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วัคซีนสามารถช่วย
ให้คนในครอบครัว
ของคุณปลอดภัย
โดยความร่วมมือ ระหว่าง เอเชีย มีเดีย
แอคเซสกลุ่มธุรกิจการค้าจีนอเมริกัน มิ
นนิโซต้า และ สปริทไฟล์

ในส่วนของกลุ่มชนชาวเอเชีย เชื้อสายอเมริกัน ที่อาศัยอยู่ในหมู่เกาะแปซิฟิก ในรัฐมินนิโซตา ต้องเผชิญกับปัญหาด้าน
สุขภาพ เนื่องจากสถานการณ์ของโควิด 19 ซึ่งมีจำนวนของประชากรเพิ่มขึ้น ประมาณ 5% เป็นคนเอเชีย ที่อาศัยอยู่ใน
รัฐมินนิโซตา และ 8 % ติดโควิดขั้นวิกฤต ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล[1] ในช่วงเดือน เมษายน 2565 ประชากรที่เป็น
คนเอเชียติดโควิด 63,900 คน และเสียชีวิตมากกว่า 470 คน ตามจำนวนสถิติกรมอนามัยในมินนิโซตา[2]
เมื่อเราพูดถึงชุมชนชาวเอเชีย เชื้อสายอเมริกัน ที่อาศัยบนหมู่เกาะแปซิฟิก อยู่ในรัฐมินนิโซตา จะมีหลายชุมชน ที่มีความ
แตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน ประเพณี ความเป็นอยู่ ผู้นำสัมพันธมิตรเอเชียอเมริกัน แถลงว่า ในปี 2563[1] โรคโค
วิด เป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของชาวม้ง กะเหรี่ยง และกะเหรี่ยงมินนิโซตา ประมาณ 29% ของชาวม้ง
กะเหรี่ยง และกะเหรี่ยงมินนิโซตา เสียชีวิตจากโรคโควิด เมื่อเปรียบเทียบ กับผู้เสียชีวิตในกลุ่มชนผิวขาวของ มินนิโซตา
ซึ่งมีเพียง 11 %.โดยรวมแล้ว คนเอเชีย ครึ่งหนึ่งในมินนิโซตา ที่เสียชีวิต จากโรคโควิดจะเป็น ชาวม้งซึ่งแสดงให้เห็นว่า
โครงการด้านสาธารณสุข ที่ให้การสนับสนุน ในการเข้าถึงชุมชนที่หลากหลายของ AAPI ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง
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วัฒนธรรมความเชื่อของคนเอเชียเกี่ยวกับ
สุขภาพ
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แนวทางแผนการแพทย์ของเอเชียจะแตกต่าง จากทาง
ตะวันตก ที่จะเน้นการรักษาโรคและอาการเฉพาะทาง
เท่านั้น แต่ในทางด้านการแพทย์ของเอเชีย จะมีการรักษา
โดยองค์รวมของร่างกายทั้งหมด ให้มีความสมดุลกับสิ่ง
แวดล้อมหรือธรรมชาติ ซึ่งรวมถึง การรับประทานอาหาร
การพักผ่อนที่เพียงพอ การออกกำลังกาย และการปรับ
ตัวให้เข้ากับฤดูกาลได้อย่างเหมาะสม
การผสมผสานของกระบวนการทางธรรมชาติ ถือว่าเป็น
หัวใจสำคัญ ด้านการแพทย์ของเอเชีย ที่ใช้เป็นแนวทาง
การรักษาโรคต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น ยาสมุนไพร จะใช้เป็น
ทางเลือกต้น ๆ ในการรักษา ถือว่าเป็นความพึงพอใจของ
ผู้ป่วย ในการใช้วิธีการรักษาตามธรรมชาติ และก็เป็น
เหตุผลหนึ่งที่คน AAPI หลายคนเลือกที่จะสร้าง
ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติแทนการฉีดวัคซีน
การรักษาแบบธรรมชาติ จะทำให้มีสุขภาพที่ดีในระยะยาว
แต่โรคโควิดนี้ ทำให้เกิดอันตรายที่ร้ายแรงในระยะฉับ
พลันได้

วัฒนธรรมของชาวเอเชียหลายแห่ง จะมีขนบธรรมเนียม
และความเชื่อ ในการปกป้องหรือป้องกันชุมชนจากเชื้อ
ไวรัส เช่น โควิด ตัวอย่างเช่น วัฒนธรรมของชาวเอเชีย
หลายแห่ง จะให้ความสำคัญกับครอบครัวและชุมชนเป็น
อันดับต้น ๆ ซึ่งเป็นการช่วยส่งเสริม ให้มีการเว้นระยะ
ห่างทางสังคม สวมหน้ากาก พฤติกรรมเหล่านี้ช่วยหยุด
การแพร่กระจายของ โควิดได้ ความรู้ด้านสุขภาพทางการ
แพทย์ของคนเอเชีย มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน และผ่าน
การทดสอบมาเป็นอย่างดี อาทิเช่น คณะแพทย์ได้ทำการ
พัฒนาและปรับปรุงวิธีการฝังเข็มมายาวนานกว่า 4,000
ปี

Ange Hwang หนึ่งในประชากรของมินนิโซตาและ
เป็นกรรมการบริหารของ เอเชีย มีเดีย แอคเซส[3] บอก
ว่า “เมื่อปีที่แล้วถือเป็นครั้งแรก ที่ฉันริเริ่มฉีดวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล พร้อมทั้งวัคซีนโควิด-19
หลังจากฉีด ฉันรู้สึกว่าปลอดภัย ถึงแม้จะมีอาการไม่
สบาย
หากแต่ได้พักสักสองสามวัน อาการก็ดีขึ้น ในขณะ
เดียวกันการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของไวรัสโควิด-19
ที่จะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง จึงทำให้ฉันต้อง
ได้รับการวัคซีนโดยเร็วที่สุด เพื่อป้องกันทั้งตัวเองและ
ครอบครัวของฉัน”

จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับความปลอดภัย และ
วัคซีนก็สามารถทำให้มีประสิทธิภาพได้อย่างมากเช่นกัน
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วัคซีนสำหรับเด็ก
โรคโควิดถือว่ายังเป็นอันตรายต่อเด็กเป็นอย่างมาก และ
อาจทำให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพระยะยาวได้ ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2564 1/5 ของผู้ป่วยโควิด ยังคงเป็นเด็ก พวก
เด็ก ๆ ต้องไปรักษาตามโรงพยาบาลมากขึ้นเพราะว่าติด
เชื้อไวรัส ในทำนองเดียวกัน วัคซีนก็สามารถช่วยปกป้อง
เด็ก โดยเฉพาะวัคซีนยี่ห้อไฟเซอร์ มีความปลอดภัยสำหรับ
เด็กที่อายุ 5 ปี ขึ้นไป ถ้าเด็กอายุระหว่าง 5-11 และ 12-17
ปี จะได้รับวัคซีน สองเข็ม

ผู้ปกครองคนเอเชียหลายท่าน มีความกังวลว่า จำนวนเข็ม
ที่ฉีดให้เด็ก ๆ นั้นจะปลอดภัยหรือไม่ และเหตุใด จำนวน
เข็มของวัคซีนที่จะฉีด นั้นขึ้นอยู่กับอายุ ไม่ใช่น้ำหนักของ
เด็ก เพราะน้ำหนักถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ กับการให้ยาใน
ปริมาณที่เหมาะสม
( เช่น ยาไทลินอล ) ยาจะออกฤทธิ์ ระดับหนึ่ง เมื่อผ่านเข้า
ทางกระแสเลือด แต่วัคซีนไม่ได้ทำงานในแบบเดียวกัน
เพราะว่าในวัคซีนไม่มีตัวยาที่จะไปกระตุ้นรักษาอาการต่าง
ๆ แต่เป็นภูมิคุ้มกัน

วัคซีนจะทำงานโดยไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ดังนั้น
สำหรับในเด็ก สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตอบสนองของระบบ
ภูมิคุ้มกันได้เร็วเพียงใด ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของร่างกาย
เด็ก ซึ่งขึ้นอยู่กับอายุ ไม่ใช่น้ำหนัก นี่ก็คือเหตุผลที่
ปริมาณของวัคซีน จะถูกปรับตามอายุ วัยรุ่นแรกเริ่ม เมื่อ
มีอายุประมาณ 12 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่เด็กมีการเปลี่ยนแปลง
ทางฮอร์โมนและพัฒนาการทางร่างกายหลายอย่าง นั่นคือ
เหตุผลที่เลือกเด็กอายุ 12 ปี เป็นสิ่งกำหนดจำนวน
ปริมาณวัคซีนจำนวน 2 เข็ม

DID YOU KNOW?

โรคโควิดถือว่ายังเป็นอันตรายต่อเด็ก
เป็นอย่างมาก และอาจทำให้เกิดปัญหา
ด้านสุขภาพระยะยาวได้ ตั้งแต่เดือน
สิงหาคม 2564 1/5 ของผู้ป่วยโควิด
ยังคงเป็นเด็ก พวกเด็ก ๆ ต้องไป
รักษาตามโรงพยาบาลมากขึ้นเพราะว่า
ติดเชื้อไวรัส

วัคซีนนี้ได้ทำการทดสอบกับเด็กจำนวน 3,100 คน จากทุก
เชื้อชาติ รวมทั้งเด็กชาวเอเชียจำนวน 90 คน[4] หลังจาก
นั้นก็ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิดปัญหา
ด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรงสำหรับเด็ก การฉีดวัคซีนให้
ครบถ้วน (2-3 เข็ม) มีผลต่อการสร้างภูมิต้านทานให้แข็ง
แรง สำหรับกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี จะได้รับวัคซีนที่มีฤทธิ์ยา
ไม่แรง เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 กระทรวง
สาธารณสุ ของรัฐมินนิโซตา รายงานว่า เด็กที่อยู่ในช่วง
กลุ่มอายุนี้มี ร้อยละ 42 เปอร์เซ็นต์ ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19
และมีเพียงร้อยละ 38 เปอร์เซ็นต์ เท่านั้นที่ได้รับการฉีด
วัคซีนอย่างครบถ้วน[5]
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เครือข่ายชุมชนปลอดภัย
การดำรงชีพให้เกิดความปลอดภัย จะต้องได้รับความร่วมมือระหว่าง บุคคล ครอบครัว และชุมชน ถ้าคนส่วนมากได้รับ
วัคซีน การแพร่ระบาดของไวรัสก็จะลดน้อยลง นี่คือเหตุผลว่า ทำไมวัคซีนจึงมีความเกี่ยวข้องกับความผาสุกของชุมชนพอ
ๆ กับสุขภาพของแต่ละบุคคล การร่วมสร้างเครือข่ายภูมิคุ้มกัน ในชุมชนให้แข็งแรง จึงมีความสำคัญต่อการช่วยปกป้องผู้
สูงอายุ และบุคคลที่มีปัญหาด้านสุขภาพ ให้เกิดความปลอดภัย พร้อมกันนี้การฉีดวัคซีนถือเป็นเกียรติ ความรับผิดชอบ
ของแต่ละบุคคล ที่จะมีผลต่อสุขภาพ ของคนในครอบครัวและชุมชนด้วย ถ้ามีข้อสงสัยทางคณะของแพทย์และพยาบาล
พร้อมที่จะให้คำตอบเสมอ ดังนั้น ให้ถาม ปรึกษา พูดคุยกับสมาชิกในครอบครัว เพื่อน เกี่ยวกับประสบการณ์การฉีดวัคซีน
ที่จะช่วยให้คุณได้ตัดสินใจว่าวัคซีน ประเภทไหนที่จะเหมาะสมสำหรับคุณ และครอบครัวของคุณหรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่ม
เติมได้ที่ projecthealings.info
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