយាបាល បានចាបន់ផដាើមរសួរានល់្មម។   ងតយាែ ង ណាមញិ 
នទាះនបើមានការយល់តពមនដាយ FDA នៅនពល្្មីៗននះ នូវឱស្សំរាបជំ់ងឺ SMA កន៏ដាយ គងង់តទិន្ននយ័មកពីការពយាបាលពិនោធន ៍  
ែូនចា្ន ះ គឺជា្្មីតសឡាង ន្ើយលទ្ផលយូរលង ់មកពីការពយាបាល ងែលអាចនឹងមាននូវនតគ្ះថា្ន ក ់ងែលមនិទានប់ានកតជ់ាឯកោរនៅនឡើយ។  
តាមធម្មតា អ្នកជំងឺងែលមានជំងឺទាងំននះ តតរូវបានង្ទានំដាយតករុមនន តគរូនពទ្យកុមារពូជអំបូរវទូិ និងសរនសតបោទវទូិ។  នគ្លបំណង ននការសិកស 
គឺនែើម្បរីកឲ្យែឹង ថាការតតរួតពិនិត្យមានតបសិទ្ិភាពល្អយាែ ងណា ថានតើនយើងអាចនធ្ើវឲ្យល្អតបនសើរនឡើង ថានតើការពយាបាលគឺជានសចកដាីសនយាែូចបាន
សង្មឹ និងថានតើអត្ថតបនយាជនន៍នការតតរួតពិនិត្យ និងការពយាបាលនលើសលបន់តគ្ះថា្ន កអ់្ីមយួ។ 

• ការសិ្កសាននការត្រួ្ពិនិ្្យសំ្រាបជំ់ងឺ X-ALD៖ ការរកន�ើញរសួរាននូ់វជំងឺ X-ALD អនុញ្ញា តឲ្យមានការសនង្តនមើលទារក ងែលមានជំងឺ X-ALD   
តបនយាជនឲ៍្យនគអាចចាបន់ផដាើមការពយាបាល យាែ ងោបរ់្័សបំផុត ត្បតិការសនង្តនមើលបងាហ ញពីនសចកដាីតតរូវការ នមាែលា ះន្ើយវោនំៅរកការពយាបាល 
ល្អតបនសើរ។  តាមធម្មតា អ្នកជំងឺងែលមានជំងឺ X-ALD តតរូវបានង្ទានំដាយតករុមនន តគរូនពទ្យកុមារពូជអំបូរវទូិ សរនសតបោទវទូិ និងតគរូនពទ្យតកនពញ 
បន ច្ញធាតុទឹកវទូិ។  ្្ីនបើមានមាតតដា្ឋ នចបាស់លាស់ សំរាបន់ែើម្បរីកនមើលឲ្យែឹង ថាការពយាបាលគួរងតចាបន់ផដាើមកន៏ដាយ គងង់តនពលនវលាចាប ់
តាងំពីនរាគវនិិច្យ័ ែល់ការពយាបាល នឹងយាែ ងនហ្ចបំផុតមានរយៈនពលមយួោ្ន  ំនិងអាចជានតចើនោ្ន ។ំ  នគ្លបំណងននការសិកស គឺនែើម្បសំីនរច 
ថានតើនយើងអាចរកសញ្ញា តបាបឲ់្យែឹងែល៏្អ នូវកូនងងែតទាងំនោះ ងែលតតរូវការជំនួយយាែ ងរសួរានប់ំផុត និងថានតើអត្ថតបនយាជនន៍នការតតរួតពិនិត្យ 
និងការពយាបាល នលើសលបន់តគ្ះថា្ន ក។់
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