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วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่16 ฉบบัที ่1 มกราคม-มนีาคม 2549

 ศูนย บริการ โลหิต แหง ชาติ สภา กาชาด ไทย และ
สมาคม โลหิต วิทยา แหง ประเทศ ไทย ได เปน เจาภาพ รวม
ใน การ จัด ประชุม International Society of Blood
Transfusion  Regional Congress, Asia ครั้ง ที่ 16
ระหวาง วนัที่ 12-15 พฤศจกิายน 2548ณ บาง กอก คอน
เวนชั่นเซ็น เตอร กรุงเทพฯ โดย มี ผู เขา รวม ประชุม ที่ ลง
ทะเบยีน 1,089 คน จาก 59 ประเทศ ม ีผู เขา รวม ประชมุ
คน ไทย 344 คน การ ประชมุ เริม่ ดวย educational pro-
gram  ใน วนัที่ 12 พฤศจกิายน 2548 ตัง้แต เวลา 8.30-
15.30น. ใน หวัขอ Immunology and Immunohema-
tology,  Red Cell Blood Groups, HLA, Hemostasis,
Marketing in Donor Recruitment, Transfusion
Transmitted  Disease, NAT และ External Quality
Assessment  หลงั จาก นัน้ ใน วนัที่ 13-15 พฤศจกิายน
2548 มี plenary lectures 4 เรือ่ง, symposium 14 เรือ่ง
satellite symposium 7 เรือ่ง oral presentation 46
เรือ่ง และ poster presentation 160 เรือ่ง

การ ประชุม ดําเนิน ไป ดวย ความ เรียบรอย และ ไดรับ
คําชมเชย อยาง มาก จาก ทุก ๆ  ฝาย โดย เฉพาะ invited
speakers  ทกุ คน เปน ผู ที ่ม ีชือ่ เสยีง ใน วงการ บรกิาร โลหติ
ใน ระดับ นานา ชาติ และ ทุก คน ได เรียน รู วิทยา การ และ
เทคโนโลย ีใหม รวม ถงึ สิง่ ที ่สามารถ นาํ กลบั ไป พฒันาการ
บริการ โลหิต ของ แต ละ คน ดวย

Symposium เรือ่ง หนึง่ ที ่นา สนใจ ซึง่ ได ถกู มอง ขาม
ไป ใน อดีต แต มี ความ จําเปน ที่ ผู เกี่ยวของ ทุก ฝาย ของ
ประเทศ ไทย ควร ตอง นาํ มา ศกึษา เรยีน รู และ หา แนว ทาง
ปฏิบัติ คือ Disaster Management ซึ่ง วิทยากร จาก
สหรฐั อเมรกิา คอื Dr. J.Blietz และ Dr.B.Fitzgerald จะ

กลาว ถงึ Man Made Terrorism ซึง่ สหรฐั อเมรกิา ไดรบั
บท เรียน จาก ผล กระทบ จาก การ กอการ ราย เมื่อ 11
กนัยายน  2001 สวน วทิยากร จาก ญีปุ่น คอื Dr.T. Maki-
shima  จะ กลาว ถึง ประสบการณ ใน การ บริหาร กรณี ภัย
พิบัติ ทาง ธรรมชาติ โดย เฉพาะ Tsunami ซึ่ง เกิด ขึ้น ใน
ประเทศ ญี่ปุน เปน ประจํา

จาก ประสบการณ ของ สหรัฐ อเมริกา ใน เหตุการณ
กอการ ราย 11 กนัยายน 2001 ทาํให American Asso-
ciation  of Blood Bank (AABB) ได ม ีการ จดั ตัง้ task
force ระหวาง หนวยงาน ตาง  ๆ  ที่ เกี่ยวของ กับ blood
supply  อนั ไดแก AABB, America’s Blood Centers,
American  Red Cross, Blood Centers of America/
hemerica,  Armed Services Blood Program Office,
Centers for Disease Control and Prevention,
Department of Health and Human Services, Food
and Drug Administration, Advanced Medical
Technology  Association, American Association
of  Tissue Banks, American Hospital Associa-
tion,  College of American Pathologists และ
Plasma  Protein Therapeutics Association ซึง่ ได มี
การ ประชมุ จน ได เปน National Preparation and Re-
sponse  Plan และ AABB ได จดัทาํ Disaster Opera-
tions  Handbook for Coordinating the Nation’s
Blood  Supply During Disasters and Biological
Events  ซึง่ handbook ดงั กลาว จะ ม ีทัง้ เลม ใหญ ซึง่ เกบ็
ไว ใน หนวยงาน และ เปน เลม เล็ก สําหรับ ให เจาหนาที่ ทุก
คน ที ่เกีย่วของ นาํ ตดิ ตวั ไว ตลอด เวลา

ขัน้ตอน ที ่กาํหนด ไว เมือ่ ม ีเหตกุารณ เกดิ ขึน้ ที ่จะ ตอง

บทความ พเิศษ
รายงาน การ ประชมุ ISBT Regional XIV Congress, ASIA

รัชนี โอ เจริญ
ศนูยบรกิารโลหติแหงชาต ิ สภากาชาดไทย
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ดาํเนนิ การ คอื
1.  หนวยงาน บริการ โลหิต ใน พื้น ที่ ที่ เกิด เหตุการณ

ประเมนิ สถานการณ ความ ตองการ ใช โลหติ โดย
1.1  ประสาน งาน กับ โรงพยาบาล ตาง ๆ  และ

หนวยงาน ฉกุเฉนิ อืน่ ๆ  เพือ่ ศกึษา
 สาเหต ุและ ลกัษณะ ของ disaster ( เชน

natural  disaster หรอื การ กอการ ราย)
 ปริมาณ ผูปวย ใน โรงพยาบาล ขณะ นั้น

และ การ คาดหมาย ปริมาณ ผูปวย หลัง Disaster ที่
สามารถ รับ รักษา ได

 ปรมิาณ โลหติ สาํรอง โดย เฉพาะ หมู โลหติ
O และ ปรมิาณ ความ ตองการ เมือ่ ม ีผูปวย เขา รบั การ รกัษา

เมือ่ ได ขอมลู ตาง ๆ  แลว กรอก ขอมลู ใน แบบ ฟอรม
ซึง่ จะ ได ขอมลู สรปุ ความ ตองการ ใช โลหติ หมู O เพิม่ เตมิ
เพื่อ สง ขอมูล ดัง กลาว ให ผู เกี่ยวของ และ AABB เพื่อ
ทราบ

2. หนวยงาน บริการ โลหิต ใน พื้น ที่ ที่ เกิด เหตุการณ
ประสาน งาน กบั AABB ภาย ใน 1 ชัว่โมง หลงั เกดิ เหตุ
โดย จะ กําหนด เบอร โทรศัพท และ ลําดับ การ ใช ชอง ทาง
communicate ดงันี้

level 1 Landline Phone Numbers
level 2 Cellular Phone Numbers
level 3 Amateur Radio
level 4 Wireless E-mail

3. AABB จะ เรยีก ประชมุ โดย Conference Call
ระหวาง members ของ Interorganizational Task
Force ซึง่ จะ มี 2 ระดบั แลว แต สถานการณ ที ่เกดิ ขึน้ ซึง่
Interorgenizational  Task Force จะ กาํหนด national
strategy และ coordination ตาง ๆ  ซึง่ รวม ถงึ ขอความ
ที่ ตองการ สื่อ ไป ยัง ชุมชน และ ผู บริจาค โลหิต ใน พื้น ที่
ประสาน งาน และ ขอความ ที่ ตองการ สื่อ ใน ระดับ กวาง
รวม ทัง้ ประสาน งาน วธิกีาร นาํ สง โลหติ จาก จดุ อืน่ ๆ  ไป ยงั
affected area

4.  Implementation ของ Task Force Recom-
mendations

4.1  AABB จะ ประสาน งาน กบั blood centre ที่
ตั้ง อยู บริเวณ ดียวกับ ที่ เกิด เหตุ ตลอด เวลา จน กวา เหตุ
การณ จะ กลบั เขา สู ภาวะ ปกติ

4.2  ตัว แทน ของ หนวยงาน ซึ่ง เปน สมาชิก ของ
Task  Force จะ สื่อ recommendation ของ Task
Force  ให กบั ผู เกีย่วของ ใน หนวยงาน ตน สงักดั

4.3  ขอความ ที่ ตองการ สื่อ กับ ประชาชน หรือ ผู
บรจิาค โลหติ จะ ตอง ใช ขอความ สือ่สาร เดยีว กนั โดย ผาน
เสน ทาง การ ติด ตอ สื่อสาร ของ แต ละ องคกร

วธิกีาร จดั สง โลหติ ก ็ตอง ม ีการ เตรยีม การ และ ประสาน
งาน กบั shipping companies ไว ลวง หนา และ update
ทกุ 6 เดอืน เชน

1. lists, contact numbers และ website ของ
Commercial Airline Carriers

2. lists, contact numbers และ website ของ
สาย การ บิน ตาง ๆ

3. lists, contact numbers และ website ของ
ground carriers

4. lists, contact numbers ของ local police
และ emergency service vehicles อืน่  ๆ

ที ่กลาว มา แลว เปน ตวัอยาง ของ National Plan for
Co-ordinating The National’s Blood Supply Dur-
ing  Disasters and Biological Events ของ AABB
หลัง ประสบการณ 11 กันยายน 2001 ซึ่ง นา จะ เปน
ตวัอยาง สาํหรบั ประเทศ ไทย ใน การ ดาํเนนิ การ วาง แผน รบั
ภัย พิบัติ ระดับ ชาติ ตอไป
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