สารปี ที ่ 13 ฉบับที ่ 152 ประจาเดือน ตุลาคม 2560

สารจากประธานชมรม...... นาย มงคล จันทร์เพ็ญ

สวัสดีครับ...ท่านสมาชิก ในขณะทีก่ าลังนัง่ พิมพ์ต้นฉบับอยู่น้ี ผมอยู่ในระยะพักฟื้ น
หลังการผ่าตัดอยู่ครับ หมอบอกให้พกั บนเตียงประมาณ 1-2 อาทิตย์ตามอาการ และห้ามออก
กาลังและยกของหนัก 2 เดือน..... วันนี้เป็ นวันที่สามหลังการผ่าตัดไม่ได้ยกของหนักอื่นใด
นอกจากค่อย ๆ ยกตัวเองมานัง่ หน้าคอมพิวเตอร์ และค่อย ๆ ยกมือจิ้มไปตามตัวหนังสือบน
แป้นพิมพ์เท่านัน้ เอง เพราะถึงกาหนดต้องส่งต้นฉบับแล้ว.......หมอคงไม่ว่า และเรื่องทีผ่ มกาลัง
จะเล่าให้ฟงั นี้ ก็เรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการผ่าตัดนี่แหละ... ซึง่ คิดว่าน่ าจะเป็ นประโยชน์สาหรับอีกหลาย
คนทีอ่ าจจะเกิดเป็ นขึน้ มาก็ได้....... ผมกาลังจะพูดถึง...โรคไส้เลื่อน... ครับ และบางคนอาจจะยัง
ไม่ทราบว่า โรคนี้ไม่ได้สงวนไว้สารับผูช้ ายเท่านัน้ มีสทิ ธิเท่าเทียมกันทัง้ หญิงและชายครับ ...
มักจะเกิดกับผูช้ ายมากกว่าเพราะสาเหตุหลักคือการยกของหนักมาก ๆ บ่อย ๆ และการออก
กาลังมาก ๆ และมักจะมาเกิดตอนสูงวัย เพราะอะไหล่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพังผืดทีห่ อ่ หุม้ เครือ่ งใน
ทัง้ หลายไว้เริม่ หย่อนยาน ทาให้ลาไส้มนั เคลือ่ นไหวได้ และเกิดไปออกันทีใ่ ดทีห่ นึ่ง จึงก่อให้เกิด
ปญั หาและสาหรับผมมันเกิดเป็ นไส้เลื่อนตรงบริเวณขาหนีบ ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ คือทาให้เกิดอาการ
หน่ ว ง ๆ เวลาเดินมาก ๆ หรือ ยกของหนักมาก ๆ ใครสงสัยว่าจะเป็ น ก็รบี ไปให้หมอตรวจ
วินิจฉัยเสีย อย่าปล่อยทิ้งไว้....แม้จะไม่ได้เป็ นเรื่องเร่งด่วนเหมือนการป่วยอย่างอื่น ก็ไม่ควร
มองข้ามเพราะหมอบอกผมว่าถ้าทิง้ ไว้มนั มีโอกาสทีจ่ ะก่อให้เกิดปญั หาใหญ่ได้.....
ทีผ่ มยกเอาเรื่องนี้มาพูดถึง ประเด็นไม่ได้อยู่ท่กี ารเป็ นหรือไม่ เพราะยังไงก็ต้องให้
หมอตรวจโดยตรงนันแหละ....แต่
่
ทจ่ี ะนามาเล่าสูก่ นั ฟงั นัน้ อยูท่ เ่ี รือ่ ง การผ่าตัดครับ....โดยปกติก็
จะต้องไปผ่าตัดทีโ่ รงพยาบาลจะเป็ นรัฐหรือเอกชนก็แล้วแต่ เท่าทีท่ ราบก็ตอ้ งไปพักค้าง คืนแรก
เพื่อเตรียมตัว ทัง้ ร่างกายและสุขภาพอื่นทางกายว่าพร้อมหรือไม่สาหรับการผ่าตัด ...ถ้าพร้อม
วันทีส่ องจึงจะทาการผ่าตัด และหลังจากผ่าตัดแล้วก็ต้องอยู่ต่อเพื่อรอดูอาการยาวนานแค่ไหน
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แล้วแต่อาการของแต่ละบุคคล......สาหรับกรณีของผมนัน้ ผมเป็ นคนไข้ประจาของคลินิกศูนย์
แพทย์พฒ
ั นา เกีย่ วกับเรือ่ งความดันโลหิตอยูแ่ ล้ว....เมือ่ ผมเกิดสงสัยอาการของตัวเอง และค้นดู
ใน Google คิดว่าน่ าจะใช่จงึ ไปถามคุณหมอซึ่งเป็ นแพทย์อายุรกรรมดูแลเรื่องความดันของผม
อยู่แล้ว 4 เดือนครัง้ ....ผมได้อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ให้หมอฟงั และถามท่านว่าผม
เป็ นไส้เลือ่ นหรือเปล่า?
ท่านบอกว่าสงสัยจะใช่...และส่งผมไปหาแพทย์ศลั ยกรรม.....เมือ่ ท่านตรวจแล้วก็บอก
ยืนยันว่าใช่แน่ นอน และสรุปวิธแี ก้ไขว่าต้องทาการผ่าตัดอย่างเดียวเท่านัน้ ....ผมก็พยายาม
ต่อรองว่าผ่าหลังจากผมไปเทีย่ วเขมรก่อนได้ไหม ท่านบอกว่าไม่ควรอย่างยิ่ง และท่านก็บอกว่า
ไปผ่าที่โรงพยาบาลไหนก็ได้ทค่ี ดิ ว่าสะดวก....ผมเลยบอกคุณหมอว่าผมไม่เคยเป็ นคนไข้ของ
โรงพยาบาลไหนมาก่อนคิดว่าไม่น่าจะสะดวกในหลาย ๆ ขัน้ ตอน......เลยเรียนถามว่าคุณหมอ
อยู่โรงพยาบาลไหน (แพทย์ท่ศี ูนย์แพทย์พฒ
ั นาทัง้ หมดเป็ นแพทย์อาสาฯ ท่านจะมีท่ที างาน
ประจาอยูแ่ ล้วอาจจะเป็ นจากรัฐหรือเอกชนก็แล้วแต่ ) ท่านบอกว่ามาจาก รพ.พญาไท....แต่ท่าน
สามารถทาการผ่าตัดให้ผมได้ทศ่ี นู ย์แพทย์พฒ
ั นาโดยไม่ตอ้ งพักค้าง เพราะทีศ่ นู ย์แพทย์พฒ
ั นา
ไม่มหี อ้ งสาหรับผูป้ ว่ ยในอยูแ่ ล้ว....นี่เป็ นความรูใ้ หม่สาหรับผม...นึกไม่ถงึ ว่าศูนย์แพทย์จะมีหอ้ ง
ผ่าตัด...ผมคิดสาระตะแล้วตกลงเพราะไม่อยากจะยุง่ ยากในหลาย ๆ เรื่อง....ทัง้ ๆ ทีห่ มอก็บอก
กับ ผมว่ามันปวดหน่ อ ยหลังการผ่าตัด ...เพราะคิดว่าผ่าที่ไหนมัน ก็ปวดเหมือ นกัน นัน่ แหละ
เพียงแต่ความสะดวกมันต่างกันเท่านัน้ ....ประกอบกับศูนย์แพทย์ฯ อยู่ใกล้บ้านผมมากกว่า
โรงพยาบาลอื่น ใด....เมื่อ ผมตอบตกลง คุ ณ หมอก็ส่ง ผมกลับ ไปหาแพทย์อ ายุ ร กรรมตรวจ
สุขภาพอย่างละเอียดก่อนการผ่าตัด ทัง้ ตรวจเลือด ตรวจหัวใจ ตรวจปสั สาวะ เอกซเรย์ ปอด
ช่องท้อง.....ทุกอย่างเรียบร้อยผ่านตลอด แต่มาตกม้าตายตอนความดัน ทีพ่ ุ่งพรวดขึน้ ไปอยู่ท่ี
185.......คุณหมออายุรกรรมจึงยืนยันว่ายังผ่าไม่ได้ ให้รอปรับยาลดความดันไปอีก 2 อาทิตย์
......สุดท้ายก็ผา่ นที่ 145.....จึงกลับมาหาหมอศัลยกรรมเพือ่ นัดวันผ่าตัด คือวันเสาร์ท่ี 21 ต.ค.
โดยให้ไปถึงศูนย์แพทย์ เวลา 7.30 น. เพื่อทาการผ่าตัดเวลา 9.30 น. ...........ความ
ประทับใจเริม่ ก็เกิดขึน้ เพราะก่อนถึงวันผ่าตัด ประมาณ 5 วัน ก็มโี ทรศัพท์จากทีมห้องผ่าตัดมา
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ แนะนากรรมวิธใี นการเตรียมตัวเพื่อการผ่าตัดอย่างละเอียด รูส้ กึ ทึง่ มาก
....และหลังจากนัน้ อีก 2 วัน ก็มโี ทรศัพท์จากทีมวิสญ
ั ญีแพทย์ท่จี ะต้องวางยาสลบ สอบถาม
ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องและอธิบายเรื่องการวางยาสลบอย่างละเอียดเช่นเดียวกัน ....มันทาท่าจะดีกว่า
การไปค้างทีโ่ รงพยาบาลหรือเปล่า ไม่กล้ายืนยันเพราะไม่เคยไปมาก่อน.......เมือ่ ถึงวันนัดผมไป
ถึงตามเวลา ตรงไปแผนกผ่าตัดซึง่ อยู่ทช่ี นั ้ 5 โอ่โถงกว้างขวาง....พยาบาลก็พาไปนอนพักรอ
เวลาบนเก้าอี้นวมขนาดใหญ่ พร้อมตรวจวัดความดัน และปรากฏว่าตัวเลขทีอ่ อกมากลายเป็ น
ตัวเลขทีด่ ที ส่ี ดุ ทีผ่ มเคยวัดมา คือ 132/78 พยาบาลก็เปิ ดเพลงให้ฟงั จนเคลิม้ ไปเลย.... พอใกล้จะ
เก้าโมง เขาก็ให้ขน้ึ ไปนอนบนเตียงผ่าตัด ทาความสะอาดร่างกาย ให้น้ าเกลือ แล้วก็เข็นรถเข้า
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ห้องผ่าตัด ......สักครู่ก่อ นถึงเวลานัดหมาย คือ 9.30 น. คุณหมอด้านวิสญ
ั ญีแพทย์ก็เข้ามา
แนะนาตัว และวิธกี ารต่าง ๆ ตามมาด้วยการแนะนาตัวของคุณหมอที่จะทาการผ่าตัดท่านคง
ั ่ กรยาน
กลัวผมจาไม่ได้เพราะปิ ดหน้าปิ ดตามา....คุณหมอวิสญ
ั ญีแพทย์ชวนผมคุยเรื่องการปนจั
ั ่ ด่ ว้ ย....คุยกันจนผมสลบไปตอนไหนไม่รู้.....มารูส้ กึ ตัวอีกครัง้ ก็ตอน เทีย่ ง
เพราะคุณหมอก็ปนอยู
ครึง่ และเขาเข็นเตียงผมมาอยูท่ ห่ี อ้ งพักรอแล้ว......พยาบาลก็รบี เข้ามาถามว่าปวดไหม...ตอนนัน้
ไม่รู้สกึ ปวดเข้าใจว่าจะเป็ นเพราะยาชาที่คุณหมอยอกว่าจะฉีดให้ท่บี ริเวณแผลหลังจากการ
ผ่าตัด.....แต่ทร่ี ูส้ กึ ตอนนัน้ คือหิวมากเพราะไม่ได้กนิ อะไรเลยตัง้ แต่เมื่อคืนทัง้ น้ าและอาหาร....
เลยถามพยาบาลไปว่า...มีอะไรให้ลุงกินแก้หวิ ไหม พยาบาลเลยไปเอาน้ าแดงหลอดนิดเดียวมา
ให้ดดู ...กะว่าจะดูดให้ช่นื ใจสักที่ แต่ดดู ได้หน่อยเดียว เธอก็บบี หลอดไว้และบอกว่ากินมากไม่ได้
เดีย๋ วจะคลื่นไส้อาเจียน...เป็ นงัน้ ไป......เขาให้ผมนอนพักอยูอ่ กี ประมาณ 3 ชัวโมง
่
จึงได้เดินทาง
กลับไปพักต่อทีบ่ า้ น....อาการปวดมาออกฤทธิ ์เอาตอนเย็นวันนัน้ ทีบ่ า้ น....ปวดมากแต่กพ็ อทน
ได้...และดีขน้ึ ตามลาดับ....วันรุง่ ขึน้ วันอาทิตย์ผมก็โทรศัพท์ไปหาคุณหมอผ่าตัดตามทีส่ งไว้
ั ่ เพื่อ
ติดตามอาการ...จนกระทังวั
่ นจันทร์กม็ พี ยาบาลโทร. มาติดตามผลและให้คาแนะนาอีก....และผม
ต้องไปพบหมอทีศ่ นู ย์แพทย์ตามนัดในวันพุทธ ก็คอื วันนี้ ....หลังจากทาต้นฉบับเสร็จก็จะไปพบ
หมอตามนัดครับ....ทีผ่ มเล่ามาให้ฟงั ทัง้ หมด.....ก็เพียง เพื่อให้ทุกท่านได้ทราบว่าทีศ่ ูนย์แพทย์
พัฒ นาก็ม ีก ารผ่า ตัด ได้ . ..แต่ ค งไม่ใ ช่ทุ ก กรณี ย์ . ...อย่า งน้ อ ยก็ใ นเคสของไส้เ ลื่อ น....โดยไม่
จาเป็ นต้องพักค้าง และได้รบั การดูแล ติดตามตลอดระยะเวลา... ผมรูส้ กึ ประทับใจมาก ๆ.....
ท่านจะได้รบั ทราบและไว้ประกอบการพิจารณาเมือ่ มีกรณีลกั ษณะดังกล่าวนี้เกิดขึน้ ...เผือ่ เลือก...
แต่ทเ่ี ห็นชัดเจนคือประหยัดค่าห้องพักและอื่น ๆ ไปพอสมควรครับ.....
วันนี้มแี ต่เรื่องเจ็บป่วย เรื่องใกล้ตวั สาหรับผูอ้ าวุโสทุกท่าน ผมพยายามอธิบายเพื่อ
จะได้เห็นภาพชัดเจน หวังว่าคงจะเป็ นประโยชน์ ได้บ้างไม่มากก็น้อย....การประชุมครัง้ ต่อไป
กาหนดใน วันที่ 7 พ.ย. 60 เวลา 10.00 น. เหมือนเดิม แต่ขออนุ ญาตเปลีย่ นห้องประชุมเป็ น
ชัน้ 4 แทนครับ
เรื่องหลักที่จะพูดคุยกัน คือเรื่องการเดินทางไปทัวร์เขมร และเรื่องการเตรียมการ
เลือกตัง้ ประธานชมรมคนใหม่ ในการประชุมใหญ่ประจาปี วันที่ 6 ธ.ค.60 รวมทัง้ การเตรียมการ
ต้อนรับสมาชิกใหม่และการร่วมกันทาบุญกุศลเพื่อสมาชิกผูอ้ าวุโสของเราทุกคนด้วยในคราว
เดียวกันครับ.

มงคล จันทร์เพ็ญ .........
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………….................บอกเล่าเก้าสิบ
ในการประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา เป็ นการประชุมที่ผูส้ มาชิกมากันครึ่งร้อย
ค่ะ อาจเนื่ องจากส่วนหนึ่ งคือสมาชิกที่ได้แจ้งความประสงค์ไปทัวร์กมั พูชาต้องมาชาระเงินงวดแรกให้กบั
บริษัททัวร์ดว้ ย........และขอต้อนรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเกษี ยณอายุราชการตั้งแต่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมาด้วยค่ะ
เราคงได้มีโอกาสได้พบกันบ่อยขึ้ น ถ้าจัดเวลาไปร่วมประชุมและพบปะกันแค่เดือนละครั้งเหมือนที่พี่ ๆ ได้
ทากันมาตลอดค่ะ .....ยินดีตอ้ นรับทุกคนค่ะ
พี่มงคล จันทร์เพ็ญ ประธานชมรมฯทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมด้วย เริ่มด้วยการขอให้ผมู้ า
เข้าประชุมเป็ นครั้งแรกได้แสดงตนด้วยค่ะ ท่านแรกคือ พี่ประภาจิต อดิเรก อดีตหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
กองคลัง เกษี ยนมานานหลายปี แต่เพิ่งมาประชุมเป็ นครั้งแรกและมีความประสงค์ร่วมคณะทัวร์ในเดือน
พฤศจิกายนนี้ ด้วยค่ะ.... ท่านที่สองคือ คุณกุหลาบ หมายสุขกลาง จากกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เพิ่งเกษี ยณหมาด ๆ เมือต้นเดือนตุลาคมนี้ เอง ....ก็ได้รบั การ
ต้อนรับด้วยเสียงปรบมือดัง ๆ จากสมาชิกทุกคนค่ะ....... มีเรื่องแจ้ง เรื่องแรก คือ การไปร่วมงานเลี้ ยงผู ้
เกษียณของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในปี นี้ และการไปต้อนรับสมาชิกน้องใหม่ผเู้ พิ่งเกษี ยณจาก
ราชการด้วย เมื่อวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเที ยน เมืองพัทยา
จ.ชลบุรี โดย คุณเบ็ญจรงค์ จิรเศวตกุล เป็ นตัวแทนรายงานการไปทาหน้าที่ของอาสาสมัคร ได้ไปปฏิบตั ิ
หน้าที่ท้งั ต้อน ทั้งรับ ได้สมาชิกใหม่มาทั้งสิ้ น 36 คนค่ะ ในเดือนธันวาคมที่จะถึง ขอเชิญสมาชิกใหม่มา
รายงานตัวพี่ ๆ ด้วย จะมีอาหารเลี้ ยงน้องใหม่ทุกคนตามประเพณีปฏิบตั ิกนั มาด้วยนะคะ........เรื่องต่อมา
คือตามที่ท่านประธานชมรมฯ ได้เคยบอกให้เราทราบว่าปี นี้ จะขอเกษียณการทาหน้าที่ประธานชมรมฯก่อน
เวลา ซึ่งปกติตอ้ งทาหน้าที่ได้รบั มอบหมายจากสมาชิก คราวละ 2 ปี จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามที่สมาชิ ก
หลายคนยังกังขากันว่าท่ านประธานคิ ดอะไรอยู่ ท่านได้กาหนดว่าจะเลื อกตั้งกันในคราวประชุ มเดื อน
ธันวาคม 2560 เพื่อประธานคนใหม่จะได้ทาหน้าที่ได้ในเดือนมกราคม ซึ่งจะมีก ารประชุมสามัญประจาปี
ครั้งที่ 1 ด้วย ท่านประธานได้มอบหมายให้ พี่ฉนั ทนา (เล็ก) ชะระวนิช เป็ นผูเ้ ตรียมการการเลือกตั้งด้วย
ค่ะ ฉะนั้น ในการประชุมเดือนธันวาคมนอกจากเชิญสมาชิกใหม่มารายงานตัวแล้ว ก็ขอเรียนเชิญสมาชิกทุก
คนทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ ได้หาโอกาสเข้ามาที่กรมส่งเสริม
การเกษตรเพื่อมาร่วมประชุมและเสนอชื่อสมาชิกให้ทาหน้าที่ประธานชมรมชาวส่งเสริมการเกษตรอาวุโส
ด้วยนะคะ เป็ นหน้าที่ของสมาชิกทุกคนจริงๆค่ะ เราต้องมาเสนอชื่อผูท้ ี่อยูใ่ นห้องประชุมที่เห็นสมควรให้ทา
หน้าที่บริหารงานในชมรมของเรา .......ขอใบผ่านทางไป กทม.กันนะ..... ไปเลือกประธานชมรม ผูม้ ีจิตอาสา
โดยแท้ เนื่ องจากไม่ได้มีค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้ น แต่เลือกให้มาทาหน้าที่เป็ นหัวหน้าในการบริหารกิจการของ
ชมรมฯ เป็ นผูแ้ ทนชมรมฯ ในการติดต่อกับบุคคลภายนอก และทาหน้าที่เป็ นประธานในที่ประชุ มและ
พบปะประจาเดือนด้วย เลือกคนที่สมาชิกเห็นว่าจะสามารถนาพาชมรมของเราให้กา้ วไปข้างหน้าอย่างไม่
หยุดยั้ง เลือกตามความคิดเห็นและเหตุผลของตัวเอง....รักใครชอบใครไปใช้สิทธิ์ของตัวเองอย่างอิสระและ
เสรี ค่ะ... บอกมาล่วงหน้าอย่างนี้ แล้วอย่าลืมวางแผนไป กทม. ในวันเวลาดังกล่าวนะคะ.........เรื่องสาคัญ
อีกเรื่อง คือ มีงานวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบ 50 ปี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2560 ชมรมฯ ได้

-5ร่วมพิธีในการวางพวงมาลาด้วย มีสมาชิก ช.ส.อ. มากันมากมาย แต่เมื่อถึงเวลาตามการจัดคิวการวาง
มาลาของกรมฯปรากฏว่าคิววางพวงมาลาต่อเนื่ องกัน จึงเหลือสมาชิกโดยการนาของพีส่ ุพล(แดง) ธนูรกั ษ์
จานวนหนึ่ ง เช่น ท่านสุขสันต์ มลิทอง พี่อุดม จิรเศวตกุล พี่ทศพล เชี่ยวเชิงงาน พี่วีรศักดิ์ อัตถไพศาล
คุณสุเทพ บัวสาย พี่นันทวรรณ สโลบล พี่ออมทรัพย์(แมว) ไวยากรวิ ลาศ คุณเบ็ญจรงค์(เอื้ อย)
จิรเศวตกุล คุณพัฑฒิดา(วิ) กุฎีรตั น์ และคุณอรณี มั ่นดี.....ต้องขอโทษด้วยหากไม่ได้เอ่ยชื่อ บางท่าน
ไม่ได้ถ่ายรูปไว้ดว้ ย เนื่ องจากกรมฯ มอบหมายช่างภาพให้ถ่ายรูปให้ จึงยังไม่มีภาพการวางพวงมาลาให้
สมาชิกได้ดูกนั ค่ะ หากติดต่อภาพได้จะลงให้สมาชิกดูใน line ชมรมชาวเกษตรอาวุโสในโอกาสต่อไป .........
และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็ นตัวแทนของชมรมฯ ค่ะ
 เรื่อ งสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ฯ ....... พี่ อุ ด ม จิร เศวตกุ ล ได้แ จ้ง ว่า สหกรณ์จ ะเปิ ดรับ สมัค ร
คณะกรรมการ ปี 2561 ในวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2560 และลงคะแนนในวันที่ 19 มกราคม 2561
ในวันนี้ มีสมาชิกที่มีความประสงค์จะลงสมัครและเสนอตัวด้วยคือ พี่ วิเชียร เกษมศรี……. สมาชิกได้มีการ
แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางว่าควรมีสมาชิกชมรมได้เป็ นตัวแทนเป็ นกรรมการด้วยเนื่ องจากทุก
คนเกษี ยณอายุราชการแล้วพูดและทาอะไรได้เต็มที่ สามารถเป็ นหูเป็ นตาและเป็ นตัวแทนของสมาชิกและ
เป็ นตัวแทนของชมรมฯ นาข้อคิดเห็นหรือนโยบายที่ผ่านการพิจารณาของชมรมฯ นาไปพัฒนางานสหกรณ์
และให้เกิดประโยชน์ ขึ้นมาได้.....สุดท้ายได้มีการเสนอให้ชมรมฯ ได้เสนอบุคคลที่ เห็นว่าเหมาะสมเป็ น
คณะทางานได้มาช่วยพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับสหกรณ์และการฌาปนกิจในโอกาสต่อไปด้วย.......ทุกคน ใน
ช.ส.อ. จะผนึ กกาลัง ประสานความคิด เพื่อสมาชิกทุกคนค่ะ
 การไปทัวร์เขมร ทางชมรมฯ โดยพี่สุพล(แดง) ธนูรกั ษ์ ได้เชิญเจ้าหน้าที่ของบริษัททัวร์คุย
เรื่องการจัดนาเที่ยว 3 วัน 2 คืน ....กาหนดเดินทางในวันที่ 14–16 พฤศจิกายน 2560.....วันแรกจากกรม
ส่งเสริมฯ เวลา 05.30 น.จะออกทางด่านอรัญประเทศ วันสุดท้ายจะกลับถึงกรมส่งเสริมฯ ประมาณ 4 ทุ่ม
ค่าใช้จ่าย 11,000 บาท และรับได้ไม่เกิน 40 คน ทั้งนี้ ขอให้ผูร้ ่วมเดินทางเตรียมพาสปอร์ต ที่มีอายุเกิน
6 เดื อน มาฝากไว้กับ คุ ณณัฐิยา โตสงคราม กลุ่มสวัสดิ การและเจ้าหน้าที่ สัมพันธ์ กองการเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมฯ หรือส่งไปรษณียโ์ ยตรงให้พี่สุพล ธนู รกั ษ์ 98/116 หมู่บา้ นนั นทวัน ซอยรามคาแหง 94
ถนนรามคาแหง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 1024 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ............สาหรับบุคลที่จะ
ติ ดต่อในการไปทัวร์คือ คุ ณเขียด โทร 085-994-1639 ค่ะ........ค่าใช้จ่าย. ที่ เหลือจ่ายในวันประชุ ม
ประจาเดือน อังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ก่อนเดินทางค่ะ
 อื่นๆ ได้มีการเสนอความคิดเห็น ว่าจะมีการจัดแสดงมุทิตาแก่สมาชิกช.ส.อ.ที่มีอายุเกิน 90 ปี
และที่ประชุมมีมติก็เห็นด้วยตามเสนอ แต่อาจมีการพิจารณาเรื่องการกาหนดอายุของผูอ้ าวุโส และจะหารือ
นอกรอบเพื่อกาหนดงานอีกครั้งค่ะ........ งานเช่นนี้ ก็สาคัญสาหรับพวกเราในการเป็ นกาลังใจให้แก่กนั นะคะ
และ จะบอกกาหนดการให้ทราบอีกครั้งค่ะ
ช่วงนี้ เป็ นช่วงปลายฝนต้นหนาว อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนจากฤดูฝนเข้าสู่ฤดูหนาว
บางครั้ง มีฝนตก บางครั้งอากาศทาท่ าจะเย็นลงอาจทาให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน เชื้ อโรคหลายชนิ ด
สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ทาให้เจ็บป่ วยได้ง่าย โดยโรคที่มาพร้อมกับช่วงเวลานี้ ที่สามารถพบบ่อย
คื อ โรคติ ด เชื้ อระบบทางเดิ น หายใจ เช่ น หอบหื ด หรื อ หลอดลมอัก เสบ โรคไข้ห วัด ไข้ห วัด ใหญ่
ปอดบวม ที่สามารถ เข้าสู่ร่างกายทางจมูก ปากและตาได้โดยง่าย เชื้ อชนิ ดนี้ มักอยูใ่ นละอองเสมหะ น้ ามูก
น้ าลายของผูป้ ่ วยที่ไอ จาม และอาจติดอยู่กบั ภาชนะหรือพื้ นผิวที่เปื้ อนน้ ามูก น้ าลายของผูป้ ่ วยได้สามารถ
แพร่กระจายอย่างรวดเร็ วในสถานที่ ที่มีคนแออัด และอากาศถ่ายเทไม่สะดวก โดยผูป้ ่ วยจะมีอาการไข้
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จะมีอาการรุนแรงกว่าคือ มีไข้สูง ปวดศีรษะปวดเมื่อยบริเวณกล้ามเนื้ อ และมักมีอาการคลื่นไส้อาเจียน
ร่วมด้วย ซึ่งอาจเป็ นอันตรายถึงชีวิตได้โดยเฉพาะในผูส้ งู อายุ เนื่ องจากมีภูมิตา้ นทานโรคตา่ กว่าคนปกติ
หากตนเองหรือบุคคลในครอบครัวมีอาการไม่สบายเป็ นไข้หวัดมีไข้ ไอ มีน้ ามูกควรพักผ่อนอยูก่ บั บ้านนะ
คะ หากมีความจาเป็ นต้องออกไปในสถานที่สาธารณะ ให้ใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย
ของเชื้ อโรคและหมัน่ สังเกตอาการ หากตัวร้อนมาก ให้รับประทานยาลดไข้ ใช้ผา้ ชุ บน้ าเช็ดตัว หรือถ้า
อาการไม่ดีขึ้น เช่น มีอาการไอมาก แน่ นหน้าอก มีไข้นานเกิน 2 วัน ควรรีบไปพบแพทย์ค่ะ
สาหรับแนวทางปฏิบตั ิเพื่อดูแลสุขภาพในช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อย คือ หมัน่ ดูแลสุขภาพอย่าง
สมา่ เสมอ ด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอสวมใส่เสื้ อผ้าให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน
ควรงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่ องจากส่งผลให้ระบบภูมิตา้ นทานโรคในร่างกายตา่ ลงทาให้ติดเชื้ อ
ได้ง่าย รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ลดหวาน มัน เค็ม ปรุงอาหารให้สุกก่อนการบริโภค
ดื่มน้ าสะอาด และรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เช่น ส้ม ฝรัง่ มะละกอสุก สับปะรด ล้างมือด้วยน้ า
สบู่หรือเจลทาความสะอาดทุกครั้ง หลังจากทากิจกรรมต่าง ๆ เช่น ดูหนั ง เข้าห้องน้ า เป็ นต้น ต้องออก
กาลังกายให้เหมาะสม เพราะจะทาให้ร่างแข็งแรงต้านทานต่อสูก้ บั เชื้ อโรคต่าง ๆ ได้ เช่น การเดิน การวิ่ง
เหยาะๆ การปั ่ นจักรยาน หรือ การเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่ อง เป็ นต้น นอกจากนี้ ควรทา
จิตใจให้แจ่มใสไม่เครียด จะได้ทาให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าวได้ค่ะ
นอกจากเป็ นช่วงปลายฝนต้นหนาวแล้ว ช่วงนี้ เป็ นเทศกาลถือศีลกินเจด้วย ทางสาวเคหะกิจเกษตร
ได้แนะนาอาหารชวนชิมชวนปรุงด้วยค่ะ หลังเทศกาลเจแล้ว ก็ยงั ปรุงไว้ทานยามปกติก็ได้ค่ะ ทาได้ง่ายและ
อร่อยจริง ๆ ติดตามได้ในฉบับนี้ นะคะ..... ครั้งต่อไปเรานั ดพบกันในวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560
เวลา 10.00 น. ที่ หอ้ งประชุ ม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ถ.พหลโยธิน เขตจตุ จกั ร
กรุงเทพฯ........ใครร่วมเดินทางไปทัวร์กมั พูชา อย่าลืมเตรียมเงินส่วนที่เหลือไปจ่ายกันด้วยนะคะ....แล้วพบ
กันค่ะ

วิ ค่ะ ...

ขอเชิญสมาชิกชมรมชาวส่ งเสริมการเกษตรอาวุโส
ร่ วมประชุมและพบปะสั งสรรค์
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. เป็ นต้ นไป
ณ ห้ องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่ งเสริมการเกษตร

----------------

มีสาระสาคัญในคราวเดียวกัน คือ
1.ร่ วมกันทาบุญกุศลเพื่อสมาชิกผูอ้ าวุโส 2.การเลือกตั้งประธานชมรมคนใหม่ 3.การต้อนรับสมาชิกใหม่
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เทศกาลถือศีลกินเจ
ช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ 20-28 ต.ค. 60 ขอแนะนาเรื่ องเตรี ยม
อาหารเจง่ า ย ๆ แต่ นึ ก อี ก ที เ หมื อ นเอามะพร้ า วห้า วมาขายสวนนิ
ส่ วนใหญ่ทุกท่านคงกิ นเจมานานแล้ว ซึ่ งเดี๋ ยวนี้ มีอาหารเจขายกัน
หลากหลายมีทุกที่แล้วแต่เลือก สมัยทางานช่วงกินเจต้องพกอาหารเจออกท้องที่ดว้ ย แต่การทากิน
เองดีกว่าสะอาดถูกอนามัย เพื่อสุ ขภาพที่ดีไงคะ
1. เต้าหูใ้ ช้เต้าหูก้ ระดานอย่างแข็งนามาล้างทอดทั้งชิ้นแล้วหั้น
ตามต้องการ
2. เห็ดหอมล้างแช่น้ าพอนุ่มหัน่ ชิ้นตามชอบ ผัดน้ ามันให้หอม
เกรี ยมใส่ น้ าต้มจนเห็ดนุ่ม
3. โปรตีนเกษตรล้างแช่พอนุ่มบีบน้ าทิ้งสักสองสามน้ าเพื่อขจัด
กลิ่นถัว่ ผัดน้ ามันให้หอมเติมน้ านิดหน่อยต้มจนนุ่ม
ทั้งสามอย่างนี้ ทาเตรี ยมใส่ กล่องใส่ ตูเ้ ย็นไว้เพื่อสะดวกในการปรุ งอาหารเมนู ต่าง ๆ เช่ น
ใส่ ผดั ผัก จับฉ่าย ยาเห็ด ลาบเต้าหู้ และแกงเผ็ด
4. เต้าหูย้ ้ ี หนาเลียบ ถัว่ ลิสงทอด ซื้อเตรี ยมไว้เลย
วันนี้ขอแนะนาการทาจับฉ่ายทาง่ายสะอาดได้รสชาติกว่าซื้อมาก ๆ ค่ะ

ต้ มจับฉ่ ายเจ
ส่ วนผสม
- ผักตามชอบกวางตุง้ คะน้า กะหล่าปลี หัวไชเท้า
ผักกาดขาว และคึ่นช่ายนามาล้างหัน่ เตรี ยมไว้
วิธีทา
- ตั้งกระทะใส่ น้ ามัน ใส่ เห็ดหอม ใส่ โปรตีนเกษตรที่เตรี ยมไว้และหัวไชเท้าผัดให้เ ข้ากัน น้ านิ ด
หน่ อยจนไชเท้าใสจึ งใส่ ผกั ต่าง ๆ ผัดจนผักสลด เทผักใส่ หม้อที่ต้ งั น้ าเดื อดรอไว้ ปรุ งรสด้วย
ซี อิ้วขาว-ดา เกลือ-น้ าตาลนิ ดหน่ อย โรยพริ กไทยเม็ดที่บุบไว้แล้ว ถ้าชอบใส่ เต้าหู้ก็ลงตอนนี้
ต้มต่อด้วยไฟอ่อน พอผักนิ่มยกขึ้นตักเสิ ร์ฟร้อน ๆ สะอาดด้วย อร่ อยดี คุณภาพคับชามเลย......
BY............ณลินี หอวงศ์ รัตนะ
19 ต.ค. 60

