
กรมควบคุมโรคเตือนให้ระวังเด็กเล็กท้องร่วงจากไวรัสโรต้า

โรคอุจจาระร่วงเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุ แต่ ท่ีน่ากลัวคือ
สาเหตุจากเช้ือไวรัสโรต้าท่ีพบมากในกลุ่มเด็กเล็กอา ยุต่่ากว่า     
5 ปี ซึ่งมีความเสี่ยงท่ีจะ เสียชีวิตสูง โดยเชื้อ ไวรัสโรต้าจะ
สามารถติดเชือ้ซ้่าได้หลายครั้ง ควรป้องกันด้วยการรับประทาน
อาหารท่ีสุก สะอาด และหมั่นล้างมอืบ่อยๆ

เมื่อวันท่ี 6 ม.ค. 2561 นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดี
และโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ช่วงฤดูหนาว ความเสี่ยงของ
การท่ีประชาชนจะป่วยด้วยโรคติดต่อก็อาจเพิ่มสูงขึน้ โดยเฉพาะ
โรคติดต่อทางเดินหายใจ อันเป็นโรคติดต่อท่ีท่าให้ประชาชนป่วย
เป็นจ่านวนมาก เช่น โรคไข้หวัด โรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวม 
เป็นต้น นอกจากนี ้โรคติดต่อทางอาหารและน้่าท่ีต้องระวังเป็น

พิเศษในเด็กเล็กอายุต่่ากว่า 5 ปี คือ โรคอุจจาระร่วงจากไวรัส
โรต้า ซึ่งโรคนีเ้กิดจากการรับเช้ือเขา้ทางปาก จากการปนเป้ือน
ของเชือ้ในน้่าดื่มและน้่าใช้ หรือการสัมผัสกับเครื่องใช้หรือของ
เล่นต่างๆ ท่ีปนเป้ือนเชือ้ไวรัสโรต้า โดยมักจะมีอาการภายใน   
2-10 วันหลังการรับเชือ้เข้าไป อาการของโรคคือ มีอาการ
ท้องเสีย ถ่ายเหลว 3 ครั้งต่อวัน หรือมากกว่า  มีไข้สูงและ
อาเจียน ในผู้ป่วยท่ีมอีาการรุนแรงมากจ่า เป็นต้องเข้ารับการ
รักษาท่ีโรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการขาดน้่า หากรับการรักษา
ไมทั่นหรือไมเ่หมาะสม อาจเกิดภาวะ ช็อกและอาจเสียชีวิตได้ 
ท้ังนี ้จากขอ้มูลยังพบอีกว่า ก่อนอายุ 5 ขวบเด็กทุกคนจะมีการ
ติดเชือ้ซ้่าได้หลายครั้ง
การป้องกันโรคอุจจาระร่วง  สามารถท่าได้ดังนี้
1. หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้่าและสบู่หรือเจลล้างมือ ท้ังก่อน

ประกอบอาหาร และภายหลังการใช้ห้องน้่า
2. ก่าจัดขยะมูลฝอย เศษอาหารเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพัน ธ์ุ

แมลงวัน
3. รับประทานอาหารท่ีปรุง “สุก ร้อน สะอาด” ไมร่ับประทาน

อาหารสุกๆ ดิบๆ โดยเฉพาะอาหาร ท่ีปรุงจากเนื้อสัตว์  หรือ
อาหารท่ีมแีมลงวันตอม

หากคุณพ่อ-คุณแม่ท่านใดพบว่าลูกมีความผิดปกติดังท่ีกล่าว

มาข้างต้น ควรพาไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะ

สายใยละออ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 28 ประจ าวันที่ 8 – 12 มกราคม 2561

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ล าปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท์ : 054-225089 (อนุบาล)/054-

228015 ต่อ 6540 (ประถม)
facebook;// www.lampanglaor@hotmail.com

สาระน่ารู้  จากครัวละออ

อมรรัตน์  จันทร์เจนจบ ฝ่ายโภชนาการโรงเรียน

ห่วงใยสุขภาพ...กับละออ

ฝ่ายอนามัยโรงเรียน

วันท่ี
รายการอาหาร ของ

หวาน/

ผลไม้

ว่างบ่าย
อนุบาล ประถม

15/1/6

1

ข้าวสวย + 
แกงจืดกวางตุ้ง + 
ข้าวไข่เจียวใส่ผัก

ข้าวสวย + แกงจืดกวางตุง้ + 
ข้าวไข่เจียวใส่ผัก + 
หมูทอดทรงเครื่อง

ผลไม้ ลูกช้ินลวก

16/1/6

1
บะหม่ีเกี๊ยวน้่า

บะหม่ีเกี๊ยวน่้า +ข้าวสวย + 
ปลาทอดกระเทียม

กล้วยไข่
เช่ือม

โจ้กหมู

17/1/6

1
ข้าวมันไก่ +ซุปฟัก ข้าวมันไก่ +ซุปฟัก + หมูทอด ผลไม้

บัวลอย
เผือก

18/1/6

1
เส้นใหญ่น้่าตกหมู

เส้นใหญ่น่้าตกหมู +
ข้าวสวย + ผัดผักสามสี

รวมมิตร นักเก๊ตไก่

19/1/6

1

ข้าวสวย + ไข่พะโล้ 
+ หมู

ข้าวสวย + ไข่พะโล้ + หมู
+ หมูเกาหลี

ผลไม้
ข้าวเหนียว
หมูฝอย

เมนูอาหารประจ าสัปดาห์

วันนีเ้รามาท่า “ข้าวมันไก่” กันดีกว่านะคะ
เครื่องปรุง 1. อกไก่ 2. ฟัก 3. ขิง 4. เต้าเจ้ียวด่า 5. กระเทียม 
6. น้่ามะนาว 7. น้่าตาลป๊ีบ 8. น้่าเปล่า 9. ซีอิ๊วขาว 10. รากผักชี 
11. ขา้วสาร 12. น้่ามันพืช 13. เกลือ
วิธีท า
1. น่าน้่ามันใส่ลงในกระทะ แล้วน่ากระ เทียม ขิง ซีอิ๊วขาวและ     
รากผักชี ลงไปผัดให้หอม จากนั้นน่าขา้วสารใส่ลงไปผัดให้เข้ากัน  
แล้วจึงน่าไปหุงด้วยน้่าซุปท่ีต้มด้วยอกไก่จนสุก
2. น่าขงิ กระเทียม เต้าเจ้ียวด่า มาป่ันให้ละเอียด จากนั้นน่าไปตั้งไฟ
อ่อนๆ ใส่น้่าตาลป๊ีบ เกลือลงไปเคี่ยว พอเดือดยกลง แล้ว จึงใส่     
น้่ามะนาว ปรุงรสให้ได้รส หวาน เค็มและเปรีย้วนิดหน่อย 
3. น่าน้่าซุปท่ีได้จากการต้มอกไก่ ปรุงรสด้วย เกลือ ซีอิ๊วขาว 
น้่าตาลทรายและพริกไทย จากนั้นใส่ฟักลงไป ต้มจนกว่าฟักจะสุกใส

วิธีการจัดเสิร์ฟ  ตักข้าวใส่จาน สับไก่ขนาดช้ินพอค่าวางไว้บน
ขา้ว ห่ันแตงกวาและเลือดไก่ไว้ข้างจาน น่าน้่าจ้ิมใส่ถ้วย เสิร์ฟพร้อม
ซุปฟักร้อน ๆ ค่ะ ลองกลับไปท่าทานกันดูนะคะ



ข่าวสารรอบรั้ว..... ละอออุทิศ การเรยีนการสอนระดับประถมการเรยีนการสอนระดับอนุบาล

เทคนิคสอนลูกน้อยในเร่ืองของการนับเลขแบบเข้าใจ

เทคนิคให้คุณพ่อ คุณแม่ สอนลูกน้อยในเรื่องของการนับ
เลข #ให้สนุก #เข้าใจ #น่าไปใช้ได้จริง ไม่ใช่นับแบบท่อง   
1 2 3 4 5 ได้แบบความจ่าแต่ไม่เข้าใจว่าการนับคืออะไร 
จ่านวนคืออะไร
เทคนิค 3 ข้ัน ง่ายๆ เริ่มได้ต้ังแต่เด็กน้อย 2 ขวบปลายๆ 

เลยค่ะ
1. เด็กน้อยต้องรู้จักตัวเลข และจ่า  จ่าได้ว่าตัวไหนคืออะไร 
และ นับเลขพ้ืนฐานได้
2. ทุกครั้งในการนับ ให้ใช้ดินสอขีดจ่านวนที่นับไปด้วยแล้ว
เสมอ เพื่อกันลืม และ ลดปัญหาการนับซ้่าของเด็กน้อยค่ะ
3. นับจบครบ ให้ถามว่านับจา่นวนได้เทา่ไร เพ่ือให้เด็กน้อยมี
สติก่อนที่จะลากเส้นจับคู่จ่านวนที่เด็กน้อยนับได้ค่ะ
กับ 3 ข้ันตอนง่ายๆ ปูพ้ืนฐานการนับเลขแบบเข้าใจและ

สนุก ให้ลูกน้อยด้วยนะคะ

ท่ีมา : basicskillth

ครูนติยา  เทพนามวงศ์                                                

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกทา่น สัปดาห์น้ีครูกอล์ฟมีความรู้
เก่ียวกับกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีมาฝาก
ค่ะ…..  วิชาการงานอาชีพเป็นวิชาที่เก่ียวกับการท่างาน
เพ่ือช่วยเหลือตนเอง  มุ่งเน้นการลงมือท่าอย่างสม่่าเสมอ  
ฝึกการใช้วัสดุ  อุปกรณ์ในการท่างานอย่างปลอดภัย     
ท่าให้เกิดทักษะกระบวนการท่างาน   ซ่ึงผู้ปกครอง
สามารถปลูกฝังให้กับเด็กๆได้ง่ายๆ  โดยเริ่มต้นจากทีบ่า้น
คือ การท่างานบ้านค่ะ

งานบ้าน ที่จะให้เด็กๆ ท่า น้ัน ผู้ปกครองควร
มอบหมายงานที่ไม่ยุ่งยากมากนัก  หรือมีข้ันตอนการท่า
หลายข้ันตอน เพราะเด็กจะรู้สึกเบื่อได้ เม่ือเลือกงานบ้าน
ที่จะให้เด็กๆ ท่าได้แล้ว   ผูป้กครองควรคอยให้ค่าแนะน่า
กับเด็กๆ ด้วยนะคะ แต่ถ้าหากว่างานบ้านที่มอบหมายให้
ท่าน้ัน จบลงด้วยความเลอะเทอะ และท่าไม่ส่าเร็จ     
ผู้ปกครองอาจรู้สึกอยากจะจัดการงานน้ันด้วยตัวเอง     
แต่.....พยายามหลีกเล่ียงการกระท่าดังกล่าวก่อนนะคะ    
ความอดทน และการใช้วิธีแนะน่าเด็ก ๆให้ท่างานน้ันได้
ส่าเร็จ จะเป็นวิธีที่ดีกว่า และได้รับผลตอบแทนต่างกันค่ะ   
เพราะการที่เราปล่อยให้เขาได้ลงมือท่า ได้เรียนรู้ ด้วย
ตัวเอง ส่ิงเหล่า น้ีมีผลต่อการเรียนรู้ของเขาเม่ือโตข้ึน     
เขาจะสามารถช่วยเหลือตัวเอง และพร้อมที่จะเรียนรู้ ส่ิง
ใหม่ๆ ได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกให้ ท่างานบ้านอะไร
เลย  อีกทั้งงานบ้าน ยังเป็นการฝึกระเบียบวินัย  และ
ความรับผิดชอบให้เด็กๆ ได้ดีทีเดียวค่ะ

ดวงฤดี  ก าลังมาก,ภัสสญา แก้วสุภาพร ครูกนิษฐา  วงค์มา (ครูกอล์ฟ)

สวัสดีค่ะ เด็กๆ และผู้ปกครองทุกท่าน กลับมาพบกับ
สายใยละออ ฉบับที่  29 สัปดาห์น้ีทางโรงเรียนจั ด
กิจกรรมวันเด็ก “ เด็กไทยยุคใหม่ ก้าวทันโลก กับไทย
แลนด์ 4.0” จัดให้เด็ก ได้มีส่วนร่วมในการท่ากิจกรรม
ต่างๆ ตามความสามารถ และความสนใจอย่างสร้างสรรค์ 
กล้าคิด กล้าแสดงออก ได้รับความสนุกสนาน รู้จัก
บทบาทหน้าที่และความส่าคัญของวันเด็กค่ะ

ค าขวัญวันเด็ก ปี 2561

“รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลย”ี

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

โรงเรียนสาธิตละอออุทศิ ล่าปาง    
เปิดรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เปิดขายใบสมัคร และรับสมัคร
ต้ังแต่วันที่ 3 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์  2561
รายงานตัว  วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561
ณ อาคารประถมศึกษา

เวลา 09.00 – 12.00 น. (บ้านสาธิต-อนุบาล 2)
เวลา 13.00 – 15.00 น.(อนุบาล 3- ประถมศึกษาปีที่ 
5)

*** ติด ต่อสอบ ถา มรา ยละ เอี ยดเ พ่ิม เติม ได้ที่ 
ส่านักงานโรงเรียนนะคะ

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81?source=feed_text&story_id=1214300048690548
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88?source=feed_text&story_id=1214300048690548
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%84%E0%B8%9B%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87?source=feed_text&story_id=1214300048690548
https://www.facebook.com/hashtag/basicskillth?source=feed_text&story_id=1320166984770520

