
สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน สัปดาห์ น้ีมาติดตามอาการของโรค

ไข้เลือดออกกันต่อนะคะ ว่าอีก 2 ระยะที่เหลือน้ันมีอาการอย่างไรบ้าง
• ระยะท่ี 2 (ระยะช็อกและมีเลือดออก หรือ ระยะวิกฤต)ิ มักจะ
พบในไข้เลือดออกท่ีเกิดจากเชือ้เดงกีท่ีมคีวามรุนแรงขั้นท่ี 3 และ 4 
อาการจะเกิดขึน้ในช่วงระหว่างวันท่ี 3-7 ของโรค ซึ่งถือว่าเป็นช่วง
ท่ีวิกฤติของโรค โดยอาการไขจ้ะเริ่มลดลง แต่ผู้ป่วยกลับมีอาการ
ทรุดหนัก มีอาการปวดท้องและอาเจียนบ่อยขึ้น ซึมมากขึ้น 
กระสับกระส่าย เหง่ือออก ตัวเย็น ปลายมือเท้าเย็น ปัสสาวะออก

น้อย ชีพจรเต้นเบาแต่เร็ว (อาจมากกว่า  120 ครั้ง/นา ที) และมี
ความดันต่่า ซึ่งเป็นอาการของภาวะช็อก ถ้าเป็นรุนแรง ผู้ป่วยอาจมี
อาการไม่ค่อยรู้สึกตัว ตัวเย็นชืด ปากเขยีว คล่า ชีพจรไม่ได้  และ
ความดันตกจนวัดไมไ่ด้ หากไมไ่ด้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ก็อาจ
ท่าให้เสียชีวิตได้ภายใน 1-2 วัน ในระยะนี้จะกินเวลาประมาณ 
24-72 ช่ัวโมง ถ้าหากผู้ป่วยสามารถผ่านช่วงวิกฤตินีไ้ปได้ก็จะเขา้
สู่ระยะท่ี 3 ต่อไป
• ระยะที่ 3 (ระยะฟ้ืนตัว) ในรายท่ีมภีาวะช็อกไมรุ่นแรง เมื่อผ่าน
วิกฤติช่วงระยะท่ี 2 ไปแล้ว อาการก็จะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือแม้แต่
ผู้ป่วยท่ีมภีาวะช็อกรุนแรง เมื่อได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและ
ทันท่วงทีก็จะฟื้นตัวเขา้สู่สภาพปกติ โดยอาการท่ีแสดงว่าดีขึ้นนั้น 
คือ ผู้ป่วยจะเริ่มอยากรับประทานอาหาร แล้วอาการต่าง ๆ ก็จะ
กลับคืนสู่สภาพปกติ ชีพจรเต้นช้าลง ความดันโลหิตกลับมาสู่ปกติ 
ปัสสาวะออกมากขึ้น ระยะนีอ้าจกินเวลาประมาณ 7-10 วัน 
(หลังจากผ่านพ้นระยะท่ี 2 มาแล้ว) ถ้ารวมเวลาตั้งแต่เริ่มป่วยเป็นไข้
จนแข็งแรงดีก็จะใช้เวลาประมาณ 7-14 วัน ส่วนในรายท่ีมีอาการ
เพียงเล็กน้อยอาจเป็นอยู่ 3-4 วัน ก็หายได้เอง ส่วนอาการไข้  (ตัว
ร้อน) อาจเป็นอยู่ 2-7 วัน หรือบางรายอาจนานเป็น 10 วันก็ได้
วิธีรักษาโรคไข้เลือดออก
ในปัจจุบันยังไมม่ียารักษาโรคไขเ้ลือดออกโดยตรง หากอาการไม่

รุนแรงโรคนีจ้ะหายได้เอง ดังนั้น การรักษาจึงเป็นเพียงการรักษาไป
ตามอาการเป็นส่าคัญ กล่าวคือ ให้ยาลดไข ้เช็ดตัว ให้ดื่มน้่ามาก ๆ 
เพื่อป้องกันภาวะช็อก และการรักษาภาวะแทรกซอ้นต่าง ๆ ท่ีอาจจะ
เกิดขึน้  ดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันท่าลายแหล่งเพาะพัน ธ์ุลูกน้่า
ยุงลาย อย่าปล่อยให้มีน้่าขัง ควรปิดภาชนะ ท่ีใส่น้่า ให้มิดชิด        
เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นท่ีวางไขข่องยุงลาย
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คุณครูสุทธิ์ใจ  ใจแก้ว

การแพ้อาหารในเด็กเล็ก... 

การแพ้อาหาร คือ การรับประทานอาหารเข้าไปแล้วท่าให้เกิดความผิดปกติ
ในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดท้อง ผดผ่ืนขึน้ตามร่างกาย การแพ้อาหาร
ไม่จ่าเป็นเฉพาะแค่การรับประทานแล้วจะแพ้ แต่รวมไปถึงการแพ้สัม ผัสด้วย
ซ่ึงในเด็กที่จะพบส่วนมากแล้ว จะเป็นเด็กเล็กที่มีอายุต่่ากว่า 1 ขวบเน่ืองด้วย
ระบบทางเดินอาหารและระบบการย่อยอาหารของเด็กในอายุน้ียังท่างานได้
ค่อนข้างไม่สมบูรณ์ ซ่ึงเมื่อได้รับประทานอาหารเข้าไปแล้ว แต่ระบบการย่อย
ยังไม่สมบูรณ์ สารอาหารจึงผ่านเข้าไปในกระแสเลือดแล้วไปกระตุ้นระบบ
ภูมิคุ้มกันในร่างกาย ท่าให้เกิดอาการภูมิแพ้ขึน้มาได้การแพ้อาหารในเด็กเล็ก 
เน่ืองจากภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรงดี เมื่อโตขึน้อาการเหล่าน้ีจะหายไปได้ แ ต่
ขึน้อยู่กับสารอาหารที่เด็กแพ้ เช่น หากแพ้นมวัวต้ังแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป เด็ก
กว่า 90% จะมีอาการแพ้นมวัวดีขึน้ แต่หากเป็นอาหารทะเล ส่วนใหญ่จะแพ้
ไปตลอดชีวิต
สาเหตุการแพ้อาหารในเด็ก เกิดขึ้นได้จาก
1.กรรมพันธุ์ หากคุณพ่อคุณแม่มีอาการภูมิแพ้อยูแ่ล้ว ลูกที่เกิดมามี
โอกาสในการเป็นภูมิแพ้เพ่ิมมากขึน้ถึง 60%
2. ส่ิงแวดล้อม เช่น การให้อาหารประเภทโปรตีน แล้วโปรตีนเกิดร่ัวเข้าสู่
กระแสเลือดไปกระตุ้นภูมิคุ้มกัน หรือการให้อาหารแบบเดิม ซ่้า ๆ ก็อาจเป็น
ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการแพ้ได้เช่นกัน
อาการแพ้อาหารในเด็กสามารถพบได้ 3 ระบบหลัก คือ
1.อาการทางผิวหนัง ที่พบบ่อยคือ ผ่ืน ลมพิษ มีอาการเป็นผ่ืนนูน
แดง คัน ยิ่งเกายิ่งเห่อขึน้ บางรายจะมีลักษณะเป็นผ่ืนเร้ือรัง ซ่ึงพบได้บ่อยใน
กรณีที่แพ้อาหาร
2. ระบบทางเดินอาหาร มีอาการคือ ริมฝีปากบวม เย่ือบุช่องปากบวม ห รือ
ระบบทางเดินอาหารมีความผิดปกติ เช่น เด็กอาจแสดงอาการปวดท้อง ถ่าย
อุจจาระ ท้องร่วง บางรายอุจจาระออกมามีเลือดปน
3. ระบบทางเดินหายใจ มีอาการคือ มีการจามบ่อย ๆ ไอ น่้ามูกไหล บางราย
หากมีอาการรุนแรง หลอดลมจะบวมและตีบ ท่าให้หายใจแน่น แน่นหน้าอก 
และอาจเกิดภาวะช็อก เสียชีวิตได้ในกรณีที่เป็นรุนแรง
มีวิธีสังเกตได้อย่างไรว่าลูกน้อยแพ้อาหารชนิดใด แนะน่าให้ เขียนอาหารทุก
ชนิดที่ลูกรับประทานเป็นเวลา 2-4 สัปดาห์  และเขียนอาการที่ เ กิดขึ้นว่า 
อาการน้ีเกิดขึน้เวลาก่ีโมง แล้วน่ามาให้แพทย์ท่าการวินิจฉัยร่วมด้วย แพทย์จะ
เปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างอาหารที่รับประทาน และอาการที่เกิดขึน้ว่า 
อาหารชนิดใดมีโอกาสที่ลูกของเราจะแพ้ได้บ้าง
ที่มา : https://www.dailynews.co.th



ข่าวสารรอบรั้ว..... ละอออุทิศ การเรยีนการสอนระดับประถม

คุณครูภาสินี   ปัญญา

การเรยีนการสอนระดับอนุบาล

พฤติกรรมทางอารมณ์ส่งผลต่อพัฒนาการทางปัญญา

ในปัจจุบันน้ัน เม่ือสภาพสังคมเปล่ียนแปลงไป การแข่งขัน
น้ันสูงข้ึน ท่าให้ผู้ปกครองหลายท่านมุ่งหวังที่จะทุ่มเทพัฒนา
ลูกของตนเอง ให้ "เก่ง" และ "ฉลาด" เพ่ือที่จะสามารถอยู่รอด
ในสังคมน้ีได้ แต่อกีนัยหน่ึงน้ัน ส่ิงที่หลายท่านมองข้ามไป คือ 
การพัฒนาการทางอารมณ์

อารมณน้ั์นเป็นส่ิงที่มีผลอยา่งมากต่อการพัฒนาการเด็ก
น้อย ถึงแม้เด็กน้อยจะเก่ง และ ฉลาด แต่ไม่สามารถควบคุม
อารมณ์ของตนเองได้น้ัน การท่าส่ิงต่างๆให้ได้ผลส่าเร็จ น้ัน
ย่อมจ ะ ย า กเป รี ย บ เส มือนคอมพิว เตอร์ ที่  CPUแร ง             
แต่โปรแกรมน้ัน ไม่สามารถท่างานเป็นระบบ

ดังน้ัน นอกเหนือจากการพัฒนาเพียงเชาว์ปัญญ า      
ของเด็กน้อยน้ัน การฝึกฝนและพัฒนาการทางด้านอารมณ์น้ัน
ส่าคัญมาก (ยิ่งกว่า) การพัฒนาทางด้านอารมณ์ของเด็กน้ัน
เริ่มต้นได้ง่ายที่สุด คือ เริ่มจากการท่าความเข้าใจในส่ิงที่ ลูก
คุณเป็น อย่าคาดหวังจนเป็นแรงกดดันและอย่าวัดผลส่าเร็จ
ทุกอย่างเป็นตัวเลข แต่ วัดจากการเรียนรู้และการท่างานของ
เด็กน้อย...เพราะเช่ือว่าในปจัจบุันน้ัน ส่ิงที่ประเทศเราต้องการ
คือ คนที่ คิดดี ท่าดี มากกว่าคนเก่ง

ท่ีมา : basicskillth

คุณครูนิตยา  เทพนามวงศ์                                                

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกทา่น สัปดาห์น้ีมาพบกับสาระดีๆ
ของรายวิชาประวัติศาสตร์  การศึกษาประวัติศาสตร์ คือยาขม
ส่าหรับเด็กๆ หลายคน (อาจรวมถึงผู้ใหญ่ด้วย ) ขณะที่
หนังสือ ก็ดูเหมือนจะเป็น ยานอนหลับ ของใครอีก
หลา ย คน เ ช่ น กัน  แ ล้ ว จ ะ ท่ า อย่ า ง ไ ร ใ ห้หนั ง สื อ
ประวัติศาสตร์ตรึงใจเด็กๆ วัยซน ?

ค่า ถา ม น้ี เ ป็ น โ จ ท ย์ ที่ ท้ า ท า ย ต่อกา ร เ รี ย นรู้
ประวัติศาสตร์ของเด็กๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่
ความเนิบช้าของการอ่านหนังสือเป็นเล่ม  ไม่สู้การรับ
ข้อมูลผ่านการส่ือสารออนไลน์ที่ส้ันกระชับและรวดเร็ว 
อีกทั้งเด็กในยุคน้ี  ส่วนใหญ่มีโอกาสเข้าถึงส่ือออนไลน์ได้
โดยสะดวกมากยิ่งข้ึน ซ่ึงก็ไม่ใช่เรื่องที่ไ ม่ดีแต่อย่างใด 
หากใช้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย

ครั้งหน่ึง “การ์ตูน” เคยถูกเหมารวมว่าเป็นส่ิงไรส้าระ
ส่าหรับเด็กๆ แต่เม่ือยุคสมัยผา่นไป ความเข้าใจของส่ือ
ส่ิงพิมพ์ประเภทน้ีค่อยๆ เป็นไปในทางทีดี่ข้ึน ทั้งในแง่ที่เปน็
ส่ือซ่ึงเข้าถึงได้ง่ายโดยไม่จ่ากัดเพศและวัย และเปิดโลก
จินตนาการผ่านลายเส้นการ์ตูนแบบต่างๆ

การ์ตูนความรู้ เป็นค่าจ่ากัดความของส่ือที่ใช้การ์ตูน
มาอธิบายหรือสอดแทรกสาระความรู้ทางวิชาการ 
ปัจจุบันมีการแปลการ์ตูนความรู้หลายเรื่อง  ครึ่งหลัง
ทศวรรษที่ 2540  เริ่มมีการผลิตชุด “การ์ตูนความรู้” 
กันมากข้ึนเรื่องราวที่ ถูกหยิบยกมาใช้น้ัน  นอกจาก
วรรณคดีไทยและนิทานพ้ืนบา้น  ก็หนีไม่พ้นชีวประวัติของ
บุคคลและเหตุการณ์ส่าคัญในประวติัศาสตรไ์ทยยุคต่างๆ  
โดยอิงกับเน้ือหาสาระในหลักสูตรการศึกษา  ถือเป็น
กลวิธีที่ให้เด็กหันมาอ่านหนังสือประวัติศาสตร์และจดจ่า
สาระส่าคัญแทนที่การอ่านจากต่าราเรยีนเพียงอยา่งเดียว

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน พบกับสายใยละออ
ฉบับที่ 6 สัปดาห์น้ีแผนกอนุบาล จัดกิจกรรมสนุกคิดส์
กับคณิตศาสตร์  ที่มีฐานกิจกรรมต่างๆมากมายให้เด็กๆ
ได้ร่วมสนุกถึง 12 ฐาน ได้แก่ ฐานรูปทรงพาเพลิน, ฐาน
กระดุมสีสโนวแ์มน, ฐานเดินทางตามสี, ฐานผักผลไม้
หลากสี, ฐานรูปเรขาคณิตสามมิติ, ฐานเก้าอีด้นตรี, ฐาน
อะไรหนักกว่ากันนะ, ฐานแรเงารูปทรง, ฐานเพ่ิมและลด, 
ฐานเงินบวกเวลา, ฐานจ่านวนและฐานผลไม้น้ีที่ ฉันชอบ 
ซ่ึงกิจกรรมแต่ละฐานมีเน้ือหาสาระที่สอดแทรกความรู้
และความสนุกสนานให้เด็กเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์
ด้วยตนเอง  

อนุบาล 3 และประถมศึกษา เข้าร่วมแสดงจินตลีลา
ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ สายฝน ซ่ึงจัดข้ึนโดย
เทศบาลนครเขลางค์นคร เป็นนิทรรศการการแสดง 
ผลงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย เพ่ือเป็นการ
แลกเปล่ียนประสบการณก์ารจดัการเรียนรู้ให้แก่บคุลากร
ทางการศึกษา  นับว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ให้เด็กๆได้
เรียนรู้และร่วมท่ากิจกรรมกับสถาบันการศึกษาอื่นๆ

สัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อนะคะว่า โรงเรียนจัด
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านไหนให้แก่เด็กๆบ้าง 
ผู้ปกครองสามารถติดตามได้ใน facebook ของทา ง
โรงเรียนค่ะ 

ดวงฤดี  ก าลังมาก,ภัสสญา  แก้วสุภาพร

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%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=1319748934812325
https://www.facebook.com/hashtag/basicskillth?source=feed_text&story_id=1320166984770520

