ขอมูลสําหรับผูใ ช
MACS อธิบายวิธีการที่เด็กสมองพิการ (CP) ใชมือในการหยิบจับวัตถุสิ่งของในกิจกรรม
ประจําวัน MACS อธิบายถึงความสามารถ 5 ระดับ โดยระดับตางๆ แบงตามความสามารถของเด็กที่
จะเริ่มตนหยิบจับวัตถุสิ่งของดวยตนเอง
และแบงตามระดับความชวยเหลือหรือการดัดแปลงที่เด็ก
ตองการ เพื่อใหสามารถทํากิจกรรมที่ตองใชมือในชีวิตประจําวันได แผนพับของ MACS ยังอธิบาย
ความแตกตางระหวางระดับที่ใกลเคียงกัน เพื่อใหเปนการงายขึ้นที่จะเลือกระดับ (1-5) ใหมีความ
สอดคลองกับความสามารถของเด็กในการหยิบจับวัตถุสิ่งของมากที่สุด
วัตถุสิ่งของ ในที่นี้หมายถึงวัตถุสิ่งของที่เหมาะสมกับการทํากิจกรรมและอายุของเด็ก ใชใน
การทํากิจกรรมตางๆ เชน การรับประทานอาหาร การแตงกาย การเลน การวาดหรือเขียน ซึ่ง
หมายถึงเปนวัตถุสิ่งของที่อยูภายในพื้นที่สวนบุคคลของเด็ก
ไมใชวัตถุสิ่งของที่อยูเหนือ
ความสามารถในการเอื้อมหยิบของเด็ก ไมพิจารณารวมถึงวัตถุสิ่งของที่ใชสําหรับทํากิจกรรมขัน
้ สูง
ที่ตองการทักษะพิเศษ เชน การเลนเครื่องดนตรี
เมื่อกระทําการเลือกระดับความสามารถของเด็กตาม
MACS
ใหเลือกระดับที่อธิบาย
ความสามารถโดยรวมของเด็กไดดท
ี ี่สุด ทั้งในบาน โรงเรียนหรือสถานที่ชุมชน - แรงจูงใจและ
ระดับพุทธิปญ
 ญาของเด็กยังสงผลตอความสามารถในการหยิบจับวัตถุสงิ่ ของและสงผลตอการเลือก
ระดับตาม MACS อีกดวย ดังนั้นเพื่อรวบรวมขอมูลความรูเ กี่ยวกับความสามารถของเด็กในการ
หยิบจับวัตถุสิ่งของตางๆ
ในชีวิตประจําวัน
จึงจําเปนตองสอบถามจากผูที่รูจักเด็กเปนอยางดี
MACS ตองการจําแนกตามสิ่งที่เด็กทําเปนปกติ ไมใชการทดสอบความสามารถสูงสุดของเด็กใน
สถานการณการทดสอบที่เฉพาะเจาะจง
MACS
คือคําอธิบายระดับความสามารถที่สามารถนําไปใชไดจริง
โดยใชรว
 มกับการ
วินิจฉัยโรคสมองพิการและโรคสมองพิการชนิดยอย - MACS ประเมินความสามารถโดยรวมของ
เด็กในการหยิบจับวัตถุสิ่งของในชีวิตประจําวันแตไมไดประเมินการทํางานของมือแตละขางแยกกัน
- MACS พิจารณาวิธีการที่เด็กหยิบจับวัตถุสิ่งของที่เหมาะสมกับอายุพัฒนาการ แตไมไดพิจารณา
ความแตกตางระหวางการทํางานของมือทั้งสองขาง นอกจากนี้ MACS ไมไดใชเพื่ออธิบายถึง
ตนเหตุของความบกพรองในการใชมือ
MACS ใชไดกับเด็กวัย 4-18 ป แตจําเปนตองพิจารณาแนวคิดบางอยางควบคูดวย นั่นคือ
อายุของเด็ก ตามธรรมชาติแลววัตถุสิ่งของที่เด็กอายุ 4 ขวบสามารถหยิบจับไดจะตองแตกตางจาก
วัตถุสิ่งของที่วัยรุนสามารถหยิบจับได
เชนเดียวกันกับระดับความเปนอิสระ เด็กเล็กมักตองการ
ความชวยเหลือและการดูแลมากกวาเด็กที่โตกวา
MACS
ครอบคลุมขอจํากัดทางความสามารถทั้งหมดที่พบในเด็กสมองพิการและรวมถึงขอ
วินิจฉัยชนิดยอยทั้งหมด ในทุกๆ ระดับความสามารถตาม MACS (1-5) สามารถพบขอวินิจฉัยชนิด
ยอยบางชนิด เชน Bilateral CP ได สวนขอวินิจฉัยชนิดยอย เชน Unilateral CP อาจจะพบได
เฉพาะในบางระดับ ระดับที่ 1 จะพบเด็กที่มีขอจํากัดเพียงเล็กนอย ในขณะที่เด็กที่มีขอจํากัดอยาง
รุนแรงจะพบไดในระดับที่
4-5
อยางไรก็ตามหากนําเด็กที่มีพัฒนาการเปนปกติมาจําแนกตาม
MACS ก็จําเปนตองใหระดับ 0
อนึ่ง ในแตละระดับของ MACS มีเด็กที่มีความสามารถที่คอนขางหลากหลาย เมื่อจําแนก
ระดับความสามารถตาม MACS แลว จะไมมีการเปลี่ยนแปลงของระดับแมหลังจากการรักษา ความ
นาจะเปนไปไดทั้งหมดคือระดับของ MACS จะคงที่ขามเวลา
ระดับทั้ง 5 ตาม MACS เปนขอมูลระดับอันดับ หมายความวาระดับตางๆ นั้น ‘เรียงกัน’ แต
ความแตกตางของแตละระดับอาจไมไดจําเปนตองเทากัน
และไมไดแปลวาจํานวนของเด็กสมอง
พิการจะถูกกระจายไปอยางเทาเทียมกันในแตละระดับ
อีเมล: ann-christin.eliasson@ki.se; www.macs.
Translated by: Luanganggoon K, Snow W, Sripetcharawut S, Khemthong S, Jaidee P
Eliasson AC, Krumlinde Sundholm L, Rösblad B, Beckung E, Arner M, Öhrvall AM,
Rosenbaum P. The Manual Ability Classification System (MACS) for children with
cerebral palsy: scale development and evidence of validity and reliability Developmental
Medicine and Child Neurology 2006 48:549-554

ระบบจําแนกความสามารถในการใชมอ
ื (MACS)
สําหรับเด็กสมองพิการ อายุ 4-18 ป

MACS ใชจาํ แนกวิธก
ี ารทีเ่ ด็กสมองพิการใชมอ
ื ในการ
หยิบจับวัตถุสงิ่ ของในกิจกรรมประจําวัน


MACS
อธิบายวิธีการที่เด็กใชมือในการหยิบจับวัตถุสิ่งของในบาน
โรงเรียนและสถานที่ชุมชน (อธิบายสิ่งที่เด็กทําเปนปกติ) ไมใชสิ่งที่เปน
ความสามารถสูงสุดของเด็ก



มีความสําคัญและจําเปนที่จะตองสอบถามจากผูที่รูจักเด็กเปนอยางดี
เพื่อที่จะเก็บขอมูลความรูเกี่ยวกับวิธีการที่เด็กใชมือหยิบจับวัตถุสิ่งของ
ในชีวิตประจําวัน แทนที่จะทําผานการทดสอบที่เฉพาะเจาะจง



ควรพิจารณาวัตถุสิ่งของและวิธีการที่เด็กหยิบจับโดยอิงตามอายุ
พัฒนาการ



MACS จําแนกระดับความสามารถโดยรวมของเด็กในการหยิบจับวัตถุ
สิ่งของโดยไมแยกความสามารถของมือขางใดขางหนึ่ง

พัฒนาป 2005 ปรับปรุงป 2010 แปลไทยป 2015

มีอะไรบางทีค
่ ณ
ุ จําเปนตองรูเ พือ
่ ใช MACS ?
ความสามารถของเด็กในการหยิบจับวัตถุสิ่งของที่สําคัญในชีวิตประจําวัน เชน ขณะ
เลนและทํากิจกรรมยามวาง รับประทานอาหารและแตงตัว
เด็กสามารถหยิบจับวัตถุสิ่งของไดเองอยางอิสระในสถานการณใดบาง และตองการ
ความชวยเหลือและการดัดแปลงมากนอยเพียงไรในสถานการณที่เด็กไมสามารถทําได
เองอยางอิสระ

ระดับที่ 1 หยิบจับวัตถุสิ่งของไดอยางงายดายและประสบความสําเร็จ
อยางมากที่สุด ขอจํากัดของระดับนี้คือความไมสะดวกในการใชมือทํากิจกรรมที่ตอง
ใชความเร็วและความแมนยํา อยางไรก็ตามขอจํากัดของการใชมือก็ไมขัดขวางการ
ทํากิจกรรมประจําวันอยางอิสระ

ระดับที่ 2 หยิบจับวัตถุสิ่งของสวนใหญได แตมีคณ
ุ ภาพและ/หรือ
ความเร็วทีค
่ อ
 นขางลดลงในการทํากิจกรรมใหสาํ เร็จ อาจหลีกเลี่ยงการ
ทํากิจกรรมบางประเภท หรือทํากิจกรรมใหสําเร็จไดดวยความยากลําบาก โดยอาจ
ใชวิธีการอื่นๆ ทดแทน แตความสามารถในการใชมือมักจะไมขัดขวางการทํา
กิจกรรมประจําวันอยางอิสระ

ระดับที่ 3 หยิบจับวัตถุสิ่งของดวยความยากลําบาก ตองการความ
ชวยเหลือในการจัดเตรียมและ/หรือดัดแปลงกิจกรรม ทํากิจกรรมไดชา
และอาจไมประสบความสําเร็จในทุกขั้นตอนในเรื่องของคุณภาพและปริมาณ
สามารถทํากิจกรรมไดอยางอิสระหากมีการจัดเตรียมหรือดัดแปลงกิจกรรมให

ระดับที่ 4 หยิบจับวัตถุสิ่งของไดจาํ กัดเฉพาะบางประเภททีจ
่ ด
ั การได
งายในสถานการณทม
ี่ ก
ี ารดัดแปลง ทํากิจกรรมไดบางขั้นตอนโดยตองใช
ความพยายามและไมประสบความสําเร็จทั้งหมด เด็กตองการการสนับสนุน และ
ความชวยเหลืออยางตอเนื่อง และ/หรือการดัดแปลงอุปกรณ เพื่อใหทําบางขั้นตอน
ของกิจกรรมไดสําเร็จ

ระดับที่ 5 ไมสามารถหยิบจับวัตถุสงิ่ ของและมีขอ
 จํากัดอยางรุนแรงแม
เปนการทําทาทางงายๆ ตองการความชวยเหลือทั้งหมด

ความแตกตางระหวางระดับที่ 1 และ 2

ในระดับที่ 1 เด็กจะมีขอจํากัดในการหยิบจับวัตถุสิ่งของที่มีขนาดเล็กมาก มีน้ําหนัก
มากหรือวัตถุสิ่งของที่เปราะบาง ซึ่งตองการการควบคุมกลามเนื้อมัดเล็กที่ละเอียด หรือ
สหสัมพันธระหวางมือที่มีประสิทธิภาพ ขอจํากัดอาจรวมถึงการทํากิจกรรมใน
สถานการณที่แปลกใหมหรือไมคุนเคย ในระดับที่ 2 เด็กมีความสามารถในการทํา
กิจกรรมที่เกือบจะเหมือนกับเด็กที่จําแนกอยูในระดับที่ 1 แตมีคุณภาพของการทํา
กิจกรรมที่ลดลงหรือทําไดชากวา ความแตกตางระหวางการทํางานของมือทั้งสองขาง
สามารถจํากัดประสิทธิภาพของการทํากิจกรรม ในระดับที่ 2 เด็กมักพยายามปรับ
วิธีการหยิบจับวัตถุสิ่งของใหงา ยขึน
้ เชน ใชพื้นผิวรองรับวัตถุสิ่งของแทนที่จะถือ
ประคองวัตถุสิ่งของดวยมือทั้งสองขาง

ความแตกตางระหวางระดับที่ 2 และ 3

ในระดับที่ 2 เด็กหยิบจับวัตถุสิ่งของสวนใหญไดแมจะชาหรือมีคุณภาพของการทํา
กิจกรรมที่ลดลง ในระดับที่ 3 เด็กมักตองการความชวยเหลือในการจัดเตรียมกิจกรรม
และ/หรือตองการใหมีการปรับสิ่งแวดลอม เนื่องจากความสามารถในการเอื้อมหรือถือ
ประคองวัตถุสิ่งของมีจํากัด เด็กไมสามารถทํากิจกรรมบางอยางไดและระดับความเปน
อิสระในการทํากิจกรรมจึงสัมพันธกบ
ั การสนับสนุนจากบริบทแวดลอม

ความแตกตางระหวางระดับที่ 3 และ 4

ในระดับที่ 3 เด็กสามารถทํากิจกรรมที่ถูกคัดเลือกแลวบางประเภท หากสถานการณนั้น
ไดมีการจัดเตรียมไวใหกอนและหากเด็กไดรบ
ั การดูแลและเวลาที่มากพอ ในระดับที่ 4
เด็กตองการความชวยเหลืออยางตอเนื่องขณะทํากิจกรรม และอยางดีที่สุดเด็กก็สามารถ
มีสวนรวมอยางมีความหมายไดเพียงบางขัน
้ ตอนของกิจกรรม

ความแตกตางระหวางระดับที่ 4 และ 5

ในระดับที่ 4 เด็กสามารถทํากิจกรรมไดบางขัน
้ ตอน อยางไรก็ตามเด็กก็ตองการความ
ชวยเหลืออยางตอเนื่อง ในระดับที่ 5 อยางดีที่สุดเด็กอาจมีสวนรวมโดยการทําทา
ทางการเคลื่อนไหวงายๆ ในสถานการณพิเศษ เชน โดยการกดปุมควบคุมหรือถือ
สิ่งของที่ไมตองใชความสามารถมากไดเปนครัง้ คราว

