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“วิง่” เป็นกิจกรรมที่ทุกท่านรู้จักกันดี เพราะ

ประโยชน์ของการวิ่งเหมือนกับการเดิน 

ซึง่มผีลดต่ีอสขุภาพกาย หัวใจ กล้ามเนือ้ 

แขง็แรง ลดความเครยีด และยงัมผีลป้องกนัโรคกระดกูพรนุ โรคหวัใจ 

การวิง่สามารถท�าได้คนเดยีว ท�าได้ทกุแห่งแต่จะต้องมกีารฝึกฝน การ

วิ่งจะเผาผลาญพลังงานมากกว่าการเดิน ประมาณว่าคนที่มีน�้าหนัก 

70 กิโลกรัมจะใช้พลังงานไป 12.5 กิโลแคลอรีทุกหนึ่งนาทีที่วิ่ง คนที่

น�าหนักมากจะใช้พลังงานในการวิ่งมากกว่าน�้าหนักน้อย

TPA 
for RAMA 2016

ด้วยเหตุนี้ วิ่ง จึงเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจ และอยู่ใน

ความตั้งใจของผู้รักสุขภาพมากมาย อีกทั้งการวิ่งยังเป็นกิจกรรมที่

สามารถช่วยสร้างการให้ ให้กับคนอีกหลายๆ คนได้อีกด้วย 

TPA Charity Run For RAMA 2016 เกิดขึ้นจากความตั้งใจ

ที่ต้องการให้ทุกคนมีสุขภาพกายที่แข็งแรง และได้มีโอกาสให้ ไป

พร้อมๆ กัน โดยมีสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เป็น 
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ผู้จัดงาน โดยงานนี้เป็นกิจกรรมการกุศล ซึ่งจะน�ารายได้มอบให้กับ

มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อร่วมสมทบทุนสร้าง สถาบันการแพทย์จักรีนฤ

บดินทร์ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร ์ เกิดจากพระราชปรารภ 

และพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระราช

ประสงค์ให้มสีถานพยาบาล หรอืโรงพยาบาลของรฐัขนาดใหญ่ระดับ

โรงเรียนแพทย์ข้ึนที่จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อให้การดูแล และให้

บรกิารตรวจรักษาประชาชนในจงัหวดัสมทุรปราการ ซึง่ประชาชนส่วน

ใหญ่มาจากต่างจังหวัด เพื่อประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมที่

มีอยู่เป็นจ�านวนมาก ตลอดจนถึงประชาชนในบริเวณใกล้เคียง รวม

ถึงจังหวัดชายฝั่งตะวันออก ตั้งแต่จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด 

ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว เนื่องจากในปัจจุบันโรงพยาบาล

ส่วนใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการเป็นโรงพยาบาลเอกชน ประชาชน

ซึ่งมีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลเอกชน 

เหล่านี้ได้ 

โครงการน้ีจึงเป็นโอกาสทองของประชาชนชาวไทย ที่จะได้

รบัการพฒันาคณุภาพชวีติ ในขณะเดยีวกันเป็นการสรรค์สร้างโอกาส

ของบคุลากรรามาธบิดทีีจ่ะใช้ความสามารถ และศกัยภาพทีม่อียูร่่วม

กันเป็นพลังท่ีจะก่อให้เกิดคุณูปการแก่สังคมไทยอย่างเต็มภาคภูมิ 

และเป็นโครงการทีช่าวรามาธิบดทุีกหมูเ่หล่า น้อมใจด�าเนนิโครงการ 

เพื่อถวายเป็นราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หวัในวโรกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 84 พรรษา 

ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรง พระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

พระราชทานชือ่สถาบนัการแพทย์แห่งใหม่นีว่้า “สถาบนัการแพทย์

จักรีนฤบดินทร์” สถาบันการแพทย์แห่งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ

เป็นสถานที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้าน

สุขภาพแห่งใหม่

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงมี

พระมหากรุณาเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธานในพิธี 

วางศิลาฤกษ์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 

2555

การด�าเนินโครงการจัดตั้งสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

นั้น นอกจากไว้เพื่อเป็นสถานที่ที่รองรับประชาชนทั่วไป และผู้ป่วย

แล้ว สถาบันฯยังมีอาคารสันทนาการ ที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ออก

ก�าลงักายทีท่นัสมยั, สนามกีฬาในร่ม, สนามกีฬากลางแจ้ง ทีใ่ห้ผูอ้อก

ก�าลังกาย ได้สัมผัสกบัธรรมชาต ิโดยภายในสถาบนัฯ มพีืน้ทีถ่นน และ

ทางเดิน ไว้ให้ประชาชนได้มา เดิน วิ่ง ขี่จักรยาน หรือออกก�าลังกาย 

ซึ่งบรรยากาศรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่เขียวขจี มีศูนย์การเรียนรู้ 

บริการสารสนเทศที่ทันสมัย เข้าถึงองค์ความรู ้ได้ครอบคลุมทั้ง

สถาบนัฯ ได้ตลอด 24 ช.ม. อกีทัง้ยังมศีาลาประชาคม และพพิธิภณัฑ์

รามาธิบด ีโดยมจีดุมุง่หมายเพือ่แลกเปลีย่นทศันคต ิแสวงหาความรู้

ร่วมกัน โดยมีประชาคมเป็นศูนย์กลาง อยู่ในระหว่างการด�าเนินการ

ก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการแก่ประชาชนได้ในปี 2560

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้เล็งเห็นถึงความ

ส�าคัญ และคุณประโยชน์ จึงได้ด�าเนินงานจัดกิจกรรมเดิน-ว่ิงมินิ

มาราธอนการกุศล “TPA CHARITY RUN FOR RAMA 2016” ขึ้นใน

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2559 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) 

เพือ่ร่วมสมทบทนุแก่มลูนธิริามาธบิดฯี ในการสร้างอาคารสถาบันการ

แพทย์จักรีนฤบดินทร์ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อีกทั้ง ยัง

ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการ

ออกก�าลงักาย เนือ่งจากประชาชนชาวไทยในปัจจบุนัมแีนวโน้มใส่ใจ

ในเรือ่งสุขภาพน้อยลง กอปรกับภาวะทีเ่ร่งรบี และสภาวะการแข่งขนั

สงูในสงัคมปัจจบุนั ท�าให้อาจจะไม่มเีวลาว่างในการใส่ใจดูแลสขุภาพ

ของตนเอง

โดยกิจกรรมเดิน-ว่ิงมินิมาราธอนการกุศล “TPA CHARITY 

RUN FOR RAMA 2016” ประกอบด้วยวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 

กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร อัตราค่าสมัคร

เข้าร่วมกิจกรรม 500 บาท ทั้ง 2 ประเภท ซึ่งผู้สมัครจะได้รับเสื้อ และ

เหรยีญทีร่ะลึกในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ทีส่นใจสามารถสมคัรเข้าร่วม

กิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 ธันวาคม 2558 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชด�าริของพระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมกันสร้างพลัง สร้างความสามัคคี  

ความมีน�้าใจ และสร้างสรรค์สังคมไปพร้อมๆกัน กับกิจกรรมเดิน- 

วิ่งมินิมาราธอนการกุศล “TPA CHARITY RUN FOR RAMA 2016” 

ในวันอาทิตย์ท่ี 17 มกราคม 2559 เวลา 05:00 น. ณ สวนวชิร- 

เบญจทัศ (สวนรถไฟ) สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ได้ที่ www.tpa.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสาร

องค์การและสมาชิก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ ่น)  

โทร 02 258 0320 - 5 

ซึ่งรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด น�าไปสมทบทุนมูลนิธ ิ

รามาธิบดีฯ ในการสร้างอาคารสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ …. “ค�าว่าให้ ไม่สิ้นสุด” TPA
news
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