ข่าวฝากจากผู้อานวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม

สวัสดีทา่ นผู้ปกครอง และนักเรียนทุกคน
ขอต้อนรับกลับสู่รั้วอมรินทร์ด้วยความยินดีอย่างยิง่
หลังจากปิดเทอมเป็นเวลานานกว่าปกติ เนื่องจาก
สถานการณ์นา้ ท่วม
ในภาคเรียนที่ ๒ โรงเรียนจัดสอนชดเชย คือ
ให้เข้าเรียนเร็วขึ้นจากเดิมวันละ ๕ ชั่วโมง เป็น ๖ ชั่วโมง
ในวันจันทร์ - วันศุกร์ และเรียนชดเชยในวันเสาร์เต็มวัน
ซึ่งท้าให้นักเรียนบางส่วนอาจรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกว่าปกติ
แต่ถึงอย่างไรก็ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนหนังสือ
เพื่ออนาคตที่ดีของตนเอง และในช่วงนี้อากาศเปลี่ยน
แปลงเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว จึงขอให้นักเรียนทุกคนดูแล
สุขภาพด้วยนะค่ะ
ด้วยความห่วงใย
ผู้อ้านวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม
ภาษาประจาเดือนธันวาคม ๒๕๕๔
pig
chicken
cow
goat
duck

พิก
猪 zhū "จู" แปลว่า หมู
ชีค-เค็น 鸡 jī "จี" แปลว่า ไก่
เคา
牛 níu "หนิว" แปลว่า วัว
โกท
羊 yáng "หยาง" แปลว่า แพะ
ดัค
鸭 yā "ยา" แปลว่า เป็ด

มาเล่นสนุกกับการระบายสี
ลองทบทวนดูสิวา่ เด็ก ๆ ยังเก่งระบายสีกนั อยู่หรือเปล่า
ด้วยการท้าให้เจ้าแกะทั้งสองมีบา้ นทีส่ วยงามและน่าอยูน่ ะค่ะ

อมรินทร์สาร
ข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๕๔

ช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๓.๐๐๐ บาท
ด.ช.ธนาวุฒิ สูงก้าเนิด ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๓ และ
ด.ญ.ธนรัตน์ สูงก้าเนิด ชั้นอนุบาลปีที่ ๒/๒
แนะนาครูใหม่ *
*ครูนงค์วรัตน์ จันทรัง ครูประจ้าชั้นอนุบาล
*ครูพิมพ์ชนก เส็งเจริญ ครูวิทยาศาสตร์
โรงเรียนยินดีต้อนรับเป็นอย่างยิ่งค่ะ

ทุกบุปผา มาลัยคือใจราษฎร์
ภักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจสิน
พระ คือ บิดาข้าแผ่นดิน
ร่วมร้อยรินมาลัยถวายพระพร
ลุ ๕ ธันวามหาราช
“วันพ่อแห่งชาติ” คือองค์อดิศร
พระเปี่ยมล้นด้วยเมตตาเอื้ออาทร พสกนิกรเป็นสุขทุกคืนวัน
ข้อมูลโดย : เว๊บไซต์ซาบซ่าส์ดอทคอม

โรงเรียนวัดอมรินทราราม สพป.กทม.
๕๖๖/๑ ถ.อรุณอมรินทร์ ศิรริ าช บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
Website : http://www.amarin.ac.th
E-mail : amarin_school@hotmail.com
โทร. ๐๒ ๔๑๑ ๓๐๑๗ โทรสาร. ๐๒ ๔๑๑ ๓๐๑๗

ข่าวฝากจากวิชาการ
๒๗ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ การจัดท้าสรุปรายงานผลโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ้าปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมใหญ่
โรงเรียนวัดอมรินทราราม ผู้รับผิดชอบโครงการแต่ละโครงการ
๒๑ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
ก้าหนดส่งเอกสารวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔
(ปพ.๖) ณ ห้องกลุ่มบริหารวิชาการ ผู้รับผิดชอบ ครูประจ้าชั้น
อนุบาล - ป.๖ ส่งเอกสารที่ (๑) รองฯจรัญญา สุวรรณเตมีย์
(๒) นางนิทรา ฉิ่นไพศาล (๓) นางชัญญณัส รอดพยุง
(๔) นางสาวปิยรัตน์ เรืองเอียด ตรวจสอบความถูกต้อง
เสนอผู้อ้านวยการโรงเรียนลงนาม
๒๘ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ ก้าหนดวันรับสมัคร
การแข่งขันศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ณ ศูนย์ที่รับสมัครตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ , กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน , การศึกษาพิเศษ ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ , ครูผู้ประสานงาน
๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ ก้าหนดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
การศึกษางานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา
๒๕๕๔ ณ ศูนย์ที่รับผิดชอบตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ , กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน , การศึกษาพิเศษ ผู้รับผิดชอบ หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้ , ครูผู้ประสานงาน
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ การจัดสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก
ชั้น ป.๔ - ป.๖ , ครู , บุคลากร , ผู้ปกครองและชุมชนทั่วไป
ณ สนามสอบโรงเรียนวัดอมรินทราราม ผู้รับผิดชอบ
พระอาจารย์จากวัดอมรินทราราม คณะครูและบุคลากร
ในโรงเรียนวัดอมรินทราราม
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๕๐ น.
สทศ.แจ้งการสอบ O - NET ของนักเรียนชั้น ป.๖ ณ สนามสอบ
โรงเรียนวัดอมรินทราราม ผู้รับผิดชอบ ครูประจ้าชั้น ป.๖
และครูที่ได้รับมอบหมาย

เตือนภัยโรคที่มากับนาท่วม
หลายพื้นที่ได้ประสบอุทกภัยซึ่งมีทั้งผู้ปกครอง นักเรียนและ
บุคลากร จึงมีความห่วงใย โรคภัยที่จะมากับน้้าท่วม ได้แก่
โรคผิวหนัง โรคปอดบวม โรคตาแดง โรคติดเชื้อระบบทางเดิน
อาหาร โรคฉี่หนู (โรคเลปโตรสไปโรสิส) รวมถึงควรระวังสัตว์ที่มี
พิษกัดต่อย ดังนั้นขอให้ทุกคนป้องกันและดูแลตนเองให้ดีนะค่ะ
โรคผิวหนัง
ที่พบบ่อย ได้แก่ โรคน้้ากัดเท้าจากเชื้อรา ซึ่งเกิดจากการ
ย่้าน้้าหรือแช่น้าที่มีเชื้อโรค
หรือความอับชื้นจากเสื้อผ้าเป็น
เวลานาน อาจมีอาการเท้าเปื่อย คันตามซอกนิ้วเท้า ถ้า
จ้าเป็นต้องย่้าน้้า หลังจากเสร็จภารกิจแล้วควรล้างเท้าให้สะอาด
ด้วยน้้าสบู่แล้วเช็ดให้แห้ง หากมีบาดแผลควรใช้แอลกอฮอล์เช็ด
แผลแล้วทาด้วยยาฆ่าเชื้อ
โรคปอดบวม
ผู้ประสบภัยน้า้ ท่วม หากมีการส้าลักน้้าหรือสิ่งสกปรก
ต่างๆ เข้าไปในปอด ก็มโี อกาสเป็นโรคปอดบวมได้ มีอาการ เช่น
ไข้สูง ไอมาก หายใจหอบและเร็ว ถ้าเป็นมากจะหายใจหอบ
เหนื่อย เมื่อมีอาการสงสัยว่าเป็นโรคปอดบวมต้องรีบไปพบแพทย์
ทันที
โรคตาแดง
เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยเฉพาะ
ในเด็กเล็ก ส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัส ถ้าไม่รบั การรักษาตั้งแต่
เริ่มเป็นอาจติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้ ติดต่อจากการสัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้แก่การสัมผัสโดยตรงกับน้้าตา ขี้ตา น้้ามูกของ
ผู้ป่วย หรือจากใช้สิ่งของเครื่องใช้ร่วมกับผู้ป่วย เช่น ผ้าเช็ดหน้า
ผ้าเช็ดตัว หรือจากแมลงวันแมลงหวี่ตอมตา หลังจากได้รับเชื้อ
ประมาณ ๑-๒ วัน จะเริ่มมีอาการระคายเคืองตา ปวดตา น้้าตา
ไหล กลัวแสง มีขี้ตามาก หนังตาบวม เยื่อบุตาขาวอักเสบแดง
โดยอาจเริ่มที่ตาข้างหนึ่งก่อนแล้วจึงลามไปตาอีกข้างหนึ่ง
การป้องกันท้าได้โดยล้างมือด้วยน้า้ และสบู่ให้สะอาดอยู่เสมอ
ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และหมั่นดูแลรักษาความสะอาดของ
ร่างกาย สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน
ปลอกหมอนให้สะอาดอยู่เสมอ

โรคติดเชือระบบทางเดินอาหาร
ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษ บิด
ตับอักเสบเอ และไข้ไทฟอยด์ เป็นต้น เชื้อโรคจะเข้าสูร่ ่างกาย
โดยการรับประทานอาหาร หรือ ดื่มน้้าที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป
โรคอุจจาระร่วงมีอาการถ่ายอุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้า้ หรือ
ถ่ายมีมูกเลือดอาจมีอาเจียนร่วมด้วย
กรณีอาหารเป็นพิษ มักมีอาการปวดท้องร่วมกับถ่าย
อุจจาระเหลว คลื่นไส้ อาเจียน อาจมีอาการปวดศีรษะ ปวดเมื่อย
ตามเนื้อตัว โรคอุจจาระร่วงจะมีการถ่ายอุจจาระเหลว จ้านวน
มากกว่า ๓ ครั้งต่อวัน หรือมูกปนเลือด หรือถ่ายเป็นน้้ามากกว่า ๑
ครั้งต่อวัน ท้าให้ร่างกายขาดน้้าและเกลือแร่ อาจท้าให้ช็อกหมดสติ
โดยเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส โปรโตซัว และปรสิต
หนอนพยาธิ ที่มากับการรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่
สะอาด การไม่ล้างมือให้สะอาดก่อนการปรุงอาหาร และภาชนะ
สกปรก ผู้ป่วยควรกินหรือดื่มของเหลวมากกว่าปกติ เพื่อป้องกัน
การขาดน้้าและเกลือแร่ ได้แก่ สารละลายน้า้ ตาลเกลือแร่
โออาร์เอส น้้าแกงจืด หรือน้้าข้าวใส่เกลือ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรรีบ
ไปพบแพทย์
โรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรสิส
เป็นโรคติดต่อจากสัตว์สคู่ น มีหนูเป็นตัวแพร่โรคทีส่ ้าคัญ
เชื้อออกมากับปัสสาวะสัตว์แล้วปนเปื้อนอยู่ในน้้าท่วมขังพื้นดินที่
ชื้นแฉะได้นานเชื้อเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผล รอยขีดข่วนรอยถลอก
หรือไชเข้าเยื่อบุตา จมูก ปาก หรือ ผิวหนังที่แช่น้านาน หรืออาจ
ติดเชื้อจากการรับประทานอาหารที่หนูฉี่รด มีอาการหลังได้รับเชื้อ
ประมาณ ๔-๑๐ วัน โดยจะมีไข้สูงทันทีทันใด ปวดศีรษะและ
ปวดกล้ามเนื้อมาก โดยเฉพาะน่องและโคนขาหรือปวดหลัง บางคน
มีอาการตาแดง อาจมีอาการเจ็บคอ เบื่ออาหาร หรือท้องเดิน
หากมีอาการดังกล่าวหลังจากสัมผัสสัตว์หรือลุยน้้าย่้าโคลน ต้องรีบ
ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลหรือหน่วยแพทย์ในพื้นที่ทันที ป้องกัน
โดยสวมรองเท้าบู๊ตยางกันน้้าหากต้องลุยน้้า ย่้าโคลน โดยเฉพาะถ้า
มีบาดแผล หลีกเลี่ยงการแช่น้า ย่า้ โคลนนาน ๆ เมื่อขึ้นจากน้า้ แล้ว
ต้องรีบอาบช้าระร่างกายให้สะอาดโดยเร็วที่สดุ

