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รัชนีโอเจริญ
ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย

ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย และ
สมาคมโลหิตวิทยาแหงประเทศไทยไดเปนเจาภาพรวม
ในการจัดประชุมInternationalSocietyofBlood
TransfusionRegionalCongress,Asiaครั้งที่16
ระหวางวันที่ 12-15พฤศจิกายน2548ณบางกอกคอน
เวนชั่นเซ็นเตอรกรุงเทพฯโดยมีผูเขารวมประชุมที่ลง
ทะเบียน1,089คนจาก59ประเทศมีผูเข ารวมประชุม
คนไทย344คนการประชุมเริม่ ดวยeducationalprogramในวันที่ 12พฤศจิกายน2548ตัง้ แตเวลา8.3015.30น.ในหัวขอImmunologyandImmunohematology,RedCellBloodGroups,HLA,Hemostasis,
MarketinginDonorRecruitment,Transfusion
TransmittedDisease,NATและExternalQuality
Assessmentหลังจากนัน้ ในวันที่ 13-15พฤศจิกายน
2548มีplenarylectures4เรือ่ ง,symposium14เรือ่ ง
satellitesymposium7เรือ่ งoralpresentation46
เรือ่ งและposterpresentation160เรือ่ ง
การประชุมดําเนินไปดวยความเรียบรอยและไดรับ
คําชมเชยอยางมากจากทุกๆฝายโดยเฉพาะinvited
speakersทุกคนเปนผูที มี่ ชือ่ เสียงในวงการบริการโลหิต
ในระดับนานาชาติและทุกคนไดเรียนรูวิทยาการและ
เทคโนโลยีใหมรวมถึงสิง่ ทีสามารถ
่
นํากลับไปพัฒนาการ
บริการโลหิตของแตละคนดวย
Symposiumเรือ่ งหนึง่ ทีน่ าสนใจซึง่ ไดถูกมองขาม
ไปในอดีตแตมีความจําเปนที่ผูเกี่ยวของทุกฝายของ
ประเทศไทยควรตองนํามาศึกษาเรียนรูและ
 หาแนวทาง
ปฏิบัติคือDisasterManagementซึ่งวิทยากรจาก
สหรัฐอเมริกาคือDr.J.BlietzและDr.B.Fitzgeraldจะ

กลาวถึงManMadeTerrorismซึง่ สหรัฐอเมริกาไดรบั
บท เรียน จาก ผล กระทบ จาก การ กอการ ราย เมื่อ 11
กันยายน2001สวนวิทยากรจากญีป่ นุ คือDr.T.Makishimaจะกลาวถึงประสบการณในการบริหารกรณีภัย
พิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะTsunamiซึ่งเกิดขึ้นใน
ประเทศญี่ปุนเปนประจํา
จาก ประสบการณ ของ สหรัฐ อเมริกา ใน เหตุการณ
กอการราย11กันยายน2001ทําใหAmericanAssociationofBloodBank(AABB)ไดมีการจัดตัง้ task
forceระหวางหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับblood
supplyอันไดแกAABB,America’sBloodCenters,
AmericanRedCross,BloodCentersofAmerica/
hemerica,ArmedServicesBloodProgramOffice,
CentersforDiseaseControlandPrevention,
DepartmentofHealthandHumanServices,Food
andDrugAdministration,AdvancedMedical
TechnologyAssociation,AmericanAssociation
ofTissueBanks,AmericanHospitalAssociation,  College of American Pathologists และ
PlasmaProteinTherapeuticsAssociationซึง่ ไดมี
การประชุมจนไดเปนNationalPreparationandResponsePlanและAABBไดจัดทําDisasterOperationsHandbookforCoordinatingtheNation’s
BloodSupplyDuringDisastersandBiological
Eventsซึง่ handbookดังกลาวจะมีทัง้ เลมใหญซึง่ เก็บ
ไวในหนวยงานและเปนเลมเล็กสําหรับใหเจาหนาที่ทุก
คนทีเกี
่ ย่ วของนําติดตัวไวตลอดเวลา
ขัน้ ตอนทีกํ่ าหนดไวเมือ่ มีเหตุการณเกิดขึน้ ทีจะ
่ ตอง

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2549
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ดําเนินการคือ
1. หนวยงานบริการโลหิตในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ
ประเมินสถานการณความตองการใชโลหิตโดย
1.1 ประสาน งาน กับ โรงพยาบาล ตาง ๆ และ
หนวยงานฉุกเฉินอืน่ ๆเพือ่ ศึกษา
z สาเหตุและลักษณะของdisaster(เชน
naturaldisasterหรือการกอการราย)
z ปริมาณผูปวยในโรงพยาบาลขณะนั้น
และ การ คาดหมาย ปริมาณ ผูปวย หลัง Disaster ที่
สามารถรับรักษาได
z ปริมาณโลหิตสํารองโดยเฉพาะหมูโลหิ
 ต
Oและปริมาณความตองการเมือ่ มีผูป ว ยเขารับการรักษา
เมือ่ ไดขอมูลตางๆแลวกรอกขอมูลในแบบฟอรม
ซึง่ จะไดขอมูลสรุปความตองการใชโลหิตหมู Oเพิม่ เติม
เพื่อสงขอมูลดังกลาวใหผูเกี่ยวของและ AABBเพื่อ
ทราบ
2. หนวยงานบริการโลหิตในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ
ประสานงานกับAABBภายใน1ชัว่ โมงหลังเกิดเหตุ
โดยจะกําหนดเบอรโทรศัพทและลําดับการใชชองทาง
communicateดังนี้
level1LandlinePhoneNumbers
level2CellularPhoneNumbers
level3AmateurRadio
level4WirelessE-mail
3. AABBจะเรียกประชุมโดยConferenceCall
ระหวางmembersของInterorganizationalTask
Forceซึง่ จะมี2ระดับแลวแตสถานการณทีเกิ
่ ดขึน้ ซึง่ 
InterorgenizationalTaskForceจะกําหนดnational
strategyและcoordinationตางๆซึง่ รวมถึงขอความ
ที่ ตองการ สื่อ ไป ยัง ชุมชน และ ผู บริจาค โลหิต ใน พื้น ที่
ประสานงานและขอความที่ตองการสื่อในระดับกวาง
รวมทัง้ ประสานงานวิธกี ารนําสงโลหิตจากจุดอืน่ ๆไปยัง
affectedarea
4. ImplementationของTaskForceRecommendations

4.1 AABBจะประสานงานกับbloodcentreที่
ตั้งอยูบริเวณดียวกับที่เกิดเหตุตลอดเวลาจนกวาเหตุ
การณจะกลับเขาสูภาวะ
 ปกติ
4.2 ตัวแทนของหนวยงานซึ่งเปนสมาชิกของ
TaskForceจะสื่อrecommendationของTask
Forceใหกับผูเกี
 ย่ วของในหนวยงานตนสังกัด
4.3 ขอความที่ตองการสื่อกับประชาชน หรือผู
บริจาคโลหิตจะตองใชขอความสือ่ สารเดียวกันโดยผาน
เสนทางการติดตอสื่อสารของแตละองคกร
วิธกี ารจัดสงโลหิตก็ตองมีการเตรียมการและประสาน
งานกับshippingcompaniesไวลวงหนาและupdate
ทุก6เดือนเชน
1. lists,contactnumbersและwebsiteของ
CommercialAirlineCarriers
2. lists,contactnumbersและwebsiteของ
สายการบินตางๆ
3. lists,contactnumbersและwebsiteของ
groundcarriers
4. lists,contactnumbersของlocalpolice
และemergencyservicevehiclesอืน่ ๆ
ทีกล
่ าวมาแลวเปนตัวอยางของNationalPlanfor
Co-ordinatingTheNational’sBloodSupplyDuringDisastersandBiologicalEventsของAABB
หลัง ประสบการณ 11 กันยายน 2001 ซึ่ง นา จะ เปน
ตัวอยางสําหรับประเทศไทยในการดําเนินการวางแผนรับ
ภัยพิบัติระดับชาติตอไป
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