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ลิงก็เป็นออทิสติกได ้อาจเป็นเรือ่งท่ีน่าแปลกใจ แต่ก็เกิดข้ึนแลว้ในหอ้งวิจยัมาระยะหน่ึง โดยนักวิจยัไดท้าํการตดัต่อ

พนัธุกรรมของลิงสายพนัธุแ์ม็กแคก (Macaque) ทาํใหเ้กิดการกลายพนัธุข์องยีน SHANK3 (SH3 and ankyrin repeat 

domains 3) ซ่ึงพบไดใ้นโรค Phelan-McDermid Syndrome และเป็นยีนท่ีมีความเชื่อมโยงกบัออทิสติกสูง (ออทิสติก

ประมาณรอ้ยละ 2 พบการกลายพนัธุข์องยีน SHANK3) 

หวัหน้าทีมวจิยัคือ Yong Zhang ศาสตราจารยด์า้นพนัธุศาสตรแ์ละชวีวิทยาพฒันาการ สถาบนัวทิยาศาสตรแ์ห่งชาติ

จีน ในปักก่ิง (Chinese Academy of Sciences) มีเป้าหมายหลกัเพื่อทดสอบผลของการใชย้าในออทิสติก ถา้ไดผ้ลใน

ลิงจึงค่อยนํามาทดลองในคนต่อไป และมี Guoping Feng ศาสตราจารยด์า้นประสาทวิทยา สถาบนัเทคโนโลยี

แมสซาชูเซตส ์เป็นหวัหน้าทีมรว่มในอีกหน่วยวิจยั  

ลิงตวัแรกท่ีมีการกลายพนัธุข์องยีน SHANK3 เกิดในปี พ.ศ. 2558 พบวา่ ลิงแสดงพฤติกรรมซํ้าๆ คือ ปีนผนังกรงข้ึน

หลงัคาและวนลงมาอีกดา้นของกรง วนซํ้า ๆ ไปเรื่อย ๆ แสดงพฤติกรรมท่ีไม่มีความหมายซํ้า ๆ เขยา่ตวัเอง ในขณะท่ี

กลุ่มควบคุมจะสาํรวจกรงและเลน่ลูกบอล เม่ือปล่อยลิงอีกตวัเขา้ไปอยูด่ว้ย มนัจะปีนข้ึนบนหลงัคาและยกหางชี้  แสดง

ใหเ้ห็นถึงความวิตกกงัวลชดัเจน 

นักวิจยัยงัไดท้ดสอบการใชย้า Fluoxetine 2.5 มิลลิกรมัต่อน้ําหนักตวั 1 กิโลกรมั เป็นเวลา 2 สปัดาห ์โดยมีกลุ่ม

เปรียบเทียบ พบวา่ ช่วยลดความผิดปกติของพฤติกรรมในลิงลงได ้โดยพฤติกรรมวนรอบกรงซํ้า ๆ ลดลง รอ้ยละ 86 

และมีสงัคมเพิ่มข้ึน 15 เท่า และผลแสกนสมองยงัพบวา่ลดความผิดปกติของการทาํงานเชือ่มโยงของสมองส่วนต่าง ๆ 

ดว้ย เม่ือหมดฤทธ์ิยา ลิงก็กลบัไปมีพฤติกรรมเหมือนเดิม  

ในอกีหน่วยวจิยั ลิงเจนเนอเรชนัแรก เกิดในปี พ.ศ. 2558 เชน่กนั เป็นลิงตวัผู ้4 ตวั และตวัเมีย 1 ตวั แสดงใหเ้ห็นถึง

คุณลกัษณะบางอยา่งของออทิสติก สงัเกตพฤติกรรมเม่ืออายุ 11 เดือน พบวา่ มีความกระตือรอืรน้น้อยกวา่ลิงกลุ่ม

ควบคุม ไม่มีสงัคมกบัลิงตวัอื่นท่ีอยูใ่นกรง มกัแสดงพฤติกรรมซํา้ ๆ บางตวัพลิกไปมาในกรง บางตวักดักรง หรือเลียน้ิว

ซํ้า ๆ และยงัมีปัญหาในการนอนหลบั ใชเ้วลานานกวา่จะหลบัและต่ืนบ่อย  

ส่วนลิงเจนเนอเรชนั 2 ใชศึ้กษาวา่ ยีนจากพ่อแม่เก่ียวขอ้งกบัการส่งต่ออาการออทิสติกไปยงัลูกไดห้รือไม่ ยงัอยู่

ระหวา่งการวจิยั ยงัไม่มีรายละเอียดของผลการศึกษา 

นักวิจยัยงัไดส้แกนสมองของลิงเพื่อวดัความเชื่อมโยงของสมองสว่นต่าง ๆ (brain connectivity) พบวา่ มีการเชื่อมต่อท่ี

ตํา่ผิดปกติในวงจรระหวา่งสมองส่วน thalamus และ striatum และมีการเชื่อมต่อเพิ่มข้ึนในสมองส่วน somatosensory 

cortex ซ่ึงประมวลผลสิ่งเรา้ทางประสาทสมัผสั พบวา่ผูป่้วยออทิสติกบางคนแสดงรปูแบบการเชือ่มต่อคลา้ยคลึงกนั 

Michael Platt ศาสตราจารยด์า้นจิตวิทยา มหาวิทยาลยัเพนซิลวาเนีย ศึกษาฝูงลิงในเกาะ Cayo Santiago ซ่ึงเป็นเกาะ

เล็ก ๆ ในประเทศเปอรโ์ตรโิก ้(Puerto Rico) พบวา่ ลิงท่ีมีการกลายพนัธุต์ามธรรมชาติของยีน SHANK3 มีการแสดง

พฤติกรรมท่ีไม่ปกติเม่ืออยูใ่นฝูงเช่นเดียวกนั  

นอกจากน้ี Yongchang Chen ศาสตราจารยด์า้นชวีวิทยาพฒันาการ มหาวิทยาลยัแห่งวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 

คุนหมิง ไดตี้พิมพอ์ีกผลการศึกษาวจิยัในลิง 5 ตวั ท่ีมีการตดัต่อพนัธุกรรมจนมีการกลายพนัธุข์องยีน MeCP2 ซ่ึงพบ

ไดใ้นเร็ตตซิ์นโดรม (Rett syndrome) เป็นโรคทางพนัธุกรรมท่ีมีอาการคลา้ยออทิสติก เคยจดัเป็นกลุ่มยอ่ยหน่ึงของ



 
 

ออทิสติกดว้ย พบวา่ลิงมีลกัษณะทางสรีรวิทยา และพฤติกรรมคลา้ยกบัผูป่้วยเร็ตตซิ์นโดรม และพบวา่ตวัผูเ้สียตั้งแต่

เป็นเอ็มบริโอ เหลือรอดแต่ตวัเมียเท่าน้ัน 

การทดลองในลิง ทาํใหส้งัเกตพฤติกรรมท่ีใกลเ้คียงมนุษยไ์ดดี้กวา่การทดลองในหนู เป็นการศึกษาเพื่อใหเ้ขา้ใจถึง

กลไกการเกิดโรค และพฒันาแนวทางการรกัษาท่ีเหมาะสม แต่ก็ยงัมีประเด็นในเรื่องจริยธรรมในการวิจยัอยู ่
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