
สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน สัปดาห์ น้ีฝนตกเกือบทุกวันเลย เด็กๆ

ระวังอย่าให้โดนฝนนะคะ เด๋ียวจะไม่สบาย อีกทั้งในช่วงฤดุฝนน้ีจะมีโรค
ร้ายอีกชนิดหน่ึงน่ันคือ โรค ไข้ เลือออก มาดูกันนะคะว่า         โรค
ไข้เลือดออกน้ี เกิดขึน้ได้อย่างไร และมีวิธีป้องกันได้แบบไหนบ้าง

โรคไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever – DHF) เป็นโรค ติดเชื้อ
ซ่ึงมีสาเห ตุมาจากไวรัสเดงกี (Dengue virus) โดยมี ยุงลายบ้านเป็น

พาหะน าโรค อาการของโรคน้ีจะค ล้ายค ลึงกับโรค ไข้ห วัดในช่วงแรก 
(แต่มักจะไม่ค่อยมีอาการคัดจมูก น้ ามูกไหล ห รือไอมากอย่าง ผู้ป่วยที่
เป็นไข้หวัด) จึงท าให้ผู้ป่วยเข้าใจคลาดเค ล่ือนได้ว่าตนเป็นเพียงโรค

ไข้หวัดและท าให้ไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ต้ังแต่แรก ส่วนอาการ
และความรุนแรงของโรคก็มีหลายระดับต้ังแต่ไม่มีอาการห รือมีอาการ

เล็กน้อยไปจนถึงเกิดภาวะช็อกซ่ึงเป็นสาเหตุท าให้เสียชีวิต (ความ รุนแรง
ของการติดเชือ้ขึน้อยู่กับอายุ ภาวะภูมิคุ้มกัน และความ รุนแรงของเชื้อ
ไวรัส)

อาการของโรคไข้เลือดออก แบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่
• ระยะท่ี 1 (ระยะไข้สูง)  ผู้ป่วยจะมีไข้สูงเกิดขึน้อยา่งฉับพลัน 39-

41 องศาเซลเซียส มีลักษณะเป็นไข้สูงลอยตลอดเวลา ( รับประทานยา
ลดไข้ก็มักจะไม่ลด) ห น้าแดง ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตาม ตัว 
กระหายน้ า ซึม มักมีอาการเบื่ออาหารและอาเจียนร่วม ด้วย อาการอ่ืน 

ๆ ที่พบได้ คือ อ่อนเพลีย ปวดกระบอกตา เวลากลอกตาจะปวดเพ่ิมขึ้น 
ไม่กล้าสู้แสง ปวดหลัง ปวดกล้าม เน้ือ ปวดเมื่อยตาม ตัว ปวดตามข้อ 

ปวดกระดูก ในช่วง 24-48 ชั่วโมงแรกของการเจ็บป่วย ผู้ป่วยอาจมี
อาการผิวหนังแดงบริเวณใบหน้า ล าคอ และหน้าอก สามารถพบได้
ประมาณ 50-80% ของผู้ป่วย เกิดจากการที่มีหลอดเลือดฝอยใต้

ผิวหนังขยายตัว หากเอามือกดจะมีสีจางลง ในราววันที่  3  ของไข้  (ห ลัง
อาการผิวหนังแดงหายไป) อาจมีผ่ืนปื้นแดงคล้ายหัด ไม่คัน ขึ้นตามแขน

ขา และล าตัว ซ่ึงจะเป็นอยู่ประมาณ 2-3 วัน ผ่ืนช นิดน้ีมักจะเร่ิมขึ้นที่
หลังมือ หลังเท้า แล้วกระจายไปยังแขนขา และล าตัวในภายหลัง ใน
บางรายอาจพบผ่ืนลักษณะเป็นจ้ าเลือดหรือจุดเลือดออกที่มี ลักษณะ

เป็นจุดแดงเล็ก ๆ ร่วมด้วย (แต่บางคร้ังอาจมีจ้ าเขียวด้วยก็ไ ด้) ขึ้นตาม
หน้า แขน ขา ซอกรักแร้ และในช่องปาก (เพดานปาก กระพุ้งแก้ม  และ

ล้ินไก่) ซ่ึงเป็นตัวบอกว่าเกล็ดเลือดในร่างกายต่ าลง และบางรายอาจมี
เลือดออกตามไรฟัน หรือเลือดก าเดาไหลได้
สัปดาห์หน้ามาติดตามอาการของโรคไข้เลือออก กันต่อนะคะว่า ระยะที่ 

2 และ 3 มีอาการเป็นอย่างไรบ้าง แล้วพบกันฉบับหน้านะคะ 

สายใยละออ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 5 ประจ าวันที่ 11 – 14 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

วันที่
รายการอาหาร ของหวาน/

ผลไม้
ว่างบ่าย

อนุบาล ประถม

17/07/6

0

ข้าวสวย + ไข่พะโล้ +
หมู

ข้าวสวย + ไข่พะโล้ +หมู
+ สุก้ีน้ า

ผลไม้
ข้าวเหนียวหมู

ฝอย

18/07/6

0
เส้นเล็กหมูตุ๋น

เส้นเล็กหมูตุ๋น + ข้าวไข่เจียว
ใส่ผัก

กล้วยไข่ นักเก๊ตไก่

19/07/6

0

ข้าวสวย+แกงจืด
กวางตุ้ง+ปลาทอด

กระเทียม

ข้าวสวย+แกงจืดกวางตุ้ง+
ปลาทอดกระเทียม + เก้ียมอ๋ี

น้ า
ผลไม้

นมเย็น + ขนม
ปังหวาน

20/07/6

0

บะหม่ีน้ าลูกชิน้ + หมู
สับ

บะหม่ีน้ าลูกชิน้ + หมูสับ + 
ข้าว + ผัดผักสามสี

รวมมิตร ข้าวต้มหมู

21/07/6

0
ข้าวมันไก่ +ซุปฟัก ข้าวมันไก่ +ซุปฟัก + หมูทอด ผลไม้ บัวลอยเผือก

เป็นอย่างไรบ้างคะ กับเมนูของเด็กๆ น่าทานใช่หรือเปล่าคะ งั้นเรามาลอง
ท าเมนูของเด็กๆ กันดีกว่านะคะ กับเมนู “เก๊ียมอ๊ีน้ า” ค่ะ
ส่วนผสม
1. เส้นเก๊ียมอ๊ี 2. หมูบด 3. ถ่ัวงอกล้างสะอาด 4. ต้นหอม ผักชีซอย 5. 
น้ าตาลทราย 6. ซีอ้ิวขาว 7. เกลือป่น 8. ซอสปรุงรส 9.  พริกไทย 10. 
กระเทียมเจียว 11. น้ าเปล่า
วิธีท า
1.น าหมูบดมาหมักด้วยน้ าตาลทราย ซีอ้ิวขาว ซอสปรุงรสและพริกไทยนิด
หน่อย คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วพักไว้ 
2. น าหม้อใส่น้ าต้ังไฟให้เดือด น าหมูบดที่หมักไว้ ปั้นเป็นก้อนเล็กๆ แล้วใ ส่
ลงไปในหม้อ พอหมูสุกจึงปรุงรสด้วยน้ าตาลทราย ซีอ๊ิวขาว ซอสปรุงรส 
เกลือและพริกไทยนิดหน่อย คนให้เข้ากัน ชิมรสชาติให้กลมกล่อม
3.น าน้ าเปล่าใส่ในหม้อต้ังไฟให้เดือด จากน้ันน าเส้นเก๊ียม อ๊ีและถ่ัวงอกลง
ไปลวกให้สุก แล้วตักขึน้ใส่ถ้วย ใส่น้ ามันของกระเทียมเจียวลงไปนิดหน่อย
คนให้เส้นไม่ติดกัน จากน้ัน ใส่น้ าซุปหมูสับลงไป    โรยหน้าด้วยต้นหอม
ผักชีซอย กระเทียมเจียวและพริกไทยนิดหน่อย พร้อมเสิร์ฟค่ะ เสร็จแล้ว
ค่ะ วิธีท าง่ายๆ กับเมนู “เก๊ียมอ๊ีน้ า” ลองไปท า ทานนะคะ ส าหรับฉบับน้ี 
สวัสดีค่ะ ^^



ข่าวสารรอบรั้ว..... ละอออุทิศ การเรยีนการสอนระดับประถม

คุณครูภาสินี   ปัญญา

การเรยีนการสอนระดับอนุบาล

สรุปสายอาชีพท่ีน่าสนใจในอนาคต

เ พ่ือที่ คุณ พ่อคุณแม่จะได้เ ลือกส่ง เ สริมลูก น้อยไปในทิศทา ง          
ทีถู่กต้อง #โปรแกรมเมอร์ เพราะทุกวันน้ีเทคโนโลยีเ ข้ามาเป็น
ปัจจัยหลักในชีวิตประจ าวัน รวมถึงน ามาใช้ในการท างานต่างๆ 
แทนมนุษย์มากข้ึนเรื่อยๆ อาชีพสายโปรแกรมเมอร์ที่ เป็นผู้คิดค้น
และพัฒนาเทคโนโลยีพวกน้ีจึง มีความส าคัญและเป็นที่ ต้องการ
อย่างมาก

อาชีพด้านความงาม เพราะคนเริ่มใส่ใจเ ก่ี ยวกับรูปลักษณ์
ภายนอกมากข้ึน ทั้งแพทย์ศัลยกรรม แพทย์ผิวหนัง  ทันตแพทย์ 
เภสัชกร หรอืธุรกิจที่เก่ียวข้อง กับผลิตภัณฑ์บ ารุง ผิวจึง มีโอกาส    
ทีจ่ะเติบโตอย่างมาก

บุคลากรด้านสุขภาพ ประเทศไทยก าลังก้าวเ ข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
จึงมีความต้องการด้านการดูแลรักษาสุขภาพสูง ข้ึน หรือกระแส
ด้านสุขภาพที่ท าให้คนหันมาสนใจดูแลตัวเองท าให้ธุรกิจเ ก่ียวกับ
ฟิตเนส หรอืเทรนเนอรเ์ริ่มเป็นที่ต้องการมากกว่าแต่ก่อน

อาชีพท่ีด้านวิทยาศาสตร์ ทั่วโลกเริ่มให้ความส าคัญกับการดูแล 
อ นุ รั กษ์ ส่ิ ง แ ว ด ล้อมผ ลิต ภั ณฑ์ ห รื อสา รส กัดที่ เ ป็ น มิต ร             
ต่อส่ิงแวดล้อมเริ่มเป็นที่นิยม อาชีพสายวิทยาศาสตร์ เคมี ชีวเคมี 
ที่เป็นผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีจึง เริ่มเป็นที่ ต้องการของตลาด
อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงาน พลังงานเป็นส่ิงที่จ าเป็นต่อโลก    
ใบน้ีเพราะช่วยให้ทุกอย่างขับเคล่ือนไปได้ การประหยัดพลังงาน 
หาแหล่งพลังงานใหม่ หรอืพัฒนาส่ิงที่มีอยู่แ ล้วให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึนจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างมาก แต่ข้อส าคัญคืออย่าลืมว่า
ห น้ า ที่ ข อ ง พ่ อแ ม่ มี เ พี ย ง แ นะ น า แ ละ ส่ ง เ สริ ม เ ท่ า น้ั น
ไม่ใช่ บังคับ เพราะสุดท้ายแล้วทุกอย่าง ต้อง ข้ึนอยู่ กับความชอบ 
ความถนัด และการตัดสินใจของลูก

อ้างอิง: http://www.kroobannok.com/79488

คุณครูนิตยา  เทพนามวงศ์                                                

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน สัปดาห์น้ีมาพบกับสาระดีๆของ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซ่ึง วิชาน้ีเป็น
วิชาที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ ส่ิงแวดล้อม  
เด็กๆจะได้ประโยชน์จากการเรยีนรูส้าระสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ดังน้ี

- ได้ เรีย นรู้ เ รื่อ ง เ ก่ี ยวกับตนเอ งและผู้ที่อยู่ รอบ ข้า ง 
ตลอดจนสภาพแวดล้อมในท้อง ถ่ิน ที่อยู่อาศัยและเ ช่ือมโยง
ประสบการณ์ไปสู่โลกกว้าง

- ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะกระบวนการ มีข้อมูลที่จ าเป็น
ต่อการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักค าสอนของศาสนาที่ตนนับถือ มีความเป็นพลเ มือง ดี 
มีความรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกัน และการท างานกับ ผู้อ่ืน     
มีส่วนร่วมในกิจกร รมของห้อง เรียน และได้ฝึกหัดในกา ร
ตัดสินใจ

- ได้ศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับตนเอง  ครอบครัว โรง เรียน 
และชุมชนในลักษณะบูรณาการ ได้เ ข้าใจแนวคิดเ ก่ียวกับ
ปัจจุบันและอดีต มีความรู้ พ้ืนฐานทาง เศรษฐกิจ ได้ข้อคิด
เก่ียวกับรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เ ข้าใจถึงการเป็น
ผู้ผลิต ผู้ บริโภค รู้จักการออมข้ันต้นและวิธีการเศรษฐกิจ
พอเพียง

- ได้รับการพัฒนาแนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับศาสนา ศีลธรรม 
จรยิธรรม หน้าที่พลเมือง เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และ
ภูมิปัญญา เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการท าความเ ข้าใจในข้ันที่ สูง
ต่อไป

เ ด็กๆสามารถน าคว ามรู้ ไ ปปรับใ ช้ในการด าเ นินชีวิ ต  
มีคุณภาพชีวิตที่ ดี อยู่ ในสังคมอย่าง เป็นสุข เป็นพลเ มือง ดี   
ของประเทศชาติและสังคมโลก อันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของ
การเรยีนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน สัปดาห์น้ีกลับเข้า สู่
กิจกรรมการเรียนการสอนกันตามปกติแล้วนะคะ 
หลังจากมีวันหยุดชดเชยให้เด็กๆและผู้ปกครองได้พักผ่อน
และเดินสายท าบุญเน่ืองในวันเข้าพรรษากันไปแล้ว 
สัปดาห์น้ีเด็กๆยังคงสนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้     
ที่คุณครูได้จัดข้ึนตามความเหมาะสมของเด็กในแต่ละวัย
เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและ
พัฒนากา รของเ ด็ก  ใน ส่ว นของนักเรี ยนระดับ ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่  1 จัดกิจกรรมทัศนศึกษาโดยให้
นักเรียนได้ส ารวจสินค้าและบริการในชุมชน ซึ่งอยู่ใน
หน่วย    บูรณาการ หน่วย ใส่ใจสุขภาพ เรื่องการเลือก
ซ้ือสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้นักเรียน
สามารถแยกประเภทสินค้าและบริการในชีวิตประจ าวันที่
มีในชุมชน ทั้งบริการที่มีค่าใช้จา่ย เช่น ร้านค้าต่างๆ และ
บริการที่ไม่มีค่าใช้จา่ย เช่น สถานีต ารวจ เป็นต้น นักเรียน
ได้เรียนรู้ผ่านการส ารวจด้วยตนเอง ผ่านกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่ คุณครูจัดให้ เรียนรู้อย่างสนุกจา ก
ประสบการณ์จริงและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้

วันที่ 21 กรกฎาคม ที่จะถึงน้ี แผนกอนุบาลจัด
กิจ กรรมสนุก คิด ส์ กับ คณิตศาสตร์ เ พ่ือ ส่ งเ สริ ม
กระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัยให้
เด็กกล้าคิดกล้าท า กล้าแสดงออก และมีทักษะทางด้าน
คณิตศาสตร์  รูปแบบกิจ กรรมจะเป็ นแบบ ไหนน้ัน        
มาติดตามกันในสัปดาห์หน้านะคะ

ดวงฤดี  ก าลังมาก,ภัสสญา  แก้วสุภาพร

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C?source=feed_text&story_id=1319755334811685
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1?source=feed_text&story_id=1319755334811685
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E?source=feed_text&story_id=1319755334811685
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C?source=feed_text&story_id=1319755334811685
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99?source=feed_text&story_id=1319755334811685
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B3?source=feed_text&story_id=1319755334811685
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1?source=feed_text&story_id=1319755334811685
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=1319755334811685
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