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AUTISTIC SAVANT & GENETIC
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โครงการถอดรหัสพันธุกรรมของมนุ ษย์ (Human Genome Project) ซึ่งประสบความสําเร็จมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
นับเป็ นจุดเริ่มต้นของการไขปริศนาต่าง ๆ ที่มีอยูม่ ากมายในตัวมนุ ษย์ เดิมเชื่อว่ายีนของมนุ ษย์อาจมีถึง 100,000 ยีน
แต่ในปั จจุบนั พบว่ามีเพียง 20,000 ถึง 25,000 ยีนเท่านั้น มนุ ษย์มีวิวฒ
ั นาการของยีนตลอดเวลา พบยีนใหม่
มากกว่า 1,000 ยีน ในขณะเดียวกันก็พบว่ามียีนบางตัวไม่ทาํ งานแล้ว ซึ่งทําให้เกิดความแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่น
ชัดเจนขึ้ น เช่น มีระยะเวลาการตั้งครรภ์นานขึ้ น ในขณะเดียวกัน ความสามารถในการแยกแยะสัมผัสด้านการดมกลิน่ ก็
ลดน้อยลง เป็ นต้น
พฤติกรรมการแสดงออกต่าง ๆ ของมนุ ษย์ ถูกกําหนดโดยยีนหลายตัวร่วมกัน ผสมผสานกับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม
แต่ยีนเพียงแค่ตวั เดียวที่กลายพันธุก์ ็สามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้มากมายเช่นกัน
ถึงแม้วา่ ในปั จจุบนั จะยังไม่พบสาเหตุที่แน่ ชดั ของออทิสติก แต่ก็พบว่าออทิสติกมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของพันธุกรรม
สูงมาก จากการศึกษาโครโมโซมและวิเคราะห์ความเชือ่ มโยง พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับโครโมโซมหลายตําแหน่ ง
โดยเฉพาะตําแหน่ งที่ 15q11-13, 7q และ 16p ที่เป็ นเช่นนี้ เพราะว่าออทิสติกยังสามารถแบ่งเป็ นกลุ่มย่อยได้อีก
หลากหลาย ถ้าสามารถแบ่งกลุม่ ย่อยได้อย่างเหมาะสม ก็จะได้คาํ ตอบของรหัสพันธุกรรมชัดเจนขึ้ น
เร็ทท์ ซินโดรม (Rett’s syndrome) ซึ่งเป็ นโรคทางพันธุกรรมชนิ ดหนึ่ ง ในอดีตเคยจัดอยูใ่ นกลุ่มความบกพร่องของ
พัฒนาการแบบรอบด้าน (Pervasive Developmental Disorders; PDDs) เช่นเดียวกับออทิสติก ในปั จจุบนั พบว่าเป็ น
ผลจากการกลายพันธุข์ องยีนที่ชอื่ MeC-P2 ซึ่งอยูบ่ นโครโมโซมเอ็กซ์ ตําแหน่ ง Xq28
เมื่อแยกศึกษาวิจยั กลุ่มออทิสติกซาวองต์ (autistic savant) หรืออัจฉริยะออทิสติก โดยใช้เกณฑ์จากแบบสัมภาษณ์เพื่อ
การวินิจฉัยออทิสติก ADI (Autism Diagnostic Interview) พบว่าเด็กออทิสติกในกลุ่มนี้ มีความเชือ่ มโยงกับโครโมโซม
บนตําแหน่ งที่ 15q11-13 สูงมาก และมีความเกี่ยวข้องกับยีน GABRB3 แต่งานวิจยั ที่สนับสนุ นในเรื่องนี้ ยังไม่เพียง
พอที่จะสรุปได้วา่ รหัสพันธุกรรมของเด็กออทิสติกที่มีความสามารถพิเศษอยูบ่ นตําแหน่ งนี้
เมื่อกล่าวถึงโครโมโซมตําแหน่ งที่ 15q11-13 ทําให้นึกถึง พราเดอร์วลิ ลี ซินโดรม (Prader-Willi syndrome) ซึ่งเป็ น
โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากการขาดหายไปของชิ้ นส่วนโครโมโซมในตําแหน่ งนี้ และเมื่อนํามาเทียบเคียงกันกับออทิ
สติก ก็พบว่ามีความสามารถพิเศษบางเรื่องคล้ายคลึงกันด้วย เช่น ทักษะการเล่นเกมปริศนา (puzzle skills) ที่เก่ง
เหนื อธรรมดา จึงทําให้เกิดสมมติฐานว่า โครโมโซมในตําแหน่ งนี้ น่ าจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับความสามารถ
พิเศษ ที่พบในกลุ่มปั ญหาด้านพัฒนาการอื่น ๆ ด้วย นอกจากออทิสติก
จากข้อมูลงานวิจยั ต่าง ๆ ทําให้คาดการณ์ได้วา่ เส้นทางแห่งการถอดรหัสพันธุกรรมของกลุ่มออทิสติกที่มีความสามารถ
พิเศษ คงไปถึงจุดหมายปลายทางในอนาคตอันใกล้นี้แน่ นอน
แต่สิ่งที่สาํ คัญต้องไม่ลืมข้อเท็จจริงที่วา่ พฤติกรรมการแสดงออกต่าง ๆ ของมนุ ษย์เป็ นผลจากการผสมผสานระหว่าง
พันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม เรื่องของพันธุกรรมในปั จจุบนั ยังเป็ นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ยาก แต่เรื่องของ
สิ่งแวดล้อมเป็ นเรื่องที่สามารถเสริมสร้าง ปรับเปลี่ยน และแก้ไขได้ไม่ยาก

ดังนั้นการดูแลเด็กในกลุ่มนี้ จะต้องเน้นการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรูข้ องเขาก่อน ซึ่งเป็ นการ
ช่วยเหลือที่ทาํ ได้ไม่ยากในปั จจุบนั เพราะมีแนวทางมากมายให้เลือกใช้ และได้ผลดี ส่วนในอนาคตจะมีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างไร เป็ นสิ่งที่จะต้องทําการศึกษาวิจยั และพัฒนาต่อไป
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