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กิจกรรม จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับด ี ศกุร ์

เวลา เวลา เวลา เวลา เวลา 

แอโรบิก 17.30 น. 17.30 น.  17.30 น.  

18.15 น. 18.15 น. 18.15 น. 

      

ลีลาศ  17.30 น.  17.30 น.  

19.00 น. 19.00 น. 

      

โยคะ 17.30 น.  17.30 น.  17.30 น. 

 

 

  

ฉบับท่ี 1 ปีที่ 1   เดือนกันยายน  พ.ศ.  2557 

การให้บริการ 

หอ้งออกก าลงักาย 

เปิดบริการเวลา  10.00 – 19.45 น.   วันจันทร–์วันศุกร์   

สระวา่ยน  า  

เปิดบริการเวลา  15.00 – 19.30 น.   วันจันทร์-วันศุกร ์

หอ้งซาวนา่และหอ้งอบไอน  า 

เปิดบริการเวลา  17.00 – 19.00 น.   วันจันทร์–วันศุกร ์

สควอช 

เปิดบริการเวลา 10.00 – 19.30  น.   วันจันทร์–วันศุกร ์

 

 

 

สวัสดีค่ะ   
         Sports News ฉบับปฐมฤกษ์ ฉบับนี้ก็จะขอแนะน ำสถำนกฬีำและสุขภำพแห่งใหม่ ก่อต้ังเมือ่
วันที่ 9  มีนำคม พ.ศ. 2554 ตรงกบัวันขึ้น 5 ค่ ำ เดือน 9 ปีเถำะ โดยศำสตรำจำรย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้ำน 
เป็นประธำนในพิธี   ซึ่งต้ังอยู่ในกลุม่อำคำรที่มชีื่อเรียกว่ำ   อำคำรกจิกรรมนักศึกษำและกีฬำสุรเริงไชย  
ภำยในอำคำรประกอบไปด้วย 2 หน่วยงำนคือ  สถำนกฬีำและสุขภำพ  และ FLRU  กำรให้บริกำรของ
สถำนกีฬำและสุขภำพมกีำรให้บริกำรอะไรบ้ำงลองมำดกูันนะคะ่ 

 ห้องออกก ำลังกำยที่ทันสมัย     

 ห้องแอโรบิกดำนซ์        
 ห้องลีลำศ  และโยคะ                     

 สระว่ำยน้ ำในรม่ และจำกุซี ่                
 ห้องสควอช  จ ำนวน 5 ห้อง (แห่งเดียวในภำคอิสำน) 

 ห้องซำวน่ำและสตีมชำย-หญิง 
 ห้องล๊อกเกอร์ชำย-หญิง 

 ห้องพัฒนำเดก็ 

 ห้องนวดผ่อนคลำย 

 ห้องทดสอบสมรรถภำพทำงกำย 
 ห้องเกมส์ (หมำกกระดำน) 

         เป็นยังไงบ้ำง  น่ำสนใจที่จะมำออกก ำลังกำยกันนะคะ สถำนกฬีำและสุขภำพมีกิจกรรมที่หลำกหลำย  
ส ำหรับกำรให้บริกำรสมำชิก  ท่ำนใดที่ยังลังเลอยู่จะมำเป็นสมำชิกดีไหม   บอกได้เลยว่ำอย่ำลังเล  สุขภำพ
เป็นส่ิงส ำคัญเรำต้องดูแลและใส่ใจกันให้มำกๆ   รีบมำสมัครสมำชิกนะค่ะ  สถำนกีฬำและสุขภำพยินดีต้อนรับ   
เข้ำสู่หน้ำฝนพอดี  ยังไงก็รักษำสุขภำพกันด้วยนะค่ะ    
        

Sut-sports   
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ออกก ำลังกำยกันนะ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี  สถานกีฬาและสุขภาพ  044-223425  

อบซำวน่ำอย่ำงไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด 
 ให้ถอดเครื่องประดับทุกชิ้นออกก่อนเข้ำห้องซำวน่ำ 

 รวมถึงเครื่องประดบัที่ต่ิงหูและที่เจำะใสจ่มูก  
โลหะเป็นสื่อน ำควำมร้อน ลวกผิวให้ไหมพองได้ 

 ห้ำมอบซำวน่ำในขณะท้องอิ่ม ไม่ควรรับประทำนอำหำรใด ๆ  
ก่อนซำวน่ำเป็นเวลำ 2 ชั่วโมง 

 ใครออกก ำลังกำยก่อนเข้ำซำวนำ่ ควรพักและรอจน 
จังหวะกำรเต้นของหัวใจเป็นปกติ มิฉะนั้นจะเกิดอันตรำยต่อระบบ 
ของร่ำงกำย 

 หัวใจสูบฉีดและเต้นเร็วขึ้นไม่ควรเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ ถ้ำมำกกว่ำนี้ 
จะเกิดอันตรำยต่อระบบของร่ำงกำยได ้

 ควรอำบน้ ำก่อนและเช็ดตัวให้แห้งหลังจำกอำบน้ ำ ผิวท่ีแห้งจะขับเหงื่อไดด้ีและเร็วขึน้ และเพื่อให้เศษเซลส์
ผิวหนังได้พองตัวและหลุดลอกจำกผิวอย่ำงง่ำยดำย ควรขัดผิวก่อนเข้ำห้องอบ ผิวจะนุ่มยิ่งขึน้ควำมร้อนจะ
ช่วยให้เศษไขมันในรูขุมขนละลำยอ่อนตัว วิธีนี้เป็นกำรท ำควำมสะอำดผิวท่ีลึกขึ้น 

 ขณะซำวน่ำควรจิบน้ ำเพียงเล็กน้อย ขณะทีห่ล่ังเหงื่อจะมีกำรดึงน้ ำ และของเสียออกจำกเนื้อเย่ือเข้ำไปในระบบ
เลือด ถ้ำร่ำงกำยได้รับน้ ำทันที ระบบเลือดจะดึงของเหลวจำกล ำไส้แทนกำรดึงจำกเนื้อเย่ือ ซึ่งจะไปขัดขวำง
ระบบขับของเสียโดยไม่รู้ตัว กำรอบซำวนำ่จะกระตุ้นให้ไตเกิดกำรฟอกของเสียขยันขันแข็งขึ้น หลังอบซำวน่ำ
ให้ดื่มน้ ำแร่ หรือไวน์ทีผ่สมโซดำ หรือน้ ำแร่แช่มะนำวฝำนบำงสักชิ้นในแก้วจะยิ่งดี แต่ห้ำมดื่มแอลกอฮอล์ 

 อบซำวน่ำเท่ำท่ีร่ำงกำยรูส้ึกสบำยไม่ควรอบนำนเกินไป บำงคนแค่ 5 นำทีก็พอ บำงคนอยู่นำนถึง 20 นำที 
เฉล่ียแล้วร่ำงกำยได้รับประโยชน์ภำยใน 8 นำท ี

 ได้เดิน 5 – 6 ก้ำวจะดียิ่ง ให้เดินอย่ำงมำกสัก 15 นำที และพักร่ำงกำยให้สงบ 15 นำที ห้ำมว่ำยน้ ำ
เด็ดขำด 

 ควรผ่อนร่ำงกำยให้เย็นลงอย่ำงช้ำ ๆ โดยเริ่มจำกสูดหำยใจเอำลมเย็น ๆ เข้ำไปภำยใน แล้วอำบน้ ำเย็น เมื่อ
ระบบหมุนเวียนในร่ำงกำยคงที่ก็ลงอ่ำงน้ ำได้ แต่ห้ำมอำบน้ ำเย็นในทนัทีทันใดโดยเด็ดขำด 

 ในฟินแลนด์แม้แต่เด็กและสตรีมีครรภ์ก็สำมำรถอบซำวน่ำได้ ทั้งยังเชื่อว่ำ กำรอบซำวน่ำอยู่เป็นประจ ำ จะ
ช่วยให้คลอดง่ำย แต่ถ้ำไม่เคยซำวน่ำมำก่อน ก็ไม่ควรเริ่มอบตัวครังแรกในระหว่ำงต้ังครรภ์ส่วนเด็กต้อง
ค่อย ๆ ปรับตัวเข้ำกับควำมเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิท่ีสูงก่อน ไม่ใช่จะเข้ำอบในหอ้งอุณหภูมิสูงเลยใน
ช่วงแรก ๆ 

 ผู้อบซำวนำ่จะต้องไม่เป็นโรคติดเชื้อรุนแรง ไข้หวัด และโรคไต ส ำหรับโรคควำมดนัโลหิตและเส้นเลือดตีบ
ตัน ควรปรึกษำแพทย์ก่อนจะดีทีสุ่ด 

 Credit: Pantip, Lisa 

 

-  โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  กิจกรรมในงานมีลีลาศเพื่อสุขภาพ  โยคะ  ยางยืด  

แอโรบิก  ทุกวันจันทร์ อังคาร พุธ และศุกร์ เริ่มต้ังแต่เวลา  16.30 – 18.30  น.  ถึง 19  กันยายน 2557 

-  อบรมทักษะกีฬาสควอช   ทุกวันจันทร์และพุธ  เวลา  17.00  น. วิทยากรอบรมโดย  หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ 

-  อบรมศิลปะป้องกันตัว  (มวยไทย)  โดยครูมวย  จากค่ายมวย  ต.ศิลาชัย  ทุกวันอังคาร  วันพฤหัสบดี  และศุกร์ เริ่ม

เวลา  18.00  น.  ถึง  19  กันยายน  2557 

-  การแข่งขันแบดมินตันเชื่อมสัมพันธ์บุคลากร มทส.  ครั้งที่ 1  วันศุกร์ที่ 19  กันยายน  พ.ศ.  2557  ณ  สนาม

แบดมินตันสุรนารีภิรมย์ 

-  การแข่งขันกีฬาน้องใหม่  วันที่  16-20  กันยายน  พ.ศ.  2557  ณ  สถานกีฬาและสุขภาพ 

-  ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การจัดการออกก าลังกายสู่มาตรฐานเพื่อความส าเร็จ  ในวันที่ 18-19  กันยายน  พ.ศ.  

2557  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 2  สถานกีฬาและสุขภาพ  อาคารกิจกรรมนักศึกษาและกีฬาสุรเริงไชย 

1.  ระยะการออกก าลังกายในแต่ละครั้ง 

 การออกก าลังกาย โดยเฉพาะส าหรับผู้ที่เริม่ต้น  ออกก าลังกายใหม่ ๆ ควรเริ่มช้า ๆเบา ๆ และนอ้ย ๆ 

ก่อนเสมอแลว้จึงคอ่ย ๆ เพิ่มระยะเวลามากขึ้น  และคอ่ย ๆ เพิม่ระดับความหนกั  ความยากขึ้นในการออกก าลกังาย

แต่ละครั้ง  แบ่งระยะการออกก าลังกายเป็น 3 ระยะคือ 

1. Warm up (ระยะอบอุ่นร่างกาย) 

2. Training  Phase (ระยะออกก าลงักาย) 

3. Cool  Down (ระยะคลายอุ่น) 
2.  องค์ประกอบในการออกก าลังกายประกอบด้วย  FITT คือ  Frequency  คือ  ความถี่/บอ่ยในการออกก าลัง

กายหรือวนัเว้นวนั เช่น ทกุวัน   Intensity  คือ  ความหนัก/เบา  เช่น  ระดับปานกลาง  Time  คือ  ระยะเวลา

ในการออกก าลังกายแต่ละครั้งเชน่  30  นาที  Type  คือ  ชนิด/ประเภท/รูปแบบ  การออกก าลังกาย   ซ่ึง

องค์ประกอบทั้ง 4 ตัวนี้  สมัพันธก์ับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการออกก าลังกาย 

3.  ข้อจ ากัดของร่างกาย  ซึ่งสัมพันธ์กับสภาวะสุขภาพ  เชน่  มีปัญหาข้อเข่าเสือ่ม  ควรเลือกชนิดการออกก าลังกาย

ที่ไม่มีผลตอ่ขอ้เข่า 

 

 


