
Specific Learning Disorder (SLD)  

 

  ศ.คลินิก พญ.วินัดดา  ปิยะศิลป์ 

สถาบนัสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 

  

การเรียนรูข้องเด็กอาศยัความสามารถหลายดา้นท่ีเป็น Basic Psychological Process มาท า งานร่วมกนั  ทั้ง

ระดบัสติปัญญา การตั้งสมาธ ิความสามารถในการฟัง เห็น สงัเกต  ประมวลส่ิงท่ีไดร้บัรูผ่้านประสาทรบัรูท้ั้ง 5 แปล

ความหมาย ใช้ ความเขา้ใจภาษา  เช่ือมโยงกบัขอ้มลูเดิมในความทรงสะทอ้นกลบัผ่านการพดูและท างาน ซ่ึงแบ่ง

องคป์ระกอบเป็น 

1. Input (รบัขอ้มลูผ่านการเห็นและการฟัง) 

2. Integration(sequencing, abstraction, and organization) 

3.  memory (ความจ าระยะสั้นและยาว) 

4. output (แสดงออกผ่านการพดูและการกระท าดว้ยกลา้มเน้ือใหญ่ เล็ก)    

พ่อแม่ท่ีส่งเสริมความเข็งแรงของร่างกาย  จะช่วยใหอ้วยัวะต่างๆท างานประสานเช่ือมโยงกนัไดดี้ขึ้ น  ฝึกฝน

การรบัรูห้ลายรปูแบบ เปิดโอกาสใหเ้รียนรูด้ว้ยตนเอง ไดค้ิด เลือก ตดัสินใจและแก้  ปัญหา สรา้งวินัย ฝึกใหม้ลีกัษณะ

ส าคญัของการเป็นนักเรียนรู(้อยากรูอ้ยากเห็น อดทน รบัผิดชอบ เช่ือฟังฯลฯ ) รวมทั้งส่งเขา้โรงเรียนท่ีเหมาะสมกบั

ความสามารถของเด็ก โดยใชว้ิธีการสอนหลายหลายรปูแบบ  จะช่วยใหเ้ด็กเรียนรูไ้ดดี้ยิง่ขึ้ น   อยา่งไรก็ตามทกัษะ

ส าคญัดา้นหน่ึงในการเรียนรูท่ี้โรงเรียน คือ การอ่าน เขยีนหนังสือและการคิดค านวณ ซึ่งเป็นทกัษะท่ีใชต้ลอดเวลา ใน

หอ้งเรียน 

ทกัษะจ าเป็นพื้ นฐานในการเรียนรูใ้นระบบการเรียนการสอนตามปกติตอ้งใชท้กัษะดา้นการอ่านหนังสือ 

เขยีน และการคิดค านวณ   การท่ีเด็กขาดทกัษะดา้นใดดา้นหน่ึงใน 3 ดา้นจะส่งผลกระทบต่อการเรียนและการใช้

ชีวิตประจ าวนั 

 

นิยาม 

 SLD ทางการแพทย ์ หมายถึง กลุ่มโรคท่ีมีความบกพร่องของกระบวนการเรียนรูท่ี้เกิดจากสมองท างาน

ผิดปกติสาเหตุจากกรรมพนัธุห์รือสภาพแวดลอ้ม  ส่งผล ท าใหไ้มส่ามารถในการอ่านหนังสือ เขยีนสะกดค าและการ

ค านวณ   หรือท าไดแ้ตกต่างจากเด็กท่ีอายุเท่ากนัอยา่งชดัเจนในช่วงการเรียนภาคบงัคบั  ทั้งๆท่ีไดร้บัความช่วยเหลือ

พิเศษอยา่งเต็มท่ีอยา่งน้อย 6 เดือนแลว้ก็ตาม    ส่งผลกระทบต่อการเรียน  การท างานและการใชชี้วิตประจ าวนัไป

ตลอดชีวิต  โดยมิไดเ้กิดจากความผิดปกติของประสาทสมัผสัหรือการควบ คุมกลา้มเน้ือ โรคทางจิตเวชอื่น ภาวะ

สติปัญญาบกพร่อง  ปัญหาพฤติกรรม อารมณห์รือปัจจยัทางสงัคม วฒันธรรม เศรษฐานะท่ีต่างกนั 

 จาก พรบ .คนพิการ กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยความพิการในเด็กนักเรียน พ .ศ.2554 ใชค้ าภาษาไทย

แทนโรคว่าความบกพร่องดา้นการเรียนรู ้และกฎกระทรวงสาธารณสุขว่าดว้ยความพิการในประชาชน พ .ศ.2553 ใช้

ค าภาษาไทยแทนโรคว่าความพิการทางการเรียนรู ้       

 ใน Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders(DSM 5) พ.ศ.2557  ใชช่ื้อ Specific Learning 

Disorder  ถูกจดัอยูใ่นกลุ่ม Neurodevelopmental disorders   มติจากท่ีประชุมคณะกรรมการชมรมจิตแพทยเ์ด็กและ

วยัรุ่นแห่งประเทศไทย พ.ศ.2557 ใหจ้ิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่นวินิจฉยัน้ีโรค Specific Learning Disorder โดยใช ้Clinical 

Diagnosis ร่วมกบัผลทดสอบความสามารถในการอ่าน เขยีน หรือค านวณท่ีแตกต่างอยา่งชดัเจนจากเด็กอื่นท่ีอายุ

เท่ากนัหรือแตกต่างกนั > 2 ชั้นเรียน 



 

ระบาดวิทยา  

 พบไดร้อ้ยละ 6-10 ของเด็กไทยวยัเรียน
8
  รอ้ยละ 5-15 ในสหรฐัอเมริกา

7
  และรอ้ยละ 4 ในผูใ้หญ่ 

7  
เพศ

ชายมากกว่าเพศหญิง 2-3 เท่า  ยกเวน้ในกลุ่มท่ีบกพร่องดา้นการค านวณจะพบในเพศหญิงมากกว่า 
  

 

ความผิดปกตทิี่แสดงออกดา้นการเรยีน 

1.ความบกพรอ่งดา้นการอา่นหนงัสือ พบไดบ่้อยท่ีสุด (รอ้ยละ80ของความบกพร่องทุกดา้น)   เป็นกลุ่มท่ี

อ่านหนังสือไม่ไดห้รืออ่านล าบาก จ าพยญัชนะไม่ได ้ผสมค าผิด สะกดค าไม่คล่อง อ่านตะกุกตะกกั  จ าค าไดน้้อย  อ่าน

ชา้  อ่านผิดและจบัประเด็นในการอ่านไม่ได ้    ความสามารถในการอ่านหนังสือโดยรวมต า่กว่าเด็กในวยัเดียวกนั

ชดัเจน     กระทบต่อการเรียนในหอ้งเรียน มกัมีประวติัพดูชา้  พดูไม่ชดัในวยัเด็กเล็ก    โดยจะฟังและแยกเสียงได้

ล าบาก (Lack of phonological awareness)  เช่ือมโยงระหว่างค าพดูกบัสญัลกัษณค์ าไม่ไดห้รือสบัสน  หรืออ่านไดแ้ต่

ไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน  ตีความไม่ได ้  ค าท่ี ใชเ้รียกภาวะน้ีในอดีต เช่น reading disorder, reading disabilities, 

dyslexia(อ่านไดบ้า้ง), Developmental Dyslexia, Alexia(อ่านไม่ไดเ้ลย) เป็นตน้ 

2.ความบกพรอ่งดา้นการเขียนหนงัสือ   บกพร่องในการสะกดค ามกัพบคู่กบัปัญหาดา้นการอ่าน   แต่บาง

รายอาจพบความบกพร่องดา้นเดียวไดโ้ดยท่ีเด็กอ่านหนังสือไดดี้    พบไดร้อ้ยละ 6 ของเด็กวยัเรียน  อาการแสดงคือ

สะกดค าพื้ นฐานล าบาก สะกดค าไม่ไดห้รือสะกดผิด  สรา้ง ค าเป็นรปูประโยค ไม่ได ้  เขยีนผิด ใชห้ลกัไวยากรณผิ์ด  

แบ่งแยกวรรคตอนผิดพลาด หรือเขยีนหนังสือแลว้อ่านไม่รูเ้ร่ือง   ความสามารถในการเขยีนหนังสือโดยรวมต า่กว่าเด็ก

ในวยัเดียวกนัชดัเจน      ค าใชเ้รียกภาวะน้ีในอดีต เช่น Disorder of written expression,  Writing disorder, Writing 

disabilities, Dysgraphia     เป็นตน้ 

3.ความบกพรอ่งดา้นการค านวณ   พบไดร้อ้ยละ 1 ของเด็กวยัเรียน พบบ่อยในผู้หญิง   เด็กจะรบัรูส้บัสน

เกี่ยวกบัตวัเลข ไม่เขา้ใจหลกัการค านวณพื้ นฐาน บวก ลบ คณูหรือหาร สบัสน  มีความอดทนต า่ถา้ท างานเกี่ยวกบั

ตวัเลข    เช่ือมโยงขอ้มลูหรือ แทนค่าดว้ยการเขยีนสญัญาลกัษณเ์ลขไม่ไดห้รือสบัสน  ความสามารถดา้นการค านวณ

โดยรวมต า่กว่าเด็กในวยัเดียวกนัชดัเจน ค าท่ีใชเ้รียกภาวะน้ีในอดีต เช่น  Mathematics disorder,  Mathematics 

disabilities, Acalculia (ค านวณไม่ไดเ้ลย),Dyscalculia(ค านวณไดบ้า้ง)  เป็นตน้ 

 จะเห็นอาการชดัเจนตั้งแต่ในช่วงการเรียนภาคบงัคบั ทั้งๆท่ีไดร้บั ความช่วยเหลือพิเศษอยา่งเต็มท่ีอยา่ง

น้อย 6 เดือนอาการก็ยงัคงปรากฏเป็นpersistence   ซ่ึงเห็นหลกัฐานไดจ้ากสมุดพก  เอกสาร ช้ินงาน  portfolio และ

สรุปผลการประเมินเก่า  และส่งผลกระทบต่อการเรียน  การท างานและการใชชี้วิตประจ าวนัไปตลอดชีวิต 

  

สาเหต ุ

คุณภาพการอ่าน เขยีนหนังสือและการค านวณแปรผนักบัอายุ ความฉลาด โอกาสเรียนรู ้ คุณภาพคร ู เวลา

ท่ีเรียน  หลกัสตูร  ขนาดของหอ้งเรียน  ครอบครวั ระดบัเศรษฐกิจ รายไดแ้ละอาชีพพ่อแม่      

ในกลุ่ม Specific Learning disorders  มีหลกัฐานพบว่าเกิดจาก 

1. ระบบประสาทท างานบกพรอ่ง  พบความบกพร่องของ phonological processing skills(ประกอบดว้ย 

phonological awareness และ phonological working memory ซ่ึงเป็นพื้ นฐานส าคญัในการอ่านหนังสือโดยตรง)  จาก 

functional MRI พบความผิดปกติท่ีบริเวณLeft temperal, temparo-parietal และ inferior frontal gyrus ซ่ึงเกี่ยวขอ้งกบั

การพดูและส่ือภาษา
7
   ตรวจความผิดปกติในการตรวจSoft neurological sign ไดร้อ้ยละ 60 เช่น สบัสนในการ

แยกแยะซา้ย-ขวา , Finger clumsiness, overflow positive in abnormal gate เป็นตน้    งานวิจยัพบว่าถา้ฝึกอ่านซ ้าๆ

ร่วมกบักระตุน้สมองดว้ยไฟฟ้าจะช่วยพฒันาความสามารถขึ้ นมาไดช้ดัเจน 

2. กรรมพนัธุ ์  มีการถ่ายทอดในครอบครวัแต่ยงัไม่สามารถบอกแบบแผนไดช้ดัเจน  ประวติัการเกิดโรค 

Specific Learning disorders ในครอบครวัถือเป็นความเส่ียงส าคญัมีโอกาสท่ี first degree relative จะเป็นโรคไดร้อ้ย

ละ 30-50    งานวิจยัเชิงลึกพบว่ามีความเกี่ยวขอ้งกบัโครโมโซมคู่ท่ี 2 ,3, 6 ,15 และ 18 โดยเฉพาะ Human 

leukocyte antigen(HLA)ของโครโมโซมคู่ท่ี 6p 31.3 ท่ีพบ Specific Learning disorders  ( ดา้นการอ่านและการ

เขยีน) ร่วมกบัโรคสมาธิสั้น 



 

อาการทางคลินิก 
1-2

 

 อาการท่ีน าเด็กมาพบแพทย ์ สามารถแบ่งกลุ่มได ้ดงัน้ี 

1. ปัญหาการเรียน คือ เรียนรูช้า้ สมาธิสั้น ความจ าไม่ดี จ าตวัหนังสือ ไม่ค่อยได ้  อ่าน เขยีนหนังสือล าบาก

หรือท าไม่ได ้ คิดเลขไม่ได ้ ผลการเรียนต า่กว่าเด็กทัว่ไปชดัเจน  โดยเห็นปัญหาบางอยา่งมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลว่าเด็ก

สบัสนจ าพยญัชนะไดน้้อง ไม่เขา้ใจหลกัการคิดเลขง่ายๆ เป็นตน้ 

2. ปัญหาพฤติกรรม เช่น กา้วรา้ว ไม่ยอมไปโรงเรียน หนีเรียน ไม่สนใจ  ไม่ท าตาม ซุกซน อยูไ่ม่น่ิง บางราย

ครคูิดว่าเด็กเป็นโรคสมาธิสั้นเพราะเวลาเรียน คือ ไม่สนใจเรียน เหม่อ  

3. ปัญหาดา้นอารมณ ์เช่น เงียบ แยกตวั ไม่มัน่ใจตนเอง ประหม่า กลวั วิตกกงัวล ซึมเศรา้ เป็นตน้ 

4. อาการทางกาย เช่น ปวดหวั ปวดทอ้ง Peptic Ulcer คล่ืนไส ้ตาพร่า เป็นตน้ 

 

กลุ่มเสีย่งตอ่การเกิดโรค SLD 

 กลุ่มเด็กท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคSLD ควรไดร้บัการคดักรองตั้งแต่ระดบัอนุบาลหรือประถม ศึกษา

ตอนตน้เพื่อแยกกลุ่มเส่ียงออกมาเพื่อฝึกฝน กระตุน้พฒันาความสามารถทุกดา้นเพื่อลดความรุนแรง ของปัญหาใน

อนาคต  

 รายละเอียดของกลุ่มเส่ียงต่อการเกิดโรค SLD คือ 

 1.  กลุ่มเด็กท่ีมีปัญหาการพดูและการส่ือสาร  พดูชา้ในช่วยวยัเด็กเล็ก พดูตะกุกตะกกั พดูไม่ชดั 

 2. กลุ่มท่ีมีประวติัการคลอดท่ีมีปัญหา ชกั ตวัเหลือง   

 3.  กลุ่มเด็กผูช้ายมีประวติัคนในครอบครวัท่ีฉลาดแต่มีปัญหาการอา่น เขยีน เรียนหนังสือและโรคสมาธิสั้น   

 4. กลุ่มเด็กท่ีซน สมาธิสั้น ชนิดท าลายรา้ง(destructive behavior) 

 5. กลุ่มเด็กอนุบาลตอนปลายหรือประถมศึกษาตอนตน้ท่ีจ าสบัสนในตวัเลข พยญัชนะ สระ ผสมค าล าบาก 

 6. กลุ่มท่ีมีความบกพร่องดา้นกลา้มเน้ือมือ(Clumsiness) งุ่มง่าม สบัสน 

 7.กลุ่มโรคทางกาย เช่น โรค ลมชกั Neurocutaneous syndromeโดยเฉพาะกลุ่มโรคNeurofibromatosis ซ่ึง

พบ Specific Learning disorders  ไดร้อ้ยละ 50 เป็นตน้
7
 

 

การคดักรอง 

 เป็นเร่ืองดีท่ีมีการต่ืนตวัในการคน้หาและช่วยเหลือเด็กท่ีมีปัญหาการเรียน ซ่ึงกลายเป็นปัญหาระดบัชาติท่ีทุก

คน ทุกฝ่ายจะตอ้งเขา้มาร่วมมือช่วยเหลือเด็กกลุ่มน้ี  แต่ ไม่มีความจ าเป็นจะตอ้งคดักรองเด็กทั้งหมด การคดักรอง

คน้หาเด็ก SLD ท าไดไ้ม่ยาก คือ คน้หาเด็กในกลุ่ม 

1.กลุ่มท่ีมีปัญหาการเรียนเฉพาะดา้น เช่น อ่านไม่ออก  อ่านล าบาก  เขยีนผิดๆถูกๆ และสบัสนในการคิดเลข 

โดยตอ้งซกัประวติัแยกภาวะท่ีเด็กถูกละเลย ละท้ิง ไม่ฝึกฝนเด็กออกไป    รวมไปถึงการซกัถามวิธีการเรียน คุณภาพ

และเวลาของคนท่ีฝึกฝนเด็ก ซ่ึงจะเป็นวิธีการส าคญัท่ีน าไปสู่การวินิจฉยัปัญหาเบ้ืองตน้    

2.กลุ่มท่ีมีปัญหาพฤติกรรม แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ  

  - กลุ่มท่ีแสดงออก เช่น ซุกซนอยูไ่ม่น่ิง ไม่มีสมาธิ กา้วรา้ว  เน่ืองจาก 1/3 ของโรคสมาธิสั้นพบ

ร่วมกบั LD และ 2/3 ของโรคLD พบร่วมกบัโรคสมาธิสั้น  

  -  กลุ่มเก็บกด เช่น กลุ่มแยกตวั ไม่มัน่ใจ วิตกกงัวลง่าย เงียบ พดูน้อย เป็นตน้ เน่ืองจากเด็กพบกบั

ความลม้เหลว ผิดพลาดทั้งดา้นการอ่าน เขยีนและถูกดุว่าบ่อย 

3.  กลุ่มท่ีเจ็บป่วยบ่อยโดยท่ีแพทยห์าสาเหตุไม่พบ เช่น ปวดหวั ปวดทอ้ง เป็นตน้ 

4.  กลุ่มเกเร หนีเรียน 

  

เครือ่งมือในการคดักรอง 

 การท่ีคุณครใูกลชิ้ดและสงัเกตปัญหาการอ่าน เขยีน คิดเลขของเด็กจะสามารถน า พาไปสู่การวินิจฉยัโดยไม่

จ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือคดักรอง   ปัจจุบนัมีเคร่ืองมือในการคดักรองหลายรปูแบบ  เช่น    เคร่ืองมือคดักรองของ



กระทรวงศึกษาและ  KUS-SI เป็นตน้  แต่อยา่งไรก็ตาม  เคร่ืองมือคดักรองท าหน้าท่ีคดัแยก กลุ่มเด็กแต่มิใช่

เครื่องมือที่ใชใ้นการวินิจฉยัโรค 

 

การวินิจฉยั 

 การวินิจฉยัโรคทางคลินิก ตอ้งอาศยัการประมวลผลจากขอ้มลูต่อไปน้ี 

1.การซกัประวตั ิ ควรประเมินประวติั 

 ความเจ็บป่วยตั้งแต่ในครรภ ์ขณะคลอดและหลงัคลอด   

 โรคทางพนัธุกรรมในครอบครวัและเครือญาติ 

 ประวติัท่ีบ่งช้ีว่าเป็นกลุ่มเส่ียงในช่วงวยัอนุบาล เช่น  มีปัญหาการพดูและการส่ือสาร  สมาธิสั้น  

งุ่มง่าม(Clumsiness)  เป็นโรคทางกาย เช่น โรคลมชกั Neurocutaneous syndrome, congenital SLE เป็นตน้ 

 การเล้ียงดแูละวิธีการท่ีใชใ้นการส่งเสริมดา้นการเรียน 

 ความสมัพนัธใ์นครอบครวัและเหตุการณรุ์นแรงในชีวิตเด็ก 

 รายละเอียดดา้นการเรียนในระดบัอนุบาล ประถมศึกษา ความสามารถในการอ่าน เขยีน ค านวณ   

ผลสอบ  สมุดการบา้น  แฟ้มสะสมงาน   รวมทั้งรายละเอียดในการใหค้วามช่วยเหลือและระยะเวลาในการช่วยเหลือ  

การประเมินความสามารถซ ้าหลงัใหค้วามช่วยเหลือ 

 แบบประเมินความสามารถในการอ่าน เขยีน ค านวณ  และแบบประเมินปัญหาเด็กโดยคร ูเช่น 

Conner’s teacher rating scale, IOWA  เป็นตน้ 

2. การตรวจสภาพจติและความสามารถดา้นการเรียนเบ้ืองตน้  (Psychological & Basic cognitive assessment) 

 ประเมินสภาพจิตจะช่วยคน้หาปัญหาดา้นจิตใจ  ควรใหค้วามส าคญัในเร่ืองเวลาท่ีเกิดอาการ 

เพราะปัญหาดา้นจิตใจอาจจะเป็นสาเหตุน า ท าใหเ้ด็กมีปัญหาในการเรียนหรือในทางตรงขา้มปัญหาดา้นจิตใจอาจ

เป็นผลตามหลงัจากการท่ีเด็กเรียนไม่ทนั      

 ประเมินความสามารถดา้นการเรียนเบ้ืองตน้    โดยใชแ้บบเรียนวิชาภาษาไทยของ

กระทรวงศึกษาธิการตามระดบัชั้นเรียน  ใหเ้ด็กอ่านและประเมินความเขา้ใจ     ถา้อ่านไดแ้ละเขา้ใจเน้ือหาท่ีอ่านจึงจะ

เรียกว่ามีความสามารถในการอ่านในระดบัชั้นน้ันๆ     การประเมินดา้นคณิตศาสตรค์วรประเมินเฉพาะตวัเลข(ไม่มี

โจทย)์ และวธีิการค านวณเท่าน้ัน เปรียบเทียบกบัระดบัชั้น   

3.การตรวจทางจติวิทยา 

 การทดสอบระดบัเชาวปั์ญญาโดยนักจิตวิทยา ใชแ้บบประเมิน Weschsler Intelligence Scale for 

Children –IV เพื่อวดัระดบัเชาวปั์ญญา และประเมินวิธีการเรียนรูข้องเด็ก   ความแตกต่างของ Verbal & Performance 

IQ ไม่มีความจ าเพาะต่อโรค LD 

 Achievement Test เป็นแบบทดสอบท่ีใชว้ดัความสามารถในการอ่าน การสะกดค าและค านวณโดย

เปรียบเทียบกบัเด็กอื่นในระดบัชั้นเรียนเดียวกนั แปลผลความสามารถออกมาเป็นความ  สามารถดา้นการอ่าน การ

สะกดค าและการค านวณในระดบัชั้นเรียนท่ีเด็กท าได ้ ซ่ึงในประเทศไทยได ้ Modify มาจากแบบประเมินมาจาก Wild 

Range Achievement Test( WRAT) ในปี พ.ศ. 2543 ซ่ึงสมควรท าวิจยัและพฒันาเคร่ืองมือน้ีต่อไป  ในต่างประเทศมี

เคร่ืองมือท่ีถูกสรา้งโดยนักจิตวิทยาและนักวิชาการการศึกษาพิเศษอีกมากมาย  ท่ีใชบ่้อย คือ Woodcock-Johnson 

Psycho-educational test, Revised 2009 

 ตรวจหาความบกพร่องในการท างานของระบบประสาท (Bender Gestalt test) 

4.วดัความสามารถดา้นการเรียนโดยครูการศึกษาพิเศษ 

5.การตรวจพิเศษในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีเฉพาะ   

 ตรวจสภาพอารมณ ์การรบัรู ้ความคิด ( Projective test) จะท าเป็นรายท่ีมีขอ้บ่งช้ี 

  เอกซเรยค์อมพิวเตอร ์การตรวจคล่ืนสมอง  ตรวจหาโครโมโซม    



 

เกณฑก์ารวินิจฉยัตาม DSM- 5 

 วิธีการวินิจฉยัโรคใน DSM-5  ใชช่ื้อว่า Specific Learning Disorder และจดัใหอ้ยูใ่นกลุ่ม 

Neurodevelopmental disorders   มี criteria การวินิจฉยัตามตารางท่ี 1   

              A. มีความยากล าบากในการเรียนและใชท้กัษะการเรียน อย่างนอ้ย 1 ขอ้ หลงัจากการใหค้วามช่วยเหลือเต็มท่ีอย่างนอ้ย 6 

เดือน 

1. อ่านหนังสือผิดพลาดหรืออ่านชา้ดว้ยความล าบาก (เช่น อ่านผิดพลาด อ่านไดช้า้ อ่านดว้ยการเดาค ามีความยากล าบาก

ในการผสมค า) 

2. มีความล าบากในการแปลความหมายของส่ิงท่ีอ่าน( เช่น อ่านไดถู้กตอ้งแต่เรียงล าดบัเหตุการณไ์ม่ได ้ไม่เขา้ใจ

ความสมัพนัธ ์หรือไม่เขา้ใจความหมายลึกซ้ึงท่ีซ่อนอยูใ่นส่ิงท่ีอ่าน) 

3. มีความล าบากในการสะกดค า ( เช่น เติมค าใหม่  อ่านขา้ม  เอาพยญัชนะหรือสระอ่ืนมาแทน) 

4. มีความล าบากในการเขียนหนังสือ ( เช่น วางรปูประโยคผิดพลาด  สะกดค าผิด มีปัญหาในการเขียนเรียงความ  แสดง

ความคิดออกมาในรปูแบบการเขียนล าบาก) 

5. มีความล าบากเก่ียวกบัการเรียงตวัเลข  ความหมายของตวัเลข การคิดค านวณ ( เช่น ไม่เขา้ใจความหมายของตวัเลข  คา่

ของตวัเลข  ความสมัพนัธ ์การนับเลขดว้ยน้ิว การทดเลข การบวก ลบ คณู หาร  ) 

6. มีความล าบากเก่ียวกบั mathematical reasoning  ( เช่น มีความล าบากในการน าหลกัการคิดค านวณไปใชง้าน   ไป

พิสจูน์ความจริงหรือน าไปแกปั้ญหา) 

B. ทกัษะการเรียนท่ีบกพร่อง มีความแตกต่างชดัเจนเปรียบเทียบกบัความสามารถในเด็กท่ีอายุเท่ากนั  และมีผลกระทบต่อการ

เรียน การท างานหรือการใชช้ีวิตประจ าวนั  ซ่ึงจะตอ้งยืนยนัขอ้มลูจากการใชเ้คร่ืองมือวดัความสามารถท่ีมีมาตรฐาน (achievement test) 

หรือ comprehensive clinical assessment ร่วมกบัประวติัการเรียน  รายงานครแูละผลการเรียน 

             ส าหรบับุคคลท่ีอายุ 17 ปีขึ้ นไป ใชเ้อกสารที่เป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ์(สมุดพก  เอกสารงานท่ีท า portfolio และสรุปผล

การประเมินเก่า) มาทดแทน standardized assessment   

           C. ปัญหาการเรียนน้ีจะปรากฏในช่วงเด็กวยัเรียน(school -age years) แต่แสดงอาการจะชดัเจนเมื่อถึงช่วงท่ีตอ้งใชค้วาม 

สามารถดา้นการเรียนเต็มท่ี เช่น ในหอ้งสอบ  ในการท ารายงานเร่งด่วน(ในช่วงdeadline) ท่ีตอ้งใชก้ารอ่านการเขียน  หรือในช่วงท่ีเร่ง

เรียนอย่างหนัก 

           D. ปัญหาการเรียนน้ีตอ้งไม่มีความเกี่ยวขอ้งกบักลุ่ม intellectual Disability, uncorrected visual or auditory acuity, mental 

disorders, neurological disorders(pediatric stroke or motor disorders, vision & auditory disorder), psychosocial adversity, lack of 

proficiency in the language of academic instruction หรือ inadequate educational instruction 

 

หมายเหต ุ

1.Criteria ทั้ง 4 ขอ้น้ีมาจากการวิเคราะหข์อ้มลูจากการซกัประวติั (ประวติัพฒันาการ  การเจ็บป่วย ประวติัครอบครวั และ

ประวติัการเรียน) รายงานจากโรงเรียน และ psychoeducational assessment 

2.การลง code  ใหล้งรายละเอียดความบกพร่องทุกดา้นและทุก subskill  โดยลงcode แยกและเรียงต่อกนั ยกตวัอย่างเช่น เด็ก

ท่ีวินิจฉยั Specific Learning Disorder มีปัญหาการอ่าน การค านวณและมีความบกพร่องใน  reading rate or fluency , reading 

comprehension, accurate or fluent calculation และ accurate math reasoning ใหล้ง code 315.00(F81.0) , 315.1(F 81.2)      

ตารางที่ 1 criteria ในการวินิจฉยัโรค Specific Learning Disorder ตาม DSM- 5 

 

วิธีลงระดบัความรุนแรงของอาการ  แบ่งเป็น 3 ระดบั คือ  

               -Mild หมายถึง มีความบกพร่องบา้ง(some difficulties learning skills) 1 หรือ 2 ดา้นแต่ยงัสามารถเรียน

ต่อไดโ้ดยอาศยัการaccommodate  หรือใช ้support service ในช่วงวยัเรียน 

               -Moderate หมายถึง มีความบกพร่องชดัเจน (marked difficulties learning skills) > 1 ดา้น และไม่

สามารถเรียนต่อไดใ้นระบบการเรียนการสอนตามปกติ  ตอ้งการ intensive & specialized teaching เป็นระยะ  และ

ตอ้งการ accommodate  หรือใช ้support service ในการเรียนแต่ละวนัทั้งท่ีหอ้งเรียน  ท่ีบา้น  จึงจะสามารถเรียนต่อไป

ได ้

            -Severe หมายถึง มีความบกพร่องรุนแรง (severe difficulties learning skills) ทุกดา้น  ไม่สามารถเรียน

ต่อไปไดใ้นระบบ โดยไม่มี intensive individualized &  specialized teaching ตลอดเวลาท่ีเรียน  ทั้งในหอ้งเรียน หอ้งท่ี

มีการ accommodate  หรือใช ้support service และท่ีบา้น   

 



การวินิจฉยัแยกโรค 
1-2

 

1. ปัญหาที่ตวัเด็ก 

 ป่วยเร้ือรงัหรือมีความบกพร่องทางร่างกาย ร่างกายท างานไม่ประสานกนั ไม่คล่องแคล่ว  การทรง

ตวัไม่ดี  สบัสน งุ่มง่าม  มีปัญหาทางสายตาหรือการไดย้นิ 

 บกพร่องดา้นสติปัญญา   

 ปัญหาดา้นจิตใจ อารมณ ์พฤติกรรม เช่น ต่อตา้น ไม่ยอมเรียน หนีเรียน วิตกกงัวล ซึมเศรา้ มี

ปัญหาการปรบัตวั เป็นตน้ ซ่ึงมกัจะมี relationship disturbance กบัคนใกลชิ้ดร่วมดว้ย 

 ใชภ้าษาท่ีแตกต่าง เช่น ใชภ้าษายาวี ภาษาชาวเขาเผ่าต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั 

2. ปัญหาจากสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม ส่งเสริมใหเ้กิด inadequate schooling 

 ตวับุคคลใกลชิ้ดมีปัญหา ทั้งท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน  โดยเฉพาะท่าทีท่ี ปฏบิติัต่อเด็กกลายเป็นความ

คาดหวงั  กดดนั หรืออาจละเลย ไม่ฝึกฝนใหเ้กิดทกัษะท่ีส าคญัต่อการเรียน 

 ครอบครวัไม่สงบ ขาดความมัน่คง หรือมีเร่ืองกระทบกระเทือนจิตใจรุนแรง  

 สภาพโรงเรียนท่ีเร่งรดัเน้ือหามากกว่าฝึกสอนทกัษะส าคญั ใชก้ฎกติกาท่ีเคร่งครดั เขม้งวด ลงโทษ

รุนแรง  สมัพนัธภาพกบัครไูม่ดี 

 

ผลกระทบของโรค Specific Learning Disorder  ตอ่เด็ก  

Specific Learning Disorder จะส่งผลกระทบไปตลอดชีวิต คือ  

1. Self : มองตวัเองไม่ดี มองเห็นขอ้บกพร่องของตวัเองท่ีแตกต่างจากเพื่อน  ไม่สามารถเอาชนะขอ้บกพร่อง 

ได ้    มองตวัเองเป็นคนโง่    มีปมดอ้ย  ลม้เหลว   คิดว่าเรียนรูไ้ม่ไดแ้ละไม่รูว้ิธีท่ีจะเรียนรู ้    ไม่เขา้ใจตวัเองว่าท าไม

จึงเรียนแตกต่างจากเพื่อน     คนรอบขา้งมกับอกว่าเด็กมีปัญหาแต่ไม่บอกว่าปัญหาเกิดจากอะไร และไม่บอกว่าจะให้

ท าอยา่งไร 

 2. Tension : ถูกกดดนั ถูกคาดหวงั ทั้งจากท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน   ถูกต าหนิดุว่า  เคี่ยวเข็ญ ท าใหเ้ด็กน้อยใจ 

เสียใจ และมีพฤติกรรมด้ือ  ต่อตา้น  กา้วรา้ว  หนีเรียน  ตามมา 

3. Peer : เพื่อนลอ้เลียน  ลอ้เร่ืองท่ีเด็กท าไม่ได ้  มกัถูกตดัโอกาสสนุกในการเล่นกบัเพื่อนเพราะ ตอ้งเรียน

พิเศษเพิ่มขึ้ น   และถา้ถูกออกจากระบบการศึกษาเร็วกว่าก าหน ดเท่ากบัถูกตดัความสมัพนัธก์บัเพื่อน   ชีวิตท่ีไม่มี

เพื่อนหรือเพื่อนไม่เขา้ใจ  จะเงียบเหงา และไม่มีความสุข 

4. Emotion & Personality : เครียด วิตกกงัวลสงู ไม่มัน่ใจตวัเอง ใจน้อย เสียใจง่าย แยกตวั เก็บตวั เหงา โดด

เด่ียว ไม่มีความสุข ด้ือ  ต่อตา้น  กา้วรา้ว  หนีเรียน  เส่ียงต่อปัญหายาเสพติด เหลา้ บุหร่ี ง่าย 

5. Social & Relationship : สมัพนัธภาพไม่ดีกบัพ่อแม่คร ู คุณครไูม่เขา้ใจหรือไม่ยอมรบัความบกพร่องของ

เด็ก  จึงสอนและจดัสอบดว้ยวิธีการปกติ  เมื่อผลงาน การเรียนรู ้ความเขา้ใจ  ผลสอบไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัท าให้

คุณคร ูดุ   ว่า  ต าหนิ  เคี่ยวเข็ญหรือไม่ใหค้วามสนใจ  ปล่อยปละละเลย   ขาดโอกาสเรียนรู ้  ถูกออกจากระบบ

การศึกษาเร็วกว่าก าหนด 

6. Knowledge & Competence :  ขาดความรูแ้ละทกัษะ   เพราะผลการเรียนไม่ดีพ่อแม่จะเคี่ยวเข็ญในเร่ือง

การเรียนพิเศษเพิ่มขึ้ น    ขาดโอกาสฝึกฝนทกัษะดา้นอื่น  ถูกออกจากระบบการเรียนก่อนวยัอนัควร   มpีsychological 

distressสงูและมี poor mental health  ตกงาน  เขา้สู่ระบบการท างานในอายุท่ีน้อย    ท างานท่ีต า่กว่าความสามา รถ  

ท างานในระดบัใชแ้รงงาน   รายไดต้ า่  



 

โรคทางจติเวชที่พบรว่ม 

 Specific Learning Disorder  นอกจากจะส่งผลกระทบไปตลอดชีวิตดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้  ยงัพบโรคทางจิตเวช

อื่นร่วมไดบ่้อย เช่น  

1. กลุ่ม Neurodevelopmental disorders  เช่น  Communication disorders,  Motor Disorders, Attention 

deficit hyperactivity disorder ซ่ึงเป็น Co-morbidity ท่ีพบไดบ่้อยท่ีสุด 

2.  Anxiety disorder พบไดบ่้อยในกรณีท่ีเป็น   SLD without ADHD 

3. Depressive disorders 

4. Somatic symptom and related disorders 

5. Disruptive, impulse-control and conduct disorders พบบ่อยในกรณีท่ีเป็น SLD with ADHD 

 

การรกัษา 

 มีจุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้ด็กมีความรูแ้ละมีความสามารถมากพอในการประกอบอาชีพและด าเนินชีวิตต่อไปได ้ 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี
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1. Counseling พ่อแม่  อธิบายใหพ้่อแม่เขา้ใจรายละเอียดของโรคและขอ้จ ากดัของเด็กในการเรียนรู ้ ให้

โอกาสซกัถาม  จนพ่อแม่ยอมรบัโรคและขอ้จ ากดัของเด็ก  ปรบัความคาดหวงัท่ีพ่อแม่มีต่อเด็กตามสภาพความเป็นจริง 

2. การช่วยเหลือพ่อแม่ โดยให ้

 Parental Education & Group support เพื่อใหพ้่อแม่ไดเ้รียนรูร้ายละเอียดเร่ืองโรค การด าเนินโรค 

แนวทางการแกปั้ญหาและช่วยเหลือเร่ืองการเรียนจากกลุ่มพ่อแม่เด็ก   

 ส่งเสริมความสมัพนัธข์องคนในครอบครวั โดยเปิดโอกาสใหพ้่อแม่ซกัถาม และปรบัมุมมองและท า

ความเขา้ใจต่อปัญหาท่ีถูกตอ้ง  แกไ้ขความสมัพนัธใ์นครอ บครวั  พ่อแม่ส่วนใหญ่วิตกกงัวลและตึงเครียดจากปัญหา

การเรียนของเด็ก   ควรใหเ้วลาพ่อแม่ไดร้ะบายความคบัขอ้งใจ ประคบัประคองจิตใจและใหก้ าลงัใจเป็นระยะ  ช่วยพ่อ

แม่วางแผนแกปั้ญหาทุกดา้นของเด็กไปพรอ้มกนัและปรบัแนวคิดในการเผชิญปัญหาอยา่งเหมาะสม  ช่วยใหพ้่อแม่

มองเห็นขอ้ดีในตวัเด็กและส่งเสริมความสามารถรอบดา้นและปรบั เปล่ียนพฤติกรรมจากการต าหนิลงโทษ คาดโทษ

มาเป็นความสนใจท่ีจะช่วยเหลือ ใหก้ าลงัใจ ช่ืนชม  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้ด็กมีแรงจงูใจใฝ่เรียนรูแ้ละ

ประสบความส าเร็จในชีวิต 

 ปรบัวิธีการเล้ียงดแูละส่งเสริมความสามารถดา้นต่างๆใหม้ากท่ีสุด  แสดงความรกัและเปิดโอกาส

ใหเ้ด็กไดท้ดลองหรือใหม้ีประสบการณต์รงหลายๆแบบ ซ่ึงจะช่วยใหเ้ด็กภมูิใจในตนเอง มีความสามารถท่ีจะท าส่ิง

ต่างๆไดเ้หมือนกบัคนอื่นและน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพ ในกรณีท่ีมีปัญหาดา้นการเล้ียงดมูากแนะน าใหเ้ขา้กลุ่ม  

Parental  training    Program ต่อไป 

 สนับสนุนใหพ้่อแม่ไดเ้ขา้ไปมีส่วนร่วมในการพฒันาการดแูลเด็ก LD ในโรงเรียน ในสงัคม ใหม้ีส่วน

ร่วมในการจดัท าแผน Individual educational program(IEP) ร่วมกบัครปูระจ าชั้นและครกูารศึกษาพิเศษ 

3. การช่วยเหลือดา้นจิตใจของเด็ก โดยใช ้ Individual Supportive Psychotherapy & Group support มี

ความส าคญัมากมีจุดมุ่งหมายเพื่อใหเ้ด็กเขา้ใจตนเอง เปิดโอกาสใหซ้กัถามเร่ืองท่ีคบัขอ้งใจ   เปิดโอกาสใหเ้ด็กได้

ระบายความรูสึ้กเป็นระยะ   ใหค้วามรูแ้ละท าความเขา้ใจโรค Specific Learning Disorders ใหม้องเห็นโรคและ

ผลกระทบท่ีมีต่อตนเอง   เห็นความสามารถของตนเองในดา้นอื่น  มองเห็นจุดท่ีเป็นปัญหา ต่อการเรียน   ใหเ้ด็กรูว้่า

ตวัเองเป็นคนฉลาดเท่าคนอื่นสามารถเรียนรูต่้อไปไดแ้ต่ตอ้งใชว้ิธีการอื่นท่ีแตกต่างจากเพื่อน    เขา้ใจวิธีการท่ีจะ

เรียนรูต่้อไป   ช่วยเด็กหาทางออกท่ีเหมาะสม ใหโ้อกาสพบกลุ่มเด็กอื่นท่ีมีปัญหาคลา้ยกนั  เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้

วิธีการในการเรียนรูต่้อไปและสรา้งใหเ้กิดก าลงัใจในการเรียนรูต่้อ 

4. รกัษาโรคท่ีพบร่วมในกรณีท่ีมีโรคอื่นร่วมดว้ย เช่น โรควิตกกงัวล โรคซึมเศรา้  โรคสมาธิสั้น ความ

บกพร่องในการใชม้ือ จ าเป็นตอ้งใหก้ารรกัษาและฟ้ืนฟคูวามสามารถไปพรอ้มกนั     

5. พฒันาความสามารถรอบดา้น  พฒันาความสามารถทุกนดา้น เช่น  กีฬา ดนตรี ศิลปะ การใชเ้คร่ืองมือ

ช่าง การท ากิจกรรม  การใชภ้าษา การใชค้อมพิวเตอร ์การช่วยเหลือแก้ ปัญหาดว้ยตวัเอง  ส่งเสริมทกัษะทางสงัคม     



เปิดโอกาสใหม้ีประสบการณต์รงในหลายเร่ือง  เพื่อเพิ่มความมัน่ใจในตนเองและเป็นท่ียอมรบัจากคนอื่น   ส่งผลให้

เด็กมีความสุข ภมูิใจ  เกิดแรงจงูใจในการเรียนรู ้ และสามารถยอมรบัขอ้จ ากดัของตนเอง 

6. พฒันาจุดดอ้ย   โดยฝึกกิจกรรมบ าบดั  sensory integration  ศิลปบ าบดั ดนตรีบ าบดั  ฝึกฝนทกัษะท่ีมา

ขดัขวางดา้นการเรียนรู ้เช่น ฝึกพดู ฝึกทกัษะการใชม้ือ และการท างานประสานระหว่างมือกบัตา (visual-spatial)    

ฝึกฝนทกัษะเฉพาะท่ีบกพร่องโดยครกูารศึกษาพิเศษ เช่น การอ่าน สะกด ค านวณ 

7. ใหม้ีฝึกสอนใหอ้่านหนังสือเพิ่มเติม(remediation therapy) ทั้งท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน  และพฒันาเทคนิคใน

การสอนดว้ยวิธีการ เช่น   

 เทคนิคการสอน เช่น  สอนจากส่ิงท่ีง่ายท่ีสุด   สอนจากส่ิงท่ีเด็กคุน้เคยไปหาส่ิงท่ีเด็กไม่คุน้เคย   ให้

โอกาสเด็กเลือกเรียน   ใหเ้ด็กมีความสุขในการเรียน   ใชป้ระสบการณต์รง  ใหเ้ด็กเรียนรูต้ามขดีความสามารถของตน   

ใชแ้รงเสริมอยา่งมีประสิทธิภาพ  กระตุน้ใหเ้ด็กใชค้วามคิด  ใหเ้ด็กเรียนรูบ้างอยา่งจากเพื่อน  แจง้ผลการเรียนใหเ้ด็ก

ทราบโดยเร็ว  ทบทวนบทเรียนบ่อยๆ   สอนโดยการเน้นย า้เช่ือมโยงกบัวิชาอื่ นดว้ย   จดัหอ้งเรียนใหเ้อื้ อต่อการเรียน   

ใชค้ าสัง่ท่ีสั้นและเขา้ใจง่าย   มองหาจุดเด่น-จุดดอ้ยของเด็ก เป็นตน้ 

 การสอนเสริม เพิ่มการฝึกอ่านหนังสือ จดัใหเ้ด็กเรียนในชั้ นเล็กๆ หรือมีหอ้งพิเศษท่ีจดัไ วส้อนเด็กท่ี

มีปัญหาคลา้ยๆกนั หรือใหม้ีการเรียนตวัต่อตวั ท่ีเรี ยกว่า resource room   สอนไปตามขัน้ตอนเท่าท่ีเด็กรบัได ้ไม่ควร

เร่ง และจะตอ้งใหเ้หมาะกบัเด็กเป็นรายๆไป เขยีนแผนการเรียนรายบุคคล (Individualized Educational Plan-IEP)  

สอนซ ้าๆจนเด็กสามารถกา้วหน้าทีละขัน้ เน้นไปในส่ิงท่ีเด็กท าได ้ใหก้ าลงัใจและชมเชยเมื่อเด็กกา้ วหน้าขึ้ น   สอนเด็ก

ในช่องทาง (channel) ท่ีเด็กรบัได ้เช่น หากเด็กมีปัญหาในดา้นการรบัเสียงแต่การรบัภาพปกติ ก็สอนโดยใชภ้าพ เช่น 

ใหด้รูปูมากขึ้ น หากเด็กมีปัญหาในการรบัภาพ ก็สอนโดยใชเ้สียงมากขึ้ น เช่น เด็กท่ีอ่านหนังสือไม่ได ้พ่อแม่ก็อ่าน

หนังสือใหฟั้ง เป็นตน้    

 ใชว้ิธีเรียนรูห้ลายรปูแบบ (multimodal technique) ตามช่องทางท่ีเด็กเรียนรูไ้ด ้เช่น เด็กท่ีอ่านไม่

คล่อง พ่อแม่อาจอ่านหนังสือแลว้อดัเทปไวใ้หเ้ด็กมาเปิดฟัง ถา้เด็กอ่านขอ้สอบไม่ได ้อาจตอ้งขอใหคุ้ณครอู่านขอ้สอบให้

เด็กฟังเป็นพิเศษหรือใชค้อมพิวเตอรช่์วยสอบ  ใช้ เคร่ืองมือต่างๆเขา้มาช่วยเด็ก เช่น เด็กท่ีมีปัญหาการเขยีนอาจใช้

เคร่ืองพิมพดี์ดหรือเคร่ืองคอมพิวเตอรม์าช่วย เด็กท่ีมีปัญหาการค านวณควรอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองคิดเลข ลกูคิด  ส่วนเด็ก

ท่ีมีปัญหาการอ่านก็สอนโดยอ่านหนังสือใหฟั้ง หรือใหศึ้กษาจากส่ือ VDO ท่ีมีทั้งภาพและเสียง ใชเ้คร่ืองอดัเทปมาช่วย 

เป็นตน้   เด็กท่ีสบัสนเกี่ยวกบัตวัอกัษรก็ควรฝึกโดยใชต้วัอกัษรพลาสติกใหเ้ด็กจบัตอ้ง เพื่อใหเ้รียนรูท้างการสมัผสัดว้ย      

            8. รกัษาสิทธิใหเ้ด็ก โดยออกใบรบัรองความพิการตามพระราชบญัญติัความพิการพ.ศ.2534/ 2552  ท าให้

เด็กมีสิทธิไดร้บัการศึกษาพิเศษและการรกัษาโดยไม่เสียค่าใชจ้่ายในโรงพยาบาลของรฐั  พรอ้มลงขอ้มลู International 

Classification of Function(ICF) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ .ศ.2557  เป็นตน้ไป ซึ่งแพทยจ์ะตอ้งลงราย  ละเอียดใน

ความสามารถดา้นการอ่าน(D140)  เขยีน(D145) ค านวณ(D150) การตั้งสมาธ(ิB 140) Complex interpersonal 

interactions( D720),  informal education(D 810) และ school education( D820)
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 และติดตามคุม้ครองสิทธิของ

เด็กท่ีโรงเรียน ว่าเด็กไดร้บัความช่วยเหลือหรือไม่ 

             9.การประสานการท างานกบัโรงเรียน  และช่วยเหลือคร ู

 ถ่ายทอดความรูเ้ร่ืองโรค  ขอ้จ ากดั ความแตกต่างของอาการในเด็กแต่ละคน   รวมทั้งผลกระทบท่ีมี

ต่อเด็กระยะสั้นและยาว  เช่ือมโยงขอ้มลูวิชาการ เช่น ขอ้มลูเร่ืองโรค Specific Learning Disorders  ผลิตเอกสาร คู่มือ 

ขอ้มลูในระบบIT  แหล่งความรู ้ท าใหค้รสูามารถเขา้ถึงขอ้มลูส าคญัและน าไปเผยแพร่เพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ไดส้ะดวก 

 เปิดโอกาสใหค้รไูดร้ะบายความรูสึ้ก   เห็นใจและใหก้ าลงัใจครเูป็นระยะ   

 ส่งเสริมการพฒันาเทคนิคการสอน  ปรบัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีใชป้ระเมินผล  เช่น ใชร้ะบบ  

progressive โดยเด็กแขง่กบัตวัเอง น าวิธีการประเมินผลโดยวิธี Response to intervention(RTI) มาใชป้ระเมินโดยการ

เปรียบเทียบกบัความสามารถของเด็กเองก่อนเรียนเป็นช่วงชั้น  วดัความกา้วหน้าของตวัเด็กเป็นหลกั  โดยไม่ตอ้งถูกตดั

เกรดกบัเพื่อน  หรือ บางรายควรไดเ้วลาเพิ่มขึ้ นหรือแยกสอบตวัต่อตวั  กรณีท่ี เขยีนไม่ไดใ้หใ้ชก้ารสอบปากเปล่า หรือ

อ่านโจทยใ์หเ้ด็กฟังกรณีท่ีเด็กอ่านหนังสือไม่ได ้ เป็นตน้ 

 เขยีนแผนการเรียนรายบุคคล (Individualized Educational Plan-IEP)  เพื่อใหส้อนชดัเจนและวดัผล

ไดต้รง สอนซ ้าๆจนเด็กกา้วหน้าทีละขัน้ ใหก้ าลงัใจและชมเชยเป็นระยะ   และ ใชว้ิธีการสอนหลายรปูแบบ  สอนทั้งท่ี

บา้นและท่ีโรงเรียน  สอนใหต้รงช่องทาง (channel) ท่ีเด็กรบัรูไ้ด ้  



 ติดตามรกัษาสิทธิของเด็ก ในการท่ีจะไดร้บัอุปกรณช่์วยเรียนท่ีโรงเรียนตามความบกพร่อง เช่น 

เคร่ืองพิมพดี์ด คอมพิวเตอร ์ เทป VDO, MP 3  เคร่ืองคิดเลข  เป็นตน้ 

 ส่งเสริมใหโ้รงเรียนสรา้งทีมสหวิชาชีพในการประเมินเด็กท่ีมีปัญหา (นักจิตวิทยา  นักจิตวิทยา

โรงเรียน ครกูารศึกษาพิเศษ  นักสงัคมสงเคราะห์ ) และใหค้วามรู ้ ช่วยเหลือเด็ก พ่อแม่ ในระดบัตน้โดยท างานร่วมกบั

ครปูระจ าชั้นและติดตามประเมินผลจากการใหค้วามช่วยเหลือทั้งท่ีบา้นและท่ีโรงเรียน 

             10. ส่งเสริมงานอาชีพและติดตามประเมินผล 

 

Prevention & Promotion 

 1.  สรา้ง Social Awareness เน้นการท างานเชิงรุกใหค้วามรูแ้ก่พ่อแม่ คร ูทีมทางการแพทย ์ สหวิชาชีพ และ

ประชาชนทัว่ไป ผ่านส่ือหลายทาง ทั้งในระบบIT   แผ่นพบั คู่มือ หนังสือพิมพ ์วารสารวิชาการ การจดัประชุมวิชาการ  

การฝึกอบรม เป็นตน้ 

2.พฒันาหรือสรา้งระบบบริการ โดยใชที้มสหวิชาชีพทั้งดา้นสาธารณสุขและทีมการศึกษาท่ีเขม้แข็ง และประสานงาน

การท างานร่วมกนั  โดยเน้นการพฒันาระบบเฝ้าระวงัและระบบส่งต่อเป็นขัน้ตอน 

 3. สรา้งงานวิจยัเพื่อพฒันาทั้งความรู ้ สรา้งแบบสอบถามหรือเคร่ืองมือคดักรอง พฒันาแบบทดสอบ

ความสามารถ(Achievement test) เพื่อน าไปใชใ้นการคน้หาโรค SLD ในระยะแรก     

  4.  พฒันาระบบคดักรองเพื่อคน้หาเด็กท่ีเป็นโรค SLD     และคน้หากลุ่มเส่ียงท่ีอาจจะเป็นโรค ในระดบั

อนุบาลและให ้early intervention ตั้งแต่แรก โดยการฝึกพดู ฝึกสมาธิ ฝึกการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือมดัใหญ่เล็ก 

 5.  พฒันาระบบการสอน  การสอบในกลุ่มท่ีมีปัญหาการเรียน เช่น ใชว้ิธี Response to intervention(RTI) 

ในการสอนและประเมินผล    ใช ้Audiovisual technique, computer, small group tutor เป็นตน้ 

 6.คน้หากลุ่มเส่ียงในระดบัอนุบาล  และใหi้ntervention เพื่อลดความรุนแรงของโรค 
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