
シェアからの COVID-19 情報多言語 No.5（ミャンマー語）

※最後に日本語訳あり

COVID-19 နငှ ့်ဆ ိုင့်သည ့်သတင့််းအချက့်အလက့်မျ ်း  No.5 2020.05.21 

１．ကမ္  န ိုင့်ငမံျ ်းနငှ့် ဂျပန့်န ိုင့်င၏ံက ိုရ ိုန ဗ ိုင့််းရပ့်စ့်ပ ို်းအသစ့်က ်းစက့်ပပန့်  ပ  ်းမှုအခပခအခန 

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းကူ်းစကလ်ူနာသစ်အရရအတွက ် （WHO၏အစီရငခံ်စာအရ ） 

・ ရန ေ့စဉ်ကမ္ဘာရပေါ်တွငစ်စ်ရ ်းရတွွေ့ ရ  ရရသာအသစ်ကူ်းစက်ခလံူနာဦ်းရရမ္ ာရ ပာင််းလဲမ္ှုမ္ရ  ပဲရ စ်

ရသာင််းရက ာ်လျှက်ရ  ပပီ်းရလ ာေ့နည််းလာ ခင််းမ္ရ  ရသ်းရပ။

・ ဥရရာပန ိုငင်မံ္ ာ်းအနက်လွနခ်ဲေ့ရသာတလခန် ေ့ကကူ်းစက်မ္ှုနှုန််း မ္င်ေ့မ္ာ်းခဲေ့ရသာအတီလီ၊ ပငသ်စ်၊ဂ ာမ္ဏအီစ

ရ  ရသာန ိုငင်မံ္ ာ်းတွငအ်သစ်ကူ်းစက်ခလံူနာဦ်းရရမ္ ာရလ ာေ့ပ ်းလျှက်ရ  သည်။ယခိုရိုရ ာ်းန ိုငင်တံွငရ်န ေ့စဉ်

ကူ်းစက်ခရံသလူူနာအသစ်တရန ေ့လျှငတ်ရသာင််းရက ာ်ရ  ရနပပီ်းလ င ်မ္နက် ယ် ပန် ေ့စာွကူ်းစက်လျှက်

ရ  ရနသည်ဟိုယ ူရပ သည။်

က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းကူ်းစက် ခင််းခံရရသာလူနာသစ်အရရအတကွ်（တ ိုက  ျိုပမ္ ျို ွေ့၏အစီရငခ်စံာအရ）
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ကူ်းစက်သူဦ်းရရ ရသ ံို်းသူဦ်းရရ



・ တ ိုက  ျိုအပ အဝငတ်န ိုငင်လံံို်းအရနန င်ေ့သ သာထငရ် ာ်းစွာရန ေ့စဉ်အသစ်ကူ်းစက်ခရံရသာလူနာဦ်းရရမ္ ာနည််း 

ပ ်းလျှက်ရ  ပ သည်။အရရ်းရပေါ်အရ ခအရနထိုတ် ပနရ် က ငာပပီ်းရနာက်မ္လ ိုအပ်ပဲအ မ္အ် ပငသ် ို ေ့ထကွ်ခာွ 

သာွ်းလာ ခင််းမ္ ပျိုသည်ေ့အက  ျို်းရလဒဟ်ိုယ ူရသည်။သ ို ေ့ရသာလ်ည််းရံို ်းပ တ်ရက်ရ ည် ြစ်ရသာရ ကာင်ေ့ပ တ်

ရက်ရ ည်ပပီ်း ံို်းသည်ေ့ရနာက်န စပ် တ်တာကာလ၏ရဒတာ၊အရ ခအရနက ိုလည််းရစာင်ေ့ ကည်ေ့ရနအ်ရရ်းကကီ်း

သည်။ဂ ပနန် ိုငင်အံစ ို်းရအရနန ငေ့အ်ရရ်းရပေါ်အရ ခအရနထိုတ် ပန ်ခင််းက ိုရမ္လကိုနအ်ထ တ ို်း မ္င်ေ့သတမ်္ တ်ထာ်း

သည်။  

 

２．က ိုရ ိုန ဗ ိုင့််းရပ့်စ့်ပ ို်းအသစ့်က ်းစက့်ခံရသ နငှ့် န ်းကပ့်စ  ထ ခတ ွေ့သ အပြစ့်သတ့်မှတ့်ချက့်ဆ ိုင့်ရ ခပပ င့််းလမဲှု  

ဧပပီလ(၂၀)ရက်ရန ေ့ထိုတ် ပနခ် က်အရ「န်ီးကပ်စွာထ ရတွွေ့သ」ူ  ိုသညမ်္ ာ「လူနာ（အတည် ပျိုနမ္ူနာ） 」

မ္ ကူ်းစက်န ိုငသ်ည်ေ့ကာလ（က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းအသစ်ကူ်းစက်ခံရသညဟ်ိုထငရ်သည်ေ့ရရာဂ လကခဏာစတင ်ပသည်ေ့ 

ရန ေ့မ္တ ိုငမီ်္န စ်ရကမ်္ သ်ီး ခာ်းခဲွထာ်း ခင််းစတငသ်ည်ေ့ရန ေ့ရက်အထ ）တငွထ် ရတွွေ့သမူ္ ာ်းအနက်ရအာကပ် အခ က ်

အလက်မ္ ာ်းန င်ေ့က ိုကည်ီသမူ္ ာ်းက ို  ိုလ ိုသည်။ 

①  လူနာ（အတည် ပျိုနမ္ူနာ）န င်ေ့အတူရနထ ိုငသ်(ူသ ို ေ့)အခ  န ်ကာ မ္ငေ့စ်ွာထ ရတွွေ့ မ္ှုရ  သ（ူကာ်းထဲ၊ရလ 

ယာဉ်ထအဲတူစီ်းသမူ္ ာ်းအပ အဝင）် 

②  သင်ေ့ရလ ာ်သည်ေ့ကူ်းစကမ်္ှုမ္ ကာကွယ်သည်ေ့ပစစည််းက ိုအသံို်း ပျို ခင််းမ္ရ  ရသာလူနာ（အတည် ပျို 

နမ္ူနာ）အာ်းစစ်ရ ်း၊  ပျိုစို၊ ရစာင်ေ့ရရ ာက်မ္ သမူ္ ာ်း။ 

③  လူနာ（အတည် ပျိုလူနာ）၏လည်ရခ ာင််းအတွင််းရ  အရည(်သ ို ေ့)ခနဓာက ိုယ်မ္ ထွက်ရသာအရည်အစရ   

ရသာကူ်းစက်န ိုငရ်သာအရာမ္ ာ်းအာ်းက ိုငတ်ွယထ် ရတွွေ့ မ္ှုရာခ ိုငန်ှုန််းမ္ ာ်းသမူ္ ာ်း။  

④  အ ခာ်း - လက်လ မ္််းမ္ ီရသာအကွာအရဝ်း（သတ်မ္ တ်ခ ကအ်ာ်း ြင်ေ့(၁)မ္ီတာခန် ေ့）တွငလ်ံိုရလာက်ရသာ 

ကာကွယမ်္ှုမ္ရ  ပဲ（မ္ က်န ာြံို်းအစရ  သည်တ ို ေ့）「လူနာ（အတည် ပျိုနမ္ူနာ）」န င်ေ့(၁၅)မ္ နစ်ရက ာ် ကာထ ရတွွေ့ 

 ခင််း（ပတဝ်န််းက ငအ်ရနအထာ်းန င်ေ့ရတွွေ့ ံိုသည်ေ့အရ ခအရနအစရ  သညတ် ို ေ့အရပေါ်မ္ ာအရ ခခ၍ံ 

လူနာ၏ကူ်းစက်န ိုငစ်ွမ္််းရ  /မ္ရ  က ို ံို်း ြတ်မ္ည်။） 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html 

 

３．က ိုရ ိုန ဗ ိုင့််းရပ့်စ့်ပ ို်းအတ က့်က က ယ့်ခဆ်းနငှ့် ကိုသရန့်ခဆ်းဝ ်း 

・ က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းက ိုတ ိုက်ြ က်န ိုငရ်နအ်တကွ်ကာကယွ် ခင််းန င်ေ့ကိုသ ခင််းဟူရသာလမ်္်းန စ်သယွရ်  ပ  

သည်။ကာကယွ် ခင််းတွငအ်ရရ်းပ  ံို်းန င်ေ့အရရ်းကက်ီး ံို်းမ္ ာကာကယွ်ရ ်း ြစ်ပ သည်။ကာကယွ်ရ ်းအသံို်း ပျို

 ခင််းအာ်း ြင်ေ့ရရာဂ မ္ ြစ်ရစရနတ်ာ်း ်ီးန ိုငမ်္ည် ြစ်သည်။ကိုသရနရ် ်းဝ ်းက ိုရရာဂ လကခဏာရပေါ်ရပ က်ပပီ်း

ရနာကတ်ွငအ်သံို်း ပျို ခင််း ြင်ေ့ရရာဂ  ပင််းထန ်ခင််းမ္ှုက ိုကာကွယန် ိုငပ်ပီ်းက်ူးစက်ရရာဂ ရ ကာင်ေ့အရသအရပ ာက်

က ိုနည််းပ ်းရစမ္ည် ြစ်သည်။ 

・ ကာကွယ်ရ ်းက ိုတရာ်းဝငထ်ိုတလ်ိုပ်န ိုငရ်နအ်တွက်လက်ရတွွေ့စမ္််းသပ်ကိုသ ခင််းတွငအ် င်ေ့တစ(်phase 

1)မ္ အ င်ေ့သံို်း(phase3)အထ အ င်ေ့ခွထဲာ်းပ သည။်အ င်ေ့တစ်အရန ြင်ေ့က န််းမ္ာသနစ်ွမ္််းရသာလူအခ  ျို ွေ့

တွငစ်မ္််းသပ်သံို်းစွဲ၍ရ ်းကင််းစ တ်ခ ရမ္ှုက ိုစမ္််းသပ်ပပီ်း၊အ င်ေ့န စ်အရန ြင်ေ့လူနာအနည််းစိုတွငသ်ံို်းစွဲ၍

ရ ်း၏ထ ရရာက်မ္ှုန င်ေ့ရ ်းထွက ် ို်းက  ျို်းက ိုစမ္််းသပ်စစ်ရ ်းမ္ည် ြစ်သည်။အ င်ေ့သံို်းအရန ြင်ေ့လူနာအ

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html


မ္ ာ်းစိုအာ်းကိုသရာတွငအ်သံို်း ပျို၍ရ ်း၏ထ ရရာကမ်္ှုန င်ေ့ရ ်းထွက ် ို်းက  ျို်းန င်ေ့ပတ်သက်၍ရသခ ာရစရန်

စမ္််းသပ်စစ်ရ ်းမ္ည် ြစပ် သည်။ဤစမ္််းသပ်စစ်ရ ်းမ္ှုမ္ ာ်းက ိုလူ ေ့က င်ေ့ဝတန် င်ေ့အညီသမ္ာသမ္တ်က စာွ

ရ ာငရွ်က်ရနလ် ိုအပ်ပ သည်။ 

（ကာကယွ်ရ ်း） 

・ ဧပပီလ(၄)ရက်ရန ေ့ရက်စွဲန င်ေ့ကမ္ဘာေ့က န််းမ္ာရရ်းအြွဲွေ့အစည််း(ＷＨＯ) 

၏ထိုတ် ပနခ် က်အရကမ္ဘာေ့န ိုငင်မံ္ ာ်းတွငက် ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းအတွကထ်ိုတ်ရြာ ်ဲကာကယွ်ရ ်းအမ္  ျို်းအ

စာ်းရပ င််း(၇၀)ရက ာ်ရ  ရနပပီ်းထ ိုရ ်းမ္ ာ်းအထဲမ္ (၃)မ္  ျို်း ြင်ေ့လူနာမ္ ာ်းအာ်းစမ္််းသပ်ကိုသရနပပီ်းရအာင ်မ္ငြ်ွ

ယ်အလာ်းအလာ်းရ  သည်ဟိုရ မ္ ာလ်င်ေ့ရပ သည်။ 

・ ပထမ္ရ ်းတမ္  ျို်းမ္ ာတရိုတ်န ိုငင်ရံ  အ င်ေ့ မ္င်ေ့ဇီဝနည််းပညာကိုမ္ပဏ（ီCan Sin BIO）န င်ေ့တရိုတ် ပည်သူ ေ့ 

တပ်မ္ရတာ်၏ရ ်းဝ ်းန င်ေ့ဇီဝ ြစ်စဉ်သိုရတသနဌာနမ္ ပူ်းတွဲရြာ်စပ်ရသာကာကွယ်ရ ်း ြစ်ပပီ်းအ င်ေ့န စ်စ

မ္််းသပ်ကိုသမ္ှုက ို ပျိုလိုပ်ရနပပီ ြစ်သည်။ 

・ ဒိုတ ယရ မ္ာက်ရ ်းမ္ ာအရမ္ရ ကနအ်မ္  ျို်းသာ်းရ ်းသိုရတသနဌာန（NIH）မ္ ရြာ်စပ်ရသာ「mRNA-1273」

ဟူရသာကာကယွ်ရ ်း ြစ်ပပီ်းအ င်ေ့(၁)စမ္််းသပ်ကိုသမ္ှုက ို ပျိုလိုပ်ရနပပီ ြစ်သည။် 

・ တတ ယရ မ္ာက်ရ ်းဝ ်းအရန ြင်ေ့အရမ္ရ ကန ်ပည်ရတာငစ်ိုရ   Inovio Pharamaceuticals,Inc မ္ ရြာ်စပ် 

ရသာDNAဗီဇမ္ ထိုတ်ရြာ်ရသာကာကွယ်ရ ်း「INO-4800」

 ြစ်ပပီ်းအ င်ေ့တစ်စမ္််းသပ်စစ်ရ ်းကိုသမ္ှုက ို ပျိုလိုပ်ရနပပီ ြစ်သည်။ 

・ သာမ္နအ်ာ်း ြင်ေ့လူနာမ္ ာ်းစွာထမံ္ ရရ  ရသာရ ်း၏ထ ရရာကမ်္ှုန င်ေ့ရ ်းထွက်  ို်းက  ျို်း  ိုငရ်ာအခ က်အလ

ကမ်္ ာ်းက ိုအတည် ပျိုန ိုငရ်နအ် င်ေ့(၃)စမ္််းသပ်စစ်ရ ်းမ္ှု ပျိုလိုပ်ရနလ် ိုအပ်ရသာရ ကာင်ေ့လက်ရတွွေ့ကိုသရာ

တွငအ်သံို်း ပျိုန ိုငရ်နမ်္ ာအခ  နက်ာလတန စ်ရက ာ်လ ိုအပ်လ မ္်ေ့မ္ည်ဟိုမ္ န််း ရသည်။ 

（ရ ်းဝ ်း） 

・ က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းက ိုကိုသမ္ည်ေ့ရ ်းဝ ်းအရန ြင်ေ့ယခိုလကရ်  အခ  နအ်ထ သ ပပံပညာအရထ ရရာကမ်္ှုရ  သည ်

  ိုရသာအတည် ပျိုခ ကမ်္ရ  ရသ်းရပ။သ ို ေ့ရသာ်လည််းအ ခာ်းရသာရရာဂ က ိုကိုသသည်ေ့ရ ်းဝ ်းန င်ေ့ရြာ်ထိုတ် ဲ

ရ ်းဝ ်းမ္ ာ်းန င်ေ့ပတ်သက၍်ကမ္ဘာရပေါ်တွင(်၁၀၉)ခိုရသာစမ်္်းသပ်ကိုသမ္ှုက ို ပျိုလိုပ်ရနပပီ ြစ်သည်။ထ ိုအထမဲ္ အာ

န သငရ်  န ိုငြွ်ယရ်ာရ ်းဝ ်းအရနန င်ေ့ Remdesivir န င်ေ့ Favipiravir  ြစ်သည်ဟိုရ ပာ  ိုလျှက်ရ  သည်။ 

・ Remdesivir သည်အ ဲ ိုလာ(Ebola) ဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းက ိုကိုသရနရ်ြာ်ထိုတ်ထာ်းရသာရ ်းဝ ်း ြစ်ပပီ်း 

COVID-19 

က ိုကိုသရနအ်တကွ်အာ်းထာ်းရမ္ညဟ်ိုရမ္ျှာလ်င်ေ့ရသာရ ်းဝ ်းမ္ ာ်းအနကမ်္ တခို ြစ်သည်။တရိုတ်န ိုငင်တံွင ်

စမ္််းသပ်ကိုသခဲေ့ရ ကာင််းဧပပီလ(၂၉)ရက်ရန ေ့တွငထ်ိုတ် ပနရ်သာအငတ်ာနက်ရပေါ် ရ  ရ ်းပညာမ္ဂဂဇင််း 

(Lancet)  တွငပ်ထမ္ဦ်း ံို်းအစီရငခ်ရံြာ် ပခဲေ့ရသာ်လည််း Remdesivir 

ရ ကာင်ေ့လ င ်မ္နစွ်ာသက်သာရကာင််းမွ္နခဲ်ေ့သညဟ်ူရသာ အရ ြက ိုမ္ရရ  ခဲေ့ပ ။ 

・ အ ခာ်းတ က်တွငအ်လာ်းတူဧပပီလ(၂၉)ရက်ရန ေ့တွငအ်ရမ္ရ ကနအ်မ္  ျို်းသာ်းရ ်းသိုရတသနဌာန

（NIH）တွငအ်သစ်ရသာဗ ိုင််းရပ်စ်ရ ်း Remdesivir 

က ိုသံို်းစဲွကိုသ ခင််းရ ကာင်ေ့က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းရ ကာင်ေ့ ြစ်ရသာအ ိုတ်ရယာင ်ခင််းရ ကာင်ေ့ရ ်းရံိုတက်ရနရသာ

လူနာက ပနလ်ည်ရကာင််းမွ္နလ်ာပပီ်း Remdesivir 



က ိုသံို်းစဲွကိုသမ္ှုရ ကာင်ေ့ရသ ံို်းသည်ေ့ရာခ ိုငန် ှုန််းရလ ာေ့က လာသညဟ်ို  ိုသည်။ 

・ Favipiravir（Avigan）

သည်(၂၀၁၄)ခိုန စ်တွငဂ် ပနန် ိုငင်တံွငတ်ရာ်းဝငအ်သ အမ္ တ် ပျိုထာ်းရသာတိုတ်ရကွ်း

ဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းက ိုကိုသသည်ေ့ရ ်းဝ ်း ြစ်ပပီ်းတိုတ်ရကွ်းဗ ိုင််းရပ်စပ် ို်း၏ဗီဇပာွ်းအငဇ် ိုင််း ြစ်ရသာ RNA

Polimerase

က ိုအရန ာကအ်ယ က် ပျို ခင််းအာ်း ြင်ေ့ဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်း၏တ ို်းပာွ်းမ္ှုက ိုထ န််းခ ျိုပ်ရသာရ ်းဝ ်း ြစ်သည်။အ ဲ ိုလာ

ဗ ိုင််းရပ်စ်ကိုသရာတွငလ်ည််းထ ရရာကမ်္ှုရ  သည်ဟိုသ ရသည်။သ ို ေ့ရသာ်လည််း Remdesivir

ထက်ပမ္ာဏမ္ ာ်း ပာ်းစွာလူနာအာ်းရပ်းရနလ် ိုအပ်ရသာရ ကာင်ေ့ပံိုသဏ္ဍနမ်္မ္ နရ်သာကရလ်းမ္ ာ်းရမွ္်းြွာ်းန ိုငသ်ည်ေ့

အလာ်းအလာရ  ရသာရ ကာင်ေ့က ိုယဝ်နရ် ာငမ်္ ာ်းတွငအ်သံို်းမ္ ပျိုန ိုငရ်ပ။လကရ်  ဂ ပနန် ိုငင်တံွင််းစမ်္်းသပ်အသံို်း

ပျိုကိုသလျှက်ရ  သည်။

・ အ ခာ်းရသာရ ်းဝ ်းအမ္  ျို်းအစာ်းမ္ ာ်းက ိုလည််းစမ္််းသပ်ရြာထ်ိုတ်လျှကရ်  ရသာ်လည််းရသခ ာထ ရရာက်

ရသာရ ်းဝ ်းမ္ရ  ရသ်းသည်ေ့အရနအထာ်းတွငရ်  ရနပ ရသ်းသည်။လက်ရ  အရနအထာ်းတွငက်မ္ဘာေ့န ိုငင်(ံ၁၀၀)

ရက ာ်ကထ ရရာက်ရသခ ာမ္ည်ေ့ရ ်းဝ ်းက ိုရြာ်ထိုတ်န ိုငရ်နအ်တွက်စမ္််းသပ်ကိုသစစ်ရ ်းမ္ှု（ solidarity

clinical trial for COVID-19）မ္ ာ်းအာ်းပူ်းရပ င််းရ ာငရွ်က်လျှက်ရ  ပ သည်။

က ို်းကာ်း 

・ က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းကာကယွက်ိုသရ ်းဝ ်း(၃)မ္  ျို်းကစမ္််းသပ်ကိုသစစ်ရ ်းလျှက်ရ  ပပီ်းကမ္ဘာရပေါ်တွင်

ရ ်းအမ္  ျို်းအစာ်း(၇၀)ရြာ်စပ်လျှက်ရ  （WHO）

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-04-13/Q8PR5QT1UM1401

・ က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းအသစ်ကာကွယက်ိုသရ ်းဝ ်းရြာစ်ပ်စမ်္်းသပ်မ္ှုစိုစည််းခ က【်COVID-19】[ဧပပီလ（၂၄）

ရက် UPDATE]  AnswersNews - ရ ်းဝ ်းရလာကရ  သတင််းစံိုသ ရ  နာ်းလည်န ိုငရ်သာရနရာ

https://answers.ten-navi.com/pharmanews/17853/

・ A randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial.

https://marlin-prod.literatumonline.com/pb-assets/Lancet/pdfs/S0140673620310229.pdf

Wang et al., Remdesivir in adults with severe COVID-19: Lancet  ဧပပီလ(၂၉)ရက်ရန ေ့အငတ်ာ

နက်သတင််း

・ Mr Yamanaka Shinya၏ က ိုရ ိုနာဗ ိုင််းရပ်စ်ပ ို်းအသစ်  ိုငရ်ာထိုတ် ပနရ် ကညာခ က：်

https://www.covid19-yamanaka.com/cont4/23.html）

・ Favipiravir versus Arbidol for COVID-19: A Randomized Clinical Trial

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.17.20037432v2

Tamotsu Nakasa, MD ( SHARE ၏ပူ်းတွဲဥကက ဌ ) 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-04-13/Q8PR5QT1UM1401
https://answers.ten-navi.com/pharmanews/17853/
https://marlin-prod.literatumonline.com/pb-assets/Lancet/pdfs/S0140673620310229.pdf
https://www.covid19-yamanaka.com/cont4/23.html
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.17.20037432v2


  အခအ်းမ ခရ ဂ လကခဏ ပြစ့်လျှင့်လိုပ့်ခဆ င့်ရန့်

1) က ိုယအ်ပူခ  နက်37.5(စငတ်ဂီရ တ်)ထက်ရက ာလ်ွနပ် ကခ က်ခ င််းရ ်းရံို၊ရ ်းခန််းမ္ ာ်းသ ို ေ့သာွ်း ခင််းမ္ဟိုတ် မဲ္ မ္ ရနအ မ္တ်ငွအ်နာ်းယူ

ရန။်

2) အလိုပက် စစမ္ဟိုတရ်သာမ္လ ိုအပ် အဲ ပငထ်ကွ် ခင််းက ိုရရ ာငရ်န။်

3) ပငပ်န််းနမွ္််းနယ် ခင််း၊ အသက်ရ ှူ ကပ် ခင််း၊ ်ီးမ္သာွ်း ခင််းမ္ ာ်း ြစ်ပ က ပညပ်မ္  ပနလ်ညရ်ရာက်ရ  လာသ၊ူ

အန်ီးကပ်ထ ရတွွေ့ မ္ှုရ  သမူ္ ာ်းအ ကံရပ်းစငတ်ာန ငေ့ ်က်သယွရ် ်ွးရန်ွးပ ရန။်

▶https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html

<Information for multilingual support call> 

▶https://share.or.jp/english/news/covid-19_information_for_foreigners_b#multi

4) သက်ကကီ်းရွယအ် ိုမ္ ာ်း၊ ရရာဂ အခံရ  သမူ္ ာ်း၊က ိုယ်ဝနရ် ာငမ်္ ခငမ်္ ာ်းက၂ရကအ်တွင််းရရာဂ လကခဏာ

မ္သက်သာလာပ က ပညပ်မ္  ပနလ်ညရ်ရာက်ရ  လာသ၊ူအန်ီးကပ်ထ ရတွွေ့ မ္ှုရ  သမူ္ ာ်းအ ကံရပ်း စငတ်ာန ငေ့ ်က်သယွ်ရ ်ွးရန်ွးပ ရန။်

5) ရ ်းကိုသမ္ှုအရ ခအရနသည၄်ရကရ်က ာ် ကာလာပ က ပညပ်မ္  ပနလ်ညရ်ရာက်ရ  လာသ၊ူအန်ီးကပထ် ရတွွေ့ မ္ှုရ  သမူ္ ာ်းအ ကံရပ်းစင်

တာန ငေ့ ်က်သယွ်ရ ်ွးရန်ွးပ ရန။်

◆ က က ယ့်ခဆ င့်ရ က့်ပခင့််း

1) ရလဝငရ်လထကွမ်္ရကာင််းရသာရနရာ(ရလလံိုရသာရနရာ)မ္ ာ်းက ိုရရ ာငရ်န။်

2) လူစိုလရူဝ်းမ္ ာ်းရသာရနရာမ္ ာ်းက ိုရရ ာငရ်န။်

3) အန်ီးကပ်၍စကာ်းရ ပာ  ို ခင််းအာ်းရ ငရ်န်

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
https://share.or.jp/english/news/covid-19_information_for_foreigners_b#multi


Information of COVID-19 No.5  2020.5.21  

 

１．世界と日本の新型コロナウイルス感染症状況  

新型コロナウイルスウイルス感染症新規陽性者数 （WHO レポートより） 

 
 

・ 世界的な新規陽性者数は、毎日相変わらず、8 万人を超えており、減少はしていない。 

・ ヨーロッパでは、1 か月前は増加率が高かったイタリア、フランス、ドイツの増加率が減

少している。現在では、ロシアが毎日 1 万人以上の新規陽性者が出ており、感染爆発を

起こしていると考えられる。 

 

  新型コロナウイルス感染症新規陽性患者数（東京都のレポートより） 

 
・ 全国規模及び東京において、明らかに毎日の新規陽性者数は減少しつつある。緊急事態宣

言による外出自粛の成果は出ていると考えられる。ただし、連休中だったということもあ

り、連休明け、2 週間のデータの観察が重要である。日本政府は、緊急事態宣言を 5 月末
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まで延長した。 

・  

２．新型コロナウイルス感染症 濃厚接触者の定義の変遷  

4 月 20 日：「濃厚接触者」とは、「患者（確定例）」の感染可能期間（新型コロナウイルス感染

症を疑う症状を呈した 2 日前から隔離開始までの間）に接触した者のうち、次の範囲に該当

する者である。 

① 患者（確定例）と同居あるいは長時間の接触（車内、航空機内等を含む）があった者 

② 適切な感染防護無しに患者（確定例）を診察、看護若しくは介護していた者 

③ 患者（確定例）の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者  

④ その他： 手で触れることの出来る距離（目安として 1 メートル）で、必要な感染予防策

なし（マスク等）で、「患者（確定例）」と 15 分以上の接触があった者（周辺の環境や接

触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する）。 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html 

 

３．新型コロナウイルスのワクチンと治療薬 

・ 新型コロナウイルス感染症対策には、予防と治療がある。予防に一番効果があり重要なの

がワクチンであり、これを接種・投与することにより、発症を防ぐことができる。治療薬

は、症状が出た後に投与することにより、症状を軽減、重症化を防ぐことができ、感染症

による死亡を減少させることができる。 

・ ワクチンや治療薬を認可するための臨床試験には、第 1 相（フェーズ 1）から第 3 相（フ

ェーズ 3）までのステップがある。第 1 相は少人数の健康成人への投与による安全性の確

認、第 2 相は少人数の患者さんへの投与による有効性と副作用の確認、第 3 相は多数の患

者による有効性と副作用の確認である。これを倫理的に正しく実施されなければならない。 

（ワクチン） 

・ 4 月 13 日現在、世界保健機関（ＷＨＯ）によると、世界で開発中の新型コロナウイルスワ

クチンは 70 種類に上り、うち３つは既に臨床試験が行われており、有望とされている。 

・ 第１番目が中国の香港と北京の研究所が共同開発したワクチンで、第２相が実施されてい

る。 

・ 第 2 番目が米国立衛生研究所（NIH）が開発した mRNA ワクチン「mRNA-1273」であり、

第 1 相が実施されている。 

・ 第 3 番目が米イノビオ・ファーマシューティカルズ開発した DNA ワクチン「INO-4800」

で第 1 相が実施されている。 

・ 基本的には、多数の患者による有効性と副作用の確認のための第３相まで実施することが

必要であり、実際に使用できるまでには 1 年以上の期間が必要であると考えられる。 

（治療薬） 

・ 新型コロナウイルスの治療薬としては、現時点では効果が科学的に確認されたものはない。

しかし、他の病気の薬や、開発中の薬について、世界中で少なくとも 109 件の臨床試験が

進行している。その中で有望なのが、レムデシビルとファビラビルと言われている。 

https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html


・ レムデシビルはもともとエボラ出血熱の治療薬として開発されていた抗ウイルス薬であ

り、COVID-19 の治療薬として最も有望視されている薬剤の 1 つである。中国においての

臨床試験が実施されており、4 月 29 日のオンラインのランセットに第 1 報が報告された

が、レムデシビルによっても、回復が早くなるという結果は得られなかった。 

・ 一方、同じ 4 月 29 日に米国立衛生研究所（NIH）は、抗ウイルス薬・レムデシビルの投与

により、新型コロナウイルスによる肺炎で入院した患者の回復が改善、レムデシビルの投

与により、死亡率が低下する傾向も示されたとしている。 

・ ファビピラビル（アビガン）は 2014 年に日本で承認された抗インフルエンザウイルス薬

で、インフルエンザウイルスの遺伝子複製酵素である RNA ポリメラーゼを阻害すること

でウイルスの増殖を抑制する薬剤である。エボラ出血熱にも効果があると言われている。

しかしながらレムデシビルより多くの量が必要となり、子どもに奇形を起こす可能性があ

るため妊婦には使えない。現在、日本において臨床試験が実施されている。 

・ 他にも多くの薬剤が研究開発されているが、まだ、決定的なものは出ていない状態である。

現在、100 以上の国が、効果的な治療薬を探すための臨床試験（solidarity clinical trial for 

COVID-19）を共同で行っている。 

参照： 

・ 新型コロナワクチン、３種が臨床試験段階－世界で 70 種開発中（WHO） 

https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2020-04-13/Q8PR5QT1UM1401 

・ 新型コロナウイルス 治療薬・ワクチンの開発動向まとめ【COVID-19】（4 月 24 日 UPDATE）

AnswersNews - 製薬業界で話題のニュースがよくわかる 

https://answers.ten-navi.com/pharmanews/17853/ 

・ A randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial.  

https://marlin-prod.literatumonline.com/pb-assets/Lancet/pdfs/S0140673620310229.pdf 

Wang et al., Remdesivir in adults with severe COVID-19: Lancet 4 月 29 日オンライン公開 

・ 山中伸弥による新型コロナ情報発信：https://www.covid19-yamanaka.com/cont4/23.html 

・ Favipiravir versus Arbidol for COVID-19: A Randomized Clinical Trial 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.17.20037432v2 

 

                                    Tamotsu Nakasa シェア共同代表 MD 
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 感冒用症状があった場合の対応 

1) 37.5度以上の熱がある場合には、早期の受診を控え⾃宅療養する。 

2) 不⽤意な出勤等の外出を避ける。 

3) 倦怠感が強く、呼吸が苦しい、尿が出ない場合には、すぐに帰国者・接触者相談センターに相談する 

▶https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html 

<多言語での相談窓口情報> 

▶https://share.or.jp/english/news/covid-19_information_for_foreigners_b#multi 

4) 高齢者、基礎疾患がある人、妊産婦は、2日間症状が続いたら、帰国者・接触者相談センターに相談する 

5) 症状が 4日以上続いたら、帰国者・接触者相談センターに相談する 

 対策 

1) 密閉された換気の悪い場所（密閉空間）を避ける。 

2) 多数が集まる密集場所を避ける。 

3) 間近で会話や発生をする密接場面をさける。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19-kikokusyasessyokusya.html
https://share.or.jp/english/news/covid-19_information_for_foreigners_b#multi

