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លោយលេីលល ញីពីលក្រេះថ្នន ក់ជាក់ខ្ាង ៃិងបែច៉ុបបៃនភាពថ្ៃ
ការរកីរាលោលជាំងឺរាតតាតកូវៃី១៩ ក៏ៃូែជាការពលៃលឿៃការ
អភិវឌ្ឍវ ក់សាាំង ខ្៉ុ ាំគិតថ្ន ខ្៉ុ ាំព៉ុាំចាាំបាែ់ល វ្ីអត្ថថ ្ិបាយេាងលទៀត
លលីបញ្ហា ថ្ៃការចាក់វ ក់សាាំង ៃិងថ្នលតីវ ក់សាាំងេួយណាខៃល
ក្បជាជៃកេព៉ុជាគួរខតទទួលល េះល ីយ។ អតថក្បលោជៃ៍ថ្ៃ
ការចាក់វ ក់សាាំងគួរខតក្តូវបាៃបង្ហា ញោ ងែា្់ក្កខ តរែួ
លៅលហយី។ ជាអក៉ុ្ល លៃេះេិៃខេៃជាករណី្្ក្មាប់េៃ៉ុ្ស
េួយែាំៃួៃលទ។ ប ា ប់ពីបាៃអាៃការអត្ថថ ្ិបាយរប្់អនក
រេិះគៃ់រោឋ ភិបាល ៃិងលេៃឹក ាំគណ្បកសក្បឆ្ាំងកន៉ុងប ៉ុ ា ៃថ្ងៃ
ែ៉ុងលក្កាយលៃេះ បងខាំឱ្យខ្៉ុ ាំបលចចញលោបល់សារជាងាីេាងលទៀត
លៅលលីបញ្ហា ទាំងលៃេះ។ ការអេះអាងថ្ៃអនករេិះគៃ់ទាំងលៃេះលៅ
លលីវ ក់សាាំង ៃិងការចាក់វ ក់សាាំង មាៃភាពនា៉ុយក្្ េះ លោយ
លពលខលេះរា ៃភាពក្តឹេក្តូវ ៃិងក្បកបលោយភាពលក្រេះថ្នន ក់ 
លៃីេបលីកងែាំលណ្ញៃលោបាយ ៃិងលលីកតលេកីងខលួៃឯង។ អនក
ទាំងល េះ ក៏ធ្លល ប់បាៃលចាទ្ួរពី ៉្ុវតថិភាពរប្់វ ក់សាាំងខៃល
នលិតលៅែិៃ លោយលលីកល ីងថ្ន “រោឋ ភិបាលកេព៉ុជា មាៃ
លែត យកពលរៃឋខលួៃ ល វ្ីជាឧបករណ៍្សាកលបងវ ក់សាាំង 
លៃីេបីផ្ទា ប់ែិតាែិៃ”។ លៅលពលខៃលការអេះអាងលៃេះ ក្តូវបាៃ
លគក្ចាៃលចាល អនករេិះគៃ់ទាំងលៃេះ បាៃបាូរេកលលីកល ីងៃូវ
បញ្ហា េួយលនសងលទៀតលៅលលីក្ប្ិទធភាពរប្់វ ក់សាាំងែិៃ។ 
ខណ្ៈេៃ៉ុ្សេួយែាំៃួៃកន៉ុងែាំលណាេល េះ បាៃក្បឆ្ាំងៃឹងការ
ចាក់វ ក់សាាំងកាតពវកិែច ្ក្មាប់ក្កុេេៃ៉ុ្សជាក់ោក់េួយ
ែាំៃួៃ ៃូែជាកេាករលរាងែក្ក អនកខលេះលទៀតកន៉ុងែាំលណាេល េះ
បាៃក្បតិកេាោ ងហួ្លហត៉ុ លោយថ្នក្បជាជៃកេព៉ុជា េិៃ

គួរទទួលយកការចាក់វ ក់សាាំងរប្់ែិៃខតេាង។ ត្ថេទ្សៃៈ
រប្់ពួកលគ ក្បជាជៃកេព៉ុជាគួរខតរង់ចាាំការចាក់វ ក់សាាំង ខៃល
នលិតលៅប្ចិេក្បលទ្។ ការអេះអាងទាំងលៃេះ រា ៃលកខណ្ៈ
វទិាសាស្រ្្ាទល់ខតលសាេះ ៃិងមាៃភាពលក្រេះថ្នន ក់ណា្់
ែាំល េះអាយ៉ុជីវតិ ៃិងជីវភាពរ្់លៅរប្់ក្បជាជៃកេព៉ុជា។ 

កក្េិតក្ប្ិទធភាពថ្ៃវ ក់សាាំងែិៃ (Sinovac ៃិង Sinopharm) 
ក្តូវបាៃលគរកល ីញថ្ន មាៃក្ប្ិទធភាពទបជាងវ ក់សាាំង
ខៃលនលិតលោយ Pfizer, AstraZeneca, Moderna ៃិង 
Johnson & Johnson។ ោ ងណាកាី អក្ត្ថក្ប្ិទធភាពទប
ជាង េិៃខេៃល្ាីៃឹង រា ៃក្ប្ិទធភាព ល េះលទ។ លបីលទេះបី 
វ ក់សាាំងែិៃ េិៃអាែការ រអនកចាក់វ ក់សាាំងបាៃទាំងក្្ុង
ពីការឆលងក៏លោយ (លហីយក៏េិៃទៃ់មាៃវ ក់សាាំងណាេួយ
អាែល វ្ីបាៃៃូែលៃេះលៅល យីខៃរ) ការ្ិកាខបបវទិាសាស្រ្្ា
បាៃបង្ហា ញថ្ន វ ក់សាាំង ជួយកាត់បៃថយភាព ៃ្ៃ់ ៃ្រថ្ៃជាំងឺ 
បង្ហក រការែូល្ក្មាកពាបាលកន៉ុងេៃាីលពទយ ៃិងេរណ្ភាព 
កន៉ុងែាំលណាេអនកខៃលបាៃចាក់វ ក់សាាំងែិៃ។ ត្ថេពិតលៅ 
កក្េិតក្ប្ិទធភាពថ្ៃវ ក់សាាំងែិៃ គឺក្្បលៅៃឹង្ាង់ោរ
រប្់អងាការ ៉្ុខភាពពិភពលោក។ 

ការអេះអាងថ្នកេព៉ុជាគួរខតរង់ចាាំទទួលវ ក់សាាំងរប្់ប្ចិេ
ក្បលទ្ គឺជាៃលោបាយខៃលរា ៃភាពក្បាកៃៃិយេ ៃិងជា
ៃលោបាយអតាឃាត។ ៃូែខៃលខ្៉ុាំបាៃបលចចញេតិលៅកន៉ុងការ
អត្ថថ ្ិបាយរប្់ខ្៉ុ ាំកាលពីលលីកេ៉ុៃ “បណាា ក្បលទ្អនកមាៃ
បាៃបញ្ហា ទិញជាេ៉ុៃៃូវវ ក់សាាំងនលិតលោយ AstraZeneca, 
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Pfizer ៃិង Moderna។ ៃូែលៃេះ វក្តូវការលពលលវោយូរ
ណា្់ ទក្មាាំវ ក់សាាំងទាំងលៃេះ អាែលៅៃល់ក្បលទ្កាំព៉ុង
អភិវឌ្ឍៃ៍ ៃូែជាក្បលទ្កេព៉ុជា។ លហីយលៅលពលល េះលទៀត
លសាត តថ្េលវ ក់សាាំង ៃឹងមាៃតថ្េលខព្់ជាង លបីលក្បៀបល្ៀប
ៃឹងវ ក់សាាំងខៃលនលិតលៅក្បលទ្ែិៃ”។ ត្ថេពិត លៅលពល
ខៃលជាំងឺកូវៃី១៩ កាំព៉ុងរាលោល ្លពញពិភពលោក 
វ ិ្ េភាពថ្ៃវ ក់សាាំងបាៃលលែលែញោ ងែា្់។ លគបា ៃ់
ក្បមាណ្ថ្ន វអាែែាំណាយលពលក្បខហលពីរឆ្ន ាំលទៀត លៃីេបី
ក្បលទ្ក្កីក្កអាែទទួលបាៃវ ក់សាាំងបង្ហក រជាំងឺកូវៃី១៩ 
លពញលលញ។ លោយអក្ត្ថថ្ៃការឆលងរាលោលកន៉ុង្ហគេៃ៍
 លពលបែច៉ុបបៃន ៃិងភាពមាៃកក្េិតថ្ៃក្បព័ៃធ ៉្ុខាភិបាល
លៅកេព៉ុជា ក្បលទ្កេព៉ុជាេិៃមាៃលទធភាពរង់ចាាំបៃាលទៀត
ល ីយ។ ក្ប្ិៃលបីរា ៃវធិ្លៃការបង្ហក រ ៃិងការចាក់វ ក់សាាំង
តឹងរងឹលទ ការលកីៃល ងីថ្ៃការឆលងៃឹងល វ្ីឱ្យប េះ ល់ៃល់ក្បព័ៃធ
៉្ុខាភិបាលលៅកេព៉ុជា។ លគអាែក្្ថ្េបាៃថ្ន លតីមាៃេៃ៉ុ្ស

ប ៉ុ ា ៃ ក់ៃឹងក្តូវបាត់បង់ជីវតិ ឬក្តូវកាល យជាជៃរងលក្រេះ
លោយសារវរី៉ុ្កូរ  ូណា។ ៃូែខៃលពិភពលោកបាៃល ីញ 
វរី៉ុ្លៃេះ បាៃវយក្បហារ្ូេបីខតលៅក្បលទ្ខៃលមាៃ
ឧ្ាហកេាលជឿៃលលឿៃ ៃូែជាក្បលទ្អ៉ុីត្ថលី ខៃលេៃ៉ុ្ស
រាប់ ៃ់ ក់បាៃសាល ប់ លោយសារកងវេះខក្គេៃាីរលពទយ ៃិង
បាំពង់ជាំៃួយៃលងាីេ។ 
ការអេះអាងខៃលរា ៃការទទួលខ៉ុ្ក្តូវរប្់ក្កុេក្បឆ្ាំង 
អាែបងកឱ្យមាៃភាពសាា ក់ល្ាីរកន៉ុងែាំលណាេក្បជាជៃកេព៉ុជា 
កន៉ុងការចាក់វ ក់សាាំង។ ភាពសាា ក់ល្ាីរខបបលៃេះ អាែបងកៃូវ
អៃារាយៃល់លរលលៅថ្ៃការបលងកីតក្បព័ៃធភាពសា៉ុ ាំលៅកន៉ុង
្ហគេៃ៍។ សាថ ៃភាពលៃេះ ៃឹងល វ្ីឱ្យកាៃ់ខតមាៃភាព ៃ្ៃ់ ៃ្រ

ថ្ៃការរកីរាលោលោ ងឆ្ប់រហ័្ថ្ៃការឆលងវរី៉ុ្បខបលងងាី
ថ្ៃជាំងឺកូវៃី១៩ខៃលកាំព៉ុងខតលកីតមាៃ។ ការរាតតាតលៅ
កន៉ុង្ហគេៃ៍កាៃ់ខត ៃ្ៃ់ ៃ្រ ៃឹងតក្េូវឱ្យមាៃការបិទខាប់
្ហគេៃ៍កន៉ុងរយៈលពលយូរ ៃិងក្ទង់ក្ទយ ា្ំ។ សាថ ៃការណ៍្
ទាំងលៃេះ ៃឹងជាំរ៉ុញឱ្យមាៃនលប េះ ល់លលី្ ងាេ ៃិងល្ៃឋកិែច
កាៃ់ខត ៃ្ៃ់ ៃ្រ ខៃលឈាៃៃល់ហាៃិភ័យលលីកាំលណី្ៃល្ៃឋកិែច 
ខៃលក្បលទ្កេព៉ុជា ពាោេ្លក្េែបាៃកន៉ុងរយៈលពលជាង
ពីរទ្វតសរក៍ៃលងេកលៃេះ។ 

ប ា ប់ពីការអេះអាងេិៃពិតជ៉ុាំវញិក្ប្ិទធភាពវ ក់សាាំងែិៃ ក្តូវ
បាៃបកក្សាយ ក្កុេក្បឆ្ាំងបាៃអាំ វ វៃល់ក្បជាជៃកេព៉ុជា
ឱ្យទទួលការចាក់វ ក់សាាំងែិៃ។ លតីពួកលគែង់បាៃអវីឱ្យពិត
ក្បាកៃ? ែលេលីយជាក់ខ្ាងគឺថ្ន ក្កុេក្បឆ្ាំងបាៃបខងវរែ៉ុេះ
ល ងី ៃិងល វ្ីឱ្យក្ត ប់ក្ត ៃិលលីបញ្ហា វ ក់សាាំង លៃីេបខី្វង
រកនលក្បលោជៃ៍ៃលោបាយ។ យ៉ុទធសាស្រ្្ាលៃេះ បាៃបលងកីត
ភាពក្ែបូកក្ែបល់ ៃិងការេិៃទ៉ុកែិតា កន៉ុងែាំលណាេក្បជាជៃ
កេព៉ុជា ខៃលល វ្ីឱ្យប េះ ល់ៃល់កិែចខិតខាំក្បឹងខក្បងរប្់រោឋ -
ភិបាល កន៉ុងការលោេះក្សាយវបិតាិជាំងឺរាតតាតលៃេះ។ លៅកន៉ុង
យ៉ុគ្េ័យខៃលព័ត៌មាៃខកលងកាល យ ក្តូវបាៃខែកនាយបៃា
ោ ងឆ្ប់រហ័្ ត្ថេរយៈក្បព័ៃធនសពវនាយ្ងាេ   
ទ្សៃៈផ្ទល ្់បាូ រែ៉ុេះល ីង ឬទ្សៃៈក្ត ប់ក្ត ិៃ លៃីេបី
លកងែាំលណ្ញក្បលោជៃ៍ៃលោបាយ គឺមាៃភាពលក្រេះថ្នន ក់
ណា្់ៃល់្ៃាិ ៉្ុខជាតិ។ កន៉ុងអាំ ៉ុងលពលឆលងរាលោលថ្ៃ
ជាំងឺរាតតាត ក្បលទ្កេព៉ុជាក្តូវការជាំៃួយលក្ែីៃ្ៃធឹកណា្់ 
ត្ថេខៃលអាែទទួលបាៃពីអនកក្គប់រន  ៃិងក្គប់ទីកខៃលង។ 
ៃូលែនេះលហយី េៃ៉ុ្សខៃលមាៃ ៉្ុភៃិែឆ័យ ៃិង្េលហត៉ុនល 
គួរខតែងចាាំកន៉ុងែិតាថ្ន “លបីេិៃជួយខែវ ក៉ុាំយកថ្ៃរាទឹក”។ 
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