การเรียนรู้บกพร่องด้านการเขียน (Dysgraphia)
ผศ. นพ.เทอดพงศ์ ทองศรีราช
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเรียนรูบ้ กพร่องด้านการเขียนพบได้บอ่ ยเช่นเดียวกับการเรียนรูบ้ กพร้องด้านการอ่านและ
คณิตศาสตร์ แต่ได้รบั ความสนใจในการศึกษาค้นคว้าน้อยกว่ามาก เนื่องจากมีความซับซ้อนทัง้ ในด้านสาเหตุ
การวินิจฉัย และการรักษา โดยอาการของเด็กที่มีการเรียนรูบ้ กพร่องด้านการเขียนแบ่งได้เป็ น 3 ประเภท คือ
(1) สะกดคาบกพร่อง (dyslexic dysgraphia) เด็กกลุม่ นีม้ ีปัญหาเขียนผิดหรือเขียนช้าเนื่องจากสะกด
คาไม่คล่อง มักพบร่วมกับการเรียนรูบ้ กพร่องด้านการอ่าน (dyslexia)
(2) มิตสิ มั พันธ์บกพร่อง (visuospatial dysgraphia) เด็กกลุ่มนีพ้ บมีการเขียนตัวหนังสือขนาดไม่
เหมาะสม การเว้นช่องไฟมากหรือน้อยเกินไป เขียนเกินบรรทัดเนื่องจากมีปัญหาด้านการประมาณ
ขนาด ตาแหน่ง และระยะห่างของตัวอักษร
(3) การเคลื่อนไหวมือบกพร่อง (motor dysgraphia) มีปัญหาด้านการใช้กล้ามเนือ้ และการ
เคลื่อนไหวมือเพื่อเขียนทาให้เขียนยากลาบาก เขียนช้า
การเรียนรูบ้ กพร่องด้านการเขียนทัง้ 3 ประเภทแม้มีอาการแตกต่างกันแต่ลว้ นส่งผลต่อชีวิตของเด็กใน
อนาคตได้ แพทย์จงึ ควรให้ความสนใจเพื่อวินิจฉัยตัง้ แต่ระยะแรก เพื่อให้การฝึ กกระตุน้ และการสอนเหมาะสม
ทาให้ผลการเรียนและคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยดีขนึ ้ ได้
ระบาดวิทยา
การศึกษาความชุกของการเรียนรูบ้ กพร่องด้านการเขียนส่วนใหญ่เป็ นการศึกษาเฉพาะกลุม่ ที่มีการ
สะกดคาบกพร่องเนื่องจากประเมินได้ง่ายด้วยเครื่องมือมาตรฐาน โดยพบความชุกที่รอ้ ยละ 6-8 ใกล้เคียงกับ
การเรียนรูบ้ กพร่องด้านอื่น อย่างไรก็ตามมีการประมาณความชุกของการเรียนรูบ้ กพร่องด้านการเขียนทัง้ หมด
ว่าน่าจะมีความชุกที่รอ้ ยละ 7-151
กลไกการเกิด
การเรียนรูบ้ กพร่องด้านการเขียนเกิดจากปฏิสมั พันธ์ของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ทาให้เกิดความ
ผิดปกติของสมอง โดยอาจเกิดได้จากสมองหลายส่วนเช่นเปลือกสมองกลีบหน้า(frontal lobe) กลีบขมับ

(temporal lobe) กลีบข้างขม่อม (parietal lobe) กลีบท้ายทอย (occipital lobe) และสมองน้อย (cerebellum)
ทาให้กระบวนการเขียนของเด็กกลุม่ นีต้ า่ งจากเด็กทั่วไป2
การเขียนของมนุษย์มีกระบวนการย่อย 2 กระบวนการ ได้แก่ (1) กระบวนการสะกดคา และ (2)
กระบวนการรับรูต้ าแหน่ง ระยะ และการเคลื่อนไหวมือเพื่อการเขียน กระบวนการสะกดคาเริ่มตัง้ แต่ก่อนการ
เขียน โดยเด็กจะประมวลผลสิ่งที่เห็นหรือได้ยิน จดจาเป็ นภาพแล้วจึงเขียนออกมาจากความจานัน้
กระบวนการนีเ้ กี่ยวกับความจาทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ตัวอย่างเช่น เมื่อบอกให้เด็กเขียนคาว่า “ไก่” ก่อนที่
เด็กจะลงมือเขียนเด็กจะต้องคิดถึงคาว่าไก่ซ่งึ ถูกเก็บไว้ในความจาระยะยาวทัง้ ความจาด้านหน่วยเสียงและ
ความจาด้านอักขระหรือรูปที่จะเขียน ซึ่งความจาส่วนนีจ้ ะเก็บไว้ควบคูก่ บั ความหมายของคาด้วย หลังจากได้
กระตุน้ ความจาระยะยาวแล้วขณะเขียนเด็กจะใช้ความจาใช้งานเกี่ยวกับอักขระ (orthographic working
memory) ทาให้เขียนได้ถกู ต้องตามที่ได้รบั สัญญาณจากสมองในส่วนความจาระยะยาว เด็กที่มีการสะกดคา
บกพร่องจะมีความผิดปกติของกระบวนการส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนได้
สาหรับกระบวนการรับรูต้ าแหน่ง ระยะ และการเคลื่อนไหวมือเพื่อการเขียน เริ่มต้นจาก สมองจะ
วิเคราะห์ว่าจะวางมืออย่างไร จรดปากกาตรงไหน จะเขียนอย่างไร ระยะห่างระหว่างตัวอักษรเป็ นอย่างไร หาก
ผิดปกติในส่วนนีจ้ ะทาให้เกิดการเรียนรูบ้ กพร่องด้านการเขียนกลุม่ มิตสิ มั พันธ์บกพร่อง หลังจากเริ่มเขียน
ความจาระยะยาวเพื่อการเคลื่อนไหวมือจะทาให้เขียนคานัน้ ออกมาได้โดยอัตโนมัติ โดยขณะเขียนจาเป็ นต้อง
มีการทางานที่ประสานกันของตา มือ และการทางานที่สมบูรณ์ของกล้ามเนือ้ มือที่ใช้ในการเขียนด้วยหาก
บกพร่องในส่วนนีจ้ ะทาให้เกิดการเรียนรูบ้ กพร่องด้านการเขียนกลุม่ การเคลื่อนไหวมือบกพร่อง1,3
การวินิจฉัย
การวินิจฉัยการเรียนรูบ้ กพร่องทุกประเภท แพทย์ควรใช้ขอ้ มูลจากหลายส่วน ทัง้ จากผูป้ กครอง ครู
และการสัมภาษณ์เด็ก เพื่อแยกโรค เช่น ซนสมาธิสนั้ สติปัญญาบกพร่อง ควรขอข้อมูลจากโรงเรียน
ประกอบการวินิจฉัย นอกจากจุดบกพร่องแล้วควรประเมินจุดแข็งของเด็กควบคูไ่ ปด้ว ย การตรวจร่างกายใน
เด็กที่มีการเรียนรูบ้ กพร่อง มักไม่พบความผิดปกติ ในรายที่สงสัยความผิดปกติดา้ นอารมณ์ควรประเมินสภาพ
จิตใจโดยการทา mental status examination การตรวจทางพัฒนาการที่สาคัญได้แก่การตรวจระดับเชาว์
ปัญญาของเด็กเพื่อแยกปัญหาการเรียนจากสติปัญญาบกพร่อง โดยเด็กที่มีการเรียนรูบ้ กพร่อง ผลการตรวจ
ระดับเชาว์ปัญญามักอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ แพทย์อาจประเมินระดับเชาว์ปัญญาอย่างง่าย Gesell drawing test

หรือ Draw-A-person test ก่อนส่งตรวจระดับเชาว์ปัญญามาตรฐานโดยนักจิตวิทยา ข้อควรระวังคือเด็กที่มี
การเรียนรูบ้ กพร่องด้านการเขียนกลุม่ มิตสิ มั พันธ์บกพร่องอาจมีผลการประเมินทัง้ สองเครื่องมือนีต้ ่ากว่าระดับ
สติปัญญาจริง
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือ achievement test เป็ นการตรวจที่สาคัญในการเรียนรูบ้ กพร่อง
เครื่องมือที่ใช้แพร่หลายในประเทศไทยได้แก่ Wide Range Achievement Test หรือ WRAT-Thai เครื่องมือนีม้ ี
ข้อจากัดในการประเมินทักษะการเขียนของเด็ก กล่าวคือประเมินทักษะการสะกดคาร่วมกับการเขียนโดยไม่มี
การวัดความคล่องในการเขียน และไม่มีการประเมินคุณภาพในการเขียน ดังนัน้ แพทย์ไม่ควรวินิจฉัยโดย
พิจารณาจากเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่เพียงอย่างเดียว ปัจจุบนั การวินิจฉัยการเรียนรูบ้ กพร่อง
ตามคูม่ ือการวินิจฉัยโรคและสถิตขิ องโรคทางจิตเวช (DSM-5) มีเกณฑ์การวินิจฉัยตามตารางที่ 1 ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการเขียนได้แก่ มีความยากลาบากในการสะกดคาและยากลาบากในการเขียน โดยต้องมี อาการ
นานอย่างน้อย 6 เดือนในขณะที่ได้รบั การบาบัดรักษาที่จาเพาะแล้ว
ตารางที่ 1 เกณฑ์การวินิจฉัยตาม DSM-5 ของการเรียนรูบ้ กพร่อง
1. เด็กต้องมีความยากลาบากในการเรียนรูอ้ ย่างน้อย 1 ข้อตามเกณฑ์ตอ่ ไปนี ้ โดยอาการดังกล่าวต้องปรากฏอยู่
นานอย่างน้อย 6 เดือนขณะได้รบั การบาบัดรักษาที่จาเพาะแล้ว:
1.1 อ่านไม่ถกู ต้อง อ่านช้า และยากลาบากในการอ่าน
1.2 ยากลาบากในการทาความเข้าใจเรือ่ งที่อา่ น
1.3 ยากลาบากในการสะกดคา
1.4 ยากลาบากในการเขียน
1.5 ยากลาบากในการใช้จานวน หลักทางคณิตศาสตร์ หรือการคานวณ
1.6 ยากลาบากในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
2. มีผลกระทบต่อทาให้มีทกั ษะการเรียนต่ากว่าวัย และรบกวน การเรียน การทางานกิจกรรมและชีวติ ประจาวัน
ยืนยันโดยผลการวัดความสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรฐาน และการประเมินทางคลินิกอย่างละเอียด สาหรับเด็ก
อายุมากกว่า 17 ปี สามารถใช้ประวัติผลการเรียนในอดีตแทนผลการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาตรฐานได้
3. ความยากลาบากนีเ้ กิดขึน้ ช่วงวัยเรียนแต่อาจไม่แสดงอาการเต็มทีจ่ นกว่าจะมีความต้องการที่จะใช้ทกั ษะที่เด็กมี
ความยากลาบากนัน้
4. ความยากลาบากในการเรียนนีต้ อ้ งไม่สามารถอธิบายได้จาก สติปัญญาบกพร่อง การรับรูท้ ี่ผิดปกติที่ยงั ไม่ได้
แก้ไข ความผิดปกติทางจิตใจและระบบประสาท ปั ญหาทางจิตสังคม บกพร่องในภาษาตามหลักสูตร หรือ การ
เรียนการสอนที่ไม่เพียงพอ

นอกจากการวินิจฉัยว่าเข้าได้กบั เกณฑ์การวินิจฉัยแล้วแพทย์ควรแยกว่าความบกพร่องด้านการเขียน
นัน้ เข้าได้กบั กลุม่ ใดโดยมีขนั้ ตอนในการแยกดังต่อไปนี ้
1. ออกเสียงสะกดคาปากเปล่า ยกตัวอย่างเช่นผูป้ ระเมินให้เด็กสะกดคาคาว่า “ไก่” เด็กสามารถ
สะกดคาได้วา่ กอ ไอ ไม้เอก หรือ กอ ไอ ไก ไม้เอก ไก่ หรือไม่ หากเด็กสะกดไม่ได้แสดงว่าเป็ น
กลุม่ ที่มีปัญหาด้านการสะกดคาทัง้ นีต้ อ้ งพิจารณาถึงความสามารถในการสะกดคาตามชัน้ เรียน
ของเด็กด้วย
2. คัดลอกคาในกระดาษ โดยยื่นกระดาษให้เด็กคัดลอกคา กลุม่ สะกดคาบกพร่องจะสามารถเขียนได้
ถูกต้องได้ง่ายแต่กลุม่ มิตสิ มั พันธ์บกพร่องและการเคลื่อนไหวมือบกพร่องจะเขียนได้ชา้ ไม่คล่อง
3. วาดรูปเรขาคณิตหรือรูปคน เด็กกลุม่ สะกดคาบกพร่องจะทาได้ดี เด็กกลุม่ การเคลื่อนไหวบกพร่อง
อาจทาได้นอ้ ยกว่าเล็กน้อย แต่เด็กกลุม่ มิตสิ มั พันธ์บกพร่องจะทาไม่คอ่ ยได้
4. ประเมินโดยการทา finger tapping โดยการเคาะนิว้ บนโต๊ะหรือบนแป้นพิมพ์ หรือประเมินโดยการ
ทา finger succession โดยการแตะนิว้ โป้งกับนิว้ อื่นตามลาดับ กลุม่ การเคลื่อนไหวมือบกพร่องจะ
ทาไม่คล่อง
การประเมินทัง้ หมดนีเ้ ป็ นการประเมินแบบไม่เป็ นทางการที่ตอ้ งใช้ประสบการณ์และความชานาญใน
การตรวจโดยแพทย์อาจร่วมกับนักกิจกรรมบาบัดในการประเมินเพื่อแยกความบกพร่องแต่ละชนิด 3
การดูแลรักษา
การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาการเขียนนัน้ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ การบาบัดรักษา หรือ intervention
ซึ่งเป็ นการฝึ กให้เด็กเขียนได้โดยมุง่ เน้นฝึ กทักษะที่เด็กบกพร่องโดยตรง ซึ่งการบาบัดรักษาในแต่ละกลุม่ มีความ
แตกต่างกัน โดยในกลุม่ สะกดคาบกพร่องจะเป็ นการฝึ กในรูปแบบเดียวกับเด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านสะกดคา
ได้แก่การฝึ กการแยกแยะเสียง สอนเรื่องพยัญชนะ และสัญลักษณ์ต่างๆในการเขียน สอนการสะกดคา โดยใน
บทความนีจ้ ะเน้นเฉพาะการบาบัดรักษาะเฉพาะกลุม่ มิติสมั พันธ์บกพร่องและกลุม่ การเคลื่อนไหวบกพร่อง
เท่านัน้ อีกส่วนหนึ่งคือการช่วยเหลือ หรือ accommodation ซึ่งเป็ นการช่วยให้เด็กบกพร่องด้านการเขียน
สามารถเรียนรูไ้ ด้เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมชัน้ ได้ ลดความรูส้ กึ ยากลาบาก และความเครียดวิตกกังวลในการเรียน
ของเด็กลง โดยแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
การบาบัดรักษา (Intervention)4,5

1. สร้างประสบการณ์ใหม่ในการเขียนให้เด็ก โดยการฝึ กการเขียนผ่านทางระบบประสาทสัมผัสที่
หลากหลาย (multi-sensory) เช่น การฝึ กเขียนตัวหนังสือบนอากาศ หรือกระบะทราย เล่นเกมทายคา
หรือตัวอักษรโดยเขียนบนหลังแล้วผลัดกันทาย วิธีการนีท้ าให้เด็กรูส้ กึ ดีตอ่ การเขียนมากขึน้ และยัง
เป็ นการกระตุน้ สมองในส่วนอื่นๆส่งผลดีตอ่ การเขียนของเด็กโดยรวมด้วย
2. ฝึ กการทางานประสานกันของสายตาและการเคลื่อนไหวมือในการเขียน โดยทากิจกรรม ร้อยลูกปั ด
ผูกเชือก ไขกุญแจปลดล็อก ซึ่งเพิ่มความสามารถในการทางานประสานกันของสายตาและมือ สาหรับ
กิจกรรมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ มือได้แก่ การฝึ กปั้นดินนา้ มัน บีบลูกบอลยางเป็ นต้น
3. ฝึ กการทางานประสานกันของมือสองข้างโดยกิจกรรมที่ใช้ทงั้ สองมือเนื่องจากในการเขียนเด็ก
จาเป็ นต้องใช้มือทัง้ สองข้างโดยมือข้างที่ไม่ถนัดคอยจับสมุด หรือชีต้ ามไปด้วย กิจกรรมฝึ กการทางาน
ประสานกันของมือสองข้างได้แก่ กิจกรรมคลานแบบปู ไต่ราว โหนเชือก โยนและรับบอลขนาดใหญ่
ฝึ กตีกลอง เป็ นต้น
4. ฝึ กการลอกคาหรือตัวอักษร การฝึ กลอกคาหรือตัวอักษรนีต้ อ้ งทาร่วมกับการให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
โดยผูฝ้ ึ กต้องสังเกตลาดับในการเขียนของเด็กและปรับให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง โดยอาจพบว่าเด็กบาง
คนอาจเขียนกลับหัว กลับด้าน เขียนจากหางมาหัว เป็ นต้น
5. ฝึ กการเขียนซา้ ๆโดยการมีตวั ช่วยให้เด็กเขียนได้ดีขนึ ้ เช่นเขียนในกระดาษที่มีเส้นบรรทัดที่หนากว่า
ปกติเพื่อให้เป็ นแนวไม่ให้เขียนเกินเส้นบรรทัด หรือฝึ กเขียนในสมุดที่มีเส้นบรรทัดที่ยกขึน้ เล็กน้อยเมื่อ
เขียนเกินบรรทัดเด็กจะรูส้ ึกได้
การช่วยเหลือ (Accommodation)1,4,5
1. สอนการพิมพ์ การสอนการพิมพ์ทาให้เด็กสามารถถ่ายถอดสิ่งที่ตวั เองคิดหรือรู แ้ ละให้ครูประเมินผลได้
เช่นเดียวกันการเขียน โดยควรสอนเร็วกว่าปกติ เพื่อให้เด็กได้นาความสามารถนีไ้ ปใช้ได้ อย่างไรก็ตาม
เด็กที่มีการเรียนรูบ้ กพร่องด้านการเขียนบางคนโดยเฉพาะกลุม่ ที่มีความบกพร่องของการเคลื่ อนไหว
มือ อาจมีปัญหาในการการพิมพ์ดว้ ย
2. ใช้เครื่องบันทึกเสียงเรื่องที่เรียนเพิ่มจากการจดบันทึกในสมุด
3. ใช้โปรแกรมหรือสิ่งอานวยความสะดวกที่ทาให้เด็กใช้ทกั ษะในการเขียนไม่มากนักเช่น โปรแกรม
ทานายคา แอปพลิเคชันเปลี่ยนเสียงเป็ นข้อความ เป็ นต้น
4. การอนุญาตให้เด็กส่งงาน หรือการบ้าน โดยการใช้การรายงานปากเปล่าแทนการเขียน

5. การปรับวิธีการประเมิน หรือการสอบของเด็กเช่น ปรับจากข้อสอบอัตนัยเป็ นปรนัย ให้สอบปากเปล่า
แทนการเขียน หรือเพิ่มระยะเวลาในการทาข้อสอบข้อเขียน
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