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เมือวันที

สิงหาคม

นายทวีศกั ดิ เพ็ชรทรัพย์ นางสมร อุ่นวิเศษ และ
นางสาวฉลอง กุ สุ ม าลย์ เข้า ร่ วมงานพิ ธี เปิ ดโครงการพัฒ นาหอสมุ ด ธ.ก.ส. กับ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีนายกิ ตติ รัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐ มนตรี และ
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง ประธาน ณ บริ เวณ ชั,น - ตึก ทาวเวอร์ สํานักงาน
ใหญ่ ธ.ก.ส. อาคารบางเขน

เมือวันที

กันยายน

นายทวีศกั ดิ เพ็ชรทรัพย์ บุคลากรสํานักหอสมุด
ได้ เข้ าร่วมต้ อนรับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาตรวจประเมินการจัดการ
การศึกษานอกสถานที,ตั -งของมหาวิทยาลัยเกริก ณ ศูนย์การศึกษานอกสถานที,ตั -ง
จังหวัดสมุทรปราการ

สถิตกิ ารใช้ บริการห้ องสมุด
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน

จํานวน ,& ' คน
จํานวน 13,990 คน

สถิตบิ ริการยืมหนังสือ
เดือนสิงหาคม
ภาษาไทย
วิจัย
เดือนกันยายน
ภาษาไทย
วิจัย

จํานวน
จํานวน

เล่ ม
' เล่ ม

จํานวน
จํานวน

' เล่ ม
เล่ ม

สถิตใิ ช้ ห้อง Multimedia
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน

จํานวน :' คน
จํานวน 160 คน

สถิตกิ ารใช้ อินเทอร์ เน็ต
เฉพาะบุคคล
เดือนสิงหาคม
เดือนกันยายน

จํานวน ' คน
จํานวน
คน
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“ผู้ป่วยมะเร็ งสงสัย ข้ าวกล้ อง+นําG เต้ าหู้
ดีจริงหรื อ” ชีวจิต (พ.ย. ) L

เพิ,งตรวจพบว่าเป็ นมะเร็ งระยะที, 0 จึงหันมาดูแลสุขภาพ ตอนนี -เริ,มกินข้ าวกล้ อง
แต่ กิ น แล้ วถ่ า ยบ่ อ ยมาก ไม่ ท ราบว่ า เป็ นเพราะอะไร
นอกจากนี -อยากทราบว่าผู้ป่วยมะเร็ งเต้ านม สามารถดื,มนําเต้ าหู้ได้ หรือไม่

ผู้ป่วยมะเร็ งที,หัน มากิ นข้ าวกล้ อ งนัน- ถื อว่าดูแลตัวเองได้ ดี เพราะข้ าวกล้ อ งมี
สารอาหารที,ดีต่อร่างกาย มีกากใยสูง ช่วยเรื, องระบบขับถ่าย
กรณี ที,กิน ข้ าวกล้ องแล้ วถ่ ายบ่อย ให้ ตรวจสอบดูลัก ษณะของอุจจาระว่าปกติ
หรื อ ไม่ เช่น ไม่เหลว ไม่มีมูก เลื อด หากตรวจสอบแล้ วไม่มีลัก ษณะดัง กล่าวถื อ ว่าปกติ
เพราะข้ าวกล้ องมีกากใยสูง ยิ,งคนที,กินข้ าวกล้ องปริ มาณมากก็ยิ,งมีกากใยมาก แนะนําให้
กินข้ าวในปริ มาณที,พอดี ซึง, ปริ มาณที, ชีวจิต แนะนําคือ 78 เปอร์ เซ็นต์ของอาหารในแต่ละ
มื -อ
เรื, อ งนํ า- เต้ าหู้นัน- ผู้ป่วยมะเร็ ง เต้ านมสามารถกินได้ เพราะนํ า- เต้ าหู้มีโ ปรตี นที,
ไม่ ใ ช่ โ ปรตี น จากสัต ว์ อ ยู่ม าก ซึ, ง ถื อ เป็ นสารอาหารที, จํ า เป็ นต่ อ ร่ า งกาย รวมไปถึ ง มี
สารอาหารชนิ ด อื, น อยู่มาก แต่ ทัง- นี ค- วรกิ น นํ า- เต้ าหู้ที, ไ ม่ใส่นํา- ตาล เนื, อ งจากไขมัน และ
นํ -าตาลเป็ นอาหารของเซลล์มะเร็ ง หากกินของหวานและมัน เซลล์มะเร็ งจะเจริ ญเติบโตและ
ลุกลาม
นอกจากนี -ผู้ป่วยมะเร็ งเต้ านมควรดูแลสุขภาพให้ แข็งแรง เพราะมะเร็ งเต้ านมนั -น
มีสองประเภทคือ หนึ,ง มีสาเหตุมาจากฮอร์ โมน สอง มีสาเหตุจากปั จจัยอื,น ดังนัน- หากดูแล
สุขภาพไม่ดี กินอาหารไม่ดี พักผ่อนไม่เพียงพอ และเครี ยด ทัง- หมดนี -จะทําให้ ระบบฮอร์ โมน
ในร่างกายทํางานผิดปกติ
เมื,อระบบฮอร์ โมนทํางานผิดปกติ ก็ส่งผลให้ อ าการของมะเร็ งเต้ านมรุน แรงขึ -น
รวมไปถึงระบบอื,น ๆ ในร่างกายก็จะได้ รับผลกระทบ
ที, สํ าคัญ ต้ อ งกิ น ยาและปฏิ บัติตัว ตามคํา สั,งของแพทย์
อย่างเคร่งครัด

