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10 กรกฎาคม 2563
เรื่ อง โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
เรี ยน ท่านผูป้ กครองนักเรี ยน
โรคไข้หวัดใหญ่ เป็ นโรคติดต่อที่ เกิ ดจากเชื้ อไวรัสไข้หวัดใหญ่ พบได้ในทุกเพศ ทุกวัย และจะระบาดในช่วงฤดูฝนไปจนถึง
ฤดูหนาวแต่พบได้ตลอดทั้งปี เพราะเป็ นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายและรวดเร็ ว ผูป้ ่ วยสามารถแพร่ เชื้อได้ ก่อนเกิดอาการ 24 ชัว่ โมง และหลังเกิด
อาการภายใน 7 วัน อาการของโรคไข้หวัดใหญ่จะคล้ายไข้หวัดธรรมดา เช่น คัดจมูก เจ็บคอ แต่อาการที่ ต่างกัน คือ ไข้สูง ปวดศีรษะ ไอ
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ เบื่ออาหาร และอาจถึงขั้นหายใจติดขัดโดยจะมีอาการนานประมาณ 1 – 2 สัปดาห์
โรคไข้หวัดใหญ่ เป็ นโรคที่ สามารถป้ องกัน ได้ด้วยการฉี ดวัคซี น และเนื่ องจากเชื้ อไวรั สไข้ห วัดใหญ่ จะมี การเปลี่ ยนแปลง
สายพันธุ์ในทุก ๆปี ดังนั้นจึงจาเป็ นจะต้องได้รับการฉี ดวัคซีนป้ องกันไข้หวัดใหญ่ทุกปี
ในปี 2563 นี้ ทางโรงเรี ยนได้ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท 3 จัดโครงการป้ องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กบั นักเรี ยน คณะครู และ
ผู ้ป กครองที่ ส นใจ โดยทางโรงพยาบาลจะมาให้ บ ริ ก าร ฉี ด วัค ซี น ป้ องกัน โรคไข้ห วัด ใหญ่ ชนิ ด 4 สายพัน ธุ์ (A/HINI , A/H3N2 ,
B/Brisbane , B/Phuket) ที่โรงเรี ยน ตามวัน – เวลา ดังนี้
วัคซีนเข็มที่ 1 : วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563
วัคซีนเข็มที่ 2 : วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 (ห่ างจากเข็มแรก 1 เดือน)
 วัคซีนเข็มที่ 2 เฉพาะเด็กทีม่ อี ายุตา่ กว่ า 9 ปี และไม่ เคยได้ รับวัคซีนนีม้ าก่ อน 
การบริ การฉี ดวัคซี นนอกสถานที่ น้ นั ทางโรงพยาบาลได้จดั ให้ กุมารแพทย์ และทีมพยาบาลมาดูแลการฉี ดวัคซี น พร้อมกับให้
คาปรึ กษา - แนะนา และตอบข้อซักถามแก่ผปู ้ กครองในกรณี ที่นกั เรี ยนไม่สบายอีกด้วย
จึงเรี ยนมาเพื่อพิจารณาให้นกั เรี ยนเข้าร่ วมโครงการนี้ ตามดุลยพินิจของท่านผูป้ กครอง ทั้งนี้ ทางโรงพยาบาลพญาไท 3 ได้เสนอ
ราคาฉี ดวัคซีนป้ องกันโรคไข้ หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 4 สายพันธุ์ ราคาเข็มละ 500 บาท (ราคายาและค่าบริ การในรพ.ปกติ 1,420 บาท)
หมายเหตุ : 1. ผู้ปกครองท่ านใดทีป่ ระสงค์ ให้ นักเรียนฉีดวัคซีนไข้ หวัดใหญ่ กรุณาโอนเงินมาที่ ชื่อบัญชี โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์
เลขที่ 021 – 2 – 88949 – 0 ธนาคาร กสิกรไทย เมือ่ ท่ านโอนเงินแล้ ว กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงินมาพร้ อมกับใบตอบรับ
2. ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินหากนักเรียนไม่ มาฉีดวัคซีน โดยไม่แจ้ งล่ วงหน้ า ก่อนถึงกาหนดฉีดวัคซีน 3 วัน

ขอแสดงความนับถือ
โรงเรี ยนเขมะสิ ริอนุสสรณ์

สอบถามเพิม่ เติม งานพยาบาลโรงเรียน โทร. 02-424-2244 ต่อ 124 หรือ โทร. 1772 โรงพยาบาลพญาไท 3

