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ชุมชนชาวลาติน ในรฐัมินนิโซตา ถือวา่เป�นแนวหน้า ที�เผชญิกับ
การระบาด COVID-19 ในชว่งแรก ๆ    เนื�องจากวา่อาชพีหลัก
ที�เขาเหล่านั�นทําจะเกี�ยวข้องในด้าน เกษตรกรรม บรรจุภัณฑ์
เนื�อสัตว ์รา้นอาหาร สุขภาพ และการก่อสรา้ง พรอ้มกันนี�คนลา
ตินที�เป�นเจ้าของธุรกิจ ที�ประกอบการที�สาํคัญๆ ใหแ้ก่ชุมชน
ก็ได้รบัผลกระทบจากการป�ดประเทศมานานกวา่สองป� [1]

อาชพีที�สาํคัญเหล่านี�ชว่ยใหเ้ราทุกคนสามารถดาํรงชพีต่อไปได้
ในชว่งของการแพรร่ะบาด แต่ก็ยังทําใหค้นงานมีความเสี�ยงสูง
ต่อการติดเชื�อโควดิ-19 ซึ�งตรงนี� วคัซนีสามารถชว่ยได้

จากการสาํรวจสาํมะโนประชากรป� 2020 แสดงใหเ้หน็วา่
ประชากรในรฐัมินนิโซตา จาํนวน 6.1% เป�นคนลาติน และมีต้น
กําเนิดมาจากหลาย ๆ ที� วคัซนีถือวา่ไม่ใชเ่รื�องใหม่สาํหรบัชุมชน
ลาติน หลายประเทศในละตินอเมรกิามีการฉีดวคัซนี เพื�อ
ป�องกันวณัโรค (TB) โปลิโอ และไวรสัอื�นๆ อย่างเข้มงวด

เมื�อวนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 2565  กระทรวงสาธารณสุขรฐั
มินนิโซตา [2] รายงานวา่ ประชากรชาวสเปนที�อาศัยอยู่ในรฐั
มินนิโซตา ได้รบัการฉีดวคัซนีป�องกันโควดิแล้ว ประมาณ
72.9%    อัตราการได้รบัฉีดวคัซนีในบุคคลจาํนวนมาก จะ
สามารถชว่ยลดการเจ็บป�วยและเสียชวีติได้มากขึ�น    ในชว่ง
เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ประชากรชาวสเปนมีโอกาสติดเชื�อ
มากกวา่ 1.3 เท่า มีแนวโน้มที�จะเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล
3 เท่า และมีโอกาสเสียชวีติจากโควดิมากกวา่คนผิวขาวที�ไม่ใช่
ชาวสเปนถึง 2 เท่า[3]  ข้อมูลอ้างอิง จากเดือนเมษายน 2565
แสดงใหเ้หน็วา่ บุคคลที�เจ็บป�วยจากการระบาดของโรคโควดิลด
น้อยลง เนื�องจากได้รบัวคัวนีป�องกัน ได้อย่างทั�วถึง [4]
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การดูแล ป�องกันครอบครวัและสตรตัี�งครรภ์

ครอบครวัถือวา่เป�นเสาหลักของชุมชนลาติน ครอบครวัเป�น
แหล่งสนับสนุนที�สาํคัญ  รวมถึง คําแนะนาํด้านสุขภาพ และการ
ดูแลที�ดี เนื�องจากโควดิ-19 แพรก่ระจายอย่างรวดเรว็ การ
ตัดสินใจด้านการดูแลสุขภาพของแต่ละคนจะมีผลกระทบอย่าง
มากต่อครอบครวั เมื�อครอบครวัมีจาํนวนสมาชกิมากขึ�น สิ�ง
สาํคัญคือต้องคิดหาวธิทีี�จะทําใหทุ้กคนปลอดภัย

โดยเฉพาะอย่างยิ�งสาํหรบัสตรมีีครรภ์และทารก เมื�อตั�งครรภ์
สุขภาพของทารกมักจะมีความสาํคัญเป�นอันดับแรก เป�น
ธรรมดาที�จะต้องกังวลเกี�ยวกับสิ�งที�รบัเข้าไปในรา่งกาย อยู่ใน
ชว่งระหวา่งตั�งครรภ์ รวมถึงคําถามเกี�ยวกับวคัซนีโควดินี�ด้วย

ผลจากการทําวจิัยแสดงใหเ้หน็วา่วคัซนีมีความปลอดภัย ที�จะ
ชว่ยใหแ้ม่และทารกที�อยู่ในครรภ์มีสุขภาพแข็งแรง วคัซนีไม่เป�น
อันตรายต่อสตรมีีครรภ์หรอืก่อใหเ้กิดผลกระทบกับแม่และเด็ก
ที�อยู่ในชว่งระยะตั�งครรภ์ คนที�ตั�งครรภ์มีความเสี�ยงสูง  ในการ
ที�จะเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลและเสียชวีติจากโควดิ-19 
 เนื�องจากเชื�อไวรสัเพิ�มความเสี�ยงของการตายในระหวา่งคลอด
และการคลอดก่อนกําหนด ซึ�ง ณ จุดนี�วคัซนีสามารถชว่ย
ป�องกันอันตรายเหล่านี�ได้

Rodolfo Gutierrez  ประชาชนมินนิโซตา  และเป�นผู้อํานวย
การบรหิารของกลุ่มวจิัย HACER กล่าวเสรมิวา่ "ผลจากการ
วจิัยแสดงใหเ้หน็วา่ทารกได้รบัการฉีดวคัซนีด้วยตนเองผ่าน
ทางมารดาในชว่งที�อยู่ระหวา่งการตั�งครรภ์"

มีผลงานชิ�นหนึ�ง จากการศึกษาของสมาคมการแพทย์อเมรกัิน
พบวา่ เมื�อสตรมีีครรภ์ได้รบัการฉีดวคัซนี[5] แม่จะส่งต่อ
ภูมิคุ้มกันบางอย่างไปยังทารกในครรภ์ เพื�อปกป�องทารกจาก
การเจ็บป�วย   และนอกจากกนี�ยังมีข้อมูลอื�น ๆ ที� เป�นการ
ยืนยันวา่ ถ้าฉีดวคัซนีอย่างครบถ้วนที�อยู่ในระยะระหวา่งตั�ง
ครรภ์ ไม่ต้องเข้าไปรบัการรกัษาในโรงพยาบาล ที�อาจจะทําให้
ติดเชื�อโควดิได้ [6] 

โดยเฉลี�ยแล้วประมาณ 90 %  ของผู้ที�รบัการฉีดวคัซนีจะชว่ย
ป�องกันไม่ใหม้ีอาการป�วยหนัก ไม่จาํเป�นต้องไปรกัษาที�โรง
พยาบาล เพราะวา่ระยะเวลาของวคัซนีจะชว่ยป�องกันได้หลาย
เดือน  นอกจากนี�ก็ยังชว่ยใหผู้้ที�ติดเชื�อโควดิแล้ว ไม่ป�วยหนัก
อีก [7]

ในรฐัมินนิโซตามีการสนับสนุน ใหส้ิทธิ�ทุกคนได้รบัการฉีดวคัซนี
เพื�อป�องกันโควดิ 19 โดยไม่จาํเป�นต้องมีบัตรประกันสุขภาพ
หรอืวา่เอกสารรบัรองใด ๆ ในการบรกิารรบัวคัซนี

Gutierrez กล่าววา่ “ก่อนหน้านี� มีบางกรณีที�เภสัชกรขอดู
ID เพื�อลงทะเบียนผู้ป�วยและสืบค้นหาข้อมูลประกันสุขภาพ ซึ�ง
ส่งผลเสียต่อชุมชนของพวกเราเพราะบางคนถูกปฏิเสธ ไม่ได้
รบัวคัซนี แต่ทางรฐัได้เข้ามาชว่ย ในการเจรจากับผู้ใหบ้รกิาร
วคัซนีวา่พวกเขาไม่สามารถปฏิเสธผู้ที�จะมารบับรกิารวคัซนีได้”

ทางเจ้าหน้าที�ได้ดาํเนินตรวจสอบเพื�อใหแ้น่ใจวา่ทุกคนสามารถ
ได้รบัการฉีดวคัซนีโดยที�มีหรอืไม่มีเอกสารประกอบก็ได้ และ
พรอ้มกันนี�ทางรา้นเภสัชได้เปลี�ยนวธิดีาํเนินการใหม่ ในการที�จะ
ไม่ต้องขอดู ID ของผู้มารบับรกิารวคัซนี

ในระบบของการรบัวคัซนี มีมาตรการรกัษาความปลอดภัย
ปกป�องข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วย  ข้อมูลการรบัวคัซนีจะ
สามารถใชไ้ด้กับ ข้อมูลของสาธารณสุขทั�วไปเท่านั�น  เจ้าหน้าที�
ตรวจคนเข้าเมือง ไม่สามารถ ตรวจเชค็ข้อมูลวคัซนี หรอืเข้ามา
ในสถานที� ๆใหบ้รกิารด้านวคัซนีได้ 

ความปลอดภัยของวคัซนีและข้อมูลส่วนตัว

เทคโนโลยีที�ใชส้าํหรบัวคัซนีได้รบัการวจิัยมานานหลายทศวรรษ
ก่อนที� COVID-19 จะเริ�มระบาด  ยิ�งไปกวา่นั�น ก่อนหน้านี� มี
การใชว้คัซนีมานานแล้วมากกวา่หนึ�งป�   เนื�องจากวคัซนีเพิ�งจะ
ได้รบัการอนุมัติในปลายป� 2563 ทางราชการได้รวบรวมข้อมูล
เพิ�มเติมและติดตามผลความปลอดภัยของวคัซนีอย่างต่อเนื�อง  
จากการทําวจิัยนี�ยืนยันแล้ววา่วคัซนีมีความปลอดภัยและมี
ประสิทธภิาพเพียงพอ
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การดําเนินการในด้านภาษาเพื�อชุมชน

อาจจะเป�นเรื�องยาก สาํหรบัการค้นหาข้อมูลด้านสุขภาพ ในภาษาสเปนและภาษาพื�นเมืองอื�นๆ ในละตินอเมรกิา
 ดังนั�น ชุมชนชาวลาตินจึงรวมตัวกัน เพื�อชว่ยเหลือซึ�งกันและกันในการเข้าถึง ข้อมูลการดูแลสุขภาพตามที�พวกเขาต้องการ ไม่วา่จะเป�น
องค์กรต่างๆ เชน่ Project HEALINGS, HACER และสาํนักข่าวท้องถิ�น ได้ทําการแจกจ่ายแหล่งข้อมูลเกี�ยวกับโควดิที�เป�นภาษาสเปน 
 ซึ�งสิ�งนี�มีประโยชน์สาํหรบัผู้ที�พูดภาษาสเปน ที�อาศัยอยู่ในรฐัมินนิโซตา 

รวมถึงแรงงานข้ามชาติที�เดินทางเข้ามาที�นี�เพื�อชว่ยแก้ป�ญหาการขาดแคลนตลาดแรงงาน
ในสองป�ที�ผ่านมา การระบาดของ โควดิ 19  มีความน่ากลัว ครอบคลุมไปทั�วทุกพื�นที�  แต่อย่างไรคุณก็ยังสามารถที�จะควบคุม ดูแลสุขภาพ
และปกป�องชุมชนของคุณได้โดยการเรยีนรูเ้พิ�มเติมเกี�ยวกับวคัซนี ถ้ามีข้อสงสัยทางคณะของแพทย์และพยาบาลพรอ้มที�จะใหคํ้าตอบเสมอ
ดังนั�น ใหถ้าม ปรกึษา พูดคุยกับสมาชกิในครอบครวั เพื�อน เกี�ยวกับประสบการณ์การฉีดวคัซนี ที�จะชว่ยใหคุ้ณได้ตัดสินใจวา่วคัซนี ประเภท
ไหนที�จะเหมาะสมสาํหรบัคุณ และครอบครวัของคุณหรอืไม่  สามารถหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที� projthealings .info
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