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ອງົການ Oxfam ກາ່ວວາ່, ການສກັວກັຊນີໃຫແ້ກປ່ະຊາຊນົທີີ່ທກຸຍາກທີີ່ສດຸ ເກອືບເຄ ີ່ງໜ ີ່ງຂອງປະຊາ ກອນໂລກ 

ເພືີ່ອປອ້ງກນັພະຍາດ ໂຄວ ດ-19 ແມນ່ມມີນູຄາ່ຕໍໍ່າກວາ່ກາໍໄລຂອງ 10 ບລໍ ສດັການຢາລາຍໃຫຍ່ ທີີ່ມໃີນສີີ່ເດອືນ. 

ອົງການ Oxfam ໄດ້ກ່າວໄວ້ໃນມືື້ນີື້ວ່າ, ການສັກວັກຊີນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນທີີ່ທກຸຍາກທີີ່ສຸດ ເກືອບເຄ ີ່ງໜ ີ່ງຂອງປະຊາກອນ ໂລກ 

- ປະມານ 3.7 ຕືື້ຄົນ - ເພືີ່ອປອ້ງກັນພະຍາດ ໂຄວ ດ-19 ແມ່ນມມີນູຄ່າຕໍໍ່າກວາ່ກາໍໄລຂອງ 10 ບໍລ ສັດການຢາລາຍ ໃຫ່ຍ 

ທີີ່ມີໃນສີີ່ເດືອນ. 

ກ່ອນການເປີດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກ ໃນອາທ ດໜ້າ, ໜ່ວຍງານໄດ້ເຕືອນໃຫພ້າກລັດຖະບານ ແລະ 

ບໍລ ສັດການຢາ ຢ ັ້ງຢືນວ່າ ຢາວັກຊີນ, ການກວດຫາເຊືື້ອ ແລະ ການປ ິ່ນປົວ ແມ່ນຈະບໍໍ່ມີສ ດທ ບັດ ແລະ ຈະຖືກແຈກຢາຍ 

ຢ່າງເທົົ່າທຽມກັນໃຫ້ແກ່ທຸກໆປະເທດ ແລະ ທຸກຄົນ. ກອງປະຊຸມທາງໄກຜ່ານອ ນເຕີເນັດ ທີີ່ຈະຈັດຂ ື້ນໃນວັນຈັນ 18 ພ ດສະພາ 

ນີື້ ຈະປະກອບມີບັນດາລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກຈາກທງັໝົດ 194 ປະເທດສະມາຊ ກ. 

ມູນລະນະທ ເກດ (The Gates Foundation) ໄດປ້ະເມີນມູນຄາ່ການຈັດຊ ືື້ ແລະ ຈັດສົົ່ງ ຢາວັກຊນີ ທີີ່ປອດໄພ ແລະ 

ມີປະສ ດຖ ພາບ ໄປເຖ ງປະຊາຊົນຜູ້ທີີ່ທຸກຍາກທີີ່ສຸດໃນໂລກ ແມ່ນມີມູນຄ່າປະມານ $25 ຕືື້ໂດລາສະຫະລັດ. ໃນປີທີີ່ຜ່ານ ມາ, 

10 ບໍລ ສັດການຢາລາຍໃຫ່ຍຂອງໂລກ ສາມາດສ້າງກໍາໄລໄດສູ້ງກວ່າ $89 ຕືື້ໂດລາສະຫະລັດ - ຄ ດໄລ່ສະເລ່ຍຢູ່ປະ ມານ $30 

ຕືື້ໂດລາສະຫະລັດໃນທຸກໆສີີ່ເດືອນ.  

ອົງການ Oxfam ເຕືອນວາ່ ບັນດາປະເທດຮັົ່ງມີ ແລະ ບລໍ ສັດການຢາລາຍໃຫ່ຍ - ທີີ່ຂັບເຄືີ່ອນໂດຍຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ 

ພາຍໃນ ຫ  ືພາກເອກະຊົນ - ສາມາດຫ ີກລ້ຽງ ຫ  ືແກ່ຍາວການສົົ່ງຢາວັກຊີນອອກໄປຫາປະຊາຊົນທີີ່ດ້ອຍໂອກາດ ໂດຍສະ 

ເພາະແມ່ນປະຊາຊົນທີີ່ອາໃສຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີີ່ກໍາລງັພັດທະນາ. 
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ສະຫະພາບເອີຣົບ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ມກີານເຕ ົ້າໂຮມສິດທິບັດແບບສະໝັກໃຈ ສໍາລັບຢາວກັຊີນ, ການປ ິ່ນປົວ ແລະ ການກວດຫາເຊ ົ້ອ 

ໂຄວ ດ-19 ຢ ູ່ໃນຮ່າງມະຕິກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຂອງອານາໄມໂລກ. ຖາ້ຫາກສ້າງເປ ນຂໍໍ້ບັງຄບັ ແລະ ນໍາໃຊ້ທົົ່ວໂລກ, 

ນີື້ຈະເປ ນສ ີ່ງຮັບປະກັນວ່າທຸກໆປະເທດຈະສາມາດຜະລ ດ, ຫ  ືນໍາເຂົື້າຢາໃນມູນຄາ່ທີີ່ຕໍໍ່າ ສໍາລັບທຸກໆປະເພດຢາວັກຊີນທີີ່ມີ, 

ການປ ິ່ນປົວ ແລະ ການກວດຫາເຊືື້ອ. ເຖ ງຢາ່ງໃດກໍໍ່ຕາມ, ມີເອກະສານທີີ່ຫລຸດອອກມາເປີດເຜີຍວ່າ ຄະນະບໍລ ຫານງານຂອງ ທາ່ນ 

ທລມັ (the Trump administration) ໄດ້ພະຍາຍາມທີີ່ຈະລ ບຂໍໍ້ອ້າງອງີຂອງການມີສ ດທ ບັດຮ່ວມ ແລະ ຕືີ່ມຄໍາ 

ເວົື້າທີີ່ໜັກແໜ້ນວາ່ ໃຫມ້ີການເຄາົລົບສ ດທ ບັດຂອງອຸດສາຫະກາໍການຢາ. ຊ ີ່ງສ ີ່ງນີື້ຈະໃຫ້ສ ດອໍານາດຢ່າງເຕັມສ່ວນແກ່ບລໍ  

ສັດການຢາໃນການຜະລ ດ, ແລະ ຕັື້ງລາຄາ ໃຫ້ແກ່ທກຸໆຢາວັກຊີນ, ການປ ິ່ນປົວ ແລະ ການກວດຫາເຊືື້ອທີີ່ເຂົື້າເຈົື້າໄດ້ສ້າງ ຂ ື້ນມາ 

- ເຖ ງແມ່ນວາ່ການລົງທ ນໃນການເຮັດຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ການພັດທະນາຢາດັົ່ງກາ່ວແມ່ນເງ ນທີີ່ມາຈາກບັນດາຜູ້ເສຍພາສີ ກໍໍ່ຕາມ.  

ທ່ານ ໂຈສ ມາເຮຍ ເວຣາ, ຮັກສາການຜູ້ບລໍ ຫານໃຫ່ຍຂອງອງົການ Oxfam ສາກົນ ກາ່ວວາ່: 

“ການສະໜອງຢາວັກຊີນໃຫ້ແກຄ່ົນ 3.7 ຕືື້ຄົນ ຍງັມມີູນຄ່າຕໍໍ່າກວ່າ ກາໍໄລຂອງ 10 ບລໍ ສັດການຢາລາຍໃຫ່ຍໄດໃ້ນສີີ່ ເດືອນ. 

ຖ້າບໍໍ່ສາມາດຢ ັ້ງຢືນວ່າຢາວັກຊີນຈະມີໃຫສໍ້າລັບທຸກຄົນໂດຍບໍໍ່ເສຍຄ່າ ແມ່ນຖຂືີື້ຮາ້ຍທີີ່ສຸດ.”  

“ຢາວັກຊີນ, ການກວດຫາເຊ ົ້ອ ແລະ ການປ ິ່ນປວົ ຄວນຈະຖືກແຈກຢາຍໂດຍອງີຕາມຄວາມຕ້ອງການ ບໍໍ່ແມ່ນຜ່ານການປະ ມູນ 

ຈາກຜູ້ທີີ່ໃຫມູ້ນຄ່າສູງ. ພວກເຮາົຕ້ອງການຢາວັກຊີນທີີ່ປອດໄພ, ບໍໍ່ມີການຈົດສ ດທ ບັດ, ການປ ິ່ນປົວ ແລະ ການກວດຫາເຊ ົ້ອ 

ທີີ່ສາມາດ ນໍາເອົາມາຜະລ ດໄດ້ເປ ນຈໍານວນຫ າຍໄດ້ໃນທົົ່ວໂລກ ແລະ ມີແຜນທີີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ເທົົ່າທຽມ ໃນວ ທີ 

ການແຈກຢາຍ.” 

ເມືີ່ອຢາວັກຊີນ ຫ  ືວ ທີການປົົ່ນປວົໄດ້ຖືກພັດທະນາຂ ື້ນ, ມັນມີຄວາມສ່ຽງສູງທີີ່ລັດຖະບານຂອງປະເທດທີີ່ຮັົ່ງມີ ແລະ ມອີາໍ 

ນາດຈະໃຫ້ລາຄາທີີ່ສູງກວ່າປະເທດທີີ່ທຸກຍາກ ແລະ ເຮັດທຸກວ ທທີາງທີີ່ຈະໄປຢູ່ແຖວໜ້າ ດັົ່ງທີີ່ເຂົາເຈົື້າໄດ້ເຮັດມາແລ້ວໃນ 

ການຍາດແຍ່ງເອົາອຸປະກອນການແພດທີີ່ຈໍາເປ ນອືີ່ນໆ ເຊັົ່ນ ອຸປະກອນປ້ອງກັນໂຕເອງ ແລະ ເຄືີ່ອງຊວ່ຍຫາຍໃຈ.  

ໃນເດືອນມີນາ, ບໍລ ສັດການຢາ Gilead ໄດ້ຂະຫຍາຍການຜູກຂາດໃນການຮັກສາພະຍາດໄວຮັດ ແລະ ໄດ້ຖອນໂຕອອກ 

ພາຍຫ ັງມີການປະທ້ວງຈາກປະຊາຊົນ. ໃນປະຈຸບັນ, Gilead ໄດ້ບລໍ ຈາກຢາ remdesivir ຈໍານວນຫ າຍໃຫ້ແກ່ລັດຖະ 

ບານຂອງປະເທດສະຫະລັດອາເມລ ກາ, ແຕ່ມລີາຍງານຂ່າວວ່າ ບໍລ ສັດສາມາດສ້າງກໍາໄລຈໍານວນມະຫາສານຈາກການຜະລ ດ 

ຕໍໍ່ມາ. ມບີາງນັກວ ເຄາະຂອງ Wall Street ຄາດການວ່າ Gilead ສາມາດຄ ດຄ່າຢາໄດ້ຫ າຍກວາ່ $4,000 ໂດລາສະຫະ 

ລັດຕໍໍ່ຄົນເຈັບໜ ີ່ງຄົນ, ເຖ ງແມ່ນວ່າ ຄາ່ຢາ remdesivir ອາດມລີາຄາຕໍໍ່າພຽງແຕ່ $9 ໂດລາສະຫະລັດຕໍໍ່ຄົນເຈັບໜ ີ່ງຄົນ.  

ປະເທດທກຸຍາກຫ າຍປະເທດບໍໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖ ງຢາວັກຊີນທີີ່ຈໍາເປ ນ ແລະ ຢາປ ິ່ນປົວພະຍາດ ເນືີ່ອງຈາກກົດລະບຽບທາງສ ດ ທ ບັດ 

ທີີ່ໃຫ້ສ ດຜູກຂາດແກ່ບລໍ ສັດການຢາ ແລະ ອໍານດໃນການຕັື້ງລາຄາຢາ ທີີ່ສູງເກີນກວ່າຄວາມສາມາດທີີ່ເຂົາເຈົື້າຈະຊືື້ໄດ້. 

ພະຍາດປອດອັກເສບ ໄດຂ້າ້ເອາົຊວີ ດຂອງເດັກນ້ອຍອາຍຸຕໍໍ່າກວາ່ 5 ປີ ໄປຫ າຍທີີ່ສຸດ, ມີເດັກກວ່າ 2,000ຄົນ ຕາຍເນືີ່ອງ 

ຈາກພະຍາດນີື້ໃນທຸກໆມືື້. ເປ ນເວລາກວ່າຫ າຍທົດສະວັດ, ທີີ່ມີເດັກນ້ອຍຫ າຍລ້ານຄົນບໍໍ່ສາມາດເຂົື້າເຖ ງວັກຊີນທີີ່ຕ ດສ ດທ  



ບດັເພືີ່ອ ປອ້ງກັນພະຍາດປອດອກັເສບ ທີີ່ຜະລ ດໂດຍ ບໍລ ສັດ Pfizer ແລະ GlaxoSmithKline ເນືີ່ອງຈາກມລີາຄາສູງ. 

ພາຍຫ ັງການຮຽກຮອ້ງຈາກ Médecins San Frontieres ເປ ນເວລາຫ າຍປ,ີ ທັງ 2 ບລໍ ສັດກໍໍ່ໄດ້ຫລຸດລາຄາຢາວກັຊີນ 

ລົງໃນປີ 2016, ແຕ່ກໍໍ່ສະເພາະພຽງແຕ່ສໍາລັບປະເທດທີີ່ທຸກຍາກທີີ່ສຸດເທົົ່ານັື້ນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫ າຍລ້ານຄົນກໍໍ່ຍງັບໍໍ່ສາມາດ 

ເຂົື້າເຖ ງຢາວັກຊີນດັົ່ງກ່າວໄດ.້  

ອົງການ Oxfam ໄດ້ສະເໜີແຜນລະດັບໂລກ 4 ຈຸດ ທີີ່ຮຽກຮອ້ງໃຫ້: 

1.  ມີການແບງ່ປ ນຄວາມຮູທຸ້ກໆຢ່າງທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເຊືື້ອຈຸລະໂລກສາຍພັນໃໝ່ ຫ  ືໂຄວ ດ-19 ກໍໍ່ຄື ຂໍໍ້ມູນ ແລະ ຊັບສ ນ 

ທາງປ ນຍາ ແລະ ມີຄວາມມຸງ້ໝັື້ນທີີ່ຢາກໃຫກ້ອງທ ນສາທາລະນະຕ່າງໆທີີ່ສະໜັບສະໜູນການປ ິ່ນປົວ ຫ  ືຢາວັກຊີນ ປອດ 

ຈາກສ ດທ ບັດ ແລະ ທກຸຄົນສາມາດເຂົື້າເຖ ງໄດ້.  

2. ມີຄວາມມຸງ້ໝັື້ນທີີ່ຈະສະໜອງກໍາລງັການຜະລ ດ ແລະ ການແຈກຢາຍວັກຊີນໄປທົົ່ວໂລກເພີີ່ມຕືີ່ມ ໂດຍນໍາໃຊທ້ ນຈາກ 

ລັດຖະບານຂອງປະເທດທີີ່ຮັົ່ງມ.ີ ສ ີ່ງນີື້ໝາຍເຖ ງການສ້າງໂຮງງານໃນບັນດາປະເທດຕ່າງໆທີີ່ຕອ້ງການຈະແບ່ງປ ນ ແລະ ລງົ 

ທ ນຈໍານວນຫ າຍລ້ານໃນການສ້າງບຸກຄະລາກອນແພດໝໍ ທີີ່ຈໍາເປ ນສໍາລັບການໃຫ້ການປ້ອງກັນ, ປ ິ່ນປົວ ແລະ ການເບ ີ່ງແຍງ 

ທັງໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດ.  

3. ມກີານຕົກລົງເຫັນດີຮ່ວມກັນໃນທົົ່ວໂລກ ກຽ່ວກັບ ແຜນການແຈກຢາຍທີີ່ເປ ນເອກະພາບກັນ ພ້ອມກັບການກາໍນົດສູດ 

ທີີ່ມີູ ຄວາມເປ ນທາໍ ເພືີ່ອໃຫອ້ປຸະທານອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ບໍໍ່ແມ່ນຄວາມສາມາດໃນການຈ່າຍ. ຢາວັກຊີນ, ການປ ິ່ນປົວ ແລະ 

ການກວດຫາເຊ ົ້ອ ຄວນຖືກຜະລ ດ ແລະ ສະໜອງໃນມູນຄ່າທີີ່ຕໍໍ່າທີີ່ສຸດເທົົ່າທີີ່ຈະເປ ນໄປໄດ້ ສໍາລັບ ລັດຖະບານ ແລະ 

ໜ່ວຍງານຕ່າງໆ, ຄາດຫວັງໃຫລ້າຄາຢາວັກຊີນບໍໍ່ເກີນ $2 ໂດລາສະຫະລັດ ສໍາລບັປະລ ມານຢາທີີ່ໃຊຕໍ້ໍ່ໜ ີ່ງຄັື້ງ ແລະ ສະ 

ໜອງໃຫ້ແບບບໍໍ່ເສຍຄ່າ ໃນຈຸດທີີ່ສົົ່ງມອບ ໃຫ້ແກທຸ່ກຄົນທີີ່ຕ້ອງການ. 

4. ມີຄວາມມຸງ້ໝັື້ນທີີ່ຈະແກ້ໄຂລະບົບທີີ່ຊໍາລຸດ ໃນການເຮັດການຄົື້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຢາໃໝ່. ລະບົບທີີ່ມີໃນປະຈຸບັນ 

ສ້າງໃຫ້ກາໍໄລຂອງບລໍ ສັດການຢາ ຢູ່ເໜືອ ສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໃນທົົ່ວໂລກ ນັື້ນໝາຍຄວາມວາ່ ມີຄົນຈໍານວນຫ າຍທີີ່ 

ຕ້ອງການ ເຮັດໃຫ້ຢາທີີ່ບໍໍ່ສ້າງກໍາໄລແມ່ນຈະບໍໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ສ່ວນຫ າຍຢາທີີ່ມີກໍໍ່ມລີາຄາສູງເກີນການເຂົື້າເຖ ງ 

ຈາກບັນດາປະເທດ ແລະ ປະຊາຊນົທີີ່ທຸກຍາກທີີ່ສຸດ. 

ທ່ານ ເວຣາ ໄດ້ສະຫລບຸວ່າ “ການສະໜອງວັກຊີນໃນລາຄາທີີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້ສໍາລັບທຸກໆຄົນ ແມ່ນຮຽກຮ້ອງໃຫມ້ີການຮ່ວມມ ື

ກັນໃນທົົ່ວໂລກ. ລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ທໍາລາຍກົດ ແລະ ຖືບູລ ມະສ ດດ້ານສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນໃນທົົ່ວທຸກບອ່ນ ເໜືອກວ່າ 

ສ ດທ ບັດ ແລະ ກາໍໄລຂອງບລໍ ສັດການຢາ. ລັດຖະບານຕ້ອງໃຫ້ໝັື້ນໃຈວ່າບໍໍ່ມີຜູ້ໃດຖືກຖີື້ມໄວ້ຂາ້ງຫ ັງ.” 

ໝາຍເຫດເຖ ງບນັນາທ ການ 

ສາມາດຮ້ອງຂໍເອກະສານບັນຍາຍໄດ້ ຖ້າຫາກຕ້ອງການ. 



ມູນລະນ ທ ເກດ (The Gates Foundation) ໄດປ້ະເມີນມູນຄາ່ຂອງການຜະລ ດ ແລະ ການແຈກຢາຍວັກຊີນ ແລະ 

ໄດ້ຢ ັ້ງຢືນວ່າ ມູນຄ່າດັົ່ງກ່າວກຽ່ວພັນກັບການຜະລ ດ ແລະ ການແຈກຢາຍໃນບັນດາປະເທດທີີ່ມີລາຍໄດ້ປານກາງ ເຖ ງ 

ລາຍໄດ້ຕໍໍ່າເທົົ່ານັື້ນ. 

ສາມາດເຂົື້າໄປເບ ີ່ງ ຜົນກາໍໄລຂອງ 10 ບລໍ ສັດການຢາລາຍໃຫ່ຍ ໃນປີ 2019 ໄດ ້ທີີ່ນີື້ 

 

ການຖືສ ດຜູກຂາດຂອງ ບລໍ ສັດ Gilead ສາມາດເຂົື້າໄປເບ ີ່ງໄດ້ ທີີ່ນີື້, ໃນອະນາຄົດ Gilead ຕັື້ງມູນຄ່າຂອງ remdesivir ໄວ້ 

ທີີ່ນີື້ ແລະ ຄວາມເປ ນໄປໄດ້ຂອງມູນຄ່າຂອງຢາ remdesivir ຕໍໍ່ຄນົເຈັບໜ ີ່ງຄົນ ສາມາດເບ ີ່ງໄດ້ຈາກ ທີີ່ນີື້.  

 

ອົງການ Oxfam ເຊືີ່ອວ່າ ຢາວັກຊີນ ຄວນຈະສາມາດຜະລ ດ ແລະ ສະໜອງໄດ້ໃນມູນຄາ່ບໍໍ່ເກີນ $2 ໂດລາສະຫະລັດ ສໍາ 

ລັບປະລ ມານຢາທີີ່ໃຊ້ຕໍໍ່ໜ ີ່ງຄັື້ງ. ນີື້ເປ ນຄວາມທາ້ທາຍທີີ່ສົມເຫດສົມຜົນໃນການຕັື້ງລາຄາ ເຖ ງວ່າໃນກລໍະນີການພັດທະນາ 

ວັກຊີນໃໝ່ທີີ່ມີຄວາມສັບຊ້ອນ ສໍາລັບ ພະຍາດທີີ່ຂາ້ຊີວ ດຄົນໄປຈໍານວນຫ າຍ ເຊັົ່ນ ປອດອັກເສບ 

ທີີ່ມີໃນປະຈຸບັນແມ່ນຕັື້ງລາຄາຢູ່ທີີ່.  

 
  


