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คำ า นำ าปัจจุบัน พบว่า ประเทศไทยมีแนวโน้มจำานวนผู้สูงอาย ุ
และคนพิการเพิ่มขึ้น โดยมีสาเหตุจากกลุ่มโรคเรื้อรัง อุบัติเหตุ 
รูปแบบการดำาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนปัจจัยสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 มีคนพิการที่มีบัตรประจำาตัวคนพิการ
ตามฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ กรมส่งเสริมและคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ จำานวนประมาณ 1.7 ล้านคน โดยปัญหาสำาคัญ
ในการดูแลสุขภาพคนพิการ ได้แก่ การเข้าไม่ถึงบริการ หรือมี
ข้อจำากัดในการจัดระบบบริการทางการแพทย์ การฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ดูแลคนพิการ และ
ครอบครัว มีข้อจำากัดในด้านความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการดูแล
ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน และการป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน เป็นต้น 

ดังนั้น  เพื่อให้เกิดระบบบริการทางการแพทย์ และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
คนพิการแบบไร้รอยต่อ ตั้งแต่โรงพยาบาลจนถึงชุมชน ตลอดจนเป็นการสร้าง
องค์ความรู้ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร ผู้ดูแลคนพิการ และครอบครัว 
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จึงร่วมมือกับ
เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญจากหลายสถาบัน ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี  สถาบันราชานุกูล   โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์   โรงพยาบาลภูมิพล
อดุลยเดช โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้แทน
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้ดูแลคนพิการ และตัวแทนสมาคม
คนพิการ พัฒนาคู่มือสำาหรับผู้ดูแลคนพิการทั้ง 7 ประเภทความพิการ เพื่อเป็น
แนวทางให้ผู้ดูแลคนพิการและครอบครัว สามารถดูแลคนพิการทั้งด้านการ
ส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู อันจะเป็นการสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว ชุมชน สังคม ส่งผลให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 ทางคณะผู้จัดทำา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือดังกล่าวนี้ จะถูกนำาไปใช้
เป็นประโยชน์แก่คนพิการและครอบครัวต่อไป

คณะผู้จัดทำา
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; 1.1 คำานิยาม

ความผิดปกติทางการได้ยินในเด็ก เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นต้ังแต่ระยะ
ที่ไข่ถูกผสม ซึ่งรวมถึงผู้ที่มีการถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ และผู้ที่มีความผิดปกติใน
ภายหลัง ที่มีสาเหตุของความผิดปกติเกิดขึ้นขณะที่เด็กอยู่ในครรภ์มารดา ช่วงคลอด 
และหลังคลอด

ความผิดปกติทางการได้ยินในผู้ใหญ ่ เป็นการสูญเสียการได้ยิน หรือมี
ความบกพร่องทางการได้ยินจากโครงสร้าง หรือระบบการได้ยินที่มีผลกระทบต่อ
การสื่อสารในชีวิตประจำาวัน

; 1.2 ระดับความผิดปกติทางการได้ยิน

การแบ่งระดับความผิดปกติทางการได้ยินคำานวณจากค่าเฉลี่ยของระดับ
การได้ยินที่ความถี่ 500 1,000 และ 2,000 เฮิรตซ์ เนื่องจากเป็นช่วงความถี่ของ
เสียงพูด

ส่วนที่ 1 คู่มือการฟื้นฟูเบื้องต้นสำาหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการได้ยิน
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ระดับการได้ยิน                        ความสามารถในการฟัง

การได้ยินปกติ (ต่ำ�กว่า 25 เดซิเบล)

หูตึงน้อย (26 - 40 เดซิเบล)

หูตึงปานกลาง (41 - 55 เดซิเบล)

หูตึงมาก (56 - 70 เดซิเบล)

หูตึงรุนแรง (71 - 90 เดซิเบล)

หูหนวก (90 เดซิเบล ขึ้นไป)

ไม่มีความยากลำาบากในการเข้าใจ

ภาษา หรือเข้าใจเสียงพูดเบา ๆ

มีความยากลำาบากในการฟังเสียง

เบา ๆ  หรือคำาพูดที่อยู่ในระยะไกล

อาจเข้าใจการสนทนาในระยะไม่เกิน 

3 - 5 ฟุต

มีความยากลำาบากในการเข้าใจการ

สนทนาในระดับปกติ ต้องพูดด้วย

เสียงดัง ๆ จึงจะเข้าใจ

อาจได้ยินเสียงตะโกนในระยะ 1 ฟุต 

แต่ไม่เข้าใจ

ไม่ได้ยินเสียงตะโกน

; 1.3 สาเหตุ

ความผิดปกติทางการได้ยินสามารถเกิดขึ้นได้ใน 3 ระยะหลัก ดังน้ี

ระยะตั้งครรภ์ ได้แก่ การติดเชื้อหัดเยอรมัน โดยเฉพาะในช่วง 3 เดอืน
แรกของการตั้งครรภ์ เชื้อซิฟิลิส หรือมารดาแพ้ยาบางอย่างขณะตั้งครรภ์

ระยะคลอด ได้แก่ การคลอดที่ผิดปกติ เด็กที่คลอดก่อนกำาหนด มักจะ
ทำาให้เด็กเกิดภาวะขาดออกซิเจน นอกจากนั้น ในเด็กที่มีความผิดปกติของหมูเ่ลือด 
ทำาให้เม็ดเลือดแดงแตก อาจสะสม และทำาให้มีประสาทหูเสื่อมได้

ระยะหลังคลอด หากเด็กที่เกิดมาปกติ แต่มีสิ่งใดก็ตามที่เป็นสาเหตุให้
เกิดความผิดปกติทางการได้ยินก่อนถึงวัยหัดพูด จะทำาให้พัฒนาการด้านภาษาและ
การพูดหยุดชะงัก นอกจากนี้ยังรวมถึงความผิดปกติทางการได้ยินที่เกิดในผู้ใหญ่ 
ซึ่งเกิดขึ้นจากหลากหลายสาเหตุ อาทิ อุบัติเหตุกระทบกระเทือนสมองหรือบริเวณ
หู การติดเชื้อ การสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน เนื้องอกที่เส้นประสาทหู และโรค
ของหูชนิดต่าง ๆ เป็นต้น
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; 1.4 ปัญหาของผู้ที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน

เด็กที่มีความผิดปกติทางการได้ยินมักจะมีประวัติ ดังต่อไปนี้

•	 ไม่สะดุ้ง หรือตกใจต่อเสียงดงั
•	 ไม่หยุดดูดนม หรือหยุดร้องไห้เมื่อได้ยินเสียง
•	 อายุ 3 เดือน ไม่ส่งเสียง หรือสบตาเมื่อพูดด้วย
•	 อายุ 9 เดือน ไม่หันเมื่อเรียกจากข้างหลัง หรือไม่ออกเสียง “บา บา”
•	 อายุ 12 เดือน ไม่ออกเสียงพยัญชนะบางตัว เช่น ก, ม, น, ด, บ
•	 อายุ 18 เดือน ไม่พูดคำา 1 พยางค์ที่มีความหมายเพื่อแสดงความต้องการ
•	 อายุ 24 เดือน ไม่พูดตามคำา หรือวลีสั้น ๆ  และไม่ใช้วลีสั้น ๆ ในการพูด 

แต่ใช้ท่าทางในการสื่อความหมาย
•	 ชอบมองหน้าเวลาพูดด้วย
•	 ตอบไม่ตรงคำาถาม
•	 ดูโทรทัศน์ หรือฟังวิทยุดังกว่าปกติ
•	 สื่อความหมายได้ไม่เท่าเด็กวัยเดียวกัน

สำาหรับผู้ใหญ่ที่มีความผิดปกติทางการได้ยินส่วนมากจะมีปัญหา ดังต่อไปนี้

•	 มีปัญหาในการฟังโทรศัพท์
•	 มีปัญหาในการสนทนากับบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ในขณะพูดพร้อม ๆ กัน
•	 ฟังเสียงจากวิทยุ หรือโทรทัศน์ดังเกินไป
•	 เกิดความเครียดในขณะสนทนา
•	 มักขอร้องให้ผู้อื่นพูดซ้ำ� หรือพูดเสียงดังขึ้น
•	 มีเสียงดังในหู และอาจรู้สึกปวดหูเมื่อได้ยินเสียงดัง
•	 รู้สึกว่าผู้อื่นพูดเสียงอู้อี้ ไม่ชัดเจน
•	 ไม่เข้าใจว่าผู้อื่นพูดอะไร และตอบสนองไม่ถูกต้อง
•	 มีปัญหาในการฟังเสียงเด็ก หรือผู้หญิง

; 1.5 วิธีคัดกรองการได้ยินเบื้องต้น

1. แบบประเมินเพื่อคัดกรองการได้ยินสำาหรับเด็ก (ภาคผนวก 1)

2. แบบประเมินเพื่อคัดกรองการได้ยินสำาหรับผู้ใหญ่ (ภาคผนวก 2)
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; 1.6 คำาแนะนำาสำาหรับผู้ที่มีความผิดปกติทางการได้ยิน

•	 สำาหรับผู้ที่หูตึงเพียงข้างเดียว จะทำาให้เกิดความลำาบากในการแยกทิศทาง

ของเสียง จึงไม่ทราบว่าเสียงมาจากทางด้านใน ท่านจึงต้องระมัดระวัง

การสัญจรบนท้องถนน เช่น การขับรถ หรือการข้ามถนน เป็นต้น

•	 ส่วนผู้ที่หูตึงทั้งสองข้าง ต้องอาศัยเครื่องช่วยฟังเพื่อขยายเสียงที่เข้าสู่หูให้

ดังขึ้น ผู้ที่หูตึงและต้องการใช้เครื่องช่วยฟังจำาเป็นต้องฝึกอ่านปากร่วมกับ

การใช้เครื่องช่วยฟังจึงจะเข้าใจคำาพูดมากขึ้น

•	 สำาหรับผู้ที่หูตึงรุนแรง หรือหูหนวก และใช้เครื่องช่วยฟังไม่ได้ผล การ

ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมจะช่วยให้ได้ยินเสียง และอาจต้องอาศัยการอ่าน

ปากร่วมด้วยเช่นกัน

•	 สำาหรับเด็กที่หูตึงแต่กำาเนิด เมื่อใส่เครื่องช่วยฟังแล้วจำาเป็นต้องฝึกฟังและ

ฝึกพูดเพื่อให้รู้จัก และเข้าใจความหมายของเสียง จึงจะสามารถพัฒนา

ภาษาและการพูดได้

; 1.7 คำาแนะนำาสำาหรับการป้องกันความผิดปกติทางการได้ยิน รวมถึง

การป้องกันไม่ให้หูตึงมากขึ้น

•	 ทุกครั้งที่มีปัญหาเกี่ยวกับหู ควรปรึกษาแพทย์ หรือถ้าเป็นไปได้ ควร

ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางหูโดยเฉพาะ

•	 ไม่ควรหยอดยา หรือรักษาหูเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์

•	 อย่าแคะ หรือล้างหูโดยไม่จำาเป็น  โดยเฉพาะไม่ควรให้ช่างตัดผมแคะขี้หู

ให้โดยเด็ดขาด  และไม่ควรใช้ของแข็งที่มีปลายแหลม หรือมีคมแคะหู

•	 สำาหรับสตรีที่ตั้งครรภ์และมีอาการแพ้ท้องมาก ไม่ควรซื้อยารับประทาน

เอง เพราะยาแก้แพ้บางชนิดมีผลต่อเด็กในครรภ์ อาจทำาให้เด็กพิการได้

•	 ไม่ควรเข้าไปในบริเวณที่มีเสียงดังมาก ๆ เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรม 

บริเวณสนามบิน หรือบริเวณที่มีการจุดประทัด ระเบิด พลุ หรือยิงปืน 

เป็นต้น เพราะเสียงดังเหล่านี้จะทำาลายประสาทหูได้ ในกรณีที่ทำางานกับ

เครื่องจักรที่มีเสียงดังมาก ๆ เช่น เครื่องยนต์ เครื่องทอผ้า เครื่องไสไม้ หรือ

เครื่องจักรในโรงงานหลอมโลหะ โรงงานแก้ว ฯลฯ ควรใส่อุปกรณ์ป้องกัน

เสียงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันประสาทหูถูกทำาลาย
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•	 มียาหลายประเภทที่เป็นพิษต่อประสาทหูโดยเฉพาะ ฉะนั้นในการใช้ยา

ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นยาฉีด หรือยารับประทานก็ตาม จำาเป็นต้องปรึกษา

แพทย์เสมอ  และขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ยาดังต่อไปนี้

o ยารักษามาลาเรีย (ควินิน) หรือยาแก้ปวด เช่น เอ.พี.ซี. แอสไพริน 

ถ้าจำาเป็นต้องรับประทานแล้วรู้สึกหูอื้อ ให้หยุดยาทันที

o ยาฉีดประเภทยาปฏิชีวนะต่าง ๆ เช่น สเตร็ปโตมัยซิน หรือยา

รักษาวัณโรค เนื้องอก โรคไต อาจทำาให้ประสาทหูเสื่อมได้

•	 ถ้าท่านมีอาการเวียนศีรษะมาก และเวียนแบบตัวหมุน หรือบ้านหมุน 

ควรไปพบแพทย์

•	 สำาหรับครอบครัวที่มีบุตรหูหนวก หรือหูตึงแต่กำาเนิด ควรไปพบนักแก้ไข

การได้ยิน และนำาบุตรคนอื่น ๆ ไปตรวจการได้ยินเพื่อค้นหาความผิดปกติ

ที่อาจเกิดกับบุตรคนอื่น ๆ 

; 1.8 คำาแนะนำาเบื้องต้นในการดูแลอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง

•	 เมื่อไม่ใช้เครื่อง ให้เก็บไว้ในกล่องให้เรียบร้อย หลีกเลี่ยงการวางเครื่องใน

ที่ร้อน อับหรือชื้น

•	 ระวังอย่าให้เครื่องเปียกหรือโดนของเหลว 

•	 ระวังอย่าให้เครื่องตกหรือกระแทกแรงๆ

•	 ทำาความสะอาดเครื่องโดยใช้ผ้าแห้งเช็ด อย่าใช้ของเหลวที่ระเหยได้ เช่น 

แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ หรืออีเทอร์ เพราะพลาสติกที่หุ้มตัวเครื่องจะละลาย

•	 กรณีมีเหงื่อมากหรือเครื่องมีความชื้น ตอนกลางคืนหลังการใช้งาน ควร

เก็บเครื่องในกล่องที่มีสารดูดความชื้น แต่ก่อนเก็บเครื่องไว้ในกล่องดูด

ความชื้นต้องถอดถ่านออกจากตัวเครื่อง

•	 ใช้ถ่านสำาหรับเครื่องช่วยฟังโดยเฉพาะ ห้ามใช้ถ่านนาฬิกา เพราะจะทำาให้

เครื่องเสีย

•	 ควรมีถ่านสำารองพกติดตัวไว้เสมอ

•	 ควรใส่เครื่องตลอดเวลา จะถอดออกเมื่ออาบน้ำ�หรือเข้านอน

•	 ควรตรวจการได้ยินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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สำาหรับผู้ป่วยเด็ก ผู้ปกครองจะได้รับคำาแนะนำาในการใช้เครื่องช่วยฟัง การ

ดูแลรักษา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากนักแก้ไขการได้ยิน  โดยมีคำาแนะนำา

เพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

•	  ทำาให้เด็กคุ้นเคยกับการใส่เครื่องช่วยฟัง เนื่องจากช่วงแรกเด็กมักปฏิเสธ

เครื่องช่วยฟัง พยายามจะดึงออกตลอดเวลา เพราะรำาคาญ ผู้ปกครอง

อาจเริ่มต้นโดยใส่เฉพาะพิมพ์หูตอนเด็กหลับหรือเล่นของเล่น หลังจาก

เด็กเริ่มคุ้นเคยกับพิมพ์หู จึงใส่เครื่องช่วยฟัง และค่อยๆเพิ่มระยะเวลาใน

การใส่ จนสามารถใส่ได้ทั้งวัน

•	 ควรมีสายยึดตัวเครื่องติดกับเสื้อของเด็ก โดยเฉพาะเด็กที่เริ่มใส่เครื่อง

ช่วยฟังมักชอบดึงเครื่องออก ทำาให้เครื่องหายได้ง่าย

•	 ตรวจสอบการทำางานของเครื่องช่วยฟังทุกครั้งก่อนใส่เครื่องให้เด็ก

•	 เด็กต้องใส่เครื่องช่วยฟังตลอดเวลา มิใช่ใส่เฉพาะเวลาไปโรงเรียนหรือใน

ห้องเรียนเท่านั้น

; 1.9 วิธีการแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเครื่องช่วยฟังมีปัญหา

1. เมื่อเครื่องช่วยฟังไม่มีเสียง ให้ตรวจสอบที่พิมพ์หูหรือที่ตัวเครื่องว่ามี

ขี้หูอุดตันหรือไม่ ถ้ามีให้ใช้แปรงปัดเอาขี้หูออก ถ้าไม่มีขี้หูอุดตันให้ลองตรวจสอบ

ว่าใส่ถ่านถูกด้านหรือไม่ ถ้าใส่ถ่านถูกต้องแล้วให้ลองเปลี่ยนถ่านก้อนใหม่ ถ้า

เครื่องยังคงไม่มีเสียงให้นำาเครื่องมาให้นักแก้ไขการได้ยินตรวจสอบ และดำาเนินการ

แก้ไข หรือส่งซ่อมต่อไป

2 . เมื่อใส่เครื่องช่วยฟังแล้วมีเสียงสะท้อน ให้ลองขยับพิมพ์หูหรือเครื่อง

ช่วยฟังให้พอดีกับช่องหู ถ้าอาการยังไม่หายให้ลองดูว่าเปิดความดังมากเกินไป

หรือไม่ ถ้าปรับความดังแล้วอาการยังไม่หาย ให้นำาเครื่องมาให้นักแก้ไขการได้ยิน

ตรวจสอบ และดำาเนินการแก้ไข หรือส่งซ่อมต่อไป ในกรณีที่พิมพ์หูหลวมหรือเสื่อม

สภาพ ควรทำาแบบพิมพ์หูใหม่

; 1.10 เกณฑ์ในการส่งต่อ

 ข้อพิจารณา เมื่อมีประเด็นปัญหาที่ควรส่งต่อเพื่อใส่เครื่องช่วยฟังสำาหรับ

ผู้ป่วยที่สูญเสียการได้ยิน
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1. ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยา หรือการผ่าตัด

2. มีข้อห้ามในการผ่าตัด หรือปฏิเสธการผ่าตัด

3. การสูญเสียการได้ยินแบบประสาทหูเสื่อมแบบเฉียบพลันหลังการรักษา

ด้วยยาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 100 วัน

4. เป็นอุปสรรคต่อการสื่อความหมาย การดำารงชีวิตประจำาวัน ทำาให้คุณภาพ

ชีวิตลดลง

5. เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางภาษา และการพูด

สำาหรับผู้ป่วยเด็ก แนะนำาให้ใส่เครื่องช่วยฟังเมื่อได้รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะ

ประสาทหูเสื่อมทั้งสองข้าง ในกรณีประสาทหูเสื่อมข้างเดียว ให้พิจารณาตามความ

เหมาะสมเป็นรายบุคคล

; 1.11 โรงพยาบาล และศูนย์ฝึกฟื้นฟูที่มีนักแก้ไขการได้ยิน

โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

โรงพยาบาลภูมิพลดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลปทุมธานี

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

นครปฐม

ปทุมธานี

ปทุมธานี

ชื่อโรงพยาบาล                                          จังหวัด
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โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

โรงพยาบาลอานันทมหิดล

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลหาดใหญ่

ลพบุรี

ลพบุรี

สมุทรสาคร

ขอนแก่น

ขอนแก่น

พิษณุโลก

เชียงราย

อุบลราชธานี

มหาสารคาม

สงขลา

สงขลา

ชื่อโรงพยาบาล                                            จังหวัด

; 1.12 เอกสารอ้างอิงส่วนที่ 1

• กฤษณา เลิศสุขประเสริฐ.ประสาทหูพิการแต่กำาเนิด: กชกรการพิมพ์; 2550.

คณะกรรมการวิชาชีพสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย.มาตรฐาน

การประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย: บริษัท 

อาร์ตคลอพิไฟล์ จำากัด;2554.

• สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย.จรรยาบรรณ 

เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูด: หจก. ขอนแก่นการพิมพ์; 

2543.

• Elena Plante. Communication and Communication Disorders.2 nd ed. Pearson 

Education.1999

Jack Katz. Handbook of clinical audiology.4th  ed. Williams & Wilkins.1994
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ภาคผนวก ที่ 1: แบบประเมินเพื่อคัดกรองการได้ยินสำาหรับเด็ก

อายุ                          พฤติกรรม                              ใช่    ไม่ใช่

0-3 เดือน

3-6 เดือน

6 -10 

เดือน

10 - 15 

เดือน

ตอบสนองต่อเสียงดัง ๆ

ตื่นเมื่อได้ยินเสียงพูดดัง ๆ หรือเสียงอื่นใน
สิ่งแวดล้อม

รู้จักเสียงคนคุ้นเคย เสียงร้องไห้เบาลง
เมื่อได้ยินเสียงคนคุ้นเคย

มองขึ้นด้านบนและตอบสนองต่อเสียงใหม่ ๆ

หยุดเมื่อห้าม และมีการเปลี่ยนแปลงน้ำ�เสียง

เลียนเสียงตัวเอง 

สนุกกับของเล่นที่มีเสียง

เปล่งเสียง เล่นปากเล่นน้ำ�ลาย เช่น อู/อา/บาบา

กลัวเสียงดัง

ตอบสนองเมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อ และเสียงโทรศัพท์

พูด บ๊าย บาย

ทำาเสียงกับตัวเองเมื่ออยู่ลำาพัง

เริ่มทำาตามคำาสั่งง่าย ๆ เช่น มานี่

มองไปยังสิ่งของที่คนรอบข้างกำาลังพูดถึง

สนุกกับการเล่นเสียงกับตนเอง

มองหาเสียงของคนคุ้นเคย

เลียนเสียงคำาพูด 1 พยางค์ ง่าย ๆ

ชอบเล่นจ๊ะ เอ๋



10

อายุ                          พฤติกรรม                              ใช่    ไม่ใช่

15 - 18 

เดือน

18 - 24 

เดือน

24 - 36 

เดือน

ทำาตามคำาสั่งง่าย ๆ เช่น ให้หยิบของ

ใช้คำาที่รู้จักบ่อย ๆ

รู้จักการพูดขอสิ่งที่ต้องการ เริ่มพูดประโยชน์ที่มี 
2 - 3 คำา

รู้จักคำา ประมาณ 10 - 20 คำา

เข้าใจคำาถาม ใช่ - ไม่ใช่

เข้าใจวลีง่าย ๆ ที่ใช้บ่อย ๆ

สนุกกับการอ่าน

ชี้รูปภาพคำาที่ได้ยิน

เข้าใจ คำาว่า “ไม่ใช่ตอนนี้” และ “พอแล้ว”

เข้าใจ “ใหญ่” “เล็ก”

ทำาตามคำาสั่งง่าย ๆ เช่น หยบิรองเท้า

เข้าใจคำากริยาต่าง ๆ เช่น วิ่ง กระโดด

**ถ้าพบอาการเหล่านี้ เด็กควรได้รับการตรวจวินิจฉัยจาก โสต ศอ นาสิก 

แพทย์ เพื่อหาสาเหตุและให้การช่วยเหลือที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป

`
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ภาคผนวกที่ 2: แบบประเมินเพื่อคัดกรองการได้ยินสำาหรับผู้ใหญ่

แบบประเมินตนเองนี้มีทั้งหมด 13 ข้อ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้สำารวจตนเอง

ว่า ท่านมีปัญหาหูตึงแล้วหรือยัง โดยให้ท่านเลือกตอบตามอาการต่าง ๆ ที่ตรงกับ

ตัวท่าน ดังต่อไปนี้

1. การได้ยินของท่านในปัจจุบันไม่ดีเหมือนเมื่อก่อน        

O ใช่        O ไม่ใช่

2. คนรอบข้างมักเตือนท่านบ่อยๆ ว่ามีเสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์ของท่าน            

O ใช่        O ไม่ใช่

3. เวลาคุยโทรศัพท์ บางครั้งท่านรู้สึกว่า ฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง                                 

O ใช่        O ไม่ใช่

4. เวลาพูดคุยกันตัวต่อตัวท่านรู้สึกว่าคู่สนทนาพูดไม่ชัดเจนจนต้องขอให้พูดซ้ำ�บ่อย ๆ 

O ใช่        O ไม่ใช่

5. ท่านได้ยินเสียงพูดของคู่สนทนาดังพอ แต่จับใจความไม่ได้ว่าพูดอะไร              

O ใช่        O ไม่ใช่

6. ท่านได้ยินเสียงวิ้ง ๆ คล้ายเสียงจิ้งหรีด หรือเสียงซ่า ๆ คล้ายฝนตกในหูข้างใด

ข้างหนึ่ง หรือทั้งสองข้าง            

O ใช่        O ไม่ใช่

7. ท่านมักเปิดวิทยุหรือโทรทัศน์ดังเกินไปจนคนรอบข้างรู้สึกรำาคาญ                    

O ใช่        O ไม่ใช่

8. ท่านมีความลำาบากในการจับใจความของคำาพูด เมื่อมีคนพูดพร้อมกันหลาย ๆ คน 

O ใช่        O ไม่ใช่

9. เวลามีคนเรียก ท่านไม่รู้ว่าเขาเรียกมาจากทางไหน                                     

O ใช่        O ไม่ใช่
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10. ท่านมีอาการเจ็บหู ปวดหู หรือมีน้ำ� มีหนองไหลออกจากหู หรือมีการได้ยิน ในหู

ข้างหนึ่งเลวกว่าอีกข้าง        

O ใช่        O ไม่ใช่ 

11. ในระหว่างการสนทนา บางครั้งท่านต้องแกล้งทำาเป็นพยักหน้าเห็นด้วย ทั้ง ๆที่

ไม่แน่ใจว่า คู่สนทนาพูดว่าอะไร            

O ใช่        O ไม่ใช่

12. บ่อยครั้งในระหว่างสนทนา ท่านต้องมองปากผู้พูด เพื่อช่วยให้เข้าใจคำาพูดมากขึ้น 

O ใช่        O ไม่ใช่

13. ท่านมีความลำาบากในการฟังเสียงสนทนา ในสภาพแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนมาก 

เช่น การพูดคุยในภัตตาคาร หรือในงานเลี้ยง   

O ใช่        O ไม่ใช่

** ถ้าท่านตอบว่า “ใช่” ตั้งแต่ 2 ข้อขึ้นไป แสดงว่าท่านอาจมี

ปัญหาหูตึง ท่านควรหาโอกาสไปปรึกษาโสต ศอ นาสิกแพทย์ หรือ

นักแก้ไขการได้ยิน เพื่อตรวจวินิจฉัยการได้ยินอย่างละเอียดต่อไป

`
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- 2.1 คำานิยาม

พูดช้าเป็นความผิดปกติของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ 14 ปี ที่ไม่สามารถ

พัฒนาความเข้าใจภาษาและการพูดไปพร้อมๆกับการเจริญเติบโตทางด้าน

ร่างกาย แสดงออกด้วยการไม่เข้าใจคำาพูด ไม่ทำาตามคำาสั่ง ไม่พูด เริ่มพูดได้ช้า 

พูดซ้ำ�ๆ พูดตาม พูดผิดไวยากรณ์ พูดคนเดียว พูดแบบนกแก้วนกขุนทอง พูดไม่

เป็นภาษา พูดวกวน รู้คำาศัพท์น้อย เล่าเรื่องไม่ได้และไม่ต่อเนื่อง รวมถึงปัญหาใน

เรื่องของความเข้าใจและการใช้ท่าทางเพื่อสื่อสาร เด็กส่วนมากมักมีอาการหลาย ๆ

อย่างซึ่งจะค่อย ๆปรากฏออกมาให้เห็น

- 2.2 สาเหตุ (โรคที่ส่งผลให้เด็กพูดช้า)

1. ประสาทหูพิการ

เด็กประสาทหูพิการแต่กำาเนิด หมายถึง เด็กที่มีการสูญเสียความสามารถ

ทางการได้ยิน ซึ่งมีหลายระดับ เด็กที่พูดได้ไม่สมวัยจำาเป็นต้องได้รับการตรวจวัด

ระดับการได้ยินเพื่อให้ทราบว่าเด็กได้ยินดีหรือไม่ ถ้าหากพบความผิดปกติ ต้องได้

รับการใส่เครื่องช่วยฟังที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความสามารถในการฟัง

2. ปัญญาอ่อน

ระดับสติปัญญาหรือที่เรียกว่า “ไอคิว” นั้น ในคนปกติมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 100 

ถ้าไอคิวลดลงความสามารถทางการเรียนรู้ก็จะลดลงตามไปด้วย เด็กปัญญาอ่อน

มักเริ่มพูดได้ช้า เมื่อพูดแล้วก็อาจพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้าง ขาดเนื้อหาสาระ ส่วน

ใหญ่พูดไม่ชัด พูดเสียงพยัญชนะ ความดัง และจังหวะของการพูดผิดปกติไป

ส่วนที่ 2 คู่มือการดูแลเบื้องต้นเด็กที่มีความผิดปกติ

ทางการสื่อความหมาย: เด็กพูดช้า
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3. สมองพิการ

ภาวะสมองพิการทำาให้เด็กมีความตึงตัวผิดปกติ โดยมีทั้ง “ความตึงตัวต่ำ�” 

ที่ทำาให้เด็กมีตัวนิ่ม อ่อนปลวกเปียก และ “ความตึงตัวสูง ที่ทำาให้มีตัวเกร็งแข็ง เด็ก 

จะมีความลำาบากในการควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง

กับการพูด เช่น เคลื่อนไหวน้อย กล้ามเนื้อต่างๆทำางานไม่ประสานกันและไม่ต่อเนื่อง 

และอาจมีปัญหาพฤติกรรมร่วม เช่น วอกแวกง่าย ความสนใจสั้น อารมณ์ไมค่งที่ 

แสดงอารมณ์รุนแรงและไม่เหมาะสม

4. ออทิสติก

ออทิสติกเป็นความผิดปกติทางพัฒนาการด้านสังคม การสื่อความหมาย 

พฤติกรรมและอารมณ์ ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากการทำางานของสมองบางส่วนผิดปกติ 

และเป็นความผิดปกติที่พบได้ก่อนอายุ 30 เดือน เด็กออทิสติกจะมีพัฒนาการทาง

ภาษาและพูดล่าช้าไม่สมวัยและเบี่ยงเบนไปจากปกติ เช่น ไม่สนใจฟัง ไม่เข้าใจ

คำาพูด ไม่ทำาตามคำาสั่ง พูดไม่ได้ ใช้ภาษาต่างดาว (พูดแล้วฟังไม่รู้เรื่อง) พูดตาม

แบบนกแก้วนกขุนทอง พูดซ้ำ�ๆแต่เรื่องที่ตนสนใจ ใช้คำาศัพท์และเนื้อหาไม่ถูกต้อง

หรือไม่เหมาะสม โทนเสียงผิดปกติ

5. ขาดการกระตุ้นทางภาษาและการพูดที่เหมาะสม

เด็กที่ไม่ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม ได้แก่ เด็กที่ถูกทอดทิ้ง ถูกเลี้ยงอยู่ใน

สถานสงเคราะห์ ถูกทิ้งให้อยู่กับปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้องหรือพี่เลี้ยงเป็นส่วนใหญ่ 

โดยที่คนเลี้ยงไม่ช่างพูด ช่างสอน ขณะที่เลี้ยงผู้เลี้ยงทำางานอย่างอื่น ปล่อยให้เด็ก

ดูโทรทัศน์หรือเล่นคนเดียว มีสภาพที่อยู่แออัด พ่อแม่ดูแลไม่ทั่วถึง พ่อแม่มีอายุ

น้อย ติดยาเสพติด เหล้า บุหรี่ เด็กที่ขาดโอกาส มีคนเลี้ยงเป็นชาวต่างชาติพูดหลาย

ภาษาปนกัน เด็กเจ็บป่วยบ่อย ผู้เลี้ยงขาดความรู้และประสบการณ์ในการเลี้ยงเด็ก

และเด็กที่ถูกเลี้ยงอย่างผิด ๆ เช่น ได้รับการดูแลเอาอกเอาใจมากเกินไป เป็นต้น 

สาเหตุเหล่านี้นอกจากจะทำาให้เด็กไม่สนใจที่จะสื่อสารด้วยการพูดแล้ว ยังอาจ

ทำาให้เด็กมีพฤติกรรมต่อรอง เรียกร้องความสนใจแบบผิด ๆ เช่น กินยาก เลือกกิน 

ขี้กลัว ซน งอแง ขี้อาย ชอบร้องไห้โวยวาย ทำาร้ายตนเองและผู้อื่น
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- 2.3 พัฒนาการด้านการสื่อความหมายในเด็กปกติ

อายุ      พัฒนาการด้านการรับรู้    พัฒนาการด้านการแสดงออกและการพูด

แรกเกิด

2 - 3 

เดือน

4 - 5 

เดือน

6 - 9

เดือน

10 - 12

เดือน

18 

เดือน

ตอบสนองต่อเสียงดังๆ 

เช่น สะดุ้ง ขยับตัว

• สนใจเสียงพูดของคน 

• เคลื่อนไหวตัว เมื่อ

ได้ยินเสียงของผู้เลี้ยง

• แยกทิศทางของเสียงได้

• เข้าใจความแตกต่าง

ของเสียงและหันหาเสียง

• ตั้งใจฟังมากขึ้น 

• เชื่อมโยงเสียงกับ

สิ่งแวดล้อมได้

• ทำาตามคำาสั่งง่าย ๆ 

เช่น สวัสดี ตบมือ ส่งจูบ

• เข้าใจคำาศัพท์ประมาณ 

10 คำา

• ชี้อวัยวะของร่างกายได้

ถูกต้อง 1 - 3 อย่าง

• รู้จักชื่อคน สัตว์ สิ่งของ 

ประมาณ 100 คำา

• ส่งเสียงร้องเมื่อหิว เปียก หรือไม่สบาย

• ออกเสียงคล้ายสระอยู่ในลำาคอ

• ทำาเสียงอ้อแอ้เมื่อมีความพอใจ

• เล่นเสียง บริหารเสียงที่ไม่มีความหมาย 

เช่น เล่นน้ำ�ลาย เป่าปาก

• เล่นเสียงสูง ๆ ต่ำ� ๆ 

• เริ่มมีพูดตาม เลียนแบบการเล่นเสียง

ของผู้อื่น

• พูดเป็นคำาที่มีความหมายได้ 5 - 6 คำา 

เช่น พ่อ หม่ำ�

• ใช้ท่าทางร่วมกับเสียง เพื่อเรียกชื่อคน

และวัตถุ

•  ตอบคำาถามด้วยการใช้ท่าทางง่าย ๆ

•  ทำาเสียงสูง ๆ ต่ำ� ๆ ร่วมกับการพูดของเด็ก

•  พูดเป็นคำาที่มีความหมายได้ประมาณ  

10 - 50 คำา แต่ส่วนใหญ่ยังเป็นคำา 1 

พยางค์

•  บอกความต้องการง่าย ๆ ได้ เช่น เอา 

ไป หม่ำ� เป็นต้น
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อายุ      พัฒนาการด้านการรับรู้    พัฒนาการด้านการแสดงออกและการพูด

2 - 2.6 

ปี

2.6 - 3 

ปี

3 - 4 ปี

• รู้จักและเข้าใจคำาศัพท์

ประมาณ 500 คำา

• รู้จักหน้าที่ของสิ่งของ

• รู้จักชื่อบุคคลใน

ครอบครัว

• เข้าใจประโยคคำาถาม

หรือคำาสั่งสั้น ๆ ไม่ซับซ้อน

เช่น นี่อะไร / พ่ออยู่ไหน

• รู้จักและเข้าใจคำาศัพท์ 

500 - 1,200 คำา

• ทำาตามคำาสั่งที่ใช้

คำาบุพบทหรือคำากิริยา

ที่ยากขึ้นได้ เช่น วางบน

โต๊ะ / เก็บของเล่นด้วย

• เข้าใจ เล็ก ใหญ่

• รู้จักและเข้าใจคำาศัพท์ 

2,400 - 3,600 คำา

• เรียนรู้การเข้าสังคม

ด้วยการพูด

• เข้าใจคำาบุพบท เช่น 

บน ใต้ ข้างบน ข้างล่าง

• เข้าใจคำาวิเศษณ์ เช่น 

เก่ง สวย ใหญ่ เล็ก

• เข้าใจคำาสั่งยาว ๆ เช่น 

กินข้าวเสร็จก่อนแล้วดู

โดเรมอนได้

• พูดเป็นประโยคยาว 2 - 3 พยางค์ พูด

อาจไม่ชัด และตะกุกตะกัก แต่คนใน

ครอบครัวฟังเข้าใจประมาณครึ่งหนึ่ง

• สามารถพูดโต้ตอบกับคู่สนทนาได้

• พูดเป็นประโยคยาวขึ้น

• บอกชื่อและหน้าที่ของวัตถุได้

• ตอบคำาถาม ใคร อะไร ทำาไม ได้

• พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่กำาลังเกิดขึ้นได้

• พูดคุยถามตอบได้ใจความมากขึ้นและ

สนทนาได้นานขึ้น พูดยาว 3-4 คำา แต่

อาจพูดไม่ชัด

• พูดเสียงสระได้ชัดทุกเสียง

• พูดเสียงพยัญชะ ม น ห อ ย ค ว ป ก บ 

• เล่าเรื่องแบบถามคำาตอบคำา ยังไม่เล่า

ต่อเนื่อง

• ถามคำาถาม ใคร อะไร ที่ไหน
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อายุ      พัฒนาการด้านการรับรู้    พัฒนาการด้านการแสดงออกและการพูด

4 - 5 ปี

5 - 6 ปี

6 ปี

•  รู้จักและเข้าใจคำาศัพท์ 

3,600 - 5,600 คำา

•  เข้าใจรูปประโยคที่

เป็นเหตุและผลกัน

•  เข้าใจประโยคคำาสั่งที่

มี 2 - 3 ขั้นตอน เช่น 

เอาปากกา (1) ไปวาง (2) 

บนโต๊ะสนี้ำ�ตาล (3)

•  รู้จักและเข้าใจคำาศัพท์ 

6,500 - 9,600 คำา

•  ท่องจำาพยัญชนะได้

•  เข้าใจลำาดับเกี่ยวกับ

เวลา ก่อน หลัง เมื่อ

วานนี้

•  เริ่มรู้จักความหมาย

ของป้ายหรือสัญลักษณ์

ที่พบเห็นได้

•  รู้จักและเข้าใจคำาศัพท์ 

13,500 - 15,000 คำา

•  เข้าใจว่าสิ่งของมี

คุณลักษณะเหมือนกัน 

ต่างกันอย่างไร เช่น 

ปากกาและดนิสอเหมอืน

หรือต่างกันอย่างไร หรือ 

หมากับแมวต่างกัน

อย่างไร

•  พูดให้คนอื่นเข้าใจได้ดี

•  สามารถเล่าเรื่องโดยมีเนื้อหาต่อเนื่อง

กันได้

•  ชอบถามคำาถาม ทำาไม เมื่อไหร่ 

อย่างไร 

•  บอกชื่อจริงของตนเองได้

เสียงพยัญชนะที่พูดชัดเพิ่มคือ ท ต ล จ 

พ ง ด

•  เล่าเรื่องที่คุ้นเคย คุยแลกเปลี่ยนข้อมูล

กับผู้อื่นได้สัมพันธ์กับเรื่องที่กำาลังพูด

•  เล่าเรื่องเรียงลำาดับเหตุการณ์ได้ 

เช่น เมื่อเช้ากินข้าวมันไก่ กินเสร็จก็ไป

โรงเรียน 

•  มีความต่อเนื่องของเรื่องราวมากขึ้น 

เล่าเรื่องในอดีตและปัจจุบันที่กำาลังเกิดได้

•  พูดเป็นประโยคยาว 6 - 8 คำา

•  รู้จักใช้คำาเปรียบเทียบ ขนาด รูปร่าง 

ลักษณะ

•  เสียงพยัญชนะที่พูดชัดเพิ่ม คือ ส 

ส่วนเสียง ร จะชัดเมื่ออายุ 7 ปีขึ้นไป
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- 2.4 วิธีคัดกรองเบื้องต้น

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดกรองเบื้องต้นว่าเด็กอาจมีภาวะการณ์พูดล่าช้า

อายุ (เดือน)                    หลักเกณฑ์ที่บ่งชี้ว่าเด็กพูดช้ากว่าปกติ

ไม่มีการเล่นเสียงต่าง ๆ

•  ยังพูดคำาที่มีความหมาย 1 คำาไม่ได้

•  ไม่เข้าใจหรือทำาตามคำาสั่งอย่างง่ายไม่ได้

ยังไม่พูดเป็นคำาที่มีความหมาย หรือ พูดได้น้อยกว่า 10 คำา

ยังไม่พูด 2 คำาติดกัน หรือยังไม่พูดเป็นวลี

ยังไม่พูดเป็นประโยค 

12

18

24

30

36

- 2.5 คำาแนะนำาและข้อปฏิบัติในการดูแลเด็ก

พัฒนาการทางภาษาของเด็กจะดำาเนินไปได้ด้วยดียิ่งขึ้น ถ้าพ่อแม่ หรือ

ผู้เลี้ยงดูสนใจ และช่วยส่งเสริมการพูดของเด็ก ในการส่งเสริมการพูดนั้นทำาได้

หลายกรณี เช่น ให้โอกาสเด็กในการฝึกเล่นเสียง สนใจ และหาวิธีศึกษาการเล่นเสียง 

ว่าเสียงใดมีความหมายใช้ประโยชน์ได้ และเลี่ยงการใช้ท่าทางโดยหัดให้เด็กได้นำา

คำาศัพท์มาใช้แทน เป็นต้น ทั้งนี้เพราะพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูเป็นผู้ใกล้ชิดที่สุดของเด็ก 

จงึทำาหนา้ทีเ่สมอืนเปน็แบบอยา่งในการหดัพดู หดัเลยีนแบบตา่ง ๆ  ไปโดยอตัโนมตั ิ

ด้วยเหตุนี้ เด็กที่มีปัญหาในการพูดมักเป็นเด็กที่ขาดความสนใจจากพ่อแม่ หรือ

ผู้เลี้ยงดูในการที่จะช่วยเหลือในด้านนี้ ดังนั้นข้อแนะนำาในการปฏิบัติ คือ

1. พูดให้ชัดเจน พูดช้าพอประมาณ เพื่อให้เด็กมีโอกาสเลียนแบบตามได้

ง่ายขึ้น

2. พูดให้ถูกต้อง ไม่ควรแกล้งพูดไม่ชัด หรือใช้ภาษาพูดแบบเด็ก ๆ ในขณะ

สนทนา โต้ตอบกับเด็ก แม้จะล้อเลียนด้วยความสนุกก็ตาม แต่ควรช่วยให้เด็กได้

เรียนรู้ภาษาที่ถูกต้อง โดยเป็นแบบอย่างที่ดี
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3. ใช้ภาษาที่ก้าวหน้าขึ้นตามลำาดับ ภาษามักซับซ้อนขึ้นตามวัย พ่อแม่ 

หรือผู้เลี้ยงดูควรสังเกต และใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยของเด็ก ไม่ควรใช้ภาษาที่

ทำาให้เด็กเกิดความสับสน ขณะเดียวกันก็ควรฝึกให้เป็นประโยคสมบูรณ์มากขึ้น

ตามวัย เช่น จากคำาว่าน้ำ� - ขอน้ำ� - ขอน้ำ�หน่อยค่ะ/ครับ เป็นต้น

4. พูดบ่อย ๆ ควรพูดกับเด็กทุก ๆ อย่างที่ผ่านเข้ามาในสายตา และความ

สนใจของเด็ก เช่น เมื่อเด็กเข้านอน ก็พูดว่า “นอนกันเถอะ” หรือ “นอนหลับฝันดี

นะคะ” “หนูนอนกับแม่” เป็นต้น ให้เด็กได้ยินซ้ำ� ๆ ก็จะช่วยให้เด็กเข้าใจความหมาย

พร้อม ๆ กับจำาคำาได้

5. พูดให้ถูกหลักไวยากรณ์ หากเด็กพูดไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขคำาพูดและ

ประโยคที่ถูกต้อง ให้เด็กฟังแทนการดุ ควรให้เด็กรู้สึกปลอดโปร่งไม่เครียดจนเกินไป 

อย่างไรก็ตามการพูดตะกุกตะกักหรือเรียงคำาไม่ถูกต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติในระยะ

การพัฒนาภาษา

6. ฟังอย่างสนใจ เด็กควรได้รับโอกาสในการพูด ครอบครัวสมัยใหม่ พ่อแม่

มักสนใจต่อกิจกรรมของลูกและมักเร่งเด็กจนแทบไม่มีเวลาที่จะฟังเด็ก เป็นเหตุให้

เด็กขาดความมั่นใจในการใช้ภาษา ก่อให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรมตามมาได้

7. อ่านอย่างสม่ำ�เสมอ เด็กต้องการประสบการณ์ในการฟัง ฉะนั้นพ่อแม่

ควรใช้เวลาวันละประมาณ 15 นาที ช่วยเด็กเล็กในการพัฒนาการออกเสียง ด้วย

การอ่านให้เด็กฟัง โดยให้ดูภาพประกอบและถามให้โต้ตอบบ้าง ขณะเดียวกันก็

คอยแก้ไขคำาผิดหรือเสียงที่ไม่ชัดไปด้วย แต่ไม่จำาเป็นต้องแก้ตลอดเวลาจนหมดสนุก

8. หัดเรียกชื่อสิ่งต่างๆ ให้พ่อแม่บอกชื่อสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวที่เด็กได้

พบเห็น หรือจากหนังสือที่มีภาพประกอบ หาคำาศัพท์ใหม่ ๆ ที่มีความหมายทำานอง

เดียวกับศัพท์ที่เด็กรู้แล้วมาพูดให้เด็กเข้าใจความหมายที่ต่างออกไป เช่น กิน หม่ำ� 

ทาน เป็นต้น

9. กระตุ้นบ่อย ๆ  พ่อแม่ควรจัดสิ่งแวดล้อมให้น่าสนใจ เพื่อให้เด็กมีโอกาส

พูดถึง ยิ่งมีสิ่งเร้าใจเด็กมากเท่าไหร่ก็จะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ภาษาพูด และพัฒนา

ความเข้าใจทางภาษามากขึ้น



20

10. การให้รางวัล เมื่อเด็กใช้คำาพูด หรือตอบสนองได้ถูกต้อง เช่น ใช้ภาษาพูด

ในการขอสิ่งของแทนการแย่ง หรือร้องไห้โวยวาย พ่อแม่ควรให้รางวัล หรือแรงเสริม

อาจเป็นคำาชม ขนม หรือของเล่นที่ชอบ

- 2.6 หลักการกระตุ้นเบื้องต้น

Oral massage (การนวดอวัยวะที่ใช้ในการพูด)

ปัญหาด้านการพูด นอกจากเรื่องของพัฒนาการทางภาษาแล้ว ส่วนใหญ่

เด็กที่มีปัญหาด้านการพูด มักจะเกิดจากความอ่อนแรงของอวัยวะที่ใช้ในการพูด

ซึ่งพบได้ในผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาสมองพิการ ภาวะปัญญาอ่อน เด็กที่ปัญหา

พัฒนาการภาษาล่าช้าหรือพูดไม่ชัด และผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาด้านระบบประสาท 

ทำาให้เด็กไม่สามารถยกหรือขยับอวัยวะเพื่อที่จะพูดได้ด้วยตัวเอง ซึ่งจำาเป็นต้อง

ได้รับการนวด เพื่อเป็นการกระตุ้นการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อสำาหรับเตรียม

ความพร้อมในการออกเสียงพูด

นอกจากหลักการนวดอวัยวะที่ใช้ในการพูดบนใบหน้า จะช่วยให้เด็กออก

เสียงได้หลากหลายแล้ว ยังช่วยในเรื่องการกินอาหาร ช่วยลดการเกร็งของกล้ามเนื้อ

และช่วยแสดงออกทางสีหน้าได้ด้วย

ข้อแนะนำาก่อนนวด 

1. ใบหน้าและลำาคอของเด็กควรอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลาย 

2. ใช้แรงกดที่เหมาะสม โดยระดับแรงที่ใช้ขึ้นอยู่กับระบบรับสัมผัสของเด็ก

3. จำานวนครั้งในการนวดอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับการให้ความร่วมมือ

ของเด็ก หรือปัจจัยอื่น ๆ

4. ควรสวมถุงมือยางทุกครั้ง 

5. จับใบหน้าและนวดให้กระชับ

:
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วิธีการนวดริมฝีปาก

ท่าบริหาร

ประโยชน์ที่ได้รับ

นวดปิดริมฝีปากบน ใช้นิ้วโป้งทั้งสอง

ข้าง กดบริเวณใต้จมูกเหนือริมฝีปากบน แล้ว

ออกแรงกดนวดลากออกไปตามริมฝีปากจนถึง

มุมปาก สลับกับนวดลง 5 - 10 ครั้ง

นวดริมฝีปากล่าง ใช้นิ้วโป้งทั้งสองข้าง

กดบริเวณระหว่างใต้ริมฝีปากล่างกับคางแล้ว

ออกแรงนวดลากออกไปตามริมฝีปาก สลับกับ

นวดขึ้น 10 - 15 ครั้ง

ด้านการพูด 

•  ช่วยในการออกเสียง 

/ม/ /บ/ ป/ /พ/ /ภ/ /ผ/

ด้านการกินอาหาร 

•  ช่วยเก็บอาหารไว้ในปาก 

•  ดื่มน้ำ�จากแก้ว 

•  กินอาหารจากช้อน

1. นวดให้ปิดปาก
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ท่าบริหาร

2. นวดให้เหยยีดปากสลับกับ
ห่อปาก

กดนิ้วโป้งทั้งสองข้างลงที่มุมปาก
ซ้ายขวา แล้วนวดลากออกให้ปาก
เหยียดสลับกับนวดลากเข้ามาให้
ปากห่อ ประมาณ 10 - 15 ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ

ด้านการพูด 

•  ช่วยออกเสียง สระ อี เอีย เช่น

คำาว่า “พี่”

ด้านการแสดงสีหน้า ความรู้สึก

•  ช่วยท่ายิ้ม หัวเราะ

3. นวดเหยียดและยกมุมปาก

กดนิ้วโป้งทั้งสองข้างที่ใต้มุมปากซ้าย ขวา แล้วนวดลาก

ตามแนวเฉียงออกไปทางใบหู 10-15 ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ

ด้านการพูด 

•  ช่วยออกเสียง สระ อี เอีย เช่น

คำาว่า “พี่”

ด้านการแสดงสีหน้า ความรู้สึก

•  ช่วยท่ายิ้ม หัวเราะ

ท่าบริหาร
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4. นวดห่อปาก

ใช้มือนิ้วโป้งและนิ้วชี้จับที่มุมปากซ้ายและขวา 

บีบให้ปากห่อแล้วนวดดึงออกมาข้างหน้า 10 - 15 ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ

ด้านการพูด 

•  สระอู โอ ออ 

เอา เช่นคำาว่า 

“ปู” “พ่อ” หรือ

เสียง /ว/

ด้านการกินอาหาร

•  ช่วยในการดูดน้ำ�

จากหลอดหรือจุกนม

ท่าบริหาร

กิจกรรมอื่นๆเพื่อ

กระตุ้นการห่อปาก

•  เล่นเสียง วาวา เล่น

เสียงสัตว์ เช่น โฮ่ง ๆ 

อู๊ด ๆ มอ ๆ กุ๊ก ๆ

5.นวดปิดปากเป็นแบบตัว V

ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางกางออกเป็นรูปตัววี วางลงบริเวณ

ริมฝีปากแล้วลูบนิ้วเฉียงขึ้นทางด้านข้างและเฉียงลง

ทางด้านล่างสลับกันตามรูป ทำา 10-15 ครั้ง

ท่าบริหาร

ประโยชน์ที่ได้รับ

•  ลดอาการน้ำ�ลายไหล

•  กระตุ้นการรับความรู้สึกรอบริมฝีปาก



วิธีการนวดกระตุ้นคางและขากรรไกร

1.นวดกระตุ้นคาง

ใช้นิ้วชี้และนิ้วโป้งวางที่คาง แล้วนวดออกไปทางด้านข้าง
ตามขากรรไกรไปจนถึงข้อต่อของขากรรไกรล่าง ส่วนใหญ่
เริ่มนวดจากที่คางและนวดขึ้นโดยนวดออกไปทางด้าน
นอกเท่านั้น ทำา 10 - 15 ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ

ท่าบริหาร

•  ช่วยลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่มากเกินไป

•  ช่วยให้ความตึงตัวของกล้ามเนื้อดีขึ้น

2. นวดบริเวณข้อต่อขากรรไกร

ใช้นิ้วโป้งกดลงบริเวณใบหน้าหูตามรูป ด้วยแรงที่พอเหมาะ 

แล้วนวดคลึงประมาณ 10 - 15 รอบ

ท่าบริหาร

ประโยชน์ที่ได้รับ

ด้านการพูด 

• ช่วยให้สามารถอ้า
ปากได้หลายระดับ 
สามารถเปิดปิดปากได้ 
• ช่วยในการออกเสียง
สระ อี เอ แอ อา

ด้านการกินอาหาร

• ช่วยในด้านการ

เคี้ยวอาหาร 

• การกัดฉีกอาหาร

กิจกรรมอื่นๆ เพื่อ
กระตุ้นการเคลื่อนไหว
ของขากรรไกร
•  อาจจะช่วยเด็กขยับ
ปาก เช่น ให้อ้าปากก่อน 
แล้วค่อย ๆขยับหุบลงจน
ปิดปาก
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วิธีการนวดลิ้นและกระตุ้นในช่องปาก

ท่าบริหาร

อุปกรณ์ที่ใช้ : ไม้กดลิ้น หรือด้านหลังแปรงสีฟันที่มียางนุ่มๆขนาดเล็กเหมาะกับ

ปากของเด็ก หรือนิ้วมือ

1. การกระตุ้นในช่องปากโดยใช้แปรงสีฟัน

ใช้แปรงที่มีขนนุ่มๆแปรงข้างลิ้นเบา ๆ 

เริ่มจากบริเวณโคนลิ้นแล้วแปรงกลับ

มาปลายลิ้น ทำาซ้ำ�อีกข้างหนึ่ง หรือใช้

แปรงสีฟันแปรงปลายลิ้นขึ้น

ประโยชน์ที่ได้รับ

•  ช่วยกระตุ้นการขยับของลิ้นด้านข้าง
•  ช่วยเพิ่มการรับสัมผัสของปลายลิ้น
•  เพิ่มระยะการเคลื่อนไหวของลิ้นด้านข้าง

2. นวดลิ้นเพื่อเคลื่อนไหวลิ้นไปทางซ้าย - ขวา

ถูปลายลิ้นเบา ๆ โดยใช้ไม้กดลิ้นมาสัมผัสที่ด้านซ้าย

ของลิ้นตามแนวนอน แล้วลากไปทางด้านขวาของ

ลิ้นตรงตำาแหน่งปลายลิ้น ทำาซ้ำ� 10-15 ครั้ง จากนั้น

ให้สลับถูที่ลิ้นด้านขวา แล้วลากไปทางด้านซ้าย

ท่าบริหาร

ประโยชน์ที่ได้รับ

ด้านการกินอาหาร

• ช่วยเลียคราบอาหาร และทำาความสะอาดเศษอาหารที่ติดค้างตามร่อง

เหงือก หรือตามซอกฟัน
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3.นวดลิ้นเพื่อให้เคลื่อนไหวลิ้นมาด้านหน้า

ใช้อุปกรณ์นวดลิ้นหรือนิ้วมือ แปรงลิ้นมาด้านหน้า ถอยไป

ด้นหลัง สลับกันประมาณ 10 - 15 รอบ

ประโยชน์ที่ได้รับ

ท่าบริหาร

ด้านการพูด 

•  เพื่อช่วยการออกเสียงของ

เสียงพยัญชนะ /น/ /ล/ /ต/ /ด/ /

จ/ /ย/

ด้านการกินอาหาร 

•  ช่วยเลียคราบอาหาร และทำา

ความสะอาดเศษอาหารที่ติดค้าง

ตามร่องเหงือก หรือตามซอกฟัน

4. การนวดกระพุ้งแก้ม

ใช้แปรงสีฟันหรือผ้ากอซปัดในกระพุ้งแก้ม กระตุ้นเป็น

วงกลมข้างในแก้มแล้วค่อยๆลงมาที่เหงือกล่าง ทำาซ้ำ� 

10 - 15 ครั้ง

ประโยชน์ที่ได้รับ

ท่าบริหาร

•  กระตุ้นการรับสัมผัสภายในช่องปาก
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Oral motor exercises 
(การกระตุ้นการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่ใช้ในการพูด)

การกระตุ้นการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในการพูด หมายถึง การทำางาน

เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อในช่องปาก (ปาก ลิ้น และขากรรไกร) รวมถึงบนใบหน้า 

ในการเคี้ยว การกลืน ตลอดจนการเคลื่อนไหวอวัยวะเพื่อใช้ในการพูด เด็กจำาเป็น

ต้องมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ระยะการเคลื่อนไหวและการประสานงานของ

กล้ามเนื้อที่ดี จึงจะพูดสื่อสารได้ชัดเจน

การกระตุ้นอวัยวะที่ใช้ในการพูดแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะ คือ

1. Passive Exercise เป็นการกระตุ้นการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในการพดู 

โดยผู้ฝึกเป็นผู้กระตุ้นให้กับเด็ก เนื่องจากเด็กไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ

ได้เอง

2. Active Exercise เป็นการกระตุ้นการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในการพูด 

โดยที่เด็กออกแรงในการเคลื่อนไหวท่าต่าง ๆ ด้วยตนเอง ผู้ฝึกเพียงกำาหนดท่า

บริหารต่าง ๆ และอาจทำาเป็นแบบให้ดูเท่านั้น

3. Resisted Exercise เป็นการกระตุ้นโดยให้เด็กเป็นผู้ออกแรงเองในขณะ

ที่ผู้ฝึกออกแรงต้าน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยสังเกตว่าเด็กสามารถ

ต้านแรงของผู้ฝึกได้มากน้อยแค่ไหน

กระตุ้นการทำางานของกล้ามเนื้อริมฝีปาก (Lip activity) โดยมีเป้าหมายในการ

กระตุ้น

•	 ทำาให้กล้ามเนื้อริมฝีปาก แก้ม และขากรรไกรแข็งแรงขึ้น 

•	 ช่วยลดภาวะน้ำ�ลายไหล

•	 ช่วยกระตุ้นเสียงพยัญชนะที่ใช้ริมฝีปาก ได้แก่ /ป/ /ม/ /บ/ /ผ/ /ว/

•	 ฝึกลมหายใจให้ดีขึ้น
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1. การกระตุ้นริมฝีปากบน

ใช้เนยถั่ว เยลลี่ น้ำ�ผึ้ง หรือของเหลวชนิดอื่นมาป้ายที่

ขอบของริมฝีปากล่าง พยายามให้เด็กใช้ริมฝีปากบน

เพียงอย่างเดียวมาเช็ดของเหลวนั้น ทำา10 - 15 ครั้ง

2. ฝึกทำาเสียงบรี๊นๆ

หายใจออกในขณะที่เม้มปากเล็กน้อย ให้เกิดแรงสั่นที่

ริมฝีปากบน - ล่าง ทำา 10 - 15 ครั้ง

3. ฝึกท่าดูดปาก

ปิดริมฝีปากให้สนิท แล้วทำาท่าเหมือนว่ากำาลังดูดน้ำ�

จากหลอด แต่ริมฝีปากต้องปิดสนิท แล้วดูดด้านในของ

แก้ม คล้ายกับการดูดปาก ทำาท่าค้างไว้10 - 15 วินาที

4. ฝึกท่าอมลมแก้มป่อง

ทำาแก้มป่องในขณะปิดริมฝีปาก อมลมในแก้มเอาไว้

ไม่ให้ลมรั่วออกทางจมูกและปาก ทำาท่าค้างไว้ 10 - 15 

วินาที
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5. ฝึกทำาท่าส่งจูบ

ปิดริมฝีปากและทำาท่าส่งจูบ ทำาซ้ำ� 10 - 15 ครั้ง อาจ

เพิ่มความยากโดยทำาเสียงจูบให้นานที่สุด

6. ฝึกทำาท่ายิ้มหวาน

ยิ้มกว้างให้เห็นฟันบนและฟันล่าง เปิดขากรรไกร 

คงรูปปากในท่าเหยียดเอาไว้ให้นาน 10 - 20 วินาที

7. ฝึกเป่า

ใช้อุปกรณ์หรือของเล่นที่ต้องใช้การเป่า (เช่น 

นกหวีด Bubble เป่ากบ ฯลฯ) กระตุ้นให้เด็กเป่า 

รวมไปถึง การควบคุมแรงเป่า (เบา/แรง)

8. ฝึกคาบสิ่งของ

วางมุมหรือขอบของกระดาษ ผ้าเช็ดปาก ผ้าเช็ดหน้า 

ไว้ระหว่างริมฝีปาก กดโดยใช้เพียงริมฝีปากด้วยแรงที่

เหมาะสม คาบไว้ให้นาน 20 วินาทีหรือมากกว่านั้น
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9. ฝึกอ้าปากกว้าง ๆ

อ้าปากเปิดขากรรไกรให้กว้าง ค้างไว้ 10 - 15 วินาที

10. ฝึกห่อปาก

ห่อปากเป็นรูปตัว O ค้างไว้ 10 - 15 วินาที

:
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กระตุ้นการทำางานของกล้ามเนื้อลิ้น (tongue cavity)

เป้าหมายในการกระตุ้น

•	 ช่วยให้ลิ้นเหยียดและแข็งแรงมากขึ้น

•	 กระตุ้นเสียงพยัญชนะที่ใช้ปลายลิ้น ได้แก่ /ล/ /ต/ /ท/ /ด/ /น/ 

•	 กระตุ้นเสียงพยัญชนะที่ใช้โคนลิ้น ได้แก่ /ก/ /ค/ /ง/

•	 ช่วยเพิ่มระยะการเคลื่อนไหวของลิ้นให้มากขึ้น

•	 ลดความไวของการรับสัมผัสที่ลิ้น

1. ฝึกแลบลิ้นยาวตรง

แลบลิ้นออกมาให้พ้นริมฝีปาก ค้างไว้ 10 - 15 วินาที

2. ฝึกแลบลิ้นเลียวัตถุ

ใช้เนยถั่ว เยลลี่ คาราเมล หรืออื่น ๆ ที่สามารถนำามาติด

ที่หน้าไม้กดลิ้นได้ ถือไม้กดลิ้นแนวตั้งอยู่ระดับริมฝีปาก

ของเด็ก แล้วให้เด็กใช้เพียงปลายลิ้นมาเลียเท่านั้น ทำาซ้ำ� 

10 - 15 ครั้ง

3. ฝึกเลียรอบริมฝีปาก

แลบลิ้นยื่นออกมาเลียรอบฝีปาก โดยใช้แค่ปลายลิ้น

เพียงอย่างเดียว ทำ�ซ้ำ� 10 - 15 ครั้ง



4. ฝึกแลบลิ้นแตะมุมปากซ้าย - ขวา

แลบลิ้นแตะมุมปากขวาค้างไว้ 10 วินาที จากนั้นย้าย

ไปแตะที่มุมปากซ้ายค้างไว้ 10 วินาทีเช่นกัน และแลบ

ลิ้นแตะสลับมุมปากซ้าย - ขวาไปมา

5. ยกลิ้นแตะหลังฟันบน

ยกปลายลิ้นแตะปลายของฟันบน แล้วกวาดลิ้นตาม

แนวฟันไปซ้ายขวา ค้างไว้ด้านละ 5 วินาที ค่อย ๆพัฒนา

ความสามารถของเด็กให้ทำาให้ได้ถึง 90 ครั้งใน 1 นาที 

ในระหว่างยกลิ้นขึ้นให้ออกเสียง 

“ที ที ที ที ที”  “ดี ดี ดี ดี ดี”  “ลี ลี ลี ลี ลี”

6. ยกลิ้นแตะริมฝีปากบน

แลบลิ้นออกมา ยกลิ้นแตะริมฝีปากบน อาจใช้นิ้วชี้และ

นิ้วโป้งจับริมฝีปากล่างหรือคางไว้ไม่ให้ยกขึ้นตามไปด้วย

7. ฝึกหดลิ้นแบบมีแรงต้าน

แลบลิ้นยาวตรง ใช้ตาข่ายหรือผ้าหุ้มลิ้นเบา แล้วยืด

ลิ้นออกช้า ๆ ให้ยาวที่สุด ให้เด็กพยายามต้านแรง

โดยหดลิ้นกลับเข้าไปในปาก ทำาซ้ำ� 5 - 10 ครั้ง 

ค้างไว้ 10 วินาที โดยไม่ดึงแรงเกินไป
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8. ฝึกแลบลิ้นแบบมีแรงต้าน

ใช้ไม้กดลิ้นหรือสวมถุงมือมาสัมผัสที่ปลายลิ้น ดัน

ปลายลิ้นตรง ๆ ให้กลับเข้าไปในปาก แล้วให้เด็ก

ออกแรงต้านที่จะดันปลายลิ้นออกมาข้างนอก ทำาซ้ำ� 

5 - 10 ครั้ง ค้างไว้ 10 วินาที

การปรับพฤติกรรมเบื้องต้น
ปัญหาของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นกับเด็ก ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการ จะเป็นลักษณะของการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม ซึ่งถ้า

เด็กได้เรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เหมาะสม โดยขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่

หรือผู้เลี้ยงดูแล้วนั้น ก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาทางพฤติกรรมขึ้น

- 2.7 ลักษณะพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็ก

พฤติกรรมที่เป็นปัญหา                    วิธีการปรับพฤติกรรม

1.พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง (ซน) 1.จัดสภาพแวดล้อมให้เป็นระเบียบ โดยลดสิ่งเร้า
รอบตัวเด็ก เช่น 
• เก็บของเล่นเข้าตู้หรือลิ้นชักให้เรียบร้อย 
• ลดภาพหรือของตกแต่งภายในห้องเด็กให้เหลือ
น้อยที่สุด
2. สร้างความสนใจและฝึกสมาธิในขณะทำากิจกรรม 
• ให้เด็กเล่นของเล่นครั้งละ 1 ชิ้น เมื่อเล่นเสร็จ ให้
เด็ก“เก็บ”ของเข้าที่ และเลือกของเล่นชิ้นต่อไปนำา
มาเล่นอย่างต่อเนื่อง 
• ช่วงเวลาของการเล่นในระยะแรก อาจเป็นช่วง
สั้น ๆ ประมาณ 1-2 นาที/ชิ้น และค่อย ๆ เพิ่มระยะ
เวลาในการเล่นกับเด็กต่อไป
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3. จัดตารางเวลาการทำากิจกรรมหรือกิจวัตรประจำาวัน
ของเด็กอย่างเป็นระบบ โดยต้องทำากิจกรรมเหล่านี้
ตามขั้นตอนที่จัดไว้ทุกวัน
4. จัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อกระตุ้นความ
สนใจให้เด็กให้เกิดสมาธิในการเรียนรู้ โดยจัด
กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวมากก่อน เช่น การวิ่ง 
เตะบอล กระโดด เพื่อให้เด็กระบายพลังงานที่มอียู่ 
แล้วจึงเบี่ยงเบนไปสู่กิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหว
น้อยกว่า 
5. หากิจกรรมที่เน้นการฟังและการมีสมาธิ เช่น 
งานศิลปะ ร้องเพลง
6. ในกรณีที่เด็กมีภาวะอยู่ไม่นิ่งมาก อาจพิจารณา
ใช้ยาร่วมกับการปรับพฤติกรรม ซึ่งต้องอยู่ในความ
ดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

1. ถ้าพฤติกรรมไม่รุนแรง และไม่เป็นอันตรายต่อ
ตัวเองและผู้อื่น เช่น ร้องไห้ โวยวายเสียงดัง ให้
เพิกเฉย ไม่หัวเราะต่อพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก 

2. ถ้าพฤติกรรมรุนแรงและเป็นอันตรายต่อตัวเด็ก
และผู้อื่น เช่น ปาของ ตีหรือกัดแม่ เอาศีรษะโขก
พื้น ให้หยุดพฤติกรรมนั้นทันที โดย 

• ใช้วิธีกอดรัด ถ้าเด็กตัวใหญ่อาจใช้ผ้าห่อรัดตัว
เด็กแทน หรือจับมือเด็กไม่ให้ทำาพฤติกรรมนั้น
• ใช้การลงโทษ แต่ควรใช้เป็นวิธีสุดท้ายกับเด็ก 
เพราะเด็กไม่สามารถเข้าใจถึงเหตุผลต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้น แต่กลับเรียนรู้ว่าถ้าจะหยุดพฤติกรรมอื่น ๆ จะ
ต้องใช้การลงโทษ (ซึ่งอาจใช้การตี การกัด) ไปใช้
แก้ปัญหากับเด็กหรือผู้อื่นแทน

พฤติกรรมที่เป็นปัญหา                      วิธีการปรับพฤติกรรม

1.พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง (ซน)

2. พฤติกรรมก้าวร้าว

ทำาร้ายตัวเองและผู้อื่น 

หรือทำาลายสิ่งของ
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• ใช้วิธี time out โดยจัดมุมใดมุมหนึ่งของบ้าน 

ให้เป็นมุมที่เงียบและไม่มีสิ่งที่เด็กสนใจ เมื่อเด็ก

มีพฤติกรรมก้าวร้าวให้นำาเด็กแยกออกจาก

สิ่งแวดล้อมขณะนั้น และนำาเข้ามุมที่จัดไว้สำาหรับ

ปรับพฤติกรรม โดยให้เด็กอยู่ภายในมุมนั้น

ชั่วคราว 2 - 5 นาที โดยคอยดูแลอยู่ห่าง ๆ

3. หลังจากพฤติกรรมเด็กสงบลง ให้เบี่ยงเบน

ความสนใจของเด็กออกจากเหตุการณ์นั้นไปทำา

กิจกรรมอื่นแทน และไม่พูดย้ำ�เหตุการณ์นั้นอีก

พฤติกรรมที่เป็นปัญหา                      วิธีการปรับพฤติกรรม

2. พฤติกรรมก้าวร้าว

ทำาร้ายตัวเองและผู้อื่น 

หรือทำาลายสิ่งของ

3.พฤติกรรมไม่ยอม

แบ่งปันและไม่รู้จัก

รอคอย

1. ฝึกให้เด็กเข้ากลุ่มเล่นกับเพื่อนวัยใกล้เคียง

กัน 2 - 3 คน ให้เด็กผลัดกันเล่นของเล่น แล้วให้

สัญญาณเตือน เมื่อต้องการให้เด็กแลกเปลี่ยน

ของเล่นกัน จะทำาให้เด็กทุกคนในกลุ่มได้เรียนรู้

การเล่นอย่างมีกฎเกณฑ์

2. ถ้ากรณีของเล่นที่เด็กสนใจและมีจำานวนจำากดั 

ควรตั้งกฎกับเด็กให้ชัดเจน เช่น ให้ยกมือขึ้น ถ้า

ใครอยากเล่นของเล่นชิ้นนี้ แล้วจับเวลาการเล่น

ให้เล่นคนละ 5 - 10 นาที เมื่อครบเวลาให้เด็กส่ง

ของเล่นให้เพื่อนที่ยังไม่ได้เล่นต่อไป

3. ถ้าเด็กไม่รู้จักการรอคอย พยายามจะแย่งของ

อย่างเดียว ให้จับเด็กแยกออกจากกลุ่ม

4. เพิกเฉย ไม่สนใจ ถึงแม้ว่าเด็กจะร้องไห้ โวยวาย

เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ในพฤติกรรมที่เหมาะสมเป็น

รูปธรรมที่ชัดเจน
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• สังเกตพฤติกรรมโดยพิจารณาความถี่ที่เกิดขึ้น 

และพฤติกรรมเหล่านี้เกิดในเหตุการณ์ใดบ้าง

• ให้ความรัก ความเอาใจใส่ อย่าดุว่า ตำาหนิ หรือ

ชี้นำาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเบี่ยงเบนให้

เด็กสนใจในกิจกรรมอื่นแทน อาจใช้ของเล่น หรือ

เกมการเล่นอื่นเข้ามาแทน

พฤติกรรมที่เป็นปัญหา                      วิธีการปรับพฤติกรรม

4. พฤติกรรมการ

กระตุ้นตัวเอง เช่น 

การโยกตัว 

การดูดนิ้ว ฯลฯ

5. พฤติกรรมดื้อรั้น 1. ไม่บังคับเด็กหรือตามใจเด็กมากเกินไป 

2. ถ้าสิ่งใดทำาไม่ได้ หรือของอะไรที่ให้ไม่ได้ ให้

บอกเด็กให้เด็ดขาด ชัดเจน แต่มีความอ่อนโยน

ในท่าทางที่แสดงออก

3. เมื่อตั้งกฎอะไรขึ้นมาก็ตาม ต้องทำาตามกฎข้อ

นั้นอย่างสม่ำ�เสมอ เช่น 

“ถ้าไม่เชื่อแม่ หนูจะไม่ได้เล่นของเล่นชิ้นนี้” เมื่อ

เด็กดื้อ ให้ริบของเล่นทันที อย่าเพียงแค่ขู่เด็ก 

เพราะเด็กจะเรียนรู้ว่า แม่ไม่เคยทำาโทษจริง ๆ 

ดังนั้นเด็กจะไม่เกิดการเรียนรู้ที่จะปรับพฤติกรรม

4. อย่าให้สิ่งของใดก็ตามเพื่อตัดปัญหาในขณะ

ที่เด็กแสดงพฤติกรรมดื้อรั้น 

5. ถ้าเด็กร้องไห้ ปล่อยให้เด็กร้อง อย่าแสดง

อาการวิตกกังวลกับพฤติกรรมของเด็กที่เกิดขึ้น 

เด็กก็จะค่อย ๆ สงบและเงียบลง 

6. เมื่อเด็กเงียบให้เบี่ยงเบนความสนใจไปทางอื่น 

พฤติกรรมดื้อรั้นก็จะลดลง
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- 2.8 ตัวอย่างกิจกรรมการฝึกสำาหรับเด็กที่ยังไม่พูด

ชื่อกิจกรรม         ประโยชน์        อุปกรณ์                    วิธีการ

กิจกรรม

ที่ 1

นวดนิด 

นวดหน่อย

1.แก้ปัญหา
น้ำ�ลายไหล 
2.ช่วยกระตุ้น
กล้ามเนื้อที่
อ่อนแรง
3.ช่วยกระตุ้น
เสียงพยัญชนะ
ที่ใช้ริมฝีปาก 
เช่น ป ม บ 
4.ลดการเกร็ง
ของกล้ามเนื้อ

1.ถุงมือยาง 

2.ไม้กดลิ้น

1.จัดท่าของเด็กให้เหมาะสม 
จะนั่งหรือนอนก็ได้
2.นวดปาก,ลิ้นของเด็ก โดย
ระหว่างนวดอาจร้องเพลง
หรือเปิดเพลงที่เด็กชอบให้
เด็กรู้สึกผ่อนคลาย
3.ให้เด็กพยายามเคลื่อนไห
วปาก,ลิ้นด้วยตัวเอง โดยลด
การนวดและการช่วยจับลง 
(เช่น ให้เด็กปิดหรือเม้ม
ริมฝีปากเอง)

กิจกรรม

ที่ 2

เย็นเย็น 

อุ่นอุ่น

กระตุ้นการ

รับความรู้สึก

ของกล้ามเนื้อ

ริมฝีปากและลิ้น

1.น้ำ�อุ่น  

2.น้ำ�เย็น 

3.ช้อน

สแตนเลส

1. ใช้ช้อนสแตนแลสจุ่มน้ำ�เย็น/

น้ำ�อุ่น ค้างไว้ 10 - 15 วินาที 

เพื่อให้ช้อนมีอุณหภูมิตามน้ำ�

ที่จุ่ม

2. นำาช้อนมากดเบา ๆตาม

กล้ามเนื้อรอบริมฝีปากของเด็ก 

เช่น บริเวณแก้ม ริมฝีปาก 

กระพุ้งแก้ม (ถ้าเด็กยอมให้

ความร่วมมือ) โดยกดเบา ๆ

ค้างไว้ 10 - 15 วินาที ให้ใช้

น้ำ�อุ่นสลับกับน้ำ�เย็นในแต่ละ

ท่าทาง
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ชื่อกิจกรรม         ประโยชน์       อุปกรณ์                    วิธีการ

กิจกรรม

ที่ 3

เป่าฟองสบู่

1.ช่วยฝึก

ลมหายใจ

ให้ดีขึ้น 

2.กระตุ้นการ

บริหารอวัยวะ

ที่ใช้ในการพูด

ได้

น้ำ�ยาเป่า

ฟองสบู่

1. เป่าฟองสบู่ให้เด็กดู ก่อนเป่า
สามารถกระตุ้นคำาศัพท์ “เป่า” ได้ 
โดยเล่นเสียง “ปะ ปะ ปะ…เป่า”
ในเด็กที่ยังไม่พูดอาจให้พยักหน้า
หรือสื่อสารด้วยเสียง เออ อา 
ที่เด็กสามารถทำาได้
2. เมื่อเป่าฟองสบู่แล้วฟองแตก 
ให้ผู้ฝึก เปาะปาก หรือใช้คำาพูด
เช่น “ฟองแตกดัง……โป๊ะเลย” 
จากนั้นกระตุ้นให้เด็กลองเปาะ
ปาก ตาม
3. ลองให้เด็กเป่าฟองสบู่เอง 
หากเด็กทำาไม่ได้ ให้ใช้มือช่วย
ห่อปากเด็ก หรือใช้การสัมผัส
โดยเป่าลมที่หลังมือของเด็ก
ให้รู้ว่าต้องมีลมออกมาจากปาก

กิจกรรม

ที่ 4

ออกเสียง

สระ

1.ช่วยขยับ

อวัยวะที่ใช้ใน

การพูดให้มากขึ้น

2.ฝึกเปล่งเสียง

อย่างง่าย 

ของเล่น

ตามความ

สนใจของ

เด็ก

1. ให้เด็กเลือกของเล่นที่สนใจ การ
ให้เด็กเป็นผู้เลือกจะทำาให้เด็กมี
แรงจูงใจที่อยากจะทำามากขึ้น 
2. กระตุ้นออกเสียงสระเดี่ยว 
ได้แก่ อา อู อี เอ แอ ไอ โอ ออ 
พยายามให้เด็กมองรูปปากของ
ผู้ฝึก โดยอาจนำาของเล่นมาถือ
ไว้ตรงหน้าของผู้ฝึกเพื่อดึง
ความสนใจของเด็ก จากนั้นสลับ
บทบาทให้เด็กทำาบ้าง
3. ถ้าเด็กออกเสียงตาม ให้เล่น
ของเล่นเป็นแรงเสริม
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กิจกรรม

ที่ 5

แข่งรถ

กระดาษ

1.กรวย

กระดาษ

2.ปากกาสี

1. นำากรวยกระดาษมาวาดรูป

ให้เป็นรถ หรือหากเด็กสามารถ

วาดรูปได้ให้เด็กมีส่วนร่วมในการ

วาดรูปด้วย

2. ให้เด็กเป่ากรวยกระดาษให้

ไปถึงเส้นชัยที่ผู้ฝึกกำาหนดไว้ 

(เช่น จนกว่ากรวยจะตกจากโต๊ะ)

3. หากเด็กเข้าใจกติกาการแข่งขัน

อาจให้เด็กแข่งกันเป่ากับผู้ฝึก 

กิจกรรม

ที่ 6

จ๊ะเอ๋

1.เป็นการสร้าง

ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างเด็ก

กับผู้ฝึก

2.ฝึกมองหน้า

สบตา

3.เป็นกิจกรรม

ที่ฝึกให้เด็ก

เลียนแบบตาม

ผู้ฝึกได้

ผ้าเช็ดหน้า

หรือ  

หน้ากาก

การ์ตูน 

1. ฝึกเล่นจ๊ะเอ๋กับเด็ก โดยอาจ

เล่นผ่านผ้าเช็ดหน้า/ มือ/ หรือใช้

หน้ากากลายการ์ตูนที่เด็กชอบ 

ก่อนที่จะเปิดมาจ๊ะเอ๋เพื่อเพิ่ม

ความน่าสนใจ

2. ก่อนเปิดหน้าให้นับเลขช้า ๆ 

1…..2.....3.....จ๊ะ....เอ๋!! โดยใช้

น้ำ�เสียงที่น่าตื่นเต้น เพื่อดึงความ

สนใจเด็กและฝึกการรอคอยช่วง

เวลาสั้น ๆ

3. ขณะที่เปิดหน้ามาจ๊ะเอ๋กับ

เด็กผู้ฝึกขยับอวัยวะที่ใช้ในการ

พูด เช่น ห่อปากแลบลิ้นยาว ยิ้ม

หวาน และกระตุ้นให้เด็กขยับ

อวัยวะที่ใช้ในการพูดตาม

ช่วยให้ะบบ

หายใจดีขึ้น

39



ชื่อกิจกรรม         ประโยชน์       อุปกรณ์                    วิธีการ

กิจกรรม

ที่ 7

กินข้าว 

อ้ำ� อ้ำ�

1. กระตุ้นการ

ปิดริมฝีปาก

2. ฝึกบริหาร

ขากรรไกร

ของเล่น

สมมติชุด

ทำาอาหาร

1. ผู้ฝึกเล่นทานอาหารกับเด็ก 

โดยผู้ฝึกทำาท่ากินให้เด็กดูก่อน 

แล้วออกเสียง “อั้ม” จากนั้นผู้ฝึก

ป้อนเด็กให้เด็กเลียนแบบ หาก

เด็กปิดปากเองไม่ได้อาจช่วยจับ

ให้ปิดปาก พร้อมบอกว่า “อั้ม”

2. ผู้ฝึกทำาท่าเคี้ยวอาหาร และ

กระตุ้นให้เด็กทำาท่าเคี้ยวตาม 

หากเด็กยังเลียนแบบไม่ได้ผู้ฝึก

อาจต้องช่วยจับขากรรไกรให้ขยับ

เป็นท่าเคี้ยวอาหาร 

กิจกรรม

ที่ 8

ขับรถ

บรื้น บรื้น

1.กระตุ้นการ

ปิดริมฝีปาก

2.กระตุ้นเสียง

พยัญชนะที่ใช้

ริมฝีปากได้ 

รถของเล่น 1. ผู้ฝึกนำารถของเล่นมาเล่นกับ

เด็ก โดยนำารถของเล่นไปไต่บน

ตัวเด็กหรือเลื่อนบนโต๊ะหรือพื้น 

2. ขณะเล่นผู้ฝึกบรื้นปากไปด้วย

และพยายามกระตุ้นให้เด็กบรื้น

ปากตาม หากเด็กไม่สามารถ

บรื้นปากตามได้ ผู้ฝึกอาจช่วย

โดยการนวดบริเวณริมฝีปาก

ของเด็ก หรือช่วยจับบริเวณมุม

ริมฝีปากของเด็กเพื่อให้เด็ก

สามารถบรื้นปากได้ง่ายขึ้น 

40



ชื่อกิจกรรม      ประโยชน์        อุปกรณ์                    วิธีการ

กิจกรรม

ที่ 9

กิน

ช็อคโกแลต

กับเยลลี่กัน

1. เยลลี่หรือ

ช็อกโกแลต

2. ถุงมือ

1. ใช้ช็อคโกแลตหรือเยลลี่

ช่วยในการนวดปากเด็ก โดยนำา

ช็อคโกแลตหรือเยลลี่มาติดไว้กับ

ถุงมือยางหรือไม้กดลิ้นก่อนที่จะ

นวดปากและลิ้นให้เด็ก

2. นำาช็อคโกแลตหรือเยลลี่แปะ

บริเวณริมฝีปากบนหรือล่าง แล้ว

ให้เด็กใช้ริมฝีปากงับขนม

3. นำาช็อคโกลแลตหรือเยลลี่

แปะบริเวณริมฝีปากบน ล่าง 

หรือมุมปาก แล้วให้เด็กใช้ลิ้น

ตวัดเข้าปาก

กิจกรรม

ที่ 10

Melody

ลั้นลา

1.กระตุ้นระบบ

ประสาทสัมผัส

2.ฝึกให้เด็ก

เลียนแบบ

เสียงต่าง ๆ

ตามที่ได้ยิน

3.ฝึกสมาธิและ

ความจดจ่อ

เครื่องดนตรี

มีเสียงหรือ

ของเล่นมี

เสียง

1. ผู้ฝึกใช้เครื่องดนตรี หรือ

ของเล่นที่มีเสียง นำามาให้เด็กตี 

เคาะ หรือกด เพื่อเป็นการ

ฝึกประสาทสัมผัสทั้ง 5 ด้าน

การสัมผัส การมอง และการฟัง

2. ในแต่ละครั้งที่ได้ยินเสียง

เครื่องดนตรี ให้ผู้ฝึกเลียนแบบ

เสียงเครื่องดนตรีนั้นอย่างช้า ๆ

ให้เด็กฟังอีกครั้งหนึ่ง แล้วให้เด็ก

เลียนแบบเสียงด้วยตัวเองบ้าง

1.กระตุ้นการ

เคลื่อนไหวลิ้น

2.เป็นเทคนิค

ดึงความสนใจ

ของเด็กขณะที่

นวดปากและ

ลิ้นได้
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กิจกรรม

ที่ 1

รูปไหน 

อะไรเอ่ย?

1.ช่วยสอน

ความเข้าใจ

คำาศัพท์ให้

มากขึ้น

2. เป็นการ

ฝึกฟังเข้าใจ

รูปภาพ

คำาศัพท์

ในหมวด

ต่าง ๆ

1. ให้เด็กดูรูปภาพในหมวดต่าง ๆ 

ครั้งละ 2 - 3 รูป โดยเลือกจาก

หมวดที่ง่ายไปหายาก หรือที่เด็ก

มีความสนใจ เช่น ผลไม้ สัตว์ 

ของใช้ เป็นต้น และรูปภาพที่ให้

ดูควรมีจำานวนพยางค์หรือเสียง

พยัญชนะที่เด็กสามารถออกได้

2. ในกรณีที่เด็กยังไม่รู้จักคำาศัพท์

นั้นให้ผู้ฝึกสอนคำาศัพท์ก่อน

3. ผู้ฝึกออกคำาสั่งให้เด็กชี้รูปภาพ

ตามที่กำาหนด เช่น มีรูป หมา หมู 

หมี ผู้ฝึกอาจใช้คำาสั่ง “ชี้รูปหมา” 

โดยพูดทวน 2 ครั้ง ขณะออกคำา

สั่งให้พูดช้าลง และรอคอยการ

ตอบสนองของเด็ก

กิจกรรม

ที่ 2

ออกเสียง

กันไหมคะ

1. ช่วยฝึกการ

ออกเสียง

คำาศัพท์ต่าง ๆ

รูปภาพ

คำาศัพท์

ในหมวด

ต่าง ๆ

(ใช้รูป

เดียวกับ

กิจกรรม

ก่อนหน้า)

1. จากรูปภาพในกิจกรรมที่แล้ว 

หลังจากที่เด็กชี้รูปภาพได้ถูกต้อง 

ให้ผู้ฝึกออกเสียงคำาศัพท์นั้นให้

เด็กฟังช้า ๆ อีกครั้ง แล้วให้เด็ก

ออกเสียงตามบ้าง

2. ในกรณีที่เด็กออกเสียงไม่ได้ 

หรือออกได้ไม่ถูกต้อง ให้ผู้ฝึก

ช่วยจับรูปปากหรือแนะตำาแหน่ง

ของการออกเสียง
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กิจกรรม

ที่ 3

ร้องเพลง

ฮาเฮ

CD สำาหรับ

เพลงเด็ก

หรือจะใช้

การร้อง

ปากเปล่า

ก็ได้

1. ผู้ฝึกเปิดเพลงให้เด็กฟัง โดย

เลือกเพลงที่เนื้อร้องสั้น ๆ และ

คำาไม่ยากจนเกินไป เช่น เพลง

เป็ด (ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ…….เป็ด

อาบน้ำ�ในคลอง) ในระหว่างร้อง

ให้ตบมือตามจังหวะไปด้วย และ

ให้เด็กตบมือตามไปด้วยกัน

2. หากเด็กเริ่มร้องเพลงได้ ผู้ฝึก

สามารถร้องเพลงโดยให้เด็กพูด

ต่อคำาร้องท้ายประโยคได้ เช่น 

ตาก็จ้องแล………..(เด็กพูดต่อ 

“มอง”) เพราะในคลองมี………..

(เด็กพูดต่อ “หอย ปู ปลา”) 

3. ท้ายสุด หากเด็กสามารถ

ร้องได้จนจบเพลง ให้ผู้ฝึกกับ

เด็กร้องเพลงร่วมกัน 

กิจกรรม

ที่ 4

ไหน ใคร 

ทำาอะไร?

1. ฝึกการมอง

ลายระเอียด

ของภาพ

2. ฝึกให้เด็ก

ตอบพื้นฐาน 

ใคร อะไร 

ที่ไหน

บัตรภาพ

เล่าเรื่อง

1. ผู้ฝึกให้เด็กดูบัตรภาพ แล้ว

ถามเด็กด้วยคำาถามปลายเปิด 

“หนูเห็นอะไรบ้าง…เล่าให้ฟัง

หน่อย” หากเด็กหยุดเล่า ให้ผูป้่วย

กระตุ้นถามต่อเรื่อย ๆ ฝึกให้เด็ก

มองรูปภาพให้ละเอียดมากขึ้น

1. ฝึกสมาธิ

ให้ดีขึ้น

2. สร้างความ

ผ่อนคลาย

และกระตุ้น

การสื่อสารได้

3. ฝึกทักษะ

การฟัง

43



ชื่อกิจกรรม      ประโยชน์        อุปกรณ์                    วิธีการ

กิจกรรม

ที่ 5

วาดรูป

ตามใจหนู

1.ช่วยสร้าง

ปฏิสัมพันธ์

ระหว่างผู้ฝึก

กับเด็ก

2.ฝึกให้เด็ก

สร้าง

จินตนาการ

แล้วถ่ายทอด

ออกมาเป็น

คำาพูด

กระดาษ

เปล่า/

สีไม้/สี

เมจิก

2.ในกรณีที่เด็กเล่าไม่ได้ ให้ผู้ฝึก
ลดความยากลงโดยถามคำาถาม
ปลายปิดแทน เช่น “ในรูปนี้
หนูเห็นใครบ้าง” “เขากำาลังทำา
อะไรอยู่” “ตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน” 
เป็นต้น เมื่อเด็กอธิบายจบใน
แต่ละคำาถาม ให้ผู้ฝึกเล่าทวน
เนื้อหาของเด็กซ้ำ�อีก 1 รอบให้
เป็นประโยคที่สมบูรณ์ขึ้น เช่น 
“ในรูปนี้หนูเห็นใครบ้าง” (เด็ก
ตอบ เห็น เด็กผู้ชาย พ่อ แม่) 
ผู้ฝึกเล่าทวนซ้ำ� “ในรูปหนูเห็น
เด็กผู้ชาย เห็นพ่อและแม่ของ
เด็กผู้ชาย” 

1. ผู้ฝึกชวนเด็กมาวาดรูปด้วยกัน 

โดยเริ่มจากรูปง่าย ๆที่เด็กคุ้นเคย 

เช่น วาดตัวเอง วาดรูปบ้าน 

วาดรูปสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น

2. ผู้ฝึกกระตุ้นให้เด็กสร้าง

จินตนาการโดยให้เด็กบอก

รายละเอียดเกี่ยวกับรูปที่จะวาด 

เช่น ถ้าผู้ฝึกวาดรูป หมา ลอง

ถามเด็กว่า “หมาขนาดตัวเป็น

ยังไง” “หมามีตาเป็นยังไง” 

“หมากำาลังทำาอะไรอยู่” “หมา

ตัวนี้สีอะไร” “หมาชื่ออะไรดีนะ”

44



ชื่อกิจกรรม      ประโยชน์        อุปกรณ์                    วิธีการ

3. ถ้าเด็กยังตอบคำาถามได้สั้น ๆ 

หรือคำาศัพท์มีไม่มากพอ ผู้ฝึกให้

ตัวเลือกเด็ก เช่น “หมาตัวใหญ่

หรือหมาตัวเล็กคะ” 

ตัวอย่างกิจกรรมการฝึกสำาหรับเด็กที่มีปัญหาด้านความเข้าใจ
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กิจกรรม

ที่ 1

อวัยวะ

อยู่ไหน

ไม่จำาเป็น

ต้องใช้

1. สอนอวัยวะต่าง ๆที่เด็กควร

รู้จัก ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก ฟัน 

แก้ม แขน ขา พุง (หรือสอน

มากกว่านี้ตามศักยภาพของเด็ก)

2. ผู้ฝึกออกคำาสั่งให้เด็กชี้อวัยวะ

ของตัวเองหรือของผู้ฝึก โดยเริ่ม

จาก

• คำาสั่ง 1 ขั้นตอน ชี้อวัยวะ 1 

อย่าง

• คำาสั่ง 2 ขั้นตอน ชี้อวัยวะ 2 

อย่าง เช่น ชี้ตาและจับจมูก ชี้หู

และจับปาก เป็นต้น

3. ถ้าเด็กชี้ไม่ถูก ให้จับมือเด็กไป

ชี้ตำาแหน่งที่ถูกต้อง

1. เพิ่มคำาศัพท์

ให้เด็ก

2. ฝึกฟังเข้าใจ

คำาสั่ง

3. ฝึกสมาธิ
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ชื่อกิจกรรม         ประโยชน์       อุปกรณ์                    วิธีการ

กิจกรรม

ที่ 2

รูปไหน 

อะไรเอ่ย?

1.ช่วยสอน

ความเข้าใจ

คำาศัพท์ให้

มากขึ้น

2. เป็นการ

ฝึกฟังเข้าใจ

รูปภาพ

คำาศัพท์

ในหมวด

ต่าง ๆ

1. ให้เด็กดูรูปภาพในหมวดต่าง ๆ 

ครั้งละ 2 - 3 รูป โดยเลือกจาก

หมวดที่ง่ายไปหายาก หรือที่เด็ก

มีความสนใจ เช่น ผลไม้ สัตว์ 

ของใช้ เป็นต้น และรูปภาพที่ให้

ดูควรมีจำานวนพยางค์หรือเสียง

พยัญชนะที่เด็กสามารถออกได้

2. ในกรณีที่เด็กยังไม่รู้จักคำาศัพท์

นั้นให้ผู้ฝึกสอนคำาศัพท์ก่อน

3. ผู้ฝึกออกคำาสั่งให้เด็กชี้รูปภาพ

ตามที่กำาหนด เช่น มีรูป หมา หมู 

หมี ผู้ฝึกอาจใช้คำาสั่ง “ชี้รูปหมา” 

โดยพูดทวน 2 ครั้ง ขณะออกคำา

สั่งให้พูดช้าลง และรอคอยการ

ตอบสนองของเด็ก

กิจกรรม

ที่ 3

ฟังให้ไว

1. สอนคำาศัพท์

หมวดกิริยา

2. ฝึกฟังเข้าใจ

ในระดับวลี

3.ฝึกสมาธิ

ของเล่น

สมมติทำา

อาหาร

1. สอนคำาศัพท์หมวดกิริยา เช่น 

ขอ เอา เท ใส่ เป็นต้น โดยเลือกคำา

ที่เด็กได้ใช้บ่อยในชีวิตประจำาวัน

2. ขณะเล่นสมมติทำาอาหาร 

ให้ผู้ฝึกออกคำาสั่งให้เด็กทำาท่า

ประกอบ เช่น

• ตักข้าวใส่จาน

• เทน้ำ�ใส่แก้ว

• ขอ (ผัก/ผลไม้) หน่อยค่ะ

• กินข้าว อ้ำ� อ้ำ�

• ดื่มน้ำ�จากหลอด
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ชื่อกิจกรรม      ประโยชน์        อุปกรณ์                    วิธีการ

กิจกรรม

ที่ 4

ลากเส้น

สร้างภาพ

รูปภาพ

ลากเส้น

ตามรอยปะ

ให้เด็กฝึกลากเส้นตามรอยปะ 

เพื่อให้เห็นรูปภาพที่ถูกซ่อนไว้ 

ระหว่างทำากิจกรรมให้เด็กนับเลข

ออกเสียง ถ้าเด็กนับเลขต่อไมถู่ก 

ให้สอนการนับเลขแล้วให้เด็ก

ลากเส้นไปหาตัวเลขนั้น

*ในเด็กเล็ก (อนุบาล) รูปภาพ

ควรมีตัวเลขไม่เกิน 20 

*ในเด็กโต(วัยประถม) รูปภาพ

สามารถเพิ่มตัวเลขได้มากขึ้น

กิจกรรม

ที่ 5

แปะรูป

ตามสั่ง

ปล.กิจกรรม

นี้เหมาะกับ

เด็กที่มีความ

เข้าใจอยู่

ระดับ

ปานกลาง

ขึ้นไป

1. ฝึกฟังเข้าใจ

ระดับประโยค

2. ฝึกสมาธิ

3. ได้ความ

เพลินเพลิน

จากงานศิลปะ

1. กระดาษ

แข็ง

2. รูปภาพ

ตัดแปะ

ต่าง ๆ 

(ขึ้นอยู่กับ

ว่าเด็ก

สนใจ

เรื่องอะไร)

3. กาวน้ำา

1.ฝึกกล้ามเนื้อ

มือและตา

ใหท้ำางาน

ประสานกัน

2. ช่วยเพิ่ม

คำาศัพท์

หมวดตัวเลข

ให้มากขึ้น

3. ฝึก

จินตนาการ

1. หารูปภาพตัดแปะในเรื่องที่

เด็กสนใจ เช่น ถ้าเด็กชอบไป

สวนสัตว์ ให้หารูปเป็นรูปสัตว์

ต่าง ๆ และมีรูปประกอบอื่น 

เช่น ต้นไม้ ท้องฟ้า คน กรง 

สวนน้ำ�พุ 

2. ผู้ฝึกให้เด็กหยิบรูปไปแปะ

ลงบนกระดาษแข็ง ตามคำาสั่งที่

สั่งเด็ก เช่น

• นกบินอยู่บนท้องฟ้า

• หน้าประตูมีคนยืนอยู่

• มีต้นไม้ปลูกใกล้ประตู

• สวนน้ำ�พุอยู่ตรงกลางสวนสัตว์

• เสืออยู่ในกรง
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- 2.9 เกณฑ์ในการส่งต่อ

เมื่อไหร่ควรส่งต่อเพื่อฝึกเรื่องพูดช้า

อายุ                            เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า

ยังไม่เล่นเสียง ไม่ชี้ ไม่สื่อสารด้วยท่าทาง 

ยังไม่เริ่มพูดคำาที่มีความหมาย 

ยังไม่พูดเป็นคำาสองพยางค์ 

ยังไม่พูดเป็นประโยค 

ยังไม่สามารถเล่าเรื่องได้

12 เดือน

18 เดือน

2 ปี

3 ปี

4 ปี

ตัวอย่าง หากเด็กอายุ 3 ปี ยังไม่สามารถเล่าเรื่องได้ ยังไม่ต้องส่งฝึกพูด เพราะพูด

ไม่เป็นตามวัย

หากเด็กอายุ 4 ปี ยังไม่พูดเป็นประโยค ให้ส่งนักแก้ไขการพูด เพราะพัฒนาการล่าช้า

เมื่อไหร่ควรส่งต่อเพื่อฝึกเรื่องพูดไม่ชัด

อายุ                        เด็กยังพูดเสียงต่อไปนี้ไม่ชัด

ม  น  ห  อ  ย  ค

ว  ป  ก  บ  ท  ต  ล  จ  พ

ง  ด ฟ

ช ส

ร

3 ปี

4 ปี

5 ปี

6 ปี

7 ปี

ตัวอย่าง หากเด็กอายุ 4 ปี ยังพูดเสียง ส ไม่ชัด ยังไม่ต้องส่งฝึกพูด เพราะพูดไมช่ัด

ตามวัย

หากเด็กอายุ 5 ปี ยังพูดเสียง ป ไม่ชัด ให้ส่งนักแก้ไขการพูด เพราะพัฒนาการล่าช้า
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โรงพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลศิริราช

โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

โรงพยาบาลเด็ก

โรงพยาบาลภูมิพลดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ

โรงพยาบาลวชิระ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติและวัยรุ่นราชนครินทร์

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

โรงพยาบาลเลิดสิน

โรงพยาบาลตำารวจ

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์แห่งชาติ

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

โรงพยาบาลพระนางเจ้าสิริกิติ์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์สวางคนิวาส

โรงพยาบาลศรีนครินทร์

โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

นนทบุรี

นครปฐม

ชลบุรี

ชลบุรี

ปทุมธานี

สมุทรสาคร

สมุทรปราการ

สมุทรปราการ

ขอนแก่น

เชียงราย

ชื่อโรงพยาบาล                                          จังหวัด

- 2.10 โรงพยาบาลและศูนย์ฝึกที่มีนักแก้ไขการพูด
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โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

โรงพยาบาลหัวหิน

โรงพยาบาลสกลนคร

โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลราชบุรี

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

โรงพยาบาลหาดใหญ่

โรงพยาบาลยะลา

นครราชสีมา

นครราชสีมา

ประจวบคีรีขันธ์

อุบลราชธานี

สกลนคร

ฉะเชิงเทรา

ราชบุรี

ภูเก็ต

สงขลา

ยะลา

ชื่อโรงพยาบาล                                          จังหวัด

- 2.11 เอกสารอ้างอิงส่วนที่ 2

• รัชนี สุภวัตรจริยากุล, เด็กพูดช้า ชุดเผยแพร่ความรู้ความผิดปกติของการสื่อความหมาย 

เล่ม 6, 2550

• ศรียา-ประถัสร นิยมธรรม. (2551). พัฒนาการทางภาษา. กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์แว่นแก้ว

• จอมสุรางค์ โพธิสัตย์. (2555). เด็กพัฒนาการภาษาล่าช้าหรือภาวะพูดช้า (Child’s 

Delayed language or speech development). เข้าถึงได้จาก: http//www.haamorr.com 

(วันที่ค้นข้อมูล: 2 เมษายน 2558).

• Debra Gangle. The Source for Oral-Facial Exercises.  U.S.A. LinguiSyetems

• ชมรมจิตเวชเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย. (2548). เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม. 

เข้าถึงได้จาก: http://www.rcpsycht.org (วันที่ค้นข้อมูล 15 เมษายน 2558)

• สมจิต รวมสุข, การกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูดในเด็กสมองพิการ. 

เอกสารเผยแพร่ งานอรรถบำาบัด สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์

แห่งชาติ 

• รูปภาพประกอบ oral massage และ oral motor exercises วาดโดย นายปฏิพัทธ์ 

อนุรักษ์ธรรม นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย หน่วยโสตสัมผัสและแก้ไขการพูด คณะ

แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
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:3.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมอง เป็นโรคสำ�คัญที่พบได้บ่อย เป็นส�เหตุของก�รเสีย

ชีวิตหรือคว�มพิก�ร ซึ่งห�กได้รับก�รรักษ�ที่ทันท่วงทีก็จะส�ม�รถลดคว�มสูญเสีย

ได้ โรคหลอดเลือดสมอง แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. สมองขาดเลือด เกิดจ�กหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงสมองเกิดก�รตีบหรือ

อุดตัน ทำ�ให้สมองข�ดเลือดเกิดอัมพ�ตต�มม�ในที่สุด ซึ่งเป็นผลจ�กปัจจัยเสี่ยง

ต่�ง ๆ เช่น โรคเบ�หว�น คว�มดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง สูบบุหรี่ ฯลฯ 

2. หลอดเลือดสมองแตก เกิดจ�กก�รแตกของหลอดเลือดสมอง ก้อนเลือด

จะเบียดดันเนื้อสมองส่วนที่ดี ทำ�ให้สมองทำ�ง�นผิดปกติ เกิดอัมพฤกษ์อัมพ�ต

ต�มม� ซึ่งเป็นผลจ�กปัจจัยเสี่ยงต่�ง ๆ เช่น โรคคว�มดันโลหิตสูงที่ไม่ได้รับก�ร

รักษ�อยู่เป็นเวล�น�น คว�มเครียด ดื่มสุร� ฯลฯ

โรคหลอดเลือดสมองจะส่งผลให้เกิดคว�มผิดปกติในหล�ย ๆ ด้�น ได้แก่ 

ด้�นก�รเคลื่อนไหว ด้�นอ�รมณ์ ด้�นพฤติกรรม ด้�นก�รรับคว�มรู้สึก ด้�นคว�มจำ� 

ด้�นคว�มเข้�ใจ ด้�นก�รใช้เหตุผล ด้�นก�รตัดสินใจ รวมถึงด้�นก�รสื่อคว�มหม�ย 

โดยคว�มรุนแรงจะม�กหรือน้อยเท่�ใดนั้นขึ้นอยู่กับตำ�แหน่งของเนื้อเยื่อสมองที่ถูก

ทำ�ล�ย 

ส่วนที่ 3 คู่มือการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มีปัญหา

ทางการสื่อความหมาย สำาหรับผู้ดูแลผู้ป่วย
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ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ไม่ว่�จะมีคว�มผิดปกติท�งระบบประส�ท

อื่นร่วมด้วยหรือไม่ อ�จมีอ�ก�รผิดปกติด้�นก�รสื่อคว�มหม�ยได้ ผู้ป่วยอ�จมี

อัมพ�ตร่�งก�ยซีกใด ซีกหนึ่ง หรือไม่มีก็ได้ และผู้ป่วยแต่ละคนจะมีอ�ก�รแตกต่�ง

กัน ทั้งลักษณะและคว�มรุนแรง แม้ว่�จะมีคว�มผิดปกติของภ�ษ�และก�รพูดใน

กลุ่มเดียวกัน ผู้ป่วยบ�งร�ยอ�จมีคว�มรุนแรงจนพูดไม่ได้ หรือฟังคำ�พูดไม่เข้�ใจ 

หรือทั้งสองลักษณะรวมกัน ร�ยที่มีคว�มผิดปกติเพียงเล็กน้อยอ�จมีเพียงก�รพูด

ไม่ชัด หรือก�รนึกคำ�พูดลำ�บ�ก แม้จะเป็นคำ�พูดที่ใช้บ่อย ดังนั้นในก�รประเมิน

และฝึกแก้ไขก�รพูดจะต้องว�งแผนกระทำ�เป็นร�ย ๆ ไปซึ่งจะต้องทำ�ง�นเป็นทีม

สหส�ข�วิช�ชีพ โดยตัวผู้ป่วยและญ�ติผู้ป่วยจะต้องให้คว�มร่วมมือด้วย จึงจะได้

ผลสัมฤทธิ์ที่ดี

ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง นอกจ�กจะสูญเสียหน้�ที่ก�รทำ�ง�นด้�น

ต่�ง ๆ ของร่�งก�ย อันได้แก่ ก�รเคลื่อนไหวแขน และข� ก�รรับสัมผัส ก�รพูด 

ก�รกลืน หรือล�นส�ยต� แล้ว ผู้ป่วยอ�จประสบปัญห�ด้�นก�รปรับตัวหรือท�ง

ด้�นจิตใจอันได้แก่ ก�รข�ดสม�ธิ มีพฤติกรรมทำ�อะไรซ้ำ� ๆ คว�มสนใจในตนเอง

ลดลง มีอ�ก�รตึงเครียดง่�ย ระงับอ�รมณ์ตนเองไม่ได้ อ�รมณ์แปรปรวน ซึมเศร้� 

ไม่ยอมรับคว�มพิก�รของตนเอง ซึ่งปัญห�ดังกล่�วจะมีผลต่อก�รฝึกแก้ไขก�รพูด

รวมทั้งก�รฝึกด้�นก�ยภ�พทั้งหมดเช่นกัน ผลกระทบของปัญห�คว�มผิดปกติ

ของก�รสื่อคว�มหม�ยที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองขึ้นกับระดับคว�ม

รุนแรง และคว�มส�ม�รถของผู้ป่วยที่มีอยู่เดิม ผลกระทบอ�จมีต่อตัวผู้ป่วยโดยตรง

และในท�งอ้อมจะกระทบต่อบทบ�ทในครอบครัวสังคม และประเทศช�ติด้วย

ผู้ป่วยจะไม่ส�ม�รถสื่อส�รกับบุคคลใกล้ชิดได้อย่�งที่ต้องก�ร อ�จสื่อส�รผิดหรือ

ทำ�ได้ด้วยคว�มย�กลำ�บ�ก ไม่ส�ม�รถอธิบ�ยคว�มต้องก�ร คว�มรู้สึก หรือรับรู้

สิ่งต่�ง ๆ รอบตัวด้วยภ�ษ�พูดหรือภ�ษ�เขียน อ�จเข้�ใจภ�ษ�ก�ยง่�ย ๆ เช่น 

ก�รยิ้ม พยักหน้� ส่�ยหน้� ก�รชี้ เป็นต้น ผู้ป่วยอ�จมีพฤติกรรมที่ผิดปกติในก�ร

สื่อคว�มหม�ย เช่น อ�ก�รกร�ดเกรี้ยว ก�รส่�ยศีรษะอย่�งไร้คว�มหม�ย หรือ

ก�รนิ่งเฉย ซึ่งจะทำ�ให้ก�รสื่อคว�มหม�ยถูกจำ�กัด ในด้�นสังคมนอกจ�กมีคว�ม

บกพร่องในหน้�ที่ก�รง�นแล้ว ก�รรับรู้ข่�วคร�วในสังคม หรือก�รตอบสนองต่อ

สังคมก็อ�จเกิดปัญห�ได้ และอ�จต้องเป็นภ�ระให้แก่สังคมต่อไปในภ�ยภ�คหน้�

52



:3.2 ความผิดปกติด้านการสื่อความหมาย ที่พบได้ในผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมอง

คว�มผิดปกติของก�รสื่อคว�มหม�ยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองมีหล�ย
ประเภท ซึ่งมีคว�มแตกต่�งกันอย่�งชัดเจนและในบุคคลหนึ่งอ�จเกิดคว�มผิดปกติ
ของก�รสื่อคว�มหม�ยหล�ยอย่�งรวมกันหรือเกิดร่วมกับคว�มผิดปกติอื่น แบ่งได้
เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1. ความผิดปกติทางภาษาที่เกิดจากความผิดปกติของระบบประสาท

หรือที่เรียกว่า อะเฟเซีย (Aphasia) 

หม�ยถึง คว�มผิดปกติในก�รเข้�ใจภ�ษ�และก�รใช้ภ�ษ�เพื่อก�รสื่อ

คว�มหม�ย เนื่องจ�กมีพย�ธิสภ�พในสมองในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับภ�ษ� เป็นผล

ทำ�ให้ผู้ป่วยมีคว�มบกพร่องท�งภ�ษ�อย่�งใดอย่�งหนึ่งหรือหล�ยอย่�งรวมกัน เช่น 

คว�มส�ม�รถในก�รฟังเข้�ใจ ก�รพูดเอง ก�รพูดต�ม ก�รอ่�น หรือก�รเขียน เป็นต้น

ตัวอย่�งคว�มบกพร่องท�งภ�ษ�ในผู้ป่วยอะเฟเซีย

•	 มีปัญห�ในก�รออกเสียงพยัญชนะและสระต่�ง ๆ พูดคำ�ต่�ง ๆ ไม่ชัดเจน 

ถ้�เป็นรุนแรงก็จะมีคว�มย�กลำ�บ�กในก�รพูดต�ม หรือพูดแล้วผู้อื่นฟัง

ไม่เข้�ใจ ก�รพูดโต้ตอบโดยอัตโนมัติจะพูดได้ค่อนข้�งดีกว่�ก�รพูดด้วย

คว�มตั้งใจเช่น พูด “สวัสดีครับ” “ไม่เอ�ครับ” ได้ แต่ถ้�ตั้งใจพูดคำ�ดังกล่�ว 

หรือคำ�อื่น ๆ จะพูดไม่ได้

•	 พูดไม่คล่อง จะมีก�รพูดตะกุกตะกัก มีก�รเว้นช่องระหว่�งคำ�พูด เกิดข้ึน

บ่อยทำ�ให้ไม่ส�ม�รถพูดเป็นประโยคที่ต่อเนื่องได้

•	 มีปัญห�ในก�รนึกคิดคำ�พูด หรือคำ�ศัพท์ประเภทต่�ง ๆ ใช้เวล�น�นในก�ร

นึกชื่อสิ่งต่�ง ๆ พบว่�พวกคำ�พูดที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำ�วัน จะนึกพูดออก

ม�ได้ง่�ยกว่�คำ�ที่ไม่ค่อยได้ใช้ ห�กเป็นรุนแรงม�ก จะบอกชื่อสิ่งของโดย

ใช้คำ�กริย�หรือคำ�คุณศัพท์ง่�ย ๆ ไม่ได้ ในร�ยที่เป็นน้อย ก็จะพย�ย�มพูด

อธิบ�ยถึงคว�มหม�ยของคำ�นั้น หรือห�วิธีเลี่ยงไม่พูดคำ�นั้น แล้วใช้คำ�ที่

มีคว�มหม�ยคล้�ยคลึงแทน ตัวอย่�งเช่น ผู้ป่วยพูดว่� “มีตำ�รวจอยู่เยอะ ๆ” 

ผู้ป่วยนึกถึงคำ�ว่�”สถ�นีตำ�รวจ”ไม่ออกจึงเลี่ยงม�ใช้คำ�อธิบ�ยแทน เป็นต้น
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•	 มีปัญห�ในก�รพูดต�มคำ� วลี หรือประโยคที่ย�วขึ้นต�มลำ�ดับ ในร�ยที่

เป็นรุนแรงม�ก จะพูดสิ่งที่เรียงต�มลำ�ดับอย่�งมีระเบียบได้อย่�งลำ�บ�ก 

เช่น นับเลข ไล่วัน เดือนไม่ถูกต้อง 

•	 ใช้ไวย�กรณ์ไม่ถูกหลัก ทั้งในด้�นก�รพูดและก�รเขียน ยิ่งถ้�ต้องพูดเป็น

ประโยคย�วขึ้นหรือซับซ้อนขึ้น ก็จะมีคว�มบกพร่องในก�รใช้ไวย�กรณ์

ม�กขึ้น 

•	 จะพูดแบบใช้เสียงหนึ่งแทนอีกเสียงหนึ่งโดยไม่ตั้งใจ หรือมีก�รใช้คำ�หนึ่ง

แทนคำ�หนึ่งโดยไม่รู้ตัว เช่น “ต�” เป็น”ก�” หรือพูด “น้ำ�” เป็น “นม” ผู้ป่วย

จะไม่รู้ว่�ตนเองพูดผิด ในร�ยที่เป็นรุนแรงม�ก จะพูดไม่เป็นภ�ษ�มีก�ร

ใช้คำ�แปลก ๆ ทำ�ให้ฟังไม่รู้เรื่อง ผู้ป่วยจะพูดติดต่อกันย�ว ๆ โดยไม่รู้ตัวว่�

คำ�พูดของตนเองนั้นไม่ถูกต้อง

•	 มีปัญห�ในก�รฟังเข้�ใจคำ�พูด ในร�ยที่เป็นรุนแรงไม่ส�ม�รถชี้สิ่งต่�ง ๆ  ต�ม

ที่ผู้อื่นบอกได้ เช่น เมื่อถ�มว่� โต๊ะอยู่ไหน ป�กก�อยู่ไหน เสื้ออยู่ไหน จะ

ทำ�ไม่ได้ ถ้�มีปัญห�ระดับป�นกล�งจะฟังเข้�ใจคำ�สั่งต่�ง ๆ ได้พอสมควร 

แต่ถ้�ประโยคที่พูดนั้นย�วหรือซับซ้อนม�กขึ้นผู้ป่วยจะฟังไม่เข้�ใจ

•	 มีปัญห�ในก�รอ่�นหนังสือ ผู้ป่วยบ�งร�ยมีคว�มบกพร่องด้�นนี้ม�กจน

อ่�นคำ�ง่�ย ๆ ไม่ได้เลย ทั้ง ๆที่มีก�รศึกษ�อยู่ในระดับสูง ในร�ยที่เป็นน้อย 

อ�จมีก�รอ่�นตก ๆ หล่น ๆ เป็นบ�งคำ� หรืออ่�นประโยคที่ใช้คำ�ศัพท์หรือ

ไวย�กรณ์ที่ซับซ้อน ไม่เข้�ใจ

•	 มีปัญห�ในก�รเขียน สะกดคำ� หรือแต่งประโยคไม่ถูกต้องต�มหลักไวย�กรณ์ 

ในร�ยที่เป็นรุนแรงม�กอ�จเขียนตัวอักษรไทยต�มที่บอกไม่ได้ทั้ง ๆ ที่เคย

เขียนหนังสือเก่งม�ก่อน

•	 มีปัญห�ในก�รคิดเลข ตั้งเข็มน�ฬิก� ทอนสต�งค์ บอกเวล� เขียนแผนที่

บอกท�ง เป็นต้น
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2. ความผิดปกติของระบบประสาทควบคุมการพูด (Motor speech 

disorders) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

2.1 ก�รควบคุมกล้�มเนื้อในก�รพูดผิดปกติ (Dysarthria) หรืออ�ก�รพูด

ไม่เป็นคว�ม

เป็นก�รพูดไม่ชัดที่เกิดจ�กคว�มผิดปกติในก�รควบคุมกล้�มเนื้อที่ช่วยใน

กลไกก�รพูด เนื่องจ�กมีอ�ก�รอ่อนแรง อัมพ�ตของกล้�มเนื้อ ก�รเคลื่อนไหวที่

ช้�ไม่ประส�นกัน และ/หรือคว�มตึงตัวของกล้�มเนื้อผิดปกติ อ�จพบคว�มผิดปกติ

ในกลไกก�รพูดอย่�งใดอย่�งหนึ่งหรือหล�ยอย่�งปนกัน ในร�ยที่เป็นน้อยอ�จมเีพียง

เสียงแหบเล็กน้อย พูดไม่ชัดเสียงขึ้นจมูก และห�ยใจลำ�บ�กเล็กน้อย ห�กเป็นม�ก

จะพบว่�พูดไม่ชัด พูดรัวเร็วม�กจนผู้ฟังไม่ส�ม�รถจับใจคว�มได้ และอ�จพบ

ปัญห�น้ำ�ล�ยไหลร่วมด้วย

2.2 ก�รควบคุมโปรแกรมก�รพูดผิดปกติ (Apraxia of Speech) หรือภ�วะ

เสียก�รรู้ปฏิบัติด้�นก�รพูด 

เป็นก�รพูดไม่ชัดที่เกิดจ�กคว�มผิดปกติในโปรแกรมก�รพูด ซึ่งควบคุม

กล้�มเนื้อและอวัยวะที่ช่วยในก�รพูดให้ทำ�ง�นประส�นกันต�มลำ�ดับ ซึ่งจะพบ

อ�ก�รติดขัดของก�รเคลื่อนไหวของอวัยวะในช่องป�กและใบหน้� พูดแล้วติด 

พูดไม่คล่อง จังหวะผิดปกติ มีก�รหยุดอย่�งไม่เหม�ะสม ใช้สำ�เนียงผิดปกติ เสียง

พูดจะคล้�ยภ�ษ�ต่�งประเทศ เสียงเพี้ยนแบบไม่แน่นอน ประโยคที่ย�วขึ้นและ

ซับซ้อนม�กขึ้น จะพูดผิดม�กขึ้น ก�รฝึกให้พูดซ้ำ� ๆ จะทำ�ให้พูดได้ดีขึ้น จังหวะ

และระดับเสียงสูง - ต่ำ�จะผิดปกติ จะมีก�รพูดสะดุดติดขัด ผู้ป่วยส�ม�รถรับรู้

ได้ว่� ก�รพูดของตนนั้นผิดปกติ แต่แก้ไขเองไม่ได้ คำ�พูดที่ใช้บ่อย หรือก�รพูดที่

เป็นอัตโนมัติ จะพูดได้ดีกว่�ก�รพูดแบบตั้งใจ ในร�ยที่เป็นรุนแรง ก�รพูดจะฟังไม่

เข้�ใจม�กขึ้น หรือผู้ป่วยอ�จพูดไม่ได้เลย 

:3.3 ความเปลี่ยนแปลงทางบุคลิกภาพ และพฤติกรรมที่พบบ่อย

ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติด้านการสื่อความหมาย
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1. ก�รควบคุมอ�รมณ์ตนเองไม่ได้ เช่น ร้องไห้ง่�ย หัวเร�ะแบบยั้งไม่ได้ 
หงุดหงิดง่�ย โกรธอย่�งรุนแรง ซึ่งพฤติกรรมนั้น ๆ ไม่เหม�ะสมต่อสถ�นก�รณ์ 
บ่อยครั้งจะพบว่�ผู้ป่วยมักจะกลุ้มใจในเรื่องที่ไม่สำ�คัญ

2. มีอ�ก�รเศร้�ซึมแยกตัว ไม่ค่อยสนใจในบุคคลหรือสิ่งแวดล้อม 
3. มีคว�มรู้สึกผิด รู้สึกว่�ตนเองเป็นภ�ระของอื่น 
4. มีอ�ก�รทำ�อะไรซ้ำ� ๆ โดยห้�มตัวเองให้หยุดทำ�ได้ย�ก ซึ่งพบทั้งในด้�น

ก�รพูด ก�รเขียน และก�รแสดงท่�ท�ง ดังตัวอย่�งเช่น เมื่อผู้ป่วยเห็นรูปหม� แล้ว
พูดคำ�ว่�“หม�” ต่อม�เมื่อให้ดูรูปแมว ก็ยังจะพูดคำ�ว่� “หม�” ซ้ำ� ๆ 

5. ก�รตอบสนองสิ่งกระตุ้น จะเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวล� บ�งเวล�จะพูด
หรือทำ�สิ่งต่�ง ๆ ได้ดี  บ�งเวล�จะทำ�ไม่ได้เลย ควบคุมตัวเองลำ�บ�ก ในเวล�ที่ผู้ป่วย
ผ่อนคล�ยจะพูดได้ดีกว่�ในขณะที่เพลีย และผู้ป่วยพูดกับคนที่แสดงอ�ก�รรีบร้อน 
จะพูดลำ�บ�กกว่�พูดกับคนที่แสดงท่�ท�งสบ�ย ๆ 

6. ช่วงคว�มสนใจ มีคว�มตั้งใจในก�รทำ�ง�นลดลง 
7. มีก�รเปลี่ยนแปลงท�งพฤติกรรม อันเป็นผลเนื่องม�จ�กก�รที่ผู้ป่วยรู้ว่�

ตนเองไม่ส�ม�รถสื่อภ�ษ�ให้ดีได้ดังแต่ก่อน ทำ�ให้ผู้ป่วยบ�งคนไม่อย�กพูดโต้ตอบ 
ไม่เข้�สังคม หงุดหงิดง่�ย เพร�ะพย�ย�มเท่�ไรก็พูดไม่ถูก โกรธคนรอบข้�ง เพร�ะ
ไม่มีใครเข้�ใจคำ�พูดของเข�

ดังนั้นเพื่อให้ผู้ป่วยส�ม�รถติดต่อสื่อส�รกับผู้อื่นได้ จึงจำ�เป็นที่จะต้องได้
รับก�รประเมินและก�รฟื้นฟูท�งด้�นภ�ษ�และก�รพูดให้เร็วที่สุด ผู้ป่วยจำ�เป็น
ต้องได้รับก�รกระตุ้นให้เกิดรูปแบบก�รสื่อคว�มหม�ยที่ถูกต้องเหม�ะสม กระตุ้น
ไม่ให้ก�รพูดถูกระงับ เร่งเร้�ให้ก�รสื่อคว�มหม�ยกลับคืนให้ม�กที่สุดและเร็วที่สุด
เท่�ที่คว�มส�ม�รถของผู้ป่วยจะกระทำ�ได้ โดยก�รจัดระบบก�รสื่อคว�มหม�ยใหม่ 
ไม่ว่�จะเป็นก�รสื่อคว�มหม�ยด้วยก�รพูด หรือก�รสื่อคว�มหม�ยรวม คือใชก้�ร
เขียน หรือท่�ท�งประกอบในก�รพูด และป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยมีพฤติกรรมที่ผิดปกติ
ในก�รสื่อคว�มหม�ย ซึ่งผู้ป่วยมักจะใช้ท่�ท�งอื่นในก�รสื่อคว�มหม�ย หลีกเลี่ยง
ก�รสื่อคว�มหม�ย หลีกเลี่ยงก�รพูด รวมทั้งพย�ย�มป้องกันอ�ก�รท�งจิตใจ ให้
ผู้ป่วยมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับอ�ก�รเจ็บป่วยของเข� คอยให้กำ�ลังใจผู้ป่วย ให้เข�มี
สิ่งแวดล้อมที่ดีในก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พ เมื่อเข�มีอ�ก�รพูดติดขัดขณะที่โรคกำ�ลัง
ฟื้นตัว
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:3.4 แนวทางในการฟื้นฟูด้านการสื่อความหมาย

แนวท�งในก�รฟื้นฟูด้�นก�รสื่อคว�มหม�ยนี้ใช้สำ�หรับ แพทย์เวชศ�สตร์

ฟื้นฟู/แพทย์ระบบประส�ท พย�บ�ลที่ผ่�นก�รอบรมก�รดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือด

สมอง นักเวชศ�สตร์ก�รสื่อคว�มหม�ยระดับปริญญ�ตรี และสหวิช�ชีพที่เกี่ยวข้อง 

เช่น นักก�ยภ�พบำ�บัด/นักกิจกรรมบำ�บัด/นักจิตวิทย� เป็นต้น และผู้ดูแลผู้ป่วย

จุดประสงค์ของการฟื้นฟูด้านการสื่อความหมาย
เพื่อให้ผู้ป่วยส�ม�รถสื่อส�รกับญ�ติและผู้ดูแลได้เร็วที่สุด โดยส่งเสริมให้ใช้

ภ�ษ�พูดม�กกว่�ภ�ษ�ท่�ท�งในก�รสื่อคว�มหม�ยต�มคว�มเหม�ะสมกับผูป้่วย

แต่ละร�ย ในก�รฝึกควรจะทำ�ซ้ำ� ๆ เริ่มจ�กกิจกรรมที่ง่�ยไปสู่กิจกรรมที่ย�กขึ้น

เป็นลำ�ดับขั้นตอน และควรจะใช้วัตถุของจริงที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำ�วันม�ฝึก

ก่อนรูปภ�พ และในกรณีที่ผู้ป่วยไม่ส�ม�รถทำ�บ�งกิจกรรมได้ให้ทำ�กิจกรรมอื่น

ไปก่อน ไม่จำ�เป็นต้องทำ�ครบทุกกิจกรรม แนวท�งก�รฝึกเบื้องต้นนี้ห�กทำ�แล้ว

ประสบกับปัญห�ควรส่งปรึกษ�นักแก้ไขก�รพูดต�มสถ�นพย�บ�ล หรือศูนย์รักษ�

ฟื้นฟูของรัฐที่มีนักเวชศ�สตร์ก�รสื่อคว�มหม�ย โดยเร็วที่สุด หรืออย่�งช้�ไม่เกิน

สองเดือน

แนวทางการฝึกผู้ป่วย
•	 ก�รฝึกต้องทำ�อย่�งเป็นขั้นตอน จ�กง่�ยไปสู่กิจกรรมที่ย�กขึ้น

•	 ก�รฝึกต้องฝึกอย่�งต่อเนื่อง และสม่ำ�เสมอ ควรฝึกวันละ 15 - 20 น�ที

ทุกวัน โดยมีญ�ติ/ผู้ดูแลคอยช่วยเหลือ และไม่ควรปล่อยให้ผู้ป่วยฝึกแต่

เพียงลำ�พัง ซึ่งจะทำ�ให้เบื่อหน่�ยและไม่มีกำ�ลังใจ ห�กผู้ป่วยทำ�ไม่ได้ให้

ทำ�ให้ดูเป็นตัวอย่�งแล้วให้ผู้ป่วยทำ�ต�ม

•	 ก�รฝึกต้องทำ�ก�รประเมินเป็นระยะ ๆ เพื่อดูคว�มก้�วหน้�ในก�รฝึก

•	 ก�รฝึกต้องก�รกระตุ้นเพื่อให้ทำ�สิ่งที่ได้ว�งเป้�หม�ยไว้

•	 ก�รฝึกต้องได้รับคำ�แนะนำ� เช่น ก�รใช้เสียง คว�มหม�ย หรือองค์ประกอบ

ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

•	 ก�รฝึกต้องก�รสื่อ เช่น ของจริง หุ่นจำ�ลอง ภ�พ ของเล่นหรือสื่ออิเลคทรอนิค
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 :3.5 วิธีปฏิบัติตนต่อผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านการสื่อความหมาย

  1. ครอบครัวผู้ป่วยควรทำ�คว�มเข้�ใจผู้ป่วย

  2. ไม่ปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่คนเดียวตลอดเวล� ควรชวนคุย กระตุ้นให้ผู้ป่วยอย�กพูด
  3. อย่�ปฎิบัติตนเหมือนเข�เป็นเด็ก ให้โอก�สผู้ป่วยช่วยเหลือตนเอง
  4. สังเกตคว�มส�ม�รถในก�รสื่อภ�ษ�ของผู้ป่วยให้ละเอียด 
  5. ช่วยฝึกทักษะท�งด้�นภ�ษ�และทำ�ต�มคำ�แนะนำ�ของนักแก้ไขก�รพูด
  6. ก�รฝึกระยะแรกควรเป็น คำ�น�ม เรียกชื่อสิ่งของที่ผู้ป่วยใช้บ่อย ๆ
  7. ควรพูดกับผู้ป่วยช้�ๆ ใช้คำ�ศัพท์ที่ง่�ยๆ พูดคำ�สั้น ๆ ฟังเข้�ใจง่�ย
  8. ก�รฝึกควรฝึกในห้องที่เงียบ ไม่มีเสียงดังรบกวน 
  9. ให้ผู้ป่วยหยุดพักเป็นระยะ ๆ ในช่วงของก�รฝึก
10. ก�รพูดที่เสียงพูดไม่ชัด ควรแก้ไขบ้�ง แต่ไม่บ่อยเกินไป
11. สนับสนุนให้ผู้ป่วยพูดด้วยตนเอง แสดงคว�มสนใจฟังเรื่องที่เข�พูด
12. ไม่ควรแสดงคว�มกังวลใจเมื่อผู้ป่วยทำ�ไม่ได้
13. ห�กผู้ป่วยควบคุมอ�รมณ์ไม่ได้ ควรเอ�มือแตะแขนเบ� ๆ และเรียกชื่อผู้ป่วย
14. ผู้ป่วยบ�งร�ยมีก�รเขียนดีกว่�ก�รพูด ให้เข�ใช้ก�รเขียนสื่อส�รบ้�ง

15. ผู้ป่วยบ�งร�ยมักคำ�นึงถึงแต่เรื่องของตัวเอง ควรระวังในก�รเลือกเรื่องสนทน� 

อย่�ให้เข�หมกมุ่นกับเรื่องของตัวเองม�กนัก

:3.6 การฝึกภาษา และการพูดเบื้องต้น สำาหรับผู้ป่วยอะเฟเซีย

1. ฝึกทำาตามคำาสั่ง อย่างง่าย 1 ขั้นตอน

ยกมือขึ้น

หลับต�

กำ�มือ

อ้�ป�ก

ชี้อวัยวะ

ชี้ของใช้ในชีวิตประจำ�วัน
(ของจริง/รูปภ�พ)

เอ�มือลง

ลืมต�

แบมือ

ปิดป�ก

ต�           หู          จมูก        ป�ก
แขน        มือ         ข�           ผม

ช้อน              ส้อม              จ�น
เสื้อ              ก�งเกง         รองเท้�
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2. ฝึกนับเลข 1 - 30

1

11

21

2

12

22

3

13

23

4

14

24

5

15

25

6

16

26

7

17

27

8

18

28

9

19

29

10

20

30

3. ฝึกท่องวันในสัปดาห์

                    จันทร์  อังค�ร    พุธ

พฤหัสบดี  ศุกร์  เส�ร์    อ�ทิตย์

4. ฝึกท่องเดือนในปี

มกร�คม        กุมภ�พันธ์    มีน�คม       เมษ�ยน พฤษภ�คม มิถุน�ยน    

กรกฎ�คม      สิงห�คม   กันย�ยน       ตุล�คม พฤศจิก�ยน ธันว�คม

5. ฝึกบอกชื่อสิ่งของ

จากของจริง
จากรูปภาพ

คำาศัพท์ทั่วไป

แก้ว ช้อน จาน
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คำาศัพท์ทั่วไป

ทีวี ตู้เย็น โทรศัพท์

เก้าอี้ โต๊ะ เตียง

ตู้ พัดลม แอร์

ร่ม แว่นตา เสื้อ
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คำาศัพท์ทั่วไป

กางเกง รองเท้า ถุงเท้า

นาฬิกา รถยนต์ เงิน

กระเป๋า ทิชชู ผ้า

ขนม ข้าว น้ำ�
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คำาศัพท์ทั่วไป

ผลไม้ ไข่ ขนมปัง

ยา หิว นอน/ง่วง

บ้�นไปข้�งนอก/เที่ยว โรง(พย�)บ�ล
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การฝึกพูดเบื้องต้น สำาหรับผู้ป่วยพูดไม่ชัด (Dysarthria)

ฝึกบริหารริมฝีปากและแก้ม

อ้าปาก ปิดปาก

ห่อปากจู๋ ยิงฟัน

เม้มปาก เปาะปาก

ทำาแก้มป่อง ทำาแก้มป่องทีละข้างสลับกัน

ฝึกการเป่า เช่น เป่�ฟองสบู่ เป่�น้ำ� เป่�เทียน เป่�กระด�ษ เป็นต้น

ฝึกออกเสียงติดต่อกันอย่างรวดเร็ว

ป� ป� ป�           ม� ม� ม�         บ� บ� บ�        

พ� พ� พ�             ว� ว� ว�
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การฝึกพูดเบื้องต้น สำาหรับผู้ป่วยพูดไม่ชัด (Dysarthria)

ฝึกบริหารลิ้น

แกว่งลิ้นซ้าย – ขวา

ฝึกออกเสียงติดต่อกันอย่างรวดเร็ว

ต� ต� ต�           ล� ล� ล�           ค� ค� ค�

ค�ล� ค�ล� ค�ล� 

แลบลิ้นเข้าออกจากปาก

ลิ้นแตะฟันบนฟันล่างสลับกัน

ใช้ปลายลิ้นดันกระพุ้งแก้มซ้าย-ขวา
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ฝึกการฝึกพ่นลม ออกเสียง“ส……………ส”

การนวดริมฝีปาก

นวดปิดปากบน

นวดปิดปากล่าง
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การนวดลิ้น

นวดคลายลิ้น-ยืดลิ้น

ดันลิ้นเคลื่อนไปทางขวา - ซ้าย

ดันลิ้นให้กระดกขึ้นแตะข้างบน
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ฝึกการออกเสียงสระ 
ก�รออกเสียงสระเดี่ยว โดยเน้นก�รว�งป�กและลิ้นให้ถูกตำ�แหน่ง

การออกเสียงสระอี

ลิ้น : ลิ้นส่วนหน้�ยกสูง

ริมฝีป�ก : ป�กเหยียด

ข�กรรไกร : ระดับ 1

การออกเสียงสระเอ

ลิ้น: ลิ้นส่วนกล�งยกสูงระดับกล�ง

ริมฝีป�ก : ป�กเหยียด

ข�กรรไกร : ระดับ 2

การออกเสียงสระแอ

ลิ้น : ลิ้นส่วนหน้�ต่ำ�ลง

ริมฝีป�ก : ป�กเหยียด

ข�กรรไกร : ระดับ 3

การออกเสียงสระอือ

ลิ้น: ลิ้นส่วนกล�งยกสูงต�มปกติ

ริมฝีป�ก : ป�กเหยียด

ข�กรรไกร : ระดับ 1
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การออกเสียงสระเออ

ลิ้น : ลิ้นส่วนกล�งยกสูงระดับกล�ง

ริมฝีป�ก : ป�กเหยียด ไม่ห่อป�ก

ข�กรรไกร : ระดับ 2

การออกเสียงสระอา

ลิ้น : ลิ้นว�งลงต่ำ�ต�มปกติ

ริมฝีป�ก : อ้�ป�ก

ข�กรรไกร : ระดับ 4

การออกเสียงสระอู

ลิ้น : ลิ้นส่วนหลังยกสูง

ริมฝีป�ก : ป�กห่อ

ข�กรรไกร : ระดับ 1

การออกเสียงสระโอ

ลิ้น: ลิ้นส่วนหลังยกสูงระดับกล�ง

ริมฝีป�ก : ป�กห่อ

ข�กรรไกร : ระดับ 2

การออกเสียงสระออ

ลิ้น : ลิ้นส่วนหลังลดต่ำ�

ริมฝีป�ก : ป�กห่อ

ข�กรรไกร : ระดับ 3
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ก�รออกเสียงสระผสม โดยเน้นก�รว�งป�กและลิ้นให้ถูกตำ�แหน่ง

การออกเสียงสระเอีย

ออกเสียงสระอี  แล้วออกเสียงสระอ� ต่อเนื่องกัน

การออกเสียงสระเอือ

ออกเสียงสระอือ แล้วออกเสียงสระอ� ต่อเนื่องกัน

การออกเสียงสระอัว

ออกเสียงสระอู  แล้วออกเสียงสระอ� ต่อเนื่องกัน
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ก�รออกเสียงสระเอ�

ออกเสียงสระอ� แล้วออกเสียงสระอู ต่อเนื่องกัน

ก�รออกเสียงสระอำ�

ออกเสียงสระอ�  แล้วปิดป�กออกเสียง ม.ม้� ต่อเนื่องกัน

ก�รออกเสียงสระไอ

ออกเสียงสระอ� แล้วออกเสียงสระอี ต่อเนื่องกัน

หมายเหตุ : ควรฝึกวันละ 15 - 20 น�ทีทุก ๆ วัน โดยมีญ�ติ/ผู้ดูแลคอยช่วยเหลือ 

และไม่ควรปล่อยให้ผู้ป่วยฝึกแต่เพียงเกิดคว�มลำ�พัง ซึ่งจะทำ�ให้เบื่อหน่�ยและ

ไม่มีกำ�ลังใจ ห�กผู้ป่วยทำ�ไม่ได้ให้ผู้ฝึกทำ�ให้ดูเป็นตัวอย่�งแล้วให้ผู้ป่วยทำ�ต�ม
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:3.7 เกณฑ์ในการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อไปฟื้นฟูอย่างเต็มรูปแบบกับ

นักแก้ไขการพูด

1. ผู้ป่วยมีปัญห�ท�งภ�ษ� เช่น ไม่เข้�ใจคำ�พูดหรือภ�ษ�พูด พูดไม่เป็น

ภ�ษ� พูดจ�โต้ตอบไม่ได้

2. ผู้ป่วยมีปัญห�เสียงผิดปกติ เช่น เสียงแหบ เสียงเบ�ม�กหรือดังม�กเกิน

ไป เสียงสั่น เสียงมีลมแทรก พูดแล้วเสียงห�ยคล้�ยไม่มีแรงจะพูด    

3. ผู้ป่วยพูดไม่ชัด เช่น ทุกคำ�ที่พูดเป็นเสียง “อ” หมด พูดแม่สะกดไม่ได้ พูด

เสียงสระไม่ชัด ใช้เสียงวรรณยุกต์ผิด

4. ผู้ป่วยพูดผิดจังหวะ เช่น พูดเร็วจนจับใจคว�มไม่ได้ หรือพูดช้�เกินไป 

พูดย�นค�ง พูดติดอ่�ง  

5. ผู้ป่วยที่ได้รับก�รฝึกเบื้องต้นแล้ว แต่ไม่มีอ�ก�รดีขึ้น

6. ผู้ป่วยและญ�ติที่มีคว�มประสงค์จะขอเข้�รับบริก�รกับนักแก้ไขก�รพูด

:3.8 สถานพยาบาลและศูนย์ของรัฐ ที่มีนักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย

โรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี

โรงพย�บ�ลศิริร�ช

โรงพย�บ�ลร�ชวิถี

โรงพย�บ�ลพระมงกุฏเกล้�

สถ�บันสุขภ�พเด็กแห่งช�ติมห�ร�ชินี

โรงพย�บ�ลภูมิพลดุลยเดช กรมแพทย์ทห�รอ�ก�ศ

สถ�บันร�ช�นุกูล

โรงพย�บ�ลวชิรพย�บ�ล

โรงพย�บ�ลเจริญกรุงประช�รักษ์

สถ�บันสิรินธรเพื่อก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พท�งก�รแพทย์แห่งช�ติ

กรุงเทพ ฯ

กรุงเทพ ฯ

กรุงเทพ ฯ

กรุงเทพ ฯ

กรุงเทพ ฯ

กรุงเทพ ฯ

กรุงเทพ ฯ

กรุงเทพ ฯ

กรุงเทพ ฯ

นนทบุรี

ชื่อโรงพยาบาล                                       จังหวัด
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โรงพย�บ�ลเมตต�ประช�รักษ์

โรงพย�บ�ลสมเด็จพระบรมร�ชเทวี ณ ศรีร�ช�

โรงพย�บ�ลธรรมศ�สตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพย�บ�ลสมุทรส�คร

โรงพย�บ�ลยุวประส�ทไวทโยปถัมภ์

โรงพย�บ�ลศรีนครินทร์

โรงพย�บ�ลขอนแก่น

โรงพย�บ�ลเชียงร�ยประช�นุเคร�ะห์

โรงพย�บ�ลมห�ร�ชนครร�ชสีม�

โรงพย�บ�ลจิตเวชนครร�ชสีม�ร�ชนครินทร์

โรงพย�บ�ลหัวหิน

โรงพย�บ�ลสรรพสิทธิประสงค์

โรงพย�บ�ลร�ชบุรี

นครปฐม

ชลบุรี

ปทุมธ�นี

สมุทรส�คร

สมุทรปร�ก�ร

ขอนแก่น

ขอนแก่น

เชียงร�ย

นครร�ชสีม�

นครร�ชสีม�

ประจวบคีรีขันธ์

อุบลร�ชธ�นี

ร�ชบุรี

ชื่อโรงพยาบาล                                    จังหวัด

3.9 เอกสารอ้างอิง (ส่วนที่ 3)

• พ.ท.หญิงวรรณภ� ห�รชุมพล. ก�รพูดผิดปกติจ�กระบบประส�ท. พิมพ์ครั้งที่ 1; 2550.

• ร.ศ. น.พ. จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ. ก�รฝึกพูดสำ�หรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มี

ปัญห�ด้�นก�รพูด [อินเทอร์เน็ต]; [เข้�ถึงเมื่อ 16 ก.ย. 2558]. เข้�ถึงได้จ�ก: 

http://www.vichaiyut.co.th/jul/32_03-2548/32_03-2548_P35.pdf

• สมจิต รวมสุข. ก�รฟื้นฟูผู้ป่วยท่ีได้รับบ�ดเจ็บจ�กอุบัติเหตุจร�จรท�งถนนที่มีปัญห�

ด้�นภ�ษ�และก�รพูด.ศูนย์สิรินธรเพื่อก�รฟื้นฟูฯ. 2555.

• รัชนี สุภวัตรจริย�กุลและคณะ. คู่มือก�รช่วยเหลือบุคคลเสียก�รสื่อคว�มหม�ย. 

โรงพิมพ์ไทยศิริ จังหวัด สระบุรี 2554.

• รจน� ทรรศทร�นนท์ ชนัตถ์ อ�คม�นนท์ สุม�ลี ดีจงกิจ. คว�มผิดปกติของก�รสื่อ

คว�มหม�ย. บริษัท รักษ์สิปป์ จำ�กัด. โรงพิมพ์ เรือนแก้วก�รพิมพ์ . 2529.
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สิทธิเบื้องต้นตามกฏหมายสำาหรับผู้พิการ
คนพิก�ร หม�ยถึง บุคคลซึ่งมีข้อจำ�กัดในก�รปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำ�วัน

หรือเข้�ไปมีส่วนร่วมท�งสังคมเนื่องจ�กมีคว�มบกพร่องท�งก�รเห็นก�รได้ยิน

ก�รเคลื่อนไหวก�รสื่อส�รจิตใจอ�รมณ์พฤติกรรมสติปัญญ�ก�รเรียนรู้หรือ

คว�มบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้�นต่�ง ๆและมีคว�มจำ�เป็นเป็นพิเศษ

ที่จะต้องได้รับคว�มช่วยเหลือด้�นหนึ่งด้�นใดเพื่อให้ส�ม�รถปฏิบัติกิจกรรม

ในชีวิตประจำ�วันหรือ เข้�ไปมีส่ วนร่ วมท�งสั งคมได้อย่�งบุคคลทั่ ว ไป

ทั้งนี้ต�มประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงก�รพัฒน�สังคม

และคว�มมั่นคงของมนุษย์ประก�ศกำ�หนด
(ความหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

มาตรา ๔)

ประก�ศกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภท

และหลักเกณฑ์คว�มพิก�ร (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ กำ�หนดประเภทคว�มพิก�ร ๗ 

ประเภท ดังนี้

(๑) คว�มพิก�รท�งก�รเห็น

(๒) คว�มพิก�รท�งก�รได้ยินหรือสื่อคว�มหม�ย

(๓) คว�มพิก�รท�งก�รเคลื่อนไหวหรือท�งร่�งก�ย

(๔) คว�มพิก�รท�งจิตใจหรือพฤติกรรม

(๕) คว�มพิก�รท�งสติปัญญ�

(๖) คว�มพิก�รท�งก�รเรียนรู้

(๗) คว�มพิก�รท�งออทิสติก

การทำาบัตรประจำาตัวคนพิการ
ต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร พ.ศ. ๒๕๕๐  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖  กำ�หนดให้คนพิก�รมีสิทธเิข้�ถึงและ

ใช้ประโยชน์ได้จ�กสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกอันเป็นส�ธ�รณะ ตลอดจนสวัสดิก�ร

และคว�มช่วยเหลืออื่นจ�กรัฐ ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในก�รได้รับสิทธิต่�ง ๆ ต�ม

กฎหม�ย คนพิก�ร ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบ�ล หรือผู้ดูแลคนพิก�ร จึงส�ม�รถ

ยื่นขอมีบัตรประจำ�ตัวคนพิก�รได้โดยมีร�ยละเอียด ดังนี้
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สถานที่ให้บริการออกบัตรประจำาตัวคนพิการ
กรุงเทพมหานคร ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวคนพิก�รและออกบัตรประจำ�ตัวคนพิก�ร 

ได้ที่ ศูนย์คุ้มครองสวัสดิภ�พชุมชน ๑๒ เขต (หน่วยให้บริก�รร่วมกระทรวงก�ร

พัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์) หรือโรงพย�บ�ลร�ม�ธิบดี โรงพย�บ�ล

นพรัตน์ร�ชธ�นี, โรงพย�บ�ลเมตต�ประช�รักษ์(วัดไร่ขิง),  โรงพย�บ�ลผู้สูงอ�ยุ

บ�งขุนเทียน, โรงพย�บ�ลพระร�ม ๒, โรงพย�บ�ลสิรินธร, สถ�บันสุขภ�พเด็ก

แห่งช�ติมห�ร�ชินี ฝ่�ยสังคมสงเคร�ะห์โรงพย�บ�ลศิริร�ช ง�นสิทธิประโยชน์

สถ�บันร�ช�นุกูล โรงพย�บ�ลพระมงกุฏเกล้�

ต่างจังหวัด ยื่นคำ�ขอมีบัตรประจำ�ตัวคนพิก�รและออกบัตรประจำ�ตัวคนพิก�ร ได้ที่ 

สำ�นักง�นพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กระทรวงพัฒน�สังคม

และคว�มมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) ที่ศ�ล�กล�งจังหวัดทุกจังหวัด หรือศูนย์บริก�ร

คนพิก�รระดับจังหวัด

หลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจำาตัวคนพิการ
๑. สำ�เน�เอกส�รประจำ�ตัวอย่�งใดอย่�งหนึ่ง จำ�นวน ๑ ฉบับ ดังนี้  

 (ก) สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน 

 (ข) สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวข้�ร�ชก�ร 

 (ค) สำ�เน�สูติบัตรสำ�หรับบุคคลอ�ยุต่ำ�กว่�สิบห้�ปี 

 (ง) หนังสือรับรองก�รเกิดต�มแบบที่กรมก�รปกครองกำ�หนด 

๒. สำ�เน�ทะเบียนบ้�นของคนพิก�ร จำ�นวน ๑ ฉบับ

๓. รูปถ่�ยคนพิก�รขน�ด ๑ นิ้ว ถ่�ยม�แล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำ�นวน ๒ รูป ในกรณี

ที่คนพิก�รไม่ได้ม�ยื่นคำ�ขอด้วยตนเอง

๔. เอกส�รรับรองคว�มพิก�ร ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิช�ชีพเวชกรรมของสถ�น

พย�บ�ลของรัฐ หรือสถ�นพย�บ�ลเอกชนที่อธิบดีประก�ศกำ�หนด เว้นแต่กรณี

สภ�พคว�มพิก�รเป็นที่เห็นได้โดยประจักษ์ต�มประก�ศกรม เรื่อง แบบและร�ยละเอียด

ของสภ�พคว�มพิก�รที่ส�ม�รถเห็นได้โดยประจักษ์ไม่ต้องมีเอกส�รรับรองคว�ม

พิก�ร ทั้งนี้ ให้เจ้�หน้�ที่ผู้รับคำ�ขอถ่�ยภ�พสภ�พคว�มพิก�รไว้เป็นหลักฐ�นของ

ผู้ดูแลคนพิก�ร
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กรณีผู้ดูแลคนพิการการยื่นขอทำาบัตรประจำาตัวคนพิการแทน

ห�กคนพิก�รไม่ส�ม�รถขอมีบัตรประจำ�ตัวคนพิก�รได้ด้วยตนเอง ให้มีผู้อื่น
ดำ�เนินก�รขอมีบัตรประจำ�ตัวคนพิก�รแทนได้ในกรณีต่อไปนี้

• กรณีเป็นผู้เย�ว์ คนเสมือนไร้คว�มส�ม�รถ หรือคนไร้คว�มส�ม�รถ
• กรณีที่คนพิก�รมีสภ�พคว�มพิก�รถึงขั้นไม่ส�ม�รถไปยื่นคำ�ขอด้วยตัวเองได้

*ผู้ดูแลคนพิก�ร ต้องเป็นผู้ซี่งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้�นเดียวกันกับคนพิก�ร หรือเป็น
ผู้ดูแลคนพิก�ร ซี่งคนพิก�รอ�ศัยอยู่ด้วยต�มคว�มเป็นจริง* 

หลักฐานผู้ขอมีบัตรประจำาตัวคนพิการแทน
๑. เอกส�รหลักฐ�นก�รขอมีบัตรประจำ�ตัวคนพิก�ร

๒. สำ�เน�บัตรประจำ�ตัวประช�ชน จำ�นวน ๑ ฉบับ

๓. สำ�เน�ทะเบียนบ้�น จำ�นวน ๑ ฉบับ

๔. หนังสือมอบอำ�น�จจ�กคนพิก�ร (ห�กคนพิก�รไม่ได้ม�ติดต่อด้วยตนเอง) 

ด�วน์โหลดจ�กเว็บไซต์ พก. และไม่ต้องติดอ�กรสแตมป์ จำ�นวน ๑ ฉบับ

สิทธิประโยชน์ที่คนพิการควรได้รับ
คนพิก�รที่มีบัตรประจำ�ตัวคนพิก�รแล้วส�ม�รถยื่นคำ�ขอใช้สิทธิประโยชน์

สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกอันเป็นส�ธ�รณะตลอดจนสวัสดิก�รและคว�มช่วยจ�ก
รัฐต�มม�ตร� ๒๐ แห่งพระร�ชบัญญัติส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร
พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ หรือต�มกฎหม�ยอื่น

กำ�หนดได้แก่

• สิทธิคนพิการด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการ 

มีสิทธิได้รับเบี้ยคว�มพิก�รร�ยเดือน เดือนละ ๘๐๐ บ�ท ตลอดชีวิต

• สิทธิคนพิการด้านบริการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ 

คนพิก�รที่บรรลุนิติภ�วะ (อ�ยุ ๒๐ ปีบริบูรณ์) และผู้ดูแลคนพิก�รต�ม
กฎหม�ยส�ม�รถกู้ยืมเงินทุนประกอบอ�ชีพหรือขย�ยกิจก�รจ�กกองทุนส่งเสริม
และพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�รร�ยละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บ�ท หรือร�ยกลุ่ม ๆ ละ
ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บ�ท ผ่อนชำ�ระภ�ยในระยะเวล�ไม่เกิน ๕ ปีโดยไม่คิด
ดอกเบี้ย
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• สิทธิคนพิการด้านการคุ้มครองสิทธิคนพิการทางสังคมและสวัสดิการ

เพื่อให้ก�รคุ้มครองสิทธิคนพิก�รท�งสังคมและสวัสดิก�รเป็นไปอย่�งทั่วถึง 

เช่น ให้บริเวณล่�มภ�ษ�มือก�รช่วยเหลือท�งกฎหม�ยก�รจัดให้มีผู้ช่วยคนพิก�ร

ก�รช่วยเหลือคนพิก�รที่ไม่มีผู้ดูแลโดยก�รสนับสนุนผู้ช่วยคนพิก�รก�รลดหย่อน

ค่�โดยส�รขนส่งส�ธ�รณะสำ�หรับคนพิก�ร

• สิทธิคนพิการด้านการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำาหรับคนพิการ

ให้บริก�รปรับสภ�พแวดล้อมที่อยู่อ�ศัยสำ�หรับคนพิก�รเพื่อเพิ่มคว�ม

สะดวกในก�รดำ�รงชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำ�วันในที่อยู่อ�ศัยของ

คนพิก�รเอง เช่น ก�รปรับปรุงห้องน้ำ�โดยก�รประยุกต์ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นที่คนพิก�ร

อ�ศัยอยู่เป็นหลักในอัตร�เหม�จ่�ยร�ยละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บ�ทต�มที่กฎหม�ย

กำ�หนด

• สิทธิคนพิการด้านการจัดให้มีสิ่งอำานวยความสะดวก

ให้คนพิก�รเข้�ถึงและใช้ประโยชน์ได้เพื่อคุ้มครองสิทธิคนพิก�รมิให้สภ�พ

แวดล้อมเป็นอุปสรรคต่อก�รเข้�ม�มีส่วนร่วมท�งสังคมสำ�หรับคนพิก�ร

• สิทธิคนพิการทางการแพทย์

คนพิก�รส�ม�รถเข้�ถึงบริก�รส�ธ�รณสุขของรัฐได้ทุกแห่งโดยไม่ต้องมี

ใบส่งต่อ และมีสิทธิได้รับบริก�รท�งก�รแพทย์ได้แก่ ก�รตรวจวินิจฉัย ก�รตรวจ

ท�งห้องปฏิบัติก�ร ก�รตรวจด้วยวิธีพิเศษอื่นต�มสิทธิ ก�รแนะแนวให้คำ�ปรึกษ� 

และก�รบริก�รเป็นร�ยกรณีเช่น ก�ยภ�พบำ�บัด พย�บ�ลจิตเวช เป็นต้น

• สิทธิคนพิการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์

ในเรื่องก�รบริก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พโดยกระบวนก�รท�งก�รแพทย์และ

ค่�ใช้จ่�ยในก�รรักษ�พย�บ�ลค่�อุปกรณ์เครื่องช่วยคว�มพิก�รและสื่อส่งเสริม

พัฒน�ก�รเพื่อปรับสภ�พท�งร่�งก�ยจิตใจอ�รมณ์สังคมพฤติกรรมสติปัญญ�

ก�รเรียนรู้หรือเสริมสร้�งสมรรถภ�พให้ดีขึ้น
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• สิทธิคนพิการด้านการศึกษา

มีสิทธิได้รับก�รศึกษ�โดยไม่เสียค่�ใช้จ่�ยตั้งแต่เริ่มเข้�เรียนจนถึง

ปริญญ�ตรี พร้อมทั้งก�รได้รับเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก สื่อ บริก�ร และ 

คว�มช่วยเหลืออื่นใดท�งก�รศึกษ� ได้รับก�รศึกษ�ที่มีม�ตรฐ�นและประกันคุณภ�พ

ก�รศึกษ� โดยให้หน่วยง�นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกสื่อบริก�ร

และคว�มช่วยเหลืออื่นใดท�งก�รศึกษ�สำ�หรับคนพิก�รให้ก�รสนับสนุนต�ม

คว�มจำ�เป็นและเหม�ะสมอย่�งทั่วถึง สถ�นศึกษ�ระดับอุดมศึกษ�และสถ�บัน

อ�ชีวศึกษ�ทุกสังกัดมีหน้�ที่รับคนพิก�รเข้�ศึกษ�ในสัดส่วนหรือจำ�นวนที่

เหม�ะสม สถ�นศึกษ�ใดปฏิเสธไม่รับคนพิก�รเข้�ศึกษ�ให้ถือเป็นก�รเลือกปฏิบัติ

โดยไม่เป็นธรรมต�มกฏหม�ย นอกจ�กนี้คนพิก�รหรือผู้ดูแลยังมีสิทธิกู้ยืมเงิน

กองทุนส่งเสริมและพัฒน�ก�รศึกษ�สำ�หรับคนพิก�รเพื่อจัดซื้อ จัดห� สิ่งอำ�นวย

คว�มสะดวก เทคโนโลยี สื่อ บริก�ร และคว�มช่วยเหลืออื่นใดท�งก�รศึกษ�

สำ�หรับคนพิก�ร

• สิทธิคนพิการด้านการส่งเสริมอาชีพและคุ้มครองการมีงานทำาของ

คนพิการ

          ในก�รฟื้นฟูสมรรถภ�พด้�นอ�ชีพก�รให้บริก�รที่มีม�ตรฐ�นก�รคุ้มครอง

แรงง�นม�ตรก�รเพื่อก�รมีง�นทำ�ตลอดจนได้รับก�รส่งเสริมก�รประกอบอ�ชีพ

อิสระบริก�รสื่อสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกเทคโนโลยีหรือคว�มช่วยเหลืออื่นใด เพื่อ

ก�รทำ�ง�นและประกอบอ�ชีพของคนพิก�รต�มหลักเกณฑ์วิธีก�รและเงื่อนไข

ที่รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงแรงง�นประก�ศกำ�หนดและก�รจ้�งง�นคนพิก�รใน

สถ�นประกอบก�รหน่วยง�นของรัฐหรือสถ�นศึกษ�เอกชน

สิทธิประโยชน์ของผู้ดูแลคนพิการ
ผู้ดูแลคนพิก�ร คือ บิด�ม�รด�บุตรส�มีภรรย�ญ�ติพี่น้องหรือบุคคลอื่นใด

ที่รับดูแลหรืออุปก�ระคนพิก�ร เป็นบุคคลที่มีชื่อระบุอยู่ในบัตรประจำ�ตัวคนพิก�ร 

ว่�เป็นผู้ดูแลคนพิก�รและ ต้องให้ก�รอุปก�ระดูแลคนพิก�รคนนั้นจริง ๆ

79



ผู้ดูแลคนพิก�รมีสิทธิได้รับคว�มช่วยเหลือในเรื่องต่�ง ๆ ได้แก่

• ก�รบริก�รให้คำ�ปรึกษ� แนะนำ�

• ฝึกอบรมทักษะก�รเลี้ยงดูคนพิก�รให้ได้ม�ตรฐ�นต�มหลักวิช�ก�รและ

วิช�ชีพ

• ก�รจัดก�รศึกษ�โดยส่งเสริมก�รเรียนรู้และพัฒน�ทักษะเพื่อก�รพัฒน�
คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร

• ก�รส่งเสริมก�รประกอบอ�ชีพอิสระ
• ก�รทำ�ง�นในสถ�นประกอบก�ร
• ก�รฝึกอ�ชีพ
• ก�รสนับสนุนเงินทุนประกอบอ�ชีพ (กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริม และพัฒน�

คุณภ�พชีวิตคนพิก�รได้ กรณีเป็นผู้ดูแลคนพิก�รท�งสติปัญญ�หรือคนพิก�รท�ง
จิตใจหรือพฤติกรรม) 

• ก�รให้สัมปท�นหรือสถ�นที่จำ�หน่�ยสินค้�
• ก�รจัดจ้�งแบบเหม�ง�นและอื่น ๆ
•  ก�รได้รับก�รลดหย่อนภ�ษีเงินได้บุคคลธรรมด�
• ก�รให้คว�มช่วยเหลืออื่น ๆ เพื่อประโยชน์ในก�รส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พ

ชีวิตคนพิก�ร

ข้อเสนอแนะ

ผู้มีคว�มบกพร่องด้�นก�รเรียนรู้ระดับรุนแรงที่ไม่ส�ม�รถอ่�นหรือเขียน

หนังสือได้ จะประสบปัญห�กรณีไปติดต่อง�นหรือรับบริก�รต่�ง ๆ ที่ต้องใช้คว�ม

ส�ม�รถด้�นก�รอ่�น หรือก�รเขียน เช่น ก�รอ่�นขั้นตอนในก�รรับบริก�ร ก�รกรอก

แบบฟอร์มขอรับบริก�ร หน่วยง�นต่�ง ๆ  ทั้งภ�ครัฐและเอกชน จึงควรจัดให้มีบริก�ร

เชิงสวัสดิก�รสังคม เพื่อลดคว�มย�กลำ�บ�กและลดอุปสรรคในก�รเข้�ถึงบริก�รแก่

คนกลุ่มนี้ อ�ทิ ติดภ�พแสดงขั้นตอนก�รรับบริก�รที่ชัดเจน หรือประก�ศเสียงต�มส�ย

แจ้งขั้นตอนก�รรับบริก�รเป็นระยะ หรือมีอ�ส�สมัครช่วยกรอกแบบฟอร์มขอรับ

บริก�ร เป็นต้น
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เอกสารอ้างอิง

• สำ�นักง�นส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�รแห่งช�ติ กระทรวงก�รพัฒน�สังคม

และคว�มมั่นคงของมนุษย์.พระร�ชบัญญัติส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร 

พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒). กรุงเทพ; ๒๕๕๖

• ประก�ศกระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์เรื่องประเภทและ

หลักเกณฑ์คว�มพิก�ร (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

• สำ�นักง�นส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�รแห่งช�ติ กระทรวงก�รพัฒน�สังคม

และคว�มมั่นคงของมนุษย์. คู่มือสิทธิของคนพิก�ร. กรุงเทพ; ๒๕๕๔

• คู่มือคนพิก�ร กรมส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�ร กระทรวงก�รพัฒน�สังคม

และคว�มมั่นคงของมนุษย์. พิมพ์ที่ โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์ก�รเกษตรแห่งประเทศไทย; 

๒๕๕๖

• คู่มือสิทธิของคนพิก�ร. สำ�นักง�นส่งเสริมและพัฒน�คุณภ�พชีวิตคนพิก�รแห่งช�ติ 

กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและคว�มมั่นคงของมนุษย์.พิมพ์ครั้งที่ ๓.กรุงเทพ; ๒๕๕๕
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