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จดหมายพิเศษฉบับที่ 28/2562
8 กรกฎาคม 2562
เรื่อง รับบริการวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก เอช พี วี ( เข็มที่ 2)
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเลิศหล้าไดรั้ บความรวมมื
่ อในการให้บริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุขจากศูนย์ 48 นาควัชระอุทิศ
หนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยทางศูนย์มีการส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอนามัยโรงเรียนมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
และการป้องกันโรคติดต่อต่างๆ กับทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนร่วมกับศูนย์ได้จัดให้มี
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก HPV (Human Papilloma Virus) เข็มที่ 1 ใหกั้ บนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
และ P.5 และมีกำหนดการฉีดวัคซีนดังกลาวเข็
้ ป.6 และ P.6
่ มที่ 2 ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 (เฉพาะนักเรียนชัน
ทีไ่ ดรั้ บวัคซีนแข็มที่ 1 ไปแลว)
้ สำหรับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เอช พี วี HPV (Human Papilloma Virus) นัน้ ทำการฉีด
เพื่อให้รางกายสร
่
้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสแปปปิโลมา โดยตัวยามีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงช่วยลดโอกาสการเกิด
โรคมะเร็งปากมดลูก (โรคมะเร็งปากมดลูกมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสแปปปิโลมา) ได้อย่างมีนัยสำคัญการรับวัคซีน
เข็มที่ 2 ครั้งนี้ ไมมี่ คาใช
อย
่ จ้ ายแต
่
่ างใด
่
จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตท่านผู้ปกครองที่ประสงคใ์ ห้นักเรียนได้รับวัคซีน เอช พี วี ต่อเป็นเข็มที่ 2 ส่งใบตอบรับ
บริการคืนมายังโรงเรียนภายในวันศุกรท์ ี่ 12 กรกฎาคม 2562 พรอมกั
กประจำตัวนักเรียนติดตัว
้ บนำสมุดสุขภาพแมและเด็
่
มาโรงเรียนเพื่อใหเจ
นทึกประวัติการรับวัคซีนใหแก
้ าหน
้ าที
้ ่ไดตรวจสอบและบั
้
้ นั่ กเรียน
หมายเหตุ
(1) นักเรียนสามารถนำสมุดสุขภาพแมและเด็
กมาฝากไวที้ ่คุณครูประจำชั้นไดตั้ ้งแตวั่ นนี้ถึงวันรับวัคซีน (31 กรกฎาคม 62)
่
(2) นักเรียนจะตองได
้ รั้ บวัคซีนเข็มแรกแลวเท
้ านั
่ ้น จึงจะมีสิทธิ์ในการรับวัคซีนเข็มที่ 2 นี้
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหล้า
ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 28/2562
ขาพเจ
าผู
/ด.ญ.) ..................................................................................................... ชั้น ...........................
้
้ ปกครอง(ด.ช.
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่อง รับบริการวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก เอช พี วี (เข็มที่ 2) เรียบรอยแล
ว้ มีความประสงคด์ ังนี้
้
มีความประสงคใ์ หนั้ กเรียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562 (นักเรียนไดรั้ บวัคซีนเข็มที่ 1 มาแลวก
านี
้ อนหน
่
้ )้
ไมประสงค
ใ์ หนั้ กเรียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เนื่องจาก..................................................................................................
่
ลงชื่อ....................................................ผูปกครอง
้
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No.28/2019
July 8, 2019

nd

Subject: HPV Vaccination (2

dosage)

Dear Parent(s) of P.6 (English Program and International Program) students

Please be advised that the staff of Narkwatchara - Uthit Public Health Center No.48, Nongkhaem , Bangkok
will be at Lertlah School on July 31,2019 to administer the second HPV Vaccination to all P.6 female students
( those already administered the first dosage)
Lertlah School would like to ask for your cooperation to allow your child to have the vaccination. We would like
to ask you to send back with your child her vaccination record and give it to your child’s homeroom teacher
before July 31,2019. Thank you for your cooperation and support.

With Best Regards,
Lertlah School

Reply Form
Special Newsletter No.28/2019
I, Parent of __________________________________________________________ Class ____________
have received the letter regarding “HPV Vaccination (2nd dosage)” and :
I would like my child to be vaccinated. (She has already been administered the first HPV vaccination)
I do not want my child to be vaccinated. I have comments as follows :________________________
_______________________________________________________________________________
Signed __________________________ Parent

