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แก้ไขการพูด

(Speech Therapy)

นพ.ทวีศกั ดิ์ สิริรตั น์เรขา
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ถ้าเด็กพูดได้เร็ว โอกาสที่จะมีพฒ
ั นาการทางภาษาใกล้เคียงปกติก็จะเพิ่มมากขึ้ น ใน
ขณะเดียวกัน การใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมก็ลดลงด้วย ดังนั้นการฝึ กและแก้ไขการพูด จึงมีความสําคัญ
ในการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนที่จะสอนพูด ควรฝึ กการเปล่งลม เคลื่อนไหวปาก โดยการเป่ า
มือ เป่ ากระดาษ เป่ าลูกปิ งปอง เป่ าฟองสบู่ เป่ านกหวีด ฝึ กการเคลื่อนไหวลิ้ น โดยการอมลูกอม เลียอม
ยิ้ ม และฝึ กการเล่นเสียงในถ้วย
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ฝึกและแก้ไขการพูด คือ “นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย” หรือ “นักแก้ไขการ
พูด” (Speech Therapist/ Speech Pathologist) แต่เนื่ องจากผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขานี้ มีไม่เพียงพอกับ
ความต้องการในปั จจุบนั ดังนั้น สามารถเข้ารับการฝึ กจาก “ครูฝึกพูด” ซึ่งเป็ นครูการศึกษาพิเศษ ที่
ผ่านการอบรมในด้านการฝึ กและแก้ไขการพูด ในเบื้ องต้นได้เช่นกัน แต่ควรมีการประเมิน ติดตาม
ความก้าวหน้าในการฝึ ก และคําแนะนําเพิ่มเติมจากนักแก้ไขการพูดเป็ นระยะ
ผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญในการฝึ กและแก้ไขการพูด ไม่ใช่ผเู้ ชี่ยวชาญ แต่คือผูป้ กครองซึ่งอยูใ่ กล้ชิด
กับเด็ก ดังนั้นไม่ใช่การรอจนถึงวันนัดแล้วค่อยฝึ กเท่านั้น เพราะจะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ผูป้ กครอง
สามารถกระตุน้ ให้มีการพูดได้โดยผ่านการเล่นได้เช่นกัน พยายามสร้างสถานการณ์ ที่กระตุน้ ให้เกิด
การสื่อสารขึ้ น เช่น เวลาเล่นต่อจิ๊กซอว์ ก็อาจเอาไปซ่อนชิ้ นหนึ่ งเพื่อให้เด็กถามหา หรือ อาจเอารองเท้า
ของคนอื่นมาให้เด็กใส่ เพื่อให้เด็กบอกว่า “ไม่ใช่” หรือถามหารองเท้าของตนเอง เป็ นต้น นอกจากนี้
ควรนําเทคนิ ควิธีการฝึ ก ซึ่งได้รบั การแนะนําจากผูเ้ ชี่ยวชาญ มาปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง
การพูดเป็ นวิธีการสื่อความหมายที่สาํ คัญที่สุด แต่ถา้ ยังไม่สามารถพูดได้ ก็จาํ เป็ นต้องหาวิธีการ
อื่นมาทดแทน เพื่อให้สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ ซึ่งเรียกวิธีการเหล่านี้ ว่า การสื่อ
ความหมายทดแทน (Augmentative and Alternative Communication; AAC) เพื่อใช้ทดแทนการพูดเป็ น
การชัว่ คราว หรือโดยถาวรในรายที่มคี วามบกพร่องทางการพูดอย่างรุนแรง ตัวอย่างเช่น กลวิธีการรับรู ้
ผ่านการมอง (Visual Strategies) โปรแกรมแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสาร (Picture Exchange
Communication System; PECS) เครื่องโอภา (Communication Devices) และโปรแกรมปราศรัย เป็ น
ต้น
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กลวิธีการรับรูผ้ ่านการมอง เป็ นการกระตุน้ การรับรูใ้ นการสื่อสาร โดยการมองเครื่องมือต่างๆ
ที่จดั ทําขึ้ นเพื่อบอกข้อมูล แสดงสิ่งต่างๆ ที่จะเกิดขึ้ นให้เด็กเห็นได้ชดั เจน เช่น ตารางเวลา ปฏิทิน สมุด
บันทึก รายการซื้ อของ เมนูอาหาร เป็ นต้น
โปรแกรมแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสาร เป็ นการจัดระบบการเรียนรูใ้ นเรื่องการสื่อสาร โดย
ให้เด็กหยิบภาพให้ผรู ้ ่วมสนทนา เพื่อสื่อสารถึงสิ่งที่ตอ้ งการ โดยมีการฝึ กอย่างเป็ นระบบ รวม 6
ขั้นตอน จนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ ได้
โปรแกรมปราศรัย เป็ นซอฟต์แวร์มลั ติมีเดีย เพื่อช่วยในการสื่อสารสําหรับผูท้ ี่มคี วามบกพร่อง
ทางด้านการพูด โดยใช้ร่วมกับเครื่องโอภา วิจยั และพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และ
คอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็ นเครื่องมือที่ทาํ หน้าที่เป็ นเสมือนกล่องที่บรรจุเสียงพูดที่ใช้ในการ
สนทนาไว้อย่างไม่จาํ กัดจํานวน โดยแบ่งเสียงเป็ นหมวดหมูต่ ามการใช้งาน ซึ่งแต่ละเสียงจะประกอบด้วย
หน่ วยเสียงพูด รูปภาพ และข้อความ
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