
สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน ชวงนีอ้ากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย เด็กๆ
ควรดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงกันด้วยนะคะ  สัปดาห์นี้มี
สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคท่ีเป็นกันในเด็กเล็ก นั่นคือ “โรค มือ เท้า 
ปาก” (Hand Foot Mouth Disease) ซึ่งเป็นโรคติดต่อท่ีเกิดจาก
การติดเชือ้ไวรัสกลุ่มเอนเทอโรไวรัส ท าให้มตีุ่ม ผื่น หรือแผลอักเสบ
มีหนองท่ีผิวหนังบริเวณมอื ฝ่ามอื เท้า ฝ่าเท้า และภายในปาก และ
สร้างความเจ็บปวด โดยผู้ป่วยจะมีไขร้่วมกับอาการป่วยอื่น ๆ ด้วย 
เช่น ไอ เจ็บคอ อ่อนเพลีย ปวดท้อง ไมอ่ยากอาหาร พบมากในเด็ก
อายุต่ ากว่า 10 ปี แต่สามารถเกิดกับเด็กโตและผู้ ใหญ่ได้ เช่นกัน 
โดยท่ัวไปผู้ป่วยจะมีอาการดีข้ึนและหายป่วยภายใน เวลาประมาณ 
7-10 วัน
อาการของโรคมือ เท้า ปาก : โรคมือเท้าปากมีระยะฟักตัว 3-6 
วัน โดยหลังจากได้รับเช้ือ ผู้ ป่วยจะ เริ่มมีไข้สูง 38-39 องศา
เซลเซียส เจ็บคอ ไม่อยากอาหาร ปวดท้อง และอ่อนเพลีย หลังจาก
มีไข ้1-2 วัน จะเริ่มมตีุ่ม ผื่น หรือแผลอักเสบมีหนองท่ีผิวหนัง
บริเวณมือ ฝ่ามือ เท้า ฝ่าเท้า  และบริ เวณปากท้ังภายนอกและ
ภายในตามมา
สาเหตุของโรคมอื เท้า ปาก  : เกิดจากการติดเช้ือไวรัสในกลุ่ม
เอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) และบางส่วนอาจเกิดจากเอนเทอโร
ไวรัส 71 (Enterovirus 71) โดยเชื้อไวรัสสามารถติดต่อกันได้ผ่าน
การไอหรือจาม การสัมผัสของเหลวหรือของเสียท่ีปนเป้ือน
เช้ือ นอกจาก 2 สายพันธ์ุนี ้ยังมีไวรัสสายพันธ์ุอื่น ๆ ท่ีสามารถเป็น
ต้นเหตุของโรคมือเท้าปากได้ คือ กลุ่มเอนเทอโรไวรัส เช่น กลุ่ม
โปลิโอไวรัส (Polioviruses) กลุ่มค็อกซากี้ ไวรัส (Coxsackieviruses) 
กลุ่มเอ็กโค่ไวรัส (Echoviruses)และกลุ่มเอนเทอโรไวรัสชนิดอื่น ๆ 
(Enteroviruses)
การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก :  เช่น ล้างมอืให้สะอาดด้วยสบู่และ
น้ าสะอาดบ่อย ๆ ท าความสะอาดเสือ้ผ้าสิ่งของเครื่องใช้ หรือใช้
น้ ายาฆ่าเชือ้ท าความสะอาดก าจัดเช้ือโรคสิ่งสกปรกท่ีอาจมีการ
ปนเป้ือนเชื้อ  ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัว  รวมท้ังไม่ใช้อุปกรณ์ในการ
รับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยโรคมือเท้าปาก ใช้ผ้าสะอาดหรือ
ทิชชู่ปิดปากปิดจมูกทุกครั้งท่ีไอหรือจาม ไมส่ัมผัสกับผู้ ป่วยโรคมือ
เท้าปากอย่างใกล้ชิด และหากป่วยด้วยโรคมือเท้าปาก ควรลาพัก
รักษาตัวท่ีบ้านจนกว่าจะหาย

สายใยละออ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ประจ าวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 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

ว ันที่
ร า ยการอาหาร ข องหวาน/

ผล ไม ้
ว ่า งบา่ย

อ น ุบาล ปร ะถม

10 /07/60 หยุด  อาสาฬหบูชา

11/07/60
ข ้าว+แกงจ ืดเตา้ห ูห้ม ู

ส ับ+อกไก่ทอด

ข ้าว+แกงจ ืดเตา้ห ูห้มสูบั+อกไก่
ทอด + เส ้นเล ็กน้้าล ูกช้ิน หม ู

ส ับ
ผลไม ้ ลอด ช่องน้้ากะทิ

12 /07/60 สปาเก็ตต ี้
สปาเก็ตต ี้ +

ข ้าวสวย + ต ้มย้าไก่ใส ่เหด็ 
วุ้นน้้าเช่ือม ไส ้กรอกลวก

13/07/60 ข ้าวหม ูแดง + ซ ุป
ข ้าวหม ูแดง + ซ ุป

+ ผัดผักบุ้ง
ผลไม ้

น้้าส ้ม+เค ้ก
ฝอยทอง

14/07/60 ผัดฮ่องเต ้
ผัดฮ่องเต ้ +

ข ้าว + ผัดผักกาดขาวปูอัด
เฉาก๊วย

สาค ูเปียก
มะพร้าวอ่อน

วันนีเ้รามาท าเมนูอาหารจานเดียวกันดีกว่า กับเมนู “ขา้วหมู
แดง” ค่ะ
เครื่องปรุง 1. สันในหมู 2. ผงหมูแดง  3. ซีอิ๊วขาว  4. ซอสปรุง
รส   5. น้ าตาลป๊ีบ  6. น้ ามันหอย  7. น้ าเปล่า 8. แป้งมัน 9. 
แป้งข้าวโพด 10. งาขาวคั่ว 11. น้ ามันงา
วิธีท า

1. น าเนือ้หมูไปล้างท าความสะอาด แล้วน ามาห่ันหนาประมาณ 
1½ นิว้ กว้างประมาณ 2½ นิว้ แล้วน าไปหมักกับเครื่องปรุงท้ังหมด 
(ยกเว้น งาขาวคั่ว) คลุกเคล้าให้เขา้กัน หมักท้ิงไว้ ประมาณ 1 – 2
ชั่วโมง

2. น าหมูท่ีหมักไว้ไปอบหรือไปย่างให้สุก 
3. ส่วนน้ าซอสท่ีหมักหมูอย่าท้ิงนะคะ น ามาเทใส่หม้อเติมน้ าตั้ง

ไฟให้เดือด ใส่งาขาวคั่วลงไป น าแป้งมาละลายน้ า จากนั้นเทใส่ใน
หม้อน้ าซอสเคี่ยวให้น้ าซอสข้น พอเดือดปิดไฟเลยค่ะ

เสร็จแล้วค่ะ เหมือนยากแต่ไม่ยากเลยนะคะ ทานคู่กับข้าวสวย
ร้อนๆ ราดด้วยน้ าซอสหมูแดง แต่งหน้าด้วยผักชซีอยและแตงกวาห่ัน 
แค่นีก้็เรียบร้อยแล้วค่ะ กลับมาพบกันใหม่ในฉบับหน้า ส าหรับฉบับนี ้
สวัสดีค่ะ ̂ ^

https://www.pobpad.com/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%AD
https://www.pobpad.com/%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87


ข่าวสารรอบรั้ว..... ละอออุทิศ การเรยีนการสอนระดับประถม

คุณครูวัลลภา   กองอินตา

การเรยีนการสอนระดับอนุบาล

ดุลูกจนกลายเป็นเดก็ไม่มั่นใจ

เคยสงสัยไหม ว่าท าไมลูก #ไม่ม่ันใจ #ข้ีกลัว #ไม่กล้าแสดงออก
ยิ่งเรายุ กดดันให้ลูกแสดงออก กล้าข้ึนลูกยิ่งกลัว เราอาจลืมมอง
ตัวเองว่า เราใช้การดุ เสียงดังหรอืตะคอกเพ่ือให้ลูกหยุดพฤติกรรม
ที่ไม่ดีจนเราเคยชิน ท าให้ลูก...#กลัวโดนดุ ...#กลัวโดนตี...#กลัวพ่อ
แม่หงุดหงิด # กลัวพ่อแม่อารมณ์ไม่ดี แ ต่หลายครั้ง  เราลืมให้
เหตุผล ว่าท าไมท าไม่ได้ หรือ ท าไมควรท า เ ม่ือเ ด็กน้อยไม่เคย
เข้าใจเหตุผล จึงท าพฤติกรรมแบบเดิมซ้ าๆ แล้วก็โดนดุซ้ าๆ ส่งผล
ให้เด็กน้อยกลัวผิด ขาดความม่ันใจ ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าลง มือ
ท า เพราะกลัวผิด กลัวจะโดนดุ พอขาดความม่ันใจ ก็ส่งผลต่อวุฒิ
ภาวะ บางครัง้เราจะเห็นว่าเด็กน้อยดูงอแง ติดพ่อติดแม่ ไม่กล้าท า
อะไรด้วยตัวเอง ไม่ชอบท าอะไรยากๆ สาเหตุส่วนหน่ึง เ กิดจาก 
"ความไม่ม่ันใจ“ลองเปล่ียนจากการ "ดุ"เป็นพูดด้วยเหตุผลคุยกับ
ลูก สอนลูก ไม่ใช่เอะอะก็ดุ ก็เ สียง ดัง   อย่าท าลายความมั่นใจ
ของลูก ด้วยค าพูดแค่บางค า

ท่ีมา : basicskillth

คุณครูนิตยา  เทพนามวงศ์                                                

เรามักจะคิดว่า “วิทยาศาสตร์” เป็นเรื่องที่ไกลตัวและเข้าใจ

ยาก แต่จริงๆ แ ล้ว วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่พบเจอได้ใน

ชีวิตประจ าวัน ถ้าเราได้พยายามศึกษาค้นคว้าแล้วก็จะพบว่า 

วิทยาศาสตรน้ั์นไม่ใช่เรื่องยากที่จะเ ข้าใจและเป็นเรื่องที่สนุก  

วันน้ีคุณครูขอยกตัวอย่างการทดลอง วิทยาศาสตร์ง่ายๆ ที่

สามารถท าได้และไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือหรอืวัสดุต่างๆ ที่ มี

ราคาแพงมาท าการทดลอง เช่น การทดลองเ ก่ียวกับอุณหภูมิ

ที่น่าสนใจ (ตกเบ็ดน้ าแข็ง)

อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ คือ อ่างส าหรับใส่น้ า , น้ าแข็ง , เกลือ และ

เชือก

วิธีการทดลอง  ใส่ก้อนน้ าแข็งลงในภาชนะที่ ใส่น้ าไว้ น าเ ชือก
มาวางพาดลงไปให้ผ่านก้อนน้ าแข็ง  จากน้ันเทเกลือลงไปบน
ก้อนน้ าแข็ง ทิง้ไว้ประมาณสัก 5-10 นาที ดึงปลายเ ชือกทั้ง
สองด้านข้ึนมา

ซ่ึงจากการทดลองเราจะพบว่าน้ าแ ข็งจะติดมากับเ ชือก
สาเหตุที่เป็นเช่นน้ันก็เพราะเกลือที่เราใส่ลงไปมีประสิทธิภาพ
ในการลดอุณหภูมิของน้ าที่แข็งตัวอยู่ให้ละลาย แล้วหลอมตัว
ใหม่ยึดติดกับเชือกไว้ได้น่ันเอง

ท้ายน้ีอยากฝากผู้ปกครอง ทุกท่านได้สร้ างแรงจูง ใจ 

กระตุ้นพัฒนาการให้เด็กๆ ได้เรยีนรูวิ้ทยาศาสตรค์วบคู่กับ ส่ิงที่

อยู่รอบตัวเรา เ พ่ือพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร ์   

อีกทางหน่ึงด้วยนะคะ

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน สัปดาห์น้ีนักเรีย น     
ระดับช้ันอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที ่4 ได้ร่วมปฏิบัติตน
เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีในการร่วมกันถวายเทียนพรรษาและ
ปัจจัยต่างๆ เน่ืองในวันอาสาฬหบชูาและวันเข้าพรรษาทีจ่ะ
ถึงน้ี ซ่ึงปีน้ีตรงกับวันเสาร์ที่  8 กรกฎาคม  นอกจาก
กิจกรรมการถวายเทียนแล้ว ยังมีการให้ความรู้ เ ก่ียวกับ
ความส าคัญของวันเข้าพรรษา มีการจัดให้นักเรียนได้
ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เพ่ือเรียนรู้วิธีการและข้ันตอนของ
การหล่อเทียน ก่อนที่จะน าไปถวายวัด และในปีน้ีเราจัด
ให้นักเรียนระดับบ้านหนูน้อยและบ้านสาธิต ร่วมถวาย
เทียนและปัจจัย สังฆทาน ณ ศาลาพระพุทธ บริเวณ
ด้านหน้าโรงเรียนฯ กิจกรรมน้ีได้รับความร่วมมือจาก
นักเรียนและผู้ปกครอง ในทุกระดับช้ันเป็นอย่างดี 

โอกาสน้ีทางโรงเรยีนยงัได้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ล าปาง 
ที่เข้ามาศึกษาเก่ียวกับการด าเนินกิจกรรมต่างๆของทาง
โรงเรียน เพ่ือน าไปเป็นแบบอย่างและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต่อไป

เน่ืองจากสัปดาห์น้ีมีวันหยุดยาวติดต่อกันถึง 3 วัน ถ้า
หากเด็กๆและผู้ปกครองมีเวลาว่าง ชวนกันไปท าบุญที่วัด
ใกล้ๆบ้านก้ได้นะคะ เพ่ือจะได้ร่วมกันสืบสานประเพณอีันดี
งามให้คงอยู่สืบต่อไป  สุดท้ายน้ีขอให้เด็กมีความสุขใน
วันหยุด วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาน้ีนะคะ  แล้วพบ
กันใหม่กับสายใยละออฉบับหน้า สวัสดีค่ะ

ดวงฤดี  ก าลังมาก,ภัสสญา  แก้วสุภาพร

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%88?source=feed_text&story_id=1320166984770520
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7?source=feed_text&story_id=1320166984770520
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81?source=feed_text&story_id=1320166984770520
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B8?source=feed_text&story_id=1320166984770520
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