แนวทางการรายงานข่ าว: ผู้ป่วยจะมีภูมิค้มุ กันหรื อไม่ หลังหายจากโรคโควิด-19?
สื่อรายงานว่า พบคนบางคนที่ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าหนึ่งครั้งด้วย เรายังเห็นข่าวลักษณะนี้จากการเฝ้าดูสื่อสังคมออนไลน์ในประเทศไทย
รวมถึงในทวิตเตอร์ และยูทูบ ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในเรื่ องนี้อาจส่ งผลต่อการแพร่ ระบาดของโรค
และอาจก่อให้เกิดความหวาดกลัวและตื่นตระหนกในสังคมได้
เราจะอธิบายเกี่ยวกับงานวิจยั ล่าสุด และนาเสนอแนวทางการเขียนรายงานข่าวเรื่ องที่ทา้ ทายนี้

จนถึงขณะนี้ นักวิทยาศาสตร์ ยังไม่ ทราบว่าผู้ที่เคยติดโรคโควิด-19 จะกลับมาติดโรคซ้าได้ อีกหรื อไม่

ไวรัสซาร์ส-โควี-2 เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่กี่เดือนที่ผา่ นมาเท่านั้น
นักวิทยาศาสตร์ยงั คงพยายามค้นคว้าวิจยั เรื่ องของไวรัสนี้และโรคที่เกิดจากไวรัสนี้ต่อไป ขณะที่เขียนบทความนี้
นักวิทยาศาสตร์ยงั ไม่แน่ใจว่าผูท้ ี่เคยติดโรคโควิด-19 จะกลับเป็ นซ้ าได้อีกครั้งหรื อไม่หลังจากหายดีแล้ว
เพราะอะไร?
● ยังไม่มีงานวิจยั ที่ศึกษากับคนโดยตรงว่า การติดเชื้อซาร์ส-โควี-2 จะสร้างภูมิคมุ ้ กันและป้องกันการติดเชื้อซ้ าได้หรื อไม่
● มีงานวิจยั ที่ศึกษาลิงวอก (rhesus macaque) พบว่าอาจเป็ นไปได้ แต่ งานวิจยั นี้ศึกษาในวงจากัด
และไม่สามารถชี้ชดั ได้ว่าระบบภูมิคมุ้ กันนั้นลดลงหรื อไม่
องค์การอนามัยโลก (WHO) รายงานว่า นับถึงวันที่ 13 เมษายน ยังไม่ชดั เจนว่า ผูท้ ี่หายป่ วยจากโรคนี้แล้ว
จะมีภูมิคมุ้ กันต่อการติดเชื้อซ้ าหรื อไม่
หากมีงานวิจัยมากขึน้ ก็จะช่ วยให้ ความกระจ่างในเรื่ องนี้ได้
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง (ซาร์ส) คือโรคที่มีสาเหตุมาจากไวรัสตระกูลเดียวกันที่เป็ นต้นเหตุของโรคโควิด-19
งานวิจยั เกี่ยวกับโรคซาร์ส (SARS) พบว่าผูท้ ี่มีแอนติบอดี IgG ระดับสูง1 อาจมีภูมิคมุ ้ กันโรคนี้ได้ 1-2 ปี
แต่ยงั ต้องวิจยั เพิ่มเติมอีกมากเพื่อชี้ชดั ว่ากรณี ของไวรัสซาร์ส-โควี-2 ที่เป็ นต้นเหตุของโรคโควิด-19 จะเป็ นแบบเดียวกันนี้ดว้ ยหรื อไม่
ผูต้ ิดเชื้อส่วนใหญ่สามารถจะสร้างแอนติบอดีป้องกันการติดเชื้อ (protective antibodies) ขึ้นได้ในร่ างกาย แต่นกั วิทยาศาสตร์
ยังไม่ทราบว่า แอนติบอดีน้ ีจะอยูไ่ ด้นานเท่าใดและช่วยป้องกันการติดเชื้อซ้ าได้จริ งหรื อไม่
งานวิจยั งานหนึ่งที่ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบในวงวิจยั ระบุว่า ผูท้ ี่หายจากโรคโควิด-19 อาจมีแอนติบอดีอยูใ่ นร่ างกายอย่างน้อยสองสัปดาห์
แต่งานที่ไม่ได้ผา่ นการตรวจสอบในวงวิจยั คืองานที่ยงั ไม่ได้ถูกตรวจสอบและรับรองความถูกต้องโดยแวดวงวิทยาศาสตร์
ซึ่งอาจหมายความได้ว่าการค้นพบของงานศึกษาดังกล่าวขาดความน่าเชื่อถือ หรื อวิธีการวิจยั มีขอ้ บกพร่ อง

1 แอนติบอดีคือสารประกอบโปรตีนที่ระบบภูมิคม
ุ้ กันใช้เพื่อระบุถึงวัตถุแปลกปลอมต่างๆ

และทาให้วตั ถุแปลกปลอมเหล่านี้ไม่สามารถก่ออันตรายได้

เช่น แบคทีเรี ยและไวรัส

แอนติบอดี IgG คือแอนติบอดีที่มีมากที่สุดและพบในของเหลวทั้งหมดในร่ างกาย

แล้วจะรายงานข่ าวเรื่ องนีอ้ ย่างไรดี?
การอภิปรายทางโซเชียลมีเดีย รายการเสวนาทางวิทยุ และกระทูค้ าถามออนไลน์อื่น ๆ อาจแสดงให้เห็นว่าผูฟ้ ังของเรากังวลเกี่ยวกับเรื่ องนี้
แต่เนื่องจากคาถามหลายข้อนั้นยังไม่สามารถหาคาตอบได้ การรายงานข่าวเรื่ องนี้จึงนับว่าท้าทาย เราสามารถทาอะไรได้บา้ ง ในฐานะนักข่าว
เพื่อให้แน่ใจว่าเรารายงานข่าวเรื่ องผูป้ ่ วยที่กลับเป็ นซ้ าได้อย่างถูกต้องและมีความรับผิดชอบ?
1. อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เป็ นทางการเท่านั้น
ขณะนี้มีข่าวลือแพร่ สะพัดมากมายว่ามีผูป้ ่ วยโรคโควิด-19 กลับเป็ นซ้ าอีก อย่ารายงานเรื่ องที่เป็ นข่าวลือ การคาดการณ์ หรื อทฤษฎีใด ๆ
อ้างอิงแหล่งข้อมูลจากรัฐบาลเท่านั้น เช่น กระทรวงสาธารณสุขในประเทศของคุณ
2. ถามคาถามให้ตรงจุด
ในกรณีที่มีรายงานเป็ นทางการเกี่ยวกับผูป้ ่ วยที่ติดเชื้อซ้ า ควรถามว่า:
- เวลาระหว่ างช่ วงที่หายจากโรคและกลับเป็ นซ้าอีก ห่ างกันเท่าใด
เวลาที่ตรวจหาเชื้อนั้นสาคัญมาก ในกรณีที่ผปู ้ ่ วยติดเชื้อซ้ าอีกหลังออกจากโรงพยาบาลได้ไม่นาน เช่น ราว 7-14 วัน
อาจเป็ นได้ว่าการตรวจหาเชื้อก่อนหน้านี้ที่แจ้งผลว่าผูป้ ่ วยหายดีแล้วนั้นผิดพลาด เราเรี ยกผลตรวจประเภทนี้ว่าผลลบเทียม
ผลลบเทียมคือผลการทดสอบที่ไม่ถูกต้องซึ่งเกิดจากความผิดพลาดหรื อการตรวจที่ไม่ถูกวิธี เพราะผลการตรวจไม่แสดงหลักฐานของโรค
ทั้งที่จริ งๆ แล้วยังมีโรคอยู่
แนวปฎิบตั ิขององค์การอนามัยโลก คือตรวจหาเชื้อจากผูป้ ่ วยที่อาการดีข้ นึ แล้วสองครั้ง โดยห่างกันอย่างน้อย 24 ชัว่ โมง
ก่อนให้ออกจากโรงพยาบาลได้ การตรวจติดต่อกันสองครั้งสามารถคัดปั ญหาเรื่ องผลลบเทียมได้
แต่โรงพยาบาลที่ตอ้ งรับมือคนไข้จานวนมากอาจไม่สามารถทาตามแนวทางนี้ ได้
วิธีการตรวจส่วนใหญ่ที่ช้ ีชดั ได้ว่าผูป้ ่ วยหายดีจากโรคโควิด-19 แล้วจริ งๆ จะอาศัยการเก็บตัวอย่างจากบริ เวณหลังโพรงจมูก
บริ เวณหลังโพรงจมูกคือบริ เวณตรงฐานกะโหลกศีรษะ เหนือเพดานปากของเรา
บุคลากรด้านสาธารณสุขได้รับการฝึ กให้เก็บตัวอย่างจากส่ วนนี้ อย่างปลอดภัย
อย่างไรก็ดี ไวรัสอาจอยูใ่ นระบบทางเดินหายใจส่วนที่ลึกลงไปของผูป้ ่ วย และทาให้เก็บตัวอย่างไปไม่ถึง
นี่ก็เป็ นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ได้ผลลบเทียม ตามรายงานขององค์การอนามัยโลก
องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (US FDA) กล่าวเตือนว่า ผูท้ ี่มีผลทดสอบเป็ นลบไม่ได้หมายความว่าไม่ติดเชื้อไวรัส
ตามมาตรการตรวจสอบเพิ่มเติมของ US FDA เช่นการสังเกตอาการนั้น การเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิด
และหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญญาณและอาการต่างๆ นั้นจาเป็ นมาก เพื่อให้ยืนยันได้อย่างสมบูรณ์ว่าไม่ได้ติดโรคโควิด-19 บทความ
ที่เผยแพร่ ในวารสารวิชาการ Mayo Clinic Proceedings เมื่อวันที่ 7 เมษายนนั้น
ยังได้ต้ งั คาถามถึงการให้ความสาคัญกับการตรวจหาโรคโควิด-19 มากเกินไปในการตัดสินใจเรื่ องการรักษาผูป้ ่ วยและงานสาธารณสุข
-

เราทาการทดสอบแบบใดได้บ้าง?

การทดสอบที่ใช้กนั ทัว่ ไปเพื่อตรวจการติดเชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 คือการเก็บตัวอย่างสารคัดหลัง่ (swab) แต่ยงั มีวิธีการอื่นๆ
ที่บุคลากรทางการแพทย์สามารถใช้ทดสอบหาไวรัสได้อีก เชื้อไวรัสซาร์ส-โควี-2 สามารถตรวจพบได้ใน เสมหะ เลือด
หรื ออุจจาระของผูป้ ่ วย การที่เรารู้ว่า ได้ใช้การตรวจแบบอื่นด้วยหรื อไม่ ยังแสดงให้เห็นว่าระบบการทดสอบโดยรวมนั้นทัว่ ถึงเพียงไร

อย่าโหมเชื้อความกลัวหรื อความจงชัง
คนที่หายป่ วยจากโรค COVID-19 อาจเผชิญหน้ากับความหวาดกลัวหรื อการตีตราได้ ใน กรณีที่รุนแรง
เราเห็นผูป้ ่ วยที่หายจากโรคนี้ได้รับคาขู่เอาชีวิตจากโลกออนไลน์หรื อได้รับข้อความแสดงความเกลียดชังทางโทรศัพท์
อย่าส่ งเสริ มอคติน้ ีเมื่อคุณรายงานข่าว รักษาความเป็ นส่วนตัวของผูป้ ่ วย (แม้หายแล้ว) อยูเ่ สมอ
และห้ามเอ่ยชื่อหรื อใช้ขอ้ มูลระบุตวั ตนในการรายงานข่าว เว้นแต่ผปู ้ ่ วยให้ความยินยอมพร้อมใจ ศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริ กา (CDC)
มีแนวทางเหล่านี้ไว้ เพื่อลดการตีตราจากโรคโควิด-19 ในการรายงานข่าวของคุณ

*องค์กร Evidence Aid ช่ วยตรวจทานเอกสารอ้ างอิงสาหรั บแนวปฏิบัตินี้ หากคุณมีคาถาม ต้ องการแหล่งข้อมูล ผลตอบรั บ
หรื อต้ องการแจ้ งให้ เราทราบว่ าเครื่ องมือของเรามีประโยชน์ หรื อไม่ คุณสามารถส่ งอีเมลถึงเราได้ ตลอดเวลาที่ covid19@internews.org

