
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ  
  
 

 จากการทบทวนการศึกษาในอดีต  มีขอมูลและงานวิจยัท่ีเกี่ยวของเปนหัวขอเร่ืองเรียง
ตามลําดับ  ดังนี้ 

1. พัฒนาการของทักษะพื้นฐานการเขียน   
2. แนวคิดดานปจจัยท่ีสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียนในเด็ก 

3. เด็กดาวนซินโดรม 

4. การใหความชวยเหลือทางกิจกรรมบําบัดในเด็กดาวนซินโดรม 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

พัฒนาการของทักษะพื้นฐานการเขียน  (Prewriting skill) 
 อมันสัน (Amundson, 2005) ไดกลาวถึงพัฒนาการของทักษะพื้นฐานการเขียน 

(Prewriting) และทักษะการเขียน (Handwriting) โดยอางอิงงานวิจยัของ Tan - Lin ในป 1981 

ท่ีทดสอบในเด็กอเมริกันชวงอายุ 3 - 5 ขวบ จํานวน 110 คนโดยพบวา  เด็กจะมีการพัฒนาดาน
ทักษะพื้นฐานการเขียน (Prewriting) และทักษะการเขียน (Handwriting) เปนลําดบัข้ันตาม 

ชวงอายุ  ซ่ึงสามารถนําเสนอเปนรูปแบบตารางไดดังนี ้
 

ตารางท่ี  1  แสดงพัฒนาการดานทักษะพ้ืนฐานการเขียน (Prewriting) และทักษะการเขียน 
(Handwriting) ตามชวงอาย ุ(อางอิงจาก Amundson, 2005: หนา 546) 
 

ทักษะท่ีเด็กสามารถทําได  ชวงอายุเฉล่ีย 
การขีดเขียนบนกระดาษ 10 - 12  เดือน 

การเลียนแบบการเขียนเสนตรงแนวต้ัง  แนวนอนและแนวโคงบนกระดาษ 2 ป 
การเขียนตามแบบเสนตรงแนวต้ัง  แนวนอนและวงกลม 3 ป 
การเขียนตามแบบกากบาท  เสนตรงแนวเฉียง  รูปส่ีเหล่ียม  
 เสนทแยงมุม  ตัวอักษรหรือตัวเลขบางตัว  และอาจเขียนช่ือตนเองได 

4 - 5  ป 

การเขียนตามแบบรูปสามเหล่ียม  เขียนช่ือตนเองไดรวมท้ังตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัวพิมพเล็กและตัวพิมพใหญ 

5 - 6  ป 
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แนวคิดดานปจจัยท่ีสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียนในเดก็  
ปจจุบันมีแนวคิดท่ีกลาวถึงปจจัยท่ีสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียน (Prewriting skill)

ในเดก็โดยตรงไมมากนัก  แตก็มี 4 แนวคิดท่ีสามารถนําขอมูลมานําเสนอไดดังนี ้
1. แนวคิดของบรันนี่ (Bruni, 1998) 
2. แนวคิดของบาวล (Bal, 2006) 
3. แนวคิดของโจนนและแม็คโฮเวอร (Jones & Machover, 2000)    
4. แนวคิดของเชาเดอร (Saunders, 2001) 
 

1. แนวคิดของบรันนี่ (Bruni, 1998)  ทักษะพื้นฐานการเขียน (Prewriting skill) ตามแนวคิด
ของบรันนี่  เปนสวนหนึ่งของพัฒนาการดานการผสมผสานการมองเหน็กับการเคล่ือนไหว (Visual  

Motor skill)  ซ่ึงทักษะพืน้ฐานการเขียนเปรียบเหมือนบาน  ท่ีตองอาศัยความสามารถพื้นฐานดาน
ความม่ันคงในการทรงทา (Stability)  การรับความรูสึกของมือและนิว้ (Sensation)  และ
สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง (Bilateral  coordination) เปนเหมือนรากฐานท่ี
สําคัญของบาน  และตองอาศัยความสามารถพื้นฐานดานความคลองแคลวในการใชมือ (Dexterity)  
ซ่ึงเปนความสามารถพื้นฐานท่ีมีความซับซอนข้ึนในระดบัถัดมา  ทําหนาท่ีเหมือนเปนตัวบานท่ีชวย 

คํ้าจุนสวนบนของบาน  หรือชวยสงเสริมความสามารถของทักษะพื้นฐานการเขียน  ซ่ึงเปนทักษะ
ในระดบัท่ีสูงข้ึนไป  ดังแสดงในรูปท่ี 4 
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รูปท่ี  4    แผนภาพรูปแบบความสามารถพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการสงเสริมทักษะพืน้ฐานการเขียน 

(อางอิงจาก Bruni, 1998: หนา 35, 45, 55 และ 63) 
 

ความม่ันคงในการทรงทา (Stability)    
 เปนความสามารถในการหดตัวของกลามเนื้อรอบ ๆ ขอตอท่ีจะคงไวเพื่อใหทรงทานิ่ง ๆ 
ในชวงระยะเวลาหน่ึง  ซ่ึงตองอาศัยการพัฒนาอยางเพยีงพอในการทรงทาท่ีม่ันคงและความแข็งแรง
ของกลามเนื้อ  ความม่ันคงในการทรงทาชวยใหเด็กสามารถเขียนโดยใชแรงกดท่ีพอดีและชัดเจน  
เพราะถาเดก็ไมมีความสมดลุในการทรงทา เด็กจะเสียสมาธิจากการเขียนโดยไปมุงความสนใจไปที่
การทรงตัวนั่งบนเกาอ้ีใหปลอดภัยไมใหตกลงมา  จนตองใชมืออีกขางชวยในการพยงุลําตัวหรือมี
การคํ้ายันตัวเองกบัโตะท่ีเขียน  ซ่ึงสมดุลการทรงทาท่ีจําเปนตอทักษะพ้ืนฐานการเขียน  ไดแก 

1. ความม่ันคงของลําตัว (Body stability)  การพัฒนาความม่ันคงของลําตัวจะชวย
สงเสริมใหเดก็สามารถเคล่ือนไหวแขนไดโดยอิสระ  โดยปราศจากความกังวลในการสูญเสียการ
ทรงตัว  การจดัทาท่ีเหมาะสมในการสงเสริมความม่ันคงของลําตัว หรือการทรงตัวในทานั่ง 

ทักษะพ้ืนฐานการเขียน 

ความคลองแคลวในการใชมือ 
-  ความสามารถในการหยิบจับและการปลอยวัตถุ 

- ความสามารถในการควบคุมการเคล่ือนไหวของ 
   น้ิวหัวแมมือเพ่ือทํางานกับน้ิวอื่น ๆ ในการจับของช้ินเล็ก ๆ  

- การทํางานรวมกันของน้ิวมืออยางมีสหสัมพันธ 

ความม่ันคงในการทรงทา  
 - ความมั่นคงของลําตัว 

- ความมั่นคงของขอไหล 
- ความมั่นคงของมือ 
 

 

สหสัมพันธการเคล่ือนไหว 
ของมือท้ังสองขาง 

 -  การใชมือสองขางทํา
กิจกรรมรวมกัน   

 -  การพัฒนาการหยิบจับที่มี 
มือขางที่ถนัดเปนหลักในการ
ทํากิจกรรม  

การรับความรูสึกของมือและน้ิว  
-  การรับรูสัมผัส 

-  การรับรูการเคล่ือนไหวและ
ตําแหนงของขอตอ 
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(Sitting balance)  จะชวยใหเด็กสามารถใชมือท้ังสองขางในการทํางาน  หรือสามารถจัดวางมือท้ัง
สองขางใหอยูในแนวกลางลําตัว  ซ่ึงเปนการสงเสริมสหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง 
(Bilateral hand coordination) หรือการทํางานรวมกนัของมือสองขางในการทํากจิกรรม   

2. ความม่ันคงของขอไหล (Shoulder stability)  การพัฒนาความม่ันคงของขอไหล  
ชวยใหเด็กสามารถเคล่ือนไหวแขนสวนปลายไดอยางอิสระในขณะท่ีไหลถูกจัดทาใหนิ่ง   ซ่ึงพบใน
กิจกรรมตัดกระดาษและการเขียน  และยังชวยใหแขนสามารถพยุงน้ําหนักตัวขณะท่ีตองทํากิจกรรม
ท่ีตองออกแรงผลักหรือดันลําตัวข้ึน 

3. ความม่ันคงของมือ (Hand stability)  เม่ือเด็กพัฒนาความสามารถในการหยิบจับท่ี
ซับซอนข้ึน  เด็กจะตองเรียนรูท่ีจะใชสวนหน่ึงของมือในการทรงทานิ่ง ๆ ในขณะที่อีกสวนของมือ
ขางเดียวกันกําลังเคล่ือนไหว  และการทรงทานิ่ง ๆ ของมือขางหนึ่งขณะท่ีมืออีกขางกาํลัง
เคล่ือนไหว  ซ่ึงพบในการเขียนท่ีตองใชมืออีกขางในการทับกระดาษใหนิ่ง  และการท่ีมือทางดาน
นิ้วกอยทรงทานิ่ง ๆ ขณะท่ีดานนิ้วหัวแมมือกําลังเคล่ือนไหวเพื่อควบคุมการจับเคร่ืองเขียน 

ความม่ันคงในการทรงทาในเด็กดาวนซินโดรม  เปนความสามารถที่ยากลําบากสําหรับ
เด็กกลุมนี้  เนือ่งจากการที่มีปญหาความตึงตัวของกลามเน้ือท่ีตํ่า  ทําใหมีความยากลําบากในการ
ควบคุมการหดตัวของกลามเน้ือไดอยางต้ังใจ  จนบางคร้ังอาจจะสังเกตไดวาเด็กกลุมนี้มีความ
แข็งแรงมากในการถือถุงขนมแตกลับมีความยากลําบากในการปลอยถุงขนมออกจากมือ  เพราะการ
จับและการปลอยวัตถุเปนการทํางานของกลามเนื้อท่ีตองอาศัยการหดตัวท่ีตรงขามกันซ่ึงการยากแก
การควบคุม  หรือบางคร้ังจะพบวาเด็กมีความยากลําบากในการทรงทาของแขนและขอมือใหนิ่ง
ขณะท่ีใชมือตอแทงไมใหสูงข้ึน  ซ่ึงการทรงทาใหกลามเนื้อรอบ ๆ ขอตอสวนตนมีการหดตัวคงท่ี
ระยะหน่ึงแลวใหขอตอสวนปลายมีการทํางานหรือการหดตัวในลักษณะตรงกันขามเปนทักษะท่ีมี
ความสําคัญตอการสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียน 

 
สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง (Bilateral hand coordination)   
 ในการเรียนรูตามลําดับพัฒนาการ  เดก็จะมีการสํารวจส่ิงแวดลอมโดยใชมือท้ังสองขาง  
ซ่ึงมีขางหนึ่งท่ีทํางานไดดแีละมีความเร็วกวาอีกขางท่ีเรียกวา “ขางถนัด” โดยระหวางขวบปแรก
เด็กจะมีการพฒันาในการใชมือเคล่ือนยายส่ิงของไปในทิศทางตาง ๆ และเร่ิมพัฒนาทักษะการ
สับเปล่ียนส่ิงของท่ีอยูในมือ (Transferring) ซ่ึงจะชวยสงเสริมทักษะท่ีสําคัญ ไดแก  การหยิบจับ
และการปลอยวัตถุอยางมีจดุมุงหมาย  การมองตามวัตถุและการทํางานอยางมีสหสัมพันธระหวาง
สองซีกของรางกาย  จนเม่ือยางเขาวัย 2 ขวบเด็กจะเร่ิมมีการใชสองมือจับของช้ินเดยีวกันโดยสอง
มือมารวมกันท่ีกึ่งกลางลําตัว  มีการนําของเลนสองช้ินมาเคาะกันโดยจะมีการทํางานรวมกันอยางมี
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สหสัมพันธมากข้ึน  และเร่ิมมีการใชมือขางใดขางหนึ่งเปนหลักในการเคล่ือนไหวขณะท่ีมืออีกขาง
คอยชวยเหลือหรือจับวัตถุใหอยูนิ่ง 
 สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขางในเดก็ดาวนซินโดรม  เนื่องจากเดก็กลุมนี้
มีความยากลําบากในการทํางานประสานสัมพันธกันของมือท้ังสองขาง  เพราะมีความม่ันคงของ
ลําตัวบกพรอง (Poor body stability) จากความตึงตัวของกลามเนื้อท่ีตํ่า  ทําใหตองใชมืออีกขาง
ในการทรงตัวในทานั่ง  จึงเหลือมือเพียงขางเดียวในการทํากิจกรรม  เด็กจึงขาดโอกาสในการใชมือ
สองขางทํากิจกรรม  รวมท้ังการจับวัตถุมาไวแนวกลางลําตัว  เปนเหตุใหขาดการเรียนรูในการ
เปล่ียนถายมือในการหยิบจบัและการพัฒนามือขางถนัด   
 
การรับความรูสึกของมือและนิ้ว (Sensation)    
 มือเปนสวนหนึ่งของรางกายท่ีมีความไวอยางมากตอการรับรู  เพราะมีปลายกระแส
ประสาท (Nerve ending) มากมายในมือและนิ้วท่ีจะสงขอมูลความรูสึกไปยังสมอง  ทําใหมือมี
การพัฒนาในการเคล่ือนไหวท่ีหลากหลายและมีสหสัมพนัธอันเปนลักษณะเฉพาะตัวของมนุษย   
ซ่ึงการรับรูตาง ๆ ไดแก  การรับรูสัมผัส  การรับรูตําแหนงและการรับรูการเคล่ือนไหว  โดยสงผาน
มาจากตัวรับสัญญาณการรับรู (Receptor) บริเวณผิวหนัง  ขอตอและกลามเนื้อ  ซ่ึงการรับรูสัมผัส
ของมือชวยใหเด็กสามารถแยกแยะความแตกตางระหวางส่ิงของท่ีจับ  และการรับรูตําแหนงและ
การเคล่ือนไหวของขอตอ  ชวยใหเด็กเรียนรูการเคล่ือนไหวมือและนิว้ในทิศทางตาง ๆ  และพัฒนา 
การหยิบจับไปสูทักษะท่ีซับซอนหรือสูงข้ึน  ในสวนของการสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียน   
การรับรูการเคล่ือนไหวและตําแหนงของขอตอ  ชวยใหเด็กสามารถเลือกการใหแรงกดท่ีเหมาะสม
ในการเขียนและการออกแรงในการจับดินสอ   สวนการรับรูและแยกแยะสัมผัสจะชวยใหเด็ก
สามารถควบคุมการเคล่ือนไหวในการจับดนิสอโดยไมตองอาศัยการมองเห็น 
 การรับความรูสึกของมือและนิว้ในเด็กดาวนซินโดรม  การพัฒนาการรับรูสัมผัสในมือ
ของเด็กกลุมนีค้อนขางชา  ซ่ึงจะเห็นไดจากเด็กมีระยะเวลาในการสํารวจของเลนโดยการนําเขาปาก
คอนขางนานกวาเด็กปกติ  จึงทําใหเด็กมีความลาชาในการเรียนรูจากการใชมือสํารวจส่ิงแวดลอม
รอบตัว  นอกจากนี้  เด็กดาวนซินโดรมยังมีความลาชาในกระบวนการสงขอมูลการรับรูสูสมอง   
ทําใหเด็กมีความบกพรองในการสงขอมูลดานขนาดและน้ําหนกัของวตัถุท่ีเด็กหยิบจบัสูสมอง   
เด็กจึงแยกแยะความแตกตางของวัตถุท่ีหยบิจับไมได  มีความยากลําบากในการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การเคล่ือนไหวของมือและนิ้วหรือการหยิบจับตามขนาดของวัตถุรวมท้ังมีปญหาในการใชแรงมาก
เกินไปในการจับวัตถุ  นอกจากนีก้ารที่เดก็ดาวนซินโดรมมีภาวะความตึงตัวของกลามเนื้อตํ่าและ
ภาวะขอตอหลวม  ยังทําใหมีความยากลําบากในการเพิม่ระดับการหดตัวของกลามเน้ือในการ
เคล่ือนไหว  โดยตองใชการหดตัวของกลามเนื้อหลายคร้ังเพื่อทําใหเกิดการเคล่ือนไหวในการเอ้ือม
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และหยิบจับ  เด็กกลุมนีจ้ึงตองการประสบการณการรับรูสัมผัสท่ีหลากหลายเพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
การรับรู  และความสามารถในการปรับรูปแบบการเคล่ือนไหวของมือและนิว้ในการหยิบจับ 
 
ความคลองแคลวในการใชมือ (Dexterity)   
 เปนทักษะการหยิบจับท่ีไดรับการพัฒนามากข้ึน  เม่ือเดก็มีความม่ันคงในการทรงทา 
(Stability)  การเรียนรูดานสหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง (Bilateral hand 

coordination)  และการรับความรูสึกของแขนและมือ (Sensation)  กอนนําไป สูการพัฒนาทักษะ
ท่ีซับซอนและจําเปนในการดําเนินชีวิตประจําวันและการเรียน  ซ่ึงความคลองแคลวในการใชมือ
ตองไดรับการฝกอยางสมํ่าเสมอในการควบคุมการเคล่ือนไหว  ทาทางในการจับและความเร็ว   
โดยสามารถพัฒนาไดตามลําดับ  ดังนี ้

1. ความสามารถในการหยิบจบัและการปลอยวัตถุ (Grasp and release) ประกอบดวย  
การเอ้ือมจับวตัถุ  การถือวัตถุไวในมือและการปลอยโดยตั้งใจ  ซ่ึงการหยิบจับของเดก็ในชวงแรกจะ
เกิดจากปฏิกิริยาการกํา (Grasp reflex) และจะคอย ๆหายไปในชวง 3 - 6 เดือน  แลวเปล่ียนมาเปน
การหยิบจับโดยต้ังใจ  โดยเร่ิมจากการใชท้ังมือจับวัตถุ (Palmar grasp)  การใชมือเคล่ือนยายวัตถุ
ไปในทิศทางตาง ๆ และการสับเปล่ียนส่ิงของท่ีอยูในมือ (Transferring) 

2. ความสามารถในการควบคุมการเคล่ือนไหวของนิ้วหัวแมมือเพื่อทํางานกับนิว้อ่ืน ๆ
ในการจับของช้ินเล็ก ๆ (Pinch and thumb control) เปนการพัฒนาของการหยิบจับจากการใชท้ัง
มือจับวัตถุมาเปนการแยกน้ิวในการจับวัตถุ  โดยตองอาศัยการควบคุมการเคลื่อนไหวของ
นิ้วหวัแมมือและการรับรูท่ีจะปรับรูปแบบการเคล่ือนไหวของมือตามลักษณะวัตถุ  

3.  การทํางานรวมกันของนิว้มืออยางมีสหสัมพันธ (Finger coordination) เปนการ
พัฒนาการเคล่ือนไหวในการหยิบจับท่ีสูงข้ึนท่ีพัฒนามาจากความม่ันคงของมือ (Hand stability) 
เม่ือนิ้วแตละนิว้สามารถทํางานแบบแยกสวน  และมีการเคล่ือนไหวอยางมีสหสัมพันธเปนอิสระ
แยกจากการควบคุมการเคล่ือนไหวของมือและขอมือ  โดยมีการทรงทาในสวนดานนิ้วกอย  
(Ulna side) ใหนิ่ง  ในขณะท่ีนิ้วในดานนิว้หวัแมมือ (Radial side)  มีการเคล่ือนไหวอยาง
ประสานสัมพันธกัน  ซ่ึงจะพบในการเปดฝาภาชนะ  การไขกุญแจ  และการเขียนหนงัสือ 

4. การเคล่ือนไหวของขอมือ (Wrist movement) การเคล่ือนไหวขอมือมีสวน
ชวยเหลือในการจัดทาการทํางานของมือ  โดยขอมือตองสามารถเคล่ือนไหวข้ึน - ลง (Flex - 

extend)  และไปทางดานขางซาย - ขวา  รวมท้ังการเคล่ือนไหวรวมกนักับขอศอกในการหมุนปลาย
แขนข้ึน - ลงใหเปนลักษณะของการคว่ํา - หงายมือ 

ความคลองแคลวในการใชมือในเดก็ดาวนซินโดรม  เด็กกลุมนี้มีการพฒันาความ
คลองแคลวในการใชมือตามลําดับข้ันเหมือนเด็กปกติ  แตมีความลาชากวา  ดังนี ้
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1 ความสามารถในการหยิบจบัและการปลอยวัตถุ (Grasp and release)  เด็กดาวน 
ซินโดรมจะมีความลาชาในการหายไปของการหยิบจับท่ีเกิดจากปฏิกริิยาการกํา (Grasp reflex) 
โดยเดก็ปกติจะคอย ๆ หายไปในชวง 3 - 6 เดือนกอนเปล่ียนมาเปนการหยิบจับโดยต้ังใจ  แตเด็ก
กลุมนี้ปฏิกิริยาการกําอาจคงอยูถึงชวงอายุ 4 - 10 เดือน  ประกอบกับความตึงตัวของกลามเนื้อท่ีตํ่า
ท่ีสงผลถึงการพัฒนาความแข็งแรงของกลามเนื้อในการถือวัตถุในมือ  และความม่ันคงในการ 

ทรงทา  จึงทําใหเดก็มีความลาชาในการพฒันาไปสูการหยิบจับและปลอยโดยต้ังใจ 

2 ความสามารถในการควบคุมการเคล่ือนไหวของนิ้วหัวแมมือเพื่อทํางานกับนิว้อ่ืน ๆ
ในการจับของช้ินเล็ก ๆ (Pinch and thumb control)  จากปญหาการควบคุมการหยบิจับและการ
รับรูความแตกตางของขนาด  รูปราง  และลักษณะของวตัถุ  ทําใหเดก็ดาวนซินโดรมใชระยะเวลา
ในการหยิบจบัในทากําท้ังมือ (Palmar grasp) นานมาก  จนถึง 1 ขวบคร่ึง - 3  ขวบคร่ึงเด็กกลุมนี้
จึงคอยมีการพฒันาของการควบคุมการเคล่ือนไหวของนิว้หวัแมมือในการทํางานแยกจากนิ้วอ่ืน ๆ  
โดยจะเหน็ไดจากเดก็จะชอบใชนิ้วหัวแมมือในการช้ี  และเร่ิมมีการพฒันาใหมีการทํางานรวมกับ
นิ้วอ่ืน ๆ ในการหยิบจับ  แตเนื่องจากนิ้วหวัแมมือมีขนาดท่ีส้ัน  ความตึงตัวตํ่าและขอตอหลวมจนมี
การแอนไปทางดานหลัง (Hyperextend)  ทําใหการโคงของนิ้วหวัแมมือไมเพียงพอในการนําสวน
ปลายของนิ้วไปแตะกับนิว้ช้ี  จึงมีการชดเชยโดยการนําไปแตะกับสวนปลายของนิ้วกลางท่ียาวกวา  
ทําใหมีการพบเห็นอยูบอย ๆ วาเด็กกลุมนี้มักใชนิ้วหัวแมมือกับนิว้กลางจับของช้ินเล็ก ๆ มากกวา
นิ้วช้ี  การฝกการหยิบจับในทาตาง ๆ ตามขนาดของวัตถุจึงควรมีการพฒันานิ้วหัวแมมือเปนหลัก  
ท้ังการสงเสริมความแข็งแรง  การทรงทา  และการควบคุมการเคล่ือนไหวในทิศทางท่ีถูกตอง 

3 การทํางานรวมกันของนิว้มืออยางมีสหสัมพันธ (Finger coordination) จากการท่ี
เด็กดาวนซินโดรมมีปญหาในการทํางานของน้ิวท่ีแยกกนัอยางอิสระ  โดยเฉพาะนิว้กอยท่ีผิดรูปและ
ยากลําบากในการควบคุม  เด็กจึงไมสามารถท่ีจะจัดใหนิ้วกอยอยูในแนวดานขางของมือ  ทําให
ขณะทํากิจกรรมท่ีตองมีการทรงทาของดานนิ้วกอย  เชน  การเขียน  เดก็จะเสียสมดุลของการทรงทา
ท่ีสงผลตอการควบคุมการทํางานของมือ  เพราะน้ิวกอยของเด็กจะเอียงออกมานอกแนวของมือหรือ
ถูกยกข้ึนจากพื้น  จนทําใหดานนิว้หวัแมมือ (Radial side) ไมสามารถท่ีจะทําการเคล่ือนไหวอยาง
ประสานสัมพันธกันได 

4 การเคล่ือนไหวของขอมือ (Wrist movement)  ในเด็กปกติขณะหยิบจับส่ิงของจะมี
การงอของขอมือเล็กนอยอยางอัตโนมัติเพือ่เปนการชวยใหการหยิบจบัม่ันคงข้ึน  แตเด็กดาวน 
ซินโดรมจะไมมีการพัฒนาในสวนนี ้
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2.     แนวคิดของบาวล (Bal, 2006)  บาวลไดกลาวถึงทักษะพื้นฐานการเขียนของเดก็  ท่ีตองอาศัย
พัฒนาการดานการตระหนกัรูถึงส่ิงเราท่ีมากระทบตัวรับความรูสึก (Sensory awareness)  การแยก
แยกความรูสึกท่ีแตกตาง (Sensory discrimination)  และการปอนกลับขอมูลความรูสึกแกระบบ
ประสาท (Sensory feedback)  ท้ังนี้เพื่อใหระบบประสาทสามารถวางแผนการตอบสนองการ
ทํางานอันใหม  โดยเฉพาะดานการสัมผัส (Tactile)  และการรับรูการเคล่ือนไหวของขอตอ 
(Proprioceptive)  นอกจากนี้การพัฒนาทักษะพื้นฐานการเขียนยังตองอาศัยทักษะความคิดความ
เขาใจ (Cognitive)  และการพัฒนาของระบบการเคล่ือนไหว (Motor systems)  ท่ีจะชวยสงเสริม
ความแข็งแรงของกลามเนื้อ (Strength)  การเคล่ือนยายวตัถุในมือ (In - hand  manipulation) 
และสหสัมพันธการเคล่ือนไหว (Coordination) อีกดวย  โดยเร่ิมจากการลากนิ้วบนอาหารท่ีตนกนิ  
การใชชอนกนิขาวมาเลียนแบบทาทางการขีดเขียน   การจับดินสอทําเคร่ืองหมายหรือขีดเขียนบน
กระดาษ  ไปจนถึงการเลียนแบบและการเขียนตามแบบ  การลากเสนและรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน 

ท่ีมีรูปแบบเฉพาะตัว  เชน  วงกลม  ส่ีเหล่ียม  สามเหล่ียมและกากบาท 
     
3.     แนวคิดของโจนนและแม็คโฮเวอร ( Jones & Machover, 2000)  ทักษะพ้ืนฐานการเขียน
ตามแนวคิดของโจนนและแม็คโฮเวอร  ประกอบดวย  ความสามารถในการขีดเขียน  การระบายสี  
การเลียนแบบและการเขียนตามแบบ  การลากเสนและรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน  รวมถึง
ความสามารถในการจับและควบคุมดินสอในการขีดเขียน  ซ่ึงตองอาศัยการวางรากฐานของ
ความสามารถพื้นฐานท่ีจําเปนตอทักษะพ้ืนฐานการเขียนและทักษะการเขียน  ดังตอไปน้ี 

1. การควบคุมสวนของคอและลําตัว (Trunk and neck control) 
2. การทรงทาของไหลและแขน (Shoulder and arm stability) 
3. สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง (Bilateral hand coordination) 
4. ความสามารถในการหยิบจบัวัตถุ (Functional grasp) 

 
การควบคุมสวนของคอและลําตัว   
  เด็กท่ีมีปญหาความตึงตัวของกลามเนื้อตํ่า   มีภาวะออนแรงของกลามเนื้อ  หรือมีความ
บกพรองในการแยกแยะสัมผัส   จะมีความบกพรองดานการควบคุมการทํางานของกลามเนื้อลําตัว
และคอ  ท่ีจะชวยในการทรงทาของเด็กในทาต้ังตรงใหเด็กสามารถเคล่ือนไหวแขนและมือไดอยาง
อิสระขณะเขียน  และชวยยกศีรษะและไหลตานแรงโนมถวงของโลก  ดังนั้นในการสงเสริมทักษะ
พื้นฐานการเขียนจึงควรมีการฝกการทํางานของกลามเนือ้ลําตัวและคอ  ใหมีการเคล่ือนไหวท่ีมี
ความสมดุลท้ังการเหยยีดและการงอ  โดยสามารถจําแนกการเคล่ือนไหวท่ีชวยสงเสริมการควบคุม
สวนของคอและลําตัว  ไดดงันี้ 
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1. การคงทาเหยยีดในทานอนคว่ํา (Prone extension)  การเคล่ือนไหวในทานี้  เด็กจะ
มีการลงน้ําหนกัท่ีทอง  โดยยกหลังตานแรงโนมถวงของโลก  ซ่ึงจะชวยใหกลามเนื้อชวงบนของ
ลําตัวมีความแข็งแรงในการเหยยีด  ตัวอยางกิจกรรม  ไดแก  การเลนกระดานเล่ือน (Scooter  

board)  การเลนหมุดกระดานในทานอนคว่ํา  โดยผูฝกควรใชหมอนขนาดเล็กหรือหมอนลิ่มรอง
ตรงหนาอกในกรณีท่ีเดก็มีปญหากลามเนื้อออนแรง  และควรมีการจัดวางของเลนใหเด็กไดมี
โอกาสเรียนรูการถายน้ําหนกัและการหมุนลําตัวขณะเอ้ือม   นอกจากนี้การฝกไมควรใชเวลามาก  
เนื่องจากเปนทาท่ีทําใหเด็กรูสึกไมคอยสบายและทําใหลาไดงาย 

2. การคงทางอในทานอนหงาย (Supine flexion)  ในทานี้รางกายของเด็กสวนใหญจะ
อยูในทางอตานแรงโนมถวงของโลก  เปนการชวยเพิ่มความแข็งแรงในการงอของกลามเนื้อทอง  
สะโพก  คอและแขน  ซ่ึงเปนความบกพรองท่ีมักพบในเด็กท่ีปญหาพฒันาการการเคล่ือนไหว  ผูฝก
ควรเร่ิมจากการใหเดก็นอนหงายบนหมอนล่ิม  หรือนั่งบนเกาอ้ีถุงถ่ัว (Bean bag chair)  จากนั้นจึง
ใชของเลนลอใหเดก็เอ้ือม  เชน  ลูกบอลหรือของเลนท่ีมีเชือกแขวน  และกระตุนใหเด็กใชท้ังเทา
และมือในการสัมผัส   จากนั้นเพิ่มความยากโดยใหเด็กนัง่กับพื้นใชมือท้ังสองขางคํ้ายันพื้นไวแลว
ใชลูกบอลผูกเชือกลอใหเดก็ใชเทาเตะ  หรือใหเดก็ใชเทาสองขางยกลูกบอลข้ึนจากพืน้  นอกจากนี้
อาจดัดแปลงไปใชในกิจกรรมเลนชิงชา  โดยใหเดก็ใชแขนขากอดชิงชาท่ีมีรูปทรงกระบอกในน่ัง
หรือนอน  

3. การบิดลําตัวหรือหมุนตัว (Trunk rotation)  การเคล่ือนไหวในทานี้จะชวยใหเดก็มี
การใชกลามเนื้อลําตัวท้ังในทางอและเหยยีด  โดยเร่ิมจากการทํากิจกรรมหยิบจับในทานั่งพับเพยีบ
กับพื้น  หรือใหเด็กนั่งครอมบนหมอนกลมหรือมาโยกท่ีพอเหมาะกบัตัวเดก็  ผูฝกตองมีการยึด
สะโพกของเดก็ใหนิ่งแลวจัดวางของเลนใหเด็กไดมีการบิดของลําตัวขณะเอ้ือม  เพื่อชวยใหเด็กไดมี
การเรียนรูการหมุนของลําตัว  และยังเปนการชวยกระตุนการเอ้ือมขามแนวกลางลําตัวท่ีจะนําไปสู
การพัฒนาดานการใชมือขางถนัดอีกดวย  
   
การทรงทาของไหลและแขน  (Shoulder and arm stability)   
  ทักษะนี้มักจะเปนปญหาในเด็กท่ีมีความบกพรองของขอไหล  เชน  ขอไหลหลวมจาก
ภาวะความตึงตัวของกลามเนื้อตํ่า  หรือยึดติดจากภาวะความตึงตัวของกลามเนื้อสูง  ซ่ึงสงผลตอการ
พัฒนาทักษะการเอ้ือมของเด็ก  และทําใหเด็กมีขอจํากดัในการจัดทาของแขนขณะเขียน  ผูฝกตอง
อาศัยการจัดทาโดยการชวยกดท่ีไหลเบา ๆ ขณะเดก็ทํากิจกรรม  เพื่อแยกการทํางานระหวางขอไหล
กับตนแขน  รวมกับการดัดแปลงกิจกรรมเพื่อสงเสริมการทรงทาของไหลและแขน  ตัวอยาง
กิจกรรมไดแก  การทํากิจกรรมท่ีทําบนพ้ืนเอียงหรือต้ังฉากกับพื้น (Working on inclined / 

vertical surface) เชน  การเสียบหมุดบนกระดานแขวนผนัง  การติดสติกเกอรบนกระดาน   



 

18 

การวาดรูปบนผนังหรือบนพ้ืนท่ีมีความลาดเอียง  การหยอดเหรียญใสกระปุกหรือภาชนะทีว่างเอียง
อยู  รวมท้ังกจิกรรมท่ีตองมีการลงน้ําหนักท่ีมือ (Weight bearing on the hands) หรือออกแรง
ผลัก  เชน  การเลนเกมคลานเลียนแบบสัตว  และการเลนเกมยายเฟอรนิเจอร 
 
สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง (Bimanual coordination / Bilateral 

coordination)   
  ความสามารถดานนี้มีความสําคัญตอทักษะพื้นฐานการเขียนของเดก็  เนื่องจากเด็กตองใช
มือขางถนัดในการเขียนและใชมืออีกขางในการชวยยึดกระดาษใหนิ่ง  ซ่ึงตองอาศัยการพัฒนาของ
มือขางถนัดซ่ึงในเดก็ปกติจะมีการพัฒนาในชวงอายุประมาณ 3 ขวบ  และถาทักษะนี้มีความลาชาก็
จะสงผลตอการพัฒนาทักษะพื้นฐานการเขียนของเดก็ดวย 
 
ความสามารถในการหยิบจับ (Functional grasp)    
  ความสามารถดานนี้จะชวยใหเด็กมีการควบคุมการจับดนิสอในการขีดเขียน  และมี
รูปแบบการจบัดินสอท่ีเหมาะสมตามระดับพัฒนาการ  ซ่ึงความสามารถในการหยิบจับตองอาศัย
การพัฒนาองคประกอบยอยของการเคล่ือนไหว  ดังนี ้

1. ความสามารถในการหงายมือ (Forearm supination)  ในเด็กบางรายจะพบการคว่ํา
มือมากเกินขณะเขียน  ทําใหมีปญหาในการควบคุมจับดินสอท่ีตองมีการหงายมือเล็กนอย  ดังนั้นจึง
ตองมีการฝกความแข็งแรงของกลามเนื้อในการหงายมือ  เพื่อชวยใหเดก็มีการจับดนิสอในทาท่ี
ถูกตอง  ตัวอยางกิจกรรม  ไดแก  การเลนเกมพลิกการด  การเลนขันน็อตดวยไขควง  

2. ความม่ันคงของขอมือ (Wrist stability)  ในการจับดินสอจะมีการงอหรือการ
กระดกขอมือข้ึนประมาณ 30 องศา  ซ่ึงการกระดกขอมือจะชวยใหเดก็ท่ีมีปญหาความออนแรงของ
กลามเนื้อมีการทรงทาของขอมือท่ีมีความม่ันคงมากข้ึน  และชวยใหนิว้หวัแมมืองอเขาหานิ้วช้ีขณะ
หยิบจับไดดยีิง่ข้ึน  ซ่ึงความสามารถเหลานี้มีความจําเปนในการควบคุมการจับดินสอของเด็ก  
ตัวอยางกิจกรรมเพิ่มการทรงทาของขอมือโดยการสงเสริมใหเดก็มีการกระดกของขอมือ  ไดแก  
การทํากิจกรรมที่ทําบนพ้ืนเอียงหรือต้ังฉากกับพื้น  และการทํากิจกรรมที่ตองมีการลงน้ําหนกัท่ีมือ 

3. การพัฒนาสวนโคงของมือ (Arch development)  สวนโคงบริเวณฝามือท่ีมีความ
แข็งแรงท้ังในแนวขวาง  แนวต้ัง  และแนวเฉียง  จะชวยพัฒนาการเปล่ียนรูปแบบของมือและการ
เคล่ือนไหวนิ้วมือไปสูการหยิบจับท่ีหลากหลาย  ชวยในการงอนิ้วหัวแมมือเขาหานิว้อ่ืน ๆ ในการ
หยิบจับ  และชวยใหการหยบิจับมีความม่ันคงแข็งแรง  ซ่ึงความสามารถเหลานี้มีความจําเปนตอ
ทักษะพื้นฐานการเขียนของเด็ก  ตัวอยางกจิกรรมท่ีชวยสงเสริมการพัฒนาสวนโคงของมือ  ไดแก  
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การเลนหมุดกระดานท่ีมีหลายขนาด  การเลนของเลนเขยา  การเลนเกมตักเมล็ดพืช  การเลนท่ีหนบี
กระดาษ   และการเลนเกมเลียนแบบการใชมีดหรือไขควง  

4. การแยกการทาํงานของนิ้วมือในดานนิ้วกอยกับนิว้หวัแมมือออกจากกัน (Radial - 

ulna dissociation)  ความสามารถดานนี้ทําใหเกิดการหยิบจับท่ีหลากหลาย  และมีความสําคัญตอ
ทักษะพื้นฐานการเขียนของเด็ก  โดยขณะท่ีเด็กเขียนจะตองมีการทํางานแยกกนัของกลามเนื้อท้ัง
สองดาน  คือ  มีการทรงทาของดานนิว้กอยท่ีพักไวบนกระดาษในขณะที่ดานนิว้หวัแมมือมีการ
เคล่ือนไหวขณะเขียน  ซ่ึงถาเด็กมีปญหาดานนี้เดก็จะใชท้ังมือในการจบัดินสอ  หรือจับดินสอใน
ลักษณะใชนิว้เกี่ยวคลายตะขอ  แทนการจบัดินสอในรูปแบบท่ีถูกตอง  ตัวอยางกิจกรรมท่ีสงเสริม
การควบคุมการทํางานของนิ้วมือในดานนิว้กอยกับดานนิ้วหวัแมมือ  ใหสามารถทํางานแยกกนั 

และมีความม่ันคงในการทรงทา   ไดแก  การเลนเกมเลียนแบบการยิงปน  การใชกรรไกร   
การแปรงฟน  การหวีผม  การใชคอน  การใชไขควง  การตีกลอง  รวมท้ังการเลนรอยลูกปด 

5. การเปดมือ (Open web space)  ขณะจับดนิสอจะเกดิชองวางระหวางนิ้วช้ีและ
นิ้วหวัแมมือ  ท่ีเปนทางผานกระแสประสาทในการรับสงขอมูลการรับรูการเคล่ือนไหวของปลาย
นิ้วหวัแมมือ  นิ้วช้ี  นิว้กลาง  และการส่ังงานของสมองใหเกิดการขีดเขียน  ซ่ึงถาเด็กมีปญหาความ
ตึงตัวของกลามเน้ือตํ่า   มีภาวะออนแรงของกลามเนื้อ  และมีความบกพรองของการแยกแยะสัมผัส  
เด็กจะมีปญหาการเขียนรวมดวย  เพราะขณะจับดินสอเด็กจะแสดงความพยายามในการปอนกลับ
ขอมูลความรูสึกแกระบบประสาทท่ีเพียงพอ (Sensory feedback)  เพื่อใหเกิดการส่ังการของสมอง
ในการวางแผนการเคล่ือนไหว (Motor control) โดยการจับดินสอแนนมากจนมีชองวางของมือท่ี
แคบ  ทําใหเดก็มีขอจํากัดในการหยิบจับดนิสอ  ดังนั้นการชวยเหลือเดก็ใหมีการพัฒนาการเปดมือ  
จึงเปนส่ิงจําเปนตอการสงเสริมการหยิบจบัและการเพิ่มทักษะพื้นฐานการเขียน  ซ่ึงตัวอยางกิจกรรม
ไดแก  กิจกรรมท่ีมีการลงน้ําหนักท่ีมือ  เชน  การคลานเสียบหมุดกระดาน   รวมท้ังกิจกรรมท่ี
สงเสริมใหเดก็ใชท้ังมือใชการกําวัตถุ  เชน  การเรียงแทงไมขนาดใหญ   การกําลูกบอลโยนใส
ตะกรา  นอกจากนี้ยังมีการดดัแปลงอุปกรณการเขียนใหมีขนาดใหญ  รวมท้ังการใหเด็กสวมถุงมือ
ชนิดพิเศษหรือสวมปลอกนิว้หวัแมมือ (Special fingerless gloves / Soft thumb splint)  เพื่อ
ชวยใหเด็กมีการจับดินสอท่ีสามารถคงชองวางของมือซ่ึงเปนทางผานกระแสประสาทไวขณะเขียน   

6. การงอขอนิ้วสวนปลายของนิ้วหวัแมมือเขาหาขอนิ้วสวนปลายของนิว้อ่ืน ๆ ในการ
หยิบจับ (Thumb opposition)  ในเด็กท่ีมีปญหาภาวะออนแรงของกลามเนื้อ  และความตึงตัวของ
กลามเนื้อตํ่า  เด็กจะใชขอนิว้สวนปลายของนิ้วหวัแมมือกดดินสอไวกับดานขางของนิว้ช้ีขณะเขียน  
ทําใหเม่ือเขียนไปนาน ๆ เดก็จะเกิดอาการลา  และมีอาการบาดเจ็บของนิ้วหวัแมมือและนิว้ช้ีได  
เพราะการปอนกลับขอมูลความรูสึกของปลายนิ้วถูกขัดขวาง  ดังนัน้  การฝกการงอนิ้วหวัแมมือเขา
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หานิ้วอ่ืน ๆ ในการหยิบจับ  จะชวยใหเดก็มีการจับดินสอในทาท่ีถูกตองม่ันคง  และควบคุมการ
เขียนไดดี  ตัวอยางกิจกรรมไดแก  กิจกรรมเลนดินน้ํามัน  โดยจัดทาใหเด็กออกแรงกดระหวางปลาย
นิ้วหวัแมมือ  นิ้วช้ี  และนิว้กลาง  กิจกรรมเลนหมุดขนาดเล็กหรือเกมหยอดเหรียญ  กิจกรรมแยก
เมล็ดพืช  และกิจกรรมเขียนกระดานโดยใชแทงชอลกท่ีมีขนาดเล็กประมาณคร่ึงนิว้    

7. การเคล่ือนยายวัตถุในมือ (In - hand manipulation)  ความสามารถดานนี้
ประกอบดวย  การเคล่ือนยายวัตถุจากฝามือไปนิ้วมือหรือในทางตรงขาม (Translation)   
การเล่ือนตําแหนงของมือบนวัตถุเพื่อใหสามารถใชวัตถุไดถนัด (Shift)  และการหมุนวัตถุภายใน
มือ (Rotation)  เม่ือเดก็จับดนิสอความสามารถดานการเคล่ือนยายวัตถุจากฝามือไปนิว้มือหรือใน
ทางตรงขาม  จะชวยเคล่ือนดินสอจากปลายนิว้สูฝามือ  จากนั้นการเล่ือนตําแหนงของมือบนวัตถุ
เพื่อใหสามารถใชวัตถุไดถนัด  จะชวยจัดใหดนิสอไปวางอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสมพรอมท่ีจะมีการ
เขียน  ซ่ึงถาเดก็มีความบกพรองดานนี้  เดก็จะมีปญหาการจัดตําแหนงของดินสอในมือจนตองใชมือ
อีกขางมาชวยจัดตําแหนงของดินสอขณะเขียน  และถาเด็กมีปญหาการการหมุนวตัถุภายในมือ   
เด็กจะใชมือท่ีเขียนหมุนยางลบท่ีอยูปลายดินสอมาลบคําผิดไมได  จนตองใชมืออีกขางมาชวยหมุน
ดินสอแทน  ตัวอยางกิจกรรมที่สงเสริมความสามารถดานนี้  ไดแก  กจิกรรมหยิบจบัในทาตาง ๆ  

ท่ีชวยใหเด็กไดเกิดการเรียนรูการทํางานประสานกันระหวางฝามือและนิว้มือ  เชน  การเลน 

ดินน้ํามัน  การเลนเกมควงดนิสอ  การฉีกกระดาษ   
8. การรับความรูสึกท่ีแผวเบาจากกายสัมผัส (Delicate touch)  ความสามารถดานนี้มี

ความจําเปนตอทักษะพื้นฐานการเขียน  ซ่ึงจะมีการพัฒนาเม่ือเดก็มีความพรอมของความสามารถ
ดานการเปดมือขณะจับดินสอ (Open web space)  และความสามารถในการงอขอนิ้วสวนปลาย
ของนิ้วหวัแมมือเขาหานิว้อ่ืน ๆ ในการหยบิจับ ตัวอยางกิจกรรม  ไดแก  กิจกรรมท่ีเด็กตองมีการ
หยิบจับแบบระมัดระวังหรือเบามือท่ีสุด  เชน  การเลนโดมิโน  การตอแทงไมหรือการตอของเลน
ใหสูงข้ึนโดยไมใหลม  และการเขียนบนกระดาษชําระโดยไมทําใหกระดาษฉีก   
 
การใชอุปกรณชวยและอุปกรณเสริมในการบําบัดเด็กท่ีมีปญหาการเขียน 

  นอกจากกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมความสามารถพื้นฐานท่ีจาํเปนตอทักษะพื้นฐานการเขียน
และทักษะการเขียน  โจนนและแม็คโฮเวอร  ยังไดแนะนาํการใชอุปกรณเสริม  เพื่อชวยเหลือเด็กท่ีมี
ความบกพรองดานการเขียน  ท่ีเกิดจากปญหาความตึงตัวของกลามเนื้อตํ่า   มีภาวะออนแรงของ
กลามเนื้อและมีความบกพรองของการวางแผนการเคล่ือนไหว (Motor planning)  ดังนี ้

1. การดัดแปลงดามของอุปกรณท่ีใชเขียนใหมีขนาดใหญ  ซ่ึงจะชวยใหเด็กมีการเปด
มือขณะจับดินสอ (Open web space)  และกระตุนใหเด็กมีการกางออกของนิ้วหัวแมมือไป
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ทางดานขาง  เพื่อสงเสริมการทํางานของนิ้วหวัแมมือในการงอเขาหานิว้อ่ืน ๆ ในการหยิบจับ  

นอกจากนี้  การใชอุปกรณการเขียนท่ีมีน้ําหนักมาก  จะชวยสงเสริมการรับรูการเคล่ือนไหวของ 
ขอตอ  ในการสงขอมูลยอนกลับดานการรับรูตําแหนงและการเคล่ือนไหวของขอมือ  มือและนิว้มือ
ขณะเขียน  เพือ่ใหเกดิการวางแผนการควบคุมเคล่ือนไหวและมีการจับดนิสอท่ีมีความม่ันคงข้ึน   

แตการใชอุปกรณดังกลาว  ควรใชเวลาเพียง 1 - 5 นาที  เพื่อไมใหเกิดการลาและการบาดเจ็บของ
นิ้วมือและขอมือของเด็ก 

2. การดัดแปลงพืน้รองเขียน  ในทาทางขณะเขียนโดยท่ัวไปเด็กจะน่ังเขียนบนเกาอ้ีโดย
ใหหลังอยูในแนวต้ัง  สวนศีรษะและสายตาอยูในแนวนอนเพ่ือกมลงเขียนบนกระดาษท่ีวางราบบน
พื้นโตะ   ซ่ึงเปนทักษะท่ีมีความยากลําบากในเด็กท่ีมีปญหาการทรงทา  จากความตึงตัวของ
กลามเนื้อตํ่าหรือกลามเนื้อออนแรง  การปรับพื้นรองเขียนใหอยูในแนวต้ังหรือเอียงสูงข้ึนมาจาก 

พื้นโตะ  จะชวยใหลําตัว  ศีรษะและสายตาอยูในระนาบเดียวกันหรือใกลเคียงกันขณะเขียน  ชวยลด
ภาระของกลามเน้ือในการทรงทา  ทําใหเดก็มุงความสนใจมาท่ีงานเขียนไดมากข้ึน  นอกจากนี้การ
เขียนบนพื้นรองเขียนท่ีอยูในแนวต้ังหรือเอียงสูงจากพืน้โตะ  ยังจะชวยกระตุนการเหยยีดของขอมือ
ท่ีทําใหการจับดินสอมีความม่ันคงข้ึน     

 
4.     แนวคิดของเชาเดอร (Saunders, 2001) ในบทความทักษะพ้ืนฐานการเขียนของเด็กท่ีมีอายุ
นอยกวา 5 ป (Pre - writing skills for children under five)  เชาเดอรไดกลาวถึงความสามารถ
ดานความแข็งแรงของมือ (Strength)  และความคลองแคลวในการใชมือ (Dexterity) ท่ีมีความ 
สําคัญตอทักษะการหยิบจับและทักษะพ้ืนฐานการเขียน  โดยเร่ิมเม่ือเด็กอายุ 3 - 5 ป  เด็กจะมีการ 

ใชมือสํารวจเพื่อเรียนรูเกีย่วกับตัวเองและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงถาเด็กมีการพัฒนาทักษะการหยิบจับและ
ทักษะพื้นฐานการเขียนท่ีเหมาะสม  เด็กจะมีความพรอมท่ีจะพัฒนาทักษะดานการเขียนในข้ันตอไป  
ดังนั้นการเตรียมความพรอมของมือในดานความแข็งแรง (Strength)  และความคลองแคลวในการ
ใชมือ (Dexterity)  จะชวยพัฒนาทักษะดานการหยิบจับและทักษะพ้ืนฐานการเขียน  เปนการ  
ชวยเหลือเด็กท่ีมีปญหาดานการเขียนได  ในขณะเดยีวกนัการสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียนในเดก็  
ก็ตองมีการเตรียมความพรอมดานความแข็งแรง  และการทรงทาของขอไหลรวมถึงลําตัวชวงบน
ดวยเชนกนั  เนื่องจากความสามารถดานนี้ชวยสงเสริมใหมือมีการเคล่ือนไหวไดอยางอิสระ  และมี
การเปล่ียนรูปแบบการหยิบจับไดหลากหลาย  การทํางานประสานกันของกลามเนื้อก็มีสวนสําคัญ
ตอทักษะพื้นฐานการเขียนในเด็ก  เนื่องจากขณะหยิบจับโดยท่ัวไปรวมถึงการเขียนเดก็จะใช
นิ้วหวัแมมือ  นิ้วช้ีและนิว้กลาง  ทําหนาท่ีใหเกิดการเคล่ือนไหวของมือ  ในขณะท่ีนิว้นางและ
นิ้วกอยจะทําหนาท่ีในการทรงทาใหนิ่งใหเกิดความแข็งแรงในการหยิบจับและการเขียน  นอกจากนี้
ทักษะพื้นฐานการเขียนยังตองอาศัยความสามารถดานการผสมผสานการรับรูสัมผัส  การรับรูการ
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เคล่ือนไหวและตําแหนงของขอตอ  รวมกบัการมองเห็น  เพื่อใหสามารถควบคุมการเคล่ือนไหว  
หรือปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางานของมือในการหยิบจบัรวมถึงการขีดเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   
ตัวอยางการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมความสามารถท่ีจําเปนตอทักษะพืน้ฐานการเขียน 

1. กิจกรรมเพ่ิมความแข็งแรงของขอไหล  แขนและขอมือ  ตัวอยางกิจกรรม  ไดแก  
การนั่งทํากิจกรรมบนพื้นกระดานหรือท่ีต้ังหนังสือ  ท่ีมีการปรับเอียงหรือจัดใหอยูในแนวต้ัง   
การเลนเกมติดสติกเกอรบนกระดาน  การเขียนกระดาน  การเลนเกมติดตัวอักษรแมเหล็กบนตูเยน็  
รวมท้ังกิจกรรมท่ีจัดใหเดก็ไดทําในทานอนคว่ํากับพื้นหรือการลงน้ําหนักบนปลายแขน  เชน  การ
อานหนังสือ  การระบายสี  การเลนประกอบช้ินสวนของภาพ  นอกจากนี้  ยังมีกิจกรรมท่ีสงเสริม
การลงน้ําหนักของมือ  เชน  การเลียนแบบการคลานของสัตว  การเลนเกมชักคะเยอ  และการเลน
กลางแจงท่ีตองปนปายหรือหอยโหน 

2. การพัฒนาทักษะการหยิบจบั  ตัวอยางกิจกรรมไดแก  กจิกรรมการเลนตัวตอ  โดยจัด
ใหเดก็พกัปลายแขนบนโตะเพื่อใหเด็กไดใชนิ้วมือในการเคล่ือนไหว  กจิกรรมการหยอดเหรียญลง
กระปุก  กิจกรรมการเลนตุกตานิ้วมือ  และกิจกรรมใชคีมคีบของเลน   

3. การพัฒนาสหสัมพันธของตาและมือ  ตัวอยางกิจกรรมไดแก  การกล้ิงหรือโยน
รับสงลูกบอลขนาดใหญ  การเลนเกมตีลูกโปง  การวาดรูป  การขีดเขียน  การระบายสีรูปทรงงาย ๆ  
การเทน้ําจากเหยือก  การใชชอนหรือทัพพีตักน้ําสบูใสภาชนะขนาดตาง ๆ  และการแสดงทาทาง
ประกอบเพลง 

4. การสงเสริมการรับขอมูลจากประสาทสัมผัส  ตัวอยางกจิกรรมไดแก  การเลนเกม
คนหาส่ิงของท่ีซอนไวในกองเมล็ดพืชหรือพื้นทราย  การวาดรูปทรงหรือการลากเสนบนกระดาษ
ทรายหรือบนพรม  และการเลนเกมทายส่ิงของท่ีใชในชีวิตประจําวันโดยการคลําในถุงแลวลองทาย
ทีละช้ิน 

5.  กิจกรรมสงเสริมทักษะพืน้ฐานการเขียนโดยไมใชดินสอ  ตัวอยางกิจกรรม  ไดแก  
การวาดรูปดวยนิ้วมือบนพ้ืนผิวตาง ๆ เชน  บนพื้นทราย  หรือการใชนิว้จุมสีวาดบนผนัง  การเลน
เกมจับคูรูปทรงหรือตัวอักษร  และการเลนดินน้ํามัน 
      
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียน  

  นอกจากการจดักิจกรรมเพ่ือสงเสริมความสามารถท่ีจําเปนตอทักษะพ้ืนฐานการเขียน
แลว  ไดแอนนยังไดเสนอแนะเพิ่มเติมเกีย่วกับ  การจัดทาขณะเขียน  การสอนทาทางการเขียน   
และการทํากจิกรรมบนพ้ืนผิวแนวต้ัง  ท่ีมีสวนสําคัญในการสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียน  ดังนี ้ 
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1. การจัดทาขณะเขียน  เกาอ้ีท่ีเด็กใชควรมีขนาดพอเหมาะกับตัวเด็กเพื่อใหเดก็สามารถ
วางเทาราบกับพื้นไดขณะนั่งเขียน  โดยสามารถใชเบาะรองเทาเด็กแทนไดกรณีท่ีเทาไมถึงพื้น   
สวนโตะท่ีเด็กใชเขียนควรสูงระดับขอศอกของเด็ก  เพื่อใหเด็กสามารถพักปลายแขนบนโตะได
อยางสบายขณะเขียน 

2.  การสอนทาทางการเขียน  การสอนควรเร่ิมจากการเขียนซํ้า ๆ ใหเดก็ดู  เพื่อใหเดก็
สามารถสังเกตการเคล่ือนไหวได  จากนัน้จึงจับมือใหเด็กทําเพื่อใหเด็กไดเรียนรูการเคล่ือนไหวที่
ถูกตอง  ซ่ึงการฝกเขียนท่ีดีควรใหเด็กไดฝกโดยการการเลียนแบบการเขียนจากตนแบบ  มากกวา
การใหเด็กเขียนตามแบบรูปทรงและตัวอักษร  จากหนังสือหรือกระดาษ 

3.  การใหเด็กเขียนหรือทํากิจกรรมบนพื้นผิวแนวต้ัง  โดยการวางของเลนหรือจัดพื้นท่ี
ใหเดก็เขียนอยูในระดับสายตาของเด็ก  การทํากิจกรรมนีจ้ะชวยเพิม่การทรงทาของมือและขอมือ   
ท่ีทําใหกลามเนื้อมีความแข็งแรงในการเคล่ือนไหว  และสงเสริมความสามารถในการควบคุมการ
เคล่ือนไหว  ซ่ึงเปนทักษะท่ีจําเปนตอการพัฒนาทักษะพื้นฐานการเขียน   
 
เด็กดาวนซินโดรม  

  กลุมอาการดาวน (Down’s Syndrome) เปนโรคทางพันธุกรรมจากความผิดปกติของ
โครโมโซมท่ีพบบอยท่ีสุดวาเปนสาเหตุของภาวะปญญาออน  โดยมีสัดสวนอยูท่ี 1 ใน 3  ของภาวะ
ปญญาออนระดับปานกลางถึงรุนแรง (นพวรรณ, 2543)  เปนกลุมอาการท่ีสามารถเกิดไดทุก
ประเทศ  ทุกเช้ือชาติ  วัฒนธรรมและเศรษฐสถานะ  โดยมีลักษณะทางกายภาพท่ีเหน็ไดชัดและ
เหมือนกนัท่ัวโลก (Pueschel, 2001)    
 
ลักษณะท่ัวไปท่ีสามารถสังเกตไดในเด็กดาวนซินโดรม 
   เด็กกลุมนีจ้ะมีศีรษะเล็ก  คอส้ัน  ทายทอยแบนราบ  หนาแบน  สันจมูกแบน  ตาหางและ
เฉียงข้ึน  ใบหูเล็กและอยูตํ่า  ชองปากเล็ก  คอส้ัน  สะดือจุน  กระดูกรยางคส้ัน  มือและฝาเทาแบน
กวาง  นิว้ส้ัน  มีเสนลายมือเพียงเสนเดียว (Simean Crease)   นิ้วกอยโคงงอ  ชองระหวางนิว้เทาท่ี 
1 และ 2  กวาง และกลามเนือ้ท่ีออนนิ่ม (Pueschel, 2001)   
   
สาเหตุของกลุมอาการดาวน  

  สาเหตุของความผิดปกติยังไมทราบแนชัด  แตท่ีพบบอยท่ีสุดคือการมีโครโมโซมเกินไป
หนึ่งแทงในโครโมโซมคูท่ี 21 (Trisomy21) โดยพบถึงรอยละ 95 รองลงมาคือโครโมโซมคูท่ี 14 

มาชิดติดกับคูท่ี 21 (Translocation) ซ่ึงพบถึงรอยละ 4 และรอยละ 1 เปนความผิดปกติของการมี
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โครโมโซม 2 แบบในคนเดยีวกัน  คือ  บางเซลลปกติมีโครโมโซม 46 แทงแตก็มีบางเซลลท่ี
ผิดปกติมีโครโมโซม 47 แทง (Mosaicism) (Pueschel, 2001)   
 
อุบัติการณของกลุมอาการดาวน 
  สถิติในประเทศสหรัฐอเมริกาแตละปจะมีเด็กเกดิใหมเปนกลุมอาการดาวนประมาณ 
10,000 คน  สวนในประเทศไทยอุบัติการณของโรคพบประมาณ 1 ตอ 800 ในทารกเกิดใหม 
แตอุบัติการณนี้ตํ่ากวาความเปนจริง  เนื่องจากหากทารกในครรภเปนกลุมอาการดาวนจะมีการแทง
ไปเองถึงรอยละ 75  และอุบัติการณของโรคจะเพ่ิมข้ึนเม่ือมารดามีอายุมากข้ึน (นพวรรณ, 2543)    
ดังขอมูลท่ีแสดงในตารางท่ี 2  
 
ตารางท่ี  2  แสดงอุบัติการณของกลุมอาการดาวนท่ีเพิม่ตามอายุของมารดา (อางอิงจาก  นพวรรณ, 

2543: หนา 8 - 9) 
 

อายุมารดา (ป) 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 
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ปญหาท่ีพบในเด็กดาวนซินโดรม   

 ปญหาท่ีพบในเด็กดาวนซินโดรม  เปนปญหาทางพัฒนาการท่ีสามารถแยกเปนรายขอ
ตามสาเหตุดังตอไปนี้ (Pueschel, 2001)   

1. ความผิดปกติของระบบประสาทสวนกลาง  เด็กดาวนซินโดรมจะมีสมองนอย 
(Cerebellum) และกานสมอง (Brain stem) ขนาดเล็ก  สงผลใหเกิดความบกพรองในการประสาน
สัมพันธระหวางระบบประสาทและกลามเนื้อ  ทําใหกลามเนื้อมีความตึงตัวตํ่า  หรือมีลักษณะ 

ออนนิ่ม (Hypotonia)  สงผลใหกลามเนื้อออนแรง  และขอตอหลวมถูกยืดไดงายมากกวาปกติ  เดก็
กลุมนี้จึงมีพัฒนาการดานการเคล่ือนไหวลาชากวาเด็กปกติ  ท้ังการทรงตัว  สหสัมพันธการ
เคล่ือนไหว ทาทางการเดิน  และการหยิบจบั  ซ่ึงความลาชาทางพัฒนาการดังกลาวจะมีแนวโนมมาก
ข้ึนถาเด็กมีอายุมากข้ึนและขาดการพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสม  โดยทารกดาวนซินโดรมจะมี
พัฒนาการทางการเคล่ือนไหวในชวง 6 เดอืนแรกใกลเคียงกับเด็กปกติ  จนเม่ืออายุ 1  ปถึงแมการ
เคล่ือนไหวจะมีการพัฒนาตามลําดับข้ันเหมือนเด็กปกติ  แตมีความลาชากวาประมาณ 4 -5  เดือน  
ซ่ึงประมาณไดวาเม่ือเด็กดาวนซินโดรมอายุ 5  ป  จะพฒันาการชากวาเด็กปกติประมาณ 2  ป  

2. ความบกพรองของระดับสติปญญาท่ีมีสาเหตุมาจากขีดจาํกัดของการเรียนรู   
จากปญหาความบกพรองของการไดยนิ  การมองเห็น  การรับรูทางประสาทสัมผัส  การส่ังการของ
สมอง  รวมท้ังสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือดท่ีตํ่ากวาปกติ  สงผลใหเดก็ดาวนซินโดรม 

ไมสามารถตอบสนองตอส่ิงแวดลอมไดอยางรวดเร็ว  มีขีดจํากดัในการทํางานประสานสัมพันธของ
กลามเนื้อ  และทําใหมีการเคล่ือนไหวท่ีชากวาปกติ     

3. ขอตอหลวม (Ligament and joint laxity) เสนเอ็นของเด็กท่ีใชพยุงขอตอจะมี
ลักษณะหลวม  ทําใหขอตอมีการเคล่ือนไหวหรือถูกยืดไดมากกวาปกติ  ท่ีเห็นไดชัดคือ  
นิ้วหวัแมมือท่ีมีปญหาในการควบคุมการเคล่ือนไหวเพื่อหยิบจับของช้ินเล็ก ๆ และมีความเส่ียงสูง 
ท่ีจะเกิดภาวะขอเล่ือนหรือหลุด (Joint subluxation / dislocation) 

4. แขนขาส้ัน (Shorter  limbs) เด็กดาวนซินโดรมจะมีรยางคแขนขาท่ีส้ันตามลักษณะ
กระดูก  ซ่ึงเปนโครงสรางท่ัวไปของเดก็ดาวนซินโดรม  ทําใหมีปญหาในการกะระยะการเอ้ือมใน
การทํากิจกรรมตาง ๆ เชน  การใสรองเทา  ท่ีสงผลตอการทรงตัวของเด็กขณะทํากจิกรรม 

5. นิ้วกอยโคงงอและขนาดมือท่ีเล็ก (Smaller  hands) เดก็กลุมนี้จะมีลักษณะมือเล็ก
และน้ิวท่ีส้ันกวาปกติ  ทําใหมีความยากลําบากในการกําและถือวัตถุท่ีมีขนาดใหญ  เชน  การเปด
ขวดหรือการจบัลูกบอลดวยมือเดียว  รวมทั้งกิจกรรมท่ีตองใชชวงของการกางนิว้มือท่ีกวาง  เชน 
การใชแปนคอมพิวเตอร  การเลนกีตารหรือเปยโน 
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6. กระดูกขอมือ (Wrist bones) เด็กดาวนซินโดรมมีขนาดกระดูกขอมือท่ีเล็กและไมมี
การพัฒนาเต็มท่ีในชวงวยัเดก็จนกวาจะถึงชวงวยัรุน  ทําใหเดก็เล็กมีปญหาการทรงทาของขอมือ 

ในการชวยใหนิ้วกางและปลอยวัตถุขณะทํากิจกรรม  และเม่ือกระดูกขอมือไมมีการพัฒนาเดก็จะ
สูญเสียความมั่นคงของขอมือ (Wrist stability) ท่ีสงผลตอการเคล่ือนไหวของมือหรือการหยิบจับ 

6. ภาวะความผิดปกติทางการแพทย (Medical conditions) เด็กดาวนซินโดรมรอยละ 
40 – 60  มักมีปญหาภาวะโรคหัวใจโดยกําเนิด  โดยรอยละ 51 เปนกลุมอาการผนังหัวใจร่ัวท้ังหอง
บนและหองลาง  รองลงมาคือผนังหัวใจหองลางร่ัวรอยละ 28  และผนังหัวใจหองบนร่ัวรอยละ 11  
ภาวะโรคหัวใจสงผลตอความคงทนในการทํากิจกรรมหรือการเคล่ือนไหวของเด็ก  นอกจากนีภ้าวะ
ติดเช้ือท่ีพบบอยในระบบทางเดินหายใจท่ีเกิดจากภูมิคุมกันตํ่า  ก็สงผลใหเดก็เจ็บปวยบอยและขาด
โอกาสที่จะเรียนรูตามระดับพัฒนาการเชนกัน 

7. ระดับความคิดความเขาใจ (Cognitive level) ทักษะดานความคิดความเขาใจและ
ทักษะการหยบิจับเปนส่ิงท่ีตองพัฒนาควบคูกันในชวงแรกของพัฒนาการ  ดังนั้นเม่ือเด็กดาวน 
ซินโดรมมีความยากลําบากในการหยิบจบั  เด็กกจ็ะขาดโอกาสในการสํารวจส่ิงแวดลอมรอบตัว  
และสงผลใหเด็กกลุมนี้มีการเรียนรูทักษะดานความคิดความเขาใจตามระดับพัฒนาการลดนอยลง 

8. ภาวะความตึงตัวของกลามเนื้อตํ่า (Hypotonia / Low muscle tone) เด็กดาวน 
ซินโดรมจะมีความตึงตัวของกลามเนื้อตํ่ากวาเด็กปกติ  ทําใหมีลักษณะกลามเนื้อท่ีออนนิ่ม
ปวกเปยก (Floppy)  และมีความยากลําบากในการเรียนรูดานพัฒนาการเคล่ือนไหวในทาต้ังตรง 
(Upright position)  เชน  การทรงทาของศีรษะ  การใชแขนคํ้ายนั  การยกมือและเทา  และการทรง
ตัวในทานั่ง  ซ่ึงผลกระทบตอการหยิบจบัท่ีเห็นไดชัดคือ  เด็กจะมีปญหาในการเอ้ือมและการหยบิ
จับ  เพราะความตึงตัวของกลามเนื้อในการควบคุมการเคล่ือนไหวของขอไหลและหลังสวนบนตํ่า  
และความตึงตัวของกลามเนือ้ในการควบคุมการเคล่ือนไหวของแขนสวนปลายและมือตํ่า  ยังทําให
เด็กมีความยากลําบากในการทรงทาของขอนิ้วมือในการถือวัตถุไวในมือ  รวมถึงการแยกนิ้วในการ
หยิบจับ  และเคล่ือนยายวัตถุในมือ    นอกจากนี้ความยากลําบากในการทรงทาและการควบคุมการ
เคล่ือนไหวยังทําใหเด็กขาดการเรียนรูในการเคล่ือนไหวท่ีเหมาะสมตามพัฒนาการ    จนอาจสงผล
ใหเดก็มีปญหากลามเนื้อออนแรง  และขาดการเรียนรูทักษะในการทํากิจวัตรประจําวัน  เชน  การ
กินอาหารและการจับดินสอขีดเขียน  จึงทําใหเดก็ดาวนซินโดรมมีความสามารถดานนี้ดอยกวาเดก็
ปกติ  ดังขอมูลท่ีแสดงในตารางท่ี 3 และตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี  3  แสดงตัวอยางกจิกรรมการหยบิจับของเด็กดาวนชินโดรมในการทํากิจวัตรประจําวัน 

เม่ือเทียบกับเดก็ปกติ (อางอิงจาก  Pueschel, 2001: หนา 88)  
 

ชวงอายุความสามารถเฉล่ียท่ีเด็กทําได (เดอืน) กิจกรรม 

เด็กดาวนซินโดรม  เด็กปกต ิ

การหยิบขนมใสปาก 12  8   

การใชชอนตักอาหาร 20  13  

 

ตารางท่ี  4  แสดงตัวอยางรูปแบบการจับดินสอของเด็กดาวนชินโดรมเม่ือเทียบกับเด็กปกติ  

(อางอิงจาก Bruni, 1998: หนา 93)  

 

ชวงอายุความสามารถเฉล่ียท่ีเด็กทําได รูปแบบการจับดินสอ 

เรียงตามลําดบัพัฒนาการ เด็กดาวนซินโดรม เด็กปกต ิ
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 

 
 
 
การใหความชวยเหลือทางกิจกรรมบําบัดในกลุมเด็กดาวนซินโดรม 

 จากปญหาของเด็กดาวนซินโดรมท่ีกลาวมาขางตน  ทําใหครอบครัวของเด็กกลุมนี้
ตองการความชวยเหลือจากผูเช่ียวชาญทั้งดานการสงเสริมพัฒนาการ  การสงเสริมการเรียนรู   
และการสงเสริมดานการศึกษาพิเศษ  เพื่อใหเดก็สามารถดําเนินชีวิตไดตามศักยภาพที่มีอยู  
(Rogers et. al., 2001)  กจิกรรมบําบัดเปนวิชาชีพหนึ่งในทีมวิทยาศาสตรการแพทย  ท่ีมีความ
เช่ียวชาญดานการสงเสริมพัฒนาการเดก็  ซ่ึงในประเทศแคนาดาจะมีนกักิจกรรมบําบัดท่ีมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะดานในการใหความชวยเหลือแกเด็กดาวนซินโดรมโดยตรง  ทํางานท้ังใน
โรงพยาบาลของรัฐและของเอกชน  ศูนยใหคําปรึกษาดานพัฒนาการและครอบครัว  ศูนยดแูลเด็ก
เล็กหรือคลินิกท่ีใหการดแูลเด็กพิเศษ  โดยการใหความชวยเหลือจะเนนท่ีการใหคําปรึกษาแนะนํา
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แกครอบครัว  และการทํางานเปนทีมกับบุคลากรท่ีเกี่ยวของในดานการสงเสริมพัฒนาการท่ีจําเปน
แกเดก็ดาวนซินโดรม  ดังตอไปนี้ (Bruni, 2001) 

1. การแกไขความบกพรองในการกินอาหารและการส่ือสาร  เด็กดาวนซินโดรมจะมี
ปญหาความออนแรงของกลามเนื้อภายในชองปาก  ล้ินและริมฝปาก  ท่ีมีความจําเปนในการดดู  
การเค้ียว  การกลืน  และการเปลงเสียงพูด  ซ่ึงนักกิจกรรมบําบัดจะมีการประสานงานกับนักแกไข
การพูด (Speech  Pathologist)  ในการแกไขปญหาดังกลาว  โดยการฝกควบคุมกลามเนื้อภายใน
ชองปาก  การควบคุมการเคล่ือนไหวของล้ินและริมฝปาก  รวมถึงการจัดทาทาง  เพื่อใหเด็กดาวน
ซินโดรมกินอาหาร  และส่ือสารความตองการของตนเองได  

2. การแกไขความบกพรองดานการเคล่ือนไหว  เด็กดาวนซินโดรมจะมีปญหาความ
ความตึงตัวของกลามเนื้อท่ีตํ่า  กลามเนื้อออนแรง  และขอตอหลวม  ทําใหมีพัฒนาการดานการ
เคล่ือนไหวลาชากวาเด็กปกติ  เด็กกลุมนี้จงึจําเปนตองไดรับการสงเสริมพัฒนาการดานเคล่ือนไหว
จากนกักิจกรรมบําบัด  โดยมุงเนนไปท่ีการสงเสริมพัฒนาการดานเคล่ือนไหวของกลามเนื้อมัดใหญ  
เชน  การชันคอ  การพลิกตัว  การนั่ง  การคืบ  การคลาน  การยืน  การเดิน  และการสงเสริม
พัฒนาการดานเคล่ือนไหวของกลามเนื้อมัดเล็ก  ซ่ึงสงเสริมความสามารถดานการเคลื่อนไหวของ
แขนและมือ  ไดแก  การเอ้ือม  การกํา  การนํา  และการปลอยวัตถุส่ิงของ   

3. การใหความชวยเหลือดานการดูแลตนเองดานกิจวัตรประจําวัน  เม่ือเดก็ดาวน 
ซินโดรม  เร่ิมมีการพัฒนาทักษะดานการเคล่ือนไหวและการหยิบจับไดดีข้ึน  เด็กจะเร่ิมสนใจ
สํารวจส่ิงแวดลอมรอบตัว  และเร่ิมเรียนรูท่ีจะมีปฏิสัมพนัธกับบุคคลรวมถึงส่ิงแวดลอมรอบตัว 

มากข้ึน  ดังนัน้  นักกจิกรรมบําบัดจะใหคําปรึกษาแนะนําแกผูปกครองในการเปดโอกาสใหเดก็
ดาวนซินโดรมไดทํากิจวัตรประจําวนังาย ๆ ดวยตนเอง  เชน  การกนิอาหาร  การถอดหรือสวมใส
เส้ือผา  โดยนักกิจกรรมบําบัดอาจสอนผูปกครองใหมีการแบงกิจกรรมออกเปนข้ันตอนงาย ๆ  
เพื่อใหเด็กสามารถทําไดเองทีละข้ันตอน  และผูปกครองสามารถสอนหรือชวยเหลือในข้ันตอนท่ี
เด็กยังทําไมได   นอกจากนี้  นักกิจกรรมบําบัดสามารถเสนอแนะการใหกิจกรรมหรือการเลนในการ
สงเสริมพัฒนาการดานการหยิบจับ  เพื่อจะนําไปสูการพฒันาทักษะดานการทํากิจวัตรประจําวัน  
เชน  การใชของเลนท่ีมีความหลากหลายท้ังขนาด  รูปทรง   และพ้ืนผิว  การใชของเลนท่ีฝกใหเด็ก
ไดมีการนํามาเรียงตอกันเปนแถวหรือการนาํมาตอกันใหสูงข้ึน  การปดเปดฝาภาชนะ  และการแกะ
หรือใสกระดุม  นักกจิกรรมบําบัดยังสามารถใหความชวยเหลือในการจัดทา  และการออกแบบ
อุปกรณเสริมสําหรับเด็กแตละราย  ใหสามารถทํากิจวัตรประจําวันไดดวยตนเอง  เชน  การใชชอน
เสริมดาม  ในกรณีท่ีเดก็ดาวนซินโดรมมีกลามเนื้อมือออนแรงมากทําใหการจับวัตถุไมม่ันคง  
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4.  การแนะนําผูปกครองใหสังเกตความบกพรองดานการรับความรูสึกของเด็กเบ้ืองตน  
ปญหาดานการรับความรูสึกเปนความบกพรองท่ีมักพบในเดก็ดาวนซินโดรม  ท่ีนักกิจกรรมบําบัด
สามารถแนะนําผูปกครอง  ใหสามารถสังเกตความบกพรองดานนี้เบ้ืองตนดวยตนเอง  ขณะเด็กทํา
กิจวัตรประจําวัน  เชน  การหลีกเล่ียงการทํากิจวัตรประจําวัน  ท้ังการอาบน้ําและหวผีม  การชอบนํา
ของเลนเขาปากมากผิดปกติ  การจับของเลนแนนเกินไป  หรือทําของเลนหลุดมือบอย ๆ   ซ่ึงถา
ปญหาเหลานีมี้การตรวจพบไดอยางรวดเร็ว  ก็จะสงผลใหเด็กดาวนซินโดรมไดรับการแกไขความ
บกพรองหรือการสงเสริมพัฒนาการดานการรับความรูสึกท่ีเหมาะสมตามระดับพัฒนาการ 

5. การใหความชวยเหลือทางการศึกษา  เดก็ดาวนซินโดรมในวัยเรียนตองการพัฒนา
ทักษะดานการทํากิจวัตรประจําวัน  ท่ีมีความหลากหลายและมีความซับซอน  ซ่ึงนักกจิกรรมบําบัด
ท่ีทํางานรวมกบัระบบการศึกษา  จะมีบทบาทในการสรางโปรแกรมเพื่อเตรียมความพรอม 

แกเดก็ดาวนซินโดรมทางการศึกษา  เชน  การสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียน  การเขียน   
การตัดกระดาษ  และการใชแปนคอมพวิเตอร  โดยนักกจิกรรมบําบัดจะเขาไปชวยเหลือต้ังแตการ
จัดทาทางการเคล่ือนไหวใหเหมาะกับแตละกิจกรรม  การจัดโตะหรือเกาอ้ีใหเหมาะกับเด็กแตละคน  
การใหอุปกรณเสริม  และการใหกิจกรรมฝกทักษะนอกเหนือจากการเรียนในหองเรียน  เพื่อแกไข
ความบกพรองของเด็กแตละราย  นอกจากนี้  นักกจิกรรมบําบัดยังมีบทบาทในการใหคําแนะนําแก
ครูและผูปกครอง  ใหเขาใจถึงปญหาหรือลักษณะเฉพาะของเด็กดาวนซินโดรม  การใหความสําคัญ
ของการสงเสริมความสามารถในการทํากิจกรรมหรือการทํากิจวัตรประจําวันดวยตนเอง  ซ่ึงอาจ
ตองมีการใหแรงเสริมแกเด็ก  การฝกซํ้า ๆ ท่ีใชระยะเวลานาน  และการฝกเปนข้ันตอนต้ังแตการทํา
เปนตนแบบใหเด็กดู  และการท่ีผูบําบัดใหคําช้ีแนะหรือการจับใหเด็กทํา (Prompt)  เพื่อใหเด็กได
เรียนรูทักษะการเคล่ือนไหวที่ถูกตอง  และมีความพรอมในการเรียนรูทักษะท่ีสูงข้ึนไป   
 
การใหความชวยเหลือเด็กดาวนซินโดรมดานการสงเสริมทักษะพื้นฐานการเขียน   
 นักกจิกรรมบําบัดยังมีหนาท่ีในการสงเสริมความสามารถพื้นฐานท่ีจาํเปนตอทักษะ
พื้นฐานการเขียน  และการฝกทักษะพ้ืนฐานการเขียนโดยการเลียนแบบ (Imitate) และการเขียน
ตามแบบ (Copy)  การลากเสนและรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน  บรูนนี่ (Bruni, 1998)  ยังได
เสนอแนะการใหความชวยเหลือเด็กดาวนซินโดรม  ดานการสงเสริมความสามารถท่ีจําเปน 

ตอทักษะพื้นฐานการเขียนเพ่ิมเติม  ดังนี ้
1. ความสามารถในการจับดินสอ  การจับดนิสอจะมีรูปแบบของการจับเปล่ียนแปลงไป

ตามพัฒนาการของการหยิบจับ  โดยในชวงแรกท่ีเดก็เร่ิมมีการเรียนรูการกําและปลอยวัตถุ  เด็กก็จะ
มีการจับดินสอแบบกําท้ังมือ  ท้ังในแบบท่ีปลายดินสออยูใกลนิว้หวัแมมือขณะเขียน (Palmar  

supinate grasp)  และแบบท่ีปลายดินสออยูใกลนิว้กอยขณะเขียน (Palmar grasp)  จากนั้นเม่ือ
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เด็กมีการควบคุมนิ้วมือดีข้ึน  การจับดินสอแมจะเปนแบบกําท้ังมือ  แตจะมีการเหยยีดของนิ้วท้ังหา 
ไปทางปลายดินสอ (Radial palma / digital pronate grasp) เพื่อทําหนาท่ีในการควบคุมดินสอ
ขณะเขียนมากขึ้น   กอนจะพฒันาไปสูการใชนิ้วมือจับดินสอแทนฝามือ (Static tripod grasp)  
แตยังคงการเคล่ือนไหวขณะเขียนสวนใหญเปนการเคล่ือนไหวของขอมือและแขน และเม่ือเดก็มี
การพัฒนาการเคล่ือนไหวในการหยิบจับ  โดยการใชนิ้วหวัแมมือทํางานรวมกับนิว้ช้ีและน้ิวกลาง
ในการจับของช้ินเล็ก ๆ  การจับดินสอก็จะมีการพัฒนาโดยใชปลายนิว้หัวแมมือจับดนิสอรวมกับ
ปลายนิ้วช้ีและนิ้วกลาง (Dynamic tripod grasp) และการเคล่ือนไหวขณะเขียนจะเกิดจากการ
เคล่ือนไหวของขอมือและขอตอภายในมือ  
 จากแนวคิดของบรูนนี่  เด็กดาวนซินโดรมจะมีพัฒนาการในการจับดินสอลาชากวาเดก็
ปกติ  (ดังขอมูลท่ีแสดงในตารางท่ี 4)  เนื่องจากปญหาความตึงตัวของกลามเนื้อตํ่า  และขอตอท่ี
หลวมของนิว้หัวแมมือ  ทําใหเด็กดาวนซินโดรมมักมีทาของการจับดินสออยู 2 แบบ  คือ  การใช 
ท้ังมือกําดินสอ  (Palmar grasp / Palmar supinate grasp)  และการใชฐานของนิว้หัวแมมือคีบ
ดินสอไวกับดานขางของมือ (Thumb wrap grasp)  การใหความชวยเหลือเด็กกลุมนี้ในการจับ
ดินสอจึงเนนท่ีการชวยใหเด็กมีการพัฒนาความแข็งแรงของมือในการหยิบจับ  การฝกการควบคุม
การเคล่ือนไหวของนิ้วหัวแมมือ  และการฝกทักษะดานสหสัมพันธการเคล่ือนไหวของนิ้วมือ  
นอกจากนี้  การดัดแปลงอุปกรณท่ีใชเขียนแทนการใชดนิสอท่ัวไป  เชน  การใชแทงสีเทียนหรือ
แทงชอลคท่ีมีขนาดเล็ก  ก็สามารถชวยใหเด็กดาวนซินโดรมมีการพัฒนาการจับดนิสอท่ีเหมาะสม
ตามระดับพัฒนาการ  หรือชวยสงเสริมใหดาวนซินโดรมใชนิ้วมือจับดินสอแทนการใชฝามือได   

2. ความสามารถในการขีดเขียน  เม่ือเด็กดาวนซินโดรมเร่ิมควบคุมการจบัดินสอไดดี  
เด็กจะมีความชอบกิจกรรมการขีดเขียนมากข้ึน  แตจากปญหาความตึงตัวของกลามเน้ือตํ่า  และ 

ขอตอท่ีหลวม  ทําใหเดก็กลุมนี้มีความบกพรองของความม่ันคงของขอไหลและขอมือ  ท่ีสงผลตอ
ความสามารถดานทักษะพ้ืนฐานการเขียน  เด็กดาวนซินโดรมจึงตองมีการดัดแปลงการฝกเขียนจาก
การขีดเขียนซํ้า ๆ บนกระดาษท่ีวางบนโตะ  มาเปนการเขียนหรือการวาดรูปบนกระดาน  ผนัง  และ
พื้นรองเขียนท่ีปรับเอียงได  ซ่ึงจะชวยใหเด็กมีการพัฒนาความม่ันคงของขอไหลและขอมือ  และยัง
ชวยสงเสริมทักษะดานสหสัมพันธของตาและมืออีกดวย  นอกจากนี้  เด็กดาวนซินโดรมยังมีความ
บกพรองของการเรียนรูสหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง  ทําใหมีความลาชาของการ
พัฒนามือขางถนัด  เด็กกลุมนี้จึงมีปญหาในการใชมือท้ังสองขางรวมกัน  เชน  การใชมือขางถนัด
เขียนหนังสือและการใชมืออีกขางทับกระดาษใหนิ่งขณะเขียน  ดังนัน้  ในชวงแรกของการฝกเขียน 

อาจมีการชวยยึดกระดาษท่ีเด็กเขียนอยูใหนิ่งดวยเทปกาว  จากนั้นเม่ือเด็กมีการพัฒนาการทํางาน
รวมกันของมือท้ังสองขางดีข้ึน  จึงใหเด็กใชมือยึดกระดาษท่ีเด็กเขียนอยูใหนิ่งดวยตนเอง 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 จากการทบทวนวรรณกรรม  มีหลายการศกึษาท่ีแสดงถึงความสัมพันธของการบูรณาการ
ระหวางการมองเห็นและการเคล่ือนไหว (Visual - Motor Integration) กับทักษะการเขียนของ
เด็ก   ปจจัยพืน้ฐานท่ีสงผลตอความบกพรองในการเขียนและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสามารถดาน
การเขียนของเด็ก  รวมท้ังการบําบัดรักษาทางกิจกรรมบําบัดดานการเขียนในเดก็  โดยมีรายละเอียด
ของงานวิจยัตามลําดับดังตอไปนี ้

1. Daly, Kelly & Krauss (2003)  ศึกษาหาความสัมพันธของการบูรณาการระหวาง
การมองเห็นและการเคล่ือนไหว (Visual – Motor Integration) กับทักษะการเขียนของเด็ก   
โดยใชแบบทดสอบ VMI  ของ Beery 1997 ทดสอบความสามารถดานการบูรณาการระหวาง 
การมองเห็นและการเคล่ือนไหว (Visual - Motor  Integration)  และใช SCRIPT ฉบับดัดแปลง 
ของ Weil และ Amundson 1994 ทดสอบความสามารถในการเขียนของเด็ก  โดยกลุมตัวอยาง
เปนเดก็อนุบาลจํานวน 54 คนแบงเปน 2 กลุม โดยกลุมแรก 30 คนใช SCRIPT ฉบับดัดแปลงท่ี
ไมมีเสน  และกลุมท่ีสอง 24 คนใช SCRIPT ฉบับดัดแปลงท่ีมีเสน  ซ่ึงผลการทดสอบพบวา
คะแนนของกลุมตัวอยางท่ีไดจากแบบประเมิน VMI  มีความสัมพันธอยางมากกับคะแนน
ความสามารถในการเขียนท่ีวัดไดจาก SCRIPT ฉบับดัดแปลง โดยเดก็ท่ีสามารถเขียนตามแบบ  
รูปทรงเรขาคณิตงาย ๆ 9 แบบแรกในแบบประเมิน VMI จะทําคะแนนของ SCRIPT ฉบับ
ดัดแปลงไดดกีวาเด็กท่ีทําไมได  ซ่ึงเปนการสนับสนุนขอมูลท่ีไดจากงานวิจยัของ Weil และ 
Amundson ในป 1994 ท่ีกลาววาทักษะดานการบูรณาการระหวางการมองเห็นและการเคล่ือนไหว 
(Visual - Motor  Integration) มีความสัมพันธกับความสามารถในการเขียนของเด็ก  โดยเฉพาะ
ดานการเขียนตามแบบตัวอักษร 

2. Volman, Schendel & Jongmans (2006)  ศึกษาปจจัยพื้นฐานท่ีสงผลตอความ
บกพรองในการเขียนของเดก็ประถมตน  ซ่ึงกลุมตัวอยางเปนเด็กนักเรียนระดับประถมปท่ี 2 และ 

ปท่ี 3 ท่ีครูระบุวามีปญหาดานการเขียนไมวาจะเปนดานความเร็วหรือคุณภาพดานการเขียนจํานวน 
29 คนและเพ่ือนรวมหองจํานวน 20 คนท่ีเปนเดก็ปกติ  โดยกลุมตัวอยางตองไดรับการประเมิน  
5 แบบ  คือ (1) การรับรูทางสายตา (Visual perception) โดยใช Visual Perception subtest  

ของ Developmental Test of Visual - Motor Integration (Beery, 1997)  (2) สหสัมพันธการ
เคล่ือนไหวของกลามเนื้อมัดเล็ก (Fine motor coordination) โดยใชแบบทดสอบ Manual 

dexterity subtest ของ Movement ABC test (Henderson & Sugden, 1992)  (3) การ
วางแผนความคิดความเขาใจ (Cognitive planning) โดยใชแบบทดสอบ Trail Making Test, 

part B (Reitan & Wolfson, 1985)  และ (4) การบูรณาการระหวางการมองเห็นและการ
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เคล่ือนไหว (Visual -  Motor Integration)  โดยใชแบบทดสอบ VMI  ของ Beery 1997 
ผลการวิจัยพบวา  ถึงแมเดก็ท่ีปญหาดานการเขียนจะมีคะแนนการรับรูทางสายตา  สหสัมพันธ 
การเคล่ือนไหวของกลามเนือ้มัดเล็ก  การวางแผนความคิดความเขาใจ  และการบูรณาการระหวาง
การมองเห็นและการเคล่ือนไหว  ตํ่ากวาเดก็ปกติอยางมีนัยสําคัญ  แตจากการวิเคราะหพบวามีเพยีง
ความสามารถดานการบูรณาการระหวางการมองเห็นและการเคล่ือนไหว (Visual - Motor 
Integration)  เทานั้นท่ีมีคุณภาพอยางมีนัยสําคัญในการใชพยากรณความสามารถหรือคุณภาพ 

ในการเขียนของเด็กท่ีมีปญหาดานการเขียน  ดังนั้น  ในการใหความชวยเหลือเด็กท่ีมีปญหาดาน 

การเขียน  จึงควรมุงพัฒนาทักษะเปนพืน้ฐานในการสงเสริมการบูรณาการระหวางการมองเห็น 

และการเคล่ือนไหว (Visual - Motor Integration) เปนสําคัญ 

3. นันทณี (2002)  ศึกษาปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอความสามารถดานการเขียนของกลุม
ตัวอยางท่ีเปนเด็กอนุบาลอาย ุ3 - 6 ปในจังหวัดเชียงใหม  จํานวน 90 คน  กลุมตัวอยางแตละคน
ไดรับการประเมินความสามารถ 5 ดาน  คือ  (1) กําลังของการกํามือ  โดยใช Vigorimeter   

(2) กําลังของการหยิบ  โดยใช Preston  Pinch  Gauge  (3) การรับรูตําแหนง  โดยใชแบบ
ประเมินดานการรับรูตําแหนงของฟรอสติก  (4) สหสัมพันธ็ของตาและมือ  โดยใชแบบประเมิน
ดานสหสัมพันธของตาและมือของฟรอสติก  และ (5) ความสามารถดานการเขียน  โดยใชแบบ
ประเมิน Visual - Motor Integration ฉบับดัดแปลง  มีการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติการ
วิเคราะหความถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression) ผลการศึกษาพบวา  ปจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ
ทักษะการเขียนของเด็กปกติกลุมตัวอยาง  เรียงระดับจากมากไปนอยคือ  การรับรูตําแหนง  
สหสัมพันธของตาและมือ  กําลังของการหยิบและกําลังของการกํามือ  ซ่ึงเม่ือนําปจจยัท้ัง 4  

เขาสมการถดถอย  จะไดรูปแบบสมการเปน   – 22.273 + 0.449 (กําลังของการกํามือ) +  

2.092 (กําลังของการหยิบ) + 1.177 (สหสัมพันธของตาและมือ) + 3.433 (การรับรูตําแหนง) โดย
ปจจัยท้ัง 4 สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของทักษะการเขียนของกลุมตัวอยางไดถึง 77 % อยาง
มีนัยสําคัญ (F = 70.048, p < 0.001) 

4. Peterson & Nelson (2003)  ศึกษาการบําบัดทางกิจกรรมบําบัดดานการเขียน   
ในกลุมตัวอยาง 59 คนสุมมาจากเดก็ประถม 1 ท่ีมาจากชุมชนท่ีมีฐานะยากจนและดอยโอกาสทาง
สังคม  เด็ก 30 คนจะไดรับการบําบัดทางกจิกรรมบําบัดควบคูกับการเรียนในโรงเรียนสัปดาหละ  
2 คร้ัง ๆ ละ 30 นาที เปนระยะเวลา 10 สัปดาห  สวนอีก 29 คนไดรับการเรียนในโรงเรียนตามปกติ  
ซ่ึงกอนและหลังการรับโปรแกรมการบําบัดทางกิจกรรมบําบัดเด็กท้ังสองกลุมจะไดรับการทดสอบ
คุณภาพการเขียนโดยใช Minnesota  Handwriting  Test หรือ  MHT (Reisman, 1993) 
โปรแกรมกิจกรรมบําบัดประกอบดวย  แนวคิดทฤษฎีของหลักการชีวกลไก (Biomechanical)  
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โดยการจดักิจกรรม  พื้นรองเขียนและอุปกรณการเขียนเพื่อสงเสริมทาทาง (Posture) ท่ีเหมาะสม  

ความแข็งแรง (Strength) และสหสัมพันธการเคล่ือนไหว (Coordination)  หลักการของการ 

บูรณาการระหวางการรับความรูสึกและการเคล่ือนไหว (Sensorimotor approach) ในการให
ประสบการณดานการรับความรูสึก (Sensory experience) ท่ีหลากหลายเพ่ือสงเสริมใหเกิดการ
ปอนกลับขอมูลความรูสึก (Sensory feedback)  ในการพัฒนาทักษะการเคล่ือนไหว (Motor 

skill) หรือทักษะการเขียน  รวมท้ังหลักการเรียนการสอน (Teaching learning model / 
Acquisitional model) (Mosey, 1981) ในการฝกฝนการเลียนแบบและการเขียนตามแบบ 

การลากเสนและรูปทรงเรขาคณิตพื้นฐาน  และการเขียนอักษร  โดยมีการพัฒนาทักษะท้ังในดาน
ขนาด  รูปแบบ  การวางตําแหนง  การละเวนชองวาง  และการรับรูจุดเร่ิมตนและจดุส้ินสุด  ดวยการ
ฝกซํ้า ๆ  การใหขอมูลยอนกลับ  และการใหแรงเสริม  ผลการวิจัยพบวาเด็กท่ีไดรับการบําบัดทาง
กิจกรรมบําบัดมีการเพิ่มของคะแนน Minnesota Handwriting Test  อยางมีนัยสําคัญเม่ือเทียบ
กับกลุมท่ีไมไดรับการบําบัดทางกิจกรรมบําบัด  แสดงวาแนวทางการบําบัดทางกิจกรรมบําบัดมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการเขียนแกเด็กวัยเรียนท่ีมีฐานะยากจนและดอยโอกาสทางสังคม  
 จากงานวิจยัท่ีเกี่ยวของพอสรุปไดวา  การบําบัดทางกิจกรรมบําบัดสามารถใหความ
ชวยเหลือแกเด็กท่ีมีปญหาดานการเขียนได  โดยนักกจิกรรมบําบัดตองมุงสงเสริมความสามารถ
พื้นฐานท่ีชวยพัฒนาทักษะดานการบูรณาการระหวางการมองเห็นและการเคล่ือนไหว (Visual - 

Motor Integration) เปนสวนสําคัญ 


