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โครง
การ TPA Charity 
Run กิจกรรมเดิน-

วิ่งการกุศล ท่ีสมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) ได้ตระหนักถึงความส�าคัญการดูแลรักษา
สุขภาพ และออกก�าลังกายของประชาชน พร้อมช่วยเหลือสังคม อีก
ทั้งยังได้ตระหนักถึงความส�าคัญในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ในการออกก�าลังกาย เนื่องจากประชาชนชาวไทยในปัจจุบันมีแนว
โน้มใส่ใจในเรื่องสุขภาพน้อยลง กอปรกับภาวะท่ีเร่งรีบ และสภาวะ
การแข่งขนัสงูในสงัคมปัจจบุนั ท�าให้อาจจะไม่มเีวลาว่างในการใส่ใจ
ดูแลสุขภาพของตนเอง

และใน ปี พ.ศ.2560 กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล จัดขึ้นเป็นปีที่ 
2 ภายใต้ธีม “TPA Charity Run 2017 for Child วิ่งด้วยกัน ปันน�้าใจ 
มอบให้น้อง” โดยทางสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการให้
เดก็ไทยมโีอกาสเข้าถงึการรกัษาได้อย่างทัว่ถงึ โดยครัง้นีจ้ะน�ารายได้

หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด บริจาคให้กับโครงการเฉลิมพระเกียรติ  
84 พรรษามหาราชินี ในกองทุนอาคารเฉลิมพระกียรติ 80 พรรษา
มหาราชนิ ีมลูนธิโิรงพยาบาลเดก็ เพือ่สมทบทนุในการจดัหาครภุณัฑ์
ทางการแพทย์ และพัฒนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  
ให้พร้อมในการเป็นหลักของประเทศด้านการดูแลรักษาทารก และ
เด็กพิการแต่ก�าเนิดรวมทั้งทารกคลอดก่อนก�าหนด แบบครบวงจร 

โรงพยาบาลเด็ก ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานนามว่า “สถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2539 และได้รับ
พระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานนามอาคารหลังใหม่ว่า “อาคาร
เฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชนิ ี(ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรค
เด็ก)” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
เนื่องในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 
สิงหาคม 2555 

ปันน�้ำใจ

วิ่งด้วยกัน

มอบให้น้อง
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กองทนุ “อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษา มหาราชิน”ี ด้วย
ความตัง้ใจของคณะแพทย์พยาบาล สถาบนัสขุภาพเดก็หรอื (รพ.เด็ก) 
เดมิ ในการให้การดแูลรกัษาโรคเดก็โดยเฉพาะในกลุม่โรคเดก็ยุ่งยาก
ซับซ้อน ประกอบทั้งกับ ความตั้งใจจริงในการสนองพระราชปณิธาน 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการดูแลรักษาโรคในเด็ก
มาตั้งแต่ก่อตั้ง สถาบันฯ แต่ยังขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ส�าคัญ 
และเทคโนโลย ีทางการแพทย์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพือ่ทดแทนครภุณัฑ์
เดิม รวมถึงการพัฒนาบุคคลากร และการพัฒนางานวิจัยเพิ่มเติม 
ท�าให้สถาบันสุขภาพเด็กฯ ได้เดินหน้าสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษามหาราชินี เพื่อช่วยท�าให้สถาบันฯ มีพื้นที่ให้บริการที่เพียง
พอ และให้กองทนุมงีบประมาณในการจดัหาครภุณัฑ์ และการพฒันา
ทางการแพทย์ต่างๆ ให้พร้อมเป็น หน่วยงานหลักของประเทศในการ
แก้ไข  ปัญหาสุขภาพเด็กที่ส�าคัญของประเทศ ที่ มีผู้ป่วยเด็กเข้ามา
รับบริการแบบผู้ป่วย นอกประมาณ กว่า 370,000 รายต่อปีผู้ป่วยใน 
17,000 รายต่อปี และรับส่งต่อผู้ ป่วยที่เป็นโรคยุ่งยากซับซ้อนจาก 
โรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศ รวมถึงความร่วม มือกับนานาประเทศ 
เพือ่เป็นศนูย์กลางการรกัษา ค้นคว้า วจิยัเพือ่พฒันาวงการ แพทย์เดก็
ในระดับอาเซียน

จากความส�าคัญ และคุณประโยชน์ ดังกล่าวข้างต้น จึงได้
ด�าเนินงานจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการกุศล “TPA Charity 
Run for Child 2017 วิ่งด้วยกัน ปันน�้าใจ มอบให้น้อง” จัดให้มีขึ้นใน

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สวนลุมพินี เพื่อร่วมสมทบทุน
แก่ โครงการเฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษามหาราชนิ ีในกองทนุอาคาร
เฉลิมพระกียรติ 80 พรรษามหาราชินี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อ
สมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และพัฒนาสถาบัน
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

โดยกจิกรรมเดนิ-วิง่มนิมิาราธอนการกศุล “TPA Charity Run 
for Child 2017” ประกอบด้วยวิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร 
และเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร อัตราค่าสมัครเข้าร่วม
กิจกรรม 500 บาท ทั้ง 2 ประเภท ซึ่งผู้สมัครจะได้รับเสื้อ และเหรียญ
ทีร่ะลกึในการเข้าร่วมกจิกรรม ผูท้ีส่นใจสามารถสมคัรเข้าร่วมกจิกรรม
ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป (รับเพียง 1,500 ท่าน เท่านั้น) 

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง และ ร่วมกันสร้างอนาคตของชาติ  
สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรงด้วยการร่วมสมทบทุนในการจัดหา
ครุภัณฑ์การแพทย์ และพัฒนาบุคลากรให้พร้อมในการดูแล รักษา 
ผู้ป่วยเด็กให้เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต และร่วมกันสร้าง
พลงั สร้างความสามคัคี ความมนี�า้ใจ และสร้างสรรค์สงัคมไปพร้อมๆ 
กนั กบักจิกรรมเดนิ-วิง่มนิมิาราธอนการกศุล “TPA Charity Run for 
Child 2017 วิ่งด้วยกัน ปันน�้าใจ มอบให้น้อง” วันอาทิตย์ที่ 12 
กมุภาพนัธ์ 2560 เวลา 05.00 น. ณ สวนลมุพนิ ีสนใจสามารถสมคัร
เข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ www.tpa.or.th หรือสอบถามข้อมูล 
เพิ่มเติมได้ท่ี ฝ่ายส่ือสารองค์การและสมาชิก สมาคมส่งเสริม-
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) โทรศัพท์ 02 258 0320 - 5 หรือ tparun@
tpa.or.th
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