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ออทิสติก เกิดจากอะไร 

AUTISM SPECTRUM DISORDER: ETIOLOGY 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

 

“ออทิสติก” (Autism Spectrum Disorder) เป็นโรคท่ีรูจ้กักนัมาเกือบ 80 ปีแลว้ มีแนวโน้มพบมากข้ึนในทุกประเทศ

ทัว่โลกเหมือนกนั มีความพยายามในการศึกษาหาสาเหตุของออทิสติกอยา่งต่อเน่ือง แต่ก็ยงัไม่ไดข้อ้สรุปท่ีชดัเจน สว่น

หน่ึงเป็นเพราะออทิสติกมีความแตกต่างกนัมากในแต่ละคน ถา้สามารถจดักลุ่มยอ่ยไดช้ดัเจน การหาสาเหตุก็จะย่ิง

ชดัเจนข้ึน 

ในปัจจบุนัยงัไม่ทราบสาเหตุของความผิดปกติท่ีแน่ชดัในออทิสติกได ้แต่มีหลกัฐานสนับสนุนชดัเจนวา่เกิดจากการ

ทาํงานของสมองท่ีผิดปกติ มากกวา่เป็นผลจากการเลี้ ยงดู 

ในอดีตเคยเชื่อวา่ ออทิสติกเกิดจากการเลี้ ยงดู เกิดจากพ่อแม่ท่ีมีลกัษณะเยือกเย็น ขาดความอบอุ่น โดยใชค้าํวา่ 

“refrigerator mother” หรือ “refrigerator parents” เป็นสาเหตุของออทิสติก หรือท่ีรูจ้กักนัในทฤษฎี Bettelheim แต่

ทฤษฎีน้ีก็ถูกหกัลา้งไปตั้งแต่ พ.ศ. 2513 แลว้ ปัจจบุนัยืนยนัชดัเจนแลว้วา่ออทิสติกไม่ไดเ้กิดจากการเลี้ ยงดู แต่การ

เลี้ ยงดูยงัส่งผลต่ออาการท่ีดีข้ึน หรือแยล่งไดม้าก 

ในปัจจบุนัพบวา่ ออทิสติกมีความเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นพนัธุกรรมสูงมาก มีความเชื่อมโยงกบัโครโมโซมหลาย

ตาํแหน่ง เช่น ตาํแหน่งท่ี 15q 11-13, 7q และ 16p เป็นตน้ คาดวา่ในอนาคตอนัใกลจ้ะมีความชดัเจนในเรือ่งน้ี

เพิ่มข้ึน และจากการศึกษาในฝาแฝด พบวา่แฝดเหมือนซ่ึงมีรหสัพนัธุกรรมเหมือนกนั มีโอกาสเป็นออทิสติกทั้งคู่สูงกวา่

แฝดไม่เหมือนอยา่งชดัเจน โดยพบไดม้ากกวา่ รอ้ยละ 90 ในขณะท่ีพี่น้องของคนท่ีเป็นออทิสติก มีความเสี่ยงท่ีจะ

เป็นมากวา่ทัว่ไป 35 เท่า 

พบความสมัพนัธร์ะหวา่งออทิสติกกบัโรคทางพนัธุกรรมบางโรคชดัเจน เช่น Fragile X Syndrome และ Tuberous 

Sclerosis รวมถึง Rett Syndrome ท่ีเคยถูกจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนักบัออทิสติก 

คลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography; EEG) พบวา่ มีความผิดปกติมากกวา่ในกลุ่มประชากรปกติ แต่ไม่พบ

ลกัษณะจาํเพาะท่ีอธิบายความผิดปกติของการทาํงานของสมอง 

ในการศึกษาเรื่องของสมองและระบบประสาท พบวา่ มีความผิดปกติหลายรูปแบบ มีปริมาตรของสมองเพิ่มข้ึน ยกเวน้

สมองสว่นหน้า (Frontal Lobe) และพบวา่เสน้รอบวงของศีรษะปกติในตอนแรกเกิด แลว้เริ่มมากผิดปกติในช่วงวยัเด็ก

ตอนตน้ถึงตอนกลาง และในระดบัเซลล ์พบวา่เก่ียวขอ้งกบัจาํนวน เซลลเ์พอรกิ์นส ์(Purkinje Cell) ท่ีลดลง 

ภาพฉายระบบประสาท (Neural Imaging) พบวา่ มีความผิดปกติหลากหลายรปูแบบ แต่ยงัคลุมเครืออยู ่ไม่สามารถ

อธิบายไดช้ดัเจน เช่น แกนซีลีเบลลมั (Cerebellar Vermis) มีความหนาแน่นผิดปกติ Third Ventricle มีขนาดใหญ่ 

สมองสว่น caudate มีขนาดเล็ก เป็นตน้ 

ออทิสติกจะมีความบกพร่องในกระบวนการทาํงานของสมองส่วนท่ีเรียกวา่ “face processing” ซ่ึงประกอบดว้ยการจอ้ง

มอง จดจาํใบหน้า และรบัรูอ้ารมณจ์ากสีหน้า พบวา่ มีการทาํงานลดลงบริเวณสมองสว่น limbic, superior temporal 

sulcus และ fusiform gyrus  

นอกจากน้ี ยงัพบวา่ออทิสติกมกัมีการมองไปท่ีใบหนา้ส่วนล่าง บริเวณปากมากกวา่ ในขณะท่ีคนส่วนใหญ่มกัมองไปท่ี

ใบหน้าส่วนบน บริเวณตามากกวา่ ซ่ึงส่งผลใหก้ระตุน้การทาํงานของสมองบางตาํแหน่งขา้งตน้ลดลงดว้ย 
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ดา้นเภสชัวิทยาของระบบประสาท พบวา่ มีความเก่ียวขอ้งกบัสารเคมีสื่อประสาทท่ีชือ่ เซโรโทนิน (serotonin) โดยมี

ระดบัในเกล็ดเลือดสูงข้ึน แต่ยงัไม่สามารถอธิบายไดช้ดัเจนวา่เกิดจากอะไร 
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