สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษที่ 54/2560 วันที่ 13 กันยายน 2560
เรือ่ ง
เรียน

การดูแลสุขภาพ
ผูป้ กครองทุกท่าน

ปจั จุบนั มีการแพร่ระบาดของเชือ้ ไข้หวัด ใหญ่สายพันธุต์ ่างๆ รวมถึง โรคมือ ปาก เท้า และโรคติดเชือ้ ไวรัสซิกา ฯลฯ ในสังคม
และชุมชนใกล้เคียง อันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ไม่ว่าจะเป็ นสภาพภูมอิ ากาศ การกลายพันธุข์ องเชื้อโรค ซึ่งตลอด
ระยะเวลาทีผ่ ่านมาโรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษกได้ดาเนินการเฝ้าระวัง โดยกาหนดมาตรการเข้มข้นในการดูแลนักเรียน ตลอดจน
ได้รบั ความร่วมมือจากสาธารณสุขในการให้ความรู้ และสนับสนุนการดาเนินงานของโรงเรียนด้วยดีมาโดยตลอด
ในโอกาสนี้ โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก มีความปรารถนาให้ท่านผูป้ กครองและนักเรียนทุกคนมีสุขภาพพลานามัยทีด่ ี
จึงขอความร่วมมือผูป้ กครองโปรดใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเองและเด็กๆ ทุกคน ซึง่ ขณะนี้ใกล้กบั การประเมินปลายภาคเรียนแล้ว
เด็กๆ ควรหยุดอ่านหนังสืออยู่ทบ่ี า้ น งดไปในสถานทีส่ มุ่ เสีย่ งต่อการติดเชือ้ เช่น ห้างสรรพสินค้า หรือหากพบว่าเด็กๆ มีอาการปว่ ย ขอให้
รีบพบแพทย์โดยด่วน และหากมีค่พู น่ี ้องกรุณาแยกเด็กทีป่ ่วยออกโดยไม่อยู่ร่วมกัน ซึง่ สารสัมพันธ์ฉบับนี้โรงเรียนขอแนะนาวิธกี ารดูแล
สุขภาพเมื่ออากาศเปลีย่ นแปลงมาเป็ นเกร็ดความรูใ้ ห้แก่ผปู้ กครอง ดังนี้
1. นอนหลับให้เพียงพอ การนอนหลับไม่เพียงพอทาให้จานวนเซลล์ในร่างกายทีท่ าหน้าทีต่ ่อต้านเชือ้ โรคต่างๆ ลดลง
2. ออกกาลังกาย การออกกาลังกายอย่างต่อเนื่องจะช่วยเพิม่ เซลล์ทป่ี ้ องกันโรคภัยไข้เจ็บได้มากมาย
3. ล้างมือด้วยสบู่ อาทิ ก่อนรับประทานอาหาร หลังจากใช้หอ้ งน้าสาธารณะ สัมผัสกับสัตว์ และหลังการไอจาม ควรล้างมือด้วย
สบู่เสมอ
4. แยกเก็บแปรงสีฟัน และหลังจากหายปว่ ยแล้วให้จมุ่ แปรงสีฟนั ในน้าเดือดเพื่อฆ่าเชือ้ โรค
5. ซักผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดมือต้องสะอาดเสมอ แนะนาให้ซกั ในน้าร้อนทุก 3 - 4 วัน โดยเฉพาะในช่วงทีม่ กี ารติดต่อของโรคไข้หวัดมาก
6. ดื่มน้าให้เพียงพอ เนื่องจากน้าทาให้ระบบทางเดินหายใจชุ่มชืน้ และทาให้ระบบภูมคิ มุ้ กันทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เปิ ดหน้ าต่าง เพื่อให้มอี ากาศถ่ายเท ซึง่ ทาให้ร่างกายได้รบั สารจากธรรมชาติในอากาศไปพร้อมๆ กับไล่เชือ้ โรคทีม่ อี ยู่ดว้ ย
8. ผ่อนคลาย การทาสมาธิ หลับตา หายใจลึกๆ คิดถึงความสุข ช่วยลดความเครียดทาให้ร่างกายไม่ปว่ ยง่าย
9. วิ ตามิ นซีจากธรรมชาติ อาทิ แครอท กีวี ลูกเกด ส้ม สตรอว์เบอร์ร่ี บร็อคโคลี่ มีวติ ามินซีและแคโรทีนอยด์ ช่วยเพิม่ ภูมคิ มุ้ กันได้
โรงเรียนเลิศหล้าถนนกาญจนาภิเษก ขอขอบคุณผูป้ กครองทุกท่านทีใ่ ห้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมา
ทีม่ า http://www.callvoice.co.th/employee/index.php/component/content/article/18-news/65-2011-03-29-09-39-56
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก
ใบตอบรับสารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 54/2560
เรือ่ ง การดูแลสุขภาพ
(กรุณาส่งใบตอบรับภายในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560)
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)................................................................ ผูป้ กครอง(ด.ช./ด.ญ.)...................................................................
ชื่อเล่น.......................ชัน้ .....................ได้รบั สารสัมพันธ์ฉบับพิเศษที่ 54/2560 เรือ่ ง การดูแลสุขภาพ เรียบร้อยแล้ว และมีขอ้ เสนอแนะ
ดังนี้……………………………...…………………………...............................………………..…………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อผูป้ กครอง......................................................................

Newsletter Special Edition 54/2017 September 13th, 2017
Health Care
Dear Parents/ Guardians,
Currently, the influenza virus is a pandemic. Hand, Foot and Mouth disease as well as the Sika virus are present
throughout our society and nearby communities due to changes in weather and climate conditions, as well as mutations of the
disease which occur over a period of time. The school takes the prevention of these diseases very seriously. The school takes
precautions to prevent the spread of illness, such as quarantining the classroom, cleaning the classrooms thoroughly and frequently,
as well as working alongside the Health Care Centre to gain more knowledge, and support the school's operations to prevent the
spread of illness throughout the community.
As always, Lertlah School Kanchanapisek Road wishes for all parents and students to have good health, so please ensure
you are taking care of yourself and your children as the end of the semester approaches. Students should stay home to review
or study for exams to avoid exposure to illnesses from places with a high risk of infection, such as shopping malls or other public
places. If you suspect that your child is sick, please take them to see a doctor as soon as possible. If a sibling in a household
contracts an illness, please do your best to separate your child from their brothers and sisters. As the weather changes, the
school would like to suggest the following tips for staying healthy:
1. Adequate sleep: inadequate sleep will result in a decrease of cells that fight infection in the body.
2. Exercise: Regular exercise helps to boost your immune system, and increase the amount of cells that prevent
many diseases.
3. Wash your hands with soap before eating, after using public bathrooms, after touching animals and after coughing
or sneezing.
4. Separate and store your toothbrush away from others to avoid the transfer of germs. After being sick, make sure
to put the toothbrush in boiling water to kill any germs present.
5. Always wash your hand towel with hot water every 3 - 4 days, especially during the period of time when the flu virus
is highly prevalent.
6. Drink lots of water to enhance the respiratory system and help the immune system to work effectively to fight illness.
7. Open the windows at home to create air flow and ventilation.
8. Relax: Practice meditation and think positive thoughts to help reduce stress.
9. Eating natural vitamin C: fruits such as kiwi, strawberries, oranges and raisins can help to boost your immune system.
Thank you for your continuous cooperation and support.
Sincerely yours,
Lertalh School Kanchanapisek Road
Reply Form of Newsletter Special Edition 54/2017
Health Care
(Please return this reply form by September 18th, 2017.)
I,……………………………….…………………..……….…, parent/guardian of………...……..……..………….……………………….…,
Nickname………….…………..…., Class……………….…..…, have read this Newsletter Special Edition 54/2017.
Comments: …………………………………………………………………………………………...…………………………………………...
Parent/Guardian Signature ………………………………………………

