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       มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดีพระมหากษัตริย์
ทกุพระองค์ในพระบรมราชจักรวีงศ์ และร่วมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช มหติลาธเิบศรรามาธบิดี 
จกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวนัคล้ายวนัพระบรมราชสมภพปีที ่89 โดยม ีรศ.ดร. ประจักษ์ พุม่วเิศษ อธกิารบดี 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้กล่าวน�าถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงความจงรักภักดีต่อหน้า
พระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมร้องเพลงชาติไทย และเพลงสรรเสริญพระบารมี  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ณ บริเวณหน้าประตูเสด็จ มฉก. บางพลี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

      ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) น้อมเกล้าฯ ถวายความอาลัย ร�าไท้เก็ก   
24 ท่า แปรอักษร ๙ และ มฉก. น้อมดวงใจส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สนามกีฬากลาง (สนามฟุตบอล) เมื่อวันที่  9 ตุลาคม 2559

ม.หัวเฉียวฯ จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี

     ร�ำไท้เก็ก 24 ท่ำ แปรอักษร ๙ และ มฉก.            
น้อมดวงใจส�ำนึกในพระมหำกรุณำธคิุณ
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       รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) กล่าวเปิดงานและมอบทุนการศึกษา ประจ�าปี         
การศึกษา 2559 โดยพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับทุน ทั้งประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประสบภัยพิบัติ 
ความประพฤติดี และมีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ให้ความร่วมมือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ    จ�านวน 317 คน 
343 ทุน ณ ห้องโถง อาคารอ�านวยการ ชั้น 4 มฉก. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ  โรงพยาบาลหัวเฉียว และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถวายแด่พระสงฆ์จ�าพรรษาถ้วนไตรมาส พร้อมถวายปัจจัยที่ทั้ง 3 องค์กร และ

ประชาชนทั่วไปได้ร่วมท�าบุญ ยอดเงินรวมถวาย 1,227,792 บาท โดยมี รศ.ดร.ประจกัษ์  พุม่วิเศษ  อธกิารบดมีหาวิทยาลยัหวัเฉยีว
เฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บรหิารมูลนธิป่ิอเต็กตึง๊ คณะผูบ้รหิารโรงพยาบาลหวัเฉยีว และผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั

หวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ เข้าร่วมพิธ ีณ วัดชัยมงคล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2559

ม.หัวเฉียวฯ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดชัยมงคล

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2559
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        24 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ทายาท ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ คณะผู้บริหารมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คณะผู้บริหาร
โรงพยาบาลหัวเฉียว คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นักศึกษา และตัวแทนคณะต่าง ๆ วางพวงมาลัยดอกไม้ กระเช้า
ดอกไม้สักการะ ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ และพิธีมอบทุนส่งเสริมพลังคุณธรรม (ทุนบุคลากรช่วยนักศึกษาและทุนพี่ช่วยน้อง) 
และมอบรางวลัเยาวชนจติอาสา พร้อมโล่ทีร่ะลึก โดย คุณวเิชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมลูนธิิป่อเตก็ต๊ึง เป็นผูม้อบและกล่าวขอบคณุ 
ณ  หอประชมุ มฉก. เมือ่วนัที ่   24 พฤศจิกายน 2559

วัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจ�าปี 2559

      ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณ
และมอบรางวัลกองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โครงการส่งเสริมคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และ      
จิตอาสาเพื่อส่วนรวม ครั้งที่ 7 จ�านวน 737 ทนุ โดยทุนการศกึษาแบ่งเป็นระดบัประถมศกึษา จ�านวน 485 ทุนๆ ละ 3,000 บาท และระดบั
มธัยมศึกษา จ�านวน 252 ทนุๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,715,000 บาท เพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชนมคีณุธรรม ความซ่ือสตัย์สจุริต กตญัญู
กตเวทติา เพือ่ส่งเสรมิ ปลุกพลัง และเป็นก�าลังใจให้เยาวชนท�าความดีเติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นรากฐานของประเทศชาติ
ในอนาคต ณ หอประชุม มฉก. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลแก่นักเรียน                              
ซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญูกตเวทิตา และจิตอาสาเพื่อส่วนรวม ครั้งที่ 7                                                   
กองทุน ดร.อุเทน  เตชะไพบูลย์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ปีการศึกษา 2559



 

        คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ (มฉก.) จดัโครงการปัจฉมินเิทศนกัศกึษา ประจ�าปีการศกึษา 2559  
ให้กับนักศึกษาที่ใกล้ส�าเร็จการศึกษารู ้แนวทางการสมัครงานในอนาคต การแต่งกาย การเขียนใบสมัคร โดยเชิญอาจารย์                             
ประจ�าคณะวชิา และรุ่นพีท่ีป่ระสบผลส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน มาแนะแนวทางสูค่วามส�าเรจ็ในหน้าท่ีการงานในอนาคต โดย รศ.ดร.พรพรรณ     
จันทโรนานนท์ คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ณ ห้อง 2-114 อาคารเรียน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559

คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2559

       คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการ Open House เพื่อประชาสัมพันธ์
หลกัสตูรให้นักเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสายวทิย์-คณติศาสตร์ ในเขตจงัหวดัสมทุรปราการ และกรงุเทพมหานคร ได้รบัทราบข้อมลู   
เกี่ยวกับหลักสูตรที่เปิดสอน และการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อที่คณะเปิดสอนในอนาคตอันใกล้นี้ โดย ผศ.เสาวลักษณ์ ลักษมีจรัลกุล คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ณ อาคารโภชนาการ 2 ชั้น 2 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

    คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
จัดโครงการ Open House
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      นางสาวเสาวรัตน์ แซ่ล่อ นางสาวพนิดา กิตติฐาน นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับรางวัลการประกวด

สุนทรพจน์ภาษาจีนในกลุ่มเยาวชนคนไทยเชื้อสายจีน ประจ�าปี 2559 ในระดับดีเยี่ยม และรับมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล                       

จัดโดยสมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย ณ สมาคมจงหัวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน

  นางสาวเสาวรัตน์ แซ่ล่อ                                                   นางสาวพนิดา กิตติฐาน

  

       คณะท�างานด้านการจัดการพลังงานบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพธุรกิจ ซึ่งดูแลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการ

อาคาร เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  โดย อาจารย์ฉลอง แขวงอนิทร์  รองอธกิารบดี

มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลิมพระเกยีรติ (มฉก.) ให้การต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ณ ห้องบรรยายพิเศษ 3 ชั้น 3 อาคารอ�านวยการ เมื่อวันที่  

21 พฤศจิกายน 2559

บริหารสินทรัพย์ศึกษาดูงานด้านการ
ประหยัดพลังงาน
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  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และ อบจ.สมุทรสงคราม       
จดัโครงการ มฉก. บรกิารชมุชน ครัง้ที ่188  ซึง่นกัศกึษา อาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีท้ัง 3 หน่วยงานร่วมแรงร่วมใจให้บรกิารประชาชนประกอบด้วย  
บริการตรวจโรคทั่วไป  จ่ายยา  ถอนฟัน  ตรวจน�้าตาลในเลือด ตรวจพยาธิในเด็ก ตรวจมะเร็งเต้านม  ตัดผม ก�าจัดเหา และจัดกิจกรรม
สันทนาการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ อบจ.สมุทรสงคราม อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2559

โครงการ มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 188

 

      สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2559          
หัวข้อ โฟมเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เพิ่มมากข้ึน จึงรณรงค์ให้ลดละเลิกการใช้โฟม    
กลบัมาใช้สือ่อย่างอืน่แทน เช่น การท�าป้ายคัทเอ้าท์ เขยีนสช็ีอล์ก เป็นต้น ณ อาคารอฒัจนัทร์ สนามกฬีากลาง และหน้าอาคารชิน โสภณพนชิ 
มฉก.  เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559 

โฟมเป็นภัยต่อชีวิต เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม



 โรคทีม่าพร้อมกบัน�า้หนกัทีเ่พิม่ข้ึนทกุๆ วนั กค็งหนไีม่พ้นโรคอ้วน ไขมนัอดุตันเส้นเลอืด และไขมนัพอกตบั ท่ีหลายคนก�าลงัต่อสู้     
กับโรคร้ายนีอ้ยู ่ หากฟังจากชือ่โรค กค็งเข้าใจว่าเป็นเพราะเจ้า “ไขมนั” ท่ีมากเกนิไป กเ็ลยพยายามลดอาหารมนั ๆ อย่างเอาเป็นเอาตาย      
จรงิ ๆ แล้วเป็นวธิทีีถู่กต้องหรือไม่ มาดูค�าตอบกันค่ะ

 ไขมันพอกตบั คอือะไร?
ไขมันพอกตับ เป็นภาวะที่ตับมีไขมันมาเกาะมากกว่าปกติ ซึ่งท�าให้เกิดอาการตับอักเสบเรื้อรัง และอาจน�าไปสู่โรคตับแข็ง และมะเร็งตับ           
ในระยะยาวได้

 ไขมันพอกตบั มสีาเหตุมาจากอะไร?
1. ด่ืมแอลกอฮอล์
2. น�า้หนกัเกินมาตรฐาน เป็นโรคอ้วน โรคเมตาบอลกิ เช่น เบาหวาน ความดนัสงู ไขมนัในเลอืด ผูป่้วยมกัรปูร่างลกัษณะแบบอ้วนลงพงุ

 ไขมันพอกตบั รกัษาได้อย่างไร
เหน็ชือ่โรคว่าเป็นไขมนัพอกตับ หลายคนเลยต้ังหน้าต้ังตาลดไขมนั แล้วหนัไปทานผกัผลไม้มาก ๆ แทน ซึง่ไม่ใช่วธิทีีผ่ดิ แต่กไ็ม่ได้ถกูต้อง       
ครบถ้วน 100% ย่ิงใครทีล่ดไขมนั แล้วหนัไปทานข้าวเยอะ ๆ แทน ยิง่ผดิเข้าไปกนัใหญ่

เพราะจรงิ ๆ  แล้ว อาหารทีค่วรลด คืออาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต และอาหารรสหวานจดั เช่น ข้าวขาว เงาะ ทุเรียน ล�าไย น�า้อดัลม น�า้หวาน 
กาแฟหวาน ๆ ควรหนัมาทานข้าวกล้อง ผกัผลไม้ทีม่รีสจืด ใยอาหารเยอะ ๆ กาแฟด�าไม่ใส่น�า้ตาล หรอืน�า้ตาลน้อยมาก

ส่วนไขมนั กย็งัควรลดอยู ่แต่ไม่ได้ส�าคัญเท่ากับการลดคาร์โบไฮเดรต อาหารประภททอด หรอืมไีขมนัจากสตัว์สงู เช่น ขาหม ูไก่ทอด หมทูอด 
กย็งัควรลดอยูเ่หมอืนเดิมตามทีเ่ข้าใจ

แต่อย่างไรกต็าม แทนทีจ่ะพุ่งเป้าไปท่ีการลดทานไขมนั ควรลดคาร์โบไฮเดรตประเภทแป้ง น�า้ตาล เนย มากกว่า เพือ่ท่ีจะได้ไม่อ้วน และไม่เพ่ิม
ไขมนัท่ีพอกอยูท่ีต่บั หากอยูใ่นระยะแรก ๆ การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมการทานอาหารจะได้ผลชดัมากกว่าการทานยาเสยีอกี ว่าแล้วเยน็นี้       
จดัอาหารใหม่เลยนะคะ
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ไขมันพอกตับ ต้องลดไขมันหรือคาร์โบไฮเดรต?

ทีม่า : http://health.sanook.com/5457
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