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    "ยอมรับวาขอมูลขาวสารเรื่องวัคซีนนั้นไมนิ่งและอลหมาน
มากจึงทำใหคนกลัว ไมใชแคในประเทศแตทั ่วโลก มีทั ้งมิติ
วิทยาศาสตร และการเมืองปนกัน เรื่องวัคซีนยังเปนนโยบาย
สาธารณะดวย ดังนั้นภาครัฐตองเรงตอบคำถามจากสังคม
ใหชัดเจน เชน ทำไมเราไดฉีดวัคซีนชา มีตัวเลือกหรือไม 
การบริหารจัดการ โปรงใสหรือเปลา และ การเขาถึงวัคซีนเปน
สิทธิ์ทั่วถึงเปนธรรม รวมถึงการใหขอมูลที่สรางความมั่นใจ
ในความปลอดภัย เปนตน ซึ่งภาครัฐตองสรางความเชื่อมั่น 
สวนประชาชนก็ตองแยกแยะ วาอะไรคือขอเท็จจริง อะไรคือ
ความคิดเห็นหรือความเชื ่อจะไดไมสับสนและมั่นใจมากขึ้น
ถาไมแนใจอะไร สงมาใหสื ่อมวลชน เชนสำนักขาว AFP 
ศูนยชัวรกอนแชร สมาคมนักขาวฯ และ โคแฟคเพื่อชวย
ตรวจสอบไดเชนกัน" 

สุภิญญากลาวเพิ่มเติมวา 
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    ผานมาแลว 1 ปเศษกับสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งขณะนี้
คนทั้งโลกกำลังฝากความหวังไวกับ “วัคซีน” ในการยุติฝนรายทั้งทางสุขภาพ
และเศรษฐกิจ หากประชากรสวนใหญไดรับการฉีดวัคซีน ก็จะเกิดภูมิกันหมู (Herd 
Immunity) ทำใหการระบาดของโรคเปนไปไดยากขึ้น อีกทั้งวัคซีนยังชวยลดอาการ
รุนแรงของโรคหากเคราะหรายเกิดติดเชื้อขึ้นมาดวย แตอุปสรรคอยางหนึ่งของ
แผนการฉีดวัคซีนเปนวงกวางคือขาวลือขาวลวง (Misinformation)” ท่ีทำใหเขาใจผิด
และสรางความตื่นตระหนกจนผูคนรูสึกลังเลที่จะเขารับการฉีดวัคซีน 
    นางสาวสุภิญญา กลางณรงค หนึ่งในผูรวมกอตั้งภาคีโคแฟค ประเทศไทย 
(cofact.org) ไดเปดเผย 5 ขาวลือขาวลวงท่ีเก่ียวของกับผลขางเคียงหรือส่ิงท่ีไมพึง
ประสงคของวัคซีนโควิด-19 ที่กำลังถูกพูดถึงในประเทศไทยและตางประเทศ ไดแก



เปนเรื่องที่ถูกลือกันมากที่สุดในสังคมตะวันตกตั้งแต
ไวรัสโควิด-19 เริ่มระบาดใหมๆ โดยเชื่อวาเปนแผนการของ
ทุนยักษใหญดานเทคโนโลยีท่ีตองการปูทางไปสูการฝงไมโครชิป
ประชากรทั่วโลก อาทิ ขาวจาก BBC รายงานวาผลการสำรวจ
ของ ยูกอฟ (YouGov) บริษัทรับทำโพลชื่อดังของอังกฤษ ที่
สอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางชาวอเมริกันจำนวน 
1,640 คน แลวสรุปผลไดวา ชาวอเมริกันรอยละ 28 เชื ่อ
เรื ่องแผนการฉีดวัคซีนเพื ่อฝงไมโครชิป เปนตน

ขาวนี้เกิดขึ้นเมื่อ บิลล เกตส (Bill Gates) เจาพอไอที
ผูกอตั้งบริษัทไมโครซอฟต ออกมาพูดเปรยๆ ไวเมื่อเดือน 
มี.ค. 2563 วาในอนาคตจะมีการออกใบรับรองดิจิทัลสำหรับ
ผูที่เคยปวยจากไวรัสโควิดและไดรับการรักษาจนหายแลวไป
จนถึงผูที่ไดรับการฉีดวัคซีน กอนจะถูกขยายผลลือกันเปนตุ
เปนตะ 

ขาวลือเรื่องวัคซีนโควิดฝงไมโครชิปกลับมาพูดถึงอีก
ครั้งในชวงปลายป 2563 เมื่อสหรัฐฯ เตรียมการฉีดวัคซีน
โควิด-19 โดยใชวัคซีนที่พัฒนาโดยไฟเซอร (Pfizer) ทำใหทาง
ไฟเซอรตองช้ีแจงสวนผสมของวัคซีนซ่ึงมีอยูประมาณ 10 ชนิด 
ซึ ่งเปนสวนผสมที่ใชในวัคซีนหลายๆ ชนิด แตไมมีอะไรที ่
เกี่ยวของกับไมโครชิปแตอยางใด อนึ่ง วันที่ 8 เม.ย. 2564 
กระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลีย ย้ำอีกครั้งวา ไมพบ
การติดตั้งซอฟตแวรหรือไมโครชิปในวัคซีนโควิด-19 ชนิดใดๆ 
ที่ใชกันอยูในขณะนี้ 

ขาวลือนี้ถูกพูดถึงกันมากเปนพิเศษสำหรับวัคซีน
โควิด-19 ที่พัฒนาขึ้นโดยใชเทคโนโลยี 2 ชนิดคือ mRNA 
เชน วัคซีนของไฟเซอรและโมเดอรนา (Moderna) ซึ ่งเปน
เทคโนโลยีใหมลาสุดที่นำรหัสพันธุกรรมสวนเล็กๆ ของไวรัส
มาใชกระตุนใหรางกายสรางภูมิคุ มกัน กับ Viral Vector 
เชน วัคซีนของแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) ใชวิธีฝาก
สารพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 ไปกับไวรัสชนิดอื่น แต
เมื่อเขาไปในรางกายแลวจะเกิดการกระตุนใหรางกายสราง
ภูมิคุมกันตอไวรัสโควิด-19 ดวย

การกลาวถึงพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) ใน
กระบวนการผลิตและการทำงานของวัคซีน นำไปสูความ
กังวลวาผูที่ไดรับวัคซีนจะมีผลขางเคียงคือรหัสพันธุกรรม
ของตนจะเปลี่ยนไปดวย ศูนยควบคุมและปองกันโรคแหง
สหรัฐอเมริกา (CDC) ชี้แจงเรื่องนี้วา วัคซีนที่ใชเทคโนโลยี
ทั้ง 2 ชนิด แมจะสงสารพันธุกรรมเขาไปในรางกายมนุษย 
แตสารนั ้นจะไมเขาไปถึงนิวเคลียสอันเปนที ่เก็บดีเอ็นเอ 
จึงไมสงผลกระทบตอดีเอ็นเอแตอยางใด 

ทางสำนักขาวบีบีซีและรอยเตอรตรวจสอบแลว
พบวาขาววัคซีนเปลี ่ยนดีเอ็นเอนี ้ไมเปนความจริง  
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การมีล ูกเป นโซ ทองคลองใจเปนเร ื ่องสำคัญของ
หลายๆครอบครัว สามี-ภรรยาหลายคูถึงกับเกิดความเครียด
เมื่อมีขาวลือวาการฉีดวัคซีนวัคซีนปองกันไวรัสโควิด-19 สงผล
ตอภาวะเจริญพันธุ จึงไมใชเรื่องแปลกที่จะมีผูกังวลและปฏิเสธ
การรับวัคซีนกระทรวงสาธารณสุขของออสเตรเลีย โดยหนวย
งานบร ิหารส ินค าด านอาย ุร เวท (Therapeutic Goods 
Administration-TGA) ระบุวา ขาวลือนี้อางถึงโปรตีนซินซิติน-1 
(Syncytin-1) ที่ชวยมีการพัฒนารก ซึ่งมีอยูในหนามแหลมของ
เชื้อโควิด-19 เชนกัน แตยืนยันยังไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร
ที ่บงชี ้ว าการไดรับวัคซีนโควิด-19 หรือแมแตวัคซีนปองกัน
โรคอื่นๆสงผลกระทบตอการตั้งครรภหรือการพัฒนาของรก
แตอยางใด
        ทางศูนยชัวรกอนแชร สำนักขาวไทย บมจ.อสมท ได
ตรวจสอบจากแหลงขอมูล #SureVac โดย Newtral.es วาขาว
ที่ "แนะทานชายนำเชื้ออสุจิไปแชแข็งกอนรับวัคซีนโควิด” นั้น
ไมเปนความจริงดวยเชนกัน  

         ขาวนี้อาจจะแปลกกวาขาวลืออื่นๆที่ไมไดสรางความ
ตื่นตระหนกในชิงหวาดกลัว แตก็เปนขาวปลอมที่ตองชี้แจงวา
ไมเปนความจริง โดย รศ.ดร.เจษฎา เดนดวงบริพันธ อาจารย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เปดเผยเรื่องนี้เมื่อตนเดือน ม.ค. 2564 กรณีมีการสงตอภาพ
ที ่อ างว าเป นขาวจากสำนักขาว CNN สหรัฐอเมริกา ที ่
พาดหัวขาววา แพทยสนับสนุนใหฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่อวัยวะ
เพศชาย เพราะจะทำใหวัคซีนกระจายไปทั่วรางกายเร็วขึ้น

หนักไปกวาน้ันยังมีการแชรไปถึงขนาดวา การฉีดวัคซีน
โควิด-19 จะเพิ่มขนาดอวัยวะเพศชายใหยาวขึ้นไดอีกถึง 3 นิ้ว 
ทั้ง 2 ขาวอางงานวิจัย แตจากการตรวจสอบพบวาเปนขาว
ปลอมทั้งหมด ตั้งแตงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียที่
อางกลุมตัวอยางทำการศึกษา 1,500 คน ก็ไมมีอยูจริง หรือ
อางวารสารวิชาการ The New England Journal of Merdecine 
ที่เปนวารสารที่ไมมีอยูจริง โดยวารสารที่มีจริงคือ The New 
England Journal of Medicine ซึ่งก็ไมเคยตีพิมพบทความ
ทำนองนี้แตอยางใด แมกระทั่งสำนักขาว CNN ก็ไมเคยเสนอ
ขาวตามภาพที่นำมาอางกันดวย เชนเดียวกับตรวจสอบจาก
สำนักขาว AFP และ อีกหลายสำนักสรุปตรงกันขาวที ่อาง 
CNN นี้เปนขาวลวง 
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         ในบางศาสนานั ้นมีข อหามการบริโภคอาหารที ่
มีสวนผสมของสัตวบางชนิด เชน ศาสนาฮินดูหามบริโภค
เนื้อวัว ศาสนาอิสลามหามบริโภคเนื้อหมู ทำใหเมื ่อมีการ
เผยแพรขาวลือผิดๆ วาวัคซีนปองกันไวรัสโควิด-19 ทำจาก
สวนประกอบของสัตวดังกลาว บรรดาศาสนิกชนจึงไม
สบายใจและนำไปสูการปฏิเสธการรับวัคซีนในที่สุด

ที่ประเทศอังกฤษ ชวงตนป 2564 ดร. ฮารพรีท สูท 
(Harpreet Sood) ห ัวหน าหน วยต อต านข าวปลอม 
สำนักงานสุขภาพแหงชาติ (NHS) ยอมรับว าทีมงาน
ตอตานขาวปลอมทำงานกันอยางยากลำบากดวยขอจำกัด
ดานภาษาและวัฒนธรรม จากกรณีพบผูมีเชื้อสายเอเชียใต 
(ภ ูม ิภาคท ี ่ประกอบด วยประ เทศอ ินเด ีย ปาก ีสถาน
อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ ศรีลังกา เนปาล ภูฏาน และ
มัลดีฟส) ที ่อาศัยอยู ในอังกฤษมีแนวโนมปฏิเสธการรับ
วัคซีนโควิด-19 โดยตองทำงานรวมกับผูนำศาสนา อธิบาย
ใหศาสนิกชนเหลานี้มั่นใจวาวัคซีนโควิด-19 ไมมีเนื้อสัตวเปน
สวนผสม ทาง Newsweek  ก็มีการตรวจสอบวาเปนขาว
ลวงเชนกัน โดยเฉพาะในวัคซีนของไฟเซอร สวนในประเทศ
อินโดนิเซียที ่ประชากรนับถือศาสนาอิสลามสวนใหญก็
เริ ่มตนฉีดวัคซีนไปแลว

"  ยอมรับวาขอมูลขาวสารเรื่องวัคซีนนั้นไมนิ่งและอลหมานมาก
จ ึงทำให คนกล ัว ไม  ใช แค  ในประเทศแต ท ั ่ว โลก ม ีท ั ้งม ิต ิ
วิทยาศาสตรและการเมืองปนกัน เรื ่องวัคซีนยังเปนนโยบาย
สาธารณะดวย ดังนั้นภาครัฐตองเรงตอบคำถามจากสังคมให
ช ัดเจน เช น ทำไมเราได ฉ ีดว ัคซ ีนช า ม ีต ัว เล ือกหร ือไม   
การบริหารจัดการโปรงใสหรือเปลา และ การเขาถึงวัคซีนเปน
สิทธิ์ทั ่วถึงเปนธรรม รวมถึงการใหขอมูลที่สรางความมั่นใจ
ในความปลอดภัย เปนตน ซึ่งภาครัฐตองสรางความเชื่อมั่น 
สวนประชาชนก็ตองแยกแยะวาอะไรคือขอเท็จจริง อะไรคือ
ความคิดเห็นหรือความเชื ่อ จะไดไมสับสนและมั ่นใจมากขึ ้น 
ถาไม แน ใจอะไร สงมาให ส ื ่อมวลชน เช นสำนักข าว AFP 
ศูนยชัวรกอนแชร สมาคมนักขาวฯ และ โคแฟคเพื ่อชวย
ตรวจสอบไดเชนกัน " 

สุภิญญา กลางณรงค
  ผูรวมกอตั้งภาคีโคแฟค ประเทศไทย 
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ผานมาแลว 1 ปเศษกับสถานการณการระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งขณะนี้
คนทั้งโลกกำลังฝากความหวังไวกับ “วัคซีน” ในการยุติฝนรายทั้งทางสุขภาพ
และเศรษฐกิจ หากประชากรสวนใหญไดรับการฉีดวัคซีน ก็จะเกิดภูมิกันหมู (Herd 
Immunity) ทำใหการระบาดของโรคเปนไปไดยากขึ้น อีกทั้งวัคซีนยังชวยลดอาการ
รุนแรงของโรคหากเคราะหรายเกิดติดเชื้อขึ้นมาดวย แตอุปสรรคอยางหนึ่งของ
แผนการฉีดวัคซีนเปนวงกวางคือขาวลือขาวลวง (Misinformation)” ท่ีทำใหเขาใจผิด
และสรางความตื่นตระหนกจนผูคนรูสึกลังเลที่จะเขารับการฉีดวัคซีน 

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค หนึ่งในผูรวมกอตั้งภาคีโคแฟค ประเทศไทย
(cofact.org) ไดเปดเผย 5 ขาวลือขาวลวงท่ีเก่ียวของกับผลขางเคียงหรือส่ิงท่ีไมพึง
ประสงคของวัคซีนโควิด-19 ที่กำลังถูกพูดถึงในประเทศไทยและตางประเทศ ไดแก

https://cofact.org/article/1rlx5dojvg1cu
www.cofact.org


Cofact คือพื้นที่สาธารณะที่เปดใหทุกคนมาชวยกันตรวจสอบเรื่องที่นาสงสัย ขาวลวง 
ขาวลือ ขาวหลอก หรือความเช่ือตางๆ ใหกระจางชัดดวยการรวมกัน Post และ Comment 
ใหความคิดเห็น ใหแหลงอางอิงท่ีนาเช่ือถือ แบงปนความรูประสบการณ  หรือนำขอความ
ของผูรูมาสงตอใหเพื่อนๆที่ใชงานระบบไดพิจารณาวาควรเชื่อหรือไม เพื่อปองกันการ
แพรกระจายของขาวลวงหรือความเชื่อที่ไมกระจางชัด และไดรับความรูที่รอบดานใน
ประเด็นนั้นกอนแชรตอไปใหเพื่อนและครอบครัวของเราในสังคมออนไลน

หากพบขอความที่นาสงสัย อยาเก็บเอาไวคนเดียวหรืออยาเพิ่งแชรตอ 
เราขอชวนทานนำมาตรวจสอบรวมกันที่ Cofact
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