
 

 
 

ករគរំទរបសអ់ងគករសហរបជជតិ ដលយ់ទុធនករចក់វ៉ក់សងំករពរជំងឺកវីូដ-

១៩ ទូទងំរបេទសេនកមពុជ 

ឯកសរព័ត៌មនទី ១១  

ៃថងទី០៣ ែខសីហ ឆន  ំ២០២១ 

 

រជរដឋ ភិបលកមពុជ បនចប់េផដីមអនុវតតយុទធនករចក់វ៉ក់សងំករពរជំងឺកូវដី-១៩ ទូទងំរបេទស 

កលពីៃថងទី ១០ ែខ កុមភៈ ឆន  ំ២០២១ ជមួយនឹងេគលេដចក់វ៉ក់សងំដល់ពលរដឋេពញវយ័ចំនួន ១០ លន

នក់ឱយេហយី រតឹមចុងឆន  ំ២០២១។ រកុមអទិភពែដលរតូវទទួលវ៉ក់សងំ រមួមន បុគគលិកសុខភិបលជួរមុខ 

មនុសសចស់ អនកែដលមនជំងឺរបចកំយ និងរបជជនេពញវយ័ទូេទ។ គិតរតឹមៃថងទី ២៤ ែខ កកកដ ឆន  ំ

២០២១ មនពលរដឋសរុបចំនួន ៦,៦ លននក់1 បនទទួលវ៉ក់សងំករពរជំងឺកូវដី-១៩ដូសទី ១ និង ៤,៤ 

លននក់2 បនទទួលវ៉ក់សងំដូសទី ២។ កនុងចំេណមរបជជនេគលេដ រសដី ៥០% បនទទួលដូសទី ១    ខ

ណៈេពលែដល ៤៩% បនទទួលដូសទី ២។ ករចក់វ៉ក់សងំជូនមនុសសចស់អយុចប់ពី ៦០ ឆន េំឡងីេទ 

េនែតបនតចត់ទុកថជសកមមភពអទិភព ែដលរតូវពេនលឿនបែនថម េហយីគិតរតឹមពក់កណត លែខ មិថុន ឆន  ំ

២០២១ បុគគលិកសុខភិបល ៩៣% បនទទួលវ៉ក់សងំដូសទី ២។ េបីេទះជករផគត់ផគង់វ៉ក់សងំកូវដី-១៩

េនទូទងំសកលេលកជួបនឹងឧបសគគកដី រជរដឋ ភិបលតមរយៈកិចចលទធកមមេទវភគី យនតករកូវ៉ក់ និងករផតល់

វ៉ក់សងំជអំេណយ អចធនបននូវចំនួនវ៉ក់សងំកូវដី-១៩ ជបនតបនទ ប់ េដីមបសីេរមចតម   េគលេដ

របស់ខលួន។ គិតរហូតមកដល់េពលបចចុបបននេនះ កមពុជបនទទួលវ៉ក់សងំករពរជំងឺកូវដី-១៩ ចំនួន 

១៧.៣៥៦.០០០ ដូស និងមនវ៉ក់សងំបែនថមេទៀតនឹងមកដល់េនែខបនតបនទ ប់។  

 

កមពុជ គឺជរបេទសមួយ កនុងចំេណមរបេទស េនតំបន់ប៉សីុហវកិទងំភគខងលិចរបស់អងគករ    

សុខភពពិភពេលក ែដលបនចក់វ៉ក់សងំដល់ពលរដឋជមនុសសេពញវយ័របស់ខលួន កនុងភគរយខពស់បំផុត 

េហយីសថិតេនកនុងចំេណមរបេទសចំនួន ១៧ កនុងពិភពេលកែដលបនចក់វ៉ក់សងំឱយរគូបេរងៀនដំបូងេគ។ 

ែផអកតមទិននន័យែដលមន ភពសទ ក់េសទរីកនុងករចក់វ៉ក់សងំេនកមពុជមនករមិតទប េបីេធៀបនឹងរបេទស

ដៃទេទៀតេនកនុងពិភពេលក។ ចប់តងំពីេពលករផទុះជំងឺកូវដី-១៩េនកនុងសហគមន៍ជរទង់រទយធំកលពី

ែខ កុមភៈ ឆន  ំ២០២១ មក យុទធនករចក់វ៉ក់សងំរតូវបនអនុវតតជបនតបនទ ប់ េដយមនករផតល់អទិភពដល់

 
1 ៦.៦៤៨.៤៧៣ នក់ េសមីនឹង ៦៦% ៃនចំនួនរបជជនេគលេដជមនុសសេពញវយ័ និង ៣៩% ៃនចំនួនរបជជនសរុបេនកនុងរបេទស។  
2 ៤.៤៣១.២៥២ នក់ េសមីនឹង ៤៤% ៃនចំនួនរបជជនេគលេដជមនុសសេពញវយ័ និង ២៩% ៃនចំនួនរបជជនសរុបេនកនុងរបេទស។ 



តំបន់ និងរកុងែដលរបឈមមុខខពស់េទនឹងករឆលងជំងឺេនះ េហយីកនុងេពលជមួយគន  មនករពរងីកយុទធនករ

ចក់វ៉ក់សងំជបនតបនទ ប់េទកន់តំបន់ដៃទេទៀតេនកនុងរបេទស។ រជរដឋ ភិបលបនបេងកីតនូ        វគណៈក

មម ធិករករមិតខពស់េរចីន ដូចជ គណៈកមម ធិករចំេពះកិចចសរមប់ករចក់វ៉ក់សងំករពរជំងឺកូវដី-១៩ ែដល

មនអនុគណៈកមម ធិករចំនួន ៥ និងគណៈកមម ធិករថន ក់េខតត េដីមបធីនករអនុវតតយុទធនករចក់វ៉ក់សងំ

ឱយមនរបសិទធភពេនទូទងំរបេទស ក៏ដូចជ េដីមបេីឆលីយតបចំេពះករឆលងជំងឺកូវដី-១៩ តម      សហគមន៍

ជរទង់រទយធំែដលេនកំពុងបនតេកីតមន រមួទងំករគំរមកំែហងែដលបងកេឡងីេដយវរុីសបំែបលងថមែីដលត 

ផងែដរ។ បចចុបបននេនះ កមពុជអចេរបីរបស់វ៉ក់សងំកូវដី-១៩មួយចំនួន ដូចជ Sinovac Sinopharm និង 

AstraZeneca/Covishield ែដលសុទធែតបនទទួលករអនុម័តពីអងគករសុខភពពិភពេលក3 និងមនែផនករ

បញចូ លវ៉ក់សងំ Janssen (Johnson&Johnson) េទកនុងរកុមវ៉ក់សងំសរមប់េរបីរបស់េនកនុងរបេទសផង

ែដរ។ ចំនួនដូសវ៉ក់សងំែដលរតូវបនេលីកជអនុសសន៍ េនកនុងបញជ ីវ៉ក់សងំសរមប់េរបីរបស់កនុងសថ នភព

បនទ ន់របស់អងគករសុខភពពិភពេលក រតូវបនរកេឃញីថអចផតល់ករករពរបនយ៉ងលអបំផុតពីករេកីត

ជំងឺធងន់ធងរ និងករពយបលេនកនុងមនទីរេពទយ ែដលអចបងកេឡងីេដយវរុីសបំែបលងថមីែដលត ក៏ដូចជវរុីសបំែបលង

ថមីែដលគួរឱយបរមភដៃទេទៀត។  

 

អងគករសហរបជជតិ បននិងកំពុងជួយដល់ករអនុវតតយុទធនករេឆលីយតបចំេពះជំងឺកូវដី-១៩ និង

យុទធនករចក់វ៉ក់សងំករពរជំងឺកូវដី-១៩របស់រជរដឋ ភិបល េដយចត់ទុកអនតរគមន៍េនះថជអទិភព

ខពស់បំផុត។ ជរមួអងគករសហរបជជតិរតូវេផដ តេលីករពរងឹងរបព័នធសុខភិបល ជែផនកមួយៃនករកសង

េឡងីវញិឱយកន់ែតរបេសីរ ជំរុញេដយករចក់វ៉ក់សងំរបកបេដយសមធម៌ និងធនយ៉ងណឱយអនកែដល

របឈមមុខខពស់ជងេគកនុងករឆលងជំងឺកូវដី-១៩ បនទទួលវ៉ក់សងំមុនេគ។ រសបតមេគលករណ៍េនះ      

អងគករសហរបជជតិ បនផតល់ករគរំទបេចចកេទសដល់រជរដឋ ភិបល កនុងករេរៀបចំែផនករចក់វ៉ក់សងំ

ថន ក់ជតិ (NDVP) និងេគលករណ៍ែណនរំបតិបតតិសដីពីជំងឺកូវដី-១៩ សរមប់ករអនុវតតយុទធនករចក់វ៉ក់

សងំផងែដរ។ របេទសកមពុជបនចូលរមួជមួយនឹងយនតករកូវ៉ក់ ែដលជយនតករសកល រគប់រគងេដយ 

GAVI CEPI និង WHO កនុងេគលបំណងធនយ៉ងណឱយវ៉ក់សងំកូវដី-១៩មនតៃមលសមរមយ និងអចរក

បនសរមប់រគប់របេទសទងំអស់។ អងគករសហរបជជតិ បននិងកំពុងេធវីករងរ េដីមបធីនយ៉ងណឱយ

កមពុជអចទទួលបនវ៉ក់សងំកូវដី-១៩។ តមរយៈកមមវធីិអនតរវស័ិយ និងភពជៃដគូជយុទធសរសតរបស់ខលួន 

អងគករសហរបជជតិកំពុងគរំទដល់រជរដឋ ភិបល េដីមបធីនយ៉ងណឱយរកុមរបជពលរដឋែដលងយរង

េរគះអចទទួលបនព័ត៌មនសុរកឹត និងទន់េពលេវលអំពីវ៉ក់សងំករពរជំងឺកូវដី-១៩ ក៏ដូចជទទួលបន

 
3 វ៉ក់សងំទងំេនះរតូវបនបញចូ លេទកនុងបញជ ីវ៉ក់សងំសរមប់េរបីរបស់កនុងសថ នភពបនទ ន់ (EUL) និងបនទទួលករអនុញញ តសរមប់េរបីរបស់កនុង

សថ នភពបនទ ន់ (EUA)។ 



េសវវ៉ក់សងំែដលមនគុណភព និងសុវតថិភព។ ករផតល់ជំនួយជក់លក់របស់អងគករសហរបជជតិដល់រជ

រដឋ ភិបល រមួនឹងថវកិែដលបនទទួលពីអនកផតល់ជំនួយសំខន់ៗ រមួមន៖  

• ករផតល់ដំបូនម នយុទធសរសត និងបេចចកេទសដល់គណៈកមម ធិករចំេពះកិចច អនុគណៈកមម ធិករ និង

រកសួងសុខភិបល សរមប់យុទធនករចក់វ៉ក់សងំ 

• ករវយតៃមលេលីសមតថភព និងតរមូវករ និងេធវីបចចុបបននភពេគលករណ៍ែណនបំេចចកេទស និង

េគលករណ៍ែណនរំបតិបតតិពក់ព័នធ  

• ករេធវីលទធកមមទិញបរកិខ ររតជក់ និងសមភ រៈផគត់ផគង់ េដីមបធីនឱយមនកររកសទុក និងករដឹកជញជូ នវ៉

ក់សងំកូវដី-១៩ឱយបនរគប់រគន់េនរគប់ករមិតទងំអស់ 

• ករបណតុ ះបណត លដល់រកុមផតល់វ៉ក់សងំ អំពីរេបៀបទុកដក់វ៉ក់សងំកូវដី-១៩ ឱយមនសុវតថិភព និង

របសិទធភព និងករគរំទដល់ករតមដន និងរគប់រគងផលរខំនែដលេកីតមនបនទ ប់ពីចក់វ៉ក់សងំ

រចួ (AEFI)  

• ករសរមបសរមួលករមិតវស័ិយតមរយៈេវទិករកុមៃដគូសុខភិបល (HPG) រប់បញចូ លទងំករ

សរមបសរមួលកររមួចំែណកពីៃដគូអភិវឌឍន៍ និងករកំណត់ពីហនិភ័យ និងអទិភពថមីៗ   

• ករេរៀបចំយុទធសរសតែផនករ និងឧបករណ៍អប់រផំសពវផសយអំពីហនិភ័យ និងេកៀរគរចលន       សហ

គមន៍ េដីមបជំីរុញឱយមនករទទួលយកវ៉ក់សងំកូវដី-១៩ រមួនឹងករបេងកីតេវទិកសដ ប់មតិេយបល់

ែដលរតូវបនេលីកេឡងីជទូេទេនកនុងសងគម  

• ករេរៀបចំរកបខ័ណឌ ពិនិតយតមដន និងវយតៃមលសរមប់ករចក់វ៉ក់សងំករពរជំងឺកូវដី-១៩ រមួគន

ជមួយនឹងរជរដឋ ភិបល ដូចជ ករេរៀបចំឧបករណ៍សរមប់រគប់រគន់ និងពិនិតយតមដន ពិធីសរ

សរមប់េធវីករវយតៃមល និងករផតល់ធតុចូលបេចចកេទសសរមប់របព័នធេអឡចិរតូនិកថមីមួយែដលេរបី

របស់សរមប់ចុះេឈម ះ កត់រត និងរយករណ៍ពីករណីកូវដី-១៩  

• ករពិនិតយតមដនរមួគន ជមួយនឹងរជរដឋ ភិបលេលីយុទធនករចក់វ៉ក់សងំករពរជំងឺកូវដី-១៩  

• ករកំណត់របស់រកុមមនុសសេពញវយ័ករែដលងយរងេរគះ និងជួយសរមួលឱយពួកេគបនទទួលវ៉ក់

សងំ េដយេធវីករសរមបសរមួលជមួយអជញ ធរមូលដឋ ន និងៃដគូនន េដីមបធីនឱយករចក់វ៉ក់

សងំអចេធវីេទបនរបកបេដយសមធម៌ និងបរយិប័នន។ រកុមងយរងេរគះរមួមនមនុសសចស់ 

រគួសររកីរក រកុមជនជតិភគតិច ជនមនពិករភព ជនអនថ និងអនកែដលរស់េនតមមណឌ ល

ែថទជំេដីម។ 

 

កលពីេពលថមីៗ រដឋ ភិបលបនរបកសពីែផនករចក់វ៉ក់សងំដល់កុមរអយុពី ១២ ដល់ ១៧ ឆន  ំ

ចប់ពីែខ សីហ ឆន  ំ២០២១។ បចចុបបនន កំពុងមនកររបែមរបមូលភ័សតុតង និងករេរៀបចំេគលករណ៍ែណនំ

សដីពីករចក់វ៉ក់សងំករពរជំងឺកូវដី-១៩ដល់កុមរ ជបនតបនទ ប់េនេឡយី។ រសបតមករែណនបំចចុបបនន



របស់អងគករសុខភពពិភពេលក អងគករសហរបជជតិផតល់ជអនុសសន៍ថ គួរបនដផតល់អទិភពសរមប់ករ

ចក់វ៉ក់សងំដល់មនុសសេពញវយ័ និងអនករបឈមមុខខពស់នឹងករឆលងជំងឺេនះ (ដូចជ បុគគលិកសុខភិបលជួរ

មុខ និងភន ក់ងរសងគមកិចច) មនុសសចស់ និងរកុមែដលងយរងេរគះជងេគ ជពិេសសខណៈេពលែដលករ

ផគត់ផគង់វ៉ក់សងំសកលេលកទងំមូល េនមនភពខវះខតេនេឡយី។ កុមរែដលមនបញហ សុខភពែដល

មនហនិភ័យឆលងវរុីសកូវដី-១៩ ធងន់ធងរ គួរទទួលបនវ៉ក់សងំ េរកយេពលែដលមនុសសេពញវយ័ែដលមន

បញហ សុខភពបនទទួលវ៉ក់សងំអស់។ ករចក់វ៉ក់សងំដល់កុមរ និងេកមងជំទង់ អចជករចបំច់នេពល

អនគត េដីមបបីនតកត់បនថយករឆលងវរុីសេនះ កត់បនថយហនិភ័យៃនករេលចេចញនូវពពួកវរុីសបំែបលងខលួនថមីៗ  

និងករពររកុមែដលងយរងេរគះ និងែដលមិនទន់បនទទួលករចក់វ៉ក់សងំ។ សូមេមីលឯកសរព័ត៌មនទី 

១០ របស់អងគករសហរបជជតិសដីពីករអប់រ ំសរមប់ព័ត៌មនបែនថមអំពីករចក់វ៉ក់សងំដល់កុមរ។ 

 

ករចក់វ៉ក់សងំ គឺជយុទធសរសតមួយ កនុងចំេណមយុទធសរសតសំខន់ៗេនកនុងកររបយុទធរបឆងំនឹង

ជំងឺកូវដី-១៩។  េដីមបទីប់សក ត់ករចមលងជំងឺកូវដី-១៩របកបេដយរបសិទធភពទនទឹមគន នឹងករចក់វ៉ក់សងំ គួរ

មនករអនុវតតវធិនករសុខភពសធរណៈ និងវធិនករសងគមែដលមនរបសិទធភពេផសងេទៀត។ កនុងន័យេនះ 

អងគករសហរបជជតិបនតេលីកទឹកចិតត និងគរំទឱយអជញ ធរអនុវតតវធិនករទងំឡយ ដូចជ ករសេងកតឃល ំ

េមីលឱយបនលអត់លអន់ ករេធវីេតសតជយុទធសរសត ករកំណត់រកករណីឱយបនទន់េពលេវល ករដក់ឱយេន

េដយែឡក និងករែថទគំលីនិក ក៏ដូចជករពក់ម៉ស់ ករេធវីអនម័យៃដ និងកររកសគមល តសុវតថិភពជេដីម។ 

អងគករសហរបជជតិបនតជំរុញឱយមនករផតល់វ៉ក់សងំដល់រកុមែដលរបឈមមុខខពស់ជងេគសិន និងរតូវ

ពរងឹងរបព័នធពិនិតយតមដន និងវយតៃមល េដីមបធីនឱយមនទិននន័យែបងែចកតមរបេភទលមអិតសរមប់យក

មកេធវីករវភិគ េដីមបគីរំទដល់កិចចខិតខំរបឹងែរបងកំណត់រករកុមរបឈមមុខនឹងហនិភ័យខពស់ និងធនឱយ

មនករចក់វ៉ក់សងំរបកបេដយសមធម៌។ អងគករសហរបជជតិក៏ជំរុញឱយមនករបនតចូលរមួពីសហគមន៍ 

និងករអប់រផំសពវផសយេនថន ក់ជតិ និងថន ក់េរកមជតិ េដីមបកីត់បនថយករចមលងជំងឺកូវដី-១៩ ទប់សក ត់ករ

ផសពវផសយព័ត៌មនមិនពិត និងបេងកីនករទទួលយកវ៉ក់សងំកូវដី-១៩។ ករសដ រេឡងីវញិអំពីកររតតបតជ

សកលរបកបេដយចីរភព ទមទរឱយមនករពរងឹងរបព័នធែថទសុំខភព និងពរងឹងករេរតៀមបងក រទប់ទល់

នឹងសថ នភពអសននែផនកសុខភពែដលអចេកីតមននេពលអនគត។ េនករមិតសកល អងគករសហរបជ

ជតិបនអំពវនវឱយមនសមគគីភពជសកល េដីមបទីប់សក ត់នឹងវរុីសេនះ និងជំរុញឱយរបជពលរដឋេនកនុងរគប់

របេទសទងំអស់បនទទួលវ៉ក់សងំរបកបេដយយុតតិធម៌ សមធម៌ និងសុវតថិភព។ អងគករសហរបជជតិេន

កមពុជ េនែតបនតេបដជញ ជួយដល់រជរដឋ ភិបលកនុងករេឆលីយតបចំេពះជំងឺកូវដី-១៩ និងករចក់វ៉ក់សងំ េដីមបី

ករពរពលរដឋ សេរងគ ះអយុជីវតិ និងធនឱយករសត រេឡងីវញិពីកររតតបតជសកលកន់ែតមនភព ធន់។ 

### 

 



ឯកសរព័ត៌មនសដីពីករេឆលីយតបរបស់អងគករសហរបជជតិេនកមពុជចំេពះបញហ កូវដី-១៩ គឺជឯកសរផលូវករែដល     

ចងរកងេដយអងគករសហរបជជតិេនកមពុជ េដីមបផីសពវផសយជូនអនកសរព័ត៌មន និងៃដគូដៃទេទៀត។ ឯកសរទងំេនះ

រតូវបនេរៀបចំេដយករយិល័យរបធនអងគករសហរបជជតិរបចរំបេទសកមពុជ។ សរមប់ព័ត៌មនបែនថម សូមទក់ទង

កញញ  ែកវ រសីរសស់ មរនតីទំនក់ទំនង និងែសវងរកករគរំទៃនករយិល័យរបធនអងគករសហរបជជតិរបចរំបេទសកមពុ
ជ តមរយៈអីុែមល៖ sreysros.keo@un.org។ 

 


