
สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน สัปดาห์นี้งานอนามัย
โรงเรียน มีสาระความรู้ที่จะมามอบให้ทุกท่านได้ทราบ

ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมางานอนามัยโรงเรียนได้จัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ โรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกัน   
ภัยร้ายจากยุงลาย ทั้งระดับชั้นปฐมวัย จนถึงระดับชั้น
ประถมศึกษา

โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสแดง  ที่มี
ยุงลายเป็นพาหะน าโรค พบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

อาการ
1. มีไข้สูง 2-7 วัน เบ่ืออาหาร หน้าแดง ปวดศรีษะ
อาเจียน
2. มีผื่ น  จุดแดงขึ้ นตามล าตั ว  แขน ขา หรือถ่ าย   
อุจจาระด า
3. มีภาวะช็อคช่วงไข้ลด มือเท้าเย็น ชีพจรเบาและเร็ว
4. ตับโต เจ็บบริเวณชายโครงขวา

การรักษา
1. ให้ยาลดไข้ (ห้ามใช้แอสไพริน)
2. ดื่มน้ ามากๆ หรือดื่มเกลือแร่แทนน้ าเปล่า
3. ถ้ ามี อ าการปวดท้ อ ง  ซึ มลง  กระสับกระส่ า ย        
มือเท้าเย็น ไข้ลด ให้รีบน าส่งโรงพยาบาล

การป้องกัน
1. หากมีอาการน่าสงสัยควรรีบพบแพทย์
2. ป้องกันยุงกัด นอนในมุ้งหรือติดมุ้งลวดในบ้านและ
ทายากันยุง
3. ท าลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุง ก าจัดภาชนะที่มีน้ าขัง     
ใช้ทรายก าจัดลูกน้ าและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบ้าน

สายใยละออ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 5 ประจ าวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ล าปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

โทรศัพท์ : 054-228015

Facebook ;// www.lampanglaor@hotmail.com

สาระน่ารู้  จากครัวละออ

อมรรัตน์  จันทร์เจนจบ

ห่วงใยสุขภาพ

ครูศิริพร  ไชยวรรณ์

เมนูอาหารประจ าสัปดาห์

วันท่ี

รายการอาหาร ของ

หวาน/

ผลไม้

ว่างบ่าย
อนุบาล ประถม

16/7/61

ข้าวสวย + 
แกงจืดกวางตุ้ง 

+ ไก่ซีอิ๊ว

ข้าวสวย +
แกงจืดกวางตุ้ง +
ไก่ซีอิ๊ว+ เก๊ียมอี๋น้ า

ผลไม้ ลูกชิ้นลวก

17/7/61 เส้นเล็กน้ าหมูตุ๋น
เส้นเล็กน้ าหมูตุ๋น
+ ข้าวไข่เจียวใส่ผัก

ลอดช่อง
นมเย็น +
ยูโร่

18/7/61 ข้าวมันไก่ + ซุปฟัก
ข้าวมันไก่ + ซุปฟัก + 

หมูชุบแป้งทอด
ผลไม้ ไอศกรีม

19/7/61
บะหมี่น้ าลูกชิ้น+

หมูสับ
บะหมี่น้ าลูกชิ้น+หมูสับ
+ ข้าวสวย+ผัดผักสามสี

รวมมิตร ข้าวต้มหมู

20/7/61
ข้าวสวย+ไข่พะโล้+

หมู
ข้าวสวย + ไข่พะโล้ +

หม+ู สุก้ียาก้ีไก่
ผลไม้

ข้าวเหนียว
หมูหวาน

วันนี้เรามาลองท าเมนูที่ท าง่ายๆ ทานง่ายๆ แต่เด็กๆ  
ชอบทานกันดีกว่านะคะกับเมนู “ข้าวเหนียวหมูหวาน” ค่ะ
เครื่องปรุง
1. หมูหั่น 2. รากผักชี 3. กระเทียม 4. พริกไทย
5. น้ าตาลทราย 6. ซีอิ้วขาว 7. น้ าเปล่า 8. ผักชีซอย  
9. ข้าวเหนียวนึ่ง 10. น้ ามันพืช
วิธีท า

1. น ารากผักชี กระเทียม พริกไทย มาโขลกให้ละเอียด
แล้วพักไว้

2. น าน้ ามันพืชใส่กระทะตั้ง ไฟให้ร้อน ใส่รากผักชี 
กระเทียม พริกไทยที่โขลกไว้ ลงไปผัดให้หอม

3. น าหมูหั่นลงไปผัดให้สุก ปรุงรสชาติให้ออกหวานน า
เล็กน้อย เติมน้ าพอคลุกคลิก ผัดให้เข้ากันแล้วจึงปิดไฟ

วิ ธีการจัดเสิร์ฟ น าหมูหวานราดบนข้าวเหนียวนึ่ ง      
โรยหน้าด้วยผักชีซอย หรือจะจัดแยกกันก็ได้นะคะ

เป็นเมนูที่ท าง่าย ทานง่าย และเด็กชอบทานมากอีก    
เมนูหนึ่งค่ะ ลองไปท าทานกันดูนะคะ ส าหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ 



ข่าวสารรอบรั้ว..... ละอออุทิศ กลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษาฯสาระน่ารู้...กิจกรรมการพัฒนาเด็ก

อย่าพูดค าว่าไม่จนติดปาก
#ห้าม เพราะ เป็นห่วง #ห้าม เพราะ ลูกด้ือ #ห้าม เพราะกลัว
ลูกจะไม่ฟัง  ไม่ว่าเราจะห้ามลูกด้วยเหตุผลอะไร แต่การพูด   
ค า ว่ า #ไม่ ท านะ #ไม่ ด้ื อนะ #ไม่ ใ ห้ #ไม่ ไ ด้ มาก เกิน ไป       
เยอะเกินไป จะยิ่งท าให้ลูกมีพฤติกรรมที่แย่ลง
1.ลูกต่อต้าน
ยิ่งห้าม ลูกยิ่งอยากท า ยิ่งอยากเอาชนะพ่อแม่
= ลองเปล่ียนจากการพูดค าว่า #ไม่ เป็นสอนลูกด้วยเหตุผลว่า
ท าไมถึงท าไม่ได้ ให้ทางเลือกลูก ในการตัดสินใจมากขึ้น
2. ลูกงอแงมากขึ้น
พ่อแม่เอาแต่ปฏิเสธ กับ ห้ามนู้นห้ามน้ี ลูกก็ยิ่งงอแง เพราะ
อยากได้สิ่งที่ตัวเองต้องการ
= ลองเปลี่ยนเป็นการสร้างข้อตกลงกันว่า ถ้าอยากท า อยากได้ 
ต้องท าอย่างไร แล้วห้ามลูกให้น้อยลง
3. ลูกด้ือมากขึ้น
เมื่อโดนห้าม โดนปฏิเสธไปหมดทุกอย่าง ลูกยิ่งอยากหาหนทาง
ในการท าสิ่งที่ตัวเองต้องการให้ได้
= วิธีการแก้ไม่ใช่ยิ่งห้ามลูกมากขึ้น ปฏิเสธลูกไปหมดทุกเร่ือง 
แต่คือการคุยกับลูกด้วยเหตุผล 
สอนลูกตามความเป็นจริง อย่ากลัวที่จะต้องพูดความจริงกับลูก
4. ลูกไม่มั่นใจ
พ่อแม่คอยห้าม คอยสั่ง คอยบอกว่าไม่ๆๆ อยู่ตลอดเวลา ท าให้
ลูกไม่กล้าลงมือท า ขี้กลัว
= ลองเปลี่ยนเป็นสอนให้ลูกคิดและตัดสินใจด้วยตัวเอง สอนให้
ลูกรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรท า 
อย่าห่วงลูกมากเกินไป จนห้ามลูกไปหมดทุกเรื่อง
5. ลูกไม่กล้าตัดสินใจ
เพราะมีพ่อแม่เป็นคนคอยบอก คอยก ากับอยู่ตลอดเวลา พอถึง
เวลาที่ต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง
ก็เลยกลัว ไม่กล้าตัดสินใจ
= ลองเปลี่ยนเป็นให้โอกาสลูกได้แสดงความคิดเห็นมากขึ้น รับ
ฟังลูกมากขึ้น อย่าพึ่งรีบห้าม หรือตัดสินใจแทนลูก
การสอนลูกไม่จ าเป็นต้องใช้การปฏิเสธเพียงอย่างเดียว เรา
สามารถใช้วิธีเชิงบวกแบบไม่ตามใจลูกได้เช่นกัน
ที่มา : basicskillth

ครูอรพิมล อาทรเกตุ                                              

สวัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท่าน สัปดาห์นี้มาพบกับสาระดีๆ
ของรายวิชาสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมนะคะ  ในเดือนนี้  
มี วั นส าคัญทางพระพุทธศาสนาถึ ง 2 วัน  นั่ นก็ คื อ                    
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะ  

- วันอาสาฬหบูชา (อ่านให้ถูกต้องว่า อา-สาน-หะ-
บู-ชา หรือ อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา) ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ า  
เดือน 8 ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่  27 กรกฎาคม 2561      
ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนา
เป็นครั้งแรก  หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน  โดยแสดงปฐม
เทศนา อันได้แก่ “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร (ท า-มะ-จัก-
กับ-ปะ-วัด-ตะ-นะ-สูด) แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุน
วงล้อธรรม ” โปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 จนพระอัญญา
โกณฑัญญะ  ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูป
แรกในพระพุทธศาสนา  จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัย
ครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก  คือ มีทั้งพระพุทธ  
พระธรรม  และพระสงฆ์ 

- วันเข้าพรรษา  ตรงกับแรม 1 ค่ า เดือน 8 ปีนี้ตรง
กับวันเสาร์ที่   28  กรกฎาคม  2561  ซึ่งเป็นวันที่
พระสงฆ์จ าพรรษา  คือ  อธิษฐานว่าจะพักประจ าอยู่ ณ 
ที่ใดที่หนึ่งศึกษาพระธรรมวินัย  ตลอดระยะเวลาช่วง  
ฤดู ฝนน าน  3  เ ดื อ น   แ ล ะ ไ ม่ ไ ปค้ า ง แ ร มที่ อื่ น          
เพื่อป้องกันความเสียหายจากการที่พระสงฆ์อาจเดิน
เหยียบย่ าธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในช่วงฤดูฝน  
จึงเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้เข้าวัดมากขึ้น  

กิจกรรรมที่ชาวพุทธนิยมยึดถือปฏิบัติกัน  เช่น  
ท าบุญตักบาตร  ไปวัดปฏิบัติธรรม  รักษาศีล ฟังเทศน์  
ท าวัตรสวดมนต์  บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆ ถวาย
สังฆทาน  ประกอบพิธีเวียนเทียน ถวายเทียนพรรษา
และผ้าอาบน้ าฝนในช่วงวันเข้าพรรษา  เป็นต้น

ภาธิณี นิธรุัมย,์ดวงฤดี  ก าลังมาก ครูภาสินี  ปัญญา

สวั สดี ค่ ะผู้ ปกครองทุ กท่ าน  พบกั นอี กครั้ ง กั บ      
สายใยละออฉบับที่ 5 กับข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ต่าง ๆ ของทางโรงเรียน เริ่มต้นกับกิจกรรมในสัปดาห์หน้า
วันที่ 20 กรกฎาคม 61 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมกาดหมั้ว
ครัวละออ (พืช ผัก พื้นบ้าน อาหารปลอดภัย) ครั้งที่ 1 
ตั้งแต่เวลา 15.00 – 17.00 น. พบกับการจ าหน่ายสินค้าที่
หลากหลายของนักเรียนระดับบ้านหนูน้อย สาธิต ร่วมกับ
คณะครู แ ละผู้ ป ก ค รอ ง  ณ  ลานด้ า นหน้ า อ า ค า ร
ประถมศึกษา

กิจกรรม TEDET ส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ใกล้หมดเขต การรับสมัครแล้ว 
หากนักเรียนหรือผู้ปกครองท่านใดสนใจให้น้องๆ เข้าร่วม 
สามารถติดต่อและซื้อ ใบสมัครได้ที่ห้องส านักงานโรงเรียน
สาธิตลอออุทิศ ล าปาง ภายใน วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 
เท่านั้น

ข่าวสารทางวิชาการ เพื่อให้น้องๆ ได้เตรียมความพร้อมก่อน
การทดสอบจะเริ่มขึ้น ในวันที่ 1–3 สิงหาคม 2561 โรงเรียน
สาธิตละอออุทิศ ล าปาง มีการจัดทดสอบย่อยครั้งที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–5 
อย่าลืม เตรียมความพร้อมก่อนสอบกันด้วยค่ะ

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B0?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/basicskillth?source=feed_text

