5 ปญหาเรื่องการพูด
ที่มีปญหาในการใชภาษาบางคนพบวาอาจมีปญ
 หาเรื่องความบกพรองของสมอง หรืออวัยวะในการฟงและการพูด ตอง
เขารับการรักษา ปจจุบันพบวามีเด็กอีกกลุมหนึ่งที่พัฒนาการดานอื่นปกติดี แตมีปญหาเรื่องพัฒนาการทางภาษาเพราะ
ไดรับการเลีย
้ งดูและอยูในสิ่งแวดลอมที่ไมเหมาะสม
1. ลูกไมยอมพูด / พูดชา
เปนปญหาหนักอกยอดฮิตของคุณพอคุณแมยค
ุ นี้กันเลยทีเดียว ทั่วไปแลวเด็กจะเริ่มพูดคําที่มีความหมายเปนคําๆ ได
เมื่ออายุประมาณ 1 ขวบ แตพบเด็กหลายคนที่มีปญหาพัฒนาการทางภาษาลาชา ไมยอมพูดแมจะเขาสูวย
ั 1 ขวบกวา
แลว แตสามารถทําตามคําสั่งได เขาใจภาษาที่แมสื่อสาร และมีทักษะการแกไขปญหาตามวัยไดดี ในเด็กกลุมนี้ หาก
ไดรับการดูแลอยางเหมาะสม จะเปนกลุมทีส
่ ามารถพูดไดทน
ั เด็กวัยเดียวกันได
อะไรทําใหหนูไมพูด
·
บุคลิกเฉพาะตัว เด็กบางคนพูดชาเพราะบุคลิกเปนคนเงียบๆ ชอบใชความคิด เมื่อตองการสิ่งใดก็จะคิดหาวิธท
ี ํา
ดวยตนเองใหไดกอน ไมตองพยายามสื่อสารขอรองใหคุณพอคุณแมชวยทําให
·
ลูกไมมโี อกาสพูด เพราะอยูในครอบครัวทีท
่ ุกคนแยงกันพูด ไมมีจังหวะเวนใหลูกพูด จึงพูดชากวาปกติ หรือ
บางครั้งพอแมตอบสนองความตองการของลูกดีจนเกินไป เพียงแคขยับตัวแมก็รูแลววาอยากไดอะไร ทําใหเขาไม
พยายามสื่อความตองการดวยการพูด
·
ขาดการกระตุนที่เหมาะสม เชน อยูใ นครอบครัวที่ทุกคนพูดนอย พอแมไมคอยพูดเพราะทํางานหนัก ทักษะดาน
การพูดของลูกก็พัฒนาไดชา หรือแมแตการดูทีวม
ี ากเกินไปซึ่งดูเหมือนเด็กๆ จะไดเรียนรูภาษาที่หลากหลายจากทีวี
แตเปนการสื่อสารทางเดียว มีแตการรับ ไมมีการกระตุนใหเด็กตอบ ขาดการปฏิสัมพันธ ลูกจึงเรียนรูท
 ี่จะพูดได
ชา พัฒนาการดานภาษาของเด็กจะดีไดตองมีคนกระตุนใหตอบดวย เชนกัน
·
บุคคลแวดลอมใชภาษาที่หลากหลาย คุณพอใชภาษาอังกฤษ คุณแมใชภาษาไทย เรียกของชิ้นเดียวกันแตไม
เหมือนกัน ทําใหลูกสับสน ไมรูจะพูดภาษาไหนดี
คุณพอคุณแมชว ยได
·
เปดโอกาสใหเขาไดสื่อสาร บอกความตองการของตนเองบาง
·
เปนตัวอยางทีด
่ ีในการใชภาษา เพราะลูกจะซึมซับจากคนรอบตัว ไมวาจะเปนการพูดกับลูก หรือพูดกันเองใหลูก
ไดยิน ลูกก็จะจดจําไว
·
เลือกวาจะใชภาษาใดเปนภาษาหลักในการพูด ก็ใหสอ
ื่ การกับลูกดวยภาษานั้น เพื่อใหลูกสามารถพูดภาษานั้น
ได สวนภาษารอง ในขั้นตนพอแมอาจใชสื่อสารกันเองกอน ลูกจะไดฟงและซึมซับภาษาทีพ
่ อแมพูดไปในตัว
แบบนี้ควรไปหาหมอ
พัฒนาการทางภาษาในเด็กปกติ เกิน 1 ขวบครึ่งควรพูดไดบาง 2 ขวบครึ่งควรสื่อสารรูเรื่องบาง แตถา 3 ขวบแลวยังพูด
ไมได ก็ควรพาไปปรึกษาแพทยเพื่อตรวจการฟงและพัฒนาการทางสมอง
2. ตะ ตะ ติด อาง....
พบไดบอยในเด็กวัยเตาะแตะ ที่กําลังเริ่มหัดพูด คํามากกวา 2 คําขึ้นไป คือ ความคิดเริ่มแลน อยากสื่อสาร แตคิด
คําพูดไมทันใจ คลังคําในสมองยังนอย เลยทําใหพูดซ้ําคําเดิม เชน หนู หนู หนู...กินนมแลว มีทั้งติดอางเล็กนอย คือ
พูดไมคลองเทากับเด็กคนอื่นๆ พูดคําซ้ําบางเล็กนอย ซึ่งจะหายเปนปกติไดเองในเวลาไมนานนัก และติดอางมาก จนมี
ปญหาในการสือ
่ สาร คือเริ่มจากติดอางนอย จนเมื่อลูกรูตัววาตัวเองมีความผิดปกติก็ยิ่งเกิดความกังวล ระมัดระวังตัวเอง
ในการพูดมากขึ้น เกิดความเกร็ง ทําใหไมมน
ั่ ใจในการพูด กลายเปนติดอางมากขึ้นจนมีปญหาในการสือ
่ สาร
คุณพอคุณแมชว ยได
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·
อยาใชคําถามกับลูกมากเกินไป พยายามหลีกเลีย
่ งคําพูดที่เหมือนคําถาม เพราะลูกตองคิดหาคําตอบ ทําใหลูก
ติดอางมากขึ้น
·
ทําบรรยากาศในบานใหสบาย ใหลูกรูสก
ึ ไมกังวลกับการพูด ใหกําลังใจลูกวาอยากลัวถาจะตองพูดผิด
·
ใหความสนใจรับฟงวาลูกพูดอะไร หมายความวาอยางไร ไมตื่นเตนหรือกังวลกับการพูดติดอางของลูกมาก
จนเกินไป
·
เมื่อเด็กรูสึกผอนคลาย ไดรับความรักความเขาใจจากทุกคนในครอบครัว อาการติดอางจะคอยๆ หายไปไดเอง
โดยใชเวลาชาเร็วตางกันไปในเด็กแตละคน
แบบนี้ควรไปหาหมอ
ถาลูกติดอางมากจนสื่อสารไมไดเลย และไดลองฝกลูกดวยตนเองแลวแตไมดีขึ้น ควรพาลูกไปรับการตรวจรักษาจาก
แพทยพัฒนาการ
3. ชางจอ แต...เปนภาษาตางดาว
พัฒนาการลูกสมกับวัยชางจอ พูดเปนเรื่องเปนราว แตพูดรูเรือ
่ งเปนบางคํา ที่เหลือภาษาตางดาวที่ใครๆ ก็เดาไมออกวา
เขาพูดถึงอะไร ถามคําถามที่แมตอบไมได เพราะฟงไมรูเรื่อง
อะไรทําใหหนูพูดไมรูเรื่อง
·
คนที่บานพูดนอย ไมสนใจจะสื่อสารกับลูกเทาไร ทําใหคลังคําศัพทของลูกมีนอย ความเขาใจในสิ่งตางๆ จึง
นอย
·
คนแวดลอมรอบตัวลูกพูดเร็ว รัว ออกเสียงไมชด
ั ทําใหเด็กฟงไมทัน ไมไดเรียนรูวา คํานั้นแทจริงเรียกวาอะไร
คุณพอคุณแมชว ยได
·
ฝกการฟง ฝกสื่อสารใหตรงกันกอน โดยเริ่มจากของใกลตัว นก ประตู หนังสือ จาน แกว อาจใชสิ่งของหรือ
รูปภาพมาเปนอุปกรณประกอบการพูด
·
คุณพอคุณแมอาจพูดใหชาลง และออกเสียงใหชัดขึน
้ ขยับปากใหลูกเห็นชัดๆ เพื่อลูกจะไดจดจําการใชภาษา
ของคุณพอคุณแมไดอยางงายมากขึ้น
·
พยายามสื่อสารในชีวต
ิ ประจําวันดวยการเรียกชื่อเฉพาะของสิ่งนั้นไปเลย เชน สมุด หนังสือ ตุกตา จานขาว ไม
 ําศัพทตา งๆ มากขึ้น
เรียก อันโนน อันนั้น ลูกจะไดเรียนรูค
·
ชวงที่ลก
ู หัดพูด มีภาษาตางดาว หรือภาษาของเขาเอง ก็พยายามคาดคะเนดูวาลูกหมายความวาอยางไร แลว
พูดใหลูกพูดคําที่ถูกตองตาม แตเปนไปอยางสบายๆ ไมเครียด ลูกจะไดเรียนรูภาษาที่ใชในการสื่อความที่ถูกตองได
แบบนี้ควรไปหาหมอ
พูดภาษาตางดาวทุกคํา โดยทีไ
่ มพูดคําที่มีความหมายเลย หรือไมสามารถทําตามคําสั่งได ไมรับรู ไมเขาใจ
ติดตอสื่อสารกับใครไมไดเลย ควรปรึกษาแพทย เพื่อสังเกตวามีอาการอื่นทีอ
่ าจจัดวาอยูในกลุมออทิสติกหรือไม
4. พูดได...แตไมชัด
มีทั้งแบบพูดไมชัดเปนคําๆ พูดไมชัดเปนตัวอักษร และพูดไมชัดทุกคํา ซึ่งไมไดมีความผิดปกติทางรางกาย การไดยิน
ปกติดี และไมมป
ี ญหาเรื่องสมอง แตพูดไมชด
ั เชน สะกดหรือออกเสียงบางคําไมได
อะไรทําใหหนูพูดไมชัด
·
อวัยวะในการออกเสียง ไมพรอม การใชปาก ลิ้น ฟน ไมคลองแคลวพอ ยังไมสามารถควบคุมอวัยวะแลวสงเสียง
ใหเปนไปตามที่ใจตองการได ถือเปนภาวะปกติของวัยนี้
·
ตนแบบไมเหมาะสม เด็กจะเลียนแบบคนรอบตัว เมื่อพอแมหรือพี่เลีย
้ ง พูดไมชด
ั จึงทําใหเด็กพูดไมชัดไปดวย
·
เลิกขวดนมชา หลังอายุ 1 ขวบครึ่งไปแลว เปนสาเหตุใหลูกฟนผุและหลุดกอนวัยอันควร ทําใหอวัยวะในการฝก
ออกเสียงไมสมบูรณ ลูกจึงพูดออกเสียงบางเสียงไมชัด
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·
พอแมเห็นลูกพูดไมชด
ั แลวก็บอกวานารัก แลวไปเลียนแบบคําพูดไมชัดนั้นของลูก กลายเปนเรื่องสนุกสนาน
ของครอบครัวทําใหลูกคิดวาดี จึงติดนิสย
ั พูดแบบนั้นตอไป
คุณพอคุณแมชว ยได
·
เลิกขวดนมตามวัย
·
พอแมและบุคคลรอบตัวพยายามเปนตัวอยางทีด
่ ี ใชภาษาทีถ
่ ูกตอง ถาไมชด
ั เพราะคนใกลตวั พูดไมชัด ก็
พยายามแกไขใหคนแวดลอมพูดกับเด็กอยางชัดถอยชัดคํา ฝกไปพรอมๆ กันดวยก็ได ลูกจะไดมีเพื่อน รูส
 ึกสนุกกับการ
ฝกมากขึ้น
·
หาเกมเลนฝกการเคลื่อนไหวของปากและลิ้น เชน เปาลูกโปง เปาเทียน เปานกหวีด เปาฟองสบูแสนสนุก เพื่อ
เตรียมความพรอมสําหรับการพูด
·
อยาเขมงวดปรับพฤติกรรมตรงนี้มากนัก จะทําใหลูกเกิดความเครียดจากที่พูดไมชัด จะกลายเปนไมอยากพูดไป
เลย ควรสรางบรรยากาศสบายๆ
แบบไหนควรไปหาหมอ
คนที่อยูร อบตัวใชภาษาทีถ
่ ูกตองมาโดยตลอด แตดูเหมือนโครงสรางรางกายที่เกี่ยวกับการพูดของลูก เชน การทํางาน
ของปาก ลิ้น ฯลฯ ผิดปกติ ทําใหลูกไมสามารถพูดตามอยางที่ไดยิน พูดไมชัดทุกคํา ควรปรึกษาแพทยหรือผูเชี่ยวชาญ
เพื่อเขารับการรักษาและฝกพูดตอไป
5. พูดมาก...มาก เกินไปแลวนะลูก
กาวผานขั้นของความกลัว “ลูกพูดชา” มาไดไกล ถึงตรงจุดนี้คุณแมอาจตองปวดหมองกับอาการจอไมหยุด ฉุดไมอยู
ของเจาตัวเล็กได ตั้งแตตื่นตอนเชาจนเขานอน ลูกก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเลา ไมรูเอาพลังในการพูดมาจากไหน แลวก็
คอยเรียก แมๆๆๆ ใหหันมาสนใจ หันมาดู หันมาฟง ถาไมสนใจก็จะตื้อใหฟง คอยถามโนนนัน
่ นี่ตลอด เหมือนเลนเกม
พันคําถาม (จนแมเหนื่อยแลวลูก)
แตอาการชางจอของลูกคงไมเปนปญหาที่คุณแมจะตองกลุมใจ ถือเปนขอดีที่ลูกอยากพูดคุย อยากรูอยากเห็น ซึ่งหาก
พอแมใหความสนใจ ตอบสิ่งที่เขาอยากรู และสรางแรงจูงใจใหเขาอยากรูม
 ากขึ้นได สมองลูกก็จะมีการพัฒนาอยาง
สมวัยเต็มที่
คุณพอคุณแมชว ยได
·
พยายามตอบคําถาม หรือตั้งคําถามกลับ ชวนลูกคิดตอยอด
·
สอนใหลูกถามหรือพูดดวยภาษาที่ถูกตอง
·
สอนมารยาท บอกลูกวาเราจะไมพด
ู แทรกในขณะทีค
่ นอื่นกําลังพูดคุยกันอยู ยกเวนเรื่องสําคัญทีต
่ อ
 งบอกเดี๋ยว
นั้น เชน ปวดฉีป
่ วดอึ
·
ใหความสนใจเวลาลูกอยากเลาเรื่องหรือพูดคุยกับคุณพอคุณแม แตถาไมสะดวกจริงๆ ก็อาจใหเขารอสักครู
สัญญาวาจะกลับมาฟงลูกเลา เวลาในการรอก็ตามความสามารถในความอดทนของแตละวัย เริ่มตนอาจใหรอสัก 2 นาที
แลวคอยเพิ่มขึ้นเปน 3 – 5 นาที และตองทําตามสัญญาทุกครั้ง
·
เกมกอนหิน เอาไวเวลาแมเหนื่อยจริงๆ ก็แปลงรางเปนกอนหินแขงกัน กติกาคือ กอนหินพูดไมได กระดุกกระดิก
ไมได ใครพูดกอนคนนั้นแพ (ถึงอยางไรลูกก็แพ แตชวยตอเวลาใหแมไดพก
ั ซักเดี๋ยวก็คงจะดีไมนอย)
อาการแบบนี้ควรระวัง
อายุ 1 ขวบ ยังพูดคําที่มีความหมายไมได สื่อสารกับคนอื่นๆ ไมได ไมสามารถเขาใจหรือทําตามคําสั่งได ไมเขาใจวา
พอแมพูดวาอะไร ไมมีความสนใจในการสื่อสาร เรียกชื่อไมหัน ควรไปพบแพทยเพื่อรับการตรวจหาความผิดปกติวามี
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การบกพรองในการไดยิน อยูในกลุมอาการออทิสติก สติปญญาชา หรือมีพฒ
ั นาการทางภาษาลาชาหรือไม เพื่อวาง
แผนการรักษาตอไป

4/4

