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จากการศึกษาพบวา dyslexia เปน familial and heritable disorder โดยพบวา 25-65 % เด็กที่
มีพอหรือแมคนใดคนหนึ่งเปน dyslexia   จะพบเปน dyslexia   อัตราเสี่ยงการเกิดโรคในพี่นอง ของเด็ก
ที่เปน dyslexia คือ 40 % ดังน้ันจึงเปนโอกาสในการ early identification พ่ีนองของผูปวย dyslexia ได
และพบความผิดปกติบน chromosome 6,15 สัมพันธกับการเกิดโรค จากการศึกษาของ Owen และ
Boder พบวาถาperformance IQ สูงกวา  Verbal IQ. จะสัมพันธกับ Familial type แตถา VIQ สูงกวา
PIQ จะสัมพันธกับ neurological dysfunction
Neurobiological studies

การศึกษาจาก post mortem brain specimens, functional brain imaging และ electro
physiology พบวาความผิดปกติ จะอยูบริเวณ lt temporo-parieto-occipital regions และพบตรงกันวา
ใน acquired dyslexia จะมีlesionsอยูบริเวณ  postesior brain regions (angular gyrus) การศึกษาโดย
function MRI ของ  Shaywitz SE ตรวจผูปวย  dyslexia จํานวน200คนพบวา identification of letters
จะ activate บริเวณ extrastriate cortex ใน occipital lobe ; การแปลตัวอักษรเปนเสียง (phonological
processing) จะเกิดขึ้นใน inferior frontal gyrus สวนการแปลความหมาย (meaning)  จะเกิดใน
superior and middle temporal gyrus
Cognitive Influences

การเรียนรูโดยทั่วไปจะอาศัยขั้นตอน information processing ในสมองดังตอไปน้ี
1.  Input หรือ Perception  ประกอบดวย visual และ auditory perception  ความผิดปกติของ

visual perception เชน การมอง 6 เปน 9 และของ auditory perception เชน  การไม
สามารถแยกความแตกตางของเสียงไดในคําที่มีเสียงใกลกัน หรือตองใชเวลาสั้นๆในการคิด
วาไดยินอะไร ไม automatically เปนตน

2. Integration การจัดการความเขาใจกับสิ่งที่บันทึกไวในสมอง โดยขอมูลจะตองเรียงลําดับ
(sequencing)   มีความเขาใจในความหมายและการใชในบริบทตางๆ(abstraction) และการ
รวบรวมความคิดรวบยอดระหวางความคิดใหมกับความจําเดิมในสมอง (organization)

3. Memory การเก็บความจําในสมอง เด็กในกลุม LD (Learning disabilities)มักมี long term
memoryดี เม่ือจําไดแลวมักไมลืม แตมี short term memory ไมดี ซ่ึงตองอาศัยการเรียน
ซํ้าๆ จึงจะมี long term memory ได
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4. Output การนําขอมูลจากสมองผานออกมาทางการพูดหรือ motor activities อ่ืน
การอานเปนการแปลความหมายของตัวอักษรที่เห็น ซ่ึงตองใชทั้ง visual perception, lower
order linguistic process (phonologic),  higher order linguistic process (semantics,
syntax, comprehension) จากการศึกษาในปจจุบันเชื่อวาdyslexia เกิดจากความผิดปกติใน
lower order linguistic process ตาม phohologic deficit hypothesis  โดยมี input (visual
perception) และ higher order linguistic process เปนปกติ โดยพบวาผูปวย dyslexia จะ
ไมมี phonologic awareness คือ ขาด awareness ในระดับconscious วาคาํหนึ่งๆเกิดจาก
เสียงยอยๆประกอบกัน และ phonologic awareness น้ีใชเปนตัวแยกผูปวย dyslexia ออก
จากเด็กปกติ การใหคําแนะนําเกี่ยวกับสิ่งน้ีจะชวยทําใหเกิดมีทักษะในการอานดีขึ้น

Phonological model
คําตางๆจะประกอบดวย phoneme คือสวนประกอบยอยที่สุดของคํา เชนbat ประกอบดวย 3

phonemes คือ b, ae, t โดย model น้ีแจงวากอนจะทราบความหมายของคําเก็บคําไวใน memory หรือ
นําออกมาจาก memory (retrieved) จะตองแตกคําออกมาเปน phonemes กอน ในภาษาพูด process
น้ีจะเกิดโดยอัตโนมัติ ในระดับ preconscious level แตการอานถึงแมัจะใช phonological processing
เหมือนการพูด แตมีขอแตกตางเพราะการอานเปนสิ่งที่มนุษยประดิษฐขึ้น ตองอาศัยการเรียนรูในระดับ
conscious การอานจะเริ่มเม่ือผูอาน แปล visual perception ของตัวอักษรที่เห็นแตละตัวไปเปน
phonemes ซ่ึงจะทําไดโดยตองมี conscious awareness  ของ phonological structure ของคํานั้นใน
ภาษาพูด และจากนั้นก็ตองทราบวาการเรียงของตัวอักษรที่เห็นแทนเสียงอะไร ซ่ึง awareness อันน้ีจะ
ชวยทําใหผูอานเชื่อมตวัอักษรที่เห็นเรียงกันอยูกับเสียงของคําในภาษาพูด ในผูปวย dyslexia จะขาด
awareness น้ี ทําใหไมสามารถ decoding (ถอดรหัส) ตัวอักษรที่เห็นไดจึงไมเขาใจความหมายของคํา
น้ันคือการเสียใน lower order linguistic process ทําใหไมมีขอมูลสงไปยัง higher order linguistic
process

จากการศึกษาของ Liberman พบวา เด็กจะเริ่มมี phonological awareness เม่ืออายุ 6 ป ตรง
กับที่เด็กเริ่มมีทักษะในการอาน

Associated Disorders
ผูปวยในกลุม LD มักมีปญหาทางอารมณ พฤติกรรมและอาจมี neurological disorder บาง

อยางรวมดวย ปญหาเหลานี้ ควรไดรับการประเมินและถามีการวินิจฉัยก็ตองไดรับการรักษารวมดวย

Emotional and Behavioral problems
พบไดบอยในเด็กกลุมน้ี สวนใหญเปนผลมาจากภาวะ LD ซ่ึงมีผลทางลบกับเด็กในแงของ

sense of mastery and competence ทําใหเด็กรูสึกวาตนเองไมมีคุณคาพอ และเม่ือเด็กลมเหลวบอยๆ
เด็กจะรูสึกวาสิ่งตางๆตนเองไมสามารถควบคุมได ทําใหเด็กมี passive and negative behavior ไม
พยายามเพื่อจะประสบความสําเร็จ มักใช coping mechanism เม่ือพบกับความเครียดเปนแบบ
avoidant เด็กกลุมน้ีจะมีความภาคภูมิใจในตนเองต่ํา (low self esteem) ทําใหมีปญหาพฤติกรรม
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อารมณแบบ aggression, conduct ,  withdrawal, anxiety, depression,  โดยมักพบ depression ใน
ชวง adolesent มากกวาวัยเด็ก

ในชวงทศวรรษหลังมานี้มีหลักฐานวาผูปวย LD ขาดทักษะทางสังคม (lack of social
competence) มีความลําบากในการเขาใจอารมณของตนเองและผูอ่ืนโดยเฉพาะในสถานการณที่ซับ
ซอนหรือกํากวมไมชัดเจน ทําใหผูปวยกลุมน้ีไมไดรับการยอมรับทางสังคม (social acceptance)และมี
ปญหาความสัมพันธระหวางบุคคล ซ่ึงสาเหตุเชื่อวาความผิดปกติของ cognitive processing  ใน
academic area อาจมีความผิดปกติในarea อ่ืน เชน ในการแปลสถานการณ (interpretation of social
situations)รวมทั้งการมี interpersonal interactions  ได

Neurological disorder
ผูปวย LD อาจพบมีโรคสมาธิสั้น (ADHD) , Tic disorder  Tourette’s disorder (TD)

รวมดวยได โดยพบที่ในผูปวย LD จะพบมีโรคสมาธิสั้น (ADHD) อยู 20-25 % ในผูปวย ADHD
จะพบมีภาวะ LD 30-70 % และในผูปวย TD จะพบมีภาวะ LD 50 %

Approach to the diagnostic evaluation
การวินิจฉัยผูปวยกลุมน้ีอาศัยประวัติการสังเกต (observation) และการทําแบบทดสอบ

Psychometric assessment โดยประการหลักตองพบวามีปญหาการอานต่ํากวาเกณฑอายุสติปญญา
และระดับขั้นการศึกษา ประการที่ 2 พบวามีความผิดปกติของ phonologic processing โดยการประเมิน
จะแบงเปนการประเมินใน School-age children และ younger and older age groups

Evaluation of school age children ไดแก
1. Assessment of reading ability

  ประเมินโดยการแปลรหัส (decode) คําวาถูกตองหรือไม โดยใหเด็กอานคําโดด เพ่ือไมใหเด็ก
เดาความหมายจากบริบท และประเมินความเขาใจบทความ(comprehension) ผูปวย dyslexia จะมี
ปญหา decode แตไมมีปญหา comprehension

2. Assessment of Intelligence
     ประเมินโดยการวัด IQ โดยจะพบความแตกตางระหวางความสามารถในการอานกับระดับสติ
ปญญา (ability-achievement discrepancy) ซ่ึงจําเปนตองใชในกรณีเด็กมีสติปญญาดีมาก เพราะใน
กรณีน้ีการเทียบความสามารถทางการอานกับอายุ( low achievement criteria)อาจไมพบความแตก
ตางระหวางความสามารถ ทั้งๆที่เด็กเปน dyslexia โดยพบวา 25 % ของเด็กที่เปน dyslexia  มี
ability-achievement discrepancy โดยไมมี  low achievement criteria

Special considerations in younger and older age groups
1. Assessment at school entry
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โดยทั่วไป dyslexia จะไดรับการวินิจฉัยเม่ือเด็กอยู 3rd grade คือประมาณ 9 ป แตการพัฒนา test
ที่วัด phonologic skill อาจทําใหวินิจฉัยไดเร็วขึ้น   ตารางที่ 2

2. Assessment of bright young adults
ภาวะ dyslexia  จะคงอยูตลอด (persistent) และผูปวย  dyslexia เม่ือโตขึ้นจะสามารถอานไดถูก
ตองมากขึ้น แตจะไมเปนอัตโนมัติ ดังน้ัน แบบทดสอบที่จะใชใน adult จึงตองจัดทั้งความแมนยําใน
การอานคําและความเร็วในการอาน (speed) ดวย

การวินิจฉัย dyslexia จะประมวลจากclinical data ทั้งหมด ไดแกประวัติการสังเกตและการทํา
แบบทดสอบ โดย dyslexia จะตางจาก disorder อ่ืน คือจะมีเฉพาะ phonologic deficit โดยไมเสีย
ใน liguistic domains อ่ืน เชนความหมาย, การใชคํา

Management
การรักษา dyslexia ในชวงวัยเด็กจะใชวิธี remediation แตเม่ือเด็กโตขึ้นเรียนในระดับวิทยาลัย

จะเนนการจัดหาสงเสริมหรือสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียน (providing accommodations)
การรักษาโดยremediation คือการรักษาที่เนนใหคําแนะนําเกี่ยวกับความสัมพันธของตัวอักษรและ
เสียง (letter-sound associations) โดยเด็กจะตองทราบวาคําพูดประกอบดวยหนวยยอยของเสียง
ตัวอักษรที่เห็นแทนเสียงเหลานี้ เชน ใหเด็กดูตัวอักษรพรอมกับฟงชื่อและเสียงของตัวอักษรนั้น จาก
น้ันใหเขียนตัวอักษร พรอมทั้งบอกชื่อและเสียงของตัวอักษรนั้น เสียงของตัวอักษรประสมกันเปนคํา
ใหเด็กอานบทความเพื่อฝกทักษะการแปลรหัสคํา (decoding) และการเขาใจความหมายของขอ
ความ เม่ือเด็กโตขึ้นถึงระดับวิทยาลัย จะพบวาเด็กสามารถอานไดเหมือนคนปกติ อานไดชากวา ดัง
น้ัน providing accommodations อันหนึ่งคือการใหเวลาในการอานแกผูปวยเพิ่มขึ้น หรือใหผูปวย
เรียนโดยการฟงจากเทป แทนการอานหนังสือ เปนตน ภาวะ dyslexia น้ีจะไมหาย แมจะไดรับการ
รักษาชวยเหลือที่เหมาะสม แตผูปวยที่ไดรับการชวยเหลือเกือบทั้งหมดจะสามารถเรียนได
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