
เข้าสู่ฤดูหนาว ช่วงผลัดเปลี่ยนฤดูเป็นช่วงเวลาท่ีอากาศจะเย็นลงจาก
เดิม และในบางพืน้ท่ีอาจจะเย็นลงโดยเฉียบพลัน จากสภาวะอากาศแบบนี้
จึงท าให้เกิดโรคได้ง่ายกวา่ปกติ โดยเฉพาะในกลุ่มของ เด็กวัยก าลัง โต 
ผู้สูงอายุ ผู้ท่ีมีอาการป่วยหรือสุขภาพไ ม่แข็ง แรง  โดยต้อง ระมัดระวัง         
6 โรคที่มากับหน้าหนาว ดังนี้

1. ไข้หวัด พบได้ทุกฤดูกาล แตใ่นหนา้หนาวจะเป็นได้ง่าย  และบ่อย
ข้ึนมากกว่าปกติถึง 2 เท่า เกิดจากเช้ือไวรัสท่ีท า ใ ห้เกิดโ รคในทาง เดิน
หายใจ อาการท่ีพบคือ คัดจมูก น้ ามูกไหล ไอ จาม คันคอ เริ่มมีไข้ หนาว
สั่น ปวดศรีษะ และปวดเม่ือยตามตัว

2. ไข้หวัดใหญ่ อาจรุนแรงถึงข้ันเสียชีวิต โรคนีเ้กิดจากการติดเ ช้ือ
ของระบบทางเดินหายใจอย่างเฉียบพลัน ต้นเหตุคือ เช้ือไวรัสอินฟลูเอ็นชา 
อาการท่ีพบ คือ หนาวสั่น ไข้ข้ึนสูง เจ็บคอ ปวดเม่ือยกล้ามเนื้อและศีรษะ
อย่างรุนแรง อาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย

3. โรคปอดบวม โรคปอดบวม คือภาวะปอดอักเสบจากเช้ือแบคทีเรีย 
หรือเช้ือไวรัสท่ีมีมากเกินไปจนท าให้มีหนองและสารปนเป้ือนอย่างอื่นในถุง
ลม ซึ่งเช้ือมักจะอยู่ในน้ าลายและเสมหะ สามารถแพร่กระจายเม่ือไอ จาม 
ผู้ป่วยมักมีอาการไอ จาม เสมหะมาก แน่นหน้าอกจนหายใจ ไ ม่ออก คัด
จมูก มีไข้สูงเกิน 2 วัน โรคปอดบวมมักจะพบหลัง จากการเป็นไ ข้หวัด
เรือ้รัง หรือในคนท่ีเป็นโรคหอบหืด พบบ่อยในฤดูหนาว โดยเฉพาะกับกลุ่ม
คนชราและเด็กเล็กอายุระหว่าง 5-10 ขวบ

4. หัด เป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสรูบีโอราไวรัส พบได้มากในจมูกและ
ล าคอ อาการของโรคคล้ายไข้หวัด คือมีไข้ก่อนแล้วจึงมีน้ ามูก มักไอแห้ง
ตลอดเวลา ในเด็กจะมีไข้สูงประมาณ 3-4 วันแล้วจึงข้ึนผื่นแดงๆ ท่ีหลัง หู 
ลามไปยังหนา้และร่างกายสังเกตได้ว่าจะมีตุ่มใสๆ ข้ึนในปาก กระพุ้งแก้ม 
และฟันกรามบน ซึ่งจะเป็นตุ่มท่ีเกิดเฉพาะในโรคหัดเท่านั้น และจะข้ึนอย่าง
รวดเร็วภายใน 24 ชม. พอผื่นออกได้ประมาณ 2-3 วัน อาการก็จะดี ข้ึน
เรื่อยๆ

5. โรคอุจจาระร่วง ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากเช้ือโรต้าไวรัส และมัก
พบในเด็กอายุต่ ากวา่ 5 ขวบ เพราะก าลังเป็นวัยเรียนรู้ ชอบหยิบของ เ ข้า
ปาก อาการของโรคคือถ่ายเหลว มีไข้และอาเจียนร่วมด้วย  มักมีก้นแดง 
หากรุนแรงอาจมีเลือดหรือจมูกเลือดปน

6. ไข้สุกใส เป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ือวาริเซลลาไวรัส ติดต่อได้ โ ดยการ
สัมผัสตุม่น้ าใสโดยตรง การสัมผัสของใช้ หรือสูดลมหายใจเอาละอองของ
ตุ่มน้ าเข้าไป พบมากในเด็กวัยเรียนท่ีมีอายุต่ ากว่า 15 ปี โดยเฉพาะในเด็ก
อายุ 5 ขวบ ข้ึนไป อาการท่ีพบคือ มีไข้ต่ าๆ เบ่ืออาหาร ปวดเ ม่ือยตาม
ร่างกาย อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ แต่ มีผื่นหรือตุ่ม ข้ึนและมีอาการคัน
หลังจากนั้นจะแห้งแล้วตกสะเก็ดไปเองใน 5-10 วัน และอาการไ ข้ก็จ ะ
เริ่มค่อยๆ ดีข้ึน

สายใยละออ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 23 ประจ าวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2560

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ล าปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท์ : 054-225089(

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

สาระน่ารู้  จากครัวละออ

อมรรัตน์  จันทร์เจนจบ ฝ่ายโภชนาการโรงเรียน

ห่วงใยสุขภาพ ...กับละออ

ฝ่ายอนามัย

วันที่
รายการอาหาร ของ

หวาน/

ผลไม้

ว่างบ่าย
อนุบาล ประถม

11/12/

60
หยุด

12/12/

60
เส้นหม่ีขาวลูกชิน้หมูสับน้ าใส

เส้นหม่ีขาวลูกชิน้หมูสับน้ าใส +
ข้าวสวย + ต้มข่าไก่ใส่เห็ด

รวมมิตร ซุปมักกะโรนี

13/12/

60

ข้าวสวย + แกงจืดเต้าหู้ + 
ผัดวุ้นเส้น

ข้าวสวย + แกงจืดเต้าหู้ + ผัดวุ้น
เส้น+ ไก่ทอดราดซอสเทอริยากิ

ผลไม้ น้ าส้ม + โอโจ้

14/12/

60

บะหม่ีหมูน้ ามันหอยใส่
เห็ดหอม

บะหม่ีหมูน้ ามันหอยใส่เห็ดหอม 
+ข้าวสวย + ไข่ลูกเขย

ขนมไข่
ข้าวเหนียวหมู

หยอง

15/12/

60
ข้าวผัดอเมริกัน + ซุปใส

ข้าวผัดอเมริกัน + ซุปใส
+ ไส้กรอกคอกเทล

ผลไม้
ฟักทองแกง

บวช

เมนูอาหารประจ าสัปดาห์

เรามาท าเมนูง่ายๆ แต่บางท่านก็ว่าไม่ง่ายกันดีกว่าค่ะ กับเมนู 
“ไขลู่กเขย” ค่ะ 
เครื่องปรุง
1. ไขน่กกระทา 2. น้ าตาลป๊ีบ 3. น้ าปลา 4. น้ ามะขามเปียก        
5. หอมเจียว  6. ผักชี
วิธีท า
1. น าไขน่กกระทาล้างน้ าให้สะอาด แล้วน าไปต้มให้สุก ปอกเปลือก
แล้วพักไว้
2. น าน้ าตาลป๊ีบ น้ าปลาและน้ ามะขามเปียกใส่หม้อ ตั้งไฟกลาง 
เคี่ยวจนส่วนผสมทุกอย่างละลาย ปล่อยให้เดือดซักพักจึงปิดไฟ    
พักไว้  
3. น าไข่นกกระทา ท่ีพักไว้  ไปทอดในน้ ามันร้อน จนไข่ เป็นสี      

เหลืองทอง ตักขึน้ให้สะเด็ดน้ ามัน 
4. น าไขท่ี่ทอดเสร็จแล้วมาผ่าครึ่งตามแนวยาว ราดด้วยน้ า ราดท่ี
เตรียมไว้ โรยหน้าด้วยหอมเจียวและผักชีค่ะ

ลองท าดูนะคะ ส าหรับวันนี ้สวัสดีค่ะ



ข่าวสารรอบรั้ว..... ละอออุทิศ การเรยีนการสอนระดับประถมการเรยีนการสอนระดับอนุบาล

อย่ากลัวลูกล าบากเพราะท างาน แต่จงกลัวว่าลูกจะ
ล าบากเพราะท าอะไรไม่เป็น  เพราะรัก เพราะกลัวลูก
ล า บ าก  พ่อแ ม่หลา ยคนจึ งย อมท า ทุ กอย่ า งใ ห้ ลู ก       
เพราะอยากให้ลูกมีความสุขที่สุด ลูกอยากได้อะไรก็หามา
ให้ ลูกไม่เคยรู้จักความผดิหวัง  ไม่เคยรู้จักความล าบาก 
แม้แต่งานเล็ก ๆ น้อย ๆ ยังไม่เคยต้องท า

ลูกมีหน้าที่แค่เรียนกับเล่นก็พอ ที่เหลือพ่อกับแม่จัดการ
ให้  แต่รู้ตัวหรือไม่ว่าการท าแบบน้ีคุณก าลังปลูกฝังให้ลูก 
ท าอะไรเองไม่เป็น ไม่รู้จักอดทน ซึ่งจะส่งผลร้ายต่อลูกใน
อนาคต ลูกอาจสบาย มีความสุขในตอนเด็ก  แต่เม่ือวันหน่ึง
ที่เค้าต้องเผชิญโลกกว้างด้วยตัวเองโดยไม่มีคุณคอยดูแลอกี
ต่อไป เค้าจะ #ล าบากกว่าคนอื่น น่ันเพราะเค้าไม่เคยต้อง
ท าอะไรเลย เม่ือถึงเวลาเค้าจึงท าไม่ได้
#อย่า ให้ ลูกรู้แ ต่หนังสือแ ต่ไ ม่รู้ จักทักษ ะการ ใช้ ชีวิ ต

ท่ีมา : basicskillth

ครูนติยา  เทพนามวงศ์                                                

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน สัปดาห์น้ีมาพบกับสาระ
ดีๆ ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ช่วงวันหยุดสัปดาห์น้ี  มีวันหยุดที่เป็นวันส าคัญของชาติ
ไทยอยู่ถึงสองวัน  ดังน้ี

วันที่  5  ธันวาคม  ซ่ึงมีความส าคัญคือ 1.เป็นวัน
คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2. เป็นวัน
ชาติของไทย และ 3. เป็นวันพ่อแห่งชาติ  

วันที่   10   ธันว า คม  วั นรั ฐธร ร มนูญ   ซ่ึ ง มี
ความส าคัญคือ รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ เป็นเครื่องก าหนดระเบียบแบบแผนของสังคม 
เพ่ือเป็นการระลึกถึงรัฐธรรมนูญฉบับแรก อันเป็นฉบับ
ถาวร และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ หัว ได้
พระราชทานให้กับปวงชนชาวไทย ทางราชการจึงก าหนด 
วันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันรัฐธรรมนูญ
การปฏิบัติตนในวันส าคัญที่ของชาติไทย

มีการจัดพระราชพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลฉลองทุกปี
สืบต่อมา  มีงานพระราชพิธีและรัฐพิธีร่วมกัน และมีพิธี
การวางพวงมาลาถวายสักการะ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
และจะมีการประดับธงชาติบริเวณอาคารบ้านเรือน

ภาธิณี นิธรุัมย์ , ดวงฤดี  ก าลังมาก คุณครูภาสินี  ปัญญา

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน พบกับสายใยละออ ฉบับท่ี 23

ในสัปดาห์นี ้เนื่องในวันท่ี 5 ธันวาคม ซึ่งมีความส าคัญ เป็นวันคล้าย
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิ 
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลท่ี 9) โรงเรียนสา ธิตละออ
อุทิศ ได้จัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึง ในหลวงรัชกาลท่ี 9
โดยแผนกปฐมวัยได้จัดกิจกรรม “มือน้อย สร้างสรรค์ ของขวัญให้

พ่อ” โดยจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ประดิษฐ์ ตกแต่งการ์ด เพื่อน า ไป
มอบเป็นของขวัญให้กับคุณพ่อค่ะ

แผนกประถมศึกษาได้จัดกิจกรรมการระลึกถึงรัชกาลท่ี 9 โดย
การให้นักเรียนได้ท าการ์ด จากวัสดุต่างๆ และ เรียงความ การเขียน
แสดงความรู้สึกถึงพ่อ “คุณพ่อของฉัน” คัดลายมือตามค าสอนพ่อ 
ท ากรอบรูป จากน้องๆระดับช้ันอนุบาล 3 เป็นต้น

ประชาสัมพันธ์

ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพิเศษ ส าหรับเด็กๆ ท่ีสนใจ และ
ประสงค์จะเขา้ร่วม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. “After School : before go back home (หลังเลิกเรยีน)
- กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  - กิจกรรมดนตรี (ไวโอลิน)
- กิจกรรมศิลปะ Mandala เพื่อพัฒนาสมาธิ
- กิจกรรมศิลปะ (การวาดเขยีน การวาดภาพ)
2. After School : Weekend (วันเสาร์)
- กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ - กิจกรรม Litttle Chef
- กิจกรรม English Football Club     - กิจกรรมดนตรี (ไวโอลิน)
-กิจกรรมศิลปะ Mandala เพื่อพัฒนาสมาธิ 
- กิจกรรมศิลปะ (การวาดเขยีน การวาดภาพ)
- กิจกรรมเปิดโลก แดนมังกร สัมผัสวัฒนธรรมจีน 

-กิจกรรม Basic Movement - กิจกรรมร้อง เต้น เล่น สี  

*** เด็กๆ ท่ีสนใจ และประสงค์จะเขา้ร่วมกิจกรรม  สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครเรียนได้ท่ีห้องส านักงานโรงเรียนค่ะ

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%99
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
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