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ເຈ້ັຍຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບພະຍາດຕິດຕ່ໍ 

ໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບ 

ໂຣກເຍ່ືອຫຸ້ມສມອງອັກເສບເກີດ ຂ້ຶນ 
ຍ້ອນການຕິດເຊ້ືອຈາກແບັກທີເຣັຍ 
ແລະສາມາດນຳໄປສູ່ການເຈັບປ່ວຍ 
ຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ອັນນ້ີແມ່ນ 
ໂຣກທ່ີບ່ໍຄ່ອຍ ມີຄົນເປັນ ຢູ່ໃນຣັດ 
ນຊວ, ແຕ່ວ່າຈະເກີດ ຂ້ຶນເລ້ືອຍກວ່າ 
ໃນຊ່ວງຣະດູໜາວແລະຣະດູໃບໄມ້ປ່ົງ. 
ເດັກອາຍຸນ້ອຍ, ເດັກ ນ້ອຍ, ວັຍລຸ້ນ 
ແລະ ຊາວໜຸ່ມແມ່ນ ພວກທ່ີສ່ຽງ 
ຕ່ໍການຕິດໂຣກນ້ີຫຼາຍທ່ີສຸດ. 
ການປ່ິນປົວແຕ່ຕ້ົນໆແມ່ນຈຳເປັນທີສຸດ.

 

ສະບັບປັບປຸງແກ້ໄຂ: 17 ມະກະຣາ 2008  

 

ໂຣກເຍ່ືອຫຸ້ມສມອງອັກເສບແມ່ນຫຍັງ? 

• ໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບແມ່ນພະຍາດຮ້າຍແຮງຊນິດນ່ຶງຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິແມ່ນເກີດຂ້ຶນຍ້ອນເຍ່ືອ 
ສມອງອັກເສບ (ການອັກເສບຂອງເນື້ອເຍ່ືອທ່ີຫຸ້ມສມອງແລະເສັ້ນກະດູກສັນຫັຼງ) ແລະ/ຫຼື ໂລຫິດເປັນພິດ 
(ເລືອດເປັນພິດ). ພາວະຂອງ ພະຍາດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍມີຄົນເປັນກັນນີ້ ຮວມມີ ປະດົງເຂົ້າຂໍ້ (ຂໍ້ອັກເສບ), 
ປອດບວມ (ປອດອັກເສບ) ແລະ ຕາອັກເສບ (ການອັກເສບຂອງເນື້ອເຍ່ືອໜ່ວຍຕາ ແລະ ໜັງຕາ).  

• ຄົນທ່ີເປັນໂຣກເຍ່ືອຫຸ້ມສມອງອັກເສບນ້ີສາມາດລ້ົມເຈັບໜັກລົງຢ່າງໄວທີ່ສຸດ. ຫ້າເຖິງສິບເປີເຊັນຂອງ 
ຄົນ ທ່ີເປັນໂຣກເຍ່ືອຫຸ້ມສມອງອັກເສບຈະເສັຍຊີວິດ, ເຖິງແມ່ນວ່າຈະໄດ້ຮັບການ ປິ່ນປົວໃນທັນທີ 
ທັນໃດກໍຕາມ.  

• ຄົນເປັນໂຣກນີ້ມີຈຳນວນນ້ອຍລົງໃນບໍ່ເທ່ົາໃດປີທີຜ່ານມານີ້ ແລະ ປັດຈຸບັນນ້ີ ໃນຣັດ ນຊວ ຈະມີ 
ປະມານ 100 ຫາ 130 ຣາຍ ທີ່ເປັນໂຣກນ້ີໃນແຕ່ລະປີ. ຣະດູໜາວແລະຣະດູໃບໄມ້ປົ່ງ 
ແມ່ນຊ່ວງ ທ່ີຄົນເປັນໂຣກເຍ່ືອຫຸ້ມສມອງອັກເສບຫຼາຍທີ່ສຸດ.  

• ໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບເກີດຂ້ຶນຍ້ອນການຕິດເຊ້ືອຈາກແບັກທີເຣັຍຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ meningococcus 

ແລະຢູ່ໃນແບັກທ່ີເຣັຍຊນິດນີ້ ກໍມີຫຼາຍໆກຸ່ມ. ຢູ່ໃນຣັດ ນຊວ, ກຸ່ມທ່ີແຜ່ຫຼາຍທີ່ສຸດກໍຄືກຸ່ມ serogroup 

B. ປັດຈຸບັນ ຍັງບໍ່ທັນມີຢາວັກຊີນປ້ອງກັນ serogroup B ໃນ ຣັດ ນຊວ ນ້ີໄດ້ເທ່ືອ. ເມ່ືອທຽບກັບ 
serogroup B, ພະຍາດທ່ີເກີດຈາກ serogroup C ນັບວ່າຄົນເປັນນ້ອຍຫຼາຍ ໃນຣັດ ນຊວ, 
ໂດຍສະເພາະຫຼັງຈາກທີ່ຄົ້ນພົບຢາວັກຊີນສັກ ປ້ອງກັນໂຣກເຍ່ືອ ຫຸ້ມສມອງອັກເສບ ຊນິດ C ໄດ້.  
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• ລະຫວ່າງ 5 ເຖິງ 25 ເປີເຊັນຂອງຄົນທີ່ຖືເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບໃນດັງ 
ແລະຮູຄໍ ໂດຍບໍ່ສໍ່ສະແດງອາການໃດໆຫຼືເກີດເຈັບປ່ວຍແຕ່ຢ່າງໃດ.  

ໂຣກນ້ີມີອາການຢ່າງໃດແດ່? 
• ອາການຂອງໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບນັ້ນບໍ່ຈຳເພາະ ແຕ່ວ່າອາດຮວມມີ ການເປັນໄຂ້ໃນທັນທີ, 

ເຈັບຫົວ, ປວດຕົ້ນຄໍ, ເຈັບຕາມຂໍ້, ເກີດເປັນຜື່ນຈຸດສີແດງຊ້ຳ ຫຼື ເປັນຮອຍຊ້ຳ, ບໍ່ມັກແສງແຈ້ງ, 
ປຸ້ນທ້ອງ ແລະ ຮາກ.  

• ອາການອາດຈະປາກົດພ້ອມກັນທັງໝົດບາດດຽວ.  
• ເດັກນ້ອຍອາດມີອາການບໍ່ຊັດແຈ້ງ. ອາການຕ່າງໆອາດຮວມມີ ຮູ້ສຶກຫົນຫວຍ, ປຸກໃຫ້ຕື່ນຍາກ, 

ຮ້ອງໄຫ້ສຽງແຫຼມແຈດ, ແລະ ບ່ໍຍອມກິນເຂົ້າ.  
• ຜື່ນທີ່ເກີດຈາກໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບຕາມປົກກະຕິຈະບ່ໍຫາຍໄປເມື່ອເອົາມືເນັ້ນຄ່ອຍໆເທິງຜິວໜັງ. 

ຄົນທີ່ເປັນໂຣກ ເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບບໍ່ຈຳເປັນວ່າຈະເປັນຜື່ນກັນທຸກໆຄົນ ຫຼື ບາງຄ້ັງຜ່ືນອາດຈະ 
ເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງຣະຍະຫັຼງຂອງອາການ. 

• ບາງຄ້ັງ ອາການທີ່ເຫັນເປັນເລື້ອຍໆກໍອາດຕິດຕາມດ້ວຍອາການທີ່ບໍ່ຊັດແຈ້ງເຊ່ັນເຈັບຂາ, ມືເຢັນຊືດ 
ແລະ ຜິວໜັງປ່ຽນສີ.  

• ໂຣກເຍ່ືອຫຸ້ມສມອງອັກເສບບາງເທື່ອກໍຕິດຕາມດ້ວຍອາການຕິດເຊື້ອຢ່າງອ່ືນໃນລະບົບຫາຍໃຈ.  
• ຄົນທີ່ມີອາການຂອງໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບຕ້ອງໄປຫາໝໍໂດຍດ່ວນທີ່ສຸດ, ໂດຍສະເພາະຖ້າອາການ 

ໄຂ້ບໍ່ຫຼຸດລົງ, ຫົນຫວຍ, ເມົາ ຫຼື ງ່ວງນອນ, ຫຼື ໃນກໍຣະນີຂອງເດັກຖ້າລາວບໍ່ກິນຕາມປົກກະຕິ.  

ໂຣກນ້ີແຜ່ຜາຍຢ່າງໃດ? 
• ແບັກທີເຣັຍໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບຈະບໍ່ແຜ່ຜາຍໂດຍງ່າຍຈາກຄົນຕໍ່ຄົນ ແລະ ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ 

ກໍບໍ່ສາມາດມີຊີວິດ ຢູ່ໄດ້ ນອກຮ່າງກາຍຂອງຄົນ.  
• ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຊນິດນີ້ສາມາດແຜ່ຜາຍໃຫ້ກັນໂດຍນ້ຳຈາກດ້ານຫຼັງໃນຮູດັງແລະຮູຄໍ. ການແຜ່ຜາຍແບບ 

ນີ້ຕ້ອງມີການ ຕິດຕໍ່ກັນໃກ້ຊິດແລະເປັນເວລາຍາວນານ ກັບຜູ້ທີ່ຖືເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ ຊຶ່ງຕາມປົກກະຕິ 
ແລ້ວ ກໍມີສຸຂພາບດີ. ຕົວຢ່າງ ຂອງ ການ “ຕິດຕໍ່ກັນໃກ້ຊິດແລະເປັນເວລາຍາວນານ” 
ແມ່ນຜູ້ທີ່ຢູ່ເຮືອນດຽວກັນ ຫຼື ການຈູບແບບດູດດື່ມ (ເລິກຊຶ້ງ). 

• ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍໂຣກເຍື່ອສມອງອັກເສບບໍ່ແຜ່ຜາຍກັນໂດຍງ່າຍຈາກການດື່ມນ້ຳ, ກິນອາຫານ ຫຼື 
ສູບຢາຮ່ວມກັນ.  

ແມ່ນໃຜແດ່ທ່ີສ່ຽງຕ່ໍການຕິດພະຍາດນ້ີ? 
ເຖິງແມ່ນວ່າໂຣກນ້ີສາມາດເກີດຂຶ້ນກັບທຸກຄົນໄດ້, ແຕ່ວ່າຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງສູງມີຄື:  

• ຄົນທີ່ຢູ່ເຮືອນດຽວກັນກັບຄົນເຈັບທີ່ເປັນໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບ  
• ເດັກອາຍຸນ້ອຍ, ເດັກນ້ອຍ, ວັຍລຸ້ນ ແລະ ຄົນໜຸ່ມ  
• ຄົນທີ່ຢູ່ໃກ້ຄວັນຢາສູບແລະຢູ່ໃກ້ຄົນສູບຢາ  



Meningococcal disease - Lao Page 3 

• ຄົນທີ່ຈູບປາກແບບດູດດື່ມ (ເລິກຊຶ້ງ) ກັບຄູ່ຫຼາຍກວ່າຄົນນື່ງຂ້ຶນໄປ  
• ຄົນທີ່ຫາກໍເປັນເຈັບປ່ວຍຍ້ອນພະຍາດທີ່ກ່ຽວກັບທາງເດີນຫາຍໃຈດ້ານເທິງ ຕິດເຊື້ອໄວຣັສ  
• ຜູ້ທີ່ເດີນທາງໄປປະເທດທ່ີມີຄົນເປັນພະຍາດເຍື່ອຫຸ້ມສມອງຢ່າງແຜ່ຫຼາຍ.  
• ຄົນທີ່ມ້າມບໍ່ທຳງານຫຼືຜູ້ທີ່ເປັນພະຍາດທີ່ຄົນບໍ່ຄ່ອຍເປັນ.  

 

ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃກ້ຊິດກັບຄົນທີ່ເປັນໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບມີການສ່ຽງຕິດພະຍາດແຕ່ພຽງນ້ອຍ. 
ພະນັກງານດູແລສຸຂພາບບໍ່ຢູ່ໃນ ສະພາບສ່ຽງສູງຂ້ຶນ ນອກຈາກວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕ້ອງຊູນກັບນ້ຳຈາກ ດັງແລະ 
ຄໍຫອຍຂອງຄົນເຈັບ (ຕົວຢ່າງ ຖ້າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຊ່ວຍ ຄົນເຈັບໃຫ້ຟື້ນດ້ວຍການເປົ່າປາກ ຫຼື ສອດຫຼອດເຂົ້າ 
ໄປທາງໃນຄົນເຈັບໂດຍບໍ່ໃຊ້ຜ້າອັດດັງ).  

ຈະປ້ອງກັນໂຣກນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ການເຊົາສູບຢາຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການແຜ່ຜາຍເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ. ໃຫ້ຮັກສາເຮືອນແລະຣົດໃຫ້ຢູ່ໃນສະພາບ 
ປອດຄວັນຢາ.  
 

ມີຢາສັກວັກຊີນສອງແບບ: 
• ຢາວັກຊີນ Meningococcal C conjugate ປ້ອງກັນໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບກຸ່ມ C. 

ຂໍແນະນຳໃຫ້ ເດັກນ້ອຍທຸກຄົນເມື່ອຮອດອາຍຸນຶ່ງປີ (ຊຶ່ງແມ່ນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງລາຍການສັກຢາກັນ 
ໂຣກທົ່ວໄປ) ແລະ ສຳລັບຄົນທີ່ເຄີຍເປັນໂຣກ ເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບສັກຢານີ້.  

• ຢາວັກຊີນ Meningococcal polysaccharide ປ້ອງກັນໂຣກກຸ່ມ A, C, Y ແລະ W135. 

ຂໍແນະນຳໃຫ້ຜູ້ທີ່ຈະເດີນທາງໄປປະເທດທ່ີມີໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບແຜ່ລະບາດ ສັກຢານີ້  
(ເຊັ່ນ ປະເທດແຖບ ລຸ່ມ-ຊາຮາຣານ ອັຟຣິກາ) ແລະ ຄົນທີ່ຈະເດີນທາງໄປສແວງບຸນປະກອບພິທີ 
Hajj ທີ່ ປະເທດ ຊາອຸດິ ອາຣາເບັຍ. 

 

ຢາວັກຊີນທັງສອງຢ່າງນ້ີ ຄວນສັກໃຫ້ພະນັກງານທ່ີເຮັດວຽກຢູ່ຫ້ອງທົດລອງຊຶ່ງຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງກັບ 
meningococci ແລະຄົນທີ່ມ້າມບໍ່ທຳງານ ແລະ ຄົນທີ່ມີບັນຫາທາງສຸຂພາບບາງຢ່າງ.  
 

ເນື່ອງຈາກວ່າວັກຊີນເຫຼົ່ານັ້ນບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບກຸ່ມ B ຊຶ່ງຄົນເປັນຫຼາຍຢູ່ໃນຣັດ 
ນຊວ, ຜູ້ທີ່ສັກຢາກັນໄວ້ແລ້ວກໍຕາມ ກໍຄວນໝັ່ນສັງເກດເບິ່ງອາການແລະສ່ິງສ່ໍສະແດງ ຂອງໂຣກ 
ເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບນີ້ເຊັ່ນກັນ. 

ຈະກວດຫາໂຣກນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ການກວດຫາໂຣກນີ້ແມ່ນອີງໃສ່ປວັດດ້ານສຸຂພາບແລະກວດຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຈັບ. ການກວດແບບນີ້ 
ບາງເທື່ອກໍເປັນການຍາກ ໃນລະຍະເລ້ີມຕົ້ນຂອງພະຍາດ. ການຢັ້ງຢືນພະຍາດຕ້ອງໄດ້ທຳການວິຈັຍ 
ເບິ່ງຕົວຢ່າງຈາກຄົນເຈັບ, ຮວມທັງ ຕົວຢ່າງເລືອດ, ນ້ຳຈາກສັນຫຼັງຕ່ໍຫາສມອງໃຫຍ່ ຫຼືຕົວຢ່າງຜິວໜັງ. 
ລະຍະເວລາກ່ອນຈະໄດ້ຜົນຈາກການວິຈັຍກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບແຕ່ລະກໍຣະນີ ແລະ ຂ້ຶນກັບວ່າ ມີການວິຈັຍແບບໃດແດ່.  
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ຈະປ່ິນປົວໂຣກນ້ີໄດ້ຢ່າງໃດ? 

ຄົນເຈັບຈາກໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບຕ້ອງໄດ້ຮັບການປ່ິນປົວຢ່າງຮີບດ່ວນ ດ້ວຍຢາປະຕິຊີວະນະ ແລະ 
ສ່ວນຫຼາຍການປ່ິນປົວ ແມ່ນໄດ້ເລ້ີມຕົ້ນກ່ອນໄດ້ຮັບການຢັ້ງຢືນຈາກຜົນການວິຈັຍ.  

ຜແນກສາທາຣະນະສຸກມີທ່າທີຢ່າງໃດຕ່ໍໂຣກນ້ີ?  

ໂຮງໝໍແລະຫ້ອງທົດລອງຕ້ອງລາຍງານກໍຣະນີຂອງໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບໃຫ້ຜແນກສາທາຣະນະສຸກ 
ທ້ອງຖິ່ນຊາບ. ພະນັກງານ ຂອງຜແນກ PHU ນີ້ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານໝໍ, ຄົນເຈັບຫືຼຄອບຄົວຂອງ 
ເຂົາເຈ້ົາ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ເຖິງຜູ້ທີ່ໄດ້ ຢູ່ໃກ້ຊິດ ກັບ ຄົນເຈັບ (ຂຶ້ນກັບລະຍະແລະພາວະຂອງການຮັບເຊ້ືອ, ຄົນພວກນີ້ 
ເອ້ີນວ່າຜູ້ພົວພັນ). ທາງຜແນກ ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຣກເຍ່ືອຫຸ້ມ ສມອງອັກເສບນ້ີ. ທາງຜແນກຈະຕິດຕາມ 
ຫາ ຜູ້ພົວພັນກຸ່ມນ້ອຍໆແລະໃຫ້ຢາປະຕິຊິວະນະ ເພາະວ່າເຂົາເຈ້ົາເປັນຜູ້ທີ່ມີແນວ ໂນ້ມສູງ ທ່ີສຸດວ່າຈະເປັນ 
ຜູ້ຖືເຊ້ືອແບັກທີເຣັຍ. ຢາປະຕິຊີວະນະນີ້ຈະກຳຈັດເຊ້ືອແບັກທີເຣັຍອອກຈາກຮູຄໍແລະປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ໂຣກນີ້ 
ແຜ່ຜາຍ ໃຫ້ ຄົນອ່ືນ. ຢາປະຕິຊີວະນະແບບກຳຈັດເຊ້ືອນ້ີແຕກຕ່າງກັບຢາປະຕິຊີວະນະຊນິດອື່ນ ຊຶ່ງໃຊ້ 
ປິ່ນປົວພະຍາດ ແລະ ຜຸ້ທີ່ໄດ້ກິນຢາ ປະຕິຊີວະນະແບບກຳຈັດພະຍາດນີ້ກໍຍັງມີຄວາມສ່ຽງຢູ່ບາງສ່ວນ ຕໍ່ການ 
ເປັນພະຍາດ. ສະນ້ັນ ຜູ້ພົວພັນທຸກໆຄົນ ຄວນຮູ້ກ່ຽວກັບ ອາການ ຂອງໂຣກເຍື່ອຫຸ້ມສມອງອັກເສບນ້ີ ແລະ 
ຄວນໄປຫາໝໍໂດຍດ່ວນຖ້າອາການເຫຼົ່ານີ້ປາກົດຂຶ້ນ.  
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