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คําใหมที่เราไดยินกัน
เราอาจไดยินคนพูดถึงหรือเคยไดยินในขาว คําคํานี้เปนสาเหตุที่เราไมไดไปโรงเรียน ออกไป
ขางนอกบอยๆ หรือไปหาเพื่อนไมได มันอาจเปนเหตุผลที่ผูใหญหรือพวกผูใหญพากันอยูบาน

คํานี้ก็คือ

ไ ว รั ส โ ค โ ร น า
4

แตมันคืออะไร
ทําไมใครๆ
ก็พูดถึงมัน
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ไวรัสโคโรนาคืออะไร?
แลวไวรัส
คืออะไร

ไวรัสโคโรนาคือ ไวรัส ชนิดหนึ่ง
ไวรัสเปนเชื้อโรคตัวจิ๋ว มันเล็กกระจิริด
จนเรามองไมเห็น

ไวรัสโคโรนามีอยูมากมายหลายชนิด และบางชนิดติดเชื้อในคน
ถาติดเชื้อพวกนี้เขา อยางมากเราจะแคนํ้ามูกไหลหรือไอเทานั้น

ฮัด เชย!

หายไวๆ
นะ

สงสัยติด
ไวรัสโคโรนา...

พวกมันเบามากจนสามารถเกาะละอองนํ้าเล็ก ลอยไปในอากาศได และ
ยังติดอยูบนผิวหนังโดยที่เราไมรูสึกตัวเลย ถาเชื้อโรคพวกนี้เขาสูรางกาย
มันจะอาศัยรางกายเราออกลูกออกหลาน และนั่นอาจทําใหเราปวยได
มีเชื้อโรคอยูบน
ตัวฉันรึเปลานี่

มีสิ แตสวนใหญ
พวกมันไมเปน
อันตราย

แตเมื่อเชื้อไวรัสโคโรนาชนิดใหม นี้เขาสูรางกายคนเรา มันจะ
ทําใหเกิดอาการปวยที่เรียกวาโรคโควิด-19 เวลาที่คนพูดกันเรื่อง
“การติดเชื้อไวรัสโคโรนา” พวกเขากําลังพูดถึงโรคที่วานี้
6
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เราติดไวรัสโคโรนาไดอยางไร
เชื้อไวรัสโคโรนาที่อยูในรางกายมาเกาะอยู
ที่มือไดงายๆ เมื่อเราสัมผัสจมูกหรือปาก

ไวรัสโคโรนาชนิดนี้เปนสายพันธุใหม นักวิทยาศาสตรจึง
ยังไมรูจักมันมากนัก แตพวกเขาคิดวาคนเราติดไวรัสนี้ได
สองชองทางหลักๆ

หากเราใชมือที่เปอนเชื้อไวรัสโคโรนาเปด
หรือปดประตู ไวรัสที่มองไมเห็นสามารถ
เกาะอยูบนลูกบิดไดนานหลายชั่วโมง
เมื่อคนอื่นเปดประตู เชื้อนั้นก็จะติดมือเขาไป

ไวรัสโคโรนาอาศัยอยูในลําคอและปากของเรา
เมื่อคนที่มีเชื้อชนิดนี้อยู ไอ จาม หรือหายใจ
เชื้อจะกระจายออกมากับละอองนํ้าเล็กๆ
แมเรามองไมเห็นพวกมัน แตบางครั้งเราสามารถสังเกตเห็นละอองที่วาได
เวลาอากาศหนาวมันจะกลายเปนควัน! ดังนั้นถาคนอื่นเผอิญหายใจเอาอากาศ
ที่เจือปนเชื้อไวรัสโคโรนาเขาไป เขาอาจจะติดเชื้อและปวยได
วันนี้
หนาวจัง!

มีเชื้อโรคเกาะอยูที่
ลูกบิดไหมนะ

ใช หนาว
ควันออกปากเลย!

และถาเขาใชมือนั้นสัมผัสจมูกหรือปาก
ไวรัสก็อาจเขาสูรางกายได

อยา!
ดังนั้น เราจึงมีโอกาสติดเชื้อจากการ
สัมผัสสิ่งของไดเชนกัน หากคนที่มีไวรัส
โคโรนาในรางกายไปสัมผัสทิ้งไว
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เกิดอะไรขึ้นถาเราติดไวรัสโคโรนา
คนบางคนรวมถึงเด็กจํานวนมากไมปวยเลยดวยซํ้า
เมื่อติดไวรัสโคโรนา แตพวกเขายังคงมีไวรัสดังกลาว
อยูในรางกาย และสามารถแพรใหกับคนอื่นๆ ได
หากไมระวัง

แตหนูสบายดี
นะแม!

รางกายมีอาวุธตานไวรัสที่เรียกวา สารภูมิตานทาน หรือ แอนติบอดี
เซลลเล็กๆ ในเลือดของเราจะสรางสารภูมิตานทานมาตอสูกับไวรัสชนิด
ตางๆ ที่บุกรุกเขามา สารภูมิตานทานจะดักจับไวรัส แลวเซลลเม็ดเลือด
จะหุมมันไวและทําลายทิ้ง หลังจากนั้นเราจะรูสึกดีขึ้น
เราแตละคนมีสารภูมิตานทานอยูในรางกาย
มากกวาหนึ่งหมื่นลานชนิด

เมื่อติดไวรัสโคโรนา คนจํานวนมากจะไอและมีไขสูง
บางคนปวดหัวหรือปวดเมื่อยตามตัวดวย
โดยปกติพวกเขาจะไมสบายอยูสองสามวัน แตรางกายเปน
สิ่งมหัศจรรย เมื่อเชื้อโรคชนิดใหมอยางไวรัสโคโรนาเขาสูรางกาย
รางกายรูไดทันทีวาไมควรปลอยเอาไวและหาทางกําจัดมัน

ฉันรูสึก
ดีขึ้นแลว

สารภูมิตานทาน
นายเยี่ยมมาก!

ฉันไมสบาย

นั่นหมายความวารางกายเรามีสารภูมิตานทาน
มากกวาจํานวนประชากรบนโลกใบนี้เสียอีก!

10

11

แลวทําไมคนถึงกังวลกันวา
จะติดไวรัสโคโรนา

ฉันตองระมัดระวัง
เปนพิเศษ

คนสวนใหญมีรางกายแข็งแรงเพียงพอทีจ่ ะ
ตอสูกับไวรัสโคโรนา แตคนบางคนก็รับมือกับ
มันไดยากกวา เพราะรางกายไมแข็งแรง
อยางเชนคนที่มีอายุสูงกวา 65 ป หรือ
ปวยดวยโรคอื่นๆ เชนมะเร็ง ซึ่งอาจทําให
รางกายออนแออยูกอนแลว

ฉันดวย!

เหตุนี้เอง พวกเขาตองอยูแตในบาน
เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะติดเชื้อ

ฉันเตนใน
หองรับแขก
ก็ได!

พวกเขาจําเปนตองไดรับความชวยเหลือมากกวาคนอื่น พวกเขาตองไป
โรงพยาบาลและอาจตองใชเครื่องมือพิเศษที่เรียกวา เครื่องชวยหายใจ
ประเดี๋ยวเดียว
คุณก็จะถึงมือหมอแลว

ชวงนี้พวกเขาตองงดรับแขก เราจึงไปหาไมไดสักพัก
เพื่อชวยใหพวกเขาปลอดภัย
สวัสดีครับคุณยาย
สบายดีไหมครับ

อยางไรก็ตาม สิ่งนี้อาจไมชวยใหพวกเขามีอาการดีขึ้น
และหากเปนเชนนั้น นาเสียใจวาพวกเขาคงเสียชีวิต
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โรคนี้มีทางรักษาหรือไม

เสร็จ
เรียบรอย

คนสวนใหญหายจากโรคนี้ไดเอง แตแพทยและนักวิทยาศาสตร
ก็อยากชวยทุกคนใหหายโดยเร็วและปลอดภัย
แพทยยังไมมีวิธีรักษาโรคนี้เพราะเปนโรคใหม ยาบางชนิดที่แพทย
รูจักดีอยูแลวอาจชวยได พวกเขาจึงลองใชรักษาผูปวย
นักวิทยาศาสตรกําลังทํางานแขงกับเวลาเพื่อผลิตยาตานไวรัสนี้
โดยเฉพาะ
ฉันหวังวา
ยาตัวใหมนี้
จะใชไดผล

วัคซีนเปนยาพิเศษ มักฉีดตอนที่เรา
แข็งแรงดี ในวัคซีนมีเชื้อไวรัสที่ออนฤทธิ์
หรือตายแลวผสมอยู สําหรับให
สารภูมิตานทานในเลือดของเราฝกกําจัดมัน
เผื่อวาเกิดเราไปติดไวรัสชนิดนี้เขา
มันก็จะปราบเชื้อไวรัสเปนๆ ไดรวดเร็วขึ้น
ตั้งแตเล็กๆ เราคงไดรับวัคซีนกันมาบาง นั่นหมายความวา
เราจะไมปวยเปนโรคเหลานั้น!
ตอนเล็กๆ ฉันฉีด
วัคซีนโรคหัดแลว
ตอนนี้ฉันไมเปน
หัดหรอก

การผลิตวัคซีนชนิดใหมตองใชเวลาหลายเดือน
กอนฉีดใหคนจํานวนมากเราตองมั่นใจวามันปลอดภัย
สําหรับทุกคน ฉะนั้นเราตองทดลองกับคนกลุมเล็กๆ
อยางรอบคอบ เมื่อแนใจวาไดผลและปลอดภัย
เราก็ตองผลิตใหมากพอสําหรับทุกคนที่จําเปนตองใช
และพวกเขาก็กําลังเรงมือคิดคน วัคซีน ดวย
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ทําไมสถานที่ที่เราเคยไปถึงปด
แมวาคนสวนใหญจะดีขึ้นจากการติดไวรัสโคโรนา แตการปองกันคนที่
อาจปวยหนักไดเปนสิ่งสําคัญมาก นั่นหมายความวาเราตองทําทุกวิถที าง
ใหมีคนติดเชื้อนอยที่สุด เพื่อลดโอกาสแพรเชื้อไปสูคนที่อาจปวยหนัก
เพราะถาคนปวยกันมากๆ และตองไปโรงพยาบาลพรอมกัน
โรงพยาบาลจะมีงานลนมือจนไมสามารถดูแลทุกคนไดดีพอ

ฉันกับพยาบาล
ยังมาทํางานเพื่อ
ดูแลคนปวย

ไวรัสโคโรนาติดตองายมากจนเราตองระมัดระวังไมเขาใกลคนอื่น
ที่ไมใชคนในบาน
โรงเรียนปด
เยี่ยมเลย!

ฉันยังมาทํางานเพื่อที่
เธอจะซื้อหาอาหารได

คนบางกลุมอยางหมอ พยาบาล พนักงานรานขาย
ของชํา หรือพนักงานสงของ ยังตองออกไปทํางาน

โรงเรียนปด
แยจริง!
ฉันยังมาทํางาน
เพื่อสงของใชจําเปน
แกครัวเรือนตางๆ

คนสวนใหญออกจากบานไดเชนกัน หากจําเปน
ตองซื้ออาหารหรือออกกําลังกาย แตพวกเขาตอง
ระมัดระวังไมเขาใกลคนอื่น

ฉันกับหมอ
ยังมาทํางาน
เพื่อดูแลคนปวย

หากเราหรือคนในครอบครัวไมสบายและสงสัยวา
ไดรับเชื้อไวรัสโคโรนา เราตองอยูกับบานเทานั้น
เปนเวลาสองสัปดาห

เหตุนี้เองสถานที่ที่คนจํานวนมากมาอยูใกลชิดกัน อยางโรงเรียนและ
หองสมุด จําเปนตองปดชั่วคราว
รัฐบาลแนะนําวาเราควรออกนอกบานตอเมื่อจําเปนจริงๆ เทานั้น
16

เราทุกคนตองอยูบานเพื่อปกปองคนอื่นที่อาจจะ
ปวยหนักเพราะไวรัสโคโรนา
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เรารูสึกอยางไรเมื่อตองอยูบานนานๆ
บางครั้งการอยูบานพรอมหนาพรอมตากันเปนเรื่องสนุก เราสามารถทําอะไร
ที่ปกติแลวไมเคยไดทําดวยกัน เพราะเราไปโรงเรียนหรือพวกผูใหญไปทํางาน
บางทีฉัน
คิดถึงเพื่อน

แตบางที
ฉันก็เบื่อ

ความรูสึกเหลานี้เปนเรือ่ งปกติ และทุกคนในบานก็
อาจจะรูสึกเหมือนกัน แมจะพยายามไมแสดงออก

เบื่อ!

หนําซํ้าพวกผูใหญที่ดูแลเราอยูอาจมีความกังวล
บางทีอาจเปนเรื่องงาน บางครั้งของใชจําเปน
ก็หาซื้อยาก ทําใหพวกเขาอาจกังวลเรื่องนี้ดวย
บางครั้ง
ฉันโมโห
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บางครั้งฉัน
รูสึกเศรา

เบื่อ!

ถาฉันกังวล
บางละ

เบื่อ!

ถารูสึกกังวล เราควรบอกผูใหญ
ถาเรียนหนังสือออนไลนเราอาจลองคุย
เรื่องนี้กับครู หรือไมก็ใครสักคน
ในครอบครัวหรือเพื่อนทางโทรศัพท
คอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ตก็ได
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ฉันชวยอะไรไดบาง
เราชวยมากแลวดวยการอยูบาน และก็ชวยไดดวยการระมัดระวัง
ยิ่งขึ้นที่จะไมรับหรือแพรเชื้อไวรัสโคโรนาสูผูอื่น

แตเชื้อโรคก็สามารถ
เขาหรือออกทางจมูก
หรือปากไดอยูดี

รูไหมวาสบูฆาเจาไวรัสชนิดนี้ได ดังนั้นถาเราลางมืออยางถูกตอง
และนานพอ มือเราก็จะสะอาดปราศจากไวรัส ระหวางลางมือ
รองเพลงไปดวยดีกวา จะไดฟอกสบูทั่วมือนานพอจนรองเพลง
แฮปปเบิรธเดยไดสองจบเลย
แฮปป เบิรธเดย ทู มี แฮปป เบิรธเดย ทู มี
แฮปป เบิรธเดย เดียร มี...
แฮปป เบิรธเดย ทู มี!
เอา อีกรอบนะ!
แฮปป เบิรธเดย ทู มี แฮปป เบิรธเดย ทู มี
แฮปป เบิรธเดย เดียร มี...
แฮปป เบิรธเดย ทู มี!

ถาตองเช็ดหรือสั่งนํ้ามูก เราควรใช
กระดาษทิชชูและทิ้งลงถังขยะทันที
เสร็จแลวลางมือดวย เพราะไวรัส
โคโรนาอยูในนํ้ามูกและมันอาจซึม
ผานทิชชูมาโดนมือเราได

ถาตองไอหรือจาม พับศอกขึ้นปองปาก
และจมูก อยาใชมือ วิธีนี้จะชวยปองกัน
ไมใหเราแพรไวรัสโคโรนาสูผูอื่น

ชวยไดมากจริงๆ นะ ถาทุกคนทําแบบนี!้
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ฉันชวยอะไรไดอีก
สิ่งสําคัญอีกอยางที่เราทําไดคือใจดีกับคนรอบขาง
เราแตละคนมีเรื่องลําบากแตกตางกัน
หากมีพี่หรือนอง พวกเขาอาจนารําคาญในบางครั้ง
แตพยายามอยาทะเลาะกันนะ
ตาเธอ!

สําหรับผูใหญในบาน เราชวยไดโดยการทําสิ่งที่พวกเขาขอ
หรือกอดใหพวกเขาชื่นใจ
แมบอกใหเก็บ
ของเลนเปนที่
เปนทาง
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ไดเลย ฉันจัดการ
หนังสือพวกนี้เอง

ทํายังไงกับ
เรื่องเรียนดีละ

ถึงไมไดไปโรงเรียนก็ควรอานหนังสือเรียน
และทําแบบฝกหัด เราจะไดมีเรื่องใหคิดและ
ไมเบื่อจนเกินไป แลวพอถึงตอนเปดเรียน
เราก็เรียนลวงหนาไปเยอะเลย!
ถาไมมีคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ตของตัวเอง
เราควรคุยกับคนในบานเพื่อแบงกันใชงาน

อยาลืมนะ ผูใหญอาจยังตองทํางาน ถาใช เราชวยไดโดยการไมรบกวน
พวกเขาขณะทํางาน เสร็จงานแลวพวกเขาจะไดมีเวลามาสนุกกับเราเต็มที่
มาเขียนรายการสิ่งที่อยากทํากับคนในบานกันนะ

จุๆ! บารนีอยาเหาสิ
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จากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้น
นี่เปนชวงเวลาประหลาดสําหรับเราทุกคน และมันเกิดขึ้นทั่วโลก

เย!

ในไมชา
ชวงเวลาประหลาดนี้
จะผานพนไป
เราเลนกัน
ไดแลว!

แตถาทุกคนระมัดระวังและอยูกับบาน เรากําลังชวยยับยั้ง
การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ซึ่งชวยใหนักวิทยาศาสตร
และแพทยมีเวลาหาหนทางรักษาและวิธีปองกันโรค
ในอนาคตดวยยาและวัคซีน
ในไมชา แมไมมีใครรูแนวาเมื่อไร เราจะสามารถไปหา
คนที่รัก เลนกับเพื่อนๆ ไปโรงเรียนไดอีกครั้ง และทําอะไร
อื่นๆ อีกมากมายที่ชอบแตทําไมไดในตอนนี้
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เราทำสำเร็ จ
เพราะเราร ว มใจกั น
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ขาวสารเพิ่มเติมสําหรับเด็กและผูดูแล

เกี่ยวกับสํานักพิมพ

สถานีไทยพีบีเอส รูสูภัย COVID-19

โนซีโครว เปนสํานักพิมพอิสระซึ่งมีผลงานหนังสือเด็กที่ไดรับรางวัลหลายเลม
เราจัดทําหนังสือดิจิทัลเลมนี้ขึ้นมา เพราะคิดวาจะเปนประโยชนกับเด็กๆ
และผูปกครอง เราผลิตหนังสือหลากหลายประเภทสําหรับเด็กอายุตั้งแต 0-12 ป
ทานสามารถดูหนังสือของเราเพิ่มเติมไดที่ www.nosycrow.com

https://covid19.thaipbs.or.th/

กระทรวงสาธารณสุข

https://covid19.moph.go.th

องคการยูนิเซฟ ประเทศไทย

www.unicef.org/thailand
www.facebook.com/unicefthailand

สําหรับสาระนารู เคล็ดลับการเลี้ยงดูเด็กและวิธีดูแลสุขภาพจิตของเยาวชน
ทามกลางวิกฤตไวรัสโคโรนา
องคการอนามัยโลก ประเทศไทย
www.who.int/thailand

สํานักพิมพ แกเลอรี่ พับลิชชิ่ง เปนสํานักพิมพในเครือบริษัท เซรินเดีย แกเลอรี่ ประเทศไทย
และเซรินเดีย พับลิเคชั่น สหรัฐอเมริกา ผลงานหนังสือแปลภาษาไทยเลมแรกของเราคือ
เหลี่ยมโบตั๋น (Crazy Rich Asians) เขียนโดย เควิน ควาน แปลโดย ศศิพินธุ และหนังสือแปล
ภาษาไทยที่อยูระหวางการจัดทํา ไดแก เรื่อง เทลส ออฟ เดอะ ซิตี้ (Tales of the City)
เขียนโดย อารมิสตาด มอบพิน แปลโดย วิษณุฉัตร วิเศษสุวรรณภูมิ และเรื่อง เหมือนผัก
(The Vegetarian) เขียนโดย ฮัน คัง แปลโดย สายพิณ กุลกนกวรรณ ฮัมดานี
ไวรัสโคโรนา หนังสือความรูสําหรับเด็ก ฉบับภาษาไทย เปนงานจัดพิมพรวมกันระหวาง
สํานักพิมพโนซีโครว ประเทศอังกฤษ และสํานักพิมพแกเลอรี่ พับลิชชิ่ง ประเทศไทย

สายดวนสําหรับปรึกษาปญหาและรับความชวยเหลือ
1323 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร
โทร. 02-248-8999
1422 กรมควบคุมโรค ขอคําแนะนํา ขอความชวยเหลือเกี่ยวกับโรคโควิด-19
1330 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.)
ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล สอบถามสิทธิบัตรทอง
1668 กรมการแพทย ขอคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ัวและการรักษาผูปวยโควิด
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