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 โรค เมด็ เลอืด แดง รปู ไข ชนดิ เอเซยี ตะวนั ออก เฉยีง ใต
(Southeast Asian Ovalocytosis หรอื SAO) เดมิ เรยีก
วา  Elliptical stomatocytosis, Stomatocytic ellipto-
cytosis  หรือ Malaysian-Melanesian type of he-
reditary  elliptocytosis1 โรค SAO พบ ชุกชุม มาก ใน
ประชากร ที่ อาศัย อยู ใน บริเวณ เอเซีย ตะวัน ออก เฉียง ใต
โดย เฉพาะ ภาค ใต ของ ประเทศ ไทย ประ เทศ มาเลยเซีย
อนิโดนเีซยี ฟลปิปนส และ กระจาย ไป ถงึ หมู เกาะแปซ ิฟก
ใต (South Pacific) เชน ปาปว นิวกีนี2-5

การ ที่ เม็ด เลือด แดง เปน รูป ไข เกิด จาก ความ ผิด ปกติ
ของ ยนี ที ่ควบคมุ การ สราง protein band   3 ซึง่ เปน สวน
ประกอบ สวน ใหญ ของ โปรตีน ที่อยู ใน ผนัง ของ เม็ด เลือด
แดง ยนี ที ่ควบคมุ การ สราง protein band 3 นี ้เรยีก วา
human  AE1 gene ซึง่ อยู ใน ชวง แขน ยาว ของ โครโมโซม
คู ที่ 17 ที ่บรเิวณ q 21-22 human AE1 gene ม ีอยู ใน
รางกาย 2 แหง คอื เมด็ เลอืด แดง และ ไต human AE1
gene ทีอ่ยู ใน เมด็ เลอืด แดง เรยีก วา erythrocyte band
3 gene (eAE1 gene) Human AE1 gene ทีอ่ยู ใน ไต
เรียก วา kidney band 3 gene (kAE1 gene) kAE1
gene ม ีลกัษณะ และ คณุสมบตั ิเหมอืน กบั eAE1 gene
เกอืบ ทกุ อยาง แต ตางกนั เพยีง สวน promoter region
ของ eAE1 gene ทีอ่ยู เหนอื ขึน้ มา จาก exon 1 ทาง ดาน
5' สวน promoter region ของ kAE1 gene อยู ใน in-
tron  3 ของ ยีน จึง ทําให protein band 3 ที่อยู ใน
basolateral  membrane ของ intercalated cell type
A ของ renal collecting duct หรอื  α -intercalated
cells  ของ distal tubule ม ีจาํนวน กรดอะม ิโน นอย กวา

protein band 3 ทีอ่ยู ใน ผนงั ของ เมด็ เลอืด แดง 65 ตวั6,7

โรค SAO เปน โรค เมด็ เลอืด แดง รปู ไข ที ่เกดิ จาก ความ
ผดิ ปกต ิของ erythrocyte band 3 gene โดย ม ีการ แหวง
หาย ของ ยีน ไป 27 base pairs ที่ บริเวณ codon
ตาํแหนง ที่ 400-408 ของ exon 11 (eAE1, 27b del) 1, 8
ทาํให protein band 3 ทีอ่ยู ใน ผนงั ของ เมด็ เลอืด แดง มี
กรดอะม ิโน หาย ไป 9 ตวั จงึ ทาํให โครง สราง ของ ผนงั เมด็
เลือด แดง เปลี่ยน รูป ไป และ ลักษณะ ของ เม็ด เลือด แดง
กลาย เปน รปู ไข สวน ผนงั ของ เมด็ เลอืด แดง ก ็ม ีความ แขง็
มาก กวา ปกติ (increased rigidity)9,10 และ ปองกนั ไมให
เชื้อ มาเลเรียบาง ชนิด เจาะ เขา ไป ใน เม็ด เลือด แดง11, 12

โรค SAO มี การ ถาย ทอด ทาง พันธุ กรรม ใน ระบบ
ของเมนเดล แบบ ยีน เดน (autosomal dominant)2, 3
ผูปวย ที่ มี ความ ผิด ปกติ ของ ยีน eAE1, 27b del เพียง
ขาง เดียว (heterozygote) จึง ทําให เกิด โรค SAO
Protein band 3 ของ ผูปวย ที ่เปน โรค SAO ทาํ หนาที ่ใน
การ แลก เปลีย่น anions ระหวาง chloride กบั bicar-
bonate  ผาน ผนงั เมด็ เลอืด ของ เมด็ เลอืด แดง ผดิ ปกต ิโดย
ม ีคา ลดลง เหลอื ประมาณ รอยละ 75-78 ของ คน ปกติ13,14
การ วินิจฉัย ผูปวย ที่ เปน โรค SAO สามารถ ทํา ได ตั้งแต
เปน เดก็ ทารก แรก เกดิ โดย อาศยั การ ตรวจ ด ูเส มยีรเลอืด
(peripheral blood smear, PBS) โดย ผูปวย ม ีเมด็ เลอืด
แดง รูป ไข มาก กวา รอยละ 25 ของ เม็ด เลือด แดง
(ovalocytes  > 25%) ม ีเมด็ เลอืด แดง ที ่ม ีลกัษณะ คลาย
อกัษร กรกี “θ” ที ่เรยีก วา “theta” จงึ เรยีก เมด็ เลอืด แดง
ที ่ม ีลกัษณะ เชน นี ้วา “theta cell” และ ม ีเมด็ เลอืด แดง ที่
ม ีลกัษณะ คลาย รปู ปาก (stomatocyte)15 เมด็ เลอืด แดง

บท บรรณาธกิาร
โรค เมด็ เลอืด แดง รปู ไข ชนดิ เอเซยี ตะวนั ออก เฉยีง ใต
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ของ ทารก แรก เกดิ ม ีขนาด ใหญ กวา ของ เดก็ โต หรอื ผูใหญ
ผูใหญ ที ่เปน โรค SAO สวน ใหญ เปน ชนดิ heterozygote
ไม มี ภาวะ โลหิต จาง หรือ มี การ แตก ทําลาย ของ เม็ด เลือด
แดง เพิ่ม ขึ้น กวา ปกติ แต เด็ก ทารก แรก เกิด ที่ เปน โรค
SAO  ชนดิ heterozygote อาจ ม ีภาวะ โลหติ จาง15 หรอื
อาจ มี ภาวะ hyperbilirubinemia ที่ หลาก หลาย และ มี
ทารก บาง คน ที่ มี อาการ รุน แรง มาก จน ตอง รับ การ รักษา
ดวย การ ถาย เปลีย่น เลอืด (exchange blood transfu-
sion)15, 16 สวน ทารก ที่ เปน โรค SAO ชนิด homozy-
gotes  ซึ่ง มี ความ ผิด ปรกติ ของ ยีน ดัง กลาว ทั้ง สอง ขาง
คาดวา จะ เสีย ชีวิต ตั้งแต อยู ใน ครรภ ทั้ง หมด17 แต ไม มี
การ รายงาน ถงึ ราย ละเอยีด เกีย่ว กบั ลกัษณะ ของ ตวั ออน
หรอื ทารก ที ่เสยี ชวีติ เหลา นี ้เลย

ผูปวย ที ่ม ีความ ผดิ ปกต ิของ kAE1 gene ทาํให เกดิ
โรค distal renal tubular acidosis (dRTA) เนือ่ง จาก
protein  band 3 ทีอ่ยู ใน basolateral membrane ของ
intercalated cell type A ของ renal collecting duct
ทาํ หนาที ่ดดู ซมึ bicarbonate ที ่เหลอื จาก การ ดดู ซมึ ที่
proximal tubules เขา ไป ใน กระแส เลอืด และ ขบั กรด ออก
มา ใน ปสสาวะ18 ผูปวย ที่ มี ความ ผิด ปกติ ของ kAE1
gene  ทําให การ ดูด ซึม bicarbonate เขา ไป ใน กระแส
เลอืด ที่ distal tubule ผดิ ปกต ิไม สามารถ ขบั กรด ออก มา
ใน ปสสาวะ จึง ทําให เลือด เปน กรด และ ปสสาวะ เปน ดาง
และ ทาํให เกดิ เปน โรค distal renal tubular acidosis
(dRTA)

โรค dRTA เปน โรค ที ่ม ีการ ถาย ทอด ทาง พนัธ ุกรรม
ใน ระบบ ของเมนเดล ทั้ง แบบ ยีน เดน (autosomal
dominant) 7, 19-23  และ แบบ ยนี ดอย (autosomal reces-
sive)19, 24-30 ผูปวย ที่ เปน โรค dRTA ที่ ถาย ทอด แบบ ยีน
เดน  (AD dRTA) พบ ใน เดก็ โต หรอื วยัรุน ที ่อาศยั อยู ใน
ประเทศ ทาง ยุโรป แต ไม คอย พบ ใน คน ที่ อาศัย อยู ใน
บรเิวณ เอเซยี ตะวนั ออก เฉยีง ใต ผูปวย ที ่เปน โรค นี ้ม ีอาการ
แสดง ทาง คลนิกิ รนุ แรง นอย กวา ผูปวย ที ่เปน โรค dRTA
ที ่ถาย ทอด แบบ ยนี ดอย (AR dRTA)19 ผูปวย ที ่เปน โรค

AD dRTA ไม มี ความ ผิด ปกติ ของ เม็ด เลือด แดง รวม
ดวย19 สวน ผูปวย ที่ เปน โรค AR dRTA มี อาการ แสดง
ทาง คลินิก รุน แรง มาก กวา ผูปวย ที่ เปน โรค AD dRTA
สวน ใหญ ของ ผูปวย ที ่เปน โรค นี ้ม ีอาการ แสดง ทาง คลนิกิ
ตัง้แต อาย ุนอย กวา 5 ป19 ผูปวย ม ีการ เจรญิ เตบิโต ชา หรอื
มี ภาวะทุพโภชนาการ ชนิด รุน แรง ปาน กลาง หรือ รุน แรง
มาก  (failure to thrive) มี ภาวะ persistent hyper-
chloremic  metabolic acidosis ที ่มี anion gap ปกติ
ม ีภาวะ hypokalemia ที ่อาจ ม ีอาการ periodic paraly-
sis  รวม ดวย

ผูปวย ที ่เปน โรค AR dRTA  อาศยั อยู ใน พืน้ ที ่บรเิวณ
เอเซีย ตะวัน ออก เฉียง ใต โดย เฉพาะ ใน ประเทศ ไทย
มาเลยเซยี และ ปาปว นวิกนีี ผูปวย เหลา นี ้ม ีอาการ แสดง
ทาง คลนิกิ และ ภาพ ถาย รงัส ีของ โรค กระดกู ออน (Osteo-
malacia  หรือ Rickets) ประมาณ รอยละ 7114,24,30-32

(ตาราง ที่ 1) โดย ม ีคา serum calcium และ phosphate
อยู ใน เกณฑ ปกติ และ มี คา serum alkaline phos-
phatase  เพิ่ม ขึ้น14 และ ตรวจ พบ nephrocalcinosis 
ประมาณ รอยละ 59 ของ ผูปวย14,24,30-32 ( ตาราง ที่ 1) โรค
กระดูก ออน (Osteomalacia หรือ Rickets) ที่ พบ ใน
ผูปวย ที ่เปน โรค dRTA เกดิ จาก การ สญูเสยี calcium
และ phosphate ออก ไป ทาง ปสสาวะ เปน จํานวน มาก
เนือ่ง จาก ภาวะ metabolic acidosis จงึ ทาํให ลาํไส ตอง
ดูด ซึม calcium เพิ่ม ขึ้น เพื่อ ทดแทน การ สูญเสีย และ
ทาํให ระดบั ของ serum calcium และ phosphate อยู
ใน เกณฑ ปกติ โดย อาศยั ฮอรโมน 1,25 (OH)2 D3 แต ถา
การ สญูเสยี calcium และ phosphate มาก ขึน้ เรือ่ย ๆ
และ การ ดูด ซึม จาก ลําไส ไม เพียง พอ จึง ตอง ดึง เอา cal-
cium  ออก มา จาก กระดกู โดย อาศยั parathyroid hor-
mone  เพื่อ ทําให ระดับ ของ serum calcium และ
phosphate  อยู ใน เกณฑ ปกติ กระดกู ที ่แขง็ เมือ่ ถกู ดงึ เอา
calcium ออก ไป เรื่อย ๆ   จะ ทําให กระดูก นั้น กลาย เปน
กระดกู ออน ใน ที ่สดุ สาํหรบั nephrocalcinosis ที ่พบ
ใน ผูปวย ที่ เปน โรค dRTA นั้น เกิด จาก ใน ปสสาวะ ของ
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ผูปวย ม ีสภาพ เปน ดาง ม ีปรมิาณ ของ calcium สงู และ
ม ีปรมิาณ ของ citrate ต่าํ จงึ ทาํให เกดิ เปน กอน นิว่ ขนาด
เลก็ ๆ  กระจาย ทัว่ ไป ใน สวน medullar ของ ไต ที ่เรยีก วา
Medullary nephrocalcinosis

ศ.พญ.วรวรรณ ตนั ไพจติร และ คณะ31 ได รายงาน
เกี่ยว กับ ผูปวย ที่ เปน โรค AR dRTA ที่ เกิด จาก ho-
mozygotes  ของ missense mutation ที่ codon 701
จาก G เปน A ของ exon 17 (G701D) ใน kAE1 gene
หรือ Homozygous G701D (G701D/G701D) ที่ พบ
รวม กบั Homozygous HbE เปน ครัง้ แรก เมือ่ ปพ.ศ.
2541 ผูปวย เปน เด็ก ไทย 2 คน ของ ครอบครัว หนึ่ง ที่ มี
ภมูลิาํเนา อยู ใน ภาค ตะวนั ออก เฉยีง เหนอื ผูปวย ม ีอายุ 1
และ 3.5 ป ผูปวย คน ที ่สอง ที ่ม ีอายุ 3.5 ป ม ีตบั และ มาม
โต รวม ดวย ผูปวย ม ีภาวะ โลหติ จาง และ ลกัษณะ ของ เมด็
เลือด แดง ใน PBS เปน แบบ hemolytic anemia ซึ่ง
ประกอบ ดวย xerocytes, ovalocytes, stomatocytes,
spherocytes, target cells และ theta cells และ
reticulocytes  มี จํานวน เพิ่ม ขึ้น ( ตาราง ที่ 1)31

จาก การ ศึกษา ผูปวย ที่ เปน โรค AR dRTA ชนิด
Homozygous  G701D (G701D/G701D) ที ่ไม ม ีภาวะ
Homozygous HbE รวม ดวย จาํนวน 7 คน อายุ 7-17
ป ซึ่ง มี ภูมิลําเนา อยู ใน ภาค ตะวัน ออก เฉียง เหนือ พบ วา
ผูปวย เหลา นี้ ไม มี ภาวะ โลหิต จาง และ ลักษณะ ของ เม็ด
เลอืด แดง ใน PBS ไม ได เปน แบบ hemolytic anemia
แต ประกอบ ดวย ovalocytes, elliptocytes, micro-
cytes  และ spherocytes แต ไม พบ theta cells หรอื
stomatocytes ( ตาราง ที่ 1)32 ความ แตก ตาง ระหวาง
Homozygous  G701D กบั Homozygous G701D ที ่มี
Homozygous  HbE รวม ดวย นา จะ เกดิ จาก ผูปวย ที ่เปน
Homozygous G701D ซึ่ง มี เม็ด เลือด แดง รูปราง ผิด
ปกติ32 เมื่อ พบ รวม กับ Homozygous HbE จึง ทําให
เม็ด เลือด แดง ของ ผูปวย มี รูปราง ผิด ปกติ มาก ยิ่ง ขึ้น คือ
มาก กวา ผูปวย ที ่เปน Homozygous HbE อยาง เดยีว31
นอก จาก นี้ ผูปวย ที่ เปน Homozygous HbE ยัง มี สวน
ประกอบ ของฮโมโกลบิน ใน เลือด เปน HbE เกือบ ทั้ง
หมด HbE เปนฮโมโกลบิน ที่ ไม คอย เสถียร เมื่อ อยู ใน

G701D/G701D*
G701D/G701D
G701D/S773P
SAO/G701D
SAO/G701D

SAO/V850 del

SAO/A858D
SAO/R602H
V850 del/A858D

ตาราง ที่ 1  Clinical features and laboratory findings of AR dRTA in Southeast Asia and South Pacific

AE1 mutation จํานวน
( คน)

อายุ
 ( ป)

Hb
  (g/dL)

Retics.
(%) PBS+ ตบั มาม โต Rickets

(%)
NCπ

(%) Ref.

2
7
1
2
3

4

1
2
2

1 , 3.5
7 - 17

5
1.1 , 1.8
0.6, 1.8,

4
1, 1, 2,

19
7ด.
5 , 15
5ด. , 4

11
NA
13.8

8.3, 7.7
5.2, 9.8,

 10.4
8.1, 9.2,

 11.1, 11.5
8.5
15.7

7.7, 10.7

12
NA
NA

8, 12.4
NA

NA

NA
NA
NA

Abn
Abn

Normal
SAO
SAO

SAO

Abn
SAO
Abn

50%
NA
NA
50%
NA

NA

NA
NA
NA

100
71
100
100
67

50

100
50
50

100
14
100
100
100

50

100
50
50

31
32
30
24
14

14

14
30
14

* Associated with Homozygous HbE,  Abn = abnormal, NA = not applicable, Ref. = reference
NCπ = nephrocalcinosis, PBS+ = peripheral blood smear, SAO = Southeast Asian Ovalocytosis
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ภาวะ ที่ มี เลือด เปน กรด (metabolic acidosis) อาจ ทํา
ให  เมด็ เลอืด แดง ที ่ผดิ ปกต ิเหลา นี ้ม ีความ ผดิ ปกต ิภาย ใน
เมด็ เลอืด แดง เพิม่ ขึน้ และ ถกู กาํจดั ออก ไป จงึ ทาํให เกดิ
hemolytic anemia นอก จาก นี ้ผูปวย ที ่เปน Homozy-
gous  G701D รวม กบั Homozygous HbE ยงั ม ีอาการ
แสดง ทาง คลินิก ของ โรค AR dRTA ตั้งแต อายุ นอย
(อายุ 1 และ 3.5 ป) หรอื เรว็ กวา ผูปวย ที ่เปน Homozy-
gous  G701D อยาง เดยีว ( อายุ 7-17 ป)

Protein band 3 (G701D) ของ ผูปวย ที่ เปน Ho-
mozygous  G701D ที่อยู ใน ผนัง ของ เม็ด เลือด แดง
สามารถ ทํา หนาที่ ใน การ แลก เปลี่ยน anions ระหวาง
chloride  กบั bicarbonate ได เหมอืน เมด็ เลอืด แดง ของ
คน ปกติ แต กระบวน การ แลก เปลี่ยน anions ระหวาง
chloride กับ bicarbonate ของ protein band 3
(G701D)  ที่อยู ใน  α -intercalated cells ของ distal
tubule  ทาํ หนาที ่ผดิ ปกติ จงึ ทาํให ประสทิธภิาพ ใน การ ดดู
ซึม bicarbonate เขา สู กระแส เลือด ลดลง และ ขับ กรด
ออก ทาง ปสสาวะ ลดลง และ ทําให เกิด เปน โรค dRTA19

ผูปวย ที ่เปน โรค AR dRTA ซึง่ เกดิ จาก compound
heterozygotes  ของ โรค SAO ชนิด heterozygote
(kAE1, 27b del) รวม กบั G701D หรอื โรค AR dRTA
ชนดิ SAO/G701D ไดรบั การ รายงาน เปน ครัง้ แรก เมือ่
ปพ.ศ. 2542 ผูปวย เปน เดก็ ไทย 2 คน ที ่ม ีภมูลิาํเนา อยู
ใน ภาค ใต คน แรก เปน เดก็ อายุ 1.8 ป บดิา ของ ผูปวย เปน
heterozygotes ของ G701D ซึง่ ม ีลกัษณะ ของ เมด็ เลอืด
แดง ปกติ และ ม ีภมูลิาํเนา อยู ใน ภาค กลาง แต มารดา เปน
โรค SAO ชนดิ heterozygote (kAE1, 27b del) และ มี
ภมูลิาํเนา อยู ใน ภาค ใต ผูปวย ราย ที่ 2 อายุ 1.1 ป ผูปวย
ม ีตบั และ มาม โต รวม ดวย บดิา ของ ผูปวย เปน โรค SAO
ชนดิ heterozygote (kAE1, 27b del) และ มารดา เปน
heterozygotes  ของ G701D ทั้ง บิดา และ มารดา ของ
ผูปวย ม ีภมูลิาํเนา อยู ใน ภาค ใต ผูปวย ทัง้ สอง ราย ม ีภาวะ
โลหติ จาง และ ลกัษณะ ของ เมด็ เลอืด แดง ใน PBS เปน แบบ
hemolytic anemia ซึ่ง ประกอบ ดวย ovalocytes >

25%,  stomatocytes, spherocytes และ theta cells
และ reticulocytes ม ีจาํนวน เพิม่ ขึน้ ( ตาราง ที่ 1)24 ใน
ปพ.ศ. 2543 Bruce และ คณะ14 ได รายงาน เกี่ยว กับ
ผูปวย เด็ก ชาว มาเลยเซียจํานวน 3 คน ที่ เปน โรค AR
dRTA  ชนิด SAO/G701D ซึ่ง มี ลักษณะ ทาง คลินิก
เหมือน กับ ที่ พบ ใน เด็ก ไทย ( ตาราง ที่ 1) Hemolytic
anemia  ที ่ตรวจ พบ ใน ผูปวย ที ่เปน โรค AR dRTA ชนดิ
SAO/G701D เกดิ จาก ผนงั ของ เมด็ เลอืด แดง ของ ผูปวย
เหลา นี ้แขง็ (rigidity) มาก กวา ปกต ิซึง่ แขง็ มาก กวา คน ที่
เปน โรค SAO ชนดิ heterozygote (eAE1, 27b del)
อยาง เดียว19 จึง ทําให เม็ด เลือด แดง ที่ ผิด ปกติ เหลา นี้ ถูก
กาํจดั ออก ไป เรว็ กวา เมด็ เลอืด แดง ของ คน ปกติ

ผูปวย ที ่เปน โรค AR dRTA ชนดิ SAO/G701D มี
อาการ แสดง ทาง คลินิก ของ โรค dRTA ตั้งแต อายุ นอย
(0.6-4 ป)14, 24 หรือ เร็ว กวา ผูปวย ที่ เปน โรค AR dRTA
ชนดิ  Homozygous G701D (G701D/G701D) ที ่ม ีอายุ
7-17 ป32 การ ที ่เปน เชน นี ้เนือ่ง จาก protein band 3 ของ
ยนี kAE1, 27b del ของ โรค SAO ไม สามารถ ทาํ หนาที่
ใน การ แลก เปลีย่น anions ระหวาง chloride กบั bicar-
bonate  ที่ distal tubule ได เลย สวน protein band 3
(G701D) ที่อยู ใน  α -intercalated cells ของ distal
tubule  ก ็ทาํ หนาที ่แลก เปลีย่น anions ระหวาง chloride
กบั bicarbonate ผดิ ปกต1ิ9 เมือ่ protein band 3 ทัง้
สอง  ชนิด (SAO & G701D) มา จับ คู กัน จึง ทําให
ประสิทธิภาพ ใน การ ดูด ซึม bicarbonate เขา สู กระแส
เลือด ลดลง มาก และ ขับ กรด ออก ทาง ปสสาวะ นอย มาก
และ ทาํให เกดิ เปน โรค dRTA ตัง้แต อาย ุนอย

สวน ผูปวย ที ่เปน Homozygous SAO ที ่คาดวา นา จะ
เสยี ชวีติ ตัง้แต อยู ใน ครรภ สนันษิฐาน วา ตวั ออน นา จะ เปน
โรค dRTA ตัง้แต อยู ใน ครรภ เพราะ วา เมด็ เลอืด แดง และ
ไต ของ ตัว ออน ไม สามารถ ทํา หนาที่ ใน การ แลก เปลี่ยน
anions  ระหวาง chloride กบั bicarbonate ได เลย19
ประกอบ กบั เมด็ เลอืด แดง ของ ตวั ออน ที ่เปน โรค นี ้นา จะ มี
ความ ผดิ ปกต ิมาก จน ทาํให ตวั ออน ไม สามารถ ม ีชวีติ อยู
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และ แทง ออก มา กอน หรือ อาจ เสีย ชีวิต ตั้งแต หลัง การ
ปฏิสนธิ ระหวาง ไข กับสเปริมใหม ๆ   ทําให ไม สามารถ
ตั้งครรภ ได

นอก จาก นี ้ยงั ม ีรายงาน เกีย่ว กบั ผูปวย ที ่เปน โรค AR
dRTA ที ่พบ ใน คน ไทย เปน ครัง้ แรก อกี 2 ชนดิ คอื โรค
AR dRTA ที ่เกดิ จาก compound heterozygotes ของ
โรค SAO ชนดิ heterozygote (kAE1, 27b del) รวม
กับ S733P (SAO/S733P)30 และ compound het-
erozygotes  ของ โรค SAO ชนดิ heterozygote (kAE1,
27b del) รวม กบั R602H (SAO/R602H)30 ผูปวย ที ่เปน
โรค AR dRTA ทั้ง สอง ชนิด นี้ ไม มี ภาวะ hemolytic
anemia รวม ดวย และ ตรวจ พบ ใน เดก็ อายุ 5 และ 15
ป30 ( ตาราง ที่ 1)

โรค AR dRTA ที ่พบ ใน คน ปาปว นวิกนีมี ีอกี 3 ชนดิ
คอื compound heterozygotes ของ โรค SAO ชนดิ
heterozygote  (kAE1, 27b del) รวม กับ V850 del
(SAO/V850 del), compound heterozygotes ของ
โรค  SAO ชนดิ heterozygote (kAE1, 27b del) รวม กบั
A855D (SAO/A855D) และ compound heterozy-
gotes  ของ V850 del รวม กบั A855D (A855D/V850
del)14 ( ตาราง ที่ 1)

โรค SAO พบ ชกุชมุ มาก ใน ภาค ใต ของ ประเทศ ไทย
โดย มี gene frequency ของ SAO ชนิด heterozy-
gotes  ประมาณ รอยละ 1.45-1.728 แต ไม พบ ใน ภูมิภาค
อื่น ๆ   เลย28 ตรงกัน ขาม กับ คน ที่ เปน heterozygotes
ของ G701D ที่ มี gene frequency ใน ภาค ตะวัน ออก
เฉยีง เหนอื ภาค เหนอื และ ภาค กลาง เทากบั รอยละ 0.73,
0.23 และ 0.23 ตาม ลําดับ แต ไม พบ ใน ภาค ใต28 การ
อพยพ เคลื่อน ยาย ของ ประชากร ไทย ระหวาง ภูมิภาค
ตางๆ  ใน สถานการณ ปจจบุนั ม ีมาก ขึน้ จงึ ทาํให ยนี ที ่ผดิ
ปกติ ทั้ง สอง ชนิด นี้ มี โอกาส ปฏิสัมพันธ กัน มาก ขึ้น ซึ่ง จะ
ทําให เกิด โรค AR dRTA ใน คน ไทย มาก ขึ้น เชน การ
รายงาน ผูปวย เดก็ ที ่เปน โรค AR dRTA โดย นพ. รวี และ
คณะ ที่ ปรากฏ อยู ใน วาร สาร เลม นี้ บิดา ของ ผูปวย มี

ภมูลิาํเนา อยู ใน ภาค เหนอื ซึง่ นา จะ เปน heterozygotes
ของ G701D และ มารดา ม ีบรรพบรุษุ อยู ใน ภาค ใต ซึง่ นา
จะ เปน โรค SAO ชนิด heterozygote (kAE1, 27b
del)

ดงันัน้ เมือ่ แพทย พบ ผูปวย เดก็ อาย ุนอย กวา 5 ป และ
เปน โรค AR dRTA ควร คิดถึง โรค AR dRTA ชนิด
SAO/G701D และ ควร ตรวจ ด ูเส มยีรเลอืด (PBS) ของ
ผูปวย วา เปน โรค SAO หรอื ไม? ซึง่ ทาํ ได งายๆ แต ถา เปน
เด็ก โต หรือ วัยรุน ที่ เปน โรค AR dRTA ควร คิดถึง โรค
ชนดิ G701D/G701D, SAO/R602H หรอื SAO/S733P
ฯลฯ วิธีการ วินิจฉัย โรค dRTA สามารถ ทํา ได งาย และ
วธิกีาร รกัษา ก ็ไม ยุง ยาก โดย การ ให รบัประทาน สาร ละลาย
ที ่เปน ดาง เชน Shohl’s solution
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