จุ ลสารข่าวลือ
โควิด-19 #2
Internews ทํางานร่วมกับ Translators without Borders และ Standby Task Force เพือเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ขา่ วลือ
และข้อมูลทีไม่ถก
ู ต้องเกียวกับไวรัส SARS-CoV-2 และโรคโควิด-19 เราจัดเก็บข้อมูลในหกภาษาจากโพสต์ในสือสังคม
ออนไลน์ การวิเคราะห์นใช้
ี ขอ
้ มูลจากข่าวลือ 1,599 เรืองทีเก็บข้อมูลระหว่างวันที 23 มกราคม 2020 ถึงวันที 24 เมษายน
2020 ในภาษาไทย ภาษาอู รดู ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาจีน(ตัวย่อ) ภาษาตากาล็อก และภาษาเวียดนาม นีคือรายงานข่าวแรกที
รายงานถึงข้อมูลในภาษาอู รดู Internews ได้เริมเก็บข้อมูลข่าวลือในภาษาเขมรแล้วเช่นกัน รายงานข่าวในอนาคตจะวิเคราะห์
รวมถึงข้อมูลในภาษาดังกล่าวด้วย
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*อืน ๆ: Weibo (25), Instagram (24), Line (24), Tiktok
(21), Pantip (18), Kwai (7), Douban (4), WeChat (1),
Baidu Tieba

* 'ไม่ทราบ' รวมถึงโพสต์ทีไม่สามารถระบุเพศของผู้
แต่งได้ 'อืนๆ' รวมถึงโพสต์ทีผูเ้ ขียนไม่ได้ระบุวา่ เปน
เพศชายหรือเพศหญิง

ละอองและฝอยละออง: ข่าวลือว่าด้วยการแพร่ระบาดทางอากาศ
เราได้บน
ั ทึกข่าวลือทีว่าด้วยความกลัวว่าไวรัสโคโรน่าจะ 'แพร่กระจายทางอากาศ' ได้ ข่าวลือเกียวกับการแพร่กระจายทางอากาศนันมีสด
ั ส่วนเท่าๆ กันในแต่ละภาษา แม้วา่ มีไวรัส
ธรรมดาจํานวนหนึงทีถือว่า 'แพร่กระจายทางอากาศ' ได้อยูแ
่ ล้ว (เช่น หวัดทัวไปและวัณโรค) ก็ตาม โพสต์สว่ นใหญ่แสดงให้เห็นความไม่ไว้วางใจหน่วยงานของรัฐ (โดยระบุวา่ ข้อมูลใน
ส่วนนีถูกปกปดไว้)
ข่าวลือทีโพสต์บนเฟซบุค
๊ ในภาษาตากาล็อกเมือวันที 6 เมษายน อ้างถึงการทีประธานาธิบดีดแ
ู ตร์เตของฟลิปปนส์กล่าวว่า ไวรัสโคโรน่า 'อยูใ่ นอากาศ' ผูโ้ พสต์ขา่ วลือนีมีผต
ู้ ิดตาม
200,000 คน และโพสต์ดง
ั กล่าวมีการตอบสนอง 2,100 ครัง การแชร์ 1,500 ครัง และคอมเมนท์ 404 ครัง
อีกโพสต์หนึงระบุวา่ อนุภาคของไวรัสโคโรน่าสามารถลอยอยูใ่ นอากาศเปนเวลา 'นานถึง 3 ป' และอ้างว่าการร้องเพลงหรือการตะโกนจะทําให้แพร่กระจายไวรัสออกไปได้มากขึน โพสต์นี
อาจมีขนเพื
ึ
อตอบสนองต่อข่าวเรืองการติดเชือเปนกลุ่มในสหรัฐ ทีน่าจะแพร่ระบาดในกลุ่มนักร้องประสานเสียงขณะฝกซ้อมด้วยกัน
จากคําแนะนําขององค์การอนามัยโลกในปจจุบน
ั ไวรัสนีไม่ถือว่าแพร่กระจายทางอากาศได้ แต่การติดต่อทางอากาศอาจเกิดขึนผ่านกระบวนการรักษาผูป
้ วยไวรัสโคโรน่าทีก่อให้เกิด
ฝอยละออง เช่นการใช้เครืองพ่นละออง หรือเครืองช่วยหายใจ นีเปนเพียงเหตุผลหนึงว่า ทําไมผูป
้ ฏิบต
ั ิงานด้านสาธารณสุขจะต้องสวมใส่หน้ากาก

ตัวอย่าง:

"ไวรัสทีก่อโรคโควิด-19 นันอยูใ่ นอากาศ (แพร่กระจายทางอากาศได้) PD30 หมายเหตุ: ระหว่าง
การรายงานของประธานาธิบดีต่อสภาคองเกรส เมือวันที 6 เมษายน 2020 ประธานาธิบดีได้กล่าว
ว่าไวรัสโคโรน่าอยูใ่ นอากาศ ดังนันมันจึงแพร่กระจายทางอากาศได้" (ภาษาตากาล็อก, เฟซบุค
๊ )
"ฉันคิดว่าถ้าเราประกาศตังแต่ต้นทีเกิดเรืองในเมืองอู ่ฮันว่า ไวรัสนีแพร่กระจายทางอากาศ โลกก็
คงไม่เปนอย่างนี มันไม่ยากเลยทีจะตรวจสอบวิธก
ี ารแพร่กระจายของไวรัส ฉันไม่เข้าใจว่าทําไม
พวกเขาต้องปกปดข้อมูลนีด้วย? และฉันเพิงรูว้ า่ ผูอ
้ ํานวยการของ WHO ไม่ใช่หมอด้วยซํา สงสัย
ว่าเขาอยูใ่ นตําแหน่งสูงทีสุดในวงการแพทย์ได้ยง
ั ไง" (ไทย, พันทิป)

ข้อแนะนําในการรายงานข่าว:

การสือสารความเสียงเกียวกับประเด็นนีอาจเปนเรืองท้าทาย เพราะการระบุวา่ ไวรัส 'แพร่กระจายทางอากาศ'
นันฟงดูนา่ กลัวมาก มันจะทําให้เกิดภาพ (ทีไม่ถก
ู ต้อง) ของไวรัสทีอยูใ่ นอากาศ 'ในทุกที' และอาจมีผลทําให้
วิตกกังวลและรูส
้ ก
ึ หมดหวัง การช่วยให้ผรู้ บ
ั ข่าวของคุณเข้าใจความแตกต่างระหว่าง 'ละออง' (ของเหลวทีมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า 5 ไมโครเมตร) ฝอยละออง (ของเหลวฟุ งกระจายในก๊าซทีมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเล็กกว่า 5 ไมโครเมตร) และพฤติกรรมของมัน นันสําคัญมาก
เพือช่วยในการรายงานข่าวเรืองการแพร่กระจายของไวรัสทีก่อโรคโควิด-19 เพือลดความกลัวและความ
สับสนในชุมชน เราได้จด
ั ทําแนวปฏิบต
ั ินขึ
ี นมา

ข้อเท็จจริงและหน้ากาก:

พบข่าวลือเกียวกับหน้ากากมากขึนในเดือนเมษายน

ความสนใจในหน้ากากยังคงเพิมขึนทัวโลก มีการค้นหาผ่านเว็บด้วยคําค้นหานีสูงสุดในช่วงวันที 5 - 11 เมษายน ตามข้อมูลของ Google Trends เราได้เห็นข่าวลือเกียวกับการสวมใส่หน้ากาก
การซือหน้ากาก และประสิทธิภาพของหน้ากากเพิมขึนเมือเวลาผ่านไปเช่นกัน ซึงเปนไปในทางเดียวกันกับความสนใจนี โพสต์เหล่านีมากกว่าหนึงในสีเปนเรืองของการใช้หน้ากากในการปองกัน
ตน แต่ก็มก
ั มีเรืองความสับสนเกียวกับประสิทธิภาพของหน้ากากประเภทต่างๆ และทางเลือกอืนๆ ทีเปนไปได้อยูด
่ ว้ ย
เราได้บน
ั ทึกข้อมูลข่าวลือมากมายทีกล่าวว่า ประเทศจีนซึงเปนผูผ
้ ลิตอุ ปกรณ์ทางการแพทย์และอุ ปกรณ์ปองกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากากรายใหญ่ของโลกอาจได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเชือ
โคโรน่าไวรัส มีทวีตหนึงเขียนในภาษาจีนว่า หากรัฐบาลของประเทศจีนตังใจปล่อยเชือโคโรน่าไวรัสออกสูโ่ ลกก็เพราะว่าพวกเขาอาจมีแผนจะกักตุนอุ ปกรณ์การแพทย์เพือขายแก่ชาติตะวันตก
ในราคาทีสูงขึน โพสต์หนึงบนเฟซบุค
๊ ในภาษาตากาล็อกแสดงความเห็นทีคล้ายกัน — ว่าเศรษฐกิจของประเทศจีน ซึงรวมถึงการผลิตหน้ากาก — ได้รบ
ั ประโยชน์จากโคโรน่าไวรัส
ดังนัน การทีเชือโคโรน่าไวรัสแพร่ระบาดอาจเปนเรืองจงใจ ยังไม่มห
ี ลักฐานทีชีว่าไวรัสถูกสร้างขึนโดยรัฐบาลหรือกลุ่มวิจย
ั ใด และการแพร่ระบาดส่งผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศจีน
พวกเรายังได้บน
ั ทึกข่าวลือเกียวกับอันตรายทีอาจเกิดขึนได้จากการสวมหน้ากากและความเสียงของการสวมใส่หน้ากาก ข่าวลือในภาษาไทยอ้างว่า การสวมใส่หน้ากากเปนระยะเวลานานอาจทําให้
ผูส
้ วมใส่หายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปมากเกินไป ซึงอาจทําให้ถึงแก่ชวี ต
ิ ได้ แม้วา่ จะเปนไปได้ทีผูส
้ วมใส่อาจสูดเอาคาร์บอนไดออกไซด์จาํ นวนน้อยเข้าไป (เช่น การหายใจเอาอากาศทีตน
หายใจออกมากลับเข้าไป) ในขณะทีสวมใส่หน้ากาก เราพบว่าไม่มห
ี ลักฐานใดทีแสดงว่าเรืองนีอาจส่งผลกระทบอย่างเห็นได้ชด
ั
อย่างไรก็ตาม เพราะไวรัสอาจอาศัยบนพืนผิวได้เปนระยะเวลาหนึง จึงควรเปลียนหน้ากากและซักเปนประจํา รวมถึงสัมผัสเท่าทีจําเปนเพือให้แน่ใจว่ายังใช้ได้อย่างปลอดภัย แนวปฏิบต
ั ิของ
องค์การอนามัยโลกเรืองการใช้หน้ากาก แนะนําว่า หน้ากากทีใช้ได้ครังเดียวต้องทิงทันทีหลังจากใช้ และควรซักหน้ากากผ้าด้วยนําสบูแ
่ ละตากให้แห้งก่อนนําไปใช้อีกครัง
อีกข่าวลือหนึงมีการคาดเดาว่า หน้ากากผ้าทีผสมเส้นใยทองแดงสามารถฆ่าไวรัสได้ ทองแดงมีคณ
ุ สมบัติในการต้านจุลชีพได้หลากหลายชนิด และในโรงพยาบาลบางแห่งทัวโลกก็เริมใช้
ทองแดงเพือยับยังการแพร่กระจายของเชือโรคดือยาทีทนต่อยาปฏิชวี นะ มีหลักฐานเบืองต้นว่าไวรัสอยูบ
่ นทองแดงได้สนกว่
ั
าบนพืนผิวอืนบางอย่าง ในขณะทีบางบริษัทได้ผลิตหน้ากากทีผสม
เส้นใยทองแดงทีพิสจ
ู น์แล้วว่ามีประสิทธิภาพในกรณีไวรัสตัวอืน แต่ยง
ั ไม่มก
ี ารทดสอบอย่างจริงจังเกียวกับการใช้หน้ากากทองแดงสําหรับไวรัส SARS-CoV-2
มีโพสต์ในภาษาอินโดนีเซียหลายโพสต์ทีแสดงถึงความไม่แน่ใจเกียวกับประโยชน์ในการใช้หน้ากากต่าง
ประเภทกันในการปองกันการติดเชือไวรัส ความรูส
้ ก
ึ เบืองหลังโพสต์เหล่านีคือความสับสนภายหลังจาก
การได้ยน
ิ รายงานทีขัดแย้งกัน ว่าใครบ้างควรสวมใส่หน้ากากและควรสวมใส่เมือใด โพสต์อืนๆ คาดเดา
เกียวกับการใช้สงอื
ิ นเปนทางเลือกแทนหน้ากากว่าได้ผลหรือไม่ เช่น ทิชชูเ่ ปยกและหน้ากากเกลือ
หรือ"เครืองพ่นไอนําโอโซนนาโนทีใช้โดยนักล่าสัตว์" ทิชชูเ่ ปยกไม่ใช่ทางเลือกทีปลอดภัยแทนหน้ากาก
อนามัยหรือหน้ากากผ้า และหลักฐานทีแสดงให้เห็นว่าหน้ากากมีประสิทธิภาพในการปองกันการแพร่เชือ
นัน ก็มก
ั จะหมายถึงเฉพาะหน้ากากอนามัยเท่านัน

ตัวอย่าง:

การสวมใส่หน้ากากเปนเวลานานอาจก่อให้เกิดภาวะเลือดเปนกรด (Acidosis) เพราะร่างกายได้รบ
ั
คาร์บอนไดออกไซด์ผสมเข้าไป เราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปน้อยเกินไป นีคืออาการทีอาจเกิดขึนได้ 1. ปวด
กล้ามเนือและปวดตามร่างกาย 2. ปวดศีรษะ 3. รูส
้ ก
ึ เหมือนมีไข้ 4. หากสวมใส่หน้ากากเปนประจําโดยไม่หยุด
เลย อาจทําให้ถึงแก่ชวี ต
ิ ได้ คําแนะนําคือ ไม่ควรสวมใส่หน้ากาก N95 เกินกว่า 1 ชัวโมง และต้องพัก 30 นาที
หน้ากากทัวไป สวมใส่ 2 ชัวโมง พัก 30 นาที หน้ากากผ้า สวมใส่ 4 ชัวโมง พัก 30 นาที (ภาษา: ไทย,
แพลตฟอร์ม: ไลน์)
ฝายประเทศจีนโต้แย้งว่า ผูผ
้ ลิตหน้ากากของพรรคคอมมิวนิสต์จน
ี ตังใจว่า ประเทศเนเธอร์แลนด์โง่และซือ
หน้ากากผิด คําอธิบายนียืนยันข้อสงสัยว่าพรรคคอมมิวนิสต์กําลังแพร่กระจายเชือไวรัส เริมจากส่งไวรัส
ออกไปแพร่ก่อน แล้วก็ค่อยส่งความช่วยเหลือปลอมๆ และหน้ากากปลอม บอกตัวเองเถอะเมือรูว้ า่ โดน
หลอก: คุณน่ะมันโง่ ปล่อยให้ฉันแพร่เชือใส่คณ
ุ ! พรรคคอมมิวนิสต์จน
ี จะฆ่าทุกคนด้วยไวรัส!!! คนทังโลกควร
ตืนได้แล้ว!!!!!' (ภาษา: จีน, แพลตฟอร์ม: ทวิตเตอร์, การมีสว่ นร่วม: ผูต
้ ิดตาม 8,594)
"ฉันยังคิดเลยว่านันคือเหตุผลทีพวกเรามีโรคระบาดทัวโลกอยูต
่ อนนี ก็อาลีบาบาอยูใ่ นจีน และเบืองหลังของ
ผูข
้ ายสินค้าให้อาลีบาบาคือผูผ
้ ลิตรายใหญ่ทีผลิตของให้คนทังโลก เมือทุกคนปวย คนกลุ่มนีมีเครืองมือที
สามารถจะ 'ผลิตสินค้าจํานวนมาก' ได้ และทังโลกก็ต้องอาศัยสินค้าจากความเมตตาของเขา ในโลกทีถูกโรค
โควิด-19 เล่นงาน ผูผ
้ ลิตอุ ปกรณ์การแพทย์ เช่น ชุดปองกัน หน้ากาก ถุงมือผ่าตัด แอลกอฮอล์ ฯลฯ ราย
ใหญ่ทีสุด ทีทุกคนต้องซือจากทีนี ก็เปนของอาลีบาบา” (ภาษา: ตากาล็อก, แพลตฟอร์ม: เฟซบุค
๊ )

องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่า แม้วา่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยจะลดการแพร่กระจายของโรค
ระบบทางเดินหายใจจากไวรัส ซึงรวมถึงโรคโควิด-19 ได้ ก็ยง
ั คงแนะนําว่า ให้เฉพาะบุคคลทีปวย หรือผูท
้ ี
ดูแลคนปวยสวมหน้ากากอนามัย และควรดําเนินมาตรการอืนๆ ด้วย เช่นการเว้นระยะห่างทางกายภาพ
และการรักษาความสะอาดมือ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ (CDC) แนะนําให้สวมใส่หน้ากากผ้าเฉพาะในที
สาธารณะ ซึงเว้นระยะห่างทางสังคมได้ยาก (เช่น ในร้านขายของชําและร้านขายยา)
ข่าวลือทีน่าสนใจเกียวกับการสวมใส่หน้ากากคือ ข่าวทีอ้างว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนตังใจขาย
หน้ากากปลอมหรือหน้ากากทีไม่มป
ี ระสิทธิภาพให้แก่ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพือพยายามทีจะทําให้คนติด
เชือโคโรน่าไวรัสมากขึน ข้อกล่าวหานีน่าจะอ้างถึงเหตุการณ์ทีเกิดขึนเมือปลายเดือนมีนาคม ซึงประเทศ
เนเธอร์แลนด์สง
่ คืนหน้ากากทีซือจากประเทศจีนทังหมด หลังจากพบว่าหน้ากากไม่สามารถปองกัน
ใบหน้าได้ หรือไม่สามารถกรองอนุภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข่าวลือเกียวกับหน้ากากเพิมขึนโดยรวมถึง 20% ในเดือนเมษายน และเนืองจากรัฐบาลต่างๆ ค่อยๆ
แนะนําและ/หรือกําหนดให้ทก
ุ คนต้องปกปดใบหน้าในทีสาธารณะกันเพิมขึน ก็นา่ จะเปนไปได้ทีพวกเราจะ
เห็นข่าวลือในสือสังคมออนไลน์เกียวกับหน้ากากอย่างต่อเนือง ดังนัน เราจะยังคงบันทึกข่าวลือทีเกิดขึน
ใหม่อยูต
่ ่อไป

ข้อแนะนําในการรายงานข่าว:
ความเห็นและคําถามจากชุมชนเกียวกับการใช้หน้ากากนัน มักแสดงให้เห็นถึงความสับสน และข้อมูลผิดๆ ทีเผยแพร่ทัวไปเกียวกับประเด็นดังกล่าว การรายงาน
ข่าวของคุณควรเติมเต็มช่องว่างตรงนีด้วยข้อมูลทีน่าเชือถือและไว้วางใจได้ คุณอาจลองเริมต้นจากแนวคิดต่อไปนีได้:
กลุ่มเปราะบาง: ผูค
้ นกลุ่มเปราะบางจะสามารถเข้าถึงของใช้จาํ เปนได้อย่างไรในภาวะขาดแคลน? มีหน่วยงานราชการหรือโครงการการกุศลทีส่งหน้ากากให้
แก่ชุมชนทีต้องการหรือไม่? ชุมชนของคุณทําอะไรได้บา้ งเพือให้แน่ใจว่ากลุ่มนีสามารถเข้าถึงอุ ปกรณ์ปองกันได้?
การผลิต: หน้ากากส่วนใหญ่ในประเทศของคุณมีทีมาจากไหน? ผลิตในท้องถิน หรือนําเข้าจากต่างประเทศ? มีธุรกิจใดในท้องถินทีสามารถอธิบายขันตอน
การผลิตให้คณ
ุ ได้หรือไม่? หน้ากากประเภทใดทีคุณเห็นว่ามีวางขายในตลาดในท้องถินของคุณ?
การใช้งาน: วิธก
ี ารสวมใส่ ทําความสะอาด หรือทิงหน้ากากทีถูกต้องเปนอย่างไร? หน้ากากแบบใดทีคนทัวไปควรสวมใส่ และหน้ากากแบบใดควรสงวนไว้ให้
แก่บุคลากรทางการแพทย์? พู ดคุยกับแพทย์ในท้องถิน ทีสามารถอธิบายขันตอนได้ในภาษาและรูปแบบทีผูฟ
้ งของคุณถนัด

การค้นหาวิธรี ก
ั ษา:

ข่าวลือเกียวกับการใช้ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน

ร้อยละสิบของข่าวลือทังหมดนัน เกียวกับวิธก
ี ารบําบัดรักษาด้วยยาคลอโรควิน หรือไฮดรอกซีคลอโรควิน ยานี ซึงปกติแล้วใช้รก
ั ษาโรคข้ออักเสบ โรคมาลาเรีย และ
โรคลูปส — ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดนัลด์ ทรัมป และสือบางสํานักเสนอว่าเปนยาทีน่าจะใช้รก
ั ษาไวรัสโคโรน่าได้ผล
ข่าวลือเกียวกับยาเหล่านีพบได้แพร่หลายทีสุดในภาษาจีน(ตัวย่อ) และภาษาตากาล็อก โดยข้อมูลเพียงสองภาษานีก็มจ
ี าํ นวนสองในสามของรายงานทังหมด ข่าวลือที
เหลือพบในทังภาษาอินโดนีเซีย ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม ในขณะทีบางโพสต์แสดงถึงความสับสนเกียวกับความแตกต่างระหว่าง ยาไฮดรอกซีคลอโรควิน
ยาคลอโรควิน ยาคลอโรควินฟอสเฟต และยาอะซิโทรมัยซิน ข่าวลือส่วนใหญ่ (92%) เกียวข้องกับการใช้ยาในการบําบัดรักษาโรคจากโคโรน่าไวรัส
ในเดือนเมษายน พวกเราเริมเห็นข่าวลือทีระบุวา่ การผสมคลอโรควินในนําประปา และการพ่นคลอโรควินจากเครืองบินหรือเฮลิคอปเตอร์สามารถรักษาโคโรน่าไวรัสได้
กําลังเปนทีนิยม มีแม้กระทังคําขอร้องให้นก
ั ธุรกิจ อีลอน มัสก์ ส่งเครืองบินไปพ่นยานี
ข่าวลือทีเราระบุวา่ มีความเสียงสูง หรือมีโอกาสก่ออันตรายมากกว่า กล่าวถึงการซือยาคลอโรควินโดยไม่ต้องใช้ใบสังยาจากแพทย์และขนาดยาทีแนะนํา โพสต์อืนทีดู
เสียงอ้างว่า ไฮดรอกซีคลอโรควินได้รบ
ั การพิสจ
ู น์แล้วว่ารักษาโรคได้ หรือการใช้ยานีผ่านการรับรองโดยหน่วยงานยาทีเปนทางการเช่น องค์การอาหารและยาแห่ง
สหรัฐอเมริกา (FDA) มีขา่ วลือหลายข่าวทีอ้างถึงการยืนยันจากหน่วยงานรัฐอืนๆ
ของสหรัฐอเมริกา หรือประเทศตะวันตก ซึงไม่เปนความจริง
องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า ในปจจุบน
ั ยังไม่มย
ี าทีผ่านการรับรองว่าใช้รก
ั ษาโรคโควิด-19 ได้
ผล และเมือเร็วๆ นี ก็ได้แจ้งเตือนเกียวกับผลิตภัณฑ์คลอโรควินปลอมทีพบในเขตทีองค์การ
อนามัยโลกดูแลในแอฟริกา ยาไฮดรอกซีคลอโรควินไม่ได้รบ
ั การรับรองโดย FDA สําหรับใช้
รักษาไวรัสโคโรน่า แม้จะมีการทดลองหลายครังในหลายประเทศ ซึงได้ผลเบืองต้นต่างกันจน
นําไปสูก
่ ารโต้แย้งกันด้วย เมือวันที 24 เมษายน องค์การอาหารและยา (FDA) กล่าวเตือนว่า
การใช้ยานีอาจก่อให้เกิดความผิดปกติอันตรายเกียวกับจังหวะเต้นของหัวใจ และออกคําเตือน
เกียวกับการใช้ไฮดรอกซีคลอโรควินเพือรักษาไวรัสโคโรน่านอกเหนือจากการทดลองหรือนอก
โรงพยาบาล

ไฮดรอกซีคลอโรควิน:

ตัวอย่าง:

'ยาในสหรัฐอเมริกาทีสามารถรักษาไวรัสโคโรน่าได้หายขาด คือยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ซึง
เปนยารักษาโรคมาลาเรีย ซึงยาทีคล้ายกันในฟลิปปนส์ก็คือยาคลอโรควิน ยาเหล่านีเปน
อย่างเดียวกันและเหมือนกันหรือไม่?' (ภาษา: ตากาล็อก, แพลตฟอร์ม: เฟซบุค
๊ )

การกล่าวถึงในแต่ละช่วงเวลา

'ยาทีจะรักษาไวรัสโคโรน่าผ่านการรับรองอย่างเปนทางการแล้ว! ยาคลอโรควิน และ
ยาอะซิโทรมัยซินผ่านการรับรองจากสหรัฐอเมริกาให้ใช้รก
ั ษาผูป
้ วยโคโรน่าแล้ว
ขอบคุณพระเจ้า! "ข่าวดีคือ ยาคลอโรควินนัน พวกเราได้ดาํ เนินการให้รฐั นิวยอร์คมี
ทรัพยากรยาพอสังจ่ายแก่ประชาชน...' (ภาษา: เวียดนาม, แพลตฟอร์ม: เฟซบุค
๊ , การ
มีสว่ นร่วม: ตอบสนอง 177 ครัง คอมเมนท์ 71 ครัง แชร์ 567 ครัง)

นีคือโรคระบาดทัวโลกทีแท้จริง ซึงสะท้อนออกมาในข้อมูลสือสังคมออนไลน์เช่นกัน
ตัวอย่างหนึงคือ จุดเชือมโยงระหว่างการทีผูน
้ าํ ในสหรัฐอเมริกาสนับสนุนยาคลอโรควิน
และไฮดรอกซีคลอโรควิน และการทีสือสังคมออนไลน์ในกลุ่มภาษาเปาหมายของเรากล่าว
ถึงเรืองนี

เหตุการณ์สาํ คัญ:
1: วันที 19 มีนาคม 2020 - ทรัมปกล่าวว่า เขาได้ผลักดันให้องค์การอาหารและยา
รับรองยารักษาผูป
้ วยไวรัสโคโรน่า และเรียกยาคลอโรควินว่าเปน "ตัวพลิกเกม"
2: วันที 21 มีนาคม 2020 - ทรัมปทวีตว่า เมือใช้ยาไฮดรอกซีคลอโรควินร่วมกับ
อะซิโทรมัยซินนัน "มีโอกาสมากทีจะพลิกประวัติศาสตร์ทางการแพทย์อย่างใหญ่
หลวง"
3: วันที 4 เมษายน 2020 - ในการแถลงข่าว ทรัมปประกาศว่า รัฐบาลสหรัฐได้เริม
ส่งยาไฮดรอกซีคลอโรควินให้แก่หอ
้ งทดลองและโรงพยาบาลทัวทังประเทศ "คุณมี
อะไรจะต้องเสียล่ะ?" เขากล่าว

ข้อแนะนําในการรายงานข่าว:

ข่าวลือเหล่านีแพร่กระจายได้ดว้ ยความกังวลของคนหมูม
่ ากเกียวกับการแพร่เชือไวรัส และด้วยความหวังว่าจะค้นพบวิธรี ก
ั ษาหรือยารักษาโรคโควิด-19
ให้หายขาด อย่างไรก็ตาม การทีประธานาธิบดีสหรัฐ (และสือหลักของสหรัฐบางสือ) สนใจเรืองยารักษานี ได้สง
่ ผลต่อข่าวลืออย่างมีนย
ั สําคัญ เห็นได้จาก
กราฟด้านล่างซึงอธิบายจํานวนครังทีประธานาธิบดีทรัมปกล่าวถึงยาในช่วงเวลาทีผ่านมา และความสนใจต่อยานีทีเพิมขึนหลังจากคํากล่าวของ
ประธานาธิบดี ด้วยเหตุนี จึงสําคัญมากทีการสือสารเกียวกับความเสียงใดๆ จะกล่าวถึงทัง 'ความปรารถนา' ของประชาชนทีจะมียารักษา ไปพร้อมกับ
อันตรายอย่างใหญ่หลวงจากการใช้ยาเอง เราได้จด
ั ทําแนวปฏิบต
ั ิสาํ หรับนักข่าวขึน เพือช่วยให้คณ
ุ เข้าใจว่ายาไฮดรอกซีคลอโรควินคืออะไร และควร
รายงานข่าวอย่างมีความรับผิดชอบอย่างไร

จุลสารนีจัดทําขึนโดยได้รบ
ั การสนับสนุนจากเครือข่าย H2H เครือข่ายและกองทุนของเครือข่ายได้รบ
ั การสนับสนุนจาก
กองทุนช่วยเหลือ UK aid ของรัฐบาลสหราชอาณาจักร โครงการนีมุง
่ เน้นเพือเตรียมนักข่าวและห้องข่าวทัวเอเชียให้มี
เครืองมือทีต้องการ ในภาษาทีพวกเขาใช้ เพือต่อสูก
้ ับข่าวลือและข้อมูลทีผิดในช่วงวิกฤตโรคโควิด-19
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