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ไ ว รั ส โ ค โ รน า

คําใหมท่ีเราไดยินกัน

เราอาจไดยินคนพูดถึงหรือเคยไดยินในขาว คําคําน้ีเปนสาเหตุท่ีเราไมไดไปโรงเรียน ออกไป
ขางนอกบอยๆ หรือไปหาเพ่ือนไมได มันอาจเปนเหตุผลท่ีผูใหญหรือพวกผูใหญพากันอยูบาน

คํานี้ก็คือ

แตมันคืออะไร 
ทําไมใครๆ 
ก็พูดถึงมัน



ไวรัสโคโรนาคือ ไวรัส ชนิดหน่ึง

ไวรัสเปนเช้ือโรคตัวจ๋ิว มันเล็กกระจิริด
จนเรามองไมเห็น

ไวรัสโคโรนาคืออะไร?

แลวไวรัส
คืออะไร

มีเชื้อโรคอยูบน
ตัวฉันรึเปลานี่

มีสิ แตสวนใหญ
พวกมันไมเปน
อันตราย

ไวรัสโคโรนามีอยูมากมายหลายชนิด และบางชนิดติดเช้ือในคน 
ถาติดเช้ือพวกน้ีเขา อยางมากเราจะแคน้ํามูกไหลหรือไอเทาน้ัน

แตเม่ือเช้ือไวรัสโคโรนาชนิดใหม น้ีเขาสูรางกายคนเรา มันจะ
ทําใหเกิดอาการปวยท่ีเรียกวาโรคโควิด-19 เวลาท่ีคนพูดกันเร่ือง 
“การติดเช้ือไวรัสโคโรนา” พวกเขากําลังพูดถึงโรคท่ีวาน้ี

สงสัยติด
ไวรัสโคโรนา...

หายไวๆ
นะ

ฮัด เชย!

หายไวๆหายไวๆ
นะ

ฮัดฮัด เชย!เชย!

ถาติดเช้ือพวกน้ีเขา อยางมากเราจะแคน้ํามูกไหลหรือไอเทาน้ัน

สงสัยติดสงสัยติด
ไวรัสโคโรนา...ไวรัสโคโรนา...

ไวรัสโคโรนาคืออะไร?ไวรัสโคโรนาคืออะไร?

แลวไวรัส
คืออะไร

มีเชื้อโรคอยูบนมีเชื้อโรคอยูบน
ตัวฉันรึเปลานี่ตัวฉันรึเปลานี่
มีเชื้อโรคอยูบน
ตัวฉันรึเปลานี่
มีเชื้อโรคอยูบนมีเชื้อโรคอยูบน
ตัวฉันรึเปลานี่
มีเชื้อโรคอยูบน มีสิ แตสวนใหญมีสิ แตสวนใหญ

พวกมันไมเปนพวกมันไมเปน
อันตราย
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พวกมันเบามากจนสามารถเกาะละอองน้ําเล็ก ลอยไปในอากาศได และ
ยังติดอยูบนผิวหนังโดยท่ีเราไมรูสึกตัวเลย ถาเช้ือโรคพวกน้ีเขาสูรางกาย 
มันจะอาศัยรางกายเราออกลูกออกหลาน และน่ันอาจทําใหเราปวยได
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มีเชื้อโรคเกาะอยูที่
ลูกบิดไหมนะ

ไวรัสโคโรนาชนิดน้ีเปนสายพันธุใหม นักวิทยาศาสตรจึง
ยังไมรูจักมันมากนัก แตพวกเขาคิดวาคนเราติดไวรัสน้ีได
สองชองทางหลักๆ

ไวรัสโคโรนาอาศัยอยูในลําคอและปากของเรา 
เม่ือคนท่ีมีเช้ือชนิดน้ีอยู ไอ จาม หรือหายใจ 
เช้ือจะกระจายออกมากับละอองน้ําเล็กๆ

เช้ือไวรัสโคโรนาท่ีอยูในรางกายมาเกาะอยู
ท่ีมือไดงายๆ เม่ือเราสัมผัสจมูกหรือปาก

หากเราใชมือท่ีเปอนเช้ือไวรัสโคโรนาเปด
หรือปดประตู ไวรัสท่ีมองไมเห็นสามารถ
เกาะอยูบนลูกบิดไดนานหลายช่ัวโมง 
เม่ือคนอ่ืนเปดประตู เช้ือน้ันก็จะติดมือเขาไป 

และถาเขาใชมือน้ันสัมผัสจมูกหรือปาก 
ไวรัสก็อาจเขาสูรางกายได

เราติดไวรัสโคโรนาไดอยางไร

ดังน้ัน เราจึงมีโอกาสติดเช้ือจากการ
สัมผัสส่ิงของไดเชนกัน หากคนท่ีมีไวรัส
โคโรนาในรางกายไปสัมผัสท้ิงไว

แมเรามองไมเห็นพวกมัน แตบางคร้ังเราสามารถสังเกตเห็นละอองท่ีวาได 
เวลาอากาศหนาวมันจะกลายเปนควัน! ดังน้ันถาคนอ่ืนเผอิญหายใจเอาอากาศ
ท่ีเจือปนเช้ือไวรัสโคโรนาเขาไป เขาอาจจะติดเช้ือและปวยได

วันนี้
หนาวจัง!

ใช หนาว
ควันออกปากเลย! อยา!
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คนบางคนรวมถึงเด็กจํานวนมากไมปวยเลยดวยซ้ํา
เม่ือติดไวรัสโคโรนา แตพวกเขายังคงมีไวรัสดังกลาว
อยูในรางกาย และสามารถแพรใหกับคนอ่ืนๆ ได 
หากไมระวัง

แตหนูสบายดี
นะแม!

ฉันไมสบาย

ฉันรูสึก
ดีขึ้นแลว

สารภูมิตานทาน 
นายเยี่ยมมาก!

รางกายมีอาวุธตานไวรัสท่ีเรียกวา สารภูมิตานทาน หรือ แอนติบอดี
เซลลเล็กๆ ในเลือดของเราจะสรางสารภูมิตานทานมาตอสูกับไวรัสชนิด
ตางๆ ท่ีบุกรุกเขามา สารภูมิตานทานจะดักจับไวรัส แลวเซลลเม็ดเลือด
จะหุมมันไวและทําลายท้ิง หลังจากน้ันเราจะรูสึกดีข้ึน

เม่ือติดไวรัสโคโรนา คนจํานวนมากจะไอและมีไขสูง 
บางคนปวดหัวหรือปวดเม่ือยตามตัวดวย

โดยปกติพวกเขาจะไมสบายอยูสองสามวัน แตรางกายเปน
ส่ิงมหัศจรรย เม่ือเช้ือโรคชนิดใหมอยางไวรัสโคโรนาเขาสูรางกาย 
รางกายรูไดทันทีวาไมควรปลอยเอาไวและหาทางกําจัดมัน

น่ันหมายความวารางกายเรามีสารภูมิตานทาน
มากกวาจํานวนประชากรบนโลกใบน้ีเสียอีก!

เกิดอะไรขึ้นถาเราติดไวรัสโคโรนา

เราแตละคนมีสารภูมิตานทานอยูในรางกาย
มากกวาหน่ึงหม่ืนลานชนิด
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คนสวนใหญมีรางกายแข็งแรงเพียงพอท่ีจะ
ตอสูกับไวรัสโคโรนา แตคนบางคนก็รับมือกับ
มันไดยากกวา เพราะรางกายไมแข็งแรง
อยางเชนคนท่ีมีอายุสูงกวา 65 ป หรือ
ปวยดวยโรคอ่ืนๆ เชนมะเร็ง ซ่ึงอาจทําให
รางกายออนแออยูกอนแลว

พวกเขาจําเปนตองไดรับความชวยเหลือมากกวาคนอ่ืน พวกเขาตองไป
โรงพยาบาลและอาจตองใชเคร่ืองมือพิเศษท่ีเรียกวา เคร่ืองชวยหายใจ

สวัสดีครับคุณยาย
สบายดีไหมครับ

ประเดี๋ยวเดียว
คุณก็จะถึงมือหมอแลว

ฉันตองระมัดระวัง
เปนพิเศษ

ฉันดวย!

ฉันเตนใน
หองรับแขก
ก็ได!เหตุน้ีเอง พวกเขาตองอยูแตในบาน 

เพ่ือหลีกเล่ียงโอกาสท่ีจะติดเช้ือ

แลวทําไมคนถึงกังวลกันวา
จะติดไวรัสโคโรนา

ชวงน้ีพวกเขาตองงดรับแขก เราจึงไปหาไมไดสักพัก 
เพ่ือชวยใหพวกเขาปลอดภัย

อยางไรก็ตาม ส่ิงน้ีอาจไมชวยใหพวกเขามีอาการดีข้ึน 
และหากเปนเชนน้ัน นาเสียใจวาพวกเขาคงเสียชีวิต



ฉันหวังวา
ยาตัวใหมนี้
จะใชไดผล
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คนสวนใหญหายจากโรคน้ีไดเอง แตแพทยและนักวิทยาศาสตร
ก็อยากชวยทุกคนใหหายโดยเร็วและปลอดภัย

แพทยยังไมมีวิธีรักษาโรคน้ีเพราะเปนโรคใหม ยาบางชนิดท่ีแพทย
รูจักดีอยูแลวอาจชวยได พวกเขาจึงลองใชรักษาผูปวย

นักวิทยาศาสตรกําลังทํางานแขงกับเวลาเพ่ือผลิตยาตานไวรัสน้ี
โดยเฉพาะ

วัคซีนเปนยาพิเศษ มักฉีดตอนท่ีเรา
แข็งแรงดี ในวัคซีนมีเช้ือไวรัสท่ีออนฤทธ์ิ
หรือตายแลวผสมอยู สําหรับให
สารภูมิตานทานในเลือดของเราฝกกําจัดมัน 
เผ่ือวาเกิดเราไปติดไวรัสชนิดน้ีเขา 
มันก็จะปราบเช้ือไวรัสเปนๆ ไดรวดเร็วข้ึน

โรคนี้มีทางรักษาหรือไม เสร็จ
เรียบรอย

และพวกเขาก็กําลังเรงมือคิดคน วัคซีน ดวย

ต้ังแตเล็กๆ เราคงไดรับวัคซีนกันมาบาง น่ันหมายความวา
เราจะไมปวยเปนโรคเหลาน้ัน!

การผลิตวัคซีนชนิดใหมตองใชเวลาหลายเดือน
กอนฉีดใหคนจํานวนมากเราตองม่ันใจวามันปลอดภัย
สําหรับทุกคน ฉะน้ันเราตองทดลองกับคนกลุมเล็กๆ 
อยางรอบคอบ เม่ือแนใจวาไดผลและปลอดภัย 
เราก็ตองผลิตใหมากพอสําหรับทุกคนท่ีจําเปนตองใช

ตอนเล็กๆ ฉันฉีด
วัคซีนโรคหัดแลว 
ตอนนี้ฉันไมเปน

หัดหรอก
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แมวาคนสวนใหญจะดีข้ึนจากการติดไวรัสโคโรนา แตการปองกันคนท่ี
อาจปวยหนักไดเปนส่ิงสําคัญมาก น่ันหมายความวาเราตองทําทุกวิถีทาง
ใหมีคนติดเช้ือนอยท่ีสุด เพ่ือลดโอกาสแพรเช้ือไปสูคนท่ีอาจปวยหนัก 
เพราะถาคนปวยกันมากๆ และตองไปโรงพยาบาลพรอมกัน 
โรงพยาบาลจะมีงานลนมือจนไมสามารถดูแลทุกคนไดดีพอ

ไวรัสโคโรนาติดตองายมากจนเราตองระมัดระวังไมเขาใกลคนอ่ืน
ท่ีไมใชคนในบาน

เหตุน้ีเองสถานท่ีท่ีคนจํานวนมากมาอยูใกลชิดกัน อยางโรงเรียนและ
หองสมุด จําเปนตองปดช่ัวคราว
รัฐบาลแนะนําวาเราควรออกนอกบานตอเม่ือจําเปนจริงๆ เทาน้ัน

คนบางกลุมอยางหมอ พยาบาล พนักงานรานขาย
ของชํา หรือพนักงานสงของ ยังตองออกไปทํางาน

คนสวนใหญออกจากบานไดเชนกัน หากจําเปน
ตองซ้ืออาหารหรือออกกําลังกาย แตพวกเขาตอง
ระมัดระวังไมเขาใกลคนอ่ืน

หากเราหรือคนในครอบครัวไมสบายและสงสัยวา
ไดรับเช้ือไวรัสโคโรนา เราตองอยูกับบานเทาน้ัน
เปนเวลาสองสัปดาห

เราทุกคนตองอยูบานเพ่ือปกปองคนอ่ืนท่ีอาจจะ
ปวยหนักเพราะไวรัสโคโรนา

ทําไมสถานที่ที่เราเคยไปถึงปด

โรงเรียนปด
เยี่ยมเลย!

โรงเรียนปด
แยจริง!

ฉันยังมาทํางานเพื่อที่
เธอจะซื้อหาอาหารได

ฉันกับพยาบาล
ยังมาทํางานเพื่อ
ดูแลคนปวย

ฉันกับหมอ
ยังมาทํางาน

เพื่อดูแลคนปวย

ฉันยังมาทํางาน
เพื่อสงของใชจําเปน
แกครัวเรือนตางๆ
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บางคร้ังการอยูบานพรอมหนาพรอมตากันเปนเร่ืองสนุก เราสามารถทําอะไร
ท่ีปกติแลวไมเคยไดทําดวยกัน เพราะเราไปโรงเรียนหรือพวกผูใหญไปทํางาน

ความรูสึกเหลาน้ีเปนเร่ืองปกติ และทุกคนในบานก็
อาจจะรูสึกเหมือนกัน แมจะพยายามไมแสดงออก

เรารูสึกอยางไรเมื่อตองอยูบานนานๆ

บางครั้ง
ฉันโมโห

เบื่อ!

เบื่อ!

เบื่อ!

ถาฉันกังวล
บางละ

บางครั้งฉัน
รูสึกเศรา

บางทีฉัน
คิดถึงเพื่อน

แตบางที
ฉันก็เบื่อ

ถารูสึกกังวล เราควรบอกผูใหญ 
ถาเรียนหนังสือออนไลนเราอาจลองคุย
เร่ืองน้ีกับครู หรือไมก็ใครสักคน
ในครอบครัวหรือเพ่ือนทางโทรศัพท
คอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ตก็ได

หนําซ้ําพวกผูใหญท่ีดูแลเราอยูอาจมีความกังวล 
บางทีอาจเปนเร่ืองงาน บางคร้ังของใชจําเปน
ก็หาซ้ือยาก ทําใหพวกเขาอาจกังวลเร่ืองน้ีดวย



20 21

เราชวยมากแลวดวยการอยูบาน และก็ชวยไดดวยการระมัดระวัง
ย่ิงข้ึนท่ีจะไมรับหรือแพรเช้ือไวรัสโคโรนาสูผูอ่ืน

ถาตองเช็ดหรือส่ังน้ํามูก เราควรใช
กระดาษทิชชูและท้ิงลงถังขยะทันที 
เสร็จแลวลางมือดวย เพราะไวรัส
โคโรนาอยูในน้ํามูกและมันอาจซึม
ผานทิชชูมาโดนมือเราได

ฉันชวยอะไรไดบาง

รูไหมวาสบูฆาเจาไวรัสชนิดน้ีได ดังน้ันถาเราลางมืออยางถูกตอง
และนานพอ มือเราก็จะสะอาดปราศจากไวรัส ระหวางลางมือ
รองเพลงไปดวยดีกวา จะไดฟอกสบูท่ัวมือนานพอจนรองเพลง
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!

แตเชื้อโรคก็สามารถ
เขาหรือออกทางจมูก
หรือปากไดอยูดี

ถาตองไอหรือจาม พับศอกข้ึนปองปาก
และจมูก อยาใชมือ วิธีน้ีจะชวยปองกัน
ไมใหเราแพรไวรัสโคโรนาสูผูอ่ืน

ชวยไดมากจริงๆ นะ ถาทุกคนทําแบบน้ี!



จุๆ! บารนีอยาเหาสิ
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ส่ิงสําคัญอีกอยางท่ีเราทําไดคือใจดีกับคนรอบขาง 
เราแตละคนมีเร่ืองลําบากแตกตางกัน

ฉันชวยอะไรไดอีก

หากมีพ่ีหรือนอง พวกเขาอาจนารําคาญในบางคร้ัง 
แตพยายามอยาทะเลาะกันนะ

สําหรับผูใหญในบาน เราชวยไดโดยการทําส่ิงท่ีพวกเขาขอ
หรือกอดใหพวกเขาช่ืนใจ

ตาเธอ!

แมบอกใหเก็บ
ของเลนเปนที่
เปนทาง

ไดเลย ฉันจัดการ
หนังสือพวกนี้เอง

ถึงไมไดไปโรงเรียนก็ควรอานหนังสือเรียน
และทําแบบฝกหัด เราจะไดมีเร่ืองใหคิดและ
ไมเบ่ือจนเกินไป แลวพอถึงตอนเปดเรียน 
เราก็เรียนลวงหนาไปเยอะเลย!

ถาไมมีคอมพิวเตอรหรือแท็บเล็ตของตัวเอง 
เราควรคุยกับคนในบานเพ่ือแบงกันใชงาน

ทํายังไงกับ
เรื่องเรียนดีละ

อยาลืมนะ ผูใหญอาจยังตองทํางาน ถาใช เราชวยไดโดยการไมรบกวน
พวกเขาขณะทํางาน เสร็จงานแลวพวกเขาจะไดมีเวลามาสนุกกับเราเต็มท่ี 
มาเขียนรายการส่ิงท่ีอยากทํากับคนในบานกันนะ
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น่ีเปนชวงเวลาประหลาดสําหรับเราทุกคน และมันเกิดข้ึนท่ัวโลก ในไมชา 
ชวงเวลาประหลาดนี้

จะผานพนไป

จากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้น

เราเลนกัน
ไดแลว!

เย!

แตถาทุกคนระมัดระวังและอยูกับบาน เรากําลังชวยยับย้ัง
การแพรระบาดของไวรัสโคโรนา ซ่ึงชวยใหนักวิทยาศาสตร
และแพทยมีเวลาหาหนทางรักษาและวิธีปองกันโรค
ในอนาคตดวยยาและวัคซีน

ในไมชา แมไมมีใครรูแนวาเม่ือไร เราจะสามารถไปหา
คนท่ีรัก เลนกับเพ่ือนๆ ไปโรงเรียนไดอีกคร้ัง และทําอะไร
อ่ืนๆ อีกมากมายท่ีชอบแตทําไมไดในตอนน้ี
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เราทำสำเร็จ
เพราะเรารวมใจกัน
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เกี่ยวกับสํานักพิมพ

โนซีโครว เปนสํานักพิมพอิสระซ่ึงมีผลงานหนังสือเด็กท่ีไดรับรางวัลหลายเลม 
เราจัดทําหนังสือดิจิทัลเลมน้ีข้ึนมา เพราะคิดวาจะเปนประโยชนกับเด็กๆ 
และผูปกครอง เราผลิตหนังสือหลากหลายประเภทสําหรับเด็กอายุต้ังแต 0-12 ป 
ทานสามารถดูหนังสือของเราเพ่ิมเติมไดท่ี www.nosycrow.com

สํานักพิมพ แกเลอร่ี พับลิชช่ิง เปนสํานักพิมพในเครือบริษัท เซรินเดีย แกเลอร่ี ประเทศไทย 
และเซรินเดีย พับลิเคช่ัน สหรัฐอเมริกา ผลงานหนังสือแปลภาษาไทยเลมแรกของเราคือ 
เหล่ียมโบต๋ัน (Crazy Rich Asians) เขียนโดย เควิน ควาน แปลโดย ศศิพินธุ และหนังสือแปล
ภาษาไทยท่ีอยูระหวางการจัดทํา ไดแก เร่ือง เทลส ออฟ เดอะ ซิต้ี (Tales of the City) 
เขียนโดย อารมิสตาด มอบพิน แปลโดย วิษณุฉัตร วิเศษสุวรรณภูมิ และเร่ือง เหมือนผัก
(The Vegetarian) เขียนโดย ฮัน คัง แปลโดย สายพิณ กุลกนกวรรณ ฮัมดานี

ไวรัสโคโรนา หนังสือความรูสําหรับเด็ก ฉบับภาษาไทย เปนงานจัดพิมพรวมกันระหวาง
สํานักพิมพโนซีโครว ประเทศอังกฤษ และสํานักพิมพแกเลอร่ี พับลิชช่ิง ประเทศไทย

ขาวสารเพิ่มเติมสําหรับเด็กและผูดูแล
สถานีไทยพีบีเอส รูสูภัย COVID-19
https://covid19.thaipbs.or.th/

กระทรวงสาธารณสุข
https://covid19.moph.go.th

องคการยูนิเซฟ ประเทศไทย
www.unicef.org/thailand
www.facebook.com/unicefthailand
สําหรับสาระนารู เคล็ดลับการเล้ียงดูเด็กและวิธีดูแลสุขภาพจิตของเยาวชน 
ทามกลางวิกฤตไวรัสโคโรนา

องคการอนามัยโลก ประเทศไทย
www.who.int/thailand

สายดวนสําหรับปรึกษาปญหาและรับความชวยเหลือ
1323 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร 

โทร. 02-248-8999 

1422 กรมควบคุมโรค ขอคําแนะนํา ขอความชวยเหลือเก่ียวกับโรคโควิด-19

1330 สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) 
 ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล สอบถามสิทธิบัตรทอง

1668 กรมการแพทย ขอคําแนะนําเก่ียวกับการปฏิบัติตัวและการรักษาผูปวยโควิด




