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  การศึกษานี้มีวตัถุประสงค  เพื่อศึกษาปจจยัท่ีมีความสัมพันธกับทักษะพื้นฐานการเขียน 

และมีอิทธิพลตอทักษะพื้นฐานการเขียนในเด็กดาวนซินโดรม  โดยศึกษาจากประชากรเด็กดาวน 
ซินโดรมอายุต้ังแต 5 ป 0 เดือนถึง 8 ป 11 เดือน  ท่ีมารับบริการ  ณ. หนวยบริการสงเสริม
พัฒนาการ 4 แหงคือ คือ (1) สถาบันราชานุกูล  (2) ศูนยสงเสริมพัฒนาการคลองกุม (3) ศูนย
สงเสริมพัฒนาการมวงแค  กรุงเทพฯ  และ (4) โรงเรียนกาวิละอนุกูล  เชียงใหม  จํานวนท้ังหมด  
43 คน  พบวา  อายุเฉล่ียของเด็กดาวนซินโดรมในการศึกษานี้เทากับ 6 ป 9 เดือน เปนเพศชาย 24 

คน  คิดเปนรอยละ 56  และเปนเพศหญิง 19 คน  คิดเปนรอยละ 44 กลุมตัวอยางสวนใหญถนัดขวา
คิดเปนรอยละ 54  ถนัดซายคิดเปนรอยละ 39  และยังไมมีมือขางถนัดคิดเปนรอยละ 7  
 ผลการศึกษานีพ้บวา  เดก็ดาวนซินโดรมมีคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
ทักษะพื้นฐานการเขียนเทากบั 3.86 ± 2.80 จากรายงานของเบียร่ี (Beery, 1997) คาของเด็กปกติ
ซ่ึงทําการศึกษาในกลุมตัวอยาง 2,614 คนพบวา  กลุมตัวอยางอายุ 5 ปไดคะแนนอยูระหวาง 11 -

12 คะแนน  เด็กดาวนซินโดรมท่ีศึกษาอายุเฉล่ีย 6 ป 9 เดือนมีทักษะพ้ืนฐานการเขียนลาชากวาเด็ก
ปกติ  ซ่ึงตรงกบัแนวคิดของพุชเชลล (Pueschel, 2001)  ท่ีกลาวถึงความลาชาดานการเรียนรูทักษะ
ท่ีจําเปนในการทํากิจวัตรประจําวันของเด็กดาวนซินโดรม  เชน  การกินอาหาร  และการจับดินสอ
ขีดเขียน  โดยมีสาเหตุมาจากปญหาความตึงตัวของกลามเน้ือท่ีตํ่ากวาเด็กปกติ  ทําใหเด็กดาวน 
ซินโดรมมีความลาชาทางพัฒนาการดานการเคล่ือนไหวและการหยิบจบัต้ังแตการเอ้ือม  การทรงทา
ของขอนิ้วมือในการกําวัตถุไวในมือ  การแยกนิว้ในการหยิบจับและการเคล่ือนยายวัตถุในมือ  ซ่ึงถา
ขาดการเรียนรูในการควบคุมการเคล่ือนไหวท่ีเหมาะสม  ความลาชาทางพัฒนาการเหลานี้ก็จะมี
แนวโนมท่ีมากข้ึนและสงผลตอการพัฒนาทักษะท่ีซับซอนข้ึนไป 

 ในการศึกษานีไ้ดทําการศึกษาปจจัยความสามารถพื้นฐาน 5 ดาน ซ่ึงไดมาจากการ
ทบทวนวรรณกรรมวานาจะมีผลตอทักษะพื้นฐานการเขียนของเดก็ดาวนซินโดรม  คือ  (1) ความ
ม่ันคงในการทรงทา  (2) การรับความรูสึกของมือและนิว้  (3) สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือ 

ท้ังสองขาง  (4) ความคลองแคลวในการใชมือ  และ (5) กาํลังการกํามือของมือขางถนัด  ซ่ึงปจจัย
ดังกลาวมีผลตอทักษะพื้นฐานการเขียนในเด็กปกติและเดก็ดาวนซินโดรมในตางประเทศ   ดังนั้น 

จึงทําการศึกษากับเด็กดาวนซินโดรมในประเทศไทย  วาปจจัยดังกลาวจะมีอิทธิพลตอทักษะพื้นฐาน
การเขียนของเด็กดาวนซินโดรมในประเทศหรือไม     



 

 

47 

 เม่ือเปรียบเทียบปจจัยความสามารถพื้นฐานท้ัง 5 ดานของเด็กดาวนซินโดรม                
ในการศึกษานีก้ับเด็กปกติ  พบวา  เดก็ดาวนซินโดรมมีปจจัยความสามารถพื้นฐานท้ัง 5 ดาน 

ลาชากวาเดก็ปกติ  โดยความสามารถดานความม่ันคงในการทรงทา  มีคะแนนเฉล่ียและสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 3.14 ± 2.19  จากรายงานของของมิลเลอร (Miller, 1988)  คาของ 
เด็กปกติซ่ึงทําการศึกษาในกลุมตัวอยาง 1,204 คน  พบวา  กลุมตัวอยางอายุ 5 ปจะไดคะแนนอยู
ระหวาง 10 – 12 คะแนน  เด็กดาวนซินโดรมท่ีศึกษาอายุเฉล่ีย 6 ป 9 เดือนมีความสามารถดาน
ความม่ันคงในการทรงทาตํ่ากวาเด็กปกติ  จากขอมูลของบรันนี่ (Bruni, 1998) ความม่ันคงในการ
ทรงทาเปนความสามารถที่ยากลําบากสําหรับเด็กดาวนซินโดรม  เนื่องจากปญหาความตึงตัวของ
กลามเนื้อท่ีตํ่า  ทําใหเดก็มีความยากลําบากในการควบคุมการเปล่ียนแปลงการหดตัวของกลามเนื้อ
ไดอยางต้ังใจ  รวมท้ังการคงไวซ่ึงระดับการหดตัวของกลามเนื้อรอบขอตอใหคงท่ีในชวงระยะเวลา
หนึ่งแลวใหขอตอสวนปลายมีการหดตัวในลักษณะตรงกันขาม   ซ่ึงทักษะนี้มีความจําเปนสําหรับ
เด็กในการเรียนรูการทรงทา  รวมถึงการควบคุมการจับและปลอยวัตถุ   
  เด็กดาวนซินโดรมในการศึกษานี้  มีคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการรับ
ความรูสึกของมือและนิว้เทากับ 1.78 ± 0.85  จากรายงานของมิลเลอร (Miller, 1988) คาของเด็ก
ปกติซ่ึงทําการศึกษาในกลุมตัวอยาง 1,204 คน  พบวา  กลุมตัวอยางอายุ 5 ปจะไดคะแนนดานนี้
เทากับ  3  คะแนน  เด็กดาวนซินโดรมท่ีศึกษาอายเุฉล่ีย 6 ป 9 เดือนมีความสามารถพื้นฐานดานการ
รับความรูสึกของมือและนิว้ตํ่ากวาเด็กปกติ  จากขอมูลของบรันนี่ (Bruni, 1998) ปญหาดานนีเ้กดิ
จากความลาชาในกระบวนการสงขอมูลการรับรูสูสมอง  ทําใหเด็กดาวนซินโดรมมีความบกพรอง
ในการสงขอมูลดานขนาดและนํ้าหนกัของวัตถุท่ีเด็กหยบิจับสูสมอง  เด็กจึงแยกแยะความแตกตาง
ของวัตถุท่ีหยบิจับไมได  มีความยากลําบากในการปรับเปล่ียนรูปแบบการเคล่ือนไหวของมือและ
นิ้วในการหยบิจับตามขนาดของวัตถุ  และมีปญหาในการใชแรงมากเกินไปในการจบัวัตถุ  
นอกจากนี้  เดก็ดาวนซินโดรมยังมีการพฒันาการรับรูสัมผัสในมือคอนขางชา  ซ่ึงจะเห็นไดจาก 

การที่เด็กมีระยะเวลาในการสํารวจของเลนโดยการนําเขาปากคอนขางนานกวาเดก็ปกติ  ทําใหเดก็มี
ความลาชาในการเรียนรูจากการใชมือสํารวจส่ิงแวดลอมรอบตัว  เด็กกลุมนี้จึงตองการประสบการณ
การรับรูสัมผัสท่ีหลากหลายเพ่ือสงเสริมพัฒนาการการรับรูและความสามารถในการปรับรูปแบบ
การเคล่ือนไหวของมือและนิ้วในการหยบิจับ 

 เด็กดาวนซินโดรมในการศึกษานี้  มีคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของ
สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขางเทากับ 2.38 ± 0.95  จากรายงานของบรูนนิค 
(Bruininks, 1978) คาของเด็กปกติท่ีศึกษาในกลุมตัวอยาง 765 คนพบวา  กลุมตัวอยางอายุ 5 ป 
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จะมีคะแนนเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดานนีเ้ทากบั 18.3 ± 4.9  เด็กดาวนซินโดรมมีความ 
สามารถพื้นฐานดานสหสัมพนัธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขางตํ่ากวาเดก็ปกติ  จากขอมูลของ 
บรันนี่ (Bruni, 1998) เด็กดาวนซินโดรมที่ศึกษาอายเุฉล่ีย 6 ป 9 เดือนมีความตึงตัวของกลามเนื้อ 

ท่ีตํ่าทําใหมีปญหาการทรงตัวในทานั่ง  เดก็จึงมักใชมืออีกขางในการทรงตัวนั่งและเหลือมือเพียง
ขางเดียวในการทํากิจกรรม  เด็กจึงขาดโอกาสในการใชมือสองขางทํากิจกรรม  การจบัวัตถุมาไว
แนวกลางลําตัว  การเปล่ียนถายมือในการหยิบจับและการพัฒนามือขางถนัด  ท่ีเปนสวนสําคัญใน
การพัฒนาไปสูความสามารถพื้นฐานดานสหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง   
 เด็กดาวนซินโดรมในการศึกษานี้  มีคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความ
คลองแคลวในการใชมือเทากับ 5.62 ± 2.19 จากรายงานของบรูนนิค (Bruininks, 1978) คาของ
เด็กปกติท่ีทําการศึกษาในกลุมตัวอยาง 765 คนพบวา  กลุมตัวอยางอายุ 5 ปจะมีคะแนนเฉล่ียและ
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดานนี้เทากับ 18.3 ± 4.9  เด็กดาวนซินโดรมท่ีศึกษาอายเุฉล่ีย 6 ป 9 เดือน 

มีความสามารถพื้นฐานดานความคลองแคลวในการใชมือตํ่ากวาเด็กปกติ  จากขอมูลของบรันนี่ 
(Bruni, 1998) เด็กดาวนซินโดรมมีปญหาดานนี้จากความลาชาของการพัฒนาดานการทํางานของ
นิ้วท่ีตองมีการทํางานประสานกันแตแยกกนัอยางอิสระ  การหยิบจับและการปลอยโดยต้ังใจ  
รวมท้ังลักษณะของนิ้วหัวแมมือท่ีส้ัน  มีความตึงตัวตํ่า  และขอตอหลวมจนมีการแอนไปทาง
ดานหลัง (Hyperextend)  ทําใหมีความยากลําบากในการควบคุมการเคล่ือนไหวของนิ้วหวัแมมือ
เพื่อทํางานกับนิ้วอ่ืน ๆในการจับของช้ินเล็ก ๆ    
 เด็กดาวนซินโดรมในการศึกษานี้  มีคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานกําลังการกํา
มือของมือขางถนัดเทากับ 15.84 ± 5.28  จากรายงานวิจยัของนันทณี (2545) ท่ีศึกษาในเดก็ปกติ
จํานวน 90 คนพบวา  กลุมตัวอยางอายุ 5 ปจะมีคะแนนเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานดานนี้
เทากับ 21.96 ± 5.13  เด็กดาวนซินโดรมที่ศึกษาอายเุฉล่ีย 6 ป 9 เดือนมีความสามารถพ้ืนฐานดาน
กําลังการกํามือของมือขางถนัดตํ่ากวาเดก็ปกติ  ซ่ึงจากแนวคิดของโจนนและแม็คโฮเวอร (Jones & 

Machover, 2000)  ปญหากําลังการกํามือเกิดจากความบกพรองของความตึงตัวของกลามเนื้อ  
และการรับรูการเคล่ือนไหวของขอตอ  ซ่ึงปญหาเหลานี้เปนปญหาท่ีพบในเด็กดาวนซินโดรม   
จึงทําใหเด็กกลุมนี้มีความสามารถพื้นฐานดานกําลังการกํามือของมือขางถนัดตํ่ากวาเด็กปกติ   
  จากการศึกษาความสัมพันธของปจจัยความสามารถพื้นฐานท้ัง 5 ดานกับทักษะพ้ืนฐาน
การเขียนในเดก็ดาวนซินโดรมท่ีทําการศึกษา  โดยการวิเคราะหหาคาสหสัมพันธสเปยรแมน  พบวา  
ปจจัยความ สามารถพื้นฐานท้ัง 5 ดานตางก็มีความสัมพนัธทางบวกกบัทักษะพื้นฐานการเขียนท่ี
ระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นต  โดยมี 2 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับทักษะพื้นฐานการเขียนใน
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ระดับสูง  คือ  มีคาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธอยูในชวง 0.61 - 0.80 (ชัชวาล, 2544)  ไดแก  
สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง (r = 0.63)  และความคลองแคลวในการใชมือ  
(r = 0.62)  และมี 2 ปจจัยท่ีมีความสัมพนัธกับทักษะพ้ืนฐานการเขียนในระดับปานกลาง  คือ   
มีคาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธอยูในชวง 0.41 - 0.60 (ชัชวาล, 2544) ไดแก ความม่ันคงในการ
ทรงทา (r = 0.55) และการรับความรูสึกของมือและนิว้ (r = 0.51)  นอกจากนีย้ังมี 1 ปจจัยท่ีมี
ความสัมพันธกับทักษะพ้ืนฐานการเขียนในระดับพอใช  คือ  มีคาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธอยู
ในชวง 0.21 - 0.40 (ชัชวาล, 2544) ไดแก  กําลังการกํามือของมือขางถนัด (r = 0.37) 
 ผลการศึกษายงัพบวาปจจัยความสามารถพื้นฐาน 5 ดานของเด็กดาวนซินโดรมท่ี
ทําการศึกษา  ตางมีความสัมพันธกันโดยเฉพาะสหสัมพนัธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง  
ความคลองแคลวในการใชมือ  ความม่ันคงในการทรงทา  และการรับความรูสึกของมือและนิว้ 

ท่ีมีความสัมพนัธกันทางบวกท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 เปอรเซ็นตในระดับคอนขางสูง  โดยมีคา
สัมประสิทธ์ิความสัมพันธอยูในชวง 0.40 - 0.70  สวนกําลังการกํามือของมือขางถนัดถึงแมจะ 

ไมมีความสัมพันธกับปจจยัความสามารถพื้นฐานดานอ่ืนอยางมีนยัสําคัญ  แตก็ถือวามีความสัมพนัธ
กันทางบวกในระดับนอยถึงพอใชโดยมีคาสัมประสิทธ์ิความสัมพันธอยูในชวง 0.06 - 0.39   
 จากการศึกษาคร้ังนี้เม่ือนําปจจัยความสามารถพื้นฐานท้ัง 5 ดาน มาศึกษาอิทธิพล 

ท่ีมีตอทักษะพืน้ฐานการเขียนของเด็กดาวนซินโดรมท่ีทําการศึกษา  โดยใช Multiple Regression 

พบวา  ปจจัยความสามารถพื้นฐาน 5 ดานของเด็กดาวนซินโดรมท่ีทําการศึกษา  ตางมีอิทธิพลตอ
ทักษะพื้นฐานการเขียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (F = 6.88, p < 0.001) โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ทักษะพื้นฐานการเขียนของประชากรเด็กดาวนซินโดรมมากท่ีสุด  คือ  ความคลองแคลวในการ 

ใชมือ (เบตา  เทากับ 0.33)   รองลงมาคือ  กําลังการกํามือของมือขางถนัด (เบตา  เทากับ 0.26)  
สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง (เบตา  เทากับ 0.24)   ความม่ันคงในการทรงทา 
(เบตา  เทากับ 0.16)   และการรับความรูสึกของมือและนิว้ (เบตา  เทากบั 0.01)  ซ่ึงแนวคิดท่ี
สงเสริมวาแตละปจจัยมีอิทธิพลหรือมีความสําคัญตอทักษะพื้นฐานการเขียนไดแก  แนวคิดของ 
บรันนี่ (Bruni, 1998) ดานการวางรากฐานความสามารถพื้นฐานท่ีจําเปนตอพัฒนาการดานการ 

บูรณาการระหวางการมองเหน็และการเคล่ือนไหว (Visual Motor skill)  เพื่อสงเสริมทักษะ
พื้นฐานการเขียน  ซ่ึงประกอบดวยความม่ันคงในการทรงทา (Stability)  การรับความรูสึกของ 
มือและนิว้ (Sensation)  สหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง (Bilateral hand 

coordination) และความคลองแคลวในการใชมือ (Dexterity)  และแนวคิดของเชาเดอร 
(Saunders, 2001)  โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาหรือเตรียมความพรอมของมือในดาน 
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ความแข็งแรง (Strength)  ความคลองแคลวในการใชมือ (Dexterity)  ความม่ันคงในการทรงทา 
(Stability)  สหสัมพันธการเคล่ือนไหว (Coordination)  และการสงเสริมความสามารถดานการ
ผสมผสานการรับรูสัมผัส  การรับรูการเคล่ือนไหวและตําแหนงของขอตอ  รวมกับการมองเห็น  
เพื่อใหสามารถควบคุมการเคล่ือนไหว  หรือปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางานของมือในการหยิบจับ
และการขีดเขียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  อันเปนการสงเสริมทักษะพืน้ฐานการเขียนของเด็ก 

กอนวยัเรียน 

 ผลการศึกษาจะเหน็วาความคลองแคลวในการใชมือมีอิทธิพลตอทักษะพื้นฐานการเขียน
ของเด็กดาวนซินโดรมท่ีทําการศึกษามากที่สุด  นักกจิกรรมบําบัดจึงควรใหความสําคัญกับการ
สงเสริมปจจัยความ สามารถดานนีแ้กเด็กดาวนซินโดรมเพื่อสงเสริมทักษะพืน้ฐานการเขียน   
ซ่ึงการฝกความคลองแคลวในการใชมือประกอบดวย   การฝกทาทางในการหยิบจับและปลอยวตัถุ 
(Grasp and release)  การฝกควบคุมการเคล่ือนไหวของนิ้วหวัแมมือเพื่อทํางานรวมกับนิ้วอ่ืน ๆ 
ในการจับของช้ินเล็ก ๆ (Pinch and thumb control) การฝกการทํางานรวมกนัของนิ้วมืออยาง 
มีสหสัมพันธ (Finger coordination) โดยแตละนิ้วตองสามารถทํางานแบบแยกสวน  มีความ
รวดเร็วและเคล่ือนไหวอยางมีสหสัมพันธแยกเปนอิสระจากการควบคุมการเคล่ือนไหวของมือ 

และขอมือ  ตัวอยางกิจกรรม  ไดแก  การเลนดินวิทยาศาสตรในทาตาง ๆ   การหยิบแทงไมท่ีมี 

หลายรูปทรงและพื้นผิว  การใชอุปกรณการเขียนท่ีมีขนาดเล็กและส้ันเพื่อใหเด็กเปล่ียนจากการ 

จับท้ังมือมาเปนใชนิว้ในการหยิบจับ  การหัดเรียงตอของเลนโดยเร่ิมจากการสวมหวงเสียบหลัก
และเพิ่มความยากเปนตอแทงไม    การเสียบและดึงหมุดกระดาน  การเลนไมหนีบผา  การดึงของ
เลนจากกระดานแมเหล็กหรือเทปวิทยาศาสตร  การติดและดึงสติกเกอร  การหยิบขนมช้ินเล็ก ๆ 
จากขวดปากแคบ  และการหยอดเหรียญลงกระปุก (Bruni, 1998)  
 จากผลการศึกษา  กําลังการกํามือของมือขางถนัดมีอิทธิพลตอทักษะพืน้ฐานการเขียน
ของเด็กดาวนซินโดรมท่ีทําการศึกษาเปนอันดับสอง  ดงันั้น  นักกิจกรรมบําบัดจึงควรให
ความสําคัญในการฝกปจจยัความสามารถพื้นฐานดานนี้เชนกัน  ซ่ึงโจนนและแม็คโฮเวอร (Jones 

& Machover, 2000) ไดเสนอแนะกิจกรรมสงเสริมกําลังการกํามือรวมกับการรับรูการเคล่ือนไหว
ของขอตอ  และความตึงตัวของกลามเนื้อท่ีเปนปญหาของเด็กดาวนซินโดรม  ไดแก   
การฉีกกระดาษ  การคีบของเลน  การดึงของเลนออกจากกระดานแมเหล็กหรือเทปวิทยาศาสตร  
นอกจากนี้  โจนนและแม็คโฮเวอร  ยังไดเสนอแนะการดัดแปลงอุปกรณท่ีใชเขียนใหมีขนาดใหญ
หรือการสวมอุปกรณเสริม  เพื่อชวยเหลือเด็กท่ีมีปญหาในการกําหรือการจับอุปกรณการเขียนจาก
ความออนแรงของกลามเนื้อมืออีกดวย  สวนในประเทศไทยก็มีงานวิจยัท่ีเสนอแนะกิจกรรมอ่ืน
เพิ่มเติมในการสงเสริมความสามารถพื้นฐานดานกาํลังการกํามือไวเชนกัน  คือ  งานวจิัยของนันทณ ี
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(2545) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความสามารถดานการเขียนของกลุมตัวอยางท่ีเปนเด็กอนุบาล
อายุ 3 - 6 ปในจังหวัดเชียงใหม  โดยกิจกรรมท่ีเสนอแนะ  ไดแก  กิจกรรมเทน้ําจากเหยือกใสแกว  
การใชคอนไมตอกตะปูพลาสติก  การเลนชักเยอ  และการขันน็อตดวยไขควง  
 กิจกรรมสงเสริมความสามารถพื้นฐานดานสหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขาง   
ก็เปนกจิกรรมท่ีนักกจิกรรมบําบัดควรใหความสําคัญเชนกัน  เนื่องจากมีอิทธิพลตอทักษะพื้นฐาน
การเขียนของเด็กดาวนซินโดรมท่ีทําการศึกษาเปนอันดบัสาม  ซ่ึงบรันนี่ (Bruni, 1998) ได
เสนอแนะกิจกรรมท่ีชวยใหเด็กไดใชมือท้ังสองขางทํากิจกรรม  เชน  การใชสองมือโยนหรือกล้ิงลูก
บอลขนาดใหญ (Therapeutic ball)  การยกของช้ินใหญ ๆ  การเปดหนังสือ  การเปดฝาภาชนะ  

การฉีกกระดาษ    การเคาะของเลน  นอกจากนี้  กจิกรรมรอยลูกปดก็เปนกิจกรรมท่ีดีในการสงเสริม
ความสามารถพื้นฐานดานสหสัมพันธการเคล่ือนไหวของมือท้ังสองขางดวยเชนกนั  และยังชวย
สงเสริมพัฒนาการดานสหสัมพันธของตาและมือ (Eye - Hand Coordination) อีกดวย  โดยเร่ิม
จากลูกปดท่ีมีเสนผาศูนยกลางใหญ  และเชือกรอยท่ีหุมใหแข็ง  จากนัน้จึงเพิ่มความยากเปนลูกปด 

และเชือกรอยท่ีมีขนาดเล็ก  

 จากการศึกษาคร้ังนี้แสดงใหเห็นวา  เดก็ดาวนซินโดรมท่ีทําการศึกษามีความสามารถ
พื้นฐานดานความม่ันคงในการทรงทา  การรับความรูสึกของมือและนิว้  สหสัมพันธการเคล่ือนไหว
ของมือท้ังสองขาง  ความคลองแคลวในการใชมือ  และกาํลังการกํามือของมือขางถนัดลาชากวาเด็ก
ปกติ  ซ่ึงความสามารถพื้นฐานท้ัง 5 ดานตางก็มีอิทธิพลตอทักษะพื้นฐานการเขียน  ดงันั้นเดก็ดาวน
ซินโดรมจําเปนตองไดรับการชวยเหลือจากนักกิจกรรมบําบัด  ต้ังแตการประเมินหาความบกพรอง
ของความสามารถพื้นฐานท้ัง 5 ดานรวมกับการประเมินทักษะพื้นฐานการเขียน  จากน้ันจึงใหการ
บําบัดรักษาท่ีเหมาะสมในการสงเสริมความสามารถพื้นฐานท่ีบกพรอง โดยใชแนวคิดทฤษฏีตาง ๆ 
เชน หลักการประสาทพัฒนาการ (Neurodevelopmental  Treatment: NDT) หลักการชีวกลไก 
(Biomechanical) หลักการดานการกระตุนระบบประสาทการรับรู (Sensory Approach) และ
หลักการเรียนการสอน (Teaching learning model / Acquisitional model) (Mosey, 1981) 
ในการจดักิจกรรม  การจัดทานั่ง  การดัดแปลงพ้ืนรองเขียน  และอุปกรณการเขียน  นอกจากนี้   
นักกจิกรรมบําบัดควรใหความรูแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของ  รวมกับการปรับทัศนคติดานการสงเสริม
พัฒนาการของเด็กดาวนซินโดรม  ท่ีตองอาศัยความอดทน  การดูแลอยางใกลชิด  การฝกฝนซํ้า ๆ  
การปรับสภาพแวดลอม  และการใชอุปกรณท่ีเอ้ือตอเดก็แตละราย  รวมถึงการจัดกจิกรรมท่ีเพิ่มมา
จากการเรียน  เพื่อการทํางานเปนทีมในการพัฒนาทักษะท่ีเหมาะสมดานการสงเสริมทักษะพื้นฐาน
การเขียน  นําไปสูการพัฒนาความสามารถดานการเขียน  เพิ่มศักยภาพในการเรียน  และการส่ือสาร
ของเด็กดาวนซินโดรมตอไป  


