
แนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการระบาด
โรคมือ เท้า ปาก 

ตามที่โรงเรียนได้รับมอบนโยบายในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
การระบาดโรคของมือ เท้า ปาก จากกรมควบคุมโรค กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม เทศบาลนครล าปาง ทางโรงเรียนจึงมีมาตรการ และ
แนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี
1.  ท าการคัดกรองเด็กทุกเช้า โดยตรวจดูแผลในช่องปากและผ่ืนหรือตุ่ม
น้ าที่ฝ่ามือและเท้า เมื่อพบความผิดปกติ ทางโรงเรียนแจ้ง ผู้ปกครองน า
เด็กพบแพทย์เพ่ือการวินิจฉัย หากพบว่าเป็นโรคมือ เท้า ปากให้แจ้ง
โรงเรียนรับทราบ พร้อมทั้งให้เด็กหยุดเรียน 1 สัปดาห์  เ น่ืองจากผู้ป่วย  
บางรายอาจมีเพียงอาการแผลในปากเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีผ่ืนตามมือ
หรือเท้าก็ได้ และสามารถแพร่เชือ้ไปสู่เด็กคนอ่ืนๆ และในส่ิงแวดล้อม 
และขอความร่วมมือผู้ปกครองท าการเฝ้าระวังการป่วยในเด็กที่บ้านและ
แจ้งโรงเรียนเมื่อเด็กมีอาการแผลในปาก ในกรณีที่มีไข้สูงต้องรีบน าไปพบ
แพทย์ และบางกรณีอาจจะมีเพียงไข้สูงแต่ไม่พบแผลในช่องปาก จึง ต้อง
ได้รับการวินิจฉัยอย่างละเอียดหรือรอดูอาการแผลใน ช่องปากที่จะ
ตามมาภายหลัง
2. กรณีเด็กป่วย (เมื่อได้รับการวินิจฉัยอย่างชัดเจน) ผู้ปกครองแจ้งให้   
ครูประจ าชั้น ฝ่ายอนามัยรับทราบแล้วรายงานแก่ผู้บริหารของโรงเรียน
เพ่ือด าเนินการตามมาตรการต่อไป
3. มาตรการการปิดชั้นเรียนเพ่ือควบคุมโรค
- เด็กที่ป่วยมากกว่า 2 รายในห้องเรียนเดียวกันภายใน 1 สัปดาห์ที่พบ
ต้องท าการปิดห้องเรียนเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
- กรณีเด็กป่วยกระจายต่างห้องเรียน 2 ห้องในอาคารชั้นเดียวกันภายใน 
1 สัปดาห์ จะท าการปิดห้องเรียนทั้งชั้นของอาคารน้ันเป็นเวลา 1 สัปดาห์ 
ในกรณีน้ีทางฝ่ายอนามัยจะท าการรายงานต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เพ่ือ
ด าเนินการต่อไป
4. การรักษาอาการป่วยที่บ้าน เด็กที่ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ควรหยุด
เรียนจนกว่าจะหายขาด ประมาณ 7 – 10 วัน เพ่ือป้องกันการรับเชือ้เพ่ิม
และแพร่ระบาดสู่เด็กคนอ่ืน โดยผู้ปกครอง ควรปฏิบัติดังน้ี
- ให้เด็กล้างมือให้สะอาดด้วยน้ าและสบู่ ก่อนและหลังหยิบจับ ส่ิงของ 
และบ้วนปากท าความสะอาดช่องปากหลังรับประทานอาหาร
- ไม่ไปคลุกคลีกับเด็กๆคนอ่ืนทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน หรือพ่ีน้องที่อยู่ใน
บ้านเดียวกัน
- เฝ้าสังเกตอาการและระวังอาการแทรกซ้อนของโรคที่อาจเกิดขึ้น หาก
พบเด็กมีอาการป่วยรุนแรงเพ่ิมขึน้ เช่น ไข้สูง อาเจียน หอบเหน่ือย ซึม ชัก 
หรืออาการแย่ลงต้องรีบพาไปรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที

สายใยละออ
ปีที่ 8 ฉบับท่ี 8 ประจ าวันท่ี 31 สิงหาคม – 4 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

วันที่

รายการอาหาร ของ

หวาน/

ผลไม้

ว่างบ่าย
อนุบาล ประถม

7/08/60
ข้าวผัดอนุบาล+ชุป

ผักกาดขาว

ข้าวผัดอนุบาล+ชุป
ผักกาดขาว

+ เก๋ียมอ้ีน้ า
ผลไม้

น้ าพั้นช+์เค้ก
ฝอยทอง

8/08/60 ยากิโซบะ
ยากิโซบะ

+ ข้าวผัดกระเพราคลุก
สาคูเปียก
ข้าวโพด

ข้าวต้มมัด

9/08/60
ข้าวสวย+แกงจืดวุ้นเส้น+

ไก่น้ าแดง
ข้าวสวย+แกงจืดวุ้นเส้น+ไก่
น้ าแดง  + ปลาทอดกระเทียม

ผลไม้
ลอดช่องกะทิ

แตงไทย

10/08/6

0
เส้นหม่ีหมูน้ าตก

เส้นหม่ีหมูน้ าตก + ข้าวผัด
สามสี 
+ ซุปใส

ลอดช่อง
สิงคโปร์

ไข่นกห่อเก๊ียว
ทอด

11/08/6

0
กิจกรรมวันแม่

เมนูอาหารประจ าสัปดาห์

ฝ่ายงานอนามัยโรงเรียน

ส าหรับ วันน้ี เรามาท าเมนูที่ เ ด็กๆ ช่ืนชอบกันดีกว่าค่ ะ      
กับเมนู “ผัดยากิโซบะ”  ค่ะ ลองมาดูกันนะคะ ว่ามีส่วนผสม
อะไรบ้างแล้วมีข้ันตอนการท าอย่างไร
เคร่ืองปรุง
1. เส้นยากิโซบะ 2. กะหล่ าปลีหั่น 3. แครอทขูด 4. น้ าตาล
ทราย 5. ซีอ้ิวขาว 6. ซอสปรุงรส 7. พริกไทยป่น 9. น้ ามัน
หอย 10. ไส้กรอกสโมกก้ีหั่นแว่น 11. ไก่หั่น 12. กระเทียม
สับ 13. ต้นหอมซอย    
วิธีท า
1. น ากระทะต้ังไฟใส่น้ ามันลงไปนิดหน่อย ตามด้วยกระเทียม
สับผัดให้หอม ใส่ไก่ลงไปผัดให้สุก ตามด้วยไส้กรอกสโมกก้ี
2. ปรุงรสชาติให้กลมกล่อม น าเส้นยากิโซบะใส่ลงไปผัดให้เ ส้น
สุกและเข้ากัน ตามด้วยกะหล่ าปลีและแครอท ผัดให้สุก จากน้ัน
ปิดไฟแล้วยกลง

เสร็จแล้วค่ะ เป็นยังไงบ้างคะ ง่ายใช่ไหมค่ะ ก่อนเ สิร์ฟอย่า
ลืมโ รย ต้นหอมด้วย นะคะ  ท านร้อนๆ  อร่อ ยมาก เลยค่ะ      
ส าหรับวันน้ี สวัสดีค่ะ ^^



ข่าวสารรอบรั้ว..... ละอออุทิศ การเรยีนการสอนระดับประถมการเรยีนการสอนระดับอนุบาล

เด็กดื่มน้ าวันละกี่แก้ว
อาการขาดน้ าในเด็กเ ล็กน้ันมี #อันตรายถึง ชีวิต คุณพ่อคุณแม่   
จึงควรที่ จะสัง เกตอากา รของ ลูก น้อยอยู่ เสมอเ พ่ื อป้อง กัน
อันตราย  โดยอาการขาดน้ าน้ันสัง เกตได้ คือ ลูกเริ่มมีริมฝีปาก
แห้ง ผิวแห้งกรา้น ท้องผูก เม่ือลูกรอ้งไห้น้ าตาจะไหลออกมาน้อย 
ปัสสาวะน้อยกว่าปกติหรอืมีสีเข้มข้ึน แต่อาการที่รุนแรงที่ สุด คือ 
ลูกจะดูอ่อนเพลีย กระสับกระส่าย นอนมากกว่าปกติ กระหม่อม
บุ๋มลึก รอ้งไห้ไม่มีน้ าตา หายใจเร็ว ไม่ถ่ายปัสสาวะ บางรายอาจ
มีอาการหอบ  ถ้ามีอาการเช่นน้ี คือ อันตรายต้องรีบพบแพทย์
โดยด่วน  
วิธีป้องกัน ในเด็กแรกเกิดจนถึงหกเดือนน้ัน หากเล้ียง ลูกด้วยนม
แม่และเ ด็ก ได้ รับ น้ านมในป ริมาณ ที่ เ พี ยง พอ ก็ไ ม่มีคว า ม
จ าเป็นต้องให้ด่ืมน้ าเปล่าแต่อย่างใด แต่หากลูกเริ่มมีอาการขาด
น้ าอาจต้องให้ ด่ืมนมผงเ พ่ิม หากเ ล้ียง ด้วยนมผง ต้องให้ ด่ืม
น้ าเปล่าตามทุกครัง้ แต่ในปรมิาณเล็กน้อยเ พ่ือล้างคราบนมผง 
ในปากเท่าน้ัน ในเด็กโต ควรด่ืมน้ าวัน ละประมาณ 6 - 8 แก้ว 
แก้วละปร ะมาณ 200มิลลิลิ ตร โดยแ บ่ง ให้ลูกจิบบ่ อย ๆ 
ระหว่างวัน อาจเพ่ิมปรมิาณข้ึนเล็กน้อย หากลูกท ากิจกรรมที่ท า
ให้    เสียเหงื่อมาก และคอยสัง เกตอาการอยู่ตลอดเท่าน้ีก็
เพียงพอ
แล้วล่ะค่ะ
ท่ีมา : basicskillth

คุณครูนิตยา  เทพนามวงศ์                                                

ออกก าลังกายอยา่งไร ให้เด็ก ‘สุขภาพดี’

หลักการง่ายๆใน การส่งเสริมการออกก าลังกายส าหรับเด็ก

- ควรให้เด็กลด หรอืหลีกเล่ียงการน่ัง การนอน ที่ ไม่จ าเป็น เ ช่น 
น่ังหรอืนอนดูโทรทัศน์ น่ังเล่นเกมคอมพิวเตอร์

- ส่งเสรมิและสนับสนุนให้เ ด็กได้ท ากิจกรรมนันทนาการ เ ช่น 
กิจกรรมเข้าจังหวะ เล่นดนตร ี รอ้งเพลง เต้นร า เป็นต้น

- ส่งเสรมิให้เด็กได้มีการฝึกความแข็งแรงของร่างกายและความ
ยืดหยุ่นของกล้ามเน้ือสม่ าเสมอเช่น การยืดกล้ามเ น้ือ การอบอุ่น
รา่งกายก่อนการออกก าลังกายเพ่ือลดภาวการณ์บาดเจ็บขณะ 
ออกก าลังกาย

- ส่งเสรมิให้เด็กท ากิจกรรมกับครอบครัว เช่น ช่วยพ่อแม่ท างาน
บ้าน งานสวน

- ส่ ง เ สริ มแ ละ สนับส นุน ให้ เ ด็ก โต ได้ออกก าลั งกาย แบ บ
แอโรบิค อย่างน้อย วันละประมาณ 20 นาที เ ช่น ว่ิง  กระโดด
เชือก เต้นแอโรบิค

ออกก าลังกายให้ประโยชน์อย่างไร……ส าหรับเด็ก

- เพ่ิมการสรา้งมวลกระดูก ท าให้กระดูกเจรญิเติบโต ซ่ึง มีผลต่อ
ความสูงของเด็ก

- การออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ จะส่ง เสริมความแข็งแรง
ของกล้ามเน้ือ พัฒนาระบบประสาทส่ังการการเคล่ือนไหวที่
เก่ียวกับการท างานของกล้ามเน้ือ

- ท าให้ระบบหัวใจ และหลอดเ ลือดแข็งแรง ข้ึน ช่วยควบคุม
น้ าหนักตัว การออกก าลังกายเป็นวิธีที่ ดีที่ สุด ในการควบคุม
น้ าหนักตัว

- ช่วยส่งเสรมิสุขภาพกาย ใจ ให้แ ข็งแรง  การออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการออกก าลังกายกับ พ่อ แ ม่ 
เพ่ือนๆ เด็กในวัยเดียว หรอืวัยใกล้เคียงกัน จะท าให้เด็กเ กิดความ
สนุกสนาน เพราะได้มีสังคม และท าให้สุขภาพร่างกาย แ ข็งแรง 
อารมณ์แจ่มใส และรูสึ้กว่า ตนเองเป็นคนแข็งแรง  มีความม่ันใจ 
และกล้าแสดงออก               อ้างอิง : arphawan sopontammarak

คุณครูธนกฤต   จ้อยเพ็ง

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน พบกับสายใยละออฉบับที่  8
ในเดือนแห่งความรักความผูกพันของแม่และลูก  เ น่ืองจาก
เดือนสิงหาคมน้ี ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเ ด็จ
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9 คือ วันที่ 
12 สิงหาคม อันเป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือ
ว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย

กิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกดอกดารารัตน์ เ พ่ือ
ทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร ทางโรงเรยีนขอเชิญชวนผู้ปกครอง เข้าร่วมในกิจกรรม
ครั้ง น้ี ในวันเ สาร์ที่  5 สิงหา คม 2560 เ วลา 09.00 –
16.00 น. ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (แห่งใหม่)

วันที่  7 – 9  สิงหาคม 60 : ทดสอบย่อยครั้งที่  1 
‘60
(นักเรยีนประถม) ในการทดสอบครั้ง น้ีขอให้นักเรียนเตรียม
ความพรอ้ม ทบทวนบทเรยีนตามตารางการทดสอบที่ ได้รับ  
และอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพรา่งกายเพ่ือให้พร้อมในการสอบ  

กิจกรรม “ครอบครัวรว่มใจ ห่วงใยสุขภาพ” กิจกรรม
เดิน-ว่ิง เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเ ด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเ ด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ก าหนดจัดข้ึน
วันศุกรท์ี่  11 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 – 10.30 น. 
โดยจุดเริ่มการเ ดินต้ังแ ต่สวนสาธารณะเขลาง ค์นคร ถึ ง 
สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา และ เ ดินกลับตามเ ส้นทาง 
ผ่านตลาดอัศวิน –เล้ียวขวาเข้าซอยข้างรา้นเครื่อง เ ขียน ACC-
เ ข้า สู่สวนสา ธา รณะ เขลาง ค์นคร ทั้ ง น้ี ทา งโร ง เรี ยนฯ          
ขอเชิญชวนผู้ปกครองน านักเรียนเ ข้าร่วมกิจกรรมเ ดิน- ว่ิง  
เพ่ือสุขภาพด้วยนะคะ

ดวงฤดี  ก าลังมาก,ภาธิณี  นิธุรัมย์

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95?source=feed_text&story_id=1318498528270699
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99?source=feed_text&story_id=1318498528270699
https://www.facebook.com/hashtag/basicskillth?source=feed_text&story_id=1320166984770520

