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“ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလူနာတိကို နီအိမ်မာ ပြုစုစစာင့်စသှောက်ပြင်း “ကိုဗစ်-၁၉ သံသယလူနာတိကို နီအိမ်မာ ပြုစုစစာင့်စသှောက်ပြင်း 

လမ်းညွှန်ြျက်” လမ်းညွှန်ြျက်” 

ကိုဗစ်-၁၉ (COVID-19) ဆိုစာ ဇာလဲ။ ကိုဗစ်-၁၉ (COVID-19) ဆိုစာ ဇာလဲ။ 

 ကိုဗစ်-၁၉ (COVID-19) စေ ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်ြိုး (Coronavirus) စြကာင့်ပြစ်စတ စောဂါ ပြစ်သည်။ လူ
တိုင်းမာ ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်ြိုး ကူးစက်ြံေနိုင်ခြီဟိသည်။ ကနိ႕ြါ ပြစ်ြွားနီစေ ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်ြိုးမာ ကူးစက်နှုန်း 
စကာင်းယင်စေအတွက်နန့် ကာကွယ်ေီးနည်းလမ်းတိကို မြျက်မကွက်လိုက်နာဂတ်ြို့ စကာင်းအေီးကကီးဘာသည်။ 

များစသာအားပြင့် ကိုရိုနာဗိုင်းေြ်စ်ြိုး ကူးစက်ြံေခြီးစက (၅-၆)ေက် အတွင်း စောဂါလက္ခဏာတိ ြံစားေြို့ပြစ်
ခြီးစက၊ တြျ ို ့မာစလ့ (၁၄) ေက်စလာက်ြကာမှ လက္ခဏာတိ စြါ်လာနိုင်သည်။ စောဂါြိုးကူးစက်ြံေလူ အများ
စုမာ သာမန် (သို့) အလယ်အလတ်အဆင့်ဟိစေ လက္ခဏာတိော ြံစားေခဗီး ဆီးရုံတက် ကုသြို့ မလိုအြ်ဘာ။

သက်ကကီးေွယ်အိုတိ (အသက် ၆၀ နှစ်နန့်အထက်)၊ တပြားစောဂါအြံဟိလူတိ (နှလုံး စောဂါ၊ အဆုတ်စောဂါ၊ ဆီး
ြျ ို/သွီးတိုးစောဂါသည်တိ၊ အဝလွန်လူတိ၊ ကင်ဆာစဝဒနာသှေင်တိ) မာ ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ြံေစက ပြင်းထန်စေ
လက္ခဏာတိ ေဟိြို့ ပြစ်နိုင်ခြီ ြိုမိုများ ဘာသည်။

(၁) စောဂါလက္ခဏာတိ(၁) စောဂါလက္ခဏာတိ

အပြစ်များစေ စောဂါလက္ခဏာတိအပြစ်များစေ စောဂါလက္ခဏာတိ

• ြျားပြင်း (သာမိုမီတာနန့် တိုင်းတာစက အြူြျနိ် 
၉၉.၅ ဒီဂေီ ြာေင်ဟိုက် (သို့) ၃၇.၅ ဒီဂေီ စင်တီ
ဂေိတ် နန့် အထက်ဟိပြင်း)

• စပြာင်းစပြာက်ဆိုးပြင်း
• စညာင်းညွမ်းြင်ြန်းပြင်း

အပြစ်နည်းစေ စောဂါလက္ခဏာတိအပြစ်နည်းစေ စောဂါလက္ခဏာတိ

• အနံ့ (သို့) အေသာစြျာက်ဆုံးပြင်း
• နှာစြါင်းြိတ်၊ နှာစီးပြင်း
• မျက်စိနာပြင်း/မျက်သား အပြူမာ နီလာပြင်း 
• လိုင်စြျာင်းနာပြင်း
• စဂါင်းကိုက်ပြင်း
• ကကက်သား (သို့) အရိုးဆစ်တိနာပြင်း
• အေီပြားမာ အနီကွက်စြါ်ပြင်း 
• ြျ ို ့အန်ပြင်း
• ၀မ်းလားပြင်း
• ြျမ်းတုန်ပြင်း (သို့ ) မူးဝီပြင်း 

ပြင်းထန်စေ စောဂါလက္ခဏာတိပြင်းထန်စေ စောဂါလက္ခဏာတိ

• အသက်ေှူေြက်ြဲပြင်း၊ အသက်ေှူမဝပြင်း 
• ေင်ဘတ်စအာင့်ပြင်း (သို့) ေင်ဘတ်ထက်မာ အလီး

ြိထားစေြိုင် ြံစားေပြင်း 
• စကားမစပြာနိုင်ပြင်း (သို့) လှုြ်ေှားမှုမဟိပြင်း
• စိတ်သျှုြ်ထွီးပြင်း 
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(၂) အမှန်လို့ မိမိ (ကိုယ်) နန့် အတူနီလူတိမာ ကိုဗစ်-၁၉ ပြစ်နီစေလို့ သံသယဟိဘာစက (၂) အမှန်လို့ မိမိ (ကိုယ်) နန့် အတူနီလူတိမာ ကိုဗစ်-၁၉ ပြစ်နီစေလို့ သံသယဟိဘာစက 

(သို့) သာမန်/အလယ်အလတ်အဆင့်ဟိစေ စောဂါလက္ခဏာတိ ြံစားေဘာစက (သို့) သာမန်/အလယ်အလတ်အဆင့်ဟိစေ စောဂါလက္ခဏာတိ ြံစားေဘာစက 

• တပြားလူတိနန့် အင်တန်အဝီးမာယာ နီဘာ။ ပြစ်နိုင်စက သီးသန့်
အြန်းမာ ြွဲနီဘာ။ ယြိုင်မဟုတ်စက အိမ်ဟိ လီဝင်လီထွက်
စကာင်းစေ နီောမာ သီးပြားနီဘာ။

• တပြားလူတိနန့်အတူ အြန်းတွင်းဟိြါစက ြစြ်၊နှာစြါင်းစည်း 
(Mask) ကို လလုံြခြုံ ဝတ်ဆင်ဘာ။

• အလှြ အနားယူြါ။ အိြ်ေီးဝဝအိြ်ဘာ။ 

• ကိုဗစ်-၁၉ စောဂါလက္ခဏာ စတင် စြါ်စြါက်လာစေ နိ႕ကနီ (၁၄) 
ေက် တတိ သီးပြားနီထိုင်ြို့ လိုအြ်သည်။ 

• လက္ခဏာဟိသူ၏ မိသားစုဝင် (သို့) လက္ခဏာဟိသူနန့် ထိတြိ႕ထားစေလူတိ အနီနန့် လက္ခဏာ မပြသိ့စက
စလ့ (၁၀) ေက်သီးပြားနီထိုင်ေဘာြို့။ ယင်းေက်တိအတွင်း လက္ခဏာစြါ်စြါက် လာဘာစက အထက်မာ 
စြာ်ပြထားစေအတိုင်း သီးပြားနီထိုင်ြို့ လိုအြ်သည်။ 

• ကိုဗစ် - ၁၉ စောဂါြိုး ဟိ၊ မဟိ အတည်ပြု စစ်ဆီးနိုင်စေ ဝန်စဆာင်မှုတိ ဟိဘာစက စဆာင်ေွက်နိုင်သည်။ 
အမှန်လို့ အယင်စစ် စမ်းသြ်ကိေိယာ (Rapid Diagnostic Test/RDT) နန့် စစ်ဆီးဘာစက “ြိုးမဟိ” 
(Negative)  အခြီပြစကစလ့ စောဂါလက္ခဏာတိဟိဘာစက သီးပြားနီထိုင်ပြင်းကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးဘာ။ 

• သီးပြားနီထိုင်စိုင်အတွင်း  ပြင်းထန်စေစောဂါလက္ခဏာတိ ြံစားလာေဘာစက ကျန်းမာေီးစစာင့်စသှောက်မှုြီး
စေလူတိဘားကို ြျက်ြျင်းအကူအညီစတာင်းခဗီး ကုသမှုြံယူဘာ။ 

 

(၃) ကိုဗစ်-၁၉ စောဂါလက္ခဏာဟိလူတိ အနီနန့် အာဟာေြပြည့်နန့် စားသုံးြို့ အေီးကကီး(၃) ကိုဗစ်-၁၉ စောဂါလက္ခဏာဟိလူတိ အနီနန့် အာဟာေြပြည့်နန့် စားသုံးြို့ အေီးကကီး

သည်။ သည်။ 

• အစာအုြ်စုသုံးစုမာ ြါဝင်စေ အစားအစာအမျ ိုးမျ ိုးကို နိ စ့ိုင် စားစေအနြ်တိုင်းမာ တတ်နိုင်သစလာက်ြါ
စအာင် စားသုံးဘာ။ 

• အစာအုြ်စုသုံးစုမာ 

 ၁) ဆန်၊ ဂျုံ၊ စပြာင်း၊ အာလူ၊ ဆီ အစဟိစေ အင်အားပြစ်စီစေ အစာတိ၊ 

 ၂) ဟင်းသီးဟင်းေွက်၊ သစ်သီးဝလံအစဟိစေ စောဂါကာကွယ်စီစေ 
အစာတိ၊ 
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 ၃) အသား၊ ငါး၊ ြဲအမျ ိုးမျ ိုး၊ နို့၊ ဥ၊ အစိ့အဆံ အစဟိစေ ြန္ဓာကိုယ် 
ကကီးထွားြွံ့ခြိုးစီစေ အစာတိ ပြစ်ဂတ်သည်။  

• အစာကကီညက်လွယ်စီြို့ အစာြစြျာ့ကို အလှိုင်းလှိုင်း (တစန်ိ မ့ာ ၆ စြါက်) စားသုံးသင့်သည်။

• ေီ၊ လတ်ဆတ်စေအသီးစြျာ်ေည်၊ အသား/အရိုးပြုတ်ေည်၊ ဟင်းြျ ိုေည်၊ ထမင်းေည် အစဟိစာတိကို စသာက်
ဘာ။

• ြျွးီထွက်များပြင်း၊ ဝမ်းစလှော့ပြင်းရို့ပြစ်ဘာစက ဓာတ်ဆားေည် စသာက်သုံးနိုင်သည်။ 

• အဆီ၊ အြျ ို ၊ အငန် နန့် ဝမ်းနူးလွယ်စေ အစာတိကို ြျြျင့် ြျြျနိ်စားသုံးဘာ။

(၄) ကိုဗစ်-၁၉ စောဂါလက္ခဏာဟိလူတိ အနီနန့် သီးပြားနီစေ အြျနိ်မာ ဇာ တိုင်းတာမှုတိကို (၄) ကိုဗစ်-၁၉ စောဂါလက္ခဏာဟိလူတိ အနီနန့် သီးပြားနီစေ အြျနိ်မာ ဇာ တိုင်းတာမှုတိကို 

လုြ်သင့်လဲ။ လုြ်သင့်လဲ။ 

• ြန္ဓာအြူြျနိ်တိုင်းဘာ။ ြုံမှန် ြန္ဓာ အြူြျနိ်မာ ၉၈.၆ ဒီဂေီြာေင်ဟိုက် 
(၃၇.၅ ဒီဂေီစင်တီဂေိတ်) ပြစ်သည်။ အြျားငစငွ့ဟိပြင်း (low grade 
fever) မာ ၉၉.၅ ဒီဂေီြာေင်ဟိုက် (၃၇.၅ ဒီဂေီစင်တီဂေိတ်) ကနီ 
၁၀၀.၃ ဒီဂေီြာေင်ဟိုက် (၃၈.၃ ဒီဂေီစင်တီဂေိတ်) ထိ ပြစ်ခြီး စြကာက်
စော မလိုဘာ။ 

• သွီးြုန်နှုန်းကို တိုင်းတာဘာ။ ြုံမှန် သွီးြုန်နှုန်းမာ တစ်မိနစ်စက အကကိမ် 
၆၀-၁၀၀ ပြစ်သည်။ အြျားဟိဘာစက သွီးြုန်နှုန်း ယင်နိုင်သည်။ 

• သွီးတွင်းစအာက်ဆီဂျင်စြျာ်ဝင်မှုြမာဏကို စအာက်ဆီဂျင်တိုင်း
ကိေိယာ (Pulse Oximeter) နန့် စစ်ဆီးနိုင်သည်။ ကျန်းမာေီးစကာင်း
သူတစ်စယာက်မာ  သွီးတွင်းစအာက်ဆီဂျင်ြမာဏမာ ၉၅% နန့် 
အထက်ဟိသည်။ အမှန်လို့ စအာက်ဆီဂျင်ြမာဏ ၉၅% စအာက်ကျ
လားဘာစက ကျန်းမာေီး စစာင့်စသှောက်မှုြီးလူနန့် တိုင်ြင်ဘာ။

• ကိုယ့်မာ သွီးတိုးစောဂါ၊ ဆီးြျ ိုစောဂါအြံတိ ဟိဘာစက သွီးစြါင်ြျနိ်၊ သွီးတွင်းသြကားဓာတ်ကို နိ စ့ိုင် 
တိုင်းတာဘာ။ 



4

(၅)  သာမန်/အလယ်အလတ်အဆင့်ဟိစေ ကိုဗစ်-၁၉ စောဂါလက္ခဏာတိ ြံစားေဘာစက (၅)  သာမန်/အလယ်အလတ်အဆင့်ဟိစေ ကိုဗစ်-၁၉ စောဂါလက္ခဏာတိ ြံစားေဘာစက 

အိမ်မာ ဇာြိုင် စီမံြန့်ြွဲနိုင်ဘာလဲ။ အိမ်မာ ဇာြိုင် စီမံြန့်ြွဲနိုင်ဘာလဲ။ 

• အြျားတက်ပြင်း၊ ကိုယ်လက်ကိုက်ြဲပြင်း၊ စဂါင်းကိုက်ပြင်းတိ ြံစားေဘာစက 
ြါောစီတစမာ စသာက်နိုင်သည်။ (လူကကီးတိအတွက် တစ်ြါစသာက်စက ြါော
စီတစမာ ၅၀၀ မီလီဂေမ် တစ်ပြား (သို့) နှစ်ပြား၊ တစ်နိ ့ စလးစြါက် ထက်ြိုခဗီး 
မစသာက်သုံးသင့်ဘာ။) 

• အြျားမကျဘာစက နြူးထက်မာ အီးခဗီး စွတ်နီစေ အဝတ်ကို တင်ြီးဘာ။ 
အြျားကကီးဘာစက ေီအီးနန့် ေီြတ်တိုက်ပြင်း၊ ေီြျ ိုးပြင်းတိ ပြုလုြ်နိုင်သည်။ 

• ြဋိဇီဝဆီး (Antibiotics)၊ စတီးရွိုက်ဆီး(Steroids) နန့် ကိုဗစ်ကုသနိုင်စေ ဆီး
ဝါးတိကို ကျန်းမာေီးစစာင့်စသှောက်မှုြီးသူ၏ အကကံပြုြျက်မြါဘဲ မစသာက်
ဘာစက့။ 

• တပြားစောဂါအြံတိ (သွီးတိုး၊ ဆီးြျ ို အစဟိစေ) အတွက် စသာက်သုံးနီေစေ ဆီးတိကို ြုံမှန်အတိုင်း ဆက်
စသာက်နိုင်သည်။

(၆) နို့တိုက်မိြင်တိ အနီနန့် ကိုဗစ်လက္ခဏာတိဟိစကစလ့ ကိုယ့်အစြျကို မိြင်နို့ ဆက်လက် (၆) နို့တိုက်မိြင်တိ အနီနန့် ကိုဗစ်လက္ခဏာတိဟိစကစလ့ ကိုယ့်အစြျကို မိြင်နို့ ဆက်လက် 

တိုက်စကျွးနိုင်ဘာသည်။ တိုက်စကျွးနိုင်ဘာသည်။ 

• နို့မတိုက်ြင်၊ တိုက်ခဗီး၊ အစြျကို မကိုင်တွယ်ြင်၊ ကိုင်တွယ်ခဗီးတိုင်း လက်ကို ေီ၊ သဘုန်တိနန့် စက္ကန့်  ၂၀ 
ြကာ အလှြ ဆီးစြကာဘာ။ (သို့) အယ်လ်ကို စဟာ ၆၀% ြါစေ လက်သန့်ဆီးေည်ကို အသုံးပြုဘာ။

• အစြျနန့် ၆စြအကွာအဝီးအတွင်းကို စောက်လာစကခြိုက်ခြိုက်၊ နို့တိုက်စကျွးနီစက ခြိုက်ခြိုက် အမိသယ် 
အနီနန့် ြစြ်၊နှာစြါင်းစည်း တြ်ထားဘာ။

• အစြျကို ြစြ်၊နှာစြါင်းစည်း လုံးဝ မတြ်ဆင် ြီးဘာစက့။ 

• နို့တိုက်နီစိုင်၊ အစြျကို ကိုင်နီစိုင် အစြျထက်ကို နှာြျပီြင်း၊ စပြာင်းဆိုးပြင်း လုံးဝ မပြုလုြ်ေဘာ။

• နို့တိုက်စတတွက် ကုန်ြန်းလားစေ အားအင်တိကို ပြန်ြနာစပြ့ြို့ အတွက် ေီဓါတ်လလုံလစလာက် ေဟိေန်နန့် 
အာဟာေြပြည့်နန့် စားသုံးြို့ အေီးကကီးသည်။ 
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(၇) ကိုဗစ် - ၁၉ လူနာကို ပြုစုြို့လူတိ လုြ်စဆာင်ြို့ နည်းလမ်းတိ (၇) ကိုဗစ် - ၁၉ လူနာကို ပြုစုြို့လူတိ လုြ်စဆာင်ြို့ နည်းလမ်းတိ 

• လူနာနန့် တစ်ြန်းထည်း တတူဟိြျနိ်တိုင်း ြစြ်၊ နှာစြါင်းစည်းကို လလုံြခြုံ တြ်ဘာ။ 

• လူနာကို ထိတြိ႕ြို့ဆိုြါ ပြစ်နိုင်စက တစ်ြါသုံး လက်အိတ်ဝတ်ဘာ။ လက်အိတ် မဝတ်ြင်နန့် ြျွတ်ခြီးတိုင်း 
လက်ဆီးဘာ။

• လူနာကို ကိုင်တွယ်ပြုစုခဗီးဒိုင်း၊ အစားအစသာက်တိြျက်ပြုတ် ပြင်ဆင်ခဗီးစေ အြါဒိုင်း လက်ဆီးဘာ။  

• အသုံးအစဆာင်ြစ္စည်းတိ (အဝတ်အစား၊ စလာင်ဘွန်း၊ ြွက်၊ လက်သုတ်ြဝါ၊ အိြ်ောြင်း အစဟိစေအောတိ)
ကို လူနာနန့်တတူ မှေဝီသုံးစွဲပြင်း မပြုလုြ်ဘာစက့။ 

• လူနာ ကိုင်တွယ်အသုံးပြုထားစေ  နီောတိ (ဥြမာ - တန်းြါးလက်ကိုင်၊ မီးြလုတ်) ကို ြိုးသန့်စင်ဆီး (၀.၁% 
ဟိုက်ြိုကလိုရိုက်စြျာ်ေည်/ 0.1% Hypochlorite solution) နန့် နိ စ့ိုင် သန့်သှေင်းေီးလုြ်ဘာ။ 

• လူနာနန့် လူနာစစာင့် အသုံးပြုခဗီးစေ စွန့်ြစ်ြစ္စည်းတိ (အမှိုက်၊ ြါးစြ်နှာစြါင်းစည်း၊ ဆီးြစ္စည်း) ကို 
စနစ်တကျ စွန့်ြိုက်ဘာ။ 

• လူနာမာ ပြင်းထန်စေ စောဂါလက္ခဏာတိ ပြစ်စြါ်လာဘာစက ကျန်းမာေီးစစာင့်စသှောက်မှုြီးလူကို ြျက်ြျင်း 
ဆက်သွယ်ဘာ။

(၈) ကိုဗစ် - ၁၉ နန့် သွီးတွင်း စအာက်ဆီဂျင်(၈) ကိုဗစ် - ၁၉ နန့် သွီးတွင်း စအာက်ဆီဂျင်

 ကိုဗစ်-၁၉ လူနာတိမာ သွီးတွင်းစအာက်ဆီဂျင်ြမာဏ ကျဆင်းြစက စညာင်းညာပြင်း၊ အသက်ေှူေြက်ပြင်း၊ 
အသက်ေှူမဝပြင်းတိ ပြစ်တတ်စတအတွက်နန့် သွီးတွင်းစအာက်ဆီဂျင်တိုင်း ကိေိယာ (Pulse Oximeter) နန့် တစ်နိ ့
ကို အနည်းဆုံး ၃ စြါက် တိုင်းတာသင့်သည်။ (တိုင်းတာနည်း အစသးစိတ်ကို ြုံမာ စြက့ရှုဘာ။)

 ြုံမှန်ကျန်းမာေီးစကာင်းသူ တစ်စယာက်မာ  သွီးတွင်းစအာက်ဆီဂျင်ြမာဏမာ ၉၅% နန့် အထက်ဟိသည်။

၁။  သွီးတွင်းစအာက်ဆီဂျင် ၉၄% နန့် အထက် ဟိြါက  အထက်မာ စပြာထားစေအတိုင်း ဆက်လက်တိုင်းတာနီဘာ။၁။  သွီးတွင်းစအာက်ဆီဂျင် ၉၄% နန့် အထက် ဟိြါက  အထက်မာ စပြာထားစေအတိုင်း ဆက်လက်တိုင်းတာနီဘာ။

၂။  သွီးတွင်းစအာက်ဆီဂျင် ၉၀%နန့် အထက်ဟိစကစလ့ ၉၄% နန့် စအာက် ဟိဘာစက ၂။  သွီးတွင်းစအာက်ဆီဂျင် ၉၀%နန့် အထက်ဟိစကစလ့ ၉၄% နန့် စအာက် ဟိဘာစက 

• ဝမ်းပြားစမှာက်အိြ်ပြင်း (သို့) စအာက်ဆီဂျင် အလှြ ေဟိစီြို့ အနီအထားအမျ ိုးမျ ိုး စပြာင်းလဲနီပြင်းကို 
ပြုလုြ်ြါ။ (ဇာြိုင် ပြုလုြ်ေြို့ကို ြုံမာ စြက့ရှုဘာ။)

• ကျန်းမာေီးစစာင့်စေှာက်မှုြီးလူက စအာက်ဆီဂျင်ေှူြို့ အကကံပြုဘာစက (မလို အြ်နိုင်စကစလ့) 
စအာက်ဆီဂျင်ေှူဘာ။ 

• ကျန်းမာေီးစစာင့်စေှာက်မှုြီးလူက စတီးရွိုက်(Steroid) ဆီးတိ စသာက်ြို့ ညွှန်ြကားဘာစက 
အတိအကျ လိုက်နာဘာ။ စတီးရွိုက်(Steroid) ဆီးတိကို ကိုယ့်သစဘာနန့် စသာက်သုံးပြင်း မပြုေဘာ။ 
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၃။ သွီးတွင်းစအာက်ဆီဂျင် ၉၀ ောြိုင်နှုန်းစအာက် ဟိဘာစက ပြင်းထန်စေ ကိုဗစ် - ၁၉ စောဂါ ပြစ်သည်။  ၃။ သွီးတွင်းစအာက်ဆီဂျင် ၉၀ ောြိုင်နှုန်းစအာက် ဟိဘာစက ပြင်းထန်စေ ကိုဗစ် - ၁၉ စောဂါ ပြစ်သည်။  

• ကျန်းမာေီး စစာင့်စသှောက်မှုြီးလူနန့် တိုင်ြင်ခြီး ြျက်ြျင်းဆီးရုံတက်စောက် ကုသမှု ြံယူဘာ။

• ကျန်းမာေီးစစာင့်စသှောက်မှုြီးလူ၏ အကကံပြုြျက်အတိုင်း စအာက်ဆီဂျင်ေှူဘာ။ 

• ကျန်းမာေီးစစာင့်စေှာက်မှုြီးလူ၏ ညွှန်ြကားြျက်အတိုင်း စတီးရွိုက်(Steroid) နန့် အပြားဆီးတိကို 
စသာက်သုံးဘာ။ 

• အိြ်ောမာ ဟိုဘက်စဒဘက် (ဘယ်၊ညာလှည့်ပြင်း)၊ ဝမ်းပြားစမှာက်အိြ်ပြင်း၊ ထလန်းကားအိြ်ပြင်း၊ 
ထိုင်နိုင်ြြါစက ြါးဆန့်ထိုင်ပြင်းရို့ကို (၂) နာေီပြားတစ်ြါ ပြုလုြ်ြီးဘာ။ 

*သွီးတွင်းစအာက်ဆီဂျင်ြမာဏ ဇာစလာက်ဟိသည်ပြစ်စီ အသက်ေှူေြက်ြဲပြင်း၊ *သွီးတွင်းစအာက်ဆီဂျင်ြမာဏ ဇာစလာက်ဟိသည်ပြစ်စီ အသက်ေှူေြက်ြဲပြင်း၊ 

အိြ်ောက မထနိုင်ပြင်း (သို့) တစ်ကိုယ်ေီသန့်သှေင်းေီးကို ကိုယ့်စာကို မလုြ်နိုင်ပြင်း၊ ေင်ြက်စအာင့်အိြ်ောက မထနိုင်ပြင်း (သို့) တစ်ကိုယ်ေီသန့်သှေင်းေီးကို ကိုယ့်စာကို မလုြ်နိုင်ပြင်း၊ ေင်ြက်စအာင့်

ပြင်း (သို့) အာရုံထွီပြား/ အိြ်ငိုက်/ မှိန်းနီပြင်း ရို့ဟိြါစက ကျန်းမာေီစစာင့်စသှောက်မှုြီးပြင်း (သို့) အာရုံထွီပြား/ အိြ်ငိုက်/ မှိန်းနီပြင်း ရို့ဟိြါစက ကျန်းမာေီစစာင့်စသှောက်မှုြီး

လူဘားက အကူအညီ ြျက်ြျင်းေယူဘာ။ လူဘားက အကူအညီ ြျက်ြျင်းေယူဘာ။ 
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ဝမ်းလျားစမှာက်နီပြင်း။ဝမ်းလျားစမှာက်နီပြင်း။

စြါင်းအုံး (၅) လုံးကို နီောြျဘာ။ စြါင်းအုံး (၅) လုံးကို နီောြျဘာ။ 
• ဉီးစဂါင်းစအာက်မာ (၁) လုံး
• ေင်ဘတ်စအာက်မာ (၂) လုံး
• တင်ြါးဆုံစအာက်မာ (၁) လုံး
• ဒူးစြါင်းစအာက်မာ (၁) လုံး

 အသက်ေှူေ အဆင်စပြစီြို့ ဝမ်းစအာက်မာ လက်ထိုးထည့်ေနိုင်စေ အနီအထားစလာက် လွတ်နီေြို့။ လူနာကို 
စစာင်းခဗီး အနီအထားနန့် အယင်အိြ်ြိုင်းခဗီးစက စြါင်းအုံးထက်ကို စမှာက်ြိုင်းဘာ။ အစာစားခဗီး (၁) နာေီအတွင်း 
မစမှာက်ေဘာ။ 

၁။ ြထမဆုံး အဆင့် ၁။ ြထမဆုံး အဆင့် 
စမှာက်အိြ်ဘာ။ စမှာက်အိြ်ဘာ။ 

(မိနစ် ၃၀ ဂနီ ၂ နာေီ)(မိနစ် ၃၀ ဂနီ ၂ နာေီ)

၂။ ညာြက် စဘးကို ၂။ ညာြက် စဘးကို 
စစာင်းအိြ်ဘာ။ စစာင်းအိြ်ဘာ။ 

(မိနစ် ၃၀ ဂနီ ၂ နာေီ)(မိနစ် ၃၀ ဂနီ ၂ နာေီ)

၃။ ၃၀-၆၀ ဒီကေီ စစာင်းခဗီး ၃။ ၃၀-၆၀ ဒီကေီ စစာင်းခဗီး 
ထိုင်ဘာ။ ထိုင်ဘာ။ 

(မိနစ် ၃၀ ဂနီ ၂ နာေီ)(မိနစ် ၃၀ ဂနီ ၂ နာေီ)

၄။ ဘယ်ြက် စဘးကို ၄။ ဘယ်ြက် စဘးကို 
စစာင်းအိြ်ဘာ။ စစာင်းအိြ်ဘာ။ 

(မိနစ် ၃၀ ဂနီ ၂ နာေီ)(မိနစ် ၃၀ ဂနီ ၂ နာေီ)

၅။ တပြမ်း စမှာက်အိြ်ဘာ။ ၅။ တပြမ်း စမှာက်အိြ်ဘာ။ 
(မိနစ် ၃၀ ဂနီ ၂ နာေီ)(မိနစ် ၃၀ ဂနီ ၂ နာေီ)

၆။ စနာက်ဆုံး အဆင့် ၆။ စနာက်ဆုံး အဆင့် 
စမှာက်အိြ်ဘာ။ စမှာက်အိြ်ဘာ။ 

(မိနစ် ၃၀ ဂနီ ၂ နာေီ)(မိနစ် ၃၀ ဂနီ ၂ နာေီ)
ခဗီးစက ြထမအဆင့်ဂနီ ပြန်စဘာ။ ခဗီးစက ြထမအဆင့်ဂနီ ပြန်စဘာ။ 
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Pulse Oximeter အသုံးပြုခဗီး သွီးထဲဟိ စအာက်ဆီဂျင်ြမာဏကို တိုင်းပြင်းPulse Oximeter အသုံးပြုခဗီး သွီးထဲဟိ စအာက်ဆီဂျင်ြမာဏကို တိုင်းပြင်း

• စက်က သွီးတွင်း စအာက်ဆီဂျင်ြမာဏ (SPO2) နန့် စသွးြုန်နှုန်း (PR) ကို စြာ်ပြြီးဘာသည်။
• ၅-၁၀ မိနစ်စလာက် နားခဗီးစက ထိုင်ြနာ တိုင်းြီးဘာ။
• လက်အီးနီြျနိ် (သို့) လက်ေီစွက်နီြျနိ်မာ မတိုင်းေဘာ။ တိုင်းြို့ လက်စြျာင်းကို နွီးစအာင်ြွတ်ြီးဘာ။ 
• စက်ကို လက်မ (သို့) လက်ြလယ်ဧ့ လက်စြျာင်းထိြ် မာတြ်ဘာ။ အပြားလက်စြျာင်းတိမာ လည်း တြ်

နိုင်သည်။ 
• စက်ထက်ဟိ ြလုတ်ကို နှိြ်ြနာ လက်ကို ငခငိမ်စြျထားဘာ။ လက်မာ စက္ကန့်သုံးဆယ်ကနီ တစ်မိနစ်ထိ တြ်

ထားြို့ လိုသည်။
• ေီလှိုင်းြိုင် အတွန့်စြျတိ ခငိမ်လားမှ အခြီကို ြတ်ဘာ။
• အစြျတိမာ လက်မခငိမ်ဘာစက ခြီမ (သို့) ခြီစြျာင်းတိမာ တိုင်းနိုင်သည်။ 
• ကိုဗစ် - ၁၉ တွင် စောဂါလက္ခဏာမပြဘဲ၊ မစညာင်းဘဲ စအာက်ဆီဂျင်ကျပြင်း (silent hypoxia) စေ အပြစ်

များစေအတွက် ြုံမှန်တိုင်းြို့ လိုအြ်သည်။

သွီးတွင်းစအာက်ဆီဂျင်အခြီမှားတတ်စေ အခြီအနီတိသွီးတွင်းစအာက်ဆီဂျင်အခြီမှားတတ်စေ အခြီအနီတိ

• လက်ထိြ်မာ အစောင်တြုြုဟိနီပြင်း (လက်သယ်းနီ သုတ်ထားပြင်း၊ လက်သယ်းတုတြ် ထားပြင်း၊ လက်ထိြ်
 မာ ဆီးမင်စြကာင်ထိုးထားလူ၊ အမာေွတ်အမှတ်အသားဟိလူ၊ ဒန်းစဆး သုတ်ထားလူ၊ ဆီးလိြ်ြျ ိုးစြကာင့်
 လက်မဲနီလူ)
• တိုင်းစေ အြျနိ်မာ လှုြ်ေှားမှုဟိနီပြင်း
• စက်ထက်ကို အလင်းစောင် စစူးကျစောက်နီပြင်း 
• ကာဗွန်မိုစနာ့ဆိုက်အဆိြ်သင့်ပြင်း (Carbon monoxide poisoning)
• သွီးအားနည်းစောဂါနန့် အပြားသွီးစောဂါတိ

References (ကျမ်းကိုး)References (ကျမ်းကိုး)
- WHO
- CDC
- Brief Covid-19 Guidelines from MAM
- FAO – nutrition guidelines


