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សហគមន៍អាស៊ីអាមេរិកាំង និងប៉ា ស៊ីហ្វិក (AAPI) នៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាកាន់តែប្រឈមមុខច្រើនឡើងទៅលើបញ្ហា សុខភាពដោយសារ
COVID-19។ ជនជាតិអាស៊ីមានចំនួនប្រមាណជា5% នៃចំនួនប្រជាជនក្នុងរដ្ឋមីនីសូតា ប៉ុន្តែក្នុងនោះមានករណី ធ្ងន់ធ្ងរ
ដោយសារCOVIDរហូតដល់8%ដែលត្រូវបញ្ជូញទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យ hospital cases.[1]។នៅខែមេសា ឆ្នាំ2022 ជនជាតិអាស៊ី
ក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាប្រមាណជាង 63,900នាក់ បានឆ្លងCOVIDហើយមានមនុស្សចំនួន470នាក់បានបាត់បង់ជីវិត នេះបើយោងទៅ
តាមមន្ទីសុខាភិបាលរដ្ឋមីនីសូតា Minnesota Department of Health.[2]។
ជារឿយៗយើងនិយាយអំពីសហគមន៍នៃជនជាតិអាស៊ីអាមេរិកាំងប៉ា ស៊ីហ្វិក ប៉ុន្តែវាមានសហគមន៍ផ្សេងៗគ្នា ជាច្រើនដែលតំណាង
អោយជនជាតិអាស៊ី និងអាស៊ីប៉ា ស៊ីហ្វិកនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតា។សម្ព័ននៃមេដឹកនាំអាស៊ីអាមេរិកាំងបានផ្តល់សេចក្តីរាយការណ៍ ថាមានអា
ត្រាមរណៈខ្ពស់ដោយសារCOVID top cause of death សម្រាប់ជនជាតិម៉ុង ការ៉ែន និងការ៉ែននី នៃរដ្ឋមីនីសូតាក្នុង
ឆ្នាំ2020.[1]។ជនជាតិម៉ុង ការ៉ែន និងការ៉ែននីនៃរដ្ឋមីនីសូតាប្រមាណជា29% បានស្លា ប់ដោយសារCOVID បើធៀបទៅនឹងអត្រា
ស្លា ប់ចំនួន11% ក្នុងចំណោមបជនជាតិស្បែកសររដ្ឋមីនីសូតា។ សរុបមក ចំនួនពាក់កណ្តា លនៃជនជាតិអាស៊ីនៃរដ្ឋមីនីសូតាដែលបាន
ស្លា ប់ដោយសារCOVID គឺជនជាតិម៉ុង។ ដែលនេះបង្ហា ញថាកម្មវិធីសុខភាពសាធារណៈមិនមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ចូលទៅ
កាន់សហគមន៍ចម្រុះAAPI នោះទេ។
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ជំនឿវប្បធ៌មនៃជនជាតិអាស៊ីលើសុខភាព
នៅក្នុងវប្បធម៌អាស៊ីជាច្រើនមានប្រពៃណី ទំនៀមទំលាប់ នឹង
ជំនឿដែលជួយពួកគេការពារសហគមន៍ពីមេរោគជាច្រើន
ដូចជាCOVIDជាដើម។ ឧទាហរណ៍ វប្បធម៌អាស៊ីគេអោយ
តម្លៃជាចំបងទៅដល់សហគមន៍ នឹងគ្រួសារ។ ដែលនេះវា
ក៏បានលើកទឹកចិត្តមនុស្សក្នុងការរក្សាគម្លា តសង្គម ក៏ដូចជា
ការពាក់ម៉ា ស់។ សកម្មភាពទាំងនេះវាបានរួមចំណែកក្នុងការ
បញ្ឈប់ការរីករាលដាលនៃCOVID។ ទស្សនវិជ្ជា អាស៊ីខាង
ផ្នែកសុខភាព នឹងឳសថធ្លា ប់មានប្រវត្តិធ្វើតេស្តសាកល្បងបាន
យ៉ា ងល្អតាំពីយ៉ូរណាស់មកហើយ។ ឧទាហរណ៍ អ្នកជំនាញ
បានធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍ នឹងពង្រឹងលើការចាក់ម្ជុលវិទ្យាសាស្ត្រ
អស់រយៈពេលជាង 4000ឆ្នាំមកហើយ។
Photo Courtesy: Watt Munisotarm

ឳសថរបស់អាស៊ីវាមានបច្ចេកទេសខុសប្លែកគ្នា ពីពួកលោក
ខាងលិច ដែលផ្តោ តជាក់លាក់លើការព្យាបាលជំងឺ នឹងរោគ
សញ្ញា ផ្សេងៗ។ ការអនុវត្តវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អាស៊ីជា
រឿយៗវាជួយទៅដល់សុខភាពរាងកាយទាំងមូលតែម្តង នឹង
ព្យាយាមអោយរាងកាយមានតុល្យភាពជាមួយបរិស្ថា ន។ដែល
ទាំងនេះមានន័យសំដៅដល់ការញុំា អាហារគ្រប់គ្រាន់ គេងគ្រប់
គ្រាន់ ធ្វើលំហាត់ប្រាណទៀងទាត់ និងសម្របខ្លួនទៅតាមរដូវ
កាល។
ការប្រើប្រាស់ធាតុផ្សំ នឹងដំណើ រការពីធម្មជាតិវាក៏ជា
ចំណុ ចគោលនៃការអនុវត្តសម្រាប់ឳសថជាច្រើនរបស់អាស៊ី។
ឧទាហរណ៍ ដូចជា ឳសថរុក្ខជាតិវាច្រើនតែជាជំរើសដំបូង
បង្អស់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺ។ ដោយមានទំនោរប្រើប្រាស់
មធ្យោបាយដោះស្រាយតាមរបៀបធម្មជាតិបែបនេះវាក៏ជាមូល
ហេតុមួយដែរក្រុមមនុស្ស AAPI ជាច្រើនជ្រើសរើសការបង្កើត
ភាពសុំា ដោយធម្មជាតិជំនួសអោយការចាក់វ៉ាក់សាំង។
ឳសថពីធម្មជាតិ គឺពិតជាអស្ចា រ្យណាស់ក្នុងការជួយអោយមាន
សុខភាពល្អក្នុងរយៈពេលយូរ ប៉ុន្តែ COVID វាបង្ក អោយមាន
សភាពធ្ងន់ធ្ងរ នឹងគ្រោះថ្នា ក់ភ្លា មៗ។ ការដែលចាំបាច់ត្រូវធ្វើ
បំផុតនោះ គឺរក្សាសុត្ថិភាពនិងចាក់វ៉ាក់សាំងវាពិតជាមានភាព
ខុសគ្នា ខ្លាំង។

Ange Hwang ជាអ្នករស់នៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតា និងជា
នាយកប្រតិបត្តិនៃ Asian Media Access[3]បាន
ចែករំលែកថា “កាលពីឆ្នាំមុន វាជាលើកដំបូងរបស់ខ្ញុំក្នុងការ
ចាប់ផ្តើមទទួលយកវ៉ាក់សាំងផ្តា សាយតាមរដូវកាលរួមជាមួយ
នឹងវ៉ាសាំង COVID-19។ជាធម្មតាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ ថាមាន
សុវត្ថិភាព សូម្បីតែពេលមានជំងឺផ្តា សាយក៏ដោយ ដោយ
គ្រាន់តែសម្រាករយៈពេលពីរទៅបីថ្ងៃ ខ្ញុំអាចជាសះស្បើយឡើង
វិញ។ប៉ុន្តែល្បឿននៃការរីករាលដាលនៃ COVID-19 និងជំងឺ
ធ្ងន់ធ្ងរវាបានដាស់តឿនដល់ខ្ញុំអោយទៅទទួលវ៉ាក់សាំងអោយ
បានលឿនតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីការពារខ្លួនខ្ញុំ ព្រមទាំង
គ្រួសាររបស់ខ្ញុំអោយកាន់តែប្រសើរឡើង។ វាពិតជាខុសគ្នា
ឆ្ងា យពីធម្មជាតិ ដែលវ៉ាសាំងជួយដល់រាងកាយរបស់អ្នកអោយ
បង្កើតភាពសុំា ក្នុងរបៀបដូចគ្នា ទៅនឹងអ្នកដែលបាន
ឆ្លងCOVIDដែរ។វ៉ាក់សាំងវាបង្វឹករាងកាយរបស់អ្នកដើម្បី
ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងCOVID ព្រមទាំងបង្កើតប្រព័ន្ធភាពសុំា
ឆ្លើយតបដោយធម្មជាតិទៀតផង។ ការឆ្លងCOVID វាបង្ក
អោយមានប្រតិកម្មគ្រោះថ្នា ក់ជាច្រើនដល់រាងកាយរបស់អ្នក។
ប៉ុន្តែវ៉ាសាំងអាចជួយអ្នក អោយបង្កើតភាពសុំា តាមរបៀប
សុវត្ថិភាព នឹងអាចដឹងទុកជាមុនបាន។
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ថែទាំសម្រាប់កុមារ
COVID វាក៏អាចបង្កគ្រោះថ្នា ក់យ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរដល់កុមារ និងអាច
នាំអោយមានបញ្ហា សុខភាពរុំា រៃផងដែរ។តាំងពីខែ សីហា
ឆ្នាំ2021 ករណី COVID ចំនួន⅕ បានឆ្លងទៅលើកុមារ។
ហើយដោយមេរោគបានឆ្លងទៅកាន់កុមារច្រើនទៅៗ នោះត្រូវ
បញ្ជូនពួកគេទៅកាន់មន្ទីពេទ្យ។ វ៉ាក់សាំងវាក៏ជួយការពារកុមារ
ផងដែរ។ វ៉ាសាំង Pfizer វាមានសុវត្ថិភាព នឹងអាចប្រើបាន
សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី5ឆ្នាំឡើងទៅ។ វាមាន
ចំនួន2ដូសដែលត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រើចំពោះកុមារដែល
មានអាយុចាប់ពី 5-11ឆ្នាំ និង អាយុ12-17ឆ្នាំ។

ឪពុកម្តា យជនជាតិអាស៊ីជាច្រើនមានការព្រួយបារម្ភ
អំពីថាតើវ៉ាក់សាំងពិតជាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កូនតូចៗរបស់
ពួកគេដែរទេ ហើយហេតុអ្វីបានគេចាក់វ៉ាក់សាំងទៅតាមកម្រិត
អាយុ និងមិនទៅតាមទំងន់។ ទំងន់វាសំខាន់នៅពេលដែលផ្តល់
បរិមាណថ្នាំអោយត្រឹមត្រូវ(ដូចជាTyleno)។ ថ្នាំវាធ្វើការនៅ
ក្នុងកម្រិតជាក់លាក់មួយដែលត្រូវឆ្លងកាត់ចរន្តឈាម។ ប៉ុន្តែវ៉ាក់
សាំងវាមិនធ្វើការតាមរបៀបដូចគ្នា នោះទេ ពីព្រោះវ៉ាក់សាំងមិន
មានថ្នាំទេ។

វ៉ាក់សាំងធ្វើការដោយវាទៅបើកប្រព័ន្ធការពាររាងកាយ។ ដូច្នេះ
កត្តា ដែលសំខាន់បំផុតនោះ គឺកម្រិតរហ័សរបស់ប្រព័ន្ធការពារ
រាងកាយកុមារក្នុងធ្វើប្រតិកម្ម។វាក៏អាស្រ័យទៅលើការវិវឌ្ឍន៍
នៃរាងកាយរបស់កុមាររៀងៗខ្លួនដែរ។ ហើយការវិវឌ្ឍន៍វា
អាស្រ័យទៅតាមអាយុ មិនមែនទៅតាមទំហំនោះទេ។ ហេតុនេះ
ហើយបានជាដូសវ៉ាក់សាំងត្រូវបានបែងចែកទៅតាមវ័យ។
ដែលភាពពេញវ៏យវាចាប់ផ្តើមនៅចន្លោះអាយុប្រហែល12ឆ្នាំ។
ហើយវាក៏ជាពេលវេលាដែលកុមារមានបម្រែបម្រួលអ័រម៉ូនច្រើន
ព្រមទាំងការវិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗទៀត។ ដូច្នេះហើយបានជាគេ
ជ្រើសរើសកាត់ផ្តា ច់ដូសវ៉ាក់សាំងទាំង2 នៅចន្លោះអាយុ12ឆ្នាំ។

DID YOU KNOW?

COVID វាក៏អាចបង្កគ្រោះថ្នា ក់យ៉ា ងធ្ងន់ធ្ងរ
ដល់កុមារ និងអាចនាំអោយមានបញ្ហា សុខ
ភាពរុំា រៃផងដែរ។តាំងពីខែ សីហា
ឆ្នាំ2021 ករណី COVID ចំនួន⅕ បានឆ្លង
ទៅលើកុមារ។ ហើយដោយមេរោគបានឆ្លង
ទៅកាន់កុមារច្រើនទៅៗ នោះត្រូវបញ្ជូន
ពួកគេទៅកាន់មន្ទីពេទ្យ។

វ៉ាក់សាំងត្រូវបានគេធ្វើតេស្តសាកល្បងលើកុមារគ្រប់ជាតិ
សាសន៍ចំនួន3100នាក់ The vaccine was tested on
3,100 children ហើយក្នុងនោះក៏មានកុមារអាស៊ី
ចំនួន90នាក់ផងដែរ 90 Asian children[4] ។វាត្រូវ
បានអនុម័តអោយប្រើប្រាស់ដោយព្រោះវាមិនបានបង្កផលប៉ះ
ពាល់ដល់សុវត្ថិភាពធ្ងន់ធ្ងររបស់កុមារនោះទេ។ ការទទួលវ៉ាក់
សាំងបានពេលលេញគឺ(2-3ដូស) ដែលវាមានសារៈសំខាន់
សម្រាប់រក្សាភាពសុំា អោយរឹងមាំ។ កុមារដែលមានក្រុមអាយុ
ចន្លោះពី5-11ឆ្នាំភាគច្រើនមិនបានទទួលវ៉ាក់សាំងពេញលេញ
នោះទេ។ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ2022 ខាងមន្ទីរ
សុខាភិបាលនៃរដ្ឋមីនីសូតា Minnesota Department
of Health បានរាយការណ៍ ថាចំនួន42%នៃកុមារដែលស្ថិត
ក្នុងចន្លោះអាយុនេះបានទទួលវ៉ាក់សាំងCOVIDចំនួនមួយដូស
និងមានចំនួនតែ38%ប៉ុណ្ណោះដែលបានទទួលវ៉ាក់សាំង
ពេញលេញ[5]។
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សុវត្ថិភាពសហគមន៍
ការរក្សារសុវត្ថិភាពគឺជាការអនុវត្តចេញពីបុគ្គលរៀងៗ គ្រួសារ នឹងសហគមន៍ទាំងមូល។នៅពេលដែលមនុស្សកាន់តែច្រើនបានទទួល
វ៉ាក់សាំងនោះមេរោគវាកាន់តែពិបាកក្នុងការរីករាល។ហេតុនេះហើយវ៉ាក់សាំង គឺជាសុខុ មាលភាពរបស់សហគមន៍ ក៏ដូចជាសុខភាព
ផ្ទា ល់ខ្លួន។ការបង្កើតអោយមានភាពសុំា ដ៏រឹងមាំនៅក្នុងសហគមន៍ វាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការពារទៅដល់មនុស្សចាស់ និង
មនុស្សដែលមានបញ្ហា សុខភាពផ្សេងៗទៀត។ ការទទួលយកវ៉ាក់សាំងវាគឺជាការបង្ហា ញនូវការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកចំពោះសុខភាព
គ្រួសារ ក៏ដូចជាសុខភាពរបស់សហគមន៍ទាំងមូល។វេជ្ជបណ្ឌិ ត និងគិលានុបដ្ឋាយិកាបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីឆ្លើយតបនូវរាល់
សំណួ រទាំងឡាយរបស់អ្នក និងជួយកុំអោយអ្នកព្រួយបារម្ភរ។ ដូច្នេះហើយ អាចបន្តរសួរសំនួរ និងនិយាយជាមួយសមាជិកគ្រួសាររបស់
អ្នក ក៏ដូចជាមិត្តភក្រ្តដែលពួកគាត់ធ្លា ប់មានបទពិសោធន៍បានទទួលវ៉ាក់សាំងរួចហើយ។ នោះវាអាចជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចចិត្តបានថា
ការទទួលយកវ៉ាក់សាំងវាត្រឹមត្រូវឬទេសម្រាប់អ្នក និងគ្រូសារ។ សម្រាប់ពត៌មានបន្ថែមអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ
projecthealings.info. ។
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