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��ក់�ំង�រ�រជំងឺ COVID-19 និងែខ្សេ�សិ�របស់�រក
ក��ងដំ�ក់�លេផ្សងៗ��ៃន�រអភិវឌ្ឍ និងផលិត��ក់�ំង �ន��ក់�ំងមួ យចំនួន�នេ្របើេ�សិ�ែដល
្រត�វ�ន��ច់េចញដំបូងពី�លិ��រក (េ្រចើនែតសំេ�េ�េលើេ�សិ�របស់�រក) ែដលេ�សិ�មួ យចំនួនេនះ
ពីេដើមេឡើយ�នមកពី�រកែដល្រត�វ�នរ�លូត។ �រេ្របើ្រ�ស់ែខ្សេ�សិ�របស់�រកគឺ�្រប�នបទដ៏រេសើប
និងសំ�ន់មួយេ�ក��ងសហគមន៍្រប�ន់ជំេនឿមួ យចំនួន និងក��ងចំេ�មបុគ�លែដល�ន�រ្រព� យ�រម� អំពី
្រកមសីលធម៌ៃន�រេ្របើ្រ�ស់វត���តុែដល�នមក�មរេបៀបេនះ។
��ន�រៈសំ�ន់��ំង�ស់ស្រ�ប់មនុស្ស្រគប់��ែដល្រត�វ�ន�ល់ព័ត៌�នសម្រសប� ំងអស់ េដើម្បីេធ� �
ើ រ
សេ្រមចចិត�េ�យទទួ ល�នព័ត៌�នេពញេលញ�ក់ទងនឹង�រ�ក់��ក់�ំង�រ�ជំងឺ COVID-19។ ស្រ�ប់
អ� កែដល�នសំណួរ ឬកង� ល់អំពី�រេ្របើ្រ�ស់ែខ្សេ�សិ�របស់�រកក��ង�រអភិវឌ្ឍ��ក់�ំង សូ មេមើលព័ត៌�ន
ែដល�នប��ញេ�ក��ងឯក�រេនះ និងចង�ំនូវ�រពិ�រ�ដូ ច�ងេ្រ�មេ�េពលេធ� ើ�រសេ្រមចចិត��ក់
��ក់�ំង៖
• េដើម្បីឱ្យេយើងបំែបកនូ វែខ្សស��ក់ៃន�រចម� ងជំងឺ និង�រ�រសហគមន៍របស់េយើង�នពីជំងឺ COVID19 េយើងនឹង្រត�វ�រឱ្យ��រណជន�េ្រចើន�គរយទទួ ល�ន�រ�ក់��ក់�ង
ំ ្រប�ំងនឹង េមេ�គេនះ។
• �រ�ក់��ក់�ំងមិន្រតឹមែត�ច�រ�រអ� កប៉ុេ�
� ះេទ ប៉ុែន� ែថម� ំង�ច�រ�រ្រក �ម្រគ� �រ មិត�ភក� ិ
និងអ� កេ�ក��ងសហគមន៍របស់េយើងែដល�យរងេ្រ�ះបំផុតេ�យ�រជំងឺធ�ន់ធ�រពី COVID-19 ផងែដរ។
• �និភ័យ និងអត� ្របេ�ជន៍ៃន�រ�ក់��ក់�ំង�រ�ជំងឺ COVID-19 នឹងខុស��ពីមនុស្ស��ក់េ�
មនុស្ស��ក់េទៀត េហើយបុគ�ល��ក់ៗ្របែហល�្រត�វពិ�ក�អំពប
ី ��េនះ�មួ យអ� កផ� ល់េស�ែថ� ំសុខ
�ព��ល់របស់ពួកេគ។
• ្រក �ម�ស� និង្រក �មជីវអភិស�រ�រ�េ្រចើន�នពិនិត្យ និងផ� ល់េ�បល់ស�ីព�
ី រពិ�រ�េលើ្រកម
សីលធម៌ៃន�រទទួ ល��ក់�ំង�រ�រជំងឺ COVID-19។ �រពិ�រ��េ្រចើន្រត�វ�នដក្រសងដូ ច�ង
េ្រ�ម។
• ខណៈែដល�រផ� ត់ផ�ង់��ក់�ំងេ�ែត�នក្រមិត អ� កមិន�ច្រត�វ�នផ� ល់ជេ្រមើស�េតើ��ក់�ំង
�រ�រជំងឺ COVID-19 �ែដលអ� ក�ចទទួ ល�នេ�ះេទ។
• បុគ�ល��ក់ៗ្របែហល�្រត�វពិ�រ�េលើ�រសន� ���ល់ខ� �ន�មួ យអ� កដឹក�ំែផ�កជំេនឿ�ស�របស់
ពួ កេគ ឬនរ���ក់ែដល�នបទពិេ�ធន៍�ងជីវអភិស�រ�រ។

េហតុអ�ី�ន�េ�សិ�របស់�រក្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីបេង� ើត��ក់�ំង?
ែខ្សេ�សិ�របស់�រកក��ង្របវត� ិ��ស� ្រត�វ�នយកេចញ�លពីទសវត្ស��ំ 1960 និង 1970 ពី�ររ�លូតកូ ននិង
�នេ្រជើសេរ �សេឡើងចំនួនពីរែដល្រត�វ�នេ្របើេដើម្បីបេង� ើត��ក់�ំងស្រ�ប់ជង
ំ ឺដូច� ជំងឺរ�កេថ� ើម្របេភទ A,
េ�គស�ច
� និងជំងឺែឆ� ឆ� �ត។ �រ�ញយកេ�សិ��រកពី�ររ�លូតកូ ន្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស និងមិន ្រត�វ�នេធ� ើេឡើង
ស្រ�ប់េ�លបំណងៃន�របេង� ើត��ក់�ំងេទ។
ែខ្សេ�សិ�របស់�រកែដលកំពុង្រត�វ�នេ្របើ េដើម្បីផលិត��ក់�ំង�រ�រជំងឺ COVID-19 ែដល�ចេកើត�ន
គឺមកពី្របភពពីរ៖
● HEK-293៖ េ�សិ�រត្រមងេ�មែដល�ន��ច់េចញពី�រកក��ង��ំ 1973 (្របភពេដើមមិន�នប��ក់
�មកពី�ររលូ តកូ នេ�យឯកឯង ឬ�ររ�លូតកូ នេ�យ�រេ្រជើសេរ �ស)
● PER.C6៖ ែខ្សេ�សិ�្រស�ប់េរ�ទីនែដល្រត�វ�ន��ច់េចញពី�រកែដល្រត�វ�នរ�លូតក��ង��ំ 1985
�ល់��ក់�ំងែដលពឹងែផ� កេលើែខ្សេ�សិ��្របវត� ិ��ស� � ំងេនះនឹងមិនត្រម�វឱ្យ�ន ឬ�រេស� ើស�
ុំ ររ�លូត
កូ នថ� ីេទ។
េដើម្បីអភិវឌ្ឍ និងផលិត��ក់�ំងមួ យចំនួន ្រក �មហ៊ុនឱសថចង់�នែខ្សេ�សិ�មនុស្ស��ងេ�សិ�េផ្សង
េទៀតពីេ្រ�ះ 1) េមេ�គ្រត�វ�រេ�សិ�េដើម្បី រ �កលូ ត�ស់ េហើយេមេ�គ�នទំេ�រលូ ត�ស់ល�េ�ក��ងេ�សិ�
ពីមនុស្ស��ងេ�សិ�រពីសត� (េ�យ�រពួ ក�ឆ� ងេលើមនុស្ស) 2) េ�សិ��រក�ចេ្របើ�នយូរ�ង្របេភទ
េ�សិ�ដៃទេទៀត និង 3) េ�សិ��រក�ចរក�ទុកេ�សីតុណ��ព�បែដលអនុ��តឱ្យអ� កវ �ទ���ស� �ច
បន� េ្របើ្រ�ស់ែខ្សេ�សិ�ពី�ប់ទសវត្សរ�មុន�ន។ ខណៈែដលែខ្សេ�សិ�របស់�រក�ច�នេ្របើេដើម្បីអភិវឌ្ឍ
ឬផលិត��ក់�ំង�រ�រជំងឺ COVID-19 ��ក់�ំងខ� �ន���ល់មិន�នផ� ក
� េ�សិ��រកែដល្រត�វ�នរ�លូតេ�ះ
េទ។ ប�� ី្រគប់្រជ �ងេ្រ�យៃន��ក់�ំង�រ�រជំងឺ COVID-19 ែដលស� ិតក��ង�រអភិវឌ្ឍ និង�ល់ទំ�ក់ទំនងេ�
នឹងែខ្សេ�សិ�ែដល�នមកពី�ររ�លូតកូ ន�នេ� ទីេនះ។
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��ក់�ំង�រ�រជំងឺ COVID-19 និងែខ្សេ�សិ�របស់�រក
េតើ��ក់�ំង�រ�រជំងឺ COVID-19 ែដលផលិតេ�យ Pfizer និង Moderna
្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�យេ្របើែខ្សេ�សិ�របស់�រកែដរឬេទ?
��ក់�ំង�រ�រជំងឺ COVID-19 ែដល�នេ��ះ� mRNA ែដល្រត�វ�នផលិតេ�យ Pfizer និង Moderna
មិនត្រម�វឱ្យ�ន�របណ
� � ះេ�សិ��រក�មួ យេដើម្បីផលិត (បេង� ើត) ��ក់�ំងេ�ះេទ។
ពីដំបូងេឡើយក��ង�រអភិវឌ្ឍបេច� ក វ �ទ���ក់�ំង mRNA េ�សិ��រក្រត�វ�នេគេ្របើស្រ�ប់� “សំ�ងៃន
េ�លគំនិត” (េដើម្បីប��ញពីរេបៀបែដលេ�សិ�មួ យ�ច�ប់យក mRNA និងផលិត្រប�េតអុីនប�� SARSCoV-2) ឬេដើម្បីស��ល់លក� ណៈ្រប�េតអុីនប�� SARS-CoV-2។
��ក់�ំងរបស់ Pfizer និង Moderna ្រត�វ�នេគរកេឃើញ���ន�ពច្រម�ងច្រ�ស�ងសីលធម៌េ�យអង� �រេ�ល
នេ��យ�ំ្រទជី វ �តេ� វ �ទ���ន Charlotte Lozier។ េលើសពីេនះ
េល�ធិ�រ��នៃនសកម� �ព�ំ្រទជី វ �ត(Secretariat of Pro-Life Activities) ែដល�
គណៈក��ធិ�រមួ យេ�ក��ងសន� ស
ិ ិទៃនអភិ�ល�តូ លក
ិ របស់សហរដ� �េមរ �ក�នែថ� ង�៖ “�ំង Pfizer និង
Moderna មិន�នេ្របើែខ្សេ�សិ�ែដល�នមកពី�ររ�លូតកូ នក��ង�រអភិវឌ្ឍ ឬផលិត��ក់�ំងេទ។ េ�ះ��៉ង�
ែខ្សេ�សិ�ែបបេនះ្រត�វ�នេ្របើេដើម្បី�កល្បង្របសិទ��ពៃន��ក់�ំង�ំងពីរ។ ដូ េច� ះ េ�ះបី��ក់�ំង
េនះមិន�នេ្របើ្រ�ស់ែខ្សេ�សិ�ែដល�នមកពី�ររ�លូតកូ នក៏េ�យ ក៏ក��ងករណី� ំងពីរេនះ �រេ្របើ្រ�ស់
គឺេ���យពីអំេពើ�្រកក់ពីេដើមេឡើយៃន�ររ�លូតកូ ន…មនុស្ស��ក់�ចទទួ ល��ក់�ំង�មួ យែដល្រត�វ�នែណ�ំក��ង
�រព��លេ�យមនសិ�រល� �មួ យនឹង�រ����រទទួ ល��ក់�ំង្របេភទេនះមិន�ក់ព័ន�នឹងកិច�សហ្របតិបត� ិ
�រអសីលធម៌ៃន�ររ�លូតកូ នេឡើយ។

េតើ��ក់�ំង�រ�រជំងឺ COVID-19 ែដលផលិតេ�យ Johnson & Johnson (Janssen
Pharmaceuticals) ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�យេ្របើែខ្សេ�សិ��រកែដរឬេទ?
��ក់�ំងេ្របើ��ក់�រចម� ងេមេ�គចម� ងមិនេកើតេឡើង វ �ញែដលផលិតេ�យ Johnson & Johnson ពិត��ន
ត្រម�វឱ្យេ្របើ�របណ
� � ះេ�សិ��រក�ពិេសស PER.C6 េដើម្បីផលិតនិងផលិត��ក់�ំងែមន។ ្រពះវ ��រ�តូ លិក
និងគណៈក��ធិ�រសីលធម៌្រជមុជទឹក�គ�ងត្ប
� ងនិងគណៈក��ធិ�រេសរ ��ព�ស��នេលើកេឡើង� �រ
ទទួ ល��ក់�ំង�រ�រជំងឺ COVID-19 ែដល្រត�វ�រែខ្សេ�សិ��រកស្រ�ប់�រផលិតឬ�របេង� ើតគឺ�ចទទួ លយក
ិ ទ
ិ របស់អភិ�ល�តូ លិកេ�សហរដ� �េមរ �ក �នបន� និងេលើកេឡើងបែន� ម�៖ “�រ
�ន�មសីលធម៌។ សន� ស
ទទួ ល��ក់�ំង�រ�រជំងឺ COVID-19 គួ រែត្រត�វ�នយល់��សកម� �ពសប្ប
� រសធម៌ចំេ�ះស�ជិកដៃទេទៀត
ៃនសហគមន៍របស់េយើង។ �មវ �ធីេនះ �រ�ក់��ក់�ំងេ�យសុវត� ិ�ព្រប�ំងនឹងជំងឺ COVID-19 គួ រែត្រត�វ
�ន�ត់ទុក��ទេង� ៃើ នក� ី្រស�ញ់ស្រ�ប់អ�កជិត�ង និង�ែផ� កមួ យៃនទំនួលខុស្រត�វ�ងសីលធម៌
របស់េយើងចំេ�ះផល្របេ�ជន៍រ ួម...េ�យ�រ�ពប��ន់ៃនវ �បត� ិេនះ កង� ះ��ក់�ំងជំនួសែដល�ចរក�ន
និងតថ�ពពិតែដល��រទំ�ក់ទំនងរ�ង�ររ�លូតកូ នែដល�នេកើតេឡើង�ប់សិប��ំមកេហើយ និង
�រទទួ ល��ក់�ំងែដលផលិតេ�ៃថ� េនះគឺ�ច់��យពី�� ដូ េច� ះ�រ�ក់��ក់�ង
ំ �រ�រជំងឺ COVID-19
ថ� ីេនះក��ង�លៈេទសៈេនះ�ចនឹងសមេហតុសមផល�ងសីលធម៌។
េ�ៃថ� ទី 2 ែខមី� ��ំ 2021 សន� ិសិទរបស់អភិ�ល�ស��តូ លិកសហរដ� �េមរ �ក�នេចញេសចក� ីែថ� ង�រណ៍
មួ យែដលនិ�យអំពី�រេ្របើ្រ�ស់��ក់�ំង�រ�រជំងឺ COVID-19 របស់ Johnson & Johnson’s។ េ�កអភិ�ល
�នេលើកេឡើង�៖ “្របសិនេបើមនុស្ស��ក់�ចេ្រជើសេរ �ស�នក��ងចំេ�ម��ក់�ំង�រ�រជំងឺ COVID-19 ែដល
�នសុវត� ិ�ព និង្របសិទ��ពេស� �
ើ � េ�ះ��ក់�ំងែដល�ន�រ�ប់�ក់ទងតិចបំផុតេ�នឹងែខ្សេ�សិ�
ែដល�នមកពី�ររ�លូតកូ នគួ រែត្រត�វ�នេ្រជើសេរ �ស។ ដូ េច� ះ្របសិនេបើនរ���ក់�នសមត� �ពេ្រជើសេរ �ស
��ក់�ំង េ�ះ��ក់�ំងរបស់ Pfizer ឬ Moderna គួ រែត្រត�វ�នេ្រជើសេរ �សជំនួសឱ្យ Johnson & Johnson’s...
េ�ះបី�េយើងគួ រែតបន� ទទូ ចឱ្យ្រក �មហ៊ុនឱសថប�្ឈប់�រេ្របើ្រ�ស់ែខ្សេ�សិ�ែដលទទួ ល�នពី�ររ�លូត
កូ នក៏េ�យ េ�យែផ� កេលើ�ររងទុក�េវទ�ទូ � ំងពិភពេ�កេ�យ�រែតជំងឺ�តត�តេនះកំពុងបង� េឡើង
េយើងសូ មប��ក់ម�ងេទៀត��រ�ក់��ក់�ំង�ច�សកម� �ពសប្ប
� រសធម៌ែដលបេ្រមើដល់ផល្របេ�ជន៍រ ួម។”
្រពះវ ��រ�តូ លិក �នេលើកេឡើង� «អ� កែដលេ្របើេហតុផលមនសិ�របដិេសធ�រ�ក់��ក់�ំងែដលផលិត
េ�យែខ្សេ�សិ�ពី�រកែដល្រត�វ�នរ�លូត្រត�វខិតខំឱ្យអស់ពីសមត� �ពេដើម្បីេចៀស�ងក��ង�រ��យខ� �ន
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��ក់�ំង�រ�រជំងឺ COVID-19 និងែខ្សេ�សិ�របស់�រក
���ក់�រចម� ងេមេ�គេនះ េ�យេ្របើមេធ��យស��ប់េមេ�គេផ្សងេទៀត និងេ�យ�កប្បកិ រ ��សម្រសប។
�ពិេសស ពួ កេគ្រត�វេចៀស�ង�ល់េ្រ�ះ��ក់ចំេ�ះសុខ�ពរបស់អ�កែដលមិន�ច�ក់��ក់�ំងេ�យេហតុផល
េវជ� ��ស� ឬេហតុផលេផ្សងេទៀត និងអ� កែដល�យរងេ្រ�ះបំផុត” ។

េតើខ��ំ�ចរកព័ត៌�នបែន� មេ�ទី�?
្រក �ម�ស�មួ យចំនួន និង វ �ទ���នជីវអភិស��រែដល្រប�ំងនឹង�រេ្របើ្រ�ស់េ�សិ��រកែដល�នមក
ពី�ររ�លូតកូ នក��ង�រអភិវឌ្ឍ ឬផលិត��ក់�ំង�នកត់ស��ល់�បុគ�ល��ក់ៗ�ចទទួ ល��ក់�ំង� ំងេនះ
្របកបេ�យសីលធម៌េ�េពលែដលមិន�នជេ្រមើសជំនួសែដល្របកបេ�យសីលធម៌េទ។
ស្រ�ប់ព័ត�
៌ នបែន� មពី្រក �ម� ំងេនះស� ីពីប��េនះ សូ មពិនិត្យេមើលតំណ��ប់�ងេ្រ�ម៖
● មជ្ឈមណ�ល�តិជីវអភិស��រ�ស��តូ លិក
● បណ�ិត្យស�បព� ជិតៃនេសចក� ីែថ� ង�រណ៍ពជ
ី ី វ �ត
● សន� ិសីទៃនអភិ�ល�ស��តូ លិកសហរដ� �េមរ �ក
● The Vatican – ្រក �មជំនុំស្រ�ប់េ�លលទ� ិៃនជំេនឿ
● សន� ិសីទ�ស��តូ លិករបស់ North Dakota
● វ �ទ���ន Charlotte Lozier
● The Pillar - អ� កពន្យល់ដ៏អ��រ្យរបស់�ស��តូ លីកស� ីពស
ី ីលធម៌ៃន��ក់�ំង�រ�រ វ �រុសកូ រ� ូ�

ផលិតេឡើង វ �ញពីឯក�រសុខ�ពរបស់ North Dakota
េ�យ�ន�រអនុ��តពី�យក��នសុខ�ពរបស់ North Dakota

Los Angeles County Department of Public Health
VaccinateLACounty.com
Fetal Cell Lines 4/20/21 (Cambodian)

-3-

