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เอกสารขอ้มูลการทดสอบเอชไอว/ีไวรสัตบัอกัเสบซจีากหยดเลอืดแหง้ 

การทดสอบหยดเลอืดแหง้ (DRIED BLOOD SPOT, 

DBS) ‘แบบเก็บตวัอย่างเอง’ คอือะไร  

การทดสอบ ‘แบบเก็บตวัอย่างเอง’ 

จากหยดเลอืดแหง้เกดิขึน้เมือ่คุณเก็บตวัอย่างเลอืดดว้ยตนเอง 

แลว้ส่งตวัอย่างเลอืดไปยงัหอ้งปฏบิตักิาร 

และจะมกีารท าการทดสอบหยดเลอืดแหง้น้ันเพือ่ดูว่าเลอืดมเีชือ้เอ

ชไอวหีรอืไวรสัตบัอกัเสบซ(ีเฮปซ)ีอยู่หรอืไม่  

การทดสอบหยดเลอืดแหง้ไม่ใช ่‘การทดสอบเอง’ ‘การทดสอบเอง’ 

เกดิขึน้เมือ่คุณท าการทดสอบเลอืดของคุณเองแทนทีจ่ะส่งเลอืดดงั

กล่าวไปยงัหอ้งปฏบิตักิาร  

การทดสอบหยดเลอืดแหง้ปฏบิตักิารอย่างไร 

และใชเ้วลานานเท่าไรในการไดร้บัผลการทดสอบ 

การทดสอบหยดเลอืดแหง้ท าไดโ้ดยการทดสอบหยดเลอืดหยดเล็ก 

ๆ จากนิว้มอืของคุณทีไ่ดป้้ายไวบ้นบตัรทดสอบและปล่อยใหแ้หง้ 

จากน้ัน 

คุณส่งบตัรน้ันไปยงัหอ้งปฏบิตักิารทีจ่ะท าการทดสอบเพือ่ดูว่าตวัอ

ย่างเลอืดมเีชือ้เอชไอวหีรอืเฮปซอียู่หรอืไม่  

 

การทดสอบหยดเลอืดแหง้ไม่มคี่าใชจ้่าย 

และชดุอุปกรณส์ าหรบัทดสอบ 

สามารถสั่งไดท้างออนไลนแ์ละจะมกีารจดัส่งมาใหคุ้ณทางไปรษณี

ย ์

คุณอาจรบัการทดสอบทีห่น่วยบรกิารสุขภาพทีจ่ะชว่ยคุณท าการท

ดสอบไดเ้ชน่เดยีวกนั   

ชดุอุปกรณส์ าหรบัทดสอบหยดเลอืดแหง้ 

ประกอบดว้ยเอกสารค าแนะน า บตัรซบัเลอืด 

อุปกรณใ์นการเจาะนิว้มอื พลาสเตอรปิ์ดแผล 

และซองจดหมายทีช่ าระเงินล่วงหนา้ส าหรบัใหคุ้ณส่งตวัอย่างเลอืด

แหง้ทางไปรษณียไ์ปยงัหอ้งปฏบิตักิาร  

หอ้งปฏบิตักิารจะท าการทดสอบหยดเลอืดแหง้บนบตัรทดสอบทีคุ่

ณส่งกลบัมาทางไปรษณีย ์

ผลการทดสอบจะมกีารแจง้ใหคุ้ณทราบในหน่ึงสปัดาห ์ 

บุคคลใดทีส่ามารถรบัการทดสอบหยดเลอืดแหง้แบบเก็บต ั

วอย่างเอง 

การทดสอบหยดเลอืดแหง้ใชก้บัผูท้ีม่อีายุมากกว่า 16 ปี 

ทีอ่าศยัอยู่ในรฐันิวเซาทเ์วลสแ์ละเป็น  

• ชายรกัรว่มเพศหรอืชายทีม่เีพศสมัพนัธก์บัชายอืน่ หรอื 

• ผูม้ปีระวตัขิา้มเพศ หรอื 

• ผูท้ีม่าจากประเทศในทวปีแอฟรกิาหรอืทวปีเอเชยี 

หรอืประเทศอืน่ทีพ่บการตดิเชือ้เอชไอวไีดบ้่อยกว่า หรอื 

• ผูท้ีม่คีู่นอนคนปัจจุบนัหรอืคนกอ่นหนา้นีท้ีม่าจากประเทศใ

นทวปีแอฟรกิาหรอืทวปีเอเชยี 

หรอืประเทศอืน่ทีพ่บการตดิเชือ้สูง  

การทดสอบหยดเลอืดแหง้ส าหรบัเฮปซใีชก้บัผูท้ีม่อีายุมากกว่า 16 

ปี ทีอ่าศยัอยู่ในรฐันิวเซาทเ์วลสแ์ละเป็น 

• ชนเผ่าพืน้เมอืงอะบอรจินิหรอืชนชาวเกาะชอ่งแคบทอรเ์รส 

หรอืผูท้ีเ่คยใชย้าเสพตดิโดยการฉีดเขา้เสน้ หรอื 

• ผูท้ีม่าจากประเทศในทวปีแอฟรกิา ตะวนัออกกลาง 

หรอืประเทศอืน่ทีพ่บการตดิเชือ้เฮปซไีดบ้่อยกว่า 

• ผูท้ีเ่คยตดิคุกหรอืปัจจุบนัยงัตดิคุกอยู่ 

 

คุณจะตอ้งมอีายุอย่างนอ้ย 16 ปีในการลงทะเบยีนรบัการทดสอบ 

หากคุณไม่ไดอ้ยู่ในกลุ่มดงักล่าวนีก้็จะไม่สามารถรบัการทดสอบห

ยดเลอืดแหง้ได ้

แต่สามารถขอรบัการทดสอบแบบมาตรฐานกบัแพทยไ์ด ้

โดยโทรศพัทไ์ปทีศู่นยข์อ้มูลสุขภาพทางเพศแห่งรฐันิวเซาทเ์วลส ์

(NSW Sexual Health Infolink) ทีห่มายเลข 1800 451 624 

เพือ่หาสถานทีส่ าหรบัการตรวจหาเชือ้เอชไอวหีรอืเฮปซ ี

จะส ัง่ชุดอุปกรณส์ าหรบัทดสอบหยดเลอืดแหง้แบบเก็บตวัอ

ย่างเองไดอ้ย่างไร 

ในการสั่งชดุอุปกรณส์ าหรบัทดสอบหยดเลอืดแหง้โดยไม่มคี่าใชจ้่

าย ดูไดท้ีเ่ว็บไซตก์ารทดสอบหยดเลอืดแหง้ 

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

และปฏบิตัติามค าแนะน าในเว็บไซต ์ 

คุณจะตอ้งตอบค าถามต่าง ๆ 

ซึง่จะมคี าถามทีเ่ป็นส่วนตวัอยู่ดว้ยเพือ่เป็นการรบัประกนัว่าคุณสา

มารถรบัการทดสอบหยดเลอืดแหง้ได ้

โดยขอ้มูลส่วนตวัของคุณจะเก็บไวเ้ป็นความลบั  

ชุดอุปกรณห์ยดเลอืดแหง้มรีาคาเท่าไร 

การทดสอบหยดเลอืดแหง้ไม่มคี่าใชจ่้ายส าหรบัผูท้ีเ่ขา้รว่มโครงกา

ร 

ฉนัสามารถใหชุ้ดอุปกรณห์ยดเลอืดแหง้แก่ผูอ้ืน่ไดห้รอืไม่ 

ไม่ได ้คุณเท่าน้ันทีส่ามารถใชช้ดุทดสอบหยดเลอืดแหง้ของตนเอง  

จะรบัผลการทดสอบหยดเลอืดแหง้ไดอ้ย่างไร  

พยาบาลสุขภาพทางเพศจากศูนยข์อ้มูลสุขภาพทางเพศจะตดิต่อคุ

ณเกีย่วกบัผลการทดสอบ 

หรอืหน่วยบรกิารสุขภาพทีช่ว่ยคุณท าการทดสอบจะเป็นผูแ้จง้ผลก

ารทดสอบของคุณใหก้็ได ้

คุณจะไดร้บัผลการทดสอบแบบใดแบบหน่ึงต่อไปนี ้ 

ผลเป็นลบ - ไม่มกีารตดิเชือ้เอชไอวหีรอืเฮปซ ี

คุณจะไดร้บัผลการทดสอบทางขอ้ความทางโทรศพัท ์อเีมล 

โทรศพัท ์หรอืมารบัผลเองทีส่ถานทีต่รวจ  

ตรวจพบ - อาจมกีารตดิเชือ้เอชไอวหีรอืเฮปซ ี

คุณจะไดร้บัขอ้ความทางโทรศพัทห์รอือเีมลทีข่อใหคุ้ณโทรศพัทไ์

ปทีห่น่วยบรกิารสุขภาพหรอืพยาบาลทีห่มายเลข 1800 451 624 

พยาบาลจะคุยกบัคุณเกีย่วกบัการรบัการตรวจหาเชือ้เอชไอวหีรอืเ

ฮปซแีบบมาตรฐานกบัแพทย ์

ไม่มผีล - การทดสอบไม่ไดผ้ล 

คุณจะไดร้บัขอ้ความทางโทรศพัทห์รอือเีมลทีข่อใหคุ้ณโทรศพัทไ์

ปทีห่น่วยบรกิารสุขภาพหรอืพยาบาลทีห่มายเลข 1800 451 624 

พยาบาลจะคุยกบัคุณเกีย่วกบัการรบัการทดสอบเอชไอวแีละเฮปซี

จากหยดเลอืดแหง้อกีคร ัง้ 

หรอืการตรวจหาเชือ้เอชไอวแีละเฮปซแีบบมาตรฐานกบัแพทย ์

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


www.HIVtest.health.nsw.gov.au                     Version 3.0, 30/06/2020 

ตรวจพบเชือ้ไวรสัตบัอกัเสบซ ี

โดยสารพนัธุกรรมของเชือ้ไวรสัซ ี(HCV RNA) 

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 40 – 

การทดสอบหยดเลอืดแหง้ส าหรบัเฮปซ ี(อารเ์อ็นเอ) ตรวจพบไวรสั 

แต่อยู่ในระดบัต ่า 

ระดบัเชือ้ไวรสัทีพ่บน้ันต ่ามากจนหอ้งปฏบิตักิารไม่สามารถตดัสนิไ

ดว้่ามเีชือ้ไวรสัอยู่เท่าไรในตวัอย่างหยดเลอืดแหง้ 

ผลการตรวจในลกัษณะนีม้สีองความหมายดว้ยกนัคอื หน่ึง 

คุณอาจจะตดิเชือ้เฮปซ ีและสอง ผลจากการทดสอบน้ันเป็นผลเท็จ 

จงึจ าเป็นตอ้งมกีารตรวจเลอืดเพือ่ยนืยนัอกีคร ัง้ ในระหว่างนี ้

ควรหลกีเลีย่งโอกาสทีจ่ะท าใหเ้ลอืดของคุณสมัผสักบัผูอ้ืน่ 

 

จะเกดิอะไรขึน้หากพบว่าเชือ้เอชไอวหีรอืเฮปซแีสดงอยู่ใน

ผลการทดสอบหยดเลอืดแหง้ 

หากการทดสอบหยดเลอืดแหง้แสดงว่ามเีชือ้เอชไอวหีรอืเฮปซใีนตั

วอย่างเลอืดของคุณ 

คุณจะตอ้งรบัการตรวจเลอืดแบบมาตรฐานเพือ่ยนืยนัการตดิเชือ้เอ

ชไอวหีรอืเฮปซ ี

พยาบาลหรอืหน่วยบรกิารสุขภาพจะแจง้สถานทีท่ีคุ่ณสามารถไปร ั

บการตรวจหาเอชไอวหีรอืเฮปซแีบบมาตรฐานได ้นอกจากนี ้ 

พยาบาลหรอืหน่วยบรกิารสุขภาพจะตดิต่อคุณภายใน 7 วนั 

เพือ่สอบถามว่าคุณตอ้งการความชว่ยเหลอือืน่ ๆ อกีหรอืไม่ 

การทดสอบหยดเลอืดแหง้มคีวามถูกตอ้งแม่นย าเพยีงใด 

โดยรวมแลว้ 

การทดสอบหยดเลอืดแหง้มคีวามถูกตอ้งแม่นย าสูงมาก 

โดยอตัราความถูกตอ้งแม่นย าถงึเกอืบรอ้ยละ100 

มกีารทดสอบจ านวนนอ้ยคร ัง้มากทีส่ามารถให ้

‘ผลการทดสอบเป็นบวกทีเ่ป็นเท็จ’ 

ซึง่หมายความว่าผลการทดสอบออกมาเป็นบวก 

แมว้่าบุคคลน้ันไมม่กีารตดิเชือ้เอชไอวหีรอืเฮปซ ี 

ขอ้มูลของฉนัจะมกีารเก็บไวเ้ป็นส่วนตวัและเป็นความลบัห

รอืไม่ 

ผลการทดสอบของคุณจะแจง้ใหแ้กคุ่ณเท่าน้ัน  

การทดสอบหยดเลอืดแหง้นีเ้ป็นเร ือ่งใหม่ในรฐันิวเซาทเ์วลส ์

โดยการท าการทดสอบ หมายความว่า 

คุณยนิยอมใหม้กีารเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผลการทดสอบทีเ่ป็นความลบั 

และขอ้มูลการตดิตามผลอืน่ใดของคุณ  

จะมกีารส่งขอ้มูลของคุณใหแ้กเ่จา้หนา้ทีด่า้นสุขภาพทีเ่กีย่วขอ้งใน

การดูแลคุณ  

นอกจากนี ้ขอ้มูลในส่วนทีไ่ม่มรีายละเอยีดส่วนตวัของคุณ 

จะมกีารน าไปใชเ้พือ่ประเมนิว่าควรด าเนินโครงการการทดสอบหย

ดเลอืดแหง้ต่อไปหรอืไม่ 

ขอ้มูลของคุณจะไดร้บัการน าไปใชส้ าหรบัการรายงานในลกัษณะที่

จะมั่นใจไดว้่าไม่สามารถระบุตวัตนของคุณได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ควรท าอย่างไรหากฉันคดิว่าฉนัมเีชือ้เอชไอวหีรอืเฮปซ ี 

หากคุณคดิว่าคุณมเีชือ้เอชไอวหีรอืเฮปซ ี

โปรดโทรศพัทไ์ปหาพยาบาลทีห่มายเลข 1800 451 624 

หรอืปรกึษากบัแพทยข์องคุณ 

การตรวจเลอืดแบบมาตรฐานอาจจะดกีว่าการทดสอบหยดเลอืดแห ้

ง  

หากคุณมเีพศสมัพนัธแ์บบไม่ป้องกนัภายใน 3 วนัทีผ่่านมา 

และกงัวลว่าจะไดร้บัเชือ้เอชไอวมีาหรอืไม่ 

โปรดโทรศพัทไ์ปหาพยาบาลทีห่มายเลข 1800 451 624 

พยาบาลอาจแนะน าคุณใหไ้ปพบแพทยส์ าหรบัการป้องกนัภายหลงั

การสมัผสัเชือ้ (Post-Exposure Prophylaxis, PEP)หรอื 

เพ็พ (PEP)ซึง่จะใชเ้วลาหน่ึงเดอืนในการรกัษา 

เพือ่ลดโอกาสในการตดิเชือ้เอชไอว ี

เพ็พจะท างานไดผ้ลหากไดร้บัภายใน 72 ช ัว่โมง (3 วนั)  

จะเกดิอะไรขึน้หากฉนัไม่ไดร้บัการตรวจหาเชือ้เอชไอวหีรื

อเฮปซ ี

คุณอาจมเีชือ้เอชไอวหีรอืเฮปซแีต่ไม่ทราบมากอ่น 

การทราบว่าคุณมเีชือ้เอชไอวหีรอืเฮปซหีรอืไม่ 

จงึถอืเป็นเร ือ่งทีส่ าคญัส าหรบัสุขภาพและความเป็นอยู่ของคุณเอง 

และส าหรบัการป้องกนัไม่ใหม้กีารส่งผ่านเชือ้เอชไอวหีรอืเฮปซไีปยั

งผูอ้ืน่  

อยู่อย่างปลอดภยั  

คุณสามารถป้องกนัตนเองและผูอ้ืน่จากเชือ้เอชไอวโีดยการใชถุ้งย

างอนามยัเสมอหากคุณมเีพศสมัพนัธท์างทวารหนักหรอืชอ่งคลอด 
ขัน้ตอนที ่1 ไปทีเ่ว็บไซตแ์ละตอบค าถามคดักรอง 

ขัน้ตอนที ่2 หากคุณมสีทิธิใ์นการใชบ้รกิาร ใหอ่้านเอกสารแสดง 

ความยนิยอมเขา้รว่มโครงการและใหค้ณุแสดงความยนิยอม 

ขัน้ตอนที ่3 ลงทะเบยีนส าหรบัชดุอุปกรณท์ดสอบหยดเลอืดแหง้ 

และรบัรหสัยนืยนัสทิธิ ์
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ถุงยางอนามยัชว่ยปกป้องคุณและคู่ของคุณจากเชือ้เอชไอวแีละกา

รตดิเชือ้ทางเพศสมัพนัธอ์ืน่ ๆ (Sexually Transmissible 

Infection, STIs)  

คุณสามารถปกป้องตนเองและผูอ้ืน่จากเฮปซโีดยการใชอุ้ปกรณใ์

นการฉีดสารเสพตดิทีป่ลอดเชือ้ 

ไม่ใชเ้ข็มหรอือุปกรณใ์นการฉีดหรอืวตัถุมคีมอืน่ใด เชน่ มดีโกน 

รว่มกนั 

หากคุณรูส้กึกงัวลว่าคุณอาจมเีชือ้เอชไอว ีเฮปซ ี

หรอืการตดิเชือ้ทางเพศสมัพนัธอ์ืน่ ๆ 

ใหป้รกึษากบัแพทยข์องคุณหรอืคุยกบัพยาบาลสุขภาพทางเพศทีห่

มายเลข 1800 451 624 เพือ่ขอขอ้มูลเพิม่เตมิ  

มเีอกสารขอ้มูลฉบบัน้ีในภาษาอืน่นอกเหนือจากภาษาองัก

ฤษหรอืไม่ 

เอกสารขอ้มูลนีม้หีลายภาษา ไดแ้ก ่ภาษาจนี (ดัง้เดมิ) อนิโดนีเซยี 

ไทย เวยีดนาม อารบกิ โปรตุเกส ฝร ัง่เศส และสเปน 

เอกสารขอ้มูลในภาษาเหล่านีดู้ไดท้ีเ่ว็บไซตห์ยดเลอืดแหง้  

สามารถหาขอ้มูลเพิม่เตมิไดจ้ากทีใ่ด 

ไดท้ี ่เว็บไซตก์ารทดสอบหยดเลอืดแหง้ 

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

หรอืโทรศพัทไ์ปทีศู่นยข์อ้มูลสุขภาพทางเพศแห่งรฐันิวเซาทเ์วลส ์

(NSW Sexual Health Infolink) ทีห่มายเลข 1800 451 624 

 

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

