เอกสารข้อมูลการทดสอบเอชไอวี/ไวรัสตับอักเสบซีจากหยดเลือดแห้ง
การทดสอบหยดเลือดแห้ง (DRIED BLOOD SPOT, DBS)
‘โดยการสุม
่ ตัวอย่างเอง’ คืออะไร
การทดสอบ ‘แบบสุ่มตัวอย่างเอง’
จากหยดเลือดแห้งทาขึ้นเมื่อคุณเก็บตัวอย่างเลือดด้วยตนเอง
แล้วส่งตัวอย่างเลือดไปยังห้องปฏิบัติการ
และทาการทดสอบหยดเลือดแห้งเพื่อดูว่าเลือดมีเอชไอวี หรือ
ไวรัสตับอักเสบซีอยู่หรือไม่
การทดสอบหยดเลือดแห้งไม่ใช่ ‘การทดสอบเอง’
‘การทดสอบเอง’
ทาขึ้นเมื่อคุณทาการทดสอบกับเลือดของคุณเองแทนที่จะส่งเ
ลือดดังกล่าวไปยังห้องปฏิบัติการ
การทดสอบหยดเลือดแห้งปฏิบต
ั ิการอย่างไร
และใช้เวลานานเพียงใดในการได้รบ
ั ผลการทดสอบ
การทดสอบหยดเลือดแห้งปฏิบัติการโดยการทดสอบหยดเลือ
ดหยดเล็ก ๆ
จากนิ้วมือของคุณที่ได้ป้ายไว้บนบัตรทดสอบและปล่อยให้แห้
ง จากนั้น
คุณส่งบัตรไปยังห้องปฏิบัติการที่ทาการทดสอบเพื่อดูว่าเลือด
มีเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบซีอยู่หรือไม่
การทดสอบหยดเลือดแห้งไม่มีค่าใช้จ่าย
และชุดอุปกรณ์สามารถสั่งได้แบบออนไลน์และส่งให้คุณทาง
ไปรษณีย์
คุณสามารถไปรับการทดสอบในสถานที่ที่เลือกไว้เพื่อที่จะได้
มีผช
ู้ ่วยเหลือในการดาเนินการทดสอบได้เช่นกัน
ชุดอุปกรณ์ในการทดสอบหยดเลือดแห้งมีเอกสารคาแนะนา
บัตรซับเลือด อุปกรณ์ในการเจาะนิ้วมือของคุณ
พลาสเตอร์ปิดแผล
และซองจดหมายที่ชาระเงินล่วงหน้าสาหรับให้คุณส่งตัวอย่า
งเลือดแห้งไปยังห้องปฏิบัติการทางไปรษณีย์
ห้องปฏิบัติการจะทาการทดสอบหยดเลือดแห้งบนบัตรทดสอ
บที่คุณส่งกลับมาทางไปรษณีย์
จะมีการให้ผลการทดสอบแก่คุณในหนึ่งสัปดาห์
บุคคลใดทีส
่ ามารถรับการทดสอบหยดเลือดแห้งแบบสุม
่ ตัวอย่
างเอง
การทดสอบหยดเลือดแห้งมีให้สาหรับผู้ที่มีอายุเกิน 16 ปี
ที่อาศัยอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์และเป็น
 ชายรักร่วมเพศหรือชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายอื่น
หรือ
 ผู้ที่มาจากแอฟริกาหรือเอเชีย หรือ
 ผู้ที่มีคู่นอนคนปัจจุบันหรือก่อนหน้านี้ที่มาจากแอฟริ
กาหรือเอเชีย หรือ
 ผู้ที่เคยฉีดยาเสพติด*
*หากคุณเคยฉีดยาเสพติด
คุณจะได้รบ
ั ทั้งการทดสอบเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบซี

หากคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มเหล่านี้
คุณไม่สามารถรับการทดสอบหยดเลือดแห้งได้
แต่คุณสามารถรับการทดสอบแบบมาตรฐานโดยแพทย์ได้
เพื่อค้นหาสถานที่รับการทดสอบเอชไอวีโปรดโทรศัพท์ไปที่ศู

www.HIVtest.health.nsw.gov.au

นย์ติดต่อข้อมูลสุขภาพทางเพศแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW
Sexual Health Infolink)
ที่หมายเลข 1800 451 624
ฉันจะสัง่ ชุดอุปกรณ์ทดสอบจากหยดเลือดแห้งแบบสุ่มตัวอย่า
งเองได้อย่างไร
เพื่อสั่งชุดอุปกรณ์ทดสอบหยดเลือดแห้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
โปรดเข้าดูเว็บไซต์การทดสอบหยดเลือดแห้ง
(www.HIVtest.health.nsw.gov.au)
และปฏิบัติตามคาแนะนา
คุณจะต้องตอบคาถามบางข้อ
ซึ่งรวมถึงคาถามส่วนตัวบางประการ
เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถรับการทดสอบหยดเลือดแห้งได้
จะมีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้เป็นความลับ
ชุดอุปกรณ์หยดเลือดแห้งมีราคาเท่าไร
การทดสอบหยดเลือดแห้งไม่มีค่าใช้จ่ายสาหรับผู้ที่เข้าร่วมใ
นโปรแกรม
ฉันสามารถให้ชด
ุ อุปกรณ์หยดเลือดแห้งแก่ผอ
ู้ ื่นได้หรือไม่
ไม่
มีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถใช้ชุดทดสอบหยดเลือดแห้งได้
ฉันจะรับผลการทดสอบหยดเลือดแห้งได้อย่างไร
พยาบาลสุขภาพทางเพศจากศูนย์ติดต่อข้อมูลสุขภาพทางเพ
ศจะติดต่อคุณเกี่ยวกับผลการทดสอบของคุณ
หรืออาจเป็นไปได้ที่สถานที่ที่ช่วยคุณทาการทดสอบจะให้ผล
การทดสอบของคุณ
คุณจะได้รับผลการทดสอบหนึ่งรูปแบบต่อไปนี้
เป็นลบ - ไม่มีการติดเชื้อเอชไอวีหรือไวรัสตับอักเสบซี
คุณจะได้รับผลการทดสอบทางเอสเอ็มเอส อีเมล โทรศัพท์
หรือบุคคลติดต่อ
ตรวจพบ - อาจมีการติดเชื้อเอชไอวีหรือไวรัสตับอักเสบซี
คุณจะได้รับเอสเอ็มเอสหรืออีเมลที่ขอให้คุณโทรศัพท์ไปที่ศูน
ย์บริการสุขภาพหรือพยาบาลที่หมายเลข 1800 451 624
พยาบาลจะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับการรับการทดสอบเอชไอวี ห
รือไวรัสตับอักเสบซีแบบมาตรฐานโดยแพทย์
ไม่มผ
ี ล - การทดสอบไม่ได้ผล
คุณจะได้รับเอสเอ็มเอสหรืออีเมลที่ขอให้คุณโทรศัพท์ไปที่ศูน
ย์บริการสุขภาพหรือพยาบาลที่หมายเลข 1800 451 624
พยาบาลจะพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับการรับการทดสอบเอชไอวี แ
ละไวรัสตับอักเสบซีจากหยดเลือดแห้งอีกครั้งหรือการทดสอบ
เอชไอวีและไวรัสตับอักเสบซีแบบมาตรฐานโดยแพทย์
จะเกิดอะไรขึน
้ หากเอชไอวีหรือไวรัสตับอักเสบซีแสดงอยูใ
่ น
ผลการทดสอบจากหยดเลือดแห้งของฉัน
หากการทดสอบจากหยดเลือดแห้งแสดงเอชไอวีหรือไวรัสตับ
อักเสบซีในตัวอย่างของคุณ
คุณจะต้องรับการทดสอบเลือดแบบมาตรฐานเพื่อยืนยันการติ
ดเชื้อเอชไอวีหรือไวรัสตับอักเสบซี
พยาบาลหรือศูนย์บริการสุขภาพจะแจ้งสถานที่ที่คุณสามารถ
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ไปรับการทดสอบเอชไอวีหรือไวรัสตับอักเสบซีแบบมาตรฐาน
ได้ อีกทั้ง
พยาบาลหรือศูนย์บริการสุขภาพจะติดต่อคุณภายใน 7 วัน
เพื่อถามว่าคุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ
เพิ่มเติมอีกหรือไม่
การทดสอบหยดเลือดแห้งมีความถูกต้องเพียงใด
โดยรวมแล้ว การทดสอบหยดเลือดแห้งมีความถูกต้องมาก
ความถูกต้องเกือบ 100%
มีการทดสอบจานวนน้อยครั้งมากที่สามารถให้
‘ผลการทดสอบเป็นบวกที่เป็นเท็จ’
ซึ่งหมายความว่าผลการทดสอบเป็นบวกแม้ว่าบุคคลนั้นไม่มีก
ารติดเชื้อเอชไอวีหรือไวรัสตับอักเสบซี
ข้อมูลของฉันจะมีการเก็บไว้เป็นส่วนตัวและเป็นความลับหรือ
ไม่
จะมีการมอบผลการทดสอบของคุณให้แก่คุณเท่านั้น
การทดสอบหยดเลือดแห้งนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ในรัฐนิวเซาท์เว
ลส์ โดยการทาการทดสอบ
คุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการทดสอบที่เป็นความลับ และข้อมูลการติดตามผลใด ๆ
ของคุณ
จะมีการมอบข้อมูลของคุณให้แก่พนักงานด้านสุขภาพที่เกี่ยว
ข้องในการดูแลคุณ
ข้อมูลของคุณในส่วนที่ไม่มีรายละเอียดส่วนตัวของคุณ
จะยังนามาใช้เพื่อประเมินว่าโปรแกรมการทดสอบหยดเลือด
แห้งควรดาเนินการต่อไปหรือไม่
จะมีการรายงานข้อมูลของคุณในแนวทางที่มั่นใจได้ว่าไม่สา
มารถระบุตัวตนของคุณ
ขั้นตอนที่ 1 ไปที่เว็บไซต์และตอบคาถามคัดกรอง

ขั้นตอนที่ 2 หากคุณมีสิทธิใ
์ นการใช้บริการ ให้อ่านเอกสารแสดง
ความยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยและให้คุณแสดงความยินยอม
ขั้นตอนที่ 3 ให้ลงทะเบียนสาหรับชุดอุปกรณ์ทดสอบหยดเลือดแห้ง
และรับรหัสยืนยันสิทธิ์
ขั้นตอนที่ 4 ห้องปฏิบต
ั ิการส่งชุดอุปกรณ์ทดสอบหยดเลือดแห้ง
ให้แก่คุณทางไปรษณีย์

ขั้นตอนที่ 5 ปฏิบต
ั ิตามคาแนะนาเพื่อเก็บตัวอย่างเลือด

ขั้นตอนที่ 6 กรอกรหัสยืนยันสิทธิ์บนชุดอุปกรณ์

ขั้นตอนที่ 7 ส่งตัวอย่างเลือดกลับไปยังห้องปฏิบต
ั ิการ

ฉันควรทาอย่างไรหากฉันคิดว่าฉันมีเอชไอวี
หากคุณคิดว่าคุณมีเอชไอวีหรือไวรัสตับอักเสบซี
โปรดโทรศัพท์ไปที่พยาบาลที่หมายเลข 1800 451 624
หรือปรึกษากับแพทย์ของคุณ
การได้รับการทดสอบเลือดแบบมาตรฐานอาจดีกว่าการทดสอ
บหยดเลือดแห้ง
หากคุณมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันภายใน 3 วันที่ผ่านมา
และกังวลว่าได้รับเอชไอวีมาหรือไม่
โปรดโทรศัพท์ไปที่พยาบาลที่หมายเลข 1800 451 624
เขาอาจแนะนาคุณให้ไปพบแพทย์สาหรับการป้องกันภายหลั
งการสัมผัสเชื้อ (Post-Exposure Prophylaxis, PEP) PEP
ใช้เวลาหนึ่งเดือนในการรักษาเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อเอ
ชไอวี PEP ทางานได้ผลหากได้รับภายใน 72 ชั่วโมง (3 วัน)
จะเกิดอะไรขึน
้ หากฉันไม่ได้รบ
ั การทดสอบหาเอชไอวีหรือไว
รัสตับอักเสบซี
คุณอาจมีเอชไอวีหรือไวรัสตับอักเสบซีแต่ไม่ทราบ
การทราบว่าคุณมีเอชไอวีหรือไวรัสตับอักเสบซีหรือไม่ถือเป็น
เรื่องที่สาคัญสาหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ของคุณเอง
และสาหรับการป้องกันไม่ให้มีการถ่ายทอดเอชไอวีหรือไวรัส
ตับอักเสบซีไปยังผู้อื่น
อยูอ
่ ย่างปลอดภัย
คุณสามารถปกป้องตนเองและผู้อื่นจากเอชไอวีโดยการใช้ถุง
ยางอนามัยอยู่เสมอหากคุณมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรือ
ช่องคลอด
ถุงยางอนามัยปกป้องคุณและคู่ของคุณจากเอชไอวีและการติ
ดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ (sexually transmissible
infection, STI)
คุณสามารถปกป้องตนเองและผู้อื่นจากไวรัสตับอักเสบซีโดย
การใช้อุปกรณ์ในการฉีดที่ปลอดเชื้อ
ไม่ใช้เข็มหรืออุปกรณ์ในการฉีดหรือวัตถุมีคมอื่นใด เช่น
มีดโกน ร่วมกัน
หากคุณรู้สึกกังวลว่าคุณอาจมีเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบซี
หรือการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ
ให้ปรึกษากับแพทย์ของคุณหรือพูดคุยกับพยาบาลสุขภาพทา
งเพศที่หมายเลข
1800 451 624 สาหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เอกสารข้อมูลฉบับนี้มใ
ี ห้ในภาษาอืน
่ นอกเหนือจากภาษาอังก
ฤษหรือไม่
เอกสารข้อมูลนี้มีอยู่ในหลายภาษา รวมทั้งภาษาจีน (ดั้งเดิม)
อินโดนีเซีย เขมร ไทย เวียดนาม อารบิก โปรตุเกส ฝรั่งเศส

ขั้นตอนที่ 8 มีการส่งผลการทดสอบให้คุณทางเอสเอ็มเอส อีเมล
หรือโทรศัพท์
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และสเปน
เอกสารข้อมูลในภาษาเหล่านี้มีให้ที่เว็บไซต์หยดเลือดแห้ง
ฉันสามารถหาข้อมูลเพิม
่ เติมได้จากทีใ
่ ด
เข้าดูเว็บไซต์การทดสอบหยดเลือดแห้ง
(www.HIVtest.health.nsw.gov.au)
หรือโทรศัพท์ไปที่ศูนย์ติดต่อข้อมูลสุขภาพทางเพศแห่งรัฐนิวเ
ซาท์เวลส์ (NSW Sexual Health Infolink) ที่หมายเลข 1800
451 624
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