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ទំព័រព័ត៌មានការធ វ្ ើធតស្ត ចំណុចឈាមស្ង តួរកធមើល

ធមធោគធេដស្៍ធមធោគធ ល្ើមប្រធេទ C 

ធតើ ‘ការធ វ្ ើស្ំណាកខ្ល នួឯង’ 

ននការធ វ្ ើធតស្ត ធមធោគធេដស្៍ចំណុចឈាមស្ង តួ (DRIED 

BLOOD SPOT-DBS) ជាេវើ?  

‘ការធ វ្ ើសណំាកខ្ល នួឯង’ 

ននការធ វ្ ើធេសត ធេធោគធេដសច៍ណុំចឈាេសង េួ (DBS) គឺ

ធ វ្ ើធ ើងធៅធេល េនកជាេនកយកសណំាក

ឈាេខ្ល នួឯងេកធដើេបធី វ្ ើធេសត  ។  

ឈាេដដលយកជាសណំាក ត្េវូ

បានធ្ញើធៅកានេ់នទ រីេធិោ្ន ៍ធ ើយ

ធេលធ ោះធគកច៏ាបធ់ ត្ើេធ វ្ ើធេសត  DBS 

រកធេើលធេធោគធេដស ៍ធដើេបចីងដ់ឹងថា ធេើកន ុងឈាេធ ោះ

មានធេធោគធេដសដ៍ដរឬធេ ។  

ការធ វ្ ើធេសត  DBS រកធេើលធេធោគធេដស៍ េិនដេនជាការ 

‘ធ វ្ ើធេសតខ្ល នួឯង’ ធ ើយ ។ ការ ‘ធ វ្ ើធេសតខ្ល នួឯង’ 

គឺធ វ្ ើធៅធេលដដលេនកធ វ្ ើធេសត

រកធេើលធេធោគធេដស៍កន ុងឈាេធោយខ្ល នួឯង ជំនួសឲ្យការ

បញ្ជ នូឈាេធ ោះធៅេនទ ីរេិធោ្ន ៍។  

ធតើការធ វ្ ើធតស្ត  DBS រកធមើលធមធោគធេដស្៍មានដំធណើរការ

ដូចធមតច ធ ើយថាធតើប្តវូចំណាយធពលយូររ ុណាា ធទើរបានទទួល

លទធផល? 

ការធ វ្ ើធេសត  DBS រកធេើលធេធោគធេដស ៍វាដំធណើរការ 

ធោយការធ វ្ ើធេសតេំណក់ឈាេេូចេួយធចញេី

ត្មាេនដរបស់េនក ដដលត្េូវបានបា៉ា េធលើត្កោសរងឹសត្មាប់

ធ វ្ ើធេសត  ធ ើយេុកវាឲ្យសង េួ ។ ប ទ ប់េក េនក

យកត្កោសរងឹធ ោះធ្ញើធៅកានេ់នទ ីរេធិោ្ន ៍ធដើេបធី វ្ ើធេសត

ធេើលថាធេើ កន ុងឈាេធ ោះមានធេធោគធេដស៍ដដរឬធេ ។  

 

ការធ វ្ ើធេសត  DBS រកធេើលធេធោគធេដស៍ ធេធោគរលាកធ ល្ើេ

ត្បធេេ C គឺជាធសវាកេមេួយដដលេិនបាច់បង់ត្បាក់ 

ធ ើយកញ្ចបស់មាា រៈអាចបញ្ជា េញិេនឡាញបាន 

ធ ើយធគនឹងធ្ញើវាធៅឲ្យេនកតាេនត្បសនីយ ។  

កញ្ចបស់មាា រៈធ វ្ ើធេសត  DBS រកធេើលធេធោគធេដស៍ 

មានេកជាេួយនូវឯកោរដណ ំ ត្កោសរងឺសត្មាប់ ត្េិឈាេ

ឲ្យកក ឧបករណ៍សត្មាបជួ់សត្មាេនដេនក បង់សត្មាបរ់ុុំ 

និងធត្ោេសំបុត្េដដលបានបងន់ ល្ធសវាកេមនត្បសនីយ

េុកជាេនុ សត្មាប់ឲ្យេនកធ្ញើសំណាកឈាេសង េួេកកាន់

េនទ ីរេិធោ្ន ៍។  

េនទ ីរេធិោ្នន៍ឹងធ វ្ ើធេសត  DBS ធដើេបរីកធេើលធេធោគធេដស៍ 

ចំធ ោះឈាេដដលជាបធ់ៅនឹងត្កោសរងឹដដលេនកបានធ្ញើ

តាេនត្បសនីយត្េ ប់េកវញិ ។ 

កន ុងរវាងេួយសបាត   ៍េនកនឹងេេួលបានលេធ្ល ។  

ធតើនរណាអាចធ វ្ ើធតស្ត  DBS រកធមើលធមធោគធេដស្៍កន ុងឈាម

ដដលធ វ្ ើស្ំណាកធោយខ្ល នួឯង? 

ធសវាកេមការធ វ្ ើធេសត  DBS រកធេើលធេធោគធេដស៍កន ុងឈាេ 

ត្េូវបាន ត្ល់ជូនដល់េលរដឋដដលមានអាយុធលើសេី ១៦ ឆ្ន ំ 

ធ ើយជាេនករស់ធៅកន ុងរដឋនូធៅដវល ត្េេទងំជា ៖  

 បុរសត្សឡាញ់ធេេដូចគ្នន  ឬជាេនុសសត្បសុរេួធេេ

ជាេួយេនុសសត្បសុដូចគ្នន  ឬ 

 ជាេនុសសដដលេកេេីវើបអាហ្វ វ ិក ឬេកេេីវើបអាសុី ឬ 

 ជាបុគគលដដលបចច ុបបនន  ឬកាលេីេុន 

មាននដគូរេួធេេដដលេកេីេវើបអាហ្វ វ ិក  ឬេកេី

េវើបអាសុី ។ 

ធបើេនកេិនសថ ិេកន ុងត្កេុណាេួយកន ុងចំធណាេត្កេុទងំធនោះធេ 

េនកេនិអាចេេួលបានធសវាកេមធ វ្ ើធេសត  DBS 

រកធេើលធេធោគធេដស៍បានធ ើយ ដេេនកអាចេេួលបានការ

ធ វ្ ើធេសត រកធេើលធេធោគធេដសត៍ាេបេោឋ ន ដដលត្គូធេេយ

ជាេនកធ វ្ ើ ។ ធដើេបចីង់ដឹងថាធេើេនកអាចធៅធ វ្ ើ

ធេសត រកធេើលធេធោគធេដស៍បានធៅេីណា  សូេធៅេូរស័េទ

ធៅកាន ់ដ ន្កភ្ជា ប់េេ័៌មានសុខ្ភ្ជេ ល្ វូធេេននរដឋនូធៅដវល 

(SHIL) តាេធលខ្ ១ ៨00 ៤៥១ ៦២៤ ។ 

ធតើខំុ្្អាចរញ្ជា ទិញកញ្ច រ់ស្មាា រៈធ វ្ ើធតស្ត  DBS ដដល

យកស្ំណាកឈាមធោយខ្ល នួឯងបានធោយ វ ធ្ ណណា? 

ធដើេបបីញ្ជា េិញកញ្ចប ់DBS សត្មាប់ធ វ្ ើធេសត

រកធេើលធេធោគធេដស៍ សូេចូលេកកាន់ធគ េំេ័រ DBS  
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 កយដណ ំ ។  

េនកត្េវូធ ល្ ើយសំណួរេួយចំនួន បូករេួទងំសំណួរផ្ទទ ល់

ខ្ល នួេួយចំនួន ធដើេបជីាការបញ្ជា ក់ថាេនកអាចេេួលបាន

កញ្ចប ់DBS សត្មាប់ធ វ្ ើធេសត រ៍កធេធោគធេដស៍ ។ េ័េម៌ាន

ផ្ទទ ល់ខ្ល នួរបសេ់នក នឹងត្េវូរកាេុកជាការសមាា េ់ ។  

ធតើកញ្ច រ់ DBS មួយកញ្ច រ់មានតនមលរ ុន្មា ន? 

កញ្ចប ់DBS សត្មាប់ធ វ្ ើធេសត រកធេធោគធេដស៍ ត្េូវ ត្ល់ជូន

ធោយឥេគេិន ល្សត្មាបេ់នកដដលចូលរេួកន ុងកេម វ ិ្  ី។ 

ធតើខំុ្្អាចយកកញ្ច រ់ DBS ររស្់ខំុ្្ធៅឲ្យេនកធផេងធប្រើ

បានដដរឬធទ? 

ធេ េិនបានធេ ។ កញ្ចប់ DBS សត្មាប់

ធ វ្ ើធេសត រកធេើលធេធោគធេដស៍ គឺត្េូវ

បាន ត្ល់ឲ្យសត្មាប់ដេរបូេនកធេ ។ 

ធតើខំុ្្អាចទទួលបានលទធផលពណការធ វ្ ើធតស្ត ៍ DBS 

ររស្់ខំុ្្ធោយរធរៀរណា?  

គិលានុបោឋ កដ ន្កសុខ្ភ្ជេ ល្ វូធេេ េ ីSHIL នឹងេំ កេ់ំនង

ជាេួយេនក ធដើេបី្ តល់លេធ្ល ។ 
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លេធ្លេួយ កន ុងចំធណាេលេធ្លខាងធត្កាេ នឹងត្េូវ ត្ល់ 

ឲ្យេនក ៖  

េវ ធជ្ាមាន - េិនបាន ល្ងធេធោគធេដសធ៍េ ។ េនកនឹងេេួល

បានលេធ្លធនោះតាេរយៈោរជាេកសរ េុីធេ៉ាល ឬេូរស័េទ ។  

រកធ ើញធមធោគ - អាចមានការ ល្ងធេធោគធេដស៍ ធេធោគ

រលាកធ ល្ើេត្បធេេ C ។ េនកនឹងេេួលបានោរជាេកសរ ឬ        

េុីធេ៉ាល ឲ្យធៅេូរស័េទេកកាន់គិលានុបោឋ ក តាេធលខ្ ១ ៨00 

៤៥១ ៦២៤ ។ គិលានុ បោឋ ក នឹងនិយាយត្បាប់េនកេំេកីារធ វ្ ើ

ធេសត រកធេធោគធេដស៍ ធេធោគរលាកធ ល្ើេត្បធេេ C 

តាេបេោឋ ន ដដលត្គូធេេយជាេនកធ វ្ ើ ។ 

មិនមានស្ុពលភាព - ការធ វ្ ើធេសតេិនបាន្ល ។ េនកនឹង

េេួលបានោរជាេកសរ ឬេុីធេ៉ាល ឲ្យធៅេូរស័េទេកកាន ់    

គិលានុបោឋ ក តាេធលខ្ ១៨00 ៤៥១ ៦២៤ ។ គិលានុបោឋ ក 

នឹងត្បាបេ់នក េំេីការធ វ្ ើធេសត  DBS រកធេើលធេធោគធេដស៍ 

ធេធោគរលាកធ ល្ើេត្បធេេ C េតងធេៀេ ឬនិយាយេំេកីារធ វ្ ើ

ធេសត រកធេើលធេធោគធេដស៍ ធេធោគរលាកធ ល្ើេត្បធេេ C 

ជាបេោឋ នដដលត្គូធេេយជាេនកធ វ្ ើ ។ 

ធតើនឹងមានេវើធកើតធ ើង ប្រស្ិនធរើលទធផលននការធ វ្ ើធតស្ត  

DBS រង្ហា ញថាឈាមខំុ្្មានធមធោគធេដស្៍ 

ធមធោគរលាកធ្លើមប្រធេទ C? 

ធបើការធ វ្ ើធេសត  DBS បង្ហា ញថា មានធេធោគធេដស៍ ធេធោគ

រលាកធ ល្ើេត្បធេេ C កន ុងសំណាកឈាេេនក េនកត្េូវធៅធ វ្ ើ  

ធេសត រកធេើលធេធោគធេដស៍ ធេធោគរលាកធ ល្ើេត្បធេេ C  

ជាបេោឋ ន ធដើេបបីញ្ជា កេ់ំេកីារ ល្ងធេធោគធេដស៍

ចូលខ្ល នួេនក ។ គិលានុបោឋ ក នឹងេូរស័េទធៅ

ត្បាប់េនកេីេកីដនលងដដលេនកអាចធៅធ វ្ ើធេសតជាបេោឋ ន

រកធេើលធេធោគធេដស៍ ។ គិលានុ      បោឋ ក ក៏នងឹទកេ់ងេនក 

កន ុងរវាង ៧ ន ា្្ងដដរ ធដើេបចីង់ដឹងថា ធេើេនកត្េូវការជំនួយេវ ើ

ដ្េធេៀេដដរឬធេ ។ 

ធតើការធ វ្ ើធតស្ត  DBS ធមធោគធេដស្៍ មានភាពជាក់លាក់  

រ ុណាា ? 

ជារេួ លេធ្លននការធ វ្ ើធេសត  DBS មានភ្ជេជាក់លាកខ់្ពស់ 

ដដលភ្ជេត្េឹេត្េូវរបស់វាគឺធសទ ើរ ១00% ។ 

ចំនួនេូចេួយននការធ វ្ ើធេសតអាច ត្ល់លេធ្ល ‘ វជិាមាន

ដដលេិនត្េឹេត្េូវ’ ដដរ ។ ត្េង់ធនោះ មានន័យថា លេធ្លននការ

ធ វ្ ើធេសតគ ឺវជិាមាន ធបើធទោះបីជាេនកធ ោះេិនមាន ទ្ កុធេធោគ      

ធេដសក៍ន ុង ឬេិនបាន ល្ងធេធោគធ ល្ើេត្បធេេ C ខ្ល នួកធ៏ោយ  

ធតើព័ត៌មានររស្់ខំុ្្ប្តវូរកាទុកជាលកខណៈឯកជ្ន និងជាការ

ស្មាា ត់ដដរឬធទ? 

លេធ្លរបស់េនក គតឺ្េូវឲ្យេនកដឹងដេមាន កធ់េ ។  

ការធ វ្ ើធេសត  DBS រកធេើលធេធោគធេដស៍ 

គឺជាេវ ើដដល ម្ីធៅរដឋនូធៅដវល ។ ធោយការធ វ្ ើធេសតឈាេ 

គឺមានន័យថា េនកកេំុងដេយល់ត្េេចំធ ោះការ

ត្បេូលេ័េ៌មាន លេធ្លសមាា េ់ចំធ ោះការធ វ្ ើធេសត  

និងការត្បេូលេ័េ៌មានចំធ ោះការតាេោន របស់េនក ។  

េ័េ៌មានរបស់េនក នឹងត្េូវ ត្ល់ធៅឲ្យបុគគលិកសុខ្ភ្ជេ 

ដដល កេ់័នធកន ុងការធេើលដ្ទសំុខ្ភ្ជេេនក ។  

េ័េ៌មានរបស់េនក ដដលេិនមានបញ្ច លូេ័េ៌មានលំេិេេំេី

ខ្ល នួេនក ក៏នងឹត្េូវយកេកធត្បើសត្មាប់វាយេនេលថាធេើ គួរបនត

កេម វ ិ្ កីារធ វ្ ើធេសត  DBS រកធេើលធេធោគធេដសដ៍ដរឬធេ ។ 

េ័េ៌មានរបស់េនក នឹងត្េូវបានោយការណ៍កន ុង វ ិ្ េួីយដដល

េិនអាច    ឲ្យធគដឹងេីេេតសញ្ជា ណរបស់េនកបានធ ើយ ។ 

 

 

ធតើខំុ្្ប្តវូធ វ្ ើដូចធមតច ធរើខំុ្្គិតថា ខ្ល នួខំុ្្មានផទ កុ

ធមធោគធេដស្៍?  

ធបើេនកគេិថាខ្ល នួមាន ទ្ កុធេធោគធេដស៍ ឬធបើេនកធ្លល ប់

មានធចញធោគសញ្ជា ត្សធដៀងធៅនឹងត្គនុផ្ទត ោយ្ ំ

(រេួទងំត្គនុធតត  ធ ើងកនទ លួធលើដសបក ឈឺកាល បាេ់បង់

ជំហានទី ៩. បំពេញសំណួរអពកេតអនឡាញ 1ខែបន្ទា ប់

ជំហានទី ៨. លទធផលការព វ្ ើពតសតឈាម នឹកត្តវូផតល់ឲ្យអនកតាមសារជា

អកសរ អ ីពម៉េល ឬទូរស័េា

ជំហានទី ៧. ពផញើសំណាកឈាមត្តឡប់មកកាន់មនា ីរេិពសា្ន៍វញិ

ជំហានទី ៥. សូមព វ្ ើតាមពាកយខណន្ទពំ ើមបជួីសយកសំណាកឈាម

ជំហានទី ៤. កញ្ច ប់ DBS សត្ាប់ព វ្ ើពតសត រកពមពោគពអ ស៍ នឹកត្តវូបាន

មនា ីរេិពសា្ន៍ពផញើតាមប្ត្បសនីយពៅឲ្យអនក

ជំហានទី ៣ . ពបើអនកានសិទធិទទួលបានការព វ្ ើពតសតឈាមរកពមើលពម

ពោគពអ ស៍ សូមច ុះពឈាម ុះព ើមបីទទួលបានកញ្ច ប់ DBS ព វ្ ើពតសត រកពមពោគ

ពអ ស៍ និកទទួលបានពលែកូ សត្ាប់ព វ្ ើស េលភាេ

ជំហានទី ២ . ពបើអនកានសិទធិទទួលបានការព វ្ ើពតសតឈាម សូមអាន

លិែិតផតល់ការយល់ត្េម ព ើយច ុះ តថពលខាផតល់ការយល់ត្េមតាមខ ល

អនកបាន ឹក

ជំហានទី ១. ចូលពៅកាន់ពគ ទំេ័រ ព ើយព ល្ ើយសំណួរសា ក់មតិ

ជំហានេ ី៦. បញ្ច លូ ធលខ្កូដបញ្ជា ក់ សុេលភ្ជេ កន ុង កញ្ច ប់ 
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ចំណងប់រធិភ្ជគអាហារ ឈឺោចដ់ុំ និងធ ើេត្កធេញ) សូេ

ធៅេូរស័េទេកជួបគិលានបុោឋ ក SHIL តាេធលខ្ ១៨00 ៤៥១ 

៦២៤ ឬត្បាបឲ់្យត្គូធេេយរបស់េនកបានដឹង ។ 

វាអាចជាការត្បធសើរជាង កន ុងការធ វ្ ើធេសត

ឈាេរកធេើលធេធោគធេដស៍ជាលកខណៈបេោឋ ន ជំនួសឲ្យការ

ធ វ្ ើធេសត  DBS ។  

ធបើេនកធ្លល ប់មានការរេួធេេដដលេិនបានការ រកន ុងរវាង ៣ 

ន ា្ចងុធត្កាយ ធ ើយេនកមានការត្េួយបារេាថា េនកអាច ល្ង

ធេធោគធេដស ៍សូេធៅេូរស័េទេកកានគ់ិលានបុោឋ ក SHIL 

តាេធលខ្ ១ ៨00 ៤៥១ ៦២៤ ។ េួកធគអាចដណ ំេនកឲ្យធៅ

ជួបត្គូធេេយ ធដើេបីយកថាន  ំបង្ហា រធោគធត្កាយភ្ជេត្បឈេ  ។ 

PEP គឺជាការេាបាលដដលមានរយៈធេលេួយដខ្ ធដើេបី

កាេ់បនថយឱកាស ល្ងធេធោគធេដស៍ចូលកន ុងខ្ល នួ ។ PEP 

វាមានត្បសិេធិភ្ជេ ដេកន ុងករណីដដលេនកេេួលទនវាកន ុង

រយៈធេល ៧២ ធមា៉ា ង (៣ ន ា្) ប៉ាុធណាណ ោះ។  

ធតើវាអាចមានេវើធកើតធ ើង ធរើខំុ្្មិនធៅធ វ្ ើធតស្តឈាមរក

ធមើលធមធោគធេដស្៍ ធមធោគរលាកធ្លើមប្រធេទ C ធទធន្មោះ? 

េនកអាចមានធេធោគធេដស៍កន ុងខ្ល នួដដលេនកេិនដឹង ។ ការ

ដឹងថាធេើេនកមាន ទ្ កុធេធោគធេដស៍ ឬេេ ់គឺជាធរឿងសំខាន់

សត្មាប់សុខ្ភ្ជេ និងសុខ្ុមាលភ្ជេរបស់េនក និងធដើេបបីង្ហា រ

កុំឲ្យធេធោគធនោះ ល្ងធៅេនកដនេ ។ 

ស្ថ ិតធៅកន ុងស្ុវតថ ិភាព  

េនកអាចការ រខ្ល នួេនក និងេនកដនេេីការ ល្ងធេធោគធេដស៍ 

ធោយជានិចចកាលត្េូវធត្បើធត្ោេេ េ័យ ធេលេនករេួធេេ

តាេរនធគូ្ ឬតាេរនធ ធយាន ី។ ធត្ោេេ េ័យ អាចជួយការ

 ររបូេនក និងនដគូរេួសង្ហវ សរបស់េនកេីការ ល្ងធេធោគ

ធេដស ៍ក៏ដូចជាជេា ឺកាេធោគ ដនេធេៀេ្ងដដរ ។  

េនកអាចការ រខ្ល នួេនក និងេនកដនេេីធេធោគរលាកធ ល្ើេ

ត្បធេេ C បាន ធោយជានចិចកាលត្េូវធត្បើសមាា រៈចាក់ថាន ដំដល

បានធ វ្ ើធសទ រ ើលរចួោល់ គឺេិនត្េូវធត្បើេជ ុល ឬសមាា រៈចាកថ់ាន  ំ

ឬរបស់េេុត្សួចធ្សងៗធេៀេដូចជាដ ល្ឡាេ រេួគ្នន ធ ើយ   

ធបើេនកមានការត្េួយបារេា  ថាខ្ល នួមាន ទ្ កុធេធោគធេដស៍ ឬ

ទ្ កុជេា ឺកាេធោគធ្សងធេៀេ សូេេិភ្ជកាជាេួយត្គូធេេយ 

ឬគិលានបុោឋ កដ ន្កសុខ្ភ្ជេ ល្ វូធេេ តាេេូរស័េទធលខ្ ១៨00 

៤៥១ ៦២៤ ធដើេបេីេួលបានេ័េម៌ានបដនថេធេៀេ ។  

ធតើស្នល ឹកព័ត៌មានធនោះ មានធបាោះពុមពជាភាសាធផេងធទៀត 

ធប្ៅពណភាសាេង់ធគលស្ដដរឬធទ? 

សនល ឹកេ័េ៌មានធនោះ មានធបាោះេុេពជាភ្ជោធ្សងធេៀេ

េួយចំនួន រេួទងំភ្ជោចិន (លំ ំធដើេ) ភ្ជោឥណត ធូនសុ ី

ភ្ជោដខ្ម រ ភ្ជោន្ ភ្ជោធវៀេណាេ ភ្ជោអាោ៉ា ប់ ភ្ជោ

េ័រេុយហាា ល់ ភ្ជោបាោងំ និងភ្ជោធេសាញ ។ 

សនល ឹកេ័េ៌មានដដលធបាោះេុេពជាភ្ជោទងំធនោះ មានបធង្ហា ោះ

ធៅឯធគ េំេ័ររបស់ DBS ។  

ធតើខំុ្្អាចទទួលបានព័ត៌មានរដនថមពណកដនលងណា? 

ចូលេកកានធ់គ េំេ័រ DBS  

www.HIVtest.health.nsw.gov.au ការធ វ្ ើធេសត រកធេើល

ធេធោគធេដស ៍ឬធៅេូរស័េទ

េកកាន់ដ ន្កភ្ជា បេ់័េ៌មានសុខ្ភ្ជេ ល្ វូធេេននរដឋនូធៅដវល 

តាេធលខ្ ១៨00 ៤៥១ ៦២៤ ។ 

http://www.hivtest.health.nsw.gov.au/

