สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 14/2560 วันที่ 20 มิ ถนุ ายน 2560
เรือ่ ง โครงการส่งเสริมป้ องกันด้านทันตกรรมเชิ งรุกในเด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1-2
เรียน ผูป้ กครองระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1 และประถมศึกษาปี ที่ 2
ด้วยสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 13 กรุงเทพมหานคร (สปสช.เขต13) จัดโครงการแผนงานสร้างเสริม
สุขภาพและป้องกันโรคฯ งานทันตกรรมเชิงรุก โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี
1 และประถมศึกษาปี ท่ี 2 โดยประสานความร่วมมือกับโรงเรียนสังกัดเอกชนของกรุงเทพมหานครทัง้ หมด เพื่อให้ความรู้ทาง
ทันตสุขภาพ และตรวจคัดกรองนักเรียนในระดับดังกล่าว พร้อมให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย
ในการนี้ โ รงเรี ยนเลิ ศ หล้า ถนนกาญจนาภิ เษก ได้ เล็ง เห็นความส าคัญ ของการดูแลสุ ขภาพช่ อ งปากของเด็ก
นักเรียน อีกทัง้ ยังเป็ นการเปิ ดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าถึงบริ การอย่างสะดวก และได้รบั ความรู้จากทันตแพทย์ ซึง่ นาไปสู่
การป้องกันและการดูแลรักษาฟนั ที่ถูกต้อง จึงจัดให้นักเรียนในระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 และ 2 เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดย
สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทันตแพทย์หญิงอรณี วรสุมนั ต์ ผู้ดาเนินการแผนกทันตกรรมอรณีทนั ตกรรมคลินิก และ
เจ้าหน้าทีท่ างทันตกรรม จะเข้ามาให้บริ การตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1 และ 2
ในวันศุกร์ที่ 30 มิ ถนุ ายน 2560 เวลา 12.40-15.30 น.
จากการตรวจคัดกรองดังกล่าว หากพบว่านักเรียนมีความจาเป็ นต้องได้รบั การดูแลสุขภาพฟนั อาทิ เคลือบฟลูออไรด์
เจลหรือวานิช, เคลือบหลุมร่องฟนั เด็กฟนั แท้, ขูดหินปูนและทาความสะอาดฟนั ทัง้ ปาก, อุดฟนั น้านมและฟนั แท้, ถอนฟนั น้ านม และ
รักษาโพรงประสาทฟนั น้ านม จะได้รบั สิทธิเข้
์ ารับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจากคลินิกทีเ่ ข้าร่วมโครงการต่างๆ ซึ่งจะแจ้งให้ท่าน
ผูป้ กครองทราบในสมุดบันทึกผลการตรวจฟนั เพื่อดาเนินการรักษาฟนั ต่อไป (การดูแลสุขภาพฟนั นอกเหนือจากรายการดังกล่าวอาจมีค่าใช้จ่าย)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณท่านผูป้ กครองทีใ่ ห้ความร่วมมือและการสนับสนุนการดาเนินกิจกรรมด้วยดีมาโดยตลอด
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก
หมายเหตุ : ตรวจคัดกรองนักเรียนในระดับดังกล่าว พร้อมให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่าย
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 14/2560
เรือ่ ง โครงการส่งเสริมป้ องกันด้านทันตกรรมเชิ งรุกในเด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 1-2
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 23 มิ ถนุ ายน 2560)
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ชื่อเล่น .......................... ชัน้ ............... ได้รบั สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 13/2560 เรื่องโครงการส่งเสริมป้องกันด้านทันตกรรมเชิงรุก
ในเด็กนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1-2 แล้ว และมีความประสงค์ดงั นี้
 มีความประสงค์ให้นกั เรียนเข้าร่วมตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก
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Newsletter Special Edition 14/2017 June 20th, 2017
Proactive Dental Care Project for Primary 1 and 2 Students
Dear parents/guardians of Primary 1 and 2 students,
The Head Office (Bangkok Branch) of the National Health Security Office (NHSO) has launched a
project that collaborates with all private schools in Bangkok to promote dental health care for students in
Primary 1 and 2. In this project, students will learn how to take good care of their teeth and also get a
basic dental check-up that is free of charge.
Lertlah School Kanchanapisek Road is supporting this project for the benefits of our students by
setting up a free dental check-up for the students in Primary 1 and 2 on June 30 th , 2017 from 12:40 p.m.
to 3:30 p.m. On this occasion, the dentists and staff who will be visiting us will be led by Dr. Auranee
Worasumon from Auranee Dental Clinic.
After the check-up, if there is a need for a treatment, such as fluoride gel veneer, secondary tooth
sealant, plaque scaling, primary/secondary tooth filling, primary tooth extraction and primary tooth root
canal treatment, a check-up report will be given to the students to receive the necessary treatments. Only
the mentioned treatments are free of charge.
Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road
The school would like to thank you for your continuous cooperation and support.

Reply Form of Newsletter Special Edition 14/2017
Proactive Dental Care Project for Primary 1 and 2 Students
(Please return this reply form by June 23rd, 2017.)
I, …………………………………………….………, parent/guardian of …………………………………………..……………….,
or (Nickname)…………………………. in (Class)…………, have read this newsletter Special Edition 13/2560, and…………
 I would like my child to receive a basic dental check-up.
 I do not want my child to receive a basic dental check-up because …………………………………………….............
Comments: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Parent/Guardian Signature ………………………………………………

