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       มลูนิธิป่อเตก็ตึง๊ โรงพยาบาลหวัเฉยีว และมหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ 
ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ            
มพีระพลานามยัสมบรูณ์แขง็แรง  ด้วยส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ ณ ศาลาสหทยั
สมาคม ในพระบรมมหาราชวัง เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

      แผนกแนะแนวและสวัสดิการนักศึกษา ส�านักพัฒนานักศึกษา  จดัประชุมประชาคมเพือ่
สร้างเสริมสภาพแวดล้อมของสังคมในชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ  ประกอบด้วย อ�าเภอบางพลี สถานีต�ารวจภูธร

ประชุมประชาคมเพื่อสร้างเสรมิ          
สภาพแวดล้อมของสังคมในชุมชน

บางพลี ชุดปฏิบัติกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 21 รักษาพระองค์ สรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลบางโฉลง ก�านันบางโฉลง ส�านกังานควบคมุเครือ่งดืม่ทีมี่แอลกอฮอลล์  ชมรมจกัรยานยนต์สาธารณะจงัหวดัสมทุรปราการ หอพักพันธมติร 
เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักด่ืมหน้าใหม่ ร้านค้าที่จ�าหน่ายเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอลล์ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ผู้น�านักศึกษา ผู้แทนนักศึกษา               
ณ ห้องบรรยายพิเศษ 2 (สื่อประสม) ชั้น 2 อาคารบรรณสาร เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559



    มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 24 ปี ภายในงานมีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์      
ของมหาวทิยาลยั ได้แก่ พระพุทธรปู 3 องค์ หลวงปู่ไต้ฮง ศาลพระภูม ิศาลเจ้าท่ี ศาลตายาย และพธิมีอบเครือ่งราชอสิริยาภรณ์ รวมจ�านวน
ทัง้สิน้ 26 ราย แบ่งเป็น 3 ชัน้ คือ ชัน้ที ่3 ตติยดิเรกคุณาภรณ์  จ�านวน 1 ราย ช้ันท่ี 4 จตตุถดิเรกคณุาภรณ์  จ�านวน 15 ราย  และชัน้ท่ี 5 
เบญจมดเิรกคุณาภรณ์ จ�านวน 10 ราย มบีคุลากรทีป่ฏิบติังานครบ 10 ปี  สมควรได้รบัเหรียญท่ีระลกึจากมหาวทิยาลยั  จ�านวนทัง้สิน้ 16 ราย 
และมีอาจารย์ประจ�าได้รับต�าแหน่งทางวิชาการ จ�านวน 12  ราย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี เป็นผู้มอบ 
และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เมื่อวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2559

สถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 24 ปี   
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 แผนกแผนและนโยบาย กองแผนและพฒันา มหาวทิยาลยั
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการบรรยายพิเศษและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย : ในมุมมองของ     
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อเป็นการเตรียมข้อมูลในการจัดท�าแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลยั 5 ปี” ในระยะที ่6 (พ.ศ. 2560 - พ.ศ.2564) วิทยากรโดย
คุณไปรเทพ ซอโสตถิกุล ผู ้ช่วยกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ            
คุณอรัญ เอี่ยมสุรีย์ ผู ้ช่วยกรรมการเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง                       

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559   ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคาร
อ�านวยการ และเมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย
พิเศษ 2 ชั้น 2 (สื่อประสม) อาคารบรรณสาร เป็นการบรรยายพิเศษ 
เรือ่ง “นวตักรรมการเรยีนการสอนเพือ่การพฒันาบณัฑติในศตวรรษ
ที่ 21 วิทยากรโดย รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองอธิการบดีฝ่าย
พัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  

 
 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม
ประกวด Thailand Energy Awards 2016 จากกระทรวงพลงังาน 
ซ่ึงเป็นกิจกรรมต่อยอดจากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอาคารประหยัด
พลังงาน ปีที่ 3 MEA Energy Saving Building Awards 2015 
จากการไฟฟ้านครหลวง และผ่านเกณฑ์เพื่อเข้าสู่การประกวด       
ในกจิกรรมระดบัอาเซียน เมือ่วนัองัคารที ่29 มีนาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ 
อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู ้บริหาร คณะกรรมการพลังงาน         
และนกัศกึษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ผูท้รงคณุวุฒใินการประเมนิ
กิจกรรมประกวด ในครั้งนี้ 

มฉก. ร่วมกิจกรรมประกวด Thailand Energy Awards 2016

มฉก. จัดบรรยายพิเศษเพื่อการจัดท�าแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 5 ปี
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     คณะการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดโครงการวันแพทย์จีน ประจ�าปี 2558 และสัมมนาวิชาการในหัวข้อ 
"ยิ่งสูงยิ่งหนาว : น�้าตาล ไขมัน ความดันโลหิต" ในมุมมองของแพทย์แผนจีน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์  ดร. อไุรพรรณ  
เจนวาณิชยานนท์ รองอธกิารบด ีเป็นประธานเปิดงาน  ในงานยงัมกีารจดับูธเผยแพร่การดแูลสขุภาพด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีน  ที่สามารถ
น�าไปใช้ในชวิีตประจ�าวัน และการบรูณาการการเรียนการสอนในรายวชิาทางการแพทย์แผนจนี เช่น เภสชัวิทยาจนี ฝังเข็ม  รมยา และทยุหนา  
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารบรรณสาร เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559          

 เม่ือวันพุธที ่16 มนีาคม 2559 แผนกทนุและบรกิารนกัศึกษา ส�านกัพัฒนานกัศกึษา จดัโครงการ "ปฐมนเิทศนกัศกึษาทนุ กองทนุ
ให้กูย้มืเพือ่การศกึษา ครัง้ที ่ 14" เพ่ือให้นกัศกึษามจีติส�านกึและความรบัผดิชอบในการคนืเงนิกองทนุให้กูย้มืเพือ่การศกึษาเมือ่ส�าเรจ็การ
ศกึษา บรรยายโดย คณุจารณีุ แวววริยิกลุ รกัษาการผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิารการจดัสรรและกู้ยมืและฝ่ายตดิตามเงนิคงค้างในสถานศกึษา 
และคณุจนัทร์พร สุริวงค์กล่อม เป็นตัวแทนจากแผนกทนุและบรกิารนกัศกึษา ได้แนะแนววธิกีารคืนทุนฯ ให้กบันกัศกึษาท่ีกูย้มืทนุการศกึษา
ณ หอประชมุ มฉก.

ครั้งท่ี 14

   ปฐมนเิทศนักศึกษาทุน 
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

โครงการวันแพทย์จีน ประจ�าปี 2558
 "ยิง่สงูย ิง่หนาว : น�า้ตาล ไขมนั ความดนัโลหติ"
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         ศูนย์สหกิจศึกษา ส�านักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับ                
การรับนักศึกษาฝึกงานและรับเข้าท�างาน ระหว่าง มหาวิทยาลัยหัวเฉียวฯ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี          
กับ กลุ่มโรงแรมในเครือไอเอชจี (Intercontinental Hotels Group-Thailand) โดย Mr. Philip Beriman, General Manager Holiday 
Inn Bangkok Sukhumvit เป็นตัวแทนผู้ลงนาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559

      คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดโครงการประกวดงานวิจัยเภสัชศาสตร์ดีเด่น ของนักศึกษาปริญญาตรี 
ประจ�าปีการศึกษา 2558 ในงานมีการแสดงบอร์ดนิทรรศการการวิจัย และการบรรยายพิเศษ เรื่อง "Building Global Citizenship           
& Preparing Student for ASEAN Integration โดย  เภสชักร ผูช่้วยศาสตราจารย์สรุกจิ นาฑสีวุรรณ เป็นวทิยากรผูบ้รรยาย ณ ห้องบรรยายพเิศษ 2 
(สือ่ประสม) อาคารบรรณสาร เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559   

ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ                  
เกี่ยวกับการรับนักศึกษาฝึกงานและรับเข้าท�างาน

  โครงการประกวดงานวิจัยเภสัชศาสตร์ดีเด่น        
ของนักศึกษาปริญญาตรี ประจ�าปีการศึกษา 2558
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     ผู ้ช่วยศาสตราจารย์นิก สุนทรธัย คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  เป็นประธานเปิดงาน               
International Day 2015 เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 ณ ชั้น 1 อาคารเรียน บริเวณหน้าห้อง 2-113 และ 2-114 ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ระหว่างสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ กับ ศูนย์วัฒนธรรม มฉก. ทั้งนี้ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ  อาทิ การแสดงนาฏศิลป์ 
การเสวนา เรื่อง การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การเดินแฟชั่นโชว์ การออกร้านแสดงศิลปวัฒนธรรมด้านอาหาร เป็นต้น เพ่ือส่งเสริม        
และสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติให้กับผู้ร่วมงาน รวมถึงได้แสดงความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ 
และส่งเสริมศิลปและวัฒนธรรม

International Day 

 

      ส�านกัพฒันาวชิาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จดัประชุมวชิาการ เรือ่ง " เขียนบทความวิจยัอย่างไรให้ได้ตีพมิพ์เผยแพร่" 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. โยธนิ แสดงด ีสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยัมหดิล เป็นวทิยากรให้ความรูแ้ละแลกเปลีย่นความคิดเห็น
กบัคณาจารย์ มฉก. ณ ห้องบรรยาย 3 ชั้น 3 อาคารอ�านวยการ เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559

เขียนบทความวิจยัอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์เผยแพร่



 

 คลินิกกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จัดโครงการกายภาพบ�าบัดเพื่อประชาชน ครั้งที่ 1 เรื่อง "บ้านหมนุ 

เวยีนศีรษะ เมารถ เมาเรือ อาการมนึ กายภาพบ�าบดัช่วยคณุได้ " ให้ความรูแ้ก่ผูป่้วยท่ีมอีาการ มีปัญหาจากระบบการทรงตัวส่วนปลาย     

ระบบประสาทส่วนกลาง และจากระบบอื่น ๆ ของร่างกายท่ีส่งผลให้เกิดอาการเวียนศีรษะ เช่น ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบฮอร์โมน         

โดย อาจารย์ธดิาพร ไตรรตันสวุรรณ ให้เกยีรตเิป็นวทิยากร ซึง่มผีูส้นใจเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน ณ ห้องปฏิบัตกิารคณะกายภาพบ�าบดั 

ชั้น 4 อาคารเรียน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559

กายภาพบ�าบัดช่วยคุณได้     
เวียนศีรษะ บ้านหมุน เมารถ เมาเรือ

 มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ ร่วมกบั  หน่วยแพทย์
สงเคราะห์ชุมชนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดโครงการ มฉก. บริการชุมชน 
ครัง้ท่ี 181 เม่ือวนัอาทติย์ที ่13 มนีาคม 2559  ณ ส�านกังานเทศบาล
ต�าบลส�าโรงเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนใกล้เคียงสร้างจิตส�านึก
การเสยีสละเพือ่ส่วนรวม และสร้างเสริมประสบการณ์ตรงและทักษะ
ทางวิชาชีพให้นักศึกษา โดยมีหลายคณะวชิาร่วมกจิกรรมในครัง้นี้ 
อาท ิ คณะพยาบาลศาสตร์ วดัความดนัโลหิตและตรวจมะเร็งเต้านม 
คณะเทคนคิการแพทย์  ให้บรกิารเจาะเลอืดเพือ่ตรวจวดัระดับน�า้ตาล 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้บรกิารตรวจพยาธใินเด็ก        
คณะกายภาพบ�าบดั ให้บรกิารและให้ความรูใ้นการท�ากายภาพบ�าบดั 
คณะการแพทย์แผนจีน รักษาด้วยการแมะ และการฝังเข็ม

คณะเภสัชศาสตร์ ให้บริการจ่ายยา คณะนติศิาสตร์  คณะภาษา     
และวฒันธรรมจนี คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวสัดกิารสงัคม 
และคณะนิเทศศาสตร์ ร่วมจดักิจกรรมสนัทนาการให้กบัเดก็ ๆ  ได้
สนกุสนานกนั เช่น การระบายส ี  สติก๊เกอร์ Tattoo และแจกขนม 
นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมให้บริการด้วย เช่น ให้บริการ
ตรวจสขุภาพท่ัวไป จ่ายยา ถอนฟัน แจกแว่นสายตาจากหน่วยแพทย์
สงเคาระห์ชุมชนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ก�าจัดเหา และบริการตัดผมชาย      
และหญิง จากศนูย์ฝึกอาชีพกรงุเทพมหานคร วดัธรรมมงคล สุขมุวิท 
108  ทุกรายการไม่เสยีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด นอกจากนัน้ยงัได้บรกิาร
ให้กับชาวต่างชาตท่ีิเข้ามาท�างานและพักอาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคยีง
อีกด้วย  

โครงการ มฉก. บริการชุมชน ครั้งที่ 181
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รู้มั๊ยว่า...... “ไม่กินอาหารเช้ายิ่งท�าให้อ้วน”

     มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการอ�านวยการสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์                    
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2559 และประชุมคณะกรรมการบริหารสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 1/2559  
โดยมี ผู ้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับและเปิดประชุม                          
ณ ห้องประชมุ 1 ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ เมื่อวันศุกร์ที่ 4  มีนาคม 2559

การประชุมคณะกรรมการอ�านวยการ       
และคณะกรรมการบรหิารสภาคณบดี      
คณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย

ค้นหามาให้...อ่าน

   รูไ้หมว่าการไม่กนิอาหารเช้าบ่อย ๆ  จนเคยชนิตดิเป็นนสิยัจะท�าให้ระบบการท�างานของร่างกายเปลีย่นไป  และแทนทีจ่ะผอม เพราะคิดว่าก�าจดั

ไปได้ 1 มื้อ แต่กลับจะยิ่งท�าให้อ้วนมากกว่าเดิม

 เพราะร่างกายคนเรานัน้ต้องใช้พลังงานส่วนหนึง่ในการย่อยและดดูซึมอาหารท่ีกนิเข้าไป  เพ่ือน�าสารอาหารทีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์  ฉะนัน้ถ้าเราไม่กนิ

อาหารเช้าบ่อย ๆ  พลังงานที่ถูกขับออกมาเพื่อย่อยอาหารในตอนเช้าไม่ได้ถูกน�าไปใช้  ร่างกายก็จะท�าการปรับระบบการท�างานโดยอัตโนมัติ          

ด้วยการลดระดับการเผาผลาญลง  เมื่อระดับการเผาผลาญต�่าจึงท�าให้กลายเป็นคนอ้วนง่าย เพราะอาหารถูกเผาผลาญออกไปไม่หมด

 นบัดสูว่ิาหลงัจากกนิมือ้เยน็ของเม่ือวานแล้ว กว่าจะกนิอกีทีตอนเช้าผ่านไปแล้ว 12 ชัว่โมง ขณะทีม้ื่ออืน่ใช้เวลาแค่ 4-5 ชัว่โมงเท่านัน้  แน่นอนว่า

ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายย่อมต้องการพลังงาน และเมื่อเราไม่กินอาหารเช้าเข้าไปร่างกายก็จะดึงไขมันส่วนที่ดีที่เก็บสะสมออกมาใช้ 

   แต่อย่าคิดว่าดึงไขมันออกมาใช้ก็ดีนะสิ  เป็นการคิดท่ีผิดเพราะในไขมันท่ีดีก็มีส่วนของไขมันที่ไม่ดีอยู่ด้วย  เพราะฉะนั้นเวลาท่ีถูกดึงมาใช้               

ทั้งคอเรสเตอรอลและสารพิษหลายชนิดก็จะถูกปล่อยเข้ากระแสเลือดด้วย ซึ่งอาจท�าให้เกิดปัญหาโรคหัวใจและปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดตามมา

ข้อมูลอ้างอิงจาก knowledge.eduzones.com
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