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จุลสารสายสัมพันธ๑แสงอารยี๑ ฉบับที่ 147 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 

 

 

 

  

 

วันศุกร๑ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ทาง โรงเรียนสํงน๎องแก๎มและน๎องเนเนํเข๎าแขํงขัน 

การประกวดหนูน๎อยนพมาศ ณ.สวนธนบุรีรมย๑ และได๎เข๎ารอบ 10 คนสุดท๎าย  

และน๎องเนเนํก็ได๎รับรางวัลอันดับหนึ่งของการประกวดแขํงขันหนูน๎อยนพมาศคํะ 
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สวัสดีคํะ..จุลสารฉบับนี้เป็นจุลสารฉบับแรกของเทอม 2 ปีการศึกษา 2560 ทําน

ผู๎ปกครองจะได๎รับแผํนพับเดือนละหนึ่งฉบับ โดยโรงเรียนจะจัดสํงฉบับเต็มให๎ทางอีเมล๑ที่

ทํานให๎ไว๎และฝากแผํนพับเด็กๆกลับไปบ๎านนะคะ ทํานผู๎ปกครองอยําลืมอํานกันนะคะ 

สําหรับจุลสารฉบับนี้ขอเชิญอํานสาระตํางๆที่มีประโยชน๑ได๎เลยคํะ 

 

ปรชัญาโรงเรยีน คอลัมน๑ เรือ่ง หนา๎ 

สํงเสริม 

ความเป็นไทย 

IQ 

ทั่วทิศทั่วไทย การติดเชื้อ เอนเทอโรไวรัส 71  

โรคระบาดสายพันธุ๑รุนแรง 

2 

ใฝ่หาความรู๎ 

IQ AQ SQ 

ขําวสารทาง

โรงเรียน 
กิจกรรมของโรงเรียน 9 

สรรหามาเลํา 

เรือ่งที ่1 6 วิธีแก๎ปัญหา ลูกไมํยอม

ไปโรงเรียน 

เรือ่งที ่2 4 กลุํมเสี่ยงไข๎หวัดใหญํ  

   ชวนไปฉีดวัคซีน 

17 

สับสมองคุณหนู ฝึกสมองประลองปัญญา 21 

เรื่องของหนู ผลงานสร๎างสรรค๑ของเด็กๆ 22 

ควบคูํจริยธรรม 

MQ 
ของดีข๎างวัด 10 วิธี สร๎างสรรค๑สมาธิให๎ลูก 24 

นําพาสูํความสุข 

EQ 
คุณหนูค้ํา..ขํา หัวเราะกับความนํารักของเด็กๆ 26 

บ.ก.+ครอูอม/คอลัมน๑+ครพูงษ๑,ครูปัด,ครูกุ๎ง,ครไูหม/พิมพ๑+ครูนัท/ตรวจ+ครูนก/โรเนียว+ครูปู 
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ตอน... การตดิเชือ้ เอนเทอโรไวรสั 71 โรคระบาดสายพนัธุ๑รนุแรง 

   

 

► เอนเทอโรไวรสั 71 คอือะไร? 

  เอนเทอโรไวรัส 71(Enterovirus 71)  หรือเรียกกันวํา EV71 เป็นไวรัส RNA 

ชนิดสายเดี่ยวและเป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคมือเท๎าปาก การติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 

มักจะพบในเด็กเล็ก ซ่ึงจะมีอาการเหมือนกับโรคมือเท๎าปาก คือ จะมีไข๎ มีแผลในปากและ

ตุํมพุพอง หากคุณพํอคุณแมํจะสังเกตอาการท่ีเกิดขึ้นกับลูกให๎งํายขึ้น คือ เมื่อลูกมีการติด

เชื้อ EV 71 จะเร่ิมต๎นด๎วยการมีไข๎ เบ่ืออาหาร ปวดเมื่อยและเจ็บคอ และพอ 1-2 วัน

หลังจากที่เริ่มมีไข๎ ก็จะเกิดแผลขึ้นในปาก ที่เริ่มด๎วยการเป็นจุดสีแดงเล็กๆ ลักษณะเป็น

ตุํมพองน้ําแล๎วกลายเป็นแผลเปื่อย ที่อยูํบนลิ้น เหงือกและด๎านในของแก๎มทั้งสองข๎าง 

  ที่สําคัญการสังเกตวําลูกติดเชื้อที่เกิดจาก EV 71 ที่นอกจากจะเป็นตุํมพองในชํอง

ปากแล๎ว ก็ยังเกิดตุํมพองแดงตามฝ่ามือ ฝ่าเท๎า และอาจจะมีตรงบริเวณก๎น หรือที่  

อวัยวะเพศรํวมด๎วย สําหรับการติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ที่เกิดขึ้นกับเด็กเล็ก สามารถกํอ

ภาวะแทรกซ๎อนของโรคที่ร๎ายแรงตามมา คือ เยื่อหุ๎มสมองอักเสบ กล๎ามเนื้อหัวใจอักเสบ 

เป็นต๎น ซึ่งผลกระทบเหลํานี้สามารถทําให๎เกิดอันตรายถึงชีวิตได๎คํะ 
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► สาเหต ุและความนาํกลวัจากการตดิเชือ้เอนเทอโรไวรสั 71  

 
 นายแพทย๑วรวุฒิ เจริญศิริ จากศูนย๑ข๎อมูลสุขภาพกรุงเทพ ได๎อธิบายถึงสาเหตุของ

การติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 ดังนี้ 

  1. เชือ้ไวรัสทีเ่ปน็สาเหตมุีหลายชนดิ 

  ได๎แกํ Coxsackievirus A type 16 (A16) ซ่ึงพบบํอยที่สุด นอกจากนี้ยังอาจ

เกิดจากเชื้อ Coxsackievirus A5, A7, A9, A10, B2, และ B5 ที่นํากลัวที่สุดคือ โรค

มือ เท๎า ปาก ที่เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 (Enterovirus 71) เนื่องจากพบวํามีอาการ

ทางระบบประสาทรํวมด๎วยได๎บํอย และทําให๎ผู๎ป่วยเด็กเสียชีวิตได๎ รวมทั้งปรากฏวํามีการ

ระบาดเกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกตํอเนื่องกันมาเป็นเวลานาน 

 2. การระบาดของเชือ้เอนเทอโรไวรสั 71  

 สามารถพบได๎ทั่วโลก โดยเฉพาะในเขตร๎อนและเขตอบอํุน และพบมากในฤดูร๎อน

และฤดูใบไม๎รํวง การระบาดในไต๎หวันกับการระบาดในประเทศมาเลเซีย พบวํา เด็กเล็ก

จะเป็นกลํุมเสี่ยงของการเกิดโรค และมีชํวงของการระบาดอยูํในชํวงเดียวกัน 

 3. เชื้อเอนเทอโรไวรสั 71 
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 เป็นเชื้อที่อาจพบได๎ในลําไส๎ กํอให๎เกิดอาการในผู๎ติดเชื้อระยะแรกคล๎ายไข๎หวัด

ใหญํ คือ มีไข๎ ปวดศีรษะและอาเจียนรํวมด๎วย อัตราการตายจะต่ํา ถ๎าผู๎ป่วยได๎รับการดูแล

อยํางใกล๎ชิด และการรักษาท่ีเหมาะสม แตํในบางรายที่มีอาการรุนแรง หรือมี

ภาวะแทรกซ๎อน อาจกํอให๎เกิดโรคที่รุนแรงตามมาได๎ เชํน ทําให๎เกิดโรคสมองอักเสบ โรค

เยื่อหุ๎มสมองอักเสบ กล๎ามเนื้อหัวใจอักเสบ และทําให๎เด็กเสียชีวิตได๎ 

 4. ในรายผูป๎ว่ยทีเ่สยีชวีติ 

 พบวํา เชื้อเอนเทอโรไวรัส 71 เข๎าไปทําลายระบบสมองของผู๎ป่วย แตํก็ยงัไมํ

ทราบรายละเอียดวําเกิดขึ้นได๎อยํางไร จึงทําให๎สํวนของสมองบริเวณเมดัลลา พอน และ

ก๎านสมองเกิดการติดเชื้อและบวมได๎ 

 

► เอนเทอโรไวรสั 71 กบัอาการของโรคทีต่อ๎งระวงั!! 

 1. โรคมือเทา๎ปาก  

  มักเป็นในเด็กเลก็ มีอาการคล๎ายไข๎หวัด รํวมกับมีตุํมใสบริเวณมือ เท๎า และปาก 

ตุํมในชํองปากมักมีอาการเจ็บ ทําให๎ผู๎ป่วยกินอาหารและดื่มนํ้าได๎ลดลง 

 2. เชือ้เอนเทอโรไวรสั 

  สามารถเข๎าจูํโจมทําลายเนื้อเยื่ออวัยวะตํางๆ ในรํางกายมนุษย๑ได๎หลายระบบ ซึ่ง

ขึ้นกับชนิดของสายพันธุ๑ บางชนิดจะเข๎าจับกับตัวรับของเซลล๑กล๎ามเนื้อเซลล๑ประสาท และ

สมองสํวนกลาง ทําให๎เกิดภาวะกล๎ามเนื้ออํอนแรงและอัมพาต บางชนิดจะเข๎าจับกับตัวรับ

ของเซลล๑กล๎ามเนื้อหัวใจ ปอด ระบบสมองสํวนกลาง ตับอํอน โดยเชื้อจะเข๎าสูํรํางกายได๎

ทางระบบทางเดินอาหารและหายใจสํวนต๎นเป็นสํวนใหญํ แล๎วมีการแบํงตัวบนเนื้อเยื่อที่

เป็นเยื่อบุและตํอมน้ําเหลืองของลําคอรวมทั้งตํอมทอนซิล เชื้อจะเข๎าสูํระบบทางเดินอาหาร 

และเจริญเติบโตในกระเพาะอาหารและเนื้อเยื่อของลําไส๎ เพราะเชื้อสามารถคงทนตํอความ

เป็นกรดและเอนไซม๑ยํอยอาหารตํางๆ ได๎ดี 

 3. เชื้อจะมกีารแบงํตวัเพิ่ม 

  จํานวนขึ้นบนเนื้อเยื่อน้ําเหลืองของลําไส๎ จากนั้นจะแพรํเข๎าสูํกระแสเลือดโดยมี

บางสํวนที่ถูกขับออกทางอุจจาระ เชื้อจะเข๎าทําลายเนื้อเยื่อในอวัยวะของระบบตํางๆ ของ
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รํางกาย ดังกลําวแล๎ว ซึ่งจะมีระยะเวลาฟักตัวระหวําง 2-14 วนั จึงจะปรากฏมีอาการและ

อาการแสดงติดตามมา 

 4. เดก็จะไดร๎ับเชื้อไวรสั 

  จากการรับประทานอาหาร และน้ําที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสท่ีกระจายออกมากับอุจจาระ 

หรือสัมผัสกับละอองน้ํามูก น้ําลายของเด็กที่เป็นโรคนี้ หลังได๎รับเชื้อ 4-6 วัน เด็กจะมีไข๎

สูง อํอนเพลีย ไมํมีแรง ไมํกินนม/อาหาร เจ็บคอ ปวดศีรษะ จะมีตุํมน้ําใสขนาดเล็กหรือ

แผลที่คอ ปาก ลิ้น กระพุ๎งแก๎ม และตุํมจะขึ้นที่ฝ่ามือ ฝ่าเท๎า ก๎น ซึ่งระยะตุํมน้ําใสนี้มีเชื้อ

ไวรัสท่ีติดตํอได๎งํายที่สุดถึงร๎อยละ 99 จึงแนะนําให๎หลีกเล่ียงการสัมผัสตุํมน้ําใส 

  การติดเชื้อ EV 71 แทรกซ๎อนรุนแรงอยํางที่บอกไปแล๎ววํา เป็นเพราะเด็กเริ่มต๎น

มาจากการป่วยเป็นโรคมือเท๎าปาก สําหรับการดูแลรักษาโรคมือเท๎าปาก ปัจจุบันยังไมํมียา

ที่รักษาได๎โดยตรง สํวนใหญํแล๎วแพทย๑จะรักษาตามอาการที่ลูกเป็น นั่นคือ การให๎ยาลด

ไข๎ การใช๎ยาทาแผลในปาก และมักจะแนะนําให๎คุณแมํหาของเย็นๆ ให๎ลูกทาน เชํน 

น้ําแข็ง ไอศกรีม การให๎ทานของเย็นๆ ก็เพื่อจะชํวยทําให๎ภายในบริเวณชํองปากของลูก

รู๎สึกชา บรรเทาจากความทรมานได๎ในระดับหนึ่ง 

  ดังนั้นสิ่งที่คุณพํอคุณแมํต๎องเฝ้าระวังให๎ดีคือ เชื้อ EV 71 มักจะมาพร๎อมกับโรค

มือเท๎าปาก ที่มักจะเกิดขึ้นในชํวงหน๎าฝนและหน๎าหนาว ที่เด็กจะป่วยด๎วยโรคนี้กันมาก 

แตํปัจจุบันพบวําเด็กสามารถป่วยด๎วยโรคมือเท๎าปากได๎ หากรํางกายอํอนแอ หรือไปได๎รับ

เชื้อมาโดยไมํได๎ตั้งใจไมํทันร๎ูระวังตัวมากํอน จึงแนะนําวําไมคํวรชะลําใจกับโรคมือเท๎าปาก 

รํวมทั้งเชื้อไวรัสร๎าย EV 71  

► การปอ้งกนัลกูจากเชือ้เอนเทอโรไวรสัเบื้องตน๎   

 ศ.นพ.ยง ภูํวรวรรณ หัวหน๎าศูนย๑เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชา

กุมารเวชศาสตร๑ คณะแพทยศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย แนะนําวํา “การดูแลเร่ือง

สุขอนามัย ล๎างมือ ทําความสะอาดสถานเลี้ยงเด็ก จะชํวยลดการระบาดลงได๎” สํวนการ

ป้องกันโรคมือเท๎าปาก  เพื่อลดการติดเชื้อแทรกซ๎อนจากไวรัสตํางๆ โดยเฉพาะจากไวรัส 

EV 71 ทําได๎ดังนี้ 
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 1. ล๎างมือ ทําความสะอาด ดูแลสุขอนามัย ไมํใช๎ช๎อนป้อนรํวมกัน สัมผัสอุจจาระ

และเปล่ียนผ๎าอ๎อมต๎องล๎างมือ 

 2. ห๎องเด็กควรเป็นห๎องโลํง อากาศถํายเทได๎ดี 

 3. ทําความสะอาดเครื่องใช๎ของเลํนเด็กด๎วยสาร sodium hypochlorite โดยใช๎ 

hypochlorite ทําให๎เจือจาง 5:25% ให๎เป็น 1 : 50 หรือ Clorox สารละลาย คลอรีน 

เช็ดถูให๎สะอาด (สามารถฆําเชื้อได๎) 

 4. เด็กที่ป่วยต๎องแจ๎งให๎โรงเรียนพื้นท่ี ทราบ และหยุดอยูํบ๎าน จนแผลทุกแหํง

หาย ประมาณ 1 สัปดาห๑ และมีระบบสื่อสารที่ดี กับทางโรงเรียน 

 5. ผู๎ปกครอง ไมํพาเด็กไปที่มีคนหมูํมาก ห๎าง สนามเด็กเลํน ในชํวงที่มีการ

ระบาด 

 

ความโปรํงใส ซื่อสัตย๑ จิตสาธารณะ ท้ังของผู๎ปกครอง และโรงเรียนบอกความเป็นจริงทั้ง

ผู๎ปกครองและสถานเลี้ยงเด็ก จะชํวยลดการแพรํกระจายของโรคลงได๎เมื่อลูกป่วยมากจน

ผิดปกติ ต๎องรีบพาลูกไปโรงพยาบาลพบแพทย๑ทันที 

  

 การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับลูกเล็กๆ บางครั้งพํอแมํอาจเฝ้าระวังแตํเฉพาะโรคที่เกิดขึ้น

ตามชํวงฤดูระบาดเทํานั้น แตํความจริงคือ โรคระบาดที่เกิดขึ้นตามชํวงฤดูกาล อาจเกิดขึ้น

ได๎ตลอดทุกชํวง ที่เหตุมาจากปัจจัยแวดล๎อมที่เช้ือสามารถกํอโรคขึ้นได๎กับเด็กที่รํางกาย

อํอนแอ ระบบภูมิคุ๎มกันบกพรํองก็ยิ่งทําให๎ลูกมีโอกาสป่วยมากขึ้น  

  จึงแนะนําวําในเด็กเล็กๆ ที่ยังมีภูมิคุ๎มกันโรคท่ีไมํแข็งแรงเทําผู๎ใหญํ ไมํควรพา

เด็กไปตามสถานที่แออัด เชํน โรงภาพยนตร๑ ตลาด ศูนย๑การค๎า และหากมีเด็กป่วย ควร

แนะนําไมํให๎ผู๎ปกครองนําเด็กไปโรงเรียนเพื่อป้องกันการแพรํเชื้อให๎กับเด็กคนอื่นๆ      

ทีส่ําคัญต๎องรักษาความสะอาดให๎กับลูก ไมํวําจะเป็นการอาบน้ําทําความสะอาดรํางกาย

หลังจากกลับมาจากโรงเรียน หรือนอกบ๎าน หรือหลังออกจากห๎องน้ําต๎องล๎างมือทุกครั้ง แล๎ว

เวลาทานอาหารขอให๎ทุกครอบครัวกินร๎อน ช๎อนกลาง และควรสอนลูกให๎ไมํทานอาหารหรือ

ดื่มน้ําจากแก๎วจากหลอดเดียวกับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน เป็นต๎น  
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EV71 โรคระบาดสายพนัธุ๑รนุแรง พรอ๎มวธิปีอ้งกนั 

 เมื่อลูกน๎อยถึงวัยเข๎าโรงเรียน สิ่งที่จะเจอคือสังคม เพื่อน ครู และสถานที่

ใหมํๆ พํอแมํก็อดหํวงไมํได๎ เพราะการอยูํรํวมกันเสี่ยงตํอการรับเชื้อโรค โดยเฉพาะชํวงหน๎า

ฝน โรคมือเท๎าปากระบาดมาก แล๎วถ๎ายิ่งติดเชื้อชนิดรุนแรง EV71 ก็อาจจะทําให๎เสียชีวิต

ได๎ พํอแมํต๎องหาวิธีป้องกัน 

 กระทรวงสาธารณสุขเตือน 17 จังหวัดเฝ้าระวัง เกิดโรค EV71 สายพันธุ๑

รุนแรงระบาด ซ่ึงเป็นโรคมือเท๎าปาก สายพันธุ๑เอนเทอร๑โรไวรัส 71 พบผู๎ป่วยทั้งสิ้น 

26,407 คน เสียชีวิตไปแล๎ว 3 คน ที่จังหวัดสระบุรี ตาก และชลบุรี โดยพบวําผู๎ติดเชื้อ

สํวนใหญํอยูํในพื้นที่ภาคกลาง และภาคใต๎ เชื้อนี้ทําให๎มีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต พบ

ในเด็กตั้งแตํแรกเกิด – 4 ขวบ ยิ่งเป็นชํวงหน๎าฝน ยิ่งต๎องระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะ

เชื้อแพรํกระจายได๎เร็ว 

      กระทรวงสาธารณสุขระบุจังหวัดที่สุํมเสี่ยง เชื้อ EV71 ระบาด ได๎แกํ 

สมุทรปราการ อํางทอง สิงห๑บุรี จันทบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม อํานาจเจริญ พะเยา 

นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฏร๑ธานี ยะลา และนราธิวาส 

 

 

https://www.amarinbabyandkids.com/news-event/family-news/hand-foot/
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 นายแพทย๑โสภณ เมฑธน อธิบดีกรมควบคุมโรค ออกมาแนะนําให๎คุณพํอ คุณ

แมํสังเกตอาการลูก ไว๎ดังนี้ 

 1.มีไข๎ รํวมกับมีแผลในปาก และตุํมที่มือหรือเท๎า 

 2.มีเฉพาะไข๎ และแผลในปาก แตํไมํมีตุํมที่มือหรือเท๎า 

 3.มีไข๎สูงเกิน 38 องศา และอาการเหมํอลอย 

 ถ๎าพบวําลูกน๎อยของคุณพํอ คุณแมํมีอาการเหลํานี้ รีบพาไปหาคุณหมอเพื่อ

ทําการรักษาโดยดํวน เพราะเชื้อนี้จะแพรํกระจายไปท่ีก๎านสมองอยํางรวดเร็ว ทําให๎ควบคุม

การเต๎นของหัวใจขัดข๎อง มีโอกาสเสียชีวิตได๎ 

 

ใสหํนา๎กากอนามยั (Mask) ดา๎นไหน ถงึจะถกูตอ๎ง ? 

 

  หลายทํานอาจสงสัยวําหน๎ากากอนามัย หรือผ๎าปิดปาก ที่เราใสํในการป้องกันเชื้อ

โรคตํางๆ มันมี 2 สี 2 ด๎าน แล๎วใสํแบบไหนถึงจะถูกต๎อง 

1. นาํดา๎นทีม่สีีออก (เขยีว, ฟ้า, ดาํ, ชมพ ูฯลฯ) 

ด๎านที่มีสี เชํน เขียว, ฟ้า, ดํา, ชมพู จะมีน้ํายาฆําเชื้ออยูํ สําหรับคนปกติทั่วไป 

https://www.amarinbabyandkids.com/baby-toddler/baby-ages-0-1/0-1-67/
https://www.amarinbabyandkids.com/baby-toddler/baby-ages-0-1/ulcers-in-the-mouth-of-a-baby/
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ให๎เอาด๎านที่มีสีออก เพื่อเป็นการป้องกันไมํให๎เชื้อโรคตํางๆเข๎าสูํตัวเรา 

  

2. นาํดา๎นสีขาวออก  

สําหรับคนป่วย มีไข๎ หรือเป็นพาหะเชื้อโรคตํางๆ ให๎นําด๎านสีขาวออก เพื่อที่ด๎าน

ที่มีสีซ่ึงมีน้ํายาฆําเชื้อจะได๎อยูํด๎านในเป็นการป้องกันไมํให๎เช้ือโรคกระจายไปสูํผู๎อ่ืน 

 โดย นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา  

 

 

 

  

 โรงเรียนได๎มีการตั้งจุดคัดกรองเด็กเบ้ืองต๎นกํอนเข๎าโรงเรียนตามมาตรการป้องกัน

อยํางเครํงครัด จึงขอความรํวมมือผู๎ปกครองทุกทําน เรื่องโรคมือ เท๎า ปาก โดยจะมีการ

ตรวจมือ และชํองปาก วัดไข๎เด็กด๎วยเครื่องวัดไข๎ และให๎เด็กๆ และผู๎ปกครองล๎างมือด๎วย 

เจลล๎างมือแอลกอฮอล๑ทุกครั้ง หากพบวําเด็กเข๎าขํายติดเชื้อ ขอให๎ผู๎ปกครองนําเด็กกลับบ๎าน 

เพื่อความปลอดภัยจากโรคของเด็กๆ ทุกคนนะคะ 

 ขอแจ๎งผู๎ปกครอง ในชํวงนี้โรคมือ เท๎า ปากได๎กลับมาระบาดอีกครั้ง ทางโรงเรียน

จึงขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองทุกทํานไมํขึ้นอาคารเรียน เพื่อป้องกันการติดเชื้อของเด็กๆ 

ขอให๎ผู๎ปกครองอยูํในบริเวณที่ทางโรงเรียนได๎กําหนดไว๎ให๎ หากประสงค๑จะติดตํอ 

ครูประจําชั้น ขอความกรุณาผู๎ปกครอง ติดตํอที่ห๎องธุรการหรือครูเวรนะคะ 
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ผู๎ปกครองสามารถชําระคําเทอม โดยผํานชํองทางตํางๆ ได๎ดังนี้ 

1. โดยการโอนเงินผํานธนาคาร  ดังนี้ “ชื่อบญัชโีรงเรยีนอนุบาลแสงอารยี๑” 

- ธนาคารทหารไทย จก.(มหาชน) สาขาถนนประชาอุทิศ  

  เลขที่ 153-2-05443-2      

- ธนาคารกรงุไทย สาขาถนนประชาอุทศิ (ทุงํครุ) เลขที่ 465-0-18657-9 

หลังจากโอนเงินเรียบร๎อยแล๎วกรุณาสํง Fax มาที่ 02-872-7830 หรือ  

E-mail : sangaree@sangaree.ac.th 

2. ผู๎ปกครองสามารถชําระด๎วยเงินสด หรือด๎วยบัตรเครดิตที่โรงเรียนได๎คํะ 

และกรุณาเรียกใบเสร็จรับเงินจากเจ๎าหน๎าที่ทุกครั้งนะคะ 

กรณีผู๎ปกครองที่ฝากคําเลําเรียนมากับบุคลากรของโรงเรียน กรุณาเรียก

ใบเสร็จรับเงินจากบุคลากรทํานนั้นทุกครั้งนะคะ มิฉะนั้นทางโรงเรียนจะไมํรับผิดชอบคํะ 

และสําหรับผู๎ปกครองนักเรียนอนบุาล 3 ที่ต๎องการขอใบรับรองการเรียน ต๎องชําระ

คําเรียนทั้งหมดกํอนนะคะ และสามารถขอใบรับรองได๎ไมํเกินคนละ 2 ใบ หากต๎องการ

เพิ่มเติมจะต๎องเสียคําใช๎จํายใบละ 100 บาทคํะ  

 ขอประชาสัมพันธ๑ สําหรับผู๎ปกครองที่พาเด็กไปใช๎บริการ รพ.บางปะกอก 1 และ 

รพ.ราษฎร๑บูรณะ จะได๎รับสํวนลดคํารักษา 10%(กรุณาแจ๎งชื่อ นามสกุล โรงเรียน ที ่

เวชระเบียน เพื่อขอรับสํวนลดได๎คํะ) 
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 วันเสาร๑ที่ 28 กันยายน 2560 ครูปัด ครูเก๐ ครูปุ๋ย ครูปุก ครูอี๊ดสุดา และครูอี๊ด 

ปิยมนัส เข๎ารํวมอบรมโครงการนิทานเพื่อนรัก ณ. ศูนย๑ประชุมแหํงชาติสิริกิติ์ 

 

 

 เรื่องการจอดรถรับ-สํงนักเรียน  

  ผู๎ปกครองสามารถรับ-สํงนักเรียนกับครูเวรโดยไมํต๎องลงจากรถ ได๎ที่

ประตูโรงเรียนทั้งฝ่ังอนุบาลและฝ่ังเตรียมอนุบาล หากมีความประสงค๑จะจอดรถ สามารถจอด

ได๎ที่ตลาดนัด ถึง 10.00 น.โดยไมํมีคําใช๎จําย  

  กรณีโรงเรียนมีกิจกรรม ผู๎ปกครองสามารถจอดรถได๎ ถึงเวลา 12.00 น. 

โดยไมํมีคําใช๎จําย ได๎ ที่ ตลาดนัด, สเต็กลุงหนวด(ปากซอยประชาอุทิศ29), ปั๊มแก๏ส 

(เลยซอยประชาอุทิศ 29 ประมาณ 30 เมตร อยูํฝั่งเดียวกับโรงเรียน)  

หมายเหตุ : -  ผู๎ปกครองที่จะจอดรถในสภานที่ดังกลําวไว๎ข๎างต๎น สามารถมาขอรับ

สติ๊กเกอร๑ติดรถยนต๑ได๎ที่ห๎องธุรการนะคะ 

- ผู๎ปกครองต๎องติดสติ๊กเกอร๑โรงเรียนที่กระจกหลังของรถ  

   ขอความรํวมมือ กรณีจอดรถริมกําแพงหน๎าโรงเรียน สามารถจอดได๎ไมํ

เกิน 15 นาที และขอความกรุณาดับเครื่องยนต๑ของทํานให๎เรียบร๎อย เพื่อป้องกันไมํให๎

นักเรียนได๎รับควันจากทํอไอเสียรถยนต๑คํะ 
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 โรงเรียนขอความรํวมมือในการชํวยกัน แก๎ปัญหาจราจรตดิขดัในชัว่โมงเรํงดวํน คือ

ชํวงเช๎าและเย็น ที่ผู๎ปกครองมารับ-สํงนักเรียน โดยขอความกรุณาไมํจอดรถริมกําแพง

โรงเรียน เพื่อให๎รถสวนทางกันได๎ จึงขอความรํวมมือ ดังนี้ 

1.  ชํวงเช๎า ตั้งแตํเวลา 07.00-09.00 น. ผู๎ปกครองสามารถจอดรถชั่วคราวเพื่อสํง

เด็กได๎ที่ประตูทั้งสองฝ่ังได๎แกํ ฝ่ังโรงเรียนและฝ่ังสระวํายน้ํา โดยจะมีครูเวร รอรับเด็กไป

สํงที่ห๎องเรียน  

2. ชํวงเลิกเรียน ตั้งแตํเวลา 14.40-17.00 น. จะมีครูเวรที่ประตูทั้งสองฝ่ังเชํนกัน 

ได๎แกํ ฝ่ังโรงเรียนและฝ่ังสระวํายน้ํา โดยครูเวรจะประกาศเรียกเด็กลงมาหา และพาไปสํงที่

ผู๎ปกครอง 

3. กรณีที่โรงเรยีนมกีจิกรรมตํางๆ ทํานสามารถจอดรถได๎ที่ตลาดนัด และ ป๊ัมแก๏ส

ฝ่ังเดียวกับโรงเรียน เลยซอยประชาอุทิศ 29 ไปนิดเดียวคํะ 

หมายเหตุ  

- กรณีทํานมีความประสงค๑จะพูดคุยกับครูประจําชั้น กรุณานํารถไปจอดที่ตลาดนัดได๎ถึง 

10.00 น.โดยไมํมีคําจอดรถ (ผู๎ปกครองต๎องติดสติ๊กเกอร๑โรงเรียนที่กระจกหลังของรถ) 

ผู๎ปกครองสามารถมาขอสติ๊กเกอร๑ติดรถยนต๑ได๎ฟรีท่ีห๎องธุรการคํะ 

 โรงเรียนขอแจ๎งเส๎นทางลัด ดังนี้ 

- ซอยประชาอุทิศ 29 สามารถออก ซอยประชาอุทิศ 27 ได๎ 

- ซอยประชาอุทิศ 27 สามารถตรงไปสุดซอย หากเลี้ยวขวา ออกซอยประชาอุทิศ 33 หาก

เลี้ยวซ๎าย ออกซอยสุขสวัสดิ์ 62 ได๎คํะ 

 จุดรับ-สํงนักเรียน 

    ทางโรงเรียนขอความรํวมมือจากผู๎ปกครองทุกทําน ไมํขึ้นอาคารเรียน ให๎รับ-สํง

นักเรียนในบริเวณลํูจักรยานที่ทางโรงเรียนกําหนดไว๎ให๎ ขอบคุณในความรํวมมือนะคะ 

 โรงเรียนได๎มีการปรับปรุงและซํอมแซมจุดตํางๆ ภายในโรงเรียน ดังนี้ 
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- เปล่ียนทํอน้ําทิ้งหลังห๎องเรียน 1/1 

- ยาแนวกันรั้วหลังคาลานกิจกรรมและหน๎าห๎องธุรการ 

- เพิ่มสต๏อฟวาล๑วห๎องน้ําเด็กชั้น 2 จํานวน 4 ชุด 

- แก๎ไขน้ํารั้วเข๎าห๎องสมุด 

- ยาแนวซิลิโคลนห๎องกิจกรรม 

- ทําความสะอาดบริเวณศาล หญ๎าเทียม ปิดชํองกันน้ําสาดบริเวณ ชั้น 2  

- ล๎างพัดลมทั้งหมดของโรงเรียน 

- จัดทําบอร๑ดตามจุดตํางๆ ของโรงเรียน 

- ทําป้ายสติ๊กเกอร๑จุดรับ-สํง 

 

 

วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร. มนูญ โต๏ะอาจ

และนักศึกษามหาวิทยาลัยเซนต๑จอห๑น มาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของ

โรงเรียนและสภาพแวดล๎อมของโรงเรียน 

วันจันทร๑ที่ 6 พฤศจิกายน 2560 สํานักงานอนามัยกรุงเทพมหานครมา

มอบเจลล๎างมือและตะไคร๎หอมไลํยุงให๎แกํทางโรงเรียน เพื่อปลอดเชื้อ 

โรคและลดแหลํงเพาะพันธุ๑ยุง 
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 โครงการ Happy to learn English จัดกิจกรรมในตอนเช๎าทุกวันโดยครู

ตํางชาติ นําเด็กเต๎นประกอบเพลงภาษาอังกฤษคํะ 

 โครงการหนูน๎อยสุขภาพดี จัดกิจกรรมให๎เด็กได๎ออกกําลังกาย และมีการตรวจ

สุขภาพเด็ก ในชํวงเข๎าแถวตอนเช๎าทุกวันคํะ 

 โครงการเรารักวัฒนธรรมไทย จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อให๎เด็กๆ

รู๎จักถึงความสําคัญของวันลอยกระทง และอนุรักษ๑ประเพณีอันดีงามของไทย ใน

วันศุกร๑ที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผํานมา 

 

 

รายการอาหารกลางวนั ประจาํเดอืน พฤศจกิายน พ.ศ.2560 
รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 1 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

พ.1 พ.ย. 60 
ข๎าวต๎ม+ไขํเจียว

ใสํแครอท 

นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑สอดไส๎ครีม 

ก๐วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ+ 

กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎

ก๐วยเตี๋ยวผัดซีอ๊ิว+ 

น้ําซุป 

พฤ.2 พ.ย. 

60 
ซุปมักกะโรนี 

นม UHT+ขนมปัง 

ทาแยม 

ข๎าวสวย+ 

แกงจืดไขํน้ํา+ 

วุ๎นน้ําหวาน 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ไกํทอด

กระเทียม+น้ําซุป 

ศ.3 พ.ย. 60 เส๎นใหญํน้ํา 
นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น+ผัดผัก

กะหล่ําปลี+เฉาก๏วย 
ผลไม ๎ ข๎าวสวย+แกงจืดฟัก 
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รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 2 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.6 พ.ย. 60 ซุปมักกะโรนี 
นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดเต๎าหู๎ไขํ

ผักกาดขาว+ลอดชํองน้ํากะทิ 
ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

อ.7 พ.ย. 60 ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 
นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 
ก๐วยเตี๋ยวไกํตุ๐น+เฉาก๏วย ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ 

ผัดบวบใสํไขํ 

พ.8 พ.ย. 60 
ข๎าวต๎ม+กุนเชียง

ทอด 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+ไขํลูกเขย+ 

แกงจืดฟัก+ถั่วเขียวต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎ บะหมี่น้ํา 

พฤ.9 พ.ย. 

60 
โจ๏ก 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+แกงจืดกะหล่ําปลี+

ไกํทอด+วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎ ก๐วยเตี๋ยวผัดซีอ๊ิว 

ศ.10 พ.ย. 60 
ข๎าวสวย+แกงจืด

สาหรําย 

นม UHT+ 

ขนมปังโดนัท 
ข๎าวต๎มทรงเครื่อง+รวมมิตร ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ผัดผัก

กะหล่ําปลีไกํสับ 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 3 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํง

บาํย 

อาหารเยน็ 

จ.13 พ.ย. 60 เกี้ยมอี๋น้ํา 
นม UHT+ขนมปัง

แครกเกอร๑ 

ข๎าวสวย+ต๎มซุปไกํ+ 

สาคูเปียก 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+แตงกวา

ผัดใสํไขํ 

อ.14 พ.ย. 60 บะหมี่น้ํา 
นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 

ข๎าวไกํแดง+น้ําซุป+ 

ฟักทองแกงบวด 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไขํเจียว

หมูสับ+น้ําซุป 

พ.15 พ.ย. 60 
ข๎าวสวย+แกง

จืดไขํน้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑

สอดไส๎ครีม 

ข๎าวสวย+แกงจืดหัวไชเท๎า+ 

หมูยอทอด+มันต๎มน้ําตาล 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+กะเพรา 

ไกํสับ+น้ําซุป 

พฤ.16 พ.ย. 

60 

ข๎าวสวย+แกง

จืดวุ๎นเส๎น 

นม UHT+ขนมปัง

ทาแยม 
ข๎าวสวย+ไขํพะโล๎+มันเชื่อม ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไกํผัด

เปร้ียวหวาน+น้ําซุป 

ศ.17 พ.ย. 60 โจ๏ก 
นม UHT+ขนมปัง 

แครกเกอร๑ 

ข๎าวผัดอเมริกัน+น้ําซุป+

กล๎วยบวชชี 
ผลไม ๎

ผัดมักกะโรนี+ 

น้ําซุป 
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รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 4 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.20 พ.ย. 

60 

ข๎าวต๎ม+ 

ไกํผัดซีอ๊ิว 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ก๐วยเตี๋ยวน้ํา

ลูกชิ้นปลา+รวมมิตร

ใสํน้ําแดง 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ต๎มยําไกํ

ใสํเห็ด 

อ.21 พ.ย. 

60 
ก๐วยเตี๋ยวราดหน๎า 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ต๎มจับฉําย+

ลอดชํองน้ํากะทิ 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไขํเจียวใสํ

ต๎นหอม+น้ําซุป 

พ.22 พ.ย. 

60 
ข๎าวต๎มทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

สอดไส๎ครีม 

ข๎าวสวย+แกงจืด 

วุ๎นเส๎นผักกาดขาว+

เฉาก๏วย 

ผลไม ๎ เส๎นหมี่น้ําไก ํ

พฤ.23 พ.ย. 

60 
ซุปมักกะโรนี 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+กะเพรา 

ไกํสับ+แกงจืด+

ฟักทองแกงบวด 

ผลไม ๎ ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น 

ศ.24 ก.ย. 

60 
โจ๏ก 

นม UHT+ 

ขนมปังโดนัท 

บะหมี่น้ําหมูแดง+ 

วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวสวย+ไกํทอด

กระเทียม+น้ําซุป 

รายการอาหารประจําสัปดาห๑ที่ 5 

 

วนั 

อาหารนกัเรยีน 

อาหารเชา๎ อาหารวาํงเชา๎ 
อาหารกลางวนั 

ขนมหวาน 

อาหาร

วาํงบาํย 
อาหารเยน็ 

จ.27 พ.ย. 

60 
เกี้ยมอี๋น้ํา 

นม UHT+ 

ขนมปังแครกเกอร๑ 

ข๎าวเหนียว+ไกํทอด+ 

ส๎มตําไทย(ไมํใสํพริก)+

ลอดชํองน้ํากะทิ 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+แกงจืด

ไขํน้ํา 

อ.28 พ.ย. 

60 

เส๎นใหญํน้ํา

ลูกชิ้นปลา 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวราดหน๎าไกํ+ 

วุ๎นน้ําหวาน 
ผลไม ๎

ข๎าวผัดไส๎กรอก+ 

น้ําซุป 

พ.29 พ.ย. 

60 
โจ๏ก 

นม UHT+ 

ขนมปังเวเฟอร๑ 

ข๎าวสวย+แกงจืดสาหรําย+ 

ไขํเจียว+เฉาก๏วย 
ผลไม ๎ ซุปมักกะโรนี 

พฤ.30 

พ.ย. 60 

ข๎าวต๎ม

ทรงเครื่อง 

นม UHT+ 

ขนมปังทาแยม 

ข๎าวสวย+ไขํตุ๐น+ 

ผัดผักกาดขาวใสํไกํสับ 

+วุ๎นน้ําหวาน 

ผลไม ๎
ข๎าวสวย+ 

ผัดบวบใสํไขํ 
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 เรือ่งที ่1 6 วธิแีกป๎ญัหา ลกูไมยํอมไปโรงเรยีน 

 
  เมื่อถึงวัยและเวลาที่ลูกจะต๎องไปโรงเรียน บางบ๎านอาจเกิดปัญหา ลกูนอ๎ยไมยํอมไป

โรงเรยีน เด็กบางคนร๎องไห๎ตั้งแตํที่บ๎านจนถึงโรงเรียน เด็กบางคนถึงกับลงไปชักดิ้นชักงอหน๎า

โรงเรียน กวําจะกลํอมกวําจะโอ๐กนัได๎ต๎องใช๎เวลาหลายช่ัวโมง เด็กบางคนเมื่อได๎ไปเรียนแล๎ว

คุ๎นเคยกับเพื่อนที่โรงเรียนก็จะเลิกร๎องไห๎ไมํยอมไปโรงเรียนอีก แตํเด็กบางคนทํายังไงก็ยังไมํ

อยากไปโรงเรียนอยูํ ปัญหาน้ีคณุพํอคุณแมํสามารถแก๎ไขได๎ด๎วยวิธีดังตํอไปนี้คํะ 

6 วิธแีกป๎ญัหา ลกูไมยํอมไปโรงเรยีน 

☺ 1. ชวํงสปัดาห๑แรกควรไปรบั-ไปสํงลกูดว๎ยตวัเอง 

  หรือไปรับ-ไปสํงตลอดได๎ก็จะดี ลูกจะเกิดความเช่ือมั่นและไว๎วางใจวําคุณ

พํอคุณแมํไมํได๎ทิ้งเค๎าไปไหนคํะ 

☺ 2. อยาํขู ํหรอื บงัคบัลกู 

  เพราะเด็กๆ จะไมํเข๎าใจวําทําไมต๎องไปโรงเรียน เด็กบางคนจะคิดวําพํอแมํเอา

มาทิ้ง ดังน้ันไมํควรบังคับลูกคํะ 
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☺ 3. พดูคยุทาํความเขา๎ใจใหต๎รงกนั 

  ถ๎าลูกเคยไปโรงเรียนแล๎ว ร๎องไมํอยากไปอกีให๎สอบถามวําปญัหาเกิดจาก

อะไร เข๎ากับเพื่อนหรือคุณครูได๎หรือไมํ จะได๎แก๎ไขปัญหาได๎ถูกทางคํะ 

☺ 4. ชวนคยุ 

  ตอนแตํงตัวให๎ลูกกํอนไปโรงเรียนหรือตอนน่ังทานข๎าวด๎วยกัน ควรชวนลูกคุย

ให๎เขาได๎ผํอนคลาย แล๎วสอบถามเรื่องตํางๆ วําเมื่อวานทํากิจกรรมอะไรบ๎างที่โรงเรียน 

กินข๎าวกลางวันกับอะไร ลูกจะเพลินและเลําเรื่องตํางๆ ที่โรงเรียนให๎ฟัง คุณพํอคุณแมํจะ

ได๎รู๎วําลูกทาํอะไรบ๎างในแตํละวันคํะ 

☺ 5. คุณพอํคณุแมคํวรจะชืน่ชมและใหก๎าํลงัใจลกู 

  เมื่อลูกกลับมาจากโรงเรียนและสามารถทําอะไรได๎ด๎วยตัวเอง และพร๎อมชี้จุดดี

ที่ลูกควรไปโรงเรียน อยํางเชํน ลูกเก็บขยะทิ้งลงถังเอง เก็บแก๎วนํ้าเอง สิ่งเหลํานี้ถ๎าลูก

ทําอะไรได๎เหมือนเพื่อนที่เรียนดว๎ยกัน ลูกจะอยากไปโรงเรียนเองคํะ 

☺ 6. สอนใหล๎กูหดัชวํยเหลอืตวัเองตัง้แตํเดก็ 

  เด็กบางคนชํวยเหลือตัวเองได๎น๎อย อาจเป็นเพราะอายอุํอนเดือนกวําเพื่อนรํวม

ช้ัน หรือ ตอนอยูํบ๎านอาจจะไมํคํอยได๎ทาํอะไรด๎วยตัวเอง เมื่อไปอยูํรํวมช้ันกันแล๎ว ก็จะ

ทําได๎ไมํเหมือนเพื่อน ลูกจะรู๎สึกวําตัวเองด๎อยกวําคนอื่น จึงทําให๎ลกูไมอํยากไป

โรงเรยีน ดังน้ันเมื่อลูกอยูํที่บ๎าน อะไรที่ลูกสามารถทําได๎ ก็ควรให๎ลูกทาํเองลูกจะได๎ชิน

แล๎วรู๎จักชํวยเหลือตัวเองคํะ 

  อาการเดก็ไมอํยากไปโรงเรยีน เป็นเร่ืองปกติของเด็กเกือบทุกคน บางคนแสดงออก

ด๎วยการร๎องไห๎ บางคนเก็บสะสมความเครียดเรื่องไมํอยากไปโรงเรียนจนทําให๎ตัวเองเจ็บป่วย 

เชํน ปวดท๎อง ปวดหัว ปวดแขนปวดขา ซึ่งเป็นกลไกการตํอต๎านทางรํางกายที่สํงผลมายังเด็ก 

คุณพํอคุณแมํอยําเพิ่งไปคิดวําลูกโกหกหรือแกล๎งพูดนะคะ ควรสังเกตลูกดีๆ และหาทางแก๎ไขที่

เหมาะสมจะดีกวําคํะ 

 

 

ที่มา : www.maerakluke.com 

http://www.maerakluke.com/
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 เรือ่งที ่2 กลุมํเสีย่งไขห๎วัดใหญ ํชวนไปฉดีวคัซนี 

 โรคไขห๎วดัใหญ ํ

  โรคไข๎หวัดใหญํ เป็นโรคติดเช้ือทางเดินหายใจที่พบบํอยตลอดทั้งปี เกิดขึ้นได๎กับทุก

เพศทุกวัย สํวนมากพบผู๎ป่วยไดใ๎นฤดูฝน ฤดูหนาว และชํวงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง ไข๎หวัด

ใหญํมักมีอาการรุนแรงกวําไข๎หวัดธรรมดา และอาจเกิดภาวะแทรกซ๎อนได๎ 

 สาเหตุของการเกดิโรคไขห๎วดัใหญํ 

  ไข๎หวัดใหญํเกิดจาก เช้ือไวรัสอนิฟลูเอนซา มีอยูํ 3 ชนิด คือ ชนิดเอ บี และซี 

 การแพรกํระจายและการตดิตอํ 

  เช้ือไวรัสไข๎หวัดใหญํที่อยูํในเสมหะ นํ้ามูก น้ําลาย ของผ๎ูป่วย สามารถแพรํติดตํอไป

ยังคนอื่นๆ โดยการไอ จามรดกนั หรือหายใจเอาละอองนํ้าลายเข๎าไป โดยเฉพาะหากอยูํใกล๎

ผ๎ูป่วยในระยะ 1 เมตร จะมีโอกาสรับเช้ือมากขึ้น 

  ผ๎ูป่วยบางรายได๎รับเชื้อทางอ๎อมผํานทางมือ หรือสิ่งของเครื่องใช๎ที่ปนเปื้อนเช้ือ เชํน 

แก๎วนํ้า ลูกบิดประตู เป็นต๎น 

● เช้ือไข๎หวัดใหญํสามารถเข๎าสูํรํางกายไดท๎าง จมูก ปาก หรือตา 

● ผ๎ูป่วยไข๎หวัดใหญํเริ่มแพรํเช้ือได๎ตั้งแตํ 1 วันกํอนป่วย จนถึง 7 วันหลังมีอาการป่วย 

 อาการของโรค 

  ผ๎ูป่วยสํวนใหญํมักเริ่มมีอาการปว่ยใน 1-2 วันหลังได๎รับเชื้อ เชํน มีไข๎สูง หนาวสั่น 

ปวดศีรษะ ปวดเหมื่อยกล๎ามเน้ือ ปวดกระบอกตา ตาแดง คัดจมูก นํ้ามูกไหล ออํนเพลีย ไอ 

เจ็บคอ โดยทั่วไปอาการป่วยจะดีขึ้นและหายเป็นปกติใน 1-2 สัปดาห๑ 

 การปอ้งกนัตนเองจากโรคไขห๎วดัใหญ ํ

● ออกกาํลังกายสม่ําเสมอ และพักผํอนให๎เพียงพอ 

● ไมํคลุกคลีใกล๎ชิดกับผู๎ป่วย 

● ไมํใช๎แก๎วนํ้า หลอดดูด ช๎อนอาหาร ผ๎าเช็ดหน๎า ผ๎าเช็ดมือ รํวมกับผ๎ูอื่น โดยเฉพาะสิ่งของ

ผ๎ูป่วย 

● ใช๎ช๎อนกลางทุกครั้ง เมื่อรับประทานอาหารรํวมกบัผู๎อื่น 
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● หมั่นล๎างมือบํอยๆ ด๎วยน้ําและสบูํ เพื่อชํวยป้องกันการแพรํเช้ือและติดเช้ือจากผ๎ูอื่น 

● หลีกเลี่ยงสถานที่ทีม่ีผู๎คนแออัดมาก และอากาศถํายเทไมํสะดวก 

● ผ๎ูป่วยไข๎หวัดใหญํควรระมัดระวังการแพรํเช้ือ โดยไมํจามรดผู๎อื่นและใช๎ผ๎าหรือกระดาษทิชชู

ปิดปากทกุครั้งเมื่อไอจาม หรือสวมหน๎ากากเพื่อป้องกันโรค หมั่นล๎างมือบํอยๆ และไมํคลุก

คลีกับผู๎อื่น 

 มาตรการในการปอ้งกนัโรคไขห๎วดัใหญ ํ

ปดิ ปิดปาก จมูก เมื่อไอ จาม หากเจ็บป่วยด๎วยโรคไข๎หวัดใหญํใช๎หน๎ากากอนามัย

เมื่อต๎องไปในที่ชุมชน 

ลา๎ง ลา๎งมือบํอยๆ เมื่อสัมผัสสิ่งของ เชํน กลอนประตู ลูกบิด ราวบันได ราวบนรถ

โดยสาร 

เลีย่ง เลี่ยงการคลุกคลใีกล๎ชิดกบัผ๎ูป่วย เลี่ยงสถานที่คนมาอยูํรวมกันจํานวนมาก 

(โดยเฉพาะชํวงที่มีโรคระบาด) 

หยดุ หยุดงาน หยุดเรียน หยุดกิจกรรม กับผ๎ูอื่น เมื่อป่วย เพื่อให๎หายป่วยเร็วและไมํ

แพรํเช้ือให๎คนอื่น 

 กลุมํเสีย่งทีค่วรไปฉดีวคัซนี ปอ้งกนัโรคไขห๎วดัใหญํ 

1. หญิงตั้งครรภ๑ 

2. เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ป ี

3. ผ๎ูป่วยโรคปอด 

4. ผ๎ูป่วยโรคหัวใจ 

5. ผ๎ูป่วยโรคไต 

6. ผ๎ูป่วยโรคสมองพิการ 

7. ผ๎ูป่วยโรคเบาหวาน 

8. ผ๎ูที่มีอายุมากกวํา 65 ปี 

 กลุมํเสีย่งรบับรกิารฉดีวคัซนีฟรปีอ้งกันโรคไขห๎วดัใหญไํด…๎ 

รณรงค๑ชํวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีที่ ศูนย๑บริการสาธารณสุข 

กรุงเทพมหานคร 68 แหํง โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 แหํงสถานพยาบาล

ของรัฐ 
 ทีม่าจาก : สาํนกัอนามยั กรงุเทพมหานคร 

http://www.maerakluke.com/
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ลับสมองคณุหน ูอนบุาล 1   

ให๎น๎องๆ โยงภาพที่สัมพันธ๑กันนะคะ 

 
ลับสมองคณุหน ูอนบุาล 2  

ให๎เด็กๆ โยงภาพท่ีใช๎สระเดียวกันนะคะ 
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ลับสมองคุณหนู อนุบาล 3  

มาโยงเส๎นจับคูํภาพท่ีมีลักษณะเดียวกันนะคะเด็กๆ 

 
  

 

ผลงานของหนู เตรียมอนุบาล 1 

ชื่อผลงาน ดอกไม๎แสนสวย 

เจ๎าของ   ด.ญ.พชรมล  สนทอง (นอ๎งพริม)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

หอ๎งเตรยีมอนุบาล 1 (ครนูุมํ)  

ที่มา   ธรรมชาติรอบตัว 
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ผลงานของหนู อนุบาล 1  

ชื่อผลงาน ต๎นไม๎ที่รัก 

เจ๎าของ  ด.ช.เป็นไท  รัตนผลิน (น๎องมะตูม)   

หอ๎งอนุบาล 1/1 (ครปูดั)  

ที่มา   โครงงานปา่ไม๎ของไทย ส.1 

 

 

ผลงานของหนู อนุบาล 2 

ชื่อผลงาน เสื้อกันหนาวแสนอุํน 

เจ๎าของ  ด.ญ.พรศิโรรัตน๑ พรมฝาย (น๎องไออุํน) 

  หอ๎งอนุบาล 2/2  (ครอูีด๊)  

ที่มา   รอบตัวเรา 

 

 

ผลงานของหนู อนุบาล 3  

ชื่อผลงาน ระบายสี 

เจ๎าของ  ด.ญ.ณิชาพัชญ๑ เหรียญทอง (น๎องพั้นซ๑)  

หอ๎งอนุบาล3/1  (ครปูกุ)    

ที่มา  ประเพณีลอยกระทง 
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ตอน.. 10 วธิ ีสรา๎งสรรค๑สมาธใิหล๎กู   

สมาธิ จุดเริ่มต๎นของการเรียนรู๎ 

“สมาธิ คือ การจดจํอกับสิ่งที่จะทําอยํางแนํวแนํ เพื่อพร๎อมที่จะเรียนรู๎สิ่งใหมํๆ” 

เด็กบางคน เกํง ฉลาด พูดจาฉะฉาน ความจําดี ดูนิ่ง และมีความตั้งใจทําอะไรได๎

นาน แตํเด็กบางคนมีพฤติกรรมตํางกันสิ้นเชิง นั่นเพราะวําขาดสมาธิ ซึ่งสมาธิเป็นปัจจัย

สําคัญในการเรียนรู๎ และจดจําของเด็ก 

ผลงานวิจัยหลายชิ้นยืนยันวํา สมาธิความสัมพันธ๑กับสมอง เพราะเวลาเด็กนิ่ง 

(Focus) เป็นเวลานานระยะหนึ่ง (Sustain) สมองสํวนซีรีบรัม (Cerebrum) จะเกิดการ

ทํางานของคลื่นสมองแอลฟ่า (Alpha) ได๎ดี  ทําให๎เด็กเกิดการจํา การเรียนรู๎ และการ

เข๎าใจสิ่งตํางๆ ได๎งําย 

เด็กบางคนมีสมาธิดีแตํกําเนิดก็จริงอยูํ แตํถ๎าได๎รับการฝึกปฏิบัติด๎วย ก็จะชํวยให๎

ประสบผลสําเร็จในการศึกษาเลําเรียน และมีความประพฤติตํางๆ เปลี่ยนแปลงไปในทางที่

ดีขึ้นอยํางชัดเจน 

 สาเหตทุีเ่ดก็ไมมํสีมาธิ 

1.  ขาดความสนใจในสิ่งที่กําลังทํา 

2.  หมกมุํนในเรื่องอ่ืนๆ มากเกินไป เชํน เลํนเกม ดูการ๑ตูน ฯลฯ 

3.  สนใจหลายเรื่องในเวลาเดียวกัน 

4.  มีความวิตกกังวลและความเครียดรบกวนจนละเลยที่จะรับรู๎ หรือสนใจสิ่งที่อยูํ

ตรงหน๎า 

5.  ภาวะความบกพรํองของรํางกาย และความเจ็บป่วยบางโรค เชํน โรคสมาธิสั้น 

ฯลฯ 

6.  ภาวะความไมํพร๎อมอ่ืนๆ เชํน ความหิว ความอํอนเพลีย การขาดแรงจูงใจใน

การเรียนรู๎ 

7.  สิ่งแวดล๎อมไมํสงบ มีสิ่งเร๎ามากเกินไป หรือมีเสียงดังรบกวนสมาธิ 
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 เคลด็ลับสาํคญั 10 วธิ ีสรา๎งสรรค๑สมาธใิหล๎กู 

1.  มอบความรัก :  ความเข๎าใจในธรรมชาติและพัฒนาการตามชํวงวัยตําง ๆ ของ

ลูก จะชํวยให๎ลูกพัฒนาการเรียนรู๎ และอารมณ๑อยํางสอดคล๎องกับวัย 

2.  จัดสิ่งแวดล๎อม :  ควรมีการจัดสภาพแวดล๎อมที่เอ้ือให๎มีสมาธิ เชํน การจัด

บ๎านให๎เป็นระเบียบ ไมํวุํนวาย และ มีมุมสงบที่ลูกสามารถทําการบ๎าน และอํานหนังสือ 

โดยไมํมีเสียงดังรบกวนอยูํใกล๎ๆ ให๎เสียสมาธิ 

3.  อาหารและออกกําลังกาย :  ดูแลลูกให๎ได๎รับสารอาหารที่เหมาะสมตามชํวงวัย 

ให๎ออกกําลังกายและให๎พักผํอนที่เพียงพอ เมื่อลูกมีรํางกายที่แข็งแรงก็ยํอมมีความพร๎อมใน

การจดจํอและเรียนรู๎สิ่งตํางๆ 

4.  ฟังเพลงคลาสสิค :  มีผลการวิจัยระดับโลกที่ยืนยันวําเพลงคลาสสิคหรือเพลง

บรรเลงที่มีจังหวะช๎าๆ สม่ําเสมอ เข๎ากับการเต๎นของหัวใจ จะชํวยให๎รํางกายมีสภาวะที่ผํอน

คลาย เพิ่มความสามารถทางด๎านความจํา และการเรียนรู๎ได๎รวดเร็ว 

5.  สํงเสริมศิลปะ :  ศิลปะและการประดิษฐ๑ตํางๆ เชํน การวาดรูป พับกระดาษ 

งานปั้น งานฝีมือตําง ๆ ฯลฯ ตามความสนใจและความถนัดของเด็กซึ่งชํวยให๎เด็ก

เพลิดเพลิน มีความสุขในสิ่งที่ทํา และสามารถจดจํอกับสิ่งที่ทําได๎นาน 

6.  ของเลํนที่ดี :  เลือกของเลํนที่เหมาะกับวัยและชํวยให๎ลูกจดจํอกับการเลํนได๎

นาน เชํน จิ๊กซอว๑ เลโก๎ ร๎อยเชือก บล็อกไม๎ ฝึกให๎ลูกเลํนของเลํนทีละอยํางจะชํวยให๎ลูกมี

สมาธิกับการเลํนได๎นานขึ้น 

7.  อํานหนังสือให๎ลูกฟัง :  ขณะที่เด็กฟังนิทาน ลูกได๎มีโอกาสฝึกการใช๎

ประสาทสัมผัส การมองสีหน๎า ทําทางของพํอแมํขณะเลํา ฝึก ประสาททาง หู ในการฟัง 

และปากในการพูดตาม รวมทั้งการใช๎สมาธิจดจํอในเรื่องราวที่พํอแมํเลํา ซึ่งเด็กจะจดจํา

เรื่องราวเหลํานี้ไว๎อยํางไมํนําเชื่อ 

8.  ฝึกวินัย :  การฝึกวินัย และความเป็นระเบียบในการดําเนินชีวิต เชํน จัด

ตารางกิจวัตรในบ๎านให๎ชัดเจน วําเวลาไหนควรทําอะไรบ๎าง จะชํวยให๎เด็กทําอะไรเป็น

ระบบ ขั้นตอน และทําอะไรอยํางไมํเรํงรีบเกินไป ซ่ึงเป็นพื้นฐานของการสร๎างสมาธิทั้งสิ้น 
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9.  ฝึกเพิ่มสมาธิ :  ฝึกการเพิ่มสมาธิให๎ลูกอยํางเป็นระบบ ตัดสินใจให๎ลูกทํา

สิ่งตํางๆ ให๎นานขึ้นตามลําดับ เชํน เริ่มจากการติดกระดุมจากครั้งแรกได๎เม็ดเดียว ก็คํอย

เพิ่มเป็น 5 เม็ด การคํอย ๆ เพิ่มงานที่ยากขึ้น หรือต๎องใช๎เวลาทํานานขึ้น หรืองานที่ต๎อง

ใช๎ความละเอียดเพิ่มขึ้น ก็เทํากับเป็นการฝึกสมาธิที่นานขึ้นเชํนกัน และเมื่อเด็กทําควรให๎

คําชม พึงระวัง ไมํตําหนิ และใช๎อารมณ๑กับลูก เพราะเด็กจะขาดแรงจูงใจที่จะเรียนรู๎ 

10. สนับสนุนสิ่งที่เด็กชอบ :  หากพํอแมํสังเกตวําลูกเริ่มสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

เชํน เรื่องแมลง เรื่องไดโนเสาร๑ พํอแมํควรกระตุ๎นความอยากเรียนรู๎ของเด็กมากขึ้น ด๎วย

การตั้งคําถามและข๎อสงสัย แล๎วท๎าทายให๎เด็กแสวงหาคําตอบ เชํน ค๎นคว๎าจากหนังสือ 

อินเตอร๑เน็ต พาไปศึกษารายละเอียดตามพิพิธภัณฑ๑หรือแหลํงเรียนรู๎ตํางๆ ซ่ึงจะเป็น

จุดเริ่มต๎นของการใช๎สมาธิจดจํอในการศึกษาเรื่องที่สนใจยาวนานขึ้นได๎ 

แหลํงที่มา : สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุํนราชนครินทร๑ 

ที่มา : http://www.trueplookpanya.com 

 

 
หอ๎ง Nursery 1  (ครูนุมํ) 

ตอน......วันเปดิเทอม !! 

 เช๎าวันเปิดเทอม 

น๎องมิริน  : น๎องพริมนํ้าตาไหลทําไมคะ 

น๎องพริม  : หนูคิดถึงยายคํะ 

น๎องมิริน  : เปิดเทอมแล๎วเด็กๆ ต๎องมาโรงเรียนนะคะ 

น๎องพริม  : หนูร๎องแป๊บเดียวนะ 

น๎องมิริน  : ได๎ๆ ร๎องแป๊บเดียวนะ 

น๎องพริม  : จ๎ะๆ 

น๎องมิริน  : 555 
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หอ๎ง Nursery 2  (ครตูาล) 

ตอน......Help me!! 

 ชํวงบํายขณะรับประทานอาหาร 

น๎องไลลํา  : คุณครูไลลําปวดท๎อง help me! 

คุณครู  : เป็นอะไรคะ ปวดอึหรือเปลํา? 

น๎องไลลํา  : ไมํนะ! แตํไลลําปวดท๎อง 

คุณครู  : ไหนลองไปน่ังชักโครกดูนะคะ 

               เมื่อน๎องไลลําถํายเสร็จแล๎ว 

น๎องไลลํา  : โอ๎...! โอเคมากเลย 

คุณครู  : แบบน้ีเรียกวําปวดอึนะคะ 555 

หอ๎ง K.1/1 (ครปูดั) 

ตอน.......ยุงกดัเพราะขอหวย 

 วันจันทร๑ที่ 6 พ.ย. 2560 น๎องซีมาโรงเรียนสายและมีรอยยุงกัดมาเยอะ 

ครูปัด  : น๎องซี ทําไมถึงโดนยุงกัดมาเยอะจังคะ  

น๎องซี  : ไปแปดริ้วมาครับ 

ครูปัด  : แล๎วทําไมถึงโดนกัดเยอะขนาดน้ีคะ 

น๎องซี  : ไปขอหวยมา 

ครูปัด  : แล๎วได๎เลขอะไรมาคะ 

น๎องซี  : เลข 792 ไง 

ครูปัด/ครูแอน : ขํา 555 

หอ๎ง K.1/2 (ครเูก๐) 

ตอน.......ไขกํบ !! 

 ในขณะที่ครูสอน ไขํชนิดใดสามารถรับประทานได๎บ๎างคะให๎เด็กๆ วงกลมคํะ 

คุณครู  : ไขํเป็ดรับประทานได๎ไหมคะ 

นักเรียน  : ได๎คํะ/ครับ 

คุณครู  : ไขํไกํรับประทานได๎ไหมคะ 

นักเรียน  : ได๎คํะ/ครับ 

คุณครู  : ไขํจิ้งจกรับประทานได๎ไหมคะ 
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น๎องแอนฟิลด๑ : ไมํได๎ครับ เคยรับประทานแตํไขํกบครับ 

หอ๎ง K.1/3 (ครไูหม) 

ตอน.......มันตอ๎งโดฟ 

 ในขณะที่ครูสอนเขียนตัวพยัญชนะ น๎องทีเจเขียนผิดคุณครูจึงสั่งให๎ลบ 

คุณครู  : น๎องทีเจเขียนผิดครับ 

น๎องทีเจ  : มันต๎องโดฟ 

คุณครู   : ไมํใชํครับ มันต๎องลบ  

คุณครูและเพื่อนๆ : หัวเราะ 555 

หอ๎ง K.1/4 (ครกูุ๏ก) 

ตอน......แซบํ !! 

 .ขณะที่เด็กๆ กําลังทานข๎าวกลางวัน 

คุณครู  : เด็กๆ อรํอยไหมคะ 

เด็กๆ  : อรํอยครับ/คํะ 

คุณครู  : น๎องAggy อรํอยไหมคะ 

Aggy  : แซํบอิหล ี

เด็กๆ  : 555 

หอ๎ง K.2/1 (ครพูงษ๑) 

ตอน.......ตอ๎งไปวดั ! 

น๎องจีจี้  : กัปตันอํานเบาๆ หนํอยเราไมํมีสมาธิ 

น๎องกัปตัน : ก็ครูพงษ๑บอกวําให๎สะกดเวลาอําน 

น๎องจีจ้ี  : ก็ใชํแตํให๎อํานเบาๆ เราไมํมีสมาธิ ขอร๎อง!! 

น๎องกัปตัน : จีจ้ีต๎องไปเข๎าวัดนะ จะได๎มีสมาธิ  

หอ๎ง K.2/2 (ครอูีด๊ ปยิมนสั) 

ตอน........วันลอยกระทง 

 เช๎าวันหน่ึงขณะที่เด็กๆ เดินเข๎ามาในโรงเรียนก็ตํางตื่นเต๎นกับบํอนํ้าลอยกระทง 

จนพูดผิดพูดถูก 

คุณพํอ  : วันน้ีโรงเรียนมีอะไรคะ 

น๎องไออุํน  : วันน้ีโรงเรียนเข๎าจะลอยกระเทยคํะปะป๊า 
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หอ๎ง K.2/3 (ครปูุย๋) 

ตอน.......ฬ. จรวจ 

 ครูปุ๋ยกําลังสอนเด็กๆ เขียน ก-ฮ เขียนมาจนถึง ห.หีบ 

ครูปุ๋ย  : ห.หีบ แล๎วอะไรตํอคะเด็กๆ 

น๎องX-Box : ฬ.จรวจ ครับ 

ครูปุ๋ย  : 555 เขาเรียกวํา ฬ.จุฬาครับ 

หอ๎ง K.3/1 (ครปูกุ) 

ตอน.......เปดิเรยีนวันแรก ! 

คุณครู  : สวัสดีคํะเด็กๆ ทุกคน 

น๎องพุทธ  : ไมํครับ น๎องพุทธเป็นหัวหน๎าห๎อง น๎องพุทธต๎องบอก 

สวัสดีครับครูปุก ครับ 

หอ๎ง K.3/2 (ครูติง่) 

ตอน.......วนัสะดดุ ! 

 ครูให๎เด็กๆ ทํอง สัปดาห๑หนึ่งมี 7 วันพร๎อมๆ กัน 

เด็กๆ  : วันอาทิตย๑  วันจันทร๑  วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี   

ขุนพล  : วันสะดุด 

น๎องตาต๎า  : ฮะ 

น๎องจูน  : วันศุกร๑  เราสนุกครื้นเครง 

เด็กๆ  : 555 

หอ๎ง K.3/3 (ครอูีด๊ สดุา) 

ตอน.......สญัญาณตอบรบั 

วันหนึ่งครูอี๊ดกําลังรับประทานอาหารกลางวัน เด็กๆ กําลังเลํนของเลํนหลังจากทาน

อาหารกลางวันเสร็จ น๎องคุณเดินมาหาครูอี๊ดแล๎วถามวํา 

น๎องคุณ  : คุณครูครับ กินขนมได๎หรือยังครับ 

 (ครูอี๊ดกําลังทานข๎าวเต็มปากอยูํ เลยยังไมํได๎ตอบ) 

น๎องคุณ  : อ๎าว! ไมํมีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ทาํนเรียก 

 (แล๎วก็เดินเกาหัวไปเลํนกับเพื่อนตํอ) 
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กิจกรรมพิเศษเดือนตุลาคม กิจกรรมวํายน้าํ  

 
 

    

 
กิจกรรมพิเศษเดือนตุลาคม กิจกรรมนาฏศิลป์  

 

 
อนุบาล 2-3 ไปทัศนศึกษาที่ Yoyo Land  ซีคอนสแควร๑ 
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กิจกรรมวันลอยกระทง  

 

 

 

 
     

น๎องแก๎มและน๎องเนเนํประกวดหนูน๎อยนพมาศ ณ.สวนธนบุรีรมย๑  

 
   

 
 

 


