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แกไ้ขการพูด ในออทิสติก 

AUTISM SPECTRUM DISORDER: SPEECH THERAPY 

นายแพทย์ทวีศักด์ิ สิริรัตน์เรขา .. . จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น 

 

ถา้เด็กพูดไดเ้ร็ว โอกาสท่ีจะมีพฒันาการทางภาษาใกลเ้คียงปกติก็จะเพิ่มมากข้ึน ในขณะเดียวกนั การใชภ้าษาท่ีไม่

เหมาะสมก็ลดลงดว้ย ดงัน้ันการฝึกและแกไ้ขการพูด จึงมีความสาํคญั 

ในการเตรียมความพรอ้มเด็กก่อนท่ีจะสอนพูด ควรฝึกการเปลง่ลม เคลื่อนไหวปาก โดยการเป่ามือ เป่ากระดาษ เป่า

ลูกปิงปอง เป่าฟองสบู่ เป่านกหวีด ฝึกการเคลื่อนไหวลิ้ น โดยการอมลูกอม เลียอมย้ิม และฝึกการเล่นเสียงในถว้ย 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่ีฝึกและแกไ้ขการพดู คือ “นักเวชศาสตรก์ารสือ่ความหมาย” หรือ “นักแกไ้ขการพดู” (Speech 

Therapist/ Speech Pathologist)  

ผูท่ี้มีบทบาทสาํคญัไม่ใช่ผูเ้ชี่ยวชาญ แต่คือผูป้กครองซ่ึงอยูใ่กลช้ดิกบัเด็ก ดงัน้ันไม่ใช่การรอจนถึงวนันัดแลว้ค่อยฝึก

เท่าน้ัน เพราะจะไม่เกิดประโยชน์เท่าท่ีควร ผูป้กครองสามารถกระตุน้ใหมี้การพูดไดโ้ดยผ่านการเล่นไดเ้ช่นกนั 

พยายามสรา้งสถานการณ ์ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการสื่อสารข้ึน เช่น เวลาเล่นต่อจิ๊กซอว ์ก็อาจเอาไปซ่อนชิ้ นหน่ึงเพื่อใหเ้ด็ก

ถามหา หรือ อาจเอารองเทา้ของคนอื่นมาใหเ้ด็กใส่ เพื่อใหเ้ด็กบอกวา่ “ไม่ใช่” หรือถามหารองเทา้ของตนเอง เป็นตน้ 

นอกจากน้ีควรนําเทคนิควธีิการฝึก ซ่ึงไดร้บัการแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญ มาปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองท่ีบา้น 

 

แนวทางปฏิบติัของผูป้กครองท่ีจะชว่ยส่งเสริมพฒันาใหเ้ด็กออทิสติกพูดไดเ้หมาะสมตามวยั มีดงัน้ี  

1. พยายามพูดกบัเด็กเก่ียวกบัสิง่ท่ีเด็กกาํลงัมอง หรือกาํลงัทาํอยู ่เพื่อสรา้งเป้าหมายในการมองอยา่งมีความหมาย 

2. ขณะท่ีมีเสียงใดเสียงหน่ึงเกิดข้ึนรอบตวั ควรชี้ ชวนใหเ้ด็กสนใจฟังอยา่งสมํา่เสมอ โดยอาจพูดเลียนแบบเสียงท่ี

เกิดข้ึน เพื่อสรา้งเป้าหมายในการฟังอยา่งมีความหมาย 

3. ขณะท่ีทาํสิ่งใดสิ่งหน่ึงใหก้บัเด็ก ควรพูดใหเ้ด็กฟังถึงสิ่งท่ีท่านกาํลงัทาํอยู ่เพื่อใหเ้ด็กเรียนรูค้าํศพัท ์และเน้ือหาของ

คาํศพัท ์ซ่ึงเป็นการสรา้งการเรยีนรูค้วามหมายจากการปฏิบติัท่ีเห็นจริง 

4. ควรสอนจากความเขา้ใจคาํศพัท ์ก่อนนํามาสู่การพูด 

5. ควรสอนใหเ้ด็กพูด โดยใชค้าํนามท่ีมองเห็นเป็นรูปธรรม จดจาํง่าย คุน้เคย และอยูใ่กลต้วัเด็ก 

6. ควรใหเ้ด็กมีโอกาสไดเ้ปล่งเสยีงออกมาบา้ง โดยสอนพูดนํา แลว้เวน้ระยะใหเ้ด็กออกเสียง รอเวลาอยา่แยง่เด็กพูด 

7. เป็นแบบอยา่งในการพูดท่ีดีใหเ้ด็ก พูดใหช้ดัเจน ใชค้าํใหถู้กตอ้ง เน่ืองจากเด็กจะลอกเลียนแบบจากผูท่ี้พูดกบัเขา 

8. อาจใชโ้คลงกลอน หรือเพลง ช่วยกระตุน้การพูดของเด็ก เพราะช่วยใหเ้ด็กสนใจ และจดจาํไดง่้าย 

9. เด็กบางรายอาจตอ้งใชเ้ทคนิคพิเศษเพื่อดึงความสนใจ และสรา้งความพรอ้มในการสอนภาษาและการพดู โดย

เตรียมการมอง การฟัง อยา่งมีความหมาย ฝึกการเคลื่อนไหวปาก ลิ้ น การเปล่งเสียง 

 

การพูดเป็นวิธีการสื่อความหมายท่ีสาํคญัท่ีสุด แต่ถา้ยงัไม่สามารถพูดได ้ก็จาํเป็นตอ้งหาวธีิการอื่นมาทดแทน เพื่อให้

สามารถบอกความตอ้งการของตนเองได ้ซ่ึงเรียกวิธีการเหล่าน้ีวา่ การสื่อความหมายทดแทน (Augmentative and 

Alternative Communication; AAC) เพื่อใชท้ดแทนการพูดเป็นการชัว่คราว หรือโดยถาวรในรายท่ีมีความบกพร่อง
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ทางการพูดอยา่งรุนแรง ตวัอยา่งเช่น กลวธีิการรบัรูผ่้านการมอง (Visual Strategies) โปรแกรมแลกเปลี่ยนภาพเพื่อ

การสื่อสาร (Picture Exchange Communication System; PECS) เครื่องโอภา (Communication Devices) และ

โปรแกรมปราศรยั เป็นตน้ 

กลวิธีการรบัรูผ่้านการมอง เป็นการกระตุน้การรบัรูใ้นการสือ่สาร โดยการมองเครื่องมือต่าง ๆ ท่ีจดัทาํข้ึนเพื่อบอก

ขอ้มูล แสดงสิ่งต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนใหเ้ด็กเห็นไดช้ดัเจน เช่น ตารางเวลา ปฏิทิน สมุดบนัทึก รายการซ้ือของ เมนูอาหาร 

เป็นตน้ 

โปรแกรมแลกเปลี่ยนภาพเพื่อการสื่อสาร (PECS) เป็นการจดัระบบการเรียนรูใ้นเรือ่งการสื่อสาร โดยใหเ้ด็กหยิบภาพ

ใหผู้ร้่วมสนทนา เพื่อสื่อสารถึงสิง่ท่ีตอ้งการ โดยมีการฝึกอยา่งเป็นระบบ 6 ขั้นตอน จนสามารถแสดงความคิดเห็นต่อ

สิ่งแวดลอ้มและสถานการณต่์าง ๆ ได ้

โปรแกรมปราศรยั เป็นซอฟตแ์วรม์ลัติมีเดีย เพื่อช่วยในการสื่อสารสาํหรบัผูท่ี้มีความบกพร่องทางดา้นการพูด โดยใช้

ร่วมกบัเครือ่งโอภา วิจยัและพฒันาโดยศูนยเ์ทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอรแ์ห่งชาติ (เนคเทค) เป็น

เครื่องมือท่ีทาํหน้าท่ีเป็นเสมือนกล่องท่ีบรรจุเสียงพูดท่ีใชใ้นการสนทนาไวอ้ยา่งไม่จาํกดัจาํนวน โดยแบ่งเสียงเป็น

หมวดหมู่ตามการใชง้าน ซ่ึงแต่ละเสียงจะประกอบดว้ย หน่วยเสียงพูด รูปภาพ และขอ้ความ 
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