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ລໍຖ້າ 15 ນາທ ີກ່ອນທີ່ຈະອ່ານຄ່າຜົນກວດ. 
ຢ່າລໍຖ້າເກີນກວ່າ 20 ນາທີ.

ຖ້າມີຂີດໜຶ່ງສະແດງຂຶ້ນຢູ່ແຖບ C, 
ຜົນກວດຫາເຊື້ອ HIV 
ຂອງເຈົ້າແມ່ນເປັນຄ່າລົບ. 
ແຕ່ຕ້ອງບໍ່ມີຂີດສະແດງຢູ່ແຖບ T. 

ການທົດສອບບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນ
ຖ້າບ່ໍມີຂີດສະແດງຢູ່ແຖບ 
C, ໝາຍຄວາມວ່າການທົດ
ສອບບ່ໍໄດ້ຮັບຜົນ.

HIV ເປັນຜົນບວກHIV ເປັນຜົນລົບ 

ນີ້ແມ່ນການທົດສອ
ບເບື້ອງຕົ້ນ. 
ໃຫ້ໄປຫາຄຼີນິກເພື່ອການກວ
ດຕື່ມ.

ນີ້ແມ່ນການທົດສອບເບື້ອງຕົ້ນ. 

ເຮັດການທົດສອບຄືນພາຍຫຼັງ
3 ເດືອນ

ບີບແຮງໆ

!
ສ່ິງສຳຄັນ

ບີບນວດນິ້ວມືແໜ້ນໆຢູ່ດ້ານຫຼັງຈຸດທີ່ຖືກເຈ
າະເພື່ອເອົາເລືອດ.

ຢອດເລືອດໃສ່ທໍ່ບັນຈຸເລືອດ. ຖ້າເລືອດຍັງບໍ່ເຕັມ, ໃຫ້ບີບນວດນິ້ວມືອີກເພື່ອເອົາເລືອດເພີ່ມ.

ເອົາເລືອດແປະໃສ່ປາ
ຍທໍ່ບັນຈຸເລືອດ

ຕອນນີ້ທໍ່ບັນຈຸເລືອດມີປະລິ
ມານເລືອດທີ່ພຽງພໍແລ້ວ.ຖ້າພົບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ, 

ໃຫ້ເຊັດມືໃຫ້ສະອາດ ແລະ 
ບີບນວດອີກຄັ້ງ.

!

ເຄິ່ງໜຶ່ງ

ເຕັມ

!

ວາງເຄື່ອງທົດສອບໄວ້ເທິງໂຕະ. ຮອດຕອນນີໃ້ຫ້ພິກທໍ່ບັນຈຸເລືອດໄປຫາຮູຢອດ.

!

ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າເຈົ້າໄດ້ລໍ
ຖ້າຄົບ 15 ນາທີ.

ຖ້ານິ້ວມືຂອງເຈົ້າຍັງມີເ
ລືອດໄຫຼອອກ 
ໃຫ້ນຳໃຊ້ສຳລີ ຫຼື 
ຜ້າເຊັດ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ 
ໃຫ້ເບິ່ງຕື່ມຢູ່ບັດກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງ.

ຈັບຄູ່ຜົນກວດຢ່າງລະມັດລະວັງກັບຕົ
ວເລືອກເຄື່ອງໝາຍ     ,     ແລະ
   .

!ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມ? 
ເປີດໜ້າຖັດໄປ

ສິ່ງສຳຄັນ: ຫ້າມເປີດຊອງເຫຼື້ອມທີ່ບັນຈຸຈົນກວ່າເຈົ້າ 
ໄດ້ອ່ານຄຳແນະນຳ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດການທົດສອບ. 
ໃຫ້ນຳໃຊ້ທັນທີພາຍຫຼັງທີ່ເປີດ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ 
ໃຫ້ເບິ່ງຕື່ມຢູ່ບັດກ່ຽວກັ
ບການເບິ່ງແຍງ.

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ 
ໃຫ້ເບິ່ງຕື່ມຢູ່ບັດກ່ຽວກັບ
ການເບິ່ງແຍງ.

!

ວາງເຄື່ອງກວດໄວ້ບ່ອນນີ້, 
ນີ້ຈະຊ່ວຍໃນການຕື່ມເລື
ອດໃສ່ໃນທໍ່ບັນຈຸເລືອດ

LA

ລ້າງມື ແລະ ເຮັດໃຫ້ມືແຫ້ງ. 
ກວດເບ່ິງມ້ືໝົດອາຍຸ ກ່ອນທ່ີຈະເປີດຊອງເຫ້ືຼອມ.

ຂວດນໍ�າຢາສໍາລັບ
ທົດສອບ

ສໍາລີ ຫຼື ຜ້າເຊັດ

ເຄື່ອງນັບເວລາ
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ວາງເຄື່ອງ
ທົດສອບ
ໄວ້ບ່ອນ

ນີ້

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ 
HIV, ເປີດໜ້າຖັດໄປ.

ຜົນກວດ

ພິກ

ເບິ່ງວີດີໂອໄດ້ທີ: http://www.mylan.in/en/mylanhivselftest

ຊື່ການທົດສອບ

ຜົນທົດສອບ ຮູຢອດ

ທໍ່ບັນຈຸເລືອດ
ປຸ່ມສີເທົາ

ແຖບອະເຊື້ອສີຂຽວ

ທ່ານຕ້ອງການຂອງສີ່ຢ່າງດັ່ງນີ້:

ນວດມື ຂອງເຈົ້າເປັນເວລາ 
5 ເຖິງ 10 ວິນາທີ.

ເພີ່ມ 4 ຢອດ ລົງໃນຮູຢອດ.

ບິດຄ່ອຍໆ ແລະ ດຶງແຖບສີຂຽວອອກ, ຈາກນັ້ນກໍ່ເອົາຖິ້ມ.

ບິດກ່ອນ ຈາກນັ້ນຈິ່ງດຶງອອກ

ບີບປຸ່ມສີເທົາເພື່ອເຈາະນິ້ວ.

ມັນສາມາດເຈາະໄດ້ພຽງເທ່ືອດຽວ!

ສ່ິງສຳຄັນ

ສ່ິງສຳຄັນ

ສ່ິງສຳຄັນ

ສ່ິງສຳຄັນ

ສ່ິງສຳຄັນ

ສ່ິງສຳຄັນ

ເລືອດ

ທ່ໍບັນຈຸເລືອດ

ທ່ໍບັນຈຸຕ້ອງເຕັມ

4 ຢອດ

ກວດເບ່ິງວ່າ
ເລືອດໄດ້ໄຫຼຈາ
ກທ່ໍບັນຈຸໄປຫາ

ຮູຢອດ

ວາງເຄື່ອງທົດສອບໃກ້ກັບແຜ່ນແຈ້ງຜົນກວດ.

ຖ້າມີສອງຂິດສະແດງຂ້ຶນ, 
ເຖິງວ່າເຈ້ົາຈະເປັນລົມ, 
ແຕ່ຜົນທົດສອບ HIV 
ຂອງເຈ້ົາແມ່ນເປັນຜົນບວກ.

ນີ້ແມ່ນການທົດສອ
ບເບື້ອງຕົ້ນ. 
ໃຫ້ໄປຫາຄຼີນິກເພື່ອກວດຕື່ມ.

ຫຼື ຫຼື

HIV
SELF TEST



ອຸປະກອນບົ່ງມະຕິພະຍາ
ດນອກຮ່າງກາຍທາງກາ

ນແພດ

30°C

2°C

ເກບັມ້ຽນໄວ້ຢູ່ທີອຸ່ນຫ
ະພູມ 2°C – 30°C

ຫ້າມນໍາໃຊ້ 
ຖ້າພບົວ່າກ່ອງບນັຈຸຫາ
ກມຄີວາມເສຍຫາຍ

ຫ້າມນໍາກບັມາໃຊ້ຄນື

ຄໍາເຕືອນ

ສກຶສາເບິງ່ຄໍາແນະນໍາເພ່ື
ອການນໍາໃຊ້

ກ່ອນເລີ່ມປະຕິບັດ

ເຈາະນິ້ວມື
ຂ້ອຍຈະສາມາດຕິດເຊື້ອໄດ້ຈາກການເຈາະນິ້ວມືບໍ?

 



 


ພົບບັນຫາໃນການຖອດແຖບອະເຊື້ອສີຂຽວ?
 

ຢ້ານວ່າຈະເຈັບປວດບໍ?

 


 


ບີບປຸ່ມສີເທົາແລ້ວແຕ່ບໍ່ເຫັນເລືອດໄຫຼອອກ?

ຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການທົດສອບ? ກ່ຽວກັບຜົນການທົດສອບຂອງເຈົ້າ ກ່ຽວກັບເຊື້ອ HIV

 

ມີປຸ່ມພົ້ນອອກມາບໍ?
ລອງອີກຄັ້ງ, ບີບແຮງໆ.
ໝາຍເຫດ: 
ມັນສາມາດເຈາະໄດ້ພຽງຄັ້ນດຽວ!

ເຕີມເລືອດໃສ່ທໍ່ບັນຈຸເລືອດ
ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະເອົາເລືອດໃສ່ບ່ອນໃດ?

 


 

 

 

 


ບໍ່ສາມາດເຕີມເລືອດໃສ່ທໍ່ບັນຈຸເລືອດໄດ້?

 



 



 


 


 


ສຳເລັດການທົດສອບ
ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຫາກເລືອດບໍ່ໄຫຼຈາ
ກທໍ່ບັນຈຸເລືອດໄປຫາຮູຢອດ?

 


 


 



ບໍ່ຮູ້ວ່າຈະຕ້ອງໃຊ້ 4 ຢອດ ຈາກຂວດໄດ້ແນວໃດ?
 

 

 

ບໍ່ໝັ້ນໃຈວ່າຈະອ່ານຜົນທົດສອບແນວໃດ?
 

 




 


ມີປຸ່ມຢູ່ໃນບໍ?
ບີບນວດນິ້ວມື້ເຈົ້າແໜ້ນໆ, 
ຖ້າຍັງບໍ່ມີເລືອດ - ຢຸດ, 
ໃຫ້ນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດອັນໃໝ່.
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ຫ້າມເປີດຊອງເຫຼື້ອມຈົນກວ່າເຈົ້າໄດ້ອ່ານຄຳແນະນຳ ແລະ 
ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດການທົດສອບ. 
ໃຫ້ນຳໃຊ້ທັນທີພາຍຫຼັງທີ່ເປີດ.

ເຄື່ອງທົດສອບແມ່ນໄດ້ມີການຕິດໃບມີດທີ່ໄດ້ຜ່ານກາ
ນຂ້າເຊື້ອເພື່ອເຈາະນິ້ວ ແລະ ເອົາຕົວຢ່າງເລືອດ. 
ແຖບອະເຊື້ອສີຂຽວສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າໃບມີດມີ
ການອະເຊື້ອກ່ອນການນຳໃຊ້.
ຖ້າການກວດໄດ້ເຮັດຜ່ານຂັ້ນຕອນການແນະນຳຢ່າງຖື
ກຕ້ອງເຊັ່ນການລ້າງມື, 
ຈະມີຄວາມສ່ຽງພຽງໜ້ອຍດຽວໃນການຕິດເຊື້ອຈາກກ
ານໃຊ້ເຄື່ອງກວດຫາເຊື້ອ HIV ດ້ວຍຕົນເອງ Mylan.

ຂັ້ນຕອນທຳອິດບິດແຖບອະເຊື້ອສີຂຽວໃຫ້ໄດ້ມູມ 
90°, ຈາກນັ້ນດຶງມັນອອກ.

ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນ, ມັນຈະຮູ້ສຶກຄ້າຍກັບວ່າເອົາສາຍຢາງ 
ດີດກະທົບໃສ່ກັບນິ້ວມືຂອງເຈົ້າ.
ເຈົ້າຈະບໍ່ສັງເກດເຫັນເຂັມ.

ອິງຕາມ ບັດກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງ (Care Card) 
ເຊິ່ງໄດ້ໃຫ້ມາໃນກ່ອງ ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ແລະ 
ລາຍລະອຽດໃນການຕິດຕໍ່ຢູ່ສູນບໍລິການທ້ອງຖິ່ນ.

ທໍ່ບັນຈຸເລືອດຈະເປັນທໍ່ມີສີ, ເປີດໜ້າຖັດໄປ 
ເພື່ອເບິ່ງແຜນວາດ ຢູ່ຂັ້ນຕອນທີ 7.
ຢ່າເອົາເລືອດໃສ່ໃນຮູຂອງປຸ່ມສີເທົາ.
ຢ່າເອົາເລືອດໃສ່ໂດຍຕົງໃນຮູຢອດ.
ເຕີມເລືອດໃສ່ທໍ່ບັນຈຸເລືອດ, 
ມັນຈະຄຳນວນປະລິມານເລືອດທີ່ຕ້ອງການຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ການທີ່ຜິວໜັງຖືກກັບທໍ່ບັນຈຸຈະບໍ່ມີຜົນໃດໆຕໍ່ກັບຜົນກາ
ນທົດສອບ.

ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າທໍ່ບັນຈຸເລືອດເຕັມ.
ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າທໍ່ບັນຈຸເລືອດຖືກພິກໄປຫາຮູຢອດຢ່າງຄັ
ກແນ່.
ຖ້າຫາກເລືອດຍັງບໍ່ໄຫຼໄປຫາຮູຢອດ - ຢຸດ, ແລະ 
ນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດອັນໃໝ່.

ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນຖ້າຫາຜົນທົດສອບຂອງຂ້ອຍເປັນຄ່າບວກ?
ການມີເຊື້ອ HIV ເປັນສິ່ງທີ່ສາມາດຈັດການໄດ້ ແລະ 
ບຸກຄົນທີ່ມີເຊື້ອ HIV ກໍ່ສາມາດດຳລົງຊີວິດໄດ້ຍາວນານ, 
ແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີໄດ້ເຊັ່ນກັນ. ເຄື່ອງທົດສອບຫາເຊື້ອ 
HIV ດ້ວຍຕົນເອງ Mylan ເປັນເຄື່ອງທົດສອບຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ 
ການທີ່ຜົນທົດສອບມີຜົນໄດ້ຮັບເປັນຄ່າບວກ 
ກໍ່ບໍ່ໄດ້ແປວ່າເຈົ້າຈະມີເຊື້ອ HIV. ຖ້າຫາກຜົນໄດ້ຮັບເປັນຄ່າບວກ 
ເຈົ້າຍັງຕ້ອງໄດ້ໄປກວດຄືນຢູ່ສະຖາບັນດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ.
ການບົ່ງມະຕິ HIV 
ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນໝາຍເຖິງການເລີ່ມຮັກສາກໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໄວຂຶ້ນ. 
ອິງຕາມ ບັດກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງ (Care Card) 
ທີ່ໄດ້ຕິດຄັດມາພ້ອມ. ຫຼື ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ທີ່ www.my-
lan.in-/en/mylanhivselftest 
ສຳລັບຂ້ໍມູນເພ່ີມເຕີມກ່ຽວກັບການເຂ້ົາເຖິງການທົດສອບໃນຂ້ັນຕ່ໍໄປ.

ມີພຽງແຕ່ທ່ານໝໍຂອງເຈົ້າເອງ ຫຼື 
ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ 
ທີ່ສາມາດແນະນຳວິທີການປິ່ນປົ�ວທີ່ຖືກຕ້ອງໃຫ້ເຈົ້າໄດ້. 
ຖ້າເຈົ້າຖືກບົ່ງມະຕິວ່າມີເຊື້ອ HIV, ເຈົ້າຈະຖືກຕິດຕໍ່ໂດຍໜ່ວຍງາ 
ນບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ຂຶ້ນຢູ່ກັບສະພາບຂອງເຈົ້າ, 
ເຈົ້າອາດຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຮັກສາດ້ວຍການໃຫ້ຢາຕ້ານໄວຣັສ 
(ARV).

ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນຖ້າຫາກຜົນທົດສອບຂອງຂ້ອຍບ່ໍໄດ້ຮັບຜົນ?
ການທົດສອບຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນຖ້າຫາກເຮັດບໍ່ຖືກຕ້ອງ. 
ເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດການທົດສອບອີກຄັ້ງໂດຍການໃຊ້ເຄື່ອງທົດ
ສອບອັນໃໝ່. ຖ້າເຈົ້າບໍ່ແນ່ໃຈວ່າປະຕິບັດຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່, 
ເຈົ້າສາມາດສອບຖາມທ່ານໝໍຂອງເຈົ້າ ຫຼື 
ສອບຖາມຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ.

ຂ້ອຍວິຕົກກັງວົນວ່າຂ້ອຍໄດ້ຮັບເຊື້ອ HIV 
ໃນຊ່ວງສອງສາມວັນທີ່ຜ່ານມາ, 
ຂ້ອຍຈະຕ້ອງເຮັດແນວໃດ?
ເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ໄປຫາທ່ານໝໍ, ຄຼີນິກ HIV ຫຼື 
ພະແນກສຸກເສີນໃຫ້ໄວທີ່ສຸດ, ແລະພາຍໃນ 72 ຊົ່ວໂມງ 
ເຊິ່ງເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບການຮັກສາທີ່ເອີ້ນວ່າ “PEP” 
(ການປ້ອງກັນພະຍາດຫຼັງການສຳຜັດ - Post-Exposure 
Prophylaxis) ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຈົ້າມີເຊື້ອ HIV ເປັນຄ່າບວກ.

ໄວຣັສ Human Immunodeficiency Virus (HIV) ມີຢູ່ 
02 ຊະນິດ: HIV-1 ແລະ HIV-2. ຖ້າຫາກວ່າເຈົ້າໄດ້ຮັບເຊື້ອ 
ບໍ່ວ່າຈະເປັນ HIV-1 ຫຼື HIV-2, 
ຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າຈະສ້າງພູມຄຸ້ມກັນເຊື້ອພະຍາດໃນຮ່າງກາຍຂຶ້ນມາ 
ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄວຣັສຊະນິດໃດກໍ່ຕາມ.

ເຄື່ອງກວດຫາເຊື້ອ HIV ດ້ວຍຕົນເອງ Mylan (Mylan HIV 
Self Test) 
ໄດ້ຖືກອອກແບບມາເພື່ອກວດຫາພູມຄຸ້ມກັນເຊື້ອພະຍາດໃນເລືອດ
ຂອງມະນຸດ ເພື່ອກວດສອບວ່າຕິດເຊື້ອໄວຣັສຊະນິດໃດ. 
ນີ້ແມ່ນເຄື່ອງທົດສອບຂັ້ນເລີ່ມຕົ້ນ ແບບນ�ຳໃຊ້ເທື່ອດຽວ 
ເຊິ່ງຈະໃຫ້ຜົນທົດສອບພາຍໃນ 15 ນາທີ. 
ຖ້າຫ້າຜົນທົດສອບມີຄ່າເປັນບວກ, 
ຈຳເປັນຕ້ອງມີການຢັ້ງຢືນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເບິ່ງແຍງສຸຂະພ
າບ ໂດຍມີການທົດສອບໃນຮູບແບບອື່ນ.

“ໄລຍະຫຼົບ” ແມ່ນຫຍັງ?
ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຮັບເຊື້ອ HIV, ອາດຈະໃຊ້ເວລາ 6 ເຖິງ 12 ອາທິດ 
ກ່ອນທີ່ຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າຈະສ້າງພູມຄຸ້ມກັນ ແລະ 
ຖືກກວດພົບດ້ວຍເຄື່ອງທົດສອບນີ້ໄດ້. ໄລຍະເວລານີ້ເອີ້ນວ່າ “
ໄລຍະຫຼົບ”. ຖ້າເຈົ້າໃຊ້ເຄື່ອງທົດສອບຫາເຊື້ອ HIV 
ດ້ວຍຕົນເອງໃນຊ່ວງໄລຍະຫຼົບນີ້, 
ເຈົ້າອາດຈະໄດ້ຮັບຜົນທົດສອບເປັນຄ່າລົບ 
ແລະເປັນຜົນທົດສອບທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຖ້າເຈົ້າເຊື່ອວ່າເຈົ້າໄດ້ຮັບເຊື້ອ 
HIV ໃນໄວໆນີ້ແລ້ວ, 
ຂໍແນະນຳໃຫ້ເຈົ້າກວດຄືນອີກເທື່ອໜຶ່ງຫຼັງຈາກທີ່ໄລຍະຫຼົບໄດ້ຜ່ານ
ພົ້ນໄປແລ້ວ.

ຈະເປັນແນວໃດຖ້າຫາກຜົນທົດສອບຂອງຂ້ອຍເປັນຄ່າລົບ?
ມັນສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮູ້ວ່າພາວະຄວາມສ່ຽງຂອງເຈົ້າໄດ້ຜ່ານ
ມາເກີນ 3 ເດືອນ. ຖ້າມັນຜ່ານມາແລ້ວ, ແລະ 
ການເຮັດທົດສອບຖືກຕ້ອງ, ສະແດງວ່າເຈົ້າບໍ່ມີເຊື້ອ HIV. 
ແຕ່ຖ້າວ່າພາວະຄວາມສ່ຽງຂອງເຈົ້າບໍ່ເຖິງ 3 ເດືອນ, 
ເຈົ້າຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ທົດສອບຄືນ ພາຍຫຼັງຜ່ານ 3 ເດືອນໄປແລ້ວ. 
ຖ້າເຈົ້າບໍ່ໝັ້ນໃຈ, ຊອກຫາຄຳປຶກສາ, 
ອ້າງອີງໃສ່ບັດກ່ຽວກັບການເບິ່ງແຍງ.

ສິ່ງສຳຄັນ: ເຮັດການທົດສອບຄືນພາຍຫຼັງ 03 ເດືອນ.

ເຊື້ອ HIV ແມ່ນຫຍັງ?
“HIV” ຫຍໍ້ມາຈາກ Human Immunodeficiency Virus.  
ເປັນເຊື້ອພະຍາດທີ່ເນັ້ນເປົ້າໝາຍໃສ່ລະບົບພູມຕ້ານທານ ແລະ 
ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການຕໍ່ສູ້ກັບເຊື້ອພະຍ
າດຂອງຮ່າງກາຍຫຼຸດລົງ. ຖ້າປ່ອຍໄວ້ໂດຍບໍ່ມີການຮັກສາ, ເຊື້ອ 
HIV ສາມາດນຳໄປສູ່ໂລກພູມຕ້ານທານບົກຜ່ອງ (Acquired 
Immune Deficiency Syndrome ຫຼື AIDS). 
ຍັງບໍ່ມີການຮັກສາກ່ຽວກັບເຊື້ອ HIV, ຫຼື AIDS, 
ແຕ່ຖ້າປິ່ນປົວທາງການແພດຢ່າງຖືກວິທີ 
ມັນກໍ່ຍັງສາມາດຈັດການໄດ້ ແລະ ບໍ່ໄດ້ເປັນໄພອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ. 
ດ້ວຍການບົ່ງມະຕິ ແລະ ປິ່ນປົວຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອ HIV 
ສາມາດດຳລົງຊີວິດຢູ່ໄດ້ຄືກັບຄົນທີ່ບໍ່ມີເຊື້ອ HIV.
ສັນຍານເຕືອນ ແລະ ອາການຂອງເຊື້ອ HIV ເປັນແບບໃດ?
ສິ່ງດຽວທີ່ຈະສາມາດຮູ້ໄດ້ວ່າເຈົ້າມີເຊື້ອ HIV 
ກໍ່ຄືການທົດສອບຫາເຊື້ອ HIV ເທົ່ານັ້ນ. 
ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນເພື່ອຮັບຮູ້ເຖິງສະຖານະຂອງເຈົ້າ 
ເພ່ືອຊ່ວຍປ້ອງກັນບ່ໍໃຫ້ມີການແຜ່ລະບາດເຊ້ືອໄວຣັສໄປສູ່ບຸກຄົນອ່ືນ.
ເຊື້ອ HIV ສາມາດຕິດຕໍ່ ຫຼື ສົ່ງຜ່ານໄດ້ແນວໃດ?
ຂອງແຫຼວໃນຮ່າງກາຍຂອງຜູ້ທີ່ມີເຊື້ອ HIV – ລວມທັງເລືອດ, 
ນ�ຳນົມຈາກເອິກ, ນຳອຸສຸຈິ,  ຂອງແຫຼວຈາກທາງທະວານ ແລະ 
ຂອງແຫຼວຈາກຊ່ອງຄອດ – ສາມາດສົ່ງຜ່ານເຊື້ອ HIV ໄດ້. 
ການສົ່ງຜ່ານສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ຖ້າຫ້າວ່າຂອງແຫຼວດັ່ງກ່າວນີ້ມີການ
ສຳຜັດກັບເຫຍື່ອເມືອກ (ສາມາດພົບໄດ້ຈາກທາງໃນທະວານ, 
ຊ່ອງຄອດ, ອະໄວຍະວະເພດຊາຍ ຫຼື ປາກ) ຫຼື 
ການເສຍຫາຍຂອງເນື້ອເຫຍື່ອ, ຫຼື 
ຖືກສັກເຂົ້າໂດຍຕົງໄປຍັງເສັ້ນເລືອດ (ດ້ວຍເຂັ້ມ ຫຼື ເຂັມສັກຢາ). 
ເຊື້ອ HIV ສາມາດສົ່ງຜ່ານຈາກແມ່ທີ່ມີເຊື້ອ HIV 
ໄປຫາລູກໃນຊ່ວງເວລາຖືພາ ຫຼື ຕອນເກີດ. 
ປັດໃຈສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອ HIV ລວມມີ:

ການຮ່ວມເພດໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນ ກັບບຸກຄົນໃດໜຶ່ງທີ່ມີເຊື້ອ 
HIV ຫຼື ບໍ່ມີການລະບຸສະຖານະຂອງເຊື້ອ HIV.
ການຮ່ວມເພດໂດຍບໍ່ມີການປ້ອງກັນ (ທາງຊ່ອງຄອດ ຫຼື 
ຮູທະວານ) ກັບຄູ່ນອນຫຼາຍຄົນ.
ການໃຊ້ເຂັມ ຫຼື ອຸປະກອນສັກ ໂດຍບໍ່ມີການອະເຊື້ອ. 

ເຊື້ອ HIV ບໍ່ສາມາດສົ່ງຜ່ານໂດຍ ການສຳຜັດທົ່ວໄປ (ການຈັບມື, 
ໃສ່ແວ່ນຕາຮ່ວມກັນ ແລະ ອື່ນໆ.), ການຈູບ, ນ�ຳລາຍ, ນ�ຳຕາ, 
ເຫື່ອ, ອາກາດ ຫຼື ນ�ຳ.

4 ຢອດ ຈະຕ້ອງຢອດລົງເທິງຮູຢອດ ແລະ 
ຢູ່ເທິງຂອງຕົວຢ່າງເລືອດ.
ຢ່າສັ່ນຂວດ.
ປິ່ນປາກຂວດລົງ, ແລະ ບີບ.

ຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າເຈົ້າລໍຖ້າຈົນຮອດ 15 ນາທີ. 
ຢ່າຖ້າດົນກວ່າ 20 ນາທີ.
ຈະມີຂີດໃກ້ກັບຕົວໜັງສື “T” ແລະ “C” 
ນັ້ນຈະແມ່ນຈຸດບອກຜົນທົດສອບໃຫ້ເຈົ້າ.
ເປີດໜ້າຖັດໄປ ແລະ 
ຫາຫ້ອງທີ່ມີສີຕົງກັບຜົນທົດສອບຂອງເຈົ້າ.
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜົນທົດສອບ, 
ອ່ານຫົວຂໍ້ຖັດໄປ: “ກ່ຽວກັບຜົນທົດສອບຂອງເຈົ້າ”.

ຖ້າເລືອດຫາກເປື້ອນ, ເຊັດມືຂອງເຈົ້າເສຍກ່ອນ, 
ຈາກນັ້ນຈິ່ງບີບນວດນິ້ວມື້ແໜ້ນໆອີກຄັ້ງ.
ປິ່ນປາຍນິ້ວລົງ.
ເອົາເລືອດໃສ່ໃນທໍ່ບັນຈຸເລືອດຢ່າງເບົາໆ.
ຖ້າວ່າເລືອດຍັງບໍ່ພໍ, ເຊັດມືຂອງເຈົ້າ, 
ຈາກນັ້ນຈິ່ງບີບນວດນິ້ວມື້ແໜ້ນໆອີກຄັ້ງ.
ຖ້າວ່າເຈົ້າຍັງບໍ່ມີເລືອດພຽງພໍໃນການເຕີມໃສ່ທໍ່ບັນຈຸເລື
ອດ, ຜົນການທົດສອບຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຢຸດ ແລະ 
ນຳໃຊ້ເຄື່ອງກວດອັນໃໝ່.

 


 





ສັງລວມກ່ຽວກັບເຄ່ືອງທົດສອບ
ເຄ່ືອງທົດສອບຫາເຊ້ືອ HIV ດ້ວຍຕົນເອງ Mylan 
ປະກອບໄປດ້ວຍແຜ່ນເຈ້ຍທົດສອບຢູ່ທາງໃນກັບຢາງ. 
ການທົດສອບຖືກປະຕິບັດໂດຍການຢອດເລືອດພຽງໜ້ອຍດຽວລົງໃ
ນເຈ້ຍທົດສອບ ຈາກນ້ັນກ່ໍຢອດນ�ຳຢາສຳລັບທົດສອບລົງ 
(ສານເຈືອຈາງ). ຫັຼງຈາກການທົດສອບສຳເລັດແລ້ວ, 
ຈະສາມາດເຫັນແຖບສອງແຖບສະແດງຂ້ຶນຢູ່ເຈ້ຍທົດສອບ. 
ເສ້ັນແຖບຄວບຄຸມ (The Control Line) 
ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນກ່ໍຕ່ໍເມ່ືອການທົດສອບຖືກປະຕິບັດຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 
ແຖບສະແດງຜົນທົດສອບ 
ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຖ້າວ່າຕົວຢ່າງທ່ີນຳມາໃຊ້ມີພູມຕ້ານທານຕ່ໍເຊ້ືອ 
HIV.

ການນ�ຳໃຊ້ທ່ີຖືກຕ້ອງ
ເຄ່ືອງທົດສອບຫາເຊ້ືອ HIV ດ້ວຍຕົນເອງ Mylan 
ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ພຽງເທ່ືອດຽວ, 
ຊຸດທົດສອບແບບອິມມູໂນໂຄຣເມໂຕກຼາຟຟິກ 
(immunochromatographic), ບ່ົງມະຕິພາຍນອກໄດ້ໂດຍໄວ 
ເພ່ືອຊອກຫາພູມຕ້ານທານເຊ້ືອໄວຣັສພູມຄຸ້ມກັນເສ່ືອມຂອງມະນຸດ 
(Human Immunodeficiency Virus) ປະເພດທີ 1 (HIV-1) 
ແລະ ປະເພດທີ 2 (HIV-2) ໃນລະບົບເລືອດທັງໝົດ.
ເຄ່ືອງທົດສອບຫາເຊ້ືອ HIV ດ້ວຍຕົນເອງ Mylan 
ມີຈຸດປະສົງເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ທ່ີບ່ໍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ໂດຍ
ການການຕິດຕ້ັງແບບສ່ວນຕົວ 
ເພາະມັນເປັນເຄ່ືອງທົດສອບດ້ວຍຕົນເອງ 
ເພ່ືອຊ່ວຍບ່ົງມະຕິຂອງການຕິດເຊ້ືອ HIV-1 ແລະ HIV-2 
ຈາກຕົວຢ່າງສົດ, 
ເລືອດທັງໝົດແມ່ນໄດ້ຈາກວິທີການເຈາະເລືອດຈາກນ້ິວມື. 
ອຸປະກອນມີຄວາມຕ້ອງການຕົວຢ່າງເປັນຈຳນວນ 10uL.
ຜົນການທົດສອບແມ່ນມີຄຸນນະພາບ (“ຜົນກວດເຈ້ົາມີຄ່າເປັນບວກ” 
ຫືຼ “ຜົນກວດເຈ້ົາມີຄ່າເປັນລົບ”) 
ແລະບ່ໍແມ່ນເພ່ືອການຄັດເລືອກຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດ. 
ເຄ່ືອງທົດສອບໄດ້ປະກອບດ້ວຍກົນໄກການຄວບຄຸມຕົວຢ່າງທ່ີສ້າງຂ້ຶ

 ເຂ້ົາເບ່ິງ http://www.mylan.in/en/mylanhivselftest ເພ່ືອເບ່ິງວີດີໂອແນະນຳ. ຖ້າເຈ້ົາມີຄຳຖາມສະເພາະ, ຂ້ໍສະເໜີ, ຫືຼ ຂ້ໍແນະນຳຕ່າງໆ ສາມາດສ່ົງອີເມວເຖິງ hivselftest-support@mylan.com 

ນເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການທົດສົບດຳເນີນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງ; 
ເສ້ັນແຖບຄວາບຄຸມ 
ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນຢູ່ເທິງເຄ່ືອງທົດສອບກ່ໍຕ່ໍເມ່ືອໄດ້ປະຕິບັດຕາມຂ້ັນຕ
ອນທົດສອບທ່ີຖືກຕ້ອງ.

ອຸປະກອນລວມມີ
1 - ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ (IFU)
1 - ເຄ່ືອງທົດສອບຫາເຊ້ືອ HIV ດ້ວຍຕົນເອງ Mylan  
    (ຢູ່ໃນຊອງເຫ້ືຼອມພ້ອມສານດູດຄວາມຊຸ່ມ)
1 - ຂວດນ�ຳຢາສຳລັບທົດສອບ (ສານເຈືອຈາງ)
1 - ຖົງຂ້ີເຫຍ້ືອ
1 - ບັດກ່ຽວກັບການເບ່ິງແຍງ

ສ່ິງທ່ີບ່ໍໄດ້ໃຫ້ມາແຕ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້
ກ່ອງເຈ້ຍເຊັດມື (ຫືຼ ວັດຖຸອ່ືນທ່ີສະອາດ, ວັດຖຸດູດຊັບ).
ເຄ່ືອງນັບເວລາ (ເຊ່ັນ ໂມງຂ້ໍມື, ໂມງຕິດຝາ ຫືຼ ໂທລະສັບມືຖື) 
ເພ່ືອຕິດຕາມເບ່ິງເວລາໃນຂະນະທີລໍຖ້າຜົນການທົດສອບ.

ຂ້ໍຈຳກັດໃນການໃຊ້
ບ່ໍເໝາະກັບການເລືອກຜູ້ບໍລິຈາກເລືອດ.
ບ່ໍເໝາະກັບຜູ້ທ່ີມີເລືອດອອກຜິດປົກກະຕິ
(ເຊັນ: ໂລກຮີໂມຟີເລຍ).
ບ່ໍເໝາະກັບຜູ້ທ່ີຢ້ານເຂັມ.
ບ່ໍເໝາະກັບຜູ້ທ່ີໄດ້ຖືກບ່ົງມະຕິວ່າມີເຊ້ືອ HIV ແລ້ວ.
ບ່ໍເໝາະກັບຜູ້ທ່ີກຳລັງໃຊ້ຢາຕ່ໍຕ້ານໄວຣັສ (ART).

ຂ້ໍຈຳກັດຂອງການທົດສອບ
ອາດຈະກວດບ່ໍພົບເຊ້ືອ HIV ທ່ີໄດ້ຮັບພາຍໃນຊ່ວງ 3 
ເດືອນທ່ີຜ່ານມາ.
ຂ້ັນຕອນ, ຂ້ໍຄວາມລະວັງ ແລະ 
ການແປຄວາມຂອງຜົນທົດສອບຕ້ອງໄດ້ຖືກປະຕິບັດຕາມ 

ເມ່ືອນຳໃຊ້ເຄ່ືອງທົດສອບນ້ີ.
ເປັນພຽງການລະບຸວ່າມີພູມຕ້ານທານຕ່ໍເຊ້ືອ HIV ເທ່ົານ້ັນ. 
ບ່ໍໃຫ້ໃຊ້ເປັນເງ່ືອນໄຂອັນດຽວເພ່ືອບ່ົງມະຕິຂອງການຕິດເຊ້ືອ HIV 
ຫືຼ ການປ່ິນປົວ.
ຜົນທົດສອບທ່ີເປັນຄ່າບວກ 
ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢືນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເບ່ິງແຍງສຸຂະ
ພາບ.
ຜູ້ໃຊ້ບ່ໍຄວາມຕັດສິນໃຈໃດໆໃນດ້ານການແພດອີງໃສ່ສະພາວະຂອ
ງຕົນເອງ ໂດຍບ່ໍມີການປຶກສາກັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບ.
ຜົນທົດສອບທ່ີເປັນຄ່າລົບ ບ່ໍໄດ້ສະກັດກ້ັນການຕິດເຊ້ືອ HIV. 
ຫາກຜົນການທົດສອບເປັນຄ່າລົບ ແລະ 
ມີອາການທາງຄີຼນິກສະແດງຂ້ຶນ, 
ແນະນຳໃຫ້ມີການທົດສອບເພ່ີມເຕີມໂດຍໃຊ້ວິທີການທາງຄີຼນິກແ
ບບອ່ືນໆ.

ຄຳເຕືອນ ແລະ ຂ້ໍຄວນລະວັງ
ເຄ່ືອງທົດສອບໃຊ້ໄດ້ເທ່ືອດຽວ. 
ຫ້າມນຳເຄ່ືອງທົດສອບກັບມາໃຊ້ອີກ.
ທຸກໆຜົນທົດສອບທ່ີມີຄ່າເປັນບວກ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຢ້ັງຢືນ 
ໂດຍຜ່ານການທົດສອບຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານສຸຂະພາບ.
ຢ່ານຳໃຊ້ຖ້າຫາກກາຍມ້ືໝົດອາຍຸທ່ີໄດ້ກຳນົດໄວ້.
ຢ່ານຳໃຊ້ຖ້າຫາກຊອງເຫ້ືຼອມໄດ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍ (ເຊ່ັນ: 
ຈີກຂາດ, ມີຮູ ຫືຼ ກາຕິດເກີດຄວາມເສຍຫາຍ) ຫືຼ ຖືກເປີດ.
ຢ່ານຳໃຊ້ຖ້າແຖບອະເຊ້ືອມີຄວາມເສຍຫາຍ ຫືຼ ຫົຼມ
ຢ່ານຳໃຊ້ວິທີການແກ້ໄຂອ່ືນ 
ນອກຈາກນ�ຳຢາສຳລັບທົດສອບທ່ີໄດ້ໃຫ້ມາກັບເຄ່ືອງທົດສອບ.
ຢ່ານຳໃຊ້ຂວດນ�ຳຢາສຳລັບທົດສອບທ່ີມີການເປີດກ່ອນໜ້າ ຫືຼ 
ມີການຮ່ົວ.
ຫີຼກລ້ຽງບ່ໍໃຫ້ ຕາ/ຜິວໜັງ ສຳຜັດກັບນ�ຳຢາສຳລັບທົດສອບ.
ຖ້ານ�ຳຢາທົດສອບຖືກຢອດລົງໂດຍບ່ໍມີເລືອດ, 
ການທົດສອບນ້ັນແມ່ນບ່ໍຖືກຕ້ອງ 

ເຖິງວ່າຈະມີແຖບສະແດງຜົນປະກົດຂ້ຶນ.
ຖ້າບ່ໍປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ຜົນກວດອາດຈະບ່ໍຖືກ.

ການເກັບຮັກສາ
ເກັບຮັກສາເຄ່ືອງທົດສອບໄວ້ຢູ່ທ່ີອຸນຫະພູມ 2°C ຫາ 30°C.
ຢ່າປະໄວ້ໃນບ່ອນທ່ີມີແສງແດດສ່ອງເຖິງໂດຍຕົງ.
ຢ່າເປີດຊອງເຫ້ືຼອມຈົນກວ່າເຈ້ົາໄດ້ອ້ານ ແລະ 
ພ້ອມທີຈະເຮັດການທົດສອບ. 
ຖືຊອງໄປໄວ້ຫ້ອງທ່ີມີອຸນຫະພູມເໝາະສົມ, 
ຈາກນ້ັນໃຫ້ນຳໃຊ້ທັນທີພາຍຫັຼງທ່ີເປີດຊອງ.

ການກຳຈັດ
ການກຳຈັດ ເຄ່ືອງທົດສອບຫາເຊ້ືອ HIV ດ້ວຍຕົນເອງ Mylan, 
ເອົາເຄ່ືອງທົດສອບ 
ພ້ອມທັງອຸປະກອນໃນກ່ອງທັງໝົດໃສ່ລົງໃນຖົງຂ້ີເຫຍ້ືອທ່ີໄດ້ຈັດກຽມ
ໄວ້ໃຫ້. ຈາກນ້ັນມັດປາກຖົງ ແລະຖ້ິມໄປພ້ອມກັບຂ້ີເຫຍ້ືອຄົວເຮືອນ.
ປະສິດທິພາບໃນການທົດສອບ
ເຄ່ືອງທົດສອບຫາເຊ້ືອ HIV ດ້ວຍຕົນເອງ Mylan
ໄດ້ສະແດງຜົນການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງຢ່າງຖືກຕ້ອງເຖິງ 
99.6% (1757/1764) ຂອງຕົວຢ່າງທ່ີບ່ໍມີເຊ້ືອ HIV 
(ເອ້ີນວ່າເປັນການທົດສອບສະເພາະ). ນອກຈາກນ້ີ, 
ຍັງມີການການປະເມີນຜົນພາກສະໜາມດ້ານຄິຼນິກຢູ່ປະເທດເຄນຢາ 
(Kenya) ແລະ ອົດສະຕາລີ (Australia) 
ເຊ່ິງລະບຸຜົນລັບຢ່າງຖືກຕ້ອງເຖິງ 95.2% (866/910) 
ຂອງຕົວຢ່າງທ່ີເຊ້ືອ HIV ເປັນຜົນລົບ 
ເມ່ືອຖືກດຳເນີນການໂດຍຜູ້ໃຊ້ດ້ວຍຕົນເອງ.
ເຄ່ືອງທົດສອບຫາເຊ້ືອ HIV ດ້ວຍຕົນເອງ Mylan
ໄດ້ສະແດງຜົນການທົດສອບໃນຫ້ອງທົດລອງຢ່າງຖືກຕ້ອງເຖິງ 
99.6% (904/908) ຂອງຕົວຢ່າງທ່ີເຊ້ືອ HIV ເປັນຄ່າບວກ 
(ເອ້ີນວ່າເປັນການທົດສອບດ້ານການຕອບສະໜອງ). 
ຈາກຕົວຢ່າງເຫ່ົຼານ້ີ, ຜົນທົດສອບກວດພົບຢ່າງຖືກຕ້ອງເຖິງ 99.5% 
ຂອງຕົວຢ່າງທ່ີມີເຊ້ືອ HIV-1 ແລະ 100% ຂອງຕົວຢ່າງທ່ີມີເຊ້ືອ 

HIV-2. ຍັງມີການການປະເມີນຜົນດ້ານຄິຼນິກຢູ່ປະເທດເຄນຢາ 
(Kenya) ເຊ່ິງລະບຸຜົນລັບຢ່າງຖືກຕ້ອງເຖິງ 94.3% (33/35) 
ຂອງຕົວຢ່າງທ່ີເປັນມີຄ່າບວກ 
ເມ່ືອຖືກດຳເນີນການໂດຍຜູ້ໃຊ້ດ້ວຍຕົນເອງ.
ການທົດສອບໄດ້ຖືກດຳເນີນກັບຕົວຢ່າງທັງໝົດ 
ທ່ີໄດ້ຖືກກວດກາໂດຍການນຳໃຊ້ວິທີການທ່ີຮູ້ກັນດີ (ມີເຄ່ືອງໝາຍ 
CE) ຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ. 
ການທົດສອບຖືກດຳເນີນໄປຢູ່ໃນຫ້ອງທົດລອງ (ພ້ອມກັບຊຸດຕົວຢ່າງ 
ທ່ີມີເຄ່ືອງໝາຍອະນຸຍາດ CE) 
ໂດຍໄດ້ນຳໃຊ້ຕົວຢ່າງຈາກພາກພ້ືນທ່ີມີການແຜ່ກະຈາຍຂອງເຊ້ືອສູງ 
(South Africa) ແລະ ພາກພ້ືນທ່ີມີການແພ່ກະຈາຍຕ�ຳ 
(Europe). ການປະເມີນຜົນທາງຄີຼນິກພາກສະໜາມ 
ເປັນການກຳນົດປະສິດທິພາບ ແລະ 
ການໃຊ້ງານຂອງເຄ່ືອງທົດສອບຢູ່ໃນມືຂອງຄົນໄຂ້ຈຳນວນ 910 ຄົນ 
ແລະ ໄດ້ຖືກດຳເນີນໂດຍ Kenya Medical Research 
Institute (ສະຖາບັນທາງການແພດຂອງປະເທດເຄນຢາ) 
(Nairobi, Kenya) ແລະ 
ການປະຕິບັດການທາງການແພດຂອງອົດສະຕາລີ (Australian 
based medical practice).
ເພ່ືອໃຫ້ແນ່ໃຈກ່ຽວກັບເງ່ືອນໄຂທາງການແພດອ່ືນໆ 
(ອາດແມ່ນສານແຊກຊ້ອນ) 
ຈະບ່ໍມີຜົນກະທົບຕ່ໍປະສິດທິພາບຂອງເຄ່ືອງທົດສອບຫາເຊ້ືອ HIV 
ດ້ວຍຕົນເອງ Mylan, ຕົວຢ່າງເລືອດທ່ີມີເຊ້ືອ HIV ເປັນຄ່າລົບ 
ແມ່ນໄດ້ຖືກທົດສອບຈາກຄົນທ່ີມີພາວະເງ່ືອນໄຂອ່ືນໆ. ເຊ່ິງລວມມີ 
(ວົງເລັບສະແດງເຖິງຜົນທົດສອບທ່ີຖືກຕ້ອງ, 
ຈຳນວນຕົວຢ່າງທັງໝົດ):
ການຖືພາ (200/200, 100%); ຄົນເຈັບໃນໂຮງໝໍ (198/200, 
99%); ປັດໄຈຂ້ໍກະດູກ (12/12, 100%); EBV (4/6, 
66.7%); ໄຂ້ຍຸງ (6/6, 100%); ຊີຟີລິດ (5/6, 83.3%); HSV 
(5/5 100%); CMV (4/5, 80%); HBc (15/15, 100%); 
HBs (15/15, 100%); HCV (15/15, 100%); HTLV-I/II 
(10/10, 100%); HEV (10/10, 100%); Citrate ( 25/25, 

100%); EDTA (25/25, 100%); Heparin (25/25, 
100%); Recent Flu Vaccination (1/1, 100%); TB 
(1/1, 100%); Elevated Bilirubin (1/1, 100%); Icteric 
(1/1, 100%); Lipemic (1/1, 100%); Elevated Protein 
(1/1, 100%); Elevated Triglycerides (1/1, 100%); 
Haemolysed Blood (1/1, 100%); E.coli (1/1, 100%); 
Hemoglobin (high or low) (1/1, 100%); Elevated 
IgG (1/1, 100%); ANA (1/1, 100%).
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