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ปิดฉาก
ลงไปอย่างงดงามกบังาน “TPA CHARITY RUN 

FOR CHILDREN 2017- วิ่งด้วยกัน ปันน�้าใจ 

มอบให้น้อง” กิจกรรมวิ่งการกุศลครั้งใหญ่ ท่ีจัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 

กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ สวนลุมพินี

TPA CHARITY RUN FOR CHILDREN 2017 กิจกรรม 

เดนิ-วิง่ การ กศุล ประจ�าปีของสมาคมส่งเสรมิเทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) 

หรือ ส.ส.ท. เกิดขึ้นจากความตั้งใจที่ต้องการให้ทุกคนมีสุขภาพกาย

ทีแ่ขง็แรง และได้มโีอกาส “ให้” ไปพร้อมๆ กนั งานนีเ้ป็นกจิกรรมการ

กุศล เพื่อร่วมสมทบทุนมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก โดยทาง 

สมาคมฯ ได้เลง็เหน็ถงึความส�าคญัของการให้เดก็ไทยมโีอกาสเข้าถงึ

การรักษาได้อย่างท่ัวถึง โดยกิจกรรมในคร้ังนี้จะน�ารายได้หลังหัก 

ค่าใช้จ่ายทัง้หมด	บรจิาคให้กบัโครงการเฉลมิพระเกยีรต	ิ84	พรรษา

มหาราชินี	ในกองทุนอาคารเฉลิมพระกียรติ	80	พรรษามหาราชินี	

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก เพื่อสมทบทุนในการจัดหาครุภัณฑ์ทางการ

แพทย์ และพัฒนาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้พร้อม 

ในการเป็นหลักของประเทศด้านการดูแลรักษาทารก และเด็กพิการ

แต่ก�าเนิดรวมทั้งทารกคลอดก่อนก�าหนด แบบครบวงจร 

กองทุน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี”  

ด้วยความตั้งใจของคณะแพทย์พยาบาล สถาบันสุขภาพเด็กหรือ  

(รพ.เด็ก) เดิม ในการให้การดูแลรักษาโรคเด็กโดยเฉพาะในกลุ่มโรค

เด็กยุ ่งยากซับซ้อน ประกอบท้ังกับความตั้งใจจริงในการสนอง 

พระราชปณธิาน สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ในการดูแล

รักษาโรคในเด็กมาตั้งแต่ก่อตั้ง สถาบันฯ แต่ยังขาดครุภัณฑ ์

“TPA CHARITY RUN FOR CHILDREN 2017”

วิ่งด้วยกัน ปันน�้ำใจ มอบให้น้อง
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ประเทศในการแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กที่

ส�าคัญของประเทศ ที่มีผู้ป่วยเด็กเข้ามารับ

บริการแบบผู ้ป ่ วยนอกประมาณกว ่า 

370,000 รายต่อปี ผู้ป่วยใน 17,000 ราย 

ต่อปี และรบัส่งต่อผูป่้วยทีเ่ป็นโรคยุง่ยากซบั

ซ้อนจากโรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศ รวม

ถึงความร่วมมือกับนานาประเทศ เพื่อเป็น

ศนูย์กลางการรกัษา ค้นคว้า วิจยัเพือ่พฒันา

วงการแพทย์เด็กในระดับอาเซียน

กิจกรรมเดิน-ว่ิงมินิมาราธอนการ

กุศล “TPA CHARITY RUN FOR CHIL-

DREN 2017” ประกอบด้วยวิ่งมินิมาราธอน 

ระยะทาง 10 กิโลเมตร และเดินเพื่อสุขภาพ

ระยะทาง 5 กิโลเมตร ทั้ง 2 ประเภท ผู้สมัคร

จะได้รับเสื้อ และเหรียญที่ระลึกในการ 

เข้าร่วมกิจกรรม งานนี้ ส.ส.ท. ได้รับความ

ร่วมมือจากนักวิ่งจากหลายอาชีพ หลาก

สาขา ต่างเชือ้ชาติ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทย ชาว

ฟิลิปปินส์ ชาวอินเดีย ชาวญี่ปุ่น และอีก

หลายๆ ชาติ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 

900 ท่าน ท่ีมาร่วมใจกันในกิจกรรมการกุศล

ในครั้งนี้ บรรยากาศภายในงาน นักวิ่งทุก

ท่านต่างทยอยกันมาตั้งแต่เช้าตรู่ และมา

วอร์มอัพร่างกายก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้น

ทางการแพทย์ที่ส�าคัญ และเทคโนโลยี

ทางการแพทย์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพือ่ทดแทน

ครุภัณฑ์เดิม รวมถึงการพัฒนาบุคคลากร 

และการพัฒนางานวิจัยเพิ่มเติม ท�าให้

สถาบนัสขุภาพเดก็ฯ ได้เดนิหน้าสร้างอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี เพื่อ

ช่วยท�าให้สถาบันฯ มีพื้นที่ให้บริการที่เพียง-

พอ และให้กองทุนมีงบประมาณในการ

จัดหาครุภัณฑ์ และการพัฒนาทางการ

แพทย์ต่างๆ ให้พร้อมเป็นหน่วยงานหลักของ

ขึ้น เรียกได้ว่างานนี้ทุกท่านเตรียมตัวกันมา

อย่างดี ฟิตแรงกายกันมาอย่างเต็มที่ อีกทั้ง

อากาศก็เป็นใจ ด้วยลมเย็นๆ เหมาะแก่การ

วิ่งเพื่อมาร่วมบุญร่วมกุศลกันในครั้งนี้ 

เริ่มต้นเปิดงาน โดย ศ.กิตติคุณ 

ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพำนิชกุล อุปนำยก 

ประธำนในพิธี พร้อมด้วย รศ.ดร.สุจริต 

คูณธนกุลวงศ์ นำยกสมำคม คุณพิชัย  

ต้ังสถำพรพำณิชย์ รศ.ดร.มังกร โรจน์-

ประภำกร กรรมกำรบรหิำร สมาคมส่งเสรมิ

เทคโนโลย ี(ไทย-ญีปุ่น่) กดแตรลมปล่อยตวั

นักว่ิงมินิมาราธอน 10 ก.ม. (ชาย/ หญิง) 

และเดิน-วิ่ง 5 ก.ม. (ชาย/หญิง) ตามล�าดับ 

และด ้วยสป ิริตของนัก ว่ิงทุกท ่านต ่าง 

ท�าหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดี ไม่ว่า 

ระยะทางจะไกลสักแค่ไหน จะเหนื่อย 

สักเท่าไร แต่ทุกท่านต่างมีสปิริต วิ่งจน 

ครบระยะ เอาชนะใจตัวเอง เข้าเส้นชัย และ

รับเหรียญได้ในที่สุด ต้องขอปรบมือให้กับ

ทุกท่านในความตั้งใจครั้งนี้ 

และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เข้า

เส้นชัย คว้ารางวัลอันดับ 1, 2, 3 ประเภท 

มินิมาราธอน 10 ก.ม. (ชาย/หญงิ) และเดิน-

วิ่ง 5 ก.ม. (ชาย/หญิง)



March 2017 ●  No. 243

29TPA news 29TPA news

Cover Story

เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กม. 

ประเภทหญิง

1.  Mrs. AKane Oda   
  เวลา 26.11 นาที

2.  คุณแก้วกัญญา ตั้งสุวรรณรังษี  
  เวลา 27.33 นาที

3.  Mrs.Akiko Okajima   
  เวลา 29.47 นาที

จากการจดักิจกรรม TPA CHARITY 
RUN FOR CHILDREN 2017 ในครั้งนี้  
นักวิ่งทุกท่าน ได้แสดงให้เห็นถึงพลังกาย 
ที่แข็งแกร่ง บวกกับพลังใจอันมุ่งมั่น และ 
เต็มเปี ่ยมไปด้วยความต้ังใจพิชิตชัยชนะ 
ตลอดจนบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ที่ทุกๆ ท่านได้
ร่วมกันสร้าง ทางสมาคมฯ ขอขอบพระคุณ
ทุกท่าน และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมนี้
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ทุกๆ ท่าน ได้มา
แสดงออกถึงความสามัคคี ความมีน�้าใจ-
นกักฬีา ความอดทน และมติรภาพ ทีน่อกเหนอื
ไปกว่านั้น ยังเป็นการเสริมสร้างพลังงาน 
และสขุภาพร่างกายให้สมบรูณ์ แขง็แรงย่ิงๆ 
ขึ้นไป ทั้งนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทาง

วิ่งมินิมาราธอน 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
วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. 

ประเภทหญิง

1.  คุณสุภัทรี ฤกษ์หร่าย   
  เวลา 51.47 นาที

2.  คุณกฤตญา สายศิวานนท์    
  เวลา 54.29 นาที

3.  คุณพิมพ์ธิดา เบญจทิศมงคล 
 เวลา 56.08 นาที

เดินว่ิงเพื่อสุขภาพ 5 กม. 

ประเภทชาย

1.  คุณรณชัย หลักเจริญ    
  เวลา 21.46 นาที

2.  Mr.Jiro Uchida    
  เวลา 22.04 นาที

3.  คุณพนัส เอี่ยมศิริ    
  เวลา 22.11 นาที

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) จะ
น�าไปมอบให้กับมูลนิธิโรงพยำบำลเด็ก ใน
โครงกำรเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษำมหำ
รำชินี ในกองทนุอำคำรเฉลมิพระกยีรต ิ80 
พรรษำมหำรำชินี ต่อไป TPA

news


