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ทำาไมถงึตอ้งฉีดวคัซีน ? 

วคัซีนทำาใหผู้ค้นรอดชีวิต ทุก ๆ นาทีจะมีคนรอดชีวิตเพราะวคัซีนถงึ 5 คน ในการกวาดลา้งโรคไขท้รพิษ ( โรคระบาดรา้ยแรง 
ท่ีถงึแมจ้ะหายป่วยแลว้แต่ก็ตอ้งทนทุกขก์บัแผลเป็นไปตลอดชีวิต) การใชว้คัซีนสามารถช่วยชีวิตผูค้นไดถ้งึปีละ 5 ลา้นคน 
หากไม่มีการคิดคน้วคัซีนเพ่ือกวาดลา้งไขท้รพิษ จะตอ้งมีคนสงัเวยชีวิตดว้ยโรครา้ยนีใ้นทุก ๆ  6 วินาทีในทุก ๆ วนั และก่อนท่ีจะ
มีการคิดคน้วคัซีนโรคหดั ในปี 1980 ทั่วโลกมีผูเ้สียชีวิตเพราะโรคหดัราว 2.6 ลา้นคน

SUCCESS OF VACCINES

วคัซีนจะช่วยชีวิตผูค้นได ้ก็ต่อเม่ือผูค้นไดร้บัการฉีดวคัซีน โชคดีท่ีผูค้นส่วนใหญ่ไดร้บัการฉีดวคัซีนพืน้ฐานเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
ยกตวัอย่างเช่น 85% ของเด็กทั่วโลก ไดร้บัการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคคอตีบ, โรคบาดทะยกั และโรคไอกรน และเม่ือพิจารณา
ขอ้มูลใน 125 ประเทศ พบว่า สดัส่วนดงักล่าวเพ่ิมขึน้ถงึ 90% 

การท่ีผูค้นส่วนใหญ่ในหลายประเทศฉีดวคัซีนใหก้บัเด็ก ๆ ของพวกเขา นบัเป็นการยกระดบัคุณภาพดา้นสาธารณสุขและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน

ทำาไมตอ้งฉีดวคัซีนโควิด-19 ?

โควิด-19 คือโรคท่ีรา้ยแรง ในระยะเวลาเพียง 10 เดือนนบัจากเม่ือเร่ิมพบการระบาด ประชากรโลกกว่า 78 ลา้นคนติดเชือ้ไวรสั 
SARS-CoV-2 ท่ีเป็นสาเหตุของโรคโควิด-19  ซ่ึงพรากชีวิตผูค้นไปถงึ 1.7 ลา้นคน [1] ขอ้มูลทางสถิติแสดงใหเ้ห็นว่าผูป่้วยโค
วิด-19 ตอ้งเขา้รบัการรกัษาตวัในหอ้งไอซียูมากกว่าในช่วงการระบาดของโรคไขห้วดัใหญ่สายพนัธุ ใ์หม่ 2009 ถงึ 6 เท่า [2] 
นอกจากนี ้ผูป่้วยหลายรายท่ีรอดชีวิตจากโควิด-19 ตอ้งประสบกบัปัญหาสุขภาพในระยะยาวตามมา [3,4]

โควิด-19 ไม่เหมือนกบัไขห้วดัใหญ่ มนัเป็นโรคท่ีติดต่อไดง่้ายกว่า, เป็นภยัต่อชีวิต
มากกว่า และยงัแพร่ระบาดไปท ั่วโลกโดยท่ีไม่มีใครมีภูมิคุม้กนั [2]

FACTS ABOUT COVID-19

แมว่้ามาตรการปรบัเปล่ียนพฤติกรรมในสงัคม ทัง้การกกัตวัเม่ือมีอาการ, การสวมหนา้กาก, และการเวน้ระยะห่างทางสงัคม 
จะช่วยชะลอการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั แต่วคัซีนจะเป็นมาตรการเสริมท่ีช่วยใหพ้น้จากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ได ้และ
ปัจจุบนั บรรดานกัวิทยาศาสตรต่์างพฒันาวคัซีนป้องกนัโรคโควิด-19 ท่ีมีประสิทธิภาพออกมาแลว้หลายชนิด

 BEHAVIORS TO CONTROL COVID-19

https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/immunization
https://www.cdc.gov/smallpox/about/index.html
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/measles
https://c19vax.scibeh.org/pages/vaxsuccess
https://www.who.int/data/gho/data/themes/immunization
https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/coronavirus/coronavirus-disease-2019-vs-the-flu
https://c19vax.scibeh.org/pages/covidfacts
https://c19vax.scibeh.org/pages/c19behaviour
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และเน่ืองจากความเส่ียงของโรคโควิด-19 รวมทัง้การแพร่ระบาดท่ีรุนแรงและกวา้งขวาง ทำาใหจ้ำาเป็นตอ้งเร่งรดัการทดลอง
ทางคลินิก โดยไม่ละเลยหลกัการดา้นความปลอดภยั:

COVID-19 VACCINE DEVELOPMENT PROCESS

 • ไม่มีอุปสรรคดา้นการหาแหล่งเงินทุน และมีนกัวิทยาศาสตรห์ลายพนัคนร่วมในการวิจยั

 • ในปี 2020 มีอาสาสมคัรหลายหม่ืนคนเขา้ร่วมในการทดลองวคัซีนโควิด-19 ซ่ึงเป็นจำานวนท่ีสูงมาก เม่ือเทียบกบัการทดลอง
วคัซีนอ่ืน ๆ ท่ีมกัตอ้งการระยะเวลา 12-18 เดือน เพ่ือรวบรวมอาสาสมคัรเขา้ร่วมการทดลองในจำานวนท่ีนอ้ยกว่านีม้าก [5] 

 • วคัซีนโควิด-19 ถูกใชท้ดสอบกบัอาสาสมคัร มากกว่าวคัซีนป้องกนัโรคบางชนิดท่ีเคยมีมา

 • เพราะการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของโควิด-19 ทำาใหก้ารประเมิน ประสิทธิภาพของวคัซีน สามารถเห็นผลไดอ้ย่างรวดเร็ว 
กว่าโรคอ่ืน ๆ ซ่ึงมีอตัราผูติ้ดเชือ้นอ้ยกว่า

 • บริษทัยาและเวชภณัฑผู์ผ้ลิตวคัซีนกลา้ยอมลงทุนบนความเส่ียง เพ่ือผลิตวคัซีนให้ไดแ้ต่เน่ิน ๆ และสามารถส่งมอบวคัซีนให้
ผูส้ ั่งซือ้ไดอ้ย่างรวดเร็วหลงัจากการทดลองเสร็จสมบูรณแ์ลว้

FACTS ABOUT COVID-19 VACCINES

การรบัวคัซีนโควิด-19 อาจก่อใหเ้กิดผลขา้งเคียงได้ไม่ต่างกบัการไดย้าตวัอ่ืน ๆ อย่างไรก็ดี ผลขา้งเคียงเหล่านีจ้ะเกิดขึน้เพียง
ชั่วคราว (24 ถงึ 48 ชั่วโมง) และผลขา้งเคียงท่ีรุนแรง (อาการแพว้คัซีน) เกิดขึน้ไดน้อ้ยมาก ๆ ขอ้เท็จจริงก็คือ ความเส่ียงจาก
การติดเชือ้โควิด-19 น่ากลวักว่า ความเส่ียงในการแพว้คัซีนโควิด-19 หลายเท่า

POTENTIAL SIDE-EFFECTS OF COVID-19 VACCINES

วคัซีนโควิด-19 ช่วยปกป้องเราจากโรครา้ยและยงัเป็นใบเบิกทางสู่อิสรภาพ
ของเรา ขณะนีเ้รามีวคัซีนท่ีผ่านการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภยั
กบัผูค้นมาแลว้หลายหม่ืนราย และในปี 2020 ก็ มีคนเขา้รบัการฉีดวคัซีนไป
แลว้กว่า 10 ลา้นคน ท ัง้นี ้ความเส่ียงต่อการติดเชือ้โควิด-19 มีสูงกว่าความเส่ียง
ของผลขา้งเคียงจากวคัซีนอย่างเห็นไดช้ดั

ผลการศกึษาในหลายประเทศแสดงใหเ้ห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ตระหนกัถงึความสำาคญัของวคัซีนโควิด-19 และมีความ
ตอ้งการเขา้รบัการฉีดวคัซีน ยกตวัอย่างเช่น ในกลุ่มตวัอย่าง 5,000 คนท่ีตอบแบบสอบถามในสหราชอาณาจกัรในเดือน
ตุลาคม ปี 2020 มีถงึ 72% ท่ีจะเขา้รบัการฉีดวคัซีน [6] ส่วนประเทศฟินแลนดก็์มีถงึ 75% ท่ีตัง้ใจจะฉีดวคัซีน [7] ใน
ออสเตรเลียมีสดัส่วนผูเ้ตรียมเขา้รบัการฉีดวคัซีนสูงถงึ 86% [8] ไม่ต่างจากประเทศมาเลเซีย ท่ีมีอตัราการเตรียมเขา้รบั
การฉีดวคัซีนท่ีสูงเช่นเดียวกนั [9] ส่วนการสำารวจในสหรฐัฯ ในเดือนสิงหาคมปี 2020 พบว่า จากจำานวน ผูต้อบแบบสอบถาม 
19,058 คนท ั่วประเทศ มีผูป้ระสงคจ์ะเขา้รบัการฉีดวคัซีน 66% ทัง้นี ้เน่ืองจากขอ้มูลดา้นทศันคติของสาธารณชนมีการ
เปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา เราจงึจดัใหห้มวดหมู่ความคิดเห็นสาธารณะอยู่ในรูปแบบวิกิ

PUBLIC ATTITUDES TOWARDS COVID-19 VACCINE

ความไว ใ้จท่ีมีต่อนกัวิทยาศาสตรเ์พ่ิมมากขึน้: 

ผลสำารวจในหลายประเทศแสดงใหเ้ห็นว่า ความไวใ้จท่ีมีต่อนกัวิทยาศาสตร ์
เพ่ิมมากขึน้อย่างเห็นไดช้ดั ในประเทศเยอรมนี สดัส่วนผูท่ี้มีความเช่ือม ั่นต่อ
นกัวิทยาศาสตรเ์พ่ิมขึน้เป็นสองเท่า จากการสำารวจในช่วงปี 2019 ถงึเดือน
พฤศจิกายนปี 2020 และมีประชาชนราว ๆ 70% ท่ีใหค้วามไวว้างใจต่อนกั
วิทยาศาสตร ์ส่วนการสำารวจในสหราชอาณาจกัรในเดือนเมษายน 2020 พบว่า
มีประชาชนถงึ 64% ท่ีระบุว่าการแพร่ระบาดของไวรสั ทำาใหพ้วกเขาเช่ือฟังนกั
วิทยาศาสตรแ์ละนกัวิจยัมากขึน้

TRUST IN SCIENTISTS
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https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/
http://www.kateto.net/covid19/COVID19 CONSORTIUM REPORT 9 VACCINATE AUGUST 2020.pdf
http://www.kateto.net/covid19/COVID19 CONSORTIUM REPORT 9 VACCINATE AUGUST 2020.pdf
https://c19vax.scibeh.org/pages/publicattitudes
https://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/wissenschaftsbarometer/wissenschaftsbarometer-corona-spezial/
https://www.wissenschaft-im-dialog.de/projekte/wissenschaftsbarometer/wissenschaftsbarometer-corona-spezial/
https://blog.okfn.org/2020/05/05/brits-demand-openness-from-government-in-tackling-coronavirus/
https://blog.okfn.org/2020/05/05/brits-demand-openness-from-government-in-tackling-coronavirus/
https://c19vax.scibeh.org/pages/trust_scientists
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ส่ิงใดช่วยใหผู้ค้นยอมรบัวคัซีนไดง่้ายย่ิงขึน้ ?

แมว่้าผูค้นส่วนใหญ่จะเคยฉีดวคัซีนป้องกนัโรคต่าง ๆ มาแลว้ แต่ทศันคติต่อวคัซีนก็มีความแตกต่างกนัในแต่ละประเทศ เช่น
เดียวกบัปัจจยัดา้นวฒันธรรม, กลุ่มประชากร, และชาติพนัธุ ์

CULTURAL DIFFERENCES IN VACCINE ACCEPTANCE

ประชาชนจะเขา้รบัการฉีดวคัซีนมากขึน้ เม่ือ [10]:

 • สามารถเขา้ถงึการฉีดวคัซีนไดง่้าย สะดวก และไม่เสียค่าใชจ่้าย 

 • ประชาชนมีความมั่นใจในความปลอดภยัของวคัซีน และเช่ือมั่นในระบบการจดัส่งวคัซีน [11]

 • ผูเ้ช่ียวชาญทางการแพทยแ์นะนำาใหฉี้ด

IMPORTANCE OF HEALTHCARE PROFESSIONALS

 • บุคคลตน้แบบ, กลุ่มเพ่ือนและคนในครอบครวั หรือคนท่ีมีลกัษณะ “เหมือน  ๆ กบัพวกเขา” ไดร้บัการฉีดวคัซีนแลว้ [12]

 • กลุ่มคนท่ีไดร้บัการย้ำ�เตือนว่า การตดัสินใจไปฉีดวคัซีนของพวกเขา สามารถกระตุน้ภูมิคุม้กนัภายในชุมชน และยงัช่วยเหลือ
ชุมชนอ่ืน ๆ ไดด้ว้ย [13] 

 • กลุ่มคนท่ีเขา้ใจความเส่ียงของการติดเชือ้และเขา้ใจว่าการฉีดวคัซีนเป็นการแกปั้ญหาอย่างไดผ้ล [14]

ในขณะท่ีบางประเทศมีกฏขอ้บงัคบัใหป้ระชาชนทุกคนตอ้งเขา้รบัการฉีดวคัซีนบางชนิดอีกดว้ย

THE ROLE OF VACCINATION MANDATES

ดงันัน้ ปัจจยัดา้นวิธีคิดและความรูส้กึ, กระบวนการทางสงัคม, และปัจจยัเฉพาะทอ้งถ่ินดา้นวิธีปฏิบติัในการเขา้รบัวคัซีน  
มีผลต่อการยอมรบัท่ีผูค้นมีต่อวคัซีน. ซ่ึงเป็นปัจจยัเดียวกบัท่ีส่งผลต่อการยอมรบัวคัซีนโควิด-19 เช่นเดียวกนั

DETERMINANTS OF COVID-19 VACCINE UPTAKE

ตวัแปรใดท่ีกระตุน้ความลงัเลใจต่อวคัซีนโควิด-19 ?

การวิจยัยงัพิจารณาผลท่ีอาจเกิดตรงกนัขา้ม ดว้ยการตรวจสอบปัจจยัท่ีนำาไปสู่ความลงัเลใจของผูค้นท่ีมีต่อวคัซีนโควิด-19

 • มีคนบางกลุ่มท่ีต่อตา้นวคัซีนเพราะอุดมการณส่์วนบุคคล เน่ืองจากโควิด-19 และผลกระทบของมนั ถูกนำาไปเช่ือมโยงกบั
ประเด็นทางการเมืองในบางประเทศ แรงต่อตา้นวคัซีนมกัจะพบไดม้ากกว่าในกลุ่มคนท่ีมีแนวคิดอนุรกัษนิ์ยม และในกลุ่มท่ี
สนบัสนุนแนวคิดประชานิยม [15,16]

POLITICS OF COVID-19 VACCINATION

 • เกือบ 1 ใน 3 ของประชาชนท่ีไม่ตอ้งการเขา้รบัการฉีดวคัซีนโควิด-19 มีพฤติกรรมต่อตา้นการฉีดวคัซีนอยู่ก่อนแลว้ [16] 
และมกัจะเช่ือในทฤษฎีสมคบคิด

VACCINE DENIERS
          

CONSPIRACY THEORIES

 • มีคนไม่นอ้ยท่ีเขา้ใจความจำาเป็นของวคัซีนโควิด-19 แต่ยงักงัวลดา้นความปลอดภยั

FACTS ABOUT COVID-19 VACCINES
          

COVID-19 VACCINE DEVELOPMENT PROCESS

 • กลุ่มคนผิวสีต่างชาติพนัธุ,์ กลุ่มคนต่างดา้ว, กลุ่มผูมี้ความหลากหลายทางเพศ, กลุ่มคนไรบ้า้นหรือกลุ่มคนท่ีมีรายได้
นอ้ย, กลุ่มคนทุพพลภาพ และกลุ่มคนชายขอบในสงัคมกลุ่มอ่ืน ๆ อาจมีความยากลำาบากและความไม่เท่าเทียมในการเขา้
ถงึสิทธิดา้นสาธารณสุข ซ่ึงมีความชดัเจนมากขึน้ในยุคการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 หลายคนยงัอาจเคยไดร้บั
ประสบการณก์ารรกัษาท่ีไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงส่งผลต่อความเช่ือมั่นจนถงึวนันี้

CULTURAL DIFFERENCES IN VACCINE ACCEPTANCE

https://c19vax.scibeh.org/pages/vaxculture
https://c19vax.scibeh.org/pages/healthpros
https://c19vax.scibeh.org/pages/vaxmandates
http://awareness.who.int/immunization/programmes_systems/vaccine_hesitancy/en/
https://c19vax.scibeh.org/pages/vaxuptake
https://c19vax.scibeh.org/pages/misinfo_politics
https://c19vax.scibeh.org/pages/misinfo_vaxdeniers
http://c19vax.scibeh.org/pages/misinfo_conspiracytheories
https://c19vax.scibeh.org/pages/c19vaxfacts
https://c19vax.scibeh.org/pages/vaxprocess
https://c19vax.scibeh.org/pages/vaxculture
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 • บางคนหวงัจะไดร้บัประโยชนจ์ากวคัซีนโดยไม่ตอ้งเส่ียง ดว้ยการรอใหค้นอ่ืนฉีดวคัซีนกนัไปก่อน แลว้ตวัเองรอรบัผล
ประโยชนจ์ากการเกิดภูมิคุม้กนัหมู่ในอนาคต 

COVID-19: WHY FREERIDING MIGHT BE A DISASTROUS STRATEGY

 • ยงัมีคนหนุ่มสาวและคนสุขภาพแข็งแรงบางคนท่ีเช่ือว่าพวกเขาไม่เส่ียงต่อการติดเชือ้โควิด-19 แต่โชครา้ยท่ีความเช่ือเหล่า
นัน้ไม่ถูกตอ้ง เพราะต่อใหห้ายจากโควิด-19 แลว้ แต่ผูป่้วยบางคนอาจไดร้บัผลกระทบดา้นสุขภาพในระยะยาวก็เป็นได ้[3,4]

I AM NOT IN DANGER OF COVID-19, OR AM I?

นบัเป็นโชคดี ท่ีผูล้งัเลต่อการฉีดวคัซีนไม่จำาเป็นตอ้งกลายเป็นผูป้ฎิเสธการฉีดวคัซีนเสมอไป [17] หลายคนท่ีมีความเคลือบ
แคลงใจ แต่สุดทา้ยก็ยอมฉีดวคัซีนในท่ีสุด

จดัวาระดา้นการส่ือสารเพ่ือการเขา้ใจวคัซีนโควิด-19

หลาย ๆ แห่ง อาทิ กองทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) และ องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดจ้ดัเตรียมแหล่งขอ้มูลท่ีมี
ประโยชนส์ำาหรบัการส่ือสารในเชิงบวกเอาไวด้งันี ้

 FURTHER RESOURCES

จงสวมหนา้กากอนามยั: 

ถงึแมจ้ะเร่ิมมีการแจกจ่ายวคัซีนแก่ประชาชนแลว้, พฤติกรรมป้องกนัสุขอนามยัยงั
คงมีความจำาเป็นอย่างย่ิงต่อส่ิงท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต ถงึแมว่้าการมาถงึของวคัซีน
โควิด-19 จะช่วยกอบกูส้ถานการณ์ไดอ้ย่างดี แต่ความรุนแรงของการแพร่ระบาด 
(เช่นท่ีเกิดในสหรฐัฯ) จงึยงัตอ้งใชเ้วลาอีกหลายเดือนกว่าผลของการฉีดวคัซีนจะ
สรา้งการเปล่ียนแปลงท่ีเป็นรูปธรรม [18]. 

ดงันัน้ จงสวมหนา้กากต่อไป, หม ั่นลา้งมือใหส้ะอาด และเวน้ระยะห่างทางสงัคม 
ทางท่ีดีท่ีสุดก็คือ อยู่บา้น หยุดเชือ้ เพ่ือชาติ

 BEHAVIORS TO CONTROL COVID-19

วิธีส่ือสารเร่ืองความเส่ียง

เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีวคัซีนชนิดใหม่จะสรา้งความเคลือบแคลงใจในระยะแรก ก่อนจะคล่ีคลายในภายหลงัเม่ือโครงการเป็นท่ี
ยอมรบั ความโปร่งใสและวิธีการส่ือสารความเส่ียงอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยใหว้คัซีนเป็นท่ียอมรบัในท่ีสุด ผูส่ื้อสารจำาเป็น
ตอ้งระมดัระวงัประเด็นความแตกต่างทางวฒันธรรมและอารมณข์องผูฟั้ง แต่ก็ตอ้งจำาใหข้ึน้ใจว่าผูฟั้งบางคนมีแนวคิดเป็น
ปรปักษห์รือหลงเช่ือขอ้มูลเท็จมาก่อนแลว้ เราจะอธิบายวิธีรบัมือกบัขอ้มูลท่ีเป็นเท็จและทฤษฎีสมคบคิดในเนือ้หาส่วนถดัไป

CULTURAL DIFFERENCES IN VACCINE ACCEPTANCE

การส่ือสารความเส่ียง จำาเป็นตอ้งใหข้อ้มูลเร่ืองวคัซีนโควิด-19 ในส่วนท่ีก่อใหเ้กิดผลขา้งเคียงอนัไม่พงึประสงคเ์ป็นการ
ชั่วคราว เช่น อาการไข ้หรือการปวดเม่ือยตามเนือ้ตวั [19] แต่อนัท่ีจริงแลว้ ผลขา้งเคียงเหล่านัน้ก็เป็นการแสดงใหเ้ห็นว่าการ
ทำางานของวคัซีนไดผ้ล เพราะวคัซีนกำาลงัช่วยใหร่้างกายเตรียมพรอ้มสำาหรบัการต่อสู ้โรครา้ย

POTENTIAL SIDE-EFFECTS OF COVID-19 VACCINES

https://c19vax.scibeh.org/pages/freeriding
https://c19vax.scibeh.org/pages/riskperception
https://c19vax.scibeh.org/resources
https://c19vax.scibeh.org/pages/c19behaviour
https://www.fda.gov/media/81597/download
https://c19vax.scibeh.org/pages/vaxculture
https://c19vax.scibeh.org/pages/sideeffects
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มนัจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะบอกสาธารณชน และส่ือมวลชน ใหเ้ขา้ใจว่า การอา้งผลขา้งเคียงแบบผิด ๆ อาจเกิดขึน้ได ้โดยเฉพาะ
เม่ือผูเ้ขา้รบัการฉีดวคัซีนกลุ่มแรก ๆ คือกลุ่มผูสู้งอายุ [20] ยกตวัอย่างเช่น ถา้เราฉีดวคัซีนใหก้บัคน 10 ลา้นคน แลว้ไม่มีใคร
พบอาการขา้งเคียงจากวคัซีนแมแ้ต่นอ้ย หลงัจากนัน้ 2 เดือน เราก็เล่ียงไม่ไดท่ี้จะประสบกบัเหตุการณเ์หล่านี:้

 • 4,025 คน ท่ีไดร้บัวคัซีนจะมีอาการหวัใจวาย

 • 3,975 คน จะมีอาการหลอดเลือดสมองตีบ-อุดตนั-แตก

 • 9,500 คน จะตรวจพบว่าเป็นมะเร็ง

 • 14,000 คน จะเสียชีวิต [21]

ความเส่ียงมีอยู่และเกิดขึน้ไดทุ้กขณะจิต โศกนาฏกรรมอาจเกิดขึน้หลงัการฉีดวคัซีน ต่อใหว้คัซีนไม่ส่งผลต่อเหตุการณเ์หล่า
นัน้ก็ตาม จงึเป็นเร่ืองจำาเป็นอย่างมากท่ีจะไม่ด่วนสรุปว่าวคัซีนมีความสมัพนัธก์บัผลกระทบต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ภายหลงั 

ทางเดียวท่ีจะชีว้ดัไดว่้าวคัซีนก่อใหเ้กิดผลขา้งเคียงท่ีรุนแรงหรือไม่ คือการตรวจสอบดว้ยวิธีการทางวิทยาศาสตร ์ผ่านการ
ตรวจสอบขอ้มูลจากผู้ไดร้บัวคัซีนหลาย ๆ คน และดว้ยการเปรียบเทียบขอ้มูลกบัความสมัพนัธท่ี์คาดว่าจะเกิดขึน้โดยบงัเอิญ
กบัคนในช่วงอายุท่ีกำาหนด เม่ือกระบวนการสิน้สุดลง นกัวิทยาศาสตรจ์งึพบหลกัฐานท่ีชดัเจนว่า การฉีดวคัซีนไม่ใช่ตวัการก่อ
ใหเ้กิดอาการเจ็บป่วยและผลขา้งเคียงท่ีรุนแรง ตามท่ีรายงานโดยส่ือมวลชนและนกัเคล่ือนไหวกลุ่มต่าง ๆ [22]

ในระหว่างการทดลองวคัซีนโควิด-19 ชนิดหน่ึง ๆ จะมีอาสาสมคัรเขา้ร่วมการทดลองเกือบ 40,000 คน อาการขา้งเคียง เช่น 
การปวดศีรษะและความเหน่ือยลา้ในกลุ่มท่ีไดร้บัวคัซีน จะพบไดบ่้อยกว่าอาสาสมคัรในกลุ่มควบคุม ส่วนอาการอ่ืน ๆ เช่นอาการ
ทอ้งร่วง พบไดเ้ท่า ๆ กนัในอาสาสมคัรทัง้สองกลุ่ม [23]

นกัวิทยาศาสตรย์งัคงตรวจสอบการทำางานของวคัซีนโควิด-19 ต่อไปอย่างระมดัระวงั เพ่ือสืบหาความเป็นไปไดใ้ด ๆ ในทาง
ชีวภาพ ท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลขา้งเคียงท่ีรุนแรง ยกตวัอย่างเช่น องคก์ารอนามยัโลกไดเ้ผยแพร่คู่มือการตรวจสอบความปลอดภยั
ของวคัซีนโควิด-19: COVID-19 Vaccines: Safety Surveillance Manual. ศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคของสหรฐัฯ จดัทำา
ระบบรายงานผลขา้งเคียงแบบเรียลไทมท่ี์สามารถตรวจสอบผลขา้งเคียงท่ีเป็นอนัตราย เรียกว่า: The Vaccine Adverse Event 
Reporting System (VAERS).

การมีส่วนร่วมของชุมชน

ผูน้ำาชุมชนมีบทบาทสำาคญัอย่างมาก: บรรทดัฐานและธรรมเนียมปฏิบติัเฉพาะกลุ่ม มีอิทธิพลอย่างสูงต่อคนในชุมชน ดงั
นัน้การท่ีผูน้ำาชุมชมช่วยนำาเสนอมุมมองในแง่บวกของการฉีดวคัซีน [24] จงึมีความสำาคญัอย่างมาก [24] ผูน้ำาชุมชมควร
แสดงออกดว้ยความห่วงใย, โปร่งใส และจริงใจ เพ่ือเสริมสรา้งและดำารงไวซ่ึ้งศรทัธาของผูค้นในชุมชนและทำาใหก้ารส่ือสาร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการส่ือสารแต่ละครัง้ควรคำานึงถงึการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนท่ีหลากหลายในชุมชนดว้ย 
[25] 

http://c19vax.scibeh.org/c19vax-who
https://wonder.cdc.gov/vaers.html
https://wonder.cdc.gov/vaers.html
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ใหม้วลชนไดมี้สิทธิมี์เสียง

การใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ขอ้มูลจะเป็นประโยชนอ์ย่างมาก (แสดงในกรอบดา้นล่าง) ส่ือสงัคมออนไลนก็์มีความ
จำาเป็น ใน YouTube มีวิดีโอท่ีมีประโยชนม์ากมาย ยกตวัอย่างเช่น: The Side Effects of Vaccines - How High is the Risk? 
และ Inside the Lab That Invented the COVID-19 Vaccine.

F*ck It Won’t Cut It:

มหาวิทยาลยับอสตนัประสบความสำาเร็จในการเปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัเม่ือช่วงฤดูใบไมร่้วงปี 2020 ส่วน
หน่ึงเป็นเพราะความสำาเร็จของแคมเปญสุดเท่ท่ีริเร่ิมโดยนกัศกึษา จุดประสงคเ์พ่ือใหน้กัศกึษาตระหนกัถงึความสำาคญั
ของการเวน้ระยะห่างทางสงัคมและ พฤติกรรมการป้องกนัดา้นสุขภาวะอ่ืน ๆ แคมเปญ “F*ck It Won’t Cut It,” (ถา้
มวัแต่ “ช่างมนั” ก็ไม่มีวนั “ชนะ” สกัที) เป็นกิจกรรมรณรงค ์โดยนกัศกึษาเพ่ือนกัศกึษา แมว่้าทางมหาวิทยาลยัได ้
เตรียมแผนรณรงคข์องตนเองไวก่้อนแลว้ แต่นกัศกึษาตอ้งการวิธีอธิบายท่ีพวกเขาพรอ้มจะเช่ือใจไดม้ากกว่า: เพราะ
คนรุ่น Generation Z เร่ิมไม่ค่อยเช่ือฟังความเห็นจากคนในหน่วยงานของรฐัและบุคคลชนชัน้ปกครอง แลว้หนัมารบั
ฟังความเห็นจากคนรุ่นเดียวกนัมากขึน้

แคมเปญย้ำ�เตือนใหน้กัศกึษาระลกึว่า การมวัแต่พูดคำาว่า “ช่างมนั” กบับรรดากฎขอ้บงัคบัเล็ก ๆ นอ้ย ๆ อาจนำาสู่ผล
พวงใหญ่ เป็นการรณรงคท่ี์มุ่งเนน้การปรบัเปล่ียนพฤติกรรมนกัศกึษาท ัง้ในและนอกมหาวิทยาลยั โดยใชข้อ้มูลท่ีอา้งอิง
จาก แหล่งข่าวท่ีน่าเช่ือถือ มีการสรา้งหน่วยวดัค่า Bullsh*t Meter (มิเตอรว์ดัคำาลวง) เพ่ือหกัลา้งขอ้มูลเท็จเก่ียวกบัโรค
โควิด-19 และใหค้ำาแนะนำาทกัษะการรบัรูข่้าวสารเก่ียวกบัวคัซีนโควิด-19 อย่างเท่าทนั ท ัง้นี ้ในตลอดภาคการศกึษา 
โครงการสามารถเขา้ถงึผูค้นผ่าน Instagram, Twitter, และ TikTok จำานวน 2,063,415 คน และแคมเปญนีย้งัไดร้บั
ความสนใจจากศูนยค์วบคุมและป้องกนัโรคของสหรฐัฯ (CDC) โดยกลุ่มนกัศกึษายงัได ้ไปนำาเสนอแผนงานแคมเปญกบั 
หน่วยตอบโตส้ถานการณ์โควิด-19 ของ CDC อีกดว้ย 

ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพควรพูดคุยเร่ืองวคัซีนกบัประชาชนอย่างไร ?

ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพนบัเป็นกลุ่มคนท่ีสงัคมใหค้วามเช่ือใจและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเขา้รบัการฉีดวคัซีนมากท่ีสุด 
[26] และประชาชนส่วนใหญ่ก็มีแนวโนม้ท่ีจะเช่ือหน่วยงานดา้นสาธารณสุขเป็นหลกั เวลาท่ีพวกเขารบัฟังขอ้มูลเก่ียวกบัวคัซีน
โควิด-19

คำาแนะนำาจากบุคลากรดา้นสุขภาพ ถือเป็นแรงจูงใจท่ีสำาคญัท่ีสุดในการทำาใหว้คัซีนเป็นท่ียอมรบั [10] แต่กระนัน้ ผูใ้หค้ำา
แนะนำามกัจะละเลยความสำาคญัของวิธีการนำาเสนอของพวกเขา คำาแนะนำาท่ีเนน้ความสำาคญัของการเขา้รบัการฉีดวคัซีนอย่าง
จริงจงั เม่ือบอกต่อไปยงัผูฟั้งท่ีคาดว่ามีความตัง้ใจจะเขา้รบัการฉีดวคัซีนอยู่บา้งแลว้ จะช่วยเพ่ิมการยอมรบัท่ีมีต่อวคัซีนได้
อย่างมาก [27,28] ตวัอย่างเช่น:

 • ฉนัคิดว่าคุณจำาเป็นตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีนโควิดในวนันี้

 • ถงึเวลาท่ีคุณจะไดร้บัวคัซีนโควิดครัง้ท่ีสองแลว้

คำาแนะนำาท่ีชดัเจนเช่นนี ้เป็นการส่ือใหเ้ห็นถงึความมั่นใจท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพมีต่อวคัซีน และช่วยใหก้ารฉีดวคัซีน
ถูกมองเป็นเร่ืองปกติ คำาแนะนำาท่ีชดัเจน ทำาใหก้ารยอมรบัเพ่ิมขึน้มากกว่าคำาแนะนำาท่ีแฝงไวซ่ึ้งความลงัเล (อย่างเช่น คุณจะ
ลองฉีดวคัซีนโควิด-19 วนันีเ้ลยไหม ?) [27]

เม่ือมีคนแสดงความลงัเลใจและสองจิตสองใจ หลงัการประกาศใหเ้ขา้รบัวคัซีน ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพควรรีบพลิก
สถานการณ ์ดว้ยการรบัรูแ้ละสรา้งความเขา้ใจถงึขอ้กงัวลของบุคคลนัน้ ๆ ทัง้นี ้ในการสนทนาใด ๆ เร่ืองการรบัวคัซีน  ควรมี
จุดประสงคเ์พ่ือการสรา้งความไวใ้จและเปิดใจ ใหม้ากพอ ๆ กบัเพ่ือสรา้งความมั่นใจในการรบัวคัซีน เพราะการรบัฟังอย่างใส่ใจ 
ช่วยสรา้งการยอมรบัไดเ้ป็นอย่างดี [26,29] ตารางดา้นล่างแสดงใหเ้ห็นว่า กระบวนการดงักล่าวสามารถทำาไดอ้ย่างไร

https://youtu.be/zBkVCpbNnkU
https://youtu.be/-92HQA0GcI8
https://www.instagram.com/p/CD9jKaFp8Yv/
https://www.systemicrisk.ac.uk/publications/discussion-papers/political-scar-epidemics
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Images/infographics/about-deloitte/deloitte-2019-millennial-survey-infographic.pdf
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IntR-03-2017-0135/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IntR-03-2017-0135/full/html
https://twitter.com/fckitwontcutit/status/1292662080760414208
https://twitter.com/fckitwontcutit/status/1310743886944284672
https://www.instagram.com/p/CGTTgdBg5Z_/
https://www.instagram.com/stories/highlights/17946068566370192/
https://www.instagram.com/p/CIdubT2gS5g/
https://www.necn.com/on-air/as-seen-on/bu-students-edgy-covid-campaign-gets-national-attention/2363018/
https://www.kantardeutschland.de/zurueckhaltung-gegenuber-covid-19-impfstoff/
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วิธีการส่ือสารท่ีเคยปฏิบติักนัมา
(อธิบายตามส่ิงท่ีรูม้าและการออกคำาส ั่ง)

ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพ (ผวส.): มนัเป็นเร่ืองสำาคญัมากท่ีคุณจะไดร้บัวคัซีนโควิด-19 มิเช่นนัน้ คุณจะทำาใหต้วัคุณ
เองและผูอ่ื้นตอ้งตกอยู่ในอนัตราย [ไม่มีความเป็นมิตร ทำาใหผู้ฟั้งต่อตา้น] คุณรู้ไหมว่าตอนนีย้งัมีคนติดเชือ้โควิด-19 
เป็นจำานวนมาก และอาการของโรคทำาใหเ้ป็นอนัตรายถงึชีวิต ? ถงึมนัจะไม่ทำาใหคุ้ณเสียชีวิตหรือตอ้งเขา้โรงพยาบาล แต่
เชือ้โควิด-19 ก็อาจทำาใหคุ้ณประสบปัญหาสุขภาพเรือ้รงัในอนาคต คุณควรจะไดร้บัวคัซีน เพราะตอนนีถ้งึเวลาท่ีคุณจะ
ตอ้งรบัวคัซีนตามท่ีกำาหนดไวใ้นนโยบายแลว้ เราสามารถฉีดใหคุ้ณตอนนีเ้ลยก็ได ้ถา้คุณตอ้งการ [เป็นการส่ือสารทาง
เดียว ไม่กระตุน้การแสดงออกของผูฟั้ง]

คนไข:้ ฉนัไม่เห็นว่ามนัเป็นเร่ืองเร่งด่วนตรงไหน และผลขา้งเคียงท่ีไม่มีใครล่วงรูจ้ากวคัซีนตวัใหม่อนันี ้อาจเลวรา้ยกว่าโค
วิดเสียอีก! ฉนัเคยไดยิ้นมาว่าบางคนไม่รูต้วัเลยดว้ยซ้ำาว่ามีเชือ้โควิดอยู่ในร่างกาย บา้งก็ว่ามนัก็เหมือนกบัไขห้วดัธรรมดา 
มนัเหลือเช่ือจริง ๆ ท่ีบอกว่าวคัซีนปลอดภยั ทัง้ ๆ ท่ีรีบผลิตกนัออกมาอย่างเร่งรีบขนาดนัน้

ผวส.: การวิจยัไม่พบผลขา้งเคียงท่ีรุนแรง วคัซีนมีความปลอดภยั ฉนัรบัประกนักบัคุณได ้[พยายามเล่ียงปัญหา ไม่อธิบาย
ว่าทำาไมเราถงึม ั่นใจในความปลอดภยัของวคัซีน] คุณควรไตร่ตรองการติดตามขอ้มูลท่ีเผยแพร่ทางอินเทอรเ์น็ตให้
มากกว่านี้

คนไข:้ ฉนัไดยิ้นมามากกว่านัน้อีก และไม่ไดม้าจากอินเทอรเ์น็ตเท่านัน้ดว้ย ฉนัอ่านมาเยอะ และการฉีดวคัซีนก็ไม่ไดเ้ป็น
ขอ้บงัคบั จะฉีดหรือไม่ฉีดก็เร่ืองของฉนั

ผวส.: ใช่ คุณพูดถูก มนัไม่เป็นขอ้บงัคบั แต่คุณกำาลงัทำาใหต้วัเองและผูอ่ื้นตกอยู่ในอนัตราย โอกาสเส่ียงติดเชือ้โควิด-19 
นัน้มีสูงกว่าการเกิดผลขา้งเคียงจากวคัซีน ท่ีฉนัตอ้งใชเ้วลาอธิบายใหคุ้ณเขา้ใจ ก็เพราะมนัสำาคญัมากจริง ๆ

คนไข:้ แต่ถา้เกิดผลขา้งเคียงท่ีรุนแรงกบัฉนัล่ะ ฉนัขอเลือกพึ่งพาภูมิคุม้กนัตามธรรมชาติ ดีกว่าจะยอมให้ใครเอาสาร
อะไรก็ไม่รูฉี้ดเขา้มาในตวัฉนั ฉนักงัวลเร่ืองความเส่ียงของวคัซีนชนิดใหม่นีม้าก ๆ เพราะเรายงัไม่เขา้ใจมนัอย่างแทจ้ริง 
และดูเหมือนคุณจะไม่สนใจผลแทรกซอ้นดา้นสุขภาพท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัตวัฉนัในอนาคตแมแ้ต่นอ้ย

ผวส.: แน่นอน ฉนัใส่ใจอยู่แลว้ และฉนัก็กงัวลเหมือนกนัว่า คุณอาจจะติดเชือ้โควิด-19 ทัง้ ๆ ท่ีมีโอกาสป้องกนัไดด้ว้ยการ
ฉีดวคัซีน [พลาดโอกาสแก ้ไขความกงัวลของผูฟั้งเก่ียวกบัองคป์ระกอบทางเคมีของวคัซีนและโอกาสเส่ียงอ่ืน ๆ ]

คนไข:้ ฉนัคิดว่าพูดไปเราก็ไม่เขา้ใจกนัอยู่ดี เอาไวคุ้ยกนัโอกาสหนา้ดีกว่า

- บทสรุป -
ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพท่านนีส้วมบทเป็นผูเ้ช่ียวชาญ และใชวิ้ธีใหค้ำาปรกึษาในรูปแบบการออกคำาส ั่ง ผ่าน

การโตเ้ถียงดว้ยเหตุผลและการแกต่้างดว้ยขอ้มูล วิธีใหค้ำาปรกึษาเช่นนี ้นำาไปสู่การต่อตา้นในท่ีสุด
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วิธีการส่ือสารดว้ยการรบัฟังอย่างใส่ใจ
(หลงัจากผูฟั้งสนันิษฐานเอาเองว่าวคัซีนไม่ประสบความสำาเร็จ)

ผวส: คุณคิดว่าอะไรคือประโยชนข์องการรบัวคัซีนโควิด-19 ? [เป็นคำาถามปลายเปิด]

คนไข:้ ฉนัรูว่้ามนัมีไวเ้พ่ือป้องกนัไวรสั และช่วยใหเ้รากลบัไปใชชี้วิตตามปกติไดอี้กครัง้ พ่อของฉนัเขา้รบัการฉีดวคัซีน
ไปแลว้ แต่ฉนัยงักงัวลเร่ืองท่ีมนัถูกเร่งผลิตออกมาอย่างรวดเร็วเกินไป และไม่สามารถมั่นใจไดว่้ามนัจะปลอดภยั สำาหรบั
วคัซีนชนิดอ่ืน ๆ ฉนัไม่มีขอ้กงัขา เพราะมนัไดร้บัการทดลองและตรวจสอบมานานกว่า แต่วคัซีนตวันีท้ำาใหฉ้นักงัวลใจ

ผวส: ตามท่ีคุณว่ามา มนัมีไวเ้พ่ือป้องกนัไวรสั และช่วยใหเ้รากลบัไปใชชี้วิตตามปกติอีกครัง้ ถา้ฉนัเขา้ใจไม่ผิด วคัซีนตวัอ่ืน 
ๆ ดูจะปลอดภยัในสายตาของคุณ แต่คุณรูส้กึตะขิดตะขวงใจต่อวคัซีนตวันีเ้พราะมนัเพ่ิงถูกผลิตและพฒันาออกมาอย่าง
รวดเร็ว [สะทอ้นความคิดเห็น รบัรูถ้งึความกงัวล]

คนไข:้ ใช่ ฉนัรูว่้ามนัดีต่อการป้องกนัไวรสั และฉนัก็อยากจะกลบัไปใชชี้วิตปกติตามเดิม แต่ฉนัสบัสนไปหมด คุณรู้ไหม 
ฉนัไดอ่้านบทความและความคิดเห็นทางออนไลนม์ากมาย มีแต่คนท่ีกงัวลใจเร่ืองท่ีวคัซีนถูกผลิตออกมาอย่างเร่งรีบ และ
เราก็ยงัไม่รูถ้งึผลขา้งเคียงในระยะยาว และไม่รูว่้ามนัปลอดภยัจริง ๆ หรือเปล่า

ผวส: คุณรูส้กึว่ามนัเป็นเร่ืองจำาเป็น ท่ีคุณจะปกป้องตวัคุณเองทนัทีท่ีวคัซีนไดร้บัการยืนยนัว่าปลอดภยัแลว้ แต่คุณกงัวล
กบัเร่ืองท่ีบรรยายถงึผลขา้งเคียงท่ีอาจเกิดจากวคัซีนโควิด-19 [การสรุปประเด็น] Iฉนัไดยิ้นว่าคุณทุ่มเทศกึษาขอ้มูลมา
เยอะมากและใส่ใจประเด็นเหล่านี ้[การใหก้ำาลงัใจ] ฉนัมีรายงานผลการศกึษาดา้นความปลอดภยัของวคัซีนโควิด-19 เรา
ลองมาดูรายละเอียดกนัซกัหน่อยไหม ? [กระตุน้ใหเ้กิดผลตอบรบัในแง่บวก]

คนไข:้ แน่นอน ฉนัอยากรูว่้าตวัเองตอ้งเส่ียงกบัอะไรกนัแน่

ผวส: ใช่ คุณจำาเป็นตอ้งรูจ้ริง ๆ นั่นแหละ [การใหก้ำาลงัใจ] ในการทดลองเพียงแค่หน่ึงครัง้ มีอาสาสมคัรกว่า 40,000 คน 
[การระบุสถิติช่วยเพ่ิมความน่าเช่ือถือ] เขา้รบัการฉีดวคัซีนภายใตเ้ง่ือนไขของการทดสอบ ซ่ึงมีการตรวจสอบและติดตาม
ผลท่ีเคร่งครดัเป็นเวลาหลายเดือน แมร้ายงานจะเผยว่าผูร้บัวคัซีนหลายคนมีผลขา้งเคียงเล็กนอ้ย เช่น อาการเจ็บปวด
บริเวณท่ีถูกฉีดยา, อาการอ่อนเพลีย และอาการปวดศีรษะ แต่ก็มีจำานวน 4 คนท่ีเกิดผลขา้งเคียงท่ีรุนแรงมากกว่านัน้ เป็น
ไปไดว่้าคุณอาจจะมีอาการปวดท่ีแขนและมีไขเ้ล็กนอ้ยไปทัง้วนั [ใหข้อ้มูลเก่ียวกบัผลขา้งเคียง แต่ใหรู้ว่้ามนัไม่มีความ
รุนแรง] แต่คุณก็ไดร้บัการปกป้องจากการติดเชือ้โควิด-19 ดว้ยนะ นั่นหมายความว่า คุณจะมีความมั่นใจมากขึน้ในการไป
พบปะครอบครวัอย่างท่ีคุณเล่ามา [แบ่งปันความรูส้กึ] แลว้คุณคิดอย่างไร ? [กระตุน้ใหแ้สดงความเห็น]

คนไข:้ มนัก็ช่วยไดน้ะ ท่ีไดรู้ม้ากขึน้เร่ืองการตรวจตราความปลอดภยั

ผวส: คุณคิดถูกแลว้เร่ืองการทำาใหต้วัเองปลอดภยัไวก่้อน [การใหก้ำาลงัใจ]

คนไข:้ ขอบคุณท่ียอมสละเวลาเพ่ือมาฟังความกงัวลของฉนั ตอนนีฉ้นัคิดว่าฉนัเขา้ใจขึน้มากแลว้

ผวส: ยินดีดว้ย มนัมีทางเลือกใหคุ้ณไดต้ดัสินใจ ฉนัอยากจะใหคุ้ณไดร้บัวคัซีน คุณอยากจะรบัการฉีดวคัซีนตอนนีเ้ลยไหม ?

- บทสรุป -
การรบัฟังอย่างใส่ใจ เปิดโอกาสใหค้นไขแ้สดงออกซึ่งความกงัวลและความตะขิดตะขวงใจ วิธีการสนทนาดว้ย

การแบ่งปันความรูส้กึสลบักบัการกระตุน้การแสดงออก เปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพไดน้ำาเสนอ
ขอ้มูลท่ีน่าสนใจ เพียงพอท่ีคนไขจ้ะเปิดใจไดใ้นท่ีสุด

ควรจำาไวว่้า แมแ้ต่ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสุขภาพเอง ก็อาจมีความรูส้กึตะขิดตะขวงใจและลงัเลใจต่อการเขา้รบัวคัซีน [30] 
ประเด็นนีจ้ำาเป็นตอ้งไดร้บัการแก้ไขโดยการใหค้ำาปรกึษาท่ีต่างออกไป
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วิธีแกปั้ญหาการเผยแพร่ขอ้มูลเท็จเก่ียวกบัวคัซีนโควิด-19

ถีงแมว่้าการใชว้คัซีนจะเป็นท่ียอมรบัโดยคนส่วนใหญ่ แต่ก็มีนกัเคล่ือนไหวต่อตา้นการใชว้คัซีน คอยหาช่องทางทำาลายความน่า
เช่ือถือของมนัมาตัง้แต่สมยัท่ีวคัซีนถูกคิดคน้ขึน้เม่ือ 200 ปีท่ีแลว้ แมท่ี้ผ่านมา กลุ่มต่อตา้นวคัซีนจะไม่ค่อยประสบความสำาเร็จ 
แต่เม่ือใดท่ีพวกเขาเร่ิมออกมาเรียกรอ้งความสนใจในสงัคม เม่ือนัน้อตัราการใชว้คัซีนก็อาจจะลดลง  และทำาใหก้ารเจ็บป่วยท่ี
ป้องกนัได ้เพ่ิมมากขึน้ [31,32] ลกัษณะการเผยแพร่ขอ้มูลเท็จของกลุ่มต่อตา้นวคัซีนมกัจะใชวิ้ธีอา้งเหตุผลและความเช่ือผิด ๆ 
รวมถงึความเช่ือท่ีมีต่อทฤษฎีสมคบคิดต่าง ๆ [36,37]

COMMON ANTI-VACCINATION MISINFORMATION

ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรสัโควิด-19 ขอ้มูลเท็จท่ีเผยแพร่ผ่านทางสถานีโทรทศัรเ์คเบิลในอเมริกามีความสมัพนัธอ์ย่าง
มีนยัยะต่ออตัราการติดเชือ้และเสียชีวิตจากโควิด-19 ท่ีเพ่ิมขึน้ในสหรฐัฯ [38] ส่วนสหราชอาณาจกัรตอ้งประสบปัญหา
การเผยแพร่ทฤษฎีสมคบคิดอนัเล่ือนลอย ท่ีอา้งว่าเครือข่ายโทรศพัทมื์อถือ 5G คือตวัการการแพร่ระบาดของโควิด-19 ก่อ
ใหเ้กิดการทุบทำาลายอุปกรณแ์ละสถานท่ีปฏิบติังานดา้นโทรคมนาคม [39] ผลการศกึษาจากหลายแห่งทั่วโลกระบุว่าความ
เช่ือท่ีมีต่อขอ้มูลเท็จและทฤษฎีสมคบคิดเก่ียวกบัโควิด-19 มีความสมัพนัธต่์อการลดความตัง้ใจท่ีจะเขา้รบัการฉีดวคัซีน 
[6,40,41,42,43] 

FALLOUT FROM COVID-19 MISINFORMATION

การป้องกนัสาธารณชนจากการตกเป็นเหย่ือขอ้มูลเท็จและโฆษณาชวนเช่ือ ซ่ึงนำาไปสู่การต่อตา้นการใชว้คัซีนจงึเป็นเร่ืองท่ีมี
ความสำาคญัอย่างย่ิงยวด

เสียงเรียกรอ้งจากแนวหนา้:

ประสบการณท่ี์ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้นสาธารณสุขตอ้งเผชิญ เม่ือตอ้งรบัมือกบั
กลยุทธข์องนกัเคล่ือนไหวต่อตา้นวคัซีน [44]:

“จริง ๆ แลว้คนท่ีนั่งโพสตค์อมเมนต ์อาจจะมีกนัแค่ 20 คน แต่ปัญหาคือ พวก
เขานั่งป่ันนั่งโพสตว์นไป จนมีคอนเมนตม์ากมายเต็มไปหมด”

“พวกเขาจะป้อนคำาโกหก ท ัง้พยายาม ชกัจูงจมูกใหผู้ค้นหลงเช่ือว่า การไม่ฉีด
วคัซีน นัน้ปลอดภยัสุด ๆ”

“พวกเขาจะโพสตแ์ชรแ์ปะลิงกน์ัน้ ลิงกนี์ ้ลิงก ์โนน้ ลิงกนู่์น ลิงกนู์น้ ลิงกน์ ั่น กนั
แบบต่อเน่ืองไม่หยุดหย่อน จนคุณตอ้งถอดใจหยุดการสนทนาไปเอง”

ต่อไปนีคื้อขัน้ตอนสำาคญั เม่ือตอ้งรบัมือกบัการนำาเสนอขอ้มูลเท็จ:

1.วิเคราะหว่์าขอ้มูลเท็จเร่ืองไหนกำาลงัเป็นท่ีสนใจ

ก่อนท่ีจะทุ่มเทเวลาและกำาลงัไปกบัการแก้ไขขอ้มูลอนัเป็นเท็จ จำาเป็นตอ้งรูก่้อนว่าเร่ืองไหนท่ีสรา้งผลกระทบจริง ๆ หรือ
มีความเป็นไปไดท่ี้จะสรา้งผลกระทบ จงจำาไวว่้าทุกครัง้ท่ีคุณทำาการแก้ไขขอ้มูลอนัเป็นเท็จ คุณกำาลงัพูดถงึ “วาระ” ท่ีผูอ่ื้น
กำาหนดไว ้ไม่ใช่ของคุณเอง

สำาหรบัผูท้ำาหนา้ท่ีกำาหนดนโยบาย บทบาทสำาคญัอย่างย่ิงคือการเฝ้าดูขอ้มูลในส่ือ และรูว่้าส่ือไหนท่ีจำาเป็นตอ้งเขา้ไปจบัตา มี
หลกัฐานท่ีระบุว่า การเช่ือขอ้มูลเก่ียวกบัโควิด-19 ท่ีเผยแพร่ทางส่ือสงัคมออนไลน ์ส่งผลใหผู้ค้นลดระดบัการดูแลสุขอนามยั 
และหนัมาเช่ือในทฤษฎีสมคบคิดมากขึน้ [45] ในทางตรงกนัขา้ม การเช่ือขอ้มูลโควิด-19 จากส่ือกระจายเสียง (broadcast 
media) ช่วยใหผู้ค้นยกระดบัการดูแลสุขอนามยัมากขึน้

SUCCESSFUL STRATEGIC COMMUNICATION MEASURES

https://c19vax.scibeh.org/pages/misinfo_antivax
https://c19vax.scibeh.org/pages/misinfo_fallout
https://c19vax.scibeh.org/pages/policysuccess
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ความเส่ียงภยัทางสุขภาพเพราะการเสพส่ือสงัคมออนไลน ์ยงัเห็นไดอ้ย่างชดัเจนจากงานวิจยัชิน้อ่ืน ๆ ขอ้มูลเท็จและทฤษฎี
สมคบคิดเก่ียวกบัวคัซีนป้องกนัมะเร็งปากมดลูก (HPV) ท่ีเคยแพร่หลายทาง Twitter มีผลต่อการลดปริมาณผูเ้ขา้รบัวคัซีนใน
หลายรฐัของสหรฐัฯ [46] ผลกระทบเช่นเดียวกนันีย้งัพบไดใ้นการวิจยัระดบัสากล [47]

แพลตฟอรม์ช่วยได:้ 

เม่ือวนัท่ี 10 ธนัวาคม ปี 2020 Google ไดเ้ปิดตวัเคร่ืองมือท่ีติดต ัง้ในฟีเจอรก์าร
คน้หา เพ่ือแกปั้ญหาขอ้มูลเท็จเก่ียวกบัการฉีดวคัซีนและขอ้รอ้งเรียนเร่ืองความ
ลงัเลใจท่ีมีต่อวคัซีน รวมถงึการบอกช่องทางและวิธีการเขา้รบัการฉีดวคัซีนในสห
ราชอาณาจกัร

ถา้หากขอ้มูลเท็จกำาลงัไดร้บัความสนใจมากขึน้ในสงัคม เรายงัมีอีกหลายวิธีท่ีสามารถใชร้บัมือได้

2.ป้องกนัการเป็นเหย่ือขอ้มูลเท็จ: ดว้ยวิธี “Prebunking” หรือการสรา้งภูมิคุม้กนัทางความคิด

เพราะขอ้มูลเท็จเผยแพร่ไดร้วดเร็วและไปไดก้วา้งไกล [48] ดงันัน้ ดีท่ีสุด คือ ทุกคนมีความพรกัพรอ้มจะรบัมือไวก่้อน ซ่ึงส่ิง
นีจ้ะเกิดขึน้ไดด้ว้ยการอธิบายใหเ้ขา้ใจไวก่้อน เก่ียวกบัชุดขอ้มูลท่ีชีน้ำาผิด ๆ หรือแนะนำา กลยุทธก์ารโตแ้ยง้ขอ้มูลบิดเบือน ซ่ึง
รูจ้กักนัว่าเทคนิค “innoculation” (การสรา้งภูมิคุม้กนั) หรือ “prebunking” ท่ีจะทำาใหป้ระชาชนทนทานและเท่าทนัต่อความ
พยายามชกัจูงล่อลวงใจทัง้หลาย 

กระบวนการสรา้งภูมิคุม้กนัทางความคิด มีทัง้การเตือนผูค้นว่าพวกเขาอาจเป็นเหย่ือของการชีน้ำาทำาใหเ้ขา้ใจผิด และ ตามดว้ย
การโตแ้ยง้ขอ้มูลล่อลวงนัน้ไดก่้อน  การสรา้งภูมิคุม้กนัทางความคิดนัน้มีวิธีการไม่ต่างจากกระบวนการทางชีววิทยา  นั่นคือ 
การทำาใหผู้ค้นคุน้เคยต่อบรรดาเล่หก์ลอุบายท่ีมกัพบอยู่ในขอ้มูลเท็จ และทำาใหส้ามารถโตแ้ยง้ปฏิเสธขอ้มูลเท็จเหล่านัน้ไดล่้วง
หนา้  เป็นดงัท่ีว่า “ภูมิคุม้กนัทางความคิด” ก็สามารถถูกกระตุน้ไวก่้อนไดเ้ช่นกนั 

ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดั คือครัง้ท่ีอุตสาหรรมยาสูบของสหรฐัฯ ในช่วงทศวรรษท่ี 1960 มีการว่าจา้งบรรดา “ผูเ้ช่ียวชาญปลอม” 
มาสรา้งประเด็นทางวิทยาศาสตรล์ม ๆ แลง้ ๆ เพ่ือโตแ้ยง้เก่ียวกบัอนัตรายจากการสูบบุหร่ี การทำาเช่นนัน้ย่ิงทำาใหส้าธารณชน
ทนต่อการชกัจูงใจดว้ยเทคนิคการโตแ้ยง้ดว้ยขอ้มูลเท็จแบบเดียวกนั  หรือก็เป็นเช่นเดียวกนักบักรณีประเด็นภาวะโลกรอ้น 
[50]

ประสิทธิผลของการสรา้งภูมิคุม้กนัทางความคิดแสดงใหเ้ห็นมาอย่างต่อเน่ืองในหลาย ๆ กรณี [50,51,52] ในช่วงท่ีโรคคางทูม
ระบาดอย่างหนกัในรฐัไอโอว่าเม่ือปี 2006 หน่วยงานสาธารณสุขของรฐัได้โพสตข์อ้มูลแม่บทสำาหรบัส่ือมวลชนโดยเฉพาะ โดย
เนือ้หาเป็นการเตรียมรบัมือกบัชุดขอ้มูลท่ีขดัแยง้ต่อคำาแนะของทางการ [33] วิธีการเช่นนีช่้วยใหส่ื้อมวลชนรอดพน้จากการ
ถูกล่อจูงโดยขอ้โตแ้ยง้ท่ีไม่มีมูล

พลงัของการสรา้งภูมิคุม้กนัทางความคิด เกิดจากความเขา้ใจสารพดักลอุบายในการสรา้งขอ้มูลเท็จ ท่ีใชห้ลอกลวงสาธารณชน 
[50,53] และต่อไปนีคื้อ “5 เทคนิค การปฏิเสธหลกัการทางวิทยาศาสตร”์ ซ่ึงเป็นท่ีรูจ้กัในตวัย่อว่า FLICC [53,54,55]:

ตวัอย่างการโตเ้ถียงเพ่ือหวงัหลอกลวงในรูปแบบ FLICC พรอ้มกบัตวัอย่างการโตแ้ยง้กลบัเพ่ือแก้ไขขอ้มูลเท็จ มีใหศ้กึษาในเว็บ
วิกิของเรา เนือ้หาจะมีการอพัเดทเม่ือมีการตรวจพบขอ้มูลเท็จใหม่ ๆ

MYTHS ABOUT COVID-19 VACCINATION
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ตวัอย่างเทคนิคท่ีใช ใ้นการหลอกลวง

ผูเ้ช่ียวชาญจอมปลอม

ผูค้นมกัคลอ้ยตามและสนบัสนุนความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ [56] อย่างไรก็ดี คนส่วนใหญ่มกัปราศจากทรพัยากร ความรู ้
หรือเวลา ในการพิสูจน์ใหรู้ ้ไดว่้าใครคนนัน้คือผูเ้ช่ียวชาญตวัจริงหรือเปล่า ซ่ึงการสวมบทผูเ้ช่ียวชาญจอมปลอม (เช่น คนท่ี
สรา้งภาพว่าตนมีความรูแ้ละความเช่ียวชาญทัง้ ๆ ท่ีไม่เป็นความจริง) ก็เพ่ือหาโอกาสในการลวงหลอกสาธารณชน 

สมดุลลวง

สำานกัเผยแพร่ข่าวต่าง ๆ อาจกลายเป็นผูห้ว่านเมล็ดพนัธุแ์ห่งความสบัสน และละเลยขอ้เท็จจริงทางวิทยาศาสตร ์ใน
ระหว่างพยายามท่ีจะทำาใหก้ารรายงานข่าวดูเหมือนมีมุมมองการนำาเสนอท่ี “สมดุล” เพราะเม่ือผลลพัธท์างวิทยาศาสตร ์
ไดร้บัการยืนยนัแลว้ การยงันำาเสนอมุมมองของ “ทัง้สองฝ่ัง” ราวกบัว่าวงการวิทยาศาสตรย์งัมีความคิดเห็นแตกเป็นสอง
ขัว้อยู่นัน้ ถือเป็นการชีน้ำาทำาใหป้ระชาชนเขา้ใจผิด งานวิจยัเผยว่า การรายงานข่าวแบบ “สมดุลลวง” นี ้สามารถฉุดรัง้ถ่วง
การเปิดรบัของสาธารณชน ต่อแนวคิดท่ีไดร้บัการยืนยนัทางวิทยาศาสตรแ์ลว้ ไดอ้ย่างรวดเร็ว [57,58]

สำาหรบับริบทของโรคโควิด-19 นัน้ ไดมี้กลุ่มท่ีมีอำานาจกดดนัทางการเมืองและมีประวติัเป็นผูป้ฏิเสธการมีอยู่ของภาวะโลก
รอ้น ออก “ปฏิญญา” ท่ีเป็นภยั อย่างเช่นการเสนอใหก้ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัเป็นไปอย่างเสรี เพ่ือใหเ้กิด “ภูมิคุม้กนั
หมู่” ท่ีจะหยุดยัง้การระบาด กลยุทธด์งักล่าวไดร้บัการเผยแพร่ในฐานะวิทยาศาสตรท์างเลือก ทัง้ท่ีจริง ๆ แลว้เป็นวิธีการ
ท่ี องคก์ารอนามยัโลกไม่ยอมรบั เพราะมีปัญหาทัง้มุมมองทางวิทยาศาสตรแ์ละศีลธรรม ในความเป็นจริงแลว้ กลยุทธ ใ์น
การต่อสูก้บัการแพร่ระบาดของโควิด-19 ท่ีวงการวิทยาศาสตร ์ใหก้ารยอมรบัก็คือ การสวมหนา้กาก, การรกัษาระยะห่าง
ทางสงัคม และการแจกจ่ายวคัซีนโควิด-19 ใหท้ ั่วถงึ [59]

THE POLITICS OF MISINFORMATION RELATING TO COVID-19

มาตรการป้องกนัท่ีง่ายและมีประโยชน ์คือเตือนใหผู้ช้มผูอ่้านไดรู้ล่้วงหนา้  เก่ียวกบัผลกระทบจากความสมดุลลวงท่ี
กำาลงัจะนำาเสนอ มาตรการนีส้ามารถนำามาปรบัใชก้บัเนือ้หาส่ือ หรือ แมแ้ต่ในรายการโทรทศัน ์ก่อนท่ีจะทำาการเผยแพร่
เนือ้หาท่ีอาจเขา้ข่ายเป็นการโตเ้ถียงท่ีทำาใหเ้กิดความเขา้ใจผิด [60] และน่ีคือตวัอย่างจากสถานการณจ์ำาลอง:

ในรายการช่วงต่อไปนี ้สองมุมมองท่ีแตกต่างจะไดร้บัโอกาสใหน้ำาเสนอความเห็นโดยเท่าเทียมกนั แมว่้าจะมีแค่ฝ่ังเดียว
ท่ีมีหลกัฐานทางวิทยาศาสตรส์นบัสนุน เน่ืองจากส่ือมวลชนต่างพยายามใหค้วามสำาคญักบัการรายงานข่าวใหเ้ป็นธรรม
ท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ในบางกรณี ก็อาจทำาใหเ้กิดส่ิงท่ีเรียกว่า “ความสมดุลลวง” ขึน้  และเพราะความสมดุลลวงนีเ้อง ท่ี
ทำาใหส่ื้อมวลชนตัง้เป้าหมายใหน้้ำาหนกัการนำาเสนอมุมมองทัง้สองขัว้ ท ัง้ความเห็นของฝ่ายคา้นและฝ่ายสนบัสนุน ต่าง
ถูกนำาเสนอเพ่ือใหเ้กิดการแสดงออกของความคิดเห็นท่ีแตกต่าง ซึ่งเม่ือพิจารณาถงึการโตแ้ยง้ทางความคิดเห็นแลว้ 
แนวทางนีจ้ะช่วยเพ่ิมความเป็นธรรม และไดร้บัการยอมรบัโดยทั่วกนัว่าเป็นการทำาหนา้ท่ีของส่ือท่ีดี

อย่างไรก็ดี วิธีเช่นนีส้รา้งปัญหาในการรายงานข่าวทางวิทยาศาสตร ์เพราะวิทยาศาสตรเ์ป็นเร่ืองของขอ้เท็จจริงเท่านัน้ 
ไม่ใช่เร่ืองของความคิดเห็น ในหลายกรณี ฝ่ายสนบัสนุนวิทยาศาสตร ์ถูกเชิญมาร่วมเวทีกบัตวัแทนจากฝ่ายท่ีไม่ไดยื้น
อยู่บนฐานของวิทยาศาสตร ์ การกระทำาเช่นนีอ้าจทำาใหก้ารถกเถียงน่าต่ืนเตน้มากขึน้ แต่มนัก็สรา้งความเขา้ใจผิด ๆ ว่า
ท ัง้สองฝ่ายมีคุณค่าความสำาคญัเท่า ๆ กนั  ตวัอย่างท่ีเห็นไดช้ดั คือ การโตแ้ยง้เร่ืองสภาวะโลกรอ้น ในขณะท่ี 97% ของ
นกัวิทยาศาสตรด์า้นภูมิอากาศลงความเห็นว่า สภาวะโลกรอ้นเป็นฝีมือของมนุษย ์อย่างไรก็ดี กลุ่มคนท่ีต่อตา้นแนวคิด
ว่าโลกรอ้นเป็นเพราะฝีมือมนุษย ์ยงัคงไดร้บัการเชิญไปออกความเห็นทางโทรทศันอ์ยู่ดี ขอ้มูลทางวิทยาศาสตรจ์งึถูก
บิดเบือนเพราะการรายงานข่าวท่ีก่อใหเ้กิดความสมดุลลวงอนับิดเบีย้วเช่นนี้

ความคาดหวงัท่ีเป็นไปไม่ได ้

หน่ึงในกลยุทธก์ารสรา้งขอ้มูลเท็จ คือ การใชป้ระโยชนจ์ากความกำากวมของคำาท่ีนกัวิทยาศาสตรแ์ละคนทั่วไปเขา้ใจแตก
ต่างกนั ยกตวัอย่างเช่น สำาหรบันกัวิทยาศาสตรแ์ลว้ คำาว่า “uncertainty” หรือ “ไม่แน่นอน” ถูกใชป้ระเมินว่าเรารูจ้กัส่ิง
เหล่านัน้แค่ไหน (เช่น โดยระบุช่วงความเช่ือมั่นของค่าประมาณการ) การไดรู้ค่้าความไม่แน่นอนของการประมาณ ช่วยให้
นกัวิทยาศาสตรม์ ั่นใจในผลการทดสอบของวคัซีนมากขึน้ แต่ผูท่ี้จอ้งจะทำาลายความน่าเช่ือถือของวคัซีน มกัจะยกเอาคำา
ว่า “ไม่แน่นอน” มาเป็นขอ้อา้งในการโตแ้ยง้ขอ้มูลท่ีแทจ้ริง

ดูตวัอย่างอ่ืน ๆ : MYTHS ABOUT COVID-19 VACCINATION

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---12-october-2020
https://c19vax.scibeh.org/pages/misinfo_politics
https://c19vax.scibeh.org/pages/misinfo_myths
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3. การแก ้ไขขอ้มูลเท็จ: จะหกัลา้งข่าวลวงไดอ้ย่างไร

ถา้ขอ้มูลเท็จเร่ิมส่งผลต่อทศันคติของประชาชนแลว้  ทางเลือกต่อไปของคุณก็คือ การหกัลา้งข่าวลวง การหกัลา้งข่าวลวงมี
ความทา้ทาย เพราะแมว่้าการแก้ไขความเขา้ใจผิดจะลดระดบัความเช่ือถือท่ีประชาชนมีต่อขอ้มูลเท็จ แต่ขอ้มูลเท็จเหล่านัน้ มกั
ยงัคงวนเวียนส่งอิทธิพลทางความคิดแก่ประชาชนต่อไป [61]

แมจ้ะเป็นขอ้มูลเท็จท่ีเคยเห็นแลว้ หรือแก ้ไขใหถู้กตอ้งแลว้ก็ตาม มนัจะยงัคงหลง
เหลืออยู่ในความทรงจำาอยู่ดี แต่เราก็มีหนทางขจดัอิทธิพลของมนัได ้ถา้เราทำาตาม
แนวปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดต่อไปนี ้

โครงสรา้งของการหกัลา้งข่าวลวงอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบไปดว้ยวิธีการดงัต่อไปนี:้

ขอ้เท็จจริง เป็นเร่ืองจำาเป็นมากในการจดัสรรขอ้เท็จจริง ใหเ้ป็นทางเลือกใหม่ทดแทน
ขอ้มูลเท็จ ถา้คุณมีขอ้เท็จจริงท่ีแน่ชดั รวบรดั และ แน่นหนา (เช่น วคัซีนมีความ
ปลอดภยั) ก็ใหน้ำาดว้ยขอ้มูลเหล่านัน้ หรือการขึน้ดว้ยขอ้ความในลกัษณะเตือนภยั
หรือตัง้ขอ้สงสยั ก็เป็นวิธีการท่ีใช้ได ้เม่ือเป้าหมายหลกัคือการอธิบายว่าทำาไมมนั
ถงึเป็นขอ้มูลท่ีหลอกลวง 

ควรเล่ียงการอธิบายท่ีใชศ้พัทวิ์ทยเ์ฉพาะทาง ซบัซอ้น หรือทางเทคนิคยาก ๆ [62] 
การใชแ้ผนภูมิ, วิดีโอ, รูปภาพ หรือสญัลกัษณอ่ื์น ๆ มาอธิบายเสริม จะช่วยใหก้าร
พยายามแก้ไขความเขา้ใจผิด ในเร่ืองท่ีซบัซอ้นหรือเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลสถิติ เป็นท่ี
เขา้ใจอย่างกระชบัและกระจ่างชดัย่ิงขึน้ [63,64,65]

ชีเ้ตือนภยัประเด็นลือลวง ใหพู้ดถงึขอ้มูลเท็จนัน้ซ้ำาอีกแค่ครัง้เดียวพอ จากนัน้พุ่งตรงไปยงัการแก้ไขความ
เขา้ใจผิดทนัที การพูดถงึขอ้มูลลวงลือนัน้สกัครัง้หน่ึงก่อน ช่วยเอือ้ในการอปัเดต
ปรบัความเช่ือใหม่ เพราะมนัจะทำาใหป้ระชาชนรูว่้าควรหยิบความทรงจำาส่วนไหน
มาปรบัแก้ไขใหถู้ก [66,67]

ชำาแหละแฉการล่อลวง แทนท่ีจะแค่บอกว่าขอ้มูลชุดไหนเป็นขอ้มูลเท็จ  ควรจะอธิบายรายละเอียดดว้ยว่า
ทำาไมจงึเป็นเท็จ เร่ืองนีส้ำาคญัมาก ๆ ควรอธิบายว่า (1) ทำาไมขอ้มูลเท็จชุดนี ้จงึมี
คนเช่ือว่าเป็นความจริงในตอนแรก (2) แลว้ทำาไมตอนนีถ้งึบอกไดช้ดัเจนแลว้ว่ามนั
ผิด (3) และทำาไมขอ้มูลชุดใหม่นีจ้งึถูกตอ้ง [68,69] เป็นเร่ืองสำาคญัอย่างย่ิงท่ีจะ
ตอ้งทำาใหป้ระชาชนเห็นถงึความไม่สอดคลอ้งระหว่างขอ้มูลเท็จและขอ้มูลท่ีไดร้บั
การแก้ไขใหถู้กตอ้งแลว้ เพ่ือจะแกป้ระเด็นปัญหานีใ้หลุ้ล่วง [67,70]

ขอ้เท็จจริง สรุปทา้ยดว้ยการตอกย้ำ�ในขอ้เท็จจริง (หลาย ๆ ครัง้หากเป็นไปได)้ และหาทาง
ทำาใหแ้น่ใจว่า ไดจ้ดัสรรการอธิบายอย่างเป็นเหตุเป็นผลไดเ้สมอ

การเผยแพร่ขอ้มูลโควิด-19 บนส่ือสงัคมออนไลน:์

ผลงานวิจยัชิน้หน่ึงในประเทศซิมบบัเว พบว่า การมุ่งเป้าโจมตีขอ้มูลเท็จผ่านทาง
แอปพลิเคชนัสนทนาอย่าง WhatsApp มีอตัราความสำาเร็จท่ีน่าสนใจอย่างมาก การ
ไดร้บัขอ้ความแก ้ไขขอ้มูลเท็จผ่านทางจดหมายข่าว ช่วยใหผู้ต้อบแบบสอบถาม มี
ความรูเ้ก่ียวกบัไวรสัเพ่ิมขึน้อย่างมาก ขอ้ความเหล่านัน้ยงัช่วยลดอตัราการละเมิด
มาตรการเวน้ระยะห่างทางสงัคมได ้30% [71]

https://sks.to/db2020
https://sks.to/db2020
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วิธีหกัลา้งข่าวลวง ตามคำาแนะนำาของแนวปฏิบติัท่ีพิสูจนแ์ลว้ว่าดีท่ีสุด แสดงใหเ้ห็นถงึวิธีการต่อสูก้บัขอ้มูลเท็จท่ีเก่ียวกบัวคัซีน
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ [72] ถงึแมจ้ะเป็นจริงท่ีว่า ขอ้มูลเท็จท่ีเก่ียวกบัวคัซีนอาจไม่สามารถแก้ไขได้โดยง่าย หากมนัถูกนำาไป
โยงกบัความรูส้กึและค่านิยมทางศีลธรรมของประชาชน [73] ตามหลกัการแลว้ การแก้ไขความเขา้ใจผิดเก่ียวกบัวคัซีนและโค
วิด-19 ควรจะปรบัวิธีการส่ือสารใหเ้ช่ือมโยงกบัแง่มุมดา้นศีลธรรมของผูร้บัฟังดว้ย (เช่น พวกเขาใหค้วามสำาคญักบัสวสัดิภาพ
ส่วนบุคคลหรือเสรีภาพส่วนบุคคลมากกว่ากนั) เพ่ือเป็นการลดทอนความรูส้กึและปฏิกิริยาตอบสนองในแง่ลบ [73]

การแนะแนวประชาชนใหห้นัมาใส่ใจกบัแหล่งท่ีมาของขอ้มูลเท็จ และระดบัความน่าเช่ือถือของขอ้มูลเหล่านัน้ ก็เป็นแนวทางท่ี
เป็นประโยชนเ์ช่นกนั [74]

กดท่ีรูป thumbnails เพ่ืออ่านขอ้มูลท่ีมีอยู่ในคู่มือฉบบัย่อ 2 ชุดนี ้เนือ้หาขา้งในกล่าวถงึวิธี
การรบัมือกบัทฤษฎีสมคบคิดและขอ้มูลเท็จ:

               

               

ข่าวลือต่าง ๆ เก่ียวกบัวคัซีน [WHO, 2016]

ขอ้เท็จจริง ข่าวลือ การล่อลวง

เร่ืองความปลอดภยั

มีหลายงานวิจยัท่ีศกึษาในคนกลุ่มใหญ่ 
ซ่ึงพบว่าวคัซีนไม่ใช่สาเหตุของการ
เกิดโรคออทิซึม การเช่ือมโยงท่ีไรห้ลกั
ฐานระหว่างโรคออทิซึมและวคัซีนเป็น
ผลมาจากการสรา้งข่าวหลอกลวง [75] 
งานวิจยัล่าสุดเสนอแนะว่าโรคออทิ
ซึมไม่สามารถชีช้ดัไดว่้ามาจากสาเหตุ
ใดสาเหตุหน่ึง แต่มีความเป็นไปไดท่ี้
จะเกิดจากหลายปัจจยัรวม ๆ กนั ท ัง้
เร่ืองพฒันาการ, พนัธุกรรม และ
สภาพแวดลอ้ม

ยงัมีเด็กหลายคนท่ีแสดงอาการของ
โรคออทิซึมหลงัจากรบัวคัซีน MMR

สมัพนัธก์นั ไม่จำาเป็นตอ้งเป็นเหตุ
เป็นผลกนัเสมอไป: เพียงแค่สอง
เหตุการณเ์กิดขึน้ใกลเ้คียงกนัในบาง
กรณี ไม่ไดห้มายความว่าเหตุการณ์
หน่ึง จะเป็นสาเหตุใหเ้กิดอีก
เหตุการณต์ามมา

วคัซีน เป็นแนวทางท่ีปลอดภยัในการ
ป้องกนัโรคท่ีสามารถป้องกนัได้โดย
วคัซีน

ฉนัไม่ไดต่้อตา้นการฉีดวคัซีน แต่
อยากใหม้นัมีความปลอดภยั 100% 
เสียก่อน

ความคาดหวงัท่ีเป็นไปไม่ได:้ มนัเป็น
เร่ืองท่ีไม่สมจริงสมจงั ท่ีจะคาดหวงั
ใหมี้ยารกัษาโรคใด ๆ ท่ีจะ ปราศจาก
ผลขา้งเคียง 100%

https://sks.to/db2020
http://www.shapingtomorrowsworld.org/wp-content/uploads/2020/12/flyer_v18.pdf
http://www.shapingtomorrowsworld.org/wp-content/uploads/2020/12/flyer_short_v3.pdf
https://www.talkingaboutimmunisation.org.au/What-about-autism
https://www.talkingaboutimmunisation.org.au/What-about-autism
https://www.talkingaboutimmunisation.org.au/What-about-autism
https://www.talkingaboutimmunisation.org.au/What-about-autism
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ขอ้เท็จจริง ข่าวลือ การล่อลวง

เร่ืองประสิทธิผล

มีหลกัฐานแสดงใหเ้ห็นว่าวคัซีนมี
ประสิทธิผลในการปกป้องผูค้นจาก
โรคท่ีสามารถป้องกนัไดด้ว้ยการฉีด
วคัซีน

SUCCESS OF VACCINES

ลุงของฉนัเขา้รบัการฉีดวคัซีนแต่ก็ยงั
ป่วยเป็นโรคนัน้อยู่เลย!

ความคาดหวงัท่ีเป็นไปไม่ได:้ ไม่มี
วคัซีนตวัไหนท่ีมีประสิทธิผล 100% 
แต่วคัซีนช่วยลดโอกาสการติดเชือ้ได้
อย่างมาก

ส่วนเสริม: จอ้งจบัแค่กบับางกรณี 
โดยท่ีมองขา้มความเป็นจริงในภาพ
รวมท่ีว่า ผูค้นส่วนใหญ่ซ่ึงเขา้รบัการ
ฉีดวคัซีนแลว้จะไม่ติดเชือ้

เร่ืองการคุกคามของเชือ้โรค

ผูเ้ช่ียวชาญในวงการแพทยต่์างเห็น
ฟ้องกนัอย่างแพร่หลาย ว่าวคัซีนคือ
หนทางท่ีดีท่ีสุดในการต่อสูก้บัโรค
ติดต่อท่ีสามารถป้องกนัได้

กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงเขียนหนงัสือขาย
ดี ท่ีเก่ียวกบัพลงัแห่งการเยียวยาดว้ย
จิตวิญญาณมนุษย ์ยืนยนัว่าจริง ๆ 
แลว้ในโลกนีไ้ม่มีโรคภยัอะไรทัง้นัน้

ผูเ้ช่ียวชาญจอมปลอม: เป็นการ
อา้งอิงความคิดเห็นจากผูท่ี้ไม่
เช่ียวชาญจริงแค่กลุ่มเล็ก ๆ แลว้
ละเลยความเห็นท่ีมาจากวงการของผู้
เช่ียวชาญท่ีแทจ้ริง

เร่ืองทางเลือก

วคัซีนคือหน่ึงในนวตักรรมท่ีสำาคญั
ท่ีสุดในประวติัศาสตรข์องมนุษยชาติ 
ทุก ๆ นาทีวคัซีนสามารถช่วยชีวิต
มนุษย ์ไดถ้งึ 5 คน

การป้องกนัดว้ยภูมิคุม้กนัตาม
ธรรมชาติ ยงัไงก็ดีกว่าของจำาพวก
นวตักรรมประดิษฐ ์

ยดึติดกบัคำาว่าธรรมชาติ: เพียงแค่
ว่าของบางอย่างนัน้เกิดขึน้เองตาม
ธรรมชาติ ไม่ไดห้มายความว่ามนั
ตอ้งดีหรือมีประสิทธิผลเสมอไป เช่น
เดียวกบัของท่ีไม่ไดเ้กิดขึน้เองตาม
ธรรมชาติ (เช่น ยารกัษาโรคท่ีพฒันา
ตามแนวทางวิทยาศาสตร)์ ก็ไม่ได้
หมายความว่า จะทำาใหม้นัเป็นส่ิงท่ีเลว
รา้ย

เร่ืองความเช่ือม ั่น

การพฒันาวคัซีนนัน้ ดำาเนินการโดย 
บริษทัยาและเวชภณัฑต่์าง ๆ และ
กลุ่มนกัวิจยัอิสระท่ีมีอยู่ทั่วโลก

เรารูว่้าพวกเขาทัง้หลายกำาลงัร่วม
มือกนัปิดบงัขอ้มูลท่ีแทจ้ริงอย่าง
เป็นระบบ เพราะเราจะไม่มีวนัไดเ้ห็น
ขอ้มูลท่ีแทจ้ริงอย่างแน่นอน!

ทฤษฎีสมคบคิด: ขอ้โตแ้ยง้ท่ีว่านกั
วิทยาศาสตรท์างการแพทยท์ ั่วโลก
กำาลงัร่วมมือกนัหลอกลวงสาธารณชน
นัน้ เป็นทฤษฎีสมคบคิดท่ีไม่น่า
เช่ืออย่างท่ีสุด เน่ืองจากมีกลุ่มนกั
วิทยาศาสตรอิ์สระมากมาย ท่ีพบขอ้มูล
ท่ีสอดคลอ้งกนั และยงัทำาการตรวจ
ทานผลการทดลองของกนัและกนัอีก
ดว้ย

COMMON ANTI-VACCINATION MISINFORMATION

https://c19vax.scibeh.org/pages/vaxsuccess
https://c19vax.scibeh.org/pages/misinfo_antivax
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ข่าวลือเก่ียวกบัวคัซีนโควิด-19

ขอ้เท็จจริง ข่าวลือ การล่อลวง

เร่ืองความปลอดภยั

ยงัมีความเส่ียงเล็กนอ้ยจากวคัซีนทุก
ตวั ในการท่ีจะนำาโรคมาสู่ร่างกาย ซึ่ง
ในกรณีของโควิด-19 นัน้ ไม่มีวคัซีน
ตวัใดท่ีกำาลงัแจกจ่ายในขณะนี ้เป็น
วคัซีนท่ีใชเ้ชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ท่ี
ยงัมีชีวิต ไม่มีแมแ้ต่ตวัท่ีถูกทำาใหอ่้อน
ฤทธิล์ง

วคัซีนโควิด-19 อาจทำาใหคุ้ณไดร้บั
เชือ้โควิด-19!

การบิดเบือนความจริง: ข่าวลือนีม้า
จากความเขา้ใจผิดท่ีเช่ือว่าวคัซีนใช้
ไวรสัตวัเป็นในการผลิต

แมว่้าวคัซีนโควิด-19 จะถูกพฒันา
ขึน้ภายในระยะเวลาอนัรวดเร็ว การ
ทดสอบคุณภาพของวคัซีนก็ยงัตอ้ง
ผ่านกระบวนการท่ีเขม้งวดหลายขัน้
ตอน เพ่ือยืนยนัถงึความปลอดภยั
และประสิทธิผลของวคัซีน โดยหลงั
จากนำามาฉีดใหก้บัประชาชนแลว้ 
ความปลอดภยัของวคัซีนก็จะยงัคง
ไดร้บัการติดตามอย่างใกลชิ้ด เพ่ือให้
ม ั่นใจว่าจะไม่ก่อใหเ้กิดผลขา้งเคียง
รา้ยแรงเกินกว่าระดบัท่ีจะยอมรบัได ้

เรายงัไม่สามารถสรุปไดว่้าวคัซีนโค
วิด-19 มีความปลอดภยั หากถูกนำามา
ใชเ้ป็นระยะเวลาส ัน้ ๆ เพียงไม่ก่ีเดือน

ความคาดหวงัท่ีเป็นไปไม่ได:้ วคัซีน
ผ่านขัน้ตอนทดสอบท่ีเงม้งวดเพ่ือรบั
ประกนัความปลอดภยั ความล่าชา้ใน
การฉีดวคัซีนหมายถงึการเสียชีวิตท่ีมี
แต่จะเพ่ิมขึน้เพราะโควิด-19

COVID-19 VACCINE DEVELOPMENT PROCESS

วคัซีน mRNA เกิดจากการสงัเคราะห ์
และไม่มีการใช้ไวรสัท่ีอ่อนฤทธิใ์นการ
ผลิต ในทางตรงกนัขา้ม วคัซีน mRNA 
จะทำาการส่งคำาส ั่งท่ีกระตุน้ใหร่้างกาย
ของคุณสรา้งภูมิคุม้กนั มนัแทบ
จะเป็นไปไม่ไดท่ี้ส่ิงเหล่านีจ้ะเขา้ไป
เปล่ียนแปลงขอ้มูลทางพนัธุกรรม
ของคุณ พอ ๆ กบัการท่ีคุณกินปลา
แลว้จะมีเหงือกปลาขึน้ท่ีหนา้

วคัซีน mRNA เปล่ียนแปลงขอ้มูลทาง
พนัธุกรรมในมนุษย!์

การบิดเบือนความจริง: วคัซีน 
mRNA กระตุน้การสรา้งภูมิคุม้กนั
จำาเพาะกบัเชือ้ไวรสั และไม่มีผลทำาให้
พนัธุกรรมของมนุษยเ์ปล่ียนแปลง

เพราะความเส่ียงของโรคและการ
แพร่ระบาดของโควิด-19 การทดลอง
วคัซีนจงึเป็นไปอย่างรวดเร็วกว่า
การทดลองวคัซีนชนิดไหน ๆ มีอาสา
สมคัรหลายหม่ืนคนตอบรบัการเขา้
ทดลองวคัซีนดว้ยอตัราท่ีรวดเร็ว เม่ือ
เทียบกบัการทดลองวคัซีนชนิดอ่ืน ๆ 
ท่ีตอ้งใชเ้วลาเป็นปีหรือ 18 เดือน เพ่ือ
รวบรวมอาสาสมคัรไดเ้พียงจำานวน
หน่ึงเท่านัน้

วคัซีนโควิด-19 พฒันาเร็วเกินไป 
คุณสมบติัดา้นความปลอดภยัคงจะ
ไม่ดีแน่ ๆ

เถียงขา้ง ๆ คู ๆ: สรา้งภาพลวงเก่ียว
กบัการพฒันาท่ีเร็วเกินไปของวคัซีน
โควิด-19 มนัไม่ใช่การรีบทำาใหเ้สร็จ
เพ่ือใหท้นัใช ้แต่ท่ีสำาเร็จอย่างรวดเร็ว 
ก็เพราะมีการระดมทรพัยากรอย่าง
มหาศาลในการการแกปั้ญหาอย่าง
ตรงจุด

COVID-19 VACCINE DEVELOPMENT PROCESS

วคัซีนโควิด-19 มีประสิทธิผลท่ีสูง
มาก แต่อาการขา้งเคียงเล็กนอ้ย 
เช่น ปวดศีรษะ, อาการเจ็บปวด
บริเวณท่ีโดนฉีดยา และอาการ
เหน่ือยลา้ ยงัมีรายงานว่าเกิดขึน้กบั
ผูร้บัวคัซีนหลายคน

วคัซีนโควิด-19 ก่อใหเ้กิดผลขา้ง
เคียงท่ีเลวรา้ย

ความคาดหวงัท่ีเป็นไปไม่ได:้ ผลขา้ง
เคียงของวคัซีนดูจะเป็นเร่ืองเล็กนอ้ย 
เม่ือเทียบกบัโอกาสในการเสียชีวิต
จากไวรสัโควิด-19

POTENTIAL SIDE-EFFECTS OF COVID-19 VACCINES

https://c19vax.scibeh.org/pages/vaxprocess
https://c19vax.scibeh.org/pages/vaxprocess
https://c19vax.scibeh.org/pages/sideeffects
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ขอ้เท็จจริง ข่าวลือ การล่อลวง

เร่ืองการคุกคามของโรครา้ย

โควิด-19 เป็นโรคท่ีแพร่เชือ้ไดอ้ย่าง
รวดเร็วและมีอนัตรายถงึชีวิต โดย 
ณ สิน้ปี 2020 มีผูเ้สียชีวิตทั่วโลกไป
แลว้กว่า 1.7 ลา้นคน

FACTS ABOUT COVID-19

โควิด-19 ก็แค่ไขห้วดัชนิดหน่ึง! เถียงแบบไม่ยอมรบัความจริง: 
ไม่ยอมรบัรูค้วามจริงท่ีว่าโควิด-
19 อนัตรายกว่าไขห้วดัหลายเท่า 
(ตวัอย่างเช่น โควิด-19 ทำาใหผู้ป่้วย
ตอ้งรกัษาตวัในโรงพยาบาลสูงกว่าไข้
หวดั 3 เท่า และมากกว่ากนัถงึ 10 เท่า 
สำาหรบัผูป่้วยท่ีเป็นเยาวชน [76])

เร่ืองความน่าเช่ือถือ

ความเขา้ใจท่ีมีต่อโควิด-19 ของเรา 
มาจากงานวิจยัทางวิทยาศาสตร ์โดย
คณะทำางานท่ีมีอยู่ทั่วโลก เช่นเดียว
กบัขอ้มูลจากประสบการณต์รงของ
วงการแพทย ์ในระดบัสากล

โควิด-19 เป็นเร่ืองลวงโลก ทฤษฎีสมคบคิด: ถา้โควิด-19 เป็น
แค่เร่ืองท่ีคนอุปโลกนข์ึน้มา คงจะ
ตอ้งมีคน “วงใน” นบัลา้นท่ีแกลง้ทำา
เป็นสนใจโรคระบาดตวันี,้ ท ัง้คนท่ีจดั
งานศพหลอก ๆ ใหก้บัคนตาย และ
คนท่ีแสรง้ว่าเสียบุคคลท่ีตนรกัไป

CONSPIRACY THEORIES

เป็นความจริงท่ีสดัส่วนการเสียชีวิต
เพราะโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเกิด
กบัผูสู้งอายุและผูท่ี้มีโรคประจำาตวั 
อย่างไรก็ดี โควิด-19 ก่อใหเ้กิดอตัรา
การเสียชีวิตต่อปีมากกว่าการคาด
การณ์ในช่วงเวลาปกติอย่างมาก

ผูท่ี้เสียชีวิตจากโควิด-19 อย่างไรก็
คงจะเสียชีวิตดว้ยสาเหตุอ่ืน ๆ อยู่ดี

การด่วนสรุป: ต ัง้สมมติฐานจากการ
ท่ีมีผูสู้งอายุ “บางคน” เสียชีวิตดว้ย
สาเหตุอ่ืนต่าง ๆ ก็เลยไปเหมารวมว่า 
อีกไม่นานผูสู้งอายุ “ทุกคน” ก็คงจะ
เสียชีวิตดว้ยสาเหตุอ่ืน ๆ อยู่ดี

เถียงแบบไม่ยอมรบัความจริง: คน
หนุ่มสาวก็เสียชีวิตจากโควิด-19 ดว้ย
เช่นกนั และนอกจากโอกาสเสียชีวิต
แลว้ ผูติ้ดเชือ้โควิด-19 โดยทั่วไป ยงั
ตอ้งเผชิญกบัอาการเจ็บป่วยเรือ้รงัอีก
ดว้ย

ดูตวัอย่างเพ่ิมเติม: MYTHS ABOUT COVID-19 VACCINATION

คน้หาขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวกบัขอ้โตแ้ยง้ท่ีไม่สรา้งสรรคแ์ละการล่อลวงไดท่ี้น่ี: ARGUMENT QUALITY AND FALLACIES

4. ช่วยกนัทำาใหก้ราฟแนวโนม้ “infodemic” กลบัมาอยู่ในแนวราบ ดว้ยวิธี “สะกิดเตือน”

ถา้ขอ้มูลเท็จเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถกำาจดัไดห้มดสิน้ เป้าหมายท่ีควรกระทำาคือการทำาใหเ้สน้กราฟแนวโนม้ของ “การแพร่ระบาด
ของขอ้มูลข่าวสาร” หรือ Infodemic กลบัมาอยู่ในแนวราบ เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลแย่ ๆ ถูกเผยแพร่ออกไปในวงกวา้งและรวดเร็วกว่าท่ี
เป็นอยู่ [77] ซ่ึงวิธีการหกัลา้งข่าวลวงและการสรา้งภูมิคุม้กนัทางความคิด สามารถช่วยใหส้ถานการณบ์รรเทาลงได ้้ 

อีกหนทางในการลดความโคง้ชนัของกราฟ คือการใชวิ้ธี “สะกิดเตือน” : การสะกิดเตือน ในท่ีนีห้มายถงึ การเขา้ไปปรบัเปล่ียน
บริบทแวดลอ้ม ท่ีมกัจะเกิดการตดัสินใจต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือทำาใหก้ารตดัสินใจครัง้นัน้เป็นไปในทางท่ีดีขึน้ หน่ึงใน
แนวทางภายใตแ้นวคิดนี ้คือ การคอยเตือนใหผู้ค้นใหค้วามสำาคญักบัขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง ก่อนแชรเ์นือ้หาอะไรออกไปบนส่ือสงัคม
ออนไลน ์ ซ่ึงยงัเป็นการเสริมย้ำ� “ความจริง” ให้โดดเด่นขึน้  แนวทางนีไ้ดร้บัการพิสูจนว่์าสามารถเพ่ิมคุณภาพของข่าวสารเก่ียว
กบัโควิด-19 ท่ีผูค้นตัง้ใจจะแชรบ์นส่ือสงัคมออนไลน ์[78]

NUDGING: FLATTENING THE CURVE OF THE INFODEMIC

https://c19vax.scibeh.org/pages/covidfacts
http://c19vax.scibeh.org/pages/misinfo_conspiracytheories
https://c19vax.scibeh.org/pages/misinfo_myths
https://c19vax.scibeh.org/pages/argumentquality
https://c19vax.scibeh.org/pages/nudging
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