ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนกันยายน 2560
1ก.ย. 60

- พิธีบหส
ูชาขอบพระคุ
2558 ณวันศุกร์ต้นเดือน
- กิจกรรมนิทรรศการผลงานเด็กปฐมวัย

ปรัชญาการศึกษา
“ศึกษาดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม นาสู่สังคม”

4ก.ย. 60

- กิจกรรมคณิตพิชิตโจทย์

7-8ก.ย. 60

- กิจกรรมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ป.5-ป.6

************************

18ก.ย. 60

- ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

คติพจน์

ครั้งที่ 2
18-22ก.ย. 60

- กิจกรรมสัปดาห์ประกวดมารยาทไทย
- กิจกรรมหนูน้อยมารยาทงาม

25-27ก.ย. 60

- ทดสอบเตรียมความพร้อม
ปลายภาคเรียนที่ 1/2560

25-29 ก.ย. 60 - สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560
(ป.1-ป.6)

ปฏิทินปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2560
7 ต.ค. 60

หสด2558
- ฉลองวั
นักบุญเทเรซา

9-20 ต.ค. 60

- เรียนเสริมช่วงปิดภาคเรียน Winter

“เรารักกันและกัน”

จุลสารประจาเดือน

************************

ฉบับที่ 5

เอกลักษณ์

เดือนกันยายน-ตุลาคม2560

“โรงเรียนจัดการศึกษาด้วยบรรยากาศ

ปีการศึกษา 2560

การศึกษาแบบคาทอลิกตามจิตตารมณ์
บาทหลวงเอ็ดมอนด์แวร์ดิแอร์”
************************
อัตลักษณ์
“วินัยดี มารยาทงาม”

- เปิดภาคเรียนที่ 2/2560

รู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอดออม
และรู้จักมีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์
เรียนรู้ที่จะเผชิญกับทุกสิ่งทุกกรณี”
(ฟป. 4:11-13)

- กิจกรรม English Camp
30 ต.ค. 60

“เรียนรู้ที่จะพอใจในสภาพของตน

จัดทาโดย...นางโสรยา ธรรมใจ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)

โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ ง เปิดให้ประชาชนกลุ่ ม
เสี่ยง รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพั นธุ์
ปี 2017 โดยไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ าใช้ จ่ าย เช่ น บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ หญิ งตั้งครรภ์ เด็กเล็ ก ผู้ สู งอายุ ผู้ มีโรค
เรื้อรัง ผู้ มีน้ าหนั กตัว มากกว่า 100 กิ โลกรัม ผู้ พิ ก าร
ทางสมอง ผู้ ป่ ว ยโรคธาลั ส ซีเมี ย และผู้ ที่ มี ภู มิ คุ้ ม กั น
บกพร่อง รวมถึงผู้ถึงผู้ติดเชื้อ HIV

ไข้ ห วั ด ใหญ่ ส ายพั น ธุ์ เอ (H1N1) เป็ น
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ของมนุษย์ เกิดขึ้นจาก
การผสมข้ามสายพันธุ์กันของไข้หวัดนก ไข้หวัด
หมู และไข้หวัดใหญ่ของมนุษย์
การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในพม่า ยังสร้าง
ความวิ ต กกั ง วลให้ กั บ ประชาชนชาวไทยในฐานะ
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดกัน อธิบดีกรมควบคุม
โรคยืนยันมีวัคซีนป้องกัน
ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในพม่านี้ คือ ไข้หวัดใหญ่
สายพั น ธุ์ เอ (H1N1) หรื อ ที่ รู้ จั ก กั น ดี ในชื่ อ “ไข้ ห วั ด
ใหญ่ 2009” เชื้ อ ไข้ ห วั ด ใหญ่ ส ายพั น ธุ์ใหม่ จ ะอยู่ ใน
เสมหะ น้้ามูก น้้าลายของผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ สามารถ
แพร่ ไ ปยั ง ผู้ อื่ น โดยการ ไอ หรื อ จามรดกั น ในระยะ
ใกล้ชิด หรือติดจากมือและสิ่งของที่มีเชื้อปนเปื้อนอยู่
ผู้ป่วยอาจมีอาการน้อยมากจึงถึงรุนแรงมากๆ โดยอาจ
ส่งผลให้เกิดอาการปอดบวม หัวใจวาย และเสียชีวิตได้

การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ปี 2017
ที่ฉีดให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง สามารถป้องกันได้ 3 สาย
พั น ธุ์ ตามค้ า แนะน้ า ขององค์ ก ารอนามั ย โลก มี
ระยะเวลาป้องกันโรค 1 ปี

และยังสามารถป้องกันได้โดยใช้มาตรการ “ปิด ล้าง
เลี่ยง หยุด” ได้แก่…
1. ปิด คือ ปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้ผ้า
หรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง หาก
เจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย

2. ล้าง คือ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้้าและสบู่เมื่อสัมผัส
สิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันได
3. เลี่ยง คือ หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย
4. หยุด คือ เมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุด
กิจกรรมในสถานที่แออัด แม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่
มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะ
หายเป็นปกติ

