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เอกสารขอ้มลูการทดสอบเอชไอว/ีไวรสัตับอกัเสบซีจากหยดเลอืดแหง้ 

การทดสอบหยดเลอืดแหง้ (DRIED BLOOD SPOT, DBS) 

‘แบบเก็บตวัอยา่งเอง’ คืออะไร  

การทดสอบ ‘แบบเก็บตัวอย่างเอง’ 

จากหยดเลือดแห้งเกิดขึ้นเม่ือคุณเก็บตัวอย่างเลือดด้วยตนเอ

ง แล้วส่งตัวอย่างเลือดไปยังห้องปฏิบัติการ 

และจะมีการท าการทดสอบหยดเลือดแห้งนั้นเพื่อดูว่าเลือดมีเ

ชื้อเอชไอวีหรือไวรัสตับอักเสบซี(เฮปซี)อยู่หรือไม่  

การทดสอบหยดเลือดแห้งไม่ใช่ ‘การทดสอบเอง’ 

‘การทดสอบเอง’ 

เกิดขึ้นเมื่อคุณท าการทดสอบเลือดของคุณเองแทนที่จะส่งเลื

อดดังกล่าวไปยังห้องปฏิบัติการ  

การทดสอบหยดเลอืดแหง้ปฏบิตัิการอยา่งไร 

และใชเ้วลานานเทา่ไรในการไดร้บัผลการทดสอบ 

การทดสอบหยดเลือดแห้งท าได้โดยการทดสอบหยดเลือดหย

ดเล็ก ๆ 

จากนิ้วมือของคุณที่ได้ป้ายไว้บนบัตรทดสอบและปล่อยให้แห้

ง จากนั้น 

คุณส่งบัตรนั้นไปยังห้องปฏิบัติการทีจ่ะท าการทดสอบเพื่อดูว่

าตัวอย่างเลือดมเีช้ือเอชไอวีหรือเฮปซีอยู่หรือไม่  

 

การทดสอบหยดเลือดแห้งไม่มีค่าใช้จ่าย 

และชุดอุปกรณ์ส าหรับทดสอบ 

สามารถสั่งได้ทางออนไลน์และจะมีการจัดส่งมาให้คุณทางไ

ปรษณีย์ 

คุณอาจรับการทดสอบที่หน่วยบริการสุขภาพทีจ่ะช่วยคุณท า

การทดสอบได้เช่นเดียวกัน   

ชุดอุปกรณ์ส าหรับทดสอบหยดเลือดแห้ง 

ประกอบด้วยเอกสารค าแนะน า บัตรซับเลือด 

อุปกรณ์ในการเจาะนิ้วมือ พลาสเตอร์ปิดแผล 

และซองจดหมายที่ช าระเงินล่วงหน้าส าหรับให้คุณส่งตัวอย่า

งเลือดแห้งทางไปรษณีย์ไปยังห้องปฏิบัติการ  

ห้องปฏิบัติการจะท าการทดสอบหยดเลือดแห้งบนบัตรทดสอ

บที่คุณส่งกลับมาทางไปรษณีย์ 

ผลการทดสอบจะมีการแจ้งให้คุณทราบในหนึ่งสัปดาห์  

บุคคลใดทีส่ามารถรับการทดสอบหยดเลอืดแห้งแบบเก็บตวัอ

ยา่งเอง 

การทดสอบหยดเลือดแห้งใช้กับผู้ที่มีอายุมากกว่า 16 ปี 

ที่อาศัยอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์และเป็น  

 ชายรักร่วมเพศหรือชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายอื่น 

หรือ 

 ผู้มีประวัติข้ามเพศ หรือ 

 ผู้ที่มาจากประเทศในทวีปแอฟริกาหรือทวีปเอเชีย 

หรือประเทศอื่นที่พบการติดเชื้อเอชไอวีได้บ่อยกว่า 

หรือ 

 ผู้ที่มีคู่นอนคนปัจจุบันหรือคนก่อนหน้าน้ีที่มาจากประเ

ทศในทวีปแอฟริกาหรือทวีปเอเชีย 

หรือประเทศอื่นที่พบการติดเชื้อสูง  

การทดสอบหยดเลือดแห้งส าหรับเฮปซีใช้กับผู้ที่มีอายุมากกว่

า 16 ปี ที่อาศัยอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์และเป็น 

 ชนเผ่าพื้นเมืองอะบอริจินหรือชนชาวเกาะช่องแคบท

อร์เรส หรือผู้ที่เคยใช้ยาเสพติดโดยการฉีดเข้าเส้น 

หรือ 

 ผู้ที่มาจากประเทศในทวีปแอฟริกา ตะวันออกกลาง 

หรือประเทศอื่นที่พบการติดเชื้อเฮปซีได้บ่อยกว่า 

 ผู้ที่เคยติดคุกหรือปัจจุบันยังติดคุกอยู่ 

 

คุณจะต้องมีอายุอย่างน้อย 16 ปีในการลงทะเบียนรบัการทดสอบ 

หากคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มดังกล่าวนีก็้จะไม่สามารถรับการทดส

อบหยดเลือดแห้งได้ 

แต่สามารถขอรับการทดสอบแบบมาตรฐานกับแพทย์ได้ 

โดยโทรศัพท์ไปที่ศูนย์ข้อมูลสุขภาพทางเพศแห่งรัฐนิวเซาท์เ

วลส์ (NSW Sexual Health Infolink) ที่หมายเลข 1800 

451 624 

เพื่อหาสถานที่ส าหรับการตรวจหาเชื้อเอชไอวีหรือเฮปซี 

จะสัง่ชดุอุปกรณส์ าหรบัทดสอบหยดเลอืดแหง้แบบเก็บตัวอยา่

งเองไดอ้ยา่งไร 

ในการสั่งชุดอุปกรณ์ส าหรับทดสอบหยดเลือดแห้งโดยไม่มีค่

าใช้จ่าย ดูได้ที่เว็บไซต์การทดสอบหยดเลือดแห้ง 

(www.DBStest.health.nsw.gov.au) 

และปฏิบัติตามค าแนะน าในเว็บไซต์  

คุณจะต้องตอบค าถามต่าง ๆ 

ซึ่งจะมีค าถามที่เป็นส่วนตัวอยู่ด้วยเพื่อเป็นการรับประกันว่าคุ

ณสามารถรับการทดสอบหยดเลือดแห้งได้ 

โดยข้อมูลส่วนตัวของคุณจะเก็บไว้เป็นความลับ  

ชดุอุปกรณห์ยดเลอืดแหง้มรีาคาเทา่ไร 

การทดสอบหยดเลือดแห้งไม่มีค่าใช้จ่ายส าหรับผู้ที่เข้าร่วมโ

ครงการ 

ฉันสามารถใหช้ดุอุปกรณห์ยดเลอืดแหง้แก่ผูอ้ื่นไดห้รอืไม่ 

ไมไ่ด้ 

คุณเท่านั้นที่สามารถใช้ชุดทดสอบหยดเลือดแห้งของตนเอง  

จะรับผลการทดสอบหยดเลือดแหง้ได้อยา่งไร  

พยาบาลสุขภาพทางเพศจากศูนย์ข้อมูลสุขภาพทางเพศจะติด

ต่อคุณเก่ียวกับผลการทดสอบ 

หรือหน่วยบริการสุขภาพที่ช่วยคุณท าการทดสอบจะเป็นผู้แจ้

งผลการทดสอบของคุณให้ก็ได้ 

คุณจะได้รับผลการทดสอบแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้  

ผลเปน็ลบ - ไม่มีการติดเชื้อเอชไอวีหรือเฮปซี 

คุณจะได้รับผลการทดสอบทางข้อความทางโทรศัพท์ อีเมล 

โทรศัพท์ หรือมารับผลเองที่สถานที่ตรวจ  

http://www.dbstest.health.nsw.gov.au/
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ตรวจพบ - อาจมีการติดเชื้อเอชไอวีหรือเฮปซี 

คุณจะได้รับข้อความทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ขอให้คุณโทรศั

พท์ไปที่หน่วยบริการสุขภาพหรือพยาบาลที่หมายเลข 1800 

451 624 

พยาบาลจะคุยกับคุณเก่ียวกับการรับการตรวจหาเช้ือเอชไอวี

หรือเฮปซีแบบมาตรฐานกับแพทย์ 

ไม่มผีล - การทดสอบไม่ได้ผล 

คุณจะได้รับข้อความทางโทรศัพท์หรืออีเมลที่ขอให้คุณโทรศั

พท์ไปที่หน่วยบริการสุขภาพหรือพยาบาลที่หมายเลข 1800 

451 624 

พยาบาลจะคุยกับคุณเก่ียวกับการรับการทดสอบเอชไอวีและเ

ฮปซีจากหยดเลือดแห้งอีกครั้ง 

หรือการตรวจหาเช้ือเอชไอวีและเฮปซีแบบมาตรฐานกับแพท

ย์ 

ตรวจพบเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบซ ี

โดยสารพนัธุกรรมของเชือ้ไวรสัซี (HCV RNA) 

น้อยกวา่หรอืเทา่กับ 40 – 

การทดสอบหยดเลือดแห้งส าหรับเฮปซี (อาร์เอ็นเอ) 

ตรวจพบไวรัส แต่อยู่ในระดับต่ า 

ระดับเชื้อไวรัสที่พบนั้นต่ ามากจนห้องปฏิบัติการไม่สามารถตั

ดสินได้ว่ามีเชื้อไวรัสอยู่เท่าไรในตัวอย่างหยดเลือดแห้ง 

ผลการตรวจในลักษณะนี้มีสองความหมายด้วยกันคือ หนึ่ง 

คุณอาจจะติดเชื้อเฮปซี และสอง 

ผลจากการทดสอบนั้นเป็นผลเท็จ 

จึงจ าเป็นต้องมีการตรวจเลือดเพื่อยืนยันอีกครั้ง ในระหว่างนี้ 

ควรหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะท าให้เลือดของคุณสัมผัสกับผู้อื่น 

 

จะเกดิอะไรขึน้หากพบว่าเชื้อเอชไอวีหรอืเฮปซีแสดงอยูใ่นผ

ลการทดสอบหยดเลอืดแห้ง 

หากการทดสอบหยดเลือดแห้งแสดงว่ามีเชื้อเอชไอวีหรือเฮป

ซีในตัวอย่างเลือดของคุณ 

คุณจะต้องรับการตรวจเลือดแบบมาตรฐานเพื่อยืนยันการติดเ

ชื้อเอชไอวีหรือเฮปซี 

พยาบาลหรือหน่วยบริการสุขภาพจะแจ้งสถานที่ที่คุณสามาร

ถไปรับการตรวจหาเอชไอวีหรือเฮปซีแบบมาตรฐานได้ 

นอกจากนี้  

พยาบาลหรือหน่วยบริการสุขภาพจะติดต่อคุณภายใน 7 วัน 

เพื่อสอบถามว่าคุณต้องการความช่วยเหลืออื่น ๆ อีกหรือไม่ 

การทดสอบหยดเลอืดแหง้มีความถูกตอ้งแม่นย าเพยีงใด 

โดยรวมแล้ว 

การทดสอบหยดเลือดแห้งมีความถูกต้องแม่นย าสูงมาก 

โดยอัตราความถูกต้องแม่นย าถึงเกือบร้อยละ100 

มีการทดสอบจ านวนน้อยครั้งมากที่สามารถให้ 

‘ผลการทดสอบเป็นบวกที่เป็นเท็จ’ 

ซึ่งหมายความว่าผลการทดสอบออกมาเป็นบวก 

แม้ว่าบุคคลนั้นไมม่ีการติดเชื้อเอชไอวีหรือเฮปซี  

ขอ้มลูของฉนัจะมีการเกบ็ไวเ้ปน็ส่วนตัวและเป็นความลับหรอื

ไม ่

ผลการทดสอบของคุณจะแจ้งให้แก่คุณเท่านั้น  

การทดสอบหยดเลือดแห้งนี้เป็นเรื่องใหม่ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ 

โดยการท าการทดสอบ หมายความว่า 

คุณยินยอมให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลการทดสอบที่เป็นความลับ 

และข้อมูลการติดตามผลอื่นใดของคุณ  

จะมีการส่งข้อมูลของคุณให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านสุขภาพที่เก่ียว

ข้องในการดูแลคุณ  

นอกจากนี้ ข้อมูลในส่วนที่ไม่มีรายละเอียดส่วนตัวของคุณ 

จะมีการน าไปใช้เพื่อประเมินว่าควรด าเนินโครงการการทดส

อบหยดเลือดแห้งต่อไปหรือไม่ 

ข้อมูลของคุณจะได้รับการน าไปใช้ส าหรับการรายงานในลัก

ษณะทีจ่ะมั่นใจได้ว่าไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรท าอยา่งไรหากฉนัคดิว่าฉนัมีเชื้อเอชไอวหีรอืเฮปซ ี 

หากคุณคิดว่าคุณมีเชื้อเอชไอวีหรือเฮปซี 

โปรดโทรศัพท์ไปหาพยาบาลที่หมายเลข 1800 451 624 

ข้ันตอนที ่9 ท าการส ารวจออนไลน์แบบส้ัน ๆ 1 เดอืนหลังจากนั้น 

ข้ันตอนที ่1 ไปที่เวบ็ไซต์และตอบค าถามคัดกรอง 

ข้ันตอนที ่6 กรอกรหัสยืนยันสิทธ์ิบนชุดอุปกรณ์ 

ข้ันตอนที ่2 หากคุณมีสิทธ์ิในการใช้บริการ ให้อ่านเอกสารแสดง 

ความยินยอมเข้าร่วมโครงการและใหค้ณุแสดงความยินยอม 

ข้ันตอนที ่3 ลงทะเบียนส าหรับชุดอปุกรณ์ทดสอบหยดเลือดแห้ง 

และรับรหัสยืนยันสิทธ์ิ 

ข้ันตอนที ่4 ห้องปฏิบตัิการส่งชุดอปุกรณ์ทดสอบหยดเลือดแหง้ 

ให้แกคุ่ณทางไปรษณีย์ 

ข้ันตอนที ่5 ปฏบิตัิตามค าแนะน าเพื่อเก็บตวัอย่างเลอืด 

ข้ันตอนที ่7 ส่งตวัอย่างเลอืดกลบัไปยังห้องปฏบิตัิการ 

ข้ันตอนที ่8 มีการส่งผลการทดสอบใหคุ้ณทางข้อความทางโทรศัพท ์

หรืออีเมล  

หรือโทรศพัท ์
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หรือปรึกษากับแพทย์ของคุณ 

การตรวจเลือดแบบมาตรฐานอาจจะดีกว่าการทดสอบหยดเลื

อดแห้ง  

หากคุณมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ป้องกันภายใน 3 วันที่ผ่านมา 

และกังวลว่าจะได้รับเชื้อเอชไอวีมาหรือไม่ 

โปรดโทรศัพท์ไปหาพยาบาลที่หมายเลข 1800 451 624 

พยาบาลอาจแนะน าคุณให้ไปพบแพทย์ส าหรับการป้องกันภา

ยหลังการสัมผัสเชื้อ (Post-Exposure Prophylaxis, 

PEP)หรือ เพ็พ (PEP)ซึ่งจะใช้เวลาหนึ่งเดือนในการรักษา 

เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อเอชไอวี 

เพ็พจะท างานได้ผลหากได้รับภายใน 72 ชั่วโมง (3 วัน)  

จะเกดิอะไรขึน้หากฉนัไมไ่ดร้บัการตรวจหาเชือ้เอชไอวหีรอืเ

ฮปซ ี

คุณอาจมีเชื้อเอชไอวหีรือเฮปซีแต่ไม่ทราบมาก่อน 

การทราบว่าคุณมีเชื้อเอชไอวีหรือเฮปซีหรือไม่ 

จึงถือเป็นเรื่องที่ส าคัญส าหรับสุขภาพและความเป็นอยู่ของคุ

ณเอง 

และส าหรับการป้องกันไม่ให้มีการส่งผ่านเชื้อเอชไอวหีรือเฮ

ปซีไปยังผู้อื่น  

อยูอ่ย่างปลอดภยั  

คุณสามารถป้องกันตนเองและผู้อื่นจากเชื้อเอชไอวีโดยการใ

ช้ถุงยางอนามัยเสมอหากคุณมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักหรื

อช่องคลอด 

ถุงยางอนามัยช่วยปกป้องคุณและคู่ของคุณจากเชื้อเอชไอวีแ

ละการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ (Sexually 

Transmissible Infection, STIs)  

คุณสามารถปกป้องตนเองและผู้อื่นจากเฮปซีโดยการใช้อุปก

รณ์ในการฉีดสารเสพติดที่ปลอดเชื้อ 

ไม่ใช้เข็มหรืออุปกรณ์ในการฉีดหรือวัตถุมีคมอื่นใด เช่น 

มีดโกน ร่วมกัน 

หากคุณรู้สึกกังวลว่าคุณอาจมเีชื้อเอชไอวี เฮปซี 

หรือการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ 

ให้ปรึกษากับแพทย์ของคุณหรือคุยกับพยาบาลสุขภาพทางเ

พศที่หมายเลข 1800 451 624 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม  

มีเอกสารขอ้มูลฉบับนีใ้นภาษาอื่นนอกเหนอืจากภาษาองักฤษ

หรือไม ่

เอกสารข้อมูลน้ีมีหลายภาษา ได้แก่ ภาษาจีน (ดั้งเดิม) 

อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม อารบิก โปรตุเกส ฝรั่งเศส 

และสเปน 

เอกสารข้อมูลในภาษาเหล่าน้ีดูได้ที่เว็บไซต์หยดเลือดแห้ง  

สามารถหาขอ้มูลเพิม่เตมิได้จากทีใ่ด 

ได้ที่ เว็บไซต์การทดสอบหยดเลือดแห้ง 

(www.DBStest.health.nsw.gov.au) 

หรือโทรศัพท์ไปที่ศูนย์ข้อมูลสุขภาพทางเพศแห่งรัฐนิวเซาท์เ

วลส์ (NSW Sexual Health Infolink) ที่หมายเลข 1800 

451 624 

 

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

