
สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน พบกับครูใจกันอีกฉบับแล้ว     
นะคะกับงานอนามัยโรงเรยีน วันน้ีมีข่าวสาระน่ารู้ เ ก่ียวกับโรค
ที่ควรรูแ้ละปฏิบัติตามในการดูแลรักษาบุตรหลานตัวน้อยๆ
และผู้ปกครอง สัปดาห์น้ีขอน าเสนอเก่ียวกับโรค “ไข้ห วัดใหญ่
สายพันธ์ A”
อาการของโรคไข้หวัดสายพันธ์ A : ไข้ห วัดใหญ่สายพันธุ์
ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 (A/H1N1) เป็นเช้ือตัวใหม่ที่ ไม่เคยพบ
มาก่อน เกิดจากการผสมสารพันธุกรรมระหว่าง เ ช้ือไข้ห วัด
ใหญ่ของคน สุกร และนก หากได้รับเช้ือไวรัส 1-3 วันนาน 7 
วัน อาการป่วยใกล้เ คียง กันกับโรคไข้ห วัดใหญ่ ปวดศีรษะ 
ปวดเม่ือยกล้ามเน้ือ อ่อนเพลีย ไอ เจ็บคอ อาจมีอาการเบื่อ
อาหาร คล่ืนไส้ อาเจียน หรอืท้องเสียด้วยหากมีอาการหายใจ
ล าบาก อาจจะท าให้เสียชีวิตได้
สาเหตุของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ A : ใหญ่สายพันธุ์ 

A/H1N1 เกิดจากการผสมผสานของไวรัสสายพันธุ์ของคน หมู 
และนก ไม่เป็นที่ปรากฏว่าเ ช้ือน้ีได้เริ่มติดในคนเป็นครั้งแรก
ต้ังแต่เม่ือใด แต่เม่ือมีการระบาดเ กิดข้ึนแล้ว พบว่าเป็นการ
แพรก่ระจายและติดต่อจากคนสู่คน เ ช้ือน้ีมิได้พบในหมูทั่วไป 
จึงไม่ติดต่อโดยการสัมผัสหรอืกินเน้ือหมู ผู้ป่วยด้วยโรคไวรัส
ชนิดใหม่น้ีอาจมีอาการน้อยมากจึงถึงรุนแรงมากๆ และปอด
บวม ซ่ึงก็เหมือนกับไข้หวัดใหญ่ที่มีระบาดอยู่เป็นประจ า
การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ A : หลีกเ ล่ียงการ
คลุกคลีกับผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ ควรสวมหน้ากากอนามัยล้าง มือ
ด้วยน้ าและสบู่ ให้ส ะอาดทันที ไม่ใช้แ ก้วน้ า หลอดดูดน้ า 
ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเ ช็ดหน้าร่วมกับ ผู้อ่ืน ใช้ช้อนกลาง 
ทุกครัง้เม่ือรับประทานอาหาร และรับประทานอาหารที่ มี
ประโยชน์ รวมทั้งไข่ นม ผัก และผลไม้ ด่ืมน้ าสะอาด และนอน
หลับให้พอเพียง ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ
อย่าลืมห่วงใยสุขภาพของลูกหลานและตัวเรากันนะคะ

สายใยละออ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 14  ประจ าวันที่ 11 – 15 กันยายน  2560

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ล าปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท์ : 054-225089(

อนุบาล)/054-228015(ประถม)
facebook;// www.lampanglaor@hotmail.com

สาระน่ารู้  จากครัวละออ

อมรรัตน์  จันทร์เจนจบ ฝ่ายโภชนาการโรงเรียน

ห่วงใยสุขภาพ...กับละออ

คุณครูสุทธิ์ใจ  ใจแก้ว

วันที่
รายการอาหาร ของ

หวาน/

ผลไม้

ว่างบ่าย
อนุบาล ประถม

18/09/6

0

ข้าวสวย + แกงจืดไข่น้ า 
+

กะเพราหมูข้าวโพคอ่อน

ข้าวสวย + แกงจืดไข่น้ า +
ปลาทอดกระเทียม + 

กะเพราหมูข้าวโพคอ่อน
ผลไม้ ลอดช่องน้ ากะทิ

19/09/6

0
เก๊ียวน้ า

เก๊ียวน้ า +
ข้าวสวย + คะน้าหมูหมัก

ขนมฝร่ัง ผัดมักกะโรนี

20/09/6

0
ข้าวมันไก่ + ซุปฟัก

ข้าวมันไก่ + ซุปฟัก + หมู
ทอด

ผลไม้ โจ๊กหมู

21/09/6

0
บะหม่ีเห็ดหอม

บะหม่ีเห็ดหอม +
ข้าวสวย + ไข่เจียวม้วน

วุ้นมะพร้าว
อ่อน

ไมโล + พายกรอบ

22/09/6

0

ข้าวสวย + ไก่หวาน +
แกงจืดผักกวางตุ้ง

ข้าวสวย + ไก่หวาน +
แกงจืดผักกวางตุ้ง + ผัดไทย

ผลไม้
เก๊ียวทอด

(ห่อไส้กรอก)

เมนู “ บะหมี่เห็ดหอมน้ ามันหอย” เป็นเมนูง่ายๆ ท่ีเด็กๆ ชอบทานค่ะ
เครื่องปรุง
1. หมูบด 2. เห็ดหอมสดหรือแห้งก็ได้ค่ะ  3. ซีอิ๊วขาว  4. ซอสปรุง
รส 5.น้ าตาลทราย  6. น้ ามันหอย  7. หอมหัวใหญ่ 8. แครอท             
9.ต้นหอม 10. น้ ามันพืช 11. น้ าเปล่า 12. บะหมี่เหลือง
วิธีท า
1.น าหอมหัวใหญ่ แครอท ต้นหอม มาล้างท าความสะอาด เห็ดหอม 
ถ้าเป็นเห็ดสดให้ล้างให้สะอาด แต่ถ้าเป็นเห็ดแห้งน า ไปแช่น้ า ให้นิ่ม
ก่อนนะคะ น าต้นหอมมาซอยให้เป็น ช้ินเล็กๆ ส่วนหอมหัวใหญ่ 
เห็ดหอมและแครอทห่ันเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆ ค่ะ
2.น าน้ ามันพืชใส่ในกระทะตั้งไฟให้ร้อนค่ะ ใส่หอมใหญ่ลงไปผัดให้มี
กลิ่นหอม จากนั้นใส่หมูบดผัดให้พอสุก ตามด้วยแครอทและเห็ดหอม 
ผัดต่อไปสักพัก แล้วเติมน้ าเปล่า (ถ้าชอบน้ าเยอะก็สามารถใสเ่ยอะได)้
3.พอน้ าเริ่มเดือดก็ปรุงรสได้แล้วค่ะ (รสชาติจะออกหวานน านิดหน่อย
แล้วเค็มตาม) เวลาจัดใส่จานเสิร์ฟ ลวกบะหมี่ให้สุกค่ะ  ใส่จานแล้วน า
น้ าราดท่ีผัดเตรียมไว้ราดลงไป โรยหน้าด้วยต้นหอมซอย แค่นีก้็จะ ได้
เมนูสุดแสนอร่อยแล้วค่ะ



ข่าวสารรอบรั้ว..... ละอออุทิศ การเรยีนการสอนระดับประถมการเรยีนการสอนระดับอนุบาล

เมื่อลูก "อืดอาด" และ "อิดออด"

ท่ีมา : basicskillth

อืดอาด คือ กว่าจะท าอะไรแต่ละอย่าง  ช้ามาก ใช้เวลานานมาก 
ท าอะไรไม่เคยเสร็จตามเวลา ต้องคอยให้พ่อแม่เรง่ พ่อแม่บ่น
อิดออด คือ ลีลาเยอะ ต่อรอง เยอะ กว่าจะยอมท าแ ต่ละอย่าง 
เสียเวลาไปกับการต่อรองแล้วท าไมลูกถึง  #อืดอาด และ #ชักช้า
อย่างแรก ลองไปส ารวจกันดูว่า   
ช่วยลูกเยอะเกินไปหรอืเปล่า?? ช่วยลูกเยอะ ลูกก็ช่วยเหลือตัวเอง
ไม่เป็น ข้ีเกียจ ไม่พยายาม รอพ่อแม่มาท าให้ดีกว่า
#สรา้งวินัยให้ลูกหรอืเปล่า? วินัยจะช่วยให้เ ด็กน้อยรู้ห น้าที่ของ
ตัวเอง ท าอะไรเป็นเวลา ไม่ชักช้า และ ลีลาเยอะ พ่อแม่ไม่ต้องปาก
เปียกปากแฉะกับลูก
ต่อรองกับลูกหรอืเปล่า?? พอต่อรองเยอะๆ ลูกก็ติดการต่อรอง 
จะท าอะไรแต่ละอย่าง  ต้อง มีข้อแลกเป ล่ียน ไม่งั้นจะไม่ท าการ
แก้ปัญหาเวลาลูกชักช้า ไม่ใช่ไป
บังคับ # ส่ัง แต่คือ การฝึกวินัย สอนให้ลูกช่วยเหลือตัวเองอย่า
หงุดหงิด ลงอารมณ์ที่ลูก เพราะ มันไม่ได้ช่วยให้ลูกท าอะไรเร็วข้ึน

คุณครูนิตยา  เทพนามวงศ์                                                

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน สัปดาห์น้ีเวียนมาพบกับ    
สาระดี ๆ ของรายวิชาภาษาไทยนะคะ  ปัจจุบันในยุคที่
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวติเพ่ิมมากข้ึน การส่ือสารจึงจ าเป็น                                        
ส่ิงส าคัญที่ช่วยให้เกิดความเข้าใจซ่ึงกันและกันมากยิ่งข้ึน ทั้งภาษา
พูดและภาษาเขียน จึงจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องปลูกฝังให้เด็ก      
ใช้ภาษา ให้ถูกต้อง เพ่ือให้ส่ือความหมายได้ถูกต้องและชัดเจน

การส่ือสารทางโลกออนไลน์ที่พบเห็นบ่อยและใช้ผิดกันมาก 
คือ ค าว่า “คะ ค่ะ นะคะ” ซ่ึงค าเหล่าน้ีมีเอกลักษณ์เฉพาะของ
ภาษาไทย น่ันคือ เสียงวรรณยุกต์  โดยค าในภาษาไทย เม่ือมีเสียง
วรรณยุกต์ใด ความหมายของค าจะเปล่ียนไปด้วย จากที่เคยได้ยิน
กันบ่อย ๆ  ก็คงจะเป็น ปา –ป่า –ป้า –ป๊า –ป๋า

เราลองมาดูค าว่า “คะ – ค่ะ” กันบ้างนะคะ
ค าว่า “คะ” เป็นค าอักษรต่ าคู่ มีเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงตรี                         

ใช้สระเสียงส้ัน อีกทั้งยังเปน็ค าตาย จึงท าให้ตรงกับกฎเกณฑ์หน่ึง
ที่ว่า ค าตายสระเสียงส้ัน มีพ้ืนเสียงวรรณยกุต์เปน็เสียงตรีไม่มีรูป
วรรณยุกต์ก ากับ ซ่ึงมีความหมายที่เก่ียวข้องกับประโยคค าถาม 
เช่น  ไปไหนคะ สนุกไหมคะ

ค าว่า “ค่ะ”  เป็นค าอักษรต่ าคู่เช่นกัน มีเสียงวรรณยุกต์                          
เป็นเสียงโท  โดยสังเกตได้จากอักษรต่ าเสียงจะมากกว่ารูป 1 ข้ัน
เสียงเสมอ  ใช้สระเสียงส้ัน อีกทั้งยังเป็นค าตาย ซ่ึงมีความหมายที่
เก่ียวข้องกับประโยคบอกเล่าหรือการตอบรับ เช่น สนุกดีค่ะ, ใช่ค่ะ

ฉะน้ันแล้ว คนไทยและเยาวชนไทย พึงใช้ภาษาไทย                                
ให้ถูกต้องกันด้วยนะคะ เพ่ือรักษาเอกลักษณ์ เฉพาะตัว   
ของภาษาไทยไว้ให้อยูคู่่สังคมไทยและประเทศไทยตลอดไป  
ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ ผู้ปกครองทุกท่าน ช่วงน้ีอากาศเปล่ียนแปลงบ่อยค่ะ 
เด๋ียวรอ้น เด๋ียวฝนตก ส าหรับเ ด็กเ ล็กๆที่ยัง มีภูมิต้านทานไม่
แข็งแรง ผู้ปกครองควรดูแลรักษาสุขภาพลูกน้อยเป็นพิเศษ          
 สัปดาห์หน้านักเรียนระดับ ช้ันอนุบาล 1 จัดกิจกรรม 

“เด็กละออสดใส ใส่ใจสุขภาพ”   ณ สวนสาธารณะ
เขลางค์นคร เป็นกิจกรรมมที่ให้นักเรียนได้มีการเรียนรู้
และท ากิ จกรรมนอกสถานที่  เ พ่ือ ให้นักเรี ยนได้รั บ
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรียนรู้จริง

นอกจากน้ีในแต่ละระดับ ช้ันยัง มีกิจกรรมทัศนศึกษาส่ง เสริม
การเรยีนรูใ้นเรื่องต่างๆ ให้แก่นักเรยีนอย่างต่อเน่ือง 

กิจกรรมทัศนศึกษา...
ทัศนศึกษาหรือการศึกษานอกสถานที่  เป็น กิ จกรรม       

การเรยีนรูน้อกห้องเรยีน ที่ครูจัดให้กับเด็กเ พ่ือเ พ่ิมพูนความรู้
และประสบการณ์ตรงจากแหล่งการเรยีนรูซ่ึ้งเป็นสถานที่จริง 
ผ่านปร ะสาทสัมผัสทั้ง ห้า จา กกา รสั ง เกต การส า รวจ 
การทดลอง การปฏิบัติจริงและเ ช่ือมโยง กับการเรียนรู้ ใน
ห้องเรยีนโดยบูรณาการทักษะหลายด้านเข้าด้วยกัน พร้อมกับ
การปลูกฝังคุณธรรม จรยิธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

การพาเด็กไปศึกษานอกสถานที่ เป็นกิจกรรมการเรียนรู ้ 
ทีต่อบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู้ของ เ ด็กปฐมวัยได้เป็น
อย่างดี เน่ืองจากการเรยีนรูด้้วยวิธีการน้ีท าให้เ ด็กเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริง  และเป็นการเรียนที่ มีความหมายและ         
มีคุณค่าต่อเด็ก ซ่ึงหากสังเกตพฤติกรรมของเ ด็กอนุบาลจาก
กา รพาออก ไป นอกสถานที่  ไม่ ว่ าจ ะเ ป็ นกา รที่ มุ่ ง เ น้ น          
ด้านวิชาการ หรอืเพ่ือนันทนาการ จะพบว่าเ ด็กมีความสนใจ 
กระตือรอืรน้และอยากเข้าร่วมกิจกรรม และสามารถจดจ าส่ิง
ที่พบเห็นได้ดี เพราะการพาเด็กไปศึกษานอกสถานที่ เป็นการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติการเรียนรู ้
และ สร้า งคว ามกระ ตือรื อร้ นในการ เรีย นรู้ ให้ กั บ เ ด็ กไ ด้       
เป็นอย่างดี

ภัสสญา  แก้วสุภาพร, ดวงฤดี  ก าลังมาก คุณครูวิไลพร   ใจบุญมา

https://www.facebook.com/hashtag/basicskillth?source=feed_text&story_id=1320166984770520
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94?source=feed_text&story_id=1317579981695887
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%94?source=feed_text&story_id=1317579981695887
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2?source=feed_text&story_id=1317579981695887
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2?source=feed_text&story_id=1317579981695887
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2?source=feed_text&story_id=1317579981695887
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2?source=feed_text&story_id=1317579981695887
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%9A?source=feed_text&story_id=1317579981695887
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87?source=feed_text&story_id=1317579981695887

