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       พิธีมอบหมวกทองค�ำ จำกกำรประเมินผลวินจักรยำนยนต์สำธำรณะเกี่ยวกับกำรสวมหมวกนิรภัย อันเนื่องมำจำก มหำวิทยำลัย

หวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ (มฉก.) ร่วมกบัหน่วยงำนรำชกำรทีเ่กีย่วข้อง ได้จดัโครงกำรสวมหมวกนริภยั 100 % เพือ่สนบัสนนุส่งเสรมิกำรปฎบิตัิ

ตำมกฎหมำย สร้ำงควำมปลอดภยัแก่ชมุชน และลดกำรสญูเสยี โดย รศ.ประพนัธ์พงศ์ เวชชำชีวะ ท่ีปรกึษำอธกิำรบด ีและกรรมกำรสภำ มฉก. 

พ.ต.อ.โสภณ มงคลโสภณรัตน์ ผกก.สภ.บำงพลี  ให้เกียรติเป็นผู้มอบ พร้อมด้วย รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิกำรบดี มฉก. สถำบัน      

พระปกเกล้ำ อ.บำงพลี สำธำรณสุขจังหวัดสมุทรปรำกำร หน่วยทหำรจำก ร้อย.รส.ส.พัน 2 พล.ร.2 รอ. มส.รส.ประจ�ำพื้นที่อ�ำเภอบำงพลี 

สถำนีต�ำรวจภูธรบำงพลี อบต. บำงโฉลง ก�ำนัน ต.บำงโฉลง ผู้ใหญ่บ้ำนหมู่ 7 ต.บำงโฉลง ลงพื้นที่มอบหมวกทองค�ำ เกียรติบัตรและป้ำย

เชิดชูเกียรติให้กับวินจักรยำนยนต์สำธำรณะที่ได้รับรำงวัล "วินหมวกทองค�ำ" ให้กับ วินเที่ยงธรรม วินจักรยำนยนต์ที่ให้บริกำรด้วยควำม

รับผิดชอบต่อสังคม ในโครงกำรรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% ณ วินเที่ยงธรรม ถนนวัดศรีวำรีน้อย บำงพลี เมื่อวันที่ 7 ธันวำคม 2560

พิธีมอบรางวัล "หมวกทองค�า"
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  อำจำรย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) อำจำรย์วสันต์ ศิวะรังสรรค์ ที่ปรึกษำ
กิจกรรมไท้เก๊กมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อำจำรย์พัทธนันท์ เลิศคุณอธินนท์ ร่วมต้อนรับ ศ.พิเศษ วิบูลย์ ตั้งกิตติภำภรณ์          
ที่ปรึกษำอธิกำรบดี มร.จำงจวิ่น ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยต่ำงประเทศ อำลีบำบำกรุ๊ป เพื่อหำรือแนวทำงควำมร่วมมือกิจกรรมไท้เก๊ก ระหว่ำง      
อำลีบำบำกรุ๊ป กับ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุม 1 อำคำรอ�ำนวยกำร มฉก. บำงพลี เมื่อวันที่ 26 ธันวำคม 2560

      ประชุมหารือแนวทาง              
ความร่วมมือกิจกรรมไท้เก๊ก
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 คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ลงนำมควำมร่วมมือด้ำนวิชำกำร กับ กรมส่งเสริมกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
กระทรวงพำณิชย์ เพื่อพัฒนำกำรค้ำยุคใหม่ เชื่อมโยงเครือข่ำย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไทยไปสู่เวทีโลก โดย นำยสนธิรัตน์                 
สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ให้เกียรติเป็นสักขีพยำนในกำรลงนำม เมื่อวันที่  14 ธันวำคม 2560 ณ สถำบันพัฒนำผู้ประกอบกำร
กำรค้ำยุคใหม่  ถนนรัชดำภิเษก กรุงเทพมหำนคร

ลงนามความร่วมมือ   
   ด้านวิชาการ
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 มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้รับบริจำครูปปั้นแกะสลักหยกขำวปรมำจำรย์ขงจื่อ สำธำรณรัฐประชำชนจีน 
ขนำดสูง 3 เมตร พร้อมแท่นประดิษฐำน จำกคุณอุทิศ ชัยลือกิจ และได้ก่อสร้ำงศำลำ 8 เหลี่ยม เพื่อประดิษฐำนปรมำจำรย์เรียบร้อยแล้ว 
โดยมหำวทิยำลยัก�ำหนดจัดพิธรัีบมอบรูปป้ันแกะสลกัหยกขำวปำรมำจำรย์ขงจือ่ ในวนัจันทร์ท่ี  15 มกรำคม 2560 เวลำ 14.00 น. ที่จะถึงนี้ 
ณ ศำลำขงจื่อ บริเวณสวนสุขภำพ มฉก. บำงพลี                  

รูปปั้นแกะสลกัหยกขาว                    
ปรมาจารย์ขงจื่อ
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     เมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2560 ที่ผ่ำนมำ คณะครูและนักเรียนจำกโรงเรียนโยธินบ�ำรุง จังหวัดนครศรีธรรมรำช จ�ำนวน 44 คน เข้ำร่วมกิจกรรม 

เปิดบ้ำนสถำบันขงจื่อกำรแพทย์แผนจีนฯ ณ สถำบันขงจื่อกำรแพทย์แผนจีนมหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ชั้น 5 อำคำรบรรณสำร

 สถำบันขงจื่อกำรแพทย์แผนจีนได้จัดกิจกรรมท่ีผสมผสำนกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติ โดยเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน กิจกรรมต่ำง ๆ       

แบ่งเป็น กำรแสดงกู่เจิง ศิลปะกำรชงชำ กำรตัดกระดำษแบบจีน ร�ำพัดไทเก๊กจีน กิจกรรมออกก�ำลังกำยปำต้วนจิ่ง      โยโย่จีน และกำรตรวจวินิจฉัย
แบบแพทย์แผนจีน

  ผศ.ดร.นริศ วศินำนนท์ ผู้อ�ำนวยกำรสถำบันขงจื่อกำรแพทย์แผนจีนฝ่ำยไทย แนะน�ำนักเรียนเกี่ยวกับกำรตัดกระดำษของจีนแบบดั้งเดิม 
และสอนนักเรียนตัดกระดำษลวดลำยที่เรียบง่ำย และมีกำรแสดงกู่เจิงบรรเลงประกอบกันด้วย ครูจีนอำสำสมัครได้แสดงศิลปะกำรชงชำ พร้อมกับ
อธบิำยสำระของชำหลกั ๆ ของจีนซึง่ม ี 6 ประเภท ในกำรตดักระดำษจีนแบบดัง้เดมิและศลิปะกำรชงชำท�ำให้นกัเรยีนได้รูจ้กัวฒันธรรมจนีมำกยิง่ขึน้ 
หลงัจำกทีน่กัเรยีนได้ฝึกตดักระดำษแบบจนี ชงชำจนี และกู่เจงิแล้ว ต่อไปเป็นกจิกรรมกำรปฏบิตั ิครูจนีอำสำสมคัรได้สำธิตกำรแสดง ร�ำพดัไทเก๊กจนี 
ออกก�ำลังกำยปำต้วนจิ่ง นักศึกษำเอกจีนแสดงกำรละเล่นโยโย่จีนให้นักเรียนได้ดูพร้อมทั้งสอนวิธีกำรร�ำพัดไทเก๊กจีน เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัส          
และปฏิบัติจริงกับกิจกรรมวัฒนธรรมจีน

 หลงัเสรจ็สิน้กจิกรรม ตวัแทนครกูล่ำวถงึกำรเยีย่มชมครัง้นีว่้ำไม่เพยีงแต่ท�ำให้นกัเรยีนสัมผัสถงึวฒันธรรมจนีแบบดัง้เดมิในด้ำน "กำรเรยีนรู้  

และปฏิบตั"ิ และยงัท�ำให้เข้ำใจเก่ียวกบัวฒันธรรมดัง้เดมิของจีนเพิม่มำกยิง่ขึน้ และนักเรยีนยงักล่ำวเพิม่เตมิว่ำพวกเขำได้รบัประโยชน์ในกจิกรรมครัง้นี้
เป็นอย่ำงมำกและมีควำมสนใจในวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน พวกเขำยังเช้ือเชิญครูอำสำสมัครให้ไปที่โรงเรียนเพื่ออธิบำยวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน       
ในลักษณะที่ละเอียดและครบถ้วนมำกขึ้นหำกมีโอกำส

  สถำบันขงจื่อกำรแพทย์แผนจีน มฉก. มุ่งมั่นที่จะด�ำเนินกิจกรรม"สองสำยและสี่ศูนย์กลำง" คือ ภำษำจีนและแพทย์แผนจีน กำรส่งเสริม

วฒันธรรมจนีแบบดัง้เดมิและวฒันธรรมกำรแพทย์แผนจนีให้เป็นทีน่ยิม ด้วยกจิกรรมกำรเรยีนรูว้ฒันธรรมแบบดัง้เดมิทีม่สีีสัน ซ่ึงท�ำให้นกัเรยีนจ�ำนวนมำก

สำมำรถเข้ำใจวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนและกำรแพทย์แผนจีน และได้สัมผัสวัฒนธรรมจีนที่ลึกซึ้งมำกยิ่งขึ้น

     เปิดบ้านสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน    
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติยินดีต้อนรับ  
คณะครูและนักเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช     
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 คณะภำษำและวฒันธรรมจนี และคณะบรหิำรธรุกจิ สำขำวชิำธรุกจิจนี  มหำวทิยำลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) ต้อนรบั คณะนกัเรียน
และคุณครูจำกโรงเรียนรำษฎร์วิทยำ (ตี่ม้ิง) ศึกษำดูงำนด้ำนกำรเรียนกำรสอนภำษำจีน เมื่อวันที่ 1 ธันวำคม 2560 ณ ห้องบรรยำยพิเศษ 2              
(สื่อประสม) ชั้น 2  อำคำรบรรณสำร  พร้อมเยี่ยมชมห้องสมุดภำษำจีน  ห้องสมุดวัฒนธรรมศำสนำเต๋ำ  พิพิธภัณฑ์  หอพักนักศึกษำ  และรับประทำน
อำหำรกลำงวัน ณ ห้องอำหำร ชั้น 1 ศูนย์ปฏิบัติกำรโรงแรมศรีวำรี  พำวิลเลี่ยน มฉก. 2 บำงพลี

 ม.หัวเฉียวฯ ต้อนรับคณะนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียน
ราษฎร์วิทยา (ตี่มิ้ง) ดูงานด้านการเรียนการสอนภาษาจีน



 

       คณะกำยภำพบ�ำบัด มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดประชุมวิชำกำร โครงกำร เพื่อพัฒนำทักษะและวิชำชีพ          
ทำงกำยภำพบ�ำบดั “Physical Therapy in Vertigo and Dizziness Patients” โดยม ีผศ.ยิง่ลกัษณ์ วริณุรตันกจิ คณบดคีณะกำยภำพบ�ำบดั 
กล่ำวต้อนรับและเปิดงำน พร้อมเชิญวิทยำกร นักกำยภำพบ�ำบัดช�ำนำญกำรจำกหลำยองค์กร อำจำรย์ประจ�ำคณะกำยภำพบ�ำบัด มฉก. 
เป็นวิทยำกรบรรยำย เพื่อพัฒนำทักษะนักกำยภำพบ�ำบัดให้มีควำมเข้ำใจถึงสำเหตุ อำกำร ปฏิบัติกำรตรวจประเมิน หำพยำธิสภำพของ   
ผู้ป่วย และพัฒนำควำมรู้ ทักษะทำงกำยภำพบ�ำบัดเพื่อรักษำผู้ป่วยท่ีมีปัญหำเวียนศรีษะบ้ำนหมุน หรือผู้ท่ีมีปัญหำกำรท�ำงำนของระบบ
ควบคุมกำรทรงตัวให้แก่นักกำยภำพบ�ำบัดทั่วไป เพื่อน�ำไปใช้ในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยที่มีเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต ณ ห้องปฏิบัติกำร
กำยภำพบ�ำบัด ห้อง 2-426 ชั้น 4 อำคำรเรียน มฉก. บำงพลี เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2560

 คณะกายภาพบ�าบัด ม.หัวเฉียวฯ จัดประชุมวิชาการ                         
  โครงการ เพื่อพัฒนาทักษะและวิชาชีพทางกายภาพบ�าบัด
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 คอเลสเตอรอลเป็นสำเหตุของโรคร้ำยต่ำง ๆ มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคอ้วน ไขมันอุดตัน
เส้นเลือด ไขมันพอกตับ และอื่น ๆ ดังนั้นกำรลดคอเลสเตอรอลจึงเป็นหน่ึงในหนทำงที่ดีที่สุดที่จะช่วยลดควำมเสี่ยง         
ของโรคร้ำยเหล่ำนี้ตั้งแต่ต้น

 นอกจำกจะต้องลดกำรบริโภคอำหำรที่มีไขมันเลวเป็นจ�ำนวนมำกแล้ว กำรรับประทำนพืชสมุนไพรไทยดี ๆ  ที่ช่วย
ลดคอเลสเตอรอลได้เป็นอย่ำงดี ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ควรลอง เพรำะนอกจำกสมุนไพรเหล่ำนี้จะให้กลิ่น และรสชำติที่ดีแล้ว 
ยังรำคำถูก และหำซื้อทำนได้ง่ำยอีกด้วย

5 สมุนไพรไทย ช่วยลดคอเลสเตอรอล

1.กระเทียม
กลิ่นฉุน ๆ ของกระเทียม เมื่อท�ำมำประกอบอำหำร จะให้รสชำติที่จัดจ้ำนถึงใจ และเป็นที่โปรดปรำนของใครหลำย ๆ คน 
กระเทียมช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่ำงด ีโดยเฉพำะกำรทำนสด ๆ  หรอืน�ำไปประกอบอำหำรกลบีโต ๆ  แต่ทำนมำก
ระวังจะมีกลิ่นปำก และกลิ่นตัวได้

2.หอม
เคยีงคูม่ำกบักระเทยีม ก็คอื หอม ไม่ว่ำจะเป็นหอมแดง หรอืหอมหัวใหญ่ ต่ำงกช่็วยลดคอเลสเตอรอล สลำยไขมนั แก้ท้องอดื
ท้องเฟ้อ แน่นท้อง บรรเทำอำกำรหวัด ภูมิแพ้ หอบหืด และช่วยลดน�้ำตำลในเลือดได้เป็นอย่ำงดี

3.กระเจี๊ยบแดง
กระเจ๊ียบแดงช่วยเพ่ิมระดับไขมันดี ลดไขมันเลวในเลือดให้ลดลง มีสำรต้ำนอนุมูลอิสระที่ช่วยลดควำมเสี่ยงในกำรเกิด    
โรคมะเร็ง บ�ำรุงผิวพรรณให้ชุ่มชื่น ช่วยท�ำให้ชุ่มคอ และคลำยร้อนได้ดี

4.เสำวรส
เสำวรสช่วยลดไขมันในเลือด ยับยั้งกำรเจริญเติบโตของเชื้อรำ แก้อำกำรนอนไม่หลับ รักษำโรคกระเพำะปัสสำวะอักเสบ 
และอุดมไปด้วยวิตำมินซี จึงช่วยป้องกันหวัดได้อีก

5.ขิง
ขิงเป็นสมุนไพรไทยที่มีรสเผ็ดร้อน ช่วยกระตุ้นกำรสลำยของไขมัน และลดคอเลสเตอรอลได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถทำนสด ๆ  
หรือน�ำไปต้มแล้วดื่มน�้ำเอำก็ได้ นอกจำกนี้ยังช่วยบรรเทำอำกำรปวดไมเกรน และคลื่นไส้อำเจียนได้

https://www.sanook.com/health/9109/
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