แก้ไ ขการพู ด ในออทิ ส ติ ก
AUTISM SPECTRUM DISORDER: SPEECH THERAPY
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ถ้าเด็กพูดได้เร็ว โอกาสที่จะมีพฒ
ั นาการทางภาษาใกล้เคียงปกติก็จะเพิ่มมากขึ้ น ในขณะเดียวกัน การใช้ภาษาที่ไม่
เหมาะสมก็ลดลงด้วย ดังนั้นการฝึ กและแก้ไขการพูด จึงมีความสําคัญ
ในการเตรียมความพร้อมเด็กก่อนที่จะสอนพูด ควรฝึ กการเปล่งลม เคลื่อนไหวปาก โดยการเป่ ามือ เป่ ากระดาษ เป่ า
ลูกปิ งปอง เป่ าฟองสบู่ เป่ านกหวีด ฝึ กการเคลื่อนไหวลิ้ น โดยการอมลูกอม เลียอมยิ้ ม และฝึ กการเล่นเสียงในถ้วย
ผูเ้ ชี่ยวชาญที่ฝึกและแก้ไขการพูด คือ “นักเวชศาสตร์การสือ่ ความหมาย” หรือ “นักแก้ไขการพูด” (Speech
Therapist/ Speech Pathologist)
ผูท้ ี่มีบทบาทสําคัญไม่ใช่ผเู ้ ชี่ยวชาญ แต่คือผูป้ กครองซึ่งอยูใ่ กล้ชดิ กับเด็ก ดังนั้นไม่ใช่การรอจนถึงวันนัดแล้วค่อยฝึ ก
เท่านั้น เพราะจะไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร ผูป้ กครองสามารถกระตุน้ ให้มีการพูดได้โดยผ่านการเล่นได้เช่นกัน
พยายามสร้างสถานการณ์ ที่กระตุน้ ให้เกิดการสื่อสารขึ้ น เช่น เวลาเล่นต่อจิ๊กซอว์ ก็อาจเอาไปซ่อนชิ้ นหนึ่ งเพื่อให้เด็ก
ถามหา หรือ อาจเอารองเท้าของคนอื่นมาให้เด็กใส่ เพื่อให้เด็กบอกว่า “ไม่ใช่” หรือถามหารองเท้าของตนเอง เป็ นต้น
นอกจากนี้ ควรนําเทคนิ ควิธีการฝึ ก ซึ่งได้รบั การแนะนําจากผูเ้ ชีย่ วชาญ มาปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องที่บา้ น
แนวทางปฏิบตั ิของผูป้ กครองที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาให้เด็กออทิสติกพูดได้เหมาะสมตามวัย มีดงั นี้
1. พยายามพูดกับเด็กเกี่ยวกับสิง่ ที่เด็กกําลังมอง หรือกําลังทําอยู่ เพื่อสร้างเป้ าหมายในการมองอย่างมีความหมาย
2. ขณะที่มีเสียงใดเสียงหนึ่ งเกิดขึ้ นรอบตัว ควรชี้ ชวนให้เด็กสนใจฟั งอย่างสมํา่ เสมอ โดยอาจพูดเลียนแบบเสียงที่
เกิดขึ้ น เพื่อสร้างเป้ าหมายในการฟั งอย่างมีความหมาย
3. ขณะที่ทาํ สิ่งใดสิ่งหนึ่ งให้กบั เด็ก ควรพูดให้เด็กฟั งถึงสิ่งที่ท่านกําลังทําอยู่ เพื่อให้เด็กเรียนรูค้ าํ ศัพท์ และเนื้ อหาของ
คําศัพท์ ซึ่งเป็ นการสร้างการเรียนรูค้ วามหมายจากการปฏิบตั ิที่เห็นจริง
4. ควรสอนจากความเข้าใจคําศัพท์ ก่อนนํามาสู่การพูด
5. ควรสอนให้เด็กพูด โดยใช้คาํ นามที่มองเห็นเป็ นรูปธรรม จดจําง่าย คุน้ เคย และอยูใ่ กล้ตวั เด็ก
6. ควรให้เด็กมีโอกาสได้เปล่งเสียงออกมาบ้าง โดยสอนพูดนํา แล้วเว้นระยะให้เด็กออกเสียง รอเวลาอย่าแย่งเด็กพูด
7. เป็ นแบบอย่างในการพูดที่ดีให้เด็ก พูดให้ชดั เจน ใช้คาํ ให้ถูกต้อง เนื่ องจากเด็กจะลอกเลียนแบบจากผูท้ ี่พูดกับเขา
8. อาจใช้โคลงกลอน หรือเพลง ช่วยกระตุน้ การพูดของเด็ก เพราะช่วยให้เด็กสนใจ และจดจําได้ง่าย
9. เด็กบางรายอาจต้องใช้เทคนิ คพิเศษเพื่อดึงความสนใจ และสร้างความพร้อมในการสอนภาษาและการพูด โดย
เตรียมการมอง การฟั ง อย่างมีความหมาย ฝึ กการเคลื่อนไหวปาก ลิ้ น การเปล่งเสียง
การพูดเป็ นวิธีการสื่อความหมายที่สาํ คัญที่สุด แต่ถา้ ยังไม่สามารถพูดได้ ก็จาํ เป็ นต้องหาวิธีการอื่นมาทดแทน เพื่อให้
สามารถบอกความต้องการของตนเองได้ ซึ่งเรียกวิธีการเหล่านี้ ว่า การสื่อความหมายทดแทน (Augmentative and
Alternative Communication; AAC) เพื่อใช้ทดแทนการพูดเป็ นการชัว่ คราว หรือโดยถาวรในรายที่มีความบกพร่อง
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ทางการพูดอย่างรุนแรง ตัวอย่างเช่น กลวิธีการรับรูผ้ ่านการมอง (Visual Strategies) โปรแกรมแลกเปลี่ยนภาพเพื่อ
การสื่อสาร (Picture Exchange Communication System; PECS) เครื่องโอภา (Communication Devices) และ
โปรแกรมปราศรัย เป็ นต้น
กลวิธีการรับรูผ้ ่านการมอง เป็ นการกระตุน้ การรับรูใ้ นการสือ่ สาร โดยการมองเครื่องมือต่าง ๆ ที่จดั ทําขึ้ นเพื่อบอก
ข้อมูล แสดงสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้ นให้เด็กเห็นได้ชดั เจน เช่น ตารางเวลา ปฏิทิน สมุดบันทึก รายการซื้ อของ เมนู อาหาร
เป็ นต้น
โปรแกรมแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสาร (PECS) เป็ นการจัดระบบการเรียนรูใ้ นเรือ่ งการสื่อสาร โดยให้เด็กหยิบภาพ
ให้ผรู ้ ่วมสนทนา เพื่อสื่อสารถึงสิง่ ที่ตอ้ งการ โดยมีการฝึ กอย่างเป็ นระบบ 6 ขั้นตอน จนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ
สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
โปรแกรมปราศรัย เป็ นซอฟต์แวร์มลั ติมีเดีย เพื่อช่วยในการสื่อสารสําหรับผูท้ ี่มีความบกพร่องทางด้านการพูด โดยใช้
ร่วมกับเครือ่ งโอภา วิจยั และพัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิ กส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เป็ น
เครื่องมือที่ทาํ หน้าที่เป็ นเสมือนกล่องที่บรรจุเสียงพูดที่ใช้ในการสนทนาไว้อย่างไม่จาํ กัดจํานวน โดยแบ่งเสียงเป็ น
หมวดหมู่ตามการใช้งาน ซึ่งแต่ละเสียงจะประกอบด้วย หน่ วยเสียงพูด รูปภาพ และข้อความ
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