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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ                    

         มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร    
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา น�าโดย รศ.ดร.ประจกัษ์ พุม่วเิศษ อธกิารบด ีภายในงานจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 
ถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล การมอบประกาศเกียรติบัตรผู้แทนทูตพลังงาน มฉก. การเปิดตัวจักรยาน สีขาว 
รุ่นที่ 6 จ�านวน 100 คัน และการปลูกต้นเสลา บริเวณพื้นที่ 66 ไร่ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ มฉก. บางพลี

ม.หัวเฉียวฯ จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
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 รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) คณาจารย์และบุคลากร ร่วมต้อนรับ             

ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น�าโดยนางอารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อ�านวยการส�านักหอสมุด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการ

บรหิารมหาวทิยาลยัคณุธรรมและตามหลักการเศรษฐกจิพอเพยีง และกจิกรรม 7 ส  โดยอาจารย์สวุรรณ ีมงคลรุง่เรอืง  ผู้อ�านวยการกองแผน

และพฒันา บรรยาย เร่ือง กจิกรรม 7 ส. และอาจารย์ทศพร  เลศิพเิชฐ ผูช่้วยอธกิารบด ี  บรรยายเร่ือง การอนรัุกษ์พลงังานด้วยคณุธรรม               

พร้อมแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูเ้ข้าเยีย่มชม จ�านวน 30 คน เพือ่น�าความรู ้แนวทางปฎบัิตปิรบัใช้และพฒันาต่อไป ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 2 

อาคารอ�านวยการ มฉก. เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ส�านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       ศนูย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จดัโครงการเสวนาวชิาการ เรือ่ง ทรพัยากรภาษาจนี และบรหิาร

จดัการห้องสมุดภาษาจนี เพ่ือแลกเปลีย่นความรูก้บับคุลากรท่ีเกีย่วข้องกบัห้องสมดุ  โดย รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ อธิการบดี   เป็นประธาน

เปิดงาน และ รศ.ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง ซื่อคู่ ฉวนซู          
พระไตรปิฎก รวมข้อมูลของตุนหวง ประวัติศาสตร์ 26 ราชวงศ์จีน และเรื่อง การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ภาษาจีน ประสบการณ์     
ในการจัดการห้องสมุดจีน พร้อมกันนี้ผู้เข้าร่วมเสวนายังได้เยี่ยมชมการดิจิไทซ์หนังสือพิมพ์จีนในไทยที่ห้องถ่ายส�าเนาหนังสือพิมพ์จีน        

ในประเทศไทย ณ อาคารบรรณสาร มฉก. เมือ่วนัท่ี 5 กรกฎาคม 2560

โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง ทรัพยากรภาษาจีน         
และบริหารจัดการห้องสมุดภาษาจีน
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 รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบรางวัล            

ในกิจกรรมวนัท�าความสะอาดประจ�าปี (Big Cleaning Day) คร้ังท่ี 2/2559 กิจกรรมประหยดัพลงังาน และกิจกรรมโนโฟม (No foam for food) 

เมือ่วันที ่20 กรกฎาคม 2560 ณ ชัน้ 1 อาคารอ�านวยการ ซึง่การประกวดกิจกรรม 7ส ยอดเยีย่มในปีนี ้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท โดยมผู้ีทีไ่ด้รบั

รางวัลชนะเลศิ ดงันี ้ประเภทแม่บ้านและคนสวน คอื แม่บ้านอาคารโภชนาการ 2 แม่บ้านอาคารสนามกีฬากลาง คนสวนโซน 2,3,14 รวม 11 คน 

ประเภทซุม้นกัศกึษา ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ ประเภทหน่วยงาน ได้แก่ กองคลงั ประเภทคณะวชิา ได้แก่ คณะนเิทศศาสตร์

 ส�ำหรับกจิกรรมประหยดัพลังงำน จัดให้มีกำรมอบรำงวลักำรประกวดประเภทต่ำง ๆ ดังนี้

 1. ประกวดนวตักรรมประจ�ำปีเพือ่ประหยัดพลงังำน (R2I) มีผูไ้ด้รบัรำงวลั ดังนี้

  รำงวลัรองชนะเลิศ อันดบัที ่1 ส�านักพัฒนานกัศึกษา ผลงาน ร่วมใจถอดปล๊ักเพือ่โลก

  รำงวลัรองชนะเลิศ อันดบัที ่2 ส�านักทะเบียนและประมวลผล ผลงาน ลมหมดกส็ดช่ืน

  รำงวลัชมเชย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีผลงาน น�าน�า้ท้ิงจากการผลิตน�า้ RO มาล้างใช้อปุกรณ์

  รำงวลัชมเชย คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีผลงานการจดัการสารเคมีในห้องปฏบิตักิารอย่างพอเพยีงและมีประสทิธภิาพ

  รำงวลัชมเชย ผลงาน น�า้เหลอืใช้ไม่ไร้ค่า กองกลาง

 2. รำงวลัประหยัดพลงังำน (Smart office)

 รางวัลชนะเลศิมี 11 หน่วยงาน ได้แก่ งานตรวจสอบภายใน กองทรัพยากรบุคคล ศนูย์วฒันธรรม ส�านกัทะเบียนและประมวลผล 

บณัฑติวิทยาลยั ศนูย์บรรณสารสนเทศ กองแผนและพัฒนา คณะกายภาพบ�าบัด กองอาคารสถานท่ี คณะบรหิารธรุกจิ คณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี

  รำงวลัรองชนะเลิศ อันดบัที ่1 ได้แก่ ส�านกัพัฒนาวชิาการ กองพัสด ุกองกลาง คณะเภสชัศาสตร์

  รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ ส�านักพัฒนานักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ คณะการแพทย์แผนจีน คณะเทคนิค

การแพทย์  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คลินิกหัวเฉียวเวชกรรม

ม.หัวเฉียวฯ จัดกิจกรรม 7 ส ประจ�าปีการศึกษา 2559
กิจกรรมประหยัดพลังงาน และ No foam for food



HCU News 4

 รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) พร้อมด้วย ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ลงนามความร่วมมอืด้านการเรยีนการสอน และร่วมกจิกรรมต่าง ๆ  ท่ีเกีย่วข้องด้านวชิาการ การแนะน�า
การเรียนของคณะต่าง ๆ  ในมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์จากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นพยานการลงนามในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ มฉก.

 ม.หัวเฉียวฯ ลงนามความร่วมมือกับ รร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์

     อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานต้อนรับคณะผู้บริหาร           
จาก บรษิทั นทลนิ จ�ากดั ในโอกาสเข้าเยีย่มชมศกึษาดงูานด้านการอนรุกัษ์พลงังานของมหาวทิยาลัย นอกจากนีม้หาวทิยาลยัได้พาคณะเยีย่มชม 
ดูงานการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ตามอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 
อาคารอ�านวยการ มฉก.

   ต้อนรับ  บริษัท นทลิน จ�ากัด ในโอกาส               
เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการอนุรักษ์พลังงาน มฉก.
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 คณะกายภาพบ�าบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดโครงการกายภาพบ�าบัดเพื่อประชาชน คร้ังที่ 3                                 
เร่ือง การให้ความรู้แก่ผูป้กครองในการกระตุน้พฒันาการเดก็ด้วยเทคนคิพเิศษ (วอยต้า เธอราปี) วทิยากรโดย ผศ. นายแพทย์ภาริส วงศ์แพทย์ 
แพทย์วินิจฉัยด้วยวอยต้า กภ.สุวรรณดี อึ้งรัตนชัย นักกายภาพบ�าบัดวอยต้า รุ่นที่ 1 และ กภ.กนกวรรณ แสนใจ นักกายภาพบ�าบัดวอยต้า 
รุน่ท่ี 3 เพือ่ให้ผูป้กครองเด็กทีม่กีารเคลือ่นไหวผดิปกติได้รับความรู ้การจัดท่า และการกระตุน้ด้วยเทคนคิวอยต้าได้ถกูต้องและมปีระสทิธภิาพ 
ท�าให้เด็กมีอาการดีขึ้น อีกทั้งเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง 2-426 ชั้น 4  
อาคารเรียนรวม มฉก.

 

 แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดเสวนาหัวข้อ “พลิกมุมคิด
ชีวิตเปลี่ยน Take off” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.เอกก์ ภทรธนกุล อาจารย์ประจ�าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การเสวนาดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้รับการเสริมสร้างทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ และน�ามาปรับใช้           
ในการท�างาน การด�าเนนิชวีติให้ดีขึน้และยัง่ยนื เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องบรรยายพเิศษ 2 (สือ่ประสม) ช้ัน 2 อาคารบรรณสาร 
มฉก.

คณะกายภาพบ�าบัด จัดโครงการกายภาพบ�าบัดเพื่อประชาชน                          
     “วอยต้า เธอราปี”

  กองทรัพยากรบุคคล จัดเสวนา               
“พลิกมุมคิดชีวิตเปลี่ยน Take off” 
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       ศนูย์วฒันธรรม มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ (มฉก.) น�าโดย ผศ.นกิ สนุทรธยั ผูอ้�านวยการศนูย์วฒันธรรม และคณาจารย์ 

บคุลากร นกัศกึษา และสหกรณ์ออมทรพัย์ มฉก. ร่วมใจอนุรกัษ์ประเพณไีทยแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วดัศรวีารน้ีอย จ.สมทุรปราการ โดยมยีอด

เงนิท�าบญุ จ�านวน 51,631 บาท เมือ่วนัที ่6 กรกฎาคม 2560

ม.หัวเฉียวฯ ร่วมใจอนุรักษ์ประเพณีไทย                            
แห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดศรีวารีน้อย

 

 สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั คณะสาธารณสขุศาสตร์และสิง่แวดล้อม มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) 
จัดโครงการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าเรยีนสาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภยั โดยเชิญรุน่พีท่ี่จบการศกึษาท่ีท�างานกบัองค์กรต่าง ๆ 
มาให้ความรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ น้อง ๆ ที่ก�าลังศึกษาอยู่ในปัจจุบัน ให้มีทักษะวิชาชีพ ทักษะการใช้ชีวิต สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ 
อย่างถูกต้อง สร้างความมั่นใจในตัวเองสามารถศึกษาต่ออย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนักศึกษาที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดซึ่งต้องการ
การปรบัตวัให้เข้ากบัสถานทีแ่ละสภาพแวดล้อมทีต่นเองอาศัยและศกึษาอยูใ่ห้เกดิความคุน้ชนิ และสามารถใช้ชวีติในมหาวทิยาลยัได้ตลอด
การศึกษา จนสามารถออกไปปฎิบัติหน้าที่รับใช้สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิต่อไป กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้น 2 วัน คือ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560  
ณ ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น มฉก. และวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ศึกษาดูงาน         
ที่บริษัท อิชิตันกรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ากัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

    โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1                
ก่อนเข้าเรียนสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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 รศ.ประพนัธ์พงศ์ เวชชาชวีะ กรรมการสภา และท่ีปรกึษาอธกิารบดมีหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ (มฉก.) เป็นประธาน        
การประชมุคณะกรรมการสภาที่ปรึกษา โครงการ มฉก.รับใช้สังคม โดยมี รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี กล่าวต้อนรับ การประชุม
ในครัง้นีจ้ดัขึน้เพือ่ก�าหนดนโยบายและแนวทางการด�าเนินงาน การมส่ีวนร่วมในการผลักดันโครงการให้มคีวามคืบหน้าและประสบความส�าเรจ็
ต่อไป เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ�านวยการ มฉก.

 ม.หัวเฉียวฯ จัดประชุมคณะกรรมการสภาที่ปรึกษา มฉก.รับใช้สังคม

 มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรติ (มฉก.) ร่วมกบัหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน มลูนธิป่ิอเตก็ตึง๊ และองค์การบรหิารส่วนต�าบล
ดอนตูม จดัโครงการ มฉก. บริการชมุชน คร้ังที ่193 ในวนัท่ี 16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวดัดอนยอ ต.ดอนตูม อ.บางเลน จ.นครปฐม  
เพ่ือสร้างสมัพันธภาพระหว่าง มหาวิทยาลยักบัชุมชน สร้างจติส�านกึการเสยีสละเพือ่ส่วนรวม และสร้างเสรมิประสบการณ์ตรง และทกัษะ    
ทางวิชาชพีให้นกัศกึษา โดยมคีณะวชิาร่วมกจิกรรมในครัง้นี ้อาท ิคณะพยาบาลศาสตร์วดัความดันโลหติ ตรวจมะเรง็เต้านม คณะเทคนคิการแพทย์ 
ให้บรกิารเจาะเลอืดเพ่ือตรวจวัดระดับน�า้ตาล ไขมนัในเลือด คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีห้บริการตรวจพยาธใินเดก็ คณะกายภาพบ�าบดั
ให้บรกิาร และให้ความรูใ้นการท�ากายภาพบ�าบดั คณะการแพทย์แผนจนีรกัษาด้วยการแมะ และการฝังเข็ม คณะเภสชัศาสตร์ให้บรกิารจ่ายยา                 
คณะนติศิาสตร์ให้ค�าปรกึษาด้านกฎหมาย และคณะบรหิารธุรกิจ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ คณะนิเทศศาสตร์ คณะภาษาและวฒันธรรมจนี 
ร่วมจัดกจิกรรมสนัทนาการให้กบัเด็ก ๆ เช่น การระบายส ีการต่อภาพจ๊ิกซอ และแจกขนม นอกจากนีห้น่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมให้บรกิารตรวจ
สขุภาพทัว่ไป จ่ายยา ถอนฟัน ก�าจัดเหา และตัดผมชายและหญงิ โดยทุกรายการไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

โครงการ  มฉก.บริการชุมชน ครั้งที่ 193
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 เฟซบุก๊เพจ หมอชดิ โดยสโมสรนสิติคณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ได้เผยแพร่ข้อมลูท่ีน่าสนใจ เก่ียวกับการรกัษาสุขภาพ
ทางช่องปากและฟัน ลองเชก็ดูว่า ทกุวนัน้ีเราเเปรงฟันอย่างถูกวธิหีรือไม่!

- เลกิเอาแปรงสฟัีนทีบ่บียาสฟัีนเเล้ว จุม่น�า้หรอืผ่านน�า้ก่อนเเปรงฟันหลายคนจะบ้วนน�า้ หรอืน�าแปรงไปจุม่น�า้ก่อนเริม่แปรงฟัน ทนีีพ้อแปรงเปียก 
มีน�้าในปากเยอะ ยาสีฟันก็จะละลายอย่างรวดเร็ว กลายเป็นฟองฟูฟ่องท่ัวปาก จากนั้นก็ไหลย้อยเป็นแนวลงตามแขนไปจนถึงข้อศอก     
แล้วก็ต้องรีบว่ิงไปทีอ่่าง ยนืก้มหน้าก้มตามุด ๆ อยู่กบัอ่าง บ้วนออกอย่างรวดเรว็ จบสิน้การแปรงฟันโดยท่ียงัไม่ถึง 2 นาที

ดงันัน้ ก่อนบบียาสีฟันอาจท�าความสะอาดเเปรงสฟัีนด้วยน�า้เปล่า แล้วเคาะน�า้ออกให้หมาดหรอืพอเเห้ง ก่อนเเปรงฟัน ให้ท�าความสะอาด    
ช่องปากคร่าว ๆ เพือ่เอาเศษอาหารทีติ่ดตามซอกฟันออกเสียก่อน

- เลกิบ้วนน�า้หลงัเเปรงฟัน (แค่ถยุเอาฟองยาสฟัีนออกให้หมด หรือบ้วนน�า้เพยีง 1 ครัง้ หลงัแปรงฟัน) ปรมิาณยาสฟัีนท่ีเหลอืเพยีงเลก็น้อย 
(หลงับ้วนฟองออก) ทีอ่าจกลนื ไม่ก่อให้เกดิอนัตราย

มงีานวิจยัเรือ่งหนึง่ทีโ่ด่งดงัมาก ในปี ค.ศ.1992 ในเมอืงนอตติง้แฮม ประเทศองักฤษ พบว่า เดก็ทีแ่ปรงฟันแล้วบ้วนปากโดยเอาปากไปจ่อ      
กบัก๊อกน�า้ (เดก็เกบ้วนชุย่ ๆ) มฟัีนผุน้อยกว่าเด็กทีบ้่วนปากจากแก้วน�า้ (เดก็ด ีตัง้ใจบ้วน) หลงัจากนัน้ กม็งีานวจัิยอืน่ ๆ ตามมาจ�านวนมาก    
เพือ่ตรวจสอบและยนืยนัในสิง่เดียวกนั จนทนัตแพทยสมาคมแห่งประเทศองักฤษสรุปออกมาเป็นค�าแนะน�าว่า "ไม่ต้องบ้วนน�า้หลงัแปรงฟัน"

- อย่าเพิง่กิน หรอืดืม่อะไร (รวมถงึน�า้เปล่า) อย่างน้อยคร่ึงชัว่โมงหลงัเเปรงฟัน เพ่ือให้ฟลูออไรด์ได้ออกฤทธ์ิป้องกนัฟันผไุด้อย่างเตม็ที่

3 วิธีแปรงฟันที่คุณอาจเข้าใจผิดมาตลอด !

http://health.sanook.com/1673

ค้นหามาให้...อ่าน


