ပြည်ထ

ောင်စုသမ္မတပမ္န်မ္ောနုင်ငထ
ံ တော်
ကျန််းမ္ောထ ်းဝန်ကက်းဌောန
ကုသထ ်းဦ်းစ်းဌောန

ပြန်လည်တု်းတက်ထကောင််းမ္ွန်လောထသော COVID-19 အဆုတ်ထ

ောင်လန
ူ ာမ္ျော်းအတွက် ထအောက်ဆဂျင်

၁။ အ ောက်ဆီဂျင်ကို လို ပ်သည်ထက် ပိုမိုရှူခြင််းသည် လူနာ တွက်
ရရအသော လူနာ၏ အသွ်းတွင််းအ ောက်ဆီဂျင်ပမောဏ(SpO2) ကို ၉၆ %

န််းည န် လမ္််းညွှန် (Version 1) (22-8-2021)

န္တရောယ်ခြစ်အစန္ိုင်ပါသည်။ အ ောက်ဆီဂျင်တိုင််းစက် (Pulse oximeter) ခြင် တိုင််းတော

ထက်

မမြဲ ထော်းရရန် တွက် မလို ပ်ပါ၊

၂။ အ ောက်ဆီဂျင်ကို တခြည််းခြည််း စ၍ အလ ောြျအသော လူနာ အနခြင် အ ောက်ဆဂ
ီ ျင် အပ်းစရောမလဘ
ို ြဲ မမဘောသော

သက်ရှူန္ိုင်ရန် အဆောင်ရွက်အပ်းရမည်

ခြစ်ပါသည်။ လူနာကို မငမ်အနအသော အန ထော်းခြင် အ ောက်ဆီဂျင်အပ်းန္ှုန်း် ကို စ၍ အလ ောကကည်ပါ။ အ ောက်ဆဂ
ီ ျင်အပ်းန္ှုန်း် ကို တစ်ကကမ်လ င် 1L/min စီ
အလ ောြျကကည်ပါ။ တစ်ြါ အလ ောမပီ်းတိုင်း် နာရီဝက်/ တစ်နာရီြန် ကကောတွင် အသွ်းတွင််းအ ောက်ဆီဂျင်ပမောဏကို ခပန်တင
ို ််းကကည်ပါ။ SpO2 ၉၂% န္င် ထက်ရလ င်
အ ောက်ဆီဂျင်အလ ောြျခြင််းကို

ဆက်လက်အဆောင်ရွက်န္ိုငပ
် ါသည်။

လူနာ အနခြင်

အ ောက်ဆီဂျင်ရှူစရောမလိုအတောသည် ထ

တစ်ရက်လ င်

1L/min

စီ

ခြည််းခြည််းြျင််း အလ ောြျကကည်ပါ။
၃။ လူနာသည် မငမ်လျက် အန ထော်းခြင် အ ောက်ဆီဂျင်မရှူဘြဲ န္စ်နာရီအကျော်ကကော အနန္ိုင်မပီ်း SpO2 သည်လည််း ၉၂%

ထက် ရရပါက တစ်ဆင်တက်၍

အခြလမ််း နည််းငယ်လမ််းသွော်းြျန် (ဥပမော- မ်သောသို သွော်းခြင််း၊ ြိုတင်မ ထင
ို ်ြိုသအရ
ို ွှေ့ခြင််း) တွင််း အ ောက်ဆီဂျင်ရှူအသော ပမောဏကို အလ ောြျကကည်ရန်ခြစ်ပါသည်။
ထိုသလှု
ို ပ်ရော်းအသော ြါ SpO2 သည် ၉၀% မ ၉၂%

တွင််းရမပီ်း ခပန်နာ်းအနအသော ြါ ၉၂%

ထက်ရလ င်

ဆိုပါ အ ောက်ဆီဂျင်အပ်းန္ှုန်း် အလ ောခြင််းကို

ဆက်လက်လိုပ်အဆောင်န္ိုငပ
် ါသည်။
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၄။ ထိုမတစ်ဆင် လှုပ်ရော်းမှူ ဆင်ကို ခြည််းခြည််းြျင််း ခမြှင်တင်သောွ ်းရန်ခြစ်ပါသည် (ဥပမော - အလကော်းတစ်ဆင်တက်ခြင််း၊ အပ ၁၀၀ ြန်
ကကည်ခြင််း)။ ထိုမတစ်ဆင် ပိုမိုခပင််းထန်အသော လှုပ်ရော်းမှုမျော်း (ဥပမော - အလကော်းန္စ်ဆင်ထက် ပိုတက်ခြင််း၊ အပ ၁၀၀
အ ောက်ဆီဂျင်မရှူဘြဲ ခပြုလိုပန္
် ိုင်မပီ်း လှုပ်ရော်းအနစဉ် SpO2 ၉၀% န္င် ထက်

မမြဲရပါက လူနာ၏

၅။ လူနာသည် အ ောက်ဆီဂျင်ရှူစရောမလဘ
ို ြဲ နာရီဝက်ြန် လမ််းအလ ောက်န္င
ို ်မပီ်း SpO2 ၉၀% န္င်

ကွော အဝ်းကို လမ််းအလ ောက်

ကွော အဝ်းထက်ပိုမပီ်း လမ််းအလ ောက်ခြင််း)တက
ို ို

အခြ အနမော တ်းို တက်အကောင််းမွနလ
် ောမပီ ခြစ်ပါသည်။
ထက်ရလောပါက ည ပ်ြျန်တွင် ရှူအသောအ ောက်ဆီဂျင်ပမောဏကို

စတင်အလ ောကကညန္
် ိုင်မည် ခြစ်ပါသည်။ ည ပ်ြျန်ရှူအသော အ ောက်ဆီဂျင် အလ ောြျကကည်ခြင််းသည် အနာက်ဆို်း ဆင်ခြစ်မပီ်း အန ြျန် SpO2 ၉၂% န္င် ထက်
မမြဲရမသော စတင်လပ
ို ်အဆောင်သငပ
် ါသည်။ လူနာ ပ်အပျော်အနြျန်တွင် SpO2 သည် ၉၀% န္င်

ထက် ရရမည်ခြစ်မပီ်း န္်းို လောြျန်တွင် SpO2 သည် ၉၂% န္င်

ထက်

ရရမည်ခြစ်ပါသည်။ သမ
ို သော အ ောက်ဆီဂျင်ရှူရအသော ပမောဏ အလ ောြျခြင််းကို ဆက်လက်လိုပ်အဆောင်ရပါမည်။
မ္ှတ်ချက်။

ဤလမ််းညွှန်သည် ခပည်သူူ့အဆ်းရိုမျော်း၌ လူနာ ော်း အ ောက်ဆီဂျင်ခြင် ကိုသရောတွင်

တွက် အယဘိုယျ အရ်းသော်းထော်းခြင််း ခြစ်ပါသည်။ မမလူနာ၏

န္တရောယ်ကင််းစွော အ ောက်ဆီဂျင်လို ပ်မှုအလ ောြျန္ိုင်အရ်း

အခြ အနအပေါ်မူတည်မပီ်း အ ောက်ဆီဂျင်လို ပ်မှုကို ထန််းညြှကိုသရန် ခြစ်ပါသည်။ လူနာ

တစ်ဦ်းန္င်တစ်ဦ်း အ ောက်ဆီဂျင်ကိုထို်း အလ ောြျမှုန္န
ှု ််း မတူညီကကပါ။ ရှူရအသော အ ောက်ဆီဂျင်ပမောဏကို အ ောင်ခမင်စွော အလ ောြျန္ိုငရ
် န် ရက်သတတပတ် တစ်ပတ်မ
န္စ်ပတ် ထ ကကောခမင်န္ိုငပ
် ါသည်။
Reference:

သက် (၇၅)န္စ်အကျော်သူမျော်း၊

ဆိုတ်အရောဂါ ြရသူမျော်းတွင် အ ောက်ဆီဂျင်ရှူရန် လို ပ်ြျန် ပို၍ ကကောခမင်န္ိုင်ပါသည်။

Stanford Medicine မ ထိုတ်အဝအသော Home-Oxygen Weaning Guideline for COVID-19 patients ကို မီခငမ််းဘောသောခပန်ဆိုထော်းသည် ရန်ကိုန်
အထွအထွအရောဂါကိုအဆ်းရိုသစ်ကကီ်း၏ လိုပ်ငန််းလမ််းညွှန်ကို မီခငမ််းပါသည်။
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