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พิธปีระสาทปริญญาบัตร ประจาปีการศึกษา 2557

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ          
วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559
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    มหา วิทยาลั ยหั ว เฉี ยว เฉลิ มพระ เ กียรติ  ( มฉก . )                             
จัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจ�าปีการศึกษา 2557 ขึ้น               
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ณ หอประชุม มฉก. สถานที่
อันทรงเกียรติซ่ึงถูกตกแต่งอย่างสวยงาม เพื่อร่วมแสดงความยินดี
กบัมหาบัณฑติและบณัฑติทีส่�าเรจ็การศกึษา ประจ�าปีการศกึษา 2557 
ปีการศึกษานี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   
นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี  เป็นประธานในพิธีมอบ
ปรญิญาบตัรแก่ผูส้�าเรจ็การศกึษา รวมทัง้สิน้ 2,053 คน และมอบรางวลั
เรียนดีตลอดหลักสูตรประเภทเหรียญทอง จ�านวน 20 คน             
และประเภทเหรียญเงิน จ�านวน 22 คน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติ
จาก ดร.วิเชียร  เตชะไพบูลย์  อุปนายกสภา มฉก. มอบรางวัล   
เหียกวงเอี่ยม และรางวัลกาญจนาภิเษก โดยท่านประธาน                
ได้ให้โอวาทและแสดงความยนิดชีืน่ชมกบัความก้าวหน้าและความส�าเรจ็
ของมหาบัณฑิตและบัณฑิต บรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดี   
และภาพแห่งความประทบัใจ  ปิดท้ายด้วยการต้ังแถวของมหาบณัฑติ
และบณัฑติจากหน้าหอประชมุสูป่ระตเูสดจ็  เพือ่แสดงถงึความเคารพ
และขอบพระคุณแด่ท่านประธานในพิธี  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย     
แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง และญาติบัณฑิตทุกท่านท่ีให้เกียรติและ
เมตตาอย่างสูงในการร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตรครั้งนี้

พิธีประสาทปริญญาบัตร       
ประจ�าปีการศึกษา 2557   
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 คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ  (มฉก.)  จัดงานเฉลมิฉลองเทศกาลตรษุจีน ประจ�าปีการศกึษา 2558      

ซ่ึงเป็นประเพณทีีม่ปีระวตัคิวามเป็นมายาวนานกว่าสีพ่นัปี และถอืเป็นวันท่ีชาวจีนได้เริม่ต้นสิง่ใหม่ ๆ  เพือ่ความเป็นศริมิงคลให้กับตนเองและครอบครวั

ตลอดทัง้ปี ในงานมกีารเชดิสงิโตและการแสดงเฉ่อหลงิ จดุประทัดเพือ่ขับไล่สิง่ช่ัวร้าย พธิยีกส้มสวสัดปีีใหม่ โดยได้รบัเกียรตจิาก รองศาสตราจารย์

ดร.จนัทรา ชยัพานชิ รกัษาการรองอธิการบด ี มฉก. เป็นประธานเปิดงานนทิรรศการ มนีกัเรยีนระดบัช้ันมธัยมศกึษาจากหลายโรงเรยีนเดนิทางมาร่วม

กิจกรรม ในงานมกีารแข่งขนัประกวดเล่านทิานคณุธรรมจนี การประกวดการเขียนชุดกลอนคูต่รษุจีน การเสวนาวชิาการ เรือ่ง เทพเจ้าและประเพณี  

วนัตรษุจนี  เมื่อวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารบรรณสาร และอาคารโภชนาการ 2 มฉก. ซึ่งสรุปผลการประกวดแข่งขันแต่ละประเภท    

ได้ดังนี้

งานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน
ประจ�าปีการศึกษา 2558     

ชนะเลศิอันดับท่ี 1      

นางสาวชตุญิา แสงรตัน์  โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิเตรยีมอดุมพฒันาการ  

ชนะเลิศอนัดบัที ่2       

นางสาววาลกา เชอหมือ่  โรงเรียนนวมนิทราชนิทูศิเตรยีมอดุมพฒันาการ

ชนะเลิศอันดับที่ 3       
นางสาวจริภญิญา กหุลาบทอง โรงเรยีนสตรสีมทุรปราการ

ชนะเลิศอันดับที่ 1        
นางสาวปรญิดา เดชโชตอินนัต์ โรงเรยีนเจีย้นหวั

ชนะเลิศอันดับที่ 2        
นายฑฆิมัพร ธรรมเทีย่ง โรงเรยีนเจ้ียนหัว

ชนะเลิศอันดับที่ 3       

นางสาวธนภรณ์ วงศกรวุฒ ิโรงเรยีนดดัดรณุี

การประกวดเล่านิทานคุณธรรมจีน จ�านวน 9 คน

การประกวดการเขียนชุดกลอนคู่ตรุษจีน จ�านวน 11 คน
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     ศนูย์สหกจิศกึษา ส�านักพัฒนาวิชาการ ร่วมกบั คณะบรหิารธรุกิจ  
คณะศลิปศาสตร์ และคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยั
หวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.) จดัโครงการสหกจิศกึษานทิศัน์เป็น
ประจ�าทุกปีภายหลงัเสรจ็สิน้การปฏบิตังิานสหกจิศกึษาของนกัศกึษา
ในสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6  กิจกรรม
ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานจากการ
ปฏบิติัสหกจิศกึษา การประกวดโครงงานสหกจิศึกษาดีเด่น และการ
เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของนักศึกษาสหกิจศึกษา        
ที่เกิดจากความคิดของนักศึกษาภายใต้การดูแลให้ค�าปรึกษา                         

จากอาจารย์ท่ีปรึกษาและสถานประกอบการ ซ่ึงได้รับเกียรติจาก          
รองศาสตราจารย์  ดร.อไุรพรรณ  เจนวาณชิยานนท์   รองอธกิารบดี 
เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัลเกียรติบัตรโครงการสหกิจ
ศกึษาดเีด่น เม่ือวนัองัคารที ่9 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ อาคารโภชนาการ 2 
ชั้น 2 มฉก. กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันอังคารที่ 9 ถึง       
วนัพฤหสับดทีี ่11 กมุภาพนัธ์ 2559 ซึง่ลลุ่วงด้วยดโีดยความร่วมมอื
กบัคณะวชิาท่ีจดัให้มรีายวชิาสหกจิกศกึษาในหลกัสตูร  ในภาคการศึกษา
ที่ 1/2558  

โครงการสหกิจศึกษานิทัศน์ ครั้งที่ 6

ผู้บรหิารและบุคลากร ม.หัวเฉียวฯ

 รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุม่วเิศษ  อธกิารบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.อไุรพรรณ  เจนวาณชิยานนท์  รองอธิการบดี

อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.จันทรา ชัยพานชิ รกัษาการรองอธกิารบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
คณาจารย์  บุคลากร  และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมพิธีสักการะหลวงปู่ไต้ฮง  พระพุทธรูป  3 องค์     
ศาลพระภูมิ  ศาลเจ้าที่  ศาลตายาย ณ มฉก. 1 และศาลเจ้าที่ ณ มฉก. 2 ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวหัวเฉียว และขอพร 
เพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลตรุษจีน  ประจ�าปี 2559  เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559  

ร่วมพธิีสักการะสิ่งศักดิ์สทิธิ์ 
เนื่องใน...เทศกาลตรุษจีน



         ส�านกัพฒันานกัศกึษา มหาวิทยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ(มฉก.)  น�าโดย อาจารย์ฉลอง แขวงอนิทร์ รองอธกิารบด ีให้การต้อนรบั   
และร่วมหารอืในการจดัการแข่งขนักฬีาบคุลากรสมัพนัธ์  ครัง้ท่ี 3  ร่วมกับ  มหาวทิยาลยัศรปีทุม มหาวทิยาลยัรงัสติ  มหาวทิยาลยันอร์ทกรงุเทพ 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั  มหาวทิยาลยัสยาม  มหาวทิยาลยักรงุเทพ  มหาวทิยาลยักรงุเทพธนบรุ ี  มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ มหาวิทยาลัย             
รตันบัณฑติ  มหาวิทยาลยัธรุกิจบณัฑติย์ และมหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร  เมือ่วันศกุร์ท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 ณ ห้องประชมุ 1 ชัน้ 2 
อาคารอ�านวยการ มฉก.

      นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ได้เข้าร่วมการประกวดค่ายเยาวชนสืบสานพระราชด�าริ   
ครั้งที่ 6 (RDPB CAMP) และผ่านการคัดเลือก 20 ทีมสุดท้ายจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2               
สร้างความปล้ืมปิติยินดีให้กับคณาจารย์และมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก โดยงานนี้ได้รับประทานโล่รางวัลและเกียรติบัตรจาก                    
ฯพณฯ นายอ�าพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ       
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (กปร.)   

ประชุมการแข่งกีฬาบุคลากร
เอกชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 3

ค่ายเยาวชนสืบสานพระราชด�าริครั้งที่ 6
คว้ารองชนะเลิศอันดับที่ 2               นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์
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      รองศาสตราจารย์  ดร.อไุรพรรณ  เจนวาณชิยานนท์   รองอธกิารบด ี  รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จนัทโรนานนท์ รกัษาการรองคณบดี
คณะภาษาและวฒันธรรมจนี และแผนกวเิทศสมัพนัธ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ให้การต้อนรบั ศาตราจารย์หยาง เปิน 
อธกิารบดี (Professor Yang Ben) และคณะผูบ้ริหารมหาวทิยาลยัอูโ๋จว มณฑลกว่างซ ีสาธารณรฐัประชาชนจนี ซึง่เดนิทางมาเจรจาความร่วมมือ
ทางวิชาการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา การส่งนักศึกษาจีนมาฝึกงาน เมื่อวันจันทร์ที่  1 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 2  อาคาร
อ�านวยการ มฉก. และได้เยีย่มเยยีนนกัศกึษาแลกเปลีย่นทีม่าศกึษาท่ีมหาวทิยาลัย จ�านวน 27 คน

       คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) น�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี                   
รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์  รองอธิการบดี  อาจารย์ประพฤทธิ์  ศุกลรัตนเมธี  ที่ปรึกษาและผู้ช่วยอธิการบดี  
และคุณเนาวรัตน์  พลอยทรัพย์  ผู้อ�านวยการกองกลาง  ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมอวยพรเน่ืองในเทศกาลตรุษจีนแด่ ท่านนิ่ง  ฟู่ขุย              
เอคอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย  คุณโจว  กาว  อวี่  เลขาธิการฝ่ายการศึกษาระดับ 1  และคุณหม่า  ชาว  
เลขาธิการฝ่ายการศึกษาระดับ 3  และหารือร่วมกันในการด�าเนินกิจกรรมการจัดตั้งสถาบันขงจื่อ  เมื่อวันพุธที่  24  กุมภาพันธ์  2559    
ณ สถานเอคอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย

ต้อนรบัคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลยัอู๋โจว

คณะผู้บริหารเข้าร่วมอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน แด่                                                            
ท่านนิ่ง ฟู่ขุย  เอคอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน             
ประจ�าประเทศไทย 



      เมือ่วนัศกุร์ที ่ 26 กมุภาพนัธ์ 2559 มหาวทิยาลยัหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ จัดพธิรี�าลกึและร่วมสกัการะหลวงปู่ไต้ฮง อรยิสงฆ์ผู้ประเสรฐิ         
โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์  พุม่วเิศษ อธกิารบดี อญัเชญิรปูจ�าลองหลวงปูไ่ต้ฮง ณ ศาลาหลวงปูไ่ต้ฮง ประดษิฐานบนเสลีย่ง  เส้นทางขบวน
อญัเชญิเริม่ต้นทีศ่าลาหลวงปูไ่ต้ฮง - กองอาคารสถานที ่- แยกสนามบาสเกตบอล - อาคารโภชนาการ 2 – วงเวยีนจักรยาน-สวนลวดลาย-ศาลา
หลวงปูไ่ต้ฮง โดยมทีางผูบ้ริหาร คณาจารย์ บคุลากร นกัศกึษาจากคณะวชิาและหน่วยงานต่าง ๆ  ตัง้โต๊ะพร้อมเครือ่งสกัการะหลวงปูไ่ต้ฮงตลอดเส้นทาง 
เพือ่ความเป็นสิริมงคล นอกจากนีม้หาวทิยาลยัได้นมินต์หลวงจีนธรรมรตัน จีนประจักษ์ (เยน็งี)้ เลขานกุารเจ้าคณะจีนใหญ่จีนนิกาย รกัษาการ     
เจ้าอาวาสวัดทพิยวารีวหิาร และผูป้กครองดแูลวดัมงักรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี)่ และพระสงฆ์จนีสวดเจรญิพระพทุธมนต์ ณ ม.หวัเฉยีวฯ บางพลี        
อกีด้วย

พิธีร�าลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ
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 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ                  
จัดโครงการ “ศึกษาวัฒนธรรมเสริมพลังผู้สูงอายุ ต�าบลศีรษะจรเข้น้อย” เพื่อเสริมพลังและศักยภาพผู้สูงอายุให้มีก�าลังใจ เห็นคุณค่า         
ในตนเอง  ส่งเสริมการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม และพร้อมที่จะสานพลังเป็นเครือข่ายสนับสนุนช่วยเหลือกันระหว่างผู้สูงอายุ
ในชมุชน  ส่งเสรมิให้ผู้สงูอายไุด้ความรูด้้วยการดูแลสขุภาพเบ้ืองต้นทางกายภาพบ�าบัดและแพทย์แผนจนี ณ วดัหลวงพ่อโต ต�าบลบางพลใีหญ่  
และมหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิต�าบลบางโฉลง อ�าเภอบางพล ีจังหวดัสมทุรปราการ เมือ่วันพฤหสับดท่ีี 28 มกราคม 2559  

โครงการ “ศึกษาวัฒนธรรมเสริมพลังผู้สูงอายุ 
ต�าบลศีรษะจรเข้น้อย”
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  ดอกไม้นอกจากใช้ประดับเพื่อความสวยงามและมีกลิ่นหอมแล้ว ดอกไม้หลาย ๆ ชนิดยังมีสรรพคุณทางยา โดยชาวจีน
มีการน�าดอกไม้มาเป็นอาหารและยามานานกว่า 2,000 ปี  ซึ่งดอกไม้แต่ละชนิดมีสรรพคุณและใช้ในการรักษาโรคแตกต่างกันไป  
ยกตัวอย่างดังนี้

  ดอกมะลิ  มีรสเผ็ด หวานเล็กน้อย ฤทธิ์อุ่น ตัวยาออกฤทธิ์ที่เส้นลมปราณม้าม กระเพาะอาหาร และตับ มีสรรพคุณช่วย

ปรับการไหลเวียนของชี่ แก้ปวด ขจัดความชื้น ท�าให้รู้สึกโล่งสบาย ใช้รักษาอาการแน่นหน้าอก ปวดท้อง ท้องเสีย เวียนศีรษะ 

ปวดศีรษะ โรคตาแดง  ชงน�้าร้อน หรือต้มน�้าดื่มตามชอบ

  ดอกกหุลาบ  มรีสหวาน ขมเลก็น้อย ฤทธิอ์ุน่  ตัวยาออกฤทธ์ิท่ีเส้นลมปราณตบัและม้าม สรรพคณุช่วยปรับการไหลเวยีน

ของชี่และเลือด ท�าให้รู้สึกโล่ง ปรับประจ�าเดือน  ใช้รักษาอาการแน่นหน้าอก ปวดเสียดกระเพาะอาหารหรือสีข้าง ท้องเสีย        

คัดเต้านม ประจ�าเดือนมาไม่ปกติ ตกขาว ฟกช�้า  ชงน�้าร้อน หรือต้มน�้าดื่มวันละ 3-6 กรัม

  ดอกกระเจี๊ยบ  มีรสเปรี้ยว ฤทธิ์เย็น ตัวยาออกฤทธิ์ที่เส้นลมปราณไต  สรรพคุณช่วยแก้ไอ ลดความดันโลหิต ช่วยให้

สร่างเมา ใช้รักษาอาการไอจากชี่ปอดพร่อง ความดันโลหิตสูง  ต้มน�้าดื่มวันละ 9-15 กรัม

  ดอกเก๊กฮวย รสหวาน ขม ฤทธิเ์ยน็  ตัวยาออกฤทธิท่ี์เส้นลมปราณปอดและตบั  สรรพคณุแก้หวัดลมร้อน ท�าให้ช่ีตบัสงบ 

ช่วยการมองเห็น รักษาไข้หวัดลมร้อน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ ตาแดงปวดบวม ตาพร่ามัว  ต้มดื่มวันละ 10-15 กรัม

  ดอกค�าฝอย  รสเผด็ ฤทธิอ์ุน่ ตัวยาออกฤทธ์เส้นลมปราณหัวใจและตบั  ช่วยกระตุ้นการไหลเวยีนของเลอืด สลายเลือดคัง่ 

ปรับประจ�าเดือน แก้ปวด รักษาอาการประจ�าเดือนไม่มา ปวดประจ�าเดือน ปวดท้องหลังคลอดเหตุจากเลือดคั่ง ต้มดื่มวันละ  

3-10 กรัม

  ดอกงิว้  รสหวาน มฤีทธิเ์ยน็ ออกฤทธ์ิทีเ่ส้นลมปราณม้าม ตบั ล�าไส้ใหญ่ สรรพคณุขับร้อนถอนพิษ ขับความช้ืน ห้ามเลอืด 

ใช้รักษาอาการท้องเสีย ประจ�าเดือนมามาก แผลเปื่อย แผลบาดเจ็บมีเลือดออก ต้มดื่มวันละ 9-15 กรัม หรือใช้ทาภายนอก

  ดอกไม้ข้างต้น เป็นดอกไม้ที่หากันได้ในบ้านเราเหมาะกับการน�ามาท�าเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรหรือประกอบอาหาร          

ล้วนน�ามาใช้ในการดูแลสุขภาพหรือรักษาโรคได้ทั้งสิ้น . 

ข้อมูลอ้างอิงจาก http://www.cnzyao.com/yaocai/

ดอกไม้ กินได้ ประโยชน์ดี
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ค้นหามาให้...อ่าน

ท่ีมา : http://health.sanook.com/2763

   คนรักสขุภาพอาจมรีะแวง  เพราะก๋วยเตีย๋วถอืเป็นอาหารทีม่แีคลอรีไ่ม่มาก  จงึเป็นทีน่ยิมส�าหรบัคนทีก่�าลงัควบคมุน�า้หนกั แต่หากชอบเส้นก๋วยเตีย๋ว

ด้วยแล้ว อาจจะต้องคิดหนักเพราะพบสารกันบูดมหาศาล จนอาจเรียกได้ว่าเกินมาตรฐานในเส้นก๋วยเต๋ียวที่ผลิตโดยผู้ประกอบการบางราย               

หากบริโภคติดต่อกันเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบต่อตับและไตได้

 ท�าไมเส้นก๋วยเตี๋ยวถึงต้องใส่สารกันบูด ?
 เนือ่งจากเส้นก๋วยเตีย๋วสดอาจมอีายใุนการเกบ็รกัษาได้ไม่นาน  ดงันัน้ผู้ประกอบการจึงมกัใส่สารกันบดู เพือ่ยดือายขุองเส้นก๋วยเตีย๋วให้อยูไ่ด้นาน 

และเก็บรักษาก่อนปรุงได้นานมากยิ่งขึ้น

 อันตรายของสารกันบูดที่มีต่อร่างกาย
 สารกันบูดที่นิยมใช้ คือ กรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิก ซ่ึงหากร่างกายได้รับในปริมาณสูงเป็นเวลานาน ๆ จะท�าให้ประสิทธิภาพการท�างาน      

ของตับและไตลดลง

เส้นก๋วยเตี๋ยวที่พบสารกันบูดมากที่สุด คือ (เรียงล�าดับจากมากไปน้อย)
 1.  เส้นเล็ก

 2.  เส้นหมี่

 3.  เส้นใหญ่

                

เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่พบสารกันบูด คือ
 1.  บะหมี่เหลือง

 2.  วุ้นเส้น

                

 ทัง้นีใ้ช่ว่าเส้นก๋วยเตีย๋วทัว่ประเทศไทยจะพบสารกนับดูในปรมิาณมากกว่ามาตรฐานเสมอไป ดงันัน้คนทีช่อบทานก๋วยเตีย๋ว อาจจะลองเปลีย่นเส้น  

ที่ทานไปเรื่อย ๆ หรือลองทานเป็นเส้นบะหม่ี หรือวุ้นเส้น ก็จะช่วยลดความเส่ียงในการรับสารกันบูดเข้าร่างกายอย่างไม่ตั้งใจได้มากขึ้น                        

หรือถ้าจะควบคุมน�้าหนักไปด้วยก็ลองทานเป็นเกาเหลาดูบ้างก็ได้

ระวัง! 
เส้นก๋วยเตี๋ยว เสี่ยงตับ-ไตพัง 
จากสารกันบูด
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