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“สตัวเ์ป็นดาวน์ซินโดรมไดไ้หม” เป็นเรื่องท่ีอยูใ่นความสนใจ เม่ือมีภาพสตัวช์นิดต่าง ๆ จาํนวนมาก เผยแพร่อยูใ่น

อินเตอรเ์น็ต โดยระบุวา่เป็นดาวน์ซินโดรม โดยเริ่มจากเสือขาว แมว แลว้ลามไปถึง ลิง สิงโต ยีราฟ มา้ ววั แกะ โลมา 

ฯลฯ บางภาพถา้สงัเกตดี ๆ ก็มีการปรบัแต่งภาพ แต่สว่นใหญ่ก็เป็นภาพจริงท่ีไม่ไดป้รบัแต่งอะไร แลว้สตัวเ์หลา่น้ีเป็น

ดาวน์ซินโดรมจริงไหม 

ก่อนอื่นควรมาทาํความเขา้ใจกบัดาวน์ซินโดรมก่อน วา่เป็นโรคทางพนัธุกรรม ซ่ึงเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซม 

ส่งผลใหเ้กิดความผิดปกติทางรา่งกายและสติปัญญา โดยมีลกัษณะหน้าตาท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ พบเห็นไดบ้่อยคือ 

ศีรษะค่อนขา้งเล็ก หน้าแบน ดั้งจมูกแบน ตาห่างและเฉียงข้ึน หูเล็ก หบูิดผิดรูป ปากเล็ก ลิ้ นมกัย่ืนออกมา ตวัค่อนขา้ง

เต้ีย มือสั้น น้ิวสั้น ลายมือมีลกัษณะมีเสน้ขวางฝ่ามือ กลา้มเน้ือหยอ่น ขอ้ต่อหลวม อาจมีโรคหวัใจพิการแต่กาํเนิด 

หรือโรคลาํไสอุ้ดตนัตั้งแต่แรกเกิด และมีความบกพร่องทางสติปัญญาร่วมดว้ย  

สาเหตุของดาวน์ซินโดรมแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ส่วนใหญ่ รอ้ยละ 95 เกิดจากโครโมโซมคู่ท่ี 21 เกินมา 1 แท่ง กลายเป็น 

3 แท่ง เรียกวา่ “Trisomy 21” รองลงมา รอ้ยละ 4 เป็นการเปลี่ยนยา้ยตาํแหน่งของโครโมโซมคู่ท่ี 21 ไปอยูติ่ดกบัคู่

อื่น เช่น คู่ท่ี 14 เรียกวา่ “Translocation” และท่ีพบน้อยท่ีสุด รอ้ยละ 1 มีทั้งโครโมโซมคู่ท่ี 21 ปกติ และโครโมโซมคู่

ท่ี 21 เกินมา เรียกวา่ “Mosaic”  

“Kenny” เสือขาวท่ีถูกระบุวา่เป็นดาวน์ซินโดรม ไดร้บัการแชรใ์นอินเตอรเ์น็ตจาํนวนมาก คลิปใน YouTube มีคนดู

มากกวา่ 1 ลา้นครั้ง เป็นจุดเริ่มตน้ของความสนใจเรื่อง “ดาวน์ซินโดรมในสตัว”์ เป็นเสอืท่ีมีรูปร่างหน้าตาผิดรูป 

(facial deformities) มีใบหน้ากวา้ง จมูกสั้น และตาห่างกนั เป็นเสือท่ีไม่ดุรา้ย และมีท่าทีเป็นมิตรดว้ย ในความเป็น

จริงแลว้ Kenny ไม่ไดเ้ป็นดาวน์ซินโดรม แต่มีความบกพร่องทางพนัธุกรรมท่ีเกิดจากการผสมพนัธุใ์นเครือญาติใกลช้ิด 

(inbreeding) ไม่ใช่ความผิดปกติของโครโมโซม และท่ีสาํคญัคือ เสือมีโครโมโซมเพียง 19 คู่ ซ่ึงต่างจากมนุษยท่ี์มี

โครโมโซม 23 คู่ มนัจึงไม่สามารถมีโครโมโซมคู่ท่ี 21 เกินมาได ้

“Otto” ลูกแมวจากประเทศตุรกี ก็เป็นสตัวอ์ีกตวัท่ีไดร้บัความสนใจ เน่ืองจากเกิดความเขา้ใจผิดวา่เป็นดาวน์ซินโดรม 

มีรูปรา่งหน้าตาผิดรูปเช่นเดียวกนั Otto เสียชวีิตอยา่งกระทนัหนัเม่ืออายุ 2 ปี จึงยงัไม่ไดยื้นยนัการวินิจฉยัและตรวจ

เลือดหาโครโมโซม คาดวา่น่าจะเป็นการกลายพนัธุข์องยีน (genetic mutation) หรือภาวะพร่องฮอรโ์มน (hormone 

deficiency) มากกวา่ แมวก็มีโครโมโซมเพียง 19 คู่ เช่นเดียวกนักบัเสือ จึงไม่สามารถมีโครโมโซมคู่ท่ี 21 เกินมาได ้

“Julius” ยีราฟท่ีมีรูปร่างหน้าตาผิดรูป ศีรษะเอียงไปดา้นขวา ควบคุมลิ้ นไม่ได ้ทาํใหกิ้นอาหารลาํบาก มีความ

บกพร่องในระบบภูมิคุม้กนั ก็ถกูจดัอยูใ่นสตัวท่ี์เป็นดาวน์ซินโดรมเช่นกนั แต่ในความเป็นจริงแลว้ Julius มีความ

ผิดปกติบริเวณสมองดา้นซา้ย ใกลก้บัแกนสมอง  

สุนัข ก็พบไดเ้หมือนกนัวา่มีลกัษณะคลา้ยดาวน์ซินโดรม เชน่ เจริญเติบโตชา้ ตวัเต้ีย ขาสั้น กลา้มเน้ืออ่อนแรง ลิ้ นใหญ่

และหอ้ย แต่ส่วนใหญ่ก็พบวา่เป็นความบกพร่องแบบอื่น เช่น ภาวะพรอ่งฮอรโ์มนไทรอยดแ์ต่กาํเนิด สุนัขถึงจะมี

โครโมโซม 39 คู่ แต่ก็ยงัไม่พบวา่มีโครโมโซมเกิน ซ่ึงอาจเป็นเพราะความผิดปกติเหล่าน้ีทาํใหเ้สียชวีิตก่อนคลอด หรือ

อาจยงัไม่มีการตรวจทางพนัธุกรรมในสุนัขมากนัก 



 
 

กลบัมาท่ีคาํถามเดิมอีกรอบวา่ “สตัวเ์ป็นดาวน์ซินโดรมไดไ้หม” มีการศึกษาในลิงชิมแปนซี ท่ีมีรูปรา่งหน้าตาผิดรูป 

ลิงซ่ึงปกติมีโครโมโซม 24 คู่ มากกวา่มนุษย ์1 คู่ พบวา่มีโครโมโซมคู่ท่ี 22 เกินมา 1 แท่ง เรียกวา่ “trisomy 22” 

และพบอีกวา่มีโครโมโซมคู่ท่ี 22 ในลิง มีความคลา้ยคลึงกบัโครโมโซมคู่ท่ี 21 ในมนุษย ์พบวา่ลิงมีความบกพร่องใน

การเจรญิเติบโต ปัญหาโรคหวัใจ ตาตอ้กระจก และมีอาการอื่น ๆ คลา้ยกบัดาวน์ซินโดรมในมนุษย ์จึงกล่าวไดว้า่ ลิงมี

อาการคลา้ยกบัดาวน์ซินโดรมได ้แต่ก็ยงัไม่ใช่ดาวน์ซินโดรม เน่ืองจากเป็นความผิดปกติของโครโมโซมท่ีต่างจากใน

มนุษยอ์ยูดี่ 

นอกจากน้ียงัพบอีกวา่ หนูในหอ้งทดลองท่ีมีโครโมโซมคู่ท่ี 16 เกินมา 1 แท่ง เรียกวา่ “trisomy 16” มีอาการคลา้ย

กบัดาวน์ซินโดรม แต่ก็ยงัไม่ใช่ดาวน์ซินโดรม หนูเหล่าน้ีจะไม่พบในธรรมชาติ เน่ืองจากเสียชีวติก่อนคลอดออกมา 

สรุปคาํตอบท่ีชดัเจนก็คือ “สตัวเ์ป็นดาวน์ซินโดรมไม่ได ้แต่มีความผิดปกติคลา้ยดาวน์ซินโดรมได”้ ความผิดปกติทาง

พนัธุกรรมแต่ละชนิด ก็มีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนั จึงมีชื่อเรียกแตกต่างกนัดว้ย ในสตัวก็์แตกต่างจากในมนุษย ์ดาวน์

ซินโดรมยงัเป็นชื่อท่ีใชเ้ฉพาะในมนุษยเ์ท่าน้ัน 

แมแ้ต่ดาวน์ซินโดรมในมนุษยเ์องก็ยงัเป็นท่ีเขา้ใจผิดกนัอยู ่พบวา่มีโรคทางพนัธุกรรมหรือซินโดรมอยูเ่ป็นรอ้ยชนิดท่ีมี

สาเหตุแตกต่างกนั แต่ละซินโดรมก็จะมีรปูรา่งหน้าตาและความผิดปกติท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ เม่ือเห็นมีลกัษณะรูปร่าง

หน้าตาผิดรูปไปจากปกติ ก็อาจถูกเหมารวมวา่เป็นดาวน์ซินโดรมไดเ้ช่นกนั  
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