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ผู้คนอพยพและผู้ลี�ภัยชาวแอฟรกัินที�ย้ายเข้ามาอยู่ในสหรฐัอเมรกิา รฐัมินนิโซตา เพื�อที�จะใหลู้กได้มีอนาคตที�ดีขึ�น แต่
เนื�องจากมีโควดิ-19 ระบาดทําใหโ้อกาสที�จะได้รบั กลับตกอยู่ในภาวะความเสี�ยง ซึ�งพ่อแม่ที�เลี�ยงลูกในชว่งที�มีการระบาด
อย่างหนัก ต้องเผชญิกับวกิฤตถึงสองประการ คือ ประการแรก มีป�ญหาทางด้านเศรษฐกิจ ทําใหผู้้คนวา่งงาน และเกิดความ
กังวลวา่ จะหาวธิกีารเลี�ยงชพี ครอบครวั ได้อย่างไร ประการที�สอง เป�นการยากในการที�จะใหก้ารสนับสนุนเด็ก ในท่ามกลาง
การเปลี�ยนแปลงมากมายของโควดิ ที�เกิดขึ�นในชวีติประจาํวนั

ซึ�งการเปลี�ยนวถีิการดาํเนินชวีติการเรยีนรูที้�บ้าน ทําใหเ้ด็กจาํนวนมากรูส้ึกโดดเดี�ยว และเกิดความกังวลเรื�องการหา่งเหนิ
สูญเสียสมาชกิในครอบครวั Fred Ndip ผู้เชี�ยวชาญด้านสุขภาพชุมชน บอกวา่ มันน่ากลัวมาก เราต้องสูญเสียสมาชกิใน
ชุมชนเป�นจาํนวนมากทั�งในสหรฐัอเมรกิา และก็บ้านเกิด ดังนั�นจึงสรา้งความวติกกังวลใหกั้บพวกเขาเป�นอย่างมาก

นอกจากจะมีความหวั�นเกรงต่อครอบครวัแล้ว นักเรยีนก็ยังต้องกังวลวา่จะไปโรงเรยีนสาย เด็กๆ ที�อยู่ในชุมชนของผู้อพยพ
ต้องเผชญิกับอุปสรรคอีกอย่างในการเรยีนรูที้�บ้าน เมื�อผู้ปกครองไม่มีความรูใ้นด้านภาษาอังกฤษเท่าที�ควร หรอืวา่คุ้นเคย
กับระบบโรงเรยีนในสหรฐัอเมรกิา ซึ�งเป�นการยากสาํหรบัพวกเขาที�จะชว่ยเหลือเด็ก ๆ ในการเรยีนรูที้�เสมือนจรงิ นอกจากนี�
การใชอิ้นเตอรเ์น็ตก็มีจาํกัด ไม่หนําซํ�าหอ้งสมุดก็ไม่เป�ดทําการ ทําใหน้ักเรยีนเข้าใชบ้รกิารได้อย่างไม่เต็มที�

แต่ผู้อพยพที�อยู่ในชุมชนนี�ได้ใชว้กิฤตใหเ้ป�นโอกาส โดยใชค้วามมุ่งมั�นของคนแอฟรกิาที�มีต่อชุมชนชว่ยส่งเสรมิ ยืดหยุ่น
โอกาส Melissa Nambangi ซึ�งเป�นกรรมการบรหิารของ (MAWA) ตระหนักดีวา่ “มีความแตกต่างอย่างมากมาย
ระหวา่งชุมชน จากประเทศต่าง ๆในแอฟรกิา แต่เรามีสิ�งที�ทําใหชุ้มชนงดงามเหมือนกันคือ เราใหค้วามสาํคัญกับชุมชน บ้าน
เกิด มีที�สาํหรบัทุกคนเสมอ พวกเราจะใหโ้อกาสทุกคนเข้ามาเพื�อ ทํามาหาเลี�ยงชพี พรอ้มที�จะใหก้ารสนับสนุนซึ�งกันและกัน”
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ชุมชนถือวา่เป�นสถานที�ที�สาํคัญ ในการชว่ยสนับสนุน
ส่งเสรมิของการเลี�ยงดูบุตร อย่างที�กล่าวกันวา่ ต้อง
ใชห้มู่บ้านเป�นสถานที�เลี�ยงดูบุตร  Ndip กล่าววา่ “
การระบาดของโรคทําใหค้วามเป�นชุมชนนั�นหา่งหาย
ไปจากพวกเรา แต่วา่วคัซนีสามารถชว่ยใหเ้ราเอามัน
กลับคืนมาได้” การควบคุมการระบาดของไวรสัโควดิ
19 ด้วยวคัซนี สามารถชว่ยใหก้ารการติดต่อกับ
ชุมชนมีความปลอดภัยยิ�งขึ�น ทั�งยังชว่ยสนับสนุนซึ�ง
กันและกันใหดํ้าเนินต่อไปเพื�อสรา้งอนาคตที�ดีขึ�น
สาํหรบัชนรุน่ใหม่อีกด้วย
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อยู่อย่างมสีุขภาพแข็งแรง ครอบครวัปลอดภัย

เป�นที�ทราบกันดีแล้ววา่ มารดาจะทําหน้าที�เกือบทุกอย่างเพื�อที�จะใหลู้กๆมีความปลอดภัยและมีสุขภาพที�ดี Nambangi เล่า
วา่ สัญชาตญาณที�แข็งแกรง่นี�มีอยู่ในมารดาชาวแอฟรกัิน เธอเองก็เชน่กัน “เราไม่สามารถที�จะปล่อยใหลู้กๆ ของเราป�วยได้
เราต้องการใหพ้วกเขามีความเจ็บปวดน้อยที�สุดเท่าที�จะเป�นไปได้ แต่ในฐานะผู้หญิง เราถูกเลี�ยงดูมาเพื�อใหส้ืบทอดต่อกับคน
รุน่หลัง” 

การดูแลเด็กๆ ต้องใชค้วามพยายาม อดทน ดังนั�นก่อนอื�นพ่อแม่ต้องดูแลตัวเองใหแ้ข็งแรงก่อน โรคโควดิอาจจะส่งผลที�
รา้ยแรงต่อสุขภาพทั�งพ่อแม่และลูกๆในระยะยาวได้  ในป� 2020-2022 โรคโควดิถือวา่เป�นสาเหตุของการเสียชวีติ ที�อยู่ใน
อันดับที� 5 ของเด็กอายุระหวา่ง 1  - 4 ป� [1] แต่กระนั�นวคัซนีก็สามารถชว่ยลดความเสี�ยงของอาการป�วยหนักได้ ซึ�งคนที�ได้
รบัวคัซนีมีโอกาสเสียชวีติจากการติดโควดิน้อยกวา่คนที�ไม่ได้รบัวคัซนีถึง 10 เท่า [2]

วคัซนียังชว่ยสามารถปกป�องทั�งครอบครวั ไม่ใชเ่ฉพาะแค่บุคคลใดบุคคลหนึ�ง เมื�อพ่อแม่ได้รบัการฉีดวคัซนี พวกเขามีโอกาส
น้อยที�จะแพรโ่รครา้ยไปยังลูกๆ ของพวกเขาได้ด้วย เมื�อพูดถึงโรคโควดิ การที�คุณสามารถปกป�องลูกๆของคุณใหป้ลอดภัย
ได้ นั�นก็หมายถึงวา่คุณก็ป�องกันตัวเองไปด้วยเชน่กัน

ซึ�งถือวา่เป�นเรื�องจรงิในระหวา่งที�มีการตั�งครรภ์ ผลจากการศึกษาพบวา่ วคัซนีป�องกันโควดิมีความปลอดภัยสาํหรบัทารกใน
สตรมีีครรภ์ วคัซนีเป�นอีกวธิกีารหนึ�งสาํหรบัคุณแม่ในการปกป�องลูกจากโรคต่าง ๆ  Nambangi เล่าวา่ “ผู้หญิงแอฟรกัิน
ใครก็ตามที�เป�นแม่ที�อยู่ในสมัยของฉัน จะมีความเคยชนิกับความจรงิที�วา่ ในขณะที�คุณตั�งครรภ์ คุณจะได้รบัวคัซนีบางชนิด
ซึ�งในชว่งสองสามป�แรกของเด็กที�เกิดมา จะต้องได้รบัวคัซนีเหล่านี� ที�ทําใหป้�องกันโรคหดั โปลิโอ และวณัโรค ที�ทําเชน่นั�นก็
เพราะวา่เราต้องการปกป�องลูกๆ ใหป้ลอดภัย”

เชน่เดียวกันกับวคัซนีประเภทอื�น ๆ ซึ�งวคัซนีโควดินี�จะชว่ยปกป�องด้านอนามัยการเจรญิพันธุ ์โดยป�องกันป�ญหาด้านสุขภาพ
ระยะยาวที�เกิดจากเชื�อไวรสัโควดิ วคัซนีชว่ยปกป�องพ่อและลูกชาย เชน่เดียวกันกับแม่และลูกสาว การได้รบัการฉีดวคัซนีจะ
ชว่ยใหทั้�งพ่อและแม่มีสุขภาพที�แข็งแรงที�สุดเท่าที�จะเป�นไปได้ เพื�อจะได้อยู่ดูแลลูกๆของพวกเขา และมั�นใจได้วา่พวกเขาจะไม่
ติดโรคโควดิ-19 และตามที� Nambangi เล่าวา่ “ฉันได้รบัการฉีดวคัซนีและชว่ยใหฉั้นมีสุขภาพที�ดี ซึ�งจะรูส้ึกแตกต่างจาก
แต่ก่อน”

นาํรอ่งสุขภาพดีไปด้วยกัน

การฉีดวคัซนีไม่ได้เป�นเพียงการตัดสินใจในการป�องกันเฉพาะตนเองและคน
อื�นๆในครอบครวัเท่านั�น นอกจากนี�ก็ยังมีข้อควรพิจารณาเพิ�มเติมในทาง
ปฏิบัติอีกเชน่กัน เปรยีบเสมือนการที�เราเดินทางไปยังประเทศที�ไม่เคยไปนั�น
ถือวา่เป�นการยากพอสมควร แต่การที�จะเรยีนรู ้ที�จะนาํรอ่งเรื�องระบบสุขภาพ
ที�ซบัซอ้นและมีคุณค่านั�นเป�นความท้าทายที�ยิ�งใหญ่มากสาํหรบัชุมชนผู้
อพยพ เพราะสิ�งสาํคัญที�ควรรูเ้กี�ยวกับการรบัวคัซนีโควดิฟร ีของคนที�ไม่มี
ประกัน ซึ�งทางชุมชนได้รว่มมือกัน ในด้านการใหค้วามดูแลเป�นเรื�องง่าย และ
ปลอดภัย 
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จะมีองค์กร อาทิเชน่ MAWA ที�มีโครงการใหค้วามชว่ยเหลือ เยียวยา ได้ก่อตั�งขึ�นเพื�อใหก้ารสนับสนุนชุมชนผู้อพยพ ในการดูแลตามที�
พวกเขาต้องการ ซึ�งเป�นองค์กรอิสระจากรฐับาล และสมาชกิในชุมชนท้องถิ�น เชน่ Ndip และ Nambangi  ที�รว่มทํางานในองค์กรเหล่า
นี� เพราะวา่พวกเขาเข้าใจความต้องการของชุมชน ไม่วา่จะเป�น การแปลข้อมูลด้านสุขภาพเป�นภาษาท้องถิ�นของแอฟรกิา (translating
health information)

องค์กร MAWA ที�มีโครงการใหค้วามชว่ยเหลือ เยียวยา มีคลินิกใหคํ้าปรกึษาด้านโควดิเป�นของตนเอง ซึ�งคุณสามารถถามคําถาม ค้นหา
แหล่งข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพที�สามารถเชื�อถือได้  พรอ้มรบัการฉีดวคัซนี ถ้าคุณเลือก Ndip สามารถรบัรองได้วา่ “เรารูว้า่พ่อแม่
สามารถทําได้ทุกอย่าง เพื�อใหค้รอบครวัมีความปลอดภัย พวกเราอยู่เพื�อชว่ยตอบคําถามและอธบิาย ใหแ้หล่งข้อมูล เพื�อใหทุ้กคนสามารถ
มีข้อมูล พรอ้มทั�งตัดสินใจเลือกได้ด้วยตนเอง”
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