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 จะ "วิ่ง" ทั้งที ตอง "เตรียมตัว และกิน" อยางไร
        

จะ "วิ่ง" ทั้งที ตอง "เตรียมตัว และกิน" อยางไร

ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และผูมีจิตศรัทรารวมสมทบทุนโครงการทอดผาปาหนังสือ

เตรียมตัวใหพรอมกอนการวิ่ง 1 วัน 

ดื่มซะหนอย: เพื่อใหรางกายอยูในสภาวะ

สมดุล เราควรดื่มน้ำใหเพียงพอเปนประจำและทุกวัน 

เพิ่มพลังซะหนอย: ยิ่งวิ่งนาน รางกายยิ่งตองการคารโบไฮเดรตซึ่งเปนแหลง

พลังงานที่สำคัญของรางกาย สำหรับผูที่รูวาจะวิ่งเกิน 90 นาทีหรือนานกวานั้น

ควรจะเพิ่มคารโบไฮเดรตสูงถึง 60-70 เปอรเซ็นตเมื่อเทียบกับแคลเลอรี่ใน

รางกายเปนเวลาอยางนอย 3 วันกอนวิ่ง แตไมไดหมายความวาควรจะกิน

อาหารหนักๆ แคลเลอรี่เยอะๆ ในคืนกอนวิ่ง และควรหลีกเลี่ยงอาหารที่ไขมันสูง

และที่มีสวนประกอบของไฟเบอรเพื่อไมใหทองไสปนปวน เพราะอาหารเหลานี้

อาจจะทำใหการยอยอาหารชาลงซึ่งนำไปสูอาการของกลามเนื้อหัวใจที่ผนัง

ดานลางขาดเลือดขณะที่วิ่งได โดยจะมีอาการทองอืด แนนและเหนื่อย

มาวิ่งกันเถอะ!

เพิ่มพลังยามเชา: ดื่มน้ำใหได 8 ถึง 16 ออนซ อาจจะเปนน้ำเปลาหรือเครื่อง

ดื่มเกลือแรก็ไดเพื่อปองกันการเสียน้ำ หรือจะดื่มทั้งสองอยางเลยก็ไมวากัน 

แตถาคนไหนเปนคอกาแฟยามเชา ก็สามารถดื่มไดเลยเพราะสำหรับบางคน

แลวกาแฟอาจจะเพิ่มพลังงานในการวิ่ง

กินอะไรสักหนอย: ใน 1-2 ชั่วโมงกอนการวิ่งควรรับประทานอาหารที่มี

แคลเลอรี่ต่ำ ประมาณ 180-300 เทานั้นจึงจะดี แตตองมีอาหารหมูคารโบไฮเดรต

และโปรตีนผสมอยู เชน สมูทธตี้ผลไมและผงโปรตีนกับนม หรือกรีก

โยเกิรต 1 ถวยพรอมสตรอเบอรรี่ 8 ลูกหรือขนมปงปง 2 แผนราดดวยเนยถั่ว

เตรียมพรอมกอนวิ่ง: 15 นาทีกอนวิ่ง ควรจะดื่มน้ำใหได 8 ถึง 16 ออนซ 

และควรมีขวดน้ำติดตอไปดวยหากวิ่งนอยกวา 60 นาที แตถาหากวิ่งเปน

ระยะเวลานานควรดื่มเครื่องดื่มเกลือแรตางๆ เพราะพวกคารโบไฮเดรต

ในน้ำจะชวยใหเราไมเพลียและยังใหพลังงานเพิ่มอีกดวย

1 ชั่วโมงแรก: ควรดื่มน้ำ 4 ถึง 6 ออนซทุกๆ 15 และ 20 นาที

2 ชั่วโมงและมากกวานั้น: พยายามดื่มน้ำทุกๆ 15 และ 20 นาที และควรดื่ม

น้ำหรือเครื่องดื่มประเภทเกลือแรเพื่อเพิ่มคารโบไฮเดรตและอิเล็กโทรไลต

ใหรางกาย
ขอขอบคุณขอมูลจาก สสส. : http://www.thaihealth.or.th/Infographic/detail/45252/

Beyond : http://www.teambeyondsport.com/prepare-run/ 



                           จดหมายขาวศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

                 ขอมูลบางสวนไดรับขอเสนอแนะจากผูใชบริการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา
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        เมื่อวันที่ 9 - 10 มกราคม พ.ศ. 2562 ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพรรณ จันทรแดง 

ผูอำนวยการศูนยบรรณสารฯ พรอมบุคลากรศูนยบรรณสารฯ เขารวมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 (The 9th PULINET National 

Conference) ณ โรงแรมเดอะไทด รีสอรท บางแสน จังหวัดชลบุรี เปนการประชุมที่ขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค (PULINET : Provincial 

University Library Network) ไดรวมกันจัดขึ้น โดยกําหนดจัดสัมมนาทางวิชาการในหัวขอ PULINET 2019 : Together We Share การประชุม

วิชาการระดับชาติ PULINET ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการและนวัตกรรมการใหบริการสารสนเทศ

ในหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา และเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรในขายงานไดนำเสนอผลงานวิชาการ/ งานวิจัย ใหแกบุคลากรในสาขาวิชาชีพ

บรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร จากหนวยงานภาครัฐและเอกชน ไดศึกษารูปแบบ และติดตามความกาวหนาในการดำเนินงานหองสมุด 

ดานการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT) ดานการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ดานการบริหาร

องคกร การจัดการความรู (KM) 

ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ไดนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยโปสเตอร ทั้งหมด 6 ผลงาน ดังนี้

1. ดานการจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม (IT) ไดแก

   - เรื่อง คลังขอมูลภาคนิพนธนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอโดย นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย นายปยะราช สุขภิญโญ 

             และนายวิชญนนท มณีชาติ

   - เรื่อง การจัดการสารสนเทศทองถิ่นจังหวัดพะเยา นำเสนอโดย นางสุพร ทิพยจักร

2. ดานการบริการสารสนเทศ การบริหารลูกคาสัมพันธ (CRM) ไดแก

   - เรื่อง สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการบริการสนับสนุนการวิจัยของหองสมุดในขายงานหองสมุดมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาค นำเสนอโดย 

             นางสาววันเพ็ญ ตันจันทรกูล

3. ดานการบริหารองคกร การจัดการความรู (KM) ไดแก

   - เรื่อง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง และบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นำเสนอโดย นางณัฐดานันท ยอดเมืองชัย

   - เรื่อง การบริหารจัดการหองศึกษาคนควากลุม ศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอโดย นางสาวภัทรวดี สุริยะ 

             และนางสาวภคมณ ยะยศ

   - เรื่อง UP LIB Coin : กระบวนการจัดการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอโดย นางสาววิไล จันทรแกว 

             และนางสาวสุดา ใจแกว

    การนำเสนอผลงานทางวิชาการในครั้งนี้ ศูนยบรรณสารฯ ไดรับรางวัลระดับดี จำนวน 1 รางวัล ไดแก

          - รางวัลระดับดี จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยโปสเตอร หัวขอ “ดานการบริหารองคกร การจัดการความรู (KM) ” เรื่อง UP LIB Coin 

: กระบวนการจัดการศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอโดยนางสาววิไล จันทรแกว และนางสาวสุดา ใจแกว

การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 (The 9th PULINET National Conference)


