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ภาวะบกพรอ่งดา้นการเรียนรู ้
Learning Disorders  : LD

1. มีปัญหาในการอ่าน/เขียนหนงัสอื และ/หรอื ค านวณ โดยที่

ท  าไม่ไดเ้ลยหรอืท าไดบ้า้ง ตา่งกนั 2  ชั้นเรยีน    ทั้งๆท่ีฉลาด

2. ความบกพรอ่งน้ีจะสง่ผลกระทบตอ่การเรียนและการใชชี้วิต 

    มิไดเ้กิดจาก  ความขาดโอกาสในการเรียน ถูกละเลย ไม่อยากเรียน 

มีความบกพร่องในระบบประสาทการรบัรู ้ เป็นปัญหาทางอารมณ ์หรือ

เป็นโรคทางจิตเวชอื่น เช่น ออทิสตกิ



ICD 10-TM

• F81 Specific Developmental Disorders of 
scholastic skills

• R48 Dyslexia and other symbolic dysfunctions, 
not elsewhere classified

• ความบกพร่องหรือพิการด้านการเรียนรู้เกิดจากกรรมพนัธุ์ และ/หรือ 
ความบกพร่องในการท างานของระบบประสาทเทา่นัน้ และมิได้เกิดจาก
การเลีย้งดท่ีูเบี่ยงเบน  การฝึกสอนน้อย ปัญหาพฤตกิรรม อารมณ์หรือ
ใช้ภาษาตา่งกนั โรคทางจิตเวชอ่ืน ภาวะปัญญาอ่อนระดบัปานกลาง
หรือรุนแรง
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LD  ความบกพร่องในการพูด
และสื่อความหมาย

โรคสมาธิสัน้

ความเกี่ยวพนัของปัญหาในวัยเดก็

ความบกพร่อง
ในการใช้มือ



ปัญหาพฤตกิรรมและอารมณ์ของเดก็ LD

• ผลจากการขาดทกัษะ: หลีกเล่ียงการอ่านการเขียน   ความจ าไม่ดีได้
หน้าลืมหลัง   ดูเหมือนเดก็เกียจคร้าน

• อาการของโรคสมาธิสัน้ : ท าสมุดการบ้านหายบ่อยๆ   ไม่มีสมาธิใน
การเรียนท างานช้าท างานไม่เสร็จในชัน้เรียน

• ต่อต้าน  ดือ้เงียบ  ท างานสะเพร่า
• ขาดความม่ันใจ  กลัวครูดุ  กลัวเพ่ือนล้อ
• ไม่อยากมาโรงเรียน   โทษครู เพ่ือน 
• เบื่อหน่ายท้อแท้กับการเรียน   มักตอบค าถามว่า“ท าไม่ได้“ไม่รู้”
• รู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งด้อยกว่าคนอ่ืน   ไม่ม่ันใจในตัวเอง
• อารมณ์หงุดหงดิขึน้ลงง่ายคับข้องใจง่าย
• ก้าวร้าวกับเพ่ือนครูพ่อแม่(ที่จ า้จีจ้ า้ไช)



ซึมเศรา้
ฆ่าตวัตาย

โรค LD

 เก่ียวพนักบัหลายปัญหา

ตอ่ตา้น

วิตกกงัวล

ท าผิดกฏหมาย

ตดิยา
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พรบ.คนพิการ พ.ศ. 2553 (สธ.) 

• ดา้นสายตา  

• ดา้นการไดย้นิและการเขา้ใจภาษา  

• ดา้นร่างกาย

• ดา้นจติใจ อารมณ์

• ดา้นสติปัญญา (MR)

• ดา้นการเรียนรู ้( Learning Disorders)



อตัราการเกิดโรค Learning Disorders 

คิดในอตัราการเกิดโรคจากสถิตจิาก ตปท 5%

• พ.ศ.2554 จ  านวนเด็ก 10.4 ลา้นคน

• คาดว่าจะมี LD ประมาณ 5 แสนคน

• อตัราเด็กเกิดใหม่ 8 แสนคนตอ่ปี

• คาดว่าอตัราการเกิดโรคเพ่ิม 4 หม่ืนรายตอ่ปี



รายงานจากส านักงานการศึกษาขัน้พืน้ฐานแห่งชาติ(สพฐ)  
 ตุลาคม พ.ศ. 2552   อ.สุจินดา  ผ่องอกัษร

• ปี 2548  พบ LD 113,465 คน (47.6% ของพกิาร)   

• ปี 2550  พบ LD 105,952 คน (47.5 % ของพกิาร)       

• พ.ศ. 2552 จ านวน 9,828 โรงเรียน ( 1ใน 3 ของ
จ านวนโรงเรียนทัง้หมดทั่วประเทศ)  ใช้ kus-si คัด
กรอง สงสัยว่าเป็น LD จ านวน 153,354 คน หรือ
เฉล่ีย 15.60 คน ต่อโรง 



จ  านวนนกัเรียนที่มีความตอ้งการพิเศษ
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การลงข้อมูล



หลักเกณฑ์การประเมินรหัสพกิาร 
ความบกพร่องหรือพกิารด้านการเรียนรู้ ประเภท 6   

• D 140 Learning to read

• D145 Learning to write 

• D150 Learning to calculate 

• B 140 attention

• D 720     Complex interpersonal interactions 

• D 810 informal education

• D 820 school education



D 140 Learning to read
: ทักษะการอ่านหนังสือ

.0  ไม่มีปัญหาหรือมีอ่านหนังสอืผิดเล็กน้อยมาก   (no : 0-4%)

.1  มีปัญหาอ่านหนังสอืเล็กน้อย อา่นหนงัสือได้แตช้่า คอ่ยๆสะกด  ต้องสอนซ า้ๆ แตค่ง
ติดตาม การเรียนได้ทนั (mild : 5-24%)  

.2 มีปัญหาอ่านหนังสือปานกลาง คือ อา่นหนงัสือล าบาก อา่นหนงัสอืเองแล้วเข้าใจใน
สิ่งท่ีอา่นบางสว่น ความสามารถในการอา่นแตกตา่งจากเดก็อื่นท่ีเรียนมาพร้อมกนัแตไ่มเ่กิน 
2 ชัน้เรียน   เรียนได้ด้วยความล าบาก  ต้องการความช่วยเหลือ(moderate : 25-49%)  

.3 มีปัญหาอ่านหนังสือมาก อา่นได้เป็นบางค า อา่นหนงัสือเองแล้วไมเ่ข้าใจในสิ่งท่ีอา่น
ต้องการคนช่วยอา่นให้ฟังจึงจะเข้าใจ  ความสามารถแตกตา่งจากเดก็อื่นท่ีเรียนมาพร้อมกนั
เกิน 2 ชัน้เรียน   ติดตามการเรียนไมท่นั(severe : 50-95%)

.4 อ่านหนังสือไม่ได้เลย  ต้องการคนช่วยอา่นให้ฟัง  ติดตามการเรียนไมท่นั(complete : 96-

100%)

.8 ไมร่ะบุ (not specific)

.9 ไมเ่ก่ียวข้อง (not applicable)



D145 Learning to write
: ทกัษะการเขียนหนังสือ

.0 ไม่มีปัญหา ในการสะกดค าหรือเขียนหนงัสือหรือมีแตเ่ล็กน้อยมาก (no: 0-4%)

.1 มีปัญหาในการสะกดค าหรือเขียนหนังสือเลก็น้อยเขียนหนงัสือผิดบางสว่น สะกด
ค าได้ในระดบัชัน้เรียนแตต้่องสอนซ า้ๆ แตต่ิดตามการเรียนได้ทนั (mild : 5-24%)   

.2 มีปัญหาในการสะกดค าหรือเขียนหนังสือระดบัปานกลาง คอื เขียนหนงัสือสะกด
ค าได้ต ่ากวา่ระดบัชัน้เรียน เขียนผิดพอๆกบัเขียนถกู  แตค่วามสามารถแตกตา่งจากเด็กอื่นที่เรียน
มาพร้อมกนัแตไ่มเ่กิน 2 ชัน้เรียน   เรียนได้ด้วยความล าบาก  ต้องการความชว่ยเหลือ  
(moderate : 25-49%)

.3 มีปัญหาในการสะกดค าหรือเขียนหนังสืออย่างมาก เขียนหนงัสือเองได้
เป็นบางค างา่ยๆ เขียนหนงัสือเองแตอ่่านแล้วไมเ่ข้าใจ  ต้องการคนชว่ยบอกตวัสะกดหรือลอก
ตาม  ความสามารถแตกตา่งจากเด็กอื่นที่เรียนมาพร้อมกนัเกิน 2 ชัน้เรียน     ติดตามการเรียนไม่
ทนั(severe : 50-95%)

.4 มีปัญหาในการสะกดค าหรือเขียนหนังสือเกอืบทัง้หมด เขียนหนงัสือเองไมไ่ด้
เลย ต้องการคนชว่ยบอกให้เขียนทัง้หมด  ติดตามการเรียนไมท่นั(complete : 96-100%)

.8 ไมร่ะบ ุ(not specific)

.9 ไมเ่ก่ียวข้อง (not applicable)



D150 Learning to calculate 
: ทกัษะทางคณิตศาสตร์  

.0 ไม่มีปัญหาในการคดิค านวณทางคณิตศาสตร์หรือมีแตเ่ลก็น้อยมาก เรียนได้ด้วยตนเอง(no: 0-
4%)

.1 มีปัญหาเล็กน้อย ในการในการคดิค านวณทางคณิตศาสตร์ คดิเลขได้ในระดบัชัน้เรียนแตต้่องสอน
ซ า้ๆ แตต่ดิตามการเรียนได้ทนั (mild : 5-24%)   

.2 มีปัญหา ในการในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์ในระดับปานกลาง คือ  คดิค านวณเลข
ได้ต ่ากว่าระดบัชัน้เรียน  คดิเลขผิดๆถกูๆ  แตค่วามสามารถแตกตา่งจากเดก็อ่ืนท่ีเรียนมาพร้อมกนัแตไ่ม่
เกิน 2 ชัน้เรียน   เรียนได้ด้วยความล าบาก  ต้องการความช่วยเหลือ  (moderate : 25-49%)

.3 มีปัญหาในการในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์อย่างมาก คดิเลขง่ายๆได้ แต ่
ค านวณทางคณิตศาสตร์ชัน้สงู  หรือท าโจทย์เลขซบัซ้อนไม่ได้  แตค่วามสามารถแตกตา่งจากเดก็อ่ืนท่ี
เรียนมาพร้อมกนัเกิน 2 ชัน้เรียน   ตดิตามการเรียนไม่ทนัและต้องการความช่วยเหลือ (severe : 
50-95%)

.4 มีปัญหาในการในการคิดค านวณทางคณิตศาสตร์เกือบทัง้หมด คดิเลขไม่ได้เลย  
ตดิตามการเรียนไม่ทนัและต้องการความชว่ยเหลือทัง้หมด  ตดิตามการเรียนไม่ทนั(complete : 
96-100%)

.8 ไม่ระบ ุ(not specific)

.9 ไม่เก่ียวข้อง (not applicable)



B 140 Attention 
: สมาธิ ความตัง้ใจในการท างาน

.0 ไม่มีปัญหาด้านสมาธิ ความตัง้ใจในการท างาน  หรือมีแตเ่ลก็น้อยมาก เรียนได้ด้วยตนเอง(no: 0-
4%)

.1 มีปัญหาด้านสมาธิ ความตัง้ใจในการท างาน   มีอาการสมาธิสัน้เล็กน้อย  ยงัไม่รบกวนการเรียน  
ตดิตามการเรียนได้ทนัด้วยตวัเอง (mild : 5-24%)   

.2 มีปัญหาด้านสมาธิ สมาธิสัน้ระดับปานกลาง   ขาดความตัง้ใจในการท างาน    มีสมาธิเฉพาะวิชา
หรือสิง่ที่ชอบ  ผลการเรียนต ่ากว่าความสามารถ    ตดิตามการเรียนด้วยความล าบาก ต้องการความ
ช่วยเหลือ (moderate : 25-49%)

.3 มีปัญหามากในการตัง้สมาธิ สมาธิสัน้  ขาดความตัง้ใจในการท างาน  ตดิตามการเรียนไม่ทนั ท าให้มี
ปัญหาการเรียน  มีปัญหาในการฝึกสอนเพ่ือเพิ่มความสามารถด้านอ่ืนท่ีต้องใช้สมาธิ  ต้องคอยเรียก
บ่อยๆและต้องการความชว่ยเหลือ (severe : 50-95%)

.4 มีปัญหาขัน้รุนแรง  ไมมี่สมาธิในการเรียนและการท างาน ไม่อยู่เฉย ลกุเดนิตลอดเวลา  จนเรียนไม่ได้ 
ต้องคอยเรียก  ต้องการคนอยูใ่กล้เพ่ือช่วยดงึความสนใจ  เรียนหนงัสือหรือท างานไมไ่ด้(complete : 
96-100%)

.8 ไม่ระบุ

.9 ไม่เก่ียวข้อง 



D 720  complex interpersonal interactions 
: ปฏสัิมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ซับซ้อน

• การรักษาไว้และจัดการกับปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนในลักษณะท่ีเหมาะ 
สมตามบริบททางสังคม เช่น การเร่ิมต้นและยุตสัิมพันธภาพ การ
จัดการกับอารมณ์และแรงกดดันทางจิตใจ  การควบคุม
พฤตกิรรมก้าวร้าวทางกาย วาจา  การกระทพอย่างอิสระใน
ปฏิกิริยาทางสังคม  การท าตามกฎเกณฑ์ประเพณีนิยม   



D 720  complex interpersonal interactions 
: ปฏสัิมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ซับซ้อน

.0 ไม่มีปัญหาในการรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  สามารถรักษาไว้และจดัการกบัปฏิสมัพนัธ์
กบัผู้ อ่ืนในลกัษณะที่เหมาะสมตามบริบททางสงัคม(no: 0-4%)

.1 มีปัญหาเล็กน้อยนานๆครัง้  แตย่งัคงรักษาสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืนไว้ได้(mild : 5-24%)   

.2 มีปัญหาในการรักษาสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืนเป็นระยะ     แตย่งัคงรักษาสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน
พอได้ ยงัรักษาไว้และจดัการกบัปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนในลกัษณะที่เหมาะสมตามบริบททางสงัคม
ได้(moderate : 25-49%)

.3 มีปัญหาในการรักษาสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืนบ่อยครัง้  โดยที่ผู้ที่อยูใ่กล้ต้องใช้ความอดทน  
แตย่งัคงรักษาสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืนพอได้เป็นบางคน   สนใจน้อยตอ่การที่จะมีปฏิสมัพนัธ์กบั
ผู้ อ่ืนในลกัษณะที่เหมาะสมตามบริบททางสงัคม  มีปัญหาสม ่าเสมอ  มกัไมส่ามารถสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนแตส่ามารถตอบสนองได้บ้าง(severe : 50-95%)

.4 มีปัญหาในการรักษาสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืนอย่างมาก ไมส่นใจที่จะมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนใน
ลกัษณะที่เหมาะสมตามบริบมทางสงัคม  (complete : 96-100%)

.8 ไมร่ะบ ุ(not specific)

.9 ไมเ่ก่ียวข้อง (not applicable)



D810   informal education 
: การศกึษาตามอัถยาศัย

.0 ไม่มีปัญหาสามารถเรียนรู้จากการจดัการเรียนการสอนตามอถัยาสยัได้ดี (no: 0-4%)

.1 มีปัญหาเล็กน้อยไมก่ระทบตอ่การเรียนรู้  จากการสอนตามอถัยาสยัตามแผนรองรับการ
ดแูลเดก็พิเศษ มีคนท่ีเข้าใจปัญหาและสง่เสริมให้เดก็เรียนรู้จากการใช้ชีวติได้ดี  (mild : 5-
24%)      

.2 มีปัญหาในการเรียนรู้ในระดับปานกลาง  สอนตามอถัยาสยัตามระบบปกติ  แตม่ีคน
เข้าใจและให้ความช่วยเหลือด้านการเรียนรู้ใกล้ชิดแตเ่ดก็เรียนรู้ได้บ้าง    มีปัญหาการเรียน
แตปั่ญหาไมก่ระทบตอ่การใช้ชีวิต  (moderate : 25-49%)

.3 มีปัญหาในการเรียนรู้ขัน้รุนแรง   สอนตามอถัยาสยัสอนตามระบบปกติได้ไมม่าก     
ต้องดแูลใกล้ชิดและเดก็เรียนรู้ได้น้อย  (severe : 50-95%)

.4 ไม่สามารถเรียนรู้จากการจัดการเรียนการสอนตามอัถยาสัย   (complete : 96-
100%)

.8 ไมร่ะบ ุ(not specific)

.9 ไมเ่ก่ียวข้อง (not applicable)



D 820 school education :
การศกึษาในระบบปกติ

.0 ไม่มีปัญหาในการเรียน  โรงเรียนมีแผนรองรับการดแูลเด็กพิเศษ มีครูการศึกษาพิเศษท่ีเข้าใจปัญหา มี
ระบบช่วยเหลือด้านการศึกษาจดั Individual educational program ให้  และมีระบบติดตาม
ประเมินผลร่วมกบัทีมแพทย์ (no: 0-4%)

.1 มีปัญหาในการเรียนเล็กน้อย  โรงเรียนมีแผนรองรับการดแูลเด็กพิเศษ  มีครูท่ีเข้าใจปัญหา   ปัญหา แต่
เด็กยงัติดตามการเรียนไมท่นั มีผลกระทบต่อการเรียน  มีระบบติดตามประเมินผล ยงัใช้ชีวิตในโรงเรียนได้ดี (mild 
: 5-24%)      

.2 มีปัญหาในการเรียนปานกลาง  โรงเรียนสอนตามระบบปกติ  โรงเรียนไมม่ีแผนรองรับการดแูลเด็กพิเศษ  
ไมม่ีครูการศึกษาพิเศษหรือครูท่ีเข้าใจปัญหา ไมม่ีระบบช่วยเหลือด้านการศึกษาชดัเจน  ขาดการจดั 
Individual educational program ให้    (moderate : 25-49%)      

.3 มีปัญหาในการเรียนมาก  โรงเรียนสอนตามระบบปกติ  โรงเรียนไมม่ีแผนรองรับการดแูลเด็กพิเศษ  ไมม่ีครู
การศึกษาพิเศษหรือครูท่ีเข้าใจปัญหา และระบบโรงเรียนไมย่อมรับปัญหา  ไมม่ีระบบช่วยเหลือด้านการศึกษา
ชดัเจน  ขาดการจดั Individual educational program ให้    เด็กและครอบครัวต้องช่วยตวัเองตาม
สภาพ  มีปัญหากระทบต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียน (severe : 50-95%)

.4 มีปัญหาในการเรียนขัน้รุนแรง โรงเรียนสอนตามระบบปกติ โรงเรียนไมย่อมรับหรือให้ความช่วยเหลือเด็ก
โดยให้ออกจากระบบการศึกษา (complete : 96-100%)

.8 ไมร่ะบ ุ(not specific)

.9 ไมเ่ก่ียวข้อง (not applicable)



ตัวอย่าง

•  เดก็หญิง.ไทย เรียนชัน้ ป6 มีปัญหาการเรียนมาตลอด  สอบตก 
โดนเพื่อนล้อว่าโง่ เพราะว่าอ่านหนังสือได้น้อยเหมือนเดก็ ป 1 
เขียนหนังสือผิดๆถูกๆ  โดนครูดุว่ามาตลอด  ไม่ซน  มีสมาธิใน
การท างานอ่ืนดี  ยกเว้นเวลาอ่านหนังสือ คิดเลขเก่ง  ครูบอกแม่
ว่าเม่ือจบชัน้เรียนนีต้้องออกจากโรงเรียน เพราะครูไม่รู้ว่าจะสอน
อย่างไร  สอนไม่ได้ทัง้ๆท่ีฉลาด เรียนรู้อย่างอ่ืนได้เร็วมาก  
ยกเว้นการเรียน  ขยันแต่เรียนไม่ได้เอง  พ่อแม่เลีย้งดูและ
ฝึกสอนดีมาตลอด  เพื่อนเยอะ ร่าเริงดี

• ผลการตรวจ IQ 108 การอ่าน เขียน เท่ากับ ป1 ค านวณ 
เท่ากับ ป6



ตัวอย่าง

•  วินิจฉยั  Mixed disorder of scholastic skills  F81.1

• ความพกิารประเภทท่ี 6



ICF

ระ
ดับ

.0 .1 .2 .3 .4 .8 .9

1 b140 การท างานด้านความสนใจ

2 d140 การเรียนรู้ในการอา่น

3 d145 การเรียนรู้ในการเขียน

4 d150 การเรียนรู้ในการค านวณ

5 d720 ปฎิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลที่
ซบัซ้อน

6 d810 การศกึษานอกโรงเรียน

7 d820 การศกึษาในโรงเรียน





แบบฝึกหดัที่ 1

     ดช.ต้ัม  เรียนชั้น ป 3 ซนมาต้ังแต่เกิด  ยุกยิก อยู่ไม่นิ่ง ท าลายของเลน่มาตลอด 
เล่นรุนแรง เรียนหนังสือพอใช้ สมาธิไม่คอ่ยดีต้องคอยเรียก อ่านหนังสือได้ดี   แต่
เขียนผิดๆถูกๆ    คิดเลขเก่ง  คิดเร็ว มีปัญหากับเพ่ือนบ่อยจน   เร่ืองถึงฝ่าย
ปกครอง 2 คร้ังเพราะไปชกเพ่ือน  ½ คร้ังนี้ท าให้เพ่ือนปากแตก  ต้องเย็บท่ี
โรงพยาบาล   ครูเรียกพ่อแม่ให้ฝึกลูกท่องสะกดค าทุกวัน

ผลการตรวจ 
IQ 98   
Wild Range Achievement Test(WRAT)  

            การอ่าน/ค านวณ  เท่ากับ ป3  
            การเขียน          เท่ากับ ป 1 

การวินิจฉัย
Attention Deficit Hyperactivity Disorder with Learning Disorders

  



D145 Learning to write
: ทกัษะการเขียนหนังสือ

.0 ไม่มีปัญหา ในการสะกดค าหรือเขียนหนงัสือหรือมีแตเ่ล็กน้อยมาก (no: 0-4%)

.1 มีปัญหาในการสะกดค าหรือเขียนหนังสือเลก็น้อยเขียนหนงัสือผิดบางสว่น สะกด
ค าได้ในระดบัชัน้เรียนแตต้่องสอนซ า้ๆ แตต่ิดตามการเรียนได้ทนั (mild : 5-24%)   

.2 มีปัญหาในการสะกดค าหรือเขียนหนังสือระดบัปานกลาง คอื เขียนหนงัสือสะกด
ค าได้ต ่ากวา่ระดบัชัน้เรียน เขียนผิดพอๆกบัเขียนถกู  แตค่วามสามารถแตกตา่งจากเด็กอื่นที่เรียน
มาพร้อมกนัแตไ่มเ่กิน 2 ชัน้เรียน   เรียนได้ด้วยความล าบาก  ต้องการความชว่ยเหลือ  
(moderate : 25-49%)

.3 มีปัญหาในการสะกดค าหรือเขียนหนังสืออย่างมาก เขียนหนงัสือเองได้
เป็นบางค างา่ยๆ เขียนหนงัสือเองแตอ่่านแล้วไมเ่ข้าใจ  ต้องการคนชว่ยบอกตวัสะกดหรือลอก
ตาม  ความสามารถแตกตา่งจากเด็กอื่นที่เรียนมาพร้อมกนัเกิน 2 ชัน้เรียน     ติดตามการเรียนไม่
ทนั(severe : 50-95%)

.4 มีปัญหาในการสะกดค าหรือเขียนหนังสือเกอืบทัง้หมด เขียนหนงัสือเองไมไ่ด้
เลย ต้องการคนชว่ยบอกให้เขียนทัง้หมด  ติดตามการเรียนไมท่นั(complete : 96-100%)

.8 ไมร่ะบ ุ(not specific)

.9 ไมเ่ก่ียวข้อง (not applicable)



D 720  complex interpersonal interactions 
: ปฏสัิมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ซับซ้อน

.0 ไม่มีปัญหาในการรักษาสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน  สามารถรักษาไว้และจดัการกบัปฏิสมัพนัธ์
กบัผู้ อ่ืนในลกัษณะที่เหมาะสมตามบริบททางสงัคม(no: 0-4%)

.1 มีปัญหาเล็กน้อยนานๆครัง้  แตย่งัคงรักษาสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืนไว้ได้(mild : 5-24%)   

.2 มีปัญหาในการรักษาสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืนเป็นระยะ     แตย่งัคงรักษาสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืน
พอได้ ยงัรักษาไว้และจดัการกบัปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนในลกัษณะที่เหมาะสมตามบริบททางสงัคม
ได้(moderate : 25-49%)

.3 มีปัญหาในการรักษาสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืนบ่อยครัง้  โดยที่ผู้ที่อยูใ่กล้ต้องใช้ความอดทน  
แตย่งัคงรักษาสมัพนัธภาพกบัผู้ อ่ืนพอได้เป็นบางคน   สนใจน้อยตอ่การที่จะมีปฏิสมัพนัธ์กบั
ผู้ อ่ืนในลกัษณะที่เหมาะสมตามบริบททางสงัคม  มีปัญหาสม ่าเสมอ  มกัไมส่ามารถสร้าง
ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนแตส่ามารถตอบสนองได้บ้าง(severe : 50-95%)

.4 มีปัญหาในการรักษาสัมพันธภาพกับผู้ อ่ืนอย่างมาก ไมส่นใจที่จะมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนใน
ลกัษณะที่เหมาะสมตามบริบททางสงัคม  (complete : 96-100%)

.8 ไมร่ะบ ุ(not specific)

.9 ไมเ่ก่ียวข้อง (not applicable)



D 820 school education :
การศกึษาในระบบปกติ

.0 ไม่มีปัญหาในการเรียน  โรงเรียนมีแผนรองรับการดแูลเด็กพิเศษ มีครูการศึกษาพิเศษท่ีเข้าใจปัญหา มี
ระบบช่วยเหลือด้านการศึกษาจดั Individual educational program ให้  และมีระบบติดตาม
ประเมินผลร่วมกบัทีมแพทย์ (no: 0-4%)

.1 มีปัญหาในการเรียนเล็กน้อย  โรงเรียนมีแผนรองรับการดแูลเด็กพิเศษ  มีครูท่ีเข้าใจปัญหา   ปัญหา แต่
เด็กยงัติดตามการเรียนไมท่นั มีผลกระทบต่อการเรียน  มีระบบติดตามประเมินผล ยงัใช้ชีวิตในโรงเรียนได้ดี (mild 
: 5-24%)      

.2 มีปัญหาในการเรียนปานกลาง  โรงเรียนสอนตามระบบปกติ  โรงเรียนไมม่ีแผนรองรับการดแูลเด็กพิเศษ  
ไมม่ีครูการศึกษาพิเศษหรือครูท่ีเข้าใจปัญหา ไมม่ีระบบช่วยเหลือด้านการศึกษาชดัเจน  ขาดการจดั 
Individual educational program ให้    (moderate : 25-49%)      

.3 มีปัญหาในการเรียนมาก  โรงเรียนสอนตามระบบปกติ  โรงเรียนไมม่ีแผนรองรับการดแูลเด็กพิเศษ  ไมม่ีครู
การศึกษาพิเศษหรือครูท่ีเข้าใจปัญหา และระบบโรงเรียนไมย่อมรับปัญหา  ไมม่ีระบบช่วยเหลือด้านการศึกษา
ชดัเจน  ขาดการจดั Individual educational program ให้    เด็กและครอบครัวต้องช่วยตวัเองตาม
สภาพ  มีปัญหากระทบต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียน (severe : 50-95%)

.4 มีปัญหาในการเรียนขัน้รุนแรง โรงเรียนสอนตามระบบปกติ โรงเรียนไมย่อมรับหรือให้ความช่วยเหลือเด็ก
โดยให้ออกจากระบบการศึกษา (complete : 96-100%)

.8 ไมร่ะบ ุ(not specific)

.9 ไมเ่ก่ียวข้อง (not applicable)



ICF

ระ
ดับ

.0 .1 .2 .3 .4 .8 .9

1 b140 การท างานด้านความสนใจ

2 d140 การเรียนรู้ในการอา่น

3 d145 การเรียนรู้ในการเขียน

4 d150 การเรียนรู้ในการค านวณ

5 d720 ปฎิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลที่
ซบัซ้อน

6 d810 การศกึษานอกโรงเรียน

7 d820 การศกึษาในโรงเรียน



แบบฝึกหดัที่ 2

     อุ๋มอิ๋ม เรียนชั้น ป4 เป็นเด็กเรียบร้อย เก็บตัว ขี้อาย ไม่มั่นใจตัวเอง ชอบกัดเล็บ 
มีปัญหาการเรียนมาต้ังแต่อนุบาล  ครูให้ซ้ าชั้น ป1 เพราะอ่านหนังสือไม่ได้  เรียน
ได้ที่สุดท้ายของห้องมาตลอด  ครูช่วยให้ผ่านขึ้นมาได้โดยสอบปากเปล่า  เพราะ
จริงๆเด็กก็มีความรู้แต่ตอบสอบไม่ได้

ผลการตรวจ 
IQ 112   
Wild Range Achievement Test(WRAT) การอ่าน     เท่ากับ อ่านไม่ได้เลย

การเขียน    เท่ากับ เขียนไม่ได้เลย
การค านวณ  เท่ากับ ป 4  

การวินิจฉัย
Learning Disorders with social withdrawal & Nail Biting



ICF

ระ
ดับ

.0 .1 .2 .3 .4 .8 .9

1 b140 การท างานด้านความสนใจ

2 d140 การเรียนรู้ในการอา่น

3 d145 การเรียนรู้ในการเขียน

4 d150 การเรียนรู้ในการค านวณ

5 d720 ปฎิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคลที่
ซบัซ้อน

6 d810 การศกึษานอกโรงเรียน

7 d820 การศกึษาในโรงเรียน


