บที่ความพิเศษ

หมอฟัันออกวิ�ง
ที่พ้ญ. ชื้รินี้ญา กาญจนี้เสว้ (ม่ิยั้)

อาชื้้พ้หม่อฟัันี้แบบพ้วกเราแค่ต้องนี้ั�งเพ้่งชื้่องปีาก
คนี้ไข้ ที่ำาฟัันี้ที่ั�งวันี้ก็ร้หม่ดแรงแลุ้ว ยัิ�งถึ้าใครที่ำางานี้ในี้คลุินี้ิก
เอกชื้นี้ยัิง� แลุ้วใหญ่ บางคนี้ต้องลุากยัาวถึ่ง 2 ทีุ่ม่่ เลุยั ยัิง� ที่ำางานี้
หนี้ักก็ยัิ�งไม่่ค่อยัได้พ้บปีะผ่้้คนี้ม่ากเที่่าไหร่เจอก็แต่ผ่้ชื้่วยั แลุะ
คนี้ไข้ที่้�อ้าปีากให้เราอยั่างเด้ยัว เราเปี็นี้คนี้นี้่งที่้�ร้สก่ ว่าการนี้ั�ง
ที่ำาฟัันี้ ๆๆ อยั่างเด้ยัวโดยัที่้ไ� ม่่ให้เวลุากับตัวเองในี้การพ้ักผ่่อนี้
ที่ัง� ร่างกายัแลุะจิตใจบ้างอาจจะที่ำาให้เราหม่ด passion ในี้การ
ที่ำางานี้ได้ ปีัจจุบนี้ั เราจะเห็นี้ว่าเหลุ่าที่ันี้ตแพ้ที่ยั�เริม่� ใชื้้ชื้ว้ ติ แบบ
work life balance ม่ากข่นี้� “การวิง� ” ก็ถึอ้ เปี็นี้การออกกำาลุังกายั
อยั่างนี้่งที่้ฮ� ติ ม่ากในี้ยัุคนี้้� อาจเพ้ราะความ่ง่ายัที่ัง� อุปีกรณ� เวลุา
สถึานี้ที่้� ม่้แค่รองเที่้า แลุะชืุ้ดวิง� ก็สาม่ารถึเริม่� ต้นี้การออกกำาลุังกายั
ได้แลุ้ว บางคนี้วิง� ลุดความ่อ้วนี้ บางคนี้วิง� เพ้้อ� สุขภูาพ้ วิง� ลุดโรค
แลุะบางคนี้ (เชื้่นี้เรา) ก็วิ�งเพ้้�อให้ลุ้ม่ใครสักคนี้

วันี้นี้้�เลุยัอยัากม่าแชื้ร�ปีระสบการณ�ในี้วงการวิ�งของ
เราให้เพ้้อ� นี้ ๆ ที่ันี้ตแพ้ที่ยั�ได้เห็นี้ว่า การวิง� ก็เปี็นี้อ้กกิจกรรม่ที่้ด� ้
เพ้้อ� ลุดความ่เคร้ยัดจากการที่ำางานี้ จากคนี้ที่้ว� งิ� เพ้ราะอกหัก วิง� ๆ
เดินี้ ๆ หยัุด ๆ ในี้ตอนี้แรก จนี้ตอนี้นี้้เ� ราสาม่ารถึกลุายัเปี็นี้นี้ักวิง�
ที่้�ลุ่าถึ้วยัในี้สนี้าม่แข่งวิง� จริงได้ ม่้ถึ้วยัรางวัลุกว่า 100 ถึ้วยัเต็ม่
บ้านี้ สาม่ารถึวิง� จบระยัะม่าราธุ์อนี้ แลุ้วเรายัังที่ำาให้คนี้ในี้ครอบครัว
แลุะคนี้ที่้�เรารักออกม่าวิ�งตาม่ได้ด้วยั

สำาหรับเพ้้�อนี้ ๆ ที่้�ไม่่เคยัวิ�งม่าก่อนี้แลุะอยัากเริ�ม่ต้นี้
วิ�งด้เราม่้เที่คนี้ิคเลุ็ก ๆ นี้้อยั ๆ ที่้�เราใชื้้ตอนี้เราเริ�ม่วิ�งแรก ๆ ม่า
แนี้ะนี้ำา นี้ั�นี้ค้อ เที่คนี้ิคการวิ�งสลุับเดินี้ เราจะเห็นี้ว่าชื้่วงแรก ๆ
สำาหรับคนี้ที่้�เพ้ิ�งเริ�ม่ต้นี้วิ�งหร้อไม่่เคยัวิ�งม่าก่อนี้จะวิ�งออกตัวกันี้
แรงม่ากกก ซึ่่�งพ้อเราวิ�งไปีสัก 100-200 m ก็หอบแลุ้ว แรก ๆ
เราจะร้ส้ ก่ เฟัลุนี้ิด ๆ ว่าที่ำาไม่เหนี้้อ� ยัง่ายัจัง แต่ไม่่ตอ้ งเศร้าใจไปี
เราไม่่จำาเปี็นี้ต้องเริ�ม่ด้วยัการวิ�งเร็ว แค่สาม่ารถึวิ�งสลุับเดินี้ไปี
ให้ครบเปี้าหม่ายัที่้�ตั�งไว้ให้ได้ก็พ้อ เชื้่นี้ การวิ�งแบบนี้ับเวลุา
โดยัวิ�งต่อเนี้้�องไปีเร้�อยั ๆ พ้อให้เราไม่่เหนี้้�อยัม่าก พ้อพ้้ดคุยัได้
ด้สิว่าได้นี้านี้แค่ไหนี้ บางคนี้วิ�งต่อเนี้้�อง 30 วินี้าที่้ ก็ถึ้อว่าเยัอะ
แลุ้ว บางคนี้อาจจะได้ 1 นี้าที่้ เปี็นี้ต้นี้ ถึ้าเหนี้้�อยัก็เดินี้ พ้อหายั
เหนี้้�อยัก็เริ�ม่ใหม่่ หร้อ บางคนี้อาจจะตั�งเปี้าจากระยัะที่างในี้
การวิ�ง เชื้่นี้ ถึ้าเราตั�งเปี้าการฝึกวิ�งไว้ที่้� 3 กิโลุเม่ตร อาจจะลุอง
ฝึกแบบนี้้�ด้

วิง� ต่อเนี้้อ� งด้วยัความ่เร็วที่้เ� ราพ้้ดเปี็นี้ปีระโยัคได้ (หัวใจโซึ่นี้ 2) อยั่าง
ต่อเนี้้�อง สัก 300-500 m แลุะสลุับเดินี้ 1 km ที่ำาไปีจนี้ครบ 3 km
ค่อยั ๆ ขยัับเปี็นี้วิง� ต่อเนี้้อ� ง 1 km สลุับเดินี้ 1 km ที่ำาไปีจนี้ครบ 3 km
ลุองเพ้ิ�ม่ระยัะการวิ�งต่อเนี้้�องเปี็นี้ 1-2 km ไม่่ต้องวิ�งเร็ว แค่วิ�งชื้้า ๆ
ค่อยัๆ ไปี แลุะสลุับเดินี้ 1 km (credit : Thairun) เม่้อ� ร่างกายั แลุะ
หัวใจเราเริม่� ชื้ินี้กับความ่เหนี้้อ� ยัที่้เ� ราซึ่้อม่แลุ้ว เราก็จะสาม่ารถึวิง� ต่อ
เนี้้อ� ง 3 km ได้ม่นี้ั จะวิง� ได้เองแบบงง ๆ เลุยัลุ่ะ รับรองว่า 1 อาที่ิตยั�
ผ่่านี้ไปีก็จะเริ�ม่เห็นี้ผ่ลุแลุ้วแนี้่
อ้กเที่คนี้ิคที่้�คนี้ที่้�ม่้ดนี้ตร้ในี้หัวใจอยั่างเราใชื้้ในี้การซึ่้อม่
ปีัจจุบันี้ ค้อ การวิ�งตาม่จังหวะเพ้ลุง เราจะม่้ playlist ของเราเลุยั
ว่าตารางวิง� วันี้ไหนี้จะวิง� ชื้้าวิง� เร็ว วิง� เพ้ซึ่อะไรต้องใชื้้ playlist อะไร
ซึ่่�งส่วนี้ตัวแลุ้วที่ำาให้ร้ส่กว่าเราวิ�งไปีเร้�อยั ๆ ต่อเนี้้�องได้สนีุ้กข่�นี้ วิ�ง
แลุ้วไม่่เหนี้้อ� ยั วิง� ไปีเต้นี้ไปีก็ได้ หร้อ บางคนี้ก็ไปีวิง� กับเพ้้อ� นี้ กับก๊วนี้
วิง� วิง� ไปีคุยัไปีก็เพ้ลุินี้ ๆ ไปีอ้กแบบ แถึม่พ้อเริม่� วิง� จริง ๆ จัง ๆ เราก็
จะเริม่� ม่้เพ้้อ� นี้ที่้อ� ยั้นี้่ อกวงการที่ำาฟัันี้ม่ากข่นี้� เร้ยักได้วา่ ได้เพ้้อ� นี้ใหม่่
เยัอะม่าก ๆ จากทีุ่กวงการ ม่้สงั คม่ใหม่่ ๆ ม่ากข่นี้� แถึม่ยัังพ้าพ้วกเขา
ม่าที่ำาฟัันี้กับเราได้อ้กด้วยั
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สิ�งที่้�เกิดข่�นี้อ้กอยั่างสำาหรับเราเม่้�อเข้าวงการวิ�งแลุ้วค้อ
เราม่้กจิ กรรม่เพ้ิม่� เติม่เวลุาไปีเที่้ยั� วต่างจังหวัดหร้อต่างปีระเที่ศ นี้ันี้�
ค้อ การสม่ัครงานี้วิง� แลุะไปีเที่้ยั� วตาม่สถึานี้ที่้ต� า่ ง ๆ ม่ากม่ายั อยั่าง
ม่าราธุ์อนี้แรกของเราที่้� Osaka Marathon 2019 ของเรา เราเปี็นี้
คนี้ที่้ชื้� อบเที่้ยั� วญ้ปี� นีุ้่ ม่ากกกกก เคยัไปีปีีลุะหลุายัครัง� แต่ครัง� ที่้ไ� ปีลุง
งานี้วิ�งม่้ความ่พ้ิเศษสุดๆ เหม่้อนี้เราจะได้เห็นี้อ้กมุ่ม่นี้่งของเม่้องที่้�
เราไปี เห็นี้ผ่้้คนี้ เห็นี้สิ�งแวดลุ้อม่
ที่้� ต ่ า งไปีจากการที่้� เราไปีเที่้� ยั ว
เฉียั ๆ ที่้เ� คยัไปี จนี้วางแพ้ลุนี้สม่ัคร
วิ�งแลุะไปีเที่้�ยัวในี้ปีระเที่ศต่าง ๆ
หลุายัปีระเที่ศ (แต่ ดั นี้ ม่้ โ ควิ ด
ต้องพ้ับแพ้ลุนี้ไปีก่อนี้ ) สรุปีแลุ้ว
การวิ�งก็ถึ้อว่าเปี็นี้ Hobby อ้ก
อยั่างที่้นี้� า่ สนี้ใจสำาหรับอาชื้้พ้ที่ันี้ตแพ้ที่ยั� เพ้้อ� สุขภูาพ้ร่างกายัแลุะจิต
ใจที่้�แข็งแรง เติม่ Passion ในี้การที่ำางานี้ของพ้วกเราได้ ขอบอกว่า
ตั�งแต่ม่าวิ�ง อาการเม่้�อยัตาม่ตัว หลุัง แขนี้ ไม่่ค่อยัม่้แลุ้ว (เม่้�อยัขา
แที่นี้) แถึม่เวลุาที่ำาคนี้ไข้ตดิ ต่อกันี้นี้านี้ ๆ ร้ส้ ก่ เหนี้้อ� ยันี้้อยัลุงกว่าเดิม่
เยัอะเลุยั อยัากให้เพ้้อ� นี้ ๆ ลุองด้นี้ะ ม่าวิง� กันี้ เราอยัากเห็นี้ที่ันี้ตแพ้ที่ยั�
ไที่ยัแข็งแรง ถึ้าเจอกันี้ตาม่งานี้วิ�งหร้อตาม่สวนี้ม่าที่ักกันี้ได้นี้้า
รักใครให้ลุองชื้วนี้ม่าวิ�งกันี้นี้ะคะ :) :)

