អ្ន កក្ាេក្ជាេចមបងវៅពីវក្ក្លយថាន ាំ
ី
វ៉ាក់ាាំងកូ េដ្-១៩
(COVID-19)
ត្តាំងពីឆ្នាំដដ្ល្ជ្ាំងឺោតតាតបានវកើតវឡើងមក ឥឡូេមានថានវ
ាំ ៉ា ក់ាាំង ៣ ក្បវភទអាចវក្បើក្លរបាន
វ ើយ។ ថានព
ាំ ីរក្បវភទដ្ាំបូងវគបងអ ់ក្តូេបានបវងក ើតវោយក្ក ុម ុន Pfizer និង Moderna វោយវក្បើប
ិ
ិ
វចច ក េទាមួ
យដដ្ល្មានវ្មោះថា mRNA ។ វទោះបីថានវ
ាំ ៉ា ក់ាាំងទង
ាំ វនោះវៅថ្មីក៏វោយ បវចច ក េទាផល្ិ
ត
ថានវ
ាំ ៉ា ក់ាាំង mRNA ក្តូេបានវគវធវ ីក្លរជាមួ យអ្ ់ជាវក្ចើនទ េតសមកវ ើយ វ ើយក្តូេបានវធវ ីវត ត
យាងល្មអ ិតវដ្ើមបី ុេតា ិភាព។ ជ្នអ្វនតក្បវេ ន៍និងជ្នជាតិវក្តពីដ បក ក៏មានតួ នទី ាំខាន់
កនុងក្លរបវងក ើតថានវ
ាំ ៉ា ក់ាាំងទង
ាំ ពីរវនោះដដ្រ។

1

វេជ្ជ បណ្ឌិត Kizzmekia Corbett

មកពីទីក្ក ុងតូ ចមួ យវៅរដ្ធ North Carolina ឥឡូេមានវ្មោះល្បីទូទ ាំងក្បវទ

ិ
វេជ្ជ បណ្ឌិត Kizzmekia Corbett មិនបានដ្ឹងថា វតើបណ្ឌិតគឺជាអ្វ ីវទវៅវពល្ដដ្ល្គាត់វរៀនវៅេទាល្័
យ។ ឥឡូេវនោះគាត់បានក្លាយជាបណ្ឌិតវ ើយ។
វេជ្ជ បណ្ឌិត Corbett គឺជាអ្ន កដ្ឹកនាំក្ក ុមក្ាេក្ជាេដ វ ងរកថានវ
ាំ ៉ា ក់ាាំងមូ ដ្ឺនណា (Moderna) ។ គាត់
ិ
វទើបដតអាយុ ៣៤ ឆ្នាំវទ ដតគាត់គឺជាវមដ្ឹកនាំក្ាេក្ជាេរកថានវ
ាំ ៉ា ក់ាាំងកូ រ៉ា ូណាវៅេទាា
ា នជាតិ ុខ
ភាព។
វេជ្ជ បណ្ឌិត Corbett យល្់ពីក្លរក្ពួ យបារមភ អ្ាំពីក្គឹោះាានវេជ្ជ ាស្រ ត និ ងថានវ
ាំ ៉ា ក់ាាំងកនុងចាំវណាម
គមន៍ជ្នជាតិដ បកវមម។ កនុងក្បេតត ិាស្រ ត ដ្៏ល្បីល្ាញបាំផុតមួ យគឺ ក្លរក្ាេក្ជាេវេជ្ជ ាស្រ ត រប ់
អាវមរ ិកបានវកើតវឡើងពីឆ្នាំ ១៩៣២ ដ្ល្់ឆ្នាំ ១៩៧២ វៅវពល្ដដ្ល្ក្ក ួ ង ុខភាពាធារណ្ៈ
រដ្ឋ អាវមរ ិកបានចមា ងវោគាវយវៅបុរ ជ្នជាតិដ បកវមមវោយពួ កវគមិ នដ្ឹងខល ួន វ ើយ
បដ្ិវ ធមិនពាបាល្ពួ កវគនឹងថានវាំ បនី ុីល្ីន។

រដ្ឋ

គាត់បាននិយាយក្បាប់ទ សនេដ្ដ ីវ្មោះ Black Enterprise magazine ថា“វរឿងមួ យដដ្ល្បានវល្ចវចញ
មកវៅវពល្វនោះគឺ
គមន៍រប ់ខ្ុាំមិនទុកចិតតរោឋភិបាល្រប ់វយើង វទ” ។
វេជ្ជ បណ្ឌិត Corbett ចង់ក្បាប់អ្នកក្គប់គានថា វ៉ាក់ាាំង COVID-19 គីមាន ុេតា ិភាព។
ិ
គាត់ធាំដ្ឹងកត ីវៅតាំបន់ជ្នបទកនុងរដ្ឋ North Carolina វ ើយចាប់អារមម ណ្៍ខាងេទា
ិ
ាស្រ ត ត្តាំងពីវៅវកម ង។ ជានិ សិតពូ ដកមានក់វៅេទាល្័
យ គាត់វធវ ីក្លរកាំឡ
ុ ងវពល្រដ្ូ េ
ិ
វតតវៅកនុងមនទ ីរពិវាធន៍ក្ាេក្ជាេវៅាកល្េទាល្័
យ North Carolina វ ើយ
វក្ក្លយមកគាត់បានទទួ ល្ ញ្ញាប័ក្តបណ្ឌិតពីទីវនោះ។
ិ
វៅាកល្េទាល្័
យ UNC គាត់ក្តូេបានវគវអាយចាប់ដដ្គូ ជាមួ យនិ សិត
បញ្ច ប់ក្លរ ិកាថានក់បណ្ឌិតមានក់ដដ្ល្ជាជ្នជាតិដ បកវមម ដដ្ល្ជាកត្តតវល្ើក
ទឹកចិតតជ្ាំរុញគាត់វអាយបនត ក្លរ ិកាថានក់បណ្ឌិតដដ្រ។
“ខ្ុាំក្លន់ា នក្គឹ ត ។ ខ្ុាំជ្នជាតិដ បកវមម ។ ខ្ុាំមកពីភាគខាងតប
ូ ង ខ្ុាំវចោះ
យល្់ចិតតអ្នកដ្ដទ។ “ខ្ុាំជាមនុ សាវហាប់ ក្លាហាន និងទន់ ម័យ”។

ដថ្ៃ ទី៣ ដខមីន ឆ្នាំ ២០២១

2

វេជ្ជ បណ្ឌិត Onyema Ogbuagu
មកពីក្បវទ

Nigeria វៅវរៀនវៅ Yale

វេជ្ជ បណ្ឌិត Onyema Ogbuagu បានវធវ ីអ្វនតក្បវេ ន៍ពីក្បវទ
ិ
Nigeria មករ ់
រដ្ឋ អាវមរ ិក។ គាត់គឺជានយកដនកមម េធី
ជ្ាំងឺវអ្ដ្ ៍ពិវាធវមវោគ HIV វៅ Yale ។ គាត់បានទទួ ល្ ញ្ញា
ិ
ប័ក្តវេជ្ជ ាស្រ ត ពីាកល្េទាល្័
យវេជ្ជ ាស្រ ត Yale វ ើយគាត់ជា
អ្ន កដ្ឹកនាំមនទ ីរ ិកាពិវាធវមវោគ COVID-19 រប ់ាកល្
ិ
វេទាល្័
យ Yale ។
វេជ្ជ បណ្ឌិត Ogbuagu មានតួ នទីជាអ្ន កដ្ឹកនាំវ ុើបអ្វងក តក្លរ
ាកល្បងពិវាធពីវមវោគ COVID-19 វផសងៗ រ ួមទ ាំងថានវ
ាំ ៉ា ក់
ាាំង Pfizer-BioNtech ។

វេជ្ជ បណ្ឌិត Ugur Sahni &
វេជ្ជ បណ្ឌិត Ozlem Tureci

3

គឺជាបដ ីក្បពនធ ជា

ិ
ក្គិនខាងជ្ីេបវចច ក េទា

វេជ្ជ បណ្ឌិត Ugur Sahni និង វេជ្ជ បណ្ឌិត Ozlem Tureci បានបវងក ើតក្ក ុម ុន BioNTech ដដ្ល្ជា
ិ
ក្ក ុម ុនជ្ីេបវចច ក េទាដដ្ល្បាន
ក្លរគានជាមួ យ Pfizer វដ្ើមបីបវងក ើតថានវ
ាំ ៉ា ក់ាាំង COVID-19
ដដ្ល្ក្តូេបានអ្នុម័តមុនវគវៅ
រដ្ឋ អាវមរ ិក។
ក្គួ ាររប ់ពួកគាត់របានផ្លា ់ទីល្ាំវៅពីក្បវទ Turkey វៅក្បវទ អាឡឺមង់ដដ្ល្ជាកដនា ងដដ្ល្
ពួ កគាត់ទ ាំងពីរបានចាប់វផត ើមអាជ្ីពដផន កវេជ្ជ ាស្រ ត ។ វេជ្ជ បណ្ឌិត Sahni បានក្លាយជាក្គូវពទយពីា
ិ
កល្េទាល្័
យកូ ឡូន University of Cologne ដដ្ល្គាត់បានទទួ ល្ ញ្ញាប័ក្តបណ្ឌិត ក្មាប់ក្លរងារ
ិ គាត់ធាាប់មាន
រប ់គាត់វល្ើក្លរពាបាល្ក្បឆ្ាំងនឹងវក្ល ិក្លមហារ ីក។ វរ ិវវេជ្ជ បណ្ឌិត Tureci វេញ
ិ ជ ថានវាំ ពទយវេញ។
ិ
វគាល្បាំណ្ងចង់ក្លាយជាដ្ូ នជ្ីមានក់ បុដនត គាត់ដ្ូរវៅេជា
វយាងត្តមារព័ត៌មាន New York Times ពួ កគាត់ទ ាំងពីរនក់បាន
ិ
ិ
វេល្ក្តឡប់
វៅវធវ ីក្លរវៅ កនុងមនទ ីរពិវាធន៍រប ់ពួកគាត់ េញវៅដថ្ៃ
ដដ្ល្ពួ កគាត់បានវរៀបក្លររ ួច។ មានមូ ល្ោឋនវៅទី ក្ក ុង Berlin ក្ក ុម
ុន BioNTech បាន
ក្លរគានជាមួ យក្ក ុម ុន Pfizer វៅឆ្នាំ ២០១៨
ិ
។ មួ យឆ្នាំវក្ក្លយមក អ្ងគ ក្លរមូ ល្និធិ Gates Foundation បានេនិ
ិ ពាបាល្វោគ
វយាគ ៥៥ លានដ្ុលាារជ្ួ យក្លរងាររប ់គាត់ដ វ ងរកេធី
HIV និង ជ្ាំងឺរវបង។

ចាំវ

ោះធនធានបដនា មអ្ាំពីថានវ
ាំ ៉ា ក់ាាំង COVID-19:

kingcounty.gov/covid/vaccine/khmer

