
COVID-19 ကာကွယ်ေဆး�ငှ့ ်ပတ်သက်၍ မ�ကာမ�ကာ အေမးများေသာ ေမးခနွး်များ 

 

 
1 - COVID-19 ကာကွယ်ေဆးက ဘယ်လို သက်ေရာက်မ��ိှေစတာလဲ။ 

ဒေီဆးဟာ ပဍိပစ�ည်းေတွကုိ သင့ခ်��ာကုိယ်ကေန ထွက်ေပါ်ေစ�ပီး ဗိုငး်ရပ်စ်ေတွကုိ 

တုိက်ထုတ်ဖိုအ့တွက် သင့ကုိ်ယ်ခံအားကုိ တည်ေဆာက်ေပးပါတယ်။ COVID-19 ကုိ သငန်ဲ ့ 

ထိေတွ�မိတ့ဲအတွက် ကူးစက်မ�မခံရေအာင ်တားဆီးေပးပါတယ်။ 

 

2 - ကာကွယ်ေဆးအထဲမှာ ဘာေတ ွပါဝင်ေနသလဲ။ 

Moderna �ငှ့ ်Pfizer ကာကွယ်ေဆးေတွထဲမှာ COVID-19 mRNA ဆိုတ့ဲ ပစ�ည်းပါဝငပ်ါတယ်။ 

 

3 - mRNA က က��်ပ်ုရဲ ့ DNA အတွငး်ထဲကို ဝငသ်ွားမှာလား။ 

မဟုတ်ပါဘူး။ mRNA ဟာ က��်ပု်တုိ ့ DNA (မျိုးဗီဇပစ�ည်း) ကုိ ထိနး်သမိ်းထားေပးတ့ဲ ဆဲလ်ရဲ ့ 

�ျူကလိယပ်စ်ကုိ ဝငေ်ရာက်ြခငး်မ�ှိပါဘူး။ 

 

4 - COVID-19 mRNA ကာကွယ်ေဆးက ဘယ်လိုမျိုး လုပ်ေဆာငပ်ါသလဲ။ 

COVID-19 mRNA ကာကွယ်ေဆးေတွက "spike protein" ("စူးခ�န ်ပ�ိုတငး်") လုိေ့ခါ်တ့ဲ 

အစိတအ်ပိုငး် ေတွကုိ ထွက်ေပါ်လာေစဖိုအ့တွက် က��်ပု်တုိရ့ဲ ့ ဆဲလ်ေတွကုိ ��န�်ကားချက်ေတွ 

ေပးပါတယ်။ Spike protein (စူးခ�န ်ပ�ိုတငး်) ကုိ COVID-19 ြဖစ်ေစတ့ဲ ဗိုငး်ရပ်စ်ရဲ ့ 

မျက်�ာှြပငေ်ပါ်မှာ ေတွ� �ှိရပါတယ်။ 

ပ�ိုတငး်အစိတ်အပိုငး်ကုိ ြပုလုပ်�ပီးတ့ဲေနာက်မှာ ဆလ်ဲဟာ mRNA ��န�်ကားချက်ေတွကုိ 

�ဖိုခွဲလုိက်�ပီး သူတုိေ့တွကုိ ဖယ်�ှားလုိက်ပါတယ်။ 



ေနာက်�ပီးေတာ့ ဆဲလ်ဟာ ပ�ိုတငး်အစိတ်အပိုငး်ကုိ သူရ့ဲဆ့ဲလ် မျက်�ာှြပငေ်ပါ်မှာ ြပသပါတယ်။ 

က��်ပု်တုိရ့ဲ ့ ကုိယ်ခံအားစနစ်ေတွကေန ပ�ိုတငး်ဟာ ဒကုိီယ်ခ��ာနဲဆ့ိုငတ့ဲ်အရာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကုိ 

သိ�ှိေစ�ပီးေတာ့ COVID-19 ေ�ကာင့ ်သဘာဝအေလျာက် ကူးစက်မ�ြဖစ်ပွားရသလုိမျိုး 

ပဍိပစ�ည်းေတွကုိ ထုတ်လုပ်�ပီး ကုိယ်ခံအားစနစ် တုံ ့ြပနမ်� တည်ေဆာက်ြခငး်ကုိ 

စတငလု်ပ်ေဆာငပ်ါတယ်။ 

 

5 - ကာကွယ်ေဆးေ�ကာင့် COVID-19 ြဖစ်ေစမှာလား။ 

မြဖစပ်ါဘူး၊ mRNA ကာကွယ်ေဆးေတွဟာ COVID-19 ကုိ ြဖစ်ေစတ့ဲ ပိုး�ှငး်ဗိုငး်ရပစ််ေတွကုိ 

အသံုးြပုမထားပါ။ ကာကွယ်ေဆးကုိ ထိုး�ှတ့ဲံအတွက် သူဟာ ကူးစက်မ�မခံရ�ိငုသ်လုိ 

တြခားတစ်ေယာက်ေယာက်ကုိလည်း ကူးစက်ေစမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ 

 

6 - ကာကွယ်ေဆးကို ထုိး�ှလံိုက်ရင် က��်ပ်ုဟာ COVID-19 ကို ဘယ်ေတာ့မှ 

ကူးစက်မ�မခံရေတာ့ဘူးလို ့ ဆိုလိုတာလား။ 

မဟုတ်ပါဘူး။ Moderna နဲ ့ Pfizer ကာကွယ်ေဆးေတွဟာ COVID-19 ေ�ကာင့ ်ြဖစ်ေပါ်တ့ဲ 

ကူးစက်မ�ေတွကုိ 95% ေလာက် ကာကွယ်ေပး�ိငုတ်ယ်လုိ ့ ခန ့မ်ှနး်ထားတယ်ဆိုေပမဲ့ သင့အ်ေနနဲ ့ 

ကူးစက်ခံရ�ိငုေ်ြခ အနည်းငယ်ေလာက်ေတာ့ �ှိ�ိငုပ်ါေသးတယ်။  

�ာှေခါငး်စည်းေတွ တပ်ဆငဖ်ို ့၊ လူလူချငး် ခပ်ခွာခွာေနထိုငက်ျင့သ်ံုးဖိုန့ဲ ့ သင့လ်က်ကုိ မ�ကာမ�ကာ 

ေဆးေ�ကာြခငး်ကုိ ကာကွယ်မ�ထိုး�ှ�ံပီးတ့ဲေနာက်မှာ ထပ်တုိးကာကွယ်မ�အတွက် ြပုလုပ်ေပးဖို ့ 

တုိက်တွနး်ထားပါတယ်။ 

 

 

 



7 - က��်ပ်ုဟာ �ာှေခါငး်စည်းတပ်ဆင်ဖုိန့ဲ ့ လူလူချငး် ခပ်ခွာခွာေနထုိငက်ျင့သ်ံုးဖုိက့ို 

အ�မဲတမ်းလုပ်ေနရမှာလား။ 

မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါေပမဲ့ �ာှေခါငး်စည်းကုိ �ကာ�ကာ တပ်ထား�ိငုေ်လ ပို�ပီး လုံြခံုေလလုိပ့ဲ 

ဆိုလုိတာြဖစ်ပါတယ်။  

လူေတွကုိ ကာကွယ်ေဆး အလုံအေလာက် ထိုး�ှေံပးလာ�ိငု�်ပီး က��်ပု်တုိအ့ေနနဲ ့ "သဘာဝအေလျာက် 

ေရာဂါ�ပီးြခငး်" ဆိုတ့ဲအေြခအေနကုိ ရ�ှိလာမှာြဖစ်ပါတယ်။ ဆိုလုိတာကေတာ့ 

လူမ�အသိုက်အဝနး်ထဲမှာ COVID-19 ကုိ ခံ�ိငုရ်ည်�ှိတ့ဲ သူေတွအလုံအေလာက်�ှိ�ပီးတ့ဲေနာက် 

ကူးစက်မ���နး်ဟာ ကျဆငး်သွား�ပီး ေနာက်ဆံုးမှာ ဗိုငး်ရပ်စ်ဟာ ဘယ်သူကုိ့မှ မကူးစက်�ိငုေ်တာ့ဘဲ 

ေသဆံုးေပျာက်ကွယ်သွားရမှာြဖစ်ပါတယ်။  

 

8 - က��်ပ်ုအေနနဲ ့ ကာကွယ်ေဆးေတွကို ယံု�ကည�်ိငုသ်လား။ 

ဟုတ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ေဆးေတွကုိ အလျငအ်ြမန ်ေဖာ်စပ်ထုတ်လုပ်ထားတယ်လုိ ့ ထငြ်မငရ်ေပမဲ့ 

သုေတသီေတွဟာ mRNA ကာကွယ်ေဆးေတွကုိ ဆယ်စု�စှ်များစွာ 

ေလ့လာေဆာငရွ်က်�ပီးြဖစ်ပါတယ်။ 

COVID-19 ကုိ ြဖစ်ေစတ့ဲ ဗိုငး်ရပ်စ်နဲ ့ ပတ်သက်လုိ ့ လုိအပ်တ့ဲ အချက်အလက်ေတွကုိ ရ�ှိတာနဲအ့မ� 

ချက်ချငး်ဆိုသလုိ သိပ�ံပညာ�ှငေ်တွဟာ mRNA ကာကွယ်ေဆးထဲကုိ သီးသန ့ ်Spike protein (စူးခ�န ်

ပ�ိုတငး်) ကုိ ထည့်သငွး်တည်ေဆာက်ဖို ့ ဆဲလ်ေတွအတွက် mRNA ��န�်ကားချက်ေတွကုိ 

ဖနတီ်းေရးဆွဲမ�ကုိ စတငခ်ဲ့�ကပါတယ်။ 

mRNA ကာကွယ်ေဆးေတွကုိ အေမရိကနြ်ပည်ေထာငစ်ုအတွငး်က အြခား ကာကွယ်ေဆး 

အမျိုးအစားများအားလုံးလုိပဲ စံချိနစ်ံ��နး်တူညီစွာ ထိနး်သမိ်းထား�ပီးြဖစပ်ါတယ်။ FDA ဆီကေန 

အေရးေပါ်အေြခအေနအတွက် အသံုးြပုရန ်ခွင့ြ်ပုချက်မတုိငမ်ီမှာ 

ေစတနာ့ဝနထ်မ်းဦးေရေသာငး်ဂဏနး်ကုိ ကာကွယ်ေဆးထိုး�ှေံပးခဲ့�ပီးြဖစပ်ါတယ်။ 

 



9 - ေဘးထွက်ဆိုးကျိုးေတွက ဘာေတွလဲ။ 

လူတစ်ချို� မှာ ဘယ်ကာကွယ်ေဆးကုိထိုးထိုး ယာယီ ေဘးထွက်ဆိုးကျိုးေတွကုိ ခံစားရေလ့�ှိပါတယ်။ 

ဒလုိီြဖစ်တာဟာ သင့ခ်��ာကုိယ်က သင့အ်တွက် ကုိယ်ခံအားကုိ ရ�ှိေစမဲ့ ပဍိပစ�ည်းေတွကုိ 

ထုတ်လုပ်ေပးမ�လုပ်ေဆာငေ်နတယ်ဆိုတ့ဲ လက�ဏာပဲြဖစ်ပါတယ်။  

 

10 - �ကံုေတွ�ရ�ိငုတ်ဲ ့ေဘးထွက်ဆိုးကျိုးေတွက ဘာေတွများလဲ။ 

နာကျငမ်�၊ အသားအေရ နြီမနး်မ� သိုမ့ဟုတ် ေဆးထိုး�ှသံည့်ေနရာတွင ်ေရာငရ်မ်းမ� 

�ံးုေခွြခငး်၊ မအီမသာြဖစ်ြခငး်။ 

ေခါငး်ကုိက်ြခငး်။ 

�ကက်သား �ငှ့/်သိုမ့ဟုတ် အဆစ်အြမစ်များ ကုိက်ခဲမ��ငှ့ ်နာကျငကုိ်က်ခဲမ�များ။  

အဖျားတက်ြခငး်၊ ချမ်းတုနြ်ခငး်။ 

ြပနေ်ရကျိတ်များ ေရာငရ်မ်းြခငး်> 

 

11 - ေဘးထွက်ဆိုးကျိုးေတွကို ဘယ်ေလာက်�ကာ�ကာ ခံစားရမှာလဲ။ 

ပံုမှနအ်ေနနဲ ့ ေဘးထွက်ဆိုးကျိုးေတွကုိ 24 နာရီကေန 48 နာရီအထိ ခံစားရ�ိငု�်ပီး ဒတိုယအ�ကိမ် 

ထိုး�ှတ့ဲံအခါ ပို�ပီး �ကံုေတွ�ရ�ိငုပ်ါတယ်။  

 

12 - ေဆးကိ ုဘယ်��ှကိမ် ထုိး�ှရံမှာလဲ။ 

အမျိုးအစားတူ ကာကွယ်ေဆးကုိ 2 �ကိမ် ထိုး�ှဖံို ့ လုိပါတယ်။ ပထမ�ကိမ် ထိုး�ှမံ�ဟာ ပဍိပစ�ည်းေတွကုိ 

စတငထ်ုတ်လုပ်ဖို ့ သင့ခ်��ာကုိယ်ကုိ အကူအညီေပး�ပးီ ဒတိုယတစ်�ကိမ် ထိုး�ှမံ�ကေတာ့ 

ပဍိပစ�ည်းေတွရဲ ့ အဆင့ကုိ် ြမ�င့တ်ငေ်ပးဖိုအ့တွက် အ�ှိနြ်မ�င့တ်ငတ့ဲ် ထိုးေဆးြဖစ်ပါတယ်။ 



13 - COVID-19 ကေန ကာကွယ်ေဆးက က��်ပ်ုကို အချိနဘ်ယ်ေလာက်�ကာ�ကာ အထိ 

ကာကွယ်ေပး�ိငုမ်လဲ။ 

ေကာငး်မွနတ့ဲ် ကာကွယ်မ�အဆင့ကုိ် ရ�ှိဖိုဆ့ိုရင ်2 �ကိမ်ေြမာက် ကာကွယ်ေဆးထိုး�ပီးတ့ဲေနာက် 

ေနာက်ထပ် 2 ပတ်အချိနလုိ်အပ်ပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ �ာှေခါငး်စည်းေတွ တပ်ဆငတ်ာ၊ လူချငး်ချငး် 

ခပ်ခွာခွာေနထိုငတ့ဲ်စနစ်ကုိ ကျင့သ်ံုးတာနဲ ့ သင့လ်က်ေတွကုိ မ�ကာမ�ကာ ေဆးေ�ကာတာေတွကုိ 

ဆက်လက်လုပ်ေဆာငတ်ာကေတာ့ အေကာငး်ဆံုးြဖစပ်ါတယ်။ ဒလုိီ ေဆာငရွ်က်ြခငး်က သင့ကုိ် 

ဗိုငး်ရပစ််မျိုးကဲွေတွရနက်ေန ကာကွယ်ေပးသလုိ ကာကွယ်ေဆးထိုး�ှမံ�မြပုရေသးသူေတွကုိလည်း 

ကာကွယ်ေပးပါတယ်။  

 

14 - ကာကွယ်ေဆးဟာ ဗုိငး်ရပ်စ်မျိုးကွဲေတွရန်ကေန က��်ပ်ုကို ကာကွယ်ေပး�ိငုမ်လား။ 

ဒေီမးခွနး်ကုိ က�နေ်တာ်တုိအ့ေနနဲ ့ အခုထိ ေြဖ�ကားေပး�ိငုြ်ခငး်မ�ှိေသးပါ။ ဒါေပမဲ ့ဒကီာကွယ်ေဆးဟာ 

ဗိုငး်ရပစ််မျိုးကဲွတစ်ချို�ကုိေတာ့ ကာကွယ်ေပး�ိငုတ်ယ်လုိ ့ ေမ�ာ်လင့ထ်ားရပံုေပါ်ပါတယ်။  

 

15 - ကာကွယ်ေဆးကို အသံုးြပုတဲအ့တွက် ဓာတ်မတည့်မ�ေတွကို ရ�ိှ�ိငုပ်ါသလား။ 

ဟုတ်ပါတယ်။ ကာကွယ်ေဆးကုိ ��န�်ကားေပးသူ ဒါမှမဟုတ် အချိနစ်ီစဉ်ေပးသူနဲ ့ 

ေဆွးေ�းွတုိငပ်င�်ကည့်ပါ။ သင့အ်ေနနဲ ့ အြပငး်အထန ်ဓာတ်မတည့်တုံ ့ြပနမ်��ှိဖူးတယ်ဆိုရင ်သင့ကုိ် 

ေဆးထိုး�ှေံပးသူကုိ သငက် အသိေပးဖိုန့ဲ ့ ကာကွယ်ေဆးထိုး�ပီးတ့ဲေနာက် ေစာင့�်ကည့်ကာလအတွက် 

15 မိနစ်အြပည့် ဆက်ေနေပးဖို ့ အေရး�ကီးပါတယ်။  

 

16 - ကာကွယ်ေဆးကို ကေလးေတ ွရ�ိှထုိး�ှံ�ိငု်သလား။ 

အခုအချိနမ်ှာ အသက် 16 �စှ် သိုမ့ဟုတ် အထက်�ှိသမူှ Pfizer ကာကွယ်ေဆးကုိ ထိုး�ှဖံို ့ 

လုိအပ်ပါတယ်။  



Moderna ကာကွယ်ေဆးအတွက်ကေတာ့ အသက် 18 �စှ်ြပည့ဖ်ို ့ လုိအပပ်ါတယ်။ 

ပို�ပီး အသက်ငယ်တ့ဲ ကေလးေတွအတွက် ကာကွယ်ေဆးကုိ ေဘးကငး်လုံြခံုစွာ အသံုးြပု�ိငုြ်ခငး် 

�ှိမ�ှိကုိ ဆံုးြဖတ်�ိငုဖ်ိုအ့တွက် သုေတသနလုပ်ငနး်ေတွကုိ လုပ်ေဆာငေ်နဆဲြဖစ်ပါတယ်။ 

 

17 - ကိုယ်ဝနေ်ဆာင ်သိုမ့ဟုတ် ကေလး�ိုတ့ိုက်ေနသူမိခငဟ်ာ ကာကွယ်ေဆးကို 

ထုိး�ှံ�ိငုပ်ါသလား။ 

ရပါတယ်။ ဒါေပမဲ့ ဆရာဝနန်ဲ ့ အရငဆ်ံုး ေဆွးေ�းွပါ။  

 

18 - ကာကွယ်ေဆးအတွက် ေငေွ�ကး ဘယ်ေလာက် ကုနက်ျမှာလဲ။ 

ကာကွယ်ေဆးဟာ သင့ရ်ဲ ့ လူဝငမ်��ကီး�ကပ်ေရး အေြခအေနနဲမ့ဆိုငဘ်ဲ လူတုိငး်အတွက် 

အခမဲ့ြဖစပ်ါတယ်။  

 

19- က��်ပ်ုအေနနဲ ့ ကာကွယ်ေဆးကို ထုိး�ှံဖုိ ့ လိုအပ်တယ်ဆို�ပီး သတ်မှတ်ချက်�ိှပါသလား။ 

မ�ှိပါဘူး။ 

 

20 – ကာကွယ်ေဆးက က��်ပ်ုတစ်သက်တာအတွက် ကာကွယ်ေပး�ိငုမ်လား။ 

ဒေီမးခွနး်အတွက် အေြဖကုိ အခုထိ မရ�ှိ�ိငုေ်သးပါ။ ေနာက်ထပ် ပဍိပစ�ည်းအ�ှိနြ်မ�င့တ်ငေ်ဆးကုိ 

ထိုးဖို ့ လုိအပ်လာ�ိငုပ်ါတယ်။ 

 

 

 

 


