ท่านสามารถบริจาคโลหิตได้ที่

กรณีที่ 2
พ่อ หรือ แม่ คนใดคนหนึ่งมีหมู่โลหิต Rh+ และมี
ยีนด้อยแฝงอยู่ (Dd) และอีกฝ่ายหนึ่งมีหมู่โลหิต Rh- (dd)
ดังนั้นโอกาสที่ลูกจะมีหมู่โลหิตเป็น Rh- เท่ากับ 50%

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
เปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เวลา 07.30-19.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.30-15.30 น.
ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค
เปิดทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ (ไม่หยุดพักกลางวัน)
เวลา 08.30-19.30 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
เวลา 08.30-15.30 น.

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

พ่อ Rh+ (Dd)

ลูก Rh+ (Dd)

ลูก Rh+ (Dd)

แม่ Rh- (dd)

ลูก Rh- (dd)

ลูก Rh- (dd)

กรณีที่ 3
พ่อ และ แม่ ทั้งคู่มีหมู่โลหิต Rhซึ่งมียีนด้อย dd ทั้งสองคน
ดังนั้นโอกาสที่ลูกจะมีหมู่โลหิตเป็น Rh- เท่ากับ 100%

พ่อ Rh- (dd)

ลูก Rh- (dd)

ลูก Rh- (dd)

ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จ.ชลบุรี
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จ.นครราชสีมา

โทร. 0 3642 2184
โทร. 0 3827 8905
โทร. 0 3232 7476
โทร. 0 4493 8938
ต่อ 1303
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จ.ขอนแก่น
โทร. 0 4342 4630 -1
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จ.อุบลราชธานี
โทร. 0 4524 4628
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จ.นครสวรรค์
โทร. 0 5637 1447
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 จ.พิษณุโลก
โทร. 0 5521 1353
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่
โทร. 0 5341 8389
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0 7530 2172
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติท่ี 12 จ.สงขลา
โทร. 0 7424 0220 -1
ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ.ภูเก็ต
โทร. 0 7625 1178
งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรขี นั ธ์
โทร. 0 3251 2370

หรือบริจาคโลหิตได้ที่

การบริ จ าคโลหิ ต เป็ น เรื ่ อ งจำเป็ น
เพราะโลหิ ต เป็ น หนึ ่ ง ในปั จ จั ย 4
เป็ น ยาที ่ ด ี สำหรั บ รั ก ษาผู ้ ป ่ ว ย

ลูก Rh- (dd)

ลูก Rh- (dd)

nbctrc

ถ.อังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101
www.redcross.or.th, www.blooddonationthai.com
@GiveBloodThai

@nbctrc

Nationalbloodcentrethai

งานศิลป์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต

ระบบ

Rh-negative

สาขาบริการโลหิตและโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

แม่ Rh- (dd)

หมู่โลหิต

คืออะไร
Giveblood

พิมพ์ พฤษภาคม 2563

การจำแนกหมู่โลหิต (Blood Type)
หรือ กรุ๊ปเลือด (Blood Group)
ที่สำคัญมีอยู่ 2 ระบบ คือ

มารดาที่มีโลหิตหมู่ Rh-

แม่ทม่ี หี มูโ่ ลหิต Rh- พ่อมีหมูโ่ ลหิต Rh+ เมือ่ แม่ตง้ั ครรภ์แรก
และลูกในครรภ์มหี มูโ่ ลหิต Rh+ เหมือนพ่อ เม็ดโลหิตแดงของลูก
มีโอกาสเข้าไปสูก่ ระแสโลหิตของแม่ได้ในระหว่างทีม่ กี ารหลุดลอก
จำแนกตาม แอนติเจน เอ (A Antigen)
ตัวของรก แม่กจ็ ะสร้างภูมชิ นิด anti-D ต่อต้าน D antigen บน
และแอนติเจน บี (B Antigen)
เม็ดโลหิตแดงของลูก ลูกคนแรกจะปลอดภัย ถ้าตัง้ ครรภ์ในท้องถัดมา
ได้แก่ หมู่โลหิต A B AB และ O หากลูกในครรภ์มีหมู่โลหิต Rh- เหมือนแม่ก็จะไม่มีการทำลาย
โดยทั่วไปจะพบหมู่โลหิต O 38% เม็ดโลหิตแดงของลูก แต่ถ้าลูกมีหมู่โลหิต Rh+ จะส่งผลให้ภูมิ
มากที่สุด รองลงมา คือ B 34% ต่อต้านทีแ่ ม่สร้างขึน้ หลังคลอดลูกคนแรกไปทำลายเม็ดโลหิตแดง
และ A 21% ส่วน AB 8% เป็น ของลูกคนที่สองและคนต่อๆ ไปได้ ในกรณีที่ลูกมีหมู่โลหิต Rh+
หมู่โลหิตที่พบน้อยที่สุด
ทำให้ลกู เกิดอาการตัวเหลือง ตาเหลือง และบางรายรุนแรงถึงขัน้
จำแนกตาม แอนติเจน ดี (D Antigen) เสียชีวิตในครรภ์ได้
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
ดังนั้น ก่อนที่จะตั้งครรภ์
1. Rh+ (Rh Positive) หมายถึง
มีแอนติเจน ดี ในเม็ดเลือดแดง
มารดาที่มีหมู่โลหิต Rhพบในกลุ่มคนไทยทั่วไป
ควรปรึกษาแพทย์
2. Rh- (Rh Negative) หมายถึง
เพื่อเตรียมการป้องกัน
ไม่มีการพบแอนติเจน ดี ซึ่งพบได้ประมาณร้อยละ 15 ใน
คนผิวขาว แต่มีอัตราพบน้อยมากในประชากรไทย 1000 คน
ไม่ให้เกิดอันตรายกับบุตร
พบเพียง 3 คนเท่านั้น จึงนับว่าเป็นหมู่โลหิตหายาก หรือ
หมู่โลหิตพิเศษ

ความสำคัญของหมู่โลหิตพิเศษ
หากผู้ที่มีหมู่โลหิต Rh- ต้องรับโลหิต
ในการรักษาพยาบาลจำเป็นต้องรับโลหิตที่
มีหมู่ Rh- ด้วยเหมือนกัน เพือ่ ป้องกันการ
กระตุน้ การสร้างแอนติบอดี ต่อ แอนติเจนดี
ในกรณีฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่มีโลหิตหมู่ Rhที่ยังไม่สร้างแอนติบอดี ต่อ แอนติบอดี
สามารถรับโลหิตหมู่ Rh(+)ve ได้ แต่สามารถ
ให้ได้เพียง 1 ครั้ง เพราะการรับโลหิตหมู่
Rh(+)ve อีก ร่างกายจะสร้างแอนติบอดี
ทำลายเม็ดโลหิตแดง Rh(+)ve อาจทำให้
ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

การถ่ายทอดหมู่โลหิต ABO ของพ่อ-แม่-ลูก ที่เป็นไปได้

การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
โดยทั่วไปเมื่อพูดถึงหมู่โลหิต Rh แล้วจะหมายถึงเฉพาะ
ยีนคู่แรก ซึ่ง D เป็นยีนที่ทำให้คนเรามีหมู่โลหิตเป็น Rh+
ในกรณีที่ไม่มียีน D จะมีหมู่โลหิตเป็น Rh- ดังนั้น คนที่มียีน
DD หรือชนิด Dd จะมีหมู่โลหิตเป็น Rh+ กล่าวคือ มี D
แอนติเจนบนผิวเม็ดโลหิตแดง ส่วนคนที่มียีนชนิด dd จะมี
หมู่โลหิตเป็น Rh- ซึ่งมาจาก 3 กรณี คือ

กรณีที่ 1
พ่อและแม่มีหมู่โลหิต Rh+ ทั้งคู่ แต่มียีนด้อยแฝงอยู่ (Dd)
ดังนั้นโอกาสที่ลูกจะมีหมู่โลหิตเป็น Rh- เท่ากับ 25%

พ่อ Rh+ (Dd)

ลูก Rh+ (DD)

ลูก Rh+ (Dd)

แม่ Rh+ (Dd)

ลูก Rh+ (Dd)

ลูก Rh- (dd)

