โรคบกพรองดานการเรียน (Learning disorders)
มนัท สูงประสิทธิ์
โรคในกลุมนี้ประกอบดวย
1. โรคบกพรองดานการอาน (Readingdisorder)
2. โรคบกพรองดานคณิตศาสตร (Mathematics disorder)
3. โรคบกพรองดานการเขียน (Written expression disorder)
4. Learning disorder not otherwise specified
ปจจุบันใน DSM-IV-TR จัดอยูใน axis I ในบทนี้จะกลาวเฉพาะรายละเอียดของ reading
disorder
โรคบกพรองดานการอาน (Reading Disorder)
การอานของมนุษยมิใชสิ่งที่ติดตัวมาแตเกิด ตองอาศัยการสอนรวมกับความสามารถของ
สมองในการเชื่อมโยงตัวอักษรกับภาษาพูด ในบทนี้จะกลาวถึงเฉพาะความบกพรองของการ
อานอักษรที่แสดงเสียง (alphabetical languages) เชน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ โดยไม
กลาวถึงการอานอักษรที่แสดงความหมาย (nonalphabetical languages) เชน ภาษาจีน ซึ่งมี
กลไกของสมองที่ใชในการอานแตกตางกัน
การอานเริ่มจากการที่เด็กเรียนรูรูปตัวอักษรแตละตัวและเสียงของมัน (graphemephoneme mapping) และเมื่อตัวอักษร (เชน พยัญชนะ สระ) มารวมกันเด็กสามารถถอดรหัส
เปนเสียงในภาษาพูดได (decoding ability) ในชวงแรกเด็กตองใชความจําในการเรียนรู
หลักการเขียนอานในภาษาของตน แตตอมาเด็กจะเชื่อมโยงหลักการเขียนอานกับเสียงในภาษา
พูดผาน phonological awareness คือ ความสามารถที่จะรูวาเสียงในภาษาพูดประกอบดวย
เสียงยอยๆ (phonemes) มารวมกัน เชน กา ประกอบดวย เสียง ก และ อา (2 phonemes) ซึ่ง
จะทําใหเด็กเกิดมีระบบในการจับคูอักษรกับเสียงของมันและถอดรหัสกลุมตัวอักษรออกเสียง
เปนพยางคได นั่นคือเด็กเรียนรูวาการเขียนอานมีระบบ จากนั้นสมองของเด็กจะพัฒนาขึ้นอีก
โดยสามารถมองอักษรที่เรียงเปนกลุม (letter sequences) แลวอานเปนคําไดอยางอัตโนมัติ มี
word recognition เรียกวา orthoqraphic stage
การอานจะเกิดขึ้นเปนขั้นตอน โดยเมื่อเด็กถอดรหัสการอานไดแลว เด็กจะอานไดถูกตอง
และเมื่อการอานเปนอัตโนมัติ เด็กจะอานไดคลอง (fluency) ตอมาเมื่อเด็กไมตองใชความ
พยายามในการอานแลว เด็กจึงจะสามารถเขาใจเนื้อความที่อานได (comprehension) ทั้งนี้
เด็กสามารถเขาใจไดตามระดับคําศัพท บริบท และเนื้อความของขอความนั้น

ลักษณะทางคลินิก
ชวงวัย
ชวงวัยกอนเรียน

ลักษณะสําคัญ
- มักไมสนุกและสับสนกับการเลนคําคลอง
จอง ไมสามารถจําตัวอักษรและเสียงของ
ตัวอักษรได
- ไมสามารถจําและเขียนชื่อตนเองได
- ไมเขาใจคําสัมผัส เชน คําที่ออกเสียง
เหมือน ”กาง” ไดแกคําใด จาง มี แขน
(ตอบจาง)

ชวงวัยประถม

- ไดรับรายงานจากโรงเรียนเกี่ยวกับปญหา
ดานการเรียน เชน ทํางานไมเสร็จ ไมสง
การบาน
-ยังคงสับสน phonemes และไมสามารถ
manipulate phonemes ได เชน คําสัมผัส
หรือการตัดเสียงประกอบออกบางเสียง เชน
คําวา ‘กาง’ ตัดเสียง กอ ออกอานวาอะไร
(ตอบ อาง) คําวา กาง ตัดเสียง กอ ออกแลว
ใสเสียง จอ แทน อานวาอะไร (ตอบ จาง)
- มักอานผิดสะกดผิด อานไดชา ตองใช
ความพยายามมากจึงมักบนวายาก และ
พยายามหลบเลี่ยง

ชวงวัยมัธยม
มหาวิทยาลัย
วัยทํางาน

- ในกรณีที่มีระดับสติปญญาดี จะใชวิธีจํารูป
คําที่คุนเคยและคาดเดาบริบท เปนการ
ชดเชยความสามารถที่เสียไป ทําใหพออาน
ไดถูกตอง แตมักจะยังอานไดชา
- ตองใชความพยายามในการอาน
- อานไดชา ตองอานซ้ําหลายรอบจึงเขาใจ
เนื้อความ
- สะกดผิด
- หลบเลี่ยงการอาน ทั้งการอานเพื่อทํางาน
หรือเพื่อความบันเทิง

โดยทั่วไปเด็กสามารถลอกงานจากกระดานหรือหนังสือไดเทากับเด็กวัยเดียวกัน แต
ความสามารถในการสะกดไดเองต่ํา มักมีการเขาใจผิดวาผูปวยกลุมนี้มองเห็นตัวอักษรกลับหนา
กลับหลัง แทจริงแลวไมมีหลักฐานวาการมองเห็นมีความผิดปกติ

ในประเทศไทยใชการวัดระดับสติปญญา (IQ test) รวมกับ Wide-Range-Achievement test–
Thai version ซึ่งเปนการวัดความถูกตองของการอาน และการสะกดคํา (accuracy) โดยมีคา
ปกติ ในระดับชั้นประถมปที่ 1 ถึงปที่ 6 แตการวัดการอานไดคลองเร็ว (fluency) และความ
เขาใจเนื้อหาที่อาน (comprehension) ยังไมมีใชแพรหลาย
ปกติจะวินิจฉัยไดเมื่อผูปวยอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หรือ 3 โดยทําแบบทดสอบทั้ง
สอง รวมกับขอมูลจากผูปกครอง ครู ผูปวย และการสังเกต ในปจจุบันมีแนวโนมที่จะคัดกรอง
เด็กที่มีความเสี่ยงตั้งแตชั้นอนุบาล และใหความชวยเหลือ พบวารอยละ 56-92 ของเด็กกลุมนี้
เมื่อไดรับความชวยเหลือจะสามารถอานไดในระดับปกติ
ระบาดวิทยา
การศึกษาในสหรัฐอเมริกาพบความชุกรอยละ 90 ของ learning disorder ทั้งหมด พบ
รอยละ 4-10 ของเด็กวัยเรียน ในกลุมตัวอยางประชากรทั่วไปพบในชาย:หญิง เทากับ 2:1 สวน
ความชุกของความบกพรองในความเขาใจเนื้อหาที่อานประมาณรอยละ 25-37

ความชุกในประเทศไทย พบวามีรอยละ 6.3 ของเด็กวัยประถม โดย
พบวาเยาวชนตองโทษในบานเมตตา มีความชุกถึงรอยละ 44 และพบวา
เด็กกลุมนี้ตองออกจากระบบการเรียนกอนวัยอันสมควร บางรายงานมาก
ถึงรอยละ 40
สาเหตุ
โรคนี้เปน neurobiological disorder ที่เกิดจากสารพันธุกรรม แตกลไกสาเหตุที่แทจริง
ยังไมทราบแนชัด
1. ปจจัยดานพันธุกรรม
พบวารอยละ 50 ของเด็กที่พอแมเปนโรคนี้ และรอยละ 50 ของเด็กที่มีพี่นองเปนโรคนี้มี
โอกาสเปนโรค โดยปจจัยดานพันธุกรรมมีผลรอยละ 69-87 ในการเกิดโรค ที่เหลืออีกรอยละ
13-30 เกิดจากปจจัยดานสิ่งแวดลอม
การศึกษาดาน molecular genetic พบปจจัย
เสี่ยงบน chromosome หลายตัว โดยเฉพาะ chromosome 6 และ 15 และเชื่อวาสาร
พันธุกรรมเหลานี้เกี่ยวของกับ neuronal migration และ axon growth
2. ปจจัยดานระบบประสาท
ขอมูลจาก functional MRI พบวาในคนปกติเมื่อใหทําการอานจะกระตุนสมองดานซาย
ในบริเวณตางๆ ดังนี้ left inferior frontal region ซึ่งจะกระตุนเมื่อออกเสียงอานหรือออกเสียง
ในใจ left temporoparietal system ซึ่งทําหนาที่ในการแปลงภาพอักษรที่เห็นเปนเสียง left
occipitotemporal system ซึ่งถูกกระตุนระหวางระลึกคําไดเปนอัตโนมัติ (automatic word
recognition)
เมื่อผูปวยอาน สมองสวนหลังทั้ง 2 บริเวณ left temporoparietal และ left
occipitotamporal area จะถูกกระตุนนอยลง (underactivation) แตสมองดานขวาจะถูกกระตุน
มากขึ้นบริเวณ temporal และ temporoparietal area ซึ่งทําหนาที่ในการมองภาพอักษร และ
นําไปสัมพันธกับ left and right inferior frontal areaซึ่งทําหนาที่ในการออกเสียง และพบวา
ถูกกระตุนมากขึ้นดวย

3. ปจจัยทาง cognition
1) Phonological theory เปนสมมุติฐานที่ไดรับความเชื่อถือมากที่สุด หมายถึง การที่ผูปวยมี
ความบกพรองในการรับรูและแยกแยะเสียงยอย ทําใหมีความยากลําบากในการสรางระบบการ
อานที่มีประสิทธิภาพ โดยในคนปกติเมื่อเห็นกลุมตัวอักษรที่เรียงกัน (sequential letters) จะ
จับคูเสียงกับตัวอักษรที่เห็นแตละตัว และนําเสียงยอยเหลานี้มาประกอบขึ้นเปนคําในภาษาพูด
ไดตามลําดับการเรียงของอักษรในหลักภาษาของตนที่ไดเรียนมา ซึ่งทฤษฎีนี้สามารถอธิบาย
พฤติกรรมการอานของผูปวยกลุมนี้ได และสวนของสมองบริเวณ left hemisphere ที่พบมีการ
กระตุนนอยลงในผูปวย ก็สัมพันธกับ phonological representation
2) Visual/Magnocellular theory โดย magnocellular pathway เริ่มจากเซลลบริเวณ
retina สงใยประสาทไปยังบริเวณ visual cortex และ posterior parietal cortex ทําหนาที่
เกี่ยวกับการรับรู visual motion และรับรูผานการมองอยางรวดเร็วในขณะอานโดยการทํางาน
เปนระบบของ raceadic eye-movements นอกจากนี้ยังชวยทําใหรับรูผานการเห็นไดเดนชัด
ขึ้น (spotlighting) ถึงตัวอักษรที่เรียงเปนลําดับ (lettering sequential function) ในขอความ
ที่อานทฤษฎีนี้ไมไดขัดแยงกับ phonological theory แตเสริมวามีความบกพรองบางอยาง
เพิ่มเติมในผูปวย reading disorder
โรคที่พบรวม
ผูปวยมักทราบดีวาความสามารถดานการอานของตนต่ํากวาคนอื่น จากการเห็นคนอื่นอาน
ไดอยางไมลําบาก ทําใหรูสึกอับอายและพยายามปกปด ผูปวยไมประสบความสําเร็จดานการ
เรียน จึงมักถูกครูและพอแมตําหนิ ถูกเพื่อนลอเลียน สิ่งเหลานี้ทําใหมองเห็นคุณคาของตนเอง
ต่ํา มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะซึมเศรา วิตกกังวล และปญหาพฤติกรรม
โรคที่พบรวมไดบอยไดแกโรคสมาธิสน
ั้ (พบรอยละ 25) conduct disorder พบวาใน
เยาวชนตองโทษมีโรค reading disorder รวมดวยรอยละ 30-50 และการศึกษาในประเทศไทย
พบรอยละ 44 นอกจากนั้นไดแกdepression, anxiety และ learning disorder อื่น ๆ
การรักษา
1. การชวยสอนใหเด็กสามารถอานได
ลักษณะการสอนที่มีประสิทธิภาพมีลักษณะดังนี้
- Intensive มีการสอน 90-100 นาทีตอวัน ตอเนื่องนานอยางนอย 8 สัปดาห
- สอนเปนกลุมเล็ก 1-2 คน ที่มีพื้นฐานการอานใกลเคียงกัน
- การสอนเนนหลักการแยกแยะเสียงในคําหรือพยางค เพื่อใหเกิด phonemic awareness และ
สอนหลักการสะกด (decoding skill) ไดผลดีกวาการใหจํารูปคํา
- การสอนโดยครูแจกแจงขั้นตอนเปนขั้นๆ ใหทราบและฝกปฏิบัติ ไดผลดีกวาการกระตุนให
ผูปวยเรียนรูจากการหาคําตอบดวยตนเองซึ่งจะทําใหสับสนมากขึ้น
- ครูมีความรู ความเขาใจในความบกพรอง และมีความสามารถ
- การสอนเริม
่ จากใหอานไดถูกตอง อานไดเร็ว และอานเขาใจเนื้อความ ตามลําดับ

2. การชวยเหลือเด็กดานอื่นๆ
ไดแกการวัดผลโดยการสอบปากเปลา อานโจทยใหฟง (กรณีผป
ู วยยังอานไมได) หรือใหเวลา
ในการสอบเพิ่มขึ้นในสถานที่เงียบสงบ (เพราะตองใชความพยายามในการอานมากกวาวัย
เดียวกัน) การเตรียมสอบโดยการอานเนื้อหาบทเรียนใหฟง หรือการใชหนังสือเสียง (สําหรับผู
พิการทางสายตา) จะชวยใหผูปวยมีความรูทันวัยเดียวกันมากขึ้น ปจจุบันมีโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยตรวจสอบการสะกดคํา ซึ่งนํามาปรับใชได
3. การรักษาทางดานจิตใจ
การรักษาแบบประคับประครองจิตใจ การใหคําปรึกษา เพื่อชวยลดปญหาทางอารมณและ
พฤติกรรมของผูปวย รวมทั้งการใหคําปรึกษาแกพอแม
4. คนหาและพัฒนาศักยภาพดานอื่น
5. รักษาโรคที่พบรวม เชน โรคสมาธิสั้น conduct disorder, language disorder, depression
รวมไปดวย
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