ການປິ່ ນປົວຮັກສາດ້ວຍຢາໂມໂນໂຄລນັລ
ແອນຕບໍດແມິ່ ນຫຍັງ?
້
້ ນແຮງຈາກພະຍາດໂຄວດ-19 ແລະ ຜົນກວດຫາເຊອໂຄວ
ຖ້າທິ່ ານມີຄວາມສິ່ຽງທີິ່ຈະເຈັບປິ່ວຍຂັນຮຸ
ດ-19 ເປັນບວກ
ິ່
້
ິ່
ຫທິ່ ານສໍາຜັດໃກ ້ຊດກັບບຸ ກຄົນທີຕດເຊອແລ້ວ, ທິ່ ານອາດຕ້ອງພຈາລະນາວທີການຮັກສາປນ ປົວດ້ວຍຢາໂມໂນໂຄລນັລ ແອນຕບໍດ (mAb).
້ ບອາຍຸ , ປະຫວັດສຸ ຂະພາບ ຂອງທິ່ ານ ແລະ
ັ ການປິ່ ນປົ ວຮັກສາດ້ວຍຢາ mAb ເພິ່ ອປິ່ ນປົ ວຮັກສາພະຍາດ ໂຄວດ-19 ໂດຍຂນກັ
ທິ່ ານອາດມີເງິ່ ອນໄຂໄດ້ຮບ
ໄລຍະເວລາທີິ່ທິ່ ານມີອາການ.

້ ິ່ ຮິ່າງກາຍ ແລະ ຈໍາກັດປະລມານໄວຣັດໃນຮິ່າງກາຍຂອງທິ່ ານ.
ການປິ່ ນປົ ວຮັກສາດ້ວຍຢາ mAb ສາມາດຕ້ານໄວຣັດທີິ່ເຮັດໃຫ ້ເກີດເປັນໂຄວດ-19 ບໍິ່ໃຫ ້ເຂົາສ
້
ິ່
ິ່
ິ່
ນີໝາຍຄວາມວິ່າທິ່ ານອາດມີ ອາການທີບໍຮຸ ນແຮງ ແລະ ອາດຫຸ ດໂອກາດທີທິ່ ານຈະຕ້ອງນອນໃນໂຮງໝໍເພິ່ ອປິ່ ນປົວ.
້ ິ່ :ີ
ການປິ່ ນປົ ວຮັກສາດ້ວຍຢາ mAb ອາດຊິ່ວຍຄົນຜທ



ມີຄວາມສິ່ຽງສງທີິ່ຈະເຮັດໃຫ ້ອາການຮຸ ນແຮງຂນ້ ແລະ



້ ໜ້ອຍກິ່ ວາ ຫ ຼື
ົ ກວດໂຄວດ-19 ເປັນບວກທີິ່ມີອາການບໍິ່ເກີນ 7 ມຫ
ມີຜນ



້ ິ່ ກວດພົ
ີ
ໄດ້ສໍາຜັດໃກ ້ຊດກັບຜທ
ບເປັນບວກຢິ່ .

____________________________________________________________________________


ຢາໂມໂນໂຄລນັລ ແອນຕບໍດແມິ່ ນຫຍັງ?

້ ແນວໃດກໍ ຕາມ
ຮິ່າງກາຍຂອງທິ່ ານສ້າງແອນຕບໍດຫສານທີິ່ຕ້ານກັບພະຍາດຕິ່າງໆເພິ່ ອຕ້ານການຕດເຊອ.
ໍ
ຮິ່າງກາຍຂອງທິ່ ານອາດບໍິ່ມີແອນຕບໍດທີິ່ອອກແບບມາເພິ່ ອປັ ບໃຫ ້ທັນ ແລະ ຮັບຮຕ້ ິ່ ໄວຣັ
ດສາຍ ພັນໃໝິ່ (ກາຍພັນໃໝິ່) ເຊັິ່ນ SARS-CoV-2
້
ັ ການປຸ ງແຕິ່ງຜະລດໃນຫ ້ອງທົດລອງອອກແບບມາເພິ່ ອຕ້ານກັບ
ເຊິ່ ງເປັນໄວຣັດທີິ່ກາຍພັນມາເປັນໂຄວດ-19 ນັນເອງ.
ຢາ mAb ໄດ້ຮບ
້
ການຕດເຊອໂດຍກົ
ງ(ໃນກໍລະນີນ,ີ ້ SARS-CoV-2) ແລະ ມອບໃຫ ້ທິ່ ານໂດຍກົງໃນການໃຫ ້ຢາ. ຢາ mAb
ີ າການຮຸ ນ ແຮງ ຫ ນອນຢິ່ ໂຮງໝໍ.
ອາດຊິ່ວຍທິ່ ານໄດ້ຖາ້ ຫາກທິ່ ານມີຄວາມສິ່ຽງສງໃນ ກໍລະນີມອ
ການໃຊ້ຢາ mAb ເພິ່ ອປິ່ ນປົວຮັກສາໂຄວດ-19 ແມິ່ ນແຕກຕິ່າງຈາກຢາວັກ ຊີນປ້ອງກັນໂຄວດ-19.
້ ກັນຕາມທໍາມະຊາດຂອງຮິ່າງກາຍ,
ວັກຊີນກະຕຸ ນ້ ການຕອບສະໜອງພມຄຸ ມ
້
້
ິ່ ອແຊກຊມເຂົາໃນຮ
້
້
້ ຖ້າທິ່ ານມີເຊອໄວຣັ
ັ ຊີນແບບນີຍັງໃຊ້ເວລາເປັ ນອາທດຂນໄປເພ
ິ່ າງກາຍເພິ່ ອຕ້ານກັບ ໄວຣັດ. ດັິ່ງນັນ,
ແຕິ່ການໃຊ້ວກ
ດ ຂໍແນະນໍາເລີຍ
ິ່
ຢາ mAb ສາມາດເຮັດ ໃຫ ້ຮິ່າງກາຍຂອງທິ່ ານຕ້ານທານ ແລະປ້ອງກັນໄວຣັດໄປໃນຕົວ. ການປນປົວຮັກສາດ້ວຍຢາ mAb
້ ນແຮງ.
້ ກັນຈາກວັກຊີນແຕິ່ມັນສາມາດຊິ່ວຍໃຫ ້ ທິ່ ານໄດ້ ຖ້າຫາກທິ່ ານມີໂອກາດຕດໂຄວດ-19 ໃນຂັນຮຸ
ບໍິ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວິ່າຈະແທນທີິ່ພມຄຸ ມ



ການປິ່ ນປົວຮັກສາດ້ວຍຢາໂມໂນໂຄລນັລ ແອນຕບໍດເຮັດ
ົ້ ບປິ່ວຍໄດ້ບິ່ ໍ?
ໃຫ້ຂາ້ ພະເຈາເຈັ

້
ີ ດ, ສະນັນ້ ມັນຈິ່ ງບໍິ່ມີໂອກາດ ທີິ່ຈະເຮັດໃຫ ້ທິ່ ານຕດເຊອໂຄວ
ການປິ່ ນປົວຮັກສາດ້ວຍຢາໂມໂນໂຄລນັລ ແອນຕບໍດ ບໍິ່ມີໄວຣັດທີິ່ມີຊວ
ດ-19
້
ິ່
ົ ຂ້າງຄຽງ. ກະລຸ ນາປກສາກັບຜໃ້ ຫ ້ບໍລ
ຈາກການໃຊ້ຢາ mAb ນີ. ຢິ່າງໃດກໍ ຕາມ ການປນປົວຮັກສາດ້ວຍການໃຊ້ແອນຕບໍດອາດຍັງມີຜນ
ການດແລດ້ານສຸ ຂະພາບຂອງທິ່ ານກິ່ ຽວກັບຜົນຂ້າງຄຽງທີິ່ອາດເປັ ນໄປໄດ້ ແລະ ວທີການແກ ້ໄຂຖ້າ ຫາກທິ່ ານປະສົບກັບບັນຫາດັິ່ງກິ່ າວ.



້ າຫາກຂ້າພະເຈາມີ
ົ້ ເງິ່ ອນໄຂບໍິ່ພໍທິ່ ຈະປ
ີ ິ່ ນ
ຈະເກີດຫຍັງຂນຖ້
ປົວຮັກສາດ້ວຍຢາໂມໂນໂຄລນັລ ແອນຕບໍດນີ?້

ຜໃ້ ຫ ້ບໍລການດແລດ້ານສຸ ຂະພາບຂອງທິ່ ານອາດຕັດສນແລະບອກວິ່າທິ່ ານບໍິ່ສາມາດໃຊ້ຢາ mAb. ອາດ ມີຫາຍເຫດຜົນຕໍິ່ກັບກໍລະນີແບບນີ.້
ີ
ທິ່ ານອາດຈະບໍິ່ຖກຕາມທຸກເງິ່ ອນໄຂທັງໝົດຫທິ່ ານອາດມີພາວະ ສຸ ຂະພາບແຊກຊົ້ອນທີິ່ເຮັດໃຫ ້ທິ່ ານບໍິ່ມີເງິ່ ອນໄຂພໍທິ່ ຈະໃຊ້
ຢາ mAb ຊະນດນີ.້
ໃຫ ້ຖາມຜໃ້ ຫ ້ບໍລການດແລ ດ້ານສຸ ຂະພາບຂອງທິ່ ານເພິ່ ອທາງເລອກອິ່ ນໆທີິ່ຈະຮັກສາປິ່ ນປົ ວຕໍິ່ໄປ.



ົ້
ຂ້າພະເຈາສາມາດຮັ
ບຢາໂມໂນໂຄລນັລ ແອນຕບໍດໄດ້ແບບ ໃດ?

້
້ ໜ້ອຍກິ່ ວານັນ.
້
້
ຂັນຕອນທີ
1: ຜົນກວດພົບເຊອໂຄວ
ດ-19 ເປັນບວກ ແລະ ມີອາການບໍິ່ເກີນ 7 ມຫ
້
ັ ການອ້າງອີງຈາກຜໃ້ ຫ ້ບໍລການດແລດ້ານສຸ ຂະພາບຂອງທິ່ ານ.
ຂັນຕອນທີ
2: ໄດ້ຮບ
້
້
ຂັນຕອນທີ
3: ຄົນຫາສ
ນໃຫ ້ບໍລການການໃຫ ້ຢາທີິ່ສາມາດບໍລການໄດ້.

ັ ການອ້າງອີງເພິ່ ອປິ່ ນປົ ວຮັກສາຈາກ ຜໃ້ ຫ ້ບໍລການດແລສຸ ຂະພາບຂອງທິ່ ານ ແລະ
ໃນການຮັບຢາ mAb ທິ່ ານຄວນໄດ້ຮບ
ິ່ ໃຫບ້ ໍລການການໃຫຢ້ າທີິ່ສາມາດບໍລ ການໄດ້ໂດຍກົງ. ຖ້າຫາກວິ່າທິ່ ານບໍິ່ມີຜໃ້ ຫ ້ບໍລການດແລສຸ ຂະພາບ, ກະລຸ ນາຕດຕໍິ່ Combat
້
ເຂົາໄປຫາສະຖານທີ
COVID Monoclonal Antibodies Call Center (ສນບໍລການຮັບສາຍ ຂອງສນສະໜອງຢາແອນທີບໍດຕ້ານພະຍາດ ໂຄວດ) ໄດ້ທິ່ ີ ເບີໂທ 1້ ິ່ ຈະໂອະ
ີ
877-332-6585 ເພິ່ ອຫາຜທ
ລົມປກສາກິ່ ຽວກັບອາການ ແລະ ການປິ່ ນປົວຂອງທິ່ ານ.
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້
ເພິ່ ອຂໍເອົາເອກະສານນີໃນຮ
ບແບບອິ່ ນ, ໃຫ ້ໂທ 1-800-525-0127. ລກຄ້າທີິ່ຫໜວກ ຫ ບໍິ່ຄິ່ອຍໄດ້ຍນ, ກະລຸ ນາໂທ 711 (Washington Relay)
ຫ ອີເມວ mailto:ecivil.rights@doh.wa.gov.

