สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 8/2560 วันที่ 20 มิ ถนุ ายน 2560
เรือ่ ง
เรียน

การดูแลนักเรียนที่มีโรคภูมิแพ้ และโรคประจาตัวต่างๆ
ผูป้ กครองนักเรียนทุกท่าน

โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความตระหนักและให้ความสาคัญต่อการดูแลนักเรียนให้มคี วามปลอดภัยสูงสุดเมื่ออยู่ทโ่ี รงเรียน
โดยขอความร่วมมือผูป้ กครองทุกท่านที่บุตรหลานมีโรคภูมิแพ้ และโรคประจาตัวต่างๆ โปรดให้ข้อมูลที่ เป็ นปั จจุบนั อย่างชัดเจนด้วย
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้ แนบใบรับรองแพทย์ส่งมายังโรงเรียนภายในเวลาที่กาหนด สาหรับนักเรียนที่เคยมีประวัติเป็ นโรค
ภูมิแพ้ และปัจจุบนั หายขาดแล้ว ขอให้ผปู้ กครองยืนยันข้อมูลกับโรงเรียนด้วยใบรับรองแพทย์ด้วยเช่นกันค่ะ
ซึ่ งในปี การศึกษา 2560 นี้ โรงเรียนได้เพิ่ มมาตรการการดูแลนั กเรียนให้มีความชัดเจน และเข้มข้นมากขึ้น โดยฝ่ายประกัน
คุณภาพด้านโภชนาการและสุขอนามัยของโรงเรียน รายละเอียดมีดงั นี้ค่ะ
มาตรการ : การดูแลกลุ่มนักเรียนที่มีโรคภูมิแพ้ และโรคประจาตัวต่างๆ ของโรงเรียน
1. โรงเรียนได้จดั ทาข้อมูลนักเรียนที่ มีโรคภูมิแพ้ และโรคประจาตัว ตามที่ ผ้ปู กครองได้แจ้งไว้กบั ทางโรงเรียน ทัง้ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการดูแลนักเรียน โดยมีฝ่ายธุรการเป็ นผู้รบั ผิดชอบดาเนินการ และกากับดูแลอย่าง
ใกล้ชดิ
2. ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนที่ มีโรคภูมิแพ้ และโรคประจาตัว ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ฝ่ ายธุรการจะดาเนิ นการส่ง
ต่อข้อมูลไปยังฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้อง เช่น ฝ่ายการศึกษาปฐมวัย (อนุ บาล) ฝ่ายประถม-มัธยมศึกษา ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายโภชนาการ
เพื่อรับทราบและร่วมเฝ้าระวังฯ
3. เพิ่ มมาตรการในทุกระดับชัน้ เพื่อให้คุณครูทุกท่านทีด่ ูแลนักเรียนทัง้ ครูไทย และครูชาวต่างประเทศ เห็นรายละเอียด เกิดความ
ตระหนัก พร้อมทัง้ ดูแล เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ทโ่ี รงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 จัดทาป้ ายชื่อ ให้แก่นักเรียนระดับชัน้ เตรียมอนุบาล, อนุบาลศึกษาปี ที่ 1-3 ในกลุ่มดังกล่าวเป็ นรายบุคคล เพื่อระบุ
รายละเอียดตามข้อมูลทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ (ควบคู่กบั ข้อมูลพืน้ ฐานทีม่ อี ยู่แล้ว) โดยครูประจาชัน้ จะนาป้ายชื่อ
ของนักเรียนคนนัน้ ๆ ติดบริเวณหน้าอกของนักเรียนเมื่อมาถึงโรงเรียน
3.2 จัดทาสัญลักษณ์สีติดบริเวณสายคล้องบัตรนักเรียน ให้แก่นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา พร้อมทัง้
มีรายละเอียดของการแพ้ ฯลฯ ทัง้ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แนบหลังบัตรนักเรียนกลุ่มดังกล่าวเป็ นรายบุคคล (ควบคู่
กับข้อมูลพืน้ ฐานทีม่ อี ยู่แล้ว) โดยครูประจาชัน้ จะเป็ นผูด้ แู ลการใช้ของนักเรียนคนนัน้ ๆ เมื่อมาถึงโรงเรียน
4. คุณครูประจาชัน้ จะถอดป้ ายออกให้ เมื่อนักเรียนออกนอกห้องเรียนเพื่อเดิ นทางกลับบ้าน
อนึ่งมาตรการดังกล่าว เป็ นเพียงส่วนหนึ่งในการดูแลกลุ่มนักเรียนทีม่ โี รคภูมแิ พ้ และโรคประจาตัวต่างๆ ให้มคี วามปลอดภัยสูงสุดเมื่ออยู่
ที่โรงเรียน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองในการให้ขอ้ มูลฯ ที่เป็ นจริง มีความชัดเจน และเป็ นปจั จุบนั รวมถึงการสนับสนุ นการ
ดาเนินงานตามมาตรการของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด ในโอกาสนี้โรงเรียนจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือผู้ปกครองให้การ
สนับสนุนการดาเนิ นงานตามมาตรการของโรงเรียน โดยระบุความประสงค์ของท่ านผู้ปกครอง ส่งมายังโรงเรียนภายในวันศุกร์ที่ 23
มิ ถนุ ายน 2560 และขอขอบคุณผูป้ กครองทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีมาโดยตลอด
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 8/2560
เรือ่ งการดูแลนักเรียนที่มีโรคภูมิแพ้ และโรคประจาตัวต่างๆ
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 23 มิ ถนุ ายน 2560)
ข้าพเจ้า .................................................................................................. ผูป้ กครอง ด.ช./ด.ญ. .....................................................................................
ชื่อเล่น ................................. ชัน้ ............................ ได้รบั สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 8/2560 เรื่องการดูแลนักเรียนทีม่ โี รคภูมแิ พ้ และโรคประจาตัว
ต่างๆ แล้ว และมีความประสงค์ ดังนี้
 ยินดีให้ความร่วมมือ ในการดาเนินการตามมาตรการฯ ของโรงเรียน ระบุโรคภูมแิ พ้ ภาษาไทย.....................................................................
ภาษาอังกฤษ.......................................................................................................................................................................................................
 ไม่ประสงค์ให้โรงเรียนดาเนินการ ติดป้ายบริเวณหน้าอก และหรือติดสัญลักษณ์ส ี ให้แก่บุตรหลาน ตามมาตรการฯ ของโรงเรียน
โดยผูป้ กครองรับทราบ และจะดูแลบุตรหลานเพื่อเฝ้าระวัง ดังนี้ ......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
 ไม่แพ้ใดๆ ทัง้ สิน้
ลงชื่อ........................................................ผูป้ กครอง
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Student's Allergies, Congenital Disease, and Choronic Health Conditions
Dear Parents/Guardian
Lertlah School Kanchanapisek Roads understands the importance of personal health issues such as allergies
and choronic health conditions. Lertlah School Kanchanapisek Road have always taken extreme measures to prevent
problems arising from said conditions.
This year, Lertlah School Kanchanapisek Road is taking an even more extreme measurements with congenital
diseases. Here are some precautions Lertlah School Kanchanapisek Road is taking this year.
1.Lertlah School Kanchanapisek Road has a data base full of information on allergies and choronic health conditions of
our students which were given by our parents. Our teachers are fully aware of such conditions and take extreme
precautions.
2.We send all information regarding health problems to all related departments. Moreover, we have made name tags,
which consist of all information regarding health issues and allergies and given out to all students.
3.Said name tags will be attached to the students' uniforms so it will be visible for all teachers to see and be reminded of
conditions.
3.1 The name tags with be labeled with all health conditions including allergies and choronic health issues written in both
Thai and English. Each home room teacher will attach the name tags on the chest of every student with health conditions.
3.2 Color coded neck strap will be given to Primary and Secondary students with details stating all allergies in both Thai
and English. The details will be attached to the back of the student's ID card by their home room teacher.
4.Students' home room teachers will take off the name tags at the end of the day.
Please provide accurate and up-to-date information regarding your child's heath issues in Thai and English by Friday
23 of June, 2017 along with a doctor’s certificate. Also, it your child has been cured from any diseases, please provide such
information alongside a doctor’s certificate. Thank you ever so much for your continuous support for Lertlah School
Kanchanapisek Road.
rd

Note: Students from P1-M3 will not be wearing the aforementioned name tags as they are old enough to be aware of their own
allergies. However, every teacher will receive information on health problems of all students.
Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road

Reply slip of Newsletter Special Edition No.8/2017
Student's Allergies, Congenital Disease, and Choronic Health Conditions
(Please return this form by Friday 23rd , of June, 2017.)
I ........................................................................................... parent/guardian of ..........................................................................................................
nickname ................................. class ............................... have read this newsletter Special Edition 8/2017. and
 Would like my child to participate in this measurement. My child is allergic to/has the following health conditions.
 Would not like my child to participate in this measurement. And regarding health conditions, I would like my child taken care
of by the following method. ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 My child is not allergic to anything and/or has any health problems.
Parent/Guardian Signature ………………………………………

