
 
 

 

 

 

 

 

 

អ្នកជនំាញខាងកសិកម្មបានណែនាឱំ្យប្រើម៉ា ស ៊ីនសទូង្សវូប្រោះវាមន
តម្ម្ៃសម្រម្យ នងិចណំាយតចិ  

អ្នកជំនាញកសិកម្មបានណែនាកំសិករឲ្យសាកល្បងប្រើម៉ា ស ៊ីនសទូង្សូវ 
ណែល្បោល្រំែងម្នម៉ា ស ៊ីនគឺប វ្ើប ើងបែើម្ប ៊ី ដំ្ ោរពូ់ជ និងសទូងសំណា
រ។ ម៉ា ស ៊ីនបនោះបានកាតរ់នថយការចំណាយ ្ពម្ទងំចំបែញបពល្
បវលា និង្តូវការកមៃ ងំពល្កម្មតិច ប ើយបពល្ឥ ូវបនោះម៉ា ស ៊ីនសទូង្សូវ
គឺ្តូវបានផលិ្តបៅកន ង្របេសកម្ព ជា និងល្កក់ន ងតម្ម្ៃសម្រម្យ។ បលាក 
ងិន    ន ្រធានម្នទ៊ីរកសិកម្ម រ  កាា ្រមញ់ និងបនសាេបេតតកំពងឆ់្ន ងំ 
បាន្បារភ់្នបំពញរ៉ា សតិ៍ថា ម្នទ៊ីរបានរបងកើតការចារអ់ារម្មែ៍បៅកាន់
កសិករជាម្យួនឹងការរង្ហា ញអំ្ព៊ីសម្តថភាពររស់ម៉ា ស ៊ីន។ ការប វ្ើបសចកត៊ី
រង្ហា ញបនោះគឺបានប វ្ើប ើងបល្ើែ៊ីណ្ស២ ិកតាកន ងឃ ំកំពងអ់្សូ ្សុកជល្
គ៊ីរ ៊ី កាល្ព៊ីម្ងៃេ៊ី២៧ ណេ ន្ូ។ បលាកបាននិយាយថា ការសទូង្សូវ គឺប្រើពូជ
ណត ៤០គ៊ី ូ្កាម្កន ងម្យួ ិកតា ផទ យព៊ីការប វ្ើបដយម្ែ ណែល្កន ងម្ផទែ៊ីែូច
ោន គឺ្តូវការពូជព៊ី ១២០ បៅ ១៥០គ៊ី ូ្កាម្»។ បលាករណនថម្ថា ប្ៅព៊ី
ការសនសសំំម្ច្ោរពូ់ជ ម៉ា ស ៊ីនកជ៏ួយ សនសបំពល្បវលា និងកមៃ ងំពល្កម្ម
ម្ន សសផងណែរ។ ការដមំ្យួ ិកតា្តូវចំណាយបពល្ ៣០ នាេ៊ីជាម្យួ
ម៉ា ស ៊ីនសទូង ចំណែកឯការប្រើកមៃ ងំពល្កម្មម្ន សសគឺ្តូវការម្ន សសព៊ី 
៣០ បៅ ៤០នាក ់ប ើយ្តូវចំណាយបពល្បពញម្យួម្ងៃបែើម្ប ៊ីសប្ម្ចបាន
ល្េធផល្ែូចោន ។ 

្រភ្ព: The Phnom Penh Post  

នាយករែឋម្ន្តនត៊ីរមួ្ជាម្យួ្កសួងស ខាភ្បិាល្ រនតអ្រំវនាវឱ្យមនការ
្រងុ្រយត័នចបំរោះជងំកូឺវ ៊ីែ-១៩ 

បដយសារការឆ្ៃងជំងឺកូវ ៊ីែ-១៩ កំព ងណតកាៃ យជារនទ កបល្ើបសវាស េភាព
សាធារែៈកន ង្របេសជាប្ចើនជ ំវញិពិភ្ពបលាក  

 

 

 

 

 

្រម្ េរដឋ ភ្បិាល្កម្ព ជា និងម្ន្តនត៊ីជានេ់ពស់្កសួងស ខាភ្បិាល្ បានអ្ំរវ
នាវជាងម៊ីឱ្យ្រជាពល្រែឋរនតរកាការ្រុង្រយត័ន។ អ្នកនារំកយ្កសួងស 
ខាភ្បិាល្ បលាក្ស៊ី ឱ្ វែណ ឌ៊ីន មន្រសាសនថ៍ា ទងំ្កសួង និង
្រជាពល្រែឋ បានេេួល្ការណែនាជំា្រចាពំ៊ី្រម្ េរដឋ ភ្បិាល្បល្ើរញ្ហា
បនោះ េែៈណែល្រេពិបសា្នឆ៍្ន  ំ២០២០ និងឆ្ន  ំ២០២១ បានកាៃ យបៅ
ជាឆ្ន មំ្នការចងចាជំាម្យួការបកើតប ើងម្នជំងឺបនោះ។ បលាក្ស៊ី ឱ្ វែណ ឌ៊ីន 
្រធានគែៈកមម ្ិការជាតិេេួល្ថាន រំង្ហក រ COVID-19 បាននិយាយថា 
«បយើងទងំអ្ស់ោន ្តូវណតយល់្ថា បទោះរ៊ីជាបយើងបាន្គរ់្ គងការរ ៊ីករាល្
ដល្ម្ន COVID-19 បានល្អបៅកន ង្របេសកម្ព ជាកប៏ដយ កវ៏ាម្និទន់
បាតណ់ែរ វាបៅណតបៅជាម្យួបយើង "ប ើយបដយសារណតល្េធភាពម្នការ
ផ្លៃ ស់រតូរម្ន COVID-19 គឺបយើងបានបឃើញថា មនការវវិតត្របភ្េងម៊ីៗ 
ែូបចនោះបយើង្តូវរនតការ្រុង្រយត័ន»។ បលាក្ស៊ីបានរណនថម្ថា បដយសារ
្របេសជ ំវញិពិភ្ពបលាកបៅណតកត់្ តាការឆ្ៃង ជាពិបសស្របេសជិត
ខាងកម្ព ជាគឺកំព ងរកបឃើញករែ៊ី ងម៊ីម្ន COVID-19 ជាបរៀងរាល់្ម្ងៃ។ វា
មននយ័ថា បយើងអាចមនស វតថិភាពបានល្ ោះ្តាណតការឆ្ៃងបានរញ្ចរ់
ទងំ្សុងបៅកន ង្របេសជិតខាង ប ើយកម្ព ជាគឺជា្របេសម្យួកន ង
តំរនប់នាោះផងណែរ ែូបចនោះប ើយល្េធភាពម្នការឆ្ៃងបកើតប ើងបៅណតមន។ 
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វា៉ាកសំ់ាងែូសេ៊ី ៦ នងឹ្តវូអ្ន វតតបែើម្ប ៊ីព្ងងឹរណនថម្បៅបល្ើភាពសា ំបៅ
នងឹជងំកូឺវ ៊ីែ-១៩ 

កម្ព ជានឹងអ្ន វតតការចាកវ់ា៉ាកសំ់ាងការររជំងឺកូវ ៊ីែ-១៩ បល្ើកេ៊ី៦ ែល់្ម្
ន្តនត៊ីរាជការ អាជាា ្រ និង្រជាពល្រែឋេូបៅ បែើម្ប ៊ីរតឹរនតឹងភាពសា ំ េែៈ
ណែល្ជំងឺរាតតាតបៅណតបកើតមនបៅបល្ើពិភ្ពបលាក រមួ្ទងំ្របេសកម្ព 
ជាផងណែរ។ ការ្រកាសបនោះប វ្ើប ើងបដយបលាកនាយករែឋម្ន្តនត៊ី    ន 
ណសន កន ងសារសំប ងពិបសសណែល្បានណចករណំល្កកាល្ព៊ីលាៃ ចម្សលិ្ម្ិ

 
២២១២៤៣ – ពត័ម៌ានគោលគៅអភិវឌ្ឍនប៍្រកបគោយចីរភាពប្រចាំសប្តា ហ ៍

 

  

រ ៀបរ ៀងរោយ សុខ ចន័្ទសុភា អ្នកស្រាវស្រាវនន្មជ្ឈមណ្ឌ លនន្កា សិកាអ្ភវិឌ្ឍន្៍ស្របកបរោយចី ភាព 

 

រលខរ ៀងទី៤៣  

២៦ ធ្នូ ២០២២ -៣១ ធ្នូ ២០២២ 

https://phnompenhpost.com/business/rice-transplanters-now-affordable-cost-effective-suggest-agri-experts
https://phnompenhpost.com/national/pm-health-ministry-renew-calls-covid-19-precautions


ញ។ ប្ៅព៊ីបនោះ បលាកបានរនតថា ក មរអាយ ព៊ី ៣ ែល់្ប្កាម្ ៥ឆ្ន  ំនឹង
េេួល្បានការចាកែូ់សបល្ើកេ៊ី ៤ េែៈបកមងអាយ ចារព់៊ី ៥ឆ្ន ែំល់្
ប្កាម្ ១២ឆ្ន នឹំងេេួល្បានការចាកែូ់សបល្ើកេ៊ី ៥។ បលាកនាយករែឋម្
ន្តនត៊ីបានគូសរញ្ហា កយ់ា៉ា ងែូបចនោះថា «បនោះគឺបែើម្ប ៊ីធានាស វតថិភាព និងស េ
ភាពររស់្រជាពល្រែឋបយើង»។ វា៉ាកសំ់ាងគឺជាជប្ម្ើសណតម្យួគតប់ែើម្ប ៊ី
ជួយ បយើងកាតរ់នថយហានិភ្យ័ម្នការឆ្ៃង និងភាព ៃ្ន់្ ៃរម្នជំងឺ។ បលាក
នាយករែឋម្ន្តនត៊ីបានរណនថម្ថា បលាកបានឯកភាពបល្ើបោល្ការែ៍រនត
ចាកវ់ា៉ាកសំ់ាងបរៀងរាល់្្បាមំ្យួណេម្តង រនាទ រព់៊ីចាកប់ល្ើកច ងប្កាយ និង
បានណែនាែំល់្គែៈកម្មការជាតិស្មរក់ារចាកវ់ា៉ាកសំ់ាងការររជំងឺកូ
វ ៊ីែ-១៩ ឱ្យែំបែើ រការតាម្ណផនការ។ បលាកនាយករែឋម្ន្តនត៊ី បានរញ្ហា កជ់ា
ងម៊ីថា កម្ព ជាមនវា៉ាកសំ់ាងការររជំងឺកូវ ៊ីែ-១៩ ្គរ់្ ោនប់ ើយ ណែល្
រង្ហា ញថា រចច របននបនោះ មនវា៉ាកសំ់ាងចំនួន ៧លានែូសកន ងសត កជាតិ 
បដយម្និទនរ់ាររ់ញ្ចូ ល្ចំនួន ២០លានបផសងបេៀត ណែល្ម្និទនម់្ក
ែល់្កម្ព ជាបៅប ើយ។ ែូបចនោះប ើយបលាកបានបល្ើកេឹកចិតតឱ្យជនរមួ្ជាតិ
ម្កេេួល្ការចាកវ់ា៉ាកសំ់ាងនាបពល្ខាងម្ េបនោះ។ 
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ការសិកា៖ ថាន ពំាបាល្ជងំកូឺវ ៊ីែ-១៩ តាម្្រពន័ធរលំាយអាហារ ររស់
ចនិមន្រសិេធភាពបសមើោន ជាម្យួ Paxlovid 

ភាន កង់្ហរ្រឆ្ងំបម្បរាគតាម្្រពន័ធរលំាយអាហារ បៅថា VV116 ណែល្
ជាថាន ំ្ រឆ្ងំជំងឺកូវ ៊ីែ-១៩ មន្រសិេធភាពែូច Paxlovid កន ងការរបងកើន
បល្បឿនម្នការជាសោះបសប ើយប ើងវញិ បនោះបរើបយាងតាម្ការសិកាវេិាសា
ន្តសតណែល្បានបចញផាយកាល្ព៊ីម្ងៃព ្បៅកន ង New England Journal 
of Medicine ។ ថាន ំ្ រឆ្ងំបម្បរាគណែល្ផលិ្តបដយ្របេសចិនបាន
រង្ហា ញព៊ី្រសិេធភាព្របសើរប ើងកន ងអំ្  ងបពល្ចារប់ផតើម្ែំរងូម្នការឆ្ៃង
បម្បរាគអ្ូម្៊្ី កុង។ អ្នកអ្ភ្វិឌឍថាន បំនោះ រមួ្មនវេិាសាថ នជាប្ចើនបៅប្កាម្
រែឌិ តយសភាវេិាសាន្តសតចិន។ កាល្ព៊ីម្ ន ការសិកាខាន តតូចរឋម្បាន
រង្ហា ញព៊ីរយៈបពល្េៃ៊ីម្នការរបញ្ចញបម្បរាគចំបរោះអ្នកជំងឺណែល្មនជំងឺកូវ ៊ី
ែ-១៩ ណែល្បានេេួល្ VV116 កន ងរយៈបពល្្បាមំ្ងៃរនាទ រព់៊ីការប វ្ើបតសដ
វជិាមនបល្ើកែំរងូជាងអ្នកណែល្េេួល្បានការណងទំ្ ម្មតា។ អ្នកបៅកន ង
្កុម្ពាបាល្ណែល្បានេេួល្ VV116 កន ងរយៈបពល្្បាមំ្ងៃម្នការប វ្ើបត
សតវជិាមនែំរងូររស់ពួកបគមនបពល្បវលារបញ្ចញបម្បរាគជាម្្យម្ 
៨.៥៦ ម្ងៃ រ ៊ីឯអ្នកណែល្បៅកន ង្កុម្្តួតពិនិតយមនបពល្បវលាជាម្្យម្ 
១១.១៣ ម្ងៃ។ បៅកន ងការសិកាងម៊ីណែល្បានបចញផាយកាល្ព៊ីម្ងៃព ្បៅ

កន ងែំណាកក់ាល្េ៊ី៣ ការសាកល្បងតាម្រយៈការប្ជើសបរ ើសបដយម្ចែ
នយ (randomized trial) កន ងអំ្  ងបពល្ការផទ ោះប ើងណែល្រណាត ល្ម្កព៊ី
វ ៊ីរ ៉ា ស្របភ្េអ្មូ្៊្ី កុង បពល្បវលាជាម្្យម្ស្មរក់ារជាសោះបសប ើយប ើង
វញិបដយនិរនតរភាពស្មរ់្ កុម្ VV116 គឺ ៤ម្ងៃ បរើប្រៀរប្ៀរបៅនឹង 
អ្នកណែល្ប្រើថាន  ំ Paxlovid ណែល្្តូវការរយៈបពល្ ៥ម្ងៃ។ បរើបយាងតាម្
ការសិកា កន ងចំបណាម្ម្ន សសបពញវយ័ណែល្មនជំងឺកូវ ៊ីែ-១៩ ក្ម្តិ
្សាល្បៅម្្យម្ណែល្មនហានិភ្យ័ម្នការវវិតតន ៍ បៅឯម្នទ៊ីរបពេយចំនួន
្បាពំ៊ីរកន ងេ៊ី្កុងបសៀងម្  VV116 បានរង្ហា ញព៊ីការ្ពួយបារម្ភអំ្ព៊ីស វតថិ
ភាពតិចជាងការប្រើ្បាស់ Paxlovid ឬ Nirmatrelvir-Ritonavir។ ្កុម្
អ្នក្សាវ្ជាវបាននិយាយថា បដយសារការផគតផ់គងថ់ាន  ំPaxlovid សកល្ 
រចច របននកំព ងធាៃ កច់ ោះម្នត្ម្ូវការ ថាន VំV116 អាច្តូវបានចាតេ់ កថាជា
ជប្ម្ើសល្អជាង៕ 

្រភ្ព: Khmer Times 

្របេសបវៀតណាម្បានរាយការែ៍ព៊ីករែ៊ី កូវ ៊ីែ-១៩ងម៊ីចនំនួ ១៣១ 
ករែ៊ី  

្របេសបវៀតណាម្បានកត់្ តាករែ៊ី ឆ្ៃង COVID-19 ងម៊ីចំនួន ១៣១ 
ករែ៊ី  បៅម្ងៃស ្ក េែៈណែល្មនការធាៃ កច់ ោះម្ក្តឹម្ចំនួន ១០៣
ករែ៊ី  កាល្ព៊ីម្ងៃ្ព សបតិ៍ បនោះបរើបយាងតាម្្កសួងស ខាភ្បិាល្ររស់
្របេសបវៀតណាម្។ ការឆ្ៃងងម៊ីបាននាឱំ្យមនចំនួនសរ រែល់្ 
១១,៥៣៥,១៤៤ ករែ៊ី ។ តំរនអ់ាស ៊ីអាបគនយប៍ានរាយការែ៍ព៊ីការ
សាៃ រង់ម៊ីចំនួន ២នាកព់៊ីជំងឺរាតតាតបៅកន ងបេតត Tay Ninh ភាគខាងតបងូ
កាល្ព៊ីម្ងៃស ្ក ណែល្នាឱំ្យចំនួនអ្នកសាៃ រស់រ របកើនប ើងែល់្ ៤៣,១៨៦ 
នាក។់ បយាងតាម្្កសួងបានឱ្យែឹងថា គិត្តឹម្ម្ងៃស ្កបនោះ ករែ៊ី ៃ្ន់្ ៃរ
ចំនួន ៣៥ គឺ្តូវការជំនួយបល្ើការែកែបងាើម្ ប ើយអ្នកជំងឺ 
១០,៦១១,១៨៣ នាកម់្ន COVID-19 ឬជាង ៩២ភាគរយម្នអ្នកឆ្ៃង
សរ របានជាសោះបសប ើយ។ ្កសួងបាននិយាយថា វា៉ាកសំ់ាង COVID-19 
្រមែ ២៦៥.៥លានែូស្តូវបាន្គរ់្ គងបៅកន ង្របេស រមួ្ទងំការ
ចាកវ់ា៉ាកសំ់ាងជាង ២២៣.២លានែងបល្ើម្ន សសណែល្មនអាយ ចារព់៊ី 
១៨ ឆ្ន បំ ើងបៅ។ ្របេសបវៀតណាម្បានកត់្ តាការឆ្ៃងបម្បរាគ 
COVID-19 រចួប ើយជាម្យួនឹង្របភ្េរង Omicron BA.4, BA.5, 
BA.2.12.1 និង BA.2.74 ប ើយកំព ងពបនៃឿនការចាកវ់ា៉ាកសំ់ាង្រជាជន
ររស់េៃួនជាម្យួនឹងវា៉ាកសំ់ាងែូសេ៊ីរនួ។ 

្រភ្ព: Fresh News 

https://www.khmertimeskh.com/501211321/6th-dose-to-be-administered-to-further-strengthen-herd-immunity/
https://www.khmertimeskh.com/501211398/%E1%9E%80%E1%9E%9A%E1%9E%9F%E1%9E%80%E1%9E%9F-%E1%9E%90%E1%9E%93%E1%9E%96%E1%9E%99%E1%9E%94/
http://en.freshnewsasia.com/index.php/en/internationalnews/33917-2022-12-30-12-50-33.html


ការស្មកពាបាល្បៅម្នទ៊ីរបពេយ បកើនប ើង េែៈណែល្ការណ្រ្រលួ្
ម្ន COVID-19 ងម៊ីបល្ចប ើង 

ការស្មកពាបាល្បៅម្នទ៊ីរបពេយកំព ងបកើនប ើងបៅេូទងំស រែឋអាបម្
រកិ បដយសារការណ្រ្រួល្ម្ន Covid-19 ងម៊ីម្យួបានបល្ចប ើង។ NBC 
News បានរាយការែ៍ថាអ្្តាម្នការចូល្ស្មកបៅម្នទ៊ីរបពេយបានបកើន
ប ើង ៤.២% ្ពម្ជាម្យួការេេួល្ការណងទំ្ រចាមំ្ងៃបកើនប ើងជាង ៩% 
ផងណែរ ចារត់ាងំព៊ីព៊ីរសបាត  ៍ម្ ន។ ការស្មកពាបាល្ COVID-19 
បៅម្នទ៊ីរបពេយ ម្និ្តូវបានបគរពឹំងថានឹងឈានែល់្ក្ម្តិណែល្ពួកបគបាន
ប វ្ើកាល្ព៊ីរែូវរង្ហឆ្ន មំ្ ន បៅបពល្ណែល្្របភ្េ Omicron ែំរងូបានចារ់
បផតើម្រ ៊ីករាល្ដល្បនាោះបេ។ បទោះជាយា៉ា ងណាកប៏ដយ បយាងតាម្
ម្ជឈម្ែឌ ល្្គរ់្ គង និងការររជំងឺ ្របភ្េវា៉ា រយ ៉ាងង់ម៊ីបៅថា XBB.1.5 
ឥ ូវបនោះបានបកើនប ើងែល់្ ៤០.៥% ម្នការឆ្ៃងបម្បរាគងម៊ីបៅេូទងំ្របេ
ស។  

្រភ្ព: UPI 
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Rice transplanters now affordable, cost-effective, 

suggest agri experts 

Agricultural experts advised farmers to try using rice 

transplanters, purpose-built machines which plant seeds 

and transplant seedlings. The machines reduce costs, save 

time and require less human labour, and are now 

manufactured in Cambodia and sold at affordable prices. 

Ngin Hun, director of the Kampong Chhnang Department 

of Agriculture, Forestry and Fisheries, told The Post the 

department had impressed farmers with a demonstration 

of the capabilities of the machines. The demonstration 

was carried out on 2ha of farmland in Kampong Os 

commune, Cholkiri district on December 27. “Using a rice 

transplanter, we used just 40kg of seeds per hectare. 

When done by hand, the same area would require between 

120 and 150kg,” he said. He added that in addition to 

saving seed, the machines also save time and human 

labour. Planting one hectare took one person 30 minutes 

with a transplanter, whereas a labour force of 30-40 

people would take a full day to accomplish the same 

results. 

Source: The Phnom Penh Post   

PM, health ministry renew calls for Covid-19 

precautions 

With Covid-19 infections weighing on public health 

services in many countries around the world, the head of 

the Cambodian government and a senior Ministry of 

Health official renewed calls for people to remain 

cautious. Ministry of Health spokeswoman Or Vandine 

said both the ministry and the people had received regular 

instruction from the head of government on the matter, 

while the experiences of 2020 and 2021 remained clear in 

the memory with the New Year on the horizon. 

 

 

 

 

 

 

“We must all understand that although we managed to 

control the spread of Covid-19 well in Cambodia, it has 

not disappeared. It is still with us. “And because of the 

possibility of Covid-19 mutating, we have seen new 

strains evolve and so we must continue taking 

precautions,” said Vandine, who is also head of the 

national Covid-19 vaccination committee. With nations 

around the world still recording infections, particularly 

neighbouring countries, Cambodia was detecting Covid-

19 cases every day, she added. “It means we can only be 

safe when infections die down in neighbouring countries. 

Cambodia is just one country in the region, so the 

possibility of infections occurring remains,” Vandine said. 

Source: The Phnom Penh Post  

6th dose to be administered to further strengthen 

herd immunity 

Cambodia is going to administer the 6th dose of COVID-

19 vaccine to its frontline civil servants, authorities and 

the general public so as to further tighten the herd 

immunity, as the pandemic still exists in the world, 

including Cambodia. The announcement was made by 

Prime Minister Hun Sen in a special voice message shared 

yesterday evening. Besides, he continued, children aged 

from 3 to under 5 years old will receive the 4th shot, 

while those from 5 to under 12 years old will get the 5th 

jab. “This is to ensure the safety and health of our 

citizens,” the Premier underlined. “Vaccine is the only 

choice to help us reduce the risk of infections and the 

severity of illness.” The Prime Minister added that he 

agreed with the principle to continue the vaccination 

every six months after the last dose and instructed the 

National Ad-hoc Commission for COVID-19 Vaccination 

to work on the plan. 
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Hun Sen also reaffirmed that Cambodia has enough 

COVID-19 vaccines, indicating that there are currently 7 

million doses of vaccines in the national stock without 

counting the 20 million others that have not arrived in 

Cambodia yet. He thus re-appealed to his compatriots to 

get the booster doses. 

Source: Khmer Times  

Chinese oral COVID-19 drug equally effective 

with Paxlovid: study 

An oral antiviral agent called VV116, which is a potent 

anti-COVID-19 drug, is just as effective as Paxlovid in 

increasing the speed of clinical recovery, according to a 

scientific study published on Wednesday in the New 

England Journal of Medicine. The China-developed anti-

coronavirus drug has shown improved performance 

during the early onset of Omicron infections. Its 

developers include several institutes under the Chinese 

Academy of Sciences. Previously, a preliminary small-

scale study showed a shorter viral shedding time in 

patients with COVID-19 who received VV116 within five 

days after the first positive test than in those who received 

regular care. Those in the treatment group, who received 

VV116 within five days of their first positive test, had an 

average viral shedding time of 8.56 days, while those in 

the control group had an average time of 11.13 days. In 

the new study published Wednesday, in a phase-3, 

randomized trial during the outbreak caused by the 

Omicron variant, the median time to sustained clinical 

recovery for the VV116 group was four days, compared to 

five days for those taking Paxlovid. Among adults with 

mild-to-moderate COVID-19 who were at risk of 

progression, at seven hospitals in Shanghai, VV116 was 

not inferior to Paxlovid or nirmatrelvir-ritonavir and 

showed fewer safety concerns, according to the study. As 

the global supply of Paxlovid is currently falling short of 

demand, VV116 can be considered a better option, said 

the researchers. 

Source: Khmer Times  

 

 

 

 

Vietnam reports 131 new COVID-19 cases 

Vietnam recorded 131 new COVID-19 cases on Friday, 

down 103 from Thursday, according to its ministry of 

health. The new infections brought the totally to 

11,525,144. The Southeast Asian country reported two 

new deaths from the pandemic in the southern province of 

Tay Ninh on Friday, bringing the total fatalities to 43,186. 

As of Friday, 35 severe cases were in need of assisted 

breathing and 10,611,183 COVID-19 patients, or over 92 

percent of the total infections, have recovered, according 

to the ministry. Approximately 265.5 million doses of 

COVID-19 vaccines have been administered in the 

country, including over 223.2 million shots on people 

aged 18 and above, said the ministry. Vietnam has already 

recorded COVID-19 infections with Omicron BA.4, 

BA.5, BA.2.12.1 and BA.2.74 sub-variants and is 

accelerating the inoculation of its people with a fourth 

vaccine dose. 

Source: Fresh News 

COVID-19 hospitalizations rise as new variant 

emerges 

Hospitalizations are on the rise across the United States, 

as a new variant emerges. Hospitalizations have increased 

4.2% from two weeks ago, with daily intensive care unit 

admissions rising more than 9% from two weeks 

ago, NBC News reported. COVID-19 hospitalizations are 

not expected to reach the level they did last winter, when 

the original Omicron variant began to spread. However, 

according to the Centers for Disease Control and 

Prevention, a new variant called XBB.1.5, now 

makes up 40.5% of new infections across the 

country.  

Source: UPI  
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