Learning disorder (ความบกพร่องในการเรียนรู้ )
นายแพทย์เทอดพงศ์ ทองศรีราช
กุมารแพทย์ ด้านพัฒนาการและพฤติกรรม หน่ วยพัฒนาการเด็ก
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปัญหาการเรียนเป็ นปัญหาทีพ่ บเพิม่ มากขึน้ ในกุมารเวชปฏิบตั (1)
ิ ครูหรือผูป้ กครองมักพาเด็กมา
พบแพทย์เนื่องจากเด็กมีผลการเรียนตกต่า เรียนช้า หรือมีปัญหาพฤติกรรมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการเรียน
แพทย์มบี ทบาทสาคัญในการวินิจฉัยสาเหตุทท่ี าให้เด็กมีปัญหาการเรียนซึง่ อาจเกิดจากหลายความ
ผิดปกติ เช่น ความบกพร่องในการเรียนรู้ โรคซนสมาธิสนั ้ สติปัญญาบกพร่อง ปัญหาทางสุขภาพจิต
ขาดโอกาสในการศึกษา ปัญหาครอบครัวและการเลีย้ งดู และยังต้องให้คาแนะนาและดูแลรักษาความ
ผิดปกติต่างๆเหล่านี้ดว้ ย โดยบทความนี้จะกล่าวถึงความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือ Learning disorder
ซึง่ เป็ นสาเหตุทพ่ี บบ่อยของปัญหาการเรียนในเด็ก และยังเป็ นความพิการทีพ่ บได้มากทีส่ ุดของ
ประชากรทังในประเทศไทยและทั
้
่วโลก(2)
คานิ ยาม
Learning disability หมายถึงกลุม่ อาการทีม่ ปี ัญหาหรือขาดทักษะด้านการเรียนรู้ ซึง่ ประกอบด้วยความ
บกพร่องในการอ่าน เขียน และคณิตศาสตร์ประเทศส่วนใหญ่ใช้คานี้ในความหมายเดียวกับ learning
disorder แต่ในบางประเทศเช่นประเทศอังกฤษ คานี้จะครอบคลุมไปถึงกลุ่มทีม่ สี ติปัญญาบกพร่องด้วย
(4)

Reading disability หมายถึง การมีทกั ษะการอ่านทีช่ า้ กว่าเด็กวัยเดียวกันทีม่ ปี ระสบการณ์ และการ
เรียนรูใ้ กล้เคียงกัน ทักษะทีบ่ กพร่องนี้ได้แก่ ความบกพร่องในการอ่านคาให้ถูกต้อง (reading accuracy)
ขาดความคล่องในการอ่าน (reading fluency) มีคาทีใ่ ช้เรียกกลุ่มทีม่ คี วามบกพร่องนี้โดยเฉพาะคือ
“dyslexia” reading disability ยังหมายความรวมถึงความผิดปกติในการเข้าใจเรื่องทีอ่ ่าน (reading
comprehension) ด้วย (5-6)
Math disability หมายถึง การมีทกั ษะทางคณิตศาสตร์บกพร่อง ซึง่ ได้แก่ ไม่เข้าใจเรื่องจานวน (number
sense) ไม่เข้าใจหลักทางคณิตศาสตร์ (number fact) เช่น การบวกคือการเพิม่ การลบคือการลด หรือมี
ความยากลาบากในการคานวณ (calculation) กลุ่มอาการทีม่ คี วามผิดปกติทงั ้ หมดนี้เรียกว่า

“dyscalculia” แต่ยงั มีความผิดปกติอ่นื ทีอ่ าจพบได้ในเด็กทีม่ กี ารด้อยความสามารถทางคณิตศาสตร์เช่น
มีความยากลาบากในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ (math reasoning) หรือมีความบกพร่องของ
ความจาใช้งาน (working memory)(5,7)
Writing disability หมายถึง การมีทกั ษะการเขียนบกพร่อง ซึง่ อาจเป็ นความผิดปกติของทักษะการใช้
กล้ามเนื้อมัดเล็กในการเขียน (graphomoter skills) ซึง่ เรียกภาวะนี้วา่ “dysgraphia” หรือบกพร่องใน
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน ไวยากรณ์ หรืออาจเป็ นกลุม่ ทีบ่ กพร่องในการสะกดคา (spelling) ทาให้
เขียนไม่ถูกต้อง(5)
ระบาดวิ ทยา
ความชุกของความบกพร่องในการเรียนรู้ มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศทีศ่ กึ ษาและเกณฑ์
การวินิจฉัย(8) ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบความชุกตลอดอายุขยั (life time prevalence) ร้อยละ 10(9)
สาหรับในประเทศไทยพบความชุกอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 6-8(10-11) โดยพบความชุกของความบกพร่องในการอ่าน
ร้อยละ 7.1 ความบกพร่องในการเขียนร้อยละ 6.8 และความบกพร่องด้านคณิตศาสตร์รอ้ ยละ 6.6(11)
พยาธิ กาเนิ ด
พยาธิกาเนิดของความบกพร่องในการเรียนรู้ มีลกั ษณะเดียวกับโรคทางพัฒนาการส่วนใหญ่คอื
เกิดจากปฏิสมั พันธ์ของพันธุกรรมและสิง่ แวดล้อม(12-14) ยกตัวอย่างเช่น ความบกพร่องในการเรียนรู้
ด้านการอ่าน dyslexia มีปัจจัยทางพันธุกรรมทีส่ าคัญทีเ่ ป็ นสาเหตุคอื ความผิดปกติทางพันธุกรรมบน
โครโมโซมคูท่ ่ี 2, 3, 6, 15 และ 18(12)โดยมีจนี ทีเ่ กีย่ วข้อง 6 จีนได้แก่ DYX1C1, KIAA0319, DCDC2,
ROBO1, C2Orf3 และ MRPL19(14-15)ปัจจัยทางพันธุกรรมนี้สง่ ผลต่อระบบประสาทเนื่องจากจีนดังกล่าว
โดยเฉพาะจีน 4 ตัวแรกมีบทบาทในกระบวนการย้ายทีข่ องเซลล์ประสาทในสมอง (neuronal migration)
และการเจริญของแกนประสาท (axonal growth) ทาให้เกิดความผิดปกติในระดับประสาทกายวิภาคคือ
มีการลดลงของความหนาแน่นสมองเนื้อเทา (gray matter) บริเวณ midtemporal region ซีกซ้าย มีการ
ลดลงของปริมาตรสมองเนื้อขาว (white matter volume) บริเวณ arcuate fasciculus ซีกซ้าย(4,12) ส่วน
ในระดับประสาทสรีระวิทยาส่งผลทาให้มกี ารทางานผิดปกติของสมองกลีบ temporoparietal ซีกซ้าย ซึง่
เป็ น สมองส่วนแยกแยะเสียง สมองกลีบ occcepitotemporal หรือ visual word form area ทาให้เกิด
ความผิดปกติของทักษะในการเรียนรูท้ จ่ี าเพาะของการอ่านได้แก่(4) มีความผิดปกติในการแยกแยะเสียง
(phonological awareness) และความบกพร่องในการบอกตัวอักษร หรือรูปภาพด้วยความเร็ว (rapid
automatized naming) ซึง่ เป็ นทักษะพืน้ ฐานสาคัญในการอ่านได้ถูกต้อง (reading accuracy) และอ่าน
คล่อง (reading fluency) มีผลทาให้เกิดความบกพร่องในการเรียนรู้ ด้านการอ่านในทีส่ ุด(4, 13-19)ส่วน

สภาพแวดล้อมทีส่ ่งผลต่อการเกิดความบกพร่องในการเรียนรู้ นัน้ มีทงั ้ ปัจจัยทีส่ ่งเสริมได้แก่การบาดเจ็บ
ทีศ่ รี ษะ การได้รบั สารพิษ ส่วนปัจจัยทีข่ ดั ขวางการเกิดได้แก่ การศึกษาของผูป้ กครอง การอ่านหนังสือ
ในบ้าน เป็ นต้น(20-22)
ความผิดปกติในการเรียนรูด้ า้ นคณิตศาสตร์ dyscalculia พบการลดลงของความหนาแน่ นของ
สมองเนื้อเทา และการทางานทีผ่ ดิ ปกติบริเวณ intraparietal sulcus ซีกซ้าย ทาให้มคี วามผิดปกติของ
การรับรูจ้ านวน และการคานวณได้ (7, 23)
ความบกพร่องในการเรียนรู้ ด้านการเขียน สัมพันธ์กบั การทางานผิดปกติของสมองหลายส่วน
เช่นเปลือกสมองกลีบหน้า(frontal lobe) กลีบขมับ (temporal lobe) กลีบข้างขม่อม (parietal lobe) กลีบ
ท้ายทอย (occipital lobe) และสมองน้อย (cerebellum)(24)
อาการทางคลิ นิก
อาการทางคลินิกของความบกพร่องในการเรียนรู้ ซึง่ ผูป้ กครองมักพาเด็กมาพบแพทย์ และเป็ น
อาการทีแ่ พทย์ให้ความสนใจได้แก่ เรียนช้า ผลการเรียนตกต่า ซ้าชัน้ หรือปัญหาพฤติกรรม(12) ซึง่ ล้วน
แล้วแต่เป็ นอาการทีเ่ กิดจากผลกระทบของความบกพร่องในการเรียนรู้ หลังจากเด็กเข้าเรียน อาการ
เหล่านี้มกั เกิดขึน้ ตัง้ แต่ชนั ้ ประถมศึกษาปี ท่ี 3 เป็ นต้นไปซึง่ จาเป็ นต้องใช้ทกั ษะการเรียนเพื่อการเรียนรู้
ต่อยอด เช่น การอ่านเพื่อการเรียนรู้ (Reading to learn) การพบอาการในระยะนี้จงึ ค่อนข้างล่าช้า การ
บาบัดรักษามักได้ผลน้อย ผูป้ กครองและแพทย์จงึ ควรให้ความสนใจอาการแสดงของความบกพร่องใน
การเรียนรู้ ทีป่ รากฏตัง้ แต่ก่อนวัยเรียน ซึง่ เด็กเหล่านี้จะมีพฒ
ั นาการของทักษะการเรียนรูท้ เ่ี บีย่ งเบนไป
พัฒนาการของทักษะการเรียนรู้ปกติดงั ตารางที่ 1 ซึง่ หากพบว่าเด็กมีพฒ
ั นาการเหล่านี้ชา้ กว่าปกติเช่น
เด็กอายุ 5 ปี ทย่ี งั ไม่รจู้ กั ตัวอักษร เด็กอายุ 4 ปี จะมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะมีปัญหาให้การเรียนรูต้ ่อไป(12, 25)
นอกจากพัฒนาการการเรียนรูท้ เ่ี บีย่ งเบนไปจากปกติแล้วยังมีอาการนาในระยะแรกเริม่ ทีแ่ สดง
ถึงความยากลาบากในการเรียนรู้ เช่น รูส้ กึ เบื่อการเรียน ไม่อยากไปโรงเรียน เครียดหรือกังวลเมื่อต้อง
ไปโรงเรียน ใช้เวลานานในการทาการบ้าน หรือทาแบบฝึกหัดทีโ่ รงเรียนช้ากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน หยุด
เรียนบ่อย เป็ นต้น(12)
ตารางที่ 1 พัฒนาการของทักษะการเรียนรูด้ า้ นการอ่าน คณิตศาสตร์ และการเขียนของเด็ก
ช่วงวัย

พัฒนาการของทักษะการเรียนรู้
ด้านการอ่าน(26-27)

ด้านคณิ ตศาสตร์(28-29)

ด้านการเขียน(30)

ทารก: ขวบปี แรก

เตาะแตะ: 1-3 ปี

6-8 เดือน: แยกแยะ
แตกต่างของทุกภาษาทั ่ว
โลกได้เรียกเด็กวัยนี้วา่ เป็ น
“citizen of the world”
10 เดือน: เริม่ คุน้ เคย
ภาษาแม่มากกว่า
-เริม่ มีการเชือ่ มโยงเสียง
กับตัวอักษรเช่น /ก/ กับ
ไก่
/ม/ กับ ม้า

ก่อนเรียนตอนต้น:
3-4 ปี

-สนใจคาคล้องจอง
(rhyme) ในเพลง
-บอกตัวอักษรได้ 10 ตัว

ก่อนเรียนตอนปลาย:
4-5 ปี

-แยกพยางค์ในคาทีไ่ ด้ยนิ
ได้เช่น แก้วน้ า = แก้ว+น้ า
บอกได้วา่ มีสองพยางค์
-บอกคาคล้องจองได้เช่น
มากับตา จานกับลาน
- บอกตัวอักษรได้เกือบ
ครบ
-มีความสามารถในการ
แยกแยะเสียงเช่นระบุได้
ว่าเสียงต้นคาว่า “มา”
เหมือนเสียงต้นของ “แมว”
บอกได้วา่ มา เกิดจาก มอ+
อา

อนุบาลตอนต้น:
5-5 ½ ปี

จบอนุบาล:
5 ½-6 ปี

แรกเกิด: แยกแยะความ
ต่างกันของจานวนผ่าน
การมองได้
4 เดือน: รับรูก้ าร
เปลีย่ นแปลงจานวน
(arithmetic expectation)
2 ปี : นับเลขปากเปล่าแต่
ยังไม่เข้าใจจานวนทีน่ บั
2 ½: เริม่ เข้าใจจานวน
เมือ่ บอกให้หยิบของ 3-5
ชิน้ รวบหยิบส่งให้ได้โดย
ไม่นบั ทีละชิน้
-เริม่ เข้าใจหลักการคานวณ
เช่น บวก ลบ (number
fact)
-คานวณโดยการนับนิ้ว
(1/3 เริม่ นับในใจ)
เริม่ บวกลบเลขในใจได้

-6 ปี เข้าใจการคงทีข่ อง
จานวนเมือ่ เปลีย่ นการจัด
วาง

12 เดือน: ขีดเส้นยุ่งๆ
(scribble) ตามได้

16 เดือน: ขีดเส้นยุ่งๆได้
เอง
22 เดือน: ขีดเส้นตรง
แนวดิง่ ตาม (imitate
vertical line) ได้
3 ปี : วาดรูปวงกลมตาม
แบบ (copies circle) ได้
3 ½ ปี : วาดรูปกากบาท
ตามแบบได้
4 ปี : วาดสีเ่ หลีย่ มตาม
แบบได้
-เริม่ เขียนชือ่ เล่นได้
-วาดสามเหลีย่ มตามแบบ
ได้
-เขียนชือ่ ได้
-เขียนชือ่ และนามสกุลได้
ถูกต้อง

การวิ นิจฉัย
การวินิจฉัยความบกพร่องในการเรียนรู้ ควรใช้ขอ้ มูลจากหลายส่วน ทังจากผู
้
ป้ กครอง ครู และ
การสัมภาษณ์เด็ก ควรซักประวัตทิ จ่ี าเพาะกับความบกพร่องของเด็ก และซักประวัตเิ พื่อแยกโรค เช่น
อาการสมาธิสนั ้ ซน หุนหันพลันแล่น เพื่อแยกโรคซนสมาธิสนั ้ ซักประวัตเิ รื่องทักษะการปรับตัว
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองเพื่อแยกโรคสติปัญญาบกพร่อง ประวัตกิ ารเจ็บป่ วย ประวัติ
พัฒนาการก่อนหน้า ปัญหาในครอบครัวและสังคมทีอ่ าจส่งผลต่อการเรียนของเด็ก แพทย์ควรขอข้อมูล

จากโรงเรียนเช่นสมุดรายงานผลการเรียน หรือข้อมูลจากครูเพื่อประกอบการวินิจฉัยด้วย นอกจาก
จุดบกพร่องแล้วควรประเมินจุดแข็งของเด็กควบคู่ไปด้วย(3,28)
การตรวจร่างกายในเด็กทีม่ คี วามบกพร่องในการเรียนรู้ มักไม่พบความผิดปกติ แต่แพทย์ควร
ตรวจร่างกายอย่างละเอียดเนื่องจากความผิดปกติทางระบบประสาทและ พันธุกรรมอาจมีปัญหาการ
เรียนเป็ นอาการนาได้ ควรวัดการเจริญเติบโต สังเกตความผิดรูปของใบหน้า รอยโรคทีผ่ วิ หนัง เป็ นต้น
ในรายทีส่ งสัยความผิดปกติดา้ นอารมณ์ควรประเมินสภาพจิตใจโดยการทา mental status
examination(3)
การตรวจทางพัฒนาการทีส่ าคัญได้แก่การตรวจระดับเชาว์ปัญญาของเด็กเพื่อแยกปัญหาการ
เรียนจากสติปัญญาบกพร่องโดยเด็กทีม่ คี วามบกพร่องในการเรียนรู้ ผลการตรวจระดับเชาว์ปัญญามัก
อยูใ่ นเกณฑ์ปกติ โดยอาจวัดระดับเชาว์ปัญญาอย่างง่าย Gesell drawing test หรือ Draw-A-person
test ก่อนส่งตรวจระดับเชาว์ปัญญามาตรฐานโดยนักจิตวิทยา(3,28)
การวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน หรือ achievement test เป็ นการตรวจทีส่ าคัญในความบกพร่อง
ในการเรียนรู้ เครื่องมือทีใ่ ช้แพร่หลายในประเทศไทยได้แก่ Wide Range Achievement Test หรือ
WRAT-Thai ซึง่ ดัดแปลงมาจากเครื่องมือของประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องมือนี้วดั ผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียน 3 ด้าน ได้แก่การอ่าน การสะกดคาและคณิตศาสตร์ ซึง่ เครื่องมือนี้ยงั มีขอ้ จากัดค่อนข้างมาก
เนื่องจากวัดทักษะไม่คลอบคลุมทุกด้าน เช่นไม่มกี ารวัดความเข้าใจการอ่าน (reading comprehension)
ความคล่องในการอ่าน (reading fluency ) ประเมินทักษะการสะกดคาร่วมกับการเขียนโดยไม่มกี ารวัด
ความคล่องในการเขียน และวัดทักษะทางคณิตศาสตร์เฉพาะการคานวณไม่มกี ารวัดการเข้าใจจานวน
(number sense) หรือการแก้โจทย์ปัญหา (math reasoning) ดังนัน้ การวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนให้
รอบด้านแพทย์ไม่ควรพิจารณาจากเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนแต่เพียงอย่างเดียว(31)
การวินิจฉัยความบกพร่องในการเรียนรูต้ ามคู่มอื การวินิจฉัยโรคและสถิตขิ องโรคทางจิตเวช
(DSM-5) มีเกณฑ์การวินิจฉัยตามตารางที่ 2 จากเกณฑ์ดงั กล่าว นอกจากเด็กจะมีความบกพร่องในการ
เรียนรูต้ ามทีร่ ะบุแล้วยังมีเกณฑ์เรื่องการคงอยูข่ องอาการนานอย่างน้อย 6 เดือนในขณะทีไ่ ด้รบั การ
บาบัดรักษาทีจ่ าเพาะแล้ว เกณฑ์ดงั กล่าวได้รบั อิทธิผลจากรูปแบบการวินิจฉัยทีเ่ รียกว่า response to
intervention model ซึง่ ให้ความสาคัญต่อการตอบสนองของเด็กหลังให้การบาบัดรักษาแล้วมากกว่าการ
พิจารณาเพียงผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนทีไ่ ม่สอดคล้องกับระดับเชาว์ปัญญาตามแนวทางการวินิจฉัยเดิม
คือ IQ- achievement discrepancy model ดังนัน้ ในการวินิจฉัยตามเกณฑ์ DSM-5 หากเด็กไม่เคยผ่าน
การให้การบาบัดรักษาทีเ่ หมาะสมมาก่อนแพทย์อาจต้องแนะนาเรื่องการบาบัดรักษาให้แก่ผปู้ กครอง

หรือเขียนจดหมายถึงครู เพื่อให้การบาบัดรักษาทีเ่ หมาะสมแล้วนัดมาประเมินซ้า หากยังมีผลสัมฤทธิ ์ต่า
หรือดีขน้ึ น้อย จึงให้การวินิจฉัย ซึง่ ไม่ได้ทาให้การรักษาช้าลงแต่อย่างใดเนื่องจากเด็กได้รบั การ
บาบัดรักษาทีเ่ หมาะสมตัง้ แต่แรก(5)
ตารางที่ 2 เกณฑ์การวินิจฉัยตาม DSM-5 ของความบกพร่องในการเรียนรู้
1. เด็กต้องมีความยากลาบากในการเรียนรูอ้ ย่างน้อย 1 ข้อตามเกณฑ์ต่อไปนี้ โดยอาการดังกล่าวต้องปรากฏ
อยู่นานอย่างน้อย 6 เดือนขณะได้รบั การบาบัดรักษาทีจ่ าเพาะแล้ว:
1.1 อ่านไม่ถูกต้อง อ่านช้า และยากลาบากในการอ่าน
1.2 ยากลาบากในการทาความเข้าใจเรือ่ งทีอ่ ่าน
1.3 ยากลาบากในการสะกดคา
1.4 ยากลาบากในการเขียน
1.5 ยากลาบากในการใช้จานวน หลักทางคณิตศาสตร์ หรือการคานวณ
1.6 ยากลาบากในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์
2. มีผลกระทบต่อทาให้มที กั ษะการเรียนต่ ากว่าวัย และรบกวน การเรียน การทางานกิจกรรมและ
ชีวติ ประจาวัน ยืนยันโดยผลการวัดความสัมฤทธิ ์ทางการเรียนมาตรฐาน และการประเมินทางคลินิกอย่าง
ละเอียด สาหรับเด็กอายุมากกว่า 17 ปี สามารถใช้ประวัตผิ ลการเรียนในอดีตแทนผลการวัดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนมาตรฐานได้
3. ความยากลาบากนี้เกิดขึน้ ช่วงวัยเรียนแต่อาจไม่แสดงอาการเต็มทีจ่ นกว่าจะมีความต้องการทีจ่ ะใช้ทกั ษะที่
เด็กมีความยากลาบากนัน้
4. ความยากลาบากในการเรียนนี้ตอ้ งไม่สามารถอธิบายได้จาก สติปัญญาบกพร่อง การรับรูท้ ผี่ ดิ ปกติทยี่ งั
ไม่ได้แก้ไข ความผิดปกติทางจิตใจและระบบประสาท ปั ญหาทางจิตสังคม บกพร่องในภาษาตามหลักสูตร
หรือ การเรียนการสอนทีไ่ ม่เพียงพอ

* แปลและเรียบเรียงจากเอกสารอ้างอิงหมายเลข 5
การวิ นิจฉัยตัง้ แต่ระยะเริ่มแรก (Early identification)
การวินิจฉัยความบกพร่องในการเรียนรู้ ได้เร็ว ทาให้ผลการบาบัดรักษาจะดีขน้ึ โดยการวินิจฉัย
ตัง้ แต่ระยะเริม่ แรก ได้แก่ การคัดกรองเด็กกลุ่มเสีย่ งทีจ่ ะมีปัญหานี้ในอนาคต กลุ่มเสีย่ งเหล่านี้ได้แก่ เด็ก
ทีม่ ปี ระวัตคิ รอบครับมีความบกพร่องในการเรียนรู้ จากการศึกษาพบว่าเด็กทีพ่ ่อ แม่ หรือพีน่ ้องทีม่ ี
ความบกพร่องในการเรียนรู้ ด้านการอ่าน dyslexia มีโอกาสเกิด dyslexia ในอนาคตได้ถงึ ร้อยละ 50
นอกจากนี้เด็กทีม่ ปี ระวัตพิ ฒ
ั นาการทางภาษาล่าช้ามีโอกาสเกิด dyslexia ในอนาคตได้ถงึ ร้อยละ 60
แพทย์จงึ ควรติดตามเด็กกลุ่มนี้อย่างใกล้ชดิ และประเมินทักษะการเรียน และให้การดูแลตังแต่
้ ก่อนเข้า
เรียน(32)
นอกจากประวัตขิ า้ งต้นแล้วแพทย์สามารถให้การวินิจฉัยปัญหาการเรียนได้ตงั ้ แต่เริม่ แรกโดย
การประเมินทักษะพืน้ ฐานในการเรียน ได้แก่ การแยกแยะเสียง (Phonological awareness)

ความสามารถในการบอกชื่ออักษรหรือรูปภาพด้วยความเร็ว (Rapid automatized naming) การรู้
ตัวอักษร (letter knowledge) หากเด็กมีความสามารถด้านดังกล่าวบกพร่องจะมีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะมี
ความบกพร่องในการเรียนรู้ ในอนาคต(27, 28, 32) โดยปัจจุบนั มีเครื่องมือทดสอบทักษะดังกล่าวในประเทศ
ไทยซึง่ หน่วยพัฒนาการเด็กโรงพยาบาลรามาธิบดีได้พฒ
ั นาขึน้ ชื่อ “รามาพร้อมอ่าน” สามารถเข้าถึง
เครื่องมือนี้ได้ท่ี http://www.readtolive.org ส่วนการเขียนนัน้ แพทย์สามารถประเมินได้จากทักษะการขีด
เขียนทั ่วไปและความสามารถในการเขียนพยัญชนะ ส่วนด้านคณิตศาสตร์สามารถประเมินทักษะการรู้
จานวนหรือ (number sense)(7,29) หากเด็กมีความผิดปกติในทักษะพืน้ ฐานทีไ่ ด้กล่าวมา ควรให้การ
บาบัดรักษาทันที หลังจากนัน้ จึงนัดมาประเมินความก้าวหน้าหากไม่ตอบสนอง หรือตอบสนองต่อการ
บาบัดการรักษาน้อยสามารถให้การวินิจฉัยได้

การดูแลรักษา(4,12)
การดูแลรักษาเด็กทีม่ คี วามผิดปกติในการเรียนรูน้ นั ้ จาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ าย ทัง้
เด็ก ผูป้ กครอง ครูประจาชัน้ และครูประจาวิชาของเด็ก ครูการศึกษาพิเศษ นักกิจกรรมบาบัด แพทย์จงึ มี
บทบาทสาคัญในการประสานงานการดูแลรักษา (care coordination)(33) เพื่อผลการรักษาและคุณภาพ
ชีวติ ของเด็กทีด่ ขี น้ึ โดยมีแนวทางในการดูแลรักษาทีส่ าคัญดังต่อไปนี้
1. อธิบายเด็กและผูป้ กครองในเข้าใจถึงความผิดปกติทส่ี ง่ ผลต่อการเรียนของเด็ก แพทย์ควรเขียน
จดหมายถึงครูเพื่ออธิบายถึงข้อบกพร่องและจุดแข็งของเด็กทีไ่ ด้จากการประเมินเพื่อการดูแล
รักษาร่วมกัน
2. แนะนาถึงสิทธิทเ่ี ด็กจะได้รบั ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ พ.ศ. 2551 ซึง่
ให้สทิ ธิทางการศึกษาทีส่ าคัญ ได้แก่การได้รบั สื่อและเทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวกต่างๆ
หรือการจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แก่เด็กทัง้ นี้แพทย์ควรถามความสมัครใจจาก
ผูป้ กครองในการออกใบรับรองความพิการเพื่อใช้ยน่ื ขอรับสิทธิดงั กล่าวแก่โรงเรียนหรือศูนย์
การศึกษาพิเศษ เด็กทีม่ คี วามผิดปกติในการเรียนรูน้ ้ถี อื เป็ นความรับผิดชอบของโรงเรียนในการ
จัดการศึกษาแบบเรียนร่วม และมีแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
3. ดูแลรักษาโรคร่วมทีพ่ บได้ เช่น การให้ยาหากพบว่ามีโรคซนสมาธิสนั ้ หรือการปรึกษาจิตแพทย์
เด็กและวัยรุ่นหากมีปัญหาด้านอารมณ์หรือการปรับตัวร่วมด้วย

4. ส่งเสริมทักษะทีเ่ ด็กถนัดนอกเหนือจากการเรียนเช่นกีฬา ดนตรีหรือศิลปะ ซึง่ ทาให้เด็กมีความ
นับถือตนเองมากขึน้ เนื่องจากมีความสามารถทีเ่ ป็ นที่ยอมรับ และมีประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพในอนาคต
5. ให้เวลาเด็กในการทางานทีต่ อ้ งใช้ทกั ษะทีเ่ ด็กบกพร่องนานขึน้ ประเมินผลโดยคานึงถึงความ
บกพร่องของเด็ก
6. การดูแลรักษาเฉพาะด้าน เนื่องจากความผิดปกติในการเรียนรูม้ คี วามแตกต่างกันในแต่ละด้าน
ซึง่ มีการดูแลรักษาเฉพาะด้านตามตารางที่ 3 ซึง่ ประกอบด้วยสองส่วนได้แก่(34)
6.1 การบาบัดรักษา(Intervention) คือการฟื้ นฟูทกั ษะทีจ่ าเพาะในด้านทีบ่ กพร่อง
6.2 การช่วยเหลือ(Accommodation) คือการดูแลช่วยเหลือให้เด็กสามารถเรียนร่วมกับ
เพื่อนได้ ทางานหรือประกอบอาชีพได้แม้ยงั มีความบกพร่องในการเรียนรูอ้ ยู่ โดย
วิธกี ารหรือเทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวก (assistive technology)
การดูแลเด็กทีม่ คี วามบกพร่องในการเรียนรู้ จาเป็ นต้องทาทัง้ สองด้านไปพร้อมๆกันโดยใน
ช่วงแรกจะเน้นการบาบัดรักษาเพื่อการฟื้ นฟูทกั ษะส่วนในช่วงหลังหรือเมื่อเด็กโตขึน้ แล้วจะเน้นการ
ช่วยเหลือมากขึน้
ตารางที่ 3 การดูแลรักษาเฉพาะด้านของเด็กทีม่ คี วามบกพร่องในการเรียนรู้
ความบกพร่อง
การดูแลรักษาเฉพาะ
ในการเรียนรู้
การบาบัดรักษา
การช่วยเหลือ
ด้านการอ่าน
1.ฝึ กการแยกแยะเสียงเช่น ฝึ กหาคาทีข่ น้ึ ต้นด้วย / 1.การให้เวลาเพิม่ แก่เด็กในการอ่านหรือ
(34,35)
ม/
การทาข้อสอบ หากมีความบกพร่องมาก
2.ฝึ กการสะกดคาระบบโฟนิค (phonics instruction) อาจต้องอ่านให้ฟัง
ได้แก่การสอนการเชือ่ มเสียงกับพยัญชนะ การสอน 2.การใช้เทคโนโลยีสงิ่ อานวยความ
การประสมคาเป็ นต้น
สะดวก เช่นการใช้เครือ่ งอัดเสียง หนังสือ
3.ฝึ กความคล่องในการอ่าน ได้แก่การอ่านตามและ เสียง
แก้ไขคาทีอ่ ่านผิดโดยผูใ้ หญ่ หรือทีเ่ รียกว่า guided
repeated oral reading
4.การสอนคาศัพท์ (Vocabulary)
5.การฝึ กความเข้าใจภาษา (Comprehensions)
โดยการตัง้ คาถามหลังจากเด็กอ่าน หรือฝึ กให้สรุป
ความ
ด้านการเขียน
1.ฝึ กทักษะการใช้มอื และการเขียนโดยควรแนะนา 1.สอนการพิมพ์ อนุญาตให้เด็กพิมพ์
(28,33,34)
ให้เด็กเขียนบ่อยๆ อาจเขียนโดยมีเส้นกากับ ฝึ ก
แทนการเขียน
การเขียนในตัวอักษรทีส่ บั สนบ่อยๆเช่น ม กับ น
2.เทคโนโลยีสงิ่ อานวยความสะดวกที่
หรือ ผ กับ พ เป็ นต้น
ช่วยได้แก่ โปรแกรมทานายคา

2.ปรึกษานักกิจกรรมบาบัดเพื่อช่วยเหลือให้
คาแนะนาในการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การจับปากกา
หรือดินสอ
3.สอนให้เด็กวางแผนก่อนการเขียน และ ตรวจทาน
ก่อนส่งทุกครัง้
ด้านคณิตศาสตร์ 1.สอนความเข้าใจจานวน สอนให้เด็กเข้าใจเรือ่ งการ
(7,29)
เปรียบเทียบจานวนมากน้อย การจับคูร่ ะหว่าง
ตัวเลขกับจานวน สอนการนับ
2.สอนหลักการคานวณ โดยเริม่ จากการสอนกฎทาง
คณิตศาสตร์ต่างๆ

(dictation) หรือเครือ่ งมือแก้ไขคาผิด
อัตโนมัติ (autocorrect)

1.สอนการใช้เครือ่ งคิดเลข
2.อนุญาตให้เด็กใช้เครือ่ งคิดเลขในการ
คิด และการทาข้อสอบ

การพยากรณ์โรค(4,33,36)
ความบกพร่องในการเรียนรู้ จัดเป็ นความบกพร่องทีเ่ กิดขึน้ ตลอดชีวติ ถือเป็ นหนึ่งในความ
พิการตามกฎหมาย เด็กกลุ่มนี้มแี นวโน้มซ้าชัน้ หรือออกกลางคันมากกว่าเด็กปกติ ในด้านการทางาน
พบว่าเด็กกลุ่มนี้มแี นวโน้มว่างงานและงานทีไ่ ด้ให้ผลตอบแทนน้อยกว่าระดับการศึกษาด้านอารมณ์และ
จิตใจของเด็กกลุ่มนี้ในระยะยาวมักเสียความนับถือตนเองหรือ self esteem ทาให้เกิดปัญหาด้านอารมณ์
และพฤติกรรมได้ แต่จากข้อมูลการศึกษาต่างๆได้แสดงให้เห็นว่าการบาบัดรักษาความบกพร่องในการ
เรียนรู้ ทีถ่ ูกต้องตัง้ แต่ช่วงแรก ทาให้ทกั ษะการเรียนของเด็กดีขน้ึ ได้ และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ได้
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