โรคโควิด
ขาวลือ
รายงานขาว #4
กําลังทํางานรวมกับ
และ
ในการรวบรวมและวิเคราะหขาวลือและขอมูลผิดๆ เกี่ยวกับโรคติด
เชื้อไวรัส
และโรคโควิด
ขอมูลถูกเก็บรวบรวมเอาไวแปดภาษาจากทั่ว
เอเชีย การวิเคราะหนี้ใชขอมูลจากขาวลือ
เรื่องที่รวบรวมมาระหวางวันที่
มกราคม
และ พฤษภาคม
ในภาษาไทย ภาษาเขมร ภาษาอูรดู ภาษา
อินโดนีเซีย ภาษาจีน ตัวยอ ภาษาตากาล็อก ภาษาฮินดู และภาษาเวียดนาม
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ไมทราบ โพสตที่ไมมีระบุเพศของผู
เขียน อื่นๆ รวมถึงโพสตที่ผูเขียนไมได
ระบุเพศวาเปน เพศชาย หรือเพศหญิง

อื่นๆ รวมถึง ขอมูลจํานวนเล็กนอยที่
รวบรวมจาก

ความไมแนนอน ขาวลือวาเปนเรื่องหลอกลวงทั้งหมด
เดือนเมษายนจะเห็นวา ประเทศและผูนําตางๆ เขารวม
อาหารกลางวันทางการทูต เกี่ยวกับที่มาและความรุนแรง
ของไวรัส ดังนั้น ขอมูลของเราแสดงใหเห็นขาวลือที่เปน
เท็จ หรือ หลอกลวง หรือ การสมรูรวมคิด ที่เพิ่มขึ้น
อยางฉับพลัน เกี่ยวกับไวรัส
ขาวลือที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วเหลานี้ในกลางเดือน
เมษายน เกิดขึ้นพรอมกับขาวลือเกี่ยวกับความเปนไปได
ของไวรัสที่จะเปนอาวุธชีวภาพ ที่ถูกสรางขึ้นในหอง
ปฏิบัติการ ที่สมาชิกของรัฐบาลสหรัฐกลาวอางอยาง
แพรหลาย การเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วอีกอยางที่พบในปลาย
เดือนเมษายน เกิดขึ้นพรอมกับสํานักขาว
ของจีนที่
โพสตวิดีโอการตูนสั้นๆ ที่ลอเลียนการตอบโตไวรัสของ
สหรัฐอเมริกา

ขาวลือที่หลอกลวงตลอดชวงเวลานั้น
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อคติจากการแพร
ระบาดไปทั่วโลก

แรงผลักดันของโซเชียลมีเดีย
ความรูสึกตอตานชาวจีน

เราไดบันทึกขาวลือเกี่ยวกับอคติที่เพิ่มขึ้นเปนสองเทาจนถึงเดือนพฤษภาคม เมื่อเทียบกับเดือนเมษายน
•
•

ความรูสึกตอตานชาวจีนยังคงเปนอคติที่พบมากที่สุด มากกวา
ของขาวลือทั้งหมดดานอคติในเดือน
พฤษภาคม เทียบกับ
ของขาวลือดานอคติที่รวบรวมในเดือนเมษายน
ขาวลือที่ตอตานชาวจีนเกือบทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม เขียนขึ้นเปนภาษาเวียดนามและจํานวนเล็กนอยเขียน
เปนภาษาฮินดู การแพรกระจายขาวลือที่ตอตานชาวจีนในเดือนที่ผานๆ มามี อยางเทาเทียมกันในภาษากลุม
ตางๆ

โพสตทางโซเชียลมีเดียภาษาเวียดนามเมื่อเร็วๆ นี้ ไดรวมถึงความตองการกําจัดชาวจีนทั้งหมดออกจากประเทศ และเรียกรองใหมีการ
ควํ่าบาตรสินคาจากจีนทั้งหมด เนื่องจากไวรัสโคโรนา ความรูสึกที่วา รัฐบาลสรางไวรัสโคโรนาขึ้นมาโดยเจตนา มีการแพรกระจายอยาง
ตอเนื่องเปนภาษาเวียดนามเชนเดียวกัน
บางโพสตในภาษาเวียดนามยังเรียกรองใหทําลายประเทศจีนไปดวย ขาวลือบางอยางที่เราบันทึกไวเปนภาษาจีนแบบยอ ยังแสดงใหเห็น
อคติตอชาวจีนดวย ตัวอยางเชน โพสตหนึ่งไดตําหนิชาวจีนที่กินคางคาว และอีกโพสตกลาววา ชาวจีนติดคางคําขอโทษทั่วโลก
นอกจากนี้ พวกเราไดบันทึกขาวลือดานอคติเกี่ยวกับคนกลุมอื่นๆ โพสตภาษาจีนแบบยอทางโซเชียลมีเดียบางอัน ตําหนิชาวอเมริกัน
สําหรับเชื้อไวรัส ยอนกลับไปในเดือนมีนาคม โฆษกกระทรวงการตางประเทศของจีนไดกระตุนใหเกิดทฤษฎีสมคบคิดวา ไวรัสโคโรนามี
บางอยางที่เกี่ยวกับกองทัพสหรัฐ เมื่อเขากลาววา อาจจะเปนชาวอเมริกันที่นําเชื้อไวรัสมาสูประเทศจีนก็ได ความเห็นนี้ รวมกับวิดีโอจาก
ตัวแทนศูนยควบคุมโรค
ที่กลาววา ผูเสียชีวิตบางรายในสหรัฐอเมริกาที่แตเดิมคาดวามีสาเหตุจากไขหวัดใหญ อาจจะเสียชีวิตจาก
ไวรัสโคโรนา ซึ่งอาจเปนตนตอของขาวลือเหลานี้
โพสตภาษาฮินดูจํานวนหนึ่งแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับชาวมุสลิมในอินเดีย ทวีตภาษาฮินดูอางวา ชาวมุสลิมในอินเดียพยายามเขา
รวม โคโรนาญิฮาด โดยการแพรกระจายโรคอยางมีวัตถุประสงค อคติชนิดนี้พบไดทั่วไปในอินเดีย ที่ขบวนการมิชชันนารีมุสลิม ที่เรียก
วา
เปนผูรายและถูกกลาววาแพรกระจายไวรัสโคโรนา รวมทั้งจากรัฐบาลอินเดีย นี่เปนสัปดาหแรกที่เราไดรวมเอาขาว
ลือที่โพสตเปนภาษาฮินดูและโพสตจากประเทศอินเดีย
หัวขอที่แตกตางกัน คือแนวคิดที่วาผูคนบางกลุมติดเชื้อไวรัสโคโรนาไดงายกวา โพสตเหลานี้ไมคอยมีทัศนะเชิงลบหรือทัศนะแบบเลือก
ปฏิบัติเกี่ยวกับผูที่พวกเขาโพสตถึง บางโพสตอางอิงจากวิทยาศาสตรที่ไมสมบูรณ ในขณะโพสตอื่นๆ อาจมุงไปที่อคติที่แฝงอยูของผู
เขียน ผูคนกลุมตางๆ ที่คาดเดาเกี่ยวกับผูที่ติดเชื้อไดงายเปนพิเศษ รวมทั้งชนผิวขาว ชาวอิตาลี และกลุมเพศทางเลือก

ขาวลือที่เกี่ยวของบางสวน คือ ขาวลือที่เผยแพรเรื่องเลาวา ผูที่อยูในเอเชียใตมี ภูมิคุมกันมากกวา ตอไวรัส โดยชี้ไปที่อัตราผูเสียชีวิต
สูงกวาในประเทศตางๆ เชน อิตาลี สหรัฐอเมริกา และสเปน วาเปนสัญญาณของการติดเชื้อไดงายกวา ในทํานองเดียวกัน โซเชีย
ลมีเดียของจีนแสดงใหเห็นขาวลือซํ้าๆ กัน ที่ชี้ไปยังการศึกษาทางการแพทยวาเปนหลักฐานวา ผูที่มีเลือดกรุป โอ มีภูมิกันเชื้อไว
รัสตามธรรมชาติ และสามารถดําเนินกิจวัตรประจําวันของพวกเขาไดตามปกติ

ตัวอยาง

ทั่วโลกควรควํ่าบาตรประเทศจีน เมื่อไมมีประเทศจีน โลกจะ
สงบสุขขึ้น ภาษาเวียดนาม

มีหลักฐานที่แสดงวา ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมมาจากสหรัฐอเมริกา ดังนั้น
จึงควรเรียกวา ปอดบวมอเมริกัน ภาษาจีน
ชนผิวขาวดูเหมือนจะติดเชื้อไดงายกวา และอัตราเสียชีวิตสูงกวาพวกผิวเหลือง
เมื่อพิจารณาประเทศอิตาลี สหรัฐอเมริกา และสเปน ดูเหมือนวาคนผิวขาวมี
แนวโนมที่จะติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุใหมมากกวาคนผิวเหลือง อัตราเสีย
ชีวิตสูงกวา ภาษาจีน

เราตองการทราบวาคุณคิดอะไร
คุณคิดวาแถลงการณนี้หรือเครื่องมือสําหรับนักขาวมีประโยชนหรือไม มีมุมมองใดในการ
รายงานเกี่ยวกับวิกฤตินี้ที่คุณคิดวาเปนเรื่องทาทายหรือไม พวกเราตองการชวย

ติดตอเรา
คุณสามารถคนหาเครื่องมือและแหลงเครื่องมือเพิ่มเติมที่เว็บไซตของเรา

การติดตออยางใกล ขาวลือเกี่ยวกับการแพรเชื้อทาง
เพศสัมพันธและการรักษา
ชิดในชวงโควิด
ในเดือนพฤษภาคม พวกเราไดเห็นโพสตจํานวนมากขึ้นที่อางวา นํ้าอสุจิอาจถูกใชเพื่อรักษาไวรัสโคโรนา ขาวลือสวนใหญที่พวกเรา
รวบรวมเกี่ยวกับนํ้าอสุจิ อางถึงไวรัลในยูทูบจากแพทยฟลิปปนส อนาเครโต เบลเลซา มิลเลนเดส ที่โพสตเมื่อวันที่ เมษายน ใน
วิดีโอ เขาสนับสนุนการดื่มสิ่งที่เขาเรียกวา นํ้าอสุจิที่ไมติดเชื้อ และใชมันเพื่อทําความสะอาดและฆาเชื้อ
เนื่องจากความเปนไปไดที่ตนกําเนิดของขาวลือนี้คือยูทูบเบอรชาวฟลิปปนส มันจึงไมนาประหลาดใจวา
ของขาวลือเกี่ยวกับนํ้า
อสุจิเปนยารักษาไวรัส โคโรนาจะเปนภาษาตากาล็อก อยางไรก็ตาม ขาวลือที่เหลือกระจายเปนภาษาอินโดนีเซีย เขมร และไทย ซึ่ง
แสดงวาขาวลือนี้ไดกระจายไปทั่วภูมิภาค
ในขณะที่บางโพสตแนะนําวา ประชาชนควรใชนํ้าอสุจิเปนนํ้ายาลางมือ สวนใหญของโพสตในภาษาตากาล็อกมีการแชรขอมูลเปนมุก
ตลกหรือเพื่อเนนวาการกลาวอางเปนเรื่องไรสาระหรือไมนาเชื่อถือ
เราจัดกลุมขาวลือนี้วาเปนโพสตที่อันตราย เพราะมีการตอบสนองในระดับสูง วิดีโอตนฉบับถูกถอนออกจากแพลตฟอรม หลังจากที่รับ
ชมไปแลวมากกวา
ครั้ง และถูกแชรในเพจอื่นและกลุมอื่นไปแลวเปนจํานวนมาก และเพราะมันกระตุนใหเกิดพฤติกรรมที่อาจ
นําไปสูการแพรระบาดของเชื้ออื่นที่ติดตอทางเพศสัมพันธ โรคติดเชื้อแบคทีเรีย เชน โรคหนองในและโรคหนองในเทียม อาจสงผลก
ระทบตอลําคอ และมีความเสี่ยงเล็กนอยสําหรับการแพรเชื้อ
ถาบุคคลนั้นมีบาดแผลในปาก
องคกร
และพันธมิตรของ
วิทยาศาสตรที่ชี้วา นํ้าอสุจิสามารถรักษาโควิด

ลบลางคํากลาวอางผิดๆ โดยระบุวา ไมมีขอมูลที่นาเชื่อถือในทาง
ได

คําถามวา โควิด
ติดตอทางเพศสัมพันธไดหรือไม ถูกแพรกระจายออกไปตั้งแตวิกฤติไดเริ่มตนขึ้น เชนเดียวกับไวรัสอื่น ๆ รวมทั้ง ซิ
กาและอีโบลา ที่ติดตอทางเพศสัมพันธ การทดลองทางวิทยาศาสตรไดเริ่มดําเนินการเพื่อตอบคําถามซึ่งไดรับผลที่ผสมผสานกัน
กลาววา ไมมีหลักฐานชี้ใหเห็นวา โควิด
แพรผานทางนํ้าอสุจิหรือของเหลวในชองคลอด อยางไรก็ตาม มันอาจแพรไดผาน
การจูบ หรือการสัมผัสใกลชิด หากคุณมีปญหาสุขภาพที่ทําใหคุณมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตอการติดเชื้อโควิด
อยางรุนแรง คุณควร
ระมัดระวังในการสัมผัสทางกายภาพทุกรูปแบบ

ตัวอยาง
นักวิจัยพบโควิด
ในสเปรม และกังวลวามันอาจติดตอผานการมีเพศสัมพันธ ตองศึกษา
เรื่องนี้โดยเร็วที่สุด ภาษาไทย ไลน
มีการศึกษาทางวิทยาศาสตรที่พิสูจนวา นํ้าอสุจิที่มีสเปรม เปนองคประกอบชั้นเยี่ยม ซึ่งเปน
กรดอะมิโนที่สามารถฆาเชื้อโรคได โดยเฉพาะเชื้อที่เกิดจากไวรัส ฉันไดศึกษาเรื่องนี้มา
นาน มีการวิจัยมากมายในวารสารที่หลากหลาย และฉันเชื่อวาเราสามารถเริ่มใหขอมูลแก
รัฐบาลของเราวา เราสามารถฆาไวรัสโคโรนาที่นากลัวโดยใชวิธีการงาย ๆ นํ้าอสุจิที่ปลอด
การติดเชื้อจากผูชายสามารถใชเปนนํ้ายาลางมือได มันสามารถดื่มได แคตองตรวจสอบให
แนใจวามันไมติดเชื้อ ภาษาตากาล็อก ยูทูบ

เคล็ดลับการ
เมื่อคุณไมมีสิ่งใดคุณมักจะตองการเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อคุณอยูที่บานและมีเวลาวางมาก ดังนั้น จึงเปนเรื่องธรรมดาที่ผูรับชมของคุณอาจมี
รายงาน
คําถามเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธและโควิด
แมการสนทนานี้อาจกอใหเกิดความไมสบายใจสําหรับผูรับชมของคุณบางคน แตมันเปนเรื่องสําคัญที่จะตองจัดการกับหัวขอนี้ดวยความเปน
มืออาชีพ และทํางานกับผูติดตอทางการแพทยเพื่อตอบคําถามของผูรับชมของคุณ
มีคําถามสําคัญที่คุณอาจตองพิจารณาในรายงานของคุณ
• มีชวงกลุมอายุเฉพาะที่อาจตองการขอมูลนี้มากกวาบุคคลอื่น อยาตั้งสมมติฐานวา มีเพียงคนหนุมสาวเทานั้นที่มีเพศสัมพันธ พูด
กับผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนครอบครัว เพื่อคนหาวา กลุมอายุใดที่มีความเสี่ยงที่จะมีเพศสัมพันธมากที่สุด หรือมีความเขาใจ
นอยกวาเกี่ยวกับประเด็นสุขอนามัยทางเพศ
• มีกลุมคนอื่นในชุมชนที่ตองการคําแนะนําที่เหมาะสมหรือไม ตัวอยางเชน ผูทํางานดานเพศ คนที่ติดเชื้อ
• ผูคนสามารถหาคําแนะนําที่เฉพาะเจาะจงไดที่ใด มีองคกรในพื้นที่ที่สามารถใหคําแนะนํา ตอบคําถาม และใหแหลงขอมูลเกี่ยว
กับคนที่กังวลเกี่ยวกับคําถามนี้หรือไม พวกเขาไดใหขอมูลในหลายภาษาและหลายรูปแบบหรือไม
เพื่อชวยคุณเกี่ยวกับคําถามนี้ พวกเราไดตรวจสอบหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่มีอยูในปจจุบันเพื่อนํามาจัดทํา คําแนะนํานี้ ดวยขอมูลดาน
สุขภาพทั้งหมด จึงเปนเรื่องสําคัญที่จะอานขอมูลนี้และปรับขอมูลเพื่อใหเหมาะสมกับบริบทดานวัฒนธรรมของคุณ

วิทยาศาสตรที่ฉับไว

กระพือขาวลือเกี่ยวกับยา

ตอนที่ ของรายงานขาวลือนี้ เรามองไปที่แนวโนมของขาวลือเกี่ยวกับยาไฮดรอกซีคลอโรควิน ซึ่งเปนยาตานมาลาเรียที่ไดรับการ
สนับสนุนเปนประจําจากนายโดนัลด ทรัมป ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เพื่อปองกันโรคโควิด
มีการทดลองหลายชิ้นที่ตรวจสอบ
ประเด็นนี้ ตามที่เราสํารวจดูใน คําแนะนํานี้
มีคนพูดถึงยาไฮดรอกซีคลอโรควินไมมากเทากับยาอีกตัวพูดถึงอยางมากในโซเชียลมีเดีย
เราพบขาวลือที่โพสตในภาษาตากาล็อก โดยหลักๆ ใน
และ
ตลอดเดือนเมษายนและพฤษภาคมเกี่ยวกับการฉีดยา
ตานไวรัสชื่อ ฟาบูแนน มีการพูดถึงยาฟาบูแนนเฉพาะในภาษาตากาล็อกและไมพบในภาษาอื่น
รูเบน ฟาบูแนนเปนผูคิดคนและสนับสนุนยานี้ เขาเปนแพทยที่ปจจุบันอาศัยอยูในสหรัฐอเมริกา และพี่นองอีก คนก็เปนแพทย นี่
ดูเหมือนกรณีการใหขอมูลผิดๆ สุดคลาสสิกที่มีการแชรขอมูลเพื่อดึงดูดใหผูปวยไปคลินิกของคนเหลานี้เพื่อประโยชนสวนตัว
กระทรวงสาธารณสุขของฟลิปปนสออกคําสั่งทางราชการใหงดเวนการใชยาฉีดนี้ และสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กําลังเตรียมดําเนินคดีกับผูผลิตยานี้

ตัวอยางเชน
ผูคนจํานวนมากตางไปที่ฟารมของ ดร ฟาบูแนน คุณไดรับการฉีดยานี้ใน
ราคาเข็มละ
เปโซฟลิปปนส ภาษาตากาล็อก

อาจเปนเพราะเจาหนาที่รัฐรูสึกเหมือนถูกคุกคามจากประสิทธิภาพของการ
ฉีดยาตานไวรัสฟาบูแนน เพราะยานี้ไมไดรับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาล และ
เปนไปไดวารัฐบาลจะไมไดรับประโยชนเลย ภาษาตากาล็อก
งานวิจัยพบวาเมทแอมเฟตามีนรักษาโรคโควิด
ได เราควรทําอะไร
คนคงแหกักตุนยานี้ รัฐบาลคงไมใหเงินชวยเหลือ
บาทงายๆ แตถา
มาหาเรา เราจะใหยาเมทแอมเฟตามีนเพื่อรักษาโรคโควิด
ติดตอได
ตลอดเวลาจนกวาราน
จะปด
ภาษาไทย

ยาอีกตัวที่ไดรับความสนใจอยางมากในสื่อออนไลน คือ ยาอาวิแกน
หรือชื่อสามัญวา ฟาวิพิราเวียร เปนยาตานไวรัสที่ใชรักษา
ไขหวัดใหญ หลายขาวลือพูดถึงยานี้วาเปนยารักษาโรคโควิด
นายกรัฐมนตรีญี่ปุนไดประกาศผลักดันใหยานี้เปนวิธีรักษาและยัง
เสนอสงยานี้ใหประเทศอื่น แตยังไมมีหลักฐานวายานี้มีประสิทธิภาพ
รักษาโรคโควิด
ไดและอาจมีผลขางเคียงเชิงลบ เชน ความพิการ
แตกําเนิด ขาวลือหลายขาวเกี่ยวกับยาในโซเชียลมีเดียใชเหตุที่
ประเทศญี่ปุนใชยาตัวนี้เปนหลักฐานวามีความนาเชื่อถือ
เรารวบรวมขาวถึงที่พูดถึงกัญชาและนํ้ามันกัญชาวาเปนวิธีรักษา
ไวรัส สวนใหญในประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย และเห็นขาว
ลืออีกหลายขาวเกี่ยวกับยาเสพติด เชน โคเคน และยาเมทแอมเฟตา
มีนหรือยาบา ยังไมมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรที่ชี้วายาเมทแอ
มเฟตามีนหรือยาเสพติดอื่นๆ ชวยปองกันหรือรักษาโรคโควิด
ได
ทามกลางความพยายามที่ไมเคยมีมากอนทั่วโลกในการพัฒนา
วัคซีนไวรัสโคโรนา หรือยารักษาที่อาจลดผลกระทบจากไวรัส ยังคง
มีขาวลือจํานวนมากเกี่ยวกับวา วัคซีนและยาตัวใดบางที่กําลัง
พัฒนาและมีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับการรายงาน
ขณะกําลังเกิดโรคระบาดและเชื้อไวรัสสายพันธุใหมกําลังแพรกระจายอยางรวดเร็ว บางครั้งแพทยอาจถูกกดดันใหรักษาโรคดวยยาที่ออกแบบเพื่อภาวะ
โรคอื่น จนกวายาที่ออกแบบมาเพื่อปองกันหรือรักษาโรคโควิด
จะไดรับการอนุมัติที่เกี่ยวของ คุณอาจไดยินชื่อยาอีกจํานวนมากในโซเชียลมีเดีย คุณ
ในฐานะนักขาวตองรายงานขอกังวลของชุมชนดวยความระมัดระวัง โดยไมสรางความหวังตอการรักษาที่ยังไมไดรับการทดสอบหรือเปนไปไดวา
อันตราย
คําถามสําคัญที่คุณตองถามตัวเองขณะตัดสินใจวา ควรรายงานเกี่ยวกับยาตัวใหมหรือไม
• ฉันตองรายงานหรือไม ฉันมั่นใจหรือไมวา มีหลักฐานเพียงพอที่สนับสนุนวาการรายงานยาตัวนี้เปนเรื่องที่สาธารณชนสนใจ ไมใชแคเปนเรื่องนา
สนใจตอสาธารณชน นี่จะกระตุนใหเกิดการใหขอมูลผิดๆ ความหวังผิดๆ และพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนหรือไม
• งานวิจัยนี้นาเชื่อถือหรือไม งานวิจัยมีขนาดตัวอยางกี่คน ไดรับการทบทวนโดยผูรูเสมอกันหรือไม คุณเขาถึงงานวิจัยฉบับเต็มไดหรือไม หรือเปน
เพียงขาวประชาสัมพันธ
• ใครใหเงินสนับสนุนงานวิจัยนี้ งานวิจัยบางชิ้นอาจไดรับเงินสนันสนุนจากบริษัท หรือบริษัทสาขา เดียวกันซึ่งไดรับประโยชนจากยอดขาย
• ในชุมชนของฉันมีกลุมคนที่อาจไดรับอันตรายจากยานี้หรือไม เชน หญิงมีครรภที่รับยาฟาวิพิราเวียรอาจทําใหเกิดความพิการแตกําเนิดได
ดูเคล็ดลับดีๆ มีประโยชนเกี่ยวกับการรายงานขาวลือเกี่ยวกับยาและวิธีรักษาใหมๆ ไดในเอกสารแนะนําสําหรับนักขาวฉบับลาสุดที่นี่

รายงานขาวนี้ไดรับการสนับสนุนจาก
เครือขายขาวและเงินทุนไดรับการสนับสนุนจากกองทุน
ชวยเหลือของสหราชอาณาจักรของรัฐบาลสหราชอาณาจักร โครงการนี้มุงเนนการเตรียมความพรอมใหนักขาวและ
นักสื่อสารทั่วทวีปเอเชียดวยเครื่องมือที่จําเปน ในภาษาที่ตองการ เพื่อตอสูกับขาวลือและขอมูลผิดๆ ในวิกฤติโรคโค
วิด

ติดตอ

เพื่อขอขอมูลเพิ่มเติม

