
เน่ืองจากในประเทศไทยยังไม่มีวัคซีนป้องกันเช้ือ
ไวรัส RSV ท าให้เด็ก ๆ  มีความเส่ียงที่จะติดเช้ือไวรัส
ในช่วงที่แพร่ระบาดได้มาก โดยเฉพาะสถานที่ที่เด็กอยู่
กันมาก ๆ เช่น โรงเรียนอนุบาลหรือเนิร์สเซอรี่   ดังน้ัน 
ส่ิงที่จะช่วยให้ลูกน้อยไม่ป่วยจากโรคน้ี คือการมีร่างกาย
ที่แข็งแรงและรู้จักวิธีหลีกเล่ียงภาวะเส่ียงต่อการติด   
เช้ือโรค
 ล้างมือบ่อย ๆ หลังจากท ากิจกรรม หรือก่อนกิน
อาหาร เพราะไวรัส RSV สามารถติดต่อได้จาก น้ าลาย 
น้ ามูก ไอ จาม
 ไม่คว รใ ห้ ลูกอยู่ ใก ล้ ชิด กับ ผู้ป่ ว ยที่ เป็ นหวั ด 
โดยเฉพาะโรงเรียน ที่มีการระบาดอยู่
 ท าความสะอาดของเล่น
 ผู้ป่วยต้องปิดปาก หรือใส่หน้ากากอนามัยเวลาไอ
จามเพื่อป้องกันการติดเช้ือ หรือเม่ือต้องไปอยู่ในสถานที่
ที่มีคนแออัด
 เม่ือลูกต้องอยู่ในอากาศที่หนาวเย็น ควรท าให้
ร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ

ทางโรงเ รียน ต้ อ งขอความ ร่วมมื อ จาก
ผู้ปกครองเกี่ยวกับ การให้การดูแลเดก็อย่างใกล้ชิด 
ผ่านจุดคัดกรองทุกเช้า  หากพบว่าเป็นไข้หรือ
อาการหวัด ควรรีบพบแพทย์ หยุดเรียนเมื่อไม่
สบาย เพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของเด็กๆ     
ทุกคนค่ะ

สายใยละออ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 16 ประจ าวันที่ 25 – 29 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

งานอนามัยโรงเรียน

วันที่
รายการอาหาร ของหวาน/

ผลไม้
ว่างบ่าย

อนุบาล ประถม

2/10/60

ข้าวสวย+
แกงจืดผักกาดขาว +

ไก่กระเทียม

ข้าวสวย+แกงจืด
ผักกาดขาว + ไก่

กระเทียม + ผัดวุ้นเส้น
ผลไม้

น้ าส้ม + 
ขนมปังจ้ิม

นม

3/10/60
เส้นเล็กน้ าลูกชิน้ +

หมูสับ

เส้นเล็กน้ าลูกชิน้ +
หมูสับ+ ข้าวสวย + 
ผัดถั่วลันเตาหมู

ข้าวโพดคลุก ข้าวต้มไก่

4/10/60
ข้าวสวย+แกงจืด

ไข่น้ า+ผัดผักบุ้งหมูสับ

ข้าวสวย + แกงจืดไข่น้ า + 
ผัดผักบุ้งหมูสับ + 
หมูทอดทรงเครื่อง

ผลไม้ ข้าวต้มมัด

5/10/60 เส้นใหญ่ราดหน้า
เส้นใหญ่ราดหน้า +
ข้าวสวย + ไข่ลูกเขย

วุ้นสตอเบอรี่
ข้าวเหนียว
หมูหวาน

6/10/60 ข้าวผัดไก่+ ซุปแตง
ข้าวผัดไก่+ ซุปแตง
+ เส้นหมี่น้ าหมูตุ๋น

ผลไม้ ฟรุ๊ตสลัด

วันน้ีเรามาลองท าเมนูที่ท าง่ายๆ ทานง่ายๆ แต่เด็กๆ ชอบ
ทานกันดีกว่านะคะกับเมนู “ข้าวเหนียวหมูหวาน” ค่ะ
เคร่ืองปรุง
1. หมูหั่น 2. รากผักชี 3 . กระเทียม 4. พริกไทย 5. น้ าตาล
ทราย 6. ซีอ้ิวขาว 7. น้ าเปล่า 8. ผักชีซอย 9. ข้าวเหนียวน่ึง           
10. น้ ามันพืช
วิธีท า

1. น ารากผักชี กระเทียม พริกไทย มาโขลกให้ละเ อียด
แล้วพักไว้

2. น า น้ า มัน พืช ใส่กระ ทะ ต้ัง ไฟ ให้ร้ อน  ใ ส่ร าก ผัก ชี 
กระเทียม พรกิไทยที่โขลกไว้ ลงไปผัดให้หอม

3. น าหมูหั่นลงไปผัดให้สุก ปรุงรสชาติให้ออกหวานน า
เล็กน้อย เติมน้ าพอคลุกคลิก ผัดให้เข้ากันแล้วจึงปิดไฟ

วิธีการจัดเสิรฟ์ น าหมูหวานราดบนข้าวเหนียวน่ึง โรยหน้า
ด้วยผักชีซอย หรอืจะจัดแยกกันก็ได้นะคะ

เป็นเมนูที่ท าง่าย ทานง่าย และเ ด็กชอบทานมากอีกเมนู
หน่ึงค่ะ ลองไปท าทานกันดูนะคะ ส าหรับวันน้ี สวัสดีค่ะ 

ท าอย่างไรให้ห่างไกล RSV



ข่าวสารรอบรั้ว..... ละอออุทิศ การเรยีนการสอนระดับประถมการเรยีนการสอนระดับอนุบาล

ให้ลูกเคารพด้วยความรักไม่ใช่ความกลัว

ที่มา : basicskillth

ให้ลูกเคารพด้วย "ความรัก" อย่าให้ลูกเคารพด้วย "ความกลัว "
หลายคนมัก #เสียงดัง #ตะคอก #ขู่ #ตี เวลาท่ีลูกดือ้ ไมเ่ช่ือฟัง งอแง 
โวยวาย จนบางครั้งพอลูกงอแง โวยวาย มากขึ้น จนทนไม่ได้         
คุณพ่อคุณแม่มักเผลอ #ใช้ความรุนแรงท้ังทางอารมณ์ และ ร่างกาย 
แบบลืมตัว จนบางทีมันรุนแรงเกินไป ตัวอย่างเช่น เด็กน้อยวัย 6 ขวบ 
ก าลังเล่นรถแข่งอยู่ คุณพ่อบอกให้เก็บได้แล้ว เลิกเล่นได้แล้ว แต่ เด็ก
น้อยก็ยังไมเ่ช่ือฟัง ยังจะเล่นต่อ คุณพ่อหงุดหงิด จึงจะ เอารถแข่งไป
เขวี้ยงท้ิง พอเด็กน้อยงอแง โวยวายว่า ท้ิงท า ไม แล้วพยายามแย่ง
คืนกลับมา คุณพ่อโมโหท่ีเด็กน้อยโวยวาย เลยฟาดแรงๆ  ไปท่ีหน้า
เด็กน้อย เด็กน้อยเงียบจริง หยุดโวยวาย แต่กลายเป็นร้องไห้แทน  

คุณพ่อไมเ่ลือกท่ีจะสอนหรืออธิบาย แต่ตีลูกด้วยอารมณ์แล้วตะคอก
ใส่ บอกให้เงียบๆ เรื่องอาจจะจบลงโดยเด็กน้อยเงียบ แป๊ปนึงก็
กลับมาเล่นกับคุณพ่อใหม่ แต่...สิ่งท่ีเค้าไม่ลืม คือ พ่อตบหน้าเค้า จะ
โยนของเล่นเค้าท้ิง พอเจอกับความรุนแรงทางอารมณ์ ร่างกายบ่อยๆ 
จนกลายเป็นเคยชิน และ ชินชา จนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องปกติ ท่ี
คนอื่นเค้าท ากัน ลูก "กลัว " พ่อแม่ ใช่ว่าจะดีเสมอไป เพราะ #
กลัว กับ #เคารพ มันต่างกัน #กลัว ไม่ได้ส่งผลดีต่อปฏิสัมพันธ์ ถ้าดุ
ลูกไปหมดทุกอย่าง ใช้อารมณ์กับทุกเรื่อง พ่อแม่ลูกไมคุ่ยกัน ไมเ่ข้าใจ
กัน ลูกกลัวจนไม่กล้าพูด ไม่กล้าถามอะไร เลย พอกลัวมากๆ 
กลายเป็นพยายามปกปิด พยายามปิดบัง ไม่อยากให้พ่อแม่รู้ ใน
ความผิดพลาดของตัวเอง #โกหก #ปิดบังความจริง เพราะคิดว่า    
ถ้าบอกไป พูดไป ก็โดนดุ โดนว่า ลองสอนลูกด้วย #ความรัก รัก ท่ี
อยากจะเห็นลูกเป็นคนดี รักท่ีอยากจะอบรม สั่งสอน ให้ลูกท าสิ่งท่ี
ถูกต้อง รักท่ีอยากจะให้ลูกเช่ือฟัง และ เช่ือใจ รักท่ีอยากจะคอยสอน 
คอยแนะน าด้วยเหตุผล ใช้#ความรักท าให้ลูกรักและเคารพ

คุณครูนติยา  เทพนามวงศ์                                                

สวัสดีครับผู้ปกครอง ทุกท่าน อีกไม่ก่ีสัปดาห์ก็จะถึงเวลา
ที่นักเรียนจะต้องสอบกันแล้ว วันน้ีคุณครูมีเกร็ดความรู้ 
เล็กๆน้อยๆ มาน าเสนอกับผูป้กครอง และ เด็กๆ ทุกคน 

ปัจจุบันโลกของเราต้องเผชิญกับปัญหาโลกร้อน 
อันเกิดมาจากภาวะเรือนกระจก ซ่ึงเป็นผลมาจา ก
พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้ คุณค่า ดังน้ันการ
สร้างความตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า      
จึงส าคัญทั้งในวัยผู้ใหญ่และนักเรียน วันน้ีเรามารู้จักกับ
หลักการ 3R กันครับ

Reduce = การลดใช้ส่ิงของที่ไม่จ าเป็น เช่น การใช้
ถุงผา้แทนถุงพลาสติก

Reuse = การน า ส่ิงของที่ใ ช้แล้วกลับมาใช้ใหม่    
(ใช้ซ้ า) เช่น การใช้ถุงพลาสติกจากร้านสะดวกซือ้มาใช้ท า
เป็นถุงใส่ขยะ

Recycle = การน าส่ิงของกลับมาใช้ใหม่โดยผ่าน
กระบวนการแปรสภาพ เช่น การน าขวดน้ าอัดลมไปท า
เป็นกระถางต้นไม้ กระบวยตักน้ า

เพียงเท่าน้ีเราก็มีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ รักษา
ทรัพยากรของโลกเราให้คงอยู่สืบไป 

การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 
มิใช่หน้า ที่ของใคร
คนใดคนหน่ึง 
หากแต่ เป็ นหน้า ที่

ของเราทุกคนที่ต้องช่วยกัน      
ดูแลรักษาโลกของเรา

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน พบกับสายใยละออ
ฉบับที่ 16  สัปดาห์น้ี เรามีอกีหน่ึงวันส าคัญมาให้ความรู้
กันค่ะ คือ  วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag 
Day) จะเริ่มต้ังแต่วันที่ 28 กันยายน 2560 เป็นวันแรก 
โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ รวมทั้งก าหนดให้มีการชักธง
และประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วย เพ่ือเป็นการ
สร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และน้อมร าลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพร ะมงกุฎเกล้ า
เจ้าอยู่หัวตามมติ ครม.

ธงไตรรงค์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เป็นธงส่ีเหล่ียมผืนผ้า
กว้าง 6 ส่วน ยาว 9 ส่วน แบ่งด้านยาวเป็น 5 แถบ แถบ
ตรงกลางเป็นสีน้ าเงินแก่กว้าง 2 ส่วน ถัดจากแถบสีน้ าเงิน
แก่ทั้งสองข้างเป็นสีขาว กว้างข้างละ 1 ส่วน และต่อจาก
แถบสีขาวทั้งสองข้างเป็นแถบสีแดงกว้างข้างละ 1 ส่วน

ต่อมาในสมัยของพระบาทสมเ ด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯให้มีบันทึกเรื่องธงชาติ 
โดยให้ยึดเอาธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยต้ังแต่น้ันมา และ
เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนกับต่างประเทศ และเพ่ือทีไ่ม่ต้อง
เปล่ียนธงชาติบ่อยๆ จึงก าหนดความหมายธงไตรรงค์ให้
ชัดเจน ไว้ดังน้ี สีแดง หมายถึง ชาติ (ประชาชน), สีขาว 
หมายถึง ศาสนา (ไม่เน้นศาสนาใดเฉพาะ ), สีน้ า เงิน 
หมายถึง พระมหากษัตริย์

ภาธิณี นธิุรัมย์ คุณครูสุรศักดิ์  ค าท้าว (ครูเบล)

https://www.facebook.com/hashtag/basicskillth?source=feed_text&story_id=1320166984770520
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%87?source=feed_text&story_id=1316542328466319
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%81?source=feed_text&story_id=1316542328466319
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B8%B9%E0%B9%88?source=feed_text&story_id=1316542328466319
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%95%E0%B8%B5?source=feed_text&story_id=1316542328466319
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%8C?source=feed_text&story_id=1316542328466319
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7?source=feed_text&story_id=1316542328466319
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E?source=feed_text&story_id=1316542328466319
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%81?source=feed_text&story_id=1316542328466319
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87?source=feed_text&story_id=1316542328466319
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81?source=feed_text&story_id=1316542328466319

