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เชื�อไวรสัโควดิได้ทําใหว้ถีิชวีติในหลายชุมชนเปลี�ยนไป แต่ในชุมชน
LGBTQIA+ ไม่ได้มีการกล่าวถึงสักเท่าไหรเ่กี�ยวกับทางด้านสาธารณสุขและ
เชื�อไวรสัโควดิ

ในแต่ละรฐั รวมถึงรฐัมินนิโซตา ไม่มีรายงานสถิติเกี�ยวกับโควดิ  ในชุมชน
LGBTQIA+ ซึ�งเป�นการยากที�เจ้าหน้าที�สาธารณสุขจะเข้าถึงในสิ�งที�ชุมชน
ต้องการ รวมถึงจะใหก้ารสนับสนุนทรพัยากร ชอ่งวา่งในการรบัข้อมูลถือวา่
เป�นสิ�งสาํคัญ ทําใหท้างสาธารณสุขรวมถึงผู้ใหก้ารสนับสนุน ต้องทําการรบั
ฟ�งข้อมูลโดยตรงจากชุมชนของ LGTBQIA+ ซึ�งในเดือน

มิถุนายน ถือวา่เป�นเดือนแหง่ความภาคภูมิใจ ที�มีการเฉลิมฉลอง ประกอบ
ด้วยขบวนพาเหรด การรณรงค์ สนับสนุน ในชุมชนชาว LGTBQIA+  แต่
กระนั�นชุมชนชาว LGTBAIA+ ควรที�จะได้รบัการดูแล สนับสนุน ตลอดทั�งป�
โดยเฉพาะอย่างยิ�งในด้านการดูแลสุขภาพและโควดิ

เรยีบเรยีงโดย: Asian Media Access, Chinese
American Chamber of Commerce – MN, and
Spitfire

เรื� อง  จงภูมิใจที�มีสุขภาพดี   ชุมชน
LGTBQIA+ ได้รับการสนับสนุน
อย่างไรในการดูแลผู้ป�วยโควิด

การดูแลและสนับสนุนชุมชนชาว LGBTQIA+

เป�นที�แน่ชดัวา่เยาวชนชาว LGBTQIA+ ได้ประสบป�ญหาในชว่งโควดิ บุคลากรของ LGBTQIA+ มีอัตราความยากจน ไรบ้้าน วา่งงาน
และมีป�ญหาด้านสุขภาพจิต เพิ�มขึ�น ตั�งแต่โควดิระบาด  ซึ�งจาํนวน 74% ในชุมชน LGBTQIA+ บอกวา่ มีความเครยีด กังวล เกี�ยวกับโค
วดิ และเป�นผลต่อสุขภาพจิตของพวกเขา เมื�อเปรยีบเทียบกับบุคคลที�ไม่ได้บอกวา่อยู่ในกลุ่ม LGBTAIA+ มีเพียง 49 %

Tezzaree El-Amin Champion ผู้อํานวยการบรหิารของ Encouraging Leaders กล่าววา่ โควดิ ทําใหค้วามรูส้ึกโดดเดี�ยวแย่
ลงไปอีก: “การแพรร่ะบาดนั�นอยู่เหนือความเครยีดที�เราเผชญิอยู่ทุกวนั เชน่ ครอบครวัไม่ยอมรบัเรื�องสถานะทางเพศของพวกเขา”

หน่วยงานที�ดูแลด้านสุขภาพ ควรจะเป�นสถานที� ๆปลอดภัย ที�ยินดีต้อนรบัทุกคน แต่ก็ยังมีบรษัิทประกันภัยและหน่วยงานทางการแพทย์
บางแหง่ไม่ใหค้วามเคารพ หรอืเสนอแนะแนวทางการดูแล ใหกั้บคนกลุ่ม LGTBQIA+  เคยมีเยาวชน LGTBQIA+ จาํนวนมากเข้าใช้
บรกิารการดูแลสุขภาพที�ใหก้ารบรกิารไม่ดี ซึ�งทําใหพ้วกเขาไม่สามารถที�จะแสวงหาการบรกิารด้านสุขภาพต่อไปได้อีก

ยิ�งไปกวา่นั�น ป�ญหาที�เกิดจากการระบาดของเชื�อไวรสัโควดิ อย่างเชน่ การสูญเสียรายได้หรอืที�อยู่อาศัย ทําใหป้ระกันสุขภาพและข้อมูล
ป�จจุบัน เกี�ยวกับโควดิและวคัซนี ยิ�งเชื�อถือได้ยากมากขึ�น
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การดูแลและความห่วงใยในชุมชน

ทุกคนมีสิทธิ�ได้รบัการได้รบัการรกัษาพยาบาลที�ดี มีคุณภาพ ได้รบัความเคารพต่อสถานะทางเพศ และวคัซนีก็ถือวา่เป�นส่วนสาํคัญของ
การดูแลสุขภาพ เนื�องจากโครงการ ทางด้านสาธารณสุข ทําหน้าที�เพื�อ ต่อสู้กับการระบาดของโควดิ สิ�งสาํคัญคือ ใหม้ีระบบ ปรบัปรุงการ
ใหก้ารบรกิารในระยะยาว ที�ยั �งยืน
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ในส่วนขององค์กรในมินนิโซตา เชน่ ผู้นํา
ด้านการสนับสนุน ได้ดําเนินการในส่วนนี�
เพื�อใหบ้รรลุเป�าหมาย โดยพวกเขากําลัง
สรา้งเครอืข่ายบุคลากรทางการแพทย์
เพื�อใหส้ามารถทําการดูแลเป�นการส่วน
บุคคลของ LGTBQIA+

Champion อธบิายวา่ “หลายคนไม่
กล้าที�จะไปโรงพยาบาลหรอืไปพบแพทย์
ดังนั�น เราจึงพยายามอย่างเต็มที� เพื�อจะ
ดําเนินการหาสถานที�ที�ปลอดภัยซึ�งจะ
สามารถติดต่อผู้คนกับแพทย์ที�เราคิดวา่
เป�นมิตรกับ LGBTQIA+ เราพยายาม
ปรบัปรุง ประเภทของการใหบ้รกิาร และ
ทรพัยากรที�เหมาะสมสาํหรบับุคคลเหล่า
นี�”

เปลี�ยนแปลงเพื�อต่อสู้กับไวรสั

ทุกชุมชนสมควรได้รบัข้อมูลที�ชดัเจนและน่าเชื�อถือเกี�ยวกับโควดิพรอ้มทั�งวธิกีาร
ดาํเนินชวีติอย่างปลอดภัย

วคัซนีสาํหรบัป�องกันโควดิ ชว่ยใหม้ีชวีติรอด วคัซนีถือวา่สามารถชว่ยป�องกันอาการ
เจ็บป�วยรุนแรงสาํหรบัผู้ที�เป�นโรคต่าง ๆ เชน่ เบาหวาน โรคเอดส์ โรคหอบหดื และโรค
หวัใจได้ ซึ�งโรคเหล่านี�ทําใหย้ากต่อการสู้กับไวรสัโควดิ และวคัซนีทําใหร้า่งกายมีภูมิ
ต้านทานไวรสั วคัซนียังสามารถชว่ยใหค้นอื�น ๆมีความปลอดภัย พรอ้มทั�งป�องกันการ
เสียชวีติเพิ�มขึ�นด้วย 

การที�เราได้ทําความเข้าใจข้อเท็จจรงิด้านความปลอดภัยเชน่นี�อาจจะเป�นเรื�องยาก
เพราะวา่ข้อมูลใหม่ ๆ จะออกมาทุกสัปดาห ์ยิ�งไปกวา่นั�นเป�นการยากยิ�งสาํหรบั
ประชาชนที�ไรบ้้าน  ไม่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างถ่องแท้ในการรบัข้อมูลใหม่ ๆ  
ถึงแม้มีการแปลและส่งข้อมูลออกไป กวา่จะไปถึงผู้รบั ข้อมูลก็เปลี�ยนไปแล้ว 

แต่ข้อมูลใหม่ก็ถือวา่มีความสาํคัญ แสดงใหเ้หน็วา่ผู้เชี�ยวชาญด้านสาธารณสุขมีความ
จรงิใจ พรอ้มทั�งคําแนะนาํของพวกเขามีประสิทธภิาพ  Champion เล่าวา่ “ฉันกําลัง
พูดคุยกับเพื�อนๆ เกี�ยวกับโรคโควดิ และมาตรการด้านความปลอดภัยที�เราใชอ้ยู่ แม้วา่
แนวทางปฏิบัติจะเปลี�ยนแปลงบ่อย แต่ฉันก็พยายามตามใหทั้นเพราะนั�นเป�นวธิทีี�ดี
ที�สุดในการป�องกันตัวเอง"

โรคโควดิถือวา่มีหลายสายพันธุ ์( เชน่ เดลต้า โอไมครอ่น ) เนื�องจากเชื�อไวรสัจะเปลี�ยน
ไปตามกาลเวลา จนกระทั�งบัดนี� เชื�อโรคโควดิ สายพันธุใ์หม่ จะมีวธิกีารแพรก่ระจาย ที�
สามารถทําใหติ้ดได้ง่ายขึ�น แต่อาการเจ็บป�วยจะน้อยลง นี�คือสาเหตุที�ข้อมูลเกี�ยวกับ
การติดเชื�อเปลี�ยนรูปแบบไป

เพื�อใหทั้นกับ โรคโควดิ ผู้คนก็ต้องเปลี�ยนตัวเองเชน่กัน คุณคงไม่อยากที�จะเดินทางไป
ในสถานที�ใหม่ๆ ด้วยการใชแ้ผนที� เมื�อ 50 ป�ที�แล้ว ถึงแม้ชื�อถนนอาจจะยังคงเดิม แต่
รายละเอียดจะเปลี�ยนไป มีรา้นค้าและรา้นอาหารเพิ�มขึ�น 

ข้อมูลเก่าก็ถือวา่ยังสามารถแจ้งการตัดสินใจของเราได้ แต่ข้อมูลใหม่ล่าสุดจะชว่ยให้
เราค้นพบวธิทีี�รวดเรว็และปลอดภัยที�สุดจากโรคโควดิ ข่าวดีก็คือคุณไม่จาํเป�นต้อง
เรยีนรูข้้อมูลนี�เพียงอย่างเดียว



Tezzaree หรอื “Tezzy” ซึ�งเป�นที�รูจ้ักกันในหมู่เยาวชนที�เขาใหคํ้าปรกึษา รูว้า่การที�จะไปศูนย์สุขภาพเป�นสิ�งที�น่ากังวลมาก นั�นคือเหตุผล
หนึ�งที�เขาได้ใหข้้อมูลการสนทนาเกี�ยวกับสุขภาพมาใหกั้บคนวยัรุน่ได้รบัรู ้ Tezzy พรอ้มด้วยทีมงานได้พบปะกับกลุ่มวยัรุน่ ตามสถานที�ที�
เขาเหล่านั�นอาศัยอยู่ - ไม่วา่จะเป�นในบ้าน ที�ทํางาน ในเมือง Minneapolis ซึ�งเป�นข้อมูลที�ได้จากการประชุม และจากคลินิก

การส่งเสรมิการทํางานของผู้นํา นอกเหนือไปจากเรื�องของ วคัซนีและการรกัษาพยาบาลแล้ว พวกเขายังใหก้ารชว่ยเหลือด้านสุขภาพจิต
ความรูท้างการเงิน และการจ้างงาน เพราะสิ�งเหล่านี�จะชว่ยในการส่งเสรมิสุขภาพด้วยเชน่กัน และชุมชนยังเป�นศูนย์กลางในการทํางาน
ของพวกเขาด้วย การระบาดของโควดิทําใหต้้องแยกตัวออกจากชุมชน เพื�อไม่ใหเ้กิดการแพรร่ะบาดมากขึ�น ชุมชนต้องมีมาตรการด้าน
ความปลอดภัย เชน่ สวมใส่หน้ากาก ฉีดวคัซนี แต่พวกเขาก็ยังต้องมีการติดต่อกับเครอืข่ายกับผู้ที�ใหก้ารสนับสนุนเชน่เคย Tezzy พรอ้ม
ด้วยทีมงานได้ทํางานอย่างหนักเพื�อสรา้ง “ครอบครวัทางเลือก” โดยการสรา้งความสัมพันธกั์บคนวยัรุน่และแพทย์ที�สามารถไวใ้จได้ การมี
พื�นที�ที�ปลอดภัย พรอ้มได้รบัการการสนับสนุนทางการแพทย์และสังคมที�สมํ�าเสมอ ชว่ยใหว้ยัรุน่ ตัดสินใจที�จะรบัวคัซนีเมื�อพวกเขาพรอ้ม
ซึ�งในองค์กรต่าง ๆ เชน่ กลุ่มผู้นาํที�ส่งเสรมิด้านการทํางาน และโครงการสานสัมพันธ ์จะยังมีอยู่ต่อไปเพื�อพบปะ สนทนากับชุมชน
LGBTQIA+ ในระหวา่งชว่งโควดิระบาด และอื�น ๆ

Kramer, J. (2021, May 7). In Covid Vaccine Data, L.G.B.T.Q. People Fear Invisibility. The New York Times.
https://www.nytimes.com/2021/05/07/health/coronavirus-lgbtq.html
COVID-19 and the LGBTQ Community: Vaccinations and the Economic Toll of the Pandemic. (2021). Human Rights
Campaign Foundation, PSB Insights. https://hrc-prod-requests.s3-us-west-2.amazonaws.com/files/documents/COVID-
Vaccines-Brief-030821.pdf

1.

2.

Reference

Acknowledgement

This project is supported by the Centers for Disease Control and Prevention of the U.S. Department of Health and Human Services (HHS) as part of a financial assistance award totaling $4,000,000
with 100 percent funded by CDC/HHS through NNPHI. The contents of this document are those of the author(s) and do not necessarily represent the official views of, nor an endorsement, by CDC/HHS,
or the U.S. Government.  

Page 3

https://www.nytimes.com/2021/05/07/health/coronavirus-lgbtq.html
https://hrc-prod-requests.s3-us-west-2.amazonaws.com/files/documents/COVID-Vaccines-Brief-030821.pdf

