วิ่งด้วยกัน ปันน�้ำใจ มอบให้น้อง
“TPA CHARITY RUN FOR CHILDREN 2017”

ปิดฉาก

ลงไปอย่างงดงามกับงาน “TPA CHARITY RUN
FOR CHILDREN 2017- วิ่งด้วยกัน ปันน�้ำใจ
มอบให้น้อง” กิจกรรมวิ่งการกุศลครั้งใหญ่ ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ สวนลุมพินี
TPA CHARITY RUN FOR CHILDREN 2017 กิจกรรม
เดิน-วิง่ การ กุศล ประจ�ำปีของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ )
หรือ ส.ส.ท. เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่ต้องการให้ทุกคนมีสุขภาพกาย
ทีแ่ ข็งแรง และได้มโี อกาส “ให้” ไปพร้อมๆ กัน งานนีเ้ ป็นกิจกรรมการ
กุศล เพื่อร่วมสมทบทุนมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดยทาง
สมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการให้เด็กไทยมีโอกาสเข้าถึง
การรักษาได้อย่างทั่วถึง โดยกิจกรรมในครั้งนี้จะน�ำรายได้หลังหัก
ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด บริจาคให้กบั โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
มหาราชินี ในกองทุนอาคารเฉลิมพระกียรติ 80 พรรษามหาราชินี
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อสมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการ
แพทย์ และพัฒนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้พร้อม
ในการเป็นหลักของประเทศด้านการดูแลรักษาทารก และเด็กพิการ
แต่ก�ำเนิดรวมทั้งทารกคลอดก่อนก�ำหนด แบบครบวงจร
กองทุน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี”
ด้วยความตั้งใจของคณะแพทย์พยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กหรือ
(รพ.เด็ก) เดิม ในการให้การดูแลรักษาโรคเด็กโดยเฉพาะในกลุ่มโรค
เด็ ก ยุ ่ ง ยากซั บ ซ้ อ น ประกอบทั้ ง กั บ ความตั้ ง ใจจริ ง ในการสนอง
พระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ ในการดูแล
รั ก ษาโรคในเด็ ก มาตั้ ง แต่ ก ่ อ ตั้ ง สถาบั น ฯ แต่ ยั ง ขาดครุ ภั ณ ฑ์
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ทางการแพทย์ ที่ ส� ำ คั ญ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป เพือ่ ทดแทน
ครุภัณฑ์เดิม รวมถึงการพัฒนาบุคคลากร
และการพั ฒ นางานวิ จั ย เพิ่ ม เติ ม ท� ำ ให้
สถาบันสุขภาพเด็กฯ ได้เดินหน้าสร้างอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี เพื่อ
ช่วยท�ำให้สถาบันฯ มีพื้นที่ให้บริการที่เพียงพอ และให้ ก องทุ น มี ง บประมาณในการ
จั ด หาครุ ภั ณ ฑ์ และการพั ฒ นาทางการ
แพทย์ตา่ งๆ ให้พร้อมเป็นหน่วยงานหลักของ
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ประเทศในการแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กที่
ส�ำคัญของประเทศ ที่มีผู้ป่วยเด็กเข้ามารับ
บริ ก ารแบบผู ้ ป ่ ว ยนอกประมาณกว่ า
370,000 รายต่อปี ผู้ป่วยใน 17,000 ราย
ต่อปี และรับส่งต่อผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคยุง่ ยากซับ
ซ้อนจากโรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศ รวม
ถึงความร่วมมือกับนานาประเทศ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางการรักษา ค้นคว้า วิจยั เพือ่ พัฒนา
วงการแพทย์เด็กในระดับอาเซียน
กิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอนการ
กุศล “TPA CHARITY RUN FOR CHILDREN 2017” ประกอบด้วยวิ่งมินิมาราธอน
ระยะทาง 10 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ
ระยะทาง 5 กิโลเมตร ทั้ง 2 ประเภท ผู้สมัคร
จะได้ รั บ เสื้ อ และเหรี ย ญที่ ร ะลึ ก ในการ
เข้าร่วมกิจกรรม งานนี้ ส.ส.ท. ได้รับความ
ร่วมมือจากนักวิ่งจากหลายอาชีพ หลาก
สาขา ต่างเชือ้ ชาติ ไม่วา่ จะเป็นชาวไทย ชาว
ฟิลิปปินส์ ชาวอินเดีย ชาวญี่ปุ่น และอีก
หลายๆ ชาติ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า
900 ท่าน ทีม่ าร่วมใจกันในกิจกรรมการกุศล
ในครั้งนี้ บรรยากาศภายในงาน นักวิ่งทุก
ท่านต่างทยอยกันมาตั้งแต่เช้าตรู่ และมา
วอร์มอัพร่างกายก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้น

ขึ้น เรียกได้ว่างานนี้ทุกท่านเตรียมตัวกันมา
อย่างดี ฟิตแรงกายกันมาอย่างเต็มที่ อีกทั้ง
อากาศก็เป็นใจ ด้วยลมเย็นๆ เหมาะแก่การ
วิ่งเพื่อมาร่วมบุญร่วมกุศลกันในครั้งนี้
เริ่ ม ต้ น เปิ ด งาน โดย ศ.กิ ต ติ คุ ณ
ดร.วิ วั ฒ น์ ตั ณ ฑะพานิ ช กุ ล อุ ป นายก
ประธานในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.สุจริต
คู ณ ธนกุ ล วงศ์ นายกสมาคม คุ ณ พิ ชั ย
ตั้งสถาพรพาณิชย์ รศ.ดร.มังกร โรจน์ประภากร กรรมการบริหาร สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญีป่ นุ่ ) กดแตรลมปล่อยตัว
นักวิ่งมินิมาราธอน 10 ก.ม. (ชาย/ หญิง)
และเดิน-วิ่ง 5 ก.ม. (ชาย/หญิง) ตามล�ำดับ
และด้ ว ยสปิ ริ ต ของนั ก วิ่ ง ทุ ก ท่ า นต่ า ง
ท�ำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี ไม่ว่า
ระยะทางจะไกลสั ก แค่ ไ หน จะเหนื่ อ ย
สั ก เท่ า ไร แต่ ทุ ก ท่ า นต่ า งมี ส ปิ ริ ต วิ่ ง จน
ครบระยะ เอาชนะใจตัวเอง เข้าเส้นชัย และ
รับเหรียญได้ในที่สุด ต้องขอปรบมือให้กับ
ทุกท่านในความตั้งใจครั้งนี้
และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้า
เส้นชัย คว้ารางวัลอันดับ 1, 2, 3 ประเภท
มินิมาราธอน 10 ก.ม. (ชาย/หญิง) และเดินวิ่ง 5 ก.ม. (ชาย/หญิง)
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วิ่ ง มิ นิ ม าราธอน 10 กม.
ประเภทชาย

1. Mr.Uchiyama Kazuyoshi
เวลา 44.38 นาที
2. คุณวศิน วงศ์พอภักดี 		
		 เวลา 44.56 นาที
3. คุณสมัย บุราณเดช 		
		 เวลา 46.45 นาที

วิ่ ง มิ นิ ม าราธอน 10 กม.
ประเภทหญิง

1.
		
2.
		
3.

คุณสุภัทรี ฤกษ์หร่าย 		
เวลา 51.47 นาที
คุณกฤตญา สายศิวานนท์ 		
เวลา 54.29 นาที
คุณพิมพ์ธิดา เบญจทิศมงคล
เวลา 56.08 นาที

เดิ น วิ่ ง เพื่ อ สุ ข ภาพ 5 กม.
ประเภทชาย

1.
		
2.
		
3.
		

คุณรณชัย หลักเจริญ 		
เวลา 21.46 นาที
Mr.Jiro Uchida 		
เวลา 22.04 นาที
คุณพนัส เอี่ยมศิริ 			
เวลา 22.11 นาที

เดิ น วิ่ ง เพื่ อ สุ ข ภาพ 5 กม.
ประเภทหญิง

1.
		
2.
		
3.
		

Mrs. AKane Oda 		
เวลา 26.11 นาที
คุณแก้วกัญญา ตั้งสุวรรณรังษี
เวลา 27.33 นาที
Mrs.Akiko Okajima 		
เวลา 29.47 นาที

จากการจัดกิจกรรม TPA CHARITY
RUN FOR CHILDREN 2017 ในครั้งนี้
นักวิ่งทุกท่าน ได้แสดงให้เห็นถึงพลังกาย
ที่แข็งแกร่ง บวกกับพลังใจอันมุ่งมั่น และ
เต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจพิชิตชัยชนะ
ตลอดจนบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ที่ทุกๆ ท่านได้
ร่วมกันสร้าง ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณ
ทุกท่าน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกๆ ท่าน ได้มา
แสดงออกถึงความสามัคคี ความมีน�้ำใจนักกีฬา ความอดทน และมิตรภาพ ทีน่ อกเหนือ
ไปกว่านั้น ยังเป็นการเสริมสร้างพลังงาน
และสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์ แข็งแรงยิง่ ๆ
ขึ้นไป ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทาง

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จะ
น�ำไปมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ใน
โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษามหา
ราชินี ในกองทุนอาคารเฉลิมพระกียรติ 80
พรรษามหาราชินี ต่อไป TPA
news
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