
ການປ ິ່ ນປົວຮກັສາດວ້ຍຢາໂມໂນໂຄລນລັ 
ແອນຕ ບໍດ ແມິ່ ນຫຍງັ? 
 

ຖາ້ທິ່ ານມຄີວາມສິ່ ຽງທີິ່ ຈະເຈບັປິ່ ວຍຂັນ້ຮຸນແຮງຈາກພະຍາດໂຄວ ດ-19 ແລະ ຜນົກວດຫາເຊ ອ້ໂຄວ ດ-19 ເປັນບວກ 
ຫ  ທິ່ ານສໍາຜດັໃກຊ້ ດກບັບຸກຄນົທີິ່ ຕ ດເຊ ອ້ແລວ້, ທິ່ ານອາດຕອ້ງພ ຈາລະນາວ ທກີານຮກັສາປ ິ່ ນ ປົວດວ້ຍຢາໂມໂນໂຄລນລັ ແອນຕ ບໍດ  (mAb). 
ທິ່ ານອາດມເີງ  ິ່ອນໄຂໄດຮ້ບັການປ ິ່ ນປົວຮກັສາດວ້ຍຢາ mAb ເພ ິ່ ອປ ິ່ ນປົວຮກັສາພະຍາດ ໂຄວ ດ-19 ໂດຍຂ ນ້ກບັອາຍຸ, ປະຫວດັສຸຂະພາບ ຂອງທິ່ ານ ແລະ 
ໄລຍະເວລາທີິ່ ທິ່ ານມອີາການ. 

ການປ ິ່ ນປົວຮກັສາດວ້ຍຢາ mAb ສາມາດຕາ້ນໄວຣັດທີິ່ ເຮດັໃຫເ້ກດີເປັນໂຄວ ດ-19 ບໍິ່ ໃຫເ້ຂົາ້ສ ິ່ ຮິ່ າງກາຍ ແລະ ຈາໍກດັປະລ ມານໄວຣດັໃນຮິ່ າງກາຍຂອງທິ່ ານ. 
ນີໝ້າຍຄວາມວິ່ າທິ່ ານອາດມ ີອາການທີິ່ ບໍິ່ ຮຸນແຮງ ແລະ ອາດຫ ຸດໂອກາດທີິ່ ທິ່ ານຈະຕອ້ງນອນໃນໂຮງໝໍເພ ິ່ ອປ ິ່ ນປົວ. 

ການປ ິ່ ນປົວຮກັສາດວ້ຍຢາ mAb ອາດຊິ່ ວຍຄນົຜ ທ້ ີິ່ : 

 ມຄີວາມສິ່ ຽງສ ງທີິ່ ຈະເຮດັໃຫອ້າການຮຸນແຮງຂ ນ້ ແລະ 

 ມຜີນົກວດໂຄວ ດ-19 ເປັນບວກທີິ່ ມອີາການບໍິ່ ເກນີ 7 ມ ຫ້  ໜອ້ຍກິ່ ວາ ຫ ຼື 

 ໄດສໍ້າຜດັໃກຊ້ ດກບັຜ ທ້ ີິ່ ກວດພບົເປັນບວກຢ ິ່ . 

____________________________________________________________________________ 

 ຢາໂມໂນໂຄລນລັ ແອນຕ ບໍດ ແມິ່ ນຫຍງັ? 
ຮິ່ າງກາຍຂອງທິ່ ານສາ້ງແອນຕ ບໍດ ຫ  ສານທີິ່ ຕາ້ນກບັພະຍາດຕິ່ າງໆເພ ິ່ ອຕາ້ນການຕ ດເຊ ອ້. ແນວໃດກ ໍຕາມ 
ຮິ່ າງກາຍຂອງທິ່ ານອາດບໍິ່ ມແີອນຕ ບໍດ ທີິ່ ອອກແບບມາເພ ິ່ ອປັບໃຫທ້ນັ ແລະ ຮບັຮ ຕໍ້ິ່ ໄວຣດັສາຍ ພນັໃໝິ່  (ກາຍພນັໃໝິ່ ) ເຊັິ່ ນ SARS-CoV-2 
ເຊ ິ່ ງເປັນໄວຣັດທີິ່ ກາຍພນັມາເປັນໂຄວ ດ-19 ນັນ້ເອງ. ຢາ mAb ໄດຮ້ບັການປຸງແຕິ່ ງຜະລ ດໃນຫອ້ງທດົລອງອອກແບບມາເພ ິ່ ອຕາ້ນກບັ 
ການຕ ດເຊ ອ້ໂດຍກງົ(ໃນກລໍະນນີີ,້ SARS-CoV-2) ແລະ ມອບໃຫທ້ິ່ ານໂດຍກງົໃນການໃຫຢ້າ. ຢາ mAb 
ອາດຊິ່ ວຍທິ່ ານໄດຖ້າ້ຫາກທິ່ ານມຄີວາມສິ່ ຽງສ ງໃນ ກລໍະນມີອີາການຮຸນ ແຮງ ຫ   ນອນຢ ິ່ ໂຮງໝໍ. 

ການໃຊຢ້າ mAb ເພ ິ່ ອປ ິ່ ນປົວຮກັສາໂຄວ ດ-19 ແມິ່ ນແຕກຕິ່ າງຈາກຢາວກັ ຊນີປອ້ງກນັໂຄວ ດ-19. 
ວກັຊນີກະຕຸນ້ການຕອບສະໜອງພ ມຄຸມ້ກນັຕາມທາໍມະຊາດຂອງຮິ່ າງກາຍ, 
ແຕິ່ ການໃຊວ້ກັຊນີແບບນີຍ້ງັໃຊເ້ວລາເປັນອາທ ດຂ ນ້ໄປເພ ິ່ ອແຊກຊ ມເຂົາ້ໃນຮິ່ າງກາຍເພ ິ່ ອຕາ້ນກບັ ໄວຣດັ. ດັິ່ ງນັນ້, ຖາ້ທິ່ ານມເີຊ ອ້ໄວຣດັ ຂໍແນະນາໍເລຍີ 
ຢາ mAb ສາມາດເຮດັ ໃຫຮ້ິ່ າງກາຍຂອງທິ່ ານຕາ້ນທານ ແລະປອ້ງກນັໄວຣດັໄປໃນຕວົ. ການປ ິ່ ນປົວຮກັສາດວ້ຍຢາ mAb 
ບໍິ່ ໄດໝ້າຍຄວາມວິ່ າຈະແທນທີິ່ ພ ມຄຸມ້ກນັຈາກວກັຊນີແຕິ່ ມນັສາມາດຊິ່ ວຍໃຫ ້ທິ່ ານໄດ ້ຖາ້ຫາກທິ່ ານມໂີອກາດຕ ດໂຄວ ດ-19 ໃນຂັນ້ຮຸນແຮງ. 

 ການປ ິ່ ນປົວຮກັສາດວ້ຍຢາໂມໂນໂຄລນລັ ແອນຕ ບໍດ ເຮດັ 
ໃຫຂ້າ້ພະເຈ ົ້າເຈບັປິ່ ວຍໄດບໍ້ິ່ ? 



ການປ ິ່ ນປົວຮກັສາດວ້ຍຢາໂມໂນໂຄລນລັ ແອນຕ ບໍດ  ບໍິ່ ມໄີວຣດັທີິ່ ມຊີວີ ດ, ສະນັນ້ ມນັຈ ິ່ ງບໍິ່ ມໂີອກາດ ທີິ່ ຈະເຮດັໃຫທ້ິ່ ານຕ ດເຊ ອ້ໂຄວ ດ-19 
ຈາກການໃຊຢ້າ mAb ນີ.້ ຢິ່ າງໃດກ ໍຕາມ ການປ ິ່ ນປົວຮກັສາດວ້ຍການໃຊແ້ອນຕ ບໍດ ອາດຍງັມຜີນົຂາ້ງຄຽງ. ກະລຸນາປ ກສາກບັຜ ໃ້ຫບໍ້ລ  
ການດ ແລດາ້ນສຸຂະພາບຂອງທິ່ ານກິ່ ຽວກບັຜນົຂາ້ງຄຽງທີິ່ ອາດເປັນໄປໄດ ້ແລະ ວ ທກີານແກໄ້ຂຖາ້ ຫາກທິ່ ານປະສບົກບັບນັຫາດັິ່ ງກິ່ າວ. 

 ຈະເກດີຫຍງັຂ ນ້ຖາ້ຫາກຂາ້ພະເຈ ົ້າມເີງ  ິ່ອນໄຂບໍິ່ ພໍທີິ່ ຈະປ ິ່ ນ 
ປົວຮກັສາດວ້ຍຢາໂມໂນໂຄລນລັ ແອນຕ ບໍດ ນີ?້ 

ຜ ໃ້ຫບໍ້ລ ການດ ແລດາ້ນສຸຂະພາບຂອງທິ່ ານອາດຕດັສ ນແລະບອກວິ່ າທິ່ ານບໍິ່ ສາມາດໃຊຢ້າ mAb. ອາດ ມຫີ າຍເຫດຜນົຕໍິ່ ກບັກລໍະນແີບບນີ.້ 
ທິ່ ານອາດຈະບໍິ່ ຖ ກຕາມທຸກເງ  ິ່ອນໄຂທງັໝດົຫ  ທິ່ ານອາດມພີາວະ ສຸຂະພາບແຊກຊົ້ອນທີິ່ ເຮດັໃຫທ້ິ່ ານບໍິ່ ມເີງ  ິ່ອນໄຂພໍທີິ່ ຈະໃຊຢ້າ mAb ຊະນ ດນີ.້ 
ໃຫຖ້າມຜ ໃ້ຫບໍ້ລ ການດ ແລ ດາ້ນສຸຂະພາບຂອງທິ່ ານເພ ິ່ ອທາງເລ ອກອ ິ່ ນໆທີິ່ ຈະຮກັສາປ ິ່ ນປົວຕໍິ່ໄປ. 

 ຂາ້ພະເຈ ົ້າສາມາດຮບັຢາໂມໂນໂຄລນລັ ແອນຕ ບໍດ ໄດແ້ບບ ໃດ? 
ຂັນ້ຕອນທ ີ1: ຜນົກວດພບົເຊ ອ້ໂຄວ ດ-19 ເປັນບວກ ແລະ ມອີາການບໍິ່ ເກນີ 7 ມ ຫ້  ໜອ້ຍກິ່ ວານັນ້. 

ຂັນ້ຕອນທ ີ2: ໄດຮ້ບັການອາ້ງອງີຈາກຜ ໃ້ຫບໍ້ລ ການດ ແລດາ້ນສຸຂະພາບຂອງທິ່ ານ. 

ຂັນ້ຕອນທ ີ3: ຄົນ້ຫາສ ນໃຫບໍ້ລ ການການໃຫຢ້າທີິ່ ສາມາດບໍລ ການໄດ.້ 

 

ໃນການຮບັຢາ mAb ທິ່ ານຄວນໄດຮ້ບັການອາ້ງອງີເພ ິ່ ອປ ິ່ ນປົວຮກັສາຈາກ ຜ ໃ້ຫບໍ້ລ ການດ ແລສຸຂະພາບຂອງທິ່ ານ ແລະ 
ເຂົາ້ໄປຫາສະຖານທີິ່ ໃຫບໍ້ລ ການການໃຫຢ້າທີິ່ ສາມາດບໍລ  ການໄດໂ້ດຍກງົ. ຖາ້ຫາກວິ່ າທິ່ ານບໍິ່ ມຜີ ໃ້ຫບໍ້ລ ການດ ແລສຸຂະພາບ, ກະລຸນາຕ ດຕໍິ່  Combat 
COVID Monoclonal Antibodies Call Center (ສ ນບໍລ ການຮບັສາຍ ຂອງສ ນສະໜອງຢາແອນທບໍີດ ຕາ້ນພະຍາດ ໂຄວ ດ) ໄດທ້ີິ່  ເບໂີທ 1-
877-332-6585 ເພ ິ່ ອຫາຜ ທ້ ີິ່ ຈະໂອະ ລມົປ ກສາກິ່ ຽວກບັອາການ ແລະ ການປ ິ່ ນປົວຂອງທິ່ ານ. 
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