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กนิไปเที�ยวไป… หนา้พเิศษ
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ศนูยบ์รกิารสขุภาพ มฟล. จดัโครงการตรวจสขุภาพ
พระสงฆ ์พรอ้มตรวจฟนั-ฉดีวคัซนีไขห้วดัใหญ ่เสรมิ
ความรูด้า้นโภชนาการและออกกาํลงักาย
มหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง (มฟล.) โดย ศนูยบ์รกิารสขุภาพแบบครบวงจรแหง่ภาคเหนอืและอนุภมูภิาคลุม่
แมนํ่�าโขง (MFU Wellness Center) จัดโครงการตรวจสขุภาพพระสงฆเ์พื�อการสง่เสรมิสขุภาพและ
ป้องกนัโรค กจิกรรมประเมนิและพยากรณภ์าวะสขุภาพเพื�อป้องกนัโรคสําหรับพระสงฆ ์ครั�งที� 3 ประจํา
ปีงบประมาณ 2564 โดยรว่มกบัสํานักวชิาทนัตแพทยศ์าสตร ์มฟล. ซึ�งจะจัดขึ�นทกุวนัเสาร ์ระหวา่งวนัที� 20
มนีาคม – 24 เมษายน 2564 ณ ที�ทําการชั�วคราว ชั �น 1 โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวง มเีป้าหมาย
พระสงฆจํ์านวน 171 รปู โดยมวีตัถปุระสงคเ์พื�อตรวจคดักรองภาวะสขุภาพพระสงฆ ์เพื�อประเมนิสขุภาพ
ชอ่งปากและสง่เสรมิความรูใ้นการดแูลสขุภาพชอ่งปากและฟัน เพื�อสง่เสรมิความรูใ้นการดแูลสขุภาพดา้น
โภชนาการ การออกกําลงักายที�เหมาะสม การป้องกนัโรคไมต่ดิตอ่เรื�อรัง และรับวคัซนีป้องกนัไขห้วดัใหญ่
4 สายพันธุ์

โครงการตรวจสขุภาพพระสงฆ์
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เที�ยวตามเสน้ทางแมส่รวย-
เวยีงป่าเป้า
ชว่งนี�ใครใชเ้สน้ทางแมส่รวย-เวยีงป่าเป้า
จ.เชยีง...
กนิไปเที�ยวไป...  
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Florence Wish23Florence Wish23
2,257 likes2,257 likes

ถกูใจเพจ

กนิไปเที�ยวไป…
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พตท.หญงิ บญุทวิา บญุยนื ผูอํ้านวยการศนูยบ์รกิารสขุภาพแบบครบวงจรฯ เผยวา่ ทางศนูยบ์รกิารสขุภาพ
แบบครบวงจรฯ ไดดํ้าเนนิโครงการตรวจสขุภาพพระสงฆเ์พื�อการสง่เสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค และไดนํ้า
เสนอตอ่ที�ประชมุสภามหาวทิยาลยั ซึ�งคณะกรรมการเห็นวา่เป็นโครงการที�มปีระโยชนต์อ่สงัคมเป็นอยา่ง
มาก คณุชยั โสภณพนชิ กรรมการสภามหาวทิยาลยั จงึไดบ้รจิาคเงนิเพื�อสนับสนุนโครงการตรวจสขุภาพ
พระสงฆ ์เป็นจํานวนทั �งสิ�น 3 ลา้นบาทถว้น และในปีงบประมาณ 2563 ศนูยบ์รกิารสขุภาพแบบครบวงจรฯ
ไดจั้ดกจิกรรมตรวจคดักรองและสง่เสรมิสขุภาพพระสงฆ ์จํานวนทั �งสิ�น 310 รปู พบวา่ประสบความสําเร็จ
ตามวตัถปุระสงคข์องผูบ้รจิาค พระสงฆไ์ดเ้ขา้ถงึการดแูลสขุภาพโดยการตรวจสขุภาพ วเิคราะหผ์ลโดย
แพทย ์และไดรั้บคําแนะนําในการดแูลสขุภาพ รวมถงึไดรั้บการอบรมถวายความรูเ้กี�ยวกบัโภชนาการสําห
รับพระสงฆ์

“จากการสํารวจขอ้มลูจํานวนพระสงฆใ์นจังหวดัเชยีงรายม ี3,169 รปู ยงัเขา้ไมถ่งึการบรกิารสขุภาพในการ
ป้องกนัโรคอยา่งทั�วถงึ ทางศนูยบ์รกิารสขุภาพแบบครบวงจรฯ จงึไดดํ้าเนนิโครงการอยา่งตอ่เนื�อง และใน
ปีงบประมาณ 2564 ทางคณะกรรมการเห็นชอบใหม้กีารตรวจสขุภาพชอ่งปากและฟันเพิ�มเตมิ โดยไดร้ว่ม
กบัสํานักวชิาทนัตแพทยศาสตร ์มฟล. และมแีผนในการดําเนนิการตรวจสขุภาพพระสงฆจํ์านวน 400 รปู
ไดดํ้าเนนิการไปแลว้ 2 ครั�ง มพีระสงฆท์ี�เขา้รว่มโครงการไปแลว้ จํานวน 229 รปู นับเป็นการดําเนนิงาน
ตามพันธกจิของศนูยบ์รกิารสขุภาพแบบครบวงจรฯ เพื�อใหป้ระชาชนทกุชว่งวยัมสีขุภาพกายและจติที�แข็ง
แรงสมบรูณ ์และยงัสอดรับกบัแผนพัฒนามหาวทิยาลยัแมฟ้่าหลวงในการเป็นที�พึ�งของประชาชน” ผูอํ้านวย
การศนูยบ์รกิารสขุภาพแบบครบวงจรฯ กลา่ว

แพ็กเกจ
หอ้งพัก
เที�ยวเหนอื
ยงัไงกส็นุก
เตรยีมตวัออก
ทรปิ...
กนิไปเที�ยว

ไป...

 

เทยีว “วดั
ฝั�งหมิ�น”
แลนด์
มารค์ใหม่
เปิดแลนด์
มารค์ท.่..
กนิไปเที�ยว

ไป...
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ทอ่งเที�ยว
‘ไหวส้า
พระธาตุ
เสรมิดวงปี
ฉล’ู
 ขอเชญิทา่นที�
สน...
กนิไปเที�ยว

ไป...
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ผา้ป่าสามคัค ี106 ปี อนุบาลเมอืง
เชยีงราย
โรงเรยีนอนุบาลเมอืงเชยีงรายรว่มกบัประธาน
สโมสรเพ.ื..
การศกึษา  
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อบรม
พรอ้มเลอืก
ตั �ง
เตรยีมความ
พรอ้มแ...
ขา่วนคร

เชยีงราย

 



24/03/2021

  kaokrai

admin

โรงเรยีน
บา้นเมอืง
ชมุเปิดบา้น
วชิาการ
โรงเรยีนบา้น
เมอื...
การศกึษา  
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ศนูยบ์รกิารสขุ
ภา...
ขา่วเดน่

ออนไลน์

 

พยากรณ์อากาศ 25 ม.ีค. 64
เชียงราย  2235

เชียงใหม่  2537

เลย  2036

นครราชสีมา  2335

กรุงเทพมหานคร  2637

สงขลา 2432

ภูเก็ต 2435

www.tmd.go.th
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