
ကာကယွဆ် ေးမ ာေးသည ်အာနိသင ်ရ ိပါသည်
တစခ်   ျို့သ ော ကောကယွသ် ေးမ ောေး ည် အခခောေးကောကယွသ် ေးမ ောေးထက် ပ ိုအောန  ငရ်   ည ် ိုသ ော အခ ကအ်လကမ် ောေးက ို  ငသ်တွျို့ ခ ဲ့ပပ ေး

ခြစပ်ါ ည။် လတူငွစ်မေ်း ပ်မှုမ ောေးအရ ထ ိုေးလ ို ဲ့ရသ ော ကောကယွသ် ေးအောေးလ ိုေး ည် က ိုဗစ-်19 က ို ထ သရောကစ်ေွာ ကောကယွသ်ပေးန ိုငပ်ါ ည။်

ကောကယွသ် ေးမ ောေးက ို မတညူ သ ော အခ  န် န င်ဲ့ မတညူ သ ော သနရောတငွ် စမေ်း ပ်ခ ဲ့ခခငေ်းသ ကောင်ဲ့ ကောကယွသ် ေးမ ောေးက ို နှု ငေ်းယ ဥ်သခပောရန်

ခကခ် ပါ ည။် အခ   ျို့သ ော ကောကယွသ် ေးမ ောေးက ို က ိုဗစ-်19 ၏ မတညူ သ ော မ   ေးကွ မ ောေးအတကွလ်ညေ်း စမေ်း ပ်ခ ဲ့ပပ ေး ခြစပ်ါ ည။်

 ငက်ောကယွသ် ေးအခပည်ဲ့အစ ိုထ ိုေးပပ ေးပါက က ိုဗစ-်19 ကူေးစကခ် ရန ိုငသ် ေးသ ော်လညေ်း အ ည်ေးအ န် သနထ ိုငမ်သကောငေ်းခခငေ်း   ို ဲ့မဟိုတ်

သ ေးရ ိုတကရ်ခခငေ်းမ ောေး ခြစန် ိုငသ်ခခနညေ်းပါ ည။် သလဲ့လောမှုမ ောေးအရ ကောကယွသ် ေးတ ိုငေ်း ည် ပပငေ်းထန်ဆသာ က ိုဗစ-်19 သရောဂါ က ို

ကောကယွရ်ောတငွ် အနညေ်း  ိုေး 85 ရောခ ိုငန် ှုနေ်း ထ သရောက ်ညဟ်ို သတွျို့ရပါ ည။် ကောကယွသ် ေးမ ောေးက လအူမ ောေးအခပောေးက ို က ိုဗစ-်19

လကခဏောတစခ်မုျှ မခ စောေးသစရသအောငလ်ညေ်း ကောကယွသ်ပေးန ိုငပ်ါ ည။်

• Johnson & Johnson (Janssen), 74 ရောခ ိုငန် ှုနေ်း

• Pfizer-BioNTech, 95 ရောခ ိုငန် ှုနေ်း

• Moderna, 94 ရောခ ိုငန် ှုနေ်း

ကာကယွဆ် ေးမ ာေးသည ်ဆ ေးကငေ်းလ ပုခ ြုံပါသည်

အသမရ ကခပညသ်ထောငစ်ိုတငွ ်ရ  သနသ ော က ိုဗစ-်19 ကောကယွသ် ေးမ ောေး ည ်ယ.ူအကစ်.် မ ိုငေ်း1 ကောကယွသ် ေးအောေးလ ိုေးက ို U.S. Food and 
Drug Administration (FDA, အသမရ ကန ်အစောေးအသ ောက ်န ငဲ့ ်သ ေးဝါေး စ မ ခန ဲ့ခ်ွ သရ) က အခပညဲ့အ်ဝခငွဲ့ခ်ပ ပပ ေး   ို ဲ့မဟိုတ ်
အသရေးသပေါ်အ  ိုေးခပ ရန ်ခငွဲ့ခ်ပ ထောေးပပ ေး ခြစပ်ါ ည ်-   ိုလ ို ညမ် ော FDA က ခပငေ်းထနေ်းသ ော သ ေးအနတရောယမ် ောေး မသတွျို့ ရ  ရဟို၍ ခြစပ်ါ ည။်

အမ ောေးခပည ်ကူ ို ထ ိုေးသပေးသနခ  နတ်ငွလ်ညေ်း သ ေးကငေ်းလ ိုခခ  မှု န င်ဲ့ အောန  ငထ် သရောကမ်ှုတ ို ဲ့က ို  ကလ်ကသ်စောင်ဲ့ ကည်ဲ့သန  ခြစပ်ါ ည။် 

အသမရ ကခပညသ်ထောငစ်ိုတငွ ်သ ေးကငေ်းလ ိုခခ  မှုက ို သစောင်ဲ့ ကည်ဲ့ရနအ်တကွ ်စနစမ် ောေးစေွာရ   ခြင်ဲ့ တစခ်ိုခိုခြစခ် ဲ့ပါက အခမန ် ိုေး   န ိုငမ်ည ်

ခြစပ်ါ ည။် 

ကိဗုစ-်19 ကာကယွဆ် ေး 
ဆ ေးကငေ်းလ ပုခ ြုံမှု 
သထိာေးသင့််သညမ် ာေး

ဆ ေးထကွအ်က ိြုံေးမ ာေးသည ်ပ ုမ န်ပြစပ်ါသည်
ကောကယွသ် ေးသ ကောင်ဲ့ က ိုဗစ-်19 သရောဂါမခြစသ်စန ိုငပ်ါ။   ို ဲ့ရောတငွ် အခခောေးသ ော ကောကယွသ် ေးမ ောေးက ဲ့  ို ဲ့ပင် သ ေးထကွအ်က   ေးအခ   ျို့က ို ခ စောေးရန ိုငပ်ါ ည။်

၄ငေ်းတ ို ဲ့မ ော ကောကယွသ် ေးတငွ် အောန  ငရ်  သ ကောငေ်း ခပ  ည်ဲ့ လကခဏောမ ောေး ခြစပ်ါ ည။် န စက်က မထ် ိုေးရ ည်ဲ့ ကောကယွသ် ေးအတကွ်

ဒိုတ ယအကက မထ် ိုေးပပ ေးသနောကခ် စောေးရ ည်ဲ့ သ ေးထကွအ်က   ေးမ ောေး ည် ပ ို  ိုေးန ိုငပ်ါ ည။် ခြစန် ိုငပ်ါက သ ေးထ ိုေး ည်ဲ့ သန ဲ့   ို ဲ့မဟိုတ် သနောကတ်စရ်ကတ်ငွ်

အနောေးသကောငေ်းသကောငေ်းယပူါ။ န စက်က မထ် ိုေးရ ည်ဲ့ က ိုဗစ-်19 ကောကယွသ် ေးမ ောေးအတကွ် ဒိုတ ယအကက မက် ို ထ ိုေးခြစသ်အောငထ် ိုေးပါ။ ဒိုတ ယအကက မထ် ိုေးပပ ေးသနောက်

န စပ်တမ်တ ိုငမ်  င်ဲ့က ို အခပည်ဲ့အ၀ကောကယွမ်သပေးန ိုငသ် ေးပါ။

1 Centers for Disease Control and Prevention,“ Safety of COVID-19 Vaccines (က ိုဗစ်-19 ကောကယွသ် ေးမ ောေး၏ သ ေးကငေ်းလ ိုခခ  မှု)”. မတလ် 25၊ 2021၊ အွနလ် ိုငေ်းသပေါ်တငွ ်ရန ိုငပ်ါ ည။် 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html


Moderna ကာကယွဆ် ေး 
စမ်ေးသပ်မှုမ ာေး4 တငွ ်ပါ၀ငသ်မူ ာေးမ ာ။

။

ဓာတမ်တည့််ပခငေ်း လကခဏာမ ာေး

ကောကွယ်သ ေးန င်ဲ့ ဓောတ်မတည်ဲ့ခခငေ်း အငမ်တနရ် ောေးပါ ည ်  ို ဲ့သ ေ်ာ ခြစ်န ိုငပ်ါ ည။်  င်ဲ့တွင ်ဓောတ်မတည်ဲ့ခခငေ်း 

ရ  သနမညစ် ိုေး ခြင်ဲ့ ကောကွယ်သ ေးထ ိုေးပပ ေးသနောက် သ ေးခနေ်းတွင ်အနညေ်း  ိုေး 15 မ နစ် သစောင်ဲ့ ကည်ဲ့ခ ရပါမည။်  ူတ ို ဲ့က ို 

သခြရ ငေ်းတတ်ရန ်န င်ဲ့  င်ဲ့အောေး ယ်လ ိုကူည ရမလ  က ို  ငတ်နေ်းသပေးထောေးပပ ေး ခြစ်ပါ ည။်

သ ေးခနေ်းမ ထကွ်ခွောလောပပ ေးသနောက် ဓောတ်မတည်ဲ့ခခငေ်း ရ  လောပါက 911 က ို ြိုနေ်း က်ပါ။ ဓောတ်မတည်ဲ့ခခငေ်း၏

လကခဏောမ ောေးမ ော။ ။ အ က်ရ ှူ ကပ်ခခငေ်း၊  င်ဲ့မ က်န ောန င်ဲ့လညပ်ငေ်းမ ောေး သြောသယောငလ်ောခခငေ်း၊ န လ ိုေးခိုနခ်မနလ်ောခခငေ်း၊

 င်ဲ့တစ်က ိုယ်လ ိုေး အငခ်ပငထ်ခခငေ်း၊ မေူးခခငေ်း န င်ဲ့ အောေးနညေ်းခခငေ်း

ဆ ေးကငေ်းလ ပုခ ြုံမှု န င့််ပကသ်ကပ်ပ ေး ကျွန်ပ်ုတို ့်ကိ ုကညူ ဆစာင့််ြကည့််ဆပေးပါ
သ ေးထကွ်အက   ေးမ ောေးက ို အစ ရငခ် ရနအ်တွက် V-safe တွင ်လက်မ တ်ထ ိုေး၀ငပ်ါ။ vsafe.cdc.gov  င်ဲ့ပါ၀ငမ်ှုက အောေးလ ိုေးအတွက် 

ကောကွယ်သ ေး  ည ်လ ိုခခ  သစရနအ်တွက် ကူည သပေးန ိုငပ်ါ ည။်

 င ်  ို ဲ့မဟိုတ်  င်ဲ့အောေး ကောကွယ်သ ေးထ ိုေးသပေး ူ ည ်ခပငေ်းထန ်ည်ဲ့ သ ေးထကွ်အက  ိ ိ ေးမ ောေးက ို the Vaccine Adverse Event 

Reporting System (VAERS)ကောကွယ်သ ေး သ ေးထကွ်  ိုေးက   ေးအစ ရငခ် စနစ် (ဗ သအအ ေးအောအက်စ်))   ို ဲ့ အစ ရငခ် န ိုငပ်ါ ည။် FDA, 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) သရောဂါထ နေ်းခ  ပ်သရေး န င်ဲ့ ကောကွယ်သရေး (စ ဒ စ )) န င်ဲ့ Washington State 

Department of Health (DOH) ၀ါရ ငတ်နခ်ပညန်ယ်က နေ်းမောသရေးဌောန (ဒ အ ိုအ တ်ခ ်)) တ ို ဲ့ ည ်က ို VAERS   ိုေးပပ ေး ခပ နော လောေးရော န င်ဲ့ 

ခြစ်န ိုငသ်ခခမ ောေးက ို သစောင်ဲ့ ကည်ဲ့သနပါ ည။် 

အစ ရငခ် စောက ို vaers.hhs.gov တွင ်တငခ်ပန ိုငပ်ါ ည။် 

စမ်ေးသပ်မှုမ ာေးတငွ ်လမူ ိြုံေး

ဆပါငေ်းစ ုမ  လမူ ာေး 

ပါ၀ငခ် ့်ြကပါသည။်

  ပပ ပညောရ ငမ် ောေးက  သ ောငေ်းန င်ဲ့ခ  သ ော 

လူမ ောေးသပေါ်တွင ်ကောကွယ်သ ေးတ ိုငေ်းက ို 

စမ်ေး ပ်ခ ဲ့ ကပပ ေး ခြစ်ပါ ည။်

Pfizer-BioNTech ကာကယွဆ် ေး
စမ်ေးသပ်မှုမ ာေး2 တငွ ်ပါ၀ငသ်မူ ာေးမ ာ။

။

Johnson & Johnson ကာကယွဆ် ေး
စမ်ေးသပ်မှုမ ာေး3 တငွ ်ပါ၀ငသ်မူ ာေးမ ာ။ ။

2Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee(ကောကွယ်သ ေး န င်ဲ့ 
 က်စပ်ဇ ၀ထိုတ်ကိုန ်အ က သပေး သကော်မတ  အစည်ေးအ သိ၀ေး ဒ ဇင ်ောလ 10၊ 2020၊ အွနလ် ိုငေ်းသပေါ်တွင ်ရန ိုငပ်ါ ည်။ https://www.fda.gov/media/144245/download
3Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Janssen Ad26.COV2.S Vaccine for the Prevention of COVID-19”, Vaccines and Related Biological Products Advisory 
Committee အစည်ေးအ သိ၀ေး သြသြော်၀ါရ လ 26၊ 2021၊ အွနလ် ိုငေ်းသပေါ်တွင ်ရန ိုငပ်ါ ည်။ https://www.fda.gov/media/146217/download
4Food and Drug Administration. “FDA Briefing Document: Moderna COVID-19 Vaccine”, Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee အစည်ေးအ သိ၀ေး 
ဒ ဇင ်ောလ 17၊ 2020၊ အွနလ် ိုငေ်းသပေါ်တွင ်ရန ိုငပ်ါ ည်။ https://www.fda.gov/media/144434/download

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
https://www.fda.gov/media/144245/download
https://www.fda.gov/media/146217/download
https://www.fda.gov/media/144434/download


ကောကယွသ် ေး ည် ကသလေးမ ောေး၊ က ိုယဝ်နသ် ောငသ်န မူ ောေး န ငဲ့် သရောဂါအခ ရ   မူ ောေးအတကွလ်ညေ်း
သ ေးကငေ်းပပ ေး ထ သရောကမ်ှုရ  ပါ ည။် လအူမ ောေး ကောကယွသ် ေးထ ိုေးပပ ေး ညန် ငဲ့အ်မျှ ကျွန်ိုပ်တ ို ဲ့ ည်
သ ေးကငေ်းသရေးန ငဲ့် သ ေးထကွ ် ိုေးက   ေး  ိုငရ်ော အခ ကအ်လကမ် ောေးက ို
 ကလ်ကရ်ယ ူေွာေးန ိုငမ်ညခ်ြစ ်ည။် သဒတောမ ောေးက က ိုဗစ်-19 ကောကယွသ် ေးမ ောေး ည်
သ ေးကငေ်းပပ ေး ခပငေ်းထနသ် ော သ ေးထကွအ်က   ေးမ ောေးမ ော အလနွရ် ောေး ညဟ်ို ခပ ပါ ည။်

ကာကယွဆ် ေးထိေုးခ ပခငေ်း န င့််ပကသ်ကပ်ပ ေး စိုေးရိမ်သညမ် ာေး ရ ိပါက 
က န်ေးမာဆရေးဆစာင့််ဆရ ာင့််သ ူသို ့်မဟတု ်ဆ ေးခန်ေး၀န်ထမ်ေးန င့်် 
ဆ ေွးဆနေွးပါ။

ဓာတမ်တည့််မှုမ ာေး

• Centers for Disease Control and Prevention(CDC, သရောဂါ

ထ နေ်းခ  ပ်သရေးန ငဲ့က်ောကယွသ်ရေးစငတ်ောမ ောေး) မ ကောကယွသ် ေးတငွ်

ပါဝငပ်စစညေ်းန ငဲ့် တညဲ့ ်တူ ိုငေ်းအတကွ ်ော ကောကယွသ် ေးက ို

အ က ခပ ထောေး ည။်

• က ိုဗစ-်19 ကောကယွသ် ေး န င်ဲ့ ဓောတမ်တည်ဲ့ခခငေ်းမ ောေး ည ်

အမ ောေးအောေးခြင်ဲ့ ကောကယွသ် ေးတငွပ်ါ ည်ဲ့ ပ ိုလ အ   ိုငလ်ငေ်း 

ဂလ ိုငသ်ကော (ပ အ ေးဂ  ) န င်ဲ့ ပ ိုလ သ ော  တ ်

အ  သ ကောင်ဲ့ခြစ ်ညဟ်ို ထငတ်တ ်ကပါ ည။် 

• ကောကယွသ် ေးမ ောေးတငွ ်အစောေးအစောတငွသ်တွျို့ရ ည်ဲ့ 

အခြစမ် ောေး ည်ဲ့ ဓောတမ်တည်ဲ့သစတတ ်ည်ဲ့အရောမ ောေး မပါ ခြင်ဲ့ 

က ိုဗစ-်19 ကောကယွသ် ေးထ ိုေးခ ခ  နတ်ငွ ်ဓောတမ်တည်ဲ့မှုအမ ောေးစိုမ ော 

စ ိုေးရ မစ်ရောမဟိုတပ်ါ။ ဥပမောအောေးခြင်ဲ့၊ ကောကယွသ် ေးမ ောေး ည ်ဥ-

မပါသ ော၊ ရော ော-မပါသ ော၊  ကောရ ညခ် သ ေးမပါသ ော

သ ေးခြစပ်ါ ည။် 

က င့််၀တမ် ာေး

က ိုဗစ-်19 ကောကယွသ် ေးတငွ ်ပါ ည်ဲ့ပစစညေ်းမ ောေး ည ်

သ ေးကငေ်းလ ိုခခ  ပပ ေး ကောကယွသ်ပေး ည်ဲ့ အလိုပ်က ို လိုပ်န ိုငရ်န ်

လ ိုအပ် ညမ် ောေး ောခြစပ်ါ ည။် Johnson & Johnson 

ကောကယွသ် ေး၏ တစပ် ိုငေ်းမ ော လနွခ် ဲ့သ ော 35 န စက် 

မ မ  နဒအသလ ောက ်ြ ကခ် ခ ဲ့သ ော က ိုယ၀်နထ် မ  မရူငေ်းခြစ ်ည်ဲ့ 

  လအ်ောေး ဓောတခ်ွ ခနေ်းတငွ ်ပေွာေးထောေး ည်ဲ့ မ တတ ှူ  လမ် ောေးအတငွေ်း 

ခပ လိုပ်ခ ဲ့ခခငေ်း ခြစပ်ါ ည။် သရသခခောက၊် ဂ   က ် ိုေး န င်ဲ့ 

အ ညေ်းသရောငအ် ောေး၀ါ သအ အပါအ၀င ်အခခောေး 

ကောကယွသ် ေးမ ောေးစေွာက ိုလညေ်း ဤနညေ်းအတ ိုငေ်း ခပ လိုပ်ထောေးပါ ည။် 

မည ်ည်ဲ့ကောကယွသ် ေးတငွမ်ျှ လ ူောေး  လ ်( သနေ ောေး  လ ်

အပါအ၀င)်၊ က ိုဗစ-်19 ဗ ိုငေ်းရပ်စ၊် ရော ော၊  ကောရ ညခ် သိ ေး 

  ို ဲ့မဟိုတ ်၀က ်  ို ဲ့မဟိုတ ်ဂ ယလ်ကတ်င ်အပါအ၀င်

တ ရ စဆောနထ်ကွပ်စစညေ်းမ ောေး မပါ၀ငပ်ါ။ ကောကယွ်သ ေးမ ောေးက ို ဥထ တငွ ်

သမေွးခမှူခခငေ်းမဟိုတ ်  ဥထကွပ်စစညေ်းမ ောေး မပါ၀ငပ်ါ။ 

ဆရာဂါအခ မ ာေး

• က ိုဗစ-်19 ကောကယွသ် ေးမ ောေး ည ်သရောဂါအခ ရ   ည်ဲ့ 

လမူ ောေးတငွလ်ညေ်း တနေ်းတ ူသ ေးကငေ်းလ ိုခခ  မှု န င်ဲ့ အောန  င ်

ရ  သ ကောငေ်း သလဲ့လောမှုမ ောေးက ခပ ထောေးခ ဲ့ပပ ေး ခြစပ်ါ ည။် 

ကောကယွသ် ေး စမေ်း ပ်မှုတ ိုငေ်းတငွ ်ပါ၀င ်မူ ောေး ၏ န စ ်ယ ်မ  

45 ရောခ ိုငန် ှုနေ်းတငွ ်အ၀လနွခ်ခငေ်း၊   ေးခ   ၊ န လ ိုေးသရောဂါ၊ 

အ ညေ်းသရောဂါ န င်ဲ့ အ တခ် ်အ ိုငဗ်  ရ   မူ ောေး ပါ၀ငပ်ါ ည။် 

• ကိို  ယခ် အောေးနညေ်းသ ော  မူ ောေး န င်ဲ့ က ိုယခ် အောေးသရောဂါ 

ရ   မူ ောေးတငွ ်ကောကယွသ် ေးထ ိုေးခခငေ်း၏ 

သ ေးကငေ်းလ ိုခခ  မှုသဒတောမ ောေး အကန် ဲ့အ တခ်ြင်ဲ့ ောရ  ပါ ည။် 

၄ငေ်းအိုပ်စို၀ငလ်မူ ောေးတငွ ်က ိုဗစ-်19 ကေူးစကခ် ရပါက 

ခပငေ်းထနသ် ော သရောဂါက ို ခ ရန ိုငန် ိုင ်ခြင်ဲ့ ၄ငေ်းအိုပ်စိုက ိုလညေ်း 

ကောကယွသ် ေးထ ိုေးခ ရန ်CDC က တ ိုကတ်နွေ်းထောေးပါ ည။်

• က ိုယဝ်နသ် ောငခ်ခငေ်း န ငဲ့ ်သမေွးြွောေးခခငေ်း ကျွမေ်းက င ်မူ ောေးက 

က ိုဗစ-်19 ကောကယွသ် ေးက ို က ိုယဝ်နသ် ောငမ် ောေး၊ 

န ို ဲ့တ ိုကမ် ခငမ် ောေး   ို ဲ့မဟိုတ ်ကသလေးယရူန ်

စ စဉ်သန မူ ောေးတငွထ် ိုေးန  န ိုင ်ညဟ်ို အ က ခပ ထောေးပါ ည။် 

သဒတောမ ောေးက က ိုဗစ-်19 ကောကယွသ် ေးမ ောေး ည်

က ိုယဝ်နသ် ောငခ်  နအ်တငွေ်းတငွလ်ညေ်း သ ေးကငေ်း ညဟ်ို 

ခပ ပါ ည။် တကယတ်ငွ ်အခ   ျို့သ ော သလဲ့လောမှုမ ောေးတငွ ်

ကောကယွသ် ေးထ ိုေးထောေးသ ော မ ခင ်ည ်က ိုဗစ်-19 

က ိုတ ိုကခ် ိုကသ် ော ပဋ ပစစညေ်းမ ောေးက ို က ိုယ်ဝနသ် ောငခ်ခငေ်း န ငဲ့ ်

န ို ဲ့တ ိုကခ်ခငေ်းမ တစ ်ငဲ့ ်၎ငေ်းတ ို ဲ့၏ ရငသ် ေွးမ ောေးထ   ို ဲ့ 

လ  သပေးန ိုငသ် ကောငေ်း ခပ ပါ ည။် က ိုယဝ်န ်ညမ် ောေး ည ်က ိုဗစ-်

19 သ ကောငဲ့ ်သ   ိုေးခခငေ်း အပါအဝင ်ခပငေ်းထနသ် ော

သဝဒနောခ စောေးရန ိုငသ်ခခရ  သနပါ ည။် ကောကယွသ် ေးမ ောေး ည ်

အသကောငေ်း  ိုေး အကောအကယွခ်ြစပ်ါ ည။်
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