
VACCINATION INFORMATION SHEET – FOR VACCINATION RECIPIENTS 

PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE (PFIZER COVID-19 VACCINE) 

This vaccine has been granted interim authorization under the Pandemic Special Access Route 

(PSAR) by the Health Sciences Authority (HSA) for use in Singapore under the direction of the 

Ministry of Health. Read this information carefully. Consult your doctor or clinic if you have questions. 

1. What is COVID-19? 
 
COVID-19 is a respiratory illness that can affect other parts of the body, and can range from mild to 
severe disease. Spread is mainly through droplets, touching contaminated surfaces or in some cases, 
by airborne routes. Symptoms appear 2 to 14 days after exposure, and include fever, cough, 
shortness of breath, sore throat, runny nose or loss of smell or taste. Complications include 
respiratory failure, heart attacks, blood clots and other long-term problems. 
 
2. What is the Pfizer COVID-19 Vaccine? 

 

The Pfizer COVID-19 Vaccine is given to prevent COVID-19 for persons 16 years of age and older. The 

vaccine contains messenger RNA (mRNA) which helps your immune system to produce protective 

responses, and has 95% efficacy in preventing COVID-19.  

 

The vaccine consists of 2 doses. The second dose is due in 21 days. You need both doses to have 

the full vaccine protection, and for the protection to last as long as possible.  

The vaccine has been assessed to be safe for use. However, you may experience common side 

effects, similar to other vaccines. These usually get better after 1 to 3 days. Section 6 covers vaccine 

side effects, and Section 7 covers post-vaccination advice. 

3. Who should get the vaccine?  Who should not get the vaccine? 

 
You should get the Pfizer COVID-19 Vaccine to be protected against COVID-19, if you don’t have any 
conditions that make COVID-19 vaccination inadvisable. 
 
There are no contraindications to receiving the Pfizer COVID-19 vaccine apart from the settings and 
conditions described below. 
 
You should NOT get vaccinated if you had anaphylaxis or an allergic reaction to other vaccines, allergic 
reaction to a prior dose of this vaccine or to any ingredients in this vaccine (see Section 5). 
 
You should NOT get the Pfizer COVID-19 Vaccine if you are under 16 years old, pregnant, have a 
history of anaphylaxis to other medications, vaccines, insect stings or food.   
 
Tell your doctor or nurse before getting this vaccine if you: 

• have a fever in the past 24 hours, or got another vaccine in the past 14 days 

• are immunocompromised, or taking treatment that affects your immune system 

• have active or recent treatment for cancer, organ or stem cell transplantation 

• have COVID-19 infection before, or received another COVID-19 Vaccine 
 

The doctor or nurse will decide if you can proceed to get the Pfizer COVID-19 Vaccine.  
 
4. How is the Pfizer COVID-19 Vaccine given? 

 
This vaccine is given as an injection into the muscle of your upper arm. You should return for your 
second dose of the same vaccine in 21 days, to complete your COVID-19 vaccination. 
 
5. What are the ingredients in the Pfizer COVID-19 Vaccine? 

The Pfizer COVID-19 Vaccine includes the following ingredients: BNT162b2 mRNA; (4-hydroxybutyl) 

azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate); 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-



ditetradecylacetamide; 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; cholesterol; potassium chloride; 

monobasic potassium phosphate; sodium chloride; dibasic sodium phosphate dihydrate; sucrose 

6. What are the possible side effects?  How do I manage the side effects? 
 
Like all vaccines, this vaccine can cause side effects. Most side effects are mild or moderate, and 

usually get better within a few days. The table below lists some common side effects that have been 

reported with this vaccine, and how to manage them. 

 

Side Effects How to Manage 

Pain, redness, swelling at the injection site Paracetamol 1 to 2 tablets every 6 hours as 

needed 

 
Fever, chills 

Headache, muscle pain, joint pain 

Tiredness Rest 

Lymph node swelling at neck or arms Usually gets better by itself in a week or so 

 

See a doctor if the side effects persist or get worse, or if the fever persists for more than 48 hours. 

Very rarely, this vaccine can cause a severe allergic reaction or anaphylaxis. Signs of a severe 

allergic reaction include difficulty breathing, swelling of your face, throat, eyes or lips, a fast heartbeat, 

dizziness and weakness, a bad rash all over your body.  If you experience a severe allergic 

reaction, seek medical attention immediately. Call 995 or go to the nearest A&E immediately. 

 

These may not be all the possible side effects of the Pfizer COVID-19 Vaccine. If you experience side 
effects not listed, please consult your doctor. 
 
7. Any Other Advice Before or After Vaccination? 

The following advice is provided for different groups of vaccine recipients:  

• If you are on blood thinning medicines, press firmly on the injection site for 5 minutes 

• If you are breastfeeding, you may wish to interrupt breastfeeding for 5 to 7 days. 

• If you are planning pregnancy, you should wait until 1 month after your second dose. 
 

In general, it’s advisable to be well-hydrated and not to skip meals before coming for vaccination. 

Persons who are dehydrated or fasting may be more prone to fainting after the vaccination. It is also 

advisable to avoid possible actions that may stimulate a serious allergic reaction after vaccination: 

• Avoid strenuous exercise or physical exertion for 12-24 hours after getting vaccinated 

• Avoid drinking alcohol for 12-24 hours after getting vaccinated 

• Avoid taking non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) for pain or fever after vaccination.  

(NSAIDs include medications like ibuprofen, naproxen, and diclofenac.) 

 

8. How do I report side effects? 
 
You can contact a medical practitioner for further advice.Your healthcare 
provider will be able to advise you and report the side effects to HSA. You 
may also report side effects directly to HSA on a form by scanning this QR 
code.  
 
9. What is the Pandemic Special Access Route (PSAR)?  
 

PSAR is an authorisation process by HSA to facilitate early access to 

vaccines and medicines during a pandemic, such as COVID-19.  

 
The content of this information sheet was updated on 11/03/21. For the latest COVID-19 vaccine consumer 

information, please refer to the HSA website at https:www.hsa.gov.sg/covid-19-information-and-advisories 
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ভ্যাকসিনেশে তথ্য সিট - ভ্যাকসিনেশে/ টীকা গ্রহণকারীনের জেয 

ফাইজার-বায়নেক COVID-19 ভ্যাকসিে (ফাইজার COVID-19 ভ্যাকসিে) 
 

এই ভ্যাকসিনটিকক মহামারী সিকেষ অ্যাকেি রুট (PSAR)   এর অ্ধীকন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালকের সনকদে কে স্বাস্থ্য সিজ্ঞান কর্তে পক্ষ 
(HSA) কর্তে ক সিঙ্গাপুকর িযিহাকরর জনয অ্ন্তিের্ীকালীন অ্নুকমাদন দদওো হকেকে।  

আপনার যসদ প্রশ্ন থাকক র্কি আপনার ডাক্তার িা সিসনককর িাকথ পরামেে করুন। 

 

1. COVID-19 সক?  
COVID-19 একটি শ্বািযকন্ত্রর িযাসধ যা েরীকরর অ্নযানয অ্ংেগুসলকক প্রভ্াসির্ করকর্ পাকর এিং হালকা দথকক 
গুরুর্র পযেন্ত দরাগ হকর্ পাকর।দরাগটি েস়িকে পক়ি মূলর্ সনিঃিতর্ দ াোঁটার মাধযকম, দসূষর্ সজসনি স্পেে করকল িা 
সকেু সকেু দক্ষকে িােুিাসহর্ হকে।  
 
দরাকগর িংস্পকেে আিার 2 দথকক 14 সদন পকর লক্ষণ দদখা হে এিং একর্ জ্বর, কাসে, শ্বািকষ্ট, গলা িযথা, নাক 
ঝরা িা গন্ধ িা স্বাকদর কমসর্ অ্ন্তভু্ে ক্ত। জটিলর্াগুসলর মকধয শ্বাি প্রশ্বাি রুদ্ধ, হাটে  অ্যাটাক, রক্ত জমাট িাোঁধা এিং 
অ্নযানয দীর্েকমোদী িমিযাও অ্ন্তভু্ে ক্ত। 
 

2. ফাইজার COVID-19 ভ্যাকসিে সক?  
 াইজার COVID-19 ভ্যাকসিন 16 িের িা র্ার দিসে িেকির িযসক্তকদর COVID-19 দরাগ প্রসর্করাকধর জনয দদওো 
হে। ভ্যাকসিনটিকর্ মযাকিঞ্জার আরএনএ (এমআরএনএ) (mRNA)  রকেকে যা আপনার প্রসর্করাধ িযিস্থ্াটিকক 
প্রসর্রক্ষামূলক করকর্ িহাের্া ককর এিং COVID-19 প্রসর্করাকধ এর কাযেকাসরর্া ৯৫% ।  
 
ভ্যাকসিনটিকর্ 2টি দডাজ থাকক। সির্ীে দডাজ 21 সদকনর মকধয সদকর্ হে। আপনার িম্পূণে ভ্যাকসিন িুরক্ষা দপকর্ 
এিং যথািম্ভি িুরক্ষার জনয দুটি দডাজই প্রকোজন।  
 
িযিহাকরর জনয ভ্যাকসিনটি সনরাপদ িকল সিকিসির্ হকেকে। র্কি অ্নযানয ভ্যাকসিকনর মকর্াই আপনার িাধারণ পাশ্বে 
প্রসর্সিো হকর্ পাকর। এগুসল িাধারণর্ 1 দথকক 3 সদকনর মকধয ভ্াল হকে যাে। ৬ অ্নুকেকদ ভ্যাকসিকনর পাশ্বে 
প্রসর্সিো িম্পককে  িলা হকেকে এিং ৭ অ্নুকেকদ ভ্যাকসিন দনিার পকরর অ্িস্থ্া িম্পককে  পরামেে সদকে।  
 

3. কানের ভ্যাকসিে নেওয়া উসিত? কানের ভ্যাকসিে নেওয়া উসিত েয়?  
আপনার োরীসরক অ্িস্থ্া যসদ COVID-19 ভ্যাকসিন দনিার উপযুক্ত হে র্কি COVID-19 দথকক রক্ষা পাওোর 
জনয আপনার  াইজার COVID-19 ভ্যাকসিন দনওো উসির্।  
 

নীকি িসণের্ সিষে এিং ের্ে গুসল ো়িা  াইজার দকাসভ্ড-১৯ ভ্যাকসিন গ্রহকণ দকানও খারাপ লক্ষণ দনই। 
 
যসদ আপনার অ্নয দকাকনা ভ্যাকসিকন িা এই ভ্যাকসিকনর পূিেির্ী দডাকজ িা এই ভ্যাকসিকনর দকাকনা উপাদাকন 
এনাস লযাসেি িা অ্যালাসজে  জসনর্ প্রসর্সিো হকে থাকক র্াহকল আপনার ভ্যাকসিন দনওো উসির্ েয়। (সিভ্াগ 5 
দদখুন)।  
 
আপসন যসদ ১৬ িেকরর কম িেিী হন, গভ্ে ির্ী হন, আপনার যসদ অ্নযানয ওষুকধ, ভ্যাকসিকন, দপাকার কামক়ি িা খািাকর 
মারাত্মক এলাসজে  জসনর্ (অ্যানাস লাসেি) প্রসর্সিোর  ইসর্হাি থাকক র্াহকল আপনার  াইজার-িাকোএনকটক দকাসভ্ড-১৯ 

ভ্যাকসিন দনওো উসির্ েয়। 
 
এই ভ্যাকসিন দনওোর আকগ আপনার োরীসরক অ্িুস্থ্র্ার অ্িস্থ্া িম্পককে  আরও পরামকেের জনয সিসকৎিককক িা 
নািেকক িলুন, যসদ:  



• গর্ ২৪ র্ন্টাে আপনার জ্বর হকে থাকক, িা গর্ ১৪ সদকনর মকধয অ্নয একটি ভ্যাকসিন সনকে থাককন; 
• দরাগ প্রসর্করাধক্ষমর্া দমন করা থাকক, িা এমন সিসকৎিা গ্রহণ করকেন যা আপনার দরাগ প্রসর্করাধ 

িযিস্থ্াকক প্রভ্াসির্ ককর; 
• কযান্সাকরর সিসকৎিা িলমান আকে িা িাম্প্রসর্ক কাকল কযান্সাকরর সিসকৎিা কসরকেকেন, অ্ঙ্গ িা দেম দিল 

প্রসর্স্থ্াপকনর জনয সিসকৎিা কসরকেকেন;  
• আকগ দকাসভ্ড-১৯ এ িংিসমর্ হকেকে্ন, িা অ্নয একটি দকাসভ্ড-১৯ ভ্যাকসিন সনকেকেন 
 

সিসকৎিক িা নািে সিদ্ধান্ত সনকিন দয আপসন  াইজার দকাসভ্ড-১৯ ভ্যাকসিন সনকর্ পারকিন সকনা।  

 

4. ফাইজার COVID-19 ভ্যাকসিে সকভ্ানব নেওয়া হয়?  
এই ভ্যাকসিনটি আপনার িাহুর উপকরর দপেীকর্ ইনকজকেন সহিাকি দদওো হে। আপনার COVID-19 ভ্যাকসিন 
িম্পূণে করকর্ ২১ সদকনর মকধয আপনাকক একই রকম সির্ীে দডাকজর জনয স কর আিকর্ হকি। 
 

5. ফাইজার COVID-19 ভ্যাকসিনের উপাোেগুসি সক সক?  
 াইজার COVID-19 ভ্যাকসিকন সনম্নসলসখর্ উপাদানগুসল রকেকে: BNT162b2 mRNA; (4-hydroxybutyl) 
azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate); 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-
ditetradecylacetamide; 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine;  দকাকলকেরল; পটাসিোম দিারাইড; 
মকনািযাসিক পটাসিোম  িক ট; দিাসডোম দিারাইড; সডিাসিক দিাসডোম  িক ট সডহাইকেট; েকে রা 
 

6. িম্ভাবয পার্শ্ব প্রসতসিয়াগুসি সক সক? আসি সকভ্ানব পার্শ্ব প্রসতসিয়াগুসি সেয়ন্ত্রণ করব?  
অ্নয িি ভ্যাকসিকনর মকর্া এই ভ্যাকসিনও পাশ্বে প্রসর্সিো িতসষ্ট করকর্ পাকর। দিসের ভ্াগ পাশ্বে প্রসর্সিোগুসল 
হালকা িা মাঝাসর ধরকণর এিং সকেু সদকনর মকধয িাধারণর্ ভ্াল হকে যাে। সনকি, এই ভ্যাকসিকনর িাকথ সরকপাটে  
করা হকেকে এমন সকেু িাধারণ পাশ্বে প্রসর্সিো এিং দিগুসল সকভ্াকি সনেন্ত্রণ করা যাে র্া র্াসলকাভু্ক্ত করা 
হকেকে.  

 
পার্শ্ব প্রসতসিয়ািিূহ সকভ্ানব সেয়ন্ত্রণ করনবে 

ইনকজকেকনর স্থ্াকন িযথা, লালকি ভ্াি, দ ালা প্রকোজন অ্নুযােী ৬ র্ন্টা পর পর পযারাসিটামল ১ 
দথকক ২ টি টযািকলট  জ্বর, িসদে 

মাথা িযথা, দপেী িযথা, জকেকন্ট িযথা 
িাসন্ত সিশ্রাম 
র্া়ি িা িাহুকর্ লসিকাগ্রসি দ ালা িাধারণর্ এক িপ্তাহ িা র্ার মকধয সনকজ দথককই ভ্াল 

হকে যাে  
 
যসদ পাশ্বে প্রসর্সিো অ্িযাহর্ থাকক িা অ্িস্থ্া আরও খারাপ হকে যাে, িা জ্বর যসদ ৪৮ র্ন্টারও দিসে স্থ্ােী হে 
র্াহকল একজন ডাক্তারকক দদখাকিন। খুি কমই, এই ভ্যাকসিনটি মারাত্মক অ্যালাসজে  জসনর্ প্রসর্সিো িা 
অ্যানাস লাসেকির কারণ হকর্ পাকর। মারাত্মক অ্যালাসজে  জসনর্ লক্ষণগুসলর মকধয রকেকে: শ্বাি সনকর্ অ্িুসিধা হওো, 
আপনার মুখ, গলা, দিাখ িা দ াোঁকট দ ালাভ্াি, দ্রুর্ হাটে সিট হওো, মাথা দর্ারা এিং দিুেলর্া দিাধ করা, িমস্ত 
েরীকর  ুিকুস়ি হওো। যসদ আপসন মারাত্মক অ্যালাসজে  জসনর্ প্রসর্সিো অ্নুভ্ি ককরন র্কি অ্সিলকে সিসকৎিার 
জনয িহাের্া সনন। ৯৯৫ এ কল করুন িা অ্সিলকে সনকটস্থ্ A&E একর্ যান। 

 
এগুসল  াইজার COVID-19 ভ্যাকসিকনর িমস্ত িম্ভািয পাশ্বে প্রসর্সিো নাও হকর্ পাকর। র্াসলকাে দনই এমন পাশ্বে 
প্রসর্সিো দদখা সদকল অ্নুগ্রহ ককর আপনার ডাক্তাকরর িাকথ পরামেে করুন। 
 

7. ভ্যাকসিে নেওয়ার আনে বা পনর অেয নকানো পরািশব আনে সকো? 
সিসভ্ন্ন গ্রুকপর ভ্যাকসিন গ্রহণকারীকদর জনয সনম্নসলসখর্ পরামেে প্রদান করা হকেকে: 



  
• আপসন যসদ রক্ত পার্লা করার ওষুকধ থাককন র্কি ইনকজকেকনর জােগাে ৫ সমসনকটর জনয দতঢ়ভ্াকি দিকপ 

রাখুন  
• আপসন যসদ িুককর দধু খাওোন, আপসন ৫ দথকক ৭ সদকনর জনয িুককর দধু খাওোকনা িন্ধ রাখকর্ 

পাকরন।  
• আপসন যসদ গভ্ে ধারণ করার পসরকল্পনা ককর থাককন র্কি আপনার সির্ীে দডাজ দনওোর পকর অ্ন্তর্ ১ 

মাি অ্কপক্ষা করা উসির্। 
 

িাধারণভ্াকি, ভ্যাকসিন দনওোর জনয আিার আকগ ভ্ালভ্াকি পানী পান করার এিং খািার দখকে যাওোর পরামেে দদওো হে। 

েরীকর পাসন েূনযর্া িা দরাজা থাকা িযসক্তকদর ভ্যাকসিন দনওোর পকর অ্জ্ঞান হকে যাওোর ঝুোঁ সক থাককর্ পাকর।  
 
িম্ভািয কারণগুসল যা ভ্যাকসিন দনওোর পকর মারাত্মক অ্যালাসজে র প্রসর্সিো জাসগকে রু্লকর্ পাকর দিগুসল এ়িাকনার জনযও এখাকন 
পরামেে দদওো হকেকে:  

• ভ্যাকসিন দনওোর পকর ১২-২৪ র্ন্টাা্র জনয কক ার িযাোম িা োরীসরক পসরশ্রম এস়িকে িলুন 
• ভ্যাকসিন দনওোর পকর ১২-২৪ র্ন্টাা্র জনয অ্যালককাহল (মদ) পান করা এস়িকে িলুন 
• ভ্যাকসিন দনওোর পকর িযথা িা জ্বকরর জনয নন -দেরকেডাল  ুকল যাওো িন্ধ হওযার(অ্যাসন্ট-ইনফ্ল্যাকমটসর) 

ওষুধগুসল (এনএিএআইডী-গুসল) গ্রহণ করা এস়িকে িলুন। (এনএিএআইসড-গুসলকর্ আইিুকপ্রাক ন, দনকপ্রাকেন 
এিং ডাইকিাক নাককর ওষুধ অ্ন্তভু্ে ক্ত রকেকে) 

 
8. আসি সকভ্ানব পার্শ্ব প্রসতসিয়াগুসি সরনপাটব  করব? 
 

আরও পরামকেের জনয আপসন একজন সিসকৎিা সিকেষকজ্ঞর িাকথ দযাগাকযাগ 
করকর্ পাকরন। আপনার স্বাস্থ্যকিিা দানকারী আপনাকক পরামেে সদকর্ এিং 
এইিএিএ (HAS) দর্ পাশ্বে প্রসর্সিোগুসি্র িযাপাকর সরকপাটে  করকর্ িক্ষম হকিন। 
আপসন এই QR দকাডটি স্ক্যান ককরও একটি  কমের মাধযকম পাশ্বে প্রসর্সিোগুসল 
িরািসর এইিএিএ-দর্ জানাকর্ পাকরন। 
 
 

9. িহািারী সবনশষ অযানেি রুট (PSAR) সক?)?  
 
PSAR, HSA অ্নুকমাসদর্ একটি প্রসিো যা COVID-19 এর িত মহামারীর িমে ভ্যাকসিন এিং ওষুধ র্া়িার্াস়ি 
দপকর্ িাহাযয করকর্ পাকর। 

 

এই র্থয সিকটর সিষেিস্তু 11/03/21 র্াসরকখ আপকডট করা হকেকে। অ্সর্ িাম্প্রসর্ক COVID-19 ভ্যাকসিন গ্রাহক 
র্কথযর জনয, দো ককর HSA ওকেিিাইটটি https:www.hsa.gov.sg/covid-19-information-and-advisories-and-

advisories 
 
  

 



VACCINATION INFORMATION SHEET (BURMESE) – FOR VACCINATION RECIPIENTS 

PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE (PFIZER COVID-19 VACCINE) 

ကာကြယေ္ဆးထ  းခမံည့္သမူ ားအတြက-္ကာကြယေ္ဆးၫႊနၾ္ကားခ ကႏွ္င့္သတငး္အခ ကအ္လကမ္ ားပါ 
PFIZER-BIONTECH COVID-19 ကာကြယေ္ဆး (PFIZER COVID-19 VACCINE) 

Ministry of Health MOH က န္းမာေရးဝနႀ္က းဌာန၏ညႊနၾ္ကား 
ခ က္ေၾကာင့္၊ Pandemic Special Access Route (PSAR) ကလ ပ္ပ  ငခ္ြင့္က  လႊဲအပ္၍၊ Health Science Authority 
က  ၾကားျဖတ္ကာလအတြင္း စင္ကာပူတြင္သံ းစြခဲြင့္ေပးထားသည္။ 
 
ဤၫြန္ၾကားခ က္က  ေသခ ာစြာဖတရ္ွ ပါ။ပ  ၍ ေမးစရာ႐ွိ်ွသလ ်ွင္ဆရာဝန္္သို္မဟိုတ္၊ေဆးခန္းတြင္တသိုင္ပင္ 
ေမးျမန္းပါ။ 

 
1. COVID-19 ဆ  တာဘာလဲ။ 

COVID-19 ဆ  သည္မွာ၊အသက္႐ွဴွ လမ္းေၾကာင္းဆ  င္ရာေရာဂါျဖစ္ၿပ းအျခားခနၶာက  ယ္အစ ပ္အပ  င္းမ ားက  လည္းထ ခ  က္ႏ  င္ပါ 
သည္။ေရာဂါေဝဒနာမွာသာမနမ္ွျပင္းထန္စြာခံစားရႏ  င္သည္။ေရာဂါျပန္႔ႏံွ႕ပံ မွာပါးစပ္၊ႏွာေခါင္းမွအရည္စက္မ ားႏွင့္၊ေရာဂါပ  း႐ွဴွ ေန
ေသာမ က္ႏွာျပင္က  ထ က  င္္မ ၍လည္းေကာင္း၊ပ  းမ ားသယ္ေဆာင္လာေသာေလထ က  ႐ွဴွ မ ၍လည္းေကာငး္ကူးစက္ႏ  င္သည္။ 
 
ေရာဂါကူးစက္ခံ႐ွဴျပ း၊၂ရက္မွ၁၄ရက္အတြင္း၊အဖ ားတက္ျခင္း၊ႏွာ 
ရည္ယ  ျခင္း၊လည္ပင္းနာ၊ေခ ာင္းဆ  းျခင္း၊အသက္႐ွဴွ ၾကပ္ျခင္း၊အနံ႔အရ 
သာေပ ာက္ျခင္းတ  ႔ျဖစ္လာႏ  င္သည္။ပ  မ  ဆ  းရြားေသာအျဖစမ္ ားမွာ၊အ 
သက္႐ွဴွ လမ္းေၾကာင္းပ က္စ းျခင္း၊ႏွလံ းေသြးေၾကာပ တ္ဆ  ႔ျခင္း၊ေသြး 
ေၾကာအတြင္းေသြးခဲပ တ္ဆ  ႕ျခင္း၊ႏွင့္နာတာ႐ွဴွည္ေရာဂါမ ားျဖစပ္ြားႏ  င္သည္။ 
 

2. Pfizer COVID-19 ကာကြယေ္ဆးဆသိုတာဘာလဲ။ 
 
Pfizer COVID-19 ကာကြယ္ေဆး္ည္COVID-19 ေရာဂါကသိုကာကြယ္ရန္အ္က္၁၆ႏ်ွစ္အထက္႐ွိ်ွသ္ူလူတသိုင္းအားထသိုးႏ်ွံေပးမည္။ 
ကာကြယ္ေဆးတြင္messenger RNA (mRNA)ပါဝင္ၿပ းခနၶာကသိုယ္၏ကသိုယ္ခံအားကသိုျမႇင့္တင္၍ေရာဂါကသိုကာ 
ကြယ္ေပးၿပ း ၉၆% ေရာဂါကသိုကာကြယ္ႏသိုင္စြမ္း႐ွိ်ွသပါ္ည္။ 
ကာကြယ္ေဆး္ည္ ၂ ႀကသမ္ထသိုးရမည္ျဖစ္ၿပ း၊ဒိုတသယအႀကသမ္ကာကြယ္ 
ေဆးကသိုပထမအႀကသမ္ထသိုးၿပ း ၂၁ရက္ျခားၿပ းကာကြယ္ေဆးထ  းမွ္ာကာကြယ္ေဆးကေရာဂါကသိုတာ႐ွိ်ွည္၊ထသေရာက္စြာကာကြယ ္
ေပးမည္ျဖစ္္ည္။ 
ကာကြယ္ေဆး္ည္အနၱရာယ္မ႐ွိ်ွသစသတ္ခ ရ္ည္ဟို္တ္မ်ွတ္ထားပါ 
္ည္။ သ္ို႔ေ္ာအ္ျခားေ္ာကာကြယ္ေဆးမ ားက့ဲ သ္ို႔ပင္၊ေဘးထြက္ေဆးက သ း
ေတာ့္င္အနည္းငယ္ခံစားရႏသိုင္္ပါ္ည္။၄င္းတသို႔မ်ွာတစ္ရက္မ်ွ ၃ ရက္အတြင္းျပန္လည္္က္္ာေကာင္းမြန္္ြားပါမည္။ 
အပသိုင္း၆္ည္ေဘးထြက္ဆသိုးက သ းတသို႔ကသိုေဖာ္ျပထားၿပ း၊အပသိုင္း ၇ တြင္ကာကြယ္ေဆးထသိုးၿပ း၊ျပ ္င့္္ည့္အၾကံ
ေပးခ က္မ ားပါဝင္ပါ္ည္။ 

 
 

3. မညသ္ေူတြကာကြယေ္ဆးထ  းရမညႏ္ွင့္၊မညသ္ူေတြမထ  းရေၾကာငး္။ 
 
္င္္ညC္OVID-19 ကာကြယ္ေဆးမထသိုး္င့္္ည့္အိုပ္စိုတြင္မပါ 
ဝင္ပါက၊COVID-19 ေရာဂါကသိုထသေရာက္စြာကာကြယ္ရန္ကာကြယ္ေဆးကသိုထသိုးရမည္။ 
 
ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနႏ်ွင့္၊ကန္႔္တ္ခ က္မ ားမ်ွလြဲ၍ Pfizer COVID-19 vaccine ကာကြယ္ေဆးထသိုးဖသို႕ဆန့္က င္ 
ေျပာဆသိုကန္႔ကြက္ရန္အေၾကာင္းမ႐ွိ်ွသပါ။ 



 
္င္္ည္ယခင္ကအျခားကာကြယ္ေဆးမ ား သ္ို႔မဟိုတ္၊ပထမအႀကသမ္ဤကာကြယ္ေဆးကသိုထသိုးၿပ း၊ဤကာကြယ္ေဆးတြင္ပါဝင္ေ္ာ
ဓာတ္ပစၥည္းမ ားႏ်ွင့္ဓာတ္မတည့္ျခင္းတသို႔ေၾကာင့္အျပင္းအထန္ဓာတ္မတည့္ျခင္း၊ယားယံျခင္းတသို႔ျဖစ္ဖူးပါကဤကာကြယ္ေဆးကသိုမထသိုး
္င့္ပါ။ (အပသိုဒ ္၅ ကသိုၾကည့္ပါ။) 
 
သင္သည္အသက္၁၆ႏွစ္ထက္ငယ္လ ွင္၊က  ယ္ဝန္႐ွဴွ လ ွင္ႏွင့္၊အျခားေဆးဝါးမ ား၊ကာကြယ္ေဆးမ ား၊အစားအေသာက္ႏွင့္၊ပ  းမွြားမ ား 
အက  က္ခံရျခင္းတ့  ေၾကာင့္၊ျပင္းထန္စြာဓာတ္မတည့္မႈျဖစ္ဖူးလ ွင္ 
လည္းဤ  Pfizer-COVID-19 ကာကြယ္ေဆးက   မထ  းသင့္ပါ။ 
 
ေအာက္ပါအေျခအေနတသို႔ျဖစ္ေနပါကကာကြယ္ေဆးမထသိုးမ ၊ဆရာဝန္္သို႔မဟိုတ္္ူနာျပ ကသိုတသိုင္ပင္ေမး ျမန္းပါ 

• လြန္ခဲ့ေ္ာ၂၄နာရ အတြင္းဖ ားနာျခင္း၊္သို႔မဟိုတ္လြန ္္ခဲ့ေ္ာ ၁၄ ရကမ္တသိုင္မ ကအျခားကာကြယ္ေဆးတမ သ းထသိုးခဲ့ပါက 
• ္င္္ည္ကသိုယ္ခံအားေလ ာ့က ေ္ာအေျခအေနျဖစေ္နပါက၊္သို႔မဟိုတ္္င္၏ကသိုယ္ခံအားေလ ာ့က ေစေ္ာ

ေဆးဝါးကို္မႈခံယူေနရပါက 
• ကင္ဆာေရာဂါမေပ ာက္ဘဲေဆးကို္မႈခံေနရပါက၊္သို႔မဟိုတ္ခနၶာကသိုယ္အစသပ္အပသိုင္းတခိုခိုအစားထသိုးျခင္း၊္သို႔မဟိုတ ္ 

stem cell အစားထ  းၿပ းကို္ခံရျခင္း႐ွိ်ွသေနပါက 
• COVID-19 ရာဂါကူးစက္ခံရဖူးပါက္သို႔မဟိုတ္၊အျခားCOVID-19 

ကာကြယ္ေဆးထသိုးထားဖူးပါက္င္၏ဆရာဝန္္သို႔မဟိုတ္္ူနာျပ က္င့္ကသို Pfizer COVID-19 
ကာကြယ္ေဆးထသိုးေပး္င့္မ္င့္ဆံိုးျဖတ္မည္။ 
 

4. Pfizer COVID-19 ကာကြယေ္ဆးကသိုမည္္ သို႔ထသိုးေပး္နညး္။ 
 
ကာကြယ္ေဆးကသို္င္၏လက္ေမာင္းအထက္ႂကြက္္ားအတြင္းထသိုး 
္ြင္းေပး္ည္။္င္္ည္ေနာက္ထပ္၂၁ ရက္ၾကာလ ်ွင္ဤကာကြယ္ 
ေဆးျဖင့္ပင္၊ဒိုတသယအႀကသမ္ထပ္မထံသိုးႏ်ွံရမည္။္သို႔မ်ွ္ာကာကြယ္ေဆးက္င့္အား COVID-19 
ေရာဂါမွထသေရာက္ျပည့္ဝစြာကာကြယ္ေပးမႈ 
ကသို္င္ရႏသိုင္မည္။ 
 

5. Pfizer COVID-19 တြငဘ္ာဓာတပ္စၥညး္မ ားပါဝင ္သလ ဲ
ေအာက္ပါတသို႔ပါဝင္္ည္။BNT162b2 mRNA;(4 hydroxy butyl)azanediyl)bis(hexane-6-1-diyl)bis(2-hexyldecanoate); 2-
[polyethylene glycol)2000]-N,N-ditetradecylacetamide;1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; cholesterol, 
potassium chloride, monobasic potassium phosphate; sodium chloride; dibasic sodium phosphate dehydrate, 
sucrose. 
 

6. ေဘးထြကဆ္  က   းေတြကဘာေတြလဲ။ေဘးထြကဆ္  က   းသကေ္ရာကမ္ႈခရံပါကမညသ္  ႔စ မရံမညန္ညး္။ 
 

ကာကြယ္ေဆးတ  င္းေဘးထြက္ဆ  းက   း႐ွဴွ သည္။သ  .ေသာ္အမ ားအားျဖင့္၊သာမန္အၾကမ္းဖ င္းေလာက္သာျဖစ္ႏ  င္ၿပ းရက္အနည္းင
ယ္အတြင္း၊ျပန္လည္သက္သာသြားသည္။ ေအာက္ပါဇယားတြင္၊လူနာမ ားတင္ျပအေၾကာင္းၾကားေလ့႐ွဴွ ေသာ၊ဤကာကြယ္
ေဆးထ  းၿပ း၊ျဖစ္ပြားေနက ဆ  းက   းမ ားႏွင့္၊မည္သ  ႔စ မံရမည့္အေၾကာင္းမ ားျဖစ္သည္။ 
 

ေဘးထြကဆ္  းက   းမ ား။ မညသ္  ႔သကသ္ာေအာငစ္ မမံညန္ညး္။ 

ေဆးထ  းထားေသာေနရာတြင္န လာၿပ းေယာင္ရမ္းက  က္ချဲခင္း။ လ  အပ္ပါက Paracetamol 
တလံ းမွႏွစ္လံ း၆နာရ ျခားေသာက္ပါ။ 
 ခ မ္းတ န္ၿပ း၊အဖ ားတက္ျခင္း။ 

ေခါင္းက  က္ျခင္း၊အ႐ွဴ  းအဆစ္၊ႂကြက္သားမ ားနာက င္က  က္ခဲျခင္း။ 



 

ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္း နားေနပါ။ 
လည္ပင္းႏွင့္ဂ   င္းေအာက္တြင္အက  တ္ေယာင္ျခင္း။ မ ားေသာအားျဖင့္၊တပတ္ေက ာ္လ ွင္သက္သာသြားမည္။ 

 

္င္္ည္ေဘးထြက္ဆသးိုက သ းျဖစ္မႈပသိုမသိုဆသိုးရြားလာျခင္း၊္သို႔မ 
ဟိုတ္၄၈ နာရ ထက္ပသို၍ဖ ားနာျခင္းျဖစ္ပါကဆရာဝနျ္ပပါ။ဤ 
ကာကြယ္ေဆး္ည္အလြန္ျဖစ္ခဲလ်ွစြာေသာျပင္းထန္စြာဓာတ္ 
မတည့္မႈျဖစ္တတ္္ည္။ျပင္းထန္စြာဓာတ္မတည့္မႈ၏လကၡ 
ဏာမ ားမ်ွာ၊အ္က္႐ွိႈၾကပ္ျခင္း၊မ က္ႏ်ွာ၊လည္ပင္း၊မ က္လံိုး၊ 
ႏႈတ္ခမ္းမ ားေယာင္ယမ္းျခင္း၊ႏ်ွစ္လံိုးခိုန္ျမန္လာျခင္း၊မူးေဝျခင္း၊
ခြန္အားေလ ာ ့နည္း္ြားျခင္း၊ႏ်ွင့္တကသိုယ္လံိုးအဖိုအပသန္႔မ ားထလာျခင္းတသို႔ျဖစ္္ည္။္င္ဤ္သို႔ျဖစ္ပါကခ က္ခ င္းေဆးက ္မႈခံယူပါ။ 
 ၉၉၅ ကသိုဖိုန္းဆက္ပါ္သို႔မဟိုတ္အန းဆံိုးအေရးေပၚေဆးကို္ 

ဌာန္သို႔ခ က္ခ င္း္ြားပါ။ 
 
ေဖၚျပပါတ  ႕မွာCOVID-19 ကာကြယေ္ဆးေၾကာင့္ ေဘးထြကဆ္သိုးက သ းမ ားအားလံိုးမဟိုတ္ေ္းပါ။ 
ေဖာ္ျပပါေဘးထြကဆ္သိုးက သ းမ ားမဟိုတ ္လ ွင္၊ COVID-19 ကာကြယေ္ဆးေၾကာင့္ျဖစ္္ ညမ္ဟိုတ္ပါ။ဆရာဝန္ျပ္တသိုငပ္င္ပါ။ 

 
7. ကာကြယေ္ဆးမထ  းမ နငွ့္၊ထ  းျပ းေနာက္အျခားေသာ 

အၾကဥံာဏမ္ ားေပးလ  ပါသလား။ 
 
ေအာက္ပါအၾကံေပးခ က္တ  ႔မွာ၊ကာကြယ္ေဆးအထ   းခံမည့္၊မတူည ေသာအ ပ္စ မ ားအတြက္ျဖစ္သည္။ 

• ေသြးၾကေဲစေသာေဆးဝါးမ ားသံ းစြေဲနရပါကေဆးထ  းထား 
သည့္ေနရာက  ၅မ နစ္ခန္႔တင္းၾကပ္စြာဖ ထားပါ။ 

• ကေလးႏ  ႔တ  က္ေနလ ွင္ကေလးက  ၅ရက္မွ၇ရက္ခန္႔ႏ   ႕မ 
တ  က္ဘရဲပ္ထားပါ။ 

• က  ယ္ဝန္ရရန္လ ပေ္ဆာင္ေနျခင္းက  ၊ဒ တ ယအႀက မ္ကာကြယ္ေဆးထ  းၿပ းတလၾကာမွ၊ဆက္လက္ၾကံစည္လ ပ္ေဆာင္ပါ။ 
 

အၾကမ္းအားျဖင့္၊ေရက  လံ ေလာက္စြာေသာက္ၿပ း၊အစားအစာက  အခ  န္မွန္စားခဲၿ့ပ းမွကာကြယ္ေဆးလာထ  းရမည္။ 
ေရဓာတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္း၊တေနကိုနအ္စာမ႐ွိ်ွသလ ်ွင္၊ေဆးထသိုးၿပ းမူးေမ့လျဲခင္းျဖစႏ္သိုင္္ည္။ 
 

ေဆးထ  းၿပ းအျပင္းအထန္ဓာတ္မတည့္ျခင္းမျဖစေ္စရန္၊ေအာက္ပါတ  ႔က  ေ႐ွဴွာငၾ္ကဥ္သင့္သည္။ 
• ကာကြယ္ေဆးမထ  းမ ၁၂နာရ မ၂ွ၄နာရ အတြင္း 

ျပင္းထန္ေသာက  ယ္လက္လႈပ္႐ွဴွားမႈမျပ သင့္ပါ။ 
• ကာကြယ္ေဆးထ  းျပ းေနာက္၁၂နာရ မွ၂၄နာရ အတြင္း 

အရက္မေသာက္ပါႏွင့္။ 
• ကာကြယ္ေဆးထ  းၿပ း Non-steroidalanti-inflammation(NSAID) ေဆးမ ားတ  ႔က  နာက င္မႈ၊ 

က  ယ္အပူခ  န္တက္မႈတ  ့ေၾကာင့္၊မေသာက္သံ းရပါ။ 
(NSAID) ေဆးမ ားမွာ၊ibuorofen,naproxenႏွင့္diclofenicစသည္တ  ့္ျဖစ္သည္။ 

 

8. ေဘးထြကဆ္  းက   းအေၾကာငး္မညသ္  ႔သတငး္ပ  ႔မညန္ညး္။ 
 
 ေဆးကို္ေ္ာဆရာဝန္တစ္္ း၊္သို႔မဟိုတ္၊္င္ကို္ 
ေနက ဆရာဝန္၊္သို႔မဟိုတ္ကာကြယ္ေဆးထသိုးေပးေ္ာဌာနကသိုလည္းဆက္ ြ္ယ္ၿပ းအၾကံ္ာဏ္ေတာင္းႏသိုင္္ည္။ 



ထသိုဆရာဝန္ကသင္ခံစားရေသာေဘးထြက္ဆ  းက သ းက   
္င့္အားအၾကံေပးၿပ း HSA ကသိုအေၾကာင္းၾကားေစလသမ့္မည္။ 
္ငက္လည္းဤ QR Code ကသိုစကင္လိုပ္၍အစ ရင္ခံစာပံိုစံ 
ျဖည့္ၿပ း  HSA ကသိုတသိုက္႐ွိသိုက္အေၾကာင္းၾကားႏသိုင္္ည္။ 
 

9. (PSAR) Pandemic Special Access Route ဆ  တာဘာလ။ဲ 
 
COVID-19 စေသာPandemic ကမၻာတဝွမ္လံ းကပ္ေရာဂါျဖစေ္နခ  န္ 
တြင္၊(PSAR) ကလ ပ္ပ  င္ခြင့္အာဏာက  လႊဲအပ္၍၊ကာကြယ္ေဆး HSA က  အလ ွင္သံ းန  င္ရန္ခြင့္ေပးထားသည္။ 
 
ဤသတင္းအခ က္အလက္မ ားက  11/03/21ေန့တြင္တ  းျမွင့္တြင္ျဖည့္စြက္ထားပါသည္။ 
COVID-19 ကာကြယ္ေဆးအထ  းခံသူမ ား၏ေနာက္ဆံ းေပၚသတင္းအခ က္အလက္မ ားက  ၊ေအာက္ပါ HSA website တြင္ဖတ္ပါ။ 
https:www.hsa.gov.sg/covid-19-information-and-advisories 
 

  

 



VACCINATION INFORMATION SHEET (THAI) – FOR VACCINATION RECIPIENTS 
PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE (PFIZER COVID-19 VACCINE) 

 

เอกสารข้อมูลการฉีดวคัซีน - ส าหรบัผู้รบัการฉีดวคัซีน 
ยาวคัซีน โควิด -19 ของ ไฟเซอร ์

 

ยาวคัซนีน้ีไดร้บัอนุญาตใหใ้ชช้ัว่คราวภายใต้เส้นทางน าเข้าพิเศษของโรคระบาด (PSAR) โดย 
หน่วยงานวิทยาศาสตรส์ขุภาพ (HSA) ในสงิคโปร ์ซึง่อยูใ่ตก้ารก ากบัของกระทรวงสาธารณสุข  
 
จงอ่านขอ้มลูนี้ดว้ยความละเอยีด สามารถปรกึษากบัแพทยห์รอืคลนิิกไดห้ากคุณมคี าถาม 
 

1.  โควิด -19 คืออะไร 
โควดิ-19 เป็นโรคระบบทางเดนิหายใจทีส่ามารถส่งผลกระทบตอ่ส่วนอื่น ๆ ของร่างกาย และม ี
ขนาดอาการป่วยจากเลก็น้อยไปจนถงึขัน้รุนแรง การแพร่กระจายส่วนใหญ่เกดิจากละออง ทีม่เีชือ้ 
หรอืการสมัผสัพืน้ผวิทีป่นเป้ือน หรอืในบางกรณโีดยทางอากาศ 
 
อาการจะแสดงออกหลงั 2 ถงึ 14 วนั นับจากวนัทีไ่ดร้บัเชือ้อาการคอื 
มไีขไ้อหายใจถีเ่จบ็คอน ้ามกูไหลหรอืสญูเสยีกลิน่หรอืรส ภาวะแทรกซอ้น ไดแ้ก่ การหายใจลม้เหลว หวัใจวาย ลิม่เลอืด 
และปัญหาอื่น ๆ ในระยะยาว 
 

2. วคัซีนโควิด -19 ของไฟเซอรคื์ออะไร 
การฉีดวคัซนี โควดิ-19 ของไฟเซอรเ์ป็นการป้องกนัเชือ้ไวรสัโควดิ-19 กบัผูท้ีม่อีายุ 16 ปีขึน้ไป 
วคัซนีน้ีประกอบดว้ยสาร แมเซนเจอร ์อารเ์อน็เอ (mRNA) 
ซึง่ช่วยใหร้ะบบภมูคิุม้กนัสรา้งการตอบสนองเชงิป้องกนัและมปีระสทิธภิาพถงึ 95% ในการป้องกนัเชือ้ไวรสั โควดิ-19 
วคัซนีน้ีตอ้งมกีารฉีด 2 ครัง้ ครัง้ทีส่องจะก าหนดฉีดเมื่อครบ 21 วนั ตอ้งมกีารฉีดทัง้สองครัง้ 
เพื่อคุณจะไดร้บัการป้องกนัอย่างครบถว้นและเพื่อใหก้ารป้องกนัคงอยู่ไดน้านทีสุ่ดเท่าทีไ่ด ้
วคัซนีน้ีไดร้บัการประเมนิแลว้ว่าปลอดภยัใชไ้ด ้ แต่ว่าคุณอาจพบผลขา้งเคยีงทีพ่บบ่อยเช่นเดยีวกบัวคัซนีอื่น ๆ 
ซึง่มกัจะทุเลาขึน้หลงัจากผ่านไป 1 ถงึ 3 วนั มคี ากล่าวในหวัขอ้ที ่ 6 เรื่องผลขา้งเคยีงของวคัซนี และในหวัขอ้ที ่ 7 
เป็นค าแนะน าหลงัการฉีดวคัซนี 
 

3. ใครควรได้รบัวคัซีนน้ี และใครไม่ควรได้รบัวคัซีนน้ี 
คนทีค่วรจะไดร้บัวคัซนีโควดิ -19 ของไฟเซอรเ์พื่อป้องกนัเชือ้ทีไ่ม่มไีวรสั โควดิ-19 
ไดแ้ก่บุคคลทีม่ปัีญหาทางสขุภาพกบัการฉีดวคัซนี โควดิ-19  
 
ไม่มขีอ้หา้มในการรบัวคัซนี โควดิ – 19 ของ ไฟเซอร ์นอกจากมภีาวะและเงือ่นไขทีอ่ธบิายไวข้า้งล่าง 
 
คุณไม่ควรไดร้บัการฉีดวคัซนีหากคุณมภีาวะภมูแิพห้รอืมอีาการแพต้่อวคัซนีอื่นๆ 
และก่อนหน้านี้มอีาการแพต้่อวคัซนีน้ีหรอืกบัส่วนผสมใดๆในวคัซนีน้ี (ดหูวัขอ้ที ่5) 
 



คุณไม่ควรไดร้บัวคัซนีโควดิ -19 ของ ไฟเซอร ์หากคุณอายตุ ่ากว่า 16 ปี หรอืเป็นผูห้ญงิตัง้ครรภ ์
หรอืมปีระวตัโิรคภูมแิพม้อีาการแพอ้ย่างรุนแรงต่อยาหรอืวคัซนีอื่นพษิแมลงต่อย หรอืแพอ้าหารฯลฯ 
 
แจง้ใหแ้พทยห์รอืพยาบาลทราบถงึภาวะอาการป่วยของคุณก่อนรบัวคัซนีน้ีเพื่อขอค าแนะน าเพิม่เตมิหากคุณมภีาวะเช่
น 

• มไีขใ้นชว่ง 24 ชัว่โมงทีผ่่านมาหรอืไดร้บัวคัซนีอื่นในช่วง14 วนัทีผ่่านมา 

• มภีูมคิุม้กนับกพร่อง หรอืรบัการรกัษาอยู่ซึง่มผีลต่อระบบภมูคิุม้กนั 

• ก าลงัไดร้บัการรกัษาในโรคมะเรง็ การปลูกถ่ายอวยัวะหรอืเซลลต์น้ก าเนิดเรว็ๆนี้ 

• เคยตดิเชือ้ โควดิ – 19 มาก่อนหรอืไดร้บัวคัซนี โควดิ – 19 ชนดิ หรอืยีห่อ้อื่น 

แพทยห์รอืพยาบาลจะเป็นคนตดัสนิใจว่าคุณจะไดร้บัวคัซนีโควดิ -19 ของไฟเซอรห์รอืไม ่
 

4. การฉีดวคัซีนโควิด -19 ของไฟเซอรต์ท าอย่างไรบ้าง 
ยาวคัซนีจะฉีดเขา้กลา้มเน้ือตน้แขน และคุณควรกลบัมารบัวคัซนีเดมิครัง้ทีส่องเมื่อครบ 21 วนั เพื่อเป็นการฉีดวคัซนี 
โควดิ-19 ใหเ้สรจ็สมบูรณ์ 
 

5. ส่วนผสมในยาวคัซีนโควิด -19 ของไฟเซอรม์ีอะไรบ้าง 
ยาวคัซนีโควดิ -19 ไฟเซอรม์ส่ีวนผสมดงัต่อไปนี้ BNT162b2 mRNA; (4-hydroxybutyl) azanediyl) ทว ิ(hexane-6,1-
diyl) ทว ี(2-hexyldecanoate); 2 - [(โพลเีอทลินีไกลคอล) -2000] -N N-ditetradecylacetamide; 1,2-Distearoyl-sn-
glycero-3-phosphocholine; คอเลสเตอรอล โพแทสเซยีมคลอไรด ์โพแทสเซยีมฟอสเฟต monobasic เกลอืแกง; 
ไดบาสกิโซเดยีมฟอสเฟตไดไฮเดรต ซูโครส ภาษาเฉพาะทางการแพทย ์

6. ผลข้างเคียงท่ีเป็นไปได้มีอะไรบ้าง ฉันจะจดัการกบัผลข้างเคียงได้อย่างไร 
เหมอืนกนักบัวคัซนีทุกชนิด วคัซนีน้ีอาจท าใหเ้กดิผลขา้งเคยีงได ้ผลขา้งเคยีงส่วนใหญ่ ทีม่อีาการ อ่อนหรอืปานกลาง 
มกัจะดขีึน้ภายในสองสามวนั ตารางเบือ้งล่างแสดงผลขา้งเคยีงทัว่ไป  
ทีไ่ดร้บัรายงานจากผูท้ีไ่ดร้บัวคัซนีน้ีและวธิจีดัการ 
ผลข้างเคียง วิธีจดัการ 

รูส้กึปวดมรีอยแดงและบวมบรเิวณทีฉ่ีด ทานยาพาราฯ 1 ถงึ 2 เมด็ทุก 6 
ชัว่โมงตามตอ้งการ เป็นไขห้นาวสัน่ 

ปวดศรีษะปวดกลา้มเน้ือปวดขอ้ 
ความเหน็ดเหนื่อย พกัผ่อนใหพ้อ 
ต่อมน ้าเหลอืงบวมทีค่อหรอืแขน โดยปกตจิะดขีึน้เองภายในหนึ่งสปัดาห์ 

 
ไปหาแพทยห์ากอาการขา้งเคยีงยงัคงมอียู่หรอืแย่ลงหรอืมไีขน้านกว่า 48 ชัว่โมง 
จะมน้ีอยทีว่คัซนีน้ีอาจท าใหเ้กดิอาการแพอ้ย่างรุนแรงหรอืภาวะภูมแิพไ้ด ้ลกัษณะอาการแพท้ีร่นุแรงไดแ้ก่ 
หายใจล าบาก บวมทีใ่บหน้าล าคอตาหรอืรมิฝีปาก หวัใจเตน้เรว็ เวยีนศรีษะและอ่อนแรง มผีื่นขึน้ทัว่ร่างกาย 
หากคุณประสบอาการแพอ้ยา่งรนุแรงใหไ้ปหาแพทยท์นัท ีโทร 995 หรอืไปที ่A&E ทีอ่ยู่ใกลท้ีสุ่ดทนัท ี



อาการเหล่านี้อาจไมใ่ชผ่ลขา้งเคยีงทีเ่ป็นไปไดท้ัง้หมดจากวคัซนีโควดิ -19 ของไฟเซอร ์
หากคุณประสบผลขา้งเคยีงทีไ่มอ่ยู่ในรายการโปรดปรกึษาแพทย ์
 

7. หลงัการฉีดวคัซีนยงัมีค าแนะน าอ่ืน ๆ ไหม 
ค าแนะน าต่อไปนี้มไีวส้ าหรบัผูร้บัวคัซนีตามกลุ่มต่าง ๆ เช่น 

• หากคุณใชย้าลดความเขม้ขน้ของเลอืดใหก้ดบรเิวณทีฉ่ีดใหแ้น่นเป็นเวลา 5 นาท ี
• หากคุณใหน้มบตุรอาจจะตอ้งงดใหน้มบุตรเป็นเวลา 5 ถงึ 7 วนั 
• หากคุณก าลงัวางแผนตัง้ครรภค์วรรอจนถงึ 1 เดอืนหลงัจากฉีดครัง้ทีส่อง 

 
โดยค าแนะน าทัว่ไปคอืดื่มน ้าใหเ้พยีงพอและไม่ควรงดอาหารก่อนมารบัการฉีดวคัซนี 
ผูท้ีข่าดน ้าหรอือดอาหารอาจมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นลมหลงัการฉีดวคัซนี 
 
ขอแนะน าดว้ยว่าใหห้ลกีเลีย่งการกระท าทีอ่าจกระตุน้ใหเ้กดิอาการแพอ้ย่างรุนแรงหลงัการฉีดวคัซนีเช่น 

• ขอหลกีเลีย่งการออกก าลงักายหนักหรอืใชแ้รงมากเป็นเวลา 12-24 ชัว่โมงหลงัไดร้บัวคัซนี 
• ขอหลกีเลีย่งการดื่มแอลกอฮอลเ์ป็นเวลา 12-24 ชัว่โมงหลงัจากไดร้บัวคัซนี 
• ขอหลกีเลีย่งพวกยาตา้นการอกัเสบทีไ่มใ่ช่สเตยีรอยด ์(NSAIDs) 

ทีบ่รรเทาอาการปวดหรอืมไีขห้ลงัการฉีดวคัซนี (NSAIDs รวมถงึยาเช่น ibuprofen, naproxen และ 
diclofenac) เป็นตน้ 

 

8.  ฉันจะรายงานผลข้างเคียงได้อย่างไร 
ตดิต่อแพทยไ์ดเ้พื่อขอค าแนะน าเพิม่เตมิ จากแพทยห์รอืคลนิิกฉดีวคัซนีทีคุ่ณไปประจ า 
ฝ่ายผูด้แูลสุขภาพของคุณใหค้ าแนะน าและรายงานผลขา้งเคยีงไดต้่อ HSA 
ฝ่ายคุณกร็ายงานผลขา้งเคยีงไดโ้ดยตรงกบั HSA ในแบบฟอรม์โดยสแกนระหสั QR นี้ 
 

9. เส้นทางน าเข้าพิเศษของโรคระบาด (PSAR) คืออะไร 
PSAR เป็นกระบวนการอนุญาตโดย HSA 
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเขา้ถงึวคัซนีและยาอย่างเรว็ในชว่งทีม่กีารระบาดเช่น โควดิ-19 
 
เน้ือหาของเอกสารขอ้มลูนี้ไดร้บัการปรบัปรุงเมือ่วนัที ่11/03/21 จะไดข้อ้มลูล่าสุดของวคัซนี COVID-19 
โปรดดทูีเ่วบ็ไซต ์HSA ที ่https: www.hsa.gov.sg/covid-19-information-and-advisories 
 

 


