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การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพด้านภาษาและการพูด
เพชรรัตน์ ใจยงค์
การสื่อความหมาย คือ การถ่ายทอด การสื่อสาร การแสดงความรู้สึก ความคิด ความต้องการ ทัศนคติ
ประสบการณ์หรือข้อมูล ผ่านทางการพูด การเขียน การฟัง การอ่านหรือการใช้ท่าทาง โดยช่องทางในการสื่อความ
หมายที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การพูดและการฟัง ซึ่งต้องอาศัยทักษะที่ส�ำคัญ 2 อย่าง คือ ทักษะทางภาษาและ
ความสามารถในการพูด1,2
ภาษา คือ ระบบทางสัญลักษณ์ที่มีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดจากคนในสังคม
มีส่วนร่วมและยอมรับสัญลักษณ์นั้นๆ โดยภาษาถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ใช้การสื่อสาร เพื่อถ่ายทอดความคิด
ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก ระหว่างบุคคล กลุ่มคนทางสังคม ผ่านทางการพูด การเขียน การใช้สัญลักษณ์หรือ
การใช้ท่าทาง3 โดยภาษามีหน้าที่ในการถ่ายทอดความคิด ความรู้ ความเข้าใจ ความรู้สึก ในสิ่งที่ต้องการสื่อสาร4
ซึ่ง Bernard Bloch และ George L. Trager ได้กล่าวถึงค�ำจ�ำกัดความเกี่ยวกับภาษาไว้ว่าภาษาเป็นระบบของ
สัญลักษณ์ที่มีความเฉพาะเจาะจงในแต่ละสังคมและวัฒนธรรมโดยเกิดจากคนในสังคมมีส่วนร่วมและยอมรับ
สัญลักษณ์จึงท�ำให้เกิดภาษา5
การพูด (speech) คือ ช่องทางหนึ่งในการสื่อสารทางด้านความคิด การแลกเปลี่ยนข้อมูล และความรู้สึก
ด้วยการเปล่งเสียงและค�ำพูด ที่ต้องอาศัยการท�ำงานประสานกันของกล้ามเนื้อจนเกิดการเรียนรู้วิธีควบคุมการ
เคลื่อนไหวอวัยวะและกล้ามเนื้อเพื่อสร้างเสียงหรือค�ำพูด4
การพู ด มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส� ำ คั ญ ดั ง นี้ 1) ความชั ด เจน (articulation) 2) เสี ย งพู ด (voice) และ
3) ความคล่อง (fluency)4
พัฒนาการทางภาษาและการพูดเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เด็กทารกแรกเกิดรับรู้เสียงในสภาพแวดล้อม เช่น เสียง
ของมารดาหรือผู้เลี้ยงดูหลัก ในขณะเดียวกันมีการร้องไห้เกิดขึ้นซึ่งช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อและอวัยวะที่ใช้ใน
การพูด พัฒนาการทางภาษาและการพูดเริ่มจากเด็กมีการรับรู้ สนใจ ตอบสนองต่อเสียง และเริ่มเชื่อมโยงเสียงที่
ได้ยินกับสิ่งที่มองเห็น ที่สัมผัส ประสบการณ์หรือจากสถานการณ์ แล้วเกิดเป็นความคิดรวบยอดของเสียงที่ได้ยิน
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จนเกิดเป็นความสามารถในการรับรูแ้ ละเข้าใจภาษา เมือ่ เกิดเหตุการณ์ซำ�้ เช่นเดียวกับการได้ยนิ เสียงผูป้ กครองพูด
ซ�้ำๆ จนสามารถระลึกขึ้นได้ว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงอะไร ก่อให้เกิดเป็นความเข้าใจค�ำศัพท์ เป็นรูปแบบทางภาษา
(language form) น�ำไปสู่การเก็บเป็นภาษาภายใน (inner language) เมื่อมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อหรืออวัยวะ
ที่ใช้ในการพูดพร้อมแล้ว เด็กจึงเริ่มเลียนแบบการเคลื่อนไหวอวัยวะแล้วพัฒนาไปสู่การพูดตามและการพูดเอง
ประกอบกับเด็กได้ใช้คำ� ศัพท์ซำ�้ ๆ ในสถานการณ์จนสามารถพูดได้ถกู ต้อง ซึง่ การแสดงออกทางภาษา (expressive
language) สามารถแสดงออกได้ผ่านการพูด การเขียน การแสดงสีหน้าท่าทางและการใช้ภาษามือ2

กลไกการพูด
ภาษาและการพูดถือเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญทีใ่ ช้สำ� หรับการสือ่ สาร ทัง้ นีก้ ารเรียนรูท้ กั ษะทางภาษาและการพูด
ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกได้แก่ การท�ำงานของระบบประสาท ความสามารถ
ทางสติปัญญา ความสามารถในการควบคุมอวัยวะที่ใช้ในการพูด ความสามารถทางการได้ยิน โดยเฉพาะความ
สามารถในการท�ำงานประสานกันของกล้ามเนื้อหรืออวัยวะที่เกี่ยวข้องในการพูดหรืออวัยวะที่เกี่ยวข้องกับกลไก
การพูด ได้แก่ การหายใจ (respiratory) การเปล่งเสียง (phonation) การสั่นพ้อง (resonation) การเเปรเสียง
(articulation) ซึ่งต้องอาศัยการมีโครงสร้างและการท�ำหน้าที่ดังนี6้
การหายใจ (respiratory) ถือเป็นกลไกส�ำคัญส�ำหรับการด�ำรงชีวิตแล้วยังถือเป็นแหล่งพลังงานที่ท�ำให้
เกิดการเปล่งเสียง และการแปรเสียง4
การเปล่งเสียง (phonation) เกิดจากพลังงานจากลมหายใจที่ออกจากปอดมีแรงดันท�ำให้เส้นเสียงมี
การเคลื่อนไหวเปิดปิดการสั่นสะเทือน จดเกิดการเคลื่อนไหวของเส้นเสียงเกิดเป็นเสียงออกมาสูง-ต�่ำ4
การสั่นพ้อง (resonation) หรือการก้องก�ำทอน หลังการเปล่งเสียงแรงดันลมจากปอดและพลังงานจาก
สายเสียงจะเดินทางผ่านเข้าสู่ช่องคอหอย ช่องปากและช่องจมูกเกิดการสั่นพ้องเป็นความดัง4
การเเปรเสียง (articulation)  เป็นกระบวนการส�ำคัญในการท�ำให้เกิดเสียงและค�ำพูดที่แตกต่างกันจน
เกิดเป็นค�ำที่มีความหมาย ซึ่งมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องได้แก่ ริมฝีปาก ขากรรไกร ลิ้น เพดานอ่อน และฟัน การแปรเสียง
ต้องอาศัยการท�ำงานของอวัยวะ 2 รูปแบบ คือ การเคลือ่ นไหวอวัยวะวางต�ำแหน่งทีเ่ กีย่ วข้องในการพูด (articulation
placement) และลักษณะในการออกเสียง (articulation manner)4
สรุปได้ว่ากลไกการพูดเริ่มต้นเมื่อมีการหายใจ (respiratory) เมื่อลมหายใจจากปอดออกมาผ่านหลอดลม
ไปยังกล่องเสียงซึง่ เป็นส่วนของการเปล่งเสียง (phonation) เนือ่ งจากแรงดันลมใต้กล่องเสียงซึง่ มีแรงดันลมสูงกว่า
บริเวณที่อยู่เหนือสายเสียง จึงเกิดแรงดันให้สายเสียงเปิด-ปิดเป็นจังหวะและเกิดการสั่นสะเทือนเกิดเป็นเสียง จาก
นั้นเสียงเดินทางผ่านช่องคอไปยังช่องปากหรือจมูกจนเกิดการสั่นพ้อง (resonance) แล้วเข้าสู่กลไกการแปรเสียง
(articulation) โดยการเคลือ่ นไหวอวัยวะในช่องปาก เช่น เพดานอ่อน ลิน้ ริมฝีปากเพือ่ เปลีย่ นเสียงทีอ่ อกมาให้เกิด
เป็นเสียงสระ เสียงพยัญชนะและเสียงวรรณยุกต์ที่มีความหมาย
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นอกจากกลไกการพูดทัง้ 4 ระบบแล้วการเรียนรูท้ างภาษาและการพูดยังต้องอาศัยในเรือ่ งของความสามารถ
ทางการได้ยินร่วมด้วย ในกรณีของเด็กที่ถูกเจาะคอตั้งแต่เล็ก ๆ หรือมีการเจาะคอก่อนที่เด็กจะมีทักษะหรือมี
พัฒนาการทางด้านภาษาโดยเฉพาะเด็กที่เจาะคอตั้งแต่แรกเกิดส่วนใหญ่พบว่ามีพัฒนาการทางภาษาและพูดล่าช้า
การเริม่ ต้นเปล่งเสียงพยัญชนะหรือเสียงพูดได้ลา่ ช้าเนือ่ งจากเด็กขาดโอกาสในการเรียนรูก้ ารควบคุมอากาศทีม่ าจาก
ปอดผ่านทางกล่องเสียง การใช้เส้นเสียง การเรียนรู้สัมผัสหรือความรู้สึกที่มีลมผ่านทางช่องคอ ช่องปาก หรือช่อง
จมูก เนื่องจากลมหายใจที่ใช้ในการพูดจากกลไกการหายใจมีการรั่วไหลออกทางรูที่เจาะคอ ดังนั้นจึงส่งผลกระทบ
ต่อกลไกการพูดที่เหลือทั้งหมด โดยเริ่มจากกลไกการเปล่งเสียงเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีแรงดันลมใต้กล่องเสียงดันให้ สาย
เสียงที่ปิดอยู่ให้แยกเปิดออกจากกันจนลมจากปอดสามารถผ่านสายเสียงอย่างรวดเร็วไปยังบริเวณเหนือสายเสียง
ส่งผลให้แรงดันลมใต้สายเสียงลดต�ำ่ ลงเกิดการปิดตัวของสายเสียงตามมา โดยการเปิดและปิดของสายเสียงอย่างต่อ
เนื่องท�ำให้เกิดเสียงและผ่านไปยังช่องคอ ช่องปาก และช่องจมูกที่เป็นส่วนของกลไกการสั่นพ้องของเสียงให้เกิด
ความดังทีแ่ ตกต่างกัน การแปรเสียงทีท่ ำ� ให้เกิดเสียงและค�ำพูดทีแ่ ตกต่างกันจนเกิดเป็นค�ำทีม่ คี วามหมาย เมือ่ กลไก
การพูดทั้ง 4 ไม่เกิดขึ้นหรือท�ำงานได้ไม่สมบูรณ์จึงท�ำให้เกิดพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้า7,8 ข้อจ�ำกัดเหล่า
นีส้ ง่ ผลกระทบต่อเนือ่ งเมือ่ เด็กเติบโตขึน้ เนือ่ งจากเด็กมีการเรียนรูห้ รือมีสติปญ
ั ญาปกติสามารถรับรูเ้ รือ่ งราวต่าง ๆ
ความล่าช้าทั้งภาษาเหล่านี้จะส่งผลให้เด็กเกิดความคับข้องใจและส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางด้านอารมณ์และ
สังคมร่วมด้วยและอาจส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ด้านอื่น ๆ ในการด�ำรงชีวิตประจ�ำวัน9
จากการค้นคว้างานวิจัยศึกษาพบว่าเด็กที่ได้รับการเจาะคอไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาที่สั้นหรือระยะเวลา
ที่ ย าว เด็ ก ส่ ว นใหญ่ มั ก พบความบกพร่ อ งในการสื่ อ สาร โดยเฉพาะเด็ ก ที่ ถู ก เจาะคอในระยะยาว
เนือ่ งจากเกิดความคุน้ ชินกับการส่งเสียงหรือลมผ่านออกจากท่อทีเ่ จาะคอมากกว่าหรือเคยชินกับการสือ่ สารด้วยวิธี
อืน่ ๆ แทนการพูด10-12 ในหลายประเทศการจัดทีมทีด่ แู ลเด็กทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยการเจาะคอยังการขาดการกระตุน้ ทาง
ด้านภาษาและการพูดหรือว่าการขาดค�ำนึงถึงการจัดตัง้ ทีมโดยมีนกั เวชศาสตร์การสือ่ ความหมาย (นักแก้ไขการพูด)
ในการให้ความรู้เบื้องต้นแก่บุคคลในทีมกรณีที่โรงพยาบาลไม่มีนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายซึ่งรวมไปถึงการให้
ค�ำแนะน�ำหรือการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูดแก่ผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดู10-12

การกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูด
การดูแลทางด้านภาษาและการพูดเบือ้ งต้นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ โอกาสในการเรียนรูท้ งั้ ความสามารถในการ
เข้าใจภาษาและความสามารถในการแสดงออกทางภาษาโดยผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดู ที่จะช่วยกระตุ้นกลไกการพูด
ให้เกิดขึ้นและเกิดการท�ำงานของอวัยวะที่ใช้ในการสื่อสาร เช่น การให้เลียนแบบรูปปากเสียงสระอา อู อี แลบลิ้น
ง่ายๆ เพือ่ ช่วยในเรือ่ งของควบคุมอวัยวะทีใ่ ช้ในการพูด เนือ่ งจากเด็กยังไม่สามารถควบคุมลมให้เกิดเป็นเสียงได้ แต่
ผู้ปกครองหรือผู้เลี้ยงดูสามารถช่วยกระตุ้นพัฒนาการการเข้าใจภาษาด้วยการพูดสื่อสารเป็นค�ำง่ายๆ กับเด็ก
จะสามารถเรียนรู้และเริ่มใช้อวัยวะที่ใช้ในการสื่อสาร รวมไปถึงการฝึกควบคุมลมโดยการเป่าในขณะที่ผู้ปกครองใช้
ผ้าก๊อซปิดรูเป็นเวลาสั้นๆ ให้เด็กเรียนรู้ลมผ่าทางช่องคอและปาก ร่วมกับการฝึกใช้ท่าทางในการสื่อสาร การเล่น
เสียงกับเด็ก การท�ำตามค�ำสัง่ เลียนแบบท่าทางง่าย เพิม่ การท�ำตามค�ำสัง่ ความสามารถในการเข้าใจภาษาโดยพูดกับ
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เด็กและท่าทางประกอบว่าผูเ้ ลีย้ งดูกำ� ลังท�ำอะไร หรือการท�ำตามค�ำสัง่ ง่ายๆ เช่น ตบมือ บ๊ายบาย สวัสดี ทัง้ นีผ้ เู้ ลีย้ ง
ดูใกล้ชิดก็มักจะมีความเข้าใจและตอบสนองความต้องการโดยไม่เปิดโอกาสให้เด็กพยายามสื่อสาร จะส่งผลให้เด็ก
ขาดแรงจูงใจที่จะสื่อสาร ดังนั้นหากผู้เลี้ยงดูสามารถกระตุ้นหรือทราบได้ว่าสิ่งที่เด็กต้องการคืออะไร เด็กมีการใช้
ท่าทาง การเลียนแบบรูปปาก14 หรือน�ำเครือ่ งมือช่วยในการสือ่ สาร Augmentative and Alternative Communication
(AAC) เข้ามาช่วยเพื่อให้เกิดเรียนรู้เรื่องของค�ำศัพท์ในเรื่องของความเข้าใจได้ง่ายขึ้นว่าสิ่งที่ได้ยิน สิ่งที่ท�ำรูปปาก
ท่าทางในการสือ่ สารนัน้ คืออะไร ระหว่างการใช้ชวี ติ ประจ�ำวันได้ตลอดเวลาเพือ่ ลดความรุนแรงหรือความล่าช้าด้าน
ภาษาและการพูดควบคู่ไปกับการรักษาด้านอื่นๆ12,15-17 อีกปัจจัยหนึ่งซึ่งเป็นปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลให้เด็กแต่ละคน
มีพัฒนาการภาษาที่ดีขึ้น คือ การเข้าสังคม เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเด็กที่เจาะคอมักมีข้อจ�ำกัดในการเข้าสังคม
การออกไปเล่นหรือการพบปะผูค้ นเพือ่ พัฒนาทักษะทางด้านสังคมกับเด็กในวัยเดียวกันหรือว่าการเรียนรูใ้ นเรือ่ งของ
การสื่อสารที่หลากหลายจ�ำกัด14,17 ทั้งนี้เด็กแต่ละคนไม่ว่าจะได้รับการปิดรูหรือยังคงเจาะคออยู่ถึงแม้จะได้รับการ
กระตุ้นทักษะในการควบคุมการหายใจ การสื่อสาร การเปล่งเสียง การแปรเสียง ทั้งนี้ความยาวของถ้อยความหรือ
ความคล่องในการพูดขึน้ กับความสามารถในการควบคุมและแบ่งลมหายใจทีใ่ ช้ในการพูดต่อ 1 ช่วงลมหายใจทีแ่ ตก
ต่างกัน17

การดูแลแบบสหสาขาวิชาชีพด้านภาษาและการพูด
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