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เรื�อง การฉีดวคัซนีจะเป�นการชว่ยให้ได้
เรยีนรูเ้กี�ยวกับภาพรวม ทางด้าน
สขุภาพและการดําเนินชวีติที�ปลอดภัย
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ในชว่งเมื�อ 2 ป�ที�ผ่านมา อัตราการติดเชื�อไวรสัโควิด 19 ในรฐั
มินนิโซตา มีทั�งเพิ�มขึ�นและลดลง เนื�องจากว่าได้รบัผลกระทบของไวรสั
ระบาดซํ�าแล้วซํ�าเล่า  แต่ยังมีสิ�งหนึ�งที�ยังคงเดิม คือ ชุมชนคนผิวสีได้
รบัผลกระทบอย่างหนักจากโควิด นับตั�งแต่การเริ�มแพรร่ะบาด ซึ�ง
ประชากรผิวสีในมินนิโซตา เสียชวีิตจากไวรสัโควิด มากกว่าสองเท่า
เมื�อเปรยีบเทียบกับคนผิวขาวในมินนิโซตา  อาจจะมาจากความไม่เสมอ
ภาคกัน ซึ�งเป�นอุปสรรค ณ จุดนี� [1]   แต่กระนั�น ประชาชนในชุมชน ก็
ยังบอกว่าพวกเขายังมีวิถีทางที�จะสามารถดําเนินต่อไปได้อีก

การเผชญิกับความเหลื�อมลํ�า

ชุมชนคนผิวสีกําลังเผชญิกับวิกฤตหลายอย่างที�นอกเหนือจากการ
แพรร่ะบาดของโรค  ซึ�งไวรสัโควิดทําใหป้�ญหาที�มีอยู่แล้ว ยิ�งรุนแรง
มากขึ�น ไม่ว่าจากสภาพการทํางานที�แย่ลง การว่างงานเพิ�มขึ�น การเงิน
ไม่มั�นคง และจาํกัดการได้รบัการศึกษาที�มีคุณภาพ

Donnell Bratton บาทหลวงอาวุโสของโบสถ์ Overcomer's
Victory  เล่าว่า ในป� 2020 คนผิวสีในมินนิโซตา ไม่ได้แค่เพียงถูกป�ด
กั�นเรื�องของไวรสัโควิดเพียงอย่างเดียว “พวกเรายังได้รบัผลกระทบ
จากเหตุการณ์ไม่สงบทางสังคม ในเมือง Minneapolis โดยเฉพาะ
ในชว่งที� George Floyd เสียชวีิต... ทุกคนในชุมชนนี�มีส่วน
เกี�ยวข้องในแต่ละเหตุการณ์ที�เกิดขึ�น” ไวรสัโควิดนี�ถือว่าเป�นภัย
คุกคามอย่างรา้ยแรงต่อความเป�นอยู่ของชุมชน เพราะมันทําใหค้วาม
ไม่เท่าเทียมที�มีอยู่ยิ�งแย่ลงกว่าเดิม ซึ�งชุมชนต่างๆ ได้รว่มกันดําเนิน
การอย่างเต็มที�เพื�อแก้ไข ณ จุดตรงนี� รวมถึงการสนับสนุนความรู ้
ด้านสุขภาพและการได้รบัการดูแลสุขภาพ ซึ�งเป�นส่วนสาํคัญของงาน
ขนาดใหญ่เพื�อชว่ยสนับสนุนและส่งเสรมิการดําเนินชวีิตของคนผิวสี
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หนทางและวธิกีารในการเยียวยา รกัษา

ถึงแม้ว่าไวรสัโควิด-19 จะไม่เลือกปฏิบัติ แต่ก็ไม่ได้มีการปกป�ดข้อเท็จจรงิ ที�ว่าระบบของการรกัษาพยาบาลจะชว่ยส่งเสรมิและรกัษาความไม่เท่าเทียมกัน
ระบบการรกัษาพยาบาลของสหรฐัฯ มีรากฐานที�ฝ�งรากลึกของแนวปฏิบัติ เรื�องการแบ่งแยกเชื�อชาติ อาทิเชน่ การทดลองของทัสเคกีและการบังคับให้
ทําหมัน ซึ�งมีผลกระทบเป�นอย่างมากต่อบุคคล เชน่ แม่ของ Bratton “แม่ของฉันเจรญิเติบโต ทางภาคใต้ ในยุคของทัสเคกี เธอจะไม่ได้รบัการรกัษา
พยาบาล จนกว่าจะมีกรณีฉุกเฉิน เชน่ โรคโปลิโอ แล้วเมื�อจู่ๆ รฐับาลก็ขอใหทุ้กคนฉีดวัคซนี แต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครอยู่ ณ จุดตรงนั�น เพื�อส่งเสรมิสนับสนุน
เรื�องสุขภาพของพวกเขา ในรุน่ของเธอ หลายคนจึงไปเข้าครสิตจักร หาพระเจ้า ใชเ้ป�นสถานที�สาํหรบัใชใ้นการรกัษา ปลอบโยน ซึ�งความเชื�อเหล่านี�ก็ยังคง
เหนียวแน่นและมีมาจนถึงทุกวันนี�”

Bratton ยังตระหนักอยู่เสมอ เกี�ยวกับประสบการณ์ที�เกิดขึ�นกับแม่ของเขา ซึ�งคงอยู่ในชวีิตเขาตลอดมา จากเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นได้รบัผลกระทบทางด้าน
จิตใจ จากรุน่สู่รุน่ทําใหห้ลายคนในชุมชนของคนผิวสีมีการระมัดระวังในด้านการแทรกแซงทางการแพทย์  เพื�อจะสามารถรบัมือกับประวัติศาสตรอั์นเลวรา้ย
และทําใหขุ้่นเคืองใจ บาทหลวง Bratton จึงมีคติประจาํใจว่า “ฉันไม่สนใจหรอืรบัผิดชอบกับสิ�งที�เกิดขึ�น แต่ฉันมีอํานาจเหนือการรกัษาของฉัน” เขาจึงตั�งข้อ
สังเกตว่าถึงแม้ไม่มีใครสามารถย้อนกลับไปในอดีตได้ แต่ทุกคนสามารถจะเลือกวิธทีี�พวกเขาจัดลําดับความสาํคัญของสุขภาพและป�องกันภัยคุกคามต่อ
สุขภาพและความเป�นอยู่ที�ดีได้เชน่ ไวรสัโควิดที�ระบาดในป�จจุบัน

ใหส้ละเวลางานหนึ�งวันเพื�อเข้าเยี�ยมชมคลินิกที�ใหบ้รกิารวัคซนีและจัดการกับผลข้างเคียง ซึ�งตามปกติอาจเป�นเรื�องยุ่งยาก แต่ผลข้างเคียงของวัคซนีจะ
หมดไปภายใน 2-3 วัน นี�เป�นทางเลือกหนึ�ง—การติดโควิด—เป�นป�ญหาด้านสุขภาพและการเงินที�เป�นภาระมาก ซึ�งอาจจะส่งผลกระทบรา้ยแรงในระยะยาวได้

การติดเชื�อไวรสัโควิด จะทําใหคุ้ณและคนรอบข้างไม่สามารถไปทํางานหรอืโรงเรยีนได้ เป�นเวลาอย่างน้อย 5 วัน เนื�องจากว่าผลกระทบจากไวรสัที�มีต่อ
สุขภาพของคุณ เชน่ หายใจลําบากและสมาธสิั�น ซึ�งอาจจะเป�นอยู่นานหลายเดือนหรอืมากกว่านั�นก็เป�นได้ ดังนั�น ทุกคนมีสิทธิ�ที�จะชั�งนํ�าหนักของความเสี�ยง
และประโยชน์ของมาตรการป�องกันพรอ้มทั�งสามารถเลือกวิธกีารที�ดีที�สุดใหกั้บตัวเอง

การที�สามารถก้าวผ่านความบอบชํ�า ในเรื�องสุขภาพในอดีตของชุมชนคนผิวสีเผชญิอยู่นั�นต้องใชเ้วลามากกว่าข้อเท็จจรงิทางวิทยาศาสตร ์ผู้นําชุมชนอย่าง
บาทหลวง Bratton สามารถเป�นสะพานเชื�อมความสัมพันธใ์หไ้ด้ แต่การสื�อสารต้องใหค้วามรว่มมือทั�งสองฝ�าย สาธารณสุขต้องใหข้้อมูลเกี�ยวกับความ
สาํคัญของวัคซนี แต่พวกเขายังต้องรบัฟ�งและเรยีนรูจ้ากชุมชนคนผิวสีเกี�ยวกับประสบการณ์และความต้องการของพวกเขาควบคู่กันไป เป�นการสรา้งระบบ
การสื�อสารที�ใหข้้อมูลเกี�ยวกับความรูด้้านสุขภาพและการเข้าถึงการใหบ้รกิารด้านสุขภาพพรอ้มทั�งจะทําใหชุ้มชนมีความเข้มแข็งและมีความยืดหยุ่นมากขึ�นต่อ
วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขในอนาคต
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ส่งเสรมิ สนับสนุน ความเท่าเทียมและความปลอดภัย
ในระยะยาว

วัคซนีถือว่าเป�นอีกหนึ�งเครื�องมือที�จะสามารถชว่ยใหบุ้คคลดูแล
สุขภาพของตนเองได้ กระทรวงสาธารณะสุขของมินนิโซตา
ตระหนักดีว่าการดูแลสุขภาพ อย่างจรงิจัง ไม่เคยมีมาก่อนสาํหรบั
ในกลุ่มชุมชนคนผิวสี ดังนั�นจึงได้ดําเนินการเพื�อใหไ้ด้รบัวัคซนีฟรี
และเข้าถึงได้ และดําเนินการบูรณาการความเท่าเทียมกัน ทางเชื�อ
ชาติซึ�งเป�นนโยบายหลักของด้านสาธารณสุข และความรว่มมือของ
ชุมชนต่างๆ เพื�อจะสามารถชว่ยแก้ป�ญหา ณ จุดตรงนี�ได้ [2]

ในแต่ละครั�ง จะเหน็ว่าข้อมูลของผู้ที�ได้รบัการฉีดวัคซนีป�องกันไวรสั
โควิด มีโอกาสที�จะป�วยหนัก หรอืเสียชวีิตจากไวรสัโควิดมีจาํนวนลด
น้อยลง[3]   ซึ�งจากผลลัพธที์�เป�นบวกนี� ประมาณ 69% ของชาวมิ
นนิโซตัน ในกลุ่มชนคนผิวสี จึงเลือกที�จะรบัการฉีดวัคซนี ( อ้างอิง
เมื�อ วันที� 18 พฤษภาคม 2022) [4] 



สมรรถภาพของวคัซนีและการตัดสินใจ 

การตัดสินใจเกี�ยวกับสุขภาพและการฉีดวัคซนีเป�นเรื�องส่วนบุคคล แต่การพูดคุยกับเพื�อนที�เชื�อถือได้และสมาชกิในครอบครวัในโต๊ะอาหาร ตอนเย็น อาจเป�น
ประโยชน์ ซึ�งบาทหลวง Bratton ได้อภิปรายเกี�ยวกับเรื�องของสุขภาพภายในโบสถ์ เพราะเป�นศูนย์กลางของชุมชนสาํหรบัการเยียวยา

“บาทหลวงและผู้นําทางจิตวิญญาณ ถือว่ามีบทบาทสาํคัญในการใหค้วามรูแ้ละชี�นําชุมชน ไม่ว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม พวกเราชว่ยแบ่งป�นคุณค่า
สาํหรบัการดูแลเพื�อนบ้านของเรา แต่ฉันต้องการใหคุ้ณรูว้่าการดูแลตัวเองและสุขภาพของคุณก็มีความสาํคัญเท่าเทียมกันของจิตวิญญาณ  เราเชื�อใน
พระเจ้า ถึงแม้ว่าเราไม่เคยเหน็พระองค์ เหมือนกับเราไม่สามารถมองเหน็ไวรสัโควิดได้ แต่นั�นไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จรงิ มันทําใหเ้กิดอันตราย
มากมายในชุมชนของเรา แต่สามารถป�องกันได้ด้วยการ สวมหน้ากาก เว้นระยะหา่งทางสังคม และรวมถึงมาตรการป�องกันด้านอื�นๆ”

บาทหลวงได้กล่าวเน้นยํ�าว่า ทุกคนนั�นเกิดมาพรอ้มกับของประทานแหง่การเลือก และเขาสนับสนุนใหผู้้คนใชพ้ลังนั�นในการตัดสินใจที�ดีเกี�ยวกับสุขภาพของ
พวกเขาเอง ซึ�งเป�นสิทธขิองทุกคนที�จะตั�งคําถามและเรยีนรูเ้กี�ยวกับไวรสัโควิด พรอ้มทั�งวิธหีลีกเลี�ยงจากความเจ็บป�วยที�รา้ยแรงนี�ได้ การดูแลสุขภาพของ
แต่ละคนสามารถชว่ยใหผู้้คนกลับไปโบสถ์ ที�ทํางาน โรงเรยีน และการสนับสนุนด้วยตนเอง องค์กรชุมชน เชน่ นโยบายการดูแล รกัษา พรอ้มที�จะพบปะ
สนทนากับชุมชนต่อไป และกําลังดําเนินการเพื�อใหแ้น่ใจว่าได้รบัความเสมอภาค ทางด้านการดูแลสุขภาพที�ดี สาํหรบัป�องกันไวรสัโควิด 19 และในเรื�องอื�น ๆ
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