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วิ่งด้วยกัน ปันน�้ำใจ

TPA Charity Run 2019
Run for Pink Park Cancer

หลายคนอาจวิง่ เพื่อออกกำ�ลังกาย หลายคนอาจ
วิ่งเพื่อสุขภาพจิตที่ดี ครั้งนี้เราจะพาทุกท่านไป
“วิ่ง” เพื่อ “ให้”

“วิ่ง”

เป็นกิจกรรมทีท่ กุ ท่านรูจ้ กั กันดี เพราะประโยชน์ของ
การวิ่งเหมือนกับการเดิน ซึ่งมีผลดีต่อสุขภาพกาย
หัวใจ กล้ามเนื้อ แข็งแรง ลดความเครียด และยังมีผลป้องกันโรค
กระดูกพรุน โรคหัวใจ การวิ่งสามารถท�ำได้คนเดียว ท�ำได้ทุกแห่งแต่
จะต้องมีการฝึกฝน การวิ่งจะเผาผลาญพลังงานมากกว่าการเดิน
ด้วยเหตุนี้ วิง่ จึงเป็นกิจกรรมทีอ่ ยูใ่ นความสนใจ และอยูใ่ นความตัง้ ใจ
ของผู้รักสุขภาพมากมาย อีกทั้งการวิ่งยังเป็นกิจกรรมที่สามารถ
ช่วยสร้าง การให้ ให้กับคนอีกหลายๆ คนได้อีกด้วย
กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล มินิมาราธอน “TPA Charity
Run” เกิดขึ้นจากความตั้งใจ และตระหนักถึงความส�ำคัญการดูแล
รักษา สุขภาพ และออกก�ำลังกายของประชาชน ให้ทุกคนมีสุขภาพ
กายที่แข็งแรง และได้มีโอกาสให้ ไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งยังได้ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ในการออกก�ำลัง
กาย เนื่องจากประชาชนชาวไทยในปัจจุบันมีแนวโน้มใส่ใจในเรื่อง
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สุขภาพน้อยลง กอปรกับภาวะที่เร่งรีบ และสภาวะ การแข่งขันสูงใน
สังคมปัจจุบนั ท�ำให้อาจจะไม่มเี วลาว่างในการใส่ใจ ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง
และใน ปี พ.ศ.2562 กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล มินิมาราธอน
“TPA Charity Run 2019” ก�ำลังจะเกิดขึ้น กับการวิ่งเพื่อสร้างสุข
...สุขภาพกาย สุขภาพใจ ไปพร้อมๆ กับการให้ พร้อมตอกย�ำ้ นโยบาย
ภาครัฐ ที่สนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพดีผ่านการออกก�ำลังกาย

โดยจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 ภายใต้ธีม Run for Pink Park Cancer 2019 เพื่อ
น�ำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดมอบให้กับมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้า
นมเฉลิมพระเกียรติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนใน
โครงการบ้านพิงพัก (Pink Park Village) ซึ่งเป็นสถานที่ดูแลรักษา
และเป็นที่พึ่งพิงของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย โดยเป็นผู้ป่วย
ยากไร้ ด้อยโอกาส ขาดแคลนทุนทรัพย์ และไม่มีครอบครัวญาติพี่
น้องคอยดูแล จากทั่วประเทศ

“ฉันอยากให้ศูนย์ฯ นี้ เป็นที่พึ่งของผู้หญิง”
พระราชด�ำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
จากจุดเริ้มต้นพระราชด�ำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 ทีพ่ ระราชทานแก่ นายแพทย์กฤษณ์
จาฏามระ โดยพระราชประสงค์ให้มี “ที่พึ่งของผู้หญิง” ที่ต้องเผชิญ
กับโรคมะเร็งเต้านม จึงได้สร้างศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อโรค
มะเร็งเต้านม) สภากาชาดไทยขึ้นที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อ
ปีพ.ศ.2548 เพื่อเป็นศูนย์มะเร็งเต้านมชั้นน�ำของภูมิภาค ศูนย์นี้
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พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์ และวิทยาการที่ทันสมัย ในการตรวจวินิจฉัย
การรักษา ตลอดจนการวิจัยโรตมะเร็งเต้านม
ต่อมาในปี พ.ศ.2550 ได้ก่อตั้ง มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านม
เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งอยู่ภายใต้พระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กร
สาธารณกุศล ล�ำดับที่ 766 เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์
สิริกิติ์บรมราชินีนาถ จากประสบการณ์อันยาวนานของมูลนิธิที่ได้ให้
ความรู้ และดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม ท�ำให้มูลนิธิได้ตระหนักถึง
ความจ�ำเป็นในการมีสถานทีด่ แู ลผูป้ ว่ ยยากไร้ โดยไม่แสวงหาผลก�ำไร
ภายใต้ชอื่ “บ้านพิงพัก” (Pink Park Village) เพือ่ ดูแลผูป้ ว่ ยป่วยมะเร็ง
เต้านมระยะสุดท้าย ด้อยโอกาส ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีก่ ำ� หนด และได้
รับการคัดเลือกไม่ว่าจะมาจากที่ใดในประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยเหล่านั้น
ได้รบั บริการดูแลเอาใจใส่อย่างดีระหว่างรับการรักษา หรือจนกระทัง่
จากไป ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี ในสวนเรียบง่าย แวดล้อมด้วย
ร่มเงาของธรรมชาติ และการดูแลที่อบอุ่น เปรียบเสมือกนการดูแล
ญาติมิตร
สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. ได้ให้
ความส�ำคัญของการช่วยเหลือสังคมในทุกๆ ด้าน จากความส�ำคัญ
และคุณประโยชน์ดงั กล่าวข้างต้น ส.ส.ท. ขอเป็นส่วนหนึง่ ในการช่วย
เหลือผูป้ ว่ ยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายให้ได้รบั การดูแล รักษาอย่าง
ครบวงจร
“TPA Charity Run 2019” Run for Pink Park Cancer 2019
จัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เวลา 05.00 น. ณ
สวนลุมพินี ประกอบด้วย วิ่งมินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร

และเดินเพื่อสุขภาพระยะทาง 5 กิโลเมตร อัตราค่าสมัครเข้าร่วม
กิจกรรม 500 บาท ทัง้ 2 ประเภท ซึง่ ผูส้ มัครจะได้รบั เสือ้ และเหรียญ
ที่ระลึกในการเข้าร่วมกิจกรรม ผู้ที่สนใจสามารถ สมัครเข้าร่วม
กิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป (รับเพียง 1,500 ท่าน เท่านั้น)
รายได้หลังหักค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด มอบให้แก่ มูลนิธศิ นู ย์มะเร็งเต้านม
เฉลิมพระเกียรติ ในพระบรมราชินปู ถัมภ์ เพือ่ สมทบทุนในโครงการ
บ้านพิงพัก (Pink Park Village)
ผูส้ นใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ www.tpa.or.th
หรื อ FB: TPA Charity Run สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
ฝ่ายสื่อสารองค์การ และสมาชิก สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี
(ไทย-ญี่ปุ่น) โทร. 02 258 0320-5 ต่อ 1111, 1113
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