สรุป

กิจกรรมมูลนิธิฯ ตลอดปี 2562

วันที่

กิจกรรม

12 กุมภาพันธ์

คุณสายพิณ พหลโยธิน, รศ. นพ.ธันยชัย สุระ, ผศ. พญ.ปราณี สุจริตจันทร์,
พญ.อรุโณทัย มีแก้วกุญชร และตัวแทนผู้ป่วยจาก รพ.จุฬาลงกรณ์
ร่วมถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
และลงนามถวายพระพร ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

18 กุมภาพันธ์

ประชุมกรรมการมูลนิธิฯ สามัญประจ�ำปี 2561 ณ ห้องประชุม 2/1
ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 12 โรงพยาบาลศิริราช

27 กุมภาพันธ์

มูลนิธิฯ ท�ำหนังสือถึงอธิบดีกรมการแพทย์ ผ่านผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการแพทย์
ขอความอนุเคราะห์บริจาคยา Deferasirox ในโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะเหล็กเกิน EXPAP
จ�ำนวน 6,237 กล่อง เพื่อน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วย

10 มีนาคม

ศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต เป็นผู้แทนมมูลนิธิฯ มอบกระเช้าแสดงความยินดีแด่
นพ.สมชาย แสงกิจพร ในโอกาสที่ได้ด�ำรงต�ำแหน่ง รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

21 มีนาคม

ศ.เกียรติคุณ พญ.วรวรรณ ตันไพจิตร, ศ.เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ, คุณสายพิณ พหลโยธิน,
ศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ เข้าพบ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ณ อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านเข้ารับต�ำแหน่งใหม่
และหารือเรื่องการจัดประชุมวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ประจ�ำปี 2562

25 มีนาคม

มูลนิธิฯ ได้รับยา Deferasirox จ�ำนวน 99 ลัง (6,237 กล่อง)
โดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา เพื่อบริจาคส�ำหรับการใช้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเหล็กเกิน

2 เมษายน 24 ตุลาคม

มูลนิธิฯ บริจาคยา Deferasirox จ�ำนวน 1,975 กล่อง ส�ำหรับการใช้รักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเหล็กเกิน

22 เมษายน

ประชุมกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องบรรยาย 4/1
ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 12 โรงพยาบาลศิริราช

12 พฤษภาคม

งานชมรมโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ครั้งที่ 29 และวันธาลัสซีเมียโลก ครั้งที่ 17 ประจ�ำปี 2562
ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลรามาธิบดี

5 -6 มิถุนายน

มูลนิธิฯ ส่งตัวแทนผู้ป่วย 2 คน คือ นายภิวัชฐ์ศธร ไกยสิทธิ์ และ น.ส.อมราวดี สอนโส
เข้าร่วมประชุม TIF’s Patient Advocates Group ณ เมืองเอเธนส์ ประเทศกรีซ
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กิจกรรมมูลนิธิฯ ตลอดปี 2562

วันที่

กิจกรรม

1 กรกฎาคม

พญ.อรุโณทัย มีแก้วกุญชร, อ. ดร. นพ.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ (แทน ศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต)
และ น.ส.ดาริกา สีเลื่อม (แทน อ. นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดประชุม
สัมมนาวิชาการธาลัสซีเมียแห่งชาติ ครั้งที่ 24 ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคาร 100 ปี
การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

24 กรกฎาคม

มูลนิธิฯ ด�ำเนินการจัดซื้อเครื่องบริหารยาขับธาตุเหล็ก INFUSA รุ่น T จากประเทศอิตาลี ของ
บริษัท ฮอสพิท็อป อิควิปเม้นท์ จ�ำกัด จ�ำนวน 50 เครื่อง เป็นเงินจ�ำนวน 1,000,000 บาท ส�ำหรับ
บริจาคให้โรงพยาบาลที่ตอบแบบส�ำรวจเข้ามาทั้งหมด 21 แห่ง โดยบริจาคสูงสุดจ�ำนวน 2 เครื่อง
จ�ำนวน 19 แห่ง และอีก 2 แห่ง บริจาค 1 เครื่อง เนื่องจากแจ้งความประสงค์เข้ามา 1 เครื่อง
รวมจ�ำนวนบริจาคทั้งหมด 40 เครื่อง คงเหลือไว้ส�ำหรับโครงการ Co-pay 10 เครื่อง

6 สิงหาคม

ประชุมกรรมการมูลนิธิฯ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม
ตึกอานันทมหิดล ชั้น 9 โรงพยาบาลศิริราช

16 สิงหาคม

รศ. พญ.กลีบสไบ สรรพกิจ เป็นผูแ้ ทนมูลนิธฯิ รับมอบเงินบริจาคจากกลุม่ แฟนคลับ ผลิตโชค อายนบุตร
(คุณเป๊ก) เป็นจ�ำนวน 104,702 บาท

21- 23 สิงหาคม

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมสัมมนาวิชาการธาลัสซีเมีย
แห่งชาติ ครั้งที่ 24 ประจ�ำปี พ.ศ. 2562 “Precision Lab for Thalassemia : ห้องปฏิบัติการ
แม่นย�ำ มุ่งน�ำวินิจฉัย ใส่ใจธาลัสซีเมีย” ณ ทีค การ์เด้น สปา รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

24 กันยายน

อ. นพ.ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ และ ศ. ดร. นพ.วิปร วิประกษิต เป็นผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
เนื่องใน “วันมหิดล” ประจ�ำปี 2562 ณ ลานพระราชนุสาวรีย์ โรงพยาบาลศิริราช พร้อมกับขบวน
ของสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย

17 พฤศจิกายน

ศ.เกียรติคุณ นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ, คุณสายพิณ พหลโยธิน และ ดร. นายแพทย์กิตติพงศ์
ไพบูลย์สุขวงศ์ ร่วมประชุมกับ Prof. Tsukuru Umemura และทีมของ Rotary Club, Kyoto
เพื่อปรึกษาแนวทางการบริจาคเงินส�ำหรับผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และโครงการเกี่ยวกับโรคธาลัสซีเมีย
ในประเทศไทย ณ ห้อง Topaz II ชั้น 7 โรงแรมโนโวเทล แพลทตินัม ประตูน�้ำ

19 ธันวาคม

มูลนิธิฯ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ศ.เกียรติคุณ นพ.วินัย สุวัตถี ร่วมกับสาขาวิชาโลหิตวิทยา
และอองโคโลยี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

27 ธันวาคม

ผู้แทนมูลนิธิฯ ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตร เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 ณ ลานทางเดิน
บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกโรงพยาบาลศิริราช
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