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วันนี้ มีประกาศ เกิดโรคระบาด โรงเรียนต้องหยุด

อานีสสงสัย “โรคระบาดคืออะไร ท�าไมต้องหยุด”

อานีสอยากไปโรงเรียน 
อยากไปอ่านเขียน

เรียน เล่นกับกอล์ฟ
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โรคนี้มีชื่อโควิด อยู่ใกล้แล้วติด จากน�้ามูก น�้าลาย
คนติดเชื้อ มีอาการเหมือนหวัด หายใจติดขัด มีไข้ ไอ จาม

มะบอก “โรคระบาด มาจากแดนไกล” มาได้ยังไง ป๊ะเล่าให้ฟัง
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คนหนึ่งมีเชื้อในตัว เดินทางไปทั่ว ท�าเชื้อกระจาย
เชื้อโรคก็จะฟุ้งไป ติดตามเนื้อตัว มือ หน้า ตาไว้

ใครเผลอจับจมูก หน้าตา เชื้อโรคยิ้มร่า ป่วยรายต่อไป
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พวกเราหยุดรับเชื้อได้ ไม่ออกไปไหน อยู่แต่ในบ้าน อานีสอยากไปหากอล์ฟ ป๊ะมะรีบบอก “ไม่ได้ ไม่ได้”
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เพื่อนกอล์ฟก็ต้องอยู่บ้าน รอ 14 วัน ว่าป่วยหรือไม่
ให้กอล์ฟเล่นคนเดียวไปก่อน ไม่ป่วยแน่นอน แล้วค่อยเล่นกัน
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วันหนึ่ง มีเสียงเอะอะ 
กอล์ฟกับป๊ะ มะ 

รีบออกมาดู

ป๊ะว่า “แบบนี้ไม่ถูก จ�าไว้นะลูก ไม่ไปเพ่นพ่าน”

“ป้าวิ จะออกไปไหน
ป้าวิท�าไม ไม่อยู่ในบ้าน”
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เมื่อเราไม่เจ็บไม่ป่วย เท่ากับเราช่วย แบ่งเบาคุณหมอ

ทุกคนอยู่แต่ในบ้าน แค่เพียงไม่นาน เชื้อโรคจางหาย
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อาโตะรีบตะโกนบอก “ยังเข้าใกล้ไม่ได้หรอก กอล์ฟจ�าเอาไว ้ ห่างกันสองสามเมตรนะ ไว้ค่อยกอดกันจ้ะ เมื่อเราปลอดภัย”

ตกเย็นอาโตะมาหา 
กอล์ฟวิ่งออกมา 
ด้วยความดีใจ 
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อาโตะเข้าบ้าน ล้างมือ กอล์ฟรีบวิ่งตื๋อ “อาโตะล้างมือเป็นไหม”

เมื่อกอล์ฟ อาโตะนั่งห่าง ใครเผลอไอจาม ก็ยังช่วยได้
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โควิด-19 ระบาด ต้องไม่ประมาท เดี๋ยวไม่สบาย
ทุกบ้านช่วยกันระวัง ต่างมีความหวัง เราต้องปลอดภัย

 ไม่ใช้ช้อนร่วมกัน 

ขยันล้างมือไว้

อยู่บ้าน
กินอาหารร้อน ๆ



โรคโควิด – 19 (COVID-19) เกิดจาก 

เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ตระกูลเดียว

กับเชื้อไวรัสโรคซาร์ พบในสัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนมและสัตว์ปีก ถ่ายทอดจากสัตว์สู่คน 

และจากคนสู่คนได้

ระพีพรรณ  พัฒนาเวช
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