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การฝึกกล้ามเนือ้ ปากตามแนวทาง DIR/Floortime
คุณแม่น้องมาร์ค
คลินิกพัฒนาการเด็ก
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ฝึกพูดของลูกต้องใช้เวลานานกว่า 8 เดือน ลูกถึงพูดออกมาได้

ลูกพูดช้ามากทั้งๆที่มีความ

เข้าใจบ้างแล้ว
แรกทีเดียวในการฝึก แม่ใช้วิธีพูดพากษ์ในสิ่งที่ลูกทา สิ่งที่ลูกเห็น ทาให้ลูกเข้าใจ เมื่อสั่งให้ลูก
ทาตามคาสั่งอย่างง่ายๆ หรือหยิบรูปภาพที่แม่บอก ลูกก็สามารถทาได้ แต่ลูกก็ไม่พูดซักที

ในตอนที่ลูกยังพูดไม่ได้ เมื่อปีที่แล้ว เครียดมากเหลือเกิน ทาไมยังไม่พูดอีก คนอื่นก็พูดกัน
เยอะแยะแล้ว ทาไมลูกของเรายังไม่พูดอีก เราเคยถามนกเอี้ยงที่เลี้ยงไว้ นกเอี้ยงๆ
ยังพูดได้ ...... แล้วทาไมลูกฉันเป็นคน ถึงพูดไม่ได้

...... เธอเป็นนก
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เราเอาลูกไปฝึกพูด ครูให้ลูกพูดตาม ลูกดูครูแล้วเฉยๆไม่พูด บางครั้งก็ร้องไห้งอแงไม่อยากฝึก
หน้าตาเราหมกมุ่นมาก พยายามหาสาเหตุว่าฝึกกันทั้งวันทั้งคืนแล้ว ทาไมยังพูดไม่ได้ ในตอนนั้นเราจะ
ไม่เห็นภาพที่ชัดเจนเท่ากับตอนที่เราผ่านเหตุการณ์นั้นมาแล้ว

ใครๆก็อยากมีลกู แข็งแรง น่ารัก ฉลาด เราก็อยากมี แต่ทาอย่างไรได้เมื่อพระเจ้าให้เรามาแบบ
นี้ ...... เมื่อก่อนคิดว่าพระเจ้าลงโทษเรา แต่ตอนนี้รู้แล้วว่าพระเจ้าท้าทายเรา ให้เราได้ทาข้อสอบชีวิต
ทดสอบความอดทน ทดสอบความขยัน และสติปัญญาของเรา

เมื่อผ่านการฝึกฝน ความ

ยากลาบากต่างๆแล้ว.........เราพบว่าลูกน่ารักเหลือเกิน ลูกกระซิบบอกกับแม่เบาๆว่า “ แม่คร้าบ
แม่คร้าบ............ ลูกรักแม่มาก มากเท่าเครื่องบินเลย” ลูกให้รางวัลเรา ลูกบอกรักแม่แล้วให้
ความรู้สึกที่ดีเหลือเกิน ยากที่จะบรรยายออกมาได้

ตอนนั้น เมื่อมาหยุดดูลูกอย่างใกล้ชิด ก็พบว่ากล้ามเนื้อบริเวณรอบปากของลูกเราที่เป็นส่วน
หนึ่งของกล้ามเนื้อมัดเล็กนั้น ทั้งแข็งทื่อและไม่ขยับเลย
และกล้ามเนื้อมัดใหญ่เองก็มีปัญหา เวลาลูกนั่งยองๆเล่นกับเราลูกต้องล้มแผละลงไป เวลาวิ่ง
เร็วลูกก็เซและล้ม เป็นเรื่องของการสั่งการกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
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แรกๆลูกไม่อยากกินข้าวเลย

เราก็ปั่นอาหารให้ลูกหวังให้ลูกได้สารอาหารครบ แต่เมื่อมาคิดว่าทา

แบบนี้แล้วเมื่อไรลูกจะควบคุมกล้ามเนื้อปากเพื่อออกเสียงได้
เพื่อให้กล้ามเนื้อรอบปากแข็งแรง

ยิ่งลูกไม่เคี้ยว ต้องฝึกให้เคี้ยวเยอะๆ

เหมือนคนที่กล้ามเนื้อแขนขาอ่อนลีบแทนที่จะต้องให้พักผ่อนนอน

นิ่งๆ หมอกลับสั่งให้ทากายภาพบาบัด ฝึกลุกนั่ง ฝึกเกาะราว และฝึกเดิน
เหมือนกับลูกเราเมื่อลูกเราเข้าใจคาศัพท์แล้วแต่ไม่สามารถพูดออกมาได้ เราต้องช่วยลูกหลายทาง
ทางแรกที่เราทาคือฝึกเคี้ยว

เคี้ยวอาหารทีละนิด เราเริ่มจากสิ่งที่ลูกชอบก่อน คือ

- ฝึกเคี้ยวพวกเส้นบะหมี่นิ่มๆ

แบ่งเป็นหลายมื้อใน 1 วัน เมื่อทาได้แล้วลองให้ทานซามูไร

เบอร์เกอร์หมูของแมคโดนัลด์ ตัวหมูสับจะนุ่มอร่อย หั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้ลูกทานจะทานง่าย
ทานได้แล้วก็เปลี่ยนตามไปด้วยไก่นุ่มๆ ก่อนจะไปอาหารที่แข็งขึ้น
- ฝึกการเคลื่อนไหวของลิ้น เอาโยเกิร์ตป้ายที่รอบปาก อยู่หน้ากระจกแล้วให้
ลูกแลบลิ้นออกมาเลีย เลียตรงโน้น เลียตรงนี้ แล้วให้ลูกทาเสียง ลัน
ลัน ลา ลา ก่อนจะได้กินโยเกิร์ตคาต่อไป
- ฝึกเลียและสุดท้ายของมื้ออาหารให้ลูกกินขนมอร่อยๆ วิธีนี้พ่อแม่บางท่านอาจไม่
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เห็นด้วย แต่เราเองทาแล้วได้ผลเมื่อทานเสร็จแล้วต้องขยันไปแปรงฟันทุกครั้ง เช่น อมยิ้ม ลูกต้องแลบ
ลิ้นออกมากิน เราก็แลบลิ้นแย่งเลียกับลูก

-ฝึกกัด ปลาทาโร่แบบไม่เผ็ดเป็นเส้นๆ หัดให้ลูกใช้ฟันหน้ากัดทีละ
น้อย ทีละน้อย หรือ อาจะเป็น ขนมปังกรอบแบบแท่ง ที่ ทาให้ลูก
กัด และพยายามเคี้ยว เพิ่มการบริหาร กล้ามเนื้อปาก

- ฝึกดูด ไอติมที่เป็นแท่งให้ดังจ้วบ จ้วบ ..... ดูดให้ลูกดู จ้วบ จ้วบ
ดังๆ ของอร่อยลูกก็จะพยายามทา ถึงจะเลอะเทอะก็ไม่เป็นไร
อาบน้าก็หาย

-ฝึกเม้มปาก ใช้ไม้ไอติมวางบนปากลูก แรกๆลูกจะคาบไม่ได้ ถ้าลูกคาบได้ก็
จะช่วยในเรื่องของตัวสะกด แม่กบ กับ แม่กม

-ฝึกเป่า เล่นเป็นทหารเป่านกหวีด แล้วเดินสวนสนามกับลูก ลูกเป่า...
เราเดิน

ยกมือยกเท้าให้สูงๆเกินจริง พร้อมออกเสียง ปี๊ด ปี่ ปิ๊ด ........

ปี่ ปิ๊ด.......ปี่ ปิ๊ด

- ฝึกเป่า

เอาแก้วน้า ใส่หลอดให้ลูกเป่าเป็นฟอง

บางครั้งก็ใส่น้าหวาน เป่าๆ ดูดๆ ช่วงแรกก็ยังเป่าไม่ได้ ยังดูดก็ยังไม่ดี ดูด
บ้างไม่ดูดบ้าง ลองพยายามหลายครั้ง เดี๋ยวเป่าเป็นว่า เล่น เวลาเป่าต้องทา
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เสียงเอฟเฟ็กซ์ ของรถบ้าง เรือ บ้าง

บรื้อ บรื้อ..... สนุกสนานมากถ้ากินน้าหวานไปนิดหน่อยก็ไม่

เป็นไร

- ฝึกเป่าบับเบิ้ล

ตอน

อาบน้าทาให้ลูกผ่อนคลายและ
สนุก เราเป่าก่อน จับมือลูก
คว้าบับเบิล

ต่อมาให้ลูกเป่า

เราคว้ามั่ง ลูกชอบ อยากเป่า
จะพยายามและทาได้ในที่สุด

นวดปาก ใช้แปรงไฟฟ้า ก่อนใช้เอามาเล่นกันก่อน

กดปุ่มแล้วเอามาจี๋ตรงเอว

ตรงเล็บทีละเล็บ ออกเสียง อี่ อี่ๆๆๆ ให้ลูกชอบ เมื่อลูกรู้ว่ามันไม่ทาอันตราย
ลูก แล้วค่อยเอาไปนวดในช่องปากของลูก แม่จะจับปากบนของลูกให้พลิกออก
มาแล้วใส่แปรงลงไป อี่ อี่
ระหว่างปากกับฟันเรื่อยๆ

ได้ผลตรงที่ปากบนที่เคยแข็ง พอแปรงมันสั่นอยู่
ทาให้ปากนิ่มขึ้น

เวลาที่เราให้ลูกทารูปปากต่างๆ

เขาก็ทาได้เหมือนมากขึ้น จากเดิมที่เขาทาไม่ได้เลย บอกว่าให้พูดกบแล้วปิดปาก
พูดเป็น โกะ โกะทุกที

คือ ลูกอยากทาแต่ทาไม่ได้ หลังจากที่ปากเขาโดนนวดแบบนี้แล้วร่วมกับการฝึก เขาก็
ทากบแล้วปิดปากตามแม่ได้
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-เล่นด้วยกันแล้วฝึกพูด เล่นรถที่ลูกชอบก่อน บึ้นๆๆลงทางลาดแบบสนุกๆ ทาเสียง
ให้น่าสนใจด้วย แล้วหยุดเล่น มองตาลูก ถามเอาอีกไม๊

ถ้า “เอา” ออกเสียง อี ให้แม่ 1 คานะ อี

...........ทาปากเหยียดแบบนี้นะ แรกๆให้ลูกดูกระจกด้วย

ทาอู ...แล้วได้รถ ดูซิของใครอู๋กว่า ของแม่อู๋แล้ว ลูกยังไม่อู๋เลย ถ้ายังทาไม่ได้อีก ก็บอก ขอแม่จับ
ปากลูกเบาๆนะ ให้แม่ช่วยลูกนะ

อู๋แบบนี้ ลูกอาจจะร้องไห้ถ้าแม่ทาแล้วมันไม่สนุก หรือว่ามันยาก

เกินไป แม่ก็ให้ลูกออกเสียงทีเดียวก่อนก็ให้รถ
ครั้ง

ทาได้ 1 ครั้งก็เพิ่มเป็น 2 ครั้งนะ แล้วค่อยเพิ่มเป็น5

หรือใช้วิธีชู 5 นิ้ว เมื่อลูกออกเสียงแล้วก็ลดลงนิ้วทีละนิ้ว
-ฝึกทุกวัน ตั้งเป้าหมายในใจว่าอาทิตย์นี้จะฝึกคาไหน เช่น อู อา, อา อู เวลาเราเล่น

กับลูก ช่วงไหนที่ลูกสนุกปุ๊บ เราก็แทรกการฝึกปั๊บ แทรกเข้าไปตอนที่ ลูกอยากได้ของเล่น หรือตอนที่
ลูกอยากให้ของเล่นไปหา หรือ หรือตอนที่ลูกอยากออกจากห้อง
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- ฝึกการออกกาลังกายเพื่อให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่แข็งแรงด้วย วิ่งเล่นไล่จับในที่กว้างๆ ขี่
จักรยาน เตะบอล กระโดด เล่นเครื่องเล่นที่สนามเด็กเล่น ต้องลงไปเล่นกับลูกด้วยลูกจะได้สนุกและ
อยากออกกาลังกาย

เมื่อลูกออกกาลังกายเยอะกล้ามเนื้อขาแขน ลาตัวก็แข็งแรง ออก
แรงเยอะก็จะอยากกิน ทาให้ฝึกเคี้ยวฝึกทานอาหารได้ดี
ทั้งหมด

เรียกว่าดีไป
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แล้วของเล่นทั้งหมดของลูก เราเก็บไว้ใน
ที่สูง เพื่อให้ ลูกสื่อสารกับเราก่อน จะ
ด้วยท่าทางหรือการพูด

เมื่อลูกอยาก

ได้ก็จะชี้มั่ง ดึงมือมั่ง เราถามว่าเอา
อะไร ลูกก็พูดไม่ได้ เราก็หยิบผิดหยิบ
ถูก ถามว่า ใช่หรือไม่ใช่ และในที่สุดลูกก็
เปล่งเสียงออกมา ว่า.....................ช่าย.
ตอนที่ลูกพูดคาว่า “รถ” ไม่ได้ ลูกจะทาท่าเอานิ้วชี้มาปัดขึ้นลงตรงปาก แล้วออกเสียง ปื้น ปื้น
แปลว่า “รถ”

แม่ไม่เข้าใจจริง จริง ลูกจะออกเสียงดังขึ้นๆ จนกว่าแม่จะให้ ตอนหลังเมื่อแม่ใช้วิธี

ฟลอร์ไทม์ ถึงเข้าใจลูกแล้ว ก็ต้องทาเป็นไม่เข้าใจอยู่ดี เมื่อลูกออกเสียงจึงมีอารมณ์ในน้าเสียง ถูกใจ
แม่
-ครูฝึก ควรพบครูฝึกเพื่อให้เป็นผู้ประเมินลูก โดยไม่ทิ้งการฝึกให้เป็นหน้าที่ครู
เพราะการฝึกอาทิตย์ละ 1 ชั่วโมงนั้นไม่พอเลย เป็นหน้าที่ของแม่ล้วนๆค่ะ ครูจะเป็นผู้แนะนาว่าลูกเรา
ขาดตรงไหน แต่ละช่วงเวลาต้องฝึกคาไหน เมื่อได้แล้วจะฝึกคาไหนต่อ เพราะการที่เราอยู่ใกล้ลูกเกินไป
อาจทาให้รู้สึกว่าเราเข้าใจลูกพูดทุกคา แต่คนอื่นเขาฟังลูกเราไม่รู้เรื่อง ครูฝึกจะมองออกและให้การบ้าน
เราไปฝึก ยิ่งเราฝึกมาก ลูกเราก็จะพูดชัดมากขึ้น สิ่งที่ต้องระวังเมื่อฝึกมากๆ คือ ความเครียดของเรา
ถ้าเราเครียดและไม่สนุก ลูกจะเครียดด้วยและไม่ให้ความร่วมมือและก็จะไม่พูดด้วย
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ท้ายสุด คือ ต้องเข้าใจลูก

ว่าเป็นเรื่องยาก เป็นเรือ่ งลาบากของลูกที่จะพูด เป็น ความบกพร่อง

ทางสมองในส่วนที่สั่งการกล้ามเนื้อ เมื่อเข้าใจลูกได้ดีแล้วจะเห็นใจลูกว่าลูกก็พยายามทาแล้วแต่ไม่มี
เสียงออกมา ลูกเราก็อยากทาแต่ทาไม่ได้ เมื่อเราเข้าใจความบกพร่องนี้แล้ว เราก็จะพยายามฝึกลูก
ด้วยท่าทีที่ผ่อนคลาย สนุก และเป็นกันเอง
เรื่อยๆจนกว่าจะได้ผล การบังคับลูกมากเกินไป
เสียงยากๆ

เมื่อเราลองวิธีนี้ไม่ได้ผล เราก็จะพยายามหาวิธีอื่นไป
อยู่ๆก็จับลูกนั่งโต๊ะแล้วให้ลูกทาปากยากๆ ออก

เป็นการกดดันลูก ลูกจะร้องไห้ ทาลายความสัมพันธ์อันดีที่แม่ทุกคนอุตส่าห์สร้างไว้

แล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งแม่และลูก
เมื่อย้อนกลับไปดูเหตุการณ์ที่ลูกผ่านการฝึกมาแล้ว ก็พบว่าเป็นเรื่องยากที่จะหาวิธีฝึกพูดที่
เหมาะสาหรับเด็กแต่ละคน ต้องใช้ความเป็นแม่ทั้งตัว ทั้งหัวใจ และสติปัญญา จริงๆ ค่ะ

_______________________

