อธิบดีกรมการแพทย์ ส่งแรงใจเชียร์ ตูนวิง่ ถึงเป้ าหมาย วอนแฟนคลับร่ วมถนอมตูน
หมอสมศักดิ์ ชื่นชม “ตูน บอดี้สแลม” เป็ นแบบอย่างที่น่ายกย่องในความเสี ยสละ เพื่อประชาชนคนไทย
เป็ นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาออกกําลังกายด้วยการวิง่ เพื่อสุ ขภาพ และส่ งกําลังใจให้กา้ วไปสู่
ปลายทางแห่งความสําเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้งั ใจ
นายแพทย์ สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์

กล่าวถึงกรณี นายอาทิวราห์ คงมาลัย

หรื อ

“ตูน บอดี้สแลม” นักร้องชื่อดัง ซึ่งได้เริ่ มออกสตาร์ทวิง่ จากอําเภอเบตง จั งหวัด ยะลา ตามโครงการ "ก้าวคนละก้าว
เพือ่ 11 โรงพยาบาลทัว่ ประเทศ” เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผา่ นมา โดยกําหนดแผนการวิง่ จากสุ ดเขตแดนใต้
อําเภอ เบตง จั งหวัด ยะลา สู่ สูงสุ ดแดนสยาม ที่อาํ เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย รวมระยะทาง 2,191 กิโลเมตร
สําหรับการวิง่ ในระยะไกลนั้นไม่ใช่เรื่ องง่าย จึง ขอส่ งความห่วงใยไปยัง ตูนและคณะที่แม้จะมีการฝึ กซ้อมร่ างกาย
มาเป็ นอย่างดี แต่เมื่อเจอเหตุการณ์จริ งที่แตกต่างจากการซ้อมเป็ นอย่างมาก ประกอบกับ สภาพอากาศที่แปรปรวน
และระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นไม่เป็ นไปตามแผนที่วางไว้ อาจส่ งผลกระทบต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น
และข้อต่อ จึงอยากขอความร่ วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมส่ งกําลังแรงใจเชียร์ และถนอมสุ ขภาพร่ างกายของตูน
ให้แข็งแรงด้วยการเคารพ กฎกติกา เช่น ร่ วมให้กาํ ลังใจในจุดพักที่กาํ หนด งดถ่ายรู ปร่ วม หรื อเซลฟี่ ระหว่างทาง
หรื อ ขณะกําลัง วิง่ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ตูนและคณะสามารถ วิง่ ได้ตาม เป้ าหมายที่ วางไว้ ในแต่ละวัน ลดอาการ
บาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างวิง่ และสามารถวิง่ สู่ จุดหมายปลายทางตามที่ต้ งั ใจไว้
นายแพทย์ ศักรินทร์ วงศ์ เลิศศิริ ผู้อาํ นวยการสถาบันสิ รินธรเพือ่ การฟื้ นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ แห่ งชาติ
กรมการแพทย์ กล่าวว่า การวิง่ เป็ นกิจกรรมที่มีประโยชน์ ช่วยส่ งเสริ มสุ ขภาพ ร่ างกายให้แข็งแรง และสามารถ
ทําได้ในทุกวัย แต่การวิง่ ระยะไกลหรื อการวิง่ มาราธอนนั้น แฟนคลับหรื อประชาชนที่ตอ้ งการร่ วมวิง่ กับคณะ
ต้องเตรี ยมความพร้อมของร่ างกาย เป็ น อย่างดี โดยเริ่ มจากการตั้งเป้ าหมายปรับ แนวคิด สร้างวินยั ในการฝึ กซ้อม
เสริ มความ แข็งแกร่ ง ให้ร่างกาย และฝึ กซ้อมให้ชินกับการวิง่ ระยะทางยาวๆ ก่อน สําหรับ การวิง่ ช้าๆ ในระยะ
ทางไกล (LSD) หรื อ Long Slow Distance เป็ นสิ่ งจําเป็ นมาก เพื่อทําให้ทราบกําลังของตนเอง การฝึ กซ้อมจริ ง
เป็ นสิ่ งจําเป็ นทําให้ร่างกายซึ มซับประสบการณ์ทุกระยะทางที่กา้ ว รวมทั้งให้ความสําคัญกับการจัดโปรแกรม
ฝึ กซ้อม สําหรับ ผูท้ ่ ีเริ่ มวิง่ อาจตั้งเป้ าหมาย 20 กิโลเมตรต่อสัปดาห์ หรื อ อาจปรับระยะทาง ตามความเหมาะสม
ของสภาพร่ างกายแต่ละคน เมื่อ ร่ างกาย เกิดความ เคยชิน จึง ค่อยๆ ปรับ ระยะทาง เพิม่ ไปเรื่ อยๆ อย่างสมํ่าเสมอ
และที่สาํ คัญควรจัดสรรเวลาพักผ่อนอย่างเพียงพอ ไม่ควรเร่ งรี บเพราะอาจทําให้ร่างกายบาดเจ็บได้
/อธิ บดีกรมการแพทย์…

-2อธิบดี กรมการแพทย์ กล่าวทิ้งท้าย ว่า ในช่วง 3-4 ชัว่ โมง ก่อนวิง่ ควรทานอาหารที่มีคาร์ โบไฮเดรตสู ง
แต่ไฟเบอร์ ตํ่า เพือ่ ป้ องกัน ไม่ให้ ระบบย่อยอาหารทํางานผิดปกติ หากต้องการ พลังงานเพิ่ม ระหว่าง วิง่ สามารถ
ทานอาหารเสริ มพลังงาน (Power Bar) และหลังจากวิง่ เสร็ จประมาณ 30-60 นาที ควรทานอาหารประเภทโปรตีน
คาร์ โบไฮเดรต ถือว่าจําเป็ นมากเพราะเป็ นการ ฟื้ นฟูร่างกายให้กลับมาได้เร็ ว ขึ้น ควรดื่ม นํ้าทั้งก่อน ระหว่าง และ
หลังวิง่ เสร็ จ เพื่อป้ องกันอาการขาดนํ้า อาจเป็ นเครื่ องดื่มเกลือแร่ ก็ได้ ควรหลีก เลี่ยงนํ้าอัดลม ในส่ วนของอุปกรณ์
ที่ใช้ ในการวิง่ มีความสําคัญ เช่น เสื้ อผ้า รองเท้า ถุงเท้า ควร คํานึงถึงคุณสมบัติการระบายเหงื่อ ลดการเสี ยดสี
ไม่อบั ชื้นเหมาะสมกับสภาพอากาศ
สําหรับโครงการ "ก้าวคนละก้าวเพือ่ 11 โรงพยาบาลทัว่ ประเทศ ” คณะผูบ้ ริ หาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมการแพทย์ ขอชื่นชม “ตูน บอดี้สแลม ” ซึ่ ง เป็ นแบบอย่าง ที่ดี ของนักวิง่ ที่มีวนิ ยั มีใจมุ่งมัน่ ฝึ กซ้อมร่ างกาย
อย่างสมํ่าเสมอ เป็ นบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยหันมาออกกําลังกายด้วยการวิง่ เพื่อสุ ขภาพ และที่สาํ คัญ
มีความเสี ยสละเพื่อประชาชน จึง ขอส่ งแรงใจให้ตูนทําภารกิจวิง่ ก้าวคนละก้าวจนถึงเป้ าหมาย
ที่ ตั้งไว้
โดยสวัสดิภาพ

**********************************************
- ขอขอบคุณ 8 พฤศจิกายน 2560

