ខោនធី Los Angeles
ជំន ឿតៗគ្នា ិងការពិតន ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
មនុស្សជាខ្រើនខៅក្នុងខោនធី Los Angeles ខៅតែគិែគូ រខ្រើនអំពីការចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ស្្ាប់ខ្ល ួនខគ
និងស្្ាប់្ក្ ុម្គួ សាររបស្់ពួក្ខគ។ វាជារំណុរស្ំោន់ណាស្់តែលមនុស្ស្គប់គ្ននទទួ លបានព័ែ៌ានខេជជសាស្រស្ត្ែឹម្ែូេ
ែូ ខរន េះពួ ក្ខគអារខធវ កា
ើ រស្ខ្មររិែតលអបំផុែស្្ាប់ខ្ល ួនខគ និង្ក្ ុម្គួ សាររបស្់ពួក្ខគ។
វាមិនង្កយ្ស្ួ ល្គប់ខពលខ េះខទ ក្នុងការតបងតរក្នូ េអវ ីតែលជាព័ែ៌ានពិែ និងអវ ីតែលមិនពិែខ េះ។ ្បស្ិនខបើអនក្
ក្ំពុងពាយាមគិែគូ រស្ខ្មររិែតអំពីការចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការ ឬក្ំពុងជួ យមិែតភក្ត ិតែលមិនស្ូ េយល់រាស្់ខ េះ ស្ូ មខមើល
ព័ែ៌ានការពិែោងខ្កាមខនេះ។

ជំន ឿតៗគ្នា #1៖ ថ្ាប
ំ ង្ការត្តូវបា បនងា ើតន
ភាពដដរឬអត់នេ។

ើយយ៉ាងរហ័សនពក នហើយពួ កនេមិ ដឹងថ្នតើថ្ាប
ំ ង្ការទំងន េះមា សុវតថ ិ

ការពិត៖ ថ្ាប
ំ ង្ការទំងន េះអាចត្តូវបា ផលិតន
នត្ចើ ។
•

•
•

•
•
•

ង
ើ យ៉ាងឆាប់រហ័ស នហើយនៅដតមា សុវតថ ភា
ិ ពនោយសារនហតុផលជា

អន ក្េ ិទាសាស្រស្តបានចាប់ខផតម
ើ រ ួរជាខ្ស្រខ្ល េះខ ើយ ខោយសារពួ ក្ខគបានស្ិក្ាអំពីខមខោគក្ូ រ ូណាខផសងខទៀែែូ រ
ជាខោគស្ញ្ញាផល េូ ែខងហ ើមោលង
ំ និងធង ន់ធងរ (SARS) និងខោគស្ញ្ញាផល េូ ែខងហ ើមមជឈិមបូ ព៌ (MERS) រ ួរមក្ខ ើយ។ ពួ ក្
ខគក្៏បានស្ិក្ាអំពទ
ី ំងថ្នប
ំ ង្ការ្បខភទភ្ននក្់ង្ករ RNA (mRNA) និងថ្នប
ំ ង្ការ្បខភទែឹក្ជញ្ជន
ូ (viral vector)
ផងតែរ។ ទ ំងខនេះគឺជា្បខភទថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 តែល្ែូេបានខ្បើ្បាស្់ខៅស្ រែឋ អាខមរ ិក្។
រោឋភិបាលបានផត លថ
់ េ ិកា និងធនធានជាខ្រើនស្្ាប់ការបខងា ើែថ្នប
ំ ង្ការខនេះ។ ការខធវ ើែូរខនេះបានខធវ ើឱ្យអន ក្
េ ិទាសាស្រស្តានភ្នពង្កយ្ស្ួ លក្នុងការខធវ ើការរ ួមគ្នន។
អន ក្្សាេ្ជាេបានខ្បើទំ ក្់ទំនងជាខ្រើនតែលាន្សាប់ ខែើមបីខធវ កា
ើ រសាក្លបងថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19។ ការ
សាក្លបងអារចាប់ខផត ើមបានយា៉ាងឆាប់រ ័ស្ ពីខ្ពេះានមនុស្សតែលានរិែតរង់រូលរ ួមក្នុងការការសាក្លបង
ទ ំងខនេះ។
រែឋ បាលរំណអា
ី ហារនិងឱ្ស្ថ (FDA) និងមជឈមណឌល្គប់្គងនិងទប់សាាែ់ជំងឺឆ្លង (CDC) បានផដ លអា
់ ទិភ្នព
ែល់ការពិនិែយខ ើង េ ិញ និងការផត ល់ស្ិទធិអនុញ្ញាែឱ្យខ្បើថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19។
ថ្នប
ំ ង្ការ្បខភទ mRNA (ែូ រជាថ្នប
ំ ង្ការ Pfizer និង Moderna) អារផលិែបានខលឿនជាងថ្នប
ំ ង្ការធមម តាខផស
ងៗខទៀែ។
ែំណាក្់កាលខ្ល េះខែើមបីបខងា ែ
ើ និងផលិែថ្នប
ំ ង្ការ ្ែូេបានខធវ ើខ ើងក្នុងខពលតែមួ យជាជាងការខធវ ើមួយែំណាក្់កាល
មត ង។ ឧទ រណ៍ ការផលិែបានចាប់ខផត ើមខ្ណៈខពលតែលការសាក្លបងថ្នប
ំ ង្ការក្ំពុងតែ្ែូេបានែំខណើរការ។ អវ ី
តែលស្ំោន់គឺថ្ ោល់ជំហានតែល្ែូេតែអនុេែត ខែើមបីផលិែថ្នប
ំ ង្ការថម ី និង្ែូេតែ្បាក្ែថ្វាានស្ុេែថ ិភ្នពគឺ
្ែូេតែអនុេែត តាម។ គ្នមនជំហានណាមួ យតែល្ែូេបានរំលងខ ើយ។

ជំន ឿតៗគ្នា #2៖ នយើងមិ ដឹងអំពីផលប៉ាេះពាល់រយៈនពលដវងន ថ្ាប
ំ ង្ការទំងន េះនេ។
ឹ ដផាក វ ិេាសាស្តសរអំពីដំន រើ ការន ថ្ាប
ការពិត៖ ការយល់ដង
ំ ង្ការបង្កាញត្បាប់នយើងថ្ ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
ដតមិ អាចបងា ឱ្យមា ផលប៉ាេះពាល់រយៈនពលដវងន េះនេ។

ង
ឹ នសទរើ

ផលប៉ាេះពល់ធងន់ធងរតែលអារបណា
ត លឱ្យានបញ្ញហស្ុខ្ភ្នពរយៈខពលតេង គឺក្្មានណាស្់ប ា ប់ពចា
ី ក្់ថ្នប
ំ ង្ការទ ំងឡា
យ។ ការ្ែួ ែពិនិែយថ្នប
ំ ង្ការកាលពីខពលនល ងមក្បានបង្កហញថ្ផលប៉ាេះពល់ ជាធមម តាគឺខក្ើែខ ើងក្នុងរយៈខពល្បាំមួយ
ស្បាត ៍ប ា ប់ពីទទួ លបានថ្នប
ំ ង្ការ
។ រែឋ បាលរំណីអាហារនិងឪស្ថ (FDA) ែ្មូេឱ្យថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
នីមួយៗបាន្ែូេស្ិក្ា យា៉ាងខហារណាស្់្បាំបីស្បាត ប
៍
ា ប់ពីការចាក្់ែូស្រុងខ្កាយ។
ផទុយខៅេ ិញ ការឆ្ល ងជំងឺ COVID-19 អារបងា ឱ្យានបញ្ញហស្ុខ្ភ្នពរយៈខពលតេងខ្ុស្ៗគ្ននជាខ្រើន រ ួមទ ំងជំងឺខ្កាយ
COVID-19 (ឬជំងឺ COVID-19 រយៈខពលយូរ) ផងតែរ។ ជំងឺខ្កាយ COVID-19 អារខក្ើែានខលើស្ូមបីតែអន ក្តែលាន
ខោគស្ញ្ញា្សាល ឬរំខពេះអន ក្តែលមិនានខោគស្ញ្ញាអវ ីទល់តែខសាេះផងតែរ។
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ខោនធី Los Angeles
ជំន ឿតៗគ្នា ិងការពិតន ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
ថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
ខៅតែបនត ស្ថ ិែខ្កាមការតាមោនស្ុេែថ ិភ្នពថ្នប
ំ ង្ការយា៉ាងយក្រិែតទុក្ោក្់បំផុែខៅក្នុង
្បេែត ិសាស្រស្តស្ រែឋ អាខមរ ិក្។ ខនេះរ ួមបញ្ចល
ូ ទ ំងការខ្បើ្បាស្់្បព័នធថម ី និង្បព័នធតែលាន្សាប់ ខែើមបីពន
ិ ិែយខមើលថ្ថ្ន ំ
បង្ការានស្ុេែថ ិភ្នពឬខទ។
ការខ្បើ្បាស្់្បព័នធ្ែួ ែពិនិែយស្ុេែថ ិភ្នពទ ំងខនេះបានជួ យក្ំណែ់ផលប៉ាេះពល់ែក្
៏ ្មមួ យរំនួន។ ក្រណីទ ំងខនេះបាន
ខក្ើែខ ើងក្នុងអំ ុ ងខពលពីរខៅបីថ្ថង ឬពីរខៅបីស្បាត ៍ប ា ប់ពីការចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការ។ ការក្ក្ឈាម និងការខរញឈាម
មិន្ប្ក្ែី (ការស្ា េះស្រថ្ស្ឈាមតែលានខោគស្ញ្ញា Thrombocytopenia ឬ TTS) និងខោគស្ញ្ញា Guillain Barré (GBS
តែលជាជំងឺថ្ន្បព័នធស្រថ្ស្្បសាទ) ្ែូេបានខគោយការណ៍ថ្ានរំខពេះអន ក្តែលបានចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការ្បខភទ J&J។ ការ
រលាក្ខបេះែូ ង និង្ស្ទប់ខបេះែូ ង (បញ្ញហរលាក្សារ់ែខុំ បេះែូ ង និងបញ្ញហរលាក្្ស្ទប់ខ្ៅខបេះែូ ង) ្ែូេបានខគោយការណ៍
ថ្ានរំខពេះអន ក្តែលបានចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការ្បខភទ Pfizer ឬ Moderna។ ខទេះបីជាលក្ខ ័ខ្ណឌ័សាថនភ្នពទ ំងខនេះអារធង ន់ធងរ
ក្៏ខោយ វាពិែជាក្្មនឹងខក្ើែានណាស្់។ ការឆ្ល ងជំងឺ COVID-19 ទំនងជាបងា ឱ្យានបញ្ញហស្ុខ្ភ្នពធង ន់ធងរ-រ ួមាន
ជំងឺក្ក្ឈាមមិន្ប្ក្ែី ខោគស្ញ្ញា GBS ការរលាក្សារ់ែុំខបេះែូ ង និងជំងឺរលាក្្ស្ទប់ខ្ៅខបេះែូ ង។
អន ក្អារតស្វ ងយល់បតនថ មតាមរយៈការរូ លខៅកាន់ខគ ទំព័ររបស្់ CDC ស្ុេែថ ិភ្នពថ្នថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19។

ជំន ឿតៗគ្នា #3៖ ថ្ាប
ំ ង្ការទំងន

េះមា នមនោេដដលបងា ឱ្យមា ជំងឺ COVID-19 នហើយអាចន្វ ើឱ្យអា កធ្លាក់ខ្ល ួ ឈឺបា ។

ការពិត៖ គ្នា ថ្ាប
ំ ង្ការណាមួ យមា ផទ ក
ុ នមនោេដដលបណា
ា លឱ្យមា ជំងឺ COVID-19 ន
មា ជំងឺ COVID-19 ន ើយ។

េះនេ។ ថ្ាប
ំ ង្ការមិ អាចបងា ឱ្យ

្បស្ិនខបើអនក្ឆ្ល ងជំងឺ COVID-19 ប ា ប់ពចា
ី ក្់ថ្នប
ំ ង្ការភ្នលម ខ េះខោយសារតែអន ក្បានឆ្ល ងពីមនុស្សតែលានជំងឺ
COVID-19 ខៅក្នុងអំ ុ ងខពល្បហាក្់្បត លជាមួ យនឹងខពលតែលអន ក្បានចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការ។ វាអាររំណាយខពលរ ូ ែ
ែល់ 14 ថ្ថងខែើមបីខ ើញខោគស្ញ្ញាបង្កហញខរញប ា ប់ពអ
ី ន ក្បានឆ្ល ង។ ែូ ខរន េះ្បស្ិនខបើអនក្ឆ្ល ងភ្នលមៗមុនខពលចាក្់ថ្ន ំ
បង្ការ អន ក្្បត លជាមិនធាលក្់ខ្ល ួនឈឺខទ រ ូ ែែល់ខ្កាយខពលអន ក្ចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការរបស្់អនក្។
ការឆ្ល ងខមខោគក្៏អារខក្ើែានបានតែរ ប ា ប់ពីអនក្ចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការ។ ក្តាតខនេះខោយសារតែ វា្ែូេការខពលខេលាស្្ាប់
ោងកាយរបស្់អនក្ខែើមបីបខងា ើែភ្នពសាុំ។ ខទេះបីជាថ្នប
ំ ង្ការាន្បស្ិទធភ្នពខ្ព ស្់ក្៏ខោយ ក្៏គ្នមនថ្នប
ំ ង្ការណាាន្បស្ិទធ
ភ្នពែល់ខៅ 100% តែរ។
ជួ នកាលមនុស្សានអការៈ្គ ុនខៅដ ឬអស្់ក្ាលំង្បាណមួ យឬពីរថ្ថង ប ា ប់ពកា
ី រចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការ។ អការៈទ ំងខនេះគឺជា
ផលប៉ាេះពល់ជាទូ ខៅថ្នថ្នប
ំ ង្ការ ខ្ពេះោងកាយក្ំពុងក្សាងភ្នពសាុំ ខ ើយមិនតមនជាជំងឺតែលបណា
ត លមក្ពីខមខោគ
ខ េះខទ។ អការៈទ ំងខនេះមិនានរយៈខពលយូរខទ ខ យ
ើ នឹងបាែ់ខៅេ ិញក្នុងរយៈខពលពីរខៅបីថ្ថង ខ្កាយ។

ជំន ឿតៗគ្នា #4 នៅនពលដដល រណាមាាក់ចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 វាបណា
រ លឱ្យពួ កនេបនចេញនមនោេ COVID-19
ន េះ ិងចមា ងនៅកា ់ម ុសសដដលនៅដកែរ។
ការពិត៖ គ្នា ថ្ាប
ំ ង្ការណាមួ យកនុងចំនណាមថ្ាប
ំ ង្ការទំងបី ដដលត្តូវបា ផរលស
់ េ
ិ ធ ិអ ុញ្ញាតឱ្យនត្បើត្បាស់នៅសហរដឋ អានម
រ ិក មា ផទ ក
ុ នមនោេ COVID-19 ន ើយ នទេះកនុងេត្មង់ណាមួ យក៏នោយ។ ការចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការមិ អាចបណា
រ លឱ្យអា ក
បនចេញនមនោេបា នេ។
គ្នមនផល េូ ណាមួ យខទតែលថ្ថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 អាររមល ងខមខោគខៅនរណាានក្់បានតែលបណា
ដ លឱ្យានជំងឺ
COVID-19 ឬខធវ ើឲ្យពួ ក្ខគអាររមល ងខមខោគខ េះ។ ការបខញ្េ ញខមខោគខោយការចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការ អារខក្ើែានខ ើងតែខៅ
ខពលតែលថ្នប
ំ ង្ការមួ យានផទុក្ខមខោគតែលាន្ទង់្ទយខខ្ាយប៉ាខុ ណា
ណ េះ។ គ្នមនថ្នប
ំ ង្ការណាមួ យក្នុងរំខណាមថ្នប
ំ ង្ការ
ទ ំងបី តែល្ែូេបានផត ល់ស្ទ
ិ ធ ិអនុញ្ញាែឱ្យខ្បើ្បាស្់ខៅស្ រែឋ អាខមរ ិក្ ានផទុក្ខមខោគ COVID-19 ខ ើយ ខទេះក្នុង
ទ្មង់ណាមួ យក្៏ខោយ។ ថ្នប
ំ ង្ការទ ំងខនេះមិនានខមខោគស្្ាប់បញ្ញេញរមល ងខ ើយ។ ការចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
ជួ យកាែ់បនថ យឱ្កាស្ថ្នការឆ្ល ងជំងឺ COVID-19 បាន។ ខ ើយ្បស្ិនខបើអនក្មិនានផទុក្ខមខោគ COVID-19 ខទ អន ក្
មិនអារបខញ្េ ញ ឬរមល ងវាខៅអន ក្ែថ្ទបានខ យ
ើ ។
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ខោនធី Los Angeles
ជំន ឿតៗគ្នា ិងការពិតន ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
ជំន ឿតៗគ្នា #5៖ ថ្ាប
ំ ង្ការទំងន េះនត្បើសារធ្លតុដហស (genetic material) នដើមែីត្បយុេធត្បឆាំង ឹងនមនោេ។ ន
័យថ្ ថ្ាប
ំ ង្ការទំងន េះអាចប៉ាេះពាល់ដល់ដហស (genes) របស់នយើង។

េះមា

ការពិត៖ ថ្ាប
ំ ង្ការទំងន េះនត្បើសារធ្លតុដហស ដដលបង្កាត់បនត្ងៀ ោងកាយរបស់អាកអំពរី នបៀបត្បយុេធត្បឆាំង ង
ឹ នមនោ
េ។ ប៉ាុដ រ សារធ្លតុដហស ន េះមិ ផ្លាស់បតរដហស
ូ
ផ្លទល់របស់អាកនេ។
DNA ឬ RNA ខៅក្នុងថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ្បាប់ខកាស្ិកាថ្នោងកាយរបស្់ខយើង ពីរខបៀបផលិែបំតណក្ថ្នតខ្ន ងជាែិ
្បូខែអុីនតែល្ែូេបានរក្ខ ើញខៅខលើខមខោគ COVID-19។ ជំហានខនេះគឺចាបា
ំ រ់ស្្ាប់្បព័នធភ្នពសាុោ
ំ ងកាយរបស្់
ខយើង ខែើមបីបខងា ើែការខឆ្ល យ
ើ ែបទប់ទល់នឹងខមខោគ។ ប ា ប់មក្ ្បព័នធភ្នពសាុប
ំ ខងា ើែសារធាែុទប់ទល់នឹងជំងឺ ឬអង់ទី
ក្័រ (antibodies) និងខរៀបរំខកាស្ិកាភ្នពសាុខំ ែើមបី្បយុទធ្បឆាំងនឹងខមខោគ COVID-19 ្បស្ិនខបើខយើងបានប៉ាេះពល់ខៅ
នឹងវា ខពលអ គែ។
ថ្នប
ំ ង្ការ្បខភទ Pfizer និង Moderna ាន mRNA (ជាភ្ននក្់ង្ករផដ លព
់ ័ែ៌ាន RNA)។ mRNA មិនតែលរូ លខៅក្នុងស្នល
ូ
ខកាស្ិកាតែលជាទីតាំង DNA របស្់ខយើងបានខ យ
ើ ែូ ខរន េះវាមិនអារផ្លលស្់បតរូ DNA របស្់ខយើងខទ។ ថ្នប
ំ ង្ការ J&J គឺជាថ្ន ំ
បង្ការតែលានខមខោគទូ ខៅ (adenovirus) តែលានផទុក្ DNA ខៅក្ន ងខ េះ។ ថ្នប
ំ ង្ការរតែលានខមខោគទូ ខៅ ខ្បើខម
ខោគតែល្ែូេបានផ្លលស្់បតរូ ែូ ខរន េះវាមិនអារខធវ ឱ្
ើ យខយើងធាលក្់ខ្ល ួនឈឺខទ ខ យ
ើ វាមិនអារថែរមល ងខ្ល ួនបានតែរ។ DNA ខៅ
ក្នុងថ្នប
ំ ង្ការមិនអារផស ំជាមួ យ DNA (ឬ្ក្ូមស្ូ
៉ាូ ម) របស្់ខយើងខទ ពីខ្ពេះថ្នប
ំ ង្ការមិនានសារធាែុជ្ម ុញ្បែិក្មម ឬ
អង់ស្ុីម (enzyme) តែលែភ្នជប់ DNA រូ លគ្ននខ េះខទ។

ជំន ឿតៗគ្នា #6៖ ថ្ាប
ំ ង្ការទំងន េះមា មីត្កូឈប
ី (microchip) ដដលត្តូវបា នត្បើនដើមែីតាមោ សកមា ភាពរបស់ខ្្ុ។
ំ
ការពិត៖ មិ មា មីត្កូឈប
ី ឬក៏ឧបករ

៍តាមោ ខ្នាតតូ ច ត្បនេេណាមួ យនៅកនុងថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 នេ។

មជុលតែល្ែូេបានខ្បើខែើមបីចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ានទំ ំែូរជាងទំ ម
ំ ី្ក្ូឈីប តែលែូ របំផុែខៅខទៀែ។
ជំខនឿែៗគ្ននទ ំងខនេះបានចាប់ខផត ើមខៅខលើ្បព័នធផសពវ ផាយស្ងគ ម ខ យ
ើ អេះអាងថ្ស្ សាថបនិក្្ក្ ុម ុន Microsoft
ខលាក្ Bill Gates រង់តាមោនមនុស្សខោយោក្់បញ្ចល
ូ មី្ក្ូឈីបខៅក្នុងខ្ល ួនពួ ក្ខគ។ មូ លនិធិ Bill និង Melinda Gates
បានបញ្ញជក្់ខោយានក្ំណែ់្តាថ្ ខនេះជាការអេះអាងមិនពិែ។ ែូ រនឹងជំខនឿែៗគ្ននតែលានខៅតាមអុិនធរខណែជា
ខ្រើន ខនេះគឺជាខរឿងតែលពិបាក្ក្នុងការបញ្ឈប់ ស្ូ មបីតែប ា ប់ពី្ែូេបានបញ្ញជក្់ថ្ជាខរឿងមិនពិែមត ងខ ើយមត ងខទៀែ
យា៉ាងណាក្៏ខោយ។
ជំន ឿតៗគ្នា #7៖ មជុលនៅជាប់កនុងនដើមនដរបស់អាក ប ទ ប់ពីអាកបា ចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការរ ួច។
ការពិត៖ មជុលមិ នៅជាប់កនុងនដើមនដរបស់អាកប ទ ប់ពីអាកបា ចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការរ ួចនេ។ មជុល "បាត់" នត្ពាេះវាលិបចូ លនៅ
កនុងសឺោុង
ំ ឬត្បអប់សវុ តថ ភា
ិ ពប ទ ប់ពីចាក់រ ួច។
អន ក្្បត លជាបានខ ើញ េ ីខែអូ តែលបង្កហញពីមជុល តែលរក្ាខៅជាប់នឹងខែើមថ្ែមនុស្សប ា ប់ពីបានចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការរ ួរ។
អវ ីតែលអន ក្ក្ំពុងខ ើញ គឺមជុលតែលអារលិបរូ លក្ំពង
ុ ែំខណើរការ។ ស្ឺោុង
ំ តែលានមជុលតែលអារលិបរូ លបានអារាន
ែំខណើរការខោយទញមជុលរូ លខៅក្នុងបំពង់ស្ឺោុង
ំ ឬរូ លខៅក្នុង្បអប់ស្ុេែថ ិភ្នពខៅតផន ក្ាខងថ្នស្ឺោុង
ំ ប ា ប់ពីការ
ចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការរ ួរោល់។ បុគគលិក្តថទ ំស្ុខ្ភ្នពខ្បើស្ោ
ឺ ុង
ំ ្បខភទទ ំងខនេះខែើមបីខរៀស្វាងការចាក្់មុែខោយមជុលទ ំងខនេះ។
មជុលតែលខ្បើស្្ាប់ថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 គឺខស្ត ើងណាស្់ ខ ើយបរ ិាណថ្នប
ំ ង្ការក្៏ែិរែួ រតែរ។ ខោយសារទ ំងមជុល
និងបរ ិាណែូ ស្ែូ រខ េះ ែូ ខរន េះអន ក្្បត លជាអារមិនានអារមម ណ៍ថ្ានការចាក្់មជុល ឬថ្នប
ំ ង្ការរូ លខៅក្នុងខែើម
ថ្ែរបស្់អនក្ខទ។ មុនខពលតែលអន ក្ចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការ អន ក្អារខ ើញសារធាែុោេថ្លខៅោងក្នុងស្ឺោុង
ំ និងមជុលខៅោងរុង។
ប ា ប់ពីការចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការ អន ក្នឹងខ ើញថ្មិនានសារធាែុោេខៅស្ល់ខទៀែខ ើយ ខ ើយមជុលគឺខៅោងក្នុងបំពង់ (ឬ
្បអប់ស្ុេែថ ិភ្នព) ។
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ខោនធី Los Angeles
ជំន ឿតៗគ្នា ិងការពិតន ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
ជំន ឿតៗគ្នា #8៖ “ការន្វ ើនតសរនមដដក” េឺជាេសតុតាងដដលបង្កាញថ្មា មីត្កូឈីប (microchip) ឬមជុលដដលត្តូវបា
េុកនៅជាប់កនុងនដើមនដរបស់អាក ប ទ ប់ពីអាកបា ចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការរ ួច។
ការពិត៖ វាត្គ្ន ់ ដតជាលែិចមួ យ ដដលត្តូវបា នេនត្បើនដើមែីនបាកបនញ្ញោតអា កប៉ាុនណា
ណ េះ។
ានេ ីខែអូ ខៅខលើបណា
ត ញស្ងគ មបង្កហញពីខមតែក្ តែលជាប់នឹងខែើមថ្ែរបស្់មនុស្ស តាមទីតាំងតែលពួ ក្ខគបានចាក្់ថ្ន ំ
បង្ការ។ ខនេះគឺខែើមបីពាយាមបង្កហញថ្ ថ្នប
ំ ង្ការានមី្ក្ូឈីប ឬបង្កហញថ្ានមជុល្ែូេបានទុក្ឱ្យខៅជាប់ខចាល។ ខនេះ
្គ្នន់តែជាលបិរប៉ាុខណា
ណ េះ។
ខមតែក្អារ្ែូេបានខធវ ើខ ង
ើ ឱ្យជាប់នឹងតស្បក្បានយា៉ាងង្កយ្ស្ួ លបំផុែ ខោយខ្បើស្កុែបិទ ឬ្ក្មួ នស្អ ែ
ិ ។ ស្ូ មបីតែរុរ
តែខមតែក្ ឬកាក្់ឱ្យោលំងខៅនឹងតស្បក្របស្់អនក្ គឺវាអារខធវ ើអារខធវ ឱ្
ើ យជាប់បានខ ើយ។ ខលើស្ពីខនេះបរ ិាណខលា ៈតែល
្ែូេការខែើមបីឱ្យខមតែក្អារទញបានានទំ ំធំខពក្ខែើមបីោក្់រូលក្នុងមជុលតែលខ្បើក្នុងការចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID19 ខនេះ។

ជំន ឿតៗគ្នា #9៖ អា កមិ អាចនជឿេុកចិតរនលើអាកដដលផលិតថ្ាប
ំ ង្ការទំងន េះនេ។ “ត្ក ុមហុ ថ្ា្
ំ ំៗ” ឬ“Big Pharma”
េឺត្គ្ន ់ ដតចង់រកលុយ ិងចំណាយត្បាក់ឱ្យត្េូនពេយនដើមែីឱ្យពួ កនេ ិយយថ្ផលិតផលរបស់ខ្ល ួ មា សុវតថ ិភាព។
ការពិត៖ ដំន រើ ការន ការបនងា ើតថ្ាប
ំ ង្ការទំងន េះមា តមាាភាព ឬគ្នា ភាពលាក់បាង
ំ នេ។ ព័តមា
៌
បដ ថ ម អាចមា ឱ្យអា ក វ ិេាសាស្តសរឯកោជយ ិងសាធ្លរ ជ នត្ចើ ជាងនពលណាៗទំងអស់។

ង
ិ េិ ា ័យ

ខ្ណៈខពលតែលានឧទ រណ៍ែ៏គួរឱ្យអា្ក្ក្់ជាខ្រើន ថ្ន្ក្ ុម ុនផលិែថ្នតំ ែលគិែ្បាក្់រំខណញជាងគិែពីស្ុេែថ ិភ្នព
ការបខងា ើែថ្នប
ំ ង្ការទ ំងខនេះ្ែូេបានខធវ ើខ ើងខ្កាមការតាមោនពី្ក្តស្តភន ក្សាធារណៈ។ ការពិនិែយខ ើង េ ិញអំពីស្ុេែថ ិ
ភ្នព និង្បស្ិទធភ្នពថ្នថ្នប
ំ ង្ការ (ពក្យតែល្ែូេបានខ្បើខែើមបីានន័យថ្ថ្នប
ំ ង្ការានែំខណើរការលអ ខ ើយ) ្ែូេបានខបាេះ
ពុមពផាយស្្ាប់មនុស្ស្គប់រ ូបខែើមបីអានបាន។
្ក្ ុមអន ក្តែលពិនិែយខមើលការ្សាេ្ជាេខនេះ រ ួមានអន ក្ែឹក្ ំតផន ក្ខេជជ សាស្រស្តមក្ពីសាេតារខផសងៗគ្ននទូ ទ ំង្បខទស្។ ពួ ក្
ខគែំណាងឱ្យ្ក្ ុមខេជជ សាស្រស្តជាខ្រើន រ ួមទ ំង្ក្ ុមខ្ល េះតែលបានែស្ូ ្បឆាំងនឹងការខរ ីស្ខអើងជាែិសាស្ន៍ទក្់ទងនឹងតផន ក្
ខេជជ សាស្រស្តផងតែរ។ ពួ ក្ខគមិនទទួ លបាន្បាក្់រំខពេះការបំខពញការង្ករខនេះខទ ខ ើយរូ លរ ួមក្នុងការខផា ៀងផ្លាែ់គុណភ្នព
ថ្នការ្សាេ្ជាេ និងខែើមបីធា ថ្បានការពរស្មធម៌ក្នុងខពលែំខណើរការខនេះ។ ស្្ាប់តាោងបញ្ជ ីខឈាមេះរបស្់អនក្្ែួ ែ
ពិនិែយ និងទីក្តនល ងតែលពួ ក្ខគខធវ ើការ ស្ូ មរូ លខមើលខគ ទំព័ររបស្់គណៈក្ាមធិការពិខ្គ្នេះខយាបល់ស្តព
ី ីការអនុេែត ការ
ចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការ (ACIP)។ អន ក្អារតស្វ ងយល់បតនថ មអំពអ
ី ន ក្ទ ំងខនេះខោយរក្ខមើលពួ ក្ខគតាមអនឡាញបាន។ អន ក្ក្៏អារ
ខមើលការ្បជុំរបស្់ ACIP មួ យរំនួនតាមអនឡាញបានតែរ។

ជំន ឿតៗគ្នា #10៖ សហេម ៍ជ ជាតិដសែកនមា ិងឡាេី ជាត្ក ុមដតមួ យេត់ដដលត្តូវបា នេនត្ជើសនរ ើសកនុងចំនណាម
ត្ក ុមដនេនដើមែីេេួ លបា ការចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការ ពីនត្ពាេះមិ មា េសតុតាងពិតត្បាកដនេ ដដលថ្វាមា សុវតថ ភា
ិ ព។
ការពិត៖ សហេម ៍ជ ជាតិដសែកនមា ិងឡាេី មិ ដម ជាត្ក ុមដតមួ យេត់ដដលត្តូវបា នេនត្ជើសនរ ើសកនុងចំនណាម
ត្ក ុមដនេកនុងផល វូ មិ លអ នេ។ ប៉ាុដ រ ពួកនេត្តូវបា នលើកេឹកចិតរឱ្យចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការន េះ នោយសារដតពួ កនេមា អត្តាន ការ
ឆ្ា ងនមនោេ ការសត្មាកពយបាលនៅម ទ ីរនពេយ ិងការសាាប់នោយសារជំងឺ COVID-19 ខ្ព ស។
់
ការ្ពួ យបារមភ ខនេះគឺអារយល់បាន។ កាលពីខពលក្នល ងខៅ មនុស្សតែលានពណ៌ស្មប
ុ រខផសងៗ ្ែូេបានខគក្ុ ក្ ឬបងខ ំ
ឱ្យខធវ ខើ ែស្ត ថ្ន ំ ឬនីែិ េ ិធីខេជជសាស្រស្តខ្កាមការអនុេែត ខ្ុស្្ក្មស្ីលធម៌ តែលខធវ ើឱ្យស្ុខ្ភ្នពពួ ក្ខគ្បឈមនឹងហានិភ័យ។
ថ្នប
ំ ង្ការទ ំងបីតែលានផតល់ជូនខៅស្ រែឋ អាខមរ ិក្ ្ែូេបានសាក្លបងខលើ្បជាជនរំរុេះ្ក្ ុម។ ក្ិរេខ្ិែខ្ំ្បឹងត្បង្ែូេ
បានខធវ ើខ ើង ខែើមបីរ ួមបញ្ចល
ូ អន ក្ស្ម ័្គរិែតជនជាែិតស្បក្ខមម និងឡាទីនឱ្យាន្គប់រំនួនមនុស្សតែលអារឆ្លុេះបញ្ញេំងពី
រំនួន្បជាជនបាន។ ខនេះ្ែូេបានខធវ ើខ ើងខែើមបីខធវ ើឱ្យ្បាក្ែថ្ ថ្នប
ំ ង្ការានស្ុេែថ ិភ្នពនិងាន្បស្ិទធភ្នពស្្ាប់
្ក្ ុមមនុស្សទ ំងខ េះ។ វាក្៏្ែូេបានខធវ ើខ ើងខែើមបីការពរ្ក្ ុមទ ំងខនេះពីការកាលយជាជនរងខ្គ្នេះថ្នការខធវ ស្្បត ស្ោង
ខេជជ សាស្រស្ត ឬការខរ ីស្ខអើងជាែិសាស្ន៍តែរ។
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ខោនធី Los Angeles
ជំន ឿតៗគ្នា ិងការពិតន ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
្គូខពទយ និងក្មម េ ិធីស្ុខ្ភ្នពសាធារណៈខ្ិែខ្ំ្បឹងត្បង ខែើមបីឱ្យ្បាក្ែថ្ស្ គមន៍ជនជាែិតស្បក្ខមម និងឡាទីន
ទទួ លបានថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ខស្ម គ្ន
ើ ន ។ ្បជាជនតស្បក្ខមម និងឡាទីនរ ួមជាមួ យជនជាែិខែើមអាខមរ ិកាំង និងជន
ជាែិខែើមខកាេះហាថ្េ ជួ ប្បទេះនូ េអ្តាថ្នការឆ្ល ងខមខោគ ការស្្ាក្ពាបាលខៅមនា ីរខពទយ និងការសាលប់ខោយសារជំងឺ
COVID-19 ខ្ព ស្់បំផុែ។ ខនេះជាមូ លខ ែុតែលអន ក្អារខ ើញផ្លាង
ំ បា៉ាណូឬ ការផាយពណិជជក្មម ខផសងៗខលើក្ទឹក្រិែតែល់
ស្ គមន៍ទ ំងខនេះឱ្យទទួ លការចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការ។
ខោនធី LA រង់ឱ្យស្ គមន៍តែលបានរងខ្គ្នេះោលំងជាងខគទ ំងខនេះ ានឱ្កាស្ទទួ លការចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការឱ្យបានកាន់តែ
ឆាប់កាន់តែលអ ។ ្បជាជនតស្បក្ខមម និងឡាទីន្បឈមនឹងបញ្ញហខ្ព ស្់។ ស្ូ មអានអវ ីតែលអន ក្អារអានបាន ទក្់ទងនឹង
ថ្នប
ំ ង្ការ ពី្បភពតែលអារទុក្រិែតបាន។ រូ រពិខ្គ្នេះជាមួ យមនុស្សតែលានរំខណេះែឹងលអ ខ ើយអន ក្ទុក្រិែត ែូ រជា ្គូ
ខពទយ ្គូបខ្ងៀនតផន ក្ េ ិទាសាស្រស្ត ឬឱ្ស្ថការ ី (អន ក្លក្់ថ្នខំ ពទយ) ខ ើយស្ួ រពួ ក្ខគអំពីស្ំណួរ និងក្ត ីក្ងវ ល់របស្់អនក្។ ស្ំណួរ
របស្់អនក្គឺស្ំោន់ខ ើយស្មនឹងទទួ លបានរខមល ើយពីបុគគលតែលានរំខណេះែឹងនិងអារទុក្រិែតបាន។

ជំន ឿតៗគ្នា #11៖ ខ្្ុំមិ ត្តូវការថ្ាប
ំ ង្ការនេ ត្បសិ នបើខ្្ុំធ្លាប់មា ជំងឺ COVID-19 រ ួចនហើយ។
ការពិត៖ ត្េូនពេយ ិងអា ក វ ិេាសាស្តសរដ
ឱ្
ំ យអា កេេួ លការចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការ នទេះបីជាអា កធ្លាប់មា ជំងឺ COVID-19 រ ួច
នហើយក៏នោយ។ ន េះក៏នត្ពាេះដតថ្ាប
ំ ង្ការផរល់ ូ វការការពារកា ់ ដតត្បនសើរ ិងយូរអដងវ ង។
្បព័នធភ្នពសាុំធមម ជាែិគឺជាការការពរតែលអន ក្ទទួ លបានប ា ប់ពីអនក្ធាលប់ានជំងឺ COVID-19។ ការចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការ
នឹងជួ យបខងា ើនភ្នពសាុំរបស្់អនក្ឱ្យានការការពរកាន់តែ្បខស្ើរ និងយូរអតងវ ង្បឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19។ ជាការពិែ
ការស្ិក្ាថម ីមួយបានរក្ខ ញ
ើ ថ្ អន ក្តែលមិនបានចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការអារទំនងជាឆ្ល ងខមខោគខ ើង េ ិញ ខ្រើនជាងពីរែងខបើ
ខ្បៀបខធៀបខៅនឹងអន ក្តែលបានចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការរ ួរ។ ការចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការក្៏ជួយការពរ្បឆាំងនឹងទ្មង់ខមខោគតែលង្កយ
នឹងឆ្ល ងជាខ្រើនខផសងខទៀែ ែូ រជាខមខោគ្បខភទ Delta តែល្បត លជាមិនទន់ានខទខៅខពលអន ក្ឆ្ល ងែំបូងខ េះ។
ការចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការនឹងកាែ់បនថ យឱ្កាស្ថ្នការឆ្ល ងជំងឺ COVID-19 មត ងខទៀែ។

ជំន ឿតៗគ្នា #12៖ ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 មា នកាសិកាទរកដដលនេរំលូត។ ខ្្ុំមិ ឯកភាពចំនពាេះការរំលូតកូ នេ។ វា
មិ ត្តឹមត្តូវនេកនុងការចាក់ថ្ាប
ំ ង្ការ នត្ពាេះថ្ាប
ំ ង្ការ
មា នកាសិកាទរកដដលត្តូវនេរំលូត។
ការពិត៖ គ្នា ថ្ាប
ំ ង្ការណាមួ យដដលត្តូវបា អ ុញ្ញាតឱ្យនត្បើនៅសហរដឋ អានមរ ិក មា ផទ ក
ុ ជាលិកាទរក ឬនកាសិកាទរក
ន ើយ។
បណា
ត ញខកាស្ិកាទរក្តែល្ែូេបានផលិែខៅក្នុងមនា ីរពិខសាធន៍ ខោយបានមក្ពីខកាស្ិកាថ្នការរំលូែក្ូ នរំនួន 2
តែលបានខធវ ើក្នុងឆានំ 1973 និងឆានំ 1985 ្ែូេបានខ្បើក្នុងការបខងា ើែ ការខធវ ើខែស្ត ឬការផលិែថ្នប
ំ ង្ការ COVID-19។ ខកាស្ិ
កាទរក្តែល្ែូេបានខ្បើ គឺមិនតមនបានមក្ពីការពនល ូែក្ូ នថម ីៗខនេះ ឬពីការរំលូែក្ូ នតែលបានខធវ ើក្នុងខគ្នលបំណង
ខែើមបីការបខងា ើែថ្នប
ំ ង្ការតែមួ យគែ់ខ េះខទ។
•

•
•

Pfizer ិង Moderna មិនបានខ្បើបណា
ត ញខកាស្ិកាទរក្ខែើមបីបខងា ើែ ឬផលិែថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 របស្់
ពួ ក្ខគខទ។ ពួ ក្ខគពិែជាបានខ្បើបណា
ត ញខកាស្ិកាទរក្ស្្ាប់ការខធវ ើខែស្ត ខៅមនា ីរពិខសាធន៍ មុនខពលការខធវ ើ
ខែស្ត ថ្នប
ំ ង្ការរបស្់ពួក្ខគខលើមនុស្ស។
Johnson & Johnson បានខ្បើបណា
ត ញខកាស្ិកាទរក្ខែើមបីបខងា ើែ និងខធវ ើខែស្ត សាក្លបងថ្នប
ំ ង្ការ COVID-19
របស្់ពួក្ខគ។ ពួ ក្ខគក្៏ខ្បើវាស្្ាប់ផលិែក្មម ថ្នប
ំ ង្ការផងតែរ។
្ពេះេ ិហារកាែូ លិក្បានពិនែ
ិ យខ ើង េ ិញនូ េការខ្បើ្បាស្់ខកាស្ិកាទរក្ ក្នុងខគ្នលបំណងថ្នការផលិែថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ
COVID-19 ខនេះ។ ពួ ក្ខគបានបញ្ញជក្់ថ្ “ការទទួ លថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 តែលបានខ្បើ្បាស្់បណា
ត ញខកាស្ិកា
ពីទរក្តែលបានរំលូែស្្ាប់ ែំខណើរការ្សាេ្ជាេ និងែំខណើរការផលិែក្មម របស្់ពួក្ខគ គឺអារទទួ លយក្បាន
តាម្ក្មស្ីលធម៌”។

្បស្ិនខបើបញ្ញហខនេះខធវ ើឱ្យអន ក្ានការ្ពួ យបារមភ ស្ូ មពិនិែយខមើលខ ើង េ ិញនូ េឯក្សារ ថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 និងបណា
ត
ញខកាស្ិកាទរក្ ខោយយក្រិែតទុក្ោក្់ ែូ ខរន េះអន ក្អារខធវ ើការស្្មររិែតអំពកា
ី រចាក្់ថ្នប
ំ ង្ការបាន។
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ខោនធី Los Angeles
ជំន ឿតៗគ្នា ិងការពិតន ថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19
ជំន ឿតៗគ្នា #13៖ នយើងមិ ដឹងថ្ នតើមា អវ ីខ្ាេះនៅកនុងថ្ាប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ន

េះនេ។

ការពិត៖ ម ស
ុ សត្េប់គ្នាអាចរកនមើលនត្េឿងផសំថ្ាប
ំ ង្ការបា
ថ្នប
ំ ង្ការទ ំង 3 ្បខភទតែលានឱ្យខ្បើ្បាស្់ខៅស្ រែឋ អាខមរ ិក្ ានខ្គឿងផស ំខ្ុស្គ្ននអា្ស្័យខៅតាម្ក្ ុម ុនផលិែ។
តាោងបញ្ជ ីខ្គឿងផស ំស្្ាប់ថ្នប
ំ ង្ការនីមួយៗ គឺានខៅក្នុងឧបស្មព ័នធ C ថ្នខគ ទំព័រស្ត ីពីការពិចារណាថ្នការពាបាលប
ខណា
ត េះអាស្នន របស្់ CDC ស្្ាប់ការខ្បើ្បាស្់ថ្នប
ំ ង្ការជំងឺ COVID-19 ។ ខ្ៅពីសារធាែុត សន (genetic material) ខែើមបី
ជំរុញ្បព័នធភ្នពសាុំរបស្់អនក្ ខ្គឿងផស ំគឺទូខៅប៉ាុខណា
ណ េះ។ ខ្គឿងផស ំខ្ល េះានខឈាមេះជាលក្ខ ណៈ េ ិទាសាស្រស្តគីមី ប៉ាុតនត ្បស្ិនខបើ
អន ក្ពិនិែយខមើលអន ក្បតនថ ម អន ក្នឹងខ ើញថ្វាជាអំបិល ស្ា រ និងជាែិោលញ់។ ពួ ក្វាានស្ុេែថ ិភ្នព លុេះ្តាតែអន ក្ាន
្បែិក្មម ឬទស្់ខៅនឹងខ្គឿងផស ំណាមួ យ។
គ្នមនថ្នប
ំ ង្ការណាមួ យតែលានឱ្យខ្បើ្បាស្់ខៅស្ រែឋ អាខមរ ិក្ានផទុក្ស្ុែ ចា ួ យ ជ័រខៅស្ូ ឬសារធាែុគីមក្
ី ុំឱ្យខ្ូ រ
ខ ើយ។ ពួ ក្វាមិនតមនជាខលា ៈណាមួ យ ែូ រជាតែក្ នីតក្ល (nickel) ក្ូ បាលីរ (cobalt) លីរូម (lithium) និងខលា ធាែុ
ផស ំ្បខភទក្្មខផសងៗ (rare earth alloys)។ ថ្នប
ំ ង្ការក្៏មិនានផទុក្ផលិែផលតែលបានផលិែខ ើង ែូ រជាខ្គឿងខអ ិរ
្ែូនិរលអ ិែ (microelectronics) េែថុរមល ងអគគ ីស្នី (electrodes) បំពង់ទីបលអ ិែជាែិកាខបាន (carbon nanotubes) ឬេែថុ
រមល ងពក្់ក្ណា
ដ លតែលានតខ្សលអ ិែ (nanowire semiconductors) ខ ើយ។
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