กิจกรรมมูลนิธิฯ ปี พ.ศ. 2559
วันที่

กิจกรรม

12 		 มกราคม

มูลนิธิฯ ส่งพวงหรีดและร่วมทำ�บุญงานศพ ศ.เกียรติคุณ พญ. คุณสุภา ณ นคร ณ วัดตรีทศเทพ

26 		 มกราคม

ประชุมกรรมการมูลนิธิฯ สามัญประจำ�ปี 2558
ณ ห้องประชุม 2/1 ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 12 โรงพยาบาลศิริราช

9-11 มีนาคม

มูลนิธิฯ ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำ�ปีพ.ศ. 2559
“เครือข่ายร่วมใจ ก้าวไกลสู่ความสำ�เร็จ - Collaborative Networks: Key Factors For Success”
ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

9 			 มีนาคม

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย และ
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดการสัมมนาแพทย์ เภสัชกร และพยาบาลผู้ดูแลโครงการ
EXPAP เวลา 17.00 - 20.00 น. ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น

1 			 พฤษภาคม

งานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 และงานวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 15
ห้องประชุมราชปนัดดาสิรินธร อาคารศรีสวรินทิรา โรงพยาบาลศิริราช (ค่าใช้จ่าย 329,148.25 บาท
ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฯ , คุณสายพิณ พหลโยธิน และองค์การเภสัชกรรม)
บริษัทโนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำ�กัด สนับสนุนการประชาสัมพันธ์

1 			 พฤษภาคม

1. นพ.สมชาย แสงกิจพร ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
บริจาคเงินจำ�นวน 100,000 บาท (เป็นส่วนหนึ่งของเงินสนับสนุนการจัดประชุม
สัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 21 ประจำ�ปี 2559)
2. คุณสิริภากร แสงกิจพร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพันธุกรรมทางคลินิก สถาบันชีววิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ และผู้อำ�นวยการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข บริจาคเงินจำ�นวน 50,000 บาท (เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลชัยนาทนเรนทร)

16 		 พฤษภาคม

มูลนิธิฯ ส่งพวงหรีด, ร่วมทำ�บุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่
ผศ. พญ.ปราณี สุจริตจันทร์ ณ วัดหัวลำ�โพง

7 			 มิถุนายน

ผู้แทนมูลนิธิฯ มอบเงินสนับสนุนสโสรนักศึกษาแพทย์ศิริราช เป็นเงินจำ�นวน 20,000 บาท
ณ หน้าสำ�นักงานมูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียฯ โรงพยาบาลศิริราช

7			 มิถุนายน

ประชุมกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2559
ณ ห้องประชุม ตึกอานันทมหิดล ชั้น 9 โรงพยาบาล ศิริราช

12			 กรกฎาคม

ผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559
(ทูลถวายเงินจำ�นวน 20,000 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการ “คืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อย
ที่ปลอดเอดส์ สภากาชาดไทย” ในพระอุปถัมภ์)
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กิจกรรมมูลนิธิฯ ปี พ.ศ. 2559
วันที่

กิจกรรม

21 		 กรกฎาคม

มูลนิธิฯ ส่งพวงหรีด, ร่วมทำ�บุญ และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางศรีจันทร์ พิมพะกร
คุณแม่ รศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต ณ วัดประยูรวงศาวาส ธนบุรี

4-5 สิงหาคม

มูลนิธิฯ ร่วมสนับสนุนการจัดประชุม Hb E/β-thalassemia Conference 2016
ณ The Royal River Hotel

5			 สิงหาคม

ผู้แทนมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุมกับ Dr.Michael Angastiniotis จาก TIF แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาความร่วมมือของแพทย์และนักวิจัยในประเทศแถบเอเชีย
ที่มีปัญหา Hb E/β-thalassemia ณ The Royal River Hotel

22			 สิงหาคม

ผู้แทนมูลนิธิฯ ไปร่วมพิธีฌาปนกิจศพ คุณแม่ ผศ. พญ.ปราณี สุจริตจันทร์ ณ วัดตรีทศเทพ

24			กันยายน

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์
อดุลย-เดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช

4 			 ตุลาคม

ประชุมกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2559
ณ ห้องประชุม 4/1 ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 12 โรงพยาบาลศิริราช

28 		 ตุลาคม

น.ส.อรินทร ปัจฉิมพิหงค์ ผู้ประสานงานโครงการ EXPAP เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมหารือเรื่องการ
นำ�เข้ายาบริจาค ณ โรงแรมเรอแนสซองซ์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เกี่ยวข้องคือ
กรมศุลการ, สำ�นักด่านอาหารและยา, สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกรมการแพทย์

30 		 ตุลาคม

ผู้แทนมูลนิธิฯ ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ นางนางศรีจันทร์ พิมพะกร
คุณแม่ รศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต ณ วัดประยูรวงศาวาส ธนบุรี

11-12 พฤศจิกายน

รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ เข้าร่วมประชุม 2nd
MEGMA Conference on Thalassaemia and other Haemoglobinopathies
ณ Le Rayal Hotel in Amman ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

12			 พฤศจิกายน

รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ เข้าร่วม Voting Members
ในการประชุม 2nd MEGMA Conference on Thalassaemia and other Haemoglobinopathies
ณ Le Rayal Hotel in Amman ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

2			 ธันวาคม

ผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมพิธีทำ�บุญตักบาตร
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาลศิริราช

30			 ธันวาคม

ผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมพิธีพิธีทำ�บุญตักบาตร เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 ณ โรงพยาบาลศิริราช
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กิจกรรม
มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทยฯ

วันที่ 24 กันยายน 2559 ร่วมพิธีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ร่วมพิธีพิธีทำ�บุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงพยาบาลศิริราช

รศ.คลินิก พญ.ศิราภรณ์  สวัสดิวร เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ
เข้าร่วมประชุม 2nd MEGMA Conference on Thalassaemia and other Haemoglobinopathies
ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2559 ณ Le Rayal Hotel in Amman ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน
และร่วม Voting Members ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559
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