
SPORTS   AND  HEALTH  CENTER SPORTS   AND  HEALTH  CENTER SPORTS   AND  HEALTH  CENTER                               SPORTS   AND  HEALTH  CENTER   

 

 

 

 

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 2 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 ฉบับที่ 2  ออกแล้วจ้า  ช่วงนี้นอ้ง ๆ  ก็เริ่มเตรียมตัวสอบปลายภาคกันแล้ว  ต้ังใจ
อ่านหนังสือกันเยอะๆ นะค่ะ  ถ้าต้องการผ่อนคลายสมองก็พกัมาออกก าลังกายกนันะ  สถานกีฬาเปิด
ให้บริการตามปกติค่ะ  ตอนนี้สมาชิกท่านใดยังลังเลในเรือ่งของการออกก าลังกายว่าจะมาออกก าลังกายดีไหม  
เรามีวิธีจะท าอย่างไรจึงจะมีแรงจงูใจในการออกก าลังกายบ้าง   
 
        

Sut-sports   

จึงจะมีแรงจูงใจในการออกก าลังกาย 

 คิดว่าออกก าลังกายเป็นเร่ืองง่าย 

 

 

นึกเสมอว่า การออกก าลังกายมีประโยชน์ 

 

 

รับรู้ว่าการออกก าลังกายช่วยสร้างเครือข่ายทางสังคมแบบหนึ่ง 

 

 

เชื่อว่า การออกก าลังกายท าให้เรามีรูปร่างทรวดทรง 

 

 

   ตระหนักว่าออกก าลังกายท าให้เราได้ผ่อนคลายความตึงเครียด 
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สาว ๆ หนุ่ม ทีช่อบไปฟิตเนส หลายคนนยิมเขา้หอ้งอบไอน ้า หรอืทีบ่างทเีรยีกวา่ ซาวน่า หลงัจากออก
ก าลงักาย เพือ่เป็นการผอ่น คลายกลา้มเนือ้ แตรู่ห้รอืไมว่า่ยังชว่ยขบัสารพษิในรา่งกายเราดว้ย อกีทัง้การอบไอน ้าเป็น

ประจ ายังท าใหเ้ลอืดไหลเวยีนดอีกีดว้ย 

        แตก็่ยงัมขีอ้ควรรูบ้างประการ ส าหรบัผูท้ ีช่อบไปซาวนา่ และผูท้ ีค่ดิอยากจะไปอบซาวนา่ มาดกูนัวา่มอีะไร

ทีเ่ราตอ้งค านงึถงึบา้ง 

 

      - การอบไอน ้าม ี2 แบบ คอื แบบซาวน่า (sauna) ไอน ้าจะมาจากหนิรอ้น และแบบ สตมี รมู (steam room) 

ไอน ้าจะมาจากน ้ารอ้น 

      - กอ่นเขา้อบไอน ้า ควรท าตวัใหเ้ปียกทกุครัง้โดยการราดน ้าลงบนรา่งกาย เพราะอากาศภายในจะแหง้มาก 

      - สตรมีคีรรภ ์ผูป่้วยโรคหวัใจ และผูป่้วยความดนัโลหติสงู ควรหลกีเลีย่งการอบไอน ้า เพราะอาจจะกอ่ให ้

เกดิอนัตรายได ้

      - เวลาทีค่วรอบไอน ้า ไมค่วรเกนิ 10-15 นาท ีหากนานกวา่นัน้อาจเป็นลมได ้

      - ถา้หนิทีใ่หค้วามรอ้นในหอ้งซาวน่าแหง้เกนิไป จนท าใหรู้ส้กึวงิเวยีนศรีษะ ใหร้าดน ้าลงบนหนิเพือ่กระตุน้ 

ใหส้รา้งไอน ้ามากขึน้ 

      - จ าไวว้า่การอบไอน ้า ไมใ่ชก่ารลดความอว้น ถงึแมว้า่น ้าหนักจะหายไปหลงัจากการซาวน่า แตท่ีห่ายไปคอื

เหงือ่ของคณุ ถา้ดืม่น ้า เขา้ไปน ้าหนักก็กลบัมาเทา่เดมิ 

 

          ขอ้ควรรู ้ทีจ่ะชว่ยใหค้ณุปฏบิตัติัวไดถ้กูตอ้ง น าไปปฏบิตักินันะ 

ทีม่า ... นติยสารชวีจติ 

 

ออกก ำลังกำยกันนะ 

การแขง่ขันวา่ยน ้า 
เชื่อมสัมพันธ์บุคลากรและนักศึกษา  มทส  คร้ังที่ 1 

วันที่ 25-26 กันยายน  2557 

สนใจเข้ารว่มส่งทีมเข้ารว่มแข่งขันได้ที่คุณจุมภฎ  อินทรนฎั  เบอร์  3426   

เชื่อมสัมพันธ์บุคลากรและนักศึกษา  มทส  คร้ังที่ 1 
วันที่ 29-30 กันยายน  2557 

สนใจเข้ารว่มส่งทีมเข้ารว่มแข่งขันได้ที่คุณหทัยรตัน์  ราชนาวี  โทรศัพท์ 3426 

เปิดแล้วช่วงนี เท่านั น 
สถานกีฬาและสุขภาพเปิดสอนว่ายน้ าราคาพิเศษเพียง 500 บาท/คน ส าหรับ

บุคลากร  ครอบครัวบุคลากร  นักศึกษา  และประชาชนท่ัวไป 
ตั้งแต่วันที่ 1 -31 ตุลาคม  2557 

สนใจลงทะเบียนเรียนได้ที่คุณจุมภฎ  อินทรนัฎ  โทรศัพท์ 3436 หรือมือถือ 081-2653268 

งานประชาสมัพันธ์  สถานกฬีาและสุขภาพ  โทรศพัท์  3425 


