ទំព័រព័ត៌មានការធ្វ ើធតស្ត ចំណុចឈាមស្ង ួតរកធមើល
ធមធោគធេដស្៍ធមធោគធ្លើមប្រធេទ C
ធតើ ‘ការធ្វ ើស្ំណាកខ្ល ួនឯង’
ននការធ្វ ើធតស្ត ធមធោគធេដស្៍ចំណុចឈាមស្ង ួត (DRIED
BLOOD SPOT-DBS) ជាេវ ើ?
‘ការធ្វ ស
ើ ណា
ំ កខ្ល ួនឯង’
ននការធ្វ ធើ េសត ធេធោគធេដស៍ចណ
ំ ុ ចឈាេសង េ
ួ (DBS) គឺ
ធ្វ ធើ ង
ើ ធៅធេល េន កជាេន កយកសំណាក
ឈាេខ្ល ួនឯងេកធដើេបីធ្វ ធើ េសត ។
ឈាេដដលយកជាសំណាក ត្េូវ
បានធ្ញធើ ៅកាន់េនទ រី េិធោ្ន៍ ធ យ
ើ
ធេលធ ោះធគក៏ចាប់ធ្ត ើេធ្វ ធើ េសត DBS
រកធេើលធេធោគធេដស៍ ធដើេបីចង់ដឹងថា ធេើកនុងឈាេធ ោះ
មានធេធោគធេដស៍ដដរឬធេ ។

ធតើនរណាអាចធ្វ ើធតស្ត DBS រកធមើលធមធោគធេដស្៍កនុងឈាម
ដដលធ្វ ើស្ំណាកធោយខ្ល ួនឯង?

ការធ្វ ើធេសត DBS រកធេើលធេធោគធេដស៍ េិនដេនជាការ
‘ធ្វ ធើ េសត ខ្ល ួនឯង’ ធ ើយ ។ ការ ‘ធ្វ ើធេសត ខ្ល ួនឯង’
គឺធ្វ ធើ ៅធេលដដលេន កធ្វ ើធេសត
រកធេើលធេធោគធេដស៍កនុងឈាេធោយខ្ល ួនឯង ជំនួសឲ្យការ
បញ្ជន
ូ ឈាេធ ោះធៅេនទ ីរេិធោ្ន៍ ។

ធបើេនកេិនសថ ិេកនុងត្ក ុេណាេួ យកនុងចំធណាេត្ក ុេទំងធនោះធេ
េន កេិនអាចេេួ លបានធសវាកេម ធ្វ ធើ េសត DBS
រកធេើលធេធោគធេដស៍បានធ ើយ ដេេន កអាចេេួ លបានការ
ធ្វ ធើ េសត រកធេើលធេធោគធេដស៍តាេបេោឋន ដដលត្គូធេេយ
ជាេន កធ្វ ើ ។ ធដើេបីចង់ដឹងថាធេើេនកអាចធៅធ្វ ើ
ធេសត រកធេើលធេធោគធេដស៍បានធៅេីណា សូ េធៅេូ រស័េទ
ធៅកាន់ ដ្ន កភ្ជាប់េេ
័ ៌មានសុខ្ភ្ជេ្ល វូ ធេេននរដឋ នូធៅដវល
(SHIL) តាេធលខ្ ១ ៨00 ៤៥១ ៦២៤ ។

ធតើការធ្វ ើធតស្ត DBS រកធមើលធមធោគធេដស្៍មានដំធណើរការ
ដូ ចធមត ច ធ ើយថាធតើប្តូវចំណាយធពលយូ ររុណា
ា ធទើរបានទទួ ល
លទធ ផល?
ការធ្វ ើធេសត DBS រកធេើលធេធោគធេដស៍ វាដំធណើរការ
ធោយការធ្វ ើធេសត េំណក់ឈាេេូ ចេួ យធចញេី
ត្មាេនដរបស់េនក ដដលត្េូវបានបា៉ាេធលើត្កោសរ ឹងសត្មាប់
ធ្វ ើធេសត ធ ើយេុកវាឲ្យសង េ
ួ ។ ប ទ ប់េក េន ក
យកត្កោសរ ឹងធ ោះធ្ញើធៅកាន់េនទ ីរេិធោ្ន៍ ធដើេបីធ្វ ើធេសត
ធេើលថាធេើ កនុងឈាេធ ោះមានធេធោគធេដស៍ ដដរឬធេ ។

ធសវាកេម ការធ្វ ើធេសត DBS រកធេើលធេធោគធេដស៍កនុងឈាេ
ត្េូវបាន្ត ល់ជូនដល់េលរដឋ ដដលមានអាយុធលើសេី ១៦ ឆ្នំ
ធ ើយជាេន ករស់ធៅកនុងរដឋ នូធៅដវល ត្េេទំងជា ៖




បុរសត្សឡាញ់ធេេដូ ចគ្នន ឬជាេនុសសត្ប ុសរ ួេធេេ
ជាេួ យេនុសសត្ប ុសដូ ចគ្នន ឬ
ជាេនុសសដដលេកេីេវើបអាហ្វ វ ិក ឬេកេីេវើបអាសុី ឬ
ជាបុគគលដដលបចចុបបនន ឬកាលេីេុន
មាននដគូ រ ួេធេេដដលេកេីេវប
ើ អាហ្វ វ ិក ឬេកេី
េវ ើបអាសុី ។

ធតើខ្្ុំអាចរញ្ជាទិញកញ្ច រ់ស្មាារៈធ្វ ើធតស្ត DBS ដដល
យកស្ំណាកឈាមធោយខ្ល ួនឯងបានធោយ វ ធ្ណណា?
ធដើេបីបញ្ជាេិញកញ្ច ប់ DBS សត្មាប់ធ្វ ធើ េសត
រកធេើលធេធោគធេដស៍ សូ េចូ លេកកាន់ធគ េំេ័រ DBS
www.postalHIVtest.nsw.health.gov.au ធ ើយធ្វ ើតាេ
កយដណ ំ ។

ការធ្វ ើធេសត DBS រកធេើលធេធោគធេដស៍ ធេធោគរលាកធ្ល ើេ
ត្បធេេ C គឺជាធសវាកេម េួយដដលេិនបាច់បង់ត្បាក់
ធ ើយកញ្ច ប់សមាារៈអាចបញ្ជាេិញេនឡាញបាន
ធ ើយធគនឹងធ្ញើវាធៅឲ្យេន កតាេនត្បសនីយ ។

េន កត្េូវធ្ល ើយសំណួរេួ យចំនួន បូ ករ ួេទំងសំណួរផ្ទទល់
ខ្ល ួនេួ យចំនួន ធដើេបីជាការបញ្ជាក់ថាេន កអាចេេួ លបាន
កញ្ច ប់ DBS សត្មាប់ធ្វ ធើ េសត រ៍ កធេធោគធេដស៍ ។ េ័េមា
៌ ន
ផ្ទទល់ខ្ល ួនរបស់េនក នឹងត្េូវរកាេុកជាការសមាាេ់ ។

កញ្ច ប់សមាារៈធ្វ ើធេសត DBS រកធេើលធេធោគធេដស៍
មានេកជាេួ យនូ វឯកោរដណ ំ ត្កោសរ ឺងសត្មាប់្តេ
ិ ឈាេ
ឲ្យកក ឧបករណ៍សត្មាប់ជួសត្មាេនដេន ក បង់សត្មាប់រុុំ
និងធត្ោេសំបុត្េដដលបានបង់ន្លធសវាកេម នត្បសនីយ
េុកជាេុន សត្មាប់ឲ្យេន កធ្ញស
ើ ំណាកឈាេសង េេកកាន់
ួ
េនទ ីរេិធោ្ន៍ ។

ធតើកញ្ច រ់ DBS មួ យកញ្ច រ់មានតនមល រុន្មាន?
កញ្ច ប់ DBS សត្មាប់ធ្វ ធើ េសត រកធេធោគធេដស៍ ត្េូវ្ត ល់ជូន
ធោយឥេគិេន្ល សត្មាប់េនកដដលចូ លរ ួេកនុងកេម វ ិ្ី ។

េនទ ីរេិធោ្ន៍នឹងធ្វ ើធេសត DBS ធដើេបីរកធេើលធេធោគធេដស៍
ចំធ ោះឈាេដដលជាប់ធៅនឹងត្កោសរ ឹងដដលេន កបានធ្ញើ
តាេនត្បសនីយត្េ ប់េកវ ិញ ។
កនុងរវាងេួ យសបាត ៍ េន កនឹងេេួ លបានលេធ ្ល ។
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ធតើខ្្ុំអាចយកកញ្ច រ់ DBS ររស្់ខ្្ុំធៅឲ្យេន កធផេងធប្រើ
បានដដរឬធទ?
ធេ េិនបានធេ ។ កញ្ច ប់ DBS សត្មាប់
ធ្វ ើធេសត រកធេើលធេធោគធេដស៍ គឺត្េូវ
បាន្ត ល់ឲ្យសត្មាប់ ដេរ ូបេន កធេ ។
ធតើខ្្ុំអាចទទួ លបានលទធ ផលពណការធ្វ ើធតស្ត ៍ DBS
ររស្់ខ្្ុំធោយរធរៀរណា?
គិលានុបោឋកដ្ន កសុខ្ភ្ជេ្ល វូ ធេេ េី SHIL នឹងេំ ក់េំនង
ជាេួ យេន ក ធដើេបី្តល់លេធ ្ល ។
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លេធ ្លេួ យ កនុងចំធណាេលេធ ្លខាងធត្កាេ នឹងត្េូវ ្ត ល់
ឲ្យេន ក ៖
េវ ធជ្ាមាន - េិនបាន្ល ងធេធោគធេដស៍ធេ ។ េន កនឹងេេួ ល
បានលេធ ្លធនោះតាេរយៈោរជាេកសរ េុីធេ៉ាល ឬេូ រស័េទ ។
រកធ ើញធមធោគ - អាចមានការ្ល ងធេធោគធេដស៍ ធេធោគ
រលាកធ្ល ើេត្បធេេ C ។ េន កនឹងេេួ លបានោរជាេកសរ ឬ
េុីធេ៉ាល ឲ្យធៅេូ រស័េទេកកាន់គិលានុបោឋក តាេធលខ្ ១ ៨00
៤៥១ ៦២៤ ។ គិលានុ បោឋក នឹងនិយាយត្បាប់េនកេំេកា
ី រធ្វ ើ
ធេសត រកធេធោគធេដស៍ ធេធោគរលាកធ្ល ើេត្បធេេ C
តាេបេោឋន ដដលត្គូធេេយជាេន កធ្វ ើ ។
មិនមានស្ុពលភាព - ការធ្វ ធើ េសត េិនបាន្ល ។ េន កនឹង
េេួ លបានោរជាេកសរ ឬេុីធេ៉ាល ឲ្យធៅេូ រស័េទេកកាន់
គិលានុបោឋក តាេធលខ្ ១៨00 ៤៥១ ៦២៤ ។ គិលានុបោឋក
នឹងត្បាប់េនក េំេីការធ្វ ធើ េសត DBS រកធេើលធេធោគធេដស៍
ធេធោគរលាកធ្ល ើេត្បធេេ C េត ងធេៀេ ឬនិយាយេំេកា
ី រធ្វ ើ
ធេសត រកធេើលធេធោគធេដស៍ ធេធោគរលាកធ្ល ើេត្បធេេ C
ជាបេោឋនដដលត្គូធេេយជាេន កធ្វ ើ ។
ធតើនឹងមានេវ ើធកើតធ ើង ប្រស្ិនធរើលទធ ផលននការធ្វ ើធតស្ត
DBS រង្ហាញថាឈាមខ្្ុំមានធមធោគធេដស្៍
ធមធោគរលាកធ្លើមប្រធេទ C?
ធបើការធ្វ ើធេសត DBS បង្ហាញថា មានធេធោគធេដស៍ ធេធោគ
រលាកធ្ល ើេត្បធេេ C កនុងសំណាកឈាេេន ក េន កត្េូវធៅធ្វ ើ
ធេសត រកធេើលធេធោគធេដស៍ ធេធោគរលាកធ្ល ើេត្បធេេ C
ជាបេោឋន ធដើេបីបញ្ជាក់េំេកា
ី រ្ល ងធេធោគធេដស៍
ចូ លខ្ល ួនេន ក ។ គិលានុបោឋក នឹងេូ រស័េទធៅ
ត្បាប់េនកេីេក
ី ដនល ងដដលេន កអាចធៅធ្វ ធើ េសត ជាបេោឋន
រកធេើលធេធោគធេដស៍ ។ គិលានុ បោឋក ក៏នង
ឹ ទក់េងេន ក
កនុងរវាង ៧ ន្ា ្ងដដរ ធដើេបីចង់ដឹងថា ធេើេនកត្េូវការជំនួយេវ ើ
ដ្េធេៀេដដរឬធេ ។
ធតើការធ្វ ើធតស្ត DBS ធមធោគធេដស្៍ មានភាពជាក់លាក់
រុណា
ា ?
ជារ ួេ លេធ ្លននការធ្វ ធើ េសត DBS មានភ្ជេជាក់លាក់ខ្ពស់
ដដលភ្ជេត្េឹេត្េូវរបស់វាគឺធសទ ើរ ១00% ។
ចំនួនេូ ចេួ យននការធ្វ ធើ េសត អាច្ត ល់លេធ ្ល ‘ វ ិជា មាន
ដដលេិនត្េឹេត្េូវ’ ដដរ ។ ត្េង់ធនោះ មានន័យថា លេធ ្លននការ
ធ្វ ើធេសត គឺ វ ិជា មាន ធបើធទោះបីជាេន កធ ោះេិនមាន្ទ ក
ុ ធេធោគ
ធេដស៍កនុង ឬេិនបាន្ល ងធេធោគធ្ល ើេត្បធេេ C ខ្ល ួនក៏ធោយ
ធតើព័ត៌មានររស្់ខ្្ុំប្តូវរកាទុកជាលកខ ណៈឯកជ្ន និងជាការ
ស្មាាត់ដដរឬធទ?
លេធ ្លរបស់េនក គឺត្េូវឲ្យេន កដឹងដេមានក់ធេ ។
ការធ្វ ើធេសត DBS រកធេើលធេធោគធេដស៍
គឺជាេវ ដើ ដល្ម ីធៅរដឋ នូធៅដវល ។ ធោយការធ្វ ើធេសត ឈាេ
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គឺមានន័យថា េន កកំេុងដេយល់ត្េេចំធ ោះការ
ត្បេូ លេ័េ៌មាន លេធ ្លសមាាេ់ចំធ ោះការធ្វ ធើ េសត
និងការត្បេូ លេ័េ៌មានចំធ ោះការតាេោន របស់េនក ។
េ័េ៌មានរបស់េនក នឹងត្េូវ្ត ល់ធៅឲ្យបុគគលិកសុខ្ភ្ជេ
ដដល ក់េ័នធកនុងការធេើលដ្ទំសុខ្ភ្ជេេន ក ។
េ័េ៌មានរបស់េនក ដដលេិនមានបញ្ចល
ូ េ័េ៌មានលំេិេេំេី
ខ្ល ួនេន ក ក៏នង
ឹ ត្េូវយកេកធត្បើសត្មាប់វាយេនេល ថាធេើ គួ របនត
កេម វ ិ្ីការធ្វ ើធេសត DBS រកធេើលធេធោគធេដស៍ដដរឬធេ ។
េ័េ៌មានរបស់េនក នឹងត្េូវបានោយការណ៍កនុង វ ិ្ីេួយដដល
េិនអាច ឲ្យធគដឹងេីេេត សញ្ជាណរបស់េនកបានធ ើយ ។
ជំហានទី ១. ចូ លពៅកាន់ពគ ទំេ័រ ព ើយព្ល ើយសំណួរសា ក់មតិ

ជំហានទី ២ . ពបើអនកានសិទធិទទួ លបានការព្វ ើពតសត ឈាម សូ មអាន
លិែិតផត ល់ការយល់ត្េម ព ើយចុះ តថ ពលខាផត ល់ការយល់ត្េមតាមខ ល
អន កបាន ឹក

ជំហានទី ៣ . ពបើអនកានសិទធិទទួ លបានការព្វ ើពតសត ឈាមរកពមើលពម
ពោគពអ ស៍ សូ មចុះពឈាមុះព ើមបីទទួ លបានកញ្ច ប់ DBS ព្វ ើពតសត រកពមពោគ
ពអ ស៍ និកទទួ លបានពលែកូ សត្ាប់ព្វ ើសេលភាេ

ជំហានទី ៤. កញ្ច ប់ DBS សត្ាប់ព្វ ើពតសត រកពមពោគពអ ស៍ នឹកត្តូវបាន
មនា ីរេិពសា្ន៍ពផញើតាមប្ត្បសនីយពៅឲ្យអន ក

ជំហានទី ៥. សូ មព្វ ើតាមពាកយខណន្ទំព ម
ើ បីជួសយកសំណាកឈាម

ជំហានេី ៦. បញ្ចល
ូ ធលខ្កូ ដបញ្ជាក់ សុេលភ្ជេ កនុង កញ្ច ប់

ជំហានទី ៧. ពផញើសំណាកឈាមត្តឡប់មកកាន់មនា ីរេិពសា្ន៍ វ ិញ
ជំហានទី ៨. លទធ ផលការព្វ ើពតសត ឈាម នឹកត្តូវផត ល់ឲ្យអន កតាមសារជា
អកសរ អីពម៉េល ឬទូ រស័េា

ជំហានទី ៩. បំពេញសំណួរអពកេ តអនឡាញ 1ខែបន្ទាប់

ធតើខ្្ុំប្តូវធ្វ ើដូចធមត ច ធរើខ្្ុំគិតថា ខ្ល ួនខ្្ុំមានផទ ក
ុ
ធមធោគធេដស្៍?
ធបើេនកគិេថាខ្ល ួនមាន្ទ ក
ុ ធេធោគធេដស៍ ឬធបើេនកធ្លលប់
មានធចញធោគសញ្ជាត្សធដៀងធៅនឹងត្គ ុនផ្ទតោយ្ំ
(រ ួេទំងត្គ ុនធតត ធ ើងកនទ ួលធលើដសបក ឈឺកាល បាេ់បង់
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ចំណង់ប រ ិធភ្ជគអាហារ ឈឺោច់ដុំ និងធ ើេត្កធេញ) សូ េ
ធៅេូ រស័េទេកជួ បគិលានុបោឋក SHIL តាេធលខ្ ១៨00 ៤៥១
៦២៤ ឬត្បាប់ឲ្យត្គូធេេយរបស់េនកបានដឹង ។
វាអាចជាការត្បធសើរជាង កនុងការធ្វ ធើ េសត
ឈាេរកធេើលធេធោគធេដស៍ជាលកខ ណៈបេោឋន ជំនួសឲ្យការ
ធ្វ ើធេសត DBS ។

ចូ លេកកាន់ធគ េំេ័រ DBS
www.HIVtest.health.nsw.gov.au ការធ្វ ធើ េសត រកធេើល

ធេធោគធេដស៍ ឬធៅេូ រស័េទ
េកកាន់ ដ្ន កភ្ជាប់េ័េ៌មានសុខ្ភ្ជេ្ល វូ ធេេននរដឋ នូធៅដវល
តាេធលខ្ ១៨00 ៤៥១ ៦២៤ ។

ធបើេនកធ្លលប់មានការរ ួេធេេដដលេិនបានការ រកនុងរវាង ៣
ន្ា ចង
ុ ធត្កាយ ធ ើយេន កមានការត្េួ យបារេា ថា េន កអាច្ល ង
ធេធោគធេដស៍ សូ េធៅេូ រស័េទេកកាន់គិលានុបោឋក SHIL
តាេធលខ្ ១ ៨00 ៤៥១ ៦២៤ ។ េួ កធគអាចដណ ំេនកឲ្យធៅ
ជួ បត្គូធេេយ ធដើេបីយកថាន ំ បង្ហារធោគធត្កាយភ្ជេត្បឈេ ។
PEP គឺជាការេាបាលដដលមានរយៈធេលេួ យដខ្ ធដើេបី
កាេ់បនថ យឱកាស្ល ងធេធោគធេដស៍ចូលកនុងខ្ល ួន ។ PEP
វាមានត្បសិេធិភ្ជេ ដេកនុងករណី ដដលេន កេេួ លទនវាកនុង
រយៈធេល ៧២ ធមា៉ាង (៣ ន្ា ) ប៉ាុធណា
ណ ោះ។
ធតើវាអាចមានេវ ើធកើតធ ើង ធរើខ្្ុំមិនធៅធ្វ ើធតស្ត ឈាមរក
ធមើលធមធោគធេដស្៍ ធមធោគរលាកធ្លើមប្រធេទ C ធទធន្មោះ?
េន កអាចមានធេធោគធេដស៍កនុងខ្ល ួនដដលេន កេិនដឹង ។ ការ
ដឹងថាធេើេនកមាន្ទ ក
ុ ធេធោគធេដស៍ ឬេេ់ គឺជាធរឿងសំខាន់
សត្មាប់សុខ្ភ្ជេ និងសុខ្ុមាលភ្ជេរបស់េនក និងធដើេបីបង្ហារ
កុំឲ្យធេធោគធនោះ្ល ងធៅេន កដនេ ។
ស្ថ ិតធៅកនុងស្ុវតថ ិភាព
េន កអាចការ រខ្ល ួនេន ក និងេន កដនេេីការ្ល ងធេធោគធេដស៍
ធោយជានិចចកាលត្េូវធត្បើធត្ោេេ េ័យ ធេលេន ករ ួេធេេ
តាេរនធ គូ្ ឬតាេរនធ ធយានី ។ ធត្ោេេ េ័យ អាចជួ យការ
ររ ូបេន ក និងនដគូ រ ួេសង្ហវសរបស់េនកេីការ្ល ងធេធោគ
ធេដស៍ ក៏ដូចជាជេា ឺកាេធោគ ដនេធេៀេ្ងដដរ ។
េន កអាចការ រខ្ល ួនេន ក និងេន កដនេេីធេធោគរលាកធ្លេ
ើ
ត្បធេេ C បាន ធោយជានិចចកាលត្េូវធត្បើសមាារៈចាក់ថានដំ ដល
បានធ្វ ធើ សទ រ ើលរ ួចោល់ គឺេិនត្េូវធត្បើេជុល ឬសមាារៈចាក់ថាន ំ
ឬរបស់េេ
ុ ត្សួ ចធ្សងៗធេៀេដូ ចជាដ្ល ឡាេ រ ួេគ្ននធ ើយ
ធបើេនកមានការត្េួ យបារេា ថាខ្ល ួនមាន្ទ ក
ុ ធេធោគធេដស៍ ឬ
្ទ ក
ុ ជេា ឺកាេធោគធ្សងធេៀេ សូ េេិភ្ជកាជាេួ យត្គូធេេយ
ឬគិលានុបោឋកដ្ន កសុខ្ភ្ជេ្ល វូ ធេេ តាេេូ រស័េទធលខ្ ១៨00
៤៥១ ៦២៤ ធដើេបីេេួ លបានេ័េមា
៌ នបដនថ េធេៀេ ។
ធតើស្នល ឹកព័ត៌មានធនោះ មានធបាោះពុមពជាភាសាធផេងធទៀត
ធប្ៅពណភាសាេង់ធគល ស្ដដរឬធទ?
សនល ឹកេ័េ៌មានធនោះ មានធបាោះេុេពជាភ្ជោធ្សងធេៀេ
េួ យចំនួន រ ួេទំងភ្ជោចិន (លំ ំធដើេ) ភ្ជោឥណត ូធនសុី
ភ្ជោដខ្ម រ ភ្ជោន្ ភ្ជោធវៀេណាេ ភ្ជោអាោ៉ា ប់ ភ្ជោ
េ័រេុយហាាល់ ភ្ជោបាោំង និងភ្ជោធេសាញ ។
សនល ឹកេ័េ៌មានដដលធបាោះេុេពជាភ្ជោទំងធនោះ មានបធង្ហាោះ
ធៅឯធគ េំេ័ររបស់ DBS ។
ធតើខ្្ុំអាចទទួ លបានព័ត៌មានរដនថ មពណកដនល ងណា?
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