
 

Covid-19 ကာကယွေ်ဆးအတကွ ်��န်�ကားချကမ်ျား 
(ထပ်ေဆာငး် (တတယိအ�ကမ်ိေြမာက်) ထိ�း��မံ�အတကွ)် 

 
Covid-19ကာကွယေ်ဆးထိ�း��ြံခငး် 

ဤကာကွယ်ေဆးထိ�း��ြံခငး်သည် �ိ�ငင်ေံတာ်��င့ ် ေဒသခံအစိ�းရတိ�၏့ Covid-19 (SARS-CoV-2) ကာကွယ်ေဆးထိ�း��ြံခငး် အစီအစ�၏ 
တစ်စိတ်တစ်ေဒသြဖစ်သည်။ ဤကာကွယ်ေဆးကိ� ြပည်သ�ရ့နပ်ံ�ေငြွဖင့ ် ေထာက်ပံထ့ား�ပီး ထိ�း��လံိ�သ�များ အခမဲထိ့�း�� ံ �ိ�ငပ်ါသည်။ ဤကာကွယ်ေဆးကိ� 
အသက် ၁၈ ��စ�်�င့ ်၁၈ ��စ်အထက�်�ိသ�များ ထိ�း���ံိ�ငပ်ါသည်။ 
 
ကာကွယေ်ဆး၏ အာနိသင�်�င့ ်ကာကွယေ်ဆးထိ�းပံ�ထိ�းနည်း 

အိ�မီခရွန ် ပိ�းအမျ�ိးအစား မေပ� မီက ေဒတာြဖစ်ေသာ်လည်း၊ အသက် ၁၈ ��စ�်�င်အ့ထက်��ိသ�များအား ထိ�း���ံပီး အေကာငအ်ထည်ေဖာထ်ားေသာ 
ေရာဂါေဗဒစမ်းသပ်မ�တွင၊် ဤေဆးကိ� ထပ်ေဆာငး်ထိ�း���ံပီးေနာက် ၂၈ ရက်အ�ကာ��ိ Neutralizing antibody ပမာဏမ�ာ၊ ဤေဆးကိ� 
ဒ�တိယအ�ကိမ်ထိ�း��မံ�အ�ပီး ၁၄ ရက်အ�ကာ��ိ Neutralizing antibody ပမာဏထက် ပျမ်းမ� ၄ဆခန် ့ တနဖိ်�းြမင့တ်က်လာကာ၊ အတိ�ငး်အတာတစ်ခ�အထိ 
ထိေရာက်မ�ကိ� ေမ�ာ်လင့�်ိ�ငသ်ည်။ အေစာဆံ�းအ�ကိမ် (ပထမအ�ကိမ်ေြမာက်၊ ဒ�တိယအ�ကိမ်ေြမာက်) ထိ�း��မံ�တွင ် ဤေဆးမဟ�တ်သည် ့
အြခားကာကွယ်ေဆးကိ� ထိ�း���ံပီး၊ ထပ်ေဆာငး်ထိ�း��ရံာတွင ်ဤေဆးကိ� (အမျိ�းအစားမတ�ေသာ ေဆးထိ�း��မံ�) ထိ�း��ခံဲ့သည်အ့ခါအတွက် သိထားသည်များမ�ာ 
လက�်�ိအချိနတ်ွင ် အကန်အ့သတ်တစ်ခ�မ�သာ ြဖစ်ေသာ်လည်း၊ �ိ�ငင်ရံပ်ြခားတွင ် အေကာငအ်ထည်ေဖာ်ခဲ့သည် ့ စမ်းသပ်မ�တွင၊် ဂျပန၌် 
ေဆးဝါးေထာက်ခံမ�ရ��ိထားေသာ ကာကွယ်ေဆးထိ�းရမည့် အချိနက်ွာြခားချက်��င် ့ ကွဲလွဲေနသည်ကိ� သထိားရနလ်ိ�အပ်သည်။ သိ�ေ့သာ် ဤေဆးကိ� 
တတိယအ�ကိမ်တွင ်ထိ�း��ြံခငး်ြဖင် ့Neutralizing antibody ပမာဏကိ� တိ�းြမင့ေ်စသည်ဟ� အစီရငခ်ံထားသည်။ 

ေရာငး်ချသည့်အမည ် ComirnatyⓇ အသားတွငး် ထိ�းသွငး်ြခငး် 
ထိေရာက်မ���င့ ်

အကျိ�းဆက်များ 
SARS-CoV-2 ေ�ကာင့ ်ြဖစ်ပွားေသာ က�းစက်ေရာဂါကိ� ကာကွယ်ြခငး် 

ကာကွယ်ေဆးထိ�းရမည့ ်
အ�ကိမ်အေရအတွက�်�င့ ်
အချိနက်ွာြခားချက ်

၁ �ကိမ် (ဒ�တိယအ�ကိမ် ထိ�း��မံ��ပီးစီး�ပီးေနာက်မ� သတ်မ�တ်ထားေသာ အချိနက်ွာြခားချက်ကိ� ေကျာ်လွနသွ်ား 
�ပီးေနာက်) * အသားတွငး် ထိ�းသွငး်ြခငး် 

ကာကွယ်ေဆးထိ�းရမည့်သ� အသက် ၁၈ ��စ�်�င့ ်၁၈ ��စ်အထက�်�ိသ�များ 
ထိ�း��ရံမည့ ်ပမာဏ တစ်ခါထိ�းလ�င ်0.5 mL ကိ� ၁ �ကိမ ်

 ကာကွယ်ေဆးထိ�း��ေံရးဥပေဒကိ� အေြခြပ��ပီး တတိယအ�ကိမ်ေြမာက်ထိ�း��သံည်အထိ အချိနက်ွာြခားချက်မ�ာ၊ ဒ�တိယအ�ကိမ်ေြမာက်ထိ�း��မံ� 
�ပီးဆံ�း�ပီးေနာက် ၆ လ��င်အ့ထက် ေကျာ်�ပီးေနာက်တွင ်ထိ�း��ရံမည်။ 

 ပထမအ�ကိမ�်�င့ ်ဒ�တိယအ�ကိမ်ထိ�း��ရံာတွင ်အသံ�းြပ�ခဲ့ေသာ ကာကွယ်ေဆးအမျိ�းအစား��င့ ်မသက်ဆိ�ငဘ်၊ဲ ဤကာကွယ်ေဆးကိ� ထိ�း���ံိ�ငပ်ါသည်။ 
 ဤကာကွယ်ေဆးကိ� ထပ်ေဆာငး်ထိ�း���ံပီးေသာ်လည်း ေရာဂါလက�ဏာြပသြခငး်စသည်တိ�ကိ့� အြပည့်အဝ ကာကွယ်�ိ�ငလ်ိမ့်မည်မဟ�တပ်ါ။ 

ထိ�ေ့�ကာင့ ်သင့ေ်လျာ်ေသာ က�းစကေ်ရာဂါ ကာကွယ်ေရးေဆာငရွ်က်ချက်များကိ� ဆက်လက်လ�ပ်ေဆာငသ်င့ပ်ါသည် ။ 
 
ကာကွယေ်ဆး မထိ�း���ံိ�ငသ်�များ 

ဤကာကွယ်ေဆးကိ� ေအာက်ပါအချက်များ��င့ ် ကိ�က်ညီမ���ိသည့် လ�များမထိ�း���ံိ�ငပ်ါ။ ေအာက်ပါအချက်များ��င့ ် ကိ�က်ညီေနသည ် ဟ� သငထ်ငပ်ါက 
ကာကွယ်ေဆးမထိ�းခင ်ေဆွးေ�းွတိ�ငပ်ငခ်ျိနတ်ွင ်ဆရာဝနက်ိ� ေြပာြပပါ။  
 အဖျားသသိသိာသာ��ိသ�များ (*1) 
 ေရာဂါ ြပငး်ထနစွ်ာခံစားေနရသ�များ 
 ဤကာကွယ်ေဆး၏ ပါဝငပ်စ�ည်းများ��ိအရာများ��င့ ်ဓာတ်မတည့်သ�များ (*2)  
 အထက်တွငြ်ပထားေသာအချက်များအြပင ်ကာကွယ်ေဆးထိ�း��ရံန ်မသင့ေ်လျာ်ေသာ အြခား အေြခအေနများ��ိသည့်သ�များ 

(*1) သသိာထင�်�ားသည့် အဖျားဆိ�သည်မ�ာ အများအားြဖင့ ်37.5℃ သိ�မ့ဟ�တ ်ပိ�ြမင့သ်ည့် အေြခအေနဟ� သတ်မ�တသ်ည်။ သိ�ေ့သာ ်အပ�ချိန ်သည် 37.5℃ 
ေအာက်တွင ်��ိေနေစကာမ� ပံ�မ�နကိ်�ယ်ခ��ာအပ�ချိနြ်ဖင့ ်အဖျား��ိေနသည့် သ�များလည်း��ိသည်။ 

(*2) ြပငး်ထနေ်သာဓာတ်မတည့်မ�၊ အေထွေထွအေရြပား��င့ ် ခ�ဲအေြမ�းပါးေရာဂါလက�ဏာများ၊ အသက်���ကျပ်ြခငး်၊ အသက်��မဝ ြခငး် (dyspnea)၊  
��လံ�းခ�နြ်မနြ်ခငး် (tachycardia) ��င့ ် ေသးွေပါငက်ျြခငး်အပါအ၀င ် စသည့် ြပငး်ထနေ်သာ ဓာတ်မတည့်မ�ကိ� ြဖစ်ေစ�ိ�ငသ်ည့် ေရာဂါလက�ဏာများ။ 
ပထမအ�ကိမ် သိ�မ့ဟ�တ် ဒ�တိယအ�ကိမ် ထိ�း��မံ�တွင ် ေဖာ်ြပပါေရာဂါလက�ဏာများ ��ိသည်ဟ� အတည်ြပ�ခံခဲ့ရသ�များမ�ာ တ�ညီေသာ 
ကာကွယ်ေဆးအမျိ�းအစားကိ� အသံ�းြပ��ပီး ထပ်ေဆာငး်ထိ�း��မံ� ြပ�လ�ပ်၍မရ�ိ�ငပ်ါ။ 

 
ကာကွယေ်ဆးထိ�းရာတငွ ်ဂ��ြပ�သင့သ်ည်သ�များ 

ေအာက်ပါအေြခအေနများထဲမ� တစ်ခ�ခ���င့က်ိ�က်ညီသ�များသည် ဤကာကွယ်ေဆးထိ�း��ရံနအ်တွက် သတိထားသင့သ်ည်။ ေအာက ်ပါအချက်များထဲတွင ်
သင့�် �င့က်ိ�က်ညီသည်အ့ချက်ပါ��ိသည်ဟ� ယ�ဆပါက ကာကွယ်ေဆးမထိ�းခင ်ေဆွးေ�းွတိ�ငပ်ငခ်ျိနတ်ွင ်ဆရာဝန ်ကိ� ေြပာြပပါ။ 
 Anticoagulant (ေသွးကျဲေစြခငး်) က�ထံ�းြပ�လ�ပ်ေနသ�များ၊ Thrombocytopenia (ေသွးမ�နအ်ေရအတွက်နည်းြခငး်) ��င့ ်Coagulation (ေသွးခဲြခငး်) 

ေရာဂါ��ိသ�များ 
 ယခင ်ခ�ခံအားကျဆငး်သည့်ေရာဂါက�သမ�ခံယ�ဖ�းသ�များ သိ�မ့ဟ�တ ်အမျ�ိးထဲတွင ်ေမွးရာပါခ�ခံအားကျဆငး်သည့်ေရာဂါ��ိသ�များ 
 ��လံ�း၊ ေကျာက်ကပ်၊ အသည်း၊ ေသွးေရာဂါ သိ�မ့ဟ�တ ်�ကီးထွား��နး်ေ��းေကွးသည့် ေဝဒနာများကဲသ့ိ�ေ့သာ ေရာဂါအခ�ံ�ိသ�များ 
 ယခငက် ကာကွယ်ေဆးထိ�းခံခဲ့�ပီး ၂ ရက်အတွငး်ဖျားနာြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် ခ��ာကိ�ယ်အ��ံ ့ အဖ�အပိန ့မ်ျားထွက်ြခငး်စသည့် ဓာတ် 

မတည့်မ�ကိ�ေဖာ်ြပသည့်ေရာဂါလက�ဏာများကိ��က�ံေတွ�ခ�ဲကရသ�များ  
 ယခင ်အတက်ေရာဂါ��ိခဲ့သ�များ 
 ဤကာကွယ်ေဆးတွင ်ပါဝငေ်သာ ပစ�ည်းများ��င့ ်ဓါတ်မတည့်�ိ�ငေ်ြခ��ိသ�များ 

(ေကျာဘက်သိ� ့ ဆကဖ်တပ်ါ) 
  

Takeda က�မ�ဏ ီ 
ကာကွယ်ေဆးအတကွ ်

(၂၀၂၂ ခ���စ် ေမလ) 
 



အကယ်၍ သငသ်ည် ကိ�ယ်ဝန�်�ိေနပါက သိ�မ့ဟ�တ် ကိ�ယ်ဝန�်�ိ�ိ�ငပ်ါက ရငေ်သးွငယ်အား�ိ�တိ့�က်ေနသည်ဆိ�ပါက ကာကွယ်ေဆး မထိ�းမီ 
တိ�ငပ်ငေ်ဆွးေ�းွချိနတ်ွင ် ဆရာဝနက်ိ� အသေိပးပါ။ သိ�ေ့သာ် မိသားစ�ဆရာဝနြ်ဖစ်သည် ့ သားဖွားမီးယပ်အထ�းက�ထံတွင ် အတည်ြပ�ထားြခငး်မ��ိလ�ငပ်င၊် 
�က�ိတငက်ာကွယ်ေဆးထိ�း��ေံပးသည်ဆ့ရာဝနမ်� ကာကွယ်ေဆးထိ�း���ံိ�ငသ်ည်ဟ� ဆံ�းြဖတ်လိ�က်ပါက၊ ထိ�း���ံိ�ငပ်ါသည်။ 

ဤထ�တ်က�နတွ်င ် ယခငက် ကာကွယ်ေဆးများတွင ် တစ်ခါမ�အသံ�းမြပ�ခဲ့ဖ�းသည့ ် ြဖည့်စွက်ပစ�ည်းတစ်ခ�ပါဝငသ်ည်။ အကယ်၍ သငသ်ည် ယခငက် 
ေဆးဝါးများကိ� ြပငး်ထနစ်ွာတံ� ့ြပနြ်ခငး် သိ�မ့ဟ�တ ်ဓာတ်မတည့်မ�များ��ိခဲ့ပါက ကာကွယ်ေဆးမထိ�းမီ တိ�ငပ်င ်ေဆွးေ�းွချိနတ်ွင ်ဆရာဝနက်ိ� အသေိပးပါ။ 
 
ကာကွယေ်ဆးထိ�း���ံပီးေနာက် ဘာလ�ပ်ရမလ ဲ
 ဤကာကွယ်ေဆးကိ� ထိ�း���ံပီးသည့ေ်နာက ် ကာကွယ်ေဆးထိ�း��သံည့ေ်နရာတွင ် အနည်းဆံ�း ၁၅ မိနစ် (ယခငက် ခ��ာကိ�ယ်တွငး် 

တံ� ့ြပနမ်�လွနကဲ်ြခငး်အပါအ၀င ် ြပငး်ထနသ်ည့် ဓာတ်မတည့်မ�လက�ဏာများခံစားခဲ့ရသ�များ သိ�မ့ဟ�တ် ဖျားနာြခငး် သိ�မ့ဟ�တ် 
မ�းေမြ့ခငး်များခံစားခဲ့ရသ�များအတွက် မိနစ် ၃၀) ေစာင့ဆ်ိ�ငး်�ပီး ထ�းြခားသည့်လက�ဏာများ ခံစားရပါက ဆရာဝနက်ိ� ချက်ချငး် အေ�ကာငး်�ကားပါ။ 
(��တ်တရက်ြဖစ်ေပ� �ိ�ငသ်ည့် ေဘးထွက်ဆိ�းကျိ�းများကိ� က�သ�ိ�ငပ်ါသည်။) 

 ေဆးထိ�းထားသည့်ေနရာကိ� သန ့�်�ငး်စင�်ကယစ်ွာထားပါ။ ကာကွယ်ေဆးထိ�းသည့်ေနတ့ွင ် ေရချိ�း၍ရေသာ်လည်း ေဆးထိ�းထား ေသာေနရာကိ� 
မပွတ်တိ�က်ပါ��င့။် ထိ�အ့ြပင ် ေဆးထိ�း���ံပီးေနာက် ေနထိ�ငမ်ေကာငး်ြဖစ်လာပါက မတတ်သာသည်ကိ�မလ�ပ်ဘ၊ဲ ေရမချိ�းြခငး်စသည် 
ခ��ာကိ�ယ်အေြခအေနကိ� �ကည်�့�ပါ။ 

 ပံ�မ�နအ်တိ�ငး် သွားလာေနထိ�ငမ်�မ�ာ ြပဿနာမ��ိေသာ်လည်း၊ ကာကွယ်ေဆးထိ�း��ခံဲ့သည့်ေနတွ့င ် ြပငး်ထနေ်သာ ေလက့ျင့ခ်နး်များ��င် ့
အရက်အလွနအ်က�ံေသာက်ြခငး် စသည်တိ�ကိ့� မလ�ပ်ပါ��င့။် 

 
ေဘးထကွ်ဆိ�းကျိ�းများ 
 အဓိက ေဘးထွက်ဆိ�းကျိ�းများမ�ာ ေဆးထိ�းထားသည့်ေနရာတွင ် နာကျငြ်ခငး်၊ ေခါငး်ကိ�က်ြခငး်၊ အဆစ�်�င့ ် �ကက်သား နာကျငြ်ခငး်၊  ေမာပနး်ြခငး်၊ 

ချမ်းစိမ့်စိမ့်ြဖစြ်ခငး် ��င့ ် ဖျားနာြခငး်တိ�ပ့ါဝငပ်ါသည်။ ြဖစ�်ိ�ငေ်ြခနည်းပါးေသာ ြပငး်ထနသ်ည့ ်  ေဘးထွက်ဆိ�းကျိ�းများမ�ာ 
��တ်တရက်ေသွးေပါငအ်လွနအ်မငး်ကျဆငး်ြခငး်��င့ ် ြပငး်ထနေ်သာဓာတ်မတည့်မ� (Anaplylaxis)တိ� ့ ြဖစ်သည်။ ဤကာကွယ်ေဆးသည် 
ကာကွယ်ေဆးအသစ်တစ်မျ�ိးြဖစ် ေသာေ�ကာင့ ် ယခ�အချိနအ်ထိ သ�ိ�ိထားြခငး်မ��ိေသးေသာ ေရာဂါလက�ဏာများ ြဖစပ်ွား�ိ�ငေ်ြခ��ပိါသည်။ 
ကာကွယ်ေဆးထိ�း���ံပီး ေနာက် ေရာဂါလက�ဏာတစ်ခ�ခ�ကိ� သတိြပ�မိပါက ကာကွယ်ေဆး ထိ�းေပးသည့်ဆရာဝန ် သိ�မ့ဟ�တ ် မိသားစ�ဆရာဝန�်�င့ ်
တိ�ငပ်ငပ်ါ။ 

 �က�ံေတာင့�်က�ံခြဲဖစ်စ�မျိ�းြဖစ်ေသာ်လည်း ကာကွယ်ေဆးထိ�း���ံပီးေနာက် ေရာဂါလက�ဏာ ြပငး်ထနမ်� အတနအ်သင့�်�ိေသာ 
��လံ�း�ကက်သားေရာငရ်မး်ြခငး်��င့ ် ��လံ�းအေြမ�းပါးေရာငရ်မး်ြခငး်တိ� ့ ြဖစ်တတ်ေ�ကာငး် သတငး်ထ�တ်ြပနထ်ားပါသည်။(*) ေဆးထိ�း���ံပီးေနာက ်
ရက်အနည်းငယ်အတွငး် ရငဘ်က်ေအာင့ြ်ခငး်��င့ ် ��လံ�းခ�န�်�နး် မ�မမ�နြ်ခငး်၊ အသက်����ကပ်ြခငး်၊ ခ��ာကိ�ယ်ေရာငရ်မ်းြခငး် ကဲသ့ိ�ေ့သာ 
ေရာဂါလက�ဏာများ ထွက်ေပ�လာပါက၊ ေဆးက�သမ�အဖွဲ�အစည်းများ��င့ ်စဆာလျငစ်ွာ တိ�ငပ်င ်ေဆွးေ�းွပါ။ 

   (*) ပထမအ�ကိမ်ထက် ဒ�တိယအ�ကိမ်ကာကွယ်ေဆးထိ�း�ပီးေနာက်တွင ်အြဖစ်များ�ပီး၊ လ�ငယ်လ�ရွယ်များ၊ အထ�းသြဖင့ ်  
        အမျိ�းသားများတွင ်အြဖစ်များတတ်ေ�ကာငး် ေတွ� ��ိရသည်။ 

 
ကာကွယေ်ဆးထိ�းြခငး်ေ�ကာင့ ်ကျန်းမာေရးထခိိ�က်မ�ြဖစ်စဥ်အတကွ ်ေငေွ�ကးေထာက်ပ့ံ ေရးစနစ်အေ�ကာငး် 
ကာကွယ်ေဆးထိ�းြခငး်သည် ကျနး်မာ ေရးထိခိ�က်မ�များကိ� (ေရာဂါ သိ�မ့ဟ�တ် မသနစွ်မ်းမ�) ြဖစ်ေစ�ိ�ငသ်ည်။ အလွနပ်င ် ြဖစ�်ိ�ငေ်ြခ နည်းပါးေသာ်လည်း 
အကျိ�းဆက်ကိ� တွက်ထားရမည်ြဖစ�်ပီး ဤအေ�ကာငး်ြပချက်ြဖင့ ်ကယ်ဆယ်ေရးစနစတ်စ်ခ�ကိ� တည်ေဆာက် ထားပါသည်။ 
Covid-19 ကာကွယ်ေဆးထိ�း��ြံခငး်ြဖင့ ် ကျနး်မာေရးထိခိ�က်မ�များြဖစ်ပွားပါက ကာကွယ်ေဆးထိ�း��ေံရးဥပေဒအရ ကယဆ်ယ ် ေရး (ေဆးဘက်ဆိ�ငရ်ာ 
က�နက်ျစရိတ်များ၊ မသနစ်မွ်းပငစ်ငလ်စာစသည်တိ� ့ ေထာက်ပံ့ြခငး်) တိ�ကိ့� ရ��ိ�ိ�ငပ်ါသည်။  ေလ�ာက်လ�ာ တငရ်န ် လိ�အပသ်ည့် 
လ�ပ်ထံ�းလ�ပ်နည်းများ��င့ပ်တ်သက်၍ သင့ေ်နထိ�ငရ်ာအရပ�်�ိ �မ�ိ�၊ �မ�ိ�နယ်၊ ေကျးရွာ�ံ� း��င့ ်တိ�ငပ်ငပ်ါ။ 
Covid-19က�းစက်ေရာဂါအေ�ကာငး် 
SARS-CoV-2 ေ�ကာင့ ် ြဖစ်ေပ�လာသည့် က�းစက်ေရာဂါတွင ် ဖျားနာြခငး်��င့ ် ေချာငး်ဆိ�းြခငး်ကဲသ့ိ�ေ့သာ အေအးမိြခငး်��င့ဆ်ငတ်� သည့ ်
ေရာဂါလက�ဏာများကိ� ေတွ� ြမငရ်သည်။လ�အများစ�သည် ေရာဂါလက�ဏာအနည်းအကျ�းြဖင့ ် နာလနထ်��ိ�င�်ကေသာ်လည်း 
ြပငး်ထနေ်သာအေြခအေနများတွင ်အသက်���ရခက်ြခငး်စသည့် အဆ�တ်ေရာငေ်ရာဂါလက�ဏာများ ပိ�၍ဆိ�းရွားလာကာ ေသဆံ�း �ိ�ငသ်ည်။ 
 
ယခ�တစ�်ကိမ်တငွ ်ထိ�း��မံည့ ်Covid-19ကာကွယေ်ဆး (Takeda က�မ�ဏီမ�ထ�တလ်�ပ်ေသာ ကာကွယ်ေဆး) ၏ လက�ဏာများ 

ဤေဆးသည် Recombinant protein ကာကွယ်ေဆးြဖစ�်ပီး၊ SARS-CoV-2 ၏ Spike Protein ( ဗိ�ငး်ရပ်စ်က လ� ့ ဆဲလ်များထဲသိ� ့ ဝငေ်ရာက် 
ရနလ်ိ�အပ်ေသာ ပ�ိ�တငး်တစ်ခ�) ၏ မျိ�း�ိ� းဗီဇေပ�မ�တည်�ပီး ထ�တ်လ�ပ်ထားေသာ Recombinant protein ဓာတ်ကိ� Nanoparticulate 
ြဖစ်ေအာငေ်ဖာ်စပ်ထားေသာေဆးြဖစ်ကာ၊ ခ�ခံအားတက�်ကမ�ကိ� ြမ�င့တ်ငရ်န ် adjuvants များကိ�ထည့်သွငး်ထားသည်။ ဤကာကွယ်ေဆးထိ�း���ံပီး 
Recombinant protein ဓာတ်ကိ� လ�သားများ၏ဆဲလ်အတွငး် ေရာက်��ိေစကာ mRNA အေပ� အေြခြပ�၍ ဆဲလ်များတွင ် ဗိ�ငး်ရပ်စ်၏ Spike Protein 
ထ�တ်လ�ပ�်ပီး Spike Protein     ကိ� တ�န် ့ြပနသ်ည့ ်Neutralizing antibody (NAb) ြဖစ်ေပ�ေစ�ပီး Cell-mediated Immune Response ကိ� ရ��ိေစကာ 
SARS-CoV-2 ေ�ကာင့ြ်ဖစ်ေပ�လာေသာ က�းစက်ေရာဂါများကိ� ကာကွယ်တားဆီးေပးသည်ဟ� ထငြ်မငယ်�ဆရသည်။  

 

ဤေဆးတွင ်ေအာက်ပါပစ�ည်းများ ပါဝငပ်ါသည်။ 
ပါဝငပ်စ�ည်းများ  SARS-CoV-2 rS (SARS-CoV-2 ၏ Recombinant protein ဓာတ်) 

ြဖည့်စွက်ချက်များ  Matrix-A (မ�တ်ချက်) 
 Matrix-C (မ�တ်ချက်) 
 ဒဆီိ�ဒယီမ်ဒိ�ငဟ်ိ�က်ဒ�ိ�ဂျင ်ေဖာစ့ဖိတ် မိ��ိ�ဟိ�က်ဒရိတ်  
 ဆိ�ဒယီမ်ဒိ�ငဟ်ိ�က်ဒ�ိ�ဂျင ်ေဖာစ့ဖိတ ်မိ��ိ�ဟိ�က်ဒရိတ်  
 ဆိ�ဒယီမ် ကလိ��ိ�က ်  
 Polysorbate 80              ✧ pH ထိနး်ည�ိေဆး 

မ�တ်ချက်) ြဖည့်စွက်ပစ�ည်းများအြဖစ် ကိ�လက်စထေရာ၊ phosphatidylcholine, ဒဆီိ�ဒယီမ်ဒိ�ငဟ်ိ�က်ဒ�ိ�ဂျင ်ေဖာစ့ဖိတ် ဒဟီိ�က်ဒရိတ်၊ ပိ�တက်ဆီယမ် 
ဒဟီိ�က်ဒ�ိ�ဂျင ်ေဖာစ့ဖိတ်၊ ပိ�တကဆ်ယီမ် ကလိ��ိ�က် ��င့ ် ဆိ�ဒယီမ် ကလိ��ိ�က် တိ� ့ ပါဝငသ်ည်။  

Covid-19 ကာကွယ်ေဆး၏ ထိေရာက်မ���င့လံ်�ြခ�ံစိတ်ချရမ�ဆိ�ငရ်ာအချက်အလက်များကိ� 

ပိ�မိ�သ�ိ�ရိန ်ကျနး်မာေရး၊ အလ�ပ်သမား��င့ ်လ�မ�ဖ�လံ�ေရးဝန�်ကီးဌာန၀က်ဘဆ်ိ�က်၏ 

စာမျက်��ာကိ� �ကည့�်�ပါ။ 

ဝက်ဘဆိ်�ကက်ိ��ကည့�်�၍မရပါက သငေ်နထိ�ငရ်ာ �မ�ိ�၊ �မ�ိ�နယ်၊ ေကျးရွာ�ံ�းကိ� ဆက်သွယ်ပါ။ 

ကျနး်မာေရး၊အလ�ပ်သမားဝန�်ကီးဌာန Covid-19 ကာကယွ်ေဆး 
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