สารสัมพันธ์ฉบับพิ เศษฉบับที่ 67/2560 วันที่ 6 พฤศจิ กายน 2560
เรือ่ ง
เรียน

ขอความร่วมมือปฏิ บตั ิ ตามมาตรการเฝ้ าระวังโรคตามฤดูกาล
ผูป้ กครองทุกท่าน

โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก ยิ นดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่ านเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2/2560 ขณะนี้เป็ นช่วงปลายฝน
ต้นหนาว สภาพอากาศมีการแปรปรวน ซึ่ง ผู้ปกครองหลายท่านเป็ นกัง วลกับภาวะการเจ็บ ป่ว ยที่อ าจเกิดขึ้นกับบุต รหลาน โดยเฉพาะ
ในวัยเด็กเล็ก หรือวัยอนุบาล อาทิ โรคติดต่อตามฤดูกาลต่างๆ และหรือโรคมือ เท้า ปาก ฯลฯ ทีส่ ามารถติดต่อได้ง่ายในวัยดังกล่าว
ดังนัน้ โรงเรียนจึงนาสาระสาคัญ เพื่อให้ผปู้ กครองรับทราบข้อมูลและรูเ้ ท่าทันกับเหตุการณ์ พร้อมทัง้ สามารถเฝ้าระวังป้องกันได้เป็ น
อย่างดี โดยจะขอนาเสนอข่าวสารจากเว็บไซต์เดลินิวส์ เมื่อวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ทีผ่ ่านมา ได้ลงข่าว “ มือ เท้า ปาก ” สายพันธุร์ นุ แรง ดังนี้

โรคมือ เท้า ปาก เกิ ดจากเชื้อ Enterovirus 71 ซึ่งจะเจริญเติ บโตได้ดีในช่วงหน้ าฝน และติ ดต่อกันได้ง่ายทางน้ามูก น้าลาย
เสมหะ การไอจาม หรือการสัมผัสโดยตรง และเมื่อเด็กได้รบั เชือ้ เข้าสู่ร่างกาย ในระยะฟกั ตัว 3-5 วัน จะเริม่ มีอาการตัวร้อนเป็ นไข้ หลังจากนัน้
จะเริม่ มีตุ่ม มีแผลในปาก บริเวณเพดานอ่อน ลิน้ ไก่ รอบทอนซิล กระพุง้ แก้ม ส่วนทีฝ่ า่ มือ ฝา่ เท้า เป็ นตุ่มน้าใสๆ เล็กๆ ในบางรายอาจจะขึน้ ที่
หัวเข่า ข้อศอก รอบก้น เป็ นต้น อย่างไรก็ตามทางโรงเรียนฯ ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของการป้องกันการแพร่กระจายของโรคฯ
โดยดาเนิ นการตามมาตรการของกองควบคุ มโรคติดต่ อ สานัก อนามัย กรุ งเทพมหานคร เป็ นประจาทุก วัน อีกทัง้ มีการก าหนดวิธีการ
และแนวทางการดาเนินงานทีเ่ หนือมาตรฐาน เพิม่ ระดับความเข้มข้น เพื่อยับยัง้ การเกิดโรค จึงขอความร่ วมมือผูป้ กครองทุกท่านโปรดปฏิบตั ิ
ตามมาตรการ ดังนี้ การหมันสั
่ งเกตบุตรหลานอย่างใกล้ชดิ และหมันดู
่ แลสุขภาพร่างกายของนักเรียนให้แข็งแรงอยู่เสมอ หากพบว่านักเรียน
มีอาการเจ็บป่วย ควรหยุดเรียนทันที เพื่อเข้ารับการรักษาจากแพทย์ต่อไป แยกคู่พ่นี ้องทีม่ อี าการป่วยออกจากกันทันที เพื่อลดความเสีย่ ง
ในการแพร่กระจายของโรคฯ งดการนานักเรียนไปสถานทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของโรคสูง งดการเล่นเครื่องเล่นและการใช้สงิ่ ของ
ร่วมกับผูอ้ ่นื โดยเด็ดขาด ผู้ปกครองสามารถสอบถามข้อมูลของโรคระบาดได้จากกองควบคุมโรคติดต่อ สานักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทร. 02 245 7597 หากพบว่านักเรียนมีอาการดังต่อไปนี้ เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อย มีตุ่มพองเล็กๆ เกิดขึน้ ทีผ่ วิ หนังบริเวณ
ฝ่ามือ ฝ่าเท้า และในปาก มักพบบริเวณเพดานลิน้ กระพุง้ แก้ม เหงือก รวมทัง้ มีน้ ามูก ไอ เจ็บคอ ให้ผปู้ กครองรีบพานักเรียนไปพบแพทย์ เพื่อ
รับการตรวจและรักษาทันที
ทัง้ นี้หากพบว่านักเรียนมีอาการเจ็บปว่ ย ควรหยุดเรียนทันที เพื่อเข้ารับการรักษาจากแพทย์ งดการนานักเรียนไปสถานทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ ง
ต่อการแพร่ระบาดของโรคสูง งดการเล่นเครื่องเล่นและการใช้สงิ่ ของร่วมกับผูอ้ ่นื โดยเด็ดขาด ดังนัน้ เพื่อเป็ นการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ
ตามฤดูกาลทีอ่ าจเกิดขึน้ ในบุตรหลานของท่าน ทางโรงเรียนฯ จึงขอความร่วมมือผูป้ กครองโปรดดูแลรักษาสุขอนามัยของบุตรหลานของท่าน
และขอขอบคุณผูป้ กครองทีใ่ ห้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิ ศหล้าถนนกาญจนาภิ เษก

Newsletter Special Edition 67/2017 November 6th, 2017
Seasonal Disease Prevention
Dear Parents/Guardians,
Lertlah School Kanchanapisek Road welcome all students back to school for Semester 2 of this academic year.
As we know, the rainy season is coming to an end and winter is starting. Therefore, the transforming weather is one cause of
seasonal illnesses, such as Hand, Foot, and Mouth Disease, which students may be infected, especially the smaller children.
Therefore, the school would like to provide parents and students with useful information from an article from the Daily News
website on October 18th, 2017 regarding “The Vicious Strains of Hand, Foot, and Mouth Disease”.

Hand, Foot, and Mouth Disease is caused by the Enterovirus 71 that thrives in the rainy season and is transmitted
through nasal mucus, saliva and sputum through coughing or sneezing. The incubation period after infection takes about 3 to
5 days. Then symptoms begin to show; patients have a high fever and sores can develop in the mouth, usually in the back of the
mouth, as small red spots that blister and can become ulcers. In some cases, a skin rash with red spots, and sometimes with
blisters, may also develop on the palms of the hands and soles of the feet; it may also appear on the knees, elbows, or buttocks.
The school takes precaution by following the protocol given by the Bangkok Health Office on a daily basis. We are serious
in taking above standard measures to prevent the spread of diseases. Therefore, we ask parents’ cooperation in continuously
observing your child/children closely for signs or symptoms, make sure they are strong and healthy, and if symptoms appear, do
not let them get in contact with others and bring them immediately to see a doctor. Moreover, separate an infected child from
his/her siblings, from going outside, and from sharing things (which can be contaminated with viruses) to avoid the spreading of
infection. Children with the symptoms of a high fever, headache, nausea, body soreness, sores in the mouth or on the skin, runny
nose, sore throat, or coughing, should see a doctor immediately. For further information, please contact the Department of Disease
Control of the Bangkok Health Office at 02 245 7597.
For our students’ welfare, we would like to ask for parents’ cooperation in following the above measures and advice to
prevent the spread of the disease. However, if your child shows the mentioned symptoms, please do not come to school but seek
immediate medical treatment. Thank you for your constant support and cooperation.

Sincerely,
Lertlah School Kanchanapisek Road

