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จดหมายพิเศษฉบับที่ 47 / 2560
24 กรกฎาคม 2560
เรื่อง
เรียน

แจงสถานการณ
โ์ รคเฮอรแ์ ปงไจนา่
้
ผูปกครองนั
กเรียนระดับชั้น อ.1/1
้

โรงเรียนเลิศหลามี
้ “มาตรการเขมข
้ น”
้ เพือ่ เฝ้าระวังโรคตามฤดูกาล ตัง้ แตเปิ
่ ดเรียน ถึงปัจจุบนั โรงเรียนฯ ไดดำเนิ
้ นการ
การตรวจคัดกรองนักเรียนกอนเข
่ าห
้ องเรี
้ ยน โดยคุณครูและพยาบาลวิชาชีพอยางต
่ อเนื
่ ่อง จนกระทั่งถึงขณะนี้พบวามี
่ นักเรียนเป็น
โรคเฮอร์แปงไจนา่ : กลุมเดี
่ ยวกับโรค มือ เทา้ ปาก ในระดับชั้น อ.1/1 จำนวน 1 คน
เพื่อดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก ดังนั้น โรงเรียนฯ มีความจำเป็นตองดำเนิ
นการโดยใหนั้ กเรียนอยู่
้
ในห้องเรียนของตนเอง งดการใช้ห้องประกอบอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 24 - 27 กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นการหยุดยั้งการแพร่ระบาด
ของโรคตามระเบียบของกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานอนามัย กรุงเทพมหานคร และให้กลับมาเรียนตามปกติอีกครั้ง
ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560
โรงเรียนฯ ขอเรียนย้ำให้ผู้ปกครองทราบอีกครั้งว่า โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคฯ อย่าง
เขมงวด
และปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุข 48 รวมทั้งมีการควบคุมการดูแล
้
และรักษาโดยทำความสะอาดฆาเชื
ง้ ภายในและภายนอกหองเรี
่ อ้ โรคของใช้ สือ่ อุปกรณ์ พืน้ ทีใ่ ชสอยทั
้
้ ยนทุกวัน มีการตรวจคัดกรอง
สุขภาพทุกเชาก
้ อนเช
่ าห
้ องเรี
้ ยน และอื่น ๆ มากมาย
ทั้งนี้อีกหนึ่งมาตรการที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการแพรระบาดของโรคมื
อ เทา้ ปาก รวมถึงโรคอื่นๆ ตามฤดูกาล คือ
่
1. ไม่พานักเรียนไปในสถานทีท่ ม่ี คี วามเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของโรคสูงทีอ่ าจทำให้ตดิ โรค เช่น ห้างสรรพสินค้า
2. การหมั่นสังเกตบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของนักเรียนให้แข็งแรงอยู่เสมอหาก
พบว่านักเรียนมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวดเมื่อย มีตุ่มพองเล็กๆ เกิดขึ้นที่ผิวหนังบริเวณฝ่ามือ
ฝ่าเทา้ และในปาก มักพบบริเวณเพดานลิน้ กระพุง้ แกม้ เหงือกรวมทัง้ มีนำ้ มูก ไอ เจ็บคอ ใหผ้ ปู้ กครองรีบพานักเรียน
ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและรักษาทันที พร้อมทั้งส่งใบรับรองแพทย์ให้ครูประจำชั้น
3. งดการใชส้ ิ่งของรว่ มกับผู้อื่นโดยเด็ดขาด
4. กรณีมีบุตรหลานที่เป็นพี่น้อง และมีอาการป่วย กรุณาแยกคู่พี่น้องที่มีอาการป่วยออกจากกัน
จึงเรียนมาเพือ่ ขอความรวมมื
บตั ติ ามมาตรการฯ ดังกลาว
งครั
่ อทานผู
่ ปกครองโปรดปฏิ
้
่ อยางเคร
่
่ ด และขอขอบคุณผูปกครอง
้
ทุกทานที
ใ
่
ห
ความร
วมมื
อ
ด
วยดี
ม
าโดยตลอด
่
้
่
้
ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
(กรุณาส่งคืนใบตอบรับภายในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560)

ใบตอบรับ
(จดหมายวันที่ 24 กรกฎาคม 2560)

ขาพเจ
(ด.ช. / ด.ญ.) .............................................................................ชื่อเลน....................นั
กเรียนชั้น.................
้ าผู
้ ปกครอง
้
่
ไดรั้ บจดหมายแจงสถานการณ์
โรคเฮอรแ์ ปงไจนา่ แลว้ และพรอมที
ชิ้ ด
้
้ ่จะสนับสนุนเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพนักเรียนอยางใกล
่
ลงชื่อ.............................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No. 47 / 2017
July 24, 2017
Subject: Herpangina Disease Situation
Dear Parents,
The school is fully aware of the spread of Herpangina Disease, especially, in Kindergarten and Primary grade
levels. The school has found that one of our Kindergarten 1/1 students has Herpangina which is similar to Hand,
Foot and Mouth Disease. The school has informed and cooperated with the Narkwatchara-Uthit Public Health Center
No. 48, Nongkhaem, Bangkok to stop the disease from spreading. At school we provide a nurse and teachers to
check all students wellness at the gate. Classrooms and all equipment and all specialty classrooms are cleaned
every day.
The school would like to ask for your cooperation in following the prevention protocol from the Department
of Disease Control to prevent the Herpangina. They are as follows:
1. Avoid taking your child to crowded public places with a high risk of infection such as department
stores, amusement park, etc.
2. Notice your child’s wellness and keep them healthy. If they are sick or if they have blisters, fever
or a runny nose please take them to see a doctor and provide a doctor’s note to their homeroom teacher
clarifying his/her illness and allow them to rest at home until they are fully recovered before sending them
back to school.
3. Avoid sharing personal stuff with others.
4. Please separate your child from their siblings to control and stop the spreading of disease.
Lertlah School would like to thank all parents for your full cooperation in relation to this very serious matter.
We will closely monitor this issue to ensure the well-being of our students.

With Best Regards,
Lertlah School
(Please send the reply form back by Tuesday, July 25, 2017)

Reply Form
(Letter Dated July 24, 2017)

I, Parent of ______________________________________________________________________ Class ______________
Have received the Newsletter “Herpangina Disease Situation” and will fully cooperate with the school to take care
of my child wellness.
Signed _______________________ Parent

