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นิพนธตนฉบับ
การ ศกึษา การ ลด Crossmatch ใน การ จอง เลอืด ของ ผูปวย ส ูต-ิ นรเีวช

ชดิ ชยั อัจฉริยะ ศักดิ์ ชัย, เกรียง ศักดิ์  วงศ ภิรมยศานติ์*  , วิไล วรรณ  จันทร พวง,วัลยา รัตน  อ ุปละ
และ กอ เกียรติ  จตุรภัทร
งาน ธนาคาร เลือด กลุม งาน พยาธิ วิทยา คลินิก,    * กลุม งาน ส ูต-ิ นรเีวช กรรม โรงพยาบาล อทุยัธานี

บท คดั ยอ :  จาก การ ศกึษา ระบาด วทิยา พบ วา มารดา ระหวาง ตัง้ครรภ และ คลอด ตลอด จน ทารก ใน ครรภ และ แรก คลอด ม ีโอกาส
เสีย่ง ตาย ไม เทากนั ดงันัน้ จงึ ม ีแนว คดิ วา ถา สามารถ เลอืก หา ผู ที ่ม ีเกณฑ เสีย่ง ได แต เนิน่ ๆ  แลว ให การ ดแูล เปน พเิศษ อยาง พอเพยีง
และ ทัว่ ถงึ เชน การ ใช ยาปฎชิวีนะ ที ่ม ีประสทิธภิาพ การ ให เลอืด และ การ บรกิาร ธนาคาร เลอืด ที ่ดี แพทย ที ่ม ีความ รู ทาง สตูศิาสตร
มาก ขึน้ ม ีความ ปลอดภยั ใน การ ผา ตดั คลอด เปนตน ก ็สามารถ ลด อตัรา การ ตาย และ ภาวะ แทรก ซอน ของ มารดา และ ทารก ลง ได1

กลุม งาน ส ูต-ิ นรเีวช กรรม โรงพยาบาล อทุยัธานี ม ีเกณฑ การ ประเมนิ ความ เสีย่ง แรก รบั และ เกณฑ ใน การ จอง เลอืด สาํหรบั
ผูปวย ที่ มี ความ เสี่ยง ตอง ให เลือด ใน ป  พ.ศ.  2542 ผูปวย ส ูต-ิ นรเีวช ทีม่า รบั การ รกัษา ที ่โรงพยาบาล อทุยัธานี แพทย ได วนิจิฉยั
วา ม ีความ เสีย่ง ที ่จะ ตอง ให เลอืด จาํนวน 722 ราย งาน ธนาคาร เลอืด ได เตรยีม เลอืด ให กบั ผูปวย 1,043 หนวย ม ีผูปวย ใช เลอืด
จาํนวน 30 ราย (4.1 % ) เลอืด 49 หนวย (4.7 %) ซึง่ การ เตรยีม เลอืด สงู แต ม ีเปอรเซน็ต การ ให เลอืด นอย กลุม งาน ส ูต-ิ นรเีวช กรรม
และ งาน ธนาคาร เลอืด จงึ ได รวมกนั กาํหนด ขัน้ตอน การ จอง เลอืด สาํหรบั ผูปวย ส ูต-ิ นรเีวช ซึง่ แบง ผูปวย ออก เปน 3 กลุม คอื กลุม
ที่ 1 ผูปวย ที ่ไม ม ีความ เสีย่ง ตอง ให เลอืด และ ไม ตองการ เลอืด กลุม ที่ 2 ผูปวย ที ่ม ีความ เสีย่ง ต่าํ สามารถ รอ crossmatchได ธนาคาร
เลอืด จะ ทาํ การ ตรวจ หา หมู โลหติ ระบบ ABO Rh และ Ab screening เตรยีม ไว และ กลุม ที่ 3 ผูปวย ที ่ม ีความ เสีย่ง สงู ตอง ให
เลอืด ธนาคาร เลอืด จะ crossmatch เตรยีม เลอืด ไว ใน ปพ.ศ. 2543 ม ีผูปวย ที ่ม ีความ เสีย่ง สงู ตอง ให เลอืด จอง เลอืด จาํนวน
214 ราย ( เตรยีม เลอืด 448 หนวย) ม ีผูปวย ให เลอืด 11 ราย ( เลอืด 16 หนวย) คดิ เปน รอยละ 5.1 และ ผูปวย ที ่แพทย ระบ ุรอ
crossmatch จาํนวน 516 ราย ม ีผูปวย ให เลอืด จาํนวน 4 ราย ( เลอืด 7 หนวย) คดิ เปน รอยละ 0.8 โดย เปน ผูปวย ที ่ให เลอืด
แบบ crossmatch ครบ ขัน้ตอน 1 ราย ( เลอืด 1 หนวย) และ ผูปวย ที ่ตอง ให เลอืด ดวน (crossmatch ขัน้ RT ) จาํนวน 3 ราย
( เลอืด 6 หนวย) ซึง่ ไม พบ ปญหา การ ให เลอืด จาก การ รอ crossmatch และปฎกิริยิา หลงั การ ให เลอืด จาก ผล ของ การ ศกึษา พบ
วา ทาํให ลด การ crossmatch    เลอืด ให กบั ผูปวย กลุม ความ เสีย่ง ต่าํ ลง จาํนวน 512 ราย ( เลอืด 1,025 หนวย) ซึง่ ทาํให ลด ปรมิาณ
งาน ที ่เกนิ ความ จาํเปน เจาหนาที ่ม ีเวลา ทาํงาน ได อยาง ม ีประสทิธภิาพ เพือ่ ให ได เลอืด ที ่ม ีคณุภาพ และ ปลอดภยั สาํหรบั ผูปวย และ
ประหยัด คาใชจาย ทั้ง ของ โรงพยาบาล และ ของ ผูปวย
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การ ลด อตัรา ตาย และ ภาวะ แทรก ซอน ของ มารดา และ
ทารก ใน ระยะ 40 ป มา นี้ ม ีการ พฒันา คณุภาพ และ ความ
กาวหนา ใน การ ดแูล ทาง สตูกิรรม เชน การ ใช ยาปฎชิวีนะ
ที ่ม ีประสทิธภิาพ การ ให เลอืด และ การ บรกิาร ธนาคาร เลอืด
ที่ ดี มี การ อบรม แพทย เฉพาะ ทาง เพิ่ม ขึ้น มี แพทย เวช
ปฎิบัติ ทั่ว ไป ที่ มี ความ รู ความ สามารถ ทาง สูติศาสตร มาก
ขึ้น มี ความ ปลอดภัย ใน การ ผา ตัด คลอด ตลอด จน การ
ดูแล ทารก แรก เกิด ดีขึ้น จึง มี ผล ให อัตรา ตาย และ ภาวะ
แทรก ซอน ตางๆ ของ มารดา และ ทารก ลดลง

โรค เลือด ระหวาง การ ตั้งครรภ เปน สาเหตุ สําคัญ
สาเหตุ หนึ่ง ที่ กอ ให เกิด อันตราย ตอ มารดา และ ทารก ใน
ครรภ  โดย เฉพาะ ภาวะ เลอืด แขง็ ตวั ชา หรอื ไม แขง็ ตวั ชนดิ
disseminated intravascular coagulation  (DIC)   ใน
ทาง สูติกรรม พบ DIC จาก สาเหตุ สําคัญ ไดแก ภาวะ รก
ลอก ตวั กอน คลอด (abruptio placenta) ทารก ตาย ใน
ครรภ ( retained dead fetus) ภาวะ น้ํา คร่ํา เขา สู ระบบ
หลอด เลือด  (amniotic fluid embolism ) ความ ดัน
โลหิต สูง จาก การ ตั้งครรภ (pregnancy induced hy-
pertension)  การ ตดิเชือ้ ใน กระแส เลอืด (sepsis) และ
การ ตก เลอืด หลงั คลอด (postpartum hemorrhage)1

จาก การ ศกึษา ทาง ระบาด วทิยา พบ วา มารดา ระหวาง
ตั้งครรภ และ คลอด ตลอด จน ทารก ใน ครรภ และ แรก
คลอด ม ีโอกาส เสีย่ง ตาย ไม เทากนั ดงันัน้ จงึ ม ีแนว คดิ วา
ถา สามารถ เลอืก หา ผู ที ่ม ีเกณฑ เสีย่ง สงู ได แต เนิน่ ๆ  แลว ให
การ ดแูล เปน พเิศษ อยาง พอเพยีง และ ทัว่ ถงึ ก ็สามารถ ลด
อตัรา ตาย และ ภาวะ แทรก ซอน ของ มารดา และ ทารก ได

งาน หอง คลอด กลุม งาน ส ูต-ิ นรเีวช กรรม โรงพยาบาล
อุทัยธานี ได กําหนด เกณฑ ผูปวย สู ติ- นรีเวช ที่ เขา รับ การ
รกัษา ที ่โรงพยาบาล อทุยัธานี ซึง่ แพทย วนิจิฉยั วา ม ีความ
เสี่ยง ตอ การ เสีย เลือด เชน การ ผา ตัด เปนตน โดย ใน
ปพ.ศ. 2542 ผูปวย สู ติ- นรีเวช 3,481 ราย ผูปวย ที่
แพทย วนิจิฉยั วา ม ีความ เสีย่ง ตอง ให เลอืด จาํนวน 722
ราย  และ จอง เลือด 1,043 หนวย มี ผูปวย ให เลือด 30
ราย จํานวน 49 หนวย ซึ่ง พบ วา มี การ จอง เลือด จํานวน

มาก แต การ ใช เลือด นอย ราย เมื่อ เปรียบ เทียบ กับ การ
ศึกษา ของ บุญเชียร ปาน เสถียร กุล  และ คณะ   ที่ ทํา การ
ศกึษา เรือ่ง สดัสวน ของ จาํนวน เลอืด ที ่ได ทาํ crossmatch
ตอ จาํนวน เลอืด ที ่นาํ ไป ใช จรงิ(crossmatch/transfusion
ratio หรอื C/T ratio) ใน โรงพยาบาล รฐับาล แหง หนึง่ ใน
กรงุเทพ ฯ พบ C/T = 6.6 และ ใน โรงพยาบาล เอกชน แหง
หนึง่ ใน กรงุเทพ พบ C/T = 7.0 2 งาน ธนาคาร เลอืด กลุม
งาน พยาธ ิวทิยา คลนิกิ และ กลุม งาน ส ูต-ิ นรเีวช กรรม จงึ
ได รวมกนั วเิคราะห หา แนว ทาง ใน การ ลด จาํนวน การ จอง
เลอืด ลง แต ใน ขณะ เดยีว กนั ก ็คาํนงึ ถงึ ความ ปลอดภยั ของ
ผูปวย เปน สาํคญั หลงั จาก ได แนว ทาง ใน การ แกไข แลว จงึ
ได จัด ทํา คู มือปฎิบัติ งาน การ จอง เลือด ของ ผูปวย สู ติ
นรเีวช และ ได ม ีการ ศกึษา การ ลด crossmatch ขึน้ ตัง้แต
วันที่ 1 มกราคม 2543 ถึง 31 ธันวาคม 2543

วตัถปุระสงค
1. เพือ่ ลด ปรมิาณ งาน ที ่ไม จาํเปน ลง เพือ่ ให เจาหนาที่

ธนาคาร เลือด มี เวลา ทํางาน ได อยาง มี คุณภาพ และ
ประสทิธภิาพ เพือ่ ความ ปลอดภยั ของ ผูปวย

2. เพื่อ ลด คาใชจาย ใน การ ทดสอบ ความ เขากัน ได
ของ เลือด

3. เพื่อ ให มี เลือด สํารอง ไว เพียง พอ สําหรับ บริการ
ผูปวย

วสัด ุและ วธิกีาร
ผูปวย ส ูต-ิ นรเีวช กรรม จาํนวน 3,194 ราย มา รบั การ

รักษา ที่ โรงพยาบาล อุทัยธานี ระหวาง วันที่ 1 มกราคม
2543  ถงึ  31 ธนัวาคม 2543 โดย ปฏบิตั ิตาม ขัน้ตอน การ
จอง เลือด สําหรับ ผูปวย สู ตินรีเวช ดังนี้

1. ผูปวย ทีม่า ฝาก ครรภ ที ่คลนิกิ ANC พยาบาล สง
เจาะ เลือด ที่ หองปฎิบัติ การ ผูปวย นอก เพื่อ ตรวจ หา หมู
โลหติ ABO Rh VDRL และ anti-HIV

2. เจาหนาที่ หองปฎิบัติ การ ผูปวย นอก นํา หลอด
บรรจ ุเลอืด (clotted blood) ปรมิาณ 3 mL พรอม ใบ นาํ
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สง มา สง ตรวจ หา หมู โลหติ ABO Rh ที ่งาน ธนาคาร เลอืด
3. เจาหนาที่ หองปฎิบัติ การ ธนาคาร เลือด ทํา การ

ตรวจ หมู โลหิต ABO Rh แลว ลง ผล การ ตรวจ ลง ใน ใบ
รายงาน ผล และ สมดุ บนัทกึ ผล การ ตรวจ หมู โลหติ ABO
Rh  ของ ผูปวย ฝาก ครรภ แลว สง ใบ รายงาน ผล ไป ที ่คลนิกิ
ANC  เพื่อ ให พยาบาล ประจํา คลินิก ANC ลง ผล การ
ตรวจ ใน ประวตั ิของ ผูปวย

4. เมื่อ ผูปวย ครบ กําหนด คลอด มา คลอด ที่ หอง
คลอด หรอื ผูปวย นรเีวช ที ่แพทย วนิจิฉยั ผูปวย ตาม เกณฑ
จาํแนก ความ เสีย่ง ออก เปน 3 กลุม ดงันี้

กลุม ที่ 1  ผูปวย ไม ม ีความ เสีย่ง ตอง ให เลอืด
-สูติกรรม   ผูปวย เจ็บ ครรภ คลอด สวน นํา

ของ ทารก เปน ศรีษะ และ ไม ม ีปจจยั เสีย่ง
- นรเีวช กรรม   ผูปวย ที ่จะ ทาํ หตัถการ เลก็ ที ่ไม

ม ีปจจยั เสีย่ง
 ผูปวย กลุม ที่ 1 หอ ผูปวย ไม ตอง เจาะ เลอืด ผูปวย สง

งาน ธนาคาร เลอืด
กลุม ที่ 2  ผูปวย ที ่ม ีความ เสีย่ง ต่าํ สามารถ รอ cross-

match  ได
-สูติกรรม   ภาวะ รก เกาะ ต่ํา ที่ ไม มี เลือด ออก

ผูปวย ผา ตดั ทาํ คลอด ที ่ไม ม ีปจจยั เสีย่ง สงู ผูปวย ที ่วาง
แผน จะ ให คลอด ทาง ชอง คลอด แต มี ปจจัย เสี่ยง ที่ จะ ตก
เลอืด ไดแก เคย ผา ตดั ที ่มดลกู เคย ขดู มดลกู เคย คลอด
> 4 ครั้ง ภาวะ โลหิต จาง Hct. < 33 % ภาวะ ครรภ เปน
พษิ  ครรภ แฝด ทารก ตวั โต ทา ผดิ ปกติ เจบ็ ครรภ เนิน่
นาน

-นรเีวช   การ แทง ที ่ทารก เสยี ชวีติ มาก กวา 2
สปัดาห

กลุม ที่ 3 ผูปวย ที ่ม ีปจจยั เสีย่ง สงู ที ่ตอง ให เลอืด
- สตูกิรรม   ภาวะ รก เกาะ ต่าํ ที ่ม ีเลอืด ออก รก

รอก ตวั กอน กาํหนด ผูปวย ที ่ม ีภาวะ การ แขง็ ตวั ของ เลอืด
ผดิ ปกติ ผูปวย Rh negative ชอง ทาง คลอด ฉกี ขาด และ
รก คาง ผูปวย ม ีปจจยั เสีย่ง ที ่จะ ตก เลอืด

- นรเีวช กรรม   การ แตก ของ การ ตัง้ครรภ นอก

มดลูก การ ผา ตัด ที่ ผูปวย มี ภาวะ ซีด หรือ การ แข็ง ตัว ของ
เลอืด ผดิ ปกติ การ ผา ตดั ที ่คาดวา ทาํ ยาก เชน extensive
endometriosis เนือ้ งอก มดลกู ขนาด ใหญ การ วนิจิฉยั
ไม แนนอน

 ผูปวย กลุม ที่ 2 และ 3 พยาบาล หอ ผูปวย จะ เจาะ
เลือด ปริมาณ 5 mL สง มา จอง เลือด พรอม ใบ ขอ เลือด
โดย ระบ ุวา รอ crossmatch กรณ ีของ ผูปวย กลุม ที่ 2 และ
ระบ ุจอง เลอืด/ จาํนวน เลอืด ที ่จอง กรณ ีผูปวย กลุม ที่ 3

5. เจาหนาที ่ธนาคาร เลอืด ตรวจ เชค็ ชือ่ นามสกลุ
HN  ของ ผูปวย ที่ เคย มา ตรวจ ที่ คลินิก ANC ใน สมุด
บันทึก ผล การ ตรวจ หมู โลหิต ABO Rh วา หมู โลหิต
ตรงกนั หรอื ไม

6. กรณี ตรวจ เช็ค แลว ตรงกัน เจาหนาที่ ธนาคาร
เลือดทดสอบ antibody  (Ab) screening หาก พบ
ผลบวก ให เจาหนาที ่ตรวจ หมู โลหติ ABO Rh ของ ผูปวย
ซ้ํา และ เลือก เลือด ที่ มี หมู โลหิต ABO  Rh ตรงกัน กับ
ผูปวย มา crossmatch เพือ่ หา เลอืด ที ่เขากนั ได เตรยีม ไว
สาํหรบั ผูปวย แลว ทาํ การ ตรวจ หา ชนดิ ของ แอนตบิอดี
(Ab Identification)

7. กรณ ีผล ทดสอบ Ab screening ให ผล ลบ และ
ยัง ไม มี การ ขอ เลือด เจาหนาที่ ธนาคาร เลือด เก็บ หลอด
เลอืด ของ ผูปวย ไว ใน rack สาํหรบั ผูปวย ส ูต-ิ นรเีวช

8. เมื่อ ผูปวย ตอง ให เลือด สําหรับ ผูปวย ที่ ยัง ไม ได
เตรยีม เลอืด ไว ให พยาบาล หอง คลอด หรอื หอง ผา ตดั จะ
แจง ให ทราบ วา ขอ เลอืด ดวน แต รอ ได จน crossmatch
ครบ ทุก ขั้นตอน หรือ ขอ เลือด ดวน รอ ได 15 นาที หรือ
ตองการ เลอืด หมู เดยีว กนั กบั ผูปวย หรอื ตองการ packed
red cell หมู O

9. ถา ขอ เลือด ดวน ครบ ทุก ขั้นตอน เจาหนาที่
ธนาคาร  เลอืด จะ ทาํ crossmatch ครบ ทกุ ขัน้ตอน ซึง่ ใช
เวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง หรือ crossmatch ขั้น room
temperature  ใน กรณ ีที ่รอ ได 15 นาที หรอื กรณ ีที ่รอ ไม
ได ตองการ ใช เลอืด หมู โลหติ ตรงกนั ก ็จะ ทาํ การ ตรวจ หมู
โลหติ ของ ผูปวย แลว จาย เลอืด ที ่ม ีหมู โลหติ ตรงกนั ให ซึง่
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ใช เวลา ประมาณ 5 นาที หลัง จาก นั้น จึง ทํา การ cross-
match  ตาม จน ครบ ทกุ ขัน้ตอน

10. กรณ ีที ่ขอ เลอืด ดวน หลาย unit เจาหนาที ่ธนาคาร
เลอืด จะ จาย เลอืด 2 unit แรก ไป กอน เพือ่ จะ ได นาํ ไป ใช
หลงั จาก นัน้ จงึ ทาํ การ ตรวจ ความ เขากนั ได ของ unit ตอไป
ตาม จาํนวน ที ่ตองการ เมือ่ เสรจ็ แลว เจาหนาที ่จะ โทร แจง
เจาหนาที ่หอง ผา ตดั เปน ผูมา รบั เลอืด

ผล การ ศกึษา
ใน ปพ.ศ. 2543 ม ีผูปวย ทาง ส ูต ิ- นรเีวช กรรม ทีม่า รบั

บริการ ของ โรงพยาบาล อุทัยธานี จํานวน 3,194 ราย มี
ผูปวย ให เลอืด โดย ทนัที 113 ราย ม ีผูปวย ที ่ม ีปจจยั เสีย่ง
สูง ตอง จอง เลือด 214 ราย และ ผูปวย ที่ มี ปจจัย เสี่ยง ต่ํา
สามารถ รอ crossmatch ได จาํนวน 516 ราย ( ตาราง ที่
1)   ใน กลุม ผูปวย ที่ แพทย ได วินิจฉัย วา มี ปจจัย เสี่ยง สูง ที่
ตอง ให เลอืด จาํนวน 214 ราย โดย จอง เลอืด 448 หนวย

ม ีผูปวย ที ่ตอง ให เลอืด จาํนวน 11 ราย ( เลอืด 16 หนวย)
คดิ เปน ผูปวย ให เลอืด รอยละ 5 ( ตาราง ที่ 2)   และ ผูปวย
ที่ มี ความ เสี่ยง ต่ํา สามารถ รอ crossmatch ได จํานวน
516  ราย ตอง ให เลอืด จาํนวน 4 ราย ( เลอืด 7 หนวย)
คดิ เปน ผูปวย ให เลอืด รอยละ 0.8 ( ตาราง ที่ 3) ซึง่ ใน การ
ให เลอืด นี ้เปน การ ให เลอืด โดย crossmatch ครบ ขัน้ตอน
1 ราย และ ขอ เลือด ดวน โดย crossmatch ขั้น room
temperature จาํนวน 3 ราย ซึง่ ไม พบ ปญหา จาก การ ที่
ตอง รอ สามารถ จาย ให ผูปวย ได ทัน และไมพบ  ปญหา
ปฏกิริยิา  หลงั  การ ให เลอืด

วิจารณ
การ นํา หลักการ type and screen มา ใช สําหรับ

ผูปวย ที ่ตอง เตรยีม เลอืด เพือ่ การ ผา ตดั แต ม ีโอกาส ใช เลอืด
นอย เปน วิธี ที่ สามารถ ลด crossmatch/transfusion
ratio  ลง ได โดย ไม สง ผล กระทบ ตอ ผูปวย3 จาก การ ศกึษา

ตารางที่ 2 No. of patients with blood requested and  No. of units and patients transfused
No. of patients with

blood requested(cases)
No. of blood requested

(units)
No. of transfused
patients  (cases)

No. of blood transfused
(units)

214 448 11 16

ตารางที่ 1  No. of Ob-Gyn patients with blood requested  and transfused

Total No.  of patients No. of patients with  a risk of transfusion

Group II Group III
3,194 113 516 214

No. of  transfused
patients

*Three cases received blood which were crossmatched at room temperature phase (6 units) and one case received
blood which was completely crossmatched (1unit)

Table 3 No. of Group II patients and No. of units transfused
No. of Group II patients No. of transfused patients No. of transfused blood (units)

516 4* 7



139การศกึษาการลด Crossmatch ในการจองเลอืดของผูปวย

วารสารโลหติวทิยาและเวชศาสตรบรกิารโลหติ  ปที ่11 ฉบบัที ่3 กรกฎาคม-กนัยายน 2544

การ ลด crossmatch ของ ผูปวย ส ูต-ิ นรเีวช ใน ปพ.ศ.
2543 พบ วา มี ผูปวย อยู ใน เกณฑ ที่ ตอง ให เลือด จํานวน
730 ราย ซึ่ง จาก การ ปฏิบัติ ตาม ขั้นตอน การ ลด cross-
match  ใน การ จอง เลอืด สาํหรบั ผูปวย ส ูต-ิ นรเีวช พบ วา มี
ผูปวย ที่ ตอง จอง เลือด crossmatch จํานวน 214 ราย
และ จอง เลอืด ที ่รอ crossmatch จาํนวน 516 ราย ซึง่ มี
ผูปวย ตอง ให เลอืด จาํนวน 4 ราย ( เลอืด 7 หนวย) ทาํให
ลด การ crossmatch ใน การ จอง เลอืด ของ ผูปวย ได 512
ราย  ( เลอืด ประมาณ 1,025 หนวย) คดิ เปน รอยละ 70
ซึ่ง ทําให ประหยัด คาใชจาย ของ ผูปวย เปน เงิน 102,400
บาท และ สามารถ ลด ปรมิาณ งาน ที ่เกนิ ความ จาํเปน เพือ่
ให เจาหนาที่ มี เวลา ที่ จะ ทํางาน ได อยาง มี คุณภาพ และ
ประสทิธภิาพ ดงันัน้ จงึ สามารถ นาํ ขัน้ตอน การ ปฏบิตั ิงาน
นี ้ไป ใช ตอไป อยางไร ก ็ตาม ใน การปฎบิตั ิงาน จาํเปน ตอง ตดิ
ตาม เก็บ ขอมูล อยาง ตอ เนื่อง เพื่อ สามารถ คนหา ปญหา ที่
อาจ จะ เกดิ ขึน้ และ ปรบัปรงุ แกไข ได ทนั ทวงที

สรปุ
การ ศกึษา การ ลด crossmatch ใน การ จอง เลอืด ของ

ผูปวย สู ติ- นรีเวช โรงพยาบาล อุทัยธานี ปพ.ศ. 2543
สามารถ ลด การ crossmatch ใน การ จอง เลอืด ของ ผูปวย
ได 512 ราย ซึ่ง ไม พบ ปญหา ใน การ ปฏิบัติ ดังนั้น การ
ศกึษา นี ้จงึ สามารถ นาํ ไป เปน ขัน้ตอน การ ปฏบิตั ิงาน ประจาํ
วนั ได
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Reducing Rate of Crossmatch in Ob-Gyn Patients

Chidchai Augchariyasakchai , Griangsak Wongpiromsarn * , Wilaiwan Junpaung
Wanyarat Uppalahand  Korkeat Jaturaput
 Blood Bank Uthaithanee Hospital,* Department of Obstetric and Gynecology Uthaithanee Hospital

Abstract : Clinical reports and laboratory observations in the epidemiology suggested that the mortality 
and  morbidity in mothers and their fetuses during pregnancy until a few weeks after birth outcomes  were
significantly  associated with several risk factors and each patient had individualized risk  rate.  Thus, if we
were  able to identify the patients with high mortality and morbidity risk and carefully  manage such as good
medicine, safety blood transfusion, safety delivery by skilled Ob-Gyn physicians ,  and etc. These can ensure
the decrease of the maternal-fetal mortality and complications.

In 1999, 722 Ob-Gyn patients admitted at Uthaithanee Hospital were prospectively evaluated to deter-
mine   which one of them required blood transfusion.  It was found that compatibility testings were  per-
formed    on 1,043 units of blood.  Ultimately, only 30 patient  (4.1%) with 49 units (4.7%) of blood were  trans-
fused.  The small percentage of blood transfusion as compared to the large number of crossmatch  indicated
unneccessary crossmatches which reflected the unneccessary blood bank work load.

We  studied and assessed the criteria for blood request in Ob-Gyn patients that had been set up by the
collaboration  of Department of Obstetrics and Gynecology and Division of Blood Bank at Uthaithanee
Hospital.  The patients were divided into 3 group. Group I included the patients with no risk and required
no  blood transfusion.  Group II included the patients with low surgical risk and may required blood
transfusion. For this group routine pretransfusion testing which included ABO , Rh and antibody screening
were performed , but crossmatches were not done until blood was actually requested and to be issued for
transfusion.  Group III included the high risk patients who usually required blood transfusion.  Then routine
pretransfusion testing and crossmatches were performed as requested from the physicians.

In 2000 , it was found that 5.1% (11/214) of high risk patients (Group III) and 0.8% (4/516) of low risk
patients (Group II) had ultimately received blood transfusion.  There were four low risk patients who had
been transfused in emergency , so that only an immediate spin crossmatch technique were performed.
However,   there were no reports of transfusion reaction .

There was no need to perform crossmatching for 512 cases of low risk patients which indicated that
1,025  units of blood were omitted from crossmatching.  The significant reduced workload enables blood
bank   personnel to do more efficient work with high quality for safety blood transfusion and also cost saving
for the  hospital and the patients.
Key Words :  Obstetric Gynecology   Crossmatch Transfusion
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