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ບ ໍ່ ດົນມານີີ້ ທໍ່ ານໄດີ້ຮຽນຮ ີ້ວໍ່ າທໍ່ານມີລັກສະນະຮີໂມໂກບິນ E. 

ນີີ້ ແມໍ່ ນຂ ີ້ ມ ນທີໍ່ ສ າຄັນກໍ່ຽວກັບຜ ີ້ ເປັນຜ ີ້ ທີໍ່ ເປັນພາຫະ.  

ທຸກຄົນມີສອງອັນຂອງຢີນທີີ່ ຜະລິດຮີໂມໂກບິນ. ຮີໂບໂກບິນແມີ່ນມີຢີ່  ູ ໃນເຊວເມັດເລືອດແດງ ແລະ ລ ຳລຽງອອກຊີເຈັນທົີ່ ວຮີ່ຳງກຳຍ. 

ບຸກຄົນທີີ່ ມີລັກສະນະຮີໂມໂກບິນ E (hemoglobin E, Hb AE) ມີໜ ີ່ ງອັນຂອງຢີນທີີ່ ຜະລິດຮີໂມໂກບິນປົກກະຕິ (Hb A)  ແລະ 

ໜ ີ່ ງອັນທີີ່ ຜະລິດຮີໂມໂກບິນ E (Hb E). Hb E ແມີ່ນປະເພດຂອງຮີໂມໂກບິນທີີ່ ສຳມຳດເຮັດໃຫ້ສະພຳວະໂຣກເລືອດທີີ່ ສືບທອດມຳ 

ເມືີ່ ອລວມເຂ້ົຳກັບຮີໂມໂກບິນອືີ່ ນທີີ່ ບ ີ່ ແມີ່ນ Hb A. 

ລັກສະນະ Hb E ບ ໍ່ ມີຜົນກະທົບຕ ໍ່ ຮໍ່າງກາຍຂອງທໍ່ານ. ຜ ້ ທີີ່ ເປັນພຳຫະຈະບ ີ່ ພັດທະນຳສະພຳວະໂຣກເລືອດ.  

ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວບ ີ່ ມີສັນຍຳນຂອງກຳນເປັນຜ ້ ທີີ່ ເປັນພຳຫະ, ແຕີ່ບຳງຄົນທີີ່ ມີອຳກຳນ Hb E ທີີ່ ມີເມັດເລືອດແດງນ້ອຍ ແລະ 

ພະຍຳດເລືອດຈຳງອີ່ອນໆ. ກຳນປິີ່ ນປົວພະຍຳດເລືອດຈຳງອີ່ອນໆແມີ່ນບ ີ່ ຈ ຳເປັນ. ມີໂອກຳດ 1 ໃນ 2 (50%) 

ທີີ່ ຈະສົີ່ ງໂຕລັກສະນະນ້ີໄປຍັງລ ກຂອງທີ່ຳນ. 

ຖີ້າທໍ່ານຖືພາ, ຂັີ້ ນຕອນຕ ໍ່ ໄປແມໍ່ນການກວດຄ ໍ່ ຮັກຂອງທໍ່ານ.  ທັງ 

ພ ີ່ ແມີ່ ຕ້ອງຖືລັກສະນະຮີໂມໂກບິນທີີ່ ເປັນຄວຳມສີ່ຽງຕ ີ່ ເດັກທີີ່ ມີສະພຳວະໂຣກເລືອດ. 

ຖ້ຳຄ ີ່ ຮັກຂອງທີ່ຳນມີຜົນກວດເລືອດປົກກະຕິ (Hb AA), ໂອກຳດທີີ່ ລ ກຈະມີສະພຳວະໂຣກເລືອດແມີ່ນມີໜ້ອຍຫຼຳຍ. 

ຄ ີ່ ຮັກຂອງທີ່ຳນສຳມຳດມຳກວດໄດ້ຢ ີ່ ຫ້ອງທົດລອງ Kaiser Permanente ໂດຍບ ີ່ ມີຄີ່ຳໃຊ້ຈີ່ຳຍໃດໆ. 

ທີີ່ ປ ກສຳດ້ຳນພັນທຸກ ຳຈະແຈ້ງໃຫ້ທີ່ຳນຮ ້ວິທີກຳນຈັດກຳນກວດ.  

ເປັນຫຍັງຕີ້ອງກວດຄ ໍ່ ຮັກຂອງທໍ່ານ?  

• ທີ່ຳນຕ້ອງກຳນຢຳກຮ ້ໂອກຳດທີີ່ ລ ກຂອງທີ່ຳນຈະສຳມຳດເປັນພະຍຳດເລືອດໄດ້.  

• ທີ່ຳນຕ້ອງກຳນກຽມພ້ອມຖ້ຳລ ກຂອງທີ່ຳນຖືກກວດພົບວີ່ຳມີຄວຳມສີ່ຽງຕ ີ່ ກຳນເປັນພະຍຳດເລືອດ.  

• ທີ່ຳນອຳດຈະພິຈຳລະນຳກຳນກວດລ ກໃນທ້ອງສ ຳລັບພະຍຳດເລືອດໃນລະຫວີ່ຳງກຳນຖືພຳ. 

 

ເປັນຫຍັງຕີ້ອງບ ໍ່ ກວດຄ ໍ່ ຮັກຂອງທໍ່ານ?  

• ທີ່ຳນບ ີ່ ຕ້ອງກຳນທີີ່ ຈະຮຽນຮ ້ກີ່ຽວກັບຄວຳມສີ່ຽງສ ຳລັບພະຍຳດໃນລະຫວີ່ຳງກຳນຖືພຳ.  

• ຜົນໄດ້ຮັບຈະບ ີ່ ປີ່ ຽນແປງສິີ່ ງທີີ່ ທີ່ ຳນເຮັດໃນລະຫວີ່ຳງກຳນຖືພຳ.  

ຈະເກີດຫຍັງຂ ີ້ ນຖີ້ າຄ ໍ່ ຮັກຂອງຂີ້ອຍມີລັກສະນະເປັນຜ ີ້ ຖືເຊືີ້ ອ?  

ເມືີ່ ອທັງພ ີ່ ແມີ່ ທັງມີລັກສະນະເປັນຜ ້ ທີີ່ ເປັນພຳຫະ ມີໂອກຳດ 1 ໃນ 4 (25%) ສ ຳລັບເດັກນ້ອຍທີີ່ ຈະເປັນພະຍຳດເລືອດ. 

ຍັງມີໂອກຳດ 3 ໃນ 4 (75%) ທີີ່ ເດັກນ້ອຍຈະບ ີ່ ເປັນພະຍຳດພະຍຳດເລືອດ. ຖ້ຳທີ່ຳນຖືພຳ, 

ທີ່ຳນຈະຖືກສະເໜີໃຫ້ກວດກີ່ອນເກີດລ ກເພືີ່ ອຊອກຫຳວີ່ຳລ ກຂອງທີ່ຳນສຳມຳດເປັນພະຍຳດເລືອດບ . ຂ້ັນຕອນເຊັີ່ ນ: 

ກຳນເຈຳະນ ້ ຳຄຳວປຳ ຫືຼ CVS, ສຳມຳດບົີ່ ງມະຕິພະຍຳດເລືອດໃນລະຫວີ່ຳງກຳນຖືພຳ. 

ກຳນກວດກີ່ອນເກີດລ ກສຳມຳດຊີ່ວຍກຳນດ ແລກຳນຖືພຳ ແລະ ກຳນເກີດລ ກ. 

ພ ີ່ ແມີ່ບຳງຄົນອຳດໃຊ້ຜົນເພືີ່ ອພິຈຳລະນຳວີ່ຳຈະສືບຕ ີ່ ຖືພຳ ຫືຼ ຢຸດກຳນຖືພຳ. 

ນອກນ້ັນທີ່ຳນຍັງສຳມຳດລ ຖ້ຳຫັຼງຈຳກເກີດເພືີ່ ອທົດສອບລ ກຂອງທີ່ຳນໂດຍຜີ່ ຳນໂຄງກຳນກວດຄັດກອງເດັກເກີດໃໝີ່ .  

ປະເພດຂອງພະຍາດເລືອດທີໍ່ ກໍ່ຽວຂີ້ອງກັບ Hb E:  

ໂຣກ Hb EE- ຄົນທີີ່ ມີສະພຳວະສົີ່ ງຕ ີ່  Hb E ຈຳກທັງພ ີ່ ແມີ່ . ນ້ີເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍຳດເລືອດຈຳງອີ່ອນຫຳປຳນກຳງ ແລະ 

ເມັດເລືອດແດງນ້ອຍ. ຄົນສີ່ວນໃຫຍີ່ບ ີ່ ຕ້ອງກຳນກຳນປິີ່ ນປົວທຳງກຳນແພດ.  

ໂຣກ Hb E ເບຕາ ທາລາຊີເມຍ - ຄົນທີີ່ ເປັນພະຍຳດນ້ີສືບທອດ Hb E ຈຳກພ ີ່ ແມີ່ຜ ້ ໃດໜ ີ່ ງ ແລະ ສຳຍພັນ ເບຕຳ 

ທຳລຳຊີເມຍ ຈຳກພ ີ່  ຫືຼ ແມີ່ . ນ້ີເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍຳດເລືອດຈຳງອີ່ອນໆຫຳຮ້ຳຍແຮງ ແລະ  

 

ແຜໍ່ນຂ ີ້ ມ ນ 

ລັກສະນະຮີໂມໂກບິນ E 
ຜົນການກວດຄັດກອງພາຫະທີໍ່ ເປັນບວກ 

 



ຂ ້ ມ ນນ້ີບ ີ່ ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພືີ່ ອວິນິດໄສບັນຫຳສຸຂະພຳບ ຫືຼ ໃຊ້ແທນຄ ຳແນະນ ຳທຳງກຳນແພດ ຫືຼ ກຳນດ ແລທີີ່ ທີ່ ຳນໄດ້ຮັບຈຳກແພດ ຫືຼ ຜ ້ ຊີ່ຽວຊຳນດ້ຳນກຳນດ ແລສຸຂະພຳບອືີ່ ນໆຂອງທີ່ຳນ. 

ຖ້ຳທີ່ ຳນມີບັນຫຳສຸຂະພຳບຢີ່ຳງຕ ີ່ ເນືີ່ ອງ ຫືຼ ຖ້ຳທີ່ ຳນມີຄ ຳຖຳມເພີີ່ ມເຕີມ, ກະລຸນຳປ ກສຳກັບທີ່ຳນໝ ຂອງທີ່ຳນ.  

© 2022 Kaiser Permanente Northern California.  ສະຫງວນລິຂະສິດທັງໝົດ. ພະແນກພັນທຸກ ຳ. ແກ້ໄຂ. ມັງກອນ 2022 (RL 8.6) 

 

ສຳມຳດລວມເຖິງບັນຫຳທຳງກຳນແພດທີີ່ ຮ້ຳຍແຮງ, ຂ ້ ນກັບຊະນິດຂອງ ເບຕຳ ທຳລຳຊີເມຍ. 

ກຳນກວດເລືອດເພີີ່ ມເຕີມແມີ່ ນຈ ຳເປັນເພືີ່ ອກ ຳນົດປະເພດຂອງສຳຍພັນ ເບຕຳ ທຳລຳຊີເມຍ. 

ໂຣກ Hb SE - ຄົນທີີ່ ເປັນພະຍຳດນ້ີສືບທອດ Hb E ຈຳກພ ີ່ ແມີ່ຜ ້ ໃດໜ ີ່ ງ ແລະ Hb S ຈຳກພ ີ່  ຫືຼ ແມີ່ . 

ນ້ີແມີ່ ນປະເພດຂອງພະຍຳດເມັດເລືອດແດງຮ ບຄຽວ ແລະ ສຳມຳດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫຳສຸຂະພຳບໃນບຳງຄົນ.  

 

ຂ ີ້ ມ ນເພີໍ່ ມເຕີມກໍ່ຽວກັບ Hb ເບຕາ ທາລາຊີເມຍ ແລະ ພະຍາດ Hb SE 

ຄົນທີີ່ ມີ Hb E-ເບຕາ ທາລາຊີເມຍ ບ ີ່ ຜະລິດຈ ຳນວນປົກກະຕິຂອງເມັດເລືອດແດງ (RBCs). 
ນອກຈຳກນ້ີ, RBCs ຂອງພວກເຂົຳບ ີ່ ມີຊີວິດຢ ີ່ ດົນເທົີ່ ຳທີີ່  RBCs ປົກກະຕິ. 
ນ້ີສຳມຳດນ ຳໄປສ ີ່ອຳກຳນທີີ່ ຫຼຳກຫຼຳຍ. ບຳງຄົນທີີມີອຳກຳນເລືອດຈຳງອີ່ອນໆ ແລະ 
ບ ີ່ ມີບັນຫຳທຳງກຳນແພດທີີ່ ຮ້ຳຍແຮງ. ບຳງຄົນທີີມີອຳກຳນເລືອດຈຳງອີ່ອນໆ ແລະ 
ບັນຫຳທຳງກຳນແພດທີີ່ ຕ້ອງກຳນກຳນຮັກສຳ. ອຳກຳນຕີ່ຳງໆສຳມຳດປະກອບມີ ມ້ຳມໃຫຍີ່ , ເມືີ່ ອຍລ້ຳ ແລະ 
ກຳນຂະຫຍຳຍຕົວຊ້ຳ.  ສ ຳລັບຄົນທີີ່ ມີພະຍຳດເລືອດຈຳງຮ້ຳຍແຮງ, 
ກຳນປິີ່ ນປົວທົີ່ ວໄປແມີ່ ນກຳນໃສີ່ເລືອດເປັນປົກກະຕິຕ້ັງແຕີ່ ໄວເດັກ. ຢີ່ຳງໃດກ ຕຳມ, 
ກຳນປິີ່ ນປົວແມີ່ ນບ ີ່ ຈ ຳເປັນສ ຳລັບທຸກຄົນ.  

ຄົນທີີ່ ມີ Hb E-ເບຕຳ ທຳລຳຊີເມຍ ອຳດຈະມີອຳກຳນອີ່ອນໆຖ້ຳພວກເຂົຳສົີ່ ງຕ ີ່ ປັດໃຈທຳງພັນທຸກ ຳອືີ່ ນໆ, 
ເຊັີ່ ນ: ລັກສະນະ ອັລຟຳ ທຳລຳຊີເມຍ. 
ກຳນກວດທຳງພັນທຸກ ຳສຳມຳດເຮັດໄດ້ເພືີ່ ອຊອກຫຳບຳງປັດໃຈເຫົຼີ່ ຳນ້ີ. 
 
ຄົນທີີ່ ມີພະຍຳດHb SE 
ມີເມັດເລືອດແດງທີີ່ ສຳມຳດຍຸບຕົວລົງເປັນຮ ບຄຽວແທນທີີ່ ຈະເປັນຮ ບກົມປົກກະຕິ. 
ເມັດເລືອດແດງຮ ບຄຽວສຳມຳດຕິດຢ ີ່ ໃນເສ້ັນເລືອດທີີ່ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວຳມເຈັບປວດ ແລະ 
ຄວຳມເສຍຫຳຍຕ ີ່ ພ້ືນທີີ່ ໃດກ ຕຳມບີ່ ອນທີີ່ ສິີ່ ງນ້ີເກີດຂ ້ ນ. ອຳກຳນຂອງ Hb SE 
ແມີ່ນແຕກຕີ່ຳງກັນສ ຳລັບແຕີ່ລະຄົນ ແລະ ອຳດຈະປະກອບມີກຳນຕິດເຊ້ືອ, ຄວຳມເຈັບປວດ 
ແລະຄວຳມເມືີ່ ອຍລ້ຳ. ອຳກຳນສຳມຳດເປັນຕ້ັງແຕີ່ໃນໄວເດັກ ຫືຼ ໄວໜຸີ່ ມ. ຫຼຳຍຄົນທີີ່ ມີ Hb SE 
ບ ີ່ ມີອຳກຳນ. ໃນເວລຳທີີ່ ຈ ຳເປັນ, ກຳນຮັກສຳອຳດຈະປະກອບມີກຳນໄປຫຳທີ່ຳນໝ ເລ້ືອຍໆ, ກຳນໃສີ່ເລືອດ 
ແລະ ກຳນພັກເຊົຳຢ ີ່ ໂຮງໝ ຂ້ຳມຄືນ.  

 
ກ ຳລັງດ ຳເນີນກຳນຄ້ົນຄ້ວຳເພືີ່ ອຊອກຫຳວິທີທີີ່ ຈະຮັກສຳຄົນທີີ່ ມີ Hb E-ເບຕຳ ທຳລຳຊີເມຍ ແລະ Hb SE 
ໃຫ້ມີສຸຂະພຳບແຂງແຮງເທົີ່ ຳທີີ່ ເປັນໄປໄດ້. ກຳນວິນິດໄສ ແລະ ກຳນປິີ່ ນປົວຕ້ັງແຕີ່ເນ້ີນໆສຳມຳດຊີ່ວຍໄດ້.  

 



ຂ ້ ມ ນນ້ີບ ີ່ ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເພືີ່ ອວິນິດໄສບັນຫຳສຸຂະພຳບ ຫືຼ ໃຊ້ແທນຄ ຳແນະນ ຳທຳງກຳນແພດ ຫືຼ ກຳນດ ແລທີີ່ ທີ່ ຳນໄດ້ຮັບຈຳກແພດ ຫືຼ ຜ ້ ຊີ່ຽວຊຳນດ້ຳນກຳນດ ແລສຸຂະພຳບອືີ່ ນໆຂອງທີ່ຳນ. 

ຖ້ຳທີ່ ຳນມີບັນຫຳສຸຂະພຳບຢີ່ຳງຕ ີ່ ເນືີ່ ອງ ຫືຼ ຖ້ຳທີ່ ຳນມີຄ ຳຖຳມເພີີ່ ມເຕີມ, ກະລຸນຳປ ກສຳກັບທີ່ຳນໝ ຂອງທີ່ຳນ.  
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 ກວດຄ ໍ່ຮັກງານຂອງທໍ່ານເພືໍ່ ອຮ ີ້ ລັກສະນະຮີໂມໂກບິນ 

ທຸກໆຄົນສຳມຳດມີຄຸນລັກສະນະຂອງຮີໂມໂກບິນ, 
ເຖິງແມີ່ ນວີ່ຳບ ີ່ ມີປະຫວັດຂອງສະພຳວະໂຣກເລືອດຢ ີ່ ໃນຄອບຄົວ. 
ກຳນກວດຄັດກອງຜ ້ ທີີ່ ເປັນພຳຫະກວດຫຳລັກສະນະຂອງຜ ້ ທີີ່ ເປັນພຳຫະຮີໂມໂກບິນເປັນສີ່ວນໃຫຍີ່ . 
ໂອກຳດສ ຳລັບຄ ີ່ ຮັກຂອງທີ່ ຳນທີີ່ ຈະເປັນລັກສະນະຜ ້ ທີີ່ ເປັນພຳຫະແມີ່ ນຂ ້ ນກັບເຊ້ືອສຳຍ ຫືຼ 
ພ້ືນຖຳນຊົນເຜົີ່ ຳຂອງເຂົຳເຈ້ົຳ.  

• ລັກສະນະ Hb E (Hb AE) ແມີ່ ນພົບຫຼຳຍໃນຄົນອຳຊີຕຳເວັນອອກສຽງໃຕ້ (ເຊັີ່ ນ: ກ ຳປ ເຈຍ, ໄທ, ລຳວ, 
ຫວຽດນຳມ, ມຽນມຳ, ມຳເລເຊຍ ແລະ ມ້ົງ) ຫືຼ ເຊ້ືອສຳຍອຳຊີອິນເດຍ.  

• ລັກສະນະ ເບຕາ ທາລາຊີເມຍ  (Hb Ab)  ແມີ່ນພົບເລ້ືອຍໃນຄົນທີີ່ ມີເຊ້ືອສຳຍຈີນ, 
ອຳຊີຕຳເວັນອອກສຽງໃຕ້, ເມດິເຕີເລນຽນ, ຕຳເວັນອອກກຳງ, ອຳຊີອິນເດຍ ແລະ ເຊ້ືອສຳຍອຳຟຣິກຳ. 

• ລັກສະນະເມັດເລືອດແດງຮ ບຄຽວ (Hb AS)ແມີ່ນພົບຫຼຳຍໃນຄົນທີີ່ ມີເຊ້ືອສຳຍອຳຟຣິກຳ ແລະ 
ຮິສປຳນິກ/ລຳຕິນ.  

ຄົນທີີ່ ມີເຊ້ືອສຳຍເຫົຼີ່ ຳນ້ີມີແນວໂນ້ມທີີ່ ຈະມີລັກສະນະເປັນພຳຫະ, 
ແຕີ່ມັນເປັນໄປໄດ້ສ ຳລັບບຸກຄົນໃດຫນ ີ່ ງທີີ່ ຈະມີລັກສະນະຂອງຮີໂມໂກບິນ. 
ໂອກຳດອຳດຈະສ ງກວີ່ຳຖ້ຳມີປະຫວັດຂອງພຳວະໂຣກເລືອດຢ ີ່ ໃນຄອບຄົວ. 
ໃຫ້ຜ ້ ໃຫ້ບ ລິກຳນຂອງທີ່ຳນຮ ້ວີ່ ຳຄົນໃນຄອບຄົວມີພຳວະໂຣກເລືອດ ຫືຼ ລັກສະນະຮີໂມໂກບິນ.  

 

ການກວດຄັດກອງເດັກເກີດໃໝໍ່ ສ າລັບໂຣກເລືອດທີໍ່ ສືບທອດໄດີ້ . 

ໃນ California, 
ເດັກນ້ອຍທັງໝົດໄດ້ຖືກກວດຄັດກອງຫຳສະພຳວະທຳງໂຣກເລືອດທີີ່ ສືບທອດມຳໃນສອງສຳມມ້ືທ ຳອິດ
ຫັຼງຈຳກເກີດ. ກຳນກວດຄັດກອງເດັກເກີດໃໝີ່ຊີ່ວຍລະບຸພະຍຳດ Hb EE, Hb E-ເບຕຳ ທຳລຳຊີເມຍ 
ແລະ ພະຍຳດ Hb SE. ຖ້ຳລ ກຂອງທີ່ຳນມີໜ ີ່ ງໃນອຳກຳນເຫົຼີ່ ຳນ້ີ, 
ຜ ້ ປະສຳນງຳນດ້ຳນກຳນກວດຄັດກອງຈະຕິດຕ ີ່ ພ້ອມກັບຜົນກວດ. 
ກຳນກວດຄັດກອງເດັກເກີດໃໝີ່ຊີ່ວຍລະບຸລັກສະນະ Hb E. 

ຂ ີ້ ຈ າກັດຂອງການກວດຄັດກອງເດັກເກີດໃຫມໍ່ :  
• ອຳດຈະບ ີ່ ຖືກລະບຸເດັກນ້ອຍບຳງຄົນທີີ່ ມີອຳກຳນໂຣກເລືອດອືີ່ ນໆທີີ່ ສືບທອດມຳໄດ້ (ບ ີ່ ຄີ່ອຍພົບ).  

 


