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หมาก็เป็นออทิสติกได ้คงเป็นเรือ่งท่ีน่าแปลกใจอีกเรื่อง แต่ก็มีความพยายามศึกษาเรื่องออทิสติกในสตัวช์นิดต่าง ๆ 

ดว้ย พบวา่สุนัขบางตวัมีอาการคลา้ยออทิสติก โดยมีการแสดงพฤติกรรมการเคลื่อนไหวซํ้า ๆ ร่วมกบัมีความผิดปกติ

ในการแสดงออกเม่ืออยูร่ว่มในฝูง แต่มกัไม่ถึงขั้นวินิจฉยัวา่เป็นออทิติก เน่ืองจากยงัไม่มีหลกัฐานสนับสนุนท่ีเพียงพอ 

ส่วนใหญท่างสตัวแพทยจ์ะเรียกวา่ “Canine dysfunctional behavior” นอกจากน้ี อาการวิตกกงัวลในสุนัขก็แสดง

อาการคลา้ยออทิสติกไดเ้ช่นเดียวกนั  

จากการศึกษา พบวา่ Canine dysfunctional behavior เกิดจากการขาด mirror neuron ในสมอง ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีช่วยใหสุ้นัข

เรียนรูก้ฎเกณฑข์องฝูง ทกัษะในการอยูร่่วมกบัตวัอื่นในฝูง โดยเลียนแบบจากสุนัขท่ีอายุมากกวา่  

สตัวแพทยม์กัใหก้ารรกัษารว่มกนัหลายวธีิ เช่น จดัสิ่งแวดลอ้มใหสุ้นัขรูส้ึกมัน่คงปลอดภยั หลีกเลี่ยงสิ่งท่ีกระตุน้ใหเ้กิด

อาการวิตกกงัวล ปรบัสมดุลของอาหาร พาออกกาํลงักายสมํา่เสมอ ใหแ้รงเสริมเชิงบวก รวมถึงการใชย้าเพื่อลด

พฤติกรรมซํ้า ๆ ดว้ย เช่น การใชย้า fluoxetine หรือยาอื่นเพื่อลดพฤติกรรมกา้วรา้ว ช่วยใหม้นัสงบข้ึน  

มีความน่าสนใจอีกเรื่องคือ พฤติกรรมเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นตั้งแต่เป็นลูกสุนัขเล็ก ๆ ไม่ไดเ้กิดข้ึนภายหลงั จึงทาํใหนึ้กถึง

สาเหตุจากพนัธุกรรมมากวา่ปัจจยัจากสิ่งแวดลอ้ม 

ในปี พ.ศ. 2554 นักวิจยัของ The American College of Veterinary Behaviorists ไดท้าํการศึกษาพฤติกรรมไล่งบัหาง

ตวัเอง (tail chasing behavior) ในสุนัขพนัธุบ์ูลเทอรเ์รีย (bull terrier) จาํนวน 145 ตวั เปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมท่ี

ไม่มีพฤติกรรมน้ี จาํนวน 188 ตวั พบวา่ พฤติกรรมน้ีพบในตวัผูม้ากกวา่ตวัเมีย รอ้ยละ 8 มีความสมัพนัธก์บั

พฤติกรรมดุรา้ยในบางขณะ (episodic aggression) และภาวะอยูใ่นภวงัค ์(trance-like behaviors) เชื่อวา่พฤติกรรม

เหล่าน้ีอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัออทิสติกดว้ย และยงัมีการศึกษาเรื่องยา Clomipramine พบวา่ ชว่ยลดพฤติกรรมไล่งบั

หางตวัเองไดด้ว้ย ทั้งในสุนัขพนัธุบ์ูลเทอรเ์รีย และเยอรมนัเชฟเฟิรด์ 

พฤติกรรมไล่งบัหางตวัเองในสุนัข เป็นการวิ่งวนเป็นวงเล็ก ๆ เพื่อท่ีจะพยายามไล่งบัหางตวัเอง คลา้ยกบัเด็กออทิสติก

ท่ีชอบหมุนวนรอบตวัเองหลาย ๆ รอบ จึงเป็นรปูแบบของพฤติกรรมซํ้า ๆ ท่ีนํามาศึกษาในเรื่องออทิสติก 

นอกจากน้ียงัมีการศึกษาในสุนัข ท่ีสนับสนุนทฤษฎีแรงจูงใจทางสงัคม (social motivation theory) ซ่ึงเชื่อวา่การท่ีลด

ความสนใจหรือแรงจูงใจท่ีจะมีสว่นรว่มในปฏิสมัพนัธท์างสงัคมกบัผูอ้ื่น เป็นสาเหตุหลกัของออทิสติก  
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