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จดหมายพิเศษฉบับที่ 50/2562
30 สิงหาคม 2562
เรื่อง บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
เรียน ผูป
้ กครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 6
โรงเรียนเลิศหล้าร่วมกับสมาคมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทยจัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรค
ดานทั
และสร
างความตระหนั
กในการดูแลสุขภาพช่องปากอยางถู
้ นตกรรมเพือ่ ใหความรู
้
้
้
่ กวิธี และสำรวจสุขภาพช่องปากใหแก
้ ่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 2 และ 6 เพื่อแนะนำวิธีการดูแล หรือรักษาหากพบปัญหา เช่น นักเรียนมีฟันผุ หรือ ฟันหรือ
เหงือกไมแข็
่ งแรง เป็นตน้
ในการนี้สมาคมแพทยศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศไทย นำโดยแพทย์หญิงวิภาพร ล้อมสิริอุดม และคณะจะ
มาบริการตรวจสุขภาพช่องปากให้แก่นักเรียนในสามระดับชั้นดังกล่าวของโรงเรียนเลิศหล้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ใน
วันพฤหัสบดีท่ี 5 กันยายน 2562 ตัง้ แตเวลา
12.30 - 15.00 น. โดยแพทย์ผตรวจจะส
ู้
่งรายงานผลกลับมายังโรงเรียนภายหลัง
่
การตรวจประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ หากนักเรียนมีความจำเป็นตองดู
้ แลสุขภาพฟัน จะไดรั้ บสิทธิใ์ นบริการเคลือบหลุมรองฟั
่ นสำหรับ
ฟันแท้ เพือ่ ป้องกันฟันกรามผุ หรือเคลือบฟลูออไรด์เจล หรือวาร์นชิ ตามความเหมาะสมของแตละกรณี
โดยไมมี่ คาใช
่
่ จ้ ายเช
่ ่นกัน
(ในกรณีทน่ี กั เรียนจำเป็นตองรั
อ่ สถานบริการ
้ บการรักษาดวยวิ
้ ธกี ารนอกเหนือจากนี้ อาจมีคาใช
่ จ้ ายเพิ
่ ม่ เติม) โรงเรียนจะแจงรายชื
้
ทันตกรรมที่ทานสามารถนำนั
กเรียนไปรับบริการดังกลาวได
อไปค
ะ่
่
่ ในโอกาสต
้
่
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณทานผู
บความรวมมื
่ ปกครองสำหรั
้
่ อ และการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนมา
โดยตลอด
ด้วยรักและผูกพัน
โรงเรียนเลิศหลา้
ตัดส่วนนี้ส่งคืนครูประจำชั้นภายในวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562

ใบตอบรับ
จดหมายพิเศษฉบับที่ 50/2562
ขาพเจ
า้ ผูปกครอง
(ด.ช. / ด.ญ.) ............................................................................................... นักเรียนชั้น ...................
้
้
ไดรั้ บจดหมายเรื่อง “ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน” แลว้ มีความประสงค์ดังนี้
ใหนั้ กเรียนเขารั
้ บบริการการตรวจสุขภาพชอ่ งปากและฟันตามรายละเอียดขางต
้ น้
ไมประสงค
ใ์ หนั้ กเรียนเขารั
่
้ บบริการตรวจสุขภาพชอ่ งปากและฟัน เนื่องจาก..................................................................
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม .........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.......................................................ผูป
้ กครอง
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Lertlah School
Phetkasem

Special Newsletter No. 50/2019
August 30, 2019
Subject: Dental Care
Dear Parents of P. 1, 2 and 6 students,
Lertlah School, in conjunction with National Medical Education Forum, established the Dental Health
Program to educate students about correct ways to take care of their dental hygiene and to give students
in P. 1, 2 and 6 dental check-ups to determine if students need to see a dentist to discuss special care,
etc.
For this, the National Medical Education Forum will arrange for a dentist and her team to come to Lertlah
School and give students dental check-ups with no charge On Thursday, September 5, 2019 from
12:30 PM to 3 PM. Following the check-ups, the dentist will send back students dental report within 1 to
2 weeks. If students need to see a dentist for treatments, they will be eligible for a basic cavity treatment
(also with no charge — however, should they need more intensive care, there may be additional
charges). The school will shortly announce a list of names of dental clinics where you may take students
to get the treatments mentioned.
Please state your intention and return the reply form to the school by Tuesday, September 3, 2019.
Lertlah School would like to thank you for your kind cooperation and continuous support.

With warmest regards,
Lertlah School
(Please send the reply form back by Tuesday, September 3, 2019)

Reply Form
Special Newsletter No. 50/2019
I, Parent of _________________________________________________________ Class _________
Have received the special newsletter “Dental Care” and would like to:
Have my student get a dental check-ups as per detail above
Not have my student get a dental check-ups, because_________________________________
Comments: ________________________________________________________________________
Signed __________________________ Parent

