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กิจกรรมวันท่ี

กิจกรรมมูลนิธิฯ ปี 2547

28 มกราคม ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ คร้ังท่ี 1/2547 ณ ห้องประชุมอานันทมหิดล 9

4 เมษายน กรรมการมลูนิธิฯ  ร่วมงานมุทิตาจิต 84 ปี ศ. พญ. คุณสุภา  ณ นคร  ณ ห้องสยามมกุฎ ราชกุมาร

อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย

20 เมษายน รับหนังสือ Thalassemia ท่ี TIF บริจาค

1. About Thalassemia  จำนวน  200 เล่ม

2. Prevention  จำนวน 200 เล่ม เพ่ือมอบแก่แพทย์และสถาบันต่างๆ

8 พฤษภาคม งานชมรมธาลัสซีเมีย คร้ังท่ี 15 - Thalassemia Day คร้ังท่ี 3  ณ ห้องประชุมสดศรี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

12 พฤษภาคม พิมพ์จุลสารฉบับปีท่ี 13 จำนวน 3,000 เล่ม

12 มิถุนายน คุณสายพิณ  พหลโยธิน ประธานชมรมฯ และคณะฯ  ดำเนินการจัดนิทรรศการโครงการ

"วันผู้บริจาคโลหิตโลก"  ณ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย

13 มิถุนายน คุณสายพิณ  พหลโยธิน ประธานชมรมฯ และคณะฯ  มาร่วมงานนิทรรศการโครงการ

"วันผู้บริจาคโลหิตโลก"  ณ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย

22 มิถุนายน กรรมการมูลนิธิฯ  ร่วมงานพิธีประกาศรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล-บี บราวน์ฯ

(ศ. พญ.ภัทรพร  อิศรางกูร ณอยุธยา) ณ ห้องบอลรูม โรงแรม Four Seasons ถนนราชดำเนิน  กทม.

26 มิถุนายน มูลนิธิฯ สนับสนุนการประชุม เพ่ือขอทุนวิจัย จาก BUPA Foundation

เร่ือง "Natural history of β-thal/ Hb E patient"

7 กรกฎาคม กรรมการมูลนิธิฯ  เข้าร่วมประชุมเพ่ือปรึกษาหารือการขอทุนสนับสนุนการดำเนินการแผนงานธาลัสซีเมียแห่งชาติ

ณ  ห้องประชุมช้ัน 3 อาคาร 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

8 กรกฎาคม ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ คร้ังท่ี 2/2547 ณ ห้องประชุมกุมารเวชศาสตร์ ตึกกุมารฯ ช้ัน 5

12 กรกฎาคม ผู้แทนมูลนิธิฯ เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เน่ืองในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันท่ี 13 กรกฎาคม 2547

14 กรกฎาคม ศ.นพ.วินัย สุวัตถี ผู้แทนประธานมูลนิธิฯ  ออกรายการ "บ้านเลขท่ี 5" ให้สัมภาษณ์สดเก่ียวกับ

การปลูกถ่ายไขกระดูก ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 สนามเป้า

14 กรกฎาคม ได้รับหนังสือจากสำนักกฎหมาย กรมสรรพากร ท่ี กค 0706(กม.)/1709  แจ้งเร่ือง

การพิจารณาประกาศกำหนดให้มูลนิธิฯ เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
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วันท่ี กิจกรรม

2 สิงหาคม ศ. พญ.วรวรรณ  ตันไพจิตร  ออกรายการให้ความรู้เร่ือง "โรคธาลัสซีเมีย" ในรายการ คล่ืนสุขภาพ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz

9 สิงหาคม ศ. พญ.วรวรรณ   ตันไพจิตร ออกอากาศสัมภาษณ์สดรายการ "เสียงผู้บริโภค" ทางสทท. 11

สถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

11 สิงหาคม ผู้แทนกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนม- พรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ วันท่ี 12 สิงหาคม 2547

24 กันยายน กรรมการมลูนิธิฯ ร่วมถวายบังคมและวางพวงมาลาสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

29-30 กันยายน มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมการแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย  และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดและร่วมเป็นวิทยากร

ในการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่ง ชาติ คร้ังท่ี 10 ณ โรงแรมเรดิสัน

1 ตุลาคม ผู้แทนกรรมการมูลนิธิฯ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่  นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร  ท่ีได้ รับแต่งต้ังเป็น

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5 ตุลาคม กรรมการมูลนิธิฯ  ร่วมงานมุทิตาจิต ศ. พญ.ภัทรพร  อิศรางกูร ณ อยุธยา  เน่ืองในวาระอายุ 72 ปี ณ

คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี

4 พฤศจิกายน ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิฯ คร้ังท่ี 3/2547 ณ ห้องประชุมอานันทมหิดล 9

17 พฤศจิกายน ผู้แทนกรรมการมูลนิธิฯ และผู้แทนกรมอนามัย เข้าพบท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขอให้บรรจุการ

ตรวจคัดกรองธาลัสซีเมียกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ไว้ในชุดสิทธิประโยชน์ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

3 ธันวาคม มูลนิธิฯ  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

5 ธันวาคม 2547  ณ ลานพระรูปสมเด็จพระราชบิดา

4 ธันวาคม ผู้แทนมูลนิธิฯ เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันท่ี 5 ธันวาคม 2547

13 ธันวาคม ผู้แทนกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมการวางแนวทางในคณะทำงานจัดทำมาตรฐาน/แนวทางการดูแลรักษา

ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย ณ ห้องประชุม ช้ัน 2 สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์

21 ธันวาคม ผู้แทนกรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานการพัฒนานโยบายการควบคุมโรค ธาลัสซีเมีย

ณ ห้องประชุมกำธร  สุวรรณกิจ ช้ัน 1  กรมอนามัย

มีนาคม-ธันวาคม กรรมการมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมโครงการธาลัสซีเมียฟอรัม คร้ังท่ี 1-3/2547 ณ ห้องประชุมช้ัน 1 อาคาร 1

กระทรวงสาธารณสุข


