จดหมายพิเศษฉบับที่ 7/2563
4 สิงหาคม 2563
เรื่อง บริการวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก เอช พี วี (เข็มที่ 1)
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเลิศหลาได
์ และสาธารณสุขจากศูนย์ฯ 48 (นาควัชระอุทศิ )
้ รั้ บความรวมมื
่ อและการสนับสนุนบริการดานการแพทย
้
หนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยศูนยส์ าธารณสุข 48 ไดอนุ
บทาง
้ เคราะหใ์ หเจ
้ าหน
้ าที
้ ่ฝ่ายอนามัยโรงเรียนเป็นผูประสานงานกั
้
โรงเรียนเพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ การป้องกันโรคติดตอต
่ าง
่ ๆ และแนวทางปฏิบัติจากกระทรวงสาธารณสุขมา
อยางต
่ อเนื
่ ่อง
ในปีการศึกษา 2563 นี้ โรงเรียน รวมกั
่ บศูนย์ ฯ 48 กำหนดใหบริ
้ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก HPV (Human
Papilloma Virus ) เข็มที่ 1 ใหแก
้ นั่ กเรียนหญิงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (โดยไมมี่ คาใช
่ จ้ าย)
่ ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม
2563 เวลา 13.00 น.)
สำหรับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เอช พี วี HPV (Human Papilloma Virus) นัน้ เพือ่ ใหร้ างกายสามารถสร
างภู
่
้ มคิ มุ้
กันเชือ้ ไวรัสแปปปิโลมา โดยใหตั้ วยามีประสิทธิภาพสูงสุดและ ชวยลดโอกาสการเกิ
ดโรคมะเร็งปากมดลูก (โรคมะเร็งปากมดลูกมี
่
ความสัมพันธก์ บั การติดเชือ้ ไวรัสแปปปิโลมา) ไดอย
6 เดือน
้ างมี
่ นยั สำคัญ ควรได้รบั การฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ดวยภายในระยะเวลา
้
หลังจากไดรั้ บวัคซีนเข็มที่ 1 ดังนัน้ จึงขอแนะนำใหท้ านผู
กเรียนไปรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในเวลาทีเ่ หมาะสมยังสถาน
่ ปกครองนำนั
้
พยาบาลที่ใหบริ
้ การเพิ่มเติมดวยค
้ ะ่
จึงเรียนมาเพือ่ ขออนุญาตทานผู
ป่ ระสงค์ใหนั้ กเรียนไดรั้ บวัคซีน เอช พี วี เข็มที่ 1 กรุณาสงใบตอบรั
บบริการคืน
่ ปกครองที
้
่
มายังโรงเรียนภายในวันศุกรท
กหรือสมุดสุขภาพประจำตัวนักเรียนติดตัว
์ ี่ 7 สิงหาคม 2563 พรอมกั
้ บนำสมุดสุขภาพแมและเด็
่
มาโรงเรียนเพื่อใหเจ
นทึกประวัติการรับวัคซีนใหแก
้ าหน
้ าที
้ ่ไดตรวจสอบและบั
้
้ นั่ กเรียนคะ่
หมายเหตุ : นักเรียนสามารถนำสมุดสุขภาพฯ มาฝากไวที้ ่คุณครูประจำชั้นไดตั้ ้งแตวั่ นนี้จนถึงวันนัดหมายรับบริการฉีดวัคซีนคะ่
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 7/2563
ขาพเจ
ด.ญ. ........................................................................... ชั้น ....................
้ า้ ........................................................... ผูปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่อง “รับบริการวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก เอช พี วี (เข็มที่ 1)” แล้ว และมีความประสงค์ ดังนี้
ใหน้ กั เรียนรับวัคซีน กับทางโรงเรียนและศูนย์ฯ 48
ไม่ประสงค์ เนือ่ งจาก ..............................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ ......................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผู้ปกครอง

Special Newsletter No.7/2020
4 August 2020
Subject: HPV Vaccination (1

st

dosage)

Dear Parents,
Lertlah School have receives cooperation and support in medical services from the Public Health Center
48 (Narkwatchara-Uthit), Nong Khaem, Bangkok. The Center allows officials to continuously coordinate
with Lertlah School and provide advice regarding health care, prevention of communicable diseases
and health and safety measures according to the Ministry of Public Health.
In this academic year (2020), the school, together with the Public Health Center 48 will arrange the
service of the first dosage of HPV (Human Papilloma Virus) vaccination to all P6 female students (free
of charge) on August 11, 2020 at 1:00 pm.
Studies show that the vaccine helps the prevention against cervical cancer (cervical cancer is associated
with a viral infection of the papilloma), To increase the effectiveness of the vaccine, students should also
be given the second dosage of this vaccine within 6 months after receiving the first dosage.
The Public Health Center 48 and Lertlah School highly recommend that parents arrange for students to
receive the second dosage of HPV vaccine within the time frame mentioned at a medical center which
offers the vaccination. We would like to ask parents who wish for their child to receive the first dosage of
the vaccination at the school to submit reply form indicating your consent back to the school along with
her vaccination record by August 7, 2020.
Remarks: Students can bring the vaccination record to their teacher from now on until the date of the
vaccination appointment. Thank you for your kind understanding, cooperation and continuous support.

With warmest regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No.7/2020
I, parent of ________________________________________________________________ Class ____________
Have received the letter entitled “HPV Vaccination (1st dosage)” and would like:
My child to be vaccinated at Lertlah School
I do not want wish for my child to be vaccinated, because __________________________________
Comments: _________________________________________________________________________________
Signed ______________________ Parent

