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แอลดี...ความบกพร่องทางการเรียนรู ้
(Specific Learning Disorder)
นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

บทนา
แอลดี หรือ ความบกพร่องทางการเรียนรู ้ เป็ นการวินิจฉัยโรคทางจิตเวชเด็กชื่อ “Specific
Learning Disorder” (ตามเกณฑ์ DSM-5 ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกนั ) หรือ “Specific
developmental disorders of scholastic skills” (ตามเกณฑ์ ICD-10 ขององค์การอนามัยโลก รหัส
F81) แอลดี มีความหมายแตกต่างกันในแต่ละวงการและแต่ละประเทศ
ในวงการศึกษามาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า “Learning Disabilities” ซึ่งในกฎหมายการศึกษา
สาหรับผูพ้ ิการของสหรัฐอเมริกาให้คาจากัดความไว้วา่ “ความบกพร่องของกระบวนการทางจิตวิทยาขัน้
พื้ นฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใจ การใช้ภาษา การพูด หรือการเขียน ซึ่งแสดงออกโดย ความไม่สมบูรณ์
ของความสามารถด้านการฟั ง การคิด การพูด การอ่าน การเขียน การสะกดคา และการคานวณทาง
คณิตศาสตร์” แต่ไม่ครอบคลุมในกลุ่มที่เป็ นผลของความพิการทางตา หู การเคลื่อนไหว ความบกพร่อง
ทางสติปัญญา ปั ญหาทางอารมณ์ หรือเกิดจากความเสียเปรียบทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม
ความหมายครอบคลุมไปถึง ข้อจากัดในการรับรู ้ การบาดเจ็บทางสมอง ความผิดปกติเล็กน้อยในการ
ทางานของสมอง ดิสเล็กเซีย และอะเฟเซีย
ประเทศในโซนยุโรปบางประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร คาว่า “Learning Disabilities” มี
ความหมายครอบคลุมกว้างกว่า โดยรวมถึง กลุ่มผูบ้ กพร่องทางสติปัญญา และความบกพร่องทาง
พัฒนาการอื่นๆ ด้วย ซึ่งคนละความหมายกับในสหรัฐอเมริกา ในขณะที่ประเทศแคนาดาใช้ใน
ความหมายเดียวกันกับในสหรัฐอเมริกา
ในวงการแพทย์ แอลดีเป็ นความบกพร่องรูปแบบหนึ่ ง ซึ่งมีเกณฑ์การวินิจฉัยโรคชัดเจน คือ มี
ทักษะเฉพาะที่ใช้ในการเรียน ด้านการอ่าน การเขียน หรือคณิตศาสตร์ ไม่เหมาะสมกับระดับอายุ โดย
ไม่ได้เกิดจากความผิดปกติอื่น หรือขาดโอกาสทางการศึกษา และส่งผลรบกวนต่อผลการศึกษาหรือ
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน
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ในประเทศไทย ไม่วา่ จะใช้ในวงการศึกษา หรือวงการแพทย์ จะให้แพทย์เป็ นผูว้ ินิจฉัย จึงใช้
นิ ยามเดียวกันตามเกณฑ์การวินิจฉัยทางการแพทย์เป็ นหลัก
ความบกพร่องทางการเรียนรู ้ หรือแอลดี จัดเป็ นผูพ้ ิการประเภท 6 “ความพิการทางการ
เรียนรู”้ ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ เรื่อง ประเภทและ
หลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 ซึ่งออกในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 หมายถึง “การที่บุคคลมีขอ้ จากัดในการปฏิบตั ิกิจกรรมในชีวิตประจาวัน หรือ
การเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมโดยเฉพาะด้านการเรียนรู ้ ซึ่งเป็ นผลมาจากความบกพร่องทาง
สมอง ทาให้เกิดความบกพร่องในด้านการอ่าน การเขียน การคิดคานวณ หรือกระบวนการเรียนรู ้
พื้ นฐานอื่นในระดับความสามารถที่ตา่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานตามช่วงอายุและระดับสติปัญญา” แต่ท้งั นี้
ขึ้ นอยูก่ บั ความสมัครใจว่าจะจดทะเบียนคนพิการ เพื่อขอใช้สิทธิต่างๆ หรือไม่ ไม่ใช่ภาคบังคับ
นอกจากนี้ ยังจัดเป็ นผูพ้ ิการประเภท “ความบกพร่องทางการเรียนรู”้ ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กาหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 ซึ่ง
ออกในพระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ.2551

ลักษณะอาการ
แอลดี ตามเกณฑ์การวินิจฉัย DSM-5 ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกนั คือ มีความยากลาบากใน
การเรียนรู ้ และทักษะที่ใช้ในการเรียน อย่างต่อเนื่ องนานกว่า 6 เดือน แม้ว่าจะได้รบั การแก้ไขมาระยะ
หนึ่ งแล้ว โดยมีอย่างน้อย 1 จาก 6 อาการ ดังนี้
1. อ่านช้าหรืออ่านไม่ถูกต้อง
2. ยากลาบากในการทาความเข้าใจความหมายของสิ่งที่อ่าน
3. ยากลาบากในการสะกดคา
4. ยากลาบากในการเขียน
5. ยากลาบากในการจัดการกับจานวน ตัวเลข และการคานวณ
6. ยากลาบากในเหตุผลทางคณิตศาสตร์
ทักษะที่ใช้ในการเรียนเหล่านี้ ทาได้ตา่ กว่าระดับอายุ ส่งผลรบกวนต่อการเรียน การประกอบ
อาชีพ หรือกิจวัตรประจาวัน ทั้งนี้ ต้องไม่ได้เกิดจากความบกพร่องทางสติปัญญา ข้อจากัดในการ
มองเห็นหรือได้ยิน ความผิดปกติทางจิตใจและระบบประสาท ความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม
ความแตกต่างในด้านภาษา หรือการศึกษาที่ไม่เพียงพอ
แอลดี แบ่งออกเป็ น 3 ด้านหลัก โดยมีความบกพร่องด้านใดด้านหนึ่ ง หรื อหลายด้าน ดังนี้
1. ด้านการอ่าน (reading)
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2. ด้านการเขียน (written expression)
3. ด้านคณิตศาสตร์ (mathematics)
1) ความบกพร่องทางการอ่าน (impairment in reading)
คือเด็กที่อ่านหนังสือไม่ออกเลย หรืออ่านหนังสือได้ไม่เหมาะสมตามวัย เช่น จดจาพยัญชนะ
สระ วรรณยุกต์ ไม่แม่นยา แยกแยะพยัญชนะที่คล้ายกันไม่ออก เช่น ก-ถ-ภ, พ-ฟ, ม-น สะกดไม่ถูก
อ่านตกหล่น อ่านทีละตัวอักษรได้แต่ผสมคาไม่ได้ ทั้งๆ ที่เด็กดูมีความฉลาดรอบรูใ้ นด้านอื่นๆ ถ้ามีใคร
เล่าเรื่องให้ฟังจะเข้าใจดี จาได้ การเรียนรูจ้ ากการเห็นภาพและการฟั งจะทาได้ดี แต่ถา้ ให้อ่านเองจะไม่
ค่อยรูเ้ รื่อง อ่านตะกุกตะกัก จับใจความไม่ได้ มีขอ้ จากัดในการเรียนรูค้ าศัพท์ใหม่ๆ
2) ความบกพร่องทางการเขียน (impairment in written expression)
คือเด็กที่มีปัญหาในด้านการเขียนหนังสือ ตั้งแต่เขียนหนังสือไม่ได้เลย เขียนตกหล่น สลับ
ตาแหน่ ง หรือผิดตาแหน่ ง สลับด้านแบบส่องกระจก หัวเข้าหัวออกสับสน เช่น ด-ค พ-ผ ถ-ภ ผัน
วรรณยุกต์ไม่ถูก วางสระไม่ถูกตาแหน่ ง เขียนไม่เป็ นประโยคที่สมบูรณ์ ใช้คาเชื่อมไม่ถูกต้อง เว้นวรรค
ตอนหรือย่อหน้าไม่ถูกต้อง จนทาให้ผูอ้ ่านไม่สามารถเข้าใจความหมายที่ผูเ้ ขียนต้องการสื่อได้ถูกต้อง
เด็กมีขอ้ จากัดในการถ่ายทอดความคิดผ่านการเขียนหนังสือ มักทาให้ความหมายผิดเพี้ ยนไปจากสิ่งที่
ต้องการสื่อสาร และไม่สามารถเขียนหนังสือได้ถูกต้องตามหลักภาษา
3) ความบกพร่องด้านคณิตศาสตร์ (impairment in mathematics)
คือเด็กมีปัญหาด้านคณิตศาสตร์ หลากหลายรูปแบบและหลายระดับความรุนแรง เช่น มีความ
สับสนเกี่ยวกับเรื่องตัวเลข ไม่เข้าใจเรื่อง การบวก ลบ คูณ หาร ไม่สามารถแปลโจทย์ปัญหาเป็ น
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ มีการคานวณที่ผิดพลาด ตกหล่นเกี่ยวกับเรื่องตัวเลขเป็ นประจา มีขอ้ จากัด
ในเรื่องจานวนและตัวเลข การใช้สญ
ั ลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ทาให้ไม่สามารถหาคาตอบได้ถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ทางคณิตศาสตร์
เด็กที่เป็ นแอลดีจะมีหน้าตาเป็ นปกติ ไม่มีความแตกต่างจากเพื่อนในรูปลักษณ์ภายนอก การ
พูดคุยรูเ้ รื่องดี เข้าใจง่าย จดจาได้ค่อนข้างแม่นด้วยซ้า เวลาถามมักจะตอบได้ แต่เวลาให้เขียนอ่านหรือ
คานวณ จะเริ่มเห็นปั ญหา ผลการเรียนจะตา่ กว่าเกณฑ์ มักช้ากว่าเพื่อนวัยเดียวกันประมาณ 2 ชั้นเรียน
ปั ญหาที่ทาให้ชวนสงสัยว่าเป็ นแอลดีหรือไม่ มักมีอาการแสดงอยู่ 4 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
1. มีปัญหาการเรียน เช่น เรียนไม่ทนั สอบตก ทางานไม่เสร็จ ไม่ค่อยส่งงาน อ่านหนังสือไม่
ค่อยออก เขียนผิดๆ ถูกๆ คิดเลขไม่ค่อยออก เป็ นต้น
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2. มีปัญหาทางพฤติกรรม เช่น ไม่ยอมไปโรงเรียน โดดเรียน แยกตัว ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร
ก้าวร้าว เกเร ในบางรายที่เป็ นสมาธิส้นั ร่วมด้วย จะพบว่าไม่ค่อยมีสมาธิ ซุกซน อยู่ไม่นิ่ง รอคอยไม่ค่อย
ได้ เป็ นต้น
3. มีปัญหาอารมณ์และการปรับตัว เช่น ซึมเศร้า แยกตัว หงุดหงิดง่าย อารมณ์แปรปรวน
ปรับตัวเข้ากับเพื่อนไม่ได้ เป็ นต้น
4.มีปัญหาความเจ็บป่ วยทางร่างกายแต่หาสาเหตุไม่พบมักเป็ นอาการทางกายที่มีความสัมพันธ์
กับความเครียด เช่น ปวดหัว ปวดท้อง คลื่นไส้ ตาพร่า เป็ นต้น
เมื่อพบลักษณะดังกล่าว ควรนาเด็กไปพบแพทย์ เพื่อประเมินปั ญหาว่าเกิดจากอะไร จะได้หา
แนวทางดูแลช่วยเหลือเด็กได้เหมาะสม ดึงศักยภาพที่เด็กมีอยูอ่ อกมาใช้อย่างเต็มที่

ระบาดวิทยา
แอลดี เป็ นโรคที่พบได้บ่อยในทุกประเทศทัว่ โลก ในด้านระบาดวิทยา พบในเด็กวัยเรียน
ประมาณร้อยละ 5-15 ซึ่งโดยหลักการกระจายตัวแบบปกติตามสถิติ ก็สามารถพบได้ทุกห้องและทุก
โรงเรียน ถ้าห้องหนึ่ งมีเด็ก 50 คน ก็จะพบเด็กที่เป็ นแอลดี ประมาณ 3-8 คน และพบว่าร้อยละ 80
ของแอลดี เป็ นความบกพร่องด้านการอ่าน ถ้าเป็ นโรงเรียนชายล้วน ก็จะพบได้มากขึ้ น เนื่ องจากแอลดี
พบได้ในเด็กผูช้ ายมากกว่าเด็กผูห้ ญิง ประมาณ 3-4 เท่า ยกเว้นกลุ่มที่มีความบกพร่องในด้านการ
คานวณ ในบางการศึกษาวิจยั พบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศ

สาเหตุ
แบบจาลองไซเบอร์เนติค (Cybernetics Model) ใช้อธิบายกระบวนการเรียนรู ้ ของเด็กแอลดี
โดยแบ่งเป็ น 4 ขัน้ ตอนดังนี้
1. ข้อมูลจากประสาทสัมผัสจะเข้าสู่สมอง (Input process)
2. ข้อมูลจะถูกแปลความหมาย (Integration process)
3. ข้อมูลจะถูกบันทึก และสามารถดึงมาใช้ได้ (Memory process)
4. ข้อมูลจะถูกนามาใช้ในรูปแบบของภาษา และการเคลื่อนไหว (Output process)
เมื่ออ่านหนังสือ ดูรูปภาพ ฟั งเสียง หรือสัมผัส ข้อมูลที่ได้รบั จะถูกส่งไปยังสมอง จากนั้นข้อมูล
จะถูกแปลความหมาย และจัดเก็บในหน่ วยความจา และสามารถดึงข้อมูลมาใช้ในยามที่ตอ้ งการ โดย
อาจออกมาในรูปการคิด การพูด การอ่าน การเขียน และการเคลื่อนไหว คล้ายกับกระบวนการทางาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปกติเมื่อมองรูปภาพ หรืออ่านหนังสือ จะสามารถแยกแยะภาพหรือ
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ตัวอักษรออกจากพื้ น รูต้ าแหน่ งทิศทางของภาพ และสามารถกะระยะความลึกของภาพ 3 มิติได้
เช่นเดียวกับการฟั ง ที่เราจะต้องแยกแยะเสียงที่ตอ้ งการฟั งออกจากเสียงรบกวน หรือเสียงธรรมชาติ
อื่นๆ จากนั้นภาพและเสียงจะถูกบันทึกในสมอง ผ่านกระบวนการแปลงสัญญาณ (Coding) และดึง
ข้อมูลจากหน่ วยความจามาใช้ในการเขียน การอ่าน ผ่านกระบวนการแปลข้อมูลกลับ (Decoding) ใน
ที่สุด
เด็กที่มีความบกพร่องในการเรียนรูอ้ าจมีปัญหาที่ใดที่หนึ่ งใน 4 ขัน้ ตอนที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่ง
อาจเกิดจากเหตุปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน มักไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ ชดั

ผลกระทบ
เด็กที่เป็ นแอลดี เมื่อโตขึ้ นสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนปกติทวั ่ ไป ถ้าได้รบั การดูแลรักษาอย่าง
เหมาะสม สามารถเข้าสังคมกับเพื่อนได้ ประกอบอาชีพได้เหมือนทัว่ ไป บางคนอาจมีความยากลาบาก
ในทักษะบางด้านอยูบ่ า้ ง เช่น การอ่าน การเขียน หรือคณิตศาสตร์
เด็กที่ไม่ได้รบั การดูแลรักษา มักไม่ประสบความสาเร็จในด้านการเรียน ไม่ค่อยได้รบั คาชม มัก
สูญเสียความภาคภูมิใจ จึงหันไปเอาดีในด้านอื่นทดแทน ถ้าเด็กมีทกั ษะดีในด้านดนตรี กีฬา หรือศิลปะ
ก็อาจได้รบั การยอมรับ แต่ถา้ ทักษะเหล่านี้ ก็ไม่ดีพอ ไม่มีทางเลือกอื่นที่สร้างสรรค์ เด็กก็อาจหันไปหา
จุดเด่นในทางลบแทน เช่น ฝ่ าฝื นกฎ ระเบียบ หนี เรียน ชกต่อย ตีกนั ติดเกม ติดสารเสพติด ฯลฯ
ผลกระทบจากแอลดี มีดงั นี้
1. เด็กมีภาพลบต่อตนเอง มองว่าตนเองแตกต่างจากเพื่อน เรียนหนังสือไม่ได้ เป็ นคนโง่ มีปม
ด้อย
2. ปั ญหาความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เนื่ องจากพ่อแม่ไม่เข้าใจในข้อจากัดของเด็ก มีความ
คาดหวังว่าเด็กน่ าจะเรียนหนังสือได้ แต่เมื่อเด็กมีปัญหาการอ่าน การเขียน ทาการบ้านไม่เสร็จ ผลสอบ
ไม่ดี ก็ยิ่งทาให้พ่อแม่ตาหนิ กดดัน และเคี่ยวเข็ญเพิ่มขึ้ น ผลที่ตามมาคือ เด็กดื้ อ ต่อต้าน เกเร ไม่อยาก
ไปโรงเรียน และหนี เรียน
3. ปั ญหาความสัมพันธ์กบั ครู เนื่ องจากครูไม่เข้าใจในข้อจากัดของเด็ก สอนและสอบด้วยวิธีการ
ปกติ เมื่อเด็กทางานไม่เสร็จ มีผลการเรียนไม่ดี ก็ยิ่งทาให้ครูตาหนิ กดดัน และเคี่ยวเข็ญเพิ่มขึ้ น ผลที่
ตามมาคือ เด็กปล่อยปละละเลย ไม่สนใจเรียน หนี เรียน และถูกออกจากระบบโรงเรียนเร็วกว่ากาหนด
4. ปั ญหาความสัมพันธ์กบั เพื่อน เด็กมักถูกเพื่อนล้อเลียนในเรื่องการเรียน ทาให้อบั อาย เสีย
ความมัน่ ใจ หรือหันไปหาจุดเด่นในทางลบแทน เช่น แกล้งเพื่อน ชกต่อย ตีกนั ฯลฯ ทาให้ไม่ได้รบั การ
ยอมรับจากเพื่อนเพิ่มขึ้ น เด็กอาจต้องใช้เวลาทางานนานกว่าเพื่อน หรือเรียนซ่อมเสริมเพิ่มขึ้ น ทาให้ไม่
มีเวลาพักเล่นกับเพื่อนด้วย
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5. ขาดความรูแ้ ละทักษะ เนื่ องจากอุปสรรคในการเรียนรู ้ ทาให้เด็กขาดความรูแ้ ละทักษะที่ควร
ได้รบั ตามวัย ต้องเข้าสู่ระบบงานเมื่ออายุนอ้ ย ทางานในระดับใช้แรงงานมากขึ้ น ความเสี่ยงต่อปั ญหา
สุราและสารเสพติดได้ง่าย

แนวทางการดูแลรักษา
เด็กที่เป็ นแอลดีแต่ละคนก็จะมีปัญหาเฉพาะที่แตกต่างกัน ด้านที่มีความบกพร่อง และอาการที่
พบร่วมก็แตกต่างกัน แนวทางดูแลรักษาจึงแตกต่างกันด้วย เราไม่สามารถช่วยเหลือเด็กที่เป็ นแอลดีทุก
คนด้วยวิธีการสาเร็จรูปเพียงรูปแบบเดียวได้ แต่ตอ้ งออกแบบการช่วยเหลือเฉพาะบุคคลตามความ
สภาพปั ญหาที่แตกต่างกัน
แนวทางการดูแลรักษาในปั จจุบนั เมื่อได้รบั การยืนยันผลการตรวจวินิจฉัยว่าเป็ นแอลดีแล้ว ก็
ควรให้ความช่วยเหลือแบบบูรณาการ และมองปั ญหาอย่างรอบด้าน โดยอาศัยความร่วมมือกันแบบ
ไตรภาคี คือทั้งทางครอบครัว ทางการแพทย์ และทางการศึกษา ซึ่งแนวทางหลักในการดูแลรักษา เป็ น
ดังนี้
1. การช่วยเหลือครอบครัว
ครอบครัวมีบทบาทสาคัญที่สุดในการดูแลช่วยเหลือเด็ก บุคคลในครอบครัวควรปรับเจตคติให้
ถูกทาง เข้าใจว่าเด็กกาลังมีปัญหาที่ตอ้ งการความช่วยเหลือ ไม่ใช่วา่ เด็กเป็ นคนสร้างปั ญหา เด็ก
ต้องการความช่วยเหลือมากกว่าคาตาหนิ ติเตียน ควรให้ความรูเ้ บื้ องต้นเกี่ยวกับแอลดี สาหรับ
ผูป้ กครอง และแนะนาให้คน้ คว้าหาข้อมูลความรูต้ ่างๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในข้อจากัดของ
เด็ก และมีทกั ษะเบื้ องต้นในการช่วยเหลือด้านการเรียนรูส้ าหรับเด็ก คอยประคับประคองเสริมสร้าง
กาลังใจ ค้นหาจุดเด่นในด้านอื่นๆ เพื่อพัฒนาชดเชยในจุดที่บกพร่อง และเข้าใจจุดมุง่ หมายของการ
รักษาเพื่อให้เด็กมีโอกาสในการเรียนรูเ้ ต็มตามศักยภาพที่มี
2. การช่วยเหลือด้านจิตใจ
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กเข้าใจตนเอง มีกาลังใจในการเรียนรูต้ ่อไป และมีความภาคภูมิใจ
ร่วมกับการเสริมสร้างทักษะการแก้ไขปั ญหา การควบคุมตนเอง และการจัดการอารมณ์อย่างเหมาะสม
สร้างกาลังใจ โดยช่วยให้เด็กเข้าใจในศักยภาพของตนเอง และมีความเข้าใจในเรื่องแอลดี รูว้ า่ ตนเองยัง
เป็ นคนที่มีความสามารถ สามารถเรียนรูต้ ่อไปได้ แต่ดว้ ยวิธีการเรียนรูอ้ ื่นที่อาจแตกต่างจากเพื่อน มี
เวลาให้เด็กซักถามและระบายความคับข้องใจต่างๆ
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สร้างความภาคภูมิใจ โดยการเปิ ดโอกาสให้เด็กได้ฝึกฝน และแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ที่
หลากหลาย เช่น เล่นกีฬา วาดรูป ร้องเพลง เต้น เล่นดนตรี ทาขนม ทาอาหาร แก้ปัญหาเชาวน์ ฯลฯ
โดยเริ่มต้นตามความสนใจของเด็กก่อน ฝึ กให้เด็กทากิจกรรมเล็กๆน้อยๆ จนสาเร็จได้ดว้ ยตนเอง ชื่น
ชมและให้คาชมเชยเป็ นระยะในความสามารถด้านที่เด็กมีการพัฒนาขึ้ น และที่สาคัญคือ พ่อแม่ตอ้ งมี
ความภูมิใจและเห็นคุณค่าในตัวเด็กด้วย
3. การช่วยเหลือด้านการเรียน
เพื่อให้เด็กมีความรูแ้ ละพัฒนาทักษะที่ใช้ในการเรียน และหาวิธีการเรียนรูอ้ ื่นเข้ามาเสริมหรือ
ทดแทนควบคู่ไปด้วย สิ่งที่จาเป็ นอันดับแรก คือ การสอนเสริมพิเศษแบบตัวต่อตัว หรือกลุ่มเล็กๆ ใน
ทักษะการเรียนด้านที่เด็กบกพร่อง มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลความเป็ นไปของเด็กระหว่างคุณ
พ่อคุณแม่และคุณครูอย่างสมา่ เสมอ เพื่อให้เข้าใจสภาพของปั ญหาและร่วมมือกันแก้ไข ถ้าไม่มีเวลาหรือ
โอกาสพบปะกันโดยตรง อาจใช้การเขียนในสมุดการบ้านของเด็กเพื่อให้ผูป้ กครองรับทราบ หรือมีสมุด
ไว้เขียนสื่อสารระหว่างกัน
ควรมีการจัดทาแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP- Individualized Education Program)
เนื่ องจากสภาพปั ญหา และวิธีการเรียนรูข้ องเด็กแต่ละคนแตกต่างกัน ในการจัดทาแผนต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากหลายฝ่ าย ทั้งครู หมอ พ่อแม่ ร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์ กลวิธี การประเมิน และบริการ
พิเศษที่ควรได้รบั
4. การใช้สื่อ อุปกรณ์ สิ่งอานวยประโยชน์
อุปกรณ์ สื่อการสอน และสิ่งอานวยประโยชน์ต่างๆ ควรเน้นให้ใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 และมี
การทบทวนการเรียนด้วยวิธีการใหม่ๆ แทนการทาแบบฝึ กหัดซ้าๆ เด็กที่มีปัญหาด้านการอ่านอาจใช้
เครื่องอัดเสียงช่วย ปั ญหาด้านการเขียนอาจใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือแทบเลตพิมพ์ ปั ญหาด้านคานวณ
อาจใช้เครื่องคิดเลขช่วย นอกจากนี้ ในปั จจุบนั ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับ
เด็กแอลดี ในรูปแบบโปรแกรมต่างๆ โดย NECTEC
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