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ออทิสติกกับรหัสพันธุกรรม
ของความสามารถพิเศษ
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
โครงการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุ ษย์ (Human Genome Project) ซึ่งประสบความสําเร็จมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2546 นับเป็ นจุดเริ่มต้นของการไขปริศนาต่างๆ ที่มอี ยูม่ ากมายในตัวมนุ ษย์ เดิมเชื่อว่ายีน
ของมนุ ษย์อาจมีถึง 100,000 ยีน แต่ในปั จจุบนั พบว่ามีเพียง 20,000 ถึง 25,000 ยีนเท่านั้น มนุ ษย์
มีววิ ฒ
ั นาการของยีนตลอดเวลา พบยีนใหม่มากกว่า 1,000 ยีน ในขณะเดียวกันก็พบว่ามียนี บางตัวไม่
ทํางานแล้ว ซึ่งทําให้เกิดความแตกต่างจากสิ่งมีชีวติ อื่นชัดเจนขึ้ น เช่น มีระยะเวลาการตั้งครรภ์นานขึ้ น
ในขณะเดียวกัน ความสามารถในการแยกแยะสัมผัสด้านการดมกลิ่นก็ลดน้อยลง เป็ นต้น
พฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ ของมนุ ษย์ ถูกกําหนดโดยยีนหลายตัวร่วมกัน ผสมผสานกับ
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม แต่ยนี เพียงแค่ตวั เดียวที่กลายพันธุก์ ็สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้มากมายเช่นกัน
ถึงแม้วา่ ในปั จจุบนั จะยังไม่พบสาเหตุที่แน่ ชดั ของออทิสติก แต่ก็พบว่าออทิสติกมีความเกี่ยวข้อง
กับเรื่องของพันธุกรรมสูงมาก จากการศึกษาโครโมโซมและวิเคราะห์ความเชื่อมโยง พบว่ามีความ
เกี่ยวข้องกับโครโมโซมหลายตําแหน่ ง โดยเฉพาะตําแหน่ งที่ 15q11-13, 7q และ 16p ที่เป็ นเช่นนี้
เพราะว่าออทิสติกยังสามารถแบ่งเป็ นกลุ่มย่อยได้อีกหลากหลาย ถ้าสามารถแบ่งกลุ่มย่อยได้อย่าง
เหมาะสม ก็จะได้คาํ ตอบของรหัสพันธุกรรมชัดเจนขึ้ น
เร็ทท์ ซินโดรม (Rett’s Syndrome) ซึ่งเป็ นโรคในกลุ่ม ความบกพร่องของพัฒนาการแบบรอบ
ด้าน (Pervasive Developmental Disorders; PDDs) เช่นเดียวกับออทิสติก ในปั จจุบนั พบว่าเป็ นผลจาก
การกลายพันธุข์ องยีนที่ชื่อ MeC-P2 ซึ่งอยูบ่ นโครโมโซมเอ็กซ์ ตําแหน่ ง Xq28
เมื่อแยกศึกษากลุ่มออทิสติก ซาวองก์ (Autistic Savants) หรือกลุ่มออทิสติกที่มีความสามารถ
พิเศษ โดยใช้เกณฑ์จากชุดแบบสัมภาษณ์เพื่อการวินิจฉัยออทิสติก ADI (Autism Diagnostic Interview)
พบว่าเด็กออทิสติกในกลุ่มนี้ มีความเชื่อมโยงกับโครโมโซมบนตําแหน่ งที่ 15q11-13 สูงมาก และมี
ความเกี่ยวข้องกับยีน GABRB3 แต่งานวิจยั ที่สนับสนุ นในเรื่องนี้ ยังไม่เพียงพอที่จะสรุปได้วา่ รหัส
พันธุกรรมของเด็กออทิสติกที่มีความสามารถพิเศษอยูบ่ นตําแหน่ งนี้
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เมื่อกล่าวถึงโครโมโซมตําแหน่ งที่ 15q11-13 ทําให้นึกถึง พราเดอร์วลิ ลี ซินโดรม (PraderWilli Syndrome) ซึ่งเป็ นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากการขาดหายไปของชิ้ นส่วนโครโมโซมในตําแหน่ งนี้
และเมื่อนํามาเทียบเคียงกันกับออทิสติก ก็พบว่ามีความสามารถพิเศษบางเรื่องคล้ายคลึงกันด้วย เช่น
ทักษะการเล่นเกมปริศนา (puzzle skills) ที่เก่งเหนื อธรรมดา จึงทําให้เกิดสมมติฐานว่า โครโมโซมใน
ตําแหน่ งนี้ น่ าจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับความสามารถพิเศษ ที่พบในกลุ่มปั ญหาด้านพัฒนาการ
อื่นๆ ด้วย นอกจากออทิสติก
จากข้อมูลงานวิจยั ต่างๆ ทําให้คาดการณ์ได้วา่ เส้นทางแห่งการถอดรหัสพันธุกรรมของกลุ่มออทิ
สติกที่มคี วามสามารถพิเศษ คงไปถึงจุดหมายปลายทางในอนาคตอันใกล้นี้แน่ นอน แต่ที่สาํ คัญต้องไม่
ลืมข้อเท็จจริงที่วา่ พฤติกรรมการแสดงออกต่างๆ ของมนุ ษย์เป็ นผลจากการผสมผสานระหว่าง
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม เรื่องของพันธุกรรมในปั จจุบนั ยังเป็ นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ยาก แต่เรื่อง
ของสิ่งแวดล้อมเป็ นเรื่องที่สามารถเสริมสร้าง ปรับเปลี่ยน และแก้ไขได้ไม่ยาก ดังนั้นการดูแลเด็กใน
กลุ่มนี้ จะต้องเน้นการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรูข้ องเขาก่อน ซึ่งเป็ นการ
ช่วยเหลือที่ทาํ ได้ไม่ยากในปั จจุบนั เพราะมีแนวทางมากมายให้เลือกใช้ และได้ผลดี ส่วนในอนาคตจะมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างไร เป็ นสิ่งที่จะต้องทําการศึกษาวิจยั และพัฒนาต่อไป
เอกสารอ้างอิง
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