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จดหมายพิเศษฉบับที่ 44/2561
26 มิถุนายน 2561
เรื่อง
เรียน

โครงการสรางเสริ
มสุขภาพและป้องกันโรคดานทั
้
้ นตกรรม
ผูปกครองทราบ
้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณให้สมาคมทันตแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย
ดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคด้านทันตกรรม ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนเลิศหลาเห็
้ นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากให้กับนักเรียน จึงสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกัน
โรคด้านทันตกรรมของสมาคมทันตแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทยโดยมีทันตแพทย์หญิงวิภาพร ล้อมสิริอุดม พร้อมด้วยคณะจะเข้า
มาตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากของนักเรียนในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 12.30 น. -14.00 น. สถานที่ห้องพยาบาล
โรงเรียนเลิศหลา้ (โดยผูปกครองไม
เสี
ๆ ทัง้ สิน้ ) เมือ่ ตรวจคัดกรองเรียบรอยแล
วนั
้
่ ยคาใช
่ จ้ ายใด
่
้
้ กเรียนทีม่ คี วามจำเป็นตองดู
้ แลสุขภาพฟัน
จะได้รับสิทธิ์ในการบริการเคลือบหลุมร่องฟัน เพื่อป้องกันฟันกรามแท้ผุ เคลือบฟลูออไรด์เจล ขูดหินปูนและทำความสะอาดฟันทั้งปาก
อุดฟัน ถอนฟัน รักษาโพรงประสาทฟันน้ำนมยังสถานดูแลสุขภาพฟันแหงต
อไป
่ าง
่ ๆ โดยโรงเรียนจะแจงให
้ ผู้ ปกครองทราบในโอกาสต
้
่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ดวยรั
้ กและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 44 / 2561
ขาพเจ
(เด็กชาย / เด็กหญิง / นาย / นางสาว) ............................................................................................. ชั้น ...............
้ าผู
้ ปกครอง
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่องโครงการสรางเสริ
มสุขภาพและป้องกันโรคดานทั
ว้ มีความประสงคด์ ังนี้
้
้ นตกรรม เรียบรอยแล
้
มีความประสงคใ์ หนั้ กเรียนเขาร
ดกรองสุขภาพชองปาก
้ วมตรวจคั
่
่

ไมประสงค
ใ์ หนั้ กเรียนเขาร
ดกรองสุขภาพชองปาก
เนื่องจาก....................................................................................
่
้ วมตรวจคั
่
่

มีขอเสนอแนะดั
งนี้..........................................................................................................................................................................
้
.....................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูปกครอง
้
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Special Newsletter No.44/2018
July 26, 2018

Subject: Dental Health Checkup
Dear Parents/Guardians of __________________________________________ Class ______

The Office of National Health Insurance and the Private Dentist Association of Thailand will be providing a free dental
checkup for all Primary 1 and 2 students. For your child’s dental health, Lertlah School will be participating in this project
and will be welcoming Dr. Wipaporn Lomsiriudom and team to provide our students with a free dental health check on
Thursday, August 2, 2018 at 12:30 – 14:00 am at the school nurse’s office.
Students needing additional dental services, such as a pit and fissure sealant, may choose to receive this service for free
at one of the dentist’s offices which will be notified to parents at a later date.
Thank you for your kind attention and consideration.

With Best Regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No.44/2018
I, ________________________________ Parent of (Master / Miss) ______________________________Class ________
Have received the letter entitled "Dental Health Checkup" and:
Would like my child to receive a free dental health check
Do not wish for my child to participate because _____________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
Comments: _______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

Signed ______________________ Parent

