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ชาวหัวเฉียวฯ ร้อยดวงใจเป็นหนึ่ง บ�ำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
รศ.ดร.ประจักษ์  พุ่มวิเศษ  อธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)
รวมใจร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลครบรอบ 1 ปี การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการการแสดง
พระบรมฉายาลักษณ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มฉก. เพือ่ เป็นการถวายความอาลัย  แสดงความจงรักภักดี  และร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ
อันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ ศูนย์วัฒนธรรม มฉก.       
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560

ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดสุทธิวาตวราราม
จ.สมุทรสาคร

     สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที1่ 0 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน   
ผ้าพระกฐินให้โรงพยาบาลหัวเฉียว มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ถวายแด่พระสงฆ์จ�ำพรรษาถ้วนไตรมาส
พร้อมถวายปัจจัยที่ทั้ง 3 องค์กร และประชาชนทั่วไปได้ร่วมท�ำบุญ ยอดเงินรวมถวาย 1,194,799 บาท โดยมีนายสุธี   เกตุศิริ ประธาน  
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผูบ้ ริหารโรงพยาบาลหัวเฉียว คณะผูบ้ ริหารมูลนิธปิ อ่ เต็กตึง๊ คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เข้าร่วมพิธี ณ วัดสุทธิวาตวรารามหรือวัดช่องลม วัดอารามหลวง      
ต.ท่าฉลอม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2560
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โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา 2560

อ.ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) กล่าวเปิดงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุนกองทุน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2560 โดยเชิญ อ.ใจบุญ แย้มยิ้ม ให้ความรู้เกี่ยวกับจิตส�ำนึกและความรับผิดชอบในการคืนเงิน
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และวิทยากรจากธนาคารกรุงไทย โดยคุณกอบศักดิ์ ด้วงนา หัวหน้าส่วนผู้จัดการบริหารโครงการภาครัฐ   
พร้อมด้วยคุณชุติมา ฐานะการ หัวหน้าส่วนบริหารโครงการภาครัฐ ร่วมให้ความรู้แนวทาง วิธีการและขั้นนตอนการคืนทุนฯ ของนักศึกษา
หลังจบการศึกษา ณ ห้อง 113 อาคารเรียน มฉก. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2560

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิต
บางแก้ว เยี่ยมชม ม.หัวเฉียวฯ
แผนกประชาสัมพันธ์และแผนกรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน
ราชวินติ บางแก้ว ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาเยีย่ มชม 5 คณะวิชา สายวิทยาศาสตร์สขุ ภาพของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะเทคนิคการแพทย์ คณะการแพทย์แผนจีน คณะเภสัชศาสตร์ และคณะกายภาพบ�ำบัด พร้อมทัง้ เยีย่ มชมหอพักนักศึกษา
และศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารีพาวิลเลียน ณ มฉก. เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2560
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เยี่ยมชมศูนย์วัฒนธรรม ม.หัวเฉียวฯ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย  ส�ำนักงานฉะเชิงเทรา  น�ำคณะสือ่ มวลชนและบล็อกเกอร์ทเี่ ดินทางเข้าร่วมงานประเพณี รับบัว  และส�ำรวจ
แหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัดสมุทรปราการ  เพือ่ น�ำเสนอข่าวและเขียนลงในเพจของบล็อกเกอร์   ได้เข้าเยีย่ มชมศูนย์วฒ
ั นธรรม  โดยมีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์
นิก สุนทรธัย ผู้อ�ำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) เป็นประธานต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ณ ชั้น 1
ศูนย์วัฒนธรรม มฉก.

การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ม.หัวเฉียวฯ VS สภ.บางพลี ปีที่ 5

แผนกส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและกีฬา ส�ำนักพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.) จัดการ
แข่งขันฟุตบอลประเพณี ครั้งที่ 5 ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ กับ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สถานีต�ำรวจบางพลี น�ำทีม
โดย พ.ต.อ.โสภณ มงคลโสภณรัตน์ ผกก.สภ.บางพลี ให้เกียรติกล่าวเปิดการแข่งฟุตบอลประเพณี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาส           
ออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีทั้งสององค์กร ม.หัวเฉียวฯ น�ำทีมโดย
อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี ผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นฝ่ายชนะ สถานีตำ� รวจบางพลี 6 : 5 ประตู
ณ สนามกีฬากลาง มฉก. เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560
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10 ผลเสียต่อสุขภาพ จากการเล่นสมาร์ทโฟนนานเกินไป
ทุกวันนี้  “สมาร์ทโฟน”  เป็นมากกว่าแค่โทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกันแล้ว  เพราะเราสามารถรับข้อมูลข่าวสาร เสพความบันเทิง
ดูหนัง ฟังเพลง เล่นเกม ถ่ายรูป บันทึกวิดีโอ  ได้จากมือถือเพียงเครื่องเดียว
นอกจากนี้ ผู้ปกครองบางรายก็ยังใช้สมาร์ทโฟนเป็นเพื่อนแก้เหงาให้บุตรหลาน จนเด็กบางคนติดงอมแงมชนิดที่ไม่ยอมวาง และส่งผลเสีย
ต่าง ๆ ตามมา  ถึงขั้นต้องเข้ารับการผ่าตัด เพราะจ้องจอนานเกินไปจนส่งผลต่อกล้ามเนื้อตาที่ยังไม่แข็งแรง และนี่คือ 10 ผลเสียที่เกิดขึ้นกับสุขภาพ
ที่หลายคนอาจมองข้าม จากการใช้สมาร์ทโฟนนานเกินไป
1. รบกวนการนอนหลับ
แสงจากจอมือถือหรือแท็บเล็ตที่สว่าง ๆ ส่งผลต่อการหลั่งฮอร์โมน “เมลาโทนิน” ที่ช่วยควบคุมการนอนหลับ เนื่องจากการปล่อยฮอร์โมน
ดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแสงสว่างเป็นส�ำคัญ การเล่นมือถือก่อนนอนจึงส่งผลต่อการนอนหลับไปด้วย
2. เกิดความเครียด
การใช้สมาร์ทโฟนอยู่ตลอดเวลา เท่ากับว่าเราต้องพร้อมที่จะรับโทรศัพท์ ตอบข้อความต่าง ๆ ที่แจ้งเตือนเข้ามาจากช่องทางต่าง ๆ ทั้งไลน์
อีเมล และโซเชียลมีเดียตลอดเวลาด้วยเช่นกัน จึงท�ำให้เกิดความเครียดได้โดยไม่รู้ตัว
3. ท�ำลายจอประสาทตา
แสงสีฟา้ จากจอสมาร์ทโฟนสามารถท�ำลายจอประสาทตา (เรตินา่ ) จนน�ำไปสูโ่ รคจอประสาทตาเสือ่ มได้   ซึง่ สูตรทีใ่ ช้กนั เพือ่ ดูแลสุขภาพตา   
คือ 20-20-20  โดยมองจอแค่ 20 นาที จากนัน้ พักสายตามองทีอ่ นื่ 20 วินาที  โดยมองสิง่ ทีอ่ ยูไ่ กลจากตัวเอง 20 ฟุต เพือ่ คลายความล้าจากการใช้สายตา
4. ปวดคอ
ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่ก้มมองจอโทรศัพท์เพื่อพิมพ์ข้อความต่าง ๆ  คนเรามักจะก้มคอราว 60 องศา ซึ่งเป็นท่าที่ไม่เหมาะสม เพราะจะส่งให้
เกิดอาการปวดคอได้หากก้มเป็นเวลานาน ๆ
5. พฤติกรรมก้าวร้าว
คนทีต่ ดิ การใช้มอื ถือและไม่ได้ใช้ในเวลาทีต่ อ้ งการ มักจะเกิดอาการหงุดหงิด ก้าวร้าว เพราะไม่ได้ดงั่ ใจ ซึง่ พบได้บอ่ ยในเด็ก ๆ ทีต่ ดิ เล่นเกม
ในสมาร์ทโฟน
6. เสียสมาธิ
การใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดีย ส่งผลให้เสียสมาธิได้ เพราะแทนที่จะจดจ่อกับการท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ลุล่วง ก็ต้องมาพะวงกับ
เสียงแจ้งเตือนต่าง ๆ ที่เข้ามาจนขาดสมาธิ
7. Cellphone Elbow
Cellphone Elbow คือ อาการปวดชา หรือเหน็บชาบริเวณปลายแขนและมือ จากการถือสมาร์ทโฟนด้วยท่าทางทีง่ อแขนเป็นมุมแคบกว่า
90 องศานานเกินไป ซึ่งหากไม่ได้รับการแก้ไขก็อาจท�ำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือเกิดข้องอติดแข็งที่นิ้วนางกับนิ้วก้อยได้
8. นิ้วล็อก
การใช้นิ้วใดนิ้วหนึ่งพิมพ์ข้อความหรือเล่นเกมในมือถือนานเกินไป ส่งผลให้เกิดอาการนิ้วล็อกได้ ซึ่งเกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นและ
ปลอกหุ้มเอ็นที่ใช้ในการงอนิ้วข้อมือตรงบริเวณโคนนิ้ว ท�ำให้เกิดอาการปวดบวม โดยส่วนใหญ่มักเป็นกับนิ้วหัวแม่มือที่ใช้งานมากกว่านิ้วอื่น ๆ
9. ซึมเศร้า และวิตกกังวล
คนทีใ่ ช้มอื ถือจนติดมักจะมีอาการซึมเศร้าหรือวิตกกังวลตามมาได้ อันเนือ่ งมาจากการรอคอยหรือคาดหวังเสียงโทรศัพท์ หรือการตอบกลับ
ข้อความต่าง ๆ และหากวันไหนลืมมือถือมาด้วยก็จะยิ่งรู้สึกเป็นกังวลมากขึ้น
10. ปวดศีรษะ
การใช้สมาร์ทโฟนเป็นเวลานาน จะส่งให้ได้รบั รังสีจากคลืน่ โทรศัพท์ทแี่ ผ่ออกมามากขึน้ ตามไปด้วย ซึง่ รังสีดงั กล่าวส่งผลต่อระบบประสาท
ด้วยท�ำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมา นั่นคือปวดศีรษะ ปวดไมเกรน หรือบางรายก็อาจจะมีอาการที่รุนแรงกว่านั้น
http://www.sanook.com/health/8741/
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