การประชุมวิชาการ (Hybrid Conference)
เรื่อง “Patient Blood Management Day 2022”
ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 – 15:00 น.

1. ชื่อโครงการ
การประชุมวิชาการเรื่อง “Patient Blood Management Day 2022”
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย
บริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จากัด
บริษัท เวอร์เฟ็น (ประเทศไทย) จากัด
3. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากการบริหารจัดการโลหิตของผู้ป่วย (Patient Blood Management) เป็นแนวทางสหสาขาวิชาชีพตามหลักฐาน
ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อการจัดหาโลหิตและบริหารจัดการ การให้ส่วนประกอบโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ จึง
จาเป็นต้องมีแนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการ เพื่อนาโลหิตไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและให้เกิดความปลอดภัย
กับผู้ป่วยอย่างสูงสุด ดังนั้นแนวคิดในการบริหารจัดการโลหิต และส่วนประกอบของโลหิตจึงเป็นแนวทางที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพื่อ
ปรับปรุงการให้บริการผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การประชุมวิชาการครั้งนี้จึงจัดทาขึ้น เพื่อบรรยายให้ความรู้และตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารจัดการโลหิตของ
ผู้ป่วย (Patient Blood Management) ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบของการระบาด COVID-19 ต่อการขาดแคลนผลิตภัณฑ์โลหิต และ
อุปสรรคด้านการจัดการผลิตภัณฑ์โลหิตในระดับประเทศ เกณฑ์การให้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่เหมาะสม รวมถึงบทบาท
ความสาคัญของ Patient blood management ทั้งนี้รวมถึงรูปแบบขั้นตอนการดาเนินงานและประโยชน์ในการจัดตั้ง Patient
Blood Management พร้อมทั้งการเสวนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ร่วมกับแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติและอุปสรรคในการบริหารจัดการภาวะสูญเสียเลือดในแต่ละโรงพยาบาล อีกทั้งการประยุกต์ใช้ Patient Blood
Management ในการช่วยบริหารจัดการโลหิตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตอีกด้วย
4. วัตถุประสงค์
เพื่อให้แพทย์ สหสาขาวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม ได้ร่วมฟังบรรยาย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และประสบการณ์ระหว่างกัน จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากโรงพยาบาลชั้นนาทั้งในและต่างประเทศ

5. จานวนผู้เข้าอบรม
แพทย์ สหสาขาวิชาชีพทางด้านสาธารณสุข และผู้สนใจ จานวน 100 คน

6. วิทยากร
1. รศ. ร.อ. พญ. ปาริชาติ เพิ่มพิกุล
(ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
2. รศ. พญ. พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ (ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
3. ผศ. นพ. วรพจน์ อภิญญาชน (ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
4. ผศ. นพ. ศิระ เลาหทัย (ภาควิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช)
5. นพ. บุรภัทร สังข์ทอง (หัวหน้าหน่วย หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )
6. ทนพญ. ภาวิณี คุปตวินทุ (รองผู้อานวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย)
7. Bronwyn Pearse, Clinical Nurse Consultant (Blood management)
(Prince Charles Hospital in Brisbane, Australia)

7. วิธีการเข้าร่วมประชุม
- การบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากโรงพยาบาลชั้นนาทั้งในและต่างประเทศ
- การถามและตอบ

8. ระยะเวลาการดาเนินการ
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09:00 – 15:00 น.
9. การประเมินผล
แบบประเมินผล

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู ้ เ ข้ าร่ วมได้ ร ั บ ความรู ้ ค วามเข้ าใจเกี ่ ย วกั บ ความส าคั ญ ของการบริ ห ารจั ด การโลหิ ต ของผู ้ ป ่ วย (Patient Blood
Management) เกณฑ์การให้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่เหมาะสม รวมถึงรูปแบบขั้นตอนการดาเนินงานและประโยชน์ใ นการ
จัดตั้ง Patient Blood Management พร้อมทั้งองค์ความรู้จากประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและอุปสรรคในการบริหาร
จัดการภาวะสูญเสียเลือดในแต่ละโรงพยาบาลจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิด ประโยชน์สู ง สุด ต่ อ
การบริหารจัดการโลหิตของผู้ป่วย

กาหนดการ การประชุมวิชาการ (Hybrid Conference)
“Patient Blood Management Day 2022”
เวลา
9.00 – 9.05
9.05 – 9.15
9.15 – 10.00

10.00 – 10.45

10.45 - 11.00
11.00 – 12.00

12.00 – 13.00

หัวข้อ
Welcome Address
โดย คุณ ชู กิต ไว (กรรมการผู้จัดการบริษัท ทรานส์เมดิค (ประเทศไทย) จากัด)
Opening speech
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พลภัทร โรจน์นครินทร์ (นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย)
ผลกระทบของการระบาด COVID-19 ต่อการขาดแคลนผลิตภัณฑ์โลหิต และอุปสรรคด้านการจัดการ
ผลิตภัณฑ์โลหิตในระดับประเทศ
Impact of COVID-19 to blood supply and the difficulty of blood product management
in country level
โดย ทนพญ. ภาวิณี คุปตวินทุ
(รองผู้อานวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย)
เกณฑ์การให้โลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่เหมาะสม รวมถึงบทบาทความสาคัญของ Patient blood
management
Best practice for blood transfusion; What and why patient blood management
necessary
โดย รศ. พญ. พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ
(ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
--------- Coffee Break --------รูปแบบขั้นตอนการดาเนินงานและประโยชน์ในการจัดตั้ง Patient Blood Management
Sharing experience how to set up Implement and benefits for Patient Blood
Management
โดย Bronwyn Pearse, Clinical Nurse Consultant (Blood management)
Prince Charles Hospital in Brisbane, Australia
-------------- Lunch ---------------

13.00 – 14.30

การเสวนาทางวิชาการ (Discussion and sharing experience) ในหัวข้อ
- แนวทางปฏิบัติและอุปสรรคในการบริหารจัดการภาวะสูญเสียเลือดในแต่ละโรงพยาบาล
Bleeding Management difficulty and current practice in hospital.
- การประยุกต์ใช้ PBM ในการช่วยบริหารจัดการโลหิตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคต
How to apply and the better solution with PBM concept
โดยมีผู้เข้าร่วมการเสวนา ดังนี้
- รศ. ร.อ. พญ. ปาริชาติ เพิ่มพิกุล (ผู้ดาเนินการรายการ)
(ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล)
- รศ. พญ. พรรณดี วัฒนบุญยงเจริญ
(ภาควิชาเวชศาสตร์ชันสูตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
- ผศ. นพ. วรพจน์ อภิญญาชน
(ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล)
- ผศ. นพ. ศิระ เลาหทัย
(ภาควิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมิ นทราธิราช)
- นพ. บุรภัทร สังข์ทอง
(หัวหน้าหน่วย หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ )
- ทนพญ. ภาวิณี คุปตวินทุ
(รองผู้อานวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย)
- Bronwyn Pearse, Clinical Nurse Consultant (Blood management)
(Prince Charles Hospital in Brisbane, Australia)

14.30 – 14.45

Q&A

14.45 – 15.00

Closing speech
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พลภัทร โรจน์นครินทร์ (นายกสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย)

