แนวทางเวชปฏิบัติ การดูแลรั กษาเด็กที่มีภาวะพูดช้ า
Clinical Practice Guideline for Children with Delayed Speech
คานา
พัฒนาการทางภาษาของเด็ก เกิดจากการทางานร่วมกัน ของสมอง และอวัยวะส่วนต่างๆ ซึง่
ถูกกาหนดโดยปั จจัยทางพันธุกรรม ปฏิสมั พันธ์กบั ภาวะแวดล้ อม สุขภาพ โภชนาการ และ
ประสบการณ์เรี ยนรู้จากคนรอบข้ างเป็ นขันตอน
้
เด็กจาเป็ นต้ องใช้ ภาษาสือ่ สาร คิด เรี ยนรู้ตามลาดับ
พัฒนาการทางภาษาในเด็กปฐมวัย มีความสาคัญเป็ นพิเศษเนื่องจากเป็ นช่วงที่สมองกาลังเติบโตเร็ ว
สร้ างวงจรประสาทและจุดเชื่อมต่อระหว่างเซลล์ประสาท รวดเร็ วมากที่สดุ หรื อช่วงที่เรี ยกว่า ”
หน้ าต่างแห่งโอกาส” ซึง่ พัฒนาการทางภาษาในช่วงนี ้สัมพันธ์ กบั สติปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนของเด็กเมื่อเติบโตขึ ้นอย่างชัดเจน1 ดังนัน้ เด็กที่มีความเสีย่ งหรื อมีปัญหาภาวะพูดช้ า จึงควร
ได้ รับการตรวจวินิจฉัย หาสาเหตุและแก้ ไข บาบัดฟื น้ ฟู ส่งเสริ มพัฒนาการอย่างทันท่วงที
โดยทัว่ ไปปั ญหาพัฒนาการทางภาษาล่าช้ าพบได้ ประมาณร้ อยละ 5-8 2-4 แต่ในประเทศไทย
ได้ มีความชุกมากกว่า จากการสารวจระดับพัฒนาการของเด็กพบข้ อมูลสอดคล้ องกัน ทังการส
้
ารวจ
ภาวะสุขภาพประชากรไทย National Health Examination Survey และการสารวจของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข คือพบเด็กปฐมวัยไทยมีพฒ
ั นาการทางภาษาสงสัยล่าช้ า เกินกว่าร้ อยละ 20
โดยเฉพาะหลังอายุ3ปี โดยผลครัง้ หลังสุดปี พ.ศ.2550 พบว่าเด็กอายุ 1-3 และ 4-5 ปี จานวน 1,548
คน มีพฒ
ั นาการด้ านภาษาสมวัยจากการประเมินพัฒนาการด้ วยแบบคัดกรองเพียงร้ อยละ 78.2
ขณะที่พฒ
ั นาการด้ านอื่น ๆ สมวัยมากกว่าร้ อยละ 90 นอกจากนันผลการศึ
้
กษาติดตามเด็กทังที
้ ่อยูใ่ น
สถานบริ การและในชุมชน พบว่าปั ญหาพัฒนาการทางภาษาล่าช้ า มีความสัมพันธ์ กบั ความเสีย่ งที่จะ
มีพฒ
ั นาการทางภาษาช้ าต่อเนื่อง มีระดับเชาวน์ปัญญาต่ากว่าปกติ มีปัญหาการเรี ยน โดยเฉพาะด้ าน
การอ่าน สะกดคา และปั ญหาพฤติกรรมต่างๆ5-7 การตรวจวินิจฉัยและการดูแลเพื่อแก้ ไขปั ญหาตังแต่
้
ระยะแรก จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งในกุมารเวชปฏิบตั ิ ถึงแม้ จะยังมีข้อจากัดเรื่ องเครื่ องมือที่ใช้ ในการ
ตรวจคัดกรองอยูบ่ ้ าง
แต่แนวทางการเฝ้าระวังติดตามพฒนาการที่ถกู นามาใช้ มากขึ ้น8ทาให้ แนว
ปฏิบตั ิในการตรวจหาและให้ การดูแลรักษาปั ญหาพัฒนาการภาษาล่าช้ าในระยะเริ่ มแรกมี
ความสาคัญมากขึ ้น โดยเฉพาะอาการแสดงออกของเด็กที่ค้นพบได้ ชดั เจนคือการพูดสือ่ สารได้ ลา่ ช้ า
ไม่สมวัย คณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบกุมารเวชศาสตร์ สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม ราช
วิทยาลัยกุมารเวชศาสตร์ จึงจัดทาแนวทางเวชปฏิบตั ิเรื่ องเด็กที่มีภาวะพูดช้ านี ้ เพื่อให้ แพทย์ใช้ ในเวช
ปฏิบตั ิได้ ใช้ ในการตรวจประเมิน ให้ การวินิจฉัยและดูแลรักษา ตลอดจนส่งเสริ มพัฒนาการทางภาษา
ให้ แก่เด็กไทยได้ อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

กระบวนการจัดทา
1. การจัดทาร่ าง คณะอนุกรรมการจัดทาร่างประกอบด้ วยกุมารแพทย์พฒ
ั นาการและพฤติกรรม
รศ.พญ.นิตยา คชภักดี รศ.พญ.นิชรา เรื องดารกานนท์ รศ.พญ. จัทท์ฑิตา พฤษานานนท์ พญ.รัต
โนทัย พลับรู้การ พอ.หญิง ผศ.พญ.ชาคริ ยา ธีรเนตร ผศ.พญ.รวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์ อจ. พญ. พัฏ วน
ดุรงค์วรรณ
• การค้ นคว้ าเอกสาร / หลักฐาน (literature search, citations) CPG ที่เกี่ยงข้ องในต่างประเทศ
• การทบทวน parameter ต่างๆ การซักประวัติ ตรวจร่างกาย การประเมินพัฒนาการอย่างคัด
กรอง การตรวจการได้ ยินในรูปแบบต่างๆ การประเมินพัฒนาการทางภาษาของเด็ก ผลการ
สารวจในการศึกษาพัฒนาการของเด็กไทย
• คณะทางานเป็ นผู้พิจารณาจานวนและสาระคาแนะนาหรื อแนวทางปฏิบตั ิ พร้ อมระบุ คุณภาพของ
หลักฐานและระดับคาแนะนา รวมทั ้งหลักการและเหตุผล และเอกสารอ้ างอิง (ตามแบบ Vancouver)
แล้ วจัดทาร่ าง ขึ ้น

2. การทบทวน คณะอนุกรรมการจัดทาร่างได้ นาเสนอร่างเพื่อให้ สมาชิกกุมารแพทย์พิจารณาให้
ข้ อคิดเห็นครัง้ แรกที่การประชุมใหญ่รวกท/สกท เมษายน 2552 นามาพิจารณาปรับปรุงแก้ ไขและ
เพิ่มเติมโดย กุมารแพทย์ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรม ขอความคิดเห็นและข้ อมูลเกณฑ์อ้างอิง
เพิ่มเติมจากแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญสาขาโสตฯ นักตรวจการได้ ยิน นักแก้ ไขการพูด และทบทวนครัง้ หลังสุด
โดยคณะอนุกรรมการฝึ กอบรมและสอบกุมารแพทย์สาขาพัฒนาการและพฤติกรรม
การให้ นา้ หนักของหลักฐานและระดับคาแนะนา ดูในภาคผนวก ก และข
นิยาม
คาจากัดความเชิงปฏิบตั ิการของเด็กที่มีภาวะพูดช้ า
1. เด็กไม่ สามารถพูดคาที่มีความหมายต่ างกัน 2 คาต่ อเนื่องกัน และพูดคาศัพท์
น้ อยกว่ า 50 คา เมื่ออายุ 24 เดือน
2. เด็กไม่ สามารถพูดประโยคที่สมบูรณ์ * หรือเด็กสามารถสื่อสารให้ คนอื่นฟั งรู้
เรื่องน้ อยกว่ าร้ อยละ 50 ของสิ่งที่เด็กพูด เมื่ออายุ 36 เดือน
(*ประโยคที่มีประธานและกริ ยาเป็ นอย่างน้ อย เช่น หนูกินนม น้ องร้ อง แม่ไปไหน)
คาจากัดความเชิงปฏิบตั ิการของเด็กที่มีภาวะสงสัยพัฒนาการทางภาษาล่ าช้ ามีดงั นี ้
1. เด็กที่ไม่ สามารถพูดคาที่มีความหมายได้ เลยเมื่ออายุ 15 เดือน
2. เด็กที่ไม่ สามารถพูดเป็ นคาที่มีความหมายอย่ างน้ อย 3 คา** เมื่ออายุ 18 เดือน
(**โดยไม่นบั คาที่เป็ นการเรี ยกคนหรื อสัตว์เลี ้ยงที่ค้ นุ เคย เช่น แม่ ปู่ โก้ _ที่เป็ นชื่อสุนขั )

แนวทางปฏิบัตทิ ่ ี 1 ค้ นหาเด็กที่มีภาวะเสี่ยงและเด็กที่มีภาวะพูดช้ า
ในช่วงปฐมวัยพัฒนาการทางภาษามีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว ดังนันจึ
้ งควรมีการติดตาม
และส่งเสริ มพัฒนาการทางภาษา
ตลอดจนให้ การตรวจวินิจฉัยพัฒนาการทางภาษาที่ลา่ ช้ าหรื อ
ผิดปกติโดยเฉพาะการพูดเป็ นพฤติกรรมที่พอ่ แม่ ผู้เลี ้ยงดูมกั จะสังเกตได้ แม่นยาดีกว่าด้ านการรับรู้ ระดับการเข้ าใจภาษาของเด็ก เพื่อหาสาเหตุและแก้ ไขตังแต่
้ ระยะเริ่ มแรก
คุณภาพของหลักฐาน level of evidence = II, III
ระดับคาแนะนา level of recommendation = A
หลักการและเหตุผล
ในการกากับดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยในช่วง 5 ปี แรกของชีวิต ที่มาคลินิกสุขภาพเด็กดีและ
หรื อเมื่อมารับบริ การสุขภาพอื่นๆ
แพทย์ควรจัดให้ มีองค์ประกอบของการตรวจประเมินเรื่องของ
พัฒนาการทางภาษาด้ วยเสมอ
ในเด็กทัว่ ไปควรใช้ แนวทางการติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการ
(Developmental surveillance) 6 ซึง่ เป็ นกระบวนการที่ยืดหยุน่ และมีการติดตามต่อเนื่องระยะยาว
ดังต่อไปนี ้
1.1 ถามและรับฟั งพ่อแม่หรื อผู้เลี ้ยงดูวา่ มีความกังวลใด เกี่ยวกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กหรื อไม่
1.2 ซักประวัติด้านพัฒนาการทัว่ ไปของเด็กโดยเน้ นทังด้
้ านการพูดและความเข้ าใจภาษา รวมทัง้
สังเกต พฤติกรรมและความสามารถทางภาษา ของเด็กกับผู้เลี ้ยงดู โดยเปรี ยบเทียบกับเด็กปกติ
ในวัยเดียวกัน (ดูภาคผนวก ค) ควรติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการตามวัยอย่างต่อเนื่องโดยใช้ สมุด
บันทึกสุขภาพเด็ก
1.3 การตรวจร่างกาย พูดคุยกับเด็ก เพื่อตรวจหา ลักษณะพิการ การโต้ ตอบ ท่าทีและการพูด
ปฏิสมั พันธ์ ของเด็กกับผู้ตรวจและผู้เลี ้ยงดู
1.4 ประเมินพัฒนาการอย่างคัดกรองเมื่อเด็กทัว่ ไปมี อายุ 9, 15-18 เดือน 24-30 เดือน ส่วนเด็ก
ในช่วงอายุอื่นที่พบภาวะเสีย่ ง หรื อมีปัจจัยเสีย่ ง ต่อปั ญหาพัฒนาการทางภาษาผิดปกติ ควรประเมิน
พัฒนาการอย่างคัดกรอง ซึง่ พฤติกรรมพัฒนาการที่บง่ ชี ้ว่าเด็กอาจมีความเสีย่ งที่จะพูดช้ าแสดงไว้ ใน
ตารางที่ 1 เด็กคนนันควรได้
้
รับการดูแลเป็ นกลุม่ เสีย่ งที่อาจมีปัญหาพัฒนาการทางภาษาล่าช้ าที่ควร
ได้ รับการตรวจประเมินหาสาเหตุอย่างละเอียดต่อไป
1.5 การหาปั จจัยเสีย่ ง เมื่อเด็กมีปัญหาพูดช้ า ควรซักประวัติเพิ่มเติมเพื่อหาปั จจัยเสีย่ งที่สาคัญ ได้ แก่
ปั ญหาจากการตังครรภ์
้
และการคลอด, เด็กเพศชาย มีประวัติครอบครัว, และมารดามีการศึกษาน้ อย
มีประวัติหอู กั เสบเรื อ้ รัง ติดเชือ้ ในระบบประสาท จาก Systematic review พบว่าปั จจัยเสีย่ งดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์ กบั พัฒนาการทางภาษาล่าช้ า
แพทย์ควรประเมินปั จจัยเสีย่ งต่อการเกิดปั ญหาพัฒนาการทางภาษาล่าช้ าดังแสดงใน
ตารางที่ 2 และปั จจัยเสีย่ งต่อการเกิดปั ญหาการได้ ยินผิดปกติ ดังแสดงในตารางที่ 3 หากพบปั จจัย

เสีย่ งต่อการเกิดปั ญหาการได้ ยินผิดปกติ ควรต้ องพิจารณาส่งเด็กไปรับการตรวจการได้ ยิน และ
ประเมินพัฒนาการเด็กอย่างคัดกรองทุกด้ าน บันทึกข้ อค้ นพบต่าง ๆ อย่างถูกต้ องแม่นยา และวางแผน
การติดตามเฝ้าระวังพัฒนาการต่อไป
ในการซักประวัติ ตรวจร่างกายเด็ก แพทย์และพยาบาลเวชปฏิบตั ิ ควรสังเกตพฤติกรรม
และความสามารถทางภาษา ของเด็ก โดยเปรี ยบเทียบกับพัฒนาการทางภาษาของเด็กปกติ ซึง่ เสนอ
ไว้ ในตารางที่ 4 และเมื่อพบว่าเด็กมีพฒ
ั นาการทางภาษาที่สงสัยว่าล่าช้ ากว่าวัย โดยส่วนใหญ่
หมายถึงความสามารถทางภาษาของเด็กน้ อยกว่าที่เด็กปกติวยั เดียวกัน ควรตรวจหาสาเหตุเบื ้องต้ น
หากสงสัยว่าเด็กมีปัญหาการได้ ยิน พัฒนาการล่าช้ าหลายด้ านควรพิจารณาส่งให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจ
เพิ่มเติมเพื่อประเมินโดยละเอียดและช่วยเหลือต่อไป
ในกรณีที่ไม่พบปั จจัยเสีย่ งหรื อสิง่ ผิดปกติชดั เจน และเด็กมีพฒ
ั นาการทางภาษาที่สงสัย
ล่าช้ า โดยที่มีความเข้ าใจภาษาที่ปกติหรื อดีกว่าวัย ควรแนะนากิจกรรมส่งเสริ มพัฒนาการตามปั ญหา
ที่มีอยู่ เช่นแนะนาให้ พอ่ แม่ผ้ เู ลี ้ยงดู เพิ่มความเอาใจใส่ พูดคุย เล่นและ ทากิจกรรมกับเด็กอย่าง
ใกล้ ชิดเป็ นเวลาประมาณ1-2 เดือน ติดตามผล หากยังเป็ นปั ญหา ควรพิจารณาการส่งต่อตามความ
เหมาะสม
แนวทางปฏิบัตทิ ่ ี 3 การตรวจหาสาเหตุของภาวะพูดช้ า/พัฒนาการทางภาษาล่ าช้ า
ปั ญหาพัฒนาการทางภาษาล่าช้ าพบได้ บอ่ ยในเวชปฏิบตั ิ แพทย์สามารถให้ การวินิจฉัยเบื ้องต้ นโดย
อาศัยการซักประวัติ การตรวจร่างกาย ซึง่ รวมถึงการตรวจพัฒนาการและพฤติกรรม โดยมีแนวทาง
ตามแผนภูมิที่ 1
3.1 การซักประวัติและการประเมินพัฒนาการ
สิง่ ที่มีความสาคัญ
คือการที่แพทย์เอาใจใส่และเข้ าใจในสิง่ ที่ผ้ เู ลี ้ยงดูกงั วลใจเกี่ยวกับ
พัฒนาการทางภาษาของเด็ก ดังนัน้ ควรซักประวัติอย่างละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาการทาง
ภาษาทังด้
้ านการพูดและความเข้ าใจภาษา ตามตารางในภาคผนวก ค ในเด็กที่มีพัฒนาการทาง
ภาษาด้ านการพูดช้ ากว่ าวัยแต่ เพียงอย่ างเดียว จะมีความสามารถในด้ านความเข้ าใจภาษาปกติ
หรื อดีกว่าวัย ตลอดจนพัฒนาการด้ านอื่น ๆสมวัย
เด็กที่เข้ าใจภาษาช้ ากว่ าวัย ควรได้ รับการประเมินพัฒนาการในด้ านอื่นๆอย่างละเอียด และ
สังเกตพฤติกรรมในการสือ่ สารโดยใช้ ทา่ ทางเพื่อให้ การวินิจฉัยแยกระหว่าง ภาวะการได้ ยินบกพร่ อง
ที่มีพฒ
ั นาการทางภาษาด้ านการพูดและความเข้ าใจภาษาช้ ากว่าวัยมากร่วมกับมีการสือ่ สารโดยใช้
ท่าทางหรื อการมองจ้ องดูเป็ นหลัก ภาวะพัฒนาการล่ าช้ าโดยรวมหรือภาวะสติปญญาบกพร่ องที่
มีพฒ
ั นาการทางภาษาด้ านการพูดและความเข้ าใจภาษาและพัฒนาการล่าช้ าในด้ านอื่นๆโดยเฉพาะ
ทักษะการใช้ มือและตาในการแก้ ไขปั ญหาช้ ากว่าวัย และกลุ่มอาการออทิซึมที่มีความบกพร่องใน
พัฒนาการทางภาษาและทักษะทางสังคมร่วมกัน นอกจากนี ้ ควรซักประวัติอย่างละเอียดในส่วนที่

เกี่ยวข้ องกับผู้เลี ้ยงดูและวิธีการในการเลี ้ยงดูเด็ก
การมีปฏิสมั พันธ์ กบั เด็กหรื อกิจกรรมที่มกั จะทา
ร่วมกับเด็ก ซึง่ จะนาไปสูค่ วามเข้ าใจปั จจัยที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับสาเหตุ และนาไปสูก่ ารวางแผนในการ
รักษาอย่างเหมาะสมต่อไป
3.2 การตรวจร่ างกายและการสังเกตพฤติกรรมเด็ก
โดยทัว่ ไปการตรวจร่างกายตามระบบรวมถึงการตรวจทางระบบประสาทส่วนใหญ่จะอยูใ่ น
เกณฑ์ปกติ แต่ก็เป็ นสิง่ ที่ควรทาในเด็กทุกรายที่มีปัญหาพูดช้ า สิง่ ที่ควรให้ ความสนใจเป็ นพิเศษ คือ
ความผิดปกติแต่กาเนิดของร่างกายโดยเฉพาะบริ เวณศีรษะ ใบหู หน้ า และลาคอ เพราะพบร่วมกับ
ภาวะการได้ ยินบกพร่องสูง ความผิดปกติแต่กาเนิดอื่น ๆ อาจบอกถึงสาเหตุทางพันธุกรรมที่ทาให้
เด็กมีระดับเชาวน์ปัญญาต่ากว่าปกติ ซึง่ เด็กเล็กมักถูกนาพบแพทย์ด้วยปั ญหาพูดช้ า หรื อกลุม่
อาการที่มีปัญหาพัฒนาการภาษาล่าช้ าร่วมด้ วย เช่น ในเด็กที่มีเพดานโหว่ ร่วมกับมีความผิดปกติของ
หัวใจแต่กาเนิดชนิด conotruncal defect นาไปสูก่ ารวินิจฉัยกลุม่ อาการ velocardiofacial syndrome
เป็ นต้ น นอกจากนี ้ในระหว่างการตรวจร่างกาย ควรสังเกตพฤติกรรมเด็กในห้ องตรวจโดยเฉพาะ
ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างเด็กและบิดามารดาตลอดจนกับแพทย์ผ้ ตู รวจ เช่น การมองหน้ าสบตา การแสดง
ความสนใจหรื อมองปากเมื่อมีคนพูดด้ วย การหันหาเสียง การทาตามคาสัง่ การเล่นของเล่นและ
ความสนใจในผู้ที่เล่นด้ วย เป็ นต้ น พฤติกรรมเหล่านี ้จะช่วยในการนาไปสูก่ ารวินิจฉัยการได้ ยินผิดปกติ
หรื อกลุม่ อาการออทิซมึ
คุณภาพ หรือนา้ หนักของหลักฐาน (Level of evidence) = II
ระดับของคาแนะนาสาหรับแนวทางปฏิบัติ (Grade of recommendation)= B
หลักการและเหตุผล
สาเหตุของพัฒนาการทางภาษาล่ าช้ าและพูดช้ า
1. การได้ ยินผิดปกติ (Hearing Impairment) เป็ นภาวะที่พบบ่อย โดยมีความชุกเมื่อแรกเกิด
ประมาณ 1-2 ต่อประชากร 1,000 คน7 แต่มีเด็กจานวนหนึง่ ที่มีความผิดปกติของการได้ ยินเพียง
บางส่วนเท่านัน้ ซึง่ มักมีพฒ
ั นาการทางภาษาใกล้ เคียงปกติ อาจมีเพียงปั ญหาพูดไม่ชดั เท่านัน้ ส่วน
เด็กที่มีการได้ ยินผิดปกติชดั เจน มักมีปัญหาพัฒนาการทางภาษาล่าช้ า ไม่สามารถพูดได้ ในรายที่
ความผิดปกติรุนแรง เด็กจะส่งเสียงเป็ นเสียงในลาคอ โดยไม่สามารถเปล่งเสียงพยัญชนะต่าง ๆ ได้
รวมถึงมีลกั ษณะทางคลินิกที่สงั เกตได้ งา่ ย คือชอบจ้ องมองหน้ าหรื อริ มฝี ปากของคนที่พดู ด้ วย ใช้
ภาษาท่าทางในการสือ่ ความหมายมากกว่าปกติ หากมีการได้ ยินหลงเหลืออยูบ่ ้ าง จะตอบสนองต่อ
เสียงที่ดงั เท่านัน้ เด็กหูหนวกแต่กาเนิด ชนิดประสาทรับฟั งเสียงบกพร่อง sensorineural loss ประมาณ
ร้ อยละ 60 มีสาเหตุมาจากปั จจัยทางพันธุกรรม7 ซึง่ ในกลุม่ นี ้ส่วนใหญ่คือประมาณร้ อยละ 70 มี
อาการหูหนวกแต่เพียงอย่างเดียว โดยมีการถ่ายทอดแบบยีนด้ อย (Autosomal recessive) สูงถึงร้ อยละ
75 แบบยีนเด่น (Autosomal dominant) ประมาณร้ อยละ 10-20 ส่วนในกลุม่ อาการหูหนวกที่เป็ นส่วน
หนึง่ ของกลุม่ อาการที่มีความผิดปกติอื่นร่วมด้ วย (syndromic hearing loss) เช่น ชนิดประสาทรับฟั ง

เสียงบกพร่อง sensorineural hearing loss สามารถพบร่วมกับกลุม่ อาการ Waardenburg, Pendred,
Alport และ Usher ส่วนชนิดการนาเสียงบกพร่อง conductive hearing loss อาจพบร่วมกับกลุม่ อาการ
Crouzon, Treacher-Collins, Apert และ Goldenhar เป็ นต้ น8
นอกจากปั จจัยทางพันธุกรรม ปั จจัยอื่นที่เป็ นสาเหตุของเด็กหูหนวก ได้ แก่ การติดเชื ้อของ
ระบบประสาทตังแต่
้ อยูใ่ นครรภ์ เช่น Congenital Cytomegalovirus, Toxoplasmosis , Rubella เป็ นต้ น
ภาวะที่มารดาได้ รับยาหรื อสารพิษขณะตังครรภ์
้
เช่น Fetal alcohol syndrome การติดเชื ้อของระบบ
ประสาทภายหลังเกิด การได้ รับยาในกลุม่ aminoglycoside รวมถึงภาวะแทรกซ้ อนต่าง ๆ ในระยะการ
เกิดและหลังเกิด ดังนัน้ เพื่อให้ การวินิจฉัยเด็กหูหนวก ควรพิจารณาในการหาสาเหตุ หรื อในบางราย
ควรปรึกษาแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านพันธุกรรม เพื่อให้ การดูแลที่เหมาะสมในแต่ละสาเหตุ รวมถึงการ
วางแผนป้องกันการเกิดซ ้าภายในครอบครัว
2. ปั ญหาพัฒนาการล่ าช้ าโดยรวม ปั ญหาพัฒนาการภาษาล่าช้ า มักเป็ นอาการที่เด็กซึง่ มี
ภาวะสติปัญญาบกพร่องถูกนามาพบแพทย์ในช่วงปฐมวัย โดยในช่วงวัยนีเ้ ด็กมีพฒ
ั นาการล่าช้ าหลาย
ด้ าน โดยเฉพาะทักษะด้ านภาษา และทักษะการใช้ มือและตาในการแก้ ไขปั ญหา ( fine-motor adaptive)
ซึง่ เป็ นทักษะที่มีความสัมพันธ์ กบั ความสามารถทางสติปญญาเมื่อเด็กเติบโตขึ ้น
ส่วนใหญ่เด็กที่มี
ภาวะสติปัญญาบกพร่องในระดับความรุนแรงน้ อย เรี ยนรู้ การพูดช้ ากว่าเด็กวัยเดียวกัน แม้ จะมีลาดับ
ขันตอนความเข้
้
าใจและการใช้ ภาษาเช่นเดียวกับเด็กปกติ8 โดยส่วนใหญ่เด็กเหล่านี ้สามารถใช้ ภาษา
พื ้นฐานในชีวิตประจาวันได้ แต่อาจมีข้อจากัดในการเรี ยนรู้การใช้ ภาษาที่ซบั ซ้ อนหรื อความเข้ าใจใน
ความคิดรวบยอดที่ซบั ซ้ อนและการสรุปใจความสาคัญของเรื่ องราวที่ตอ่ เนื่อง สาหรับเด็กที่มีภาวะ
สติปัญญาบกพร่องในระดับรุนแรง จะมีความล่าช้ าของการสือ่ ภาษาในทุกด้ าน ได้ แก่ มีคาศัพท์ น้อย มี
ข้ อจากัดเกี่ยวกับความเข้ าใจและการแสดงออกทางภาษา ใช้ รูปประโยคหรื อไวยากรณ์ไม่ถกู ต้ อง มี
ความยากลาบากในการเล่าเรื่ องหรื อใช้ ภาษาให้ เหมาะสมกับสถานการณ์สงั คม โดยประมาณครึ่งหนึง่
ของเด็กที่มีระดับสติปัญญาน้ อยกว่า 50 จะสือ่ ความหมายโดยใช้ คาเดี่ยว ๆ หรื อวลีสนั ้ ๆ ส่วนที่เหลือ
ไม่สามารถสือ่ สารโดยใช้ ภาษาพูดได้ 9
3. กลุ่มอาการออทิสซึม (Autistic Spectrum Disorder) พัฒนาการทางภาษาที่ลา่ ช้ ากว่าวัย
เป็ นข้ อหนึง่ ในสามข้ อของอาการหลักในการวินิจฉัยกลุม่ อาการออทิสซึม10 โดยทักษะทางภาษาที่ลา่ ช้ า
ในเด็กกลุม่ อาการออทิสซึม และเด็กที่มีความผิดปกติของพัฒนาการทางภาษา (Developmental
language disorder) เป็ นไปในลักษณะคล้ ายคลึงกัน หากสิง่ ที่สาคัญในการวินิจฉัยแยกโรค คือในกลุม่
อาการออทิสซึมมีความบกพร่องในปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม อันได้ แก่ การสือ่ สารโดยใช้ ทา่ ทาง การมี
อารมณ์ร่วมกับผู้อื่น และทักษะการเล่นที่ช้ากว่าวัย รวมทังในบางรายของเด็
้
กออทิสซึม จะมีความ
สนใจหรื อมีพฤติกรรมที่ซ ้าซากยากต่อการเปลีย่ นแปลง นอกจากนี ้ พัฒนาการทางภาษาในเด็กกลุม่

อาการออทิสซึมจะมีความบกพร่องมากน้ อยต่างกัน ขึ ้นกับความรุนแรงของโรค และภาวะสติปัญญา
บกพร่องที่พบร่วมกันกับกลุม่ อาการออทิสซึม
4. พัฒนาการทางภาษาผิดปกติ (Developmental language disorder DLD) หรื อ ความ
บกพร่ องเฉพาะด้ านภาษา (Specific language impairment SLI) ซึง่ หมายถึง เด็กที่มีความสามารถ
ทางภาษาต่ากว่าศักยภาพทางสติปัญญาในด้ านที่ไม่ใช้ ภาษา (nonverbal intelligence) ทาให้ เด็กมี
ความสามารถทางภาษาล่าช้ ากว่าเด็กที่มีวฒ
ุ ิภาวะในวัยเดียวกัน
โดยไม่ได้ มีสาเหตุมาจากความ
ผิดปกติของโครงสร้ างของสมอง การได้ ยิน การทางานของกล้ ามเนื ้อที่เกี่ยวข้ องกับการพูด กลุม่ อาการ
ออทิสซึม หรื อขาดการดูแลเอาใจใส่ที่เหมาะสม หากเด็กกลุม่ นี ้ส่วนใหญ่ในช่วงปฐมวัยสามารถเรี ยนรู้
ผ่านการใช้ สายตามองเห็นได้ สมวัย สามารถเล่นกับเด็กวัยเดียวกันอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะการเล่น
สมมติ การมีอารมณ์ร่วมหรื อความสนใจร่วมกัน อย่างไรก็ตาม เด็กที่มีความผิดปกติของพัฒนาการ
ทางภาษาที่มีความล่าช้ ามากทังด้
้ านการแสดงออกและความเข้ าใจภาษา (mix receptive-expressive
language disorder) อาจจะมีความยากลาบากในปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมบ้ าง โดยเฉพาะเมื่อเด็กโตขึ ้นเข้ า
สูว่ ยั เรี ยนจนเป็ นผู้ใหญ่ นอกจากนี ้ มีแนวโน้ มที่จะมีความบกพร่องในด้ านการเรี ยนโดยเฉพาะด้ านการ
อ่าน ซึง่ มีความสาคัญในการเรี ยนรู้เพิ่มเติมในวัยเรี ยนต่อเนื่องจนเป็ นผู้ใหญ่11 มีการศึกษาติดตามเด็ก
กลุม่ นี ้ที่มีความล่าช้ าที่รุนแรงทังด้
้ านการพูดและความเข้ าใจภาษาจนถึงวัยผู้ใหญ่ เปรี ยบเทียบกับพี่
น้ องของเด็กกลุม่ นี ้ที่มีพฒ
ั นาการทางภาษาปกติ และผู้ใหญ่ปกติเป็ นกลุม่ ควบคุมพบว่า เด็กที่มีความ
ผิดปกติของพัฒนาการทางภาษายังคงมีความบกพร่องทางภาษา และมีผลต่อทักษะทางสังคมที่เป็ น
ปั ญหาต่อการปรับตัวในระยะยาว12
นอกจากนี ้ เพือ่ ประโยชน์ในการให้ การดูแลรักษา สามารถจาแนกประเภทเด็กที่มีพฒ
ั นาการ
ทางภาษาผิดปกติออกเป็ นกลุม่ ได้ ดงั นี13้
ก. กลุม่ ที่มีพฒ
ั นาการทางภาษาด้ านการพูดช้ ากว่าวัยแต่เพียงอย่างเดียว (isolated expressive
language disorder) ซึง่ มีความสามารถในด้ านความเข้ าใจภาษาปกติสมวัยหรื อดีกว่าวัย รวมทังทั
้ กษะ
สติปัญญาและสังคมปกติ หากมีความบกพร่องในการเปล่งเสียงในภาษาพูดเป็ นหลัก ซึง่ ในกลุม่ ที่มี
ความล่าช้ าไม่มากมีความต่อเนื่องเชื่อมโยงมาจากเด็กกลุม่ ที่ความสามารถทางภาษาเบี่ยงเบนจาก
ความปกติ ( normal variation ) เด็กกลุม่ นี ้มีการพยากรณ์โรคในระยะยาวที่ดี โดยเด็กจะเริ่ มพูดช้ า
กว่าวัยเดียวกัน หากเมื่อพูดได้ จะสามารถสือ่ ภาษาและการเรี ยนรู้ได้ ดีทนั เด็กวัยเดียวกัน 9
ข. กลุม่ ที่มีความผิดปกติของพัฒนาการทางภาษาที่มีการแสดงออกและความเข้ าใจภาษา
ล่าช้ า (mix receptive-expressive language disorder) ซึง่ มีความจากัดในการใช้ ภาษาพูด มีความล่าช้ า
ในการเรี ยนรู้คาศัพท์ และความเข้ าใจในคาศัพท์ ใช้ คาศัพท์ที่ไม่จาเพาะเจาะจงกับความหมายที่
ต้ องการจะสือ่ สาร มีความบกพร่องในการใช้ ไวยากรณ์ พูดสลับคาในประโยคที่ยาวหรื อซับซ้ อน ความ

ผิดปกติในกลุม่ นี ้ที่รุนแรงส่งผลต่อทักษะในชีวิตประจาวันที่เป็ นปั ญหาต่อการเรี ยนและการประกอบ
อาชีพในระยะยาว12
ค. กลุม่ ที่มีความผิดปกติของพัฒนาการของสมองชันสู
้ งในการใช้ ภาษา (higher order
processing disorder) ซึง่ ส่งผลให้ เกิดความบกพร่องในการใช้ คาศัพท์และการใช้ ภาษาอย่างเหมาะสม
กับกาละเทศะ (semantic pragmatic disorder) ทาให้ เด็กกลุม่ นี ้มีความยากลาบากในทักษะการใช้ ภาษา
ในปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม เช่น การสนทนาอย่างต่อเนื่องในเรื่ องที่สนใจร่วมกับคูส่ นทนา การเข้ าใจมุข
ตลกหรื อความหมายที่แฝงอยูใ่ นคาพูด การสือ่ สารเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ เป็ นต้ น ซึง่ ความผิดปกติใน
กลุม่ นี ้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกลุม่ อาการออทิสซึมที่มีความรุนแรงน้ อย ทาให้ เกิดความสับสนใน
การวินิจฉัยแยกโรคได้ โดยเฉพาะในช่วงเด็กก่อนวัยเรี ยน
ดังนันควรมี
้
การติดตามอัตราการ
เปลีย่ นแปลงของพัฒนาการทางภาษา และความสามารถทางสังคมหลังการรักษาอย่างต่อเนื่องไปถึง
วัยเรี ยน
สาหรับปั จจัยที่อาจเข้ าใจผิดว่าเป็ นสาเหตุทาให้ เกิดปั ญหาพัฒนาการทางภาษาล่าช้ า
แต่จาก
หลักฐานในปั จจุบนั พิสจู น์วา่ ไม่ไช่สาเหตุ ได้ แก่ เด็กฝาแฝด เด็กที่ถกู เลี ้ยงดูในสิง่ แวดล้ อมหลายภาษา
(bilingualism) ลาดับพี่น้อง (birth order) ภาวะเส้ นยึดใต้ ลิ ้นสัน้ (tongue tie) เป็ นต้ น โดยภาวะเส้ นยึด
ใต้ ลิ ้นสันอาจมี
้
สว่ นที่ทาให้ เด็กพูดไม่ชดั โดยเฉพาะเสียงที่ต้องกระดกลิ ้น แต่ไม่ทาให้ เด็กพูดช้ า 9
นอกจากนี ้ ประวัติการเลี ้ยงดูที่ไม่เหมาะสมมักเป็ นปั จจัยร่ วมในเด็กที่ได้ รับการวินิจฉัยว่ามีภาวะพูดช้ า
ประวัติการเลี ้ยงดูที่ไม่เหมาะสมที่อาจจะเป็ นสาเหตุโดยตรงของการพูดช้ า มักต้ องเป็ นการละเลยที่
ค่อนข้ างรุนแรง เช่น เด็กที่อยูใ่ นสถานสงเคราะห์ หรื อเด็กที่ถกู ทารุณกรรม เป็ นต้ น
แนวทางปฏิบัตทิ ่ ี 3 การส่ งตรวจเพิ่มเติม
เด็กที่มีภาวะพูดช้ าหรื อมีปัญหาพัฒนาการทางภาษาล่าช้ าทุกราย ควรได้ รับการตรวจการได้ ยิน
คุณภาพ หรือนา้ หนักของหลักฐาน (Level of evidence) = II
ระดับของคาแนะนาสาหรับแนวทางปฏิบัติ (Grade of recommendation)= C
หลักการและเหตุผล
การตรวจการได้ ยินในเด็กมีหลายวิธี ตังแต่
้ แรกเกิด ใช้ คดั กรองด้ วยเครื่ องวัดOAE ส่วนการ
ตรวจด้ วย Audiometry ซึง่ เป็ นsubjective test ในเด็กเล็ก วิธีเหล่านี ้ขึ ้นอยูก่ บั ความร่วมมือของเด็ก
และความแม่นยาของผู้ตรวจ ทังยั
้ งไม่บอกระดับความดังที่เด็กได้ ยินในความถี่ตา่ งๆ ดังนันในเด็
้
กที่มี
ภาวะพูดช้ าหรื อมีปัญหาพัฒนาการทางภาษาล่าช้ าทุกราย ควรได้ รับการตรวจการได้ ยินโดยใช้ วิธี
Auditory Brainstem Response (ABR) เพราะเป็ น objective test วัดการตอบสนองจากคลืน่ ไฟฟ้ า
สมองต่อเสียงที่ระดับความดังและความถี่ตา่ งๆ ซึง่ ทาได้ แม้ เด็กจะนอนหลับ ผลที่ได้ จะมีความแม่น ยา
เชื่อถือได้ และมีรายละเอียดที่เป็ นประโยชน์ตอ่ การวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ต้องเสีย
ค่าใช้ จ่ายและยังมีบริ การไม่ทวั่ ถึงในประเทศไทย ในปั จจุบนั แนวทางปฏิบตั ินี ้จึงมี ระดับของคาแนะนา

สาหรับแนวทางปฏิบตั ิ (Grade of recommendation)= C ควรทาในรายที่มีทางเลือกให้ ทาได้ ต่อไป
หากมีเครื่ องมือและบุคลากรทัว่ ถึง และเป็ นส่วนหนึง่ ของสิทธิประโยชน์ จึงจะยกระดับเป็ น B

แนวทางที่ 4 การรักษาและการส่ งต่ อผู้เชี่ยวชาญ
กุมารแพทย์สามารถให้ การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการทางภาษาล่าช้ าในเบื ้องต้ น และส่งต่อ
ผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสม
คุณภาพ หรือนา้ หนักของหลักฐาน (Level of evidence) = II
ระดับของคาแนะนาสาหรับแนวทางปฏิบัติ (Grade of recommendation)= B
หลักการและเหตุผล
4.1 การดูแลรักษา ในการให้ การดูแลรักษาเด็กที่มีภาวะพูดข้ าหรื อปั ญหาพัฒนาการทางภาษาล่าช้ า
ควรให้ การรักษาที่ตรงกับสาเหตุ
เด็กที่มีภาวะการได้ ยินบกพร่ อง ควรได้ รับการบาบัดโดยการฟื น้ ฟูสมรรถภาพทางการได้ ยิน
ด้ วยวิธีตา่ งๆ เช่น การใส่เครื่ องช่วยฟั ง การผ่าตัด cochlear implantation ร่วมกับการฝึ กพูดที่เหมาะสม
และควรได้ รับการรับรองให้ เป็ นผู้พิการเพื่อจะได้ รับสิทธิของการช่วยเหลือต่อไป
เด็กที่มีภาวะพัฒนาการล่ าช้ าโดยรวม ควรหาสาเหตุเท่าที่สามารถทาได้ โดยเฉพาะปั ญหา
ทางพันธุกรรมเพื่อการป้องกันปั ญหาที่อาจเกิดในลูกคนต่อไป และในเครื อญาติที่เกี่ยวข้ อง จากนันควร
้
ได้ รับการฝึ กกระตุ้นพัฒนาการอย่างในทุกๆด้ าน รวมถึงการให้ คาปรึกษาแนะนากับพ่อ แม่ และผู้เลี ้ยง
ดูให้ เข้ าใจแนวทางการดูแลเด็กที่เหมาะสมโดยเริ่ มให้ การช่วยเหลือ ฝึ กพัฒนาการอย่างรอบด้ านโดยเร็ ว
ที่สดุ ฝึ กทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจาวันและทักษะการอยูร่ ่วมกับผู้อื่นได้ อย่างเหมาะสม
ร่วมไปกับด้ านภาษาและสติปัญญา
โดยใช้ แผนการเรี ยนรู้ที่ลกั ษณะเฉพาะตัวบุคคลและติดตาม
ประเมินพัฒนาการเป็ นระยะ เมื่อเติบโตขึ ้นถึงวัยเรี ยนควรได้ รับการช่วยเหลือด้ านการศึกษาพิเศษที่
เหมาะกับระดับพัฒนาการของเด็ก
เด็กกลุ่มอาการออทิซึม ควรให้ คาปรึกษาแนะนากับพ่อ แม่ และผู้เลี ้ยงดูให้ เข้ าใจปั ญหา
และพฤติกรรมของเด็ก แนวทางการดูแลและบาบัดฟื น้ ฟูเด็กที่เหมาะสมอย่างเร็ วที่สดุ โดยเฉพาะการ
สร้ างเสริ มปฏิสมั พันธ์ ระหว่างเด็กกับพ่อแม่ผ้ เู ลี ้ยงดู เด็กควรได้ รับการพัฒนาในความสามารถสือ่ สาร
ด้ านภาษา การเข้ าสังคม การเข้ าใจในอารมณ์ตนเองและผู้อื่น รวมถึงการปรับพฤติกรรมเป็ นขันตอน
้
อย่างต่อเนื่อง
อนึง่ ในการดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการทางภาษาล่าช้ าไม่วา่ จะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามรวมถึง
เด็กที่มีพัฒนาการทางภาษาผิดปกติ (Developmental language disorder DLD) และเด็กที่มีปัญหา
พัฒนาการทางภาษาล่าช้ าโดยมีปัจจัยการเลี ้ยงดูเป็ นปั จจัยร่วม เช่นขาดการกระตุ้นที่เหมาะสมเช่น
ขาดผู้เอาใจใส่ดแู ลอย่างต่อเนื่องเด็กถูกละเลย
เด็กใช้ เวลาดูโทรทัศน์หรื อซีดีตามลาพังนานมาก

เกินไป หรื อ ผู้เลี ้ยงดูไม่คอ่ ยได้ พดู คุยกับเด็กบ่อยๆ หรื อพูดคนละภาษา แพทย์ผ้ ดู แู ลควรให้ คาปรึกษา
แนะนาแก่บิดามารดาผู้เลี ้ยงดูให้ ปรับวิธีการเลี ้ยงดู เพิ่มเวลาอยูใ่ กล้ ชิด พูดกับเด็ก รวมถึงให้ สมาชิก
ครอบครัวมีสว่ นร่วมในการช่วยเหลือเด็กให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ ชวนให้ ร่วมทากิจกรรม เล่านิทาน
อ่านหนังสือกับเด็ก ก็จะเอื ้อต่อการพัฒนาทางภาษาของเด็ก
หลักพืน้ ฐานในการฝึ กกระตุ้นพัฒนาการทางภาษา
วัตถุประสงค์หลักในการฝึ กกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาแก่เด็กเล็ก คือความพยายามช่วยให้ เด็ก
สือ่ สาร เพื่อบอกความต้ องการ ความคิด และอารมณ์ให้ ผ้ อู ื่นรับทราบได้ และรับรู้ เข้ าใจภาษาท่าทาง
และภาษาพูดของคนอื่น การช่วยเหลือเด็กในกลุม่ นี ้ต้ องเกิดจากความร่วมมือ ของบุคลากรที่เกี่ยวข้ อง
หลายฝ่ ายได้ แก่ บิดามารดาหรื อผู้ที่เลี ้ยงดูเด็ก แพทย์ พยาบาล นักแก้ ไขการได้ ยิน นักจิตวิทยา ครู
การศึกษาพิเศษ และนักแก้ ไขการพูด โดยเด็กควรได้ รับการฝึ กฝนและใช้ สงิ่ ที่ได้ เรี ยนรู้เป็ นประจาใน
สถานการณ์จริ ง จนพัฒนามาเป็ นทักษะการสือ่ สารและทักษะทางสังคม
แนวทางในการให้ คาแนะนากับผู้เลี ้ยงดูเด็กที่มีพฒ
ั นาการทางภาษาล่าช้ ามีดงั นี ้คือ
1. ออกเสียงพูดให้ ชดั เจนเพื่อเป็ นแบบอย่างในการพูดที่ดีให้ กบั เด็ก
2. ในเด็กที่มีความสามารถเข้ าใจภาษาไม่สมวัย ผู้เลี ้ยงดูควรพูดในสิง่ ที่เด็กสนใจ หรื อกาลัง
ทาอยู่ ในเหตุการณ์ตา่ งๆในชีวิตประจาวัน เพื่อช่วยให้ เด็กเรี ยนรู้ซงึ่ จะเกิดขึน้ ได้ ดีเมื่อเสียงที่ได้ ยินตรง
กับสิง่ ที่เด็กกาลังให้ ความสนใจ ร่วมกับฝึ กให้ เด็กทาตามคาสัง่ โดยในช่วงแรกถ้ าเด็กยังฟั งไม่เข้ าใจ
อาจจะจับมือทาพร้ อมกับพูดไปด้ วยเพือ่ ช่วยให้ เด็กหัดเชื่อมโยงคาพูดกับสิง่ ของและการกระทา ต่อไป
จะได้ เข้ าใจในสิง่ ที่ผ้ เู ลี ้ยงดูพดู และเปิ ดโอกาสให้ เด็กเลียนการเปล่งเสียงตาม
3. สร้ างโอกาสให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ภาษาเพิ่มขึ ้นผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น การชี ้ชวนให้ ดหู นังสือที่มี
รูปภาพประกอบ การอ่านหนังสือนิทาน การเล่นสมมติร่วมกัน ร้ องเพลง ในเด็กพัฒนาการทางภาษา
ล่าช้ าที่มีประวัติในการใช้ เวลาในการดูโทรทัศน์มาก ควรลดเวลาในการดูโทรทัศน์ตามลาพังของเด็กลง
4. ฝึ กให้ เด็กพูดในสภาพแวดล้ อมที่เป็ นธรรมชาติ โดยสนทนากับเด็กในสิง่ ที่กาลังสนใจร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคนิคต่างๆต่อไปนี ้ได้ แก่13
4.1 การตังค
้ าถามกับเด็กอย่างเหมาะสม ซึง่ ควรใช้ คาถามปลายเปิ ดที่เกี่ยวข้ องกับ
สถานการณ์ที่กาลังสนใจร่วมกันในเด็กเล็กความสามารถประมาณ 2-3 ปี อาจใช้ คาถามอย่างง่าย เช่น
“เรี ยกว่าอะไร” “กาลังทาอะไรอยู”่ “อยูท่ ี่ไหน” ส่วนในเด็กที่พฒ
ั นามากขึ ้น อาจใช้ คาถามที่ซบั ซ้ อนขึ ้น
ได้ แก่ “ เอาไว้ ทาอะไร” “ แล้ วจะเกิดอะไรขึ ้นอีก” “ ทาไม” เป็ นต้ น
4.2 เป็ นผู้ฟังที่ดี เมื่อพูดคุยกับเด็ก ให้ เวลาในการที่เด็กตอบคาถามพอควรและฟั งอย่าง
ตังใจโดยการมองหน้
้
า อ่านภาษาท่าทางและพฤติกรรมเด็ก ถ้ าฟั งคาตอบเด็กไม่เข้ าใจ ให้ ย้อนถาม
คาถามหรื อถามคาถามจากคาตอบส่วนที่ฟังเข้ าใจของเด็กด้ วยท่าทีที่ไม่คกุ คามหรื อเร่งรัดเด็ก หากเด็ก
ตอบคาถามไม่ได้ หรื อตอบไม่ตรงคาถาม ให้ ถามคาถามที่จาเพาะเจาะจงหรื อขยายความให้ กระจ่าง

มากขึ ้น เช่น “หนูคิดว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ ้น” อาจถามใหม่เป็ น “หนูคิดว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ ้นหลังจาก
รถไฟหยุดที่สถานี” เป็ นต้ น
4.3 ขยายความในคาตอบของเด็ก โดยรวบรวมส่วนคาตอบของเด็กให้ เป็ นประโยคที่
สมบูรณ์ขึ ้น ร่วมกับให้ แรงเสริ ม หรื อคาชมแก่เด็กเมื่อเด็กสือ่ สารอย่างเหมาะสม และให้ โอกาสเด็ก
ซักถามหรื อตังค
้ าถามต่อเพื่อให้ เกิดการสนทนาในเรื่ องเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริ มให้ เด็กได้ ใช้ คาศัพท์ที่เขาเรี ยนรู้มาใหม่ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ และสร้ างโอกาสให้ เด็ก
เห็นถึงความสาคัญของการสือ่ ความหมายโดยใช้ ภาษาพูด โดยให้ การสนองต่อความต้ องการของเด็ก
อย่างเหมาะสม
4.2 การส่ งต่ อให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ
กุมารแพทย์สามารถดูแลเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการทางภาษาล่าช้ าในเบื ้องต้ นด้ วยการประเมิน
พัฒนาการทุกด้ านของเด็ก เพื่อดูวา่ เด็กมีความบกพร่องที่จุดใดจากนันควรให้
้
คาแนะนาในการเลี ้ยงดู
เด็กที่เหมาะสม และวิธีการส่งเสริ มพัฒนาการทางภาษาที่ได้ กล่าวถึงในแนวปฏิบตั ิที่ 4 การส่งต่อ
ผู้เชี่ยวชาญควรทาเมื่อ
1. ไม่มีอปุ กรณ์ในการตรวจการได้ ยิน ควรส่งพบผู้เชี่ยวชาญด้ านหู คอ จมูก
2. ให้ คาแนะนาและติดตามเป็ นเวลา1-2เดือนแล้ ว เด็กก็ยงั ไม่ดีขึ ้น
3. เด็กมีพฤติกรรมที่สงสัยว่าเป็ นออทิสติก และไม่มีทีมงานในการดูแลบาบัด
แนวทางปฏิบัตทิ ่ ี 5 การดูแลภาวะแทรกซ้ อนในเด็กที่มีภาวะพูดช้ า/ปั ญหาพัฒนาการ
ทางภาษาล่ าช้ า ปั ญหาพฤติกรรมเป็ นผลที่เกิดจากสาเหตุและการบาบัดรักษาที่ไม่ทนั ท่วงที เช่นใน
เด็กที่การได้ ยินบกพร่องถ้ าไม่ได้ รับการฟื น้ ฟูที่เหมาะสมทาให้ เด็กมีพฒ
ั นาการภาษาที่ด้อยกว่าที่ควร
จะเป็ น เด็กบางคนสามารถใช้ ภาษาพูดได้ แต่ถ้าขาดโอกาสฝึ กฝนหรื อไม่ได้ รับการใช้ เครื่ องช่วยฟั ง ทา
ให้ มีปัญหาในการสือ่ สาร และอาจเกิดปั ญหาพฤติกรรมต่างๆ ตามมา ในกรณีเด็กที่มีภาวะสติปัญญา
บกพร่องอาจพบภาวะแทรกซ้ อนเกี่ยวกับภาวะโรคลมชัก และปั ญหาพฤติกรรม หรื อปั ญหาทางจิตใจ
อารมณ์ เพิ่มมากกว่าเด็กปกติได้ ถึง 4 เท่า สาหรับเด็กกลุม่ อาการออทิซมึ จะมีปัญหาพฤติกรรม
ปั ญหาการเรี ยน และการปรับตัว รวมถึงปั ญหาสติปัญญาบกพร่องร่วมด้ วย ทังนี
้ ้รายละเอียดของ
ภาวะแทรกซ้ อนที่พบร่วมด้ วยสามารถดูรายละเอียดของโรคแต่ละโรคได้
แนวทางปฏิบัตทิ ่ ี 6 คาแนะนาการปฏิบัติตัว/ การป้องกัน
1.
การให้ ความรู้ สาหรับพ่อแม่ผ้ ปู กครองและผู้เลี ้ยงดูเด็ก เกี่ยวกับพฤติกรรมพัฒนาการ
ตามวัยของเด็ก ความต้ องการปฏิสมั พันธ์ และการต้ องการเรี ยนรู้แบบอย่าง ตลอดจน
แนวทางการปฏิบตั ิในการอบรมเลี ้ยงดูเด็กและการส่งเสริ มพัฒนาการอย่างรอบด้ าน
การสนับสนุนให้ ผ้ ปู กครองมีสว่ นร่วมในการสังเกตพฤติกรรมของเด็กและให้ ข้อมูลแก่

2.

3.

4.

แพทย์ เป็ นส่วนสาคัญของกุมารเวชปฏิบตั ิ ทังในเด็
้ กทัว่ ไปที่มารับบริ การการตรวจ
สุขภาพและในกลุม่ เด็กที่มีความเสีย่ งต่อมีปัญหาพัฒนาการล่าช้ า
การจัดกิจกรรมส่งเสริ มพัฒนาการของเด็กตามช่วงวัย ตังแต่
้ วยั ทารกจึงถึงอายุ 6 ปี
ในสถานบริ การสุขภาพเด็ก โดยมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้ าใจมารับผิดชอบดูแลให้
พ่อแม่ผ้ ปู กครองได้ มีปฏิสมั พันธ์ กบั เด็กอย่างสร้ างสรรค์โดยอาจจะทาเป็ นราย
ครอบครัวหรื อเป็ นกลุม่ ก็ได้ เช่น
-ชี ้ชวนให้ เด็กสังเกตสิง่ ต่างๆรอบตัว และตอบสนองเวลาเด็กแสดงความสนใจสิง่ หนึง่ สิง่
ใด ทาให้ เด็กกับผู้เลี ้ยงดูมีความสนใจในสิง่ เดียวกัน และผู้เลี ้ยงดูพูดกับเด็กถึงสิง่ นัน้
หรื อเหตุการณ์นนั ้ เป็ นการให้ โอกาสเด็กเรี ยนรู้ภาษา และคุ้นเคยกับการให้ ความ เอาใจ
ใส่เสนอสนองต่อกัน
-ทากิจกรรมร่วมกันเช่นพูดคุยโต้ ตอบกับเด็ก
-เล่นกับเด็กโดยการใช้ ของเล่นและไม่ใช้ ของเล่น เล่นสมมุติกบั เด็ก
- เล่าและอ่านนิทาน
การค้ นหาเด็กที่มีภาวะเสีย่ งทังทางด้
้
านชีวภาพ จิตสังคม และเด็กที่ผ้ ปู กครองมีข้อ
กังวลใจเกี่ยวกับพฤติกรรมพัฒนาการของเด็ก โดยการเฝ้าระวังติดตามการเจริ ญเติบโต
และพฤติกรรมพัฒนาการเป็ นระยะอย่างต่อเนื่องเพื่อจะได้ วินิจฉัยและให้ ความ
ช่วยเหลือตังแต่
้ แรกเริ่ มมีอาการ ซึง่ จะได้ ผลดีมากกว่าที่จะรอให้ เด็กมีความผิดปกติ
รุนแรงหรื อมีอายุผา่ นผลช่วงหน้ าต่างของโอกาสในปฐมวัย
การประเมินพัฒนาการแบบคัดกรองในคลินิกเด็กสุขภาพดี เมื่อเด็กมีอายุ 9 เดือน 18
เดือน และ 24-30 เดือน และให้ คาแนะนาการเลี ้ยงดูสง่ เสริ มพัฒนาการ ที่เหมาะสม ใน
กรณีที่สงสัยว่าเด็กอาจผิดปกติ ให้ ตรวจละเอียดหาสาเหตุ แนะนาและซักซ้ อมให้ ผ้ ู
เลี ้ยงดูให้ ความเอาใจใส่ ช่วยให้ เด็กได้ เรี ยนรู้ หัดทักษะจากง่ายไปยาก แล้ วติดตามผล
ใน 1-2 เดือน อาจประเมินซ ้า หากไม่มีความก้ าวหน้ าควรส่งต่อให้ ตรวจวินิจฉัย
และข่วยเหลือแก้ ไขปั ญหาโดยผู้เชี่ยวชาญต่อไป

แผนภูมิท่ 1ี แนวทางการวินิจฉัยพัฒนาการทางภาษาล่ าช้ า
แนวทางวินิจฉัยพัฒนาการภาษาล่ าช้ า
พัฒนาการทางภาษาล่ าช้ า
ซักประวัติ ตรวจร่ างกาย *

ประเมินความเข้าใจภาษา
ความเข้าใจภาษาล่าช้ า

ความเข้าใจภาษาปกติหรือดีกว่าวัย

พิจารณาส่ งตรวจการได้ ยนิ

ทบทวนปัจจัยเสี่ยง

ตรวจการได้ ยนิ
ผลปกติ
ประเมินพัฒนาการด้ านอืน่

ตรวจการได้ ยนิ
ผลผิดปกติ
Dx Hearing impairment

ปกติ
ผิดปกติ
ประเมินการเลีย้ งดู
DDx - Autism
- Globally delayed
ปกติ Dx (Developmental
development บกพร่ องชัดเจน
Dx ปัญหาการเลีย้ งดูไม่ language disorder (DLD)
เหมาะสม + DLD
* ถ้ าส่ งตรวจการได้ ยนิ ได้ ควรพิจารณาตรวจการได้ ยนิ

มี

ไม่มี

ถ้ าเคยตรวจการได้ ยนิ
ได้ ผลปกติ

นัดติดตามพัฒนาการ
ทางภาษาภายใน 2-3 เดือน

พิจารณานัดติดตามประเมิน
พัฒนาการเพิ่มเติม
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ภาคผนวก
ก คุณภาพ หรือนา้ หนักของหลักฐาน (Level of evidence)
ระดับ I

หลักฐานได้ จากงานวิจยั ที่เป็ น randomized controlled trials หรื อ systematic review
ที่ดีอย่างน้ อย 1 งานวิจยั

ระดับ II

หลักฐานที่ได้ จากการศึกษาที่เป็ น non-randomized controlled trials หรื อ before &
after clinical trials หรื อ cohort studies

ระดับ III

หลักฐานที่ได้ จากการศึกษาที่เป็ น case – control studies

ระดับ IV

หลักฐานที่ได้ จากการศึกษาที่เป็ น descriptive, case report หรื อ case series

ระดับ V

หลักฐานที่เป็ น export opinion หรื อฉันทามติ (consensus) ของคณะผู้เชี่ยวชาญ

หมายเหตุ :
น ้าหนักของหลักฐาน (level of evidence) นี ้ประยุกต์มาจาก Cochrane data base
study, Oxford centre for evidence-based medicine 2001 (http:/wwwcebm.net) และ School of
Health and Related Research, University of Sheffeild, UK (source : pshipman@mail.mcg.edu)
ข ระดับของคาแนะนาสาหรับแนวทางปฏิบัติ (Grade of recommendation)
ระดับ A
ระดับ B
ระดับ C
ระดับ D
situation)
ระดับ E

แนวทางปฏิบตั ินี ้ให้ มีการนาไปใช้ (Strongly recommended)
แนวทางปฏิบตั ินี ้ควรนาไปใช้ (Recommended)
แนวทางปฏิบตั ินี ้เป็ นทางเลือกหนึ่งในการนาไปใช้ (Optional)
แนวทางปฏิบตั ินี ้ไม่แนะนาให้ นาไปใช้ ในกรณีทวั่ ไป (Not recommended in normal
แนวทางปฏิบตั ินี ้ไม่แนะนาให้ นาไปใช้ (Not recommended in all situations)

หมายเหตุ :

ระดับของคาแนะนาสาหรับแนวทางปฏิบตั ิ (grade of recommendation) นี ้ได้ จากมติของ
คณะอนุกรรมการจัดทา CPG โดยประยุกต์มาจาก Classifying recommendations for
clinical practice guidelines, American Academy of Pediatrics ใน Pediatrics 2004 ;
114 : 874 – 877
ค.ตารางที่เกียวข้ อง

ตารางที่1 พฤติกรรมพัฒนาการที่บ่งชีว้ ่ าเด็กอาจมีปัญหาพัฒนาการทางภาษาล่ าช้ าที่ควร
ได้ รับการตรวจ ประเมินหาสาเหตุ
อายุ
พฤติกรรมพัฒนาการทางภาษา
ไม่ตอบสนองต่อเสียงในช่วงที่เด็กกาลังตื่นดี
แรกเกิด – 4 เดือน
5-7 เดือน
ส่งเสียงน้ อย หรื อไม่สง่ เสียงอ้ อแอ้ โต้ ตอบกับผู้เลียงดู
9-12 เดือน
ไม่หนั หาเสียง ไม่ทาเสียงเลียนเสียงพยัญชนะอื่นนอกจาก “อ”
15 เดือน
ไม่พดู คาที่มีความหมาย อย่างน้ อย 1 คา
18 เดือน
ไม่เข้ าใจหรื อทาตามคาสัง่ อย่างง่าย ไม่พดู คาที่มีความหมาย 3 คา
2 ปี
ไม่พดู คาที่มีความหมายต่างกัน 2 คาต่อเนื่องกัน พูดคาศัพท์น้อยกว่า 50 คา
2 ปี ครึ่ง
ไม่พดู เป็ นวลียาว 3-4 คา ยังทาเสียงไม่เป็ นภาษา
3 ปี
ไม่พดู เป็ นประโยคสมบูรณ์ คนอื่นฟั งภาษาที่เด็กพูดส่วนใหญ่ไม่เข้ าใจ
4 ปี
เล่าเรื่ องสันๆไม่
้ ได้ คนอื่นยังฟั งภาษาที่เด็กพูดไม่เข้ าใจเกินร้ อยละ 25
ตารางที่ 2 ปั จจัยเสี่ยงต่ อการเกิดพัฒนาการทางภาษาล่ าช้ า
ปั จจัยด้ านชีวภาพ ได้ แก่
1.ประวัติมารดาช่วงตังครรภ์
้
วา่ มีปัญหาการเจ็บป่ วย เช่น Congenital Cytomegalovirus,
Toxoplasmosis , Rubella หรื อใช้ สารเคมีใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็ก เช่นแอลกฮอลล์ เป็ นต้ น
2.ปั ญหาขณะเด็กเกิด ได้ แก่ การขาดออกซิเจนมีผลต่อพัฒนาการของสมองการเกิดก่อนกาหนดหรื อ
น ้าหนักแรกเกิดต่ากว่าปกติ โดยเฉพาะกลุม่ ที่มีน ้าหนักแรกเกิดน้ อยกว่า 1,500 กรัม การเจ็บป่ วยที่
รุนแรงอื่น ๆ เช่น การติดเชื ้อในสมองหรื อเยื่อหุ้มสมอง ภาวะเหลืองจากบิริรูบินที่สงู มากจนต้ องมีการ
ถ่ายเปลีย่ นเลือด เป็ นต้ น
3.ประวัติครอบครัวที่พบว่ามีสมาชิกคนใดคนหนึ่งมีพฒ
ั นาการผิดปกติ เช่น พัฒนาการด้ านภาษา
ล่าช้ า หรื อพัฒนาการหลายด้ านล่าช้ า ภาวะสติปัญญาบกพร่อง กลุม่ อาการออทิสซึม ปั ญหาการได้
ยินผิดปกติ เป็ นต้ น
ปั จจัยเสี่ยงด้ านสภาพแวดล้ อม ได้ แก่
1.การเจ็บป่ วยต่าง ๆ โดยเฉพาะที่มีผลกระทบต่อสมองโดยตรง

2.ปั ญหาการขาดสารอาหารที่สาคัญ เช่น ไอโอดีน เหล็ก เป็ นต้ น
3.สารพิษหรื อสารปนเปื อ้ นต่าง ๆ ที่อาจมีผลต่อการพัฒนาสมอง เช่น สารเสพติด โลหะหนักต่าง ๆ
ได้ แก่ ตะกัว่ สารหนู เป็ นต้ น
4. การเลี ้ยงดูและสภาพแวดล้ อมที่ไม่เหมาะสม
ตารางที่ 3 ปั จจัยเสี่ยงต่ อการเกิดปั ญหาการได้ ยินผิดปกติ
(ดัดแปลงจาก Joint Committee on Infant Hearing7)
1. ผู้เลี ้ยงดูเด็กกังวลเกี่ยวกับการได้ ยินของเด็ก สงสัยว่าพัฒนาการด้ านการพูดหรื อภาษาของเด็ก
ผิดปกติ*
2. ประวัติครอบครัวมีการได้ ยินผิดปกติแบบถาวร*
3. เคยอยูใ่ นหอผู้ป่วยวิกฤตในช่วงแรกเกิดนานมากกว่า 5 วัน หรื อมีประวัติวา่ เคยได้ รับการรักษา
อย่างใดอย่างหนึง่ ดังต่อไปนี ้คือ ใช้ เครื่ องช่วยหายใจ ได้ รับยาที่มีผลข้ างเคียงเป็ นพิษต่อระบบ
ประสาทการได้ ยิน ( ได้ แก่ ยาในกลุม่ aminoglycoside เช่น gentamycin tobramycin) หรื อ
ยาขับปั สสาวะกลุม่ loop diuretics (ได้ แก่ furosemide/) และ ภาวะบิลริ ูบินสูงในเลือดจน
ต้ องเปลีย่ นถ่ายเลือด
4. การติดเชื ้อช่วงก่อนคลอด เช่น Cytomegalovirus (CMV)* เริ ม หัดเยอรมัน ซิฟิลสิ และ
toxoplasmosis เป็ นต้ น
5. ความผิดปกติแต่กาเนิดของศีรษะและใบหน้ า ซึง่ ได้ แก่ ความผิดปกติสว่ นใบหู รูหู มีติ่งเนื ้อ
หรื อรูบริ เวณหน้ าหู (ear tags or ear pits) และความผิดปกติของกระดูกเทมพอรัล (temporal
bone anomalies)
6. ความผิดปกติจากการตรวจร่างกาย ได้ แก่ มีปอยผมขาวด้ านหน้ า (white forelock) ซึง่
สัมพันธ์ กบั กลุม่ อาการ Waardenburg ที่พบร่วมกับการได้ ยินผิดปกติชนิดถาวร ทังที
้ ่เป็ น
sensorineural และ conductive
7. กลุม่ อาการต่างๆที่พบร่วมกับการได้ ยินผิดปกติ ทังชนิ
้ ดที่คอ่ ยๆแสดงอาการมากขึ ้น
(progressive) และแสดงอาการภายหลัง (late-onset) * ได้ แก่ neurofibromatosis
osteopetrosis กลุม่ อาการ Usher Waardenburg Alport Pendred และ Jervell and
Lange-Nielson
8. เป็ นกลุม่ ความผิดปกติของ neurodenegerative* ได้ แก่ Hunter syndrome หรื อ sensory
motor neuropathies เช่น Friedreich ataxia Charcot – Marie – Tooth syndrome
9. การติดเชื ้อช่วงหลังเกิดที่สมั พันธ์ กบั การได้ ยินผิดปกติและมีผลเพาะเชื ้อเป็ นบวก* ได้ แก่ เยื่อ
หุ้มสมองอักเสบจากการติดเชื ้อแบคทีเรี ยและไวรัส (โดยเฉพาะเชื ้อเริ มและอีสกุ อีใส)

10. การบาดเจ็บที่ศีรษะ โดยเฉพาะการแตกหักของกระดูกบริ เวณฐานกะโหลก (basal skull) หรื อ
กระดูกเทมพอรัล (temporal bone) * ซึง่ รุนแรงจนต้ องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
11. เคยได้ รับยาเคมีบาบัด*
หมายเหตุ ปั จจัยเสีย่ งที่มีเครื่ องหมาย * หมายถึงควรต้ องระมัดระวังที่จะติดตามเฝ้าระวังเป็ นพิเศษ
เนื่องจากอาจแสดงอาการผิดปกติของปั ญหาการได้ ยินภายหลังได้
ตารางที่ 4 แสดงพัฒนาการด้ านความเข้ าใจภาษาและการการใช้ ภาษาของเด็กวัยต่ างๆ
อายุ
0-3 เดือน

ความเข้ าใจภาษา
การใช้ ภาษา
 ปฏิกิริยาตอบสนองเมื่อมีเสียงดัง เช่น ร้ อง  ร้ องด้ วยเสียงที่แตกต่างกันเมื่อ หิว เจ็บ ไม่สขุ
สะดุ้ง กระพริ บตา
สบาย
 หยุดฟั งเสียง ของเล่น หรื อเสียงที่ไม่ค้ นุ เคย  ยิ ้มและส่งเสียงเมื่อเห็นแม่หรื อคนเลี ้ยง
 หยุดร้ องเมื่อได้ ยินเสียงแม่หรื อคนเลี ้ยง
 ส่งเสียงหรื อยิ ้ม เมื่อมีคนพูดคุยหยอกล้ อ
 เล่นเสียงโดยเปล่งเสียงออกมาจากคอ คล้ ายเสียง
“สระ” เช่น อูอู

4-6 เดือน

 หันหาที่มาของเสียง
 มีปฏิกิริยาแตกต่างกันเมื่อตอบสนองต่อ
น ้าเสียง แสดงอารมณ์ของผู้ใหญ่ เช่น กลัว
เมื่อผู้ใหญ่ทาเสียงดุ
 หยุดฟั งและมองหน้ า เวลามีคนพูดคุยด้ วย

7-9 เดือน ตอบสนองเมื่อถูกเรี ยกชื่อ เช่นหยุดฟั ง หรื อหัน
มามอง
มองหาที่มาของเสียง
10-12
เดือน

 หัวเราะเสียงดังเมื่อมีคนหยอกล้ อ
 เล่นเสียงโดยเปล่งเสียงออกมาจากคอ คล้ ายเสียง
“สระ” เช่น อูอู
 เล่นเสียงโดยมีความดังและระดับเสียงแตกต่างกัน
 เล่นเสียงโดยใช้ อวัยวะในปากทาให้ เกิดเสียง
พยัญชนะ เช่น ปาปา ดาดา กากา
 ใช้ ทา่ ทาง หรื อส่งเสียงเรี ยกให้ ผ้ ใู หญ่สนใจ หรื อ สือ่
ความต้ องการ
 ส่งเสียงยังไม่เป็ นคาแต่เป็ นท่วงทานองคล้ าย คา
วลี หรื อประโยคตามผู้ใหญ่

เข้ าใจคาสัง่ ห้ าม “ไม่” “หยุดนะ”
มองตามสิง่ ที่ผ้ ใู หญ่ชี ้ชวนให้ ดู
ทาตามคาสัง่ ง่าย ๆ ได้ เมื่อผู้ใหญ่ทาท่าทาง
ประกอบให้ ดู เช่น บ๊ ายบาย ส่งจูบ

 ใช้ เสียงที่เหมือนเดิมซ ้าๆ เพื่อเรี ยกชื่อ สิง่ ของ คน
ที่ต้องการทาให้ คนเลี ้ยงทราบว่าเด็กหมายถึงอะไร
 ส่ายหน้ า หรื อพยักหน้ า เพื่อตอบคาถาม
 ใช้ คาเรี ยก แม่หรื อพ่อ อย่างถูกต้ อง

เข้ าใจคาศัพท์ใกล้ ตวั ที่ใช้ บอ่ ยเป็ นประจา เช่น
ชื่อสัตว์เลี ้ยง ชื่อคนในบ้ าน

 เริ่ มพูดเป็ นคาที่มีความหมาย

13-15
เดือน

 ทาตามคาสัง่ ได้ มากขึ ้น ในเหตุการณ์ที่อยู่
ตรงหน้ า เช่น “สวัสดีคณ
ุ ตา” “ไปเอา
รองเท้ ามา”
 หันมองหรื อชี ้คนหรื อสิง่ ของเมื่อถูกถาม เช่น
“แม่อยูไ่ หน?”

 มีคาพูดที่มีความหมาย ปะปนกับการส่งเสียงที่ฟัง
ไม่เป็ นคา (mature jargon)
 พยายามร้ องเพลงหรื อพูดตามแบบ
 ชี ้ชวนให้ คนอื่นดูสงิ่ ที่ตวั เองสนใจ
 พูดได้ 4-6 คา

16-18
เดือน

 ชี ้ออวัยวะตามสัง่ ได้ 1-3 อย่าง
 ตอบสนองถูกต้ องเมื่อคนเลี ้ยงบอกว่า “ไป
อาบน ้ากัน” “ถึงเวลากินขนมแล้ ว”
เนื่องจากคาดเดาได้ ถกู ต้ องในเหตุการณ์ที่
จะเกิดขึ ้นต่อไปในกิจวัตรประจาวัน
 สามารถทาตามคาสัง่ 1 ขันตอนที
้
่ไม่มี
ท่าทางประกอบได้ เช่น เอาให้ แม่

 มีการพูดโต้ ตอบด้ วยคาพูดพยางค์เดียว 10-20 คา
 เล่นเลียนเสียงสิง่ แวดล้ อมซ ้า ๆ เช่น เสียงรถ เสียง
สัตว์ร้อง

 ทาตามคาสัง่ 2 ขันตอน
้
ที่มีความสัมพันธ์
กัน เช่น “หยิบช้ อนแล้ วป้อนข้ าวตุ๊กตา”
 เข้ าใจเมื่อพูดถึงของเล่นหรื อสิง่ ของที่ไม่อยู่
ตรงหน้ า เช่น “ไปหยิบถังทรายที่บอ่ ทราย
มา”
 ชี ้อวัยวะได้ 3-6 อย่าง
 เข้ าใจใช้ คาคุณศัพท์บอกขนาด ใหญ่/เล็ก
บอกความรู้สกึ สัมผัส ร้ อน/เย็น
 ชี ้รูปสิง่ ต่าง ๆ เมื่อถูกบอกให้ ชี ้ได้
 เข้ าใจคาถามได้ มากขึ ้น เช่น “นี่อะไร” “แม่
อยูไ่ หน”

 พูดเป็ นคามากขึ ้น ประมาณ 50 คา
 เรี ยกชื่อของเล่น ของใช้ หรื อ ของกิน ที่ชอบได้ เอง
 นาคามารวมกันเพื่อบอกความต้ องการหรื อ
ความรู้สกึ เช่น “น ้าอีก” “ไปเที่ยว” “ไม่เดิน”
คาที่นามารวมประกอบด้ วย
-บุคคล-การกระทา
-การกระทา-สิง่ ของ
-การกระทา-ตาแหน่ง
-บอกความเป็ นเจ้ าของ-บุคคล
 บอกชื่อภาพจากรูปภาพได้ 3 อย่าง
 ถามคาถาม “อะไร”
 พูดให้ คนไม่ค้ นุ เคย ฟั งเข้ าใจได้ ประมาณ50%

19-24
เดือน

 ใช้ ทา่ ทางร่วมกับคาพูดเพื่อถาม “อะไร”
 บอกความต้ องการง่ายๆได้ เช่น “ เอา” “ไป”

25-36 เดือน  ชี ้ภาพในหนังสือได้ ถกู ต้ องเมื่อสัง่ โดยใช้
 บอกชื่อตัวเองได้
กิริยาอาการ หรื อหน้ าที่ของสิง่ ของ เช่น “ใคร  เรี ยนรู้และใช้ คาศัพท์ใหม่
กาลังวิ่ง” “อะไรเอาไว้ ตกั ข้ าว”
 บอกความต้ องการ ความรู้สกึ และเล่าเรื่ องที่
 ชี ้เครื่ องแต่งกายตามคาบอกได้ 3 อย่าง เช่น
สนใจ แต่เรื่ องที่เล่ายังไม่มีลาดับเหตุการณ์ที่
เสื ้อ, กางเกง, รองเท้ า
เชื่อมโยงกัน

 รู้บุพบท “ใน , นอก”

 ถามคาถาม “ใคร” “ของใคร” “ที่ไหน”
 ใช้ ภาษาพูดแสดงความต้ องการมากกว่าท่าทาง

 ทาตามคาสัง่ 3 ขันตอน
้
เช่น “ไปที่ห้องนอน  พูดเป็ นวลี หรื อ ประโยคที่ยาวประมาณ 3 คา
หยิบหมอนแล้ วเอามาให้ แม่”
 การพูดชัดเจนพอที่ทาให้ คนไม่ค้ นุ เคยฟั งเข้ าใจ
 เข้ าใจหน้ าที่ของสิง่ ของ เช่น ถ้ วยแก้ วใช้ ใส่
75%
น ้าดื่ม
 ตอบคาถามท “อะไร, ที่ไหน”
 เข้ าใจจานวน “หนึง่ และทังหมด”
้
เช่น “หยิบ
ของเล่นไป 1 อัน” “หยิบขนมไปให้ หมด”
 รู้เพศ อายุของตัวเอง
3-4 ปี

 เข้ าใจคาบุพบท “บน, ล่าง”
 เข้ าใจลาดับ “อันแรก, สุดท้ าย, ตรงกลาง”
 เข้ าใจการเปรี ยบเทียบ “เหมือนกันและ
ต่างกัน” ของสี ขนาด และสิง่ ของ
 เข้ าใจเหตุผลเมื่ออธิบายง่าย ๆ เช่น
“ออกไปเล่นข้ างนอกไม่ได้ เพราะว่าฝนตก”
 เข้ าใจความหมายของประโยคปฏิเสธ เช่น
“ชี ้นกที่ไม่ได้ อยูบ่ นต้ นไม้ ” (understand
negative in sentence)
เข้ าใจคาศัพท์เกี่ยวกับกาลเวลา เช่น
“ก่อน,หลัง” “เมื่อ วาน” เป็ นสิง่ ที่เกิดขึ ้น
แล้ ว “พรุ่งนี ้” เป็ นสิง่ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
 รู้จกั 4 สี
 รู้จกั การจัดหมวดหมู่สตั ว์, ของกิน, ของใช้

 ใช้ วลี และประโยคง่าย ๆ เพื่อบอกความคิด
ความต้ องการ และเล่าเรื่ องยาวได้
 ใช้ ประโยคที่มีความยาวเพิ่มขึ ้นประกอบด้ วย
คานาม กริ ยา วิเศษณ์ สรรพนาม
 สามารถสนทนาโต้ ตอบ กลับไปกลับมาในเรื่ อง
เดียวกันได้ ช่วงสัน้ ๆ
 ตอบคาถาม
“ทาไม” เช่น “ทาไมต้ องมาหาหมอ”
“เมื่อไร” เช่น“โรงเรี ยนเปิ ดเทอมเมื่อไร”
“อย่างไร” เช่น “หนูมาโรงพยาบาลอย่างไร”
 ใช้ ประโยคเพื่อชักชวนชี ้แนะ เช่น “มาเล่นกัน
เถอะ”
 การพูดชัดเจนพอที่ทาให้ คนที่ไม่ค้ นุ เคยกับเด็กฟั ง
เข้ าใจ 100%
 สามารถนับจานวน (use quantity concept)
 ตอบคาถาม “โตขึ ้นจะเป็ นอะไร”

4-5 ปี

 เข้ าใจคา ในวลีหรื อประโยคที่ซบั ซ้ อนในการ
สนทนา เช่น “ไปนัง่ ข้ าง ๆ น้ องชมพู”่ “ไป
หยิบถังใบใหญ่” “ขอรถสีน ้าเงินที่ไม่อยูใ่ น
กล่อง”
 เข้ าใจ คาสัง่ 3 ขันตอนในกิ
้
จกรรมที่ไม่

 ใช้ คาศัพท์เฉพาะเจาะจงมากขึ ้น เช่น “สถานี
รถไฟฟ้ า”
 ใช้ คาเชื่อมประโยค ทาให้ ประโยคยาวขึ ้น ซับซ้ อน
ขึ ้น เช่น “หนูมีดินสอสีม่วงแต่พี่มีสีเขียว”
“หนูแปรงฟั นวันละ 2 ครัง้ ตอนเช้ าและก่อน

คุ้นเคย เช่น “เอากระดาษมาพับแบบนี ้ เปิ ด
ขึ ้นมาแล้ วระบายสีตรงกลาง” “ถ้ าหนูจะ
ออกไปเล่นข้ างนอก ช่วยเอากล่องนี ้ไปให้
คุณลุงก่อน”

นอน”
 สามารถตอบคาถาม บรรยายเหตุการณ์ เล่า
จินตนาการ อธิบายเหตุผล และคาดเดาสิง่ ที่จะ
เกิดขึ ้นได้ โดยไม่ต้องมีสงิ่ ของ หรื อภาพแนะ เช่น
“ถ้ าหนูไม่ทาการบ้ านจะเกิดอะไรขึ ้น”

 เปรี ยบเทียบสิง่ ของมากกว่า 3 สิง่ เช่น “มาก สามารถสนทนาโต้ ตอบแสดงความคิดเห็น อารมณ์
ที่สดุ ”
ความรู้สกึ ได้
สามารถเล่าเรื่ องแต่ไม่มีการสรุปหรื อตอนจบของเรื่ อง
แสดงความต้ องการโดยใช้ ประโยคขอร้ อง
“แม่ครับ ขอรถได้ ไหมครับ”
- - พูดได้ ชดั เจนเกือบทุกเสียง
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