ข้ อแนะนำในกรณีที่นกั เรี ยนป่ วย
คูม่ ือสำหรับผู้ปกครอง
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เมื่อบุตรหลานของท่ านไม่ สบาย บางครัง้ ก็เป็ นการยากที่จะตัดสินใจว่ าจะให้ ลูกหยุดโรงเรียนหรือไม่
ข้ อแนะนาต่ อไปนีจ้ ะสามารถช่ วยท่ านในการตัดสินใจได้ ง่ายขึน้
ไม่ใช่ทกุ โรคหรื อทุกอำกำรเจ็บป่ วยทำให้ เด็กๆ จำเป็ นต้ องหยุดโรงเรี ยน หำกบุตรหลำนของท่ำนไม่มำโรงเรี ยน
กรุณำแจ้ งคุณครูประจำชั ้นให้ ทรำบโดยทันที
เมื่อบุตรหลำนของท่ำนป่ วย และต้ องตัดสินใจว่ำควรมำโรงเรี ยนหรื อไม่ ให้ พจิ ำรณำดังนี ้


บุตรหลำนของท่ำนแข็งแรงมำกพอที่จะทำกิจกรรมต่ำงๆ ที่โรงเรี ยนหรื อไม่ ถ้ ำไม่ได้ ก็ควรให้ พกั ผ่อนอยูบ่ ้ ำน



บุตรหลำนของท่ำนมีอำกำรใดๆ
ก็ควรให้ พกั ผ่อนอยูบ่ ้ ำน



ถ้ ำผู้ปกครองมีอำกำรเช่นเดียวกับบุตรหลำนของท่ำน
ก็ควรให้ บตุ รหลำนของท่ำนพักผ่อนอยู่บ้ำน

ทีจ่ ะสำมำรถติดต่อไปยังเพื่อนร่วมชั ้น

หรือคุณครู หรื อไม่

ท่ำนจะเลือกหยุดงำนหรื อไม่

หำกมี
ถ้ ำใช่

อำกำรทัว่ ไป
หำกบุตรหลำนของท่ำนป่ วย
อำจเป็ นไปได้ วำ่ เกิดจำกอำกำรเจ็บป่ วยเพียงเล็กน้ อย
กำรจะตัดสินใจให้ บตุ รหลำนไปโรงเรี ยนหรื อไม่นั ้น ย่อมขึ ้นอยูก่ บั ว่ำอำกำรมีความรุ นแรงเพียงใด
โปรดใช้ ข้อแนะนำต่อไปนี ้ในกำรตัดสินใจ
พึงระลึกว่ำ: หำกท่ำนมีควำมกังวลเกี่ยวกับสุขภำพของบุตรหลำน กรุณำปรึกษำแพทย์โดยตรง




อาการไอและเป็ นหวัด
เด็กที่มีอำกำรไอเล็กน้ อยหรื ออำกำรหวัดสำมำรถมำเรี ยนตำมปกติได้
แต่หำกอำกำรหวัดนั ้นมีไข้
หนำวสัน่
หรื ออำกำรง่วงซึมร่วมด้ วย
ควรให้ หยุดโรงเรี ยน
ไปพบแพทย์และพักผ่อนที่บ้ำนอีก
24
ชัว่ โมงแล้ วค่อยกลับมำเรี ยน
หำกบุตรหลำนของท่ำนมีอำกำรไอทีร่ ุนแรงและไอมำเป็ นเวลำนำน
ควรไปพบแพทย์
เนื่องจำกแพทย์จะสำมำรถให้ กำรวินจิ ฉัยได้ วำ่ บุตรหลำนของท่ำนควรจะต้ องหยุดโรงเรี ยนหรื อไม่
อาการไข้
ถ้ ำบุตรหลำนของท่ำนมีอำกำรไข้
ไม่ควรให้ มำโรงเรี ยน
ทำงโรงเรี ยนขอควำมร่วมมือให้ ผ้ ปู กครองให้ บตุ รหลำนของท่ำนพักอยูท่ ี่บ้ำนหำกมีอณ
ุ หภูมริ ่ำงกำยสูงกว่ำ
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100 องศำฟำเรนไฮต์ (หรื อ 37.8 องศำเซลเซียส) และหลังจำกมีอำกำรดีขึ ้นแล้ ว ให้ พกั อยู่บ้ำนอีก 24 ชัว่ โมง
จึงกลับมำเรี ยนตำมปกติ
ผื่นคัน ผื่นคันสำมำรถเป็ นอำกำรเริ่ มต้ นที่แสดงให้ เห็นเกี่ยวกับโรคติดต่อ เช่น โรคมือเท้ ำปำก อีสกุ อีใส
และโรคหัด
เด็กๆ
ที่มีอำกำรดังกล่ำวนี ้ควรหยุดโรงเรี ยน
หำกบุตรหลำนของท่ำนมีผื่นคัน
กรุณำพบแพทย์หรื อขอคำปรึกษำจำกโรงพยำบำลก่อนที่จะให้ นกั เรี ยนกลับมำโรงเรียน
ปวดศีรษะ
หำกมีอำกำรปวดศีรษะเล็กน้ อย
นักเรี ยนไม่จำเป็ นต้ องหยุดโรงเรี ยน
ควรให้ บตุ รหลำนของท่ำนดืม่ น ้ำในปริ มำณที่มำกเพียงพอ
หำกอำกำรปวดศีรษะมีควำมรุนแรงหรื อมีอำกำรอื่นร่วมด้ วย
เช่น
อำกำรไข้
หรื อง่วงซึม
ควรให้ หยุดโรงเรี ยนและปรึกษำแพทย์
อาเจียนและท้ องเสีย
เด็กๆ
ที่มีอำกำรท้ องเสีย
และ
หรื อมีอำกำรอำเจียนร่วมด้ วย
เมื่อหำยเป็ นปกติแล้ วต้ องหยุดโรงเรี ยนเพิม่ เป็ นเวลำอย่ำงน้ อยอีก
48
ชัว่ โมง
ส่วนใหญ่อำกำรท้ องเสียและอำเจียนในเด็กสำมำรถหำยได้ เองโดยไม่ต้องได้ รับกำรรักษำ
แต่หำกอำกำรยังคงอยูค่ วรขอคำแนะนำจำกแพทย์
เจ็บคอ
หำกมีอำกำรเจ็บคอเพียงอย่ำงเดียว
ไม่จำเป็ นต้ องหยุดเรี ยน
หำกมีอำกำรไข้ ร่วมด้ วย
ควรพักผ่อนทีบ่ ้ ำน
ปวดท้ อง หำกมีอำกำรปวดท้ องหรื ออำกำรคัดจมูกไม่จำเป็ นต้ องหยุดโรงเรี ยน ถึงแม้ วำ่ บำงครัง้ เด็กๆ
จะร้ องไห้ งอแงก็ตำม
โรคมือเท้ าปาก
หำกสงสัยว่ำอำจป่ วยเป็ นโรคมือเท้ ำปำก
ควรหยุดโรงเรี ยนและไปพบแพทย์ทนั ที
อีเมลแจ้ งให้ ทำงโรงเรี ยนทรำบพร้ อมส่งใบรับรองแพทย์ ในกรณีนี ้จะต้ องหยุดโรงเรียนเป็ นเวลำอย่ำงน้ อย 7
วัน
อีสุกอีใส
หำกเป็ นโรคอีสกุ อีใส
ต้ องหยุดโรงเรียนจนกว่ำตุม่ ใสจะตกสะเก็ดทังหมด
้
ซึง่ เป็ นระยะทีไ่ ม่สำมำรถติดต่อไปสูผ่ ้ อู ื่นได้ แล้ ว

กำรแจ้ งโรงเรี ยน
ผู้ปกครองพึงระลึกไว้ วำ่
บุตรหลำนของท่ำนอำจรู้สกึ อ่อนเพลีย

ในช่วงสัปดำห์ที่สอง
หรื อไม่สบำย
3

สำมและสี่ของเทอมกำรศึกษำใหม่นนั ้
ดังนั ้นผู้ปกครองไม่ควรกังวลมำกเกินไป

เพรำะอำกำรเหล่ำนี ้เป็ นเรื่ องปกติของเด็กในวัยนี ้
เด็กบำงคนอำจเป็ นหวัดหรือเป็ นไข้
8-10
ครัง้ ต่อปี
เนื่องจำกได้ กลับเข้ ำสูก่ ิจวัตรของกำรไปโรงเรี ยน และอยูใ่ นสภำพแวดล้ อมร่วมกับเด็กคนอื่นเป็ นจำนวนมำก
ถึงแม้ วำ่ ทำงโรงเรี ยนจะมีมำตรกำรทำควำมสะอำดโรงเรี ยนอย่ำงเข้ มงวด
โรงเรี ยนก็อำจเป็ นสถำนที่ที่เชื ้อโรคสำมำรถแพร่กระจำยได้
เพรำะเชื ้อโรคมีอยูท่ กุ ที่ไม่เว้ นแต่ในโรงเรี ยน
เพรำะนักเรี ยนแบ่งปั นและใช้ ของร่วมกันแทบทุกอย่ำงตั ้งแต่กรรไกรไปจนถึงของว่ำง
จึงได้ รับเชื ้อโรคบ้ ำงเล็กน้ อยในชีวิตประจำวัน
อย่ำงไรก็ตำมกำรได้ รับเชื ้อไวรัสและเชื ้อแบคทีเรี ยบ้ ำง
ในทำงกำรแพทย์
ก็สำมำรถเป็ นกำรช่วยเสริ มสร้ ำงภูมคิ ้ มุ กันโรคให้ เด็กได้
เพื่อป้องกันโรคภัยต่ำงๆ
เมื่อนักเรี ยนโตขึ ้นในอนำคต
โดยปกติแล้ วหำกมีอำกำรไข้ ต่ำหรื อได้ รับเชื ้อไวรัสควรให้ ลกู พักผ่อนทีบ่ ้ ำน
ดื่มน ้ำในปริมำณมำกและพักผ่อนอย่ำงเพียงพอ
ก็จะช่วยให้ หำยจำกอำกำรป่ วยได้
อย่ำงไรก็ตำมหำกอำกำรยังไม่ทเุ ลำ ผู้ปกครองก็จำเป็ นต้ องพำไปพบแพทย์ เช่น อำกำรขำดน ้ำ หรือผื่นคัน
หำกมีอำกำรไม่ดีขึ ้นก็ควรพำไปพบแพทย์ทนั ที
ขอควำมร่วมมือผู้ปกครองให้ เด็กๆ พักผ่อนที่บ้ำนหำกมีไข้ สงู กว่ำ 100 องศำฟำเรนไฮต์ (37.8
องศำเซลเซียส)
มีน ้ำมูก
(สีเขียว)
หรื อไอรุนแรง
และอำกำรอำเจียนหรื อท้ องเสีย
อำกำรไออำจเป็ นสัญญำนของโรคหลอดลมอักเสบ หรื อปอดบวม และอำกำรไข้ ก็อำจเป็ นตัวบ่งชี ้ของกำรติดเชื ้อไวรัส
ขัน้ ตอนแรก ผู้ปกครองจะต้ องแจ้ งโรงเรี ยนหำกต้ องกำรให้ ลกู หยุดโรงเรี ยน
อำจติดต่อห้ องธุรกำรหรื อส่งอีเมลถึงครูประจำชั ้น พร้ อมบอกเหตุผลที่ให้ ต้องหยุดโรงเรี ยน
ขัน้ ตอนที่สอง หำกผู้ปกครองพำไปพบแพทย์
กรุณำส่งใบรับรองแพทย์ให้ กบั ทำงโรงเรี ยนเพื่อทำงโรงเรี ยนจะได้ สำมำรถติดตำมอำกำรเจ็บป่ วยของเด็กในแต่ละระ
ดับชั ้นได้
ขัน้ ตอนที่สาม หำกกำลังอยูใ่ นช่วงพักฟื น้ ไข้ จำกเชื ้อไวรัสที่มคี วำมรุนแรง
เมื่อหำยเป็ นปกติแล้ วต้ องพักอยูบ่ ้ ำนอีกเป็ นเวลำ 24 ชัว่ โมง แล้ วจึงกลับมำเรี ยนตำมปกติ
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ยา
หำกกำลังพักฟื น้ จำกกำรติดเชื ้อซึง่ ต้ องใช้ ยำ
และให้ หยุดเรี ยนเพิ่มเป็ นเวลำอีก 24 ชัว่ โมง แล้ วค่อยกลับมำโรงเรี ยน

ขอให้ รับประทำนยำจนหมดตำมทีแ่ พทย์สงั่

หำกผู้ปกครองได้ ให้ ยำกับบุตรหลำนของท่ำนก่อนมำโรงเรี ยน
เนื่องจำกยำมักจะหมดฤทธิ์ในช่วงสำยหรื อเที่ยง และอำกำรไข้ ก็อำจกลับมำอีกครัง้

กรุณำแจ้ งครูประจำชันด้
้ วย

โดยทัว่ ไปแล้ ว
ผู้ปกครองควรสังเกตดูสญ
ั ญำนเตือนภัยตำมที่ได้ กล่ำวถึงเบื ้องต้ น
หำกมีควำมกังวล
กรุณำพำบุตรหลำนของท่ำนไปศูนย์กำรแพทย์หรื อโรงพยำบำล
เพือ่ รับกำรวินจิ ฉัยจำกแพทย์
ผู้ปกครองเป็ นผู้ทสี่ ำมำรถตัดสินใจได้ ดีที่สดุ เกี่ยวกับสุขภำพของบุตรหลำน
การว่ ายนา้
ทำงโรงเรี ยนสนับสนุนให้ เด็กๆ
ว่ำยน ้ำตั ้งแต่อำยุยงั น้ อย
อย่ำงไรก็ตำมทำงโรงเรี ยนก็เข้ ำใจว่ำมีบำงครัง้ ทีน่ กั เรี ยนกำลังพักฟื น้ จำกอำกำรป่ วย
ซึง่ ทำให้ ผ้ ปู กครองไม่อยำกให้ วำ่ ยน ้ำ
โปรดส่งอีเมลแจ้ งไปยังครูประชั ้นเพื่ออธิบำยสถำนกำรณ์
หำกแพทย์แนะนำไม่ให้ ลงว่ำยน ้ำ กรุณำส่งใบรับรองแพทย์ให้ กบั ทำงโรงเรี ยนด้ วย
หำกมีคำถำมหรื อข้ อสงสัยเพิ่มเติม กรุณำส่งอีเมลถึงครูประจำชั ้น แผนกธุรกำรโรงเรี ยน หรื อ Mrs. Scott ที่
(fscott@headstartphuket.com)
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