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โดยความรว่มมือ ระหวา่ง เอเชยี มีเดีย
แอคเซสกลุ่มธุรกิจการค้าจีนอเมรกัิน มิ
นนิโซต้า และ สปรทิไฟล์

วคัซนีสามารถชว่ย
ใหค้นในครอบครวั
ของคณุปลอดภัย

ในส่วนของกลุ่มชนชาวเอเชยี เชื�อสายอเมรกัิน ที�อาศัยอยู่ในหมู่เกาะแปซฟิ�ก ในรฐัมินนิโซตา ต้องเผชญิกับป�ญหาด้าน
สุขภาพ เนื�องจากสถานการณ์ของโควดิ 19  ซึ�งมีจาํนวนของประชากรเพิ�มขึ�น ประมาณ 5% เป�นคนเอเชยี ที�อาศัยอยู่ใน
รฐัมินนิโซตา และ 8 % ติดโควดิขั�นวกิฤต ต้องพักรกัษาตัวในโรงพยาบาล[1] ในชว่งเดือน เมษายน 2565 ประชากรที�เป�น
คนเอเชยีติดโควดิ 63,900 คน และเสียชวีติมากกวา่ 470 คน ตามจาํนวนสถิติกรมอนามัยในมินนิโซตา[2]

เมื�อเราพูดถึงชุมชนชาวเอเชยี เชื�อสายอเมรกัิน ที�อาศัยบนหมู่เกาะแปซฟิ�ก อยู่ในรฐัมินนิโซตา จะมีหลายชุมชน ที�มีความ
แตกต่างกัน ไม่วา่จะเป�นทางด้าน ประเพณี ความเป�นอยู่  ผู้นาํสัมพันธมิตรเอเชยีอเมรกัิน แถลงวา่ ในป� 2563[1] โรคโค
วดิ เป�นสาเหตุหลักของการเสียชวีติอันดับต้น ๆ ของชาวม้ง กะเหรี�ยง และกะเหรี�ยงมินนิโซตา ประมาณ 29% ของชาวม้ง
กะเหรี�ยง และกะเหรี�ยงมินนิโซตา เสียชวีติจากโรคโควดิ เมื�อเปรยีบเทียบ กับผู้เสียชวีติในกลุ่มชนผิวขาวของ มินนิโซตา
ซึ�งมีเพียง 11 %.โดยรวมแล้ว คนเอเชยี ครึ�งหนึ�งในมินนิโซตา ที�เสียชวีติ จากโรคโควดิจะเป�น ชาวม้งซึ�งแสดงใหเ้หน็วา่
โครงการด้านสาธารณสุข ที�ใหก้ารสนับสนุน ในการเข้าถึงชุมชนที�หลากหลายของ AAPI ไม่ค่อยมีประสิทธภิาพ ทั�วถึง
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วฒันธรรมของชาวเอเชยีหลายแหง่ จะมีขนบธรรมเนียม
และความเชื�อ ในการปกป�องหรอืป�องกันชุมชนจากเชื�อ
ไวรสั เชน่ โควดิ ตัวอย่างเชน่ วฒันธรรมของชาวเอเชยี
หลายแหง่ จะใหค้วามสาํคัญกับครอบครวัและชุมชนเป�น
อันดับต้น ๆ ซึ�งเป�นการชว่ยส่งเสรมิ ใหม้ีการเวน้ระยะ
หา่งทางสังคม สวมหน้ากาก พฤติกรรมเหล่านี�ชว่ยหยุด
การแพรก่ระจายของ โควดิได้ ความรูด้้านสุขภาพทางการ
แพทย์ของคนเอเชยี มีประวติัศาสตรที์�ยาวนาน และผ่าน
การทดสอบมาเป�นอย่างดี อาทิเชน่ คณะแพทย์ได้ทําการ
พัฒนาและปรบัปรุงวธิกีารฝ�งเข็มมายาวนานกวา่ 4,000
ป�

วฒันธรรมความเชื�อของคนเอเชยีเกี�ยวกับ
สขุภาพ
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แนวทางแผนการแพทย์ของเอเชยีจะแตกต่าง จากทาง
ตะวนัตก ที�จะเน้นการรกัษาโรคและอาการเฉพาะทาง
เท่านั�น แต่ในทางด้านการแพทย์ของเอเชยี จะมีการรกัษา
โดยองค์รวมของรา่งกายทั�งหมด ใหม้ีความสมดุลกับสิ�ง
แวดล้อมหรอืธรรมชาติ ซึ�งรวมถึง การรบัประทานอาหาร
การพักผ่อนที�เพียงพอ การออกกําลังกาย และการปรบั
ตัวใหเ้ข้ากับฤดูกาลได้อย่างเหมาะสม

การผสมผสานของกระบวนการทางธรรมชาติ ถือวา่เป�น
หวัใจสาํคัญ ด้านการแพทย์ของเอเชยี ที�ใชเ้ป�นแนวทาง
การรกัษาโรคต่าง ๆ  ตัวอย่างเชน่ ยาสมุนไพร จะใชเ้ป�น
ทางเลือกต้น ๆ ในการรกัษา ถือวา่เป�นความพึงพอใจของ
ผู้ป�วย ในการใชว้ธิกีารรกัษาตามธรรมชาติ และก็เป�น
เหตุผลหนึ�งที�คน AAPI หลายคนเลือกที�จะสรา้ง
ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติแทนการฉีดวคัซนี
การรกัษาแบบธรรมชาติ จะทําใหม้ีสุขภาพที�ดีในระยะยาว
แต่โรคโควดินี� ทําใหเ้กิดอันตรายที�รา้ยแรงในระยะฉับ
พลันได้

จึงเป�นสิ�งจาํเป�นอย่างยิ�ง สาํหรบัความปลอดภัย และ
วคัซนีก็สามารถทําใหม้ีประสิทธภิาพได้อย่างมากเชน่กัน

Ange Hwang  หนึ�งในประชากรของมินนิโซตาและ
เป�นกรรมการบรหิารของ เอเชยี มีเดีย แอคเซส[3] บอก
วา่  “เมื�อป�ที�แล้วถือเป�นครั�งแรก ที�ฉันรเิริ�มฉีดวคัซนี
ป�องกันไข้หวดัใหญ่ตามฤดูกาล พรอ้มทั�งวคัซนีโควดิ-19
หลังจากฉีด ฉันรูส้ึกวา่ปลอดภัย ถึงแม้จะมีอาการไม่
สบาย 

หากแต่ได้พักสักสองสามวนั อาการก็ดีขึ�น  ในขณะ
เดียวกันการแพรก่ระจายอย่างรวดเรว็ของไวรสัโควดิ-19
ที�จะทําใหเ้กิดอาการเจ็บป�วยอย่างรุนแรง จึงทําใหฉั้นต้อง
ได้รบัการวคัซนีโดยเรว็ที�สุด เพื�อป�องกันทั�งตัวเองและ
ครอบครวัของฉัน”
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ผูป้กครองคนเอเชยีหลายท่าน มคีวามกังวลวา่ จาํนวนเขม็
ที�ฉีดใหเ้ด็ก ๆ นั�นจะปลอดภัยหรอืไม ่และเหตใุด จาํนวน
เขม็ของวคัซนีที�จะฉีด นั�นขึ�นอยูกั่บอายุ ไมใ่ชน่ํ�าหนกัของ
เด็ก เพราะนํ�าหนกัถือวา่เป�นสิ�งสาํคัญ กับการใหย้าใน
ปรมิาณที�เหมาะสม 
( เชน่ ยาไทลินอล ) ยาจะออกฤทธิ� ระดบัหนึ�ง เมื�อผา่นเขา้
ทางกระแสเลือด แต่วคัซนีไมไ่ดทํ้างานในแบบเดยีวกัน
เพราะวา่ในวคัซนีไมม่ตัีวยาที�จะไปกระตุ้นรกัษาอาการต่าง
ๆ แต่เป�นภมูคิุ้มกัน

DID YOU KNOW?

โรคโควดิถือวา่ยงัเป�นอันตรายต่อเด็ก
เป�นอยา่งมาก และอาจทําให้เกิดป�ญหา
ด้านสขุภาพระยะยาวได้  ตั�งแต่เดือน
สงิหาคม 2564 1/5 ของผูป้�วยโควดิ
ยงัคงเป�นเด็ก  พวกเด็ก ๆ ต้องไป
รกัษาตามโรงพยาบาลมากขึ�นเพราะวา่
ติดเชื�อไวรสั  

วคัซนีสาํหรบัเด็ก

โรคโควดิถือวา่ยงัเป�นอันตรายต่อเดก็เป�นอยา่งมาก และ
อาจทําใหเ้กิดป�ญหาดา้นสขุภาพระยะยาวได ้ตั�งแต่เดอืน
สงิหาคม 2564 1/5 ของผูป้�วยโควดิ ยงัคงเป�นเดก็  พวก
เดก็ ๆ ต้องไปรกัษาตามโรงพยาบาลมากขึ�นเพราะวา่ติด
เชื�อไวรสั  ในทํานองเดยีวกัน วคัซนีก็สามารถชว่ยปกป�อง
เดก็ โดยเฉพาะวคัซนียี�หอ้ไฟเซอร ์มคีวามปลอดภัยสาํหรบั
เดก็ที�อายุ 5 ป� ขึ�นไป  ถ้าเดก็อายุระหวา่ง 5-11 และ 12-17
ป� จะได้รบัวคัซนี สองเขม็

วคัซนีนี�ไดทํ้าการทดสอบกับเดก็จาํนวน 3,100 คน จากทกุ
เชื�อชาติ รวมทั�งเดก็ชาวเอเชยีจาํนวน 90 คน[4] หลังจาก
นั�นก็ไดร้บัการอนมุติั เนื�องจากวา่มนัไมไ่ดก่้อใหเ้กิดป�ญหา
ดา้นความปลอดภัยที�รา้ยแรงสาํหรบัเดก็  การฉีดวคัซนีให้
ครบถ้วน (2-3 เขม็) มผีลต่อการสรา้งภมูต้ิานทานใหแ้ขง็
แรง สาํหรบักลุ่มเดก็อายุ 5-11 ป� จะไดร้บัวคัซนีที�มฤีทธิ�ยา
ไมแ่รง  เมื�อวนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 2565  กระทรวง
สาธารณส ุของรฐัมนินโิซตา รายงานวา่ เดก็ที�อยูใ่นชว่ง
กลุ่มอายุนี�ม ีรอ้ยละ 42 เปอรเ์ซน็ต์ ที�ไดร้บัวคัซนีโควดิ-19
และมเีพยีงรอ้ยละ 38 เปอรเ์ซน็ต์ เท่านั�นที�ไดร้บัการฉีด
วคัซนีอยา่งครบถ้วน[5]

วคัซนีจะทํางานโดยไปกระตุ้นระบบภมูคิุ้มกัน  ดงันั�น
สาํหรบัในเดก็ สิ�งที�สาํคัญที�สดุคือการตอบสนองของระบบ
ภมูคิุ้มกันไดเ้รว็เพยีงใด ขึ�นอยูกั่บพฒันาการของรา่งกาย
เด็ก  ซึ�งขึ�นอยูกั่บอายุ ไมใ่ชน่ํ�าหนกั นี�ก็คือเหตผุลที�
ปรมิาณของวคัซนี จะถกูปรบัตามอายุ วยัรุน่แรกเริ�ม เมื�อ
มอีายุประมาณ 12 ป� ซึ�งเป�นชว่งที�เดก็มกีารเปลี�ยนแปลง
ทางฮอรโ์มนและพฒันาการทางรา่งกายหลายอยา่ง นั�นคือ
เหตผุลที�เลือกเดก็อายุ 12 ป� เป�นสิ�งกําหนดจาํนวน
ปรมิาณวคัซนีจาํนวน 2 เขม็
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การดาํรงชพีใหเ้กิดความปลอดภัย จะต้องได้รบัความรว่มมอืระหวา่ง บุคคล ครอบครวั และชุมชน  ถ้าคนสว่นมากได้รบั
วคัซนี การแพรร่ะบาดของไวรสัก็จะลดน้อยลง นี�คือเหตผุลวา่ ทําไมวคัซนีจงึมคีวามเกี�ยวขอ้งกับความผาสกุของชุมชนพอ
ๆ กับสขุภาพของแต่ละบุคคล การรว่มสรา้งเครอืขา่ยภมูคิุ้มกัน ในชุมชนใหแ้ขง็แรง จงึมคีวามสาํคัญต่อการชว่ยปกป�องผู้
สงูอายุ และบุคคลที�มปี�ญหาด้านสขุภาพ ใหเ้กิดความปลอดภัย  พรอ้มกันนี�การฉีดวคัซนีถือเป�นเกียรติ ความรบัผดิชอบ
ของแต่ละบุคคล ที�จะมผีลต่อสขุภาพ ของคนในครอบครวัและชุมชนด้วย ถ้ามขีอ้สงสยัทางคณะของแพทยแ์ละพยาบาล
พรอ้มที�จะใหคํ้าตอบเสมอ ดังนั�น ใหถ้าม ปรกึษา พูดคยุกับสมาชกิในครอบครวั เพื�อน เกี�ยวกับประสบการณ์การฉีดวคัซนี
ที�จะชว่ยใหค้ณุได้ตัดสนิใจวา่วคัซนี ประเภทไหนที�จะเหมาะสมสาํหรบัคณุ และครอบครวัของคณุหรอืไมส่ามารถหาขอ้มูลเพิ�ม
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