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ละอองและฝอยละออง:
 

เราไดบ้นัทึกขา่วลือที�วา่ด้วยความกลัววา่ไวรสัโคโรนา่จะ 'แพรก่ระจายทางอากาศ' ได ้ขา่วลือเกี�ยวกับการแพรก่ระจายทางอากาศนั�นมสีดัสว่นเท่าๆ กันในแต่ละภาษา แมว้า่มไีวรสั
ธรรมดาจาํนวนหนึ�งที�ถือวา่ 'แพรก่ระจายทางอากาศ' ไดอ้ยูแ่ล้ว (เชน่ หวดัทั�วไปและวณัโรค) ก็ตาม โพสต์สว่นใหญแ่สดงใหเ้หน็ความไมไ่วว้างใจหนว่ยงานของรฐั (โดยระบุวา่ขอ้มูลใน
สว่นนี�ถกูปกป�ดไว)้
 
ขา่วลือที�โพสต์บนเฟซบุค๊ในภาษาตากาล็อกเมื�อวนัที� 6 เมษายน อ้างถึงการที�ประธานาธบิดดีแูตรเ์ตของฟ�ลิปป�นสก์ล่าววา่ ไวรสัโคโรนา่ 'อยูใ่นอากาศ' ผูโ้พสต์ขา่วลือนี�มผีูติ้ดตาม
200,000 คน และโพสต์ดงักล่าวมกีารตอบสนอง 2,100 ครั�ง การแชร ์1,500 ครั�ง และคอมเมนท์ 404 ครั�ง
 
อีกโพสต์หนึ�งระบุวา่อนภุาคของไวรสัโคโรนา่สามารถลอยอยูใ่นอากาศเป�นเวลา 'นานถึง 3 ป�' และอ้างวา่การรอ้งเพลงหรอืการตะโกนจะทําใหแ้พรก่ระจายไวรสัออกไปไดม้ากขึ�น โพสต์นี�
อาจมขีึ�นเพื�อตอบสนองต่อขา่วเรื�องการติดเชื�อเป�นกลุ่มในสหรฐั ที�นา่จะแพรร่ะบาดในกลุ่มนกัรอ้งประสานเสยีงขณะฝ�กซอ้มดว้ยกัน
 
จากคําแนะนาํขององค์การอนามยัโลกในป�จจุบนั ไวรสันี�ไมถื่อวา่แพรก่ระจายทางอากาศได ้แต่การติดต่อทางอากาศอาจเกิดขึ�นผา่นกระบวนการรกัษาผูป้�วยไวรสัโคโรนา่ที�ก่อใหเ้กิด
ฝอยละออง เชน่การใชเ้ครื�องพน่ละออง หรอืเครื�องชว่ยหายใจ นี�เป�นเพยีงเหตผุลหนึ�งวา่ ทําไมผูป้ฏิบติังานดา้นสาธารณสขุจะต้องสวมใสห่นา้กาก
 
 
 
 

จุลสารข่าวลือ  
โควดิ-19 #2 

Internews ทํางานรว่มกับ Translators without Borders และ Standby Task Force เพื�อเก็บขอ้มูลและวเิคราะหข์า่วลือ
และขอ้มูลที�ไมถ่กูต้องเกี�ยวกับไวรสั SARS-CoV-2 และโรคโควดิ-19 เราจดัเก็บขอ้มูลในหกภาษาจากโพสต์ในสื�อสงัคม
ออนไลน ์การวเิคราะหน์ี�ใชข้อ้มูลจากขา่วลือ 1,599 เรื�องที�เก็บขอ้มูลระหวา่งวนัที� 23 มกราคม 2020 ถึงวนัที� 24 เมษายน
2020 ในภาษาไทย ภาษาอูรด ูภาษาอินโดนเีซยี ภาษาจนี(ตัวยอ่) ภาษาตากาล็อก และภาษาเวยีดนาม นี�คือรายงานขา่วแรกที�
รายงานถึงขอ้มูลในภาษาอูรด ูInternews ไดเ้ริ�มเก็บขอ้มูลขา่วลือในภาษาเขมรแล้วเชน่กัน รายงานขา่วในอนาคตจะวเิคราะห์
รวมถึงขอ้มูลในภาษาดงักล่าวดว้ย
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* 'ไมท่ราบ' รวมถึงโพสต์ที�ไมส่ามารถระบุเพศของผู้
แต่งได ้'อื�นๆ' รวมถึงโพสต์ที�ผูเ้ขยีนไมไ่ดร้ะบุวา่เป�น
เพศชายหรอืเพศหญงิ

*อื�น ๆ: Weibo (25), Instagram (24), Line (24), Tiktok
(21), Pantip (18), Kwai (7), Douban (4), WeChat (1),
Baidu Tieba

 

"ไวรสัที�ก่อโรคโควดิ-19 นั�นอยูใ่นอากาศ (แพรก่ระจายทางอากาศได)้ PD30 หมายเหต:ุ ระหวา่ง
การรายงานของประธานาธบิดต่ีอสภาคองเกรส เมื�อวนัที� 6 เมษายน 2020 ประธานาธบิดไีดก้ล่าว
วา่ไวรสัโคโรนา่อยูใ่นอากาศ ดงันั�นมนัจงึแพรก่ระจายทางอากาศได"้ (ภาษาตากาล็อก, เฟซบุค๊)

ขา่วลือวา่ดว้ยการแพรร่ะบาดทางอากาศ
 

การสื�อสารความเสี�ยงเกี�ยวกับประเดน็นี�อาจเป�นเรื�องท้าทาย เพราะการระบุวา่ไวรสั 'แพรก่ระจายทางอากาศ'
นั�นฟ�งดนูา่กลัวมาก มนัจะทําใหเ้กิดภาพ (ที�ไมถ่กูต้อง) ของไวรสัที�อยูใ่นอากาศ 'ในทกุที�' และอาจมผีลทําให้
วติกกังวลและรูส้กึหมดหวงั การชว่ยใหผู้ร้บัขา่วของคณุเขา้ใจความแตกต่างระหวา่ง 'ละออง' (ของเหลวที�มี
ขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางใหญก่วา่ 5 ไมโครเมตร) ฝอยละออง (ของเหลวฟุ�งกระจายในก๊าซที�มขีนาดเสน้ผา่น
ศูนยก์ลางเล็กกวา่ 5 ไมโครเมตร) และพฤติกรรมของมนั นั�นสาํคัญมาก 
เพื�อชว่ยในการรายงานขา่วเรื�องการแพรก่ระจายของไวรสัที�ก่อโรคโควดิ-19 เพื�อลดความกลัวและความ
สบัสนในชุมชน เราไดจ้ดัทําแนวปฏิบติันี�ขึ�นมา

 "ฉันคิดวา่ถ้าเราประกาศตั�งแต่ต้นที�เกิดเรื�องในเมอืงอู่ฮั�นวา่ ไวรสันี�แพรก่ระจายทางอากาศ โลกก็
คงไมเ่ป�นอยา่งนี� มนัไมย่ากเลยที�จะตรวจสอบวธิกีารแพรก่ระจายของไวรสั ฉันไมเ่ขา้ใจวา่ทําไม

พวกเขาต้องปกป�ดขอ้มูลนี�ดว้ย? และฉันเพิ�งรูว้า่ผูอํ้านวยการของ WHO ไมใ่ชห่มอดว้ยซํ�า สงสยั
วา่เขาอยูใ่นตําแหนง่สงูที�สดุในวงการแพทยไ์ดย้งัไง" (ไทย, พนัทิป)

ขอ้แนะนาํในการรายงานขา่ว:ตัวอยา่ง:





ขอ้แนะนาํในการรายงานขา่ว:
ความเหน็และคําถามจากชุมชนเกี�ยวกับการใชห้นา้กากนั�น มกัแสดงใหเ้หน็ถึงความสบัสน และขอ้มูลผดิๆ ที�เผยแพรทั่�วไปเกี�ยวกับประเด็นดังกล่าว การรายงาน
ขา่วของคณุควรเติมเต็มชอ่งวา่งตรงนี�ดว้ยขอ้มูลที�นา่เชื�อถือและไวว้างใจได ้คณุอาจลองเริ�มต้นจากแนวคิดต่อไปนี�ได้:
 
-        กลุ่มเปราะบาง: ผูค้นกลุ่มเปราะบางจะสามารถเขา้ถึงของใชจ้าํเป�นได้อยา่งไรในภาวะขาดแคลน? มหีน่วยงานราชการหรอืโครงการการกศุลที�สง่หน้ากากให้
แก่ชุมชนที�ต้องการหรอืไม?่  ชุมชนของคณุทําอะไรไดบ้า้งเพื�อใหแ้นใ่จวา่กลุ่มนี�สามารถเขา้ถึงอุปกรณป์�องกันได?้
 
-       การผลิต: หนา้กากสว่นใหญใ่นประเทศของคณุมทีี�มาจากไหน? ผลิตในท้องถิ�น หรอืนาํเขา้จากต่างประเทศ? มธุีรกิจใดในท้องถิ�นที�สามารถอธบิายขั�นตอน
การผลิตใหค้ณุไดห้รอืไม?่ หนา้กากประเภทใดที�คณุเหน็วา่มวีางขายในตลาดในท้องถิ�นของคณุ?
 
-        การใชง้าน: วธิกีารสวมใส ่ทําความสะอาด หรอืทิ�งหนา้กากที�ถกูต้องเป�นอยา่งไร? หนา้กากแบบใดที�คนทั�วไปควรสวมใส ่และหน้ากากแบบใดควรสงวนไวใ้ห้
แก่บุคลากรทางการแพทย?์ พูดคยุกับแพทยใ์นท้องถิ�น ที�สามารถอธบิายขั�นตอนไดใ้นภาษาและรปูแบบที�ผูฟ้�งของคณุถนัด
 

 
 
มโีพสต์ในภาษาอินโดนเีซยีหลายโพสต์ที�แสดงถึงความไมแ่นใ่จเกี�ยวกับประโยชนใ์นการใชห้น้ากากต่าง
ประเภทกันในการป�องกันการติดเชื�อไวรสั ความรูส้กึเบื�องหลังโพสต์เหล่านี�คือความสบัสนภายหลังจาก
การไดย้นิรายงานที�ขดัแยง้กัน วา่ใครบา้งควรสวมใสห่นา้กากและควรสวมใสเ่มื�อใด โพสต์อื�นๆ คาดเดา
เกี�ยวกับการใชส้ิ�งอื�นเป�นทางเลือกแทนหนา้กากวา่ไดผ้ลหรอืไม ่เชน่ ทิชชูเ่ป�ยกและหน้ากากเกลือ
หรอื"เครื�องพน่ไอนํ�าโอโซนนาโนที�ใชโ้ดยนกัล่าสตัว"์ ทิชชูเ่ป�ยกไมใ่ชท่างเลือกที�ปลอดภัยแทนหน้ากาก
อนามยัหรอืหน้ากากผา้ และหลักฐานที�แสดงใหเ้หน็วา่หนา้กากมปีระสทิธภิาพในการป�องกันการแพรเ่ชื�อ
นั�น ก็มกัจะหมายถึงเฉพาะหนา้กากอนามยัเท่านั�น
 
องค์การอนามยัโลก (WHO) กล่าววา่ แมว้า่การสวมใสห่นา้กากอนามยัจะลดการแพรก่ระจายของโรค
ระบบทางเดนิหายใจจากไวรสั ซึ�งรวมถึงโรคโควดิ-19 ได ้ก็ยงัคงแนะนาํวา่ ใหเ้ฉพาะบุคคลที�ป�วย หรอืผูที้�
ดแูลคนป�วยสวมหนา้กากอนามยั และควรดาํเนนิมาตรการอื�นๆ ดว้ย เชน่การเวน้ระยะหา่งทางกายภาพ
และการรกัษาความสะอาดมอื ศูนยค์วบคมุโรคติดต่อ (CDC) แนะนาํใหส้วมใสห่นา้กากผา้เฉพาะในที�
สาธารณะ ซึ�งเวน้ระยะหา่งทางสงัคมไดย้าก (เชน่ ในรา้นขายของชาํและรา้นขายยา)
 
ขา่วลือที�นา่สนใจเกี�ยวกับการสวมใสห่นา้กากคือ ขา่วที�อ้างวา่พรรคคอมมวินสิต์แหง่ประเทศจนีตั�งใจขาย
หนา้กากปลอมหรอืหน้ากากที�ไมม่ปีระสทิธภิาพใหแ้ก่ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์เพื�อพยายามที�จะทําใหค้นติด
เชื�อโคโรนา่ไวรสัมากขึ�น ขอ้กล่าวหานี�นา่จะอ้างถึงเหตกุารณที์�เกิดขึ�นเมื�อปลายเดอืนมนีาคม ซึ�งประเทศ
เนเธอรแ์ลนดส์ง่คืนหนา้กากที�ซื�อจากประเทศจนีทั�งหมด หลังจากพบวา่หนา้กากไมส่ามารถป�องกัน
ใบหน้าได ้หรอืไมส่ามารถกรองอนภุาคไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ
 
ขา่วลือเกี�ยวกับหน้ากากเพิ�มขึ�นโดยรวมถึง 20% ในเดือนเมษายน และเนื�องจากรฐับาลต่างๆ ค่อยๆ
แนะนาํและ/หรอืกําหนดใหท้กุคนต้องปกป�ดใบหนา้ในที�สาธารณะกันเพิ�มขึ�น ก็นา่จะเป�นไปไดที้�พวกเราจะ
เหน็ขา่วลือในสื�อสงัคมออนไลนเ์กี�ยวกับหนา้กากอยา่งต่อเนื�อง ดงันั�น เราจะยงัคงบนัทึกขา่วลือที�เกิดขึ�น
ใหมอ่ยูต่่อไป
 
 
 
 
 

ฝ�ายประเทศจนีโต้แยง้วา่ ผูผ้ลิตหนา้กากของพรรคคอมมวินสิต์จนีตั�งใจวา่ ประเทศเนเธอรแ์ลนดโ์ง่และซื�อ
หน้ากากผดิ คําอธบิายนี�ยนืยนัขอ้สงสยัวา่พรรคคอมมวินสิต์กําลังแพรก่ระจายเชื�อไวรสั เริ�มจากสง่ไวรสั
ออกไปแพรก่่อน แล้วก็ค่อยสง่ความชว่ยเหลือปลอมๆ และหนา้กากปลอม บอกตัวเองเถอะเมื�อรูว้า่โดน
หลอก: คณุนะ่มนัโง่ ปล่อยใหฉั้นแพรเ่ชื�อใสค่ณุ! พรรคคอมมวินสิต์จนีจะฆา่ทกุคนดว้ยไวรสั!!! คนทั�งโลกควร
ตื�นได้แล้ว!!!!!' (ภาษา: จนี, แพลตฟอรม์: ทวติเตอร,์ การมสีว่นรว่ม: ผูติ้ดตาม 8,594)

ตัวอยา่ง:

"ฉันยงัคิดเลยวา่นั�นคือเหตผุลที�พวกเรามโีรคระบาดทั�วโลกอยูต่อนนี� ก็อาลีบาบาอยูใ่นจนี และเบื�องหลังของ
ผูข้ายสนิค้าใหอ้าลีบาบาคือผูผ้ลิตรายใหญที่�ผลิตของใหค้นทั�งโลก เมื�อทกุคนป�วย คนกลุ่มนี�มเีครื�องมอืที�
สามารถจะ 'ผลิตสนิค้าจาํนวนมาก' ได ้และทั�งโลกก็ต้องอาศัยสนิค้าจากความเมตตาของเขา ในโลกที�ถกูโรค
โควดิ-19 เล่นงาน ผูผ้ลิตอุปกรณ์การแพทย ์เชน่ ชุดป�องกัน หนา้กาก ถงุมอืผา่ตัด แอลกอฮอล์ ฯลฯ ราย
ใหญ่ที�สดุ ที�ทกุคนต้องซื�อจากที�นี� ก็เป�นของอาลีบาบา” (ภาษา: ตากาล็อก, แพลตฟอรม์: เฟซบุค๊)

ขอ้เท็จจรงิและหนา้กาก:
 พบขา่วลือเกี�ยวกับหนา้กากมากขึ�นในเดอืนเมษายน

 

ความสนใจในหนา้กากยงัคงเพิ�มขึ�นทั�วโลก มกีารค้นหาผา่นเวบ็ดว้ยคําค้นหานี�สงูสดุในชว่งวนัที� 5 - 11 เมษายน ตามขอ้มูลของ Google Trends เราไดเ้หน็ขา่วลือเกี�ยวกับการสวมใสห่นา้กาก
การซื�อหนา้กาก และประสทิธภิาพของหนา้กากเพิ�มขึ�นเมื�อเวลาผา่นไปเชน่กัน ซึ�งเป�นไปในทางเดยีวกันกับความสนใจนี�  โพสต์เหล่านี�มากกวา่หนึ�งในสี�เป�นเรื�องของการใชห้นา้กากในการป�องกัน
ตน แต่ก็มกัมเีรื�องความสบัสนเกี�ยวกับประสทิธภิาพของหนา้กากประเภทต่างๆ และทางเลือกอื�นๆ ที�เป�นไปไดอ้ยูด่ว้ย
 
เราไดบ้นัทึกขอ้มูลขา่วลือมากมายที�กล่าววา่ ประเทศจนีซึ�งเป�นผูผ้ลิตอุปกรณท์างการแพทยแ์ละอุปกรณป์�องกันสว่นบุคคล เชน่ หนา้กากรายใหญข่องโลกอาจไดป้ระโยชนท์างเศรษฐกิจจากเชื�อ
โคโรนา่ไวรสั   มทีวตีหนึ�งเขยีนในภาษาจนีวา่  หากรฐับาลของประเทศจนีตั�งใจปล่อยเชื�อโคโรนา่ไวรสัออกสูโ่ลกก็เพราะวา่พวกเขาอาจมแีผนจะกักตนุอุปกรณ์การแพทยเ์พื�อขายแก่ชาติตะวนัตก
ในราคาที�สงูขึ�น โพสต์หนึ�งบนเฟซบุค๊ในภาษาตากาล็อกแสดงความเหน็ที�คล้ายกัน — วา่เศรษฐกิจของประเทศจนี ซึ�งรวมถึงการผลิตหนา้กาก — ไดร้บัประโยชนจ์ากโคโรนา่ไวรสั   
ดงันั�น การที�เชื�อโคโรนา่ไวรสัแพรร่ะบาดอาจเป�นเรื�องจงใจ ยงัไมม่หีลักฐานที�ชี�วา่ไวรสัถกูสรา้งขึ�นโดยรฐับาลหรอืกลุ่มวจิยัใด และการแพรร่ะบาดสง่ผลกระทบอยา่งมากต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศจนี
 
พวกเรายงัไดบ้นัทึกขา่วลือเกี�ยวกับอันตรายที�อาจเกิดขึ�นไดจ้ากการสวมหนา้กากและความเสี�ยงของการสวมใสห่นา้กาก ขา่วลือในภาษาไทยอ้างวา่ การสวมใสห่นา้กากเป�นระยะเวลานานอาจทําให้
ผูส้วมใสห่ายใจเอาคารบ์อนไดออกไซดเ์ขา้ไปมากเกินไป ซึ�งอาจทําใหถึ้งแก่ชวีติได ้แมว้า่จะเป�นไปไดที้�ผูส้วมใสอ่าจสดูเอาคารบ์อนไดออกไซดจ์าํนวนนอ้ยเขา้ไป (เชน่ การหายใจเอาอากาศที�ตน
หายใจออกมากลับเขา้ไป) ในขณะที�สวมใสห่นา้กาก เราพบวา่ไมม่หีลักฐานใดที�แสดงวา่เรื�องนี�อาจสง่ผลกระทบอยา่งเหน็ไดช้ดั
 
อยา่งไรก็ตาม เพราะไวรสัอาจอาศัยบนพื�นผวิไดเ้ป�นระยะเวลาหนึ�ง จงึควรเปลี�ยนหนา้กากและซกัเป�นประจาํ รวมถึงสมัผสัเท่าที�จาํเป�นเพื�อใหแ้นใ่จวา่ยงัใชไ้ดอ้ยา่งปลอดภัย แนวปฏิบติัของ
องค์การอนามยัโลกเรื�องการใชห้นา้กาก แนะนาํวา่ หนา้กากที�ใชไ้ดค้รั�งเดยีวต้องทิ�งทันทีหลังจากใช ้และควรซกัหนา้กากผา้ดว้ยนํ�าสบูแ่ละตากใหแ้หง้ก่อนนาํไปใชอี้กครั�ง
 
อีกขา่วลือหนึ�งมกีารคาดเดาวา่ หนา้กากผา้ที�ผสมเสน้ใยทองแดงสามารถฆา่ไวรสัได ้ทองแดงมคีณุสมบติัในการต้านจุลชพีไดห้ลากหลายชนดิ และในโรงพยาบาลบางแหง่ทั�วโลกก็เริ�มใช้
ทองแดงเพื�อยบัยั�งการแพรก่ระจายของเชื�อโรคดื�อยาที�ทนต่อยาปฏิชวีนะ มหีลักฐานเบื�องต้นวา่ไวรสัอยูบ่นทองแดงไดส้ั�นกวา่บนพื�นผวิอื�นบางอยา่ง ในขณะที�บางบรษัิทไดผ้ลิตหนา้กากที�ผสม
เสน้ใยทองแดงที�พสิจูนแ์ล้ววา่มปีระสทิธภิาพในกรณีไวรสัตัวอื�น แต่ยงัไมม่กีารทดสอบอยา่งจรงิจงัเกี�ยวกับการใชห้นา้กากทองแดงสาํหรบัไวรสั SARS-CoV-2
 
 
 
 
 
 

การสวมใสห่นา้กากเป�นเวลานานอาจก่อใหเ้กิดภาวะเลือดเป�นกรด (Acidosis) เพราะรา่งกายไดร้บั
คารบ์อนไดออกไซดผ์สมเขา้ไป เราหายใจเอาออกซเิจนเขา้ไปนอ้ยเกินไป นี�คืออาการที�อาจเกิดขึ�นได ้1. ปวด
กล้ามเนื�อและปวดตามรา่งกาย 2. ปวดศีรษะ 3. รูส้กึเหมอืนมไีข ้4. หากสวมใสห่นา้กากเป�นประจาํโดยไมห่ยุด
เลย อาจทําใหถึ้งแก่ชวีติได ้คําแนะนาํคือ ไมค่วรสวมใสห่นา้กาก N95 เกินกวา่ 1 ชั�วโมง และต้องพกั 30 นาที
หนา้กากทั�วไป สวมใส ่2 ชั�วโมง พกั 30 นาที หนา้กากผา้ สวมใส ่4 ชั�วโมง พกั 30 นาที (ภาษา: ไทย,
แพลตฟอรม์: ไลน)์



'ยาในสหรฐัอเมรกิาที�สามารถรกัษาไวรสัโคโรนา่ไดห้ายขาด คือยาไฮดรอกซคีลอโรควนิ ซึ�ง
เป�นยารกัษาโรคมาลาเรยี ซึ�งยาที�คล้ายกันในฟ�ลิปป�นสก็์คือยาคลอโรควนิ ยาเหล่านี�เป�น
อยา่งเดยีวกันและเหมอืนกันหรอืไม?่' (ภาษา: ตากาล็อก, แพลตฟอรม์: เฟซบุค๊)

รอ้ยละสบิของขา่วลือทั�งหมดนั�น เกี�ยวกับวธิกีารบาํบดัรกัษาดว้ยยาคลอโรควนิ หรอืไฮดรอกซคีลอโรควนิ ยานี� ซึ�งปกติแล้วใชร้กัษาโรคขอ้อักเสบ โรคมาลาเรยี และ
โรคลปู�ส — ประธานาธบิดสีหรฐัอเมรกิา โดนลัด ์ทรมัป� และสื�อบางสาํนักเสนอวา่เป�นยาที�น่าจะใชร้กัษาไวรสัโคโรนา่ไดผ้ล
 
ขา่วลือเกี�ยวกับยาเหล่านี�พบได้แพรห่ลายที�สดุในภาษาจนี(ตัวยอ่) และภาษาตากาล็อก โดยขอ้มูลเพยีงสองภาษานี�ก็มจีาํนวนสองในสามของรายงานทั�งหมด ขา่วลือที�
เหลือพบในทั�งภาษาอินโดนเีซยี ภาษาไทย และภาษาเวยีดนาม   ในขณะที�บางโพสต์แสดงถึงความสบัสนเกี�ยวกับความแตกต่างระหวา่ง  ยาไฮดรอกซคีลอโรควนิ     
 ยาคลอโรควนิ ยาคลอโรควนิฟอสเฟต และยาอะซโิทรมยัซนิ ขา่วลือสว่นใหญ่ (92%) เกี�ยวขอ้งกับการใชย้าในการบาํบดัรกัษาโรคจากโคโรนา่ไวรสั
 
ในเดือนเมษายน พวกเราเริ�มเหน็ขา่วลือที�ระบุวา่ การผสมคลอโรควนิในนํ�าประปา และการพน่คลอโรควนิจากเครื�องบนิหรอืเฮลิคอปเตอรส์ามารถรกัษาโคโรนา่ไวรสัได้
กําลังเป�นที�นยิม มแีมก้ระทั�งคําขอรอ้งใหน้กัธุรกิจ อีลอน มสัก์ สง่เครื�องบนิไปพน่ยานี�
 
ขา่วลือที�เราระบุวา่มคีวามเสี�ยงสงู หรอืมโีอกาสก่ออันตรายมากกวา่ กล่าวถึงการซื�อยาคลอโรควนิโดยไมต้่องใชใ้บสั�งยาจากแพทยแ์ละขนาดยาที�แนะนาํ โพสต์อื�นที�ดู
เสี�ยงอ้างวา่ ไฮดรอกซคีลอโรควนิไดร้บัการพสิจูนแ์ล้ววา่รกัษาโรคได ้หรอืการใชย้านี�ผา่นการรบัรองโดยหนว่ยงานยาที�เป�นทางการเชน่ องค์การอาหารและยาแหง่
สหรฐัอเมรกิา (FDA) มขีา่วลือหลายขา่วที�อ้างถึงการยนืยนัจากหน่วยงานรฐัอื�นๆ
ของสหรฐัอเมรกิา หรอืประเทศตะวนัตก ซึ�งไมเ่ป�นความจรงิ

การค้นหาวธิรีกัษา:
 

ขา่วลือเกี�ยวกับการใชย้าไฮดรอกซคีลอโรควนิ
 

องค์การอนามยัโลกกล่าววา่ ในป�จจุบนัยงัไมม่ยีาที�ผา่นการรบัรองวา่ใชร้กัษาโรคโควดิ-19 ได้
ผล และเมื�อเรว็ๆ นี� ก็ได้แจง้เตือนเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์คลอโรควนิปลอมที�พบในเขตที�องค์การ
อนามยัโลกดแูลในแอฟรกิา ยาไฮดรอกซคีลอโรควนิไมไ่ดร้บัการรบัรองโดย FDA สาํหรบัใช้
รกัษาไวรสัโคโรนา่ แมจ้ะมกีารทดลองหลายครั�งในหลายประเทศ ซึ�งไดผ้ลเบื�องต้นต่างกันจน
นําไปสูก่ารโต้แยง้กันด้วย เมื�อวนัที� 24 เมษายน องค์การอาหารและยา (FDA) กล่าวเตือนวา่
การใชย้านี�อาจก่อใหเ้กิดความผดิปกติอันตรายเกี�ยวกับจงัหวะเต้นของหวัใจ และออกคําเตือน
เกี�ยวกับการใชไ้ฮดรอกซคีลอโรควนิเพื�อรกัษาไวรสัโคโรนา่นอกเหนอืจากการทดลองหรอืนอก
โรงพยาบาล

  'ยาที�จะรกัษาไวรสัโคโรนา่ผา่นการรบัรองอยา่งเป�นทางการแล้ว! ยาคลอโรควนิ และ
ยาอะซโิทรมยัซนิผา่นการรบัรองจากสหรฐัอเมรกิาใหใ้ชร้กัษาผูป้�วยโคโรนา่แล้ว

ขอบคณุพระเจา้! "ขา่วดคืีอ ยาคลอโรควนินั�น พวกเราไดด้าํเนนิการใหร้ฐันิวยอรค์มี
ทรพัยากรยาพอสั�งจา่ยแก่ประชาชน...' (ภาษา: เวยีดนาม, แพลตฟอรม์: เฟซบุค๊, การ

มสีว่นรว่ม: ตอบสนอง 177 ครั�ง คอมเมนท์ 71 ครั�ง แชร ์567 ครั�ง)

ขา่วลือเหล่านี�แพรก่ระจายไดด้ว้ยความกังวลของคนหมูม่ากเกี�ยวกับการแพรเ่ชื�อไวรสั และดว้ยความหวงัวา่จะค้นพบวธิรีกัษาหรอืยารกัษาโรคโควดิ-19
ใหห้ายขาด อยา่งไรก็ตาม การที�ประธานาธบิดสีหรฐั (และสื�อหลักของสหรฐับางสื�อ) สนใจเรื�องยารกัษานี� ไดส้ง่ผลต่อขา่วลืออยา่งมนัียสาํคัญ เหน็ไดจ้าก
กราฟดา้นล่างซึ�งอธบิายจาํนวนครั�งที�ประธานาธบิดทีรมัป�กล่าวถึงยาในชว่งเวลาที�ผา่นมา และความสนใจต่อยานี�ที�เพิ�มขึ�นหลังจากคํากล่าวของ
ประธานาธบิด ีดว้ยเหตนีุ� จงึสาํคัญมากที�การสื�อสารเกี�ยวกับความเสี�ยงใดๆ จะกล่าวถึงทั�ง 'ความปรารถนา' ของประชาชนที�จะมยีารกัษา ไปพรอ้มกับ
อันตรายอยา่งใหญห่ลวงจากการใชย้าเอง เราไดจ้ดัทําแนวปฏิบติัสาํหรบันักขา่วขึ�น เพื�อชว่ยใหค้ณุเขา้ใจวา่ยาไฮดรอกซคีลอโรควนิคืออะไร และควร
รายงานขา่วอยา่งมคีวามรบัผดิชอบอยา่งไร
         
 

ไฮดรอกซคีลอโรควนิ:
 

การกล่าวถึงในแต่ละชว่งเวลา
 

นี�คือโรคระบาดทั�วโลกที�แท้จรงิ ซึ�งสะท้อนออกมาในขอ้มูลสื�อสงัคมออนไลนเ์ชน่กัน
ตัวอยา่งหนึ�งคือ จุดเชื�อมโยงระหวา่งการที�ผูน้าํในสหรฐัอเมรกิาสนบัสนนุยาคลอโรควนิ
และไฮดรอกซคีลอโรควนิ และการที�สื�อสงัคมออนไลนใ์นกลุ่มภาษาเป�าหมายของเรากล่าว
ถึงเรื�องนี�
 
เหตกุารณส์าํคัญ:
 
1: วนัที� 19 มนีาคม 2020 - ทรมัป�กล่าววา่ เขาไดผ้ลักดนัใหอ้งค์การอาหารและยา
รบัรองยารกัษาผูป้�วยไวรสัโคโรนา่ และเรยีกยาคลอโรควนิวา่เป�น "ตัวพลิกเกม"
 
2: วนัที� 21 มนีาคม 2020 - ทรมัป�ทวตีวา่ เมื�อใชย้าไฮดรอกซคีลอโรควนิรว่มกับ  
อะซโิทรมยัซนินั�น "มโีอกาสมากที�จะพลิกประวติัศาสตรท์างการแพทยอ์ยา่งใหญ่
หลวง"
 
3: วนัที� 4 เมษายน 2020 - ในการแถลงขา่ว ทรมัป�ประกาศวา่ รฐับาลสหรฐัไดเ้ริ�ม
สง่ยาไฮดรอกซคีลอโรควนิใหแ้ก่หอ้งทดลองและโรงพยาบาลทั�วทั�งประเทศ "คณุมี
อะไรจะต้องเสยีล่ะ?" เขากล่าว
 
 
 

จุลสารนี�จดัทําขึ�นโดยไดร้บัการสนบัสนนุจากเครอืขา่ย H2H เครอืขา่ยและกองทนุของเครอืขา่ยไดร้บัการสนบัสนนุจาก
กองทนุชว่ยเหลือ UK aid ของรฐับาลสหราชอาณาจกัร โครงการนี�มุง่เนน้เพื�อเตรยีมนกัขา่วและหอ้งขา่วทั�วเอเชยีใหม้ี
เครื�องมอืที�ต้องการ ในภาษาที�พวกเขาใช ้เพื�อต่อสูกั้บขา่วลือและขอ้มูลที�ผดิในชว่งวกิฤตโรคโควดิ-19 
                                                                     สาํหรบัขอ้มูลเพิ�มเติมติดต่อ: covid-19@internews.org
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