สารปี ที ่ 13 ฉบับที ่ 149 ประจาเดือน กรกฎาคม 2560

สารจากประธานชมรม...... นาย มงคล จันทร์เพ็ญ
สวัส ดีค รับ ท่ า นสมาชิก ....พวกเราจ านวน 56 ท่า นได้เ ดิน ทางไปอิส านใต้ม า
เรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 11 – 14 กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา ผมก็มโี อกาสได้ตดิ สอยห้อยตามคณะ
เขาไปด้วย เราเดินทางไปโดยรถบัส 1 คัน และรถตู้อกี 1 คัน พักค้างทีส่ ุรนิ ทร์ โดยไม่ต้องกิน
สุรา 1 คืน เพราะมีเบียร์พร้อมครับ.....พักค้างที่ ศรีสะเกษ 1 คืน และไปนอนชมธรรมชาติและ
ทะเลหมอกทีส่ วยงามอีก 1 คืน ทีอ่ ุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร.....ก็สนุกสนานกันเต็มทีจ่ นเกือบ
ลืมวัย ...หรือลืมไปบ้างแล้วก็ไม่รู้..ดีใจครับที่ได้เห็นพวกเราสมาชิกสนุ กสนานกันด้วยความ
สามัคคี...ก็มสี ะดุดมัง...สะอึ
่
กมัง...เป็
่ นธรรมดาของคนหมูม่ าก นี่คอื เป้าหมายหลักของเราครับ....
เอาเสียงส่วนใหญ่เป็ นหลัก ....เพื่อนผมคนหนึ่งเมื่อเริม่ แก่ผมก็เริม่ ขาวโพลนมากขึน้ ตามลาดับ
เพื่อนก็แนะนาด้วยความหวังดีว่า ...เฮ้ยมึงย้อมผมซิวะ หน้ามึงยังอ่อนจะดูดมี าก...มันยืดอกพูด
ด้ว ยความมัน่ ใจว่า มัน เป็ น ประชาธิป ไตยเต็ม ที่ใ นทุ ก เรื่อ ง แม้แ ต่ บ นหัว ...ก่ อ นนี้ กูม ีผ มด า
มากกว่าผมขาวกูเลยต้องย้อมผมตามเส้นผมส่วนใหญ่ ..แต่ตอนนี้เส้นผมสีขาวมันมากกว่าสีดากู
เลยไม่ยอ้ มวะ.....และในการเดินทางไปครัง้ นี้พวกเราได้รบั การต้อนรับอย่างดียงิ่ ทัง้ จากท่าน
อดีตอธิบดี ฯ(อรรถ อินทลักษณ์) ท่านอดีตเกษตรจังหวัด อดีตผอ.ศูนย์ขยายพันธุพ์ ชื และเพือ่ น
สมาชิก รวมทัง้ ท่านเกษตรจังหวัดและ เจ้าหน้าที่ในปจั จุบนั ตลอดเส้นทางการเดินทาง ด้วย
ความประทับใจ และด้วยความขอบคุณในน้ าใจไมตรีจติ จากทุก ๆ ท่าน และผมต้องขอขอบคุณ
ทีมงานสมาชิกจิตอาสาทุกคน ระหว่างการเดินทางในการจัดการ ดาเนินการ และประสานงาน
ด้วยความเสียสละ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการให้ความร่วมมือจากผูร้ ่วมเดินทางทุกท่าน
ไปไหนไปกัน ทาอะไรทาด้วยกัน วัยไม่ใช่อุปสรรคของความสุขในชีวติ ถ้าเราจะไขว่คว้ามัน
ขอบคุณนะครับ และสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณน้ อง ๆ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
ทหาร ตชด. ผามออีแดง ทุกท่านในการอานวยความสะดวกทัง้ ทีพ่ กั อาหาร และความปลอดภัย
นานาประการด้วยน้าใจไมตรีอนั ดียงิ่ .....
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เป็ นครัง้ แรกในชีวติ ของผมทีไ่ ด้มโี อกาสมาเดินเหยียบย่า ปี นป่าย อยูบ่ นผามออีแดง
เขาพระวิการแห่งนี้ ทัง้ ๆ ทีผ่ มได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องกับเขาพระวิหารแห่งนี้มาก่อนนี้เป็ นเวลานาน
มากแล้ว.....ครัง้ แรกน่ าจะเป็ นประมาณ ปี 2501/02 ผมต้องแต่งชุก รด. (ในสมัยนัน้ เป็ นสีกากี)
ไปเดินขบวนคัดค้านประเทศกัมพูชาทีก่ าลังส่งเรื่องให้ศาลโลกตัดสิน ...เดินเสียทัวเมื
่ องสงขลา
เพราะกาลังเรียน ม.7-8 ทีโ่ รงเรียนมหาวชิราวุธ...หลังจากเดินขบวนเสร็จผมฟงั ใครพูดไม่รเู้ รือ่ ง
ไปหลายวัน....ไม่ใช่เพราะแค้นเขมรมากหรืออะไรหรอก....แต่ เพราะผมดันเป็ นคนตีฉาบของ
วงศ์ดุรยิ างค์....ครัง้ ทีส่ องโดนอีกจนได้ เมือ่ ศาลโลกตัดสินเรียบร้อยแล้ว ก็ได้มาเดินขบวนอีกครัง้
เมือ่ ปลายปี 2503..ตอนนี้ยา้ ยมาเดินทีเ่ มืองหลวง กรุงเทพมหานครฯ (เรียกได้ว่าเลื่อนตาแหน่ง)
ตัง้ ต้นจากลานพระบรมรูปทรงม้า...อยูม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 1 ครับ ครัง้ นี้ไม่ได้แต่ง รด.
แต่นุ่งกางเกงยีน Wrangler ซึง่ ต้องไปซือ้ เอาตอนนัน้ แหละ...และก็รกั เดียวใจเดียว มีอยูต่ วั เดียว
นี่แหละจนจบ....นัน่ คือความหลังครัง้ อดีตที่ทาให้อยากไปเขาพระวิหารครับ ....ที่จริงระหว่าง
ทางานก็ไปกันทรลักษณ์หลายครัง้ แต่ประเดีย๋ วประด่าวไปสารวจข้าวโพดกับกระทรวงพาณิชย์
เพื่อนามาพยากรณ์ผลผลิตข้าวโพดของประเทศไทย....มีอยู่ครัง้ หนึ่งไปอยู่หลายวันก็ไม่ได้ไป
เพราะดันไปเป็ นคณะกรรมการสอบสวนฯ เจ้าหน้าทีร่ ะดับพืน้ ทีก่ เ็ ลยไม่พาไปมัง้ ....
พูดถึงเรือ่ งความหลังก็นึกถึงข้อเขียนของท่าน อดีตอธิบดีบู๊ เมือ่ ร่วมเดือนทีผ่ า่ นมาที่
ท่านไปเยีย่ มหลานที่ ลอสแองเจลีส หลายวัน ท่านเลยเขียนเล่ามาเกือบทุกวันอะไรจะว่างขนาด
นัน้ ...ผมก็ต้องอ่านของท่านทุกฉบับอย่างไม่อาจจะหลีกพ้น ...เพราะผมได้รบั ข้อเขียนจากท่าน
ทาง Socialทุกช่องทางทีผ่ มจะพึงมี... ไลน์สว่ นตัว ไลน์กลุ่มอีกหลายกลุ่ม เฟสบุคโดยรวม และ
เฟสบุคโดยตรง...เหลืออย่างเดียวไม่ได้ไปซื้อมาอ่านเพราะท่านไม่ได้พมิ พ์วางจาหน่ าย......ต้อง
ขอชืน่ ชมว่าท่านเขียนได้อย่างละเอียด มีสาระ น่าสนใจมาก และท่านได้เขียนถึงการไปเดินเทีย่ ว
เดินชมและทานอาหารตามสถานทีท่ น่ี ่ าสนใจต่าง ๆ อ่านแล้วก็สนุ กไปกับท่านด้วย และอดทีจ่ ะ
นึกย้อนไปถึงความหลังครัง้ เก่าก่อนไม่ได้ ว่าครัง้ หนึ่งนานมาแล้ว เรา 2 คน คือท่านบู๊กบั ผมก็
เคยไปเดินท่อม ๆ อยูแ่ บบนัน้ ณ สถานทีเ่ หล่านัน้ มาด้วยกันอย่างสนุ กสนานตามประสาวัยหนุ่ม
มาแล้ว และเป็ นการเดินทางทีน่ ่ าประทับใจอีกครัง้ หนึ่งของเราด้วยครับ ........ครัง้ นัน้ เราตระเวน
ไปหลายแห่ง ตัง้ แต่ Los Angeles, Sanfrancisco, Reno, Oregon เรื่อยไปจนถึง Hawaii....…
วันหลังท่านลองบรรยายย้อนอดีตให้ฟงั บ้างนะครับ…..
การประชุมครัง้ ต่อไปเรากาหนดในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ครับ แต่เปลี่ยน
สถานทีม่ าเป็ นห้องประชุมชัน้ 4 ครับ ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านนะครับ และดูเหมือนว่าการ
ประชุมครัง้ นี้ ท่านจะได้ลองลิม้ ชิมรสขนมจีนน้ า พริกเจ้าเก่าทีเ่ ลื่องชื่อ กับขนมจีนแกงไตปลา
เม็ดมะม่วงหิมพานต์รสจัดจากปกั ษ์ใต้ดว้ ยครับ.........
มงคล จันทร์ เพ็ญ.........
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บอกเล่าเก้าสิบ ………….............
เมื่ อวันพุธที่ 5 กรกฎาคมที่ ผ่านมา มี เรื่ องพูดคุยหลายเรื่อง.จึงเริ่มประชุ มเร็ วขึ้ น
.........พี่มงคล จันทร์เพ็ญ ประธานชมรมฯ ขอสลับเวลาเพื่อให้เหมาะสมกับผูท้ ี่เ กี่ยวข้องเข้ามาใน
ห้อ งประชุ ม คื อ  เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ กองการเจ้า หน้ า ที่ เป็ นข้อ มู ล บุ ค คลที่ เ กี่ ย วกั บ การ
รักษาพยาบาล เนื่ องจากมีผสู ้ อบถามมามาก เนื่ องจากอยู่ไกลในการรับรูข้ อ้ มูลอาจเกิดปั ญหาในการ
แปรความ ทาให้ประธานฯ ต้องหาคาตอบไปที่กรมบัญชีกลางเกี่ยวกับ line ที่ส่งต่อ ๆ กันมา และได้
คาตอบคร่าวๆ ซึ่งได้ส่งใน line ชมรมชาวเกษตรอาวุโสให้ทราบเป็ นการเป็ นการเบื้ องต้นแล้ว วันนี้ ได้
มีเจ้าหน้าที่รบั ผิดชอบโดยตรงคือ คุณลักษณ์ภรณ์(ปุ้ย) เย็นประเสริฐ ฝ่ ายทะเบียนประวัติฯ ได้ชี้แจง
ข้อเท็จจริงของ การส่งหนังสือของกรมบัญชีกลางทาง line มีจุดประสงค์เพื่อให้ทุกคนที่ใช้สิทธิ์เบิกค่า
รักษาพยาบาลจากกรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลให้เป็ นปั จจุบนั เพื่อนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการ
ปรับปรุงในการเบิกจ่ายและพัฒนาสิทธิประโยชน์ ให้แก่ผูม้ ีสิทธ์ และบุคคลในครอบครัว เนื่ องจากที่
อยู่และเบอร์โทรศัพท์ซึ่งเป็ นสิ่งที่กรมบัญ ชีกลางจะสามารถติดต่อกับทุกคนได้ จึงขอให้ตรวจสอบให้
เป็ นปั จจุบนั และถูกต้อง เนื่ องจากบุคคลในครอบครัวอาจมีสถานภาพเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้แจ้งไว้
ก่อนเกษี ยณ เพื่อไม่ให้มีปัญหาในภายหลัง เช่น มีผูเ้ กษี ยณบางรายได้มีการหย่าขาดกับคู่สมรส แต่
ไม่ได้แจ้งให้กรมฯทราบและยังเบิกอะไรทุกอย่างเหมือนเดิม ทั้งที่คู่สมรสไม่มีสิทธิเบิกได้แล้ว เพื่อ
ไม่ให้มีปัญหาการส่งเงินคืนและอาจเกิดคดี ความในภายหลัง ........เนื่ องจากบุ คคลในครอบครัวก็
เกี่ยวข้องกับการรับบาเหน็ จตกทอดด้วย ........การตรวจสอบข้อมูลบุคลากรภาครัฐ สาหรับข้าราชการ
ลูกจ้างประจา และผูร้ บั เบี้ ยหวัด บานาญ เพื่อให้เกิดประโยชน์เกี่ยวกับการการรับบาเหน็ จตกทอด ทุก
คนสามารถเปิ ดแก้ไขได้ดว้ ยตัวเองทางเว็บไซด์ของกรมบัญชีกลาง ทางอีเลกทรอนิ กส์ (e-filing) แต่
ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านก่อน เมื่อเข้าไปแล้วสามารถแก้ได้เฉพาะที่อยู่เท่านั้ น ถ้าหากจะแก้
ข้อมูลอื่นใดที่นอกเหนื อกว่านี้ ผูท้ ี่เกษี ยณส่วนกลางให้มาติดต่อฝ่ ายทะเบียนประวัติ ผูท้ ี่อยู่จงั หวัดให้
ติดต่อสานั กงานเกษตรจังหวัด ผูท้ ี่ อยู่ เขตให้ไปที่ สานั กงานเขตพื้ นที่ ผูท้ ี่ อยู่ศูนย์ปฏิบัติการให้ไปที่
ศูนย์ฯ สาหรับข้าราชการบานาญที่ได้ทาไว้แล้ว ถ้าไม่มีข ้อมูลอื่นใดต้องแก้ไขก็ไม่ตอ้ งแจ้งค่ะ ...........
คุณชนิษฐ์ภคั ค์ (เจี๊ยบ) คำแท้ ชี้ แจงเรื่องสิทธิประโยชน์สำหรับผูเ้ กษียณอำยุ/ผูร้ บั บำนำญ.........
เงินบาเหน็ จดารงชีพ คือ เงินที่รฐั ให้ผรู ้ บั บาเหน็ จตกทอดนามาใช้ก่อน ตั้งแต่ ปี 2551 โดยกาหนดว่า
ให้ไม่เกิน 15 เท่าของเงินบานาญรายเดือน แต่ไม่เกิน 4 แสนบาท การขอรับบาเหน็ จดารงชีพ มี 2
กรณี คือ 1. รับตอนออกจากราชการและต้องเลือกรับบานาญ มีสิทธิได้รบั 15 เท่าของบานาญแต่ไม่
เกิน 2 แสน ถ้าคานวณแล้ว 15 เท่ าได้ไม่ถึง 2 แสนก็ จ่ายให้เท่ าที่ คานวณ (การขอรับงวดแรก)
2.ผูร้ บั บานาญที่มีอายุครบ 65 ปี บริบรู ณ์จะได้รบั ส่วนที่เหลือจากการจ่ายครั้งแรกอีกเมื่อมีเงินเหลือ
แต่ถา้ กระทาผิดวินัยก่อนออกจากราชการ จะขอรับเงินบาเหน็ จดารงชีพได้ เมื่อคดีถึงที่สุด และต้อง
รับหลังได้รบั บานาญ … หลักฐำนกำรขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ คือ หนังสือรับรองและขอเบิ ก

-4บาเหน็ จดารงชีพ (แบบ สรจ.3) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประชาซน สาเนาสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร หน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชีและเป็ นธนาคารที่มีเงินบานาญเข้าเท่านั้ น ...........บำเหน็ จค้ ำ
ประกัน โครงการกูเ้ งินกับสถาบันการเงิน โดยนาสิทธิในบาเหน็ จตกทอดไปเป็ นหลักประก้นการกูเ้ งิน
การขอใช้สิทธิ ทุกคนต้องติดต่อที่หน่ วยงานต้นสังกัดเพื่อแจ้งกรมฯและกรมฯแจ้งกรมบัญชีกลางให้
ออกหนั งสือรับรองสิทธิขอเงินกูใ้ ห้ โดยกาหนดวงเงินจาก 15 เท่าของเงินบาเหน็ จตกทอดยอดหลัง
และกรมบัญชีกลางจะหักหนี้ คืนจากเงินบานาญ ทั้งต้นและดอกจนกว่าจะหมด แต่ถ ้ าส่งแต่ดอกเบี้ ย
ก็ตอ้ งส่งตลอดชีพ จะมีเงินเหลือเท่าไหร่ คือ เอาบาเหน็ จตกทอดหักด้วยเงินกูจ้ ากบาเหน็ จตกทอดอีก
ที เมื่อได้รบั หนังสือรับรองค้าประกันแล้วระบบบาเหน็ จบานาญจะทาการLOCK เมื่อครบอายุ 65 ปี
จะขอเบิกเงินบาเหน็ จดารงชีพอายุ 65 ปี ไม่ได้ จนกว่าจะชาระหนี้ หมดถึงจะรับเงินได้ .....บำเหน็จตก
ทอด คือ เงินที่จะได้ 30 เท่าของบานาญ + เงิน ชคบ. และหักเงินดารงชีพที่เอาไปแล้ว .......การแบ่ง
จ่ายบาเหน็ จตกทอด จ่ายให้ทายาท ที่เป็ นบิดา มารดา 1 ส่วน คู่สมรส 1ส่วน บุตร 2 ส่วน กรณีไม่
มีทายาทให้จ่ายแก่บุคคลที่ผูต้ ายเคยแสดงเจตนาไว้ต่อส่วนราชการ........เงินช่วยพิเศษกรณีผูร้ บั
เบี้ ยหวัดบำนำญเสียชีวิต เป็ นเงินช่วยเหลือในการจัดการศพของข้าราชการบานาญที่เสียชีวิต จะ
ได้รบั 3 เท่าของบานาญ + เงิน ชคบ. จะจ่ายให้ผทู ้ ี่แจ้งชื่อไว้ค่ะ..........คงได้รายละเอียดพอสมควรนะ
คะ นี่ คือสิทธิและประโยชน์ ของเรา ที่เป็ นส่วนหนึ่ งของการเตรียมตัวก่ อนตายนะคะ เตรียมไว้เพื่อ
ไม่ให้คนที่อยูข่ า้ งหลักมีปัญหากันค่ะ.......ต้องขอขอบคุณฝ่ ายทะเบียนประวัติที่มาให้ขอ้ มูลในครั้งนี้
 เรื่องที่ จะประกำศให้ทรำบ...เป็ นที่ น่ายิน ดี เป็ นอย่างยิ่ง ที่ พี่ประณี ต เขี ยววิ จิต ร
ได้รางวัลศาลายาสดุ ดี จากคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่ องจากเป็ นเคหกิจเกษตร ที่
อ.พุ ท ธมลฑล ที่ ได้อุทิ ศตนตั้ง แต่ รับ ราชการจนถึ ง ปั จจุ บัน ก็ ยัง ท าอยู่ ในด้า นการแปรรูป ผลผลิ ต
การเกษตร ผักปลอดสารพิษ และการท่ องเที่ ยว......เจ้าตัวไม่ได้มาประชุ มในวันนี้ แต่ ทุกคนก็ ขอ
ปรบมือ แสดงความยินดีดว้ ยค่ะ
 กำรพูดคุยแนวคิดของผูอ้ ำวุโส....เลขาธิการการสมาคมข้าราชการบาเหน็ จบานาญ
ของกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสาคัญกับผูเ้ กษี ยณอายุราชการ มาเป็ นวิทยากรให้แนวทางการ
ปฏิบตั ิงานเพื่อให้ ช.ส.อ. มีแนวคิดและมีกิจกรรมอะไรบ้างเพื่อให้มีความเจริญเติบโตต่อไปข้างหน้า
.........เลขาธิการข้าราชการบาเหน็ จบานาญ ของกระทรวงสาธารณสุข เล่าว่า หลังเกษี ยณแล้วได้มี
กลุ่มร่วมทานข้าวกัน แล้วคิดว่าน่ าจะทาอะไรให้เป็ นประโยชน์ มากกว่านี้ จึงได้ศึกษาข้อมูลสมาคม
ต่างๆ เช่น สมาคมผูว้ ่าราชการจังหวัดและอื่นๆ โดยนาหลักคิดมาร่างเป็ นข้อบังคับและขอตั้งสมาคม
ในปี 2538 ถึงขณะนี้ มีสมาชิกทัว่ ประเทศ 6,000 กว่าราย ใน 77 จังหวัด เมื่อคนมากขึ้ นก็คิดต่อจะ
ท าอย่า งไรให้มี ค นท างานแทนเรา เพื่ อ เป็ นสื่ อ ให้ส มาชิ ก ที่ อ ยู่ไ กลปื นเที่ ย งได้รูแ้ ละมี ห นทางจะ
ช่วยเหลือกันอย่างไร โดยมีการประชุมปี ละ 2 ครั้ง จะทาเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพทั้งทางกายและ
ทางใจและได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคล ตั้งแต่ปี 2552 โดยช่วยกันคิดและช่วยกันทา การเป็ นนิ ติ
บุคคล จึงของบจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องได้ เช่น ที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์
และกระทรวงสาธารณสุข โดยกาหนดว่าเราจะช่วยงานที่เขาต้องการทาอย่างไร และจะเอาใครมา
เป็ นพวก เพื่ อ ให้เ ขาช่ ว ยกั น ท างาน มี กิ จ กรรมร่ ว มกั น ส่ ว นใหญ่ ง บประมาณที่ ไ ด้จ ะมาจาก
ความสัมพันธ์ส่ วนตัว งานที่ ทาควรทาเรื่ องเกี่ ยวกับสุ ขภาพกายและสุ ขภาพใจ สิ ทธิ ประโยชน์ ที่

-5สมาชิกจะได้รบั และถามสมาชิกว่าอยากให้ทาเรื่องอะไร ให้ใครเป็ นวิทยากร งบที่ได้มาจะหัก 10%
ไว้บริหารจัดการ กิจกรรมต้องไม่หาผลประโยชน์ และทางานที่เราจะทาได้ค่ะ …….แนวคิดเหล่านี้
ประธานชมรมฯของเราก็ได้ทาอยู่แล้วนะคะ ขาดแต่เรื่องการหาแหล่งงบประมาณเข้ามาเท่านั้ นค่ะ
เนื่ องจากประธานชมรมฯยังไม่คิดหาผลประโยชน์ใดๆ แต่ในอนาคต เมื่อชมรมเราเติบโตขึ้ นเรื่ อย ๆ
การหางบมาช่วยในชมรมฯ คงเป็ นสิ่งจาเป็ นค่ะ
 อื่นๆ.....การไปเที่ ยวปราสาทหินกินผลไม้ภาคอี สาน ในวันที่ 11-14 กรกฎาคม
2560 ได้มีการนั ดแนะซักซ้อมความเข้าใจการเดิ นทางกัน แต่ ....กว่าต้นฉบับของสาร ช.ส.อ. จะ
ออกมาสมาชิกก็ไปเที่ยวกลับมาเรียบร้อยแล้วก็จะไม่พูดถึ งแล้วนะคะ......เรื่องฌาปนกิจสงเคราะห์
และทัวร์เขมร ขอยกยอดไปคุยคราวหน้าค่ะ ......พี่อุดม จิรเศวตกุล เป็ นห่วงสมาชิกที่ไม่ได้ไปร่วม
ประชุมประจาเดือน อาจจะกังวลเรื่องสหกรณ์ตามที่ได้รบั ทราบปั ญหาของบางสหกรณ์ ขอยืนยันว่า
สหกรณ์เราไม่มีปัญหา และปั ญหาต่าง ๆ ที่มีอยู่สหกรณ์กรมส่งเสริมฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้ น
.......รูอ้ ย่างนี้ ค่อยโล่งอกนะคะ
ได้มี โ อกาสเฝ้ าและดูแ ลผูป้ ่ วยสูง อายุ อยู่ห ลายวัน ที่ โ รงพยาบาลได้เ ห็ น ได้รูเ้ รื่ องราว
ที่เกี่ยวกับชีวิตผูค้ นมากมาย โดยเฉพาะผูส้ ูงอายุ และเป็ นเรื่องที่เ ราหนี ไม่พน้ แต่เราสามารถป้องกัน
ได้ เพื่อไม่ให้เป็ นผูส้ ูงอายุที่มีโรคภัยเบียดเบียน เตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมเสมอ ดูแลสุขภาพดี ๆ
อย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วย วันนี้ ขอตัดทอนข้อมูลบำงส่วนที่ได้อ่ำนของ อ.นพ.สมบูรณ์ อินทลำภำพร
ภำควิชำเวชศำสตร์ป้องกันและสังคม ศิริรำชพยำบำล ให้พวกเราดังนี้ ค่ะ

สำหรับผูส้ ูงวัยกำรป้องกันดูจะเป็ นยำขนำนเอกที่ได้ผลเกินคำด เช่น
1. เลือกอำหำร โดยวัยนี้ ร่างกายมีการใช้พลังงานน้อยลงจากกิจกรรมที่ ลดลง จึงควรลด
อาหารประเภทแป้ง น้ าตาล และไขมัน ให้เน้นอาหารโปรตี นจากเนื้ อสัตว์โดยเฉพาะ และควรกิน
อาหารประเภทต้ม นึ่ ง และหลี กเลี่ ยงอาหารที่ มีรสหวานจัด เค็ มจัด และดื่ มน้ าสะอาดอย่างน้อย
6 – 8 แก้วต่อวัน
ออกกำลังกำย โดยค่อย ๆ เริ่มมีการยืดเส้นยืดสายก่อน แล้วค่อย ๆ เพิ่มความหนั กขึ้ น
จนถึงระดับที่ตอ้ งการ ทาอย่างต่อเนื่ องจนถึงระยะเวลาที่ตอ้ งการ จากนั้นค่อยๆ ลดลงช้าๆ และค่อยๆ
หยุด เพื่อให้ร่างกายและหัวใจได้ปรับตัว
3. อยูใ่ นที่อำกำศที่บริสุทธิ์ อาจเป็ นสวนสาธารณะใกล้ๆ หรือการปรับภูมิทศั น์ภายในบ้าน
ให้ปลอดโปร่ง สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก มีการปลูกต้นไม้ จัดเก็บสิ่งปฏิกูลให้เหมาะสม เพื่อลด
การแพร่กระจายของเชื้ อโรค และสามารถช่วยป้องกันโรคภูมิแพ้ หรือหอบหืดได้

-64. หลี ก เลี่ ย งอบำยมุ ข ได้แ ก่ บุ ห รี่ และสุ รา จะช่ วยลดโอกาสการเกิด โรค หรื อลดความ
รุนแรงของโรคได้
5. ป้องกันกำรเกิดอุบตั ิเหตุ เลือกกิจกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ปรับสภาพแวดล้อม
ในบ้านให้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบตั ิเหตุหรือการหกล้ม
6. ควบคุ ม น้ ำ หนั ก ตัว หรื อ ลดควำมอ้ว น โดยควบคุ ม อาหารและการออกก าลั ง กาย
ลดปั ญหาการหกล้ม และความเสี่ ยงต่อโรคต่าง ๆ เช่น โรคข้อเข่าเสื่อม และโรคหลอดเลื อดหัวใจ
เป็ นต้น
วิธีประเมินว่าน้ าหนักตัวอยูใ่ นเกณฑ์อว้ นหรือไม่ โดยคานวณจากดัชนี มวลกายหรือเรียกสั้นๆ
ว่า BMI (body mass index) ถ้าน้ าหนักตัวเกิน ค่า BMI จะอยู่ระหว่าง 23 - 24.9 กิโลกรัม/เมตร
2 แต่ถา้ อ้วนล่ะก็ ค่า BMI จะตั้งแต่ 25 กิโลกรัม/เมตร 2 ขึ้ นไป
สูตร ดัชนี มวลกาย(BMI) = น้ าหนักตัว(กิโลกรัม)
ส่วนสูง (เมตร)2
ตัวอย่าง ผูส้ งู อายุ หนัก 67 กิโลกรัม สูง 160 เซนติเมตร
ดัชนี มวลกาย(BMI) = 67
(1.6) 2
= 26.17 ถือว่ำเข้ำข่ำยอ้วน
7. หลีกเลี่ยงกำรใช้ยำที่ไม่เหมำะสม เช่น การซื้ อยากินเอง การใช้ยาเดิมที่เก็บไว้ หรือ
รับยาจากผูอ้ ื่นมาใช้ ทาให้เสี่ยงต่อการเกิดพิษจากยาหรือผลข้างเคียง อาจมีแนวโน้มรุนแรง และเกิด
ภาวะแทรกซ้อนเป็ นอันตรายถึงชีวติ ได้
8. หมั ่นสังเกตอำกำรผิดปกติตำ่ งๆ ของร่ำงกำย เช่น มีปัญหาการกลืนอาหารท้องอืด
เรื้ อรัง เบื่ออาหาร น้ าหนั กลด เหนื่ อยง่าย แน่ นหน้าอกหรือถ่ายอุจจาระผิ ดปกติ มีอาการท้องเสีย
เรื้ อรัง ท้องผูกสลับท้องเสีย ควรพบแพทย์ดีที่สุด
9. ตรวจสุขภำพประจำปี แนะนาให้ตรวจสมา่ เสมอเป็ นประจาทุกปี
นอกจำกกำรดู แ ลสุ ข ภำพกำยแล้ว สุ ข ภำพใจก็ เ ป็ นสิ่ ง ส ำคั ญ กำรท ำจิ ต ใจให้
แจ่มใส มองโลกในแง่ดี ไม่เครียดหรือวิ ตกกังวลกับเรื่องต่ำงๆ มำกจนเกิ นไป รวมถึงกำร
เข้ำใจและยอมรับตนเองของท่ำนและผูอ้ ื่น จะช่วยให้เป็ นผูส้ ูงอำยุที่สุขภำพดีอย่ำงแท้จริง ค่ะ
สิ่งสาคัญที่สุดอย่าได้ประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะ ถ้ามีโอกาสเหมาะจะเอาข้อมูลมาเล่าสู่กนั ฟั งบ้าง
แต่อย่างไรก็ตามวัยอย่างพวกเราอย่าลืมไปพบกันบ้างเที่ยวด้วยกันบ้าง ใช้ชีวิตในวัยนี้ ให้มีความสุข
.........ครั้งนี้ มีสาระชวนชิมชวนปรุงไว้ให้ติดตามด้วยค่ะ จากสมาชิกพวกเราเอง น่ าทานจัง เหมาะกับ
วัย อย่า งพวกเราจริ ง ๆ ติ ด ตามได้ใ นฉบับ นี้ นะคะ...... ครั้ง ต่ อไปเรานั ด พบกัน ในวัน อัง คารที่ 8
สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ที่ หอ้ งประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ถ.
พหลโยธิน เขตจตุจกั ร กทม. ไม่ได้จดั ประชุมที่ช้นั 5 เนื่ องจากห้องเดิมต้องใช้ในการติดตามตรวจ
สุขภาพค่ะ...... แล้วพบกันนะคะ
วิ ค่ะ ...
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“ ทอดมันปลาทู ”
ความอร่ อยแบบย้อนยุค ทาง่าย ทาเอง กินเอง สะอาดไม่ตอ้ งกลัว
ว่าจะมีปลาอื่นปลอมปน
วัตถุดบิ

1. ปลาทูสด 1 กิโลกรัม
2. พริ กแกงเผ็ดชนิ ดหยาบ 1 ขี ด (พริ กแกงเผ็ดจะมีชนิ ดหยาบและละเอียด) แนะนาให้ซ้ื อจาก
ตลาดสด แม่บา้ นสมัยใหม่คงไม่ตาเองแล้ว คิดว่าหลาย ๆ ท่านคงมีร้านพริ กแกงที่ซ้ื อกันเป็ นประจา
3. สามเกลอ ประกอบด้วย กระเที ย ม 10 กลี บ พริ ก ไทย 1 ช้อ นโต๊ะ รากผักชี อ วบ ๆ 5 ราก
โขลกให้ละเอียด
4. ถัว่ พู 2-3 ขีด หัน่ ละเอียด (ชอบมากใส่ มาก แต่ในอัตราส่ วน ปลาทู 1 กิโลกรัม ถัว่ พู ไม่ควรเกิน
3 ขีด หากหาถัว่ พูไม่ได้ ใช้ถวั่ ฝักยาวแทนได้)
5. น้ าปลา 1 ช้อนโต๊ะ
6. น้ าตาลทราย 1 ช้อนโต๊ะ
7. น้ ามันพืชสาหรับทอด

วิธีทา

1. แล่ปลาทู เอาแต่เนื้ อปลา แกะก้างออกให้หมด สับหยาบ ๆ ไม่ตอ้ งละเอียดมาก เวลากิ นจะ
อร่ อย ได้รสชาติของปลาทูเต็ม ๆ
2. วิธีผสม อย่าลืม "ใส่ ถุงมือก่อนค่ะ"
3. นาปลาทูที่สบั แล้วลงในชามผสม
ใส่ สามเกลอ พริ กแกงเผ็ด คลุกเคล้าให้เข้ากัน นวดเบาๆ พอเหนียว
4. ใส่ น้ าปลา น้ าตาลทราย นวดเบา ๆ ไป
เรื่ อย ๆ
5. ใส่ ถวั่ พูเป็ นลาดับสุ ดท้าย คลุกเคล้าให้เข้ากัน
6. ปั้นเป็ นก้อน ใช้นิ้วมือกดให้ค่อนข้างแบน แต่ไม่ตอ้ งแบนมาก
7. ใส่ น้ ามันพืชในกระทะ ให้ร้อน ใช้ไฟกลาง นาส่ วนผสมที่ป้ ันไว้แล้ว
ลงทอด พอสุ ก ตักออกวางบนตะแกรงให้สะเด็ดน้ ามัน
เคล็ดลับ
ของการทาทอดมันปลาทู __เป็ นภูมิปัญญาของคนโบราณ ที่ตอ้ งใส่ สามเกลอ เพราะจะดับกลิ่น
คาวของปลาทู
โดย....ส้ มแป้ น- ปราณี ต เขียววิจิตร
อดีตเกษตรอาเภอพุทธมณฑล

