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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาคนควาอิสระเรื่องการสรางชุดอุปกรณเพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐาน
ดานการเขียนสําหรับเด็กดาวนซินโดรม ผูศึกษาไดนําเสนอขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยเรียงตามลําดับดังนี้
1. กรอบแนวคิดการศึกษา
2. พัฒนาการของทักษะพื้นฐานดานการเขียน
3. ปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะพื้นฐานดานการเขียน
4. เด็กดาวนซินโดรม
5. การใหความชวยเหลือเด็กดาวนซินโดรมในการสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
กรอบแนวคิดการศึกษา
ในการศึกษาคนควาอิสระครั้งนี้ ผูศึกษาไดอาศัยกรอบแนวคิดของ บรันนี่ (Bruni , 1998)
ที่กลาวถึงเด็กดาวนซินโดรมในการสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน(Occupation area)
ที่ตองอาศัยองคประกอบในการทํากิจกรรม (Occupation components ) ดังแสดงในรูปที่ 1 ดังนี้

เด็กดาวนซนิ โดรม

องคประกอบในการทํากิจกรรม
(Occupation components)
- กําลังการกําของมือขางถนัด
- ความมั่นคงในการทรงทา
- สหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้ง
สองขาง
- การรับความรูสึกของมือและนิ้ว
- ความคลองแคลวในการใชมือ

ขอบเขตของการทํากิจกรรม

(Occupation area)

ทักษะพืน้ ฐานดานการเขียน

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการศึกษา (ประยุกตจากทฤษฏีของ Bruni ,
1998 : หนา 17 – 98)
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พัฒนาการของทักษะพื้นฐานดานการเขียน
Amundson (2005)ไดกลาวถึงพัฒนาการของทักษะพื้นฐานดานการเขียน(Prewriting)
และทักษะการเขียน (Prewriting) โดยอางอิงจากงานวิจัยของ Tan-Lin ในป 1981ที่ทดสอบ
ในเด็กอเมริกันชวงอายุ 3 – 5 ป จํานวน 110 คน โดยพบวา เด็กจะมีการพัฒนาดานทักษะพื้นฐาน
การเขียน (Prewriting) และทักษะการเขียน (Handwriting) เปนลําดับขั้นตามชวงอายุ ซึ่งสามารถ
นําเสนอเปนรูปแบบตารางไดดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงพัฒนาการดานทักษะพื้นฐานการเขียน (Prewriting) และทักษะการเขียน
(Handwriting) ตามชวงอายุ (อางอิงจาก Amundson , 2005, หนา 546)
ทักษะทีเ่ ด็กสามารถทําได
การขีดเขียนบนกระดาษ
การเลียนแบบการเขียนเสนตรงแนวตั้ง แนวนอนและแนวโคงบน
กระดาษ
การเขียนเสนตามแบบเสนตรงแนวตั้ง แนวนอนและวงกลม
การเขียนตามแบบกากบาท เสนตรงแนวเฉียง รูปสี่เหลี่ยม เสนทแยงมุม
ตัวอักษรหรือตัวเลขบางตัว และอาจเขียนชื่อตัวเองได
การเขียนตามแบบรูปสามเหลี่ยม เขียนชื่อตัวเองไดรวมทั้งตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กและตัวพิมพใหญ

ชวงอายุเฉลี่ย
10 - 12 เดือน
2 ป
3 ป
4 – 5 ป
5 – 6 ป

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะพื้นฐานดานการเขียน
ทักษะพื้นฐานดานการเขียน (Prewriting)ตามแนวคิดของ Bruni(1998) เปนสวนหนึ่ง
ของพัฒนาการดานการผสมผสานการมองเห็นกับการเคลื่อนไหว (Visual Motor skill) ซึ่งพื้นฐาน
ทักษะการเขียนเปรียบเหมือนบาน ที่ตองอาศัยทักษะความสามารถดานความมั่นคงในการทรงทา
(Stability) การรับความรูสึกของมือและนิ้ว (sensation) และสหสัมพันธของการเคลื่อนไหว
ของมือทั้งสองขาง (Bilateral coordination) เปนเหมือนรากฐานที่สําคัญของบาน และตองอาศัย
ทักษะความสามารถดานความคลองแคลวในการใชมือ (Dexterity) ซึ่งเปนทักษะความสามารถ
ที่มีความซับซอนขึ้นในระดับถัดมา ทําหนาที่เหมือนเปนตัวบานที่ชวยค้ําจุนสวนบนของบาน
หรือชวยสงเสริมความสามารถพื้นฐานดานการเขียน ซึ่งเปนทักษะในระดับที่สูงขึ้นไป
ดังแสดงในรูปที่ 2
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ทักษะพื้นฐานการเขียน
ความคลองแคลวในการใชมอื
- ความสามารถในการหยิบจับและการปลอยวัตถุ
- ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของ
นิ้วหัวแมมือเพื่อทํางานกับนิ้วอื่นๆในการจับของชิ้นเล็กๆ
- การทํางานรวมกันของนิ้วมืออยางมีสหสัมพันธ
ความมัน่ คงในการทรงทา
- ความมั่นคงของลําตัว
- ความมั่นคงของขอไหล
- ความมั่นคงของมือ

สหสัมพันธการเคลือ่ นไหวของ
มือทั้งสองขาง
- การใชมือสองขางทํา
กิจกรรมรวมกัน
- การพัฒนาการหยิบจับที่มี
มือขางถนัดเปนหลักในการ
ทํากิจกรรม

การรับความรูส กึ ของมือและนิว้

- การรับรูสัมผัส
- การรับรูการเคลื่อนไหว
และตําแหนงของขอตอ

รูปที่ 2 รูปแบบทักษะที่มีอิทธิพลในการสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียน (อางอิงจาก Bruni ,
1998, หนา 35, 45, 55 และ 63)
1.1 ความมัน่ คงในการทรงทา (Stability)
เปนความสามารถในการหดตัวของกลามเนื้อรอบ ๆ ขอตอที่จะคงไวเพื่อใหทรงทานิ่ง ๆ
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งตองอาศัยการพัฒนาอยางเพียงพอในการทรงทาที่มั่นคงและ
ความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความมั่นคงในการทรงทาชวยใหเด็กสามารถเขียนโดยใชแรงกด
ที่พอดีและชัดเจน เพราะถาเด็กไมมีความสมดุลในการทรงทา เด็กจะเสียสมาธิจากการเขียน
โดยไปมุงความสนใจไปที่การทรงตัวบนเกาอี้ใหปลอดภัยไมใหตกลงมา จนตองใชมืออีกขาง
ชวยในการพยุงลําตัวหรือมีการค้ํายันตัวเองกับโตะที่เขียน ซึ่งสมดุลการทรงทาที่จําเปน
ตอทักษะพื้นฐานการเขียน ไดแก
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1. ความมั่นคงของลําตัว (Body stability) การพัฒนาความมั่นคงของลําตัวจะชวย
สงเสริมใหเด็กสามารถเคลื่อนไหวแขนไดโดยอิสระ โดยปราศจากความกังวลในการสูญเสีย
การทรงตัว การจัดทาที่เหมาะสมในการสงเสริมความมั่นคงของลําตัว หรือการทรงตัวในทานั่ง
(Sitting balance) จะชวยใหเด็กสามารถใชมือทั้งสองขางในการทํางาน หรือสามารถจัดวางมือ
ทั้งสองขางใหอยูในแนวกลางลําตัว ซึ่งเปนการสงเสริมสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือ
ทั้งสองขาง (Bilateral hand coordination) หรือการทํางานรวมกันของมือสองขางในการทํา
กิจกรรม
2. ความมั่นคงของขอไหล (Shoulder stability) การพัฒนาความมั่นคงของไหล
ชวยใหเด็กสามารถเคลื่อนไหวแขนสวนปลายไดอยางอิสระในขณะที่ไหลถูกจัดทาใหนิ่ง ซึ่งพบ
ในกิจกรรม ตัดกระดาษและการเขียน และยังชวยใหแขนสามารถพยุงน้ําหนักตัวขณะที่ตองทํา
กิจกรรมที่ตองออกแรงผลักหรือดันลําตัวขึ้น
3. ความมั่นคงของมือ (Hand stability) เมื่อเด็กพัฒนาความสามารถในการหยิบ
จับที่ซับซอนขึ้น เด็กจะตองเรียนรูที่จะใชสวนหนึ่งของมือในการทรงทานิ่ง ๆ ในขณะที่อีกสวน
ของมือขางเดียวกันกําลังเคลื่อนไหว และการทรงทานิ่ง ๆ ของมือขางหนึ่งขณะที่มืออีกขาง
กําลังเคลื่อนไหว ซึ่งพบในการเขียนที่ตองใชมืออีกขางทับกระดาษใหนิ่ง และการที่มือ
ทางดานนิ้วกอยทรงทานิ่ง ๆ ขณะที่ดานนิ้วหัวแมมือกําลังเคลื่อนไหวเพื่อควบคุมการจับ
เครือ่ งเขียน
ความมั่นคงในการทรงทาในเด็กดาวนซินโดรม เปนความสามารถที่ยากลําบากสําหรับ
เด็กกลุมนี้ เนื่องจากการที่มีปญหาความตึงตัวของกลามเนื้อที่ต่ํา ทําใหมีความยากลําบาก
ในการควบคุมการหดตัวของกลามเนื้อไดอยางตั้งใจ จนบางครั้งอาจจะสังเกตไดวาเด็กกลุมนี้
มีความแข็งแรงมากในการถือถุงขนม แตกลับมีความยากลําบากในการปลอยถุงขนมออกจากมือ
เพราะการจับและการปลอยวัตถุเปนการทํางานของกลามเนื้อที่ตองอาศัยการหดตัวที่ตรงขามกัน
ซึ่งยากแกการควบคุม หรือบางครั้งจะพบวาเด็กมีความยากลําบากในการทรงทาของแขนและ
ขอมือใหนิ่งขณะที่ใชมือตอแทงไมใหสูงขึ้น ซึ่งการทรงทาใหกลามเนื้อรอบ ๆ ขอตอสวนตน
มีการหดตัวคงที่ระยะหนึ่งแลวใหขอตอสวนปลายมีการทํางานหรือการหดตัวในลักษณะตรงกัน
ขามเปนทักษะที่มีความสําคัญตอการสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียน
1.2 สหสัมพันธการเคลือ่ นไหวของมือทัง้ สองขาง (Bilateral hand coordination)
ในการเรียนรูตามลําดับพัฒนาการ เด็กจะมีการสํารวจสิ่งแวดลอมโดยใชมือทั้งสองขาง
ซึ่งมีขางหนึ่งที่ทํางานไดดีและมีความเร็วกวาอีกขางที่เรียกวา “ขางถนัด” โดยระหวางขวบปแรก
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เด็กจะมีพัฒนาการในการใชมือเคลื่อนยายสิ่งของไปในทิศทางตาง ๆ และเริ่มพัฒนาทักษะ
การสับเปลี่ยนสิ่งของที่อยูในมือ (Transferring) ซึ่งจะชวยสงเสริมทักษะที่สําคัญ ไดแก
การหยิบจับและการปลอยวัตถุอยางมีจุดมุงหมาย การมองตามวัตถุและการทํางาน
อยางมีสหสัมพันธระหวางสองซีกของรางกาย จนเมื่อยางเขาวัยสองขวบเด็กจะเริ่มมีการใชสองมือ
จับของชิ้นเดียวกันโดยสองมือมารวมกันที่กึ่งกลางลําตัว มีการนําของเลนสองชิ้นมาเคาะกัน
โดยจะมีการทํางานรวมกันอยางมีสหสัมพันธมากขึ้น และเริ่มมีการใชมือขางใดขางหนึ่งเปนหลัก
ในการเคลื่อนไหวขณะที่มืออีกขางคอยชวยเหลือหรือจับวัตถุใหอยูนิ่ง
สหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขางในเด็กดาวนซินโดรม เนื่องจากเด็กกลุมนี้
มีความยากลําบากในการทํางานประสานสัมพันธกันของมือทั้งสองขาง เพราะมีความมั่นคง
ของลําตัวบกพรอง (Poor body stability) จากความตึงตัวของกลามเนื้อที่ต่ํา ทําใหตองใชมืออีกขาง
ในการทรงตัวในทานั่ง จึงเหลือมือเพียงขางเดียวในการทํากิจกรรม เด็กจึงขาดโอกาสในการใชมือ
สองขางทํากิจกรรม รวมทั้งการจับวัตถุมาไวแนวกลางลําตัว เปนเหตุใหขาดการเรียนรู
ในการเปลี่ยนถายมือในการหยิบจับและการพัฒนามือขางถนัด
1.3 การรับความรูส กึ ของมือและนิว้ (Sensation)
มือเปนสวนหนึ่งของรางกายที่มีความไวอยางมากตอการรับรู เพราะมีปลายประสาท
(Nerve ending) มากมายในมือและนิ้วที่จะสงขอมูลความรูสึกไปยังสมอง ทําใหมือมีการพัฒนา
ในการเคลื่อนไหวที่หลากหลายและมีสหสัมพันธอันเปนลักษณะเฉพาะตัวของมนุษยซึ่งการรับรู
ตาง ๆ ไดแก การรับสัมผัส การรับรูตําแหนงและการรับรูการเคลื่อนไหว โดยสงผานมาจาก
ตัวรับสัญญาณการรับรู (Receptor) บริเวณผิงหนัง ขอตอ และกลามเนื้อ ซึ่งการรับสัมผัสของมือ
ชวยใหเด็กสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางของที่จับ และการรับรูตําแหนงและ
การเคลื่อนไหวของขอตอ ชวยใหเด็กเรียนรูการเคลื่อนไหวมือและนิ้วในทิศทางตาง ๆ
และพัฒนาการหยิบจับไปสูทักษะที่ซับซอนหรือสูงขึ้น ในสวนของการสงเสริมทักษะพื้นฐาน
ดานการเขียน การรับรูการเคลื่อนไหวและตําแหนงของขอตอ ชวยใหเด็กสามารถเลือก
การใหแรงกดที่เหมาะสมในการเขียนและการออกแรงในการจับดินสอ สวนการรับรูและแยกแยะ
สัมผัสจะชวยใหเด็ก สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวในการจับดินสอโดยไมตองอาศัยการมองเห็น
การรับความรูสึกของมือและนิ้วในเด็กดาวนซินโดรม การพัฒนาการรับสัมผัสในมือ
ของเด็กกุลมนี้คอนขางชา ซึ่งจะเห็นไดจากเด็กมีระยะเวลาในการสํารวจของเลนโดยการนําเขา
ปากคอนขางนานกวาเด็กปกติ จึงทําใหเด็กมีความลาชาในการเรียนรูจากการใชมือสํารวจ
สิ่งแวดลอมรอบตัว นอกจากนี้ เด็กดาวนซินโดรมยังมีความลาชาในกระบวนการสงขอมูลการรับรู
สูสมองทําใหเด็กมีความบกพรองในการสงขอมูลดานขนาด และน้ําหนักของวัตถุที่เด็กหยิบจับ
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สูสมอง เด็กจึงแยกแยะความแตกตางของวัตถุที่หยิบจับไมได มีความยากลําบาก
ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเคลื่อนไหวของมือและนิ้วหรือการหยิบจับตามขนาดของวัตถุ
รวมทั้งมีปญหาในการใชแรงมากเกินไปในการจับวัตถุ นอกจากนี้การที่เด็กดาวนซินโดรม
มีภาวะความตึงตัวของกลามเนื้อต่ําและภาวะขอตอหลวม ยังทําใหมีความยากลําบากในการเพิ่ม
ระดับการหดตัวของกลามเนื้อในการเคลื่อนไหว โดยตองใชการหดตัวของกลามเนื้อหลายครั้ง
เพื่อทําใหเกิดการเคลื่อนไหวในการเอื้อมและหยิบจับ เด็กกลุมนี้จึงตองการประสบการณการรับรู
สัมผัสที่หลากหลายเพื่อสงเสริมพัฒนาการการรับรู และความสามารถในการปรับรูปแบบ
การเคลื่อนไหวของมือและนิ้วในการหยิบจับ
1.4 ความคลองแคลวในการใชมอื (Dexterity)
เปนทักษะการหยิบจับที่ไดรับการพัฒนามากขึ้น เมื่อเด็กมีความมั่นคงในการทรงทา
(Stability) การเรียนรูดานสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง (Bilateral hand
coordination) และการรับความรูสึกของแขนและมือ (Sensation) กอนนําไปสูการพัฒนาทักษะ
ที่ซับซอนและจําเปนในการดําเนินชีวิตประจําวันและการเรียน ซึ่งมีความคลองแคลวในการใชมือ
ตองไดรับการฝกอยางสม่ําเสมอในการควบคุมการเคลื่อนไหว ทาทางในการจับและความเร็ว
โดยสามารถพัฒนาไดตามลําดับ ดังนี้
1. ความสามารถในการหยิบจับและการปลอยวัตถุ (Grasp and release)
ประกอบดวยการเอื้อมจับวัตถุ การถือวัตถุไวในมือและปลอยโดยตั้งใจ ซึ่งการหยิบจับของเด็ก
ในชวงแรกจะเกิดปฏิกิริยาการกํา (Grasp reflex) และจะคอยๆหายไปในชวง 3 – 6 เดือน
แลวเปลี่ยนมาเปนการหยิบจับโดยตั้งใจ โดยเริ่มจากการใชทั้งมือจับวัตถุ (Palmar grasp) การใชมือ
เคลื่อนยายวัตถุไปในทิศทางตางๆ และการสับเปลี่ยนสิ่งของที่อยูในมือ (Transferring)
2. ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแมมือเพื่อทํางาน
กับนิ้วอื่น ๆ ในการจับของชิ้นเล็กๆ (Pinch and thumb control) เปนการพัฒนาของการหยิบจับ
จากการใชทั้งมือจับวัตถุมาเปนการแยกนิ้วในการจับวัตถุ โดยตองอาศัยการควบคุมการเคลื่อนไหว
ของนิ้วหัวแมมือและการรับรูที่จะปรับรูปแบบการเคลื่อนไหวของมือตามลักษณะวัตถุ
3. การทํางานรวมกันของนิ้วมืออยางมีสหสัมพันธ (Finger coordination)
เปนการพัฒนาการเคลื่อนไหวในการหยิบจับที่สูงขึ้นที่พัฒนามาจากความมั่นคงของมือ (Hand
stability) เมื่อนิ้วแตละนิ้วสามารถทํางานแบบแยกสวน และมีการเคลื่อนไหวอยางมีสหสัมพันธ
เปนอิสระแยกจากการควบคุมการเคลื่อนไหวของมือและขอมือ โดยมีการทรงทาในสวน
ดานนิ้วกอย (Ulna side) ใหนิ่ง ในขณะที่นิ้วในดานนิ้วแมมือ (Radial side) มีการเคลื่อนไหว
อยางประสานสัมพันธกัน ซึ่งจะพบวาในการเปดฝาภาชนะ การไขกุญแจ และการเขียนหนังสือ
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4. การเคลือ่ นไหวของขอมือ (
Wrist movement) การเคลื่อนไหวขอมือ
มีสวนชวยเหลือในการจัดทาการทํางานของมือ โดยขอมือตองสามารถเคลื่อนไหวขึ้น – ลง
(Flex - extend) และไปทางดานขางซาย – ขวา รวมทั้งการเคลื่อนไหวรวมกันกับขอศอก
ในการหมุนปลายแขนขึ้น – ลงใหเปนลักษณะของการคว่ํา – หงายมือ
ความคลองแคลวในการใชมือในเด็กดาวนซินโดรม เด็กกลุมนี้การพัฒนา
ความคลองแคลวในการใชมือตามลําดับขั้นเหมือนเด็กปกติ แตมีความลาชากวาดังนี้
1. ความสามารถในการหยิบจับ และปลอยวัตถุ (Grasp and release)
เด็กดาวนซินโดรมจะมีความลาชาในการหายไปของการหยิบจับที่เกิดจากปฏิกิริยาการกํา
(Grasp reflex) โดยปกติจะคอย ๆ หายไปในชวง 3 – 6 เดือนกอนเปลี่ยนมาเปนการหยิบจับ
โดยตั้งใจ แตเด็กกลุมนี้ปฏิกิริยาการกําอาจคงอยูถึงชวงอายุ 4 – 10 เดือน ประกอบกับความตึงตัว
ของกลามเนื้อที่ต่ําที่สงผลถึงการพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อในการถือวัตถุในมือ
และความมั่นคงในการทรงทา จึงทําใหเด็กมีความลาชาในการพัฒนาไปสูการหยิบจับและปลอย
โดยตั้งใจ
2. ความสามารถในการควบคุมการเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแมมือเพื่อทํางาน
กับนิ้วอื่น ๆ ในการจับของชิ้นเล็กๆ (Pinch and thumb control) จากปญหาการควบคุมการหยิบจับ
และการรับรูความแตกตางของขนาด รูปราง และลักษณะของวัตถุ ทําใหเด็กดาวนซินโดรม
ใชระยะเวลาในการหยิบจับในทากําทั้งมือ (Palmar grasp) นานมาก จนถึง 1 ขวบครึ่ง – 3 ขวบครึ่ง
เด็กกลุมนี้จึงคอยมีการพัฒนาของการควบคุมการเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแมมือในการทํางาน
แยกจากนิ้วอื่น ๆ โดยจะเห็นไดจากเด็กจะชอบใชนิ้วหัวแมมือในการชี้ และเริ่มมีการพัฒนา
ใหมีการทํางานรวมกับนิ้วอื่นๆในการหยิบจับ แตเนื่องจากนิ้วหัวแมมือมีขนาดที่สั้น ความตึงตัวต่ํา
และขอตอหลวมจนมีการแอนไปทางดานหลัง (Hyperextened) ทําใหการโคงของนิ้วหัวแมมือ
ไมเพียงพอในการนําสวนปลายของนิ้วไปแตะกับนิ้วชี้ จึงมีการชดเชยโดยการนําไปแตะ
กับสวนปลายของนิ้วกลางที่ยาวกวาทําใหมีการพบเห็นอยูบอย ๆ วาเด็กกลุมนี้มักใชนิ้วหัวแมมือ
กับนิ้วกลางจับของชิ้นเล็กๆมากกวานิ้วชี้ การฝกการหยิบจับในทาตางๆตามขนาดวัตถุจึงควรมี
การพัฒนานิ้วหัวแมมือเปนหลัก ทั้งการสงเสริมความแข็งแรง การทรงทา และการควบคุม
การเคลื่อนไหวในทิศทางที่ถูกตอง
3. การทํางานรวมกันของนิ้วมืออยางมีสหสัมพันธ (Finger coordination)
จากการที่เด็กดาวนซินโดรมมีปญหาในการทํางานในการทํางานของนิ้วที่แยกกันอยางอิสระ
โดยเฉพาะนิ้วกอยที่ผิดรูปและยากลําบากในการควบคุม เด็กจึงไมสามารถที่จะจัดใหนิ้วกอย
อยูในแนวดานขางของมือ ทําใหขณะทํากิจกรรมที่ตองมีการทรงทาของดานนิ้วกอย เชน การเขียน
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เด็กจะเสียสมดุลของการทรงทาที่สงผลตอการควบคุมการทํางานของมือ เพราะนิ้วกอยของเด็ก
จะเอียงออกมานอกแนวของมือหรือถูกยกขึ้นจากพื้น จนทําใหดานนิ้วหัวแมมือ (Radial side)
ไมสามารถที่จะทําการเคลื่อนไหวอยางประสานสัมพันธกันได
4. การเคลือ่ นไหวของขอมือ (Wrist movement) ในเด็กปกติขณะหยิบจับสิ่งของ
จะมีการงอของขอมือเล็กนอยอยางอัตโนมัติเพื่อเปนการชวยใหการหยิบจับมั่นคงขึ้น แตเด็กดาวน
ซินโดรมจะไมมีพัฒนาการในสวนนี้
เด็กดาวนซินโดรม
กลุมอาการดาวน (Down’s Syndrome) เปนโรคทางพันธุกรรมจากความผิดปกติ
ของโครโมโซมที่พบบอยที่สุดวาเปนสาเหตุของภาวะปญญาออน โดยมีสัดสวนอยูที่ 1 ใน 3
ของภาวะปญญาออนระดับปานกลางถึงรุนแรง นพวรรณ ศรีวงคพานิช (2545) เปนกลุมอาการ
ที่สามารถเกิดไดทุกประเทศ ทุกเชื้อชาติ วัฒนธรรมและเศรษฐสถานะ โดยมีลักษณะทางกายภาพ
ที่เห็นไดชัดและเหมือนกันทั่วโลก Pueschel (2001)
4.1 ลักษณะทั่วไปที่สามารถสังเกตไดในเด็กดาวนซินโดรม
เด็กกลุมนี้จะมีศีรษะเล็ก คอสั้น ทายทอยแบนราบ หนาแบน สันจมูกแบน ตาหางและ
เฉียงขึ้น ใบหูเล็กและต่ํา ชองปากเล็ก คอสั้น สะดือจุน กระดูกรยางคสั้น มือและฝาเทาแบนกวาง
นิ้วสั้น มีเสนลายมือเพียงเสนเดียว (Simean Crease) นิ้วกอยโคงงอ ชองระหวางนิ้วเทาที่ 1 และ
2 กวาง และกลามเนื้อที่ออนนิ่ม Pueschel (2001)
4.2 สาเหตุของกลุม อาการดาวน
สาเหตุของความผิดปกติยังไมทราบแนชัด แตที่พบบอยที่สุดคือการมีโครโมโซมเกินไป
หนึ่งแทงในโครโมโซมที่ 21 (Trisomy21) โดยพบถึงรอยละ 95 รองลงมาคือโครโมโซมคูที่ 14
มาชิดติดกับคูที่ 21 (Translocation) ซึ่งพบถึงรอยละ 4 และรอยละ 1 เปนความผิดปกติของ
การมีโครโมโซม 2 แบบในคนเดียวกัน คือ บางเซลลปกติมีโครโมโซม 46 แทงแตก็มีบางเซลล
ที่ผิดปกติมีโครโมโซม 47 แทง (Mosaicism) Pueschel (2001)
4.3 อุบตั กิ ารณของกลุม อาการดาวน
สถิติในประเทศสหรัฐอเมริกาแตละปจะมีเด็กเกิดใหมเปนกลุมอาการดาวนประมาณ
10,000 คน สวนในประเทศไทยอุบัติการณของโรคพบประมาณ 1 ตอ 800 ในทารกเกิดใหม
แตอุบัติการณนี้ต่ํากวาความเปนจริง เนื่องจากหากทารกในครรภเปนกลุมอาการดาวนจะมีการแทง
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ไปเองถึงรอยละ 75 และอุบัติการณของโรคจะเพิ่มขึ้นเมื่อมารดามีอายุมากขึ้น นพวรรณ
ศรีวงคพานิช (2545) ดังขอมูลแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงอุบัติการณของกลุมอาการดาวนที่เพิ่มตามอายุของมารดา (อางอิงใน นพวรรณ
ศรีวงคพานิช 2545, หนา 8 - 9)
อายุมารดา
20 – 24
25 – 29
30 – 31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 ปขึ้นไป

อุบัติการณที่พบ
1 ตอ 1,400
1 ตอ 1,100
1 ตอ 900
1 ตอ 750
1 ตอ 625
1 ตอ 500
1 ตอ 350
1 ตอ 275
1 ตอ 225
1 ตอ 175
1 ตอ 140
1 ตอ 100
1 ตอ 85
1 ตอ 65
1 ตอ 50
1 ตอ 40
1 ตอ 25

4.4 ปญหาที่พบในเด็กดาวนซินโดรม
ปญหาที่พบในเด็กดาวนซินโดรม เปนปญหาทางพัฒนาการที่สามารถแยกเปนรายขอ
ตามสาเหตุดังตอไปนี้ Pueschel (2001)
1. ความผิดปกติของระบบประสาทสวนกลาง เด็กดาวนซินโดรมจะมีสมองนอย
(Cerebellum) และกานสมอง (Brain stem) ขนาดเล็ก สงผลใหเกิดความบกพรองในการประสาน
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สัมพันธระหวางระบบประสาทและกลามเนื้อ ทําใหกลามเนื้อมีความตึงตัวต่ํา หรือมีลักษณะ
ออนนิ่ม (Hypotonia) สงผลใหกลามเนื้อออนแรง และขอตอหลวมถูกยืดไดงายมากกวาปกติ
เด็กกลุมนี้จึงมีพัฒนาการดานการเคลื่อนไหวลาชากวาปกติ ทั้งการทรงตัว สหสัมพันธ
การเคลื่อนไหว ทาทางการเดิน และการหยิบจับ ซึ่งความลาชาทางพัฒนาการดังกลาว
จะมีแนวโนมมากขึ้นถาเด็กมีอายุมากขึ้นและขาดการพัฒนาทักษะที่เหมาะสม โดยทารก
ดาวนซินโดรมจะมีพัฒนาการทางการเคลื่อนไหวในชวง 6 เดือนแรกใกลเคียงกับเด็กปกติ
จนเมื่ออายุ 1 ปถึงแมการเคลื่อนไหวจะมีการพัฒนาตามลําดับขั้นเหมือนเด็กปกติ แตมีความลาชา
กวาประมาณ 4 – 5 เดือน ซึ่งประมาณไดวาเมื่อเด็กดาวนซินโดรมอายุ 5 ป จะพัฒนาการชากวา
เด็กปกติประมาณ 2 ป
2. ความบกพรองของระดับสติปญญาที่มีสาเหตุมาจากขีดจํากัดของการเรียนรู
จากปญหาความบกพรองของการไดยิน การมองเห็น การรับรูทางประสาทสัมผัส การสั่งการ
ของสมอง รวมทั้งสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือดที่ต่ํากวาปกติ สงผลใหเด็กดาวนซินโดรม
ไมสามารถตอบสนองตอสิ่งแวดลอมไดอยางรวดเร็ว มีขีดจํากัดในการทํางานประสานสัมพันธ
ของกลามเนื้อ และทําใหมีการเคลื่อนไหวที่ชากวาปกติ
3. ขอตอหลวม (Ligament and joint laxity) เสนเอ็นของเด็กที่ใชพยุงขอตอจะมี
ลักษณะหลวม ทําใหขอตอมีการเคลื่อนไหวหรือถูกยืดไดมากกวาปกติ ที่เห็นไดชัดคือนิ้วหัวแมมือ
ที่มีปญหาในการควบคุมการเคลื่อนไหวเพื่อหยิบจับของชิ้นเล็ก ๆ และมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิด
ภาวะขอเลื่อนหรือหลุด (Joint subluxation / dislocation)
4. แขนขาสั้น (Shorter limbs) เด็กดาวนซินโดรมจะมีรยางคแขนขาที่สั้น
ตามลักษณะกระดูก ซึ่งเปนโครงสรางทั่วไปของเด็กดาวนซินโดรม ทําใหมีปญหาในการกะระยะ
การเอื้อมในการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน การใสรองเทา ที่สงผลตอการทรงตัวของเด็กขณะทํา
กิจกรรม
5. นิ้วกอยโคงงอและขนาดมือเล็ก (Smaller hands) เด็กกลุมนี้จะมีลักษณะมือ
เล็กและนิ้วที่สั้นกวาปกติ ทําใหมีความยากลําบากในการกําและถือวัตถุที่มีขนาดใหญ เชน การเปด
ขวดหรือการจับลูกบอลดวยมือเดียว รวมทั้งกิจกรรมที่ตองใชชวงของการกางนิ้วมือที่กวาง เชน
การใชแปนคอมพิวเตอร การเลนกีตารหรือเปยโน
6. กระดูกขอมือ (Wrist bones) เด็กดาวนซินโดรมมีขนาดกระดูกขอมือที่เล็ก
และไมมีการพัฒนาเต็มที่ในชวงวัยเด็กจนกวาจะถึงชวงวัยรุน ทําใหเด็กเล็กมีปญหาการทรงทา
ของขอมือ ในการชวยใหนิ้วกางและปลอยวัตถุขณะทํากิจกรรม และเมื่อกระดูกขอมือไมมี
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การพัฒนาเด็กจะสูญเสียความมั่นคงของขอมือ (Wrist stability) ที่สงผลตอการเคลื่อนไหวของมือ
หรือการหยิบจับ
7. ภาวะความผิดปกติทางการแพทย (Medical conditions) เด็กดาวนซินโดรม
รอยละ 40 – 60 มักมีปญหาภาวะโรคหัวใจโดยกําเนิด โดยรอยละ 51 เปนกลุมอาการผนังหัวใจรั่ว
ทั้งหองบนและหองลาง รองลงมาคือผนังหัวใจหองลางรั่วรอยละ 28 และผนังหัวใจหองบนรั่ว
รอยละ 11 ภาวะโรคหัวใจสงผลตอความคงทนในการทํากิจกรรมหรือการเคลื่อนไหวของเด็ก
นอกจากนี้ภาวะติดเชื้อที่พบบอยในระบบทางเดินหายใจที่เกิดจากภูมิคุมกันต่ํา ก็สงผลให
เด็กเจ็บปวยบอยและขาดโอกาสที่จะเรียนรูตามระดับพัฒนาการเชนกัน
8. ระดับความคิดความเขาใจ (Cognitive level) ทักษะดานความคิดความเขาใจ
และทักษะการหยิบจับเปนสิ่งที่ตองการพัฒนาคูกันในชวงแรกของพัฒนาการ ดังนั้นเมื่อ
เด็กดาวนซินโดรมมีความยากลําบากในการหยิบจับ เด็กก็จะขาดโอกาสในการสํารวจสิ่งแวดลอม
รอบตัวและสงผลใหเด็กกลุมนี้มีการเรียนรูทักษะดานความคิดความเขาใจตามระดับพัฒนาการ
ลดนอยลง
9. ภาวะความตึงตัวของกลามเนื้อต่ํา (Hypotonia / Low muscle tone)
เด็กดาวนซินโดรมจะมีความตึงตัวของกลามเนื้อต่ํากวาปกติ ทําใหมีลักษณะกลามเนื้อที่ออนนิ่ม
ปวกเปยก (Floppy) และมีความยากลําบากในการเรียนรูดานพัฒนาการเคลื่อนไหวในทาตั้งตรง
(Upright position) เชน การทรงทาของศีรษะ การใชแขนค้ํายัน การยกมือและเทา และ
การทรงตัวในทานั่ง ซึ่งมีผลกระทบตอการหยิบจับที่เห็นไดชัดคือ เด็กจะมีปญหาในการเอื้อม
และการหยิบจับเพราะความตึงตัวของกลามเนื้อในการควบคุมการเคลื่อนไหวของขอไหลและหลัง
สวนบนต่ํา และความตึงตัวของกลามเนื้อในการควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนสวนปลายและ
มือต่ํา ยังทําใหเด็กมีความยากลําบากในการทรงทาของขอนิ้วมือในการถือวัตถุไวในมือ รวมถึง
การแยกนิ้วในการหยิบจับ และเคลื่อนยายวัตถุในมือ นอกจากนี้ความยากลําบากในการทรงทา
และการควบคุมการเคลื่อนไหวยังทําใหเด็กขาดการเรียนรูในการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมตาม
พัฒนาการ จนอาจสงผลใหเด็กมีปญหากลามเนื้อออนแรง และขาดการเรียนรูทักษะในการทํา
กิจวัตรประจําวัน เชน การกินอาหารและการจับดินสอขีดเขียน จึงทําใหเด็กดาวนซินโดรม
มีความสามารถดานนี้ดอยกวาเด็กปกติ ดังขอมูลที่แสดงในตารางที่ 3 และตารางที่ 4
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ตารางที่ 3 แสดงตัวอยางกิจกรรมการหยิบจับของเด็กดาวนซินโดรมในการทํากิจวัตรประจําวัน
เมื่อเทียบกับเด็กปกติ (อางอิงจาก Pueschel, 2001, หนา 88)
กิจกรรม
การหยิบขนมใสปาก
การใชชอนตักอาหาร

ชวงอายุความสามารถเฉลี่ยที่เด็กทําได (เดือน)
เด็กดาวนซินโดรม
เด็กปกติ
12
8
20
13

ตารางที่ 4 แสดงตัวอยางรูปแบบการจับดินสอของเด็กดาวนซินโดรมเมื่อเทียบกับเด็กปกติ
(อางอิงจาก Bruni, 1998, หนา 93)
รูปแบบการจับดินสอ
เรียงตามลําดับพัฒนาการ
Palmar supinate
Digital pronate
Static tripod
Dynamic tripod

ชวงอายุความสามารถเฉลี่ยที่เด็กทําได
เด็กดาวนซินโดรม
เด็กปกติ
13 – 36 เดือน
12 – 24 เดือน
24 เดือน – 5 ป
24 เดือน – 3 ป
4 – 8 ป
3 – 4 ป
5 – 12 ป
4 – 6 ป

4.5 การใหความชวยเหลือทางกิจกรรมบําบัดในกลุม เด็กดาวนซนิ โดรม
จากปญหาของเด็กดาวนซินโดรมที่กลาวมาขางตน ทําใหครอบครัวของเด็กกลุมนี้
ตองการความชวยเหลือจากผูเชี่ยวชาญทั้งดานการสงเสริมพัฒนาการ การสงเสริมการเรียนรู
และการสงเสริมดานการศึกษาพิเศษ เพื่อใหเด็กสามารถดําเนินชีวิตไดตามศักยภาพที่มีอยู
Rogers (2001) กิจกรรมบําบัดเปนวิชาชีพหนึ่งในทีมวิทยาศาสตรการแพทย ที่มีความเชี่ยวชาญ
ดานการสงเสริมพัฒนาการเด็ก ซึ่งในประเทศแคนาดาจะมีนักกิจกรรมบําบัดที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานในการใหความชวยเหลือแกเด็กดาวนซินโดรมโดยตรง ทํางานทั้งในโรงพยาบาล
ของรัฐและของเอกชน ศูนยใหคําปรึกษาดานพัฒนาการและครอบครัว ศูนยดูแลเด็กเล็กหรือ
คลินิกที่ใหการดูแลเด็กพิเศษ โดยการใหความชวยเหลือจะเนนที่การใหคําปรึกษาแนะนํา
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แกครอบครัวและการทํางานเปนทีมกับบุคลากรที่เกี่ยวของ ในดานการสงเสริมพัฒนาการที่จําเปน
แกเด็กดาวนซินโดรม ดังตอไปนี้ Bruni (2001)
1. การแกไขความบกพรองในการกินอาหารและการสื่อสาร เด็กดาวนซินโดรม
จะมีปญหาความออนแรงของกลามเนื้อภายในชองปาก ลิ้นและริมฝปาก ที่มีความจําเปนในการดูด
การเคี้ยว การกลืน และการเปลงเสียงพูด ซึ่งนักกิจกรรมบําบัดจะมีการประสานงานกับนักแกไข
การพูด (Speech Pathologist) ในการแกไขปญหาดังกลาว โดยการฝกควบคุมกลามเนื้อภายใน
ชองปาก การควบคุมการเคลื่อนไหวของลิ้นและริมฝปาก รวมถึงการจัดทาทางเพื่อให
เด็กดาวนซินโดรมกินอาหาร และสื่อสารความตองการของตนเองได
2. การแกไขความบกพรองดานการเคลื่อนไหว เด็กดาวนซินโดรมจะมีปญหา
ความตึงตัวของกลามเนื้อที่ต่ํา กลามเนื้อออนแรง และขอตอหลวม ทําใหมีพัฒนาการ
ดานการเคลื่อนไหวชากวาเด็กปกติ เด็กกลุมนี้จึงจําเปนตองไดรับการสงเสริมพัฒนาการ
ดานการเคลื่อนไหว จากนักกิจกรรมบําบัด โดยมุงเนนไปที่การสงเสริมพัฒนาการ
ดานการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อมัดใหญ เชน การชันคอ การพลิกตัว การนั่ง การคืบ การคลาน
การยืน การเดิน และการสงเสริมพัฒนาการดานเคลื่อนไหวของกลามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งสงเสริม
ความสามารถดานการเคลื่อนไหวของแขนและมือ ไดแก การเอื้อม การกํา การนํา และการปลอย
วัตถุสิ่งของ
3. การใหความชวยเหลือดานการดูแลตนเองดานกิจวัตรประจําวัน
เมื่อเด็กดาวนซินโดรม เริ่มมีการพัฒนาทักษะดานการเคลื่อนไหวและการหยิบจับไดดีขึ้น
เด็กจะเริ่มสนใจสํารวจสิ่งแวดลอมรอบตัว และเริ่มเรียนรูที่จะมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรวมถึง
สิ่งแวดลอมรอบตัวมากขึ้น ดังนั้น นักกิจกรรมบําบัดจะใหคําปรึกษาแนะนําแกผูปกครอง
ในการเปดโอกาสใหเด็กดาวนซินโดรมไดทํากิจวัตรประจําวันงายๆดวยตนเอง เชน การกินอาหาร
การถอดหรือสวมใสเสื้อผา โดยนักกิจกรรมบําบัดอาจสอนผูปกครองใหมีการแบงกิจกรรม
ออกเปนขั้นตอนงาย ๆ เพื่อใหเด็กสามารถทําไดเองทีละขั้นตอน และผูปกครองสามารถสอนหรือ
ชวยเหลือในขั้นตอนที่เด็กยังทําไมได นอกจากนี้ นักกิจกรรมบําบัดสามารถเสนอแนะการให
กิจกรรมหรือการเลนในการสงเสริมพัฒนาการดานการหยิบจับ เพื่อจะนําไปสูการพัฒนาทักษะ
ดานการทํากิจวัตรประจําวัน เชน การใชของเลนที่มีความหลากหลายทั้งขนาด รูปราง และพื้นผิว
การใชของเลนที่ฝกใหเด็กไดมีการนํามาเรียงตอกันเปนแถวหรือนํามาตอกันใหสูงขึ้น การปดเปด
ฝาภาชนะและการแกะหรือใสกระดุม นักกิจกรรมบําบัดยังสามารถใหความชวยเหลือในการจัดทา
และการออกแบบอุปกรณเสริมสําหรับเด็กแตละราย ใหสามารถทํากิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง
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เชน การใชชอนเสริมดาม ในกรณีที่เด็กดาวนซินโดรมมีกลามเนื้อมือออนแรงมากทําใหการจับ
วัตถุไมมั่นคง
4. การแนะนําผูปกครองใหสังเกตความบกพรองดานการรับความรูสึกของเด็ก
เบื้องตน ปญหาดานการรับความรูสึกเปนความบกพรองที่มักพบในเด็กดาวนซินโดรม
ที่นักกิจกรรมบําบัดสามารถแนะนําผูปกครอง ใหสามารถสังเกตความบกพรองดานนี้เบื้องตน
ดวยตนเอง ขณะเด็กทํากิจวัตรประจําวัน เชน การหลีกเลี่ยงการทํากิจวัตรประจําวัน ทั้งการอาบน้ํา
และหวีผม การชอบนําของเลนเขาปากมากผิดปกติ การจับของเลนแนนเกินไป หรือทําของเลน
หลุดมือบอยๆซึ่งถาปญหาเหลานี้มีการตรวจพบไดอยางรวดเร็ว ก็จะสงผลใหเด็กดาวนซินโดรม
ไดรับการแกไขความบกพรองหรือสงเสริมพัฒนาการดานการรับความรูสึกที่เหมาะสมตามระดับ
พัฒนาการ
5. การใหความชวยเหลือทางการศึกษา เด็กดาวนซินโดรมในวัยเรียนตองการ
พัฒนาทักษะดานการทํากิจวัตรประจําวัน ที่มีความหลากหลายและมีความซับซอน
ซึ่งนักกิจกรรมบําบัด ที่ทํางานรวมกับระบบการศึกษา จะมีบทบาทในการสรางโปรแกรม
เพื่อเตรียมความพรอมแกเด็กดาวนซินโดรมทางการศึกษา เชน การสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียน
การตัดกระดาษและการใชแปนคอมพิวเตอร โดยนักกิจกรรมบําบัดจะเขาไปชวยเหลือตั้งแต
การจัดทาทางการเคลื่อนไหวใหเหมาะสมกับแตละกิจกรรม การจัดโตะหรือเกาอี้ใหเหมาะสม
กับเด็กแตละคน การใหอุปกรณเสริมและการใหกิจกรรมฝกทักษะนอกเหนือจากการเรียน
ในหองเรียน เพื่อแกไขความบกพรองของเด็กแตละราย นอกจากนี้ นักกิจกรรมบําบัดยังมีบทบาท
ในการใหคําแนะนําแกครูและผูปกครอง ใหเขาใจถึงปญหาหรือลักษณะเฉพาะของ
เด็กดาวนซินโดรม การใหความสําคัญของการสงเสริมความสามารถในการทํากิจกรรมหรือ
การทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเอง ซึ่งอาจตองมีการใหแรงเสริมแกเด็ก การฝกซ้ํา ๆ ที่ใชระยะ
เวลานาน และการฝกเปนขั้นตอนตั้งแตการทําเปนตนแบบใหเด็กดู และการที่ผูบําบัดใหคําชี้แนะ
หรือการจับใหเด็กทํา (Prompt) เพื่อใหเด็กไดเรียนรูทักษะการเคลื่อนไหวที่ถูกตอง
และมีความพรอมในการเรียนรูทักษะที่สูงขึ้นไป
การใหความชวยเหลือเด็กดาวนซนิ โดรมดานการสงเสริมทักษะพืน้ ฐานการเขียน
นักกิจกรรมบําบัดยังมีหนาที่ในการสงเสริมความสามรถพื้นฐานที่จําเปนตอทักษะ
พื้นฐานการเขียน และการฝกทักษะพื้นฐานการเขียนโดยการเลียนแบบ (Imitate) และการเขียน
ตามแบบ (Copy) การลากเสนและรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน Bruni (1998) ยังไดเสนอแนะการให
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ความชวยเหลือเด็กดาวนซินโดรม ดานการสงเสริมความสามารถที่จําเปนตอทักษะพื้นฐาน
การเขียนเพิ่มเติม ดังนี้
1. ความสามารถในการจับดินสอ การจับดินสอจะมีรูปแบบของการจับเปลี่ยนแปลงไป
ตามพัฒนาการของการหยิบจับ โดยในชวงแรกที่เด็กเริ่มมีการเรียนรูการกําและปลอยวัตถุ
เด็กก็จะมีการจับดินสอแบบกําทั้งมือ ทั้งแบบที่ปลายดินสออยูใกลนิ้วหัวแมมือขณะเขียน
(Palmar supinate grasp) และแบบที่ปลายดินสออยูใกลนิ้วกอยขณะเขียน (Palmar grasp) จากนั้น
เด็กมีการควบคุมนิ้วมือดีขึ้น การจับดินสอแมจะเปนแบบกําทั้งมือ แตจะมีการเหยียดของนิ้วทั้งหา
ไปทางปลายดินสอ (Radial palma / digital pronate grasp) เพื่อ ทําหนาที่ในการควบคุมดินสอ
ขณะเขียนมากขึ้น กอนจะพัฒนาไปสูการจับดินสอแทนฝามือ (Static tripod grasp) แตยังคง
การเคลื่อนไหวขณะเขียนสวนใหญเปนการเคลื่อนไหวของมือและแขน และเมื่อเด็ก
มีการพัฒนาการเคลื่อนไหวในการหยิบจับ โดยการใชนิ้วหัวแมมือทํางานรวมกับนิ้วชี้และนิ้วกลาง
ในการจับของชิ้นเล็ก ๆ การจับดินสอก็จะมีการพัฒนาโดยใชปลายนิ้วหัวแมมือจับดินสอรวมกับ
ปลายนิ้วชี้และนิ้วกลาง (Dynamic tripod grasp) และการเคลื่อนไหวขณะเขียนจะเกิด
จากการเคลื่อนไหวของขอมือและขอตอภายในมือ
จากแนวคิดของบรูนนี่ เด็กดาวนซินโดรมจะมีพัฒนาการในการจับดินสอลาชากวา
เด็กปกติ (ดังขอมูลที่แสดงในตารางที่ 4) เนื่องจากปญหาความตึงตัวของกลามเนื้อต่ํา และขอตอ
ที่หลวมของนิ้วหัวแมมือ ทําใหเด็กดาวนซินโดรมมักมีทาของการจับดินสออยู 2 แบบ คือ การใช
ทั้งมือกําดินสอ (Palmar grasp / Palmar supinate grasp) และการใชฐานของนิ้วหัวแมมือคีบดินสอ
ไวกับดานขางของมือ (Thumb wrap grasp) การใหความชวยเหลือเด็กกลุมนี้ในการจับดินสอ
จึงเนนที่การชวยใหเด็กมีการพัฒนาความแข็งแรงของมือในการหยิบจับ การฝกการควบคุม
การเคลื่อนไหวของนิ้วหัวแมมือ และการฝกทักษะดานสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของนิ้วมือ
นอกจากนี้ การดัดแปลงอุปกรณที่ใชเขียนแทนการใชดินสอทั่วไป เชน การใชแทงสีเทียนหรือ
แทงชอลคที่มีขนาดเล็กก็สามารถชวยใหเด็กดาวนซินโดรมมีการพัฒนาการจับดินสอที่เหมาะสม
ตามระดับพัฒนาการหรือชวยสงเสริมใหเด็กดาวนซินโดรมใชนิ้วมือจับดินสอแทนการใชฝามือได
2. ความสามารถในการขีดเขียน เมื่อเด็กดาวนซินโดรมเริ่มควบคุมการจับดินสอไดดี
เด็กจะมีความชอบกิจกรรมการขีดเขียนมากขึ้น แตจากปญหาความตึงตัวของกลามเนื้อต่ํา
และขอตอหลวม ทําใหเด็กกลุมนี้มีความบกพรองของความมั่นคงของไหลและขอมือ ที่สงผลตอ
ความสามารถดานทักษะพื้นฐานการเขียน เด็กดาวนซินโดรมจึงตองมีการดัดแปลงการฝกเขียน
จากการขีดเขียนซ้ําๆบนกระดาษที่วางบนโตะ มาเปนการเขียนหรือการวาดรูปบนกระดาน ผนัง
และพื้นรองเขียนที่ปรับเอียงได ซึ่งจะชวยใหเด็กมีการพัฒนาความมั่นคงของขอไหลและขอมือ
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และยังชวยสงเสริมทักษะดานสหสัมพันธของตาและมืออีกดวย นอกจากนี้ เด็กดาวนซินโดรม
ยังมีความบกพรองของการเรียนรูสหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง ทําใหมีความลาชา
ของการพัฒนามือขางถนัด เด็กกลุมนี้จึงมีปญหาในการใชมือทั้งสองขางรวมกัน เชน การใชมือ
ขางถนัดเขียนหนังสือและการใชมืออีกขางทับกระดาษใหนิ่งขณะเขียน ดังนั้น ในชวงแรก
ของการฝกเขียนอาจมีการชวยยึดกระดาษที่เด็กเขียนอยูใหนิ่งดวยเทปกาว จากนั้นเมื่อเด็ก
มีการพัฒนาการทํางานรวมกันของมือทั้งสองขางดีขึ้น จึงใหเด็กใชมือยึดกระดาษที่เด็กเขียน
ใหนิ่งดวยตัวเอง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผกาวรรณ สุทธิวงศ (2551) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอทักษะพื้นฐานการเขียน
ในเด็กดาวนซินโดรม โดยทําการศึกษาในประชากรเด็กดาวนซินโดรมอายุ 5-9 ป จํานวน 43 คน
จากหนวยบริการสงเสริมพัฒนาการเด็ก 4 แหง คือ (1) สถาบันราชานุกูล (2) ศูนยสงเสริม
พัฒนาการคลองกุม (3) ศูนยสงเสริมพัฒนาการมวงแค กรุงเทพฯ (4) โรงเรียนกาวิละอนุกูล
เชียงใหม เด็กดาวนซินโดรมแตละคนไดรับการประเมินแบบหนึ่งตอหนึ่ง ในทักษะพื้นฐาน
การเขียนและความสามารถพื้นฐาน 5 ดาน คือ (1) กําลังการกํามือของมือขางถนัด (2) ความมั่นคง
ในการทรงทา (3) สหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้งสองขาง (4) การรับความรูสึกของมือ
และนิ้ว และ (5) ความคลองแคลวในการใชมือ ผลการศึกษาพบวาปจจัยความสามารถพื้นฐาน
ทั้ง 5 ดานที่ศึกษาตางมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางถึงมากกับทักษะพื้นฐาน
การเขียน ในเด็กดาวนซินโดรมที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซ็นต โดยปจจัยที่มีอิทธิพลมากที่สุด
คือ ความคลองแคลวในการใชมือ รองลงมาคือกําลังการกํามือขางถนัด สหสัมพันธการเคลื่อนไหว
มือของมือทั้งสองขาง ความมั่นคงของการทรงทา และการรับความรูสึกของมือและนิ้ว
อิสสริยภรณ วานิชพิพัฒน (2549) ศึกษาการใชชุดกิจกรรมสงเสริมการประสานสัมพันธ
ระหวางตาและมือของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ชุดกิจกรรมที่สงเสริมการประสานสัมพันธระหวางตาและมือของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญาและศึกษาความสามารถการประสานสัมพันธระหวางตาและมือ ประชากรที่ใช
ในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ชั้นอนุบาลปที่ 1/2 ที่มีระดับ
สติปญญา 50-70 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 3 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาประกอบดวย ชุดกิจกรรมที่สงเสริมการประสานสัมพันธ
ระหวางตา และมือ จํานวน 6 กิจกรรม ใชเวลากิจกรรมละ 15 นาทีตอ 1 วัน ตอ 1 กิจกรรมและ
ชุดกิจกรรมทดสอบการวิเคราะหขอมูลโดยนําคะแนนจากการทดสอบกอนและหลังการใช
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ชุดกิจกรรมที่สงเสริมการประสานสัมพันธระหวางตาและมือมาเทียบกับเกณฑ และนําเสนอขอมูล
ในรูปแบบตาราง ประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาพบวา 1. ไดชุดกิจกรรมที่สงเสริม
การประสานสัมพันธระหวางตาและมือของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่พัฒนาขึ้น
จํานวน 6 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมเสียบลูกคิดลงหลักไม ติดกระดุมขนาดกลาง ใชกรรไกรตัด
กระดาษตามเสนพับกระดาษตามรอยที่ขีดไว รอยลูกปดขนาดกลางและลากเสนตามรอยประ
มีความเหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียน 2.หลังการใชชุดกิจกรรมที่สงเสริมการประสาน
สัมพันธระหวางตาและมือ คะแนนหลังการใชชุดกิจกรรมสูงกวากอนการใชชุดกิจกรรม
สุกฤตา พิริยะกูลธร (2548) ศึกษาการวาด-เขียนของเด็กปฐมวัยสัมพันธกับกําลังมือ
นิ้วและวิธีการจับดินสอ การศึกษานี้ดําเนินการในกลุมเด็กที่เปนประชากรในโรงเรียน ซึ่งเปน
การศึกษาเปรียบเทียบระหวางเด็กที่จับดินสอถูกวิธีและผิดวิธี จํานวน 72 คู ที่มีเพศเดียวกันและ
อายุตางกัน ไมเกิน 6 เดือน เปนกลุมตัวอยางทั้งหมด 144 คน ซึ่งมีอายุเฉลี่ย 64.39 เดือน
(51-76 เดือน) ที่กําลังศึกษาชั้นอนุบาล 1 และ 2 ของโรงเรียน 3 แหงในตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีการ
จับดินสอกําลังมือและนิ้ว ความสามารถในการวาดรูปและการเขียน ขอออน ประสบการณ
ในการเรียนรูดานกลามเนื้อมัดเล็กและการชวยเหลือตนเองทั้งที่บานและที่โรงเรียน ผลการศึกษา
พบวา จากการสํารวจเด็กชั้นอนุบาล 1 และ 2 จํานวน 225 คน พบรอยละ 47 เปนเด็กที่จับดินสอ
ผิดวิธี เมื่อเปรียบเทียบเด็กที่จับดินสอผิดวิธีและ ที่จับถูกวิธี 72 คู พบวากําลังมือและนิ้วหัวแมมือ
กับนิ้วชี้ขางที่ถนัดของเด็กผูชายมากกวาเด็กผูหญิง (p-value <0.01) และเพิ่มขึ้นตามอายุ
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.001 ) แตไมมีความสัมพันธกับวิธีการจับดินสอ
การจับดินสอผิดวิธีที่พบมากที่สุดคือแบบ Quadropod grasp (จับดวยสี่นิ้ว) การจับดินสอผิดวิธี
ของครู และแมมีแนวโนมที่มีความสัมพันธกับการจับดินสอผิดวิธีของเด็กแมวาจะไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ สวนประสบการณเรียนรูดานกลามเนื้อมัดเล็ก และการชวยเหลือตนเอง มีความสัมพันธ
กับกําลังมือและนิ้วอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05 )แตไมมีความสัมพันธกับวิธีการ
จับดินสอ สวนความสามารถในการวาดรูปที่เหมาะสมตามวัย(VMI) และการเขียนไมมี
ความสัมพันธกับวิธีการจับดินสอ กําลังมือและนิ้วในเด็กกลุมนี้
นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ (
2545) ไดศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความสามารถ
ดานการเขียนของกลุมตัวอยางที่เปนเด็กอนุบาลอายุ 3-6 ปในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 90 คน
กลุมตัวอยางแตละคนไดรับการประเมินความสามารถ 5 ดาน คือ (1) กําลังของการกํามือ
โดยใช Vigorimeter (2) กําลังของการหยิบ โดยใช Preston Pinch Gauge (3) การรับรูตําแหนง
โดยใชแบบประเมินดานการรับรูตําแหนงของฟรอสติก และ (5) ความสามารถดานการเขียน
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โดยใชแบบประเมิน Visual – Motor Integration ฉบับดัดแปลง มีการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ (Mutiple Regression) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอทักษะการเขียนของเด็กปกติกลุมตัวอยาง เรียงระดับจากมากไปนอยคือ การรับรูตําแหนง
สหสัมพันธของตาและมือ กําลังของการหยิบและกําลังของการกํามือ ซึ่งเมื่อนําปจจัยทั้ง 4
เขาสมการถดถอย จะไดรูปแบบสมการเปน – 22.273 + 0.449 (กําลังของการกํามือ) + 2.092
(กําลังของการหยิบ) + 1.177 (สหสัมพันธของตาและมือ) + 3.433 (การรับรูตําแหนง) โดยปจจัย
ทั้ง 4 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของทักษะการเขียนของกลุมตัวอยางไดถึง 77 %
อยางมีนัยสําคัญ ( F = 70.048,p <0.001)
Volman, Schendel & Jongmans (2006) ศึกษาปจจัยพื้นฐานที่สงผลตอความบกพรอง
ในการเขียนของเด็กประถมตน ซึ่งกลุมตัวอยางเปนเด็กนักเรียนระดับประถมปที่ 2 และปที่ 3
ที่ครู ระบุวามีปญหาดานการเขียนไมวาจะเปนดานความเร็วหรือคุณภาพดานการเขียนจํานวน
29 คน และเพื่อนรวมหองจํานวน 20 คนที่เปนเด็กปกติ โดยกลุมตัวอยางตองไดรับการประเมิน
5 แบบ คือ (1) การรับรูทางสายตา (Visual perception) โดยใช Visual Perception subtest
ของ Developmental Test of Visual – Motor Integration (Beery M,1997) (2) สหสัมพันธ
การเคลื่อนไหวของกลามเนื้อมัดเล็ก(Fine motor coordination) โดยใชแบบทดสอบ Manual
dexterity subtest ของ Movement ABC test (Henderson & Sugden,1992) (3) การวางแผนความคิด
ความเขาใจ (Cognitive planning) โดยใชแบบทดสอบ Trail Making Test,part B (Reitan &
Wolfson,1985) และ (4) การบูรณาการระหวางการมองเห็นและการเคลื่อนไหว (Visual– Motor
Integration ) โดยใชแบบทดสอบ VMI ของ Beery 1997 ผลการวิจัยพบวา ถึงแมเด็กที่ปญหา
ดานการเขียนจะมีคะแนนการรับรูทางสายตา สหสัมพันธการเคลื่อนไหวของกลามเนื้อมัดเล็ก
การวางแผนความคิดความเขาใจ และการบรูณาการระหวางการมองเห็นและการเคลื่อนไหว
ต่ํากวาปกติอยางมีนัยสําคัญ แตจากการวิเคราะหพบวามีเพียงความสามารถดานการบูรณาการ
ระหวางการมองเห็นและการเคลื่อน (Visual – Motor Integration) เทานั้นที่มีคุณภาพอยางมี
นัยสําคัญในการใชพยากรณความสามารถหรือคุณภาพในการเขียนของเด็กที่มีปญหาดานการเขียน
ดังนั้น ในการใหความชวยเหลือเด็กที่มีปญหาดานการเขียน จึงควรมุงพัฒนาทักษะเปนพื้นฐาน
ในการสงเสริมการบูรณาการระหวางการมองเห็นและการเคลื่อนไหว (Visual– Motor Integration)
เปนสําคัญ

