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บทที่  2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ในการศึกษาคนควาอิสระเร่ืองการสรางชุดอุปกรณเพื่อสงเสริมทักษะพื้นฐาน            

ดานการเขียนสําหรับเด็กดาวนซินโดรม ผูศึกษาไดนําเสนอขอมูลและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ          

โดยเรียงตามลําดับดังนี ้

1. กรอบแนวคิดการศึกษา 

2. พัฒนาการของทักษะพื้นฐานดานการเขียน 

3. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทักษะพื้นฐานดานการเขียน 

4. เด็กดาวนซินโดรม 

5. การใหความชวยเหลือเด็กดาวนซินโดรมในการสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

กรอบแนวคดิการศึกษา 

 ในการศึกษาคนควาอิสระคร้ังนี้ ผูศึกษาไดอาศัยกรอบแนวคิดของ บรันนี่ (Bruni , 1998) 

ท่ีกลาวถึงเด็กดาวนซินโดรมในการสงเสริมทักษะพื้นฐานดานการเขียน(Occupation area)            

ท่ีตองอาศัยองคประกอบในการทํากิจกรรม (Occupation components ) ดังแสดงในรูปท่ี 1 ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1  แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดการศึกษา (ประยุกตจากทฤษฏีของ Bruni ,  

            1998  : หนา 17 – 98) 

 

เด็กดาวนซนิโดรม 

องคประกอบในการทํากิจกรรม 
(Occupation components) 

- กําลังการกําของมือขางถนัด 
- ความมั่นคงในการทรงทา 
- สหสัมพันธการเคลื่อนไหวของมือทั้ง

สองขาง 
- การรับความรูสึกของมือและนิ้ว 
- ความคลองแคลวในการใชมือ 

ขอบเขตของการทํากิจกรรม 
(Occupation area) 
ทกัษะพ้ืนฐานดานการเขยีน 
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พัฒนาการของทักษะพื้นฐานดานการเขียน 

 Amundson (2005)ไดกลาวถึงพัฒนาการของทักษะพื้นฐานดานการเขียน(Prewriting)    

และทักษะการเขียน (Prewriting) โดยอางอิงจากงานวิจัยของ Tan-Lin ในป 1981ท่ีทดสอบ           

ในเด็กอเมริกันชวงอายุ 3 – 5 ป จํานวน 110 คน โดยพบวา เด็กจะมีการพัฒนาดานทักษะพื้นฐาน

การเขียน (Prewriting) และทักษะการเขียน (Handwriting) เปนลําดับข้ันตามชวงอายุ ซ่ึงสามารถ

นําเสนอเปนรูปแบบตารางไดดังนี ้ 

 

ตารางท่ี 1  แสดงพัฒนาการดานทักษะพื้นฐานการเขียน (Prewriting) และทักษะการเขียน 

                 (Handwriting) ตามชวงอายุ (อางอิงจาก Amundson , 2005, หนา 546) 

 

ทักษะท่ีเดก็สามารถทําได ชวงอายุเฉล่ีย 

การขีดเขียนบนกระดาษ 10 -  12 เดือน 

การเลียนแบบการเขียนเสนตรงแนวตั้ง แนวนอนและแนวโคงบน

กระดาษ 

2  ป 

การเขียนเสนตามแบบเสนตรงแนวตั้ง แนวนอนและวงกลม 3  ป 

การเขียนตามแบบกากบาท เสนตรงแนวเฉียง รูปส่ีเหล่ียม เสนทแยงมุม 

ตัวอักษรหรือตัวเลขบางตัว และอาจเขียนช่ือตัวเองได 

4 – 5 ป 

การเขียนตามแบบรูปสามเหล่ียม เขียนช่ือตัวเองไดรวมท้ังตัวอักษร

ภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กและตัวพิมพใหญ 

5 – 6 ป 

 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทักษะพื้นฐานดานการเขียน 

 ทักษะพื้นฐานดานการเขียน (Prewriting)ตามแนวคิดของ Bruni(1998) เปนสวนหนึ่ง

ของพัฒนาการดานการผสมผสานการมองเห็นกับการเคล่ือนไหว (Visual Motor skill) ซ่ึงพื้นฐาน

ทักษะการเขียนเปรียบเหมือนบาน ท่ีตองอาศัยทักษะความสามารถดานความม่ันคงในการทรงทา 

(Stability) การรับความรูสึกของมือและนิ้ว (sensation) และสหสัมพันธของการเคล่ือนไหว          

ของมือท้ังสองขาง (Bilateral coordination) เปนเหมือนรากฐานท่ีสําคัญของบาน และตองอาศัย

ทักษะความสามารถดานความคลองแคลวในการใชมือ (Dexterity) ซ่ึงเปนทักษะความสามารถ       

ท่ีมีความซับซอนข้ึนในระดับถัดมา ทําหนาท่ีเหมือนเปนตัวบานท่ีชวยคํ้าจุนสวนบนของบาน   

หรือชวยสงเสริมความสามารถพื้นฐานดานการเขียน ซ่ึงเปนทักษะในระดับท่ีสูงข้ึนไป               

ดังแสดงในรูปท่ี 2 
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รูปท่ี 2  รูปแบบทักษะท่ีมีอิทธิพลในการสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียน (อางอิงจาก Bruni ,  

             1998, หนา 35, 45, 55 และ 63) 

 

1.1 ความม่ันคงในการทรงทา (Stability) 

 เปนความสามารถในการหดตัวของกลามเนื้อรอบ ๆ ขอตอท่ีจะคงไวเพื่อใหทรงทานิ่ง ๆ

ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงตองอาศัยการพัฒนาอยางเพียงพอในการทรงทาท่ีม่ันคงและ             

ความแข็งแรงของกลามเนื้อ ความม่ันคงในการทรงทาชวยใหเด็กสามารถเขียนโดยใชแรงกด       

ท่ีพอดีและชัดเจน เพราะถาเด็กไมมีความสมดุลในการทรงทา เด็กจะเสียสมาธิจากการเขียน         

โดยไปมุงความสนใจไปท่ีการทรงตัวบนเกาอ้ีใหปลอดภัยไมใหตกลงมา จนตองใชมืออีกขาง     

ชวยในการพยุงลําตัวหรือมีการคํ้ายันตัวเองกับโตะท่ีเขียน ซ่ึงสมดุลการทรงทาท่ีจําเปน              

ตอทักษะพื้นฐานการเขียน ไดแก 

ทักษะพื้นฐานการเขียน 

ความคลองแคลวในการใชมอื 

- ความสามารถในการหยิบจับและการปลอยวัตถุ 

- ความสามารถในการควบคุมการเคล่ือนไหวของ 

นิ้วหัวแมมือเพื่อทํางานกับนิ้วอ่ืนๆในการจับของช้ินเล็กๆ 

- การทํางานรวมกันของนิ้วมืออยางมีสหสัมพันธ 

 

ความม่ันคงในการทรงทา 
- ความม่ันคงของลําตัว 
- ความม่ันคงของขอไหล 
- ความม่ันคงของมือ 

 

สหสัมพนัธการเคล่ือนไหวของ

มือท้ังสองขาง 
-    การใชมือสองขางทํา 

        กิจกรรมรวมกัน 
-    การพัฒนาการหยิบจับท่ีมี  
       มือขางถนัดเปนหลักในการ 

       ทํากิจกรรม 

การรับความรูสกึของมือและน้ิว 

- การรับรูสัมผัส 
- การรับรูการเคล่ือนไหว

และตําแหนงของขอตอ 
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 1. ความม่ันคงของลําตัว (Body stability) การพัฒนาความม่ันคงของลําตัวจะชวย

สงเสริมใหเด็กสามารถเคล่ือนไหวแขนไดโดยอิสระ โดยปราศจากความกังวลในการสูญเสีย      

การทรงตัว  การจัดทาท่ีเหมาะสมในการสงเสริมความม่ันคงของลําตัว หรือการทรงตัวในทานั่ง 

(Sitting balance) จะชวยใหเด็กสามารถใชมือท้ังสองขางในการทํางาน หรือสามารถจัดวางมือ     

ท้ังสองขางใหอยูในแนวกลางลําตัว ซ่ึงเปนการสงเสริมสหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือ          

ท้ังสองขาง (Bilateral hand coordination) หรือการทํางานรวมกันของมือสองขางในการทํา

กิจกรรม 

 2. ความม่ันคงของขอไหล (Shoulder stability) การพัฒนาความม่ันคงของไหล

ชวยใหเด็กสามารถเคล่ือนไหวแขนสวนปลายไดอยางอิสระในขณะท่ีไหลถูกจัดทาใหนิ่ง ซ่ึงพบ

ในกิจกรรม ตัดกระดาษและการเขียน และยังชวยใหแขนสามารถพยุงน้ําหนักตัวขณะท่ีตองทํา

กิจกรรมท่ีตองออกแรงผลักหรือดันลําตัวข้ึน 

 3. ความม่ันคงของมือ (Hand stability) เม่ือเด็กพัฒนาความสามารถในการหยิบ

จับท่ีซับซอนข้ึน เด็กจะตองเรียนรูท่ีจะใชสวนหนึ่งของมือในการทรงทานิ่ง ๆ ในขณะท่ีอีกสวน

ของมือขางเดียวกันกําลังเคล่ือนไหว และการทรงทานิ่ง ๆ ของมือขางหนึ่งขณะท่ีมืออีกขาง        

กําลังเคล่ือนไหว ซ่ึงพบในการเขียนท่ีตองใชมืออีกขางทับกระดาษใหนิ่ง และการท่ีมือ          

ทางดานนิ้วกอยทรงทานิ่ง ๆ ขณะท่ีดานนิ้วหัวแมมือกําลังเคล่ือนไหวเพื่อควบคุมการจับ       

เคร่ืองเขียน 

ความม่ันคงในการทรงทาในเด็กดาวนซินโดรม เปนความสามารถท่ียากลําบากสําหรับ

เด็กกลุมนี้ เนื่องจากการท่ีมีปญหาความตึงตัวของกลามเนื้อท่ีต่ํา ทําใหมีความยากลําบาก 

ในการควบคุมการหดตัวของกลามเนื้อไดอยางตั้งใจ จนบางคร้ังอาจจะสังเกตไดวาเด็กกลุมนี้       

มีความแข็งแรงมากในการถือถุงขนม แตกลับมีความยากลําบากในการปลอยถุงขนมออกจากมือ 

เพราะการจับและการปลอยวัตถุเปนการทํางานของกลามเนื้อท่ีตองอาศัยการหดตัวท่ีตรงขามกัน

ซ่ึงยากแกการควบคุม หรือบางคร้ังจะพบวาเด็กมีความยากลําบากในการทรงทาของแขนและ

ขอมือใหนิ่งขณะท่ีใชมือตอแทงไมใหสูงข้ึน ซ่ึงการทรงทาใหกลามเนื้อรอบ ๆ ขอตอสวนตน      

มีการหดตัวคงท่ีระยะหนึ่งแลวใหขอตอสวนปลายมีการทํางานหรือการหดตัวในลักษณะตรงกัน

ขามเปนทักษะท่ีมีความสําคัญตอการสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียน 

1.2 สหสัมพนัธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง (Bilateral hand coordination) 

 ในการเรียนรูตามลําดับพัฒนาการ เด็กจะมีการสํารวจส่ิงแวดลอมโดยใชมือท้ังสองขาง    

ซ่ึงมีขางหนึ่งท่ีทํางานไดดีและมีความเร็วกวาอีกขางท่ีเรียกวา “ขางถนัด” โดยระหวางขวบปแรก
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เด็กจะมีพัฒนาการในการใชมือเคล่ือนยายส่ิงของไปในทิศทางตาง ๆ และเร่ิมพัฒนาทักษะ       

การสับเปล่ียนส่ิงของท่ีอยูในมือ (Transferring) ซ่ึงจะชวยสงเสริมทักษะท่ีสําคัญ ไดแก  

การหยิบจับและการปลอยวัตถุอยางมีจุดมุงหมาย การมองตามวัตถุและการทํางาน 

อยางมีสหสัมพันธระหวางสองซีกของรางกาย จนเม่ือยางเขาวัยสองขวบเด็กจะเร่ิมมีการใชสองมือ

จับของช้ินเดียวกันโดยสองมือมารวมกันท่ีกึ่งกลางลําตัว มีการนําของเลนสองช้ินมาเคาะกัน 

โดยจะมีการทํางานรวมกันอยางมีสหสัมพันธมากข้ึน และเร่ิมมีการใชมือขางใดขางหนึ่งเปนหลัก

ในการเคล่ือนไหวขณะท่ีมืออีกขางคอยชวยเหลือหรือจับวัตถุใหอยูนิ่ง 

 สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขางในเด็กดาวนซินโดรม เนื่องจากเด็กกลุมนี้

มีความยากลําบากในการทํางานประสานสัมพันธกันของมือท้ังสองขาง เพราะมีความม่ันคง 

ของลําตัวบกพรอง (Poor body stability) จากความตึงตัวของกลามเนื้อท่ีต่ํา ทําใหตองใชมืออีกขาง

ในการทรงตัวในทานั่ง จึงเหลือมือเพียงขางเดียวในการทํากิจกรรม เด็กจึงขาดโอกาสในการใชมือ

สองขางทํากิจกรรม รวมท้ังการจับวัตถุมาไวแนวกลางลําตัว เปนเหตุใหขาดการเรียนรู 

ในการเปล่ียนถายมือในการหยิบจับและการพัฒนามือขางถนัด 

1.3 การรับความรูสกึของมือและนิว้ (Sensation) 

 มือเปนสวนหนึ่งของรางกายท่ีมีความไวอยางมากตอการรับรู เพราะมีปลายประสาท

(Nerve ending) มากมายในมือและนิ้วท่ีจะสงขอมูลความรูสึกไปยังสมอง ทําใหมือมีการพัฒนา 

ในการเคล่ือนไหวท่ีหลากหลายและมีสหสัมพันธอันเปนลักษณะเฉพาะตัวของมนุษยซ่ึงการรับรู

ตาง ๆ ไดแก การรับสัมผัส การรับรูตําแหนงและการรับรูการเคล่ือนไหว โดยสงผานมาจาก 

ตัวรับสัญญาณการรับรู (Receptor) บริเวณผิงหนัง ขอตอ และกลามเนื้อ ซ่ึงการรับสัมผัสของมือ

ชวยใหเด็กสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางของท่ีจับ และการรับรูตําแหนงและ 

การเคล่ือนไหวของขอตอ ชวยใหเด็กเรียนรูการเคล่ือนไหวมือและนิ้วในทิศทางตาง  ๆ

และพัฒนาการหยิบจับไปสูทักษะท่ีซับซอนหรือสูงข้ึน ในสวนของการสงเสริมทักษะพื้นฐาน 

ดานการเขียน การรับรูการเคล่ือนไหวและตําแหนงของขอตอ ชวยใหเด็กสามารถเลือก 

การใหแรงกดที่เหมาะสมในการเขียนและการออกแรงในการจับดินสอ สวนการรับรูและแยกแยะ

สัมผัสจะชวยใหเด็ก สามารถควบคุมการเคล่ือนไหวในการจับดินสอโดยไมตองอาศัยการมองเห็น 

 การรับความรูสึกของมือและนิ้วในเด็กดาวนซินโดรม การพัฒนาการรับสัมผัสในมือ

ของเด็กกุลมนี้คอนขางชา ซ่ึงจะเห็นไดจากเด็กมีระยะเวลาในการสํารวจของเลนโดยการนําเขา

ปากคอนขางนานกวาเด็กปกติ จึงทําใหเด็กมีความลาชาในการเรียนรูจากการใชมือสํารวจ

ส่ิงแวดลอมรอบตัว นอกจากนี้ เด็กดาวนซินโดรมยังมีความลาชาในกระบวนการสงขอมูลการรับรู

สูสมองทําใหเด็กมีความบกพรองในการสงขอมูลดานขนาด และน้ําหนักของวัตถุท่ีเด็กหยิบจับ 
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สูสมอง  เด็กจึงแยกแยะความแตกตางของวัตถุท่ีหยิบจับไมได มีความยากลําบาก 

ในการปรับเปล่ียนรูปแบบการเคล่ือนไหวของมือและนิ้วหรือการหยิบจับตามขนาดของวัตถุ

รวมท้ังมีปญหาในการใชแรงมากเกินไปในการจับวัตถุ นอกจากนี้การท่ีเด็กดาวนซินโดรม 

มีภาวะความตึงตัวของกลามเนื้อต่ําและภาวะขอตอหลวม ยังทําใหมีความยากลําบากในการเพิ่ม

ระดับการหดตัวของกลามเนื้อในการเคล่ือนไหว โดยตองใชการหดตัวของกลามเนื้อหลายคร้ัง 

เพื่อทําใหเกิดการเคล่ือนไหวในการเอ้ือมและหยิบจับ เด็กกลุมนี้จึงตองการประสบการณการรับรู

สัมผัสท่ีหลากหลายเพื่อสงเสริมพัฒนาการการรับรู และความสามารถในการปรับรูปแบบ 

การเคล่ือนไหวของมือและนิ้วในการหยิบจับ 

1.4  ความคลองแคลวในการใชมอื (Dexterity) 

 เปนทักษะการหยิบจับท่ีไดรับการพัฒนามากข้ึน เม่ือเด็กมีความม่ันคงในการทรงทา 

(Stability) การเรียนรูดานสหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง (Bilateral hand 

coordination) และการรับความรูสึกของแขนและมือ (Sensation) กอนนําไปสูการพัฒนาทักษะ 

ท่ีซับซอนและจําเปนในการดําเนินชีวิตประจําวันและการเรียน ซ่ึงมีความคลองแคลวในการใชมือ

ตองไดรับการฝกอยางสมํ่าเสมอในการควบคุมการเคล่ือนไหว ทาทางในการจับและความเร็ว 

โดยสามารถพัฒนาไดตามลําดับ ดังนี ้

 1. ความสามารถในการหยิบจับและการปลอยวัตถุ (Grasp and release) 

ประกอบดวยการเอ้ือมจับวัตถุ การถือวัตถุไวในมือและปลอยโดยตั้งใจ ซ่ึงการหยิบจับของเด็ก 

ในชวงแรกจะเกิดปฏิกิริยาการกํา (Grasp reflex) และจะคอยๆหายไปในชวง 3 – 6 เดือน           

แลวเปล่ียนมาเปนการหยิบจับโดยตั้งใจ โดยเร่ิมจากการใชท้ังมือจับวัตถุ (Palmar grasp) การใชมือ

เคล่ือนยายวัตถุไปในทิศทางตางๆ และการสับเปล่ียนส่ิงของท่ีอยูในมือ (Transferring) 

 2.  ความสามารถในการควบคุมการเคล่ือนไหวของนิ้วหัวแมมือเพื่อทํางาน           

กับนิ้วอ่ืน ๆ ในการจับของช้ินเล็กๆ (Pinch and thumb control) เปนการพัฒนาของการหยิบจับ 

จากการใชท้ังมือจับวัตถุมาเปนการแยกนิ้วในการจับวัตถุ โดยตองอาศัยการควบคุมการเคล่ือนไหว

ของนิ้วหัวแมมือและการรับรูท่ีจะปรับรูปแบบการเคล่ือนไหวของมือตามลักษณะวัตถุ 

 3. การทํางานรวมกันของนิ้วมืออยางมีสหสัมพันธ (Finger coordination)          

เปนการพัฒนาการเคล่ือนไหวในการหยิบจับท่ีสูงข้ึนท่ีพัฒนามาจากความม่ันคงของมือ (Hand 

stability) เม่ือนิ้วแตละนิ้วสามารถทํางานแบบแยกสวน และมีการเคล่ือนไหวอยางมีสหสัมพันธ

เปนอิสระแยกจากการควบคุมการเคล่ือนไหวของมือและขอมือ โดยมีการทรงทาในสวน 

ดานนิ้วกอย (Ulna side) ใหนิ่ง ในขณะท่ีนิ้วในดานนิ้วแมมือ (Radial side) มีการเคล่ือนไหว       

อยางประสานสัมพันธกัน ซ่ึงจะพบวาในการเปดฝาภาชนะ การไขกุญแจ และการเขียนหนังสือ 
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 4. การเคล่ือนไหวของขอมือ ( Wrist movement) การเคล่ือนไหวขอมือ                

มีสวนชวยเหลือในการจัดทาการทํางานของมือ โดยขอมือตองสามารถเคล่ือนไหวข้ึน – ลง          

(Flex - extend) และไปทางดานขางซาย – ขวา รวมท้ังการเคล่ือนไหวรวมกันกับขอศอก              

ในการหมุนปลายแขนขึ้น – ลงใหเปนลักษณะของการคว่ํา – หงายมือ 

 ความคลองแคลวในการใชมือในเด็กดาวนซินโดรม เด็กกลุมนี้การพัฒนา      

ความคลองแคลวในการใชมือตามลําดับข้ันเหมือนเด็กปกติ แตมีความลาชากวาดังนี ้

1. ความสามารถในการหยิบจับ และปลอยวัตถุ (Grasp and release)                 

เด็กดาวนซินโดรมจะมีความลาชาในการหายไปของการหยิบจับท่ีเกิดจากปฏิกิริยาการกํา         

(Grasp reflex) โดยปกติจะคอย ๆ หายไปในชวง 3 – 6 เดือนกอนเปล่ียนมาเปนการหยิบจับ      

โดยตั้งใจ แตเด็กกลุมนี้ปฏิกิริยาการกําอาจคงอยูถึงชวงอายุ 4 – 10 เดือน ประกอบกับความตึงตัว

ของกลามเนื้อท่ีต่ําท่ีสงผลถึงการพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อในการถือวัตถุในมือ             

และความม่ันคงในการทรงทา จึงทําใหเด็กมีความลาชาในการพัฒนาไปสูการหยิบจับและปลอย

โดยตั้งใจ 

2. ความสามารถในการควบคุมการเคล่ือนไหวของนิ้วหัวแมมือเพื่อทํางาน        

กับนิ้วอ่ืน ๆ ในการจับของช้ินเล็กๆ (Pinch and thumb control) จากปญหาการควบคุมการหยิบจับ

และการรับรูความแตกตางของขนาด รูปราง และลักษณะของวัตถุ ทําใหเด็กดาวนซินโดรม         

ใชระยะเวลาในการหยิบจับในทากําท้ังมือ (Palmar grasp) นานมาก จนถึง 1 ขวบคร่ึง – 3 ขวบคร่ึง 

เด็กกลุมนี้จึงคอยมีการพัฒนาของการควบคุมการเคล่ือนไหวของนิ้วหัวแมมือในการทํางาน          

แยกจากนิ้วอ่ืน ๆ โดยจะเห็นไดจากเด็กจะชอบใชนิ้วหัวแมมือในการช้ี และเร่ิมมีการพัฒนา        

ใหมีการทํางานรวมกับนิ้วอ่ืนๆในการหยิบจับ แตเนื่องจากนิ้วหัวแมมือมีขนาดท่ีส้ัน ความตึงตัวต่ํา

และขอตอหลวมจนมีการแอนไปทางดานหลัง (Hyperextened) ทําใหการโคงของนิ้วหัวแมมือ      

ไมเพียงพอในการนําสวนปลายของนิ้วไปแตะกับนิ้วช้ี จึงมีการชดเชยโดยการนําไปแตะ            

กับสวนปลายของนิ้วกลางท่ียาวกวาทําใหมีการพบเห็นอยูบอย ๆ วาเด็กกลุมนี้มักใชนิ้วหัวแมมือ

กับนิ้วกลางจับของช้ินเล็กๆมากกวานิ้วช้ี การฝกการหยิบจับในทาตางๆตามขนาดวัตถุจึงควรมี 

การพัฒนานิ้วหัวแมมือเปนหลัก ท้ังการสงเสริมความแข็งแรง การทรงทา และการควบคุม        

การเคล่ือนไหวในทิศทางท่ีถูกตอง 

3. การทํางานรวมกันของนิ้วมืออยางมีสหสัมพันธ (Finger coordination)              

จากการท่ีเด็กดาวนซินโดรมมีปญหาในการทํางานในการทํางานของนิ้วท่ีแยกกันอยางอิสระ 

โดยเฉพาะนิ้วกอยท่ีผิดรูปและยากลําบากในการควบคุม เด็กจึงไมสามารถท่ีจะจัดใหนิ้วกอย       

อยูในแนวดานขางของมือ ทําใหขณะทํากิจกรรมท่ีตองมีการทรงทาของดานนิ้วกอย เชน การเขียน 
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เด็กจะเสียสมดุลของการทรงทาท่ีสงผลตอการควบคุมการทํางานของมือ เพราะนิ้วกอยของเด็ก     

จะเอียงออกมานอกแนวของมือหรือถูกยกข้ึนจากพื้น จนทําใหดานนิ้วหัวแมมือ (Radial side)         

ไมสามารถท่ีจะทําการเคล่ือนไหวอยางประสานสัมพันธกันได 

4. การเคล่ือนไหวของขอมือ (Wrist movement) ในเด็กปกติขณะหยิบจับส่ิงของ

จะมีการงอของขอมือเล็กนอยอยางอัตโนมัติเพื่อเปนการชวยใหการหยิบจับม่ันคงข้ึน แตเด็กดาวน

ซินโดรมจะไมมีพัฒนาการในสวนนี ้

 

เด็กดาวนซินโดรม 

 กลุมอาการดาวน (Down’s Syndrome) เปนโรคทางพันธุกรรมจากความผิดปกติ       

ของโครโมโซมท่ีพบบอยท่ีสุดวาเปนสาเหตุของภาวะปญญาออน โดยมีสัดสวนอยูท่ี 1 ใน 3      

ของภาวะปญญาออนระดับปานกลางถึงรุนแรง นพวรรณ ศรีวงคพานิช (2545) เปนกลุมอาการ      

ท่ีสามารถเกิดไดทุกประเทศ ทุกเช้ือชาติ วัฒนธรรมและเศรษฐสถานะ โดยมีลักษณะทางกายภาพ

ท่ีเห็นไดชัดและเหมือนกันท่ัวโลก Pueschel (2001) 

4.1 ลักษณะท่ัวไปท่ีสามารถสังเกตไดในเด็กดาวนซินโดรม 

 เด็กกลุมนี้จะมีศีรษะเล็ก คอส้ัน ทายทอยแบนราบ หนาแบน สันจมูกแบน ตาหางและ

เฉียงข้ึน ใบหูเล็กและต่ํา ชองปากเล็ก คอส้ัน สะดือจุน กระดูกรยางคส้ัน มือและฝาเทาแบนกวาง 

นิ้วส้ัน มีเสนลายมือเพียงเสนเดียว (Simean Crease) นิ้วกอยโคงงอ ชองระหวางนิ้วเทาท่ี 1 และ     

2 กวาง และกลามเนื้อท่ีออนนิ่ม Pueschel (2001)  

  4.2 สาเหตขุองกลุมอาการดาวน 

 สาเหตุของความผิดปกติยังไมทราบแนชัด แตท่ีพบบอยท่ีสุดคือการมีโครโมโซมเกินไป

หนึ่งแทงในโครโมโซมท่ี 21 (Trisomy21) โดยพบถึงรอยละ 95 รองลงมาคือโครโมโซมคูท่ี 14    

มาชิดติดกับคูท่ี 21 (Translocation) ซ่ึงพบถึงรอยละ 4 และรอยละ 1 เปนความผิดปกติของ          

การมีโครโมโซม 2 แบบในคนเดียวกัน คือ บางเซลลปกติมีโครโมโซม 46 แทงแตก็มีบางเซลล       

ท่ีผิดปกติมีโครโมโซม 47 แทง (Mosaicism) Pueschel (2001) 

4.3 อุบตักิารณของกลุมอาการดาวน 

 สถิติในประเทศสหรัฐอเมริกาแตละปจะมีเด็กเกิดใหมเปนกลุมอาการดาวนประมาณ 

10,000 คน สวนในประเทศไทยอุบัติการณของโรคพบประมาณ 1 ตอ 800 ในทารกเกิดใหม       

แตอุบัติการณนี้ต่ํากวาความเปนจริง เนื่องจากหากทารกในครรภเปนกลุมอาการดาวนจะมีการแทง
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ไปเองถึงรอยละ 75 และอุบัติการณของโรคจะเพิ่มข้ึนเม่ือมารดามีอายุมากข้ึน นพวรรณ              

ศรีวงคพานิช (2545) ดังขอมูลแสดงในตารางท่ี 2  

 

ตารางท่ี 2 แสดงอุบัติการณของกลุมอาการดาวนท่ีเพิ่มตามอายุของมารดา (อางอิงใน นพวรรณ    

                ศรีวงคพานิช 2545, หนา 8 - 9) 

 

อายุมารดา อุบัติการณท่ีพบ 

20 – 24 

25 – 29 

30 – 31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 ปข้ึนไป 

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 ปญหาท่ีพบในเด็กดาวนซินโดรม 

 ปญหาท่ีพบในเด็กดาวนซินโดรม เปนปญหาทางพัฒนาการท่ีสามารถแยกเปนรายขอ

ตามสาเหตุดังตอไปนี้ Pueschel (2001) 

1. ความผิดปกติของระบบประสาทสวนกลาง เด็กดาวนซินโดรมจะมีสมองนอย 

(Cerebellum) และกานสมอง (Brain stem) ขนาดเล็ก สงผลใหเกิดความบกพรองในการประสาน
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สัมพันธระหวางระบบประสาทและกลามเนื้อ ทําใหกลามเนื้อมีความตึงตัวต่ํา หรือมีลักษณะ      

ออนนิ่ม (Hypotonia) สงผลใหกลามเนื้อออนแรง และขอตอหลวมถูกยืดไดงายมากกวาปกติ       

เด็กกลุมนี้จึงมีพัฒนาการดานการเคล่ือนไหวลาชากวาปกติ ท้ังการทรงตัว สหสัมพันธ              

การเคล่ือนไหว ทาทางการเดิน และการหยิบจับ ซ่ึงความลาชาทางพัฒนาการดังกลาว                  

จะมีแนวโนมมากข้ึนถาเด็กมีอายุมากข้ึนและขาดการพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสม โดยทารก        

ดาวนซินโดรมจะมีพัฒนาการทางการเคล่ือนไหวในชวง 6 เดือนแรกใกลเคียงกับเด็กปกติ          

จนเม่ืออายุ 1 ปถึงแมการเคล่ือนไหวจะมีการพัฒนาตามลําดับข้ันเหมือนเด็กปกติ แตมีความลาชา

กวาประมาณ 4 – 5 เดือน ซ่ึงประมาณไดวาเม่ือเด็กดาวนซินโดรมอายุ 5 ป จะพัฒนาการชากวา 

เด็กปกติประมาณ 2 ป 

2. ความบกพรองของระดับสติปญญาท่ีมีสาเหตุมาจากขีดจํากัดของการเรียนรู

จากปญหาความบกพรองของการไดยิน การมองเห็น การรับรูทางประสาทสัมผัส การส่ังการ     

ของสมอง รวมท้ังสมรรถภาพหัวใจและหลอดเลือดท่ีต่ํากวาปกติ สงผลใหเด็กดาวนซินโดรม      

ไมสามารถตอบสนองตอส่ิงแวดลอมไดอยางรวดเร็ว มีขีดจํากัดในการทํางานประสานสัมพันธ

ของกลามเนื้อ และทําใหมีการเคล่ือนไหวท่ีชากวาปกต ิ

3. ขอตอหลวม (Ligament and joint laxity) เสนเอ็นของเด็กท่ีใชพยุงขอตอจะมี

ลักษณะหลวม ทําใหขอตอมีการเคล่ือนไหวหรือถูกยืดไดมากกวาปกติ ท่ีเห็นไดชัดคือนิ้วหัวแมมือ             

ท่ีมีปญหาในการควบคุมการเคล่ือนไหวเพื่อหยิบจับของช้ินเล็ก ๆ และมีความเส่ียงสูงท่ีจะเกิด

ภาวะขอเล่ือนหรือหลุด (Joint subluxation / dislocation) 

4. แขนขาส้ัน (Shorter limbs) เด็กดาวนซินโดรมจะมีรยางคแขนขาท่ีส้ัน        

ตามลักษณะกระดูก ซ่ึงเปนโครงสรางท่ัวไปของเด็กดาวนซินโดรม ทําใหมีปญหาในการกะระยะ

การเอ้ือมในการทํากิจกรรมตาง ๆ เชน การใสรองเทา ท่ีสงผลตอการทรงตัวของเด็กขณะทํา

กิจกรรม 

5. นิ้วกอยโคงงอและขนาดมือเล็ก (Smaller hands) เด็กกลุมนี้จะมีลักษณะมือ

เล็กและนิ้วท่ีส้ันกวาปกติ ทําใหมีความยากลําบากในการกําและถือวัตถุท่ีมีขนาดใหญ เชน การเปด

ขวดหรือการจับลูกบอลดวยมือเดียว รวมท้ังกิจกรรมท่ีตองใชชวงของการกางนิ้วมือท่ีกวาง เชน 

การใชแปนคอมพิวเตอร การเลนกีตารหรือเปยโน 

6. กระดกูขอมือ (Wrist bones) เด็กดาวนซินโดรมมีขนาดกระดูกขอมือท่ีเล็ก

และไมมีการพัฒนาเต็มท่ีในชวงวัยเด็กจนกวาจะถึงชวงวัยรุน ทําใหเด็กเล็กมีปญหาการทรงทา 

ของขอมือ ในการชวยใหนิ้วกางและปลอยวัตถุขณะทํากิจกรรม และเม่ือกระดูกขอมือไมมี       
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การพัฒนาเด็กจะสูญเสียความม่ันคงของขอมือ (Wrist stability) ท่ีสงผลตอการเคล่ือนไหวของมือ

หรือการหยิบจับ 

7. ภาวะความผิดปกติทางการแพทย (Medical conditions) เด็กดาวนซินโดรม

รอยละ 40 – 60  มักมีปญหาภาวะโรคหัวใจโดยกําเนิด โดยรอยละ 51 เปนกลุมอาการผนังหัวใจร่ัว

ท้ังหองบนและหองลาง รองลงมาคือผนังหัวใจหองลางร่ัวรอยละ 28 และผนังหัวใจหองบนร่ัว 

รอยละ 11 ภาวะโรคหัวใจสงผลตอความคงทนในการทํากิจกรรมหรือการเคล่ือนไหวของเด็ก 

นอกจากนี้ภาวะติดเช้ือท่ีพบบอยในระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดจากภูมิคุมกันต่ํา ก็สงผลให          

เด็กเจ็บปวยบอยและขาดโอกาสท่ีจะเรียนรูตามระดับพัฒนาการเชนกัน 

8. ระดับความคิดความเขาใจ (Cognitive level) ทักษะดานความคิดความเขาใจ

และทักษะการหยิบจับเปนส่ิงท่ีตองการพัฒนาคูกันในชวงแรกของพัฒนาการ ดังนั้นเม่ือ 

เด็กดาวนซินโดรมมีความยากลําบากในการหยิบจับ เด็กก็จะขาดโอกาสในการสํารวจส่ิงแวดลอม

รอบตัวและสงผลใหเด็กกลุมนี้มีการเรียนรูทักษะดานความคิดความเขาใจตามระดับพัฒนาการ     

ลดนอยลง 

9. ภาวะความตึงตัวของกลามเนื้อต่ํา (Hypotonia / Low muscle tone)               

เด็กดาวนซินโดรมจะมีความตึงตัวของกลามเนื้อต่ํากวาปกติ ทําใหมีลักษณะกลามเนื้อท่ีออนนิ่ม

ปวกเปยก (Floppy) และมีความยากลําบากในการเรียนรูดานพัฒนาการเคล่ือนไหวในทาตั้งตรง 

(Upright position)    เชน การทรงทาของศีรษะ การใชแขนคํ้ายัน การยกมือและเทา และ            

การทรงตัวในทานั่ง ซ่ึงมีผลกระทบตอการหยิบจับท่ีเห็นไดชัดคือ เด็กจะมีปญหาในการเอ้ือม      

และการหยิบจับเพราะความตึงตัวของกลามเนื้อในการควบคุมการเคล่ือนไหวของขอไหลและหลัง

สวนบนต่ํา และความตึงตัวของกลามเนื้อในการควบคุมการเคล่ือนไหวของแขนสวนปลายและ 

มือต่ํา ยังทําใหเด็กมีความยากลําบากในการทรงทาของขอนิ้วมือในการถือวัตถุไวในมือ รวมถึง

การแยกนิ้วในการหยิบจับ และเคล่ือนยายวัตถุในมือ นอกจากนี้ความยากลําบากในการทรงทา 

และการควบคุมการเคล่ือนไหวยังทําใหเด็กขาดการเรียนรูในการเคล่ือนไหวท่ีเหมาะสมตาม

พัฒนาการ จนอาจสงผลใหเด็กมีปญหากลามเนื้อออนแรง และขาดการเรียนรูทักษะในการทํา

กิจวัตรประจําวัน เชน การกินอาหารและการจับดินสอขีดเขียน จึงทําใหเด็กดาวนซินโดรม           

มีความสามารถดานนี้ดอยกวาเด็กปกติ ดังขอมูลท่ีแสดงในตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4  
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ตารางท่ี 3 แสดงตัวอยางกิจกรรมการหยิบจับของเด็กดาวนซินโดรมในการทํากิจวัตรประจําวัน 

                 เม่ือเทียบกับเด็กปกติ (อางอิงจาก Pueschel, 2001, หนา 88) 

 

กิจกรรม ชวงอายุความสามารถเฉลี่ยที่เด็กทําได (เดอืน) 

เด็กดาวนซินโดรม เดก็ปกต ิ

การหยิบขนมใสปาก 12 8 

การใชชอนตักอาหาร 20 13 

 

 

ตารางท่ี 4  แสดงตัวอยางรูปแบบการจับดินสอของเด็กดาวนซินโดรมเม่ือเทียบกับเด็กปกติ     

                 (อางอิงจาก Bruni, 1998, หนา 93) 

 

รูปแบบการจับดินสอ 

เรียงตามลําดับพัฒนาการ 

ชวงอายุความสามารถเฉลี่ยที่เด็กทําได 

เด็กดาวนซินโดรม เดก็ปกต ิ

Palmar supinate 13 – 36 เดือน 12 – 24 เดือน 

Digital pronate 24 เดือน – 5 ป 24 เดือน – 3 ป 

Static tripod 4 – 8 ป 3 – 4 ป 

Dynamic tripod 5 – 12 ป 4 – 6 ป 

 

4.5 การใหความชวยเหลือทางกิจกรรมบาํบดัในกลุมเดก็ดาวนซินโดรม 

 จากปญหาของเด็กดาวนซินโดรมท่ีกลาวมาขางตน ทําใหครอบครัวของเด็กกลุมนี้

ตองการความชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญท้ังดานการสงเสริมพัฒนาการ การสงเสริมการเรียนรู                    

และการสงเสริมดานการศึกษาพิเศษ เพื่อใหเด็กสามารถดําเนินชีวิตไดตามศักยภาพท่ีมีอยู      

Rogers (2001)  กิจกรรมบําบัดเปนวิชาชีพหนึ่งในทีมวิทยาศาสตรการแพทย ท่ีมีความเช่ียวชาญ 

ดานการสงเสริมพัฒนาการเด็ก ซ่ึงในประเทศแคนาดาจะมีนักกิจกรรมบําบัดท่ีมีความเช่ียวชาญ

เฉพาะดานในการใหความชวยเหลือแกเด็กดาวนซินโดรมโดยตรง ทํางานท้ังในโรงพยาบาล     

ของรัฐและของเอกชน ศูนยใหคําปรึกษาดานพัฒนาการและครอบครัว ศูนยดูแลเด็กเล็กหรือ

คลินิกท่ีใหการดูแลเด็กพิเศษ โดยการใหความชวยเหลือจะเนนท่ีการใหคําปรึกษาแนะนํา           
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แกครอบครัวและการทํางานเปนทีมกับบุคลากรท่ีเกี่ยวของ ในดานการสงเสริมพัฒนาการท่ีจําเปน

แกเด็กดาวนซินโดรม ดังตอไปนี ้Bruni  (2001) 

1. การแกไขความบกพรองในการกินอาหารและการส่ือสาร เด็กดาวนซินโดรม

จะมีปญหาความออนแรงของกลามเนื้อภายในชองปาก ล้ินและริมฝปาก ท่ีมีความจําเปนในการดูด    

การเค้ียว การกลืน และการเปลงเสียงพูด ซ่ึงนักกิจกรรมบําบัดจะมีการประสานงานกับนักแกไข 

การพูด (Speech Pathologist) ในการแกไขปญหาดังกลาว โดยการฝกควบคุมกลามเนื้อภายใน    

ชองปาก การควบคุมการเคล่ือนไหวของล้ินและริมฝปาก รวมถึงการจัดทาทางเพื่อให                

เด็กดาวนซินโดรมกินอาหาร และส่ือสารความตองการของตนเองได 

2. การแกไขความบกพรองดานการเคล่ือนไหว เด็กดาวนซินโดรมจะมีปญหา

ความตึงตัวของกลามเนื้อท่ีต่ํา กลามเนื้อออนแรง และขอตอหลวม ทําใหมีพัฒนาการ                  

ดานการเคล่ือนไหวชากวาเด็กปกติ เด็กกลุมนี้จึงจําเปนตองไดรับการสงเสริมพัฒนาการ            

ดานการเคล่ือนไหว  จากนักกิจกรรมบําบัด โดยมุงเนนไปท่ีการสงเสริมพัฒนาการ                   

ดานการเคล่ือนไหวของกลามเนื้อมัดใหญ เชน การชันคอ การพลิกตัว การนั่ง การคืบ การคลาน 

การยืน การเดิน และการสงเสริมพัฒนาการดานเคล่ือนไหวของกลามเนื้อมัดเล็ก ซ่ึงสงเสริม

ความสามารถดานการเคล่ือนไหวของแขนและมือ ไดแก การเอ้ือม การกํา การนํา และการปลอย

วัตถุส่ิงของ 

3. การใหความชวยเหลือดานการดูแลตนเองดานกิจวัตรประจําวัน                  

เม่ือเด็กดาวนซินโดรม เร่ิมมีการพัฒนาทักษะดานการเคล่ือนไหวและการหยิบจับไดดีข้ึน           

เด็กจะเร่ิมสนใจสํารวจส่ิงแวดลอมรอบตัว  และเร่ิมเรียนรูท่ีจะมีปฏิสัมพันธกับบุคคลรวมถึง

ส่ิงแวดลอมรอบตัวมากข้ึน ดังนั้น นักกิจกรรมบําบัดจะใหคําปรึกษาแนะนําแกผูปกครอง              

ในการเปดโอกาสใหเด็กดาวนซินโดรมไดทํากิจวัตรประจําวันงายๆดวยตนเอง เชน การกินอาหาร 

การถอดหรือสวมใสเส้ือผา โดยนักกิจกรรมบําบัดอาจสอนผูปกครองใหมีการแบงกิจกรรม

ออกเปนข้ันตอนงาย ๆ เพื่อใหเด็กสามารถทําไดเองทีละข้ันตอน และผูปกครองสามารถสอนหรือ

ชวยเหลือในข้ันตอนท่ีเด็กยังทําไมได นอกจากนี้ นักกิจกรรมบําบัดสามารถเสนอแนะการให

กิจกรรมหรือการเลนในการสงเสริมพัฒนาการดานการหยิบจับ เพื่อจะนําไปสูการพัฒนาทักษะ

ดานการทํากิจวัตรประจําวัน เชน การใชของเลนท่ีมีความหลากหลายท้ังขนาด รูปราง และพื้นผิว 

การใชของเลนท่ีฝกใหเด็กไดมีการนํามาเรียงตอกันเปนแถวหรือนํามาตอกันใหสูงข้ึน การปดเปด

ฝาภาชนะและการแกะหรือใสกระดุม นักกิจกรรมบําบัดยังสามารถใหความชวยเหลือในการจัดทา 

และการออกแบบอุปกรณเสริมสําหรับเด็กแตละราย ใหสามารถทํากิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง 
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เชน การใชชอนเสริมดาม ในกรณีท่ีเด็กดาวนซินโดรมมีกลามเนื้อมือออนแรงมากทําใหการจับ

วัตถุไมม่ันคง 

4. การแนะนําผูปกครองใหสังเกตความบกพรองดานการรับความรูสึกของเด็ก

เบ้ืองตน ปญหาดานการรับความรูสึกเปนความบกพรองท่ีมักพบในเด็กดาวนซินโดรม                   

ท่ีนักกิจกรรมบําบัดสามารถแนะนําผูปกครอง ใหสามารถสังเกตความบกพรองดานนี้เบ้ืองตน 

ดวยตนเอง ขณะเด็กทํากิจวัตรประจําวัน เชน การหลีกเล่ียงการทํากิจวัตรประจําวัน ท้ังการอาบน้ํา

และหวีผม การชอบนําของเลนเขาปากมากผิดปกติ การจับของเลนแนนเกินไป หรือทําของเลน

หลุดมือบอยๆซ่ึงถาปญหาเหลานี้มีการตรวจพบไดอยางรวดเร็ว ก็จะสงผลใหเด็กดาวนซินโดรม

ไดรับการแกไขความบกพรองหรือสงเสริมพัฒนาการดานการรับความรูสึกท่ีเหมาะสมตามระดับ

พัฒนาการ 

5. การใหความชวยเหลือทางการศึกษา เด็กดาวนซินโดรมในวัยเรียนตองการ

พัฒนาทักษะดานการทํากิจวัตรประจําวัน ท่ีมีความหลากหลายและมีความซับซอน                     

ซ่ึงนักกิจกรรมบําบัด  ท่ีทํางานรวมกับระบบการศึกษา จะมีบทบาทในการสรางโปรแกรม        

เพื่อเตรียมความพรอมแกเด็กดาวนซินโดรมทางการศึกษา เชน การสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียน  

การตัดกระดาษและการใชแปนคอมพิวเตอร โดยนักกิจกรรมบําบัดจะเขาไปชวยเหลือตั้งแต     

การจัดทาทางการเคล่ือนไหวใหเหมาะสมกับแตละกิจกรรม การจัดโตะหรือเกาอ้ีใหเหมาะสม       

กับเด็กแตละคน การใหอุปกรณเสริมและการใหกิจกรรมฝกทักษะนอกเหนือจากการเรียน          

ในหองเรียน เพื่อแกไขความบกพรองของเด็กแตละราย นอกจากนี้ นักกิจกรรมบําบัดยังมีบทบาท

ในการใหคําแนะนําแกครูและผูปกครอง ใหเขาใจถึงปญหาหรือลักษณะเฉพาะของ                   

เด็กดาวนซินโดรม การใหความสําคัญของการสงเสริมความสามารถในการทํากิจกรรมหรือ         

การทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเอง  ซ่ึงอาจตองมีการใหแรงเสริมแกเด็ก การฝกซํ้า ๆ ท่ีใชระยะ

เวลานาน และการฝกเปนข้ันตอนตั้งแตการทําเปนตนแบบใหเด็กดู และการท่ีผูบําบัดใหคําช้ีแนะ

หรือการจับใหเด็กทํา (Prompt) เพื่อใหเด็กไดเรียนรูทักษะการเคล่ือนไหวท่ีถูกตอง                       

และมีความพรอมในการเรียนรูทักษะท่ีสูงข้ึนไป 

 

การใหความชวยเหลือเดก็ดาวนซินโดรมดานการสงเสริมทักษะพืน้ฐานการเขยีน 

 นักกิจกรรมบําบัดยังมีหนาท่ีในการสงเสริมความสามรถพื้นฐานท่ีจําเปนตอทักษะ

พื้นฐานการเขียน และการฝกทักษะพื้นฐานการเขียนโดยการเลียนแบบ (Imitate) และการเขียน

ตามแบบ (Copy) การลากเสนและรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน Bruni (1998) ยังไดเสนอแนะการให
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ความชวยเหลือเด็กดาวนซินโดรม ดานการสงเสริมความสามารถท่ีจําเปนตอทักษะพื้นฐาน       

การเขียนเพิ่มเติม ดังนี ้

1. ความสามารถในการจับดินสอ การจับดินสอจะมีรูปแบบของการจับเปล่ียนแปลงไป

ตามพัฒนาการของการหยิบจับ โดยในชวงแรกท่ีเด็กเร่ิมมีการเรียนรูการกําและปลอยวัตถุ         

เด็กก็จะมีการจับดินสอแบบกําท้ังมือ ท้ังแบบท่ีปลายดินสออยูใกลนิ้วหัวแมมือขณะเขียน         

(Palmar supinate grasp) และแบบท่ีปลายดินสออยูใกลนิ้วกอยขณะเขียน (Palmar  grasp) จากนั้น

เด็กมีการควบคุมนิ้วมือดีข้ึน การจับดินสอแมจะเปนแบบกําท้ังมือ แตจะมีการเหยียดของนิ้วท้ังหา

ไปทางปลายดินสอ (Radial palma / digital pronate grasp) เพื่อ ทําหนาท่ีในการควบคุมดินสอ 

ขณะเขียนมากข้ึน กอนจะพัฒนาไปสูการจับดินสอแทนฝามือ (Static tripod grasp) แตยังคง          

การเคล่ือนไหวขณะเขียนสวนใหญเปนการเคล่ือนไหวของมือและแขน และเมื่อเด็ก                     

มีการพัฒนาการเคล่ือนไหวในการหยิบจับ โดยการใชนิ้วหัวแมมือทํางานรวมกับนิ้วช้ีและนิ้วกลาง

ในการจับของช้ินเล็ก ๆ การจับดินสอก็จะมีการพัฒนาโดยใชปลายนิ้วหัวแมมือจับดินสอรวมกับ

ปลายนิ้วช้ีและนิ้วกลาง (Dynamic tripod grasp) และการเคล่ือนไหวขณะเขียนจะเกิด                

จากการเคล่ือนไหวของขอมือและขอตอภายในมือ 

จากแนวคิดของบรูนนี่ เด็กดาวนซินโดรมจะมีพัฒนาการในการจับดินสอลาชากวา      

เด็กปกติ (ดังขอมูลท่ีแสดงในตารางท่ี 4) เนื่องจากปญหาความตึงตัวของกลามเนื้อต่ํา และขอตอ       

ท่ีหลวมของนิ้วหัวแมมือ ทําใหเด็กดาวนซินโดรมมักมีทาของการจับดินสออยู 2 แบบ คือ การใช

ท้ังมือกําดินสอ (Palmar grasp / Palmar supinate grasp) และการใชฐานของนิ้วหัวแมมือคีบดินสอ

ไวกับดานขางของมือ (Thumb wrap grasp) การใหความชวยเหลือเด็กกลุมนี้ในการจับดินสอ           

จึงเนนท่ีการชวยใหเด็กมีการพัฒนาความแข็งแรงของมือในการหยิบจับ การฝกการควบคุม          

การเคล่ือนไหวของนิ้วหัวแมมือ และการฝกทักษะดานสหสัมพันธการเคล่ือนไหวของนิ้วมือ 

นอกจากนี้ การดัดแปลงอุปกรณท่ีใชเขียนแทนการใชดินสอท่ัวไป เชน การใชแทงสีเทียนหรือ

แทงชอลคท่ีมีขนาดเล็กก็สามารถชวยใหเด็กดาวนซินโดรมมีการพัฒนาการจับดินสอท่ีเหมาะสม

ตามระดับพัฒนาการหรือชวยสงเสริมใหเด็กดาวนซินโดรมใชนิ้วมือจับดินสอแทนการใชฝามือได 

2. ความสามารถในการขีดเขียน เม่ือเด็กดาวนซินโดรมเร่ิมควบคุมการจับดินสอไดดี    

เด็กจะมีความชอบกิจกรรมการขีดเขียนมากข้ึน แตจากปญหาความตึงตัวของกลามเนื้อต่ํา           

และขอตอหลวม ทําใหเด็กกลุมนี้มีความบกพรองของความม่ันคงของไหลและขอมือ ท่ีสงผลตอ

ความสามารถดานทักษะพื้นฐานการเขียน เด็กดาวนซินโดรมจึงตองมีการดัดแปลงการฝกเขียน

จากการขีดเขียนซํ้าๆบนกระดาษท่ีวางบนโตะ มาเปนการเขียนหรือการวาดรูปบนกระดาน ผนัง       

และพื้นรองเขียนท่ีปรับเอียงได ซ่ึงจะชวยใหเด็กมีการพัฒนาความม่ันคงของขอไหลและขอมือ        
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และยังชวยสงเสริมทักษะดานสหสัมพันธของตาและมืออีกดวย นอกจากนี้ เด็กดาวนซินโดรม        

ยังมีความบกพรองของการเรียนรูสหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง ทําใหมีความลาชา

ของการพัฒนามือขางถนัด เด็กกลุมนี้จึงมีปญหาในการใชมือท้ังสองขางรวมกัน เชน การใชมือ

ขางถนัดเขียนหนังสือและการใชมืออีกขางทับกระดาษใหนิ่งขณะเขียน ดังนั้น ในชวงแรก           

ของการฝกเขียนอาจมีการชวยยึดกระดาษท่ีเด็กเขียนอยูใหนิ่งดวยเทปกาว จากนั้นเม่ือเด็ก                

มีการพัฒนาการทํางานรวมกันของมือท้ังสองขางดีข้ึน จึงใหเด็กใชมือยึดกระดาษท่ีเด็กเขียน       

ใหนิ่งดวยตัวเอง 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 ผกาวรรณ สุทธิวงศ (2551) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอทักษะพื้นฐานการเขียน             

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) ความม่ันคง

ในการทรงทา (3) สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง (4) การรับความรูสึกของมือ     

และนิ้ว และ (5) ความคลองแคลวในการใชมือ ผลการศึกษาพบวาปจจัยความสามารถพื้นฐาน       

ท้ัง  5 ดานท่ีศึกษาตางมีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางถึงมากกับทักษะพื้นฐาน         

การเขียน ในเด็กดาวนซินโดรมท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด

คือ ความคลองแคลวในการใชมือ รองลงมาคือกําลังการกํามือขางถนัด สหสัมพันธการเคล่ือนไหว

มือของมือท้ังสองขาง ความม่ันคงของการทรงทา และการรับความรูสึกของมือและนิ้ว 

 อิสสริยภรณ วานิชพิพัฒน (2549) ศึกษาการใชชุดกิจกรรมสงเสริมการประสานสัมพันธ

ระหวางตาและมือของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา      

ชุดกิจกรรมท่ีสงเสริมการประสานสัมพันธระหวางตาและมือของนักเรียนท่ีมีความบกพรอง      

ทางสติปญญาและศึกษาความสามารถการประสานสัมพันธระหวางตาและมือ ประชากรท่ีใช         

ในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา ช้ันอนุบาลปท่ี 1/2 ท่ีมีระดับ

สติปญญา 50-70 ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2549 โรงเรียนกาวิละอนุกูล จังหวัดเชียงใหม             

จํานวน 3 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาประกอบดวย ชุดกิจกรรมท่ีสงเสริมการประสานสัมพันธ

ระหวางตา   และมือ จํานวน 6 กิจกรรม ใชเวลากิจกรรมละ 15 นาทีตอ 1 วัน ตอ 1 กิจกรรมและ 

ชุดกิจกรรมทดสอบการวิเคราะหขอมูลโดยนําคะแนนจากการทดสอบกอนและหลังการใช           
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ชุดกิจกรรมท่ีสงเสริมการประสานสัมพันธระหวางตาและมือมาเทียบกับเกณฑ และนําเสนอขอมูล

ในรูปแบบตาราง ประกอบการบรรยาย ผลการศึกษาพบวา 1. ไดชุดกิจกรรมท่ีสงเสริม                  

การประสานสัมพันธระหวางตาและมือของนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาท่ีพัฒนาข้ึน 

จํานวน 6 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมเสียบลูกคิดลงหลักไม ติดกระดุมขนาดกลาง ใชกรรไกรตัด

กระดาษตามเสนพับกระดาษตามรอยท่ีขีดไว รอยลูกปดขนาดกลางและลากเสนตามรอยประ       

มีความเหมาะสมกับพัฒนาการของนักเรียน 2.หลังการใชชุดกิจกรรมท่ีสงเสริมการประสาน

สัมพันธระหวางตาและมือ คะแนนหลังการใชชุดกิจกรรมสูงกวากอนการใชชุดกิจกรรม 

 สุกฤตา พิริยะกูลธร (2548) ศึกษาการวาด-เขียนของเด็กปฐมวัยสัมพันธกับกําลังมือ     

นิ้วและวิธีการจับดินสอ การศึกษานี้ดําเนินการในกลุมเด็กท่ีเปนประชากรในโรงเรียน ซ่ึงเปน

การศึกษาเปรียบเทียบระหวางเด็กท่ีจับดินสอถูกวิธีและผิดวิธี จํานวน 72 คู ท่ีมีเพศเดียวกันและ

อายุตางกัน  ไมเกิน 6 เดือน เปนกลุมตัวอยางท้ังหมด 144 คน ซ่ึงมีอายุเฉล่ีย 64.39 เดือน            

(51-76 เดือน) ท่ีกําลังศึกษาช้ันอนุบาล 1 และ 2 ของโรงเรียน 3 แหงในตําบลศาลายา                  

อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางวิธีการ       

จับดินสอกําลังมือและนิ้ว ความสามารถในการวาดรูปและการเขียน ขอออน ประสบการณ           

ในการเรียนรูดานกลามเนื้อมัดเล็กและการชวยเหลือตนเองท้ังท่ีบานและท่ีโรงเรียน ผลการศึกษา

พบวา จากการสํารวจเด็กช้ันอนุบาล 1 และ 2 จํานวน 225 คน พบรอยละ 47 เปนเด็กท่ีจับดินสอ 

ผิดวิธี เม่ือเปรียบเทียบเด็กท่ีจับดินสอผิดวิธีและ ท่ีจับถูกวิธี 72 คู พบวากําลังมือและนิ้วหัวแมมือ

กับนิ้วช้ีขางท่ีถนัดของเด็กผูชายมากกวาเด็กผูหญิง (p-value <0.01) และเพิ่มข้ึนตามอายุ               

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.001 ) แตไมมีความสัมพันธกับวิธีการจับดินสอ  

การจับดินสอผิดวิธีท่ีพบมากท่ีสุดคือแบบ Quadropod grasp  (จับดวยส่ีนิ้ว) การจับดินสอผิดวิธี

ของครู และแมมีแนวโนมท่ีมีความสัมพันธกับการจับดินสอผิดวิธีของเด็กแมวาจะไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ สวนประสบการณเรียนรูดานกลามเนื้อมัดเล็ก และการชวยเหลือตนเอง มีความสัมพันธ

กับกําลังมือและนิ้วอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value<0.05 )แตไมมีความสัมพันธกับวิธีการ 

จับดินสอ สวนความสามารถในการวาดรูปท่ีเหมาะสมตามวัย(VMI)   และการเขียนไมมี

ความสัมพันธกับวิธีการจับดินสอ กําลังมือและนิ้วในเด็กกลุมนี้  

 นันทณี  เสถียรศักดิ์พงศ ( 2545) ไดศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสามารถ 

ดานการเขียนของกลุมตัวอยางท่ีเปนเด็กอนุบาลอายุ 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 ปจจัยท่ีมีอิทธิพล      

ตอทักษะการเขียนของเด็กปกติกลุมตัวอยาง เรียงระดับจากมากไปนอยคือ การรับรูตําแหนง

สหสัมพันธของตาและมือ กําลังของการหยิบและกําลังของการกํามือ ซ่ึงเม่ือนําปจจัยท้ัง 4  

เขาสมการถดถอย จะไดรูปแบบสมการเปน – 22.273 + 0.449 (กําลังของการกํามือ) + 2.092  

(กําลังของการหยิบ) + 1.177 (สหสัมพันธของตาและมือ) + 3.433 (การรับรูตําแหนง) โดยปจจัย 

ท้ัง 4 สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของทักษะการเขียนของกลุมตัวอยางไดถึง 77 %  

อยางมีนัยสําคัญ ( F = 70.048,p <0.001) 

 Volman, Schendel & Jongmans (2006) ศึกษาปจจัยพื้นฐานท่ีสงผลตอความบกพรอง 

ในการเขียนของเด็กประถมตน ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนเด็กนักเรียนระดับประถมปท่ี 2 และปท่ี 3  

ท่ีครู ระบุวามีปญหาดานการเขียนไมวาจะเปนดานความเร็วหรือคุณภาพดานการเขียนจํานวน  

29 คน และเพื่อนรวมหองจํานวน 20 คนท่ีเปนเด็กปกติ โดยกลุมตัวอยางตองไดรับการประเมิน  

5 แบบ  คือ (1) การรับรูทางสายตา (Visual perception) โดยใช Visual Perception subtest  

ของ Developmental Test of Visual – Motor Integration (Beery M,1997) (2) สหสัมพันธ 

การเคล่ือนไหวของกลามเนื้อมัดเล็ก(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) การบูรณาการระหวางการมองเห็นและการเคล่ือนไหว (Visual– Motor 

Integration ) โดยใชแบบทดสอบ VMI ของ Beery 1997 ผลการวิจัยพบวา ถึงแมเด็กท่ีปญหา    

ดานการเขียนจะมีคะแนนการรับรูทางสายตา สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของกลามเนื้อมัดเล็ก  

การวางแผนความคิดความเขาใจ และการบรูณาการระหวางการมองเห็นและการเคล่ือนไหว       

ต่ํากวาปกติอยางมีนัยสําคัญ แตจากการวิเคราะหพบวามีเพียงความสามารถดานการบูรณาการ

ระหวางการมองเห็นและการเคล่ือน (Visual – Motor Integration) เทานั้นท่ีมีคุณภาพอยางมี

นัยสําคัญในการใชพยากรณความสามารถหรือคุณภาพในการเขียนของเด็กท่ีมีปญหาดานการเขียน 

ดังนั้น ในการใหความชวยเหลือเด็กท่ีมีปญหาดานการเขียน จึงควรมุงพัฒนาทักษะเปนพื้นฐาน     

ในการสงเสริมการบูรณาการระหวางการมองเห็นและการเคล่ือนไหว (Visual– Motor Integration) 

เปนสําคัญ 

 
 
 
 

 


