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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3หองสมุดของหนู เปดโลกใหมใบเล็ก 

                 
 

 
  

 
กทม.แชมปหวัด09ติดเช้ือ318ราย เจอเด็กปวย73ร.ร. เซนตคาเบรยีลพุง152 
สาธิตจุฬา2 
 
ผูปวย"หวดั2009"เพ่ิม 113 ราย ยอดสะสมพุง 518 ราย กรุงเทพฯแชมปมากสุด 318
ราย นนทบุร6ี6 สธ.เผยเด็กตดิเชื้อใน73โรงเรยีน9มหาวิทยาลัย "เซนตคาเบรียล"
นักเรียนปวยมากถึง152คน "สาธิตฯจุฬาฯ"ตดิแลว2ราย ระดมอสม.รณรงคทั่วประเทศ  
 
 
ปวยอีก113รายสะสมพุง518คน  
 
โรคไขหวดัใหญสายพันธุใหม ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 หรือไขหวัดใหญสายพันธุใหม 
2009 ยังระบาดในประเทศไทยไมหยดุ ลาสุดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
ประกาศยอดผูปวยติดเช้ือสะสมเปน 518 ราย โดยเมือ่เวลา 11.15 น. วันที่ 18 
มิถุนายน นพ.ไพจิตร วราชิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหสัมภาษณภายหลังประชมุ
ศูนยอํานวยการปฏิบัติการปองกันและควบคุมโรคไขหวดัใหญสายพันธุใหม 2009 วา ได
ประกาศขึ้นทะเบียนผูปวยโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เพ่ิมอีก 113 ราย เปนผู
ติดเชื้อที่รักษาหายแลว 101 ราย และยังรักษาอยูในโรงพยาบาลอีก 12 ราย รวมยอด
สะสมเปน 518 ราย แตยังมีผูปวยอยูในขายเฝาระวังอีก 1,098 ราย  
 
ทั้งนี้ในจาํนวนผูปวย 518 ราย แบงเปนพ้ืนที ่
กรุงเทพมหานคร 318 ราย  
นนทบุรี 66 ราย  
ปทุมธานี 58 ราย  
ชลบุรี 29 ราย   
สมทุรปราการ 21 ราย  
ภูเก็ต สมทุรสาคร และนครปฐม จังหวัดละ 4 ราย  
เชียงใหม ตรัง รอยเอ็ด ราชบุร ีและสุพรรณบุร ีจังหวัดละ 2 ราย  
นครสวรรค พิษณุโลก ลพบุรี สงขลา และสระบุรี จังหวัดละ 1 ราย  
เด็กปวยติดเช้ือ 73 โรงเรียน 9 มหาวทิยาลัย  
 
นพ.ภาสกร อตัรเสว ีผูอาํนวยการสํานักระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค กลาววา มี
เด็กนักเรียนทีต่ดิเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ทั้งสิน้ 73 โรงเรียน และ 9 
มหาวทิยาลัย แบงเปน โรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพฯ 54 แหง จ.นนทบุรี 9 แหง จ.
ปทุมธานี 3 แหง จ.สมุทรปราการ 3 แหง จ.ชลบุร ี2 แหง จ.นครปฐม 2 แหง  
 
โดยเฉพาะ โรงเรียนเซนตคาเบรยีลมีนักเรียนปวยมากถึง 152 คน รองลงมาคือ 
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 17 คน โรงเรียนเซนตฟรงัซ 12 คน โรงเรียนราชวินิต
บางแกว 12 คน และโรงเรยีนสวนกุหลาบ 6 คน เปนตน สวนมหาวทิยาลัยที่พบ
ผูปวยติดเชื้อ ประกอบดวย คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลยั
บูรพา และ มหาวิทยาลยัอัสสัมชญั (เอแบค) มธ. จุฬา มศว.องครักษ ม.รังสิต ม.
เกษตร  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง  
 
เด็กสถานสงเคราะหปทุมฯ ตายจากโรคลมชัก  

ขาวจากหนังสือพิมพมติชนออนไลน    ฉบับประจําวันศุกรที่  19 เดอืนมิถุนายน พ.ศ.2552      

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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นพ.ภาสกร กลาวถึงกรณีเด็กในสถานสงเคราะห จ.ปทุมธาน ีเสียชีวติเมื่อวนัที่ 17 
มิถุนายนทีผ่านมา ซึ่งเบื้องตนสงสยัวาอาจจะเสียชวีิตจากโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 
2009 น้ัน ลาสดุทีมสอบสวนเคลื่อนที่เรว็ไดลงพ้ืนที่ตรวจสอบและรายงานวา เด็กราย
ดังกลาว อายุ 5 ป ภูมิลําเนา จ.ปราจีนบุรี เพ่ิงยายไปอยู จ.ปทุมธาน ีเพ่ือศึกษา และมี
โรคประจําตัวคอื โรคลมชัก ซึง่เด็กไดกินยารกัษาอยางตอเนื่อง และผลการชันสตูรศพ
เบ้ืองตนของโรงพยาบาลธรรมศาสตรยืนยันวา เด็กเสียชีวติจากโรคลมชัก  
 
"สาธติฯจุฬาฯ"ติดแลว 2 ราย  มหาวทิยาลัยทั่วปท.หามาตรการปองกัน  
 
นพ.ภิรมย กมลรัตนกุล อธกิารบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในฐานะประธานที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศ (ทปอ.) เปดเผยวา วันที่ 20 มิถุนายนนี ้ที่ประชุม ทปอ.ที่
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร จะหยิบยกสถานการณการระบาดของไขหวัดใหญสายพันธุ
ใหม 2009 หารอื เพ่ือหาแนวทางปองกันของแตละมหาวทิยาลัย อยางไรก็ตาม รูปการ
ทางระบาดวิทยาเขาใจวา ชวงเดือนมิถุนายน และกรกฎาคม เปนชวงที่ไขหวัดใหญสาย
พันธุใหมอาจระบาดมาก เน่ืองจากโรคนีต้ิดตอจากการไอ และจามไดอยางรวดเร็ว แตไม
อยากใหวติก กลัว เพราะอัตราความรนุแรงของโรคจนถึงข้ันเสียชีวิตต่ํามาก สวนจุฬาฯ 
ขณะน้ีไดรับรายงานวานักเรยีนโรงเรียนสาธติจุฬาฯ เปนไขหวัดใหญสายพนัธุใหม 2 ราย 
ทางโรงเรยีนไดจํากัดผูที่เปน และผูทีส่ัมผสัออกมาอยูในการดูแลควบคุมแลว และ
พยายามคัดกรองนักเรียน และบุคลากรทุกคนที่มาโรงเรียนอยางเต็มที ่แตไมไดปดเรียน 
สวนนสิิตยังไมไดรับรายงานการตดิเชื้อ แตไดใหขอมูลกับนสิิตที่เดินทางกลับจาก
ตางประเทศใหอยูกลับบานดูอาการระยะ 1-3 วัน ซึ่งเปนชวงการการฟกตัวของเชื้อ  
 
เด็กวดัดอนเมอืง ตดิเช้ือ 1 ราย   
 
วันเดียวกัน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ บรพิัตร ผูวาราชการกรงุเทพมหานคร กลาววา ขณะน้ี
เด็กนักเรียนในสังกัด กทม.อยูในขายตองสงสยัที่จะตดิเชื้อ 1 ราย โดยเปนเด็กชั้น ป.
6./2 โรงเรียนวดัดอนเมือง (ทหารอากาศอทุศิ) ซึ่งปวยตั้งแตวันที่ 13 มิถุนายนทีผ่านมา 
และไดเดินทางไปพบแพทยทีโ่รงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และแพทยไดวินิจฉยัวาเด็กตดิ
เชื้อไขหวัดใหญ 2009 แตไดรับการรักษาจนหายเปนปกติและกลับบานแลว  
"เด็กคนดังกลาวไมมีประวตัิการเดินทางไปตางประเทศ แตเด็กไดไปชวยแมขายของใน
ตลาดแหงหนึ่ง คาดวาอาจจะติดจากจุดนั้นก็ได ลาสดุผูบริหารโรงเรยีนไดสัง่ปดการ
เรียนการสอนในวันที่ 19 มิถุนายนนี้ 1 วัน" ม.ร.ว.สุขุมพันธ กลาว  
 
ปลัดสธ.ยํ้า ถาเด็กมีไขสูงเกิน3คนใหปดระดับช้ัน ไมตองปดโรงเรียน  
 
นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร (ศธ.) ในฐานะหัวหนาคณะทํางาน
ปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 ชนิดเอ H1N1 ศธ.กลาววา ที่ สธ.เปดเผย
รายชื่อสถานศกึษา 60 แหง ที่พบผูปวยติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 น้ัน 
ขณะน้ี ไดมอบนโยบายไปวา ใหเปนอํานาจการตดัสินใจของสถานศึกษาเองวา จะตอง
ปดการเรยีนการสอนเพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคหรือไม ซึ่งสถานศึกษาทั้ง 60 
แหงนั้น มีทั้งทีป่ดแลว และยังเปดการเรียนการสอนตามปกติ อยางไรก็ตาม จากการ
หารือรวมกับ สธ.ไมอยากใหโรงเรียนตื่นตระหนก อยากปดเรียนเฉพาะทีจ่ําเปนเทานั้น 
โดยใหคําแนะนําผูบรหิารสถานศึกษาดูแลนักเรียนนักศึกษาอยางใกลชดิ และพิจารณา
เปนระดับชัน้ หากพบนักเรียน นักศึกษาปวย หรือตองสงสยัว าอาจจะติดเชือ้ไขหวัด
ใหญสายพันธุใหม 2009 ตองพิจารณาวา มีการแพรระบาดในชั้นเรียนหรือไม เชน มี
นักเรียนปวย ไขข้ึนสูง มีนํ้ามูก ตั้งแต 3 คนข้ึนไป อาจสั่งปดเรียนในระดับชัน้นั้นๆ แต
หากแพรกระจายไปยังระดับชัน้อ่ืนๆ จึงจะสั่งปดการเรยีนการสอนทั้งหมด 
   
หวงร.ร.กวดวชิาระบาดงาย เปนหองแอรขนาดเลก็  
 
นายบณัฑติย ศรีพทุธางกรู เลขาธกิารสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศกึษาเอกชน (สช.) กลาววา จากขอมูลดังกลาวพบวาโรงเรียนสวนใหญเปน
โรงเรียนรัฐ และเอกชนชื่อดัง จากที่หารือ สธ.ก็สันนิษฐานวา นาจะเปนการแพรระบาด
ในโรงเรียนกวดวิชา เพราะโรงเรียนกวดวิชาบางแหงเปนหองแอรขนาดเล็ก มีนักเรียน
จํานวนมาก อาจทําใหเกิดการแพรระบาดของโรคไดงาย ตนไดทําหนังสือแจงไปยัง
โรงเรียนกวดวชิาทุกแหงแลวใหตดิตามมาตรการของ สธ.ดแูลนักเรียนอยางใกลชิด หาก
มีนักเรียนที่ปวย และหยดุเรียนจํานวนมาก ใหแจงเขามา เพ่ือประสาน สธ.และ
กรุงเทพมหานคร (กทม.) เขาไปทําความสะอาด  
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ระดม อสม.ทัว่ปท.เดินรณรงค  
 
นายวทิยา แกวภราดัย รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาววา เปนหวงวาใน
ปน้ีโรคไขหวดัใหญจะระบาดหนักทั้งไขหวัดใหญตามฤดูกาล และไขหวดัใหญสายพันธุ
ใหม 2009 ซึ่งคาดวาจะมผีูปวยโรคไขหวัดเพ่ิมข้ึนเทาตัว จากเดิมที่มีผูปวยเฉลี่ยปละ 9 
แสนราย สธ.จึงกําหนดใหปน้ีเปนปแหงการรณรงคปองกันสขุภาพ โดยจะเริ่มดําเนินการ
ทันท ีในวันที่ 21 มิถุนายนนี้ จะใหเจาหนาทีส่ถานีอนามัยทั่วประเทศ จัดประชุม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) กวา 970,000 คน ใหความเขาใจเรื่องโรค
ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 โดยจะเดินขบวนรณรงคทุกหมูบานทัว่ประเทศ เพ่ือให
ประชาชนทุกพ้ืนที่มีความเขาใจและรูจักปองกันตัวเอง โดยเฉพาะในพื้นที่เสีย่ง เชน 
หางสรรพสินคา สถานบันเทิง โรงภาพยนตร” นายวทิยา กลาว  
 
นายวทิยา กลาววา วันเดียวกัน เวลา 20.30 น.-22.00 น. สธ. จะจดัรายการพิเศษ
ถายทอดสดทางสถานวีิทยุโทรทศันแหงประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ ชอง 11 
เพ่ือใหความรูเรือ่งโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 เพ่ือใหประชาชนทัว่ประเทศ
เขาใจสถานการณของโรค และลักษณะของโรค โดยมีผูเชี่ยวชาญ นักวิชาการจาก
สถาบันตางๆ เชน ศ.เกียรตคิณุนพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ประธานมูลนิธิสงเสริมการศึกษา
โรคไขหวดัใหญ ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ คณะแพทยศาสตรจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย พญ.
สยมพร ศริินาวนิ คณะแพทยศาสตรรามาธิบด ีนพ.ศุภมิตร ชณุหสทุธิวัฒน ผูทรงคุณวฒุิ 
กรมควบคุมโณค เปนตน ซึ่งประชาชนสามารถโทรศัพทสอบถามขอสงสัยในรายการได  
 
ใหความรูเดก็ชวงเคารพธงชาตทิุกเชา  
 
นายวทิยา กลาววา สําหรับโรงเรียนในพื้นที่กรงุเทพฯ ทุกสังกัด ตั้งแตวันที่ 22 มิถุนายน
น้ีเปนตนไป จะมอบหมายใหแพทย เจาหนาที่สาธารณสุข ใหความรูกับนักเรียนในชวง
เคารพธงชาติ ทุกวัน เพ่ือติดตามสถานการณการระบาดในเด็กนักเรียนอยางใกลชดิ สวน
พ้ืนที่ตางจังหวดั ใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สถานีอนามัย จัดแพทย 
เจาหนาทีส่าธารณสุข ใหความรูกับเด็กทุกโรงเรียนเชนกัน นอกจากนี้ สธ.จะขยายกลุม
เสี่ยงเฝาระวังเพ่ิมข้ึน คือกลุมแรงงานตามสถานประกอบการตางๆ ซึ่งขณะนีอ้ยูระหวาง
การจัดทําคูมือ  
 
“สธ. ไมเคยแนะนําใหปดโรงเรยีน หากพบเด็กปวยใหเด็กหยดุเรียนและรักษาอาการ
จนกวาจะหายปกติ หรือหากมีเด็กปวยเปนกลุมกอน ก็ใหปดหองเรียนเทานัน้ ไม
จําเปนตองปดทั้งโรงเรยีน แตที่ยังมีการสั่งปดโรงเรียนอยูน้ัน เปนเรื่องของการตัดสินใจ
ของผูบริหารโรงเรียนและผูปกครองของเด็กทีอ่าจมีความกังวลัอยู” นายวิทยา กลาว  
   
ตอมาเวลา 13.00 น.นายวทิยา พรอมดวยนายมานิต นพอมรบด ีรัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงสาธารณสุข และผูบริหาร สธ. ไดตรวจเยีย่มและรณรงคทาํความสะอาดที่
หางสรรพสินคา มาบุญครอง เซ็นเตอร จากนั้นไดรณรงคแจกหนังสือปกเขียว “รูเทาทัน
เพ่ือปองกันไขหวัดใหญสายพนัธุใหม” ที่บริเวณอนุสาวรยีชยัสมรภูมิ ซึ่งไดจัดพิมพ
จํานวน 1 ลานเลม  
 
ช้ีเช้ือกลายพนัธุที่บราซิลไมนากลัว  
 
นพ.มานิต ธีระตันตกิานนท อธิบดกีรมวิทยาศาสตรการแพทย กลาวถงึกรณีที่
ประเทศบราซิลมีการรายงานพบเชื้อไวรัสชนิดนี้กลายพันธุวา 
กรมวิทยาศาสตรการแพทยไดเฝาระวังในเรือ่งนี้มาอยางตอเนื่อง รวมถึงเรื่องเชื้อดื้อยา
ดวย แตยังไมพบวามีการกลายพันธุ 
   
ขณะที ่นพ.คํานวณ อึ้งชูศกัดิ์ ผูทรงคณุวฒุิ กรมควบคมุโรค กลาววา ทีม
นักวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั ไดรวมกันวิเคราะหเชื้อไวรัสไขหวัดใหญของ
ประเทศบราซิล ที่พบวามีการกลายพันธุตางจากสายพันธุใหม ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 พบวา 
เชื้อที่กลายพันธุมีลักษณะแตกตางจากเชื้อทีต่รวจพบทีแ่คลฟิอรเนีย และที ่จ.นนทบุรี 
แตเปนการกลายพันธุในระดับนิวคลีโอไทด (nucleotide)  ซึ่งไมมีความหมายในเชิงการ
ระบาดของโรค หมายความวา ไมมีผลตอการดื้อยาตานไวรสัโอเซลทามิเวียร และไมมี
ผลตอการแพรเชื้อไดงายข้ึน แตนักวิทยาศาสตรยังตองศึกษาตัวอยางเชื้อไวรัสอยาง
เน่ือง เพราะเปนเชื้อที่มีการกลายพันธุตลอดเวลา   
 
นพ.สมชาย พีระปกรณ เจาหนาที่ชาํนาญการ สํานักงานผูแทนองคการอนามยัโลก
ประจําประเทศไทย กลาววา องคการอนามัยโลกไดรับทราบเกี่ยวกับการรายงานเชื้อ
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ไวรัสชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 กลายพันธุจากประเทศบราซิลแลว และมคีวามเห็นวาไมใช
เรื่องแปลก เพราะเปนธรรมชาติของเชื้อไวรัส ที่มีกลายพันธุไดตลอดเวลา แตบอกไมได
วาเชื้อที่กลายพันธุจะมีความรนุแรงมากหรือนอยกวาเดิม จะตองใชการระดมความ
คิดเห็นจากนักวิทยาศาสตร แตขณะน้ีเชื้อพันธุใหมที่แพรในประเทศไทย ไมรุนแรงไป
กวาเชื้อไขหวัดใหญตามฤดูกาล  
 
"อนุบาลนครราชสีมา" ปวยเปนไขหวัดใหญ 3 คน รอผลตรวจเลอืด  
 
นพ.วรญั ูสัตยวงศทพิย ผูชวยนายแพทยสาธารณสขุ จ.นครราชสีมา ไดรับ
มอบหมายจาก นพ.วิชยั  ขัตติยวิทยากุล นายแพทยสาธารณสุข จ.นครราชสีมา ใหทาํ
หนาทีร่ับผดิชอบเกี่ยวกับการควบคุมโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม เน่ืองจาก นพ.วรัญู 
มีความรูความเชี่ยวชาญเก่ียวระบาดวทิยาโดยตรง  นพ.วรัญู  ยอมรับวา มีนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา 3 คน ปวยเปนไขหวัดใหญจรงิ เพ่ือความสบายใจของทุก
ฝาย สํานักงานสาธารณสุข ดาํเนินการเจาะเลอืดของนักเรียนทั้ง 3 คน นําตัวอยางไป
ตรวจสอบที่ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย เขต 5 นครราชสีมา ซึ่งผลยืนยันออกมาไมพบ
เชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหมแตอยางใด โดยนักเรียนทั้ง 3 คน ปวยเปนไขหวัดตาม
ฤดูกาลเทานั้น  
 
ลาวเจอคนตดิเช้ือแลวรายแรก เรงหาตัวคนสัมผัสคนปวย  
 
สํานักขาวเอเอฟพีรายงานโดยอางเจาหนาที่สาธารณสุขของลาวและองคการอนามัย
โลก ระบุวา พบผูตดิเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุ 2009 รายแรกในลาว แตไมมีการ
เปดเผยชื่อและสัญชาติของผูตดิเชื้อ เพียงแตระบุไววา เดินทางมาจากประเทศที่ไขหวดั
ใหญกําลังระบาด คนไขไมมีอาการหนักถึงกับตองเขารับการรกัษาตัวที่โรงพยาบาลและ
ขณะน้ีอาการดข้ึีนแลว ขาวระบุดวยวาทางการลาวกําลังติดตามผูที่เคยสัมผสักับผูติดเชื้อ
รายดังกลาว โฆษกรัฐบาลลาวกลาวดวยวาโอกาสติดเชื้อจากชาวตางชาตใินลาวมีนอย
มากเนื่องจากชาวตางชาตสิวนใหญ เขาลาวผานไทยหรือเวียดนาม 
   
กักตัวลูกเรอื-ผูโดยสารเรอืสําราญโอเซียนดรีม10วัน หลังเจอตดิเช้ือ3  
 
เอเอฟพีแจงดวยวา ทีป่ระเทศแคนาดาผูเสียชีวิตจากการตดิเชื้อไขหวดัใหญ 2009 
เพ่ิมข้ึนอีก 3 คนเปน 12 คน สวนผูตดิเชื้อเพ่ิมข้ึนเกือบถึง 5 พันคนแลวโดย 284 คนยัง
รักษาตัวอยูในโรงพยาบา ที่ประเทศจีนทางการจีนไดยุตคิวบคุมนักเรียนชาวอเมริกันผู
ตองสงสัยติดเชื้อภายหลังพบนักเรียนบางคนติดเชื้อขณะเดนิทางไปทศรรนศึกษาในจีน 
โดยทุกคนเตรยีมตัวเดินทางไปนครเซี่ยงไฮกอนที่จะเดินทางกลับสหรัฐ ที่เวเนซุเอลามี
การควบคุมตัวผูโดยสาร 1,219 คนและลูกเรอือีก 460 คนบนเรือสาํราญโอเซียน ดรมี 
เปนเวลา 10 วันภายหลังพบลกูเรือติดเชื้อ 3 คน โดยทั้งหมดถูกควบตัวไวบนเรือนอก
ชายฝงเกาะมารการิตาของเวเนซุเอลา สวนผูติดเชื้อในเวเนซุเอลาอยูที่ 60 คน  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


