
วิธีดูแลลูกน้อย ในช่วงฤดูฝน
1. สวมหมวกเวลาออกจากบ้าน นอกจากจะป้องกัน
ละอองฝนได้แล้ว ยังเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ลูกน้อยอีกด้วย
2. สวมเสือ้ผ้าท่ีไม่อับช้ืน เพราะความช้ืนในเสือ้ผ้า นอกจากจะท าให้
เด็ก ๆ รู้สึกไม่สบายตัวแล้ว ยังเป็นแหล่งสะสมของเช้ือรา อาจท าให้
ลูกเกิดระคายเคืองท่ีผิวหนัง คุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลเอาใส่ใจเรื่อง
กลิ่นเหม็นอับเป็นพิเศษ รวมถึงผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ซักท าความสะอาด 
และตากผ้าในช่วงเวลาท่ีมแีดดหรือมีอากาศถ่ายเทสะดวก
3. ให้ความอบอุ่นท้ังร่างกายและจิตใจ เนื่องจากในช่วงรอยต่อของ
การเปลี่ยนฤดู ส่งผลต่อจิตใจของมนุษย์ อาจมาจากความไม่คุ้นเคย
ของสภาพร่างกาย เสียง และบรรยากาศ ดังนั้นการพูดคุยกัน หรือ
กอดกัน สามารถช่วยเสริมสร้างก าลังใจและท าให้ลูกน้อยรู้สึกอุ่นใจ
ได้มากขึ้น
4. ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ เป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับ

ระบบกล้ามเนือ้ของลูก ท าให้ลูกพร้อมท่ีจะต่อสู้กับเชือ้โรคในหน้า
ฝนนี้
5. ทานผลไม้ท่ีมวีิตามิน C ซึ่งวิตามิน C มีคุณสมบัติในการป้องกัน
สารก่อภูมิแพ้ เช่น ฝุ่นละออง และสามารถช่วยบรรเทาอาการหวัด
ได้ โดยช่วยลดระดับฮิสตามีนในเลือดลงถึงร้อยละ 40 (ฮิสตามีน
เป็นสารท่ีท าให้เกิดอาการน้ ามูกน้ าตาไหล) อีก ท้ังวิตามิน C ยังมี
บทบาทส าคัญในการสร้างคอลลาเจน เพื่อช่วยซ่อมแซมเนือ้เย่ือต่าง 
ๆ ในร่างกาย แต่การได้รับวิตามิน C มากจนเกินไปก็อาจส่งผลเสีย 
เช่นอาการท้องร่วง ปัสสาวะบ่อย หรือมีผื่นขึน้ท่ีผิวหนัง ซึ่งปริมาณ
ส าหรับเด็กในช่วง 1 - 3 ปี ไม่ควรเกิน 400 mgต่อวัน ท้ังนี ้เพียง
แค่ทานผักและผลไม้ ก็เพียงพอกับความต้องการทางร่างกายของ    
เด็ก ๆ แล้ว ไมจ่ าเป็นต้องทานยาหรืออาหารเสริมเพิ่มแต่อย่างใด
ถ้าหลีกเลี่ยงการโดนฝนไมไ่ด้ ให้ทานยากันไว้ก่อน แต่แนะน า ให้
ทานในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น เช่น เวลาท่ีโดนฝนหนัก ๆ หรือมีอาการ
บ่งชั ดว่า มีโ อกา สเป็ นไ ข้แน่  ๆ โด ยเฉ พาะ ยา ใกล้ ตัวอ ย่า ง            
พาราเซตามอล เพราะการทานยามาก ๆ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน    
ท าให้เกิดการสะสมในตับ ควรตรวจสอบปริมาณและระยะเวลาใน
การใช้ยาให้รอบคอบก่อนเลือกใช้
ที่มา gymboreephetkasem

สายใยละออ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 9 ประจ าวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ล าปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทรศัพท์ : 054-225089(

อนุบาล)/054-228015(ประถม)
facebook;// www.lampanglaor@hotmail.com

สาระน่ารู้  จากครัวละออ

อมรรัตน์  จันทร์เจนจบ ฝ่ายโภชนาการโรงเรียน

สาระน่ารู้..กับละออ

เมนูอาหารของเด็กๆ ในสัปดาห์หน้า

วันที่

รายการอาหาร ของ

หวาน/

ผลไม้

ว่างบ่าย
อนุบาล ประถม

14/08/6

0
หยุด ชดเชยวันแม่

15/08/6

0
เส้นใหญ่ไก่ตุ๋น

เส้นใหญ่ไก่ตุ๋น + 
ข้าวสวย +

ผัดผักกาดขาว
ขนมฝรั่ง ลูกช้ินลวก

16/08/6

0

ข้าวสวย+แกงส้ม+
ไข่เจียว

ข้าวสวย+แกงส้ม+ 
ปลาเล็กปลาน้อย

+ ไข่เจียว
ผลไม้

สาคูเปียก
มะพร้าว

17/08/6

0
บะหมี่เกี๊ยวน้ า

บะหมี่เกี๊ยวน้ า +
ข้าวผัดแฮม

วุ้นผลไม้ ข้าวต้มไก่

18/08/6

0
ข้าวหมูเกาหลี+ซุป

ข้าวหมูเกาหลี+ซุป
+ ผัดผักบุ้งไฟแดง

ผลไม้ ไส้กรอกลวก

วันนีเ้รามาท าเมนูของหวานกันดีกว่า กับเมนู “ สาคู เปียก
มะพร้าวอ่อน” ฟังดูเหมอืนจะยาก แต่ไม่ยากนะคะ
เครื่องปรุง
1. เม็ดสาคู (จะเลือกสีเขียวหรือสีขาวก็ได้ค่ะ) 2. มะพร้าวอ่อน
พร้อมน้ า 3. น้ าตาลทราย 4. เกลือ 5. หัวกะทิ (ใช้กะทิขาวนะ
คะ)        6. น้ าเปล่า 7. มะพร้าวอ่อน
วิธีท า
1. น าน้ าตั้งไฟ ใส่สาคูลงไป (คอยคนเรื่อยๆ นะคะ)
2. ขณะท่ีรอสาคู ก็น ามะพร้าวอ่อนผ่าออกแยกน้ าและ เนื้อ ไว้ค่ะ   
เนือ้มะพร้าวเราจะมาห่ันให้เป็นช้ินสี่เหลี่ยมขนาดพอดีค า
3. เมื่อน้ าท่ีเราต้มสาคูเริ่มเดือด จนเม็ดสาคูใส จากนั้นก็ตามด้วย
น้ าตาลทรายค่ะ (จะใส่น้ ามะพร้าวก็ได้นะคะไมว่่ากัน ) ชอบหวาน
มากหวานน้อยตามใจเลยค่ะ ^^ อย่าลืม !! ใส่มะพร้าวอ่อนใน
ขัน้ตอนนีเ้ลยนะคะ
4. ส่วนของหน้ากะทิ ก็น ากะทิมาตั้งไฟให้เดือด แต่อย่า ให้แตกมัน
เติมเกลือนิดหน่อย อย่าให้เค็มมากแล้วจึงปิดไฟค่ะ 

เวลาทานก็ตักตัวสาคูใส่ถ้วย แล้วราดด้วยกะทิค่ะ



ข่าวสารรอบร้ัว..... ละอออุทศิ การเรียนการสอนระดับประถม

คุณครูอภิภพ  พรมมา (ครูตั้ม)

การเรียนการสอนระดับอนุบาล

สอนลูกไม่ให้เห็นแก่ตัว

• การฝึกสอนไม่ให้ลูกเห็นแก่ตัว เริ่มได้ต้ังแต่ช่วง 1 ขวบ
ต้นๆฝึกลูกให้รู้จักรอ อย่าตอบสนองทันทีในส่ิงที่ ลูก
ต้องการ ฝกึให้รู้จักรอเพ่ือสร้างความเข้าใจการรอคอย 
เพราะการที่เราตอบสนองลูกแบบรวดเร็ว คือ ร้องปุ๊ป ถึง
ตัวปั๊ป จะส่งผลให้เด็กเคยชิน เอาแต่ใจ จะได้ต้องได้
ตอนน้ี

• ฝึกให้ลูกรู้จักค าว่าไม่ได้และผิดหวังเป็น อย่าเป็นพ่อแม่    
ที่พยายามค้นหา คว้าดาวมาให้ลูกอะไรก็ต้อง vip ส าหรับ
ลูก เพราะคุณก าลังสร้างให้ลูกคุณเคยชินกับการต้องได้
เพียงอย่างเดียว

• ฝึกลูกแบ่งปันของ ตัวเองให้คนอื่น แบ่งขนมให้เพ่ือน 
แบ่งปันของให้คนอื่นเพ่ือฝึกลูกให้รู้จักการให้ เพราะโดย
ส่วนมากเด็กจะเคยชินกับการได้รับจากคนอื่นน่ันเอง

• อย่าให้ความรักท าให้ตัวเองตาบอดในเรื่องของลูกเปิดใจ
มองลูก ยอมรับข้อเสียของลูก และยอมรับว่ามันเกิดจาก
เรา เป็นเพราะเราเล้ียงลูกมาเอง ดังน้ันเราคือ ต้นเหตุใน
หลายๆเรื่อง ยอมรับและแก้ไขให้เป็น 4ข้ันตอนง่ายๆลอง
พยายามกันดู                         ท่ีมา : basicskillth

คุณครูนิตยา  เทพนามวงศ์                            

สวัสดีครับท่านผู้ปกครองทุกท่าน มาพบกับครู ต้ัมครั้ง ใน

สายใยละออในหัวข้อการเรียนการสอนระดับประถมวันน้ี

ครูต้ัมได้น าบทความ ซ่ึงเก่ียวกับการเรยีนของระดับ ช้ันประถม 

ถ้าพูดถึงดนตรี ส่ิงห น่ึงที่ขาดไม่ได้เลยคือเรื่องของ  จังหวะ

(Rhythm) เป็นพ้ืนฐานในชีวิตของมนุษย์ เราจะพบกับจังหวะได้

ในทุก ๆ วัฎจักร นับต้ังแต่การเกิดกลางคืน - กลาง วัน, การมี

ฤดูกาลทั้ง 4 ฤดู, การข้ึน – ลงของน้ า, การหายใจ, การเ ต้น

ของหัวใจ, การเดิน หรือแม้กระทั่งการด าเ นินชีวิต  ในทาง

ดนตรีแล้วจังหวะหมายถึง การเคล่ือนที่ของแนวท านองหรือ

เสียงในช่วงเวลาหน่ึง โดยปกติจังหวะประกอบด้วย จังหวะ

หนัก (Strong beat) หมายถึงจังหวะที่ห นักกว่าจังหวะอ่ืน ๆ 

ภายในห้องเพลงเดียวกันมีหลายกลุ่ม เช่น

กลุ่ม 2 จังหวะ (Duple Meter) คือ จังหวะหนักอยู่ที่

จังหวะที่ 1 จังหวะที่ 2 เป็นจังหวะเบา

กลุ่ม 3 จังหวะ (Triple Meter) คือจังหวะหนักอยู่ที่จังหวะที่  1 

จังหวะที่ 2,3 เป็นจังหวะเบา

กลุ่ม 4 จังหวะ (Quadruple Meter) คือจังหวะหนักอยู่ที่จังหวะ

ที่ 1 และ3 จังหวะที่ 2และ 4 เป็นจังหวะเบา

จากบทความทีค่รูต้ัมน ามาเ ล่าสู่กันฟัง ในสายใยละออฉบับ น้ี

ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถฝึกการตบมือให้ตรง กับจังหวะ

ตามตัวอย่างทั้ง 3 แบบได้เลยครับ 

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกทาน พบกับสายใยละออฉบับที่  9 
สัปดาห์วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม สมเด็จพระนาง เจ้าสิริ กิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  พระราชทาน ค าขวัญวันแม่ 
ปี 2560

"สอนให้ลูก เรยีนรู ้ สู้ปัญหา
พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่

เพราะคนแกรง่ จะก้าว ได้ยาวไกล
เพ่ือมาเป็น ก าลังไทย ให้แข็งแรง“

************************************
กิจกรรม “ครอบครัว ร่วมใจ ห่วงใยสุขภาพ” 

ในวันศุกร์ ท่ี 11 สิงหาคม 2560
- 07.00 - 07.45 น .  ล งทะ เบียนและพร้อม กัน ณ 
สวนสาธารณะเขลางค์นคร 
- 07.45 – 08.00 น.  พิธี เปิด โดย ดร.ขวัญนภา สุขคร
ผู้อ านวยการมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ล าปาง 
- 08.00 น. เริ่มออกเดินจากสวนสาธารณะเขลางค์นคร ไปยัง
สวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา
- 09.00 – 09.30 น.  ประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล
ประธานในพิธี คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน มอบเงินให้แ ก่
มูลนิธิสานฝัน โรงพยาบาลล าปาง
- ทุกคนพรอ้มกันเต้นออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
- นักเรยีนมอบดอกมะลิให้คุณแม่
- พรอ้มกันรอ้งเพลง สรรเสรญิพระบารมี  
- 09.30 – 10.30 น. เริ่มออกเดินจากสวนสาธารณะห้าแยก
หอนาฬิกา กลับมายังสวนสาธารณะเขลางค์นคร
- 10.30 น.  พักรับอาหารกลางวันและเสร็จส้ินกิจกรรม
**** ขอเชิญชวนผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมกับ
ทางโรงเรยีนกันด้วยนะคะ ****

ดวงฤดี  ก าลังมาก, ภัสสญา  แก้วสุภาพร

https://www.facebook.com/hashtag/basicskillth?source=feed_text&story_id=1320166984770520

