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1. ທຸກໆຄົນທ່ີມາອາສັຍຢູ່ອະເມຣິກາ ແມ່ນລັວນແລັວແຕ່ມາຈາກປະເທດອື່ນ
ເພື່ອມາຕັ້ງຖິນ
່ ຖານແລະສ້າງຊີວິດໃໝ່.
ການຮັກສາດູແລຮ່າງກາຍໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແມ່ນຈະຊ່ວຍໃຫ້ການເຮັດວຽກ ແລະ ການຮໍາ່ຮຽນງ່າຍຂື້ນ
ພ້ອມທັງຊ່ວຍໃນການພົວພັນປະສານງານກັບຄົນອືນ
່ .
ຊະນັ້ນແລັວ, ມັນສໍາຄັນທ່ສ
ີ ຸດ ທ່ີເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂລກໄພໃຂ້ເຈັບຕ່າງໆ ເຊິ່ງຮວມໃນນັ້ນ ແມ່ນໂລກ
ປອດແຫ້ງ (Tuberculosis, TB).

2. ໂລກປອດແຫ້ງ ແມ່ນພະຍາດທ່ີຮ້າຍແຮງ ແລະເຊື້ອພະຍາດຂອງມັນ ລອຍຢູ່ນໍາອາກາດ
ແລະຕໍ່ຈາກຄົນໜື່ງໄປຫາຄົນໜື່ງ. ຕົວຢ່າງ: ເວລາທ່ີຄນ
ົ
ເປັນປອດແຫ້ງ ໄອ, ຈາມ, ຫຼື ຫົວ ເຂົາເຈົາ
້ ຈະປ່ອຍເຊືອ
້ ພະຍາດອອກໄປຕາມອາກາດ ຍ້ອນເຫດນີ້
ທຸກໆຄົນສາມາດ ຈະຕິດພະຍາດນີ້ໃດ້.
ໂລກປອດແຫ້ງສ່ວນຫາຼຍແມ່ນຈະເກີດຂື້ນຢູ່ Africa, Asia, Mexico, South
America ແລະບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂື້ນຢູ່ໃນອະເມຣິກາ ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຄົນທ່ີມາຈາກປະເທດດັ່ງກາ່ວນີ້
ແມ່ນມັກຈະເປັນໂລກປອດແຫ້ງ. ແມ້ກະທັ້ງຄົນທ່ີໃດ້ສັກຢາປ້ອງກັນ BCGແລັວກໍຕາມ
ກໍຍັງສາມາດຕິດໂລກນີ້ໃດ້.
ຖ້າວ່າ ທ່ານເຄີຍອາສັຍຢູ່ໃນປະເທດ ທ່ມ
ີ ີຄົນຈໍານວນຫາຼຍເຄີຍເປັນໂລກປອດແຫ້ງ
ທ່ານຄວນຈະໄປກວດວ່າຕົວເອງມີໂລກນີ້ບໍ່? ຖ້າທ່ານຮູ້ວ່າຕົວເອງເປັນໂລກປອດແຫ້ງ
ທ່ານສາມາດປິ່ນປົວແລະປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ແຜ່ຜາຍໄປໃສ່ຄົນອື່ນໃດ້.
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3. ຄົນສ່ວນຫາຼຍຈະບໍ່ກ້າເປີດເຜີຍ ວ່າຕົວເອງເປັນໂລກປອດແຫ້ງ ເພາະອາດຈະຮູ້ສກ
ຶ ອັບອາຍ ແຕ່ວ່າ
ທ່ານບໍ່ຄວນຄຶດແນວນັ້ນ
ເພາະເຮົາສາມາດປ້ອງກັນແລະຮັກສາໃຫ້ຫາຍໃດ້ຖ້າກີນຢາທ່ີຖືກຕ້ອງ.
ແຕ່ເຖີງແນວໃດກໍຕາມ, ຖ້າບໍ່ປິ່ນປົວ ພວກຄົນເຫຼົ່ານັນ
້
ກໍຈະລົ້ມປ່ວຍຢ່າງໜັກ ແລະ ອາດຈະເສັຍຊີວິດ. ຊະນັ້ນແລັວ ຈຸດສໍາຄັນທ່ີສຸດ
ແມ່ນຄວນໄປທໍາການກວດນໍາພວກແພດ.

້ Latent 2. ຂັ້ຍ Active ຂັ້ນຕອນທັງສອງຢ່າງນີ້
4. ໂລກປອດແຫ້ງມີສອງ ຂັ້ນຕອນ: 1. ຂັນ
ແມ່ນປິ່ນປົວໃດ້ຖ້າກີນຢາໃຫ້ຖືກຕ້ອງ. ທາງດຽວທ່ີຈະຮູ້ວ່າເຮົາ
ເປັນໂລກປອດແຫ້ງຫຼືບໍ່ນັ້ນ ເຮົາຄວນໄປກວດນໍາພວກແພດ.
ຄົນທ່ີຢູ່ໃນຂັ້ນ Latent ແມ່ນໝາຍເຖີງເຊື້ອໂລກຢູ່ໃນຮ່າງກາຍນັ້ນ ຢຸດການຈະເລີນເຕີບໂຕຊົວ
່ ຄາວ ຫຼື ່
່ມັນນອນລັບ ່ ່. ຄົນທ່ຢ
ີ ູ່ໃນຂັ້ນນີ້ ຈະບໍ່ລົ້ມປ່ວຍ ແລະ ຈໍບໍ່ແຜ່ເຊື້ອໂລກອອກໄປໃສ່ຄົນອື່ນ ແລະ
ຈະຢູ່ໃນສະພາບແບບນີ້ ຫາຼຍປີ ແລະອາດຈະບໍ່ຮູ້ສືກຕົວວ່າຮ່າງກາຍມີເຊື້ອໂລກ. ຄົນທ່ຢ
ີ ູ່ໃນຂັນ
້ Active
ແມ່ນເຊື້ອໂລກກໍາລັງທໍາງານ ແລະຈະເປັນໄຂ້ໃດ້ປ່ວຍ ແລະ ສາມາດ
ແຜ່ເຊື້ອໂລກໄປຕິດໃສ່ຄົນອື່ນໃດ້.
ຄົນທ່ີຢູ່ໃນຂັ້ນ Latent ໃນທ່ີສຸດ ກໍຈະເຈັບໄຂ້ໃດ້ປ່ວຍ ແລະກາຍມາຢູ່ໃນ
ຂັ້ນ Active ນອກເສັຍຈາກວ່າ ຄົນພວກນັ້ນແມ່ນກີນຢາປ້ອງກັນໃວ້.

5. Active TB ຈະເລີ້ມໃນເວລາທ່ີ Latent TB ່ ່ ຕື່ນຂື້ນມາຈາກການນອນລັບ ່ ່
ແລະຈະພາໃຫ້ເປັນສາເຫດມີການເຈັບໄຂ້ໃດ້ປ່ວຍ. ຕາມປົກກະຕິແລ້ວ ໂລກໂຕນີ້
ຈະມີຜົນກະທົບໃສ່ປອດ ແຕ່ວ່າ ອາດຈະສາມາດສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງ
ຮ່າງກາຍໃດ້ເໝືອນກັນ. ເມື່ອຄົນຢູ່ໃນຂັນ
້ ນີ້ແລັວ, ເຂົາເຈົ້າກໍຈະແຜ່ເຊື້ອໂລກ
ໄປຕາມອາກາດໃນເວລາທີ່ ຈາມ ຫຼື ໄອ.
ຄົນທ່ີເປັນປອດແຫ້ງເຖີງຂັ້ນ Active ແລັວ ກໍມັກຈະມີພະຍາດອື່ນແຊກແຊງ ເຊັ່ນ: ຈະເປັນໄອ ຢ່າງໜ້ອຍ 3
ທິດຂື້ນໄປ, ນໍ້າໜັກລົງໂດຍບໍ່ໃດ້ຕັ້ງໃຈ, ກາງຄືນມີເຫືອ
່ ຍ້ອຍ, ຖືຄີງໄຂ້, ແລະ ຮູ້ສກ
ຶ ອິດເມື່ອຍ.
ຖ້າທ່ານມີອາການແບບນີ້, ໃຫ້ຮ້ອນໄຈ ແລະໃຫ້ໄປຫາໝໍດ່ວນ.

6. ການກີນຢາແກ້ໂລກປອດແຫ້ງ ຕ້ອງກີນໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມໝໍສັ່ງ ສໍາລັຍທັງສອງຂັ້ນຕອນ
ໂລກໂຕນີ້ ສາມາດປິ່ນປົວໃຫ້ເຊົາໃດ້ ແລະ ຢູ່ໃນລັດ ມີນີໂຊຕ້າຂອງເຮົາກໍມີຢາ
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ແກ້ໂລກໂຕນີແ
້ ຈກໃຫ້ຟຮີ.
ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຄົນທ່ີເປັນ ໂລກປອດແຫັ້ງໃນຂັ້ນ Active ຈະໃດ້ກີນຢາ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ,
ນາງພະຍາບານຈະນັດພົບກັບຄົນໄຂ້ທຸກໆມື້. ວິທີການກີນຢາແບບນີ້ເອີ້ນວ່າ “Directly Observed
Therapy” ແລະແມ່ນວິທກ
ີ ານທ່ີດີທີສຸດ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ວາ່ ການກີນຢານັ້ນໃດ້ຜົນ.

7. ສິ່ງທ່ີສໍາຄັນທ່ສ
ີ ຸດຄື ໂລກປອດແຫ້ງແມ່ນປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍໃດ້ ໂດຍການກີນຢານັ້ນເອງ.
ຖ້າທ່ານຢາກຮຽນຮູ້ເພີ້ມເຕີມ, ຄວນປຶກສານໍາທ່ານໝໍ ຫຼື ພວກການແພດ ຈະໄປກວດວ່າ
ຕົວເອງເປັນໂລກປອດແຫ້ງຢູ່ໂຮງໝໍໃດ. ຊະນັ້ນແລັວ ການຮັກສາສຸຂະພາບຂອງຕົວເອງ
ແລະຄົນໃນຄອບຄົວໃຫ້ແຂງແຮງ ແມ່ນຈຸດສໍາຄັນເບື້ອງຕົ້ນ.
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