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Management of COVID-19 Cases in Resource Limited Settings 

ကုိဗစ်-၁၉ လူနာမျာဵအာဵ ပစ္စည်ဵကိရိယာ မြပည်ဴစဳုသည်ဴ အေနအထာဵတွင် ြပုစုေစာင်ဴေရှာက်ြြင်ဵ (July 2021) 

 

ရရှိနိုငေ်သာ စာတမ်ဵမျာဵ၊ လမ်ဵညွှန်မျာဵနှငဴ် ရှိထာဵသညဴ် လက်ေတွ့ေဆာင်ရွက်မှုအေတွ့အကကုမဳျာဵေပါ် 

မူတည်၍၊ အရင်ဵအြမစ် မြပညဴ်စဳုေသာ အေြြေအေနမျာဵ၌ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ ြပုစကုုသြြေင်ဵအတွက် အသုဳဵြပုရန် 

ဤလမ်ဵညွှန်ကို ြပုစထုာဵပါသည်။ ရရှိနိုင်ေသာ ပစ္စည်ဵကိရိယာမျာဵ၊ ဝန်ေဆာင်မှုမျာဵ အေပါ်လိုက်၍ ြပုြပင်အသုဳဵြပုနိုင် 

ပါမည်။ 

ပထမဦဵစာွ ကျန်ဵမာေရဵစစေ်ဆဵေပဵြြင်ဵနှငဴ် ြပုစုေစာငဴ်ေရှာက်ြြင်ဵ 

 ေရာဂါရာဇဝင်ေမဵြမန်ဵြြင်ဵ 

- ေမဵြမန်ဵရန် ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵမှာ။ ။ ဖျာဵြြေင်ဵ၊ ေြေျာင်ဵဆိုဵြြေင်ဵ၊ လည်ေြေျာင်ဵနာြြေင်ဵ၊ 

နှာေြေါင်ဵပိတ်ြြေင်ဵ၊ အသက်ရှူကျပ်ြြေင်ဵ၊ နုဳဵြြေင်ဵ၊ ေညာင်ဵကိုက်ြြေင်ဵ၊ ေြေါင်ဵကုိက်ြြေင်ဵ၊ 

အစာဵအေသာက်ပျက်ြြေင်ဵ၊ ပျ ို ့ြြေင်ဵ၊ အန်ြြေင်ဵ၊ ဝမ်ဵေလျှောြြေင်ဵ၊ အနဳ့မရြြေင်ဵ၊ အရသာပျက်ြြေင်ဵ၊  သတိအာရုဳ 

ေြပာင်ဵလဲေလျာဴကျလာြြေင်ဵ။ 

- ေရာဂါအြေဳရှိ/မရှိ ေမဵြမန်ဵရန်။ ။ ဆီဵြေျ ို /ေသွဵြေျ ိုေရာဂါ၊ ေသွဵတုိဵေရာဂါ၊ နှလုဳဵေရာဂါ၊ 

နာတာရှည်အဆုတ်ေရာဂါ၊ ဦဵေနှာကေ်သွဵေ ကာနှငဴ်ဆိုင်ေသာေရာဂါ၊ နာတာရှည် ေကျာက်ကပေ်ရာဂါ၊ 

ကိုယ်ြေဳအာဵကျဆင်ဵြြေင်ဵ နှငဴ် ကင်ဆာေရာဂါ။ 

- ပုဳမှန်ေသာက်ေနကျေဆဵ။        ။ ရှိ/မရှိ၊ ပုဳမှန်ေသာက်/မေသာက် ေမဵြမန်ဵပါ။ 

 ြန္ဓာကိုယ်ကိုစမ်ဵသပ်ြြင်ဵ 

- အပူြေျနိ်၊ နှလုဳဵြေုန်နှုန်ဵ၊ ေသွဵေပါင်ြေျနိ်၊ အသက်ရှူနှုန်ဵ၊ ေသွဵထဲမှ ေအာက်စီဂျင်တိုင်ဵတာြြေင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ပါ။ 

 စစ်ေဆဵြြင်ဵ 

- ပစ္စည်ဵကရိိယာမြပညဴ်စုဳေသာအေြြေအေနမျာဵတွင် လိုအပ်သမျှေေသာ စစ်ေဆဵြြေင်ဵမျာဵကို 

ရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့ေသာ် ေသွဵစစ်ြြေင်ဵ (CP- ေသွဵပုဳရပိ်ကိန်ဵဂဏန်ဵစုဳ၊ RBS-ေသွဵတွင်ဵအြေျ ိုဓာတ၊် 

Creatinine-ြေရီယယ်တနင်ဵ) နှငဴ် ရင်ဘတ်ဓာတ်မှန် (Chest X Ray) ရိုက်ရန် မျာဵ လိုအပ်ပါသည်။ 

o ပစ္စည်ဵကရိိယာမျာဵရနိုင်ပါက ကိုဗစေ်ရာဂါပိုဵ (SARS-CoV-2 virus) ကို ေရာဂါ အြမန်စစေ်ဆဵ 

ကိရိယာ (RDT) သိုမ့ဟုတ် ပိုဵဗီဇ စစ်ေဆဵြြေင်ဵ (GeneXpert® / RT-PCR) ြဖငဴ် စစ်ေဆဵပါ။ 
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o ငကှ်ဖျာဵေရာဂါအြဖစမ်ျာဵေသာ ေဒသမျာဵတွင် ငှက်ဖျာဵေရာဂါဟု သဳသယရှိပါက ငှက်ဖျာဵေရာဂါပိုဵ 

(Malaria Parasite) ကို ေရာဂါအြမန်စစ်ေဆဵကိရိယာ (RDT) သိုမ့ဟုတ် ေသွဵမှန်ြပာဵ (Blood Film) 

ြဖငဴ် စစ်ေဆဵပါ။ 

o အေ ကာင်ဵအရင်ဵမသိဘဲ ဖျာဵနာေနေသာလူနာမျာဵတွင် ေသွဵဥမွှာဵ (Platelet count) နည်ဵေနြြေင်ဵပါ 

ြဖစ်ေပါ်ေနပါက ေသွဵလွန်တုပ်ေကွဵ (Dengue) ေရာဂါကိုလည်ဵ ထညဴ်သွင်ဵစဉ်ဵစာဵရပါမည်။ 

- ေသွဵစစေ်ဆဵြြေင်ဵ (CP, RBS, U&E, Creatinine)၊ နှလုဳဵ အီဵစီဂျ ီ(ECG) ဆွဲြြေင်ဵ၊ ရင်ဘတ်ဓာတ်မှန် CXR (PA) 

ရိုက်ြြေင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်ပါ။ 

 

 ေရာဂါအဆငဴ်ြွဲြြာဵြြင်ဵ ။  

- ေရာဂါြပင်ဵထန်မှုကို ၁။ အေပျာစဴာဵ (Mild case)၊ ၂။ အလတ်စာဵ (Moderate case)၊ ၃။ အြပင်ဵစာဵ (Severe 

case) နှငဴ် ၄။ အလွန်ြပင်ဵထန် (Critical case) စသည်ြဖငဴ် အမျ ို ဵအစာဵြေွဲြြောဵပါ။  

- ရနိုင်ေသာ အေနအထာဵေပါ်မူတည်၍ လူနာမျာဵကို သီဵသန့်ြေန်ဵမျာဵထဲတွင ်ထာဵရမည်။ ဉပမာ- ပူဵတွဲေရာဂါ 

အြေဳမျာဵ (comorbidities) ရှိလျက် ေဝဒနာြပင်ဵထန်စွာ ြေဳစာဵေနရေသာလူနာမျာဵ (Severe cases) မျာဵကို 

ေအာက်စီဂျင် ရနိုင်ေသာ အြေန်ဵထဲတွင်ထာဵရန်။  

Mild Case (အေပျာဴစာဵ) 

- သာမန်ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵရှိေသာ်လည်ဵ၊ ဗိုင်ဵရပ်စပ်ိုဵေ ကာငဴ်ြဖစ်ေသာ အဆုတ်ေယာင် (pneumonia) 

ေရာဂါ၊ သို့မဟုတ် ေသွဵတွင်ဵေအာက်စီဂျင် ေလျာဴကျြြေင်ဵ (hypoxia) မျာဵ မရှိသညဴ် လူနာမျာဵ။ 

Moderate Case (အလတ်စာဵ၊ အသငဴ်အတငဴ်) 

- နမိုဵနီဵယာဵ (pneumonia) အဆုတ်ေယာင်လက္ခဏာမျာဵြဖစ်သညဴ် ဖျာဵြြေင်ဵ၊ ေြေျာင်ဵဆိုဵြြေင်ဵ၊ ေမာြြေင်ဵ၊ 

အသက်ရှုြမန်ြြေင်ဵ မျာဵရှိသညဴ်လူနာမျာဵ။ 

Severe Case (ြပင်ဵထန်) 

- နမိုဵနီဵယာဵအဆုတ်ေယာင်လက္ခဏာမျာဵ (ဖျာဵြြေင်ဵ၊ ေြေျာင်ဵဆိုဵြြေင်ဵ၊ ေမာြြေင်ဵ၊ အသက်ရှုြမန်ြြေင်ဵ) အြပင် 

ေအာက်ပါလက္ခဏာမျာဵထဲမှ တစ်ြေု ေတွ့ရှိရြြေင်ဵ။ ။ ၁-အသက်ရှူနှုန်ဵသည် တစ်မိနစတ်ွင် အကကိမ်ေရ (၃၀) 

နှငဴ်အထက် (Respiratory Rate >30/min) ြမန်ြြေင်ဵ၊ ၂-အသက်ရှူရ အလွန်အမင်ဵြေက်ြေြဲြေင်ဵ (severe 

respiratory distress)၊ သိုမ့ဟုတ ်၃-ေအာက်စဂီျင်မရှူလျင် ေသွဵတွင်ဵ ေအာက်စီဂျင်ပမာဏသည် (၉၃%) 

ေအာက်ရှိြြေင်ဵ (SpO2 <93% on room air)။ 
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Critical case (အလွန်ြပင်ဵထန်) 

1. Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS) (ရတု်တရက်ြပင်ဵထန်စွာြဖစ်ေသာ အဆုတ်ေရာဂါ) 

o အသက်ရှုရြေက်ြြေင်ဵ လက္ခဏာမျာဵ အသစေ်ပါ်လာြြေင်ဵ၊ သိုမ့ဟုတ် ပိုမို ြပင်ဵထန်လာြြေင်ဵ၊ 

o ရင်ဘတ်ဓာတ်မှန် (CXR) သို့မဟုတ ်ကွန်ြပူတာဓာတမ်ှန် (CT scan) အေြဖတွင် Bilateral opacities 

not fully explained by volume overload, lobar or lung collapse, or nodules မျာဵ 

ြဖစ်ေပါ်ြြေင်ဵ၊ 

o Origin of pulmonary infiltrates: နှလုဳဵညှစအ်ာဵေလျာဴြြေင်ဵ (cardiac failure) နှငဴ် အဆုတ်တွင်ဵ 

အရည်စြုြေင်ဵ (fluid overload) တို့ြေျည်ဵေ ကာငဴ် မဟုတ်ဘဲ Respiratory Failure ရြြေင်ဵ။ 

2. Sepsis (ေသွဵဆိပ်တက်ြြင်ဵ) 

o ေရာဂါပိုဵဝင်ြြေင်ဵကို လူနာ၏ြေန္ဓာကိုယ်မှ ဟန်ြေျက်မညီဘဲ လွဲမှာဵစာွ တုဳြ့ပန်ြြေင်ဵေ ကာငဴ် ကိုယ်တွင်ဵ 

အဂေါမျာဵ အလုပ်မလုပ်ေတာဴဘဲ ရုတ်တရက် အသက်အန္တရာယ်ရှေိသာ အေြြေအေန၊ 

o ြေန္ဓာကိုယ်တွင်ဵအဂေါမျာဵ အလုပ်မလုပ်ေတာဴသညဴ် လက္ခဏာမျာဵ - စိတ်သတိ အေြြေအေန ပုဳမှန် 

မရှိေတာြဴြေင်ဵ၊ အသက်ရှူြေက်ြေဲြြေင်ဵ သို့မဟုတ် အသက်ရှူြမန်ြြေင်ဵ၊ ေအာက်စဂီျငက်ျဆင်ဵြြေင်ဵ၊ 

ဆီဵနဲသွာဵြြေင်ဵ၊ နှလုဳဵြေုန်ြမန်ြြေင်ဵ၊ ေသွဵြေုန်နှုန်ဵေကာင်ဵစွာ စမ်ဵသပ်မရနိုငေ်တာြဴြေင်ဵ၊ ေသွဵေပါင်ြေျနိ် 

ကျဆင်ဵြြေင်ဵ၊ ေြြေ/လက်မျာဵေအဵစက်ြြေင်ဵ၊ အေရြပာဵ အစကေ်ြပာက်မျာဵေပါ်လာြြေင်ဵ (သို့မဟုတ်) 

ဓာတ်ြေွဲအတည်ြပု Coagulopathy, Thrombocytopenia, Acidosis, High lactate or 

Hyperbilirubinemia မျာဵြဖစလ်ာြြေင်ဵ၊ 

3. Septic Shock (ေသွဵဆိပ်တက် ေသွဵလန့်ြြင်ဵ) 

o အရည်ဓါတ်လုဳေလာက်စွာြဖညဴ်တင်ဵေပဵေနေသာ်လည်ဵ ဆက်တိုက် ေသွဵေပါင်ြေျနိ်ကျေနြြေင်ဵ 

o  MAP ≥65 mmHg နှငဴ် Serum lactate level >2 mmol/L ရှိေစရန်အတွက ်Vasopressors 

လိုအပ်ေနြြေင်ဵ၊ 

4. ေနာက်ဆက်တွဲ ေရာဂါမျာဵ 

o Acute pulmonary embolism (အဆုတ်အတွင်ဵ ေသွဵေ ကာတွင် ေသွဵြေဲပိတ်ြြေင်ဵ) 

o Acute coronary syndrome (နှလုဳဵေသွဵေ ကာပိတ်ြြေင်ဵ) 

o CVA and delirium (ဦဵေနှာက် ေသွဵေ ကာပိတ်ြြေင်ဵ/ေပါက်ြြေင်ဵနှငဴ် ကေယာက်ကယက်ြဖစ်ြြေင်ဵ) 

- အေပျာဴစာဵ နှငဴ် အသငဴ်အတငဴ်ေရာဂါလက္ခဏာ သာရှိေသာလူနာမျာဵကို ြပင်ပလူနာဌာန (သို့) အိမ်မှာေနရင်ဵ 

ကုသမှုြေဳယူနိုင်ပပီဵ၊ ြပင်ဵထန်နှငဴ် အလွန်ြပင်ဵထန်ေရာဂါလက္ခဏာရှိေသာ လူနာမျာဵသည် ေဆဵရဳုတက်ကုသမှု 

ြေဳယူရန် လိုအပ်ပပီဵ၊ အြေျ ို ့ဆိုလျှေင် အထူဵ ကပ်မတ်ကုသေဆာင်တငွ်ပင် ကုသမှု ြေဳယူရန်လိုနိုင်ပါသည်။ 
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- လူနာမျာဵအေနြဖငဴ် ဒစဂ်ျစ်တယ် ေသွဵေပါင်ြေျနိ်တိငု်ဵကိရိယာြဖငဴ် ေသွဵေပါင်ြေျနိ်တတ်ရန်၊ Infrared 

Thermometer ြဖငဴ် ကိုယ်အပူြေျနိ်တိငု်ဵတတ်ရန်၊ SpO2 စကက်ိရိယာ (Oximeter) ြဖငဴ် ေသွဵတွင်ဵ 

ေအာက်စီဂျင်နှငဴ် နှလုဳဵြေုန်နှုန်ဵ တိငု်ဵတတ်ရန် ထိုပစ္စည်ဵမျာဵနှငဴ် အကျွမ်ဵတဝင်ရှိဖို့ လိုပါသည်။ 

- အေပျာဴစာဵ နှငဴ် အသငဴ်တငဴ်ေရာဂါလက္ခဏာသာရှိေသာ လူနာမျာဵကို ေရာဂါ ပိုမိုြပင်ဵထန်လာမှု၏ 

လက္ခဏာမျာဵ၊ ေနာက်ဆက်တွဲေရာဂါ လက္ခဏာမျာဵနှငဴ် ပတ်သက်၍ ရှင်ဵြပထာဵရန်နှငဴ် ထိုလက္ခဏာမျာဵ 

ြေဳစာဵ ကကုဳေတွ့ရပါက သက်ဆိုင်ရာ ကျန်ဵမာေရဵဝန်ထမ်ဵအာဵ ြေျက်ြြေင်ဵသတင်ဵပို့ရန် သင် ကာဵထာဵေပဵ 

ရပါမည်။ အထူဵသြဖငဴ် အလွန်ေမာလာသညဴ်အြေါ နှငဴ် SpO2 <93 % ကျသွာဵသညဴ်အြေါ ပိုအေရဵကကီဵပါသည်။ 

အေပျာဴစာဵ (Mild) ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါအတွက် ကုသမှုမျာဵ 

 ဗိုင်ဵရပ်စေ်ရာဂါပိုဵ မကူဵစက်ေစရန်အတွက် လူနာမျာဵကို အိမ်တွငသ်ာ သီဵသန့်ြေွဲြြောဵ ေနြေိုင်ဵရမည်။ 

 ဖျာဵြြေင်ဵ၊ နာကျင်ကိုက်ြေဲြြေင်ဵမျာဵ အတွက် အဖျာဵကျေဆဵ (Paracetamol) ေပဵနိုင်သည်။ 

 သင်ဴတင်ဴမျှေတတဲဴ အာဟာရရှိေသာ အစာဵအေသာကမ်ျာဵကို စာဵေစရမည်။ 

 အြမန်ကုသမှုြေဳယူသငဴ်သညဴ် ေနာက်ဆက်တွဲေရာဂါမျာဵ၏ လက္ခဏာမျာဵကို ေဆွဵေနွဵရှင်ဵြပထာဵရမည်။ 

 ပဋိဇီဝ ပိုဵသတ်ေဆဵ (antibiotics) ြဖငဴ်ကုသရန်၊ ကကိုတင်ကာကွယ်ေသာက်သုဳဵ ရန် မလိုပါ။ 

အသငဴ်အတငဴ်၊ အလတ်စာဵ (Moderate) ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါအတွက် ကုသမှုမျာဵ 

 ဗိုင်ဵရပ်စေ်ရာဂါပိုဵ မကူဵစက်ေစရန်အတွက် လူနာမျာဵကို အိမ်တွငသ်ာ သီဵသန့်ြေွဲြြောဵ ေနြေိုင်ဵရမည်။ 

 ဘက်တီဵရီဵယာဵေရာဂါပိုဵ ဝင်ေနသည်ဟု သဳသယြဖစလ်ျှေင် ပဋိဇီဝေဆဵေပဵနိုင်သည်။ 

 ေရာဂါအေြြေအေန ပိုဆိုဵလာြြေင်ဵရှိ၊ မရှိ လူနာ၏ ေရာဂါလက္ခဏာမျာဵကို ေစာငဴ် ကညဴ်စစ်ေဆဵပါ။ 

 ေရာဂါအေြြေအေနပိုမိဆုိုဵရွာဵလာနိုင်ေြြေရှိေသာလူနာမျာဵတွင် အသငဴ်အတငဴ်သာ ြပင်ဵထန် ေသာလက္ခဏာ 

ြဖစ်ပါေသာ်လည်ဵ ေဆဵရုဳတင်ထာဵရန် လိုအပ်နိုငပ်ါသည်။ 

 အသငဴ်အတငဴ်သာ ြပင်ဵထန် ေသာအေြြေအေနြဖစ်ပါေသာ်လည်ဵ ရင်ဘတ်ဓာတ်မှန် (CXR) တွင် မှန်အမှုန်တိုက် 

ပုဳရပိ် သို့မဟုတ် အဆုပ်ေယာင်ြြေင်ဵပုဳရပိ် (Ground Glass Opacity/ Pneumonitis) မျာဵေတွ့ရပါက ပဋိဇီဝ 

ေဆဵ (Augmentin သိုမ့ဟုတ် Azithromycin) ကို ဓါတ်မတညဴ်ြြေင်ဵမျာဵ မရှိြေဲဴလျှေင် ေပဵနိုင်သည်။ 

ြပင်ဵထန်ေသာ (Severe) ကိုဗစ်-၁၉ ေရာဂါအတွက် ကုသမှုမျာဵ 

 (အြေန်ဵတွင်ဵေလကိုသာရှူလျက်) ေအာက်ဆီဂျင်မေပဵထာဵပါက SpO2 <93 % ြဖစေ်နလျင်၊ ြပင်ဵထန်ေသာ 

အေြြေအေန၊ သိုမ့ဟုတ် အလွန်ြပင်ဵထန်ေသာ အေြြေအေန ြဖစ်ေနလျင်၊ 

o ေအာက်ဆီဂျင်ကို တစမ်ိနစ်လျင် (၃) သို့မဟုတ် (၅) လီတာ (liter) မှသည် အမျာဵဆုဳဵ (၁၅) လီတာ 

အထိ ေပဵနိုင်သည်။ ေသွဵတွင်ဵ ေအာက်စဂီျင်ရာြေိုင်နှုန်ဵကို ကညဴ်ပပီဵ တုဳြ့ပန်မှုေပါ်မူတည်၍ 

အတိုဵအေလျာဴလုပ်ရမည်။ 
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o ဒက်ဆာမီသာဆုဳဵ (Dexamethasone) ၆ မီလီဂရမ် (6 mg) ေသာက်ေဆဵ သို့မဟုတ် ထိုဵေဆဵ ကို 

တစ်ေန့ တစက်ကိမ်နှုန်ဵြဖငဴ်၊ (၇) ရက် သိုမ့ဟုတ် (၁၀) ရက်အထိ ေပဵပါ။ 

o လူနာအေြြေအေန၊ ေဒသတွင်ဵပိုဵသတ်ေဆဵယဉ်ပါဵမှုအေြြေအေနမျာဵ၊ ေရာဂါကတုဳ့ြပန်ပုဳမျာဵကို 

အေြြေြေလဳျက ်ေရာဂါြပင်ဵထန်သညဴ်အေြြေအေနမျာဵတွင် ပဋိဇီဝ ပိုဵသတ်ေဆဵ (ထိုဵေဆဵ) ေပဵပါ။ 

o အထူဵ ကပ်မတက်ုသေဆာင် (ICU) ြပုစေုစာငဴ်ေရှာက်မှုမျာဵ မရနိုင်ပါက လူနာမျာဵကို (Monitor) 

ေစာငဴ ်ကညဴ်စက်တပဆ်င်ထာဵေပဵပပီဵ စစီီတီဗီ (CCTV) သိုမ့ဟုတ် အြြောဵေနရာမှတဆငဴ် 

မ ကာြေဏေစာငဴ် ကညဴ်စစ်ေဆဵပါ။ 

 နဂိေုရာဂါအြေဳမျာဵရှိသညဴ် လူနာမျာဵသည် ေရာဂါအေြြေအေနတည်ပငိမ်ေနပပီဵ ေသာက်လက်စေဆဵမျာဵ (ဥပမာ 

ACEI) ရှိလျှေင် ဆက်လက်ေသာက်နိုင်ပါသည်။ သို့ေသာ် အစကတည်ဵက ACEI မေသာက်ရေသဵသူမျာဵဆိုပါက 

ထိုေဆဵကို စတင ်မေပဵသငဴ်ပါ။ ကိုဗစ်-၁၉ လူနာမျာဵတွင် အသည်ဵ၏လုပ်ေဆာင်မှု မျာဵ ထိြေိုက်ပျက်ယွင်ဵ 

ေနနိုင်သည်ကို သတိြပုရမည် ြဖစ်ပပီဵ၊ အသည်ဵလုပေ်ဆာင်နိုင်ရည် စစ်ေဆဵြေျက် (Liver Function Test/ 

LFT) ေပါ်မူတည်၍ ေဆဵမျာဵ အတိုဵအေလျာဴ လုပေ်ပဵရပါမည်။ 

 ဆီဵြေျ ို ၊ ေသွဵြေျ ိုေရာဂါ (Diabetes mellitus) ရှိေသာ လူနာမျာဵသည် 

o ေရာဂါလက္ခဏာမြပသူ/ အေြြေအေနေကာင်ဵမွန်တည်ပငိမ်ေနေသာ လူနာမျာဵအာဵ SGLT2 Inhibitors 

ေဆဵ မှ လွဲ၍ ေသာက်လက်စေဆဵမျာဵအာဵ ဆက် ေသာက်ြေိုင်ဵပါ။ 

o ေရာဂါအေြြေအေန အနည်ဵငယ် ြပင်ဵထန်ေသာ်လည်ဵ ေရာဂါအေြြေအေနေကာင်ဵမနွ်တည်ပငိမ်ေသာ 

လူနာမျာဵကို SGLT2 Inhibitors နှငဴ် မက်ေဖာ်မင် (Metfomin) မှ လွဲ၍ ေသာက်လက်စေဆဵမျာဵအာဵ 

ဆက် ေသာက်ြေိုင်ဵပါ။ 

o ေရာဂါ အလွန်ြပင်ဵထန်ပါက အင်ဆူလင် (Insulin) ေပဵရမည်။ သီဵသန့်ြေွဲထာဵေသာလူနာြေန်ဵသို့ 

အကကိမ်ကကိမ်ဝင်ေရာက်နိုင်ေြြေနည်ဵေသာေ ကာငဴ် ေရာဂါအေြြေအေနတည်ပငိမ်ေနေသာလူနာကို 

Insulin ထိုဵရန်လိုအပ်လျှေင် Glargine/ Mixtard Insulin ေပဵလျှေင် ပိုေကာင်ဵပါသည်။ 

o ေရာဂါပိုဆိုဵလာပါက Basal Bolus Regime ေပဵသငဴ်ပါသည်။ သို့ေသာ် ေဆဵပညာရှင်/ဆရာဝန်က 

ကိုယ်ဴေဒသအေြြေအေနေပါ်မူတည်ပပီဵ ဆုဳဵြဖတ်သငဴ်ပါသည်။ 

အြြောဵကိုယ်တွင်ဵအဂေါမျာဵထိြေိုက်မှုပါဝင်ေနပပီဵ၊ အစာဵအေသာက်ေကာင်ဵေကာင်ဵ မစာဵနိုင်ပါက 

သို့မဟုတ ်အထူဵ ကပ်မတ်ကုသေဆာင်တွင် ေရာက်ရှိေနပါက (GKI) ဂလူဵကို့-ပိုတက်ဆီယမ်-

အင်ဆူလင် ေပဵနိုငပ်ါသည်။ 
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ဆက်လက်ပပီဵစစ်ေဆဵရမည်မျာဵ 

 (Vital Signs) မျာဵကို စစေ်ဆဵပါ။ (Glasgow Come Scale: GCS) သတိလစ်မှုဆန်ဵစစြ်ေျက်၊ ကိုယ်ြေန္ဓာ 

အပူြေျနိ်၊ ေသွဵေပါင်ြေျနိ်၊ နှလုဳဵြေုန်နှုန်ဵ၊ အသက်ရှူနှုန်ဵ၊ ေသွဵတွင်ဵ ေအာက်စီဂျင်၊ ဆီဵသွာဵသညဴ် 

ပမာဏမျာဵအာဵ တစ်ေန့ (၂) ကကိမ် စစ်ေဆဵသငဴ်ပါသည်။ ေရာဂါပိုဆိုဵသညဴ် လူနာမျာဵတွင် 

အကကိမ်အေရအတွက်မျာဵမျာဵ ပို၍ စစ်ေဆဵသငဴ်ပါသည်။ 

 ကနဦဵစစေ်ဆဵြေဲဴစဉ်က Lymphopenia ရှိသညဴ် လူနာမျာဵ၊ အသည်ဵလုပ်ငန်ဵစစ်ေဆဵြေျက် (LFT) ပုဳမှန် 

မဟုတ်ြေဲဴသညဴ် လူနာမျာဵ၊ ရင်ဘတ်ဓာတ်မှန် (CXR) ပုဳမှန်မဟုတြ်ေဲဴသညဴ် လူနာမျာဵတွင် (CP, LFT, Creatinine 

and CXR) မျာဵ ထပ်မဳ စစေ်ဆဵပါ။ ဓါတ်ြေွဲနှငဴ် ဓါတမ်ှန်စစေ်ဆဵြြေင်ဵမျာဵကို လူနာ၏ေရာဂါြပင်ဵထန်မှု၊ 

ေရာဂါလက္ခဏာ နှငဴ် ဓါတ်ြေွဲနှငဴ် ဓါတမ်ှန် စစ်ေဆဵရရိှနိုင်ေပါ်မူတည်၍ (၅) ရက်မှ (၇) ရက် ကာတိုင်ဵ 

ထပ်မဳစစ်ေဆဵသငဴ်ပါသည်။ 

 ေသွဵထဲမှ D-dimer ကိုစမ်ဵသပ်စစ်ေဆဵနိုင်လျှေင်စစ်ေဆဵပပီဵ အလွန်ြပင်ဵထန်စွာ ြေဳစာဵေနရေသာ 

လူနာမျာဵအာဵ Subcutaneous Enoxaparin (Low molecular weight heparin) ကို 

ထိုေဆဵမေပဵရမညဴ်အေြြေအေနမျာဵ မရှိြေဲဴလျှေင ်ထိုဵေပဵနိုင်သည်။ 

 ေရာဂါအေြြေအေနေပါ်မူတည်၍ အထူဵသြဖငဴ် ဒက်ဆာမီသာဆုဳဵ (Dexamethasone) ေဆဵ ေပဵထာဵလျှေင် 

ေန့စဉ၊် တစ်ရက်ြြောဵတစြ်ေါ၊ သို့မဟုတ် တစပ်ါတ် (၂) ြေါ ေသွဵတွင်ဵအြေျ ိုဓာတ ်(RBS) ေဖာက်စစ်ေဆဵပါ။ 

 နှလုဳဵေရာဂါအြေဳရှိသူမျာဵ၊ ရုတ်တရက် ရင်ဘတ်ေအာငဴ်လာသူမျာဵ၊ ရင်တုန်လာသူမျာဵ၊  ေမာလာသူမျာဵတွင ်

အီဵစီဂျ ီ(ECG) အထပ်ထပ် ဆွဲြြေင်ဵမျာဵ၊ သို့မဟုတ် ECG Monitor တပ်ထာဵြြေင်ဵမျာဵ ြပုလုပ်သငဴ်ပါသည်။ 

ထိုသူမျာဵတွင် နှလုဳဵေသွဵေ ကာပိတ်ေရာဂါမျာဵ (acute coronary syndrome) ၊ အဆုတ်ေသွဵေ ကာတွင် 

ေသွဵြေဲပိတ်ြြေင်ဵမျာဵ (pulmonary embolism)၊ နှလုဳဵကကက်သာဵေယာင်ြြေင်ဵမျာဵ (carditis) အြေျနိ်မေရွဵ 

ြဖစ်လာနိုင်ပါသည်။ 

 ေရာဂါကုသေနစဉ်အတငွ်ဵ အေြြေအေန အလွန်ဆိုဵရွာဵလာပါက၊ ြေန္ဓာကိုယ်တွင်ဵအဂေါမျာဵစွာ ထိြေိုက်ပျက်စီဵ 

လာပါက အသည်ဵေရာဂါအထူဵကု၊ ေကျာက်ကပေ်ရာဂါအထူဵက၊ု နှလုဳဵေရာဂါအထူဵကု ဆရာဝန်မျာဵ နှငဴ် 

ဗီဒီယို သို့မဟုတ်၊ ဖုဳဵ စသညဴ် နည်ဵမျာဵ (Video call သိုမ့ဟုတ် teleconferencing) ြဖငဴ် ဆက်သွယ်ထာဵပါ။ 
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ဦဵေြါင်ဵအေနအထာဵ 
ေအာက်စီဂျင ်မျက်နှာဖုဳဵ  O2 Mask မြဖုတ်ဘဲ တပ်လျက်ထာဵပါ။ 
ေအာက်စီဂျင ်ြေျက်ြေျင်ဵ ေလျှောဴပစ်၊ ရပပ်စ်ြြေင်ဵမျ ို ဵ မလုပ်ရပါ။ 
ေမှာကလ်ျက်အေနအထာဵေန၍ အသက်ရှူ ြြေင်ဵြဖငဴ ်
ေအာက်စီဂျင ်ပိုရပပီဵသက်သာလာရန် နာရီမျာဵစာွ လိုနိုင်ပါသည်။ 
လူနာ သက်ေတာငဴ်သက်သာ ြဖစ်သလိ ုေြေါင်ဵကိ ု
ဘယ်ဘကလ်ှညဴ် သို့မဟုတ ်ညာဘက်လညှဴ် ေန၍ရပါသည။် 

 

 

 

 

 

နိုဵေနစဉ် ေမှာက်လျက်ေနြြင်ဵနည်ဵ - Awake Proning Guide 

ရည်ရွယ်ြျက်မျာဵ 
နိုဵေနစဉ် ေမှာက်လျကေ်နေပဵြြေင်ဵြဖငဴ ်အထူဵ ကပ်မတ်ကုသဌာန (ICU) သို ့ေရာက်ရသည်ဴနှုန်ဵ ေလျာဴနည်ဵသွာဵပါမည်။ COVID-19 
ေရာဂါ ြဖစ်ေနေသာလူနာမျာဵအနက ်အသက်ရှူနိုင်ရန် ပိုက်ထညဴ်၍ (Intubation) အသက်ရှူ ကူရသူမျာဵတွင် ေသဆုဳဵမှုနှုန်ဵ  
ြမငဴမ်ာဵတတသ်ည်။ လနူာသည် နုိဵေနရမည် ြဖစ်ပပီဵ၊ ေမှာကေ်နရန်အတွက် လိုအပ်၊ ညွှန ်ကာဵသလို ြပုမူေဆာင်ရွကြ်ေျင်စိတ်ရိှေနရမည်။  

ကကာြျနိ ်
ေမှာကလ်ျက်အေနအထာဵကုိ တကကိမ်လျင် (၄) နာရ ီကာ ေနရမည်။  ကာဵတွင် (၁) နာရစီနီာဵပပီဵ စာဵေသာက်ြေျနိ၊် အိမ်သာသွာဵြေျနိန်ှငဴ် 

အေညာင်ဵေြပ သက်ေတာင်ဴ သက်သာေနြေျနိ ်အြဖစ် ထာဵေပဵရမည။် 

ေြေါင်ဵအုဳဵ

အ 

ရင်ဘတ် 
ေနရာ 

ဝမ်ဵဗိုကေ်နရာတွင ်
ေနရာလတွ်ထာဵပါ 

ဆီဵြေုဳေနရာ 

ညို့သကျည်ဵ ေနရာ 

လူနာအာဵ ေနရာြျထာဵပုဳ 
- ဦဵေြေါင်ဵေအာက်တွင် ေြေါင်ဵအုဳဵ (၁) လဳုဵ 
- ရင်ဘတ်ေအာက်တွင် ေြေါင်ဵအုဳဵ (၂) လဳုဵ 
- တငပ်ါဵဆုဳေအာက်တွင် ေြေါင်ဵအုဳဵ (၂) လဳုဵ 
- ဒူဵေြေါင်ဵေအာက်တွင် ေြေါင်ဵအုဳဵ (၁) လဳုဵ 

မှတ်ြေျက်။ ဝမ်ဵဗိကု်ေနရာကတွဲေလာင်ဵလွတ်ေနရမည်။  
ဖိမထာဵရပါ။  အထူဵသြဖငဴ် ဝ သညဴ် လူနာမျာဵတွင် 
ထိအုြေျက်သည် အေရဵကကီဵ သည်။ 

အပိ်ယာအေနအထာဵ 
ဦဵေြေါင်ဵကိ ု(၃၀) ဒီဂရ ီြမှငဴ်ထာဵပါ။ 


