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วัคซีน:	 ความหวังนั7นเติมเชื7อไฟให้ข่าวลือ

ตัวอย่าง:	

จลุสาร
ขา่วลอื

โรคโควดิ-19 #3
Internews	ทํางานร่วมกับ Translators	without	Borders,	Standby	Task	Force	และ BBC	

Media	Action	เพื1อรวบรวมและวิเคราะห์ข่าวลือ และข้อมูลผิดๆ ที1เกี1 ยวขอ้งกับไวร ัส SARS-CoV-2	และโรคโควิด-
19	ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมมาในเจ็ดภาษาจากทัFวเอเชีย การวิเคราะห์นีI ใช้ขอ้มูลจากข่าวลือ 2163	เรืF องที1รวบรวมมาระหว่าง
วันที1 23	มกราคม 2020	และ 8	พฤษภาคม 2020	ในภาษาไทย ภาษาเขมร ภาษาอูรดู ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาจีน (ตัวย่อ)	

ภาษาตากาล็อก และภาษาเว ียดนาม

เราได้บันทึกข่าวลือประมาณ100	เรื1 องเ กี1ยวกับวคัซีน ซึ1 งมีความถี1เพิ1มขึIนอย่างชัดเจนในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมที1ผ่านมา

ข่าวลือที1พบมากที1สุดเรื1องหนึ1งคือ คิดค้นวัคซีนสําหรับโคโรนาไวรัสสําเร็จแล้ว ข่าวลือเรื1 องหนึ1 งในภาษาไทยอา้งว่า ออสเตรเลียผลิตวัคซีนที1ใช้ได้จริงได้แล้ว และพร้อมที1จะนํามาใช้ทั 1วไปภายในเดือนกันยายน ข่าวลืออีกเรื1องอ้างว่า

"สงครามกับโคโรนาไวรัส"	จะจบลงภายในเดือนสิงหาคม จากการพัฒนาวคัซีน และขอบคุณบรรดาแพทย์ชาวอังกฤษ ข่าวลือเรื1 องหนึ1 งในภาษาอูรดูอา้งว่าอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาได้พฒันาวัคซีนขึI นมาแลว้ แต่ไม ่มีประสิทธิภาพ
อีกต่อไปเนื1องจาก 'ไวรัสได้กลายพันธ์ุไปแลว้'

ข่าวลือหลายเรื1 องในจํานวนนีIดูเหมือนว่าจะม ีที1มาจากขอ้มูลผิดๆ เกี1ยวกับขัIนตอนการพัฒนาวคัซีน ในปัจจุบันม ีโครงการวัคซีนที1กําลังพฒันาอยู่อย่างน้อย 115	โครงการทั 1วโลก และถึงแม้ว่าบางโครงการได้เ ริ1มทดลองในมนุษยแ์ล้ว
ก็ยังไม่มีโครงการใดที1พิส ูจน์แล้วว่าสามารถป้องกันการติดโรคโควิด-19	ได้ผลดีและปลอด ภัย

บิล เกตส์ ผู้ก่อต ั7 งไมโครซอฟต์ ผู้ใจบุญและรํF ารวยเ ป็นอันดับสามของโลก ตกเป็นเป้าของข้อมูลผิดๆ ที1เ กี1ยวข้องกับโคโรนาไวรัสจํานวนมหาศาล ทฤษฎีสมรู้ ร ่วมคิดเ กี1ยวกับบิล เกตส ์ และโคโรนาไวรัส เริ1 มแพร่กระจายในโซเ ชียล

มีเด ียที1เป็นภาษาอังกฤษตัIงแต่เ ดือนมกราคม ในเดือนเมษายน รายงานจากสํานักข่าวนิวยอร์กไทมส์ชีI ใ ห้เ ห็นถึงข่าวลือ16,000	เรื1 องเ กี1ยวกับบิล เกตส ์ จากแค่บนเฟซบุ๊คเท่านัIน ในทิศทางเดียวกันนีI เราได้พบข่าวลือเ รื1 องเดียวกัน
จํานวนหนึ1งในเดือนเมษายน ซึ1 งส่วนใหญ่แล้ว (81%)	เป็นภาษาอินโดนีเ ซียไม่ก็ภาษาเวียดนาม

ข่าวลือเรื1 องหนึ1 งท ี1เป็นที1 แพร่หลายในอินโดนีเซียคือแนวความคิดที1ว่า บิล เกตส ์ ใช้การพัฒนาวคัซีนเ ป็นเครื1 องบังหน้า

เพื1อที1จะฝังไมโครชิพในร่างกายคนทั 1วทัIงโลกและควบคุมทุกคน โพสต์หลายๆ โพสต์นี7ใช้ภาษาลักษณะคล้ายกัน แต่ถูก

โพสต ์ซํIาๆ จากบัญชีผูใ้ช ้ที1แตกต่างกนั ข่าวลือนีI พบเห็นได้มากบนเฟซบุ๊ค แต่เราก็พบว่าเรื1 องนีIแพร่กระจายไปในกลุ่ม

วอทซ์แอปของอินโดนีเ ซียหลายกลุ่มดว้ยเ ช่นกัน
ข่าวด่วน!	ออสเตรเลียผลิต "วัคซีนโควิด-19"	ซึ1 งจะพร้อมใช้ในเดือนกันยายนนีI!	นายกรัฐมนตรีของออสเตรเ ลียประกาศเรื1องการผลิต
วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19	ซึ1 งจะพร้อมใช้ในเดือนกันยายนนีI หวังว่าจะได ก้ลับสู่ชีวิตปกติเ ป็นประเทศแรกในโลกแทนที1จะเ ป็นจีน -
ภาษาไทย,	ไลน์

"นํIา ผึIงจะเ ป็นส ่วนประกอบของวัคซีนโควิด-19	ด้วยหรือเปล่า?"	ภาษาเวียดนาม,	เฟซบุ๊ค



วัคซีน:	ความหวังนั7นเติมเชื7อไฟให้ข่าวลือ (ต่อ ...)

ข่าวลือเกี1ยวกับวัคซีนในเวลาที1ผ ่านมา

จนถึงตอนนีI บิล เกตส ์ได้บริจาคเง ินให้กับโครงการที1เกี1ยวข้องกับโคโรนาไวรัสไปแล้วจํานวน 300	ล้านดอลลา ร์สหรัฐ และได้บริจาคเง ิน
สร้างโรงงานเพื1อทดลองวัคซีนถึง 7	แห่ง (เนื1องจากการทดลองส่วนมากไม่ประสบความสํา เร็จ)	อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานใดๆ ว่าเขา
เกี1ยวข้องโดยตรงกับการพฒันาวัคซีน

ข่าวลือในภาษาเ วียดนามที1พบเห็นได้มากที1สุดเกี1ยวกับบิล เกตส์ อ้างว่า บิล เกตส ์ได้สร้างโคโรนาไวรัสขึI นมาเพื1อผลประโยช น์ของตวัเขาเอง

(ข่าวลือนีI ก็พบได้ในขอ้ม ูลภาษาอินโดนีเซียของเราเ ช่นกัน)	ข่าวลือในภาษาเ วียดนาม โพสต ์โดยเพจเฟซบุ๊คที1โพสต์เกี1ยวกับพรรค
คอมมิวนิสต์และมีผู้ติดตามราว80,000	คน อ้างว่าบิล เกตส ์ได้ร่วมมือกับจีนในการสร้างไวรัสเพื1อทําลายมนุษยชาติ ข่าวลืออีกเรื1องหนึ1 งต ัI ง
ข้อสงสัยว่า บิล เกตส ์ตัIงใจที1จะใช้โคโรนาไวรัสนีI เ พื1อขยายการควบคุมระบบสาธารณสุขของโลก

เรายังไดบั้นทึกถึงการคาดคะเนเ กี1 ยวกบัวัตถุดิบทีFต้องใช้ในการผลิตวัคซีนทีFประสบความสําเร็จและได้ประสิทธิภาพด้วย ตัวอย่างเช่น โพสต ์

เฟซบุ๊คโพสต์หนึ1 งในภาษาเวียดนามต ัI งคาํถามว่า วัคซีนป้องกันโคโรนาไวรัสอาจจะมีนํIาผึIงเ ป็นส ่วนประกอบได้ไหม เราได้บันทึกถึงข่าวลือที1

พบได้บ่อยเกี1ยวกับประสิทธิภาพของอาหารเครื1องด ื1มทั1วไป เช่น นํIา ผึIง กระเ ทียม และมะนาว ในการป้องกันหรือรักษาให้หายขาดจากโคโร

นาไวรัส ถึงแม้ว่าอาหารเครื1 องดื1มเหล่านัIนอาจช ่วยส่งเสริมสุขภาพโดยรวมได้ องค์การอนาม ัยโลกก็ไดป้ระกาศไว้แล้วว่าไม ่มีหลักฐานใดๆ ว่า

จะม ีประส ิทธิภาพในการป้องกันโคโรนาไวรัส หรือว่าจะเ ป็นส่วนประกอบของวัคซีน แม้ว่าเราจะพบงานวิจยัในอดีตเกี1ยวกับวคัซีนที 1

ประกอบด้วยนํIาผึIง แต่วัคซีนนัIนก็ได้ถูกออกแบบมาให้ใช้ในสัตว ์ไม่ใช่ในมนุษย์

ข่าวลือในภาษาตากาล็อกเ กี1ยวกับวัคซีน โดยส ่วนมากแล้วจะเป็นการตอบสนองต่อการที1ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ของฟิลิปปินสไ์ด้ให้สัญญาไวว้่าจะม ีเงินรางวัลให้กับประชาชนที1สามารถพัฒนาวคัซีนป้องกนัโคโรนา

ไวรัสได้ ผู้คนมากมายไดโ้พสต์ลงบนโซเชียลมีเดีย อ้างว่าตนควรจะไดรั้บเง ินรางวลันัI น เนื1องจาก 'ยารักษานัIนเป็นที1รู ้จกักันอยู่แล้ว'	– ซึFงก็รวมไปถึงครีมวิคส์ วาโปรับ มะนาวกับข ิง และยาเสพต ิดผิดกฎหมาย เช่น เมท
แอมเฟตาม ีน หรือยาบ้า ยาฉีดฆ่าเชืI อไวรัส Fabunan ก็ถูกอ้างว่าใช ้รักษาไดเ้ ช่นกัน และม ีคนโพสต์ถึงบ่อยครัI งในโซเ ชียลม ีเดีย ถึงแม้ว่ายานัIนจะยังไม่ผ่านการอนุม ติัจากองคก์ารอาหารและยาแห่งฟิลิปปินส์ และ
ประสิทธิภาพของยากย็ังไม่ได้รับการทดสอบ

เราได้ท ําแผนภาพแสดงถึงทัศนคต ิอารมณ์เบื7องหลังข่าวลือทีFเกีFยวข้องกับวัค ซีนในระยะเวลาทีF

ผ่านมา ทัศนคตินีI อา้งอิงจาก 'ความรู้สึก'	เบ ืIองหลังโพสต์นัIนๆ ทัศนคติเชิงบวกหมายรวมถึง
โพสต ์ที1 'มีความสุข'	หรือ 'สนุกสนาน'	ในขณะที1โพสต์ที1มีทัศนคติเชิงลบนัIนอาจสื1อถึง ความ
เศร้า ความเกลียด การใช้ความรุนแรง หรือการแบ่งแยก เป็นตน้ เราพบว่า แม้ว่าข่าวลือส่วน

ใหญ่จะมีทัศนคติที1เห็นด้วยกับวคัซีนเป็นส่วนมาก แต่โพสต์ที1มีทัศนคติเชิงลบกลับเ พิ1มขึIนใน

เดือนพฤษภาคม

ทัศนคติเชิงบวก

ทัศนคติเชิงลบ

ทัศนคติที1เ ป็นกลาง

ทัศนคติในข่าวลือเก ี1ยวกับว คัซีน

ตัวอย่าง:	
เมื1อไหร่กนัที1เขา (บิล เกตส)์	เริ1 มพฒันาวัคซีน?	การพัฒนาวคัซีนจาํเป็นต้องใช้เวลานาน ถ้าบิล เกตส์มีวัคซ ีนส ําหรับโคโรนา เขาได้ไวรัส
ต้นแบบมาเ มื1อไหร่น่ะ?	ตัIงแต่ก่อนที1โรคระบาดจะเริ1ม ต้นหรือเปล่า?	ในปี 2015	เขาได้ประกาศไวว้่าจะม ีโรคระบาดใหญ่ในปี 2020	
ต้นกาํ เนิดโคโรนาไวรัสที1บ ิล เกตส ์ และผู้ร่วมงานใช้สร้างวัคซ ีนนัIน มาจากประเทศไหน?

ตามคําบอกเล่าของผูเ้ ชี1 ยวชาญท ั1วโลก โคโรนาไวรัสยังคงกลายพนัธ์ุอยา่งต่อเ นื1องแม้ในปัจจุบัน แล้วไวรัสต้นแบบ

อันไหนกันที1เขาใช วิ้จัยวัคซ ีน?	เรื1 องนีI ยงัไม่ชัด เจนเลย วัคซีนของบิล เกตส์ จะถูกฝังเข้าร่างกายพร้อมกับไมโครชิพ
เป็นที1ลือกันว่า จะถูกนําไปใช้ควบคุมคนที1ได้รับวคัซีนน ัI น

- ภาษาอินโดนีเ ซีย,	เฟซบุ๊ค

ข้อแนะนําในการรายงานข่าว:
นักข่าวมีบทบาทสํา คัญในการช่วยให้ผูช้มเ ข้าใจขัIนตอนการพัฒนาวคัซีนได้ดีขึI น ความเข้าใจที1ชัดเจนเ กี1ยวกับระยะเวลาการพฒันาวัคซ ีนและการจําหน่ายวัคซีนที1เป็นไปได้นีI และคําแนะนาํเกี1ยวกบัการป้องกนัตนเองที1 ผ ู้ชมนําไปใช ้ได้จริงใน

ระหว่างที1รอวัคซีน จะสามารถช่วยจัดการความคาดหวัง และลดความวิตกกังวลในชุมชนได้

เนื1องจากวิกฤต ิครัIงนีI มีหลายองค์ประกอบ จึงมีคําถามอีกมากมายที1ยังไม่ได รั้บคําตอบ ยกตัวอย่างเ ช่น ถ้าวคัซีนถูกสร้างขึIนได้แล้วจริงๆ ใครจะได้รับมันก่อน?	ผลข้างเ คียงมีอะไรบ้าง?	วัคซีนจะราคา เท่าไร?	จะแจกจ่ายวัคซีนเข้าสู่พืIนที1ที1เ ขา้ถึง
ได้ยาก หรือพืI นที1ท ี1มีผู้เชี1ยวชาญทางการแพทย์นอ้ยได้อย่างไร?	การช่วยให้ผู้ฟังเข้าใจวา่ การพัฒนาวคัซีนเป็นเพียงแค่ส่วนเ สีIยวหนึ1งของปัญหาสาธารณสุขโลกซึ1งซับซ้อนมาก อาจช่วยให้พวกเขาคิดทบทวนก่อนแชร์ข่าวสารของ 'วัคซีนตัวใหม่'	
จากแหล่งข่าวที1ไม่ได้รับการยืนยัน

เราได้จัดทาํคําแนะนํานี7 ซึ1 งสรุปการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ที1สําคัญที1ผ่านมา และแนะนําวิธีการอธิบายประเด็นที1ซับซ้อนนีI แก่ผู้ชมของคุณ เพื1อเป็นคู่มือช่วยในการรายงานข่าว

คุณสามารถอ่านคําแนะนําของเราไดท้ ี1 จะรายงานข่าวการทดลองทางคลินิคได้อย่างไร และยังม ืเครื1องมือและแหล่งขอ้มูลสําหรับนักข่าวอีกมากมายให้อ่านได้ที1เว็บไซต์ของเรา



ข่าวการติดเชื7อซํ7ากลบัมาอีก

ครั7ง:
ขา่วลอืเก ี3ยวกบัการตดิเชื9อซํ 9า
ปรากฏขึ 9นอย่างตอ่เนื3อง

ตัวอย่าง:	
"แพทย์ผ ูม้ีช ื1 อเสียงย ืนยนัว ่า ผ ูป่้วยโ รคโควิด-19	ที1ห ายแล้วรายหนึ1 ง มีไข้อ ีกคร ัI ง และต้องกลบัมารับการรักษา ยงัต้องรอผลการตรวจ
พร ุ่ งนีI เช้าเพ ื1อยนืยัน ว่าเขาติดเชืI อซ ํI าอ ีกหรือไม่ เ จ้าหน้าที1สาธารณสุขที1เชียงรายย ืนยันว ่า มีผ ู้ป่วยเก ่าร ายหนึ1 งที1กลบัมามีไขอ้ ีกคร ัI ง และ

ถูกส่งกลับไปที1โร งพยาบาลด้วยอาการที1ไ ม่รุนแรง"	- ภาษาไทย,	เฟซบุ๊ค

ข้อแนะนําในการรายงานข่าว:
วิกฤตินีI ได้สร้างความไม่ม ั1นใจให้กับผูฟั้งในหลายระดบั ความกลัวที1ว่า 'สิ1 งที1เลวร้ายที1สุดอาจจะยังไม่หมดไป'	หรือว่าเราอาจจะไม่สามารถกลับสู่ชีวิตที1ปลอด ภัยไดจ้นกว่าจะค้นพบวัคซ ีนนัIน รู้สึกกันไดทั้1วโลก ในฐานะนักข่าวและผู้ถ่า ยทอด
ข่าวสาร คุณมีหน้าที1ที1จะต้องจัดการความกลัวเหล่านัI นด้วยขอ้มูลข่าวสารที1น่าเชื1อถือ ทันต่อเหตุการณ์ ที1สามารถตอบคําถามและข้อสงสัยของผ ู้ชมได้

หากคุณกําลงัรายงานข่าวประเดน็นีI คําถามส ําคญัที1ควรถามคือ:
• เรื1 องนีI มาจากการพดูปากต่อปากหรือจากผลการตรวจในโรงพยาบาล?	
• ผู้ป่วยได้ตรวจหาเชืI อกี1ครัI ง?
• การตรวจนัIนตรงตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกหรือไม่?
• มีบางกลุ่ม หรือโรงพยาบาลบางแห่ง ที1ม ีบันทึก'การติดเชืIอซํI า'	มากกว่าที1อื1นหรือไม่?
• รายงานนีI มีส่วนทําให้เกิดอคติต่อกลุ่มคนชายขอบหรือกลุ่มคนเปราะบางหรือไม่?
• ข้อมูลล่าสุดจากองค์การอนามัยโลกในประเด็นนีIคืออะไร?	

เราได้จัดทําคู่มือแนะนํา นี 7 เพืFอช่วยให้คุณเข ้าใจ และสามารถอธิบายกับผู้ชมของคุณไ ด้ถึงหลกัการวิทยาศาสตร์เบื7องหลังการตรวจเชื7 อและการติดเชื7อซํ7า

ข่าวลือเรื1องการติดเชื IอซํIาในช่วงเวลาท ี1ผ่านมา
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เรายังคงพบเ ห็นข่าวลือเ กี1ยวกับผูป่้วยโรคโควิด-19	ที1ติด เชืI อซ ํI าหลังจากหายเ ป็นปกติแล้วมากขึI นเรื1อยๆ ในจุลสารนีI ฉบับทีF 1	เราได้กล่าวถึงการสนทนาออนไลน์เ กี1ยวกับประเด็นนีI ซึ1 งส่งผลให้เกิดการตีตรา ที1ผู้ป่วยที1หายดี
แล้วได้เผชิญอยูใ่นภูมิภาคน ัI น โพสต ์บางโพสต์สนับสนุนการใช้ความรุนแรงต่อผู้ติดเ ชืIอ เพื1อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส รวมไปถึงการเผาและการกักขังพวกเขา

ข่าวลือภาษาเ วียดนามเมื1อไม่นานมานีI อ้างถึง "ผู้เชี1ยวชาญ"	โดยกล่าวว่ามันเ ป็นไปไม่ได้ที1ผู้ท ี1หายป่วยแล้วจะได้รับเ ชืIอไวรัสอีกครัI ง ข่าวลือ
เรื1 องหนึ1งในภาษาตากาล็อกอ้างถึงเรื 1องเล่าของผู้ที1ติดเ ชืIอซํI าอีก หรืออ้างถึงการที1ไวรัสแฝงตัวอย่างสงบอยู่ภายในร่างกายหลังจากหายดีแล้ว

ข่าวลือเรื1 องหนึ1 งในภาษาเวียดนาม ซึ1 งโพสต์ลงในกลุ่มการสนทนาเรื1องโคโรนาไวรัสบนเฟซบุ๊ค ที1ม ีสมาชิกหลักหมื1นคน กล่าวว่าโคโรนา

ไวรัสยังคงแพร่กระจายในเมืองอู่ฮั1น ประเทศจีน และบอกว่ามีผู้ป่วยในจีนที1ยืนยนัแล้วว่าติดเ ชืIอซํI าอีก หลังจากรักษาหายแล้ว

น่า เสียดายที1ยงัมีเรื 1องเ กี1ยวกับโคโรนาไวรัสที1เรายังไม่รู้อีกมาก รายงานเ รื1 องผูค้นที1 ดูเหมือนจะติดเ ชืIอโคโรนาไวรัสนัIนมีอย ู่จริงๆ แต่ในหลายๆ

กรณี ก็เป็นไปไดว่้า เกิดจากผลตรวจที1ผิดพลาด

การที1หายป่วยจากโรคติดเช ืI อโคโรนาไวรัสอื1นๆ เช่น ประเภทที1ก่อให้เกิดไข้หวัดธรรมดา จะทําให้มีภูมิต ้านทานระยะสัIนเ ท่านัIน อย่างไรก็

ตาม มีการตรวจพบสารภูมิต้านทาน หรือแอนติบอดี ในร่า งกายของผู้ที1หายป่วยจากโรคซา ร์ส (SARS)	และโรคเมอร์ส (MERS)

"อู่ฮั 1น ยังกําจ ดัโ รคโควิด-19	ไม่ไ ด้ท ัI งหมด ผูป่้วยหลายคนใน จีนไดรั้บการ ยนืยัน ว่าติดเชืIอไ วรัส SARS-
CoV-2	อีกคร ัI งหลังจากร ักษาหายดีแลว้ ทําใหเ้กิดบรรยากาศเชิงลบ ถ้าเป็น เรื1 องจร ิง ผ ูป่้วยท ี1หายดีแล้วจะ

ปลอดภัยสําหรับสังคมหรือไม่ ก ็เป็ นเร ื1 องใหม่ที1ต ้องกงัวล"	-ภาษาเวียดนาม,	เฟซบุ๊ค



การเปลีFยนแปลง: ขา่วลอืเก ี3ยวกบัสายพนัธุ์
และการกลายพนัธุข์องไวรสั

ข่าวลือเกีFยวกับสายพันธ์ุต่า งๆ และการกลายพันธ์ุของไวรัส SARS-CoV-2	ทีFม ีบันทึกไว้นั7น ร้อยละ 60	เป็นภาษาไทย ตามมาด้วยภาษาอินโดนีเ ซีย 20%	ภาษาจีน 18%	และภาษาตากา ล็อก 2%

ข่าวลือมากมายในไทยคาดเดาว่าสายพันธ์ุของโคโรนาไวรัสที1ปรากฏในไทยนัIนแตกต่างอย่างยิ1งจากสายพันธ์ุอื1นๆ ที1กําลังแพร่กระจายไปทั 1วโลก และ/หรือ คาดเด าว่าสายพันธ์ุในไทยนัIนอันตรายเ ป็นพิเศษ อีกโพสต์หนึ1 งอา้ง
ว่า หลี1 หลานจวน นักระบาดวิทยาชาวจีนผู้มีชื1อเ สียงได้ค้นพบสายพนัธ์ุอนัตรายในยุโรป ซึ1 งมีต้นกาํเ นิดในมณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน

ข่าวลืออีกเรื1องซึ1 งสามารถพบเห็นได้มากเกี1ยวกับสายพนัธ์ุ คือข่าวลือที1อ้างว่าโคโรนาไวรัสกลายพันธ์ุได้รวดเ ร็วกว่าไวรัสอื1นๆ และโคโรนาไวรัสได้ค่อยๆ วิวัฒนาการจนแข็งแรงขึIนมากตามเวลาที1ผ่านไป บ้างก็คาดเดาว่า

ความแตกต่างของสายพันธ์ุคือส ิ1 งที1ทาํให้อัตราการตายแตกต่างกันในแต่ละภูม ิภาค

ข่าวลือหนึ1 งที1โพสต์เป็นภาษาไทยและมีผ ู้ชมถึง 200,000	ครัI ง อ้างว่าโคโรนาไวรัสมี 7	สายพันธ์ุ และบางสายพันธ์ุทําใหมี้อาการไม่รุนแรงเ ท่านัIน ในขณะที1บางสายพันธ์ุก่อโรคปอดบวม และภาวะทางเด ินหายใจล้มเหลว
แม้จะเ ป็นไปได้ว่าโคโรนาไวรัสนัIนกลายพันธ์ุไปแล้วจํานวนมาก ในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถรู้ได้ว่าทาํไมบางคนที 1มีผลตรวจเชืIอโคโรนาไวรัสเป็นบวกและสามารถแพร่เชืI อสู่ผู้อื1นได้ กลับไม่แสดงอาการใดๆ ในขณะที1อีก

หลายคนมีปัญหาด้านการหายใจ และโรคปอดบวม

เรายังไดเ้ฝ้าดูการสนทนาเ กี1ยวกับ "สองสายพันธ์ุ"	ของโคโรนาไวรัส ทีFเ รียกว่า สายพันธ์ุ L	และ สายพันธ์ุ S โดยเฉพาะอย่างยิ1ง ผู้คนคาดเดาว่าการที1หายป่วยจากโคโรนาไวรัสสายพนัธ์ุหนึ1ง ไม่ทําให้เ กิด ภูมิคุ้มกนัต ่อสาย
พันธ์ุอื1นๆ ข่าวลือนีI น่าจะมาจากผลการวิจัยของมหาวิทยาลยัปักกิ1ง กรุงปักกิ1ง ในเดือนมีนาคม ซึ1 งวิเคราะห์ผูป่้วยโรคโควิด-19	จํานวน 103	ราย ทีม วิจัยได้ระบุว่าไวรัสนัIนมี 2	ประเภท:	ผู้ป่วย 72	รายนัIนถือว่าเป็น
"ประเภท L"	และอีก 29	รายถูกจําแนกว่าเป ็น "ประเภท S"	ทีม ผู้วิจยักล่าวว่า สายพันธ์ุแรกนัIนเป็นไปได้ว่าจะเริ1มมีขึI นในช่วงที1ไวรัสติด ต่อจากส ัตว์ไปสู่ มนุษย์ ส่วนสายพันธ์ุที1สองเ กิดขึI นหลังจากนัI นไม่นานนัก เพราะว่า
"ประเภท L"	นัIนพบเจอได้มากกว่า ทีม วิจัยจึงสรุปว่ามัน 'มีความรุนแรง'	มากกว่า "ประเภท S"	แต่กลุ่มตัวอย่างที1มีขนาดเล็กมากของการวิจัยนีI ก็เป็นเรื1องส ําคัญที1ควรพิจารณาด้วย

องค์การอนามัยโลกไม่เห็นด้วยกับผลการวิจัยของการศึกษานี7 และกล่าวว่ายังไม่มีหลกัฐานว่าเกิดสายพันธ์ุที1รุนแรงกว่าขึIนแล้ว

ในความเป็นจริงแล้ว ไวรัสกลายพันธ์ุเป็นประจาํ โคโรนาไวรัสเป็นไวรัสRNA	คล้ายไวรัสไข้หวดัใหญ่ โดยไวรัส RNA	จํานวนมากมีอตัราการกลายพันธ์ุที1 สูงเป ็นพิเศษเพื1อเทียบกบัไวรัสDNA	เช่น ไข้ทรพิษ ก็เป็นไป
ได้ที1โคโรนาไวรัสจะกลายพันธ์ุจนอันตรายขึIนทําให้ถึงต ายได้ หรือเพื1อให้แพร่กระจายได้มากขึIน แต่ไวรัสนัIนก็สามารถกลายพันธ์ุให้อันตรายน้อยลงไดเ้หมือนกนั ในการระบาดของไข้หวดั ใหญ่สายพันธ์ุใหม่ 2009	
(H1N1)	ซึ1 ง เป็นโรคระบาดระดับโลกจากโคโรนาไวรัสครัI งล่าส ุด องค์การอนาม ัยโลกไดบ้ ันทึกถึงกรณีที1ไวรัสเกิดการกลายพันธ์ุไว ้

จากงานศึกษางานหนึ1 งท ี1ยงัไม่ผา่นการตรวจสอบซึ 1งเผยแพร่ในเดือนเมษายนนัIน ศาสตราจารย์ หลี1 หลานจวน ค้นพบว่าสายพนัธ์ุต่างๆ ของไวรัส อาจก่อให้เกิดผลกระทบของโรคที1แตกต่างกันในหลายภูมิภาคของโลก มี

งานวิจัยอื1นอีกหลายงานซึ1 งศึกษาว่าการกลายพนัธ์ุของไวรัสนัI นอาจส ่งผลกระทบที1แตกต่า งกันต่อผู้ป่วยไดห้รือไม ่ด้วย คุณสามารถค้นหาฐานข้อมูลภาษาองักฤษขององค์การอนามัยโลกเกี1ยวกับงานวิจัยโรคโควิด-19	ใน
ปัจจุบัน และข้อสรุปของงานวิจัยเหล่านัIน ได้ท ีFนีF

ตัวอย่าง:	
"ในบรรด าสายพันธ์ุ 7	สายพันธ์ุของโคโรนาไวรัสที1มีบ ันทึกไว้ในปัจจุบ ันนีI ม ี 4	สายพันธ์ุทาํให้เกิ ดอ าก ารที1ไม่รุนแรงนัก เช ่น ไอ จาม และ นํIา มูก
ไหล ในขณะที1อ ีก 3	สายพันธ์ุ คือ SARS/MERS/COVID-19	นัIนทําให้เกิด โรคปอดบวมและภาวะหายใจล้ม เหลว ซึ1 งม ีอัต ราก ารตายส ูง"	-
ภาษาไทย,	เฟซบุ๊ค

สายพันธ์ุในปัจ จุบันของไวรัสก ่อโรคโควิด-19	ม ีต้นกาํ เนิดมาจากสายพนัธุ ์ S	(serine)	และ ถูกปรับเปลี1ยนพันธุก รรมไปเป็นสายพันธ์ุ L	
(Leucine)	สายพันธ์ุ L	แพร่กระจ ายได้เร็วกว่า และ ในภายหลังก็ได แ้พร่กระจายไปในยุโรปและอ เม ริก า จากนัIน สายพันธ์ุ L	ก็ถ ูกแบ่งออก เป็น
2	สายพันธ์ุ คือ G	(glycine)	และ V	(Valine)	ดังนัIน ในปัจจุบ ัน ไวรัสโควิด-19	จึงถูก แบ่งออกเ ป็น 3	สายพันธ์ุ คือ S	G	และ V	และ ก็

ยังมีสปีชีส ์อื1นๆ อีกที1ยังไม ่ได้ต ัI งช ื1อ

เราทําก ารศึกษาในประเทศ ไทยแ ละพบว่าสายพนัธ์ุในประ เทศไทยนัI นมีความจ าํเพาะเจาะจง และ จะตัIงชื1อ ว่าสายพันธ์ุ T	ซึ1 งมาจากก ารเปลี1ยนแปลง
ทางพันธุกรรมไปเป็น Threonine	ในยีนซ ึ1 ง เป็นปุ่ มแหลมย ื1นออกมา ไม่ได ้มาจาก Thailand	ถ้า เราทาํการศึกษาอย่างเ พียงพอ เราจะรู้ ไดว้่า
สายพันธ์ุ G	เข ้าส ู่อเมริก าจากทางตะวนัออก และ สายพันธ์ุ S	เข ้าส ู่อเมริก าจากทางตะวนัตก ดังนัIน จึงมีทัIงสายพันธ์ุ G	และ สายพันธ์ุ S	ในอ เมริกา

สายพันธ์ุ V	และ G	ในยุโรป"	- ภาษาไทย,	เฟซบุ๊ค

ข้อแนะนําในการรายงานข่าว:
เราได้จัดทาํ คํา แนะนํานี7 ซึ1 งสรุปการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ที1ส ํา คัญ ที1ผ ่านมา และ แนะนําวิธีก ารอธ ิบายประเด็นที1ซ ับซ้อนนีI แก่ผู้ชมของคุณ เพื1อ เป็นคู่ม ือช่วยในการรายงานข ่าว

จุลสารนีI จ ัดทาํข ึI นโดยไดรั้บการสนบัสนุนจาก เค รือข่าย H2H	เค รือข ่ายและ กองทุนของเค รือข ่ายได้รับก ารสนับสนุนจากกอ งทุนช ่วยเหลือ UK	aid	ของรัฐ บาลสหราช
อาณาจักร โครงการนีI มุ่ง เน้นเพื1อเต รียมนักข ่าวแ ละห้องข่าวทั 1วเอเ ชียใหมี้เครื1องมือที1ตอ้งการ ในภาษาที1พวก เข าใช้ เพื1อ ต่อส ู้ก ับข ่าวลือ และข ้อม ูลที1ผิดในช่วงวิกฤ ติโรคโค

วิด-19	
ส ําหรับข้อม ูลเพิFมเต ิม กรุณาต ิดต่อ:	covid-19@internews.org


