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ကိဗုစ-်၁၉ ရောဂါနှင့် မိခင်န့ုိချ ိုတိုကရ်ကျွေးြခင်းအရကကာငး်သိရကာငး်စောများ (July 2021) 
 

 ရပါသည်။ 

 ယေေ့အချေိ်ထိ ေေွ့ရှိရေသာ သုေေသေေေွ့ရှိချက်မျာဵအရ မိခင်နို့ရည်မှေစ်ဆငဴ် ရငေ်သွဵငယ် 

မျာဵအာဵ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူဵစက်နိငု်ေ ကာင်ဵ အေထာကအ်ထာဵမျာဵ မေေွ့ရှိရေသဵသြြငဴ ်

ကိုဗစ်-၁၉ သဳသယလူော (သို့မဟုေ)် အေည်ြပုလေူာြြစ်ေေေသာ မိခင်က မိမိ၏ရင်ေသွဵအာဵ 

နို့ေိုကလ်ိုသည်ဴ ဆန္ဒသာရိှပါက မိခင်နို့ရည်ကို ေိကု်နိုငပ်ါသည်။ 

 ကိုဗစ်-၁၉ သဳသယလူော (သိုမ့ဟေု်) အေည်ြပုလေူာြြစ်ေေသည်ဴ မိခင်မှ မိမိရငေ်သွဵငယ်အာဵ 

မိခင်နို့ေိုက်ေကျွေဵမည်ဆိုပါက သေိြပုလုိက်ောရမည်ဴ အချက်မျာဵမာှ- 

 ရငေ်သွဵငယ်ကို မကိုငေ်ွယမီ်နှင်ဴ ကိုငေ်ွယ်ပပီဵေိုင်ဵ လက်ကုိ ဆပ်ြပာနှငဴ်ေရအသဳုဵြပု၍ 

အေည်ဵဆဳုဵစက္ကေ့်(၂၀) ကာေဆဵေ ကာရပါမည်။ (သ့ုိမဟုေ်) အေည်ဵ ဆုဳဵ အယ်လ်ကုိေဟာ 

(၆၀%)ပါဝင်သည်ဴ လက်သေ့်ေဆဵရည်အသဳုဵြပု၍ လက်ကုိ စေစ်ေကျေဆဵေ ကာရပါမည်။ 

 နှာေချ၊ ေချာင်ဵဆိုဵပါက ပါဵစပ်နှငဴ်နှာေခါင်ဵကို ေဳေောင်ဆစ်ေကွဵ (သိုမ့ဟေု်) ေစ်ရှူဵ 

ြြင်ဴ လုေဳအာင်ြုဳဵထာဵရပါမည်။ ေစ်ရှူဵအသုဳဵြပုပါက အသဳုဵြပုပပီဵသည်ဴေစ်ရှူဵအာဵ 

အမှိူက်ပုဳဵ (ရနိုင်ပါက အြုဳဵ ပါေသာ အမှိုက်ပုဳဵ ) ထဲသို ့ချက်ချင်ဵစွေ့်ပစ်ရပါမည်။  

 မိမိလက်ြြင်ဴ ကိုငေ်ွယ်ထေိေွ့ခဲဴသညဴ ် ေေရာမျာဵ၊ မျက်နှာြပင်မျာဵေွင ် ေရာဂါပုိဵမွှာဵမျာဵ 

ကပ်၍ ကျေ်မေေေစရေ် စေစေ်ကျ ေဆဵေ ကာသေ့် စင်ေပဵရပါမည်။ 

 ရင်ေသွဵငယ်အာဵ မိခင်န့ုိေုိက်ေကျွေဵေေချေ်ိ၊ အစာေကျွေဵေေချေ်ိနှင်ဴ ရင်ေသွဵငယ်နှင်ဴအေီဵကပ် 

ရိှေေချေိ်ေိုင်ဵေွင် ပါဵစပ်နှင်ဴနှာေခါင်ဵစည်ဵ (Mask)ကို စေစေ်ကျေပ်ထာဵရပါမည။် 

 ဝေ်ဆင်ထာဵသည်ဴ ပါဵစပ်နှငဴ်နာှေခါင်ဵစည်ဵ (Mask) အေည်ဵငယ်စိုစွေလ်ာသည်နှင်ဴ 

အသစေ်စ်ခြုြင်ဴ ချက်ချင်ဵလဝဲေ်ရပါမည်။ အသုဳဵြပုပပီဵေသာ ေစ်ခါသုဳဵ (Surgical 

Mask) မျာဵအာဵ ြပေ်လညအ်သဳုဵြပုြခင်ဵ မြပုလပ်ုရပါ။ အဝေ် Mask အသုဳဵ ြပုပါက 

စေစေ်ကျ ေလျှော်ြွပ်ပပီဵမှသာ ြပေ်လညအ်သဳုဵြပုရပါမည်။  

 လက်ြြင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ breast pump အသုဳဵ ြပု၍ေသာလ်ည်ဵေကာင်ဵ မိခင်နို့ကုိ 

ညှစ်၍ ေိကု်မည်ဆုိပါက လက်နှင်ဴ breast pump အြပင် အသုဳဵ ြပုမည်ဴ ပုလင်ဵ ၊ ခွက် 

စသည်မျာဵကို စေစေ်ကျသေ့်စငေ်အာင် ေဆဵေ ကာပပီဵမှ နို့ညှစ်ရပါမည။် 
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 ယေေ့အချေိ်ထိေေွ့ ရိှရေသာ သုေေသေေေွ့ရှခိျက်မျာဵအရ မိခင်နိုရ့ည်မေှစ်ဆငဴ် ရင်ေသွဵငယ် 

အာဵ ကုိဗစ်-၁၉ ေရာဂါပုိဵကူဵစက်နိငု်ေ ကာင်ဵ အေထာကအ်ထာဵမျာဵမေေွ့ရှရိေသဵပါ။ 

ထို့ေ ကာင်ဴ ယခုကဲဴသို့ ကိဗုစ်-၁၉ ေေယိလှိုင်ဵ နှငဴ် ရင်ဆိုငေ်ေရစဉ်ကာလအေွင်ဵ ရင်ေသွဵငယ ်

မျာဵအေွက် အေကာင်ဵဆဳုဵအာဟာရလည်ဵြြစ်၊ ေရာဂါကာကွယ်ေစသည်ဴ ဓာေ်မျာဵလည်ဵ 

ပါဝင်ေသာ မိခင်နို့ချ ိုကို ရငေ်သွဵငယ်မျာဵအာဵ အထူဵဂရြုပု၍ ဆက်လက်ေုိက်ေကျွေဵသင်ဴပါသည်။  
 

 

 ြမေ်မာနုိင်ငဳသည် လက်ရိှေွင် ကုိဗစ်-၁၉ ေေိယလှိုင်ဵကုိ ရင်ဆုိင်ေေရသည်ြြစ်ရာ ေစ်နုိင်ငဳလဳုဵ 

ရိှ ပမို့ေယ်၊ ေကျဵရာွ၊ ရပ်ကွက်ေိုင်ဵကို ကိုဗစ်အြြစ်မျာဵသညဴ်ေေရာဟု သေ်မှေသ်င်ဴေ ကာင်ဵနှင်ဴ 

လူေုိင်ဵ လူေိုင်ဵ မိမိကုိယ်ကို ကာကွယ ်ကရေလ်ိအုပ်ေ ကာင်ဵ ဦဵစွာေြပာ ကာဵလုိပါသည်။  

 မိခင်နို့ရည်သည ် ရငေ်သွဵငယ်မျာဵအေွက ် ကိုယ်ခန္ဓာ စဳမီကကီဵထာွဵြဳွ့ပြိုဵေစရေ်၊ ဉာဏ်ရညြ်ွဳ့ပြိုဵ 

ေစရေ်နှင်ဴ ကိုဗစ်-၁၉ ကဲဴသ့ုိ ကူဵစက်ေရာဂါမျာဵအာဵ ေုဳ့ြပေ်ေိုက်ခိုက်ပပီဵ  ကျေ်ဵမာသေ်စွမ်ဵေစရေ် 

မရှိမြြစ်လိုအပ်ေသာေ ကာင်ဴ မည်သည်ဴေေရာေွင ်ေေထုိင်သညဴ် မိခင်မဆုိ မိမိေို့၏ ရငေ်သွဵငယ် 

မျာဵအာဵ မိခင်န့ုိကို ေိုက်ေကျွေဵသငဴ်ပါသည်။  
 

 

 ရပါသည်။  

 ေမွဵကင်ဵစကေလဵငယ်မျာဵကို မိခင်နှငဴ် အသာဵချင်ဵထိကပ်ထာဵေပဵြခင်ဵသည် ေမွဵစကေလဵ၏ 

ခန္ဓာကုိယ်အပူချေိ်ကိ ု ထိေ်ဵညှိေပဵပပီဵ၊ ရငေ်သွဵငယ် အသက်ရငှ်သေ်ေစရေ် အေထာက်အကူ 

ြြစ်ေစသည်ဴအြပင် ေမွဵပပီဵစရက်မျာဵ၌ ထွကသ်ည်ဴနို့ဦဵရည်ေငွ် ေရာဂါကာကွယ်ေစသညဴ ်

ပဋပိစ္စည်ဵမျာဵ မျာဵစွာပါဝင်သြြင်ဴ ထိသုိုအ့သာဵချင်ဵ ထိကပ်ေပဵြခင်ဵြြင်ဴ ေမွဵစကေလဵငယ်အာဵ 

နိုဦ့ဵရည်ကို ေစာနုိငသ်မျှေေစာစွာ ေိုက်ေကျွေဵနုိငရ်ေ်လည်ဵ အေထာကအ်ကူြြစ်ေစပါသည်။  

 ထို့ေ ကာငဴ် မိခင်မှ ေမွဵစရငေ်သွဵငယ်သို့ ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါကူဵ စက်နိငု်ေြခထက် ရငေ်သွဵငယ် 

အေွက်ရရှနိိုင်မည်ဴ အကျ ို ဵေကျဵဇူဵက ပုိမိုမျာဵြပာဵြခင်ဵေ ကာင်ဴ ေမွဵပပီဵ ပပီဵ ချင်ဵ ကေလဵကုိ 

မိခင်နငှဴ် အသာဵချင်ဵထိကပ်ထာဵေပဵြခင်ဵကုိ ေဆာငရ်ွကေ်ပဵသငဴ်ပါသည်။  
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 မိခင်သည် ကိဗုစ်-၁၉ ေရာဂါေ ကာငဴ်ေသာလ်ည်ဵေကာင်ဵ၊ ကိုဗစ-်၁၉ ၏ ေောက်ဆက်ေွဲဆိုဵကျ ို ဵ 

မျာဵေ ကာငဴ်ေသာလ်ည်ဵေကာင်ဵ လွေ်စွာ ောမကျေ်ဵြြစ်ေေပါက ရငေ်သွဵငယ်အာဵ မိခင်န့ုိ 

ေိကု်နိငုေ်စရေ် မိသာဵစုဝင်မျာဵနှငဴ ်ပေ်ဝေ်ဵကျင်၏ ေြဵမကူညီမှု လိုအပ်ပါသည်။ 

 မိခင်နို့ကို့ သေ့်ရှင်ဵသညဴခ်ွက်ထသဲို့ညှစ်ထည်၍ဴ ရငေ်သွဵငယ်အာဵ ေိကု်ေကျွေဵနိုငေ်စရေ် မိသာဵစု 

ဝင်မျာဵမှ ကူညီေပဵပါ။ လက်ြြင်ဴေသာ်လည်ဵေကာင်ဵ၊ breast pump အသုဳဵ ြပု၍ေသာ် 

လည်ဵေကာင်ဵ မိခင်နို့ကိ ုညှစ်၍ ေိုက်မည်ဆုိပါက လက်နှငဴ ်breast pump အြပင် အသုဳဵ ြပုမညဴ် 

ပုလင်ဵ ၊ ခွက်-စသည်မျာဵကို စေစေ်ကျသေ့်စငေ်အာင် ေဆဵေ ကာပပီဵမှ နို့ညှစ်ရပါမည်။ 

 

 

 မိခင်သည် ရငေ်သွဵအာဵ နိုြ့ပေ်ေိကု်နိငု်ေသာအေြခအေေအထိ ေေြပေ်ေကာင်ဵလာသည်နှင်ဴ 

ေစ်ပပိုင်ေက် ရငေ်သွဵငယ်အာဵ မိခင်နို့ ြပေ်ေိကု်သင်ဴပါသည်။  

 ေေမေကာင်ဵြြစ်သည်ဴအချေိ် မည်မျှေ ကာလျှေင် မိခင်နိုြ့ပေ်ေိကု်ရမည်ဟူ၍ သေ်မှေ်ချက်မရှိ 

သကဴဲသို့ ရင်ေသွဵအာဵ မိခင်နိုေ့ိုက်ေကျွေဵြခင်ဵေ ကာင်ဴ အကျ ို ဵဆက်အေေြြင်ဴ မိခင်ေေမေကာင်ဵ 

ြြစ်သည်ဴကာလ ပို ကာသည်၊ ပိုြမေ်သည် ဟူ၍လည်ဵ အေထာကအ်ထာဵမရိှေသဵပါ။  

 မိခင်နို့ေိုက်ရာေွင် ကကုေဳေွ့ရနိုင်သည်ဴ အခက်အအခမဲျာဵအေွက်မ ူ ကျေ်ဵမာေရဵဝေ်ထမ်ဵ မျာဵ 

နှငဴ် ေိငု်ပင်သငဴ်ပါသည်။ ေယ်လီကျေ်ဵမာ FB page (https://facebook.com/telehealthmm) 

နှငဴ် ကိုဗစ-်၁၉ ဗဟသုုေစငေ်ာ FB page (https://facebook.com/ckcmohnugmm) ေ့ုိ 

ေွငလ်ည်ဵ ေဆွဵေနွဵနိုင်ပါသည်။ 
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 မိခင်နို့အစာဵထိုဵနို့မှုေ့် မျာဵေုိကေ်ကျွေဵြခင်ဵြြင်ဴ ရင်ေသွဵငယ်၏ အစာေြခစေစကုိ် ပျက်စီဵေစနိငု် 

ြခင်ဵ၊ အသက်ရှူလမ်ဵေ ကာင်ဵ ေရာဂါြြစ်ြခင်ဵ၊ နို့မှုေ့်ေြျာသ်ညဴ် ေရနငှ်ဴ ခွက်မျာဵမသေ့် ရငှ်ဵပါက 

ဝမ်ဵပျက်ဝမ်ဵေလျှောြခင်ဵ စသည်ဴ ကျေ်ဵမာေရဵြပဿောမျာဵ ရှိလာနိုငေ် ကာင်ဵနှငဴ် မိခင်နို ့

ေိကု်ေကျွေဵြခင်ဵြြင်ဴ မိခင်မှ ရငေ်သွဵသ့ုိ ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကူဵ စက်နိငု်ေြခထက် ကေလဵငယ် 

အေွက် ရရှိမညဴအ်ကျ ို ဵေကျဵဇူဵက ပိမုိမုျာဵြပာဵေ ကာင်ဵကို သေိြပုရပါမည်။  

 သို့ေသာ် မိခင်သည် နိုခ့ျ ိုေိကု်ေကျွေဵ နိုင်စွမ်ဵမရိှေလာကေ်အာင်၊ ောမကျေ်ဵြြစ်ေေလျှေင်မူ  မိခင်နို့ 

အစာဵထုိဵနို့မှုေ့် (Standard formula milk) မျာဵကုိ ကျေ်ဵမာေရဵဝေ်ထမ်ဵ မှ ညွှေ် ကာဵသညဴ ်

အေုိင်ဵ  အချ ို ဵအစာဵမေှ်စာွ၊ ေည်ဵစေစ်မှေ်ကေ်စွာ ေုိက်ေကျွေဵနိုငပ်ါသည်။  

 

 ကိုဗစ်-၁၉ ကာကယ်ွေဆဵရရိှနိုင်ပါက နို့ေိုက်မိခင်မျာဵလည်ဵ ကာကယ်ွေဆဵထိုဵ နှဳနိုင်ပါသည။် 

 လက်ရိှ ခွငဴြ်ပုချက်ရထာဵပပီဵြြစ်ေသာ ကုိဗစ်-၁၉ ကာကယွ်ေဆဵအာဵလဳုဵသည် ကုိရိုောဗိုင်ဵရပ်စ် 

ပိုဵအရှင်ကို အသုဳဵ ြပုထာဵြခင်ဵမဟေု်ပါ။ သို့ြြစ်၍ ကာကယ်ွေဆဵထိုဵ ြခင်ဵေ ကာငဴ် မိခင်နို့ရညမ် ှ

ေစ်ဆင်ဴ ရင်ေသွဵငယ်အာဵ ေရာဂါပိုဵမကူဵစက်နိငု်ပါ။ 

 အချ ို ့ေသာ သုေေသေေေွ့ရှခိျက်မျာဵအရ ကာကယွ်ေဆဵထိုဵ ပပီဵေသာ မိခင်မျာဵ၏ နိုရ့ည်ေွင် 

ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါကာကယ်ွေသာပဋိပစ္စည်ဵမျာဵ ေေွ့ရှရိသြြင်ဴ နိုေ့ိုက်မခိင်အာဵ ကာကယွ်ေဆဵ 

ထိုဵ ြခင်ဵြြင်ဴ နို့စို့ကေလဵအေွက်ပါ ေရာဂါကာကွယ်ေပဵနိုငသ်ည်ဟု ယဆူနိုငပ်ါသည်။ 
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