** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
1. ชื่อโครงการและหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
1.1 รหัสโครงการและชื่อโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม : โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
รหัสโครงการ... : 07000000-3591
ปีงบประมาณ พ.ศ. : 2563
เริ่มต้นโครงการ : 2019-10-01 00:00:00
งบประมาณที่ได้รับ : 0 บาท
สิ้นสุดโครงการ : 2020-09-29 00:00:00
งบประมาณที่ใช้ไป : 0 บาท
1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานที่รับชอบ. : สำนักการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ / สำนักงานพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์
ชื่อผู้รับผิดชอบ... : คุณวิภา นันต๊ะรัตน์ โทร 3247
ผู้ประสานงาน สยป : กยล.สยป.โทร 1547
1.3 หลักการและเหตุผล
โลหิต เป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงรักษาชีวิตของมนุษย์ เมื่อร่างกายมีการสูญเสียโลหิตจากสาเหตุต่างๆ เช่น จากโรคภัย จากการผ่าตัด หรือจากอุบัติเหตุ
เป็นต้น จึงมีความจำเป็นต้องได้รับโลหิตทดแทน ซึ่งในปัจจุบัน จำนวนผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตมีแนวโน้มสูงขึ้น เห็นได้จากสถิติการรับ ? จ่ายโลหิต
ประจำปี พ.ศ. 2561 ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ตั้งแต่เดือนมิถุนายน ? ตุลาคม 2561
มีปริมาณโลหิตที่จ่ายให้โรงพยาบาลและศูนย์บริการต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน 57,833 60,911 64,025 57,593 และ 64,348 หน่วย ตามลำดับ
ซึ่งหากปริมาณโลหิตสำรองที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการ อาจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจากภาวการณ์ขาดแคลนโลหิตดังกล่าวได้
สำนักการแพทย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล
และเพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดสถานการณ์ขาดแคลนโลหิตขึ้น
ประกอบกับเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต
โดยเชิญชวนบุคลากรกรุงเทพมหานครและประชาชนที่มีสุขภาพดีร่วมทำความดี บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล
และให้การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ
1.4 วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
2. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิต ทำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอ สม่ำเสมอ และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนของประชาชนทั่วไป
1.5 เป้าหมายของโครงการ..
ดำเนินการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2562 ? 30 เมษายน 2563 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร โดยมีเป้าหมาย ได้แก่
บุคลากรกรุงเพมหานคร และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 6,900 ราย
1.6 สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธศาสตร์ : ด้านที่ ๑ ? มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
ประเด็นยุทธ์ฯ ย่อย : มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ : เป้าหมายที่ ๑.๖.๑ คนกรุงเทพฯ มีสุขภาวะทางกายและจิต มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ไม่มีภาวะเจ็บป่วยจาก โร
ตัวชี้วัด... : มิติที่ 1 จำนวนโลหิตที่ได้รับจากการบริจาค (โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
(ผลผลิต)
2. รายงานความก้าวหน้าของโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานครั้งที่ 1 :: 28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ความคืบหน้า รพ.ในสังกัดสำนักการแพทย์
ดำเนินการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และดำเนินการรับบริจาคโลหิตในโรงพยาบาลทั้ง 4 แห่ง
โดยได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.62 - 30 ก.ย. 62 ได้จำนวนผู้บริจาคโลหิตแล้วทั้งสิ้น 3,193 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 46.3
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 10.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 1) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 2 :: 26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ความคืบหน้าโครงการบริจาคโลหิต
รพ.ในสังกัดสำนักการแพทย์ 4 แห่ง (รพก. รพต. รพจ. และ รพส.)
ดำเนินการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และดำเนินการรับบริจาคโลหิตในโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1
พ.ค.62 - 31 ต.ค. 62 ได้จำนวนผู้บริจาคโลหิตแล้วทั้งสิ้น 3,769 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 54.6
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 20.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 2) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
รายงานครั้งที่ 3 :: 17/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รพ.ในสังกัดสำนักการแพทย์ 4 แห่ง (รพก. รพต. รพจ. และ รพส.)
ดำเนินการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และดำเนินการรับบริจาคโลหิตในโรงพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1
พ.ค.62 ? 30 พ.ย. 62 ได้จำนวนผู้บริจาคโลหิตแล้วทั้งสิ้น 4,438 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 65.26
:: ความก้าวหน้าของงานฯ = 30.00 %: งบประมาณที่เบิกใช้ (ครั้งที่ 3) = 0 บาท
: เป็นไปตามแผน
: เป็นไปตามเป้าหมาย
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** แบบแสดงรายงานความก้าวหน้าและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ **
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รับผิดชอบโครงการ)
ตำแหน่ง .............................................................
.............................................................
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