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คำนำ คำนำ 


 ปัญหาพูดช้าเป็นปัญหาทางการพูดที่พบได้บ่อยหากสามารถให้การวินิจฉัยความผิดปกติ และได้รับการ

ฝึกพูดเร็วมากเท่าไร จะเป็นผลดีต่อการพัฒนาความสามารถทางภาษาและการพูด และลดความรุนแรงของการพูด

ผิดปกติได้ ในปัจจุบันมีเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้าจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้ารับบริการ

ฝึกพูดตามสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้บ้านได้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคลากรที่มีความรู้ด้านการแก้ไขการพูด

และถึงแม้สามารถเข้ารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขที่มีบุคลากรด้านนี้แต่การให้บริการยังไม่สามารถตอบ

สนองความต้องการในด้านความรวดเร็ว และความถี่ของการฝึกส่งผลให้เด็กกลุ่มนี้ขาดโอกาสในการพัฒนาความ

สามารถทางภาษาและการพูดตั้งแต่ในระยะต้นๆ

 การจัดทำหนังสือคู่มือการฝีกพูดเบื้องต้น เป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยเหลือ และสนับสนุนให้บุคลากร

สาธารณสุข รวมถึงผู้ปกครองหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถฝึกพูดเบื้องต้นให้กับเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการทางภาษาและ

การพูดล่าช้า เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาการและเตรียมเด็กให้พร้อมในการที่จะเรียนรู้การพูดในระดับที่ซับซ้อนต่อไป

ได้

 ขอขอบพระคุณคุณสุชัยทำมาหากินและคุณภาวิณีอ่อนนาคที่ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำหนังสือคู่มือ

รวมถึงผู้ปกครองและเด็กทุกคนที่ได้สละเวลามาเป็นแบบในการถ่ายภาพประกอบจนสามารถผลิตหนังสือคู่มือ

เล่มนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีด้วย



 คณะทำงาน

 กันยายน2546
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1การฝึกพูดเบื้องต้น

รายละเอียดในคู่มือฝึกพูดเบื้องต้น

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 



ส่วนที่ 1    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกพูดเนื้อหาประกอบด้วย

 - พัฒนาการทางภาษาและการพูด

 - ปัญหาพูดช้า

 - สาเหตุทำให้เด็กพูดช้า

 - เกณฑ์พิจารณาความล่าช้าทางภาษาและการพูด

 - การฝึกพูด

 - หลักในการสอนพูด

 - เทคนิคการช่วยเหลือในการฝึก



ส่วนที่ 2    วิธีการฝึกพูดเนื้อหาประกอบด้วย

 1. การเตรียมความพร้อม

   การเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐาน

   - การมอง

   - การฟังเข้าใจภาษา

   การเตรียมความพร้อมก่อนสอนพูด

   - การเป่าลม

   - การบริหารอวัยวะที่ใช้ในการพูด

   - การเล่นเสียงที่ไม่มีความหมาย

   - การเลียนเสียงที่ไม่ใช่คำพูด

   - การเลียนเสียงพูด



2 การฝึกพูดเบื้องต้น

 2. การสอนภาษา

  	การรู้จักคำนาม

   - หมวดอวัยวะ

   - หมวดบุคคล

   - หมวดสัตว์

   - หมวดสิ่งของ

   - หมวดอาหาร

  	การรู้จักคำกิริยา

 3. การสอนพูด

  	การสอนพูดคำนาม

   - หมวดอวัยวะ

   - หมวดบุคคล

   - หมวดสัตว์

   - หมวดสิ่งของ

   - หมวดอาหาร

  	การพูดคำกิริยา

  	การพูดเป็นวลีหรือประโยค



3การฝึกพูดเบื้องต้น

	ผู้ใช้ควรอ่านเนื้อหาในส่วนที่ 1 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกพูดก่อน เพื่อ

เป็นความรู้พื้นฐานก่อนสอนพูด

 วิธีการสอนในคู่มือ จะใช้การสอนจากของจริง และตุ๊กตาจำลอง เมื่อเด็กเรียนรู้ได้

ควรเปลี่ยนการสอนเป็นการเรียนรู้จากรูปภาพและการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง

ต่อไป


ข้อแนะนำการใช้คู่มือ

คู่มือการฝึกพูดเบื้องต้น เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้น เพื่อใช้สอนพูดในเด็กพูดช้าที่มีสาเหตุ

จากขาดการกระตุ้นพัฒนาการทางภาษาและการพูดที่เหมาะสม และไม่มีความ  

ผิดปกติด้านโครงสร้างของอวัยวะที่ใช้ในการพูด เมื่อนำไปใช้เป็นระยะเวลา   

3 เดือนแล้ว เด็กยังไม่มีความก้าวหน้า ควรปรึกษานักแก้ไขการพูดเพื่อหาวิธีใน

การช่วยเหลือเด็กต่อไป 
 



4 การฝึกพูดเบื้องต้น



5การฝึกพูดเบื้องต้น



6 การฝึกพูดเบื้องต้น



7การฝึกพูดเบื้องต้น

ส่วนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการฝึกพูด

	พัฒนาการทางภาษาและการพูด 


 เป็นการเรียนรู้การเข้าใจคำพูดของผู้อื่น โดยเริ่มจากการเข้าใจคำศัพท์ประเภทต่างๆ

เด็กจะสะสมความเข้าใจคำศัพท์อยู่ระยะหนึ่ง ก่อนที่จะใช้คำศัพท์เหล่านี้ในการพูดสื่อภาษา

กับผู้อื่นคำศัพท์ที่เด็กเรียนรู้ประกอบด้วยคำนามที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของอวัยวะร่างกาย

ชื่อพืชผักผลไม้และอาหารชื่อสีคำบอกความรู้สึกสัมผัสบอกสถานที่ทิศทางเวลาขนาด

จำนวนระยะทางกิริยาอาการคำวิเศษณ์คำบุพบทและคำสันธาน เด็กปกติเรียนรู้คำนามได้

ก่อนคำประเภทอื่น แต่เมื่ออายุมากขึ้น อัตราการเรียนรู้คำนามลดลง จะเรียนรู้คำประเภทอื่น

แทนได้แก่คำกิริยาคำบุพบทคำวิเศษณ์และคำสันธานด้านจำนวนคำศัพท์ที่เด็กรู้ก็มีจำนวน

เพิ่มขึ้นจากจำนวนที่รู้จักเพียงแค่สิบคำเมื่ออายุ1ปีกลายเป็นเกือบ2,000คำเมื่ออายุ4ปีใน

ช่วงอายุ 2-4 ปีเด็กจะมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้คำศัพท์ที่รวดเร็วมาก และมีอัตราการ

พัฒนาการสูงกว่าในช่วงอายุอื่นๆการพัฒนาภาษาและการพูดเป็นไปตามลำดับขั้นดังแสดงใน

ตารางที่1

ตารางที่ 1 พัฒนาการทางภาษาและการพูดในด้านความเข้าใจและการใช้ภาษา 

อายุ ความเข้าใจภาษา การใช้ภาษา 

1เดือน -เมื่อได้ยินเสียงดังเด็กจะสะดุ้งขยับตัว

ขยิบตาหรือร้องไห้

- เด็กร้องไห้เมืิ่อหิวเปียกหรือไม่สบาย

3เดือน -เมื่อได้ยินเสียงแม่อยู่ใกล้ๆเด็กจะยิ้มหรือ

นิ่งฟัง

-ทำเสียงอ้อแอ้เมื่อมีความพึงพอใจ

6เดือน -หันไปมองยังที่มาของเสียงที่ไม่ดังนัก -เล่นเสียงทีละพยางค์หรือสองพยางค์เช่น

กา-กาอา-คาเป็นต้นเริ่มเล่นเสียงต่างๆ

9เดือน -ทำตามคำสั่งได้เช่นบ๊ายบาย

-หยุดเล่นเมื่อถูกดุหรือเมื่อบอกว่า“อย่า”

-ทำเสียงโต้ตอบไม่เป็นภาษาเมื่อมีคนมา

พูดด้วย

-เลียนแบบการเล่นเสียงของผู้อื่น

-ทำเสียงเพื่อเรียกร้องความสนใจ

-เลียนเสียงแปลกๆเช่นสุนัขเห่าเสียงจิ้งจก



8 การฝึกพูดเบื้องต้น

ตารางที่ 1 พัฒนาการทางภาษาและการพูดในด้านความเข้าใจและการใช้ภาษา (ต่อ) 

อายุ ความเข้าใจภาษา การใช้ภาษา 

12เดือน - หันไปหาเมื่อถูกเรียกชื่อ

- เข้าใจคำพูดที่ได้ยินบ่อยๆเช่น“เอา”

“ไม่เอา”

- เข้าใจคำศัพท์ได้10คำ

- การเล่นเสียงไม่เป็นภาษายังมีอยู่ แต่เพิ่ม

จำนวนพยางค์มากขึ้นและพูดเสียงดังขึ้น

- เริ่มพูดคำที่มีความหมายได้ 2-3คำ เช่นพ่อ

แม่หม่ำไปเป็นต้น

- ตอบสนองต่อคำพูดโดยใช้ท่าทางง่ายๆ เช่น

พยักหน้าหรือสั่นหัว

18เดือน -เข้าใจและทำตามคำสั่งง่ายๆได้เช่น

“ไปเอารถมา”“นั่งลง”“ยืนขึ้น”เป็นต้น

-ชี้ส่วนต่างๆของร่างกายได้1-3อย่าง

-ชี้สิ่งของหรือบุคคลที่คุ้นเคยได้เมื่อบอกให้ชี้

เช่น“แม่อยู่ไหน”“พ่ออยู่ไหน”

“นาฬิกาอยู่ไหน”

-เข้าใจคำศัพท์ได้50คำ

- ยังพูดไม่เป็นภาษา บางครั้งอาจพูดคำที่มี

ความหมายและไม่มีความหมายปนกันโดย

มีน้ำเสียงแบบผู้ใหญ่

- พูดเป็นคำที่มีความหมายได้ประมาณ

10-20คำโดยมากจะใช้คำพูดเมื่อเรียกชื่อ

สิ่งต่างๆที่เด็กเห็นบ่อยๆเช่นหมาแมว

- บอกความต้องการง่ายๆได้เช่น“เอา”“ไป”

- พูดโต้ตอบโดยพูดซ้ำหรือพูดเลียนแบบ

คำพูดผู้อื่น

- ชอบออกคำสั่งโดยใช้คำพูดร่วมกับท่าทาง

2ปี -ชี้ส่วนต่างๆของร่างกายได้5อย่าง

-เข้าใจคำถามได้มากขึ้นเช่น“นี่อะไร”

“...อยู่ไหน”

-ชี้รูปสิ่งของต่างๆเมื่อบอกให้ชี้ได้

- เข้าใจคำศัพท์1,200คำ

-พูดคำที่มีความหมายได้50-400คำ

-พูดเป็นประโยคที่ยาว2-3คำได้เช่น

“เอามา”“ไปเที่ยว”

-ยังคงชอบเลียนคำพูดผู้อื่น

-พูดเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้องทุกเสียง

-พูดแบบไม่เป็นภาษาลดลงอย่างมากจนแทบ

ไม่มีเลย

3ปี -แสดงความสนใจที่จะฟังคำพูดเมื่อแม่อธิบาย

ให้เด็กฟัง

-ชอบฟังนิทาน

-ชี้ส่วนต่างๆของร่างกายได้ไม่ต่ำกว่า7อย่าง


-บอกชื่อตนเองได้

-ชอบพูดคนดียวในขณะที่ทำสิ่งต่างๆ

-ชอบถามคำถามมากขึ้นเช่น“สีอะไร”

“แม่อยู่ไหน”“นั่นใคร”

-พูดคำศัพท์ได้900-1,200คำ
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ตารางที่ 1 พัฒนาการทางภาษาและการพูดในด้านความเข้าใจและการใช้ภาษา (ต่อ) 

อายุ ความเข้าใจภาษา การใช้ภาษา 

3ปี -เข้าใจคำกิริยาง่ายๆได้

-เข้าใจคำศัพท์2,400-3,600คำ

-เข้าใจคำสั่งที่เป็นประโยคยาวๆได้เช่น

“หนูกินข้าวให้เสร็จก่อนแล้วแม่จะพาไป

นั่งรถ”

-เข้าใจคำบุพบทเช่นบนใต้ขึ้นลงเป็นต้น

-เข้าใจคำวิเศษณ์ เช่น เก่ง ดี สวย ใหญ่

เป็นต้น

- พูดเป็นประโยคได้ประมาณ3คำแต่อาจพูด

ไม่ชัด

- ชอบเล่าเหตุการณ์ที่กำลังประสบอยู่

- มีการพูดไม่คล่องได้

- พูดเสียงสระได้ชัดเจนทุกเสียง

- เสียงที่พูดได้ชัดเจนคือ[มนหยคอวบป

ก]

4ปี


- เข้าใจคำศัพท์4,200-5,600คำ

-มีทักษะในการฟังดีขึ้นและตั้งใจฟังได้

นานขึ้น

-พูดให้คนอื่นเข้าใจได้ดีแต่พูดไม่ชัด

-พูดเป็นประโยคยาวๆ4คำโดยเฉลี่ย

-เล่าเรื่องได้โดยมีเนื้อหาที่ต่อเนื่องกัน

-พูดโอ้อวดและวิจารณ์ผู้อื่น

-ชอบถาม“ทำไม”“เมื่อไร”

-พูดได้ตั้งแต่1,500-1,800คำ

-ใช้ประโยคที่ซับซ้อนได้มากขึ้น มีลักษณะ

ทางไวยากรณ์เกือบสมบูรณ์

-สามารถบอกคำตรงกันข้ามได้ เช่น “ช้างตัว

ใหญ่”“กระต่ายตัวเล็ก”

-เสียงพยัญชนะที่พูดได้เพิ่มเติมคือ [ทตลจ

พงด]

5ปี


- เข้าใจคำศัพท์6,500-9,600คำ -พูดคำศัพท์ประมาณ2,000คำขึ้นไป

-พูดได้เป็นประโยคได้ประมาณ4-5คำ

-ใช้ไวยากรณ์ได้ถูกต้องเกือบเท่าผู้ใหญ่

-สามารถบอกได้ว่าของสิ่งนั้นทำด้วยอะไร

เช่น“บ้านทำมาจากอะไร”

-เสียงพยัญชนะที่ออกได้ชัดเพิ่มขึ้นคือ[ฟช]

6ปี -เข้าใจคำศัพท์ได้ประมาณ13,500-15,000คำ -พูดได้ประมาณ2,500คำขึ้นไป

-พูดเป็นประโยคได้ยาว6คำโดยเฉลี่ย

-รู้จักใช้คำเปรียบเทียบขนาดรูปร่าง

-เสียงพยัญชนะที่ออกได้เพิ่มขึ้นคือ [ส]ส่วน

เสียง[ร]เด็กจะพูดชัดเจนเมื่ออายุ7ปีขึ้นไป
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	ปัญหาพูดช้า 
 

เด็กพูดช้า เป็นเด็กที่มีพัฒนาการด้านภาษาและการพูดไม่เป็นไป

ตามอายุ

ลักษณะของเด็กพูดช้า มักไม่ค่อยเข้าใจคำพูดของผู้อื่น เริ่มพูดคำแรกได้

ช้ากว่าเด็กในวัยเดียวกันเมื่อพูดได้มักพูดไม่สมอายุ



สังเกตจาก - อายุ1ขวบแล้วยังพูดเป็นคำๆไม่ได้

 - อายุ 2 ขวบ แล้วยังไม่รู้จักฟังคำสั่ง และทำตาม

คำสั่งไม่ได้พูดเป็นคำๆได้ไม่ถึง10คำคำที่พูดได้

เป็นคำพยางค์เดียว

 - อายุ 3 ขวบ แล้วยังพูดเป็นประโยคไม่ได้ ไม่รู้จัก

ถามคำถามหรือตอบคำถามไม่ได้



	สาเหตุที่ทำให้เด็กพูดช้า 


1. การได้ยินผิดปกติ เช่นหูตึงหูหนวก เด็กจะมีปัญหาด้านการรับรู้ และเลียนแบบ

การพูด เนื่องจากหูไม่ได้ยินคำของผู้อื่นอย่างชัดเจน และทำให้เรียนรู้คำศัพท์ได้

จำกัด

2. สมองพิการ เป็นเด็กที่มีความผิดปกติในสมองส่วนที่ทำหน้าที่ควบคุมเกี่ยวกับ

การพูด

3. ปัญหาอ่อน เป็นเด็กที่มีพัฒนาการทุกด้านล่าช้า รวมทั้งด้านภาษาและการพูดด้วย

เด็กปัญญาอ่อนเริ่มพูดช้าเพียงใดขึ้นกับระดับสติปัญญาของเด็กถ้าสติปัญญาต่ำมาก

อาจจะพูดไม่ได้

4. ปัญหาทางอารมณ์และจิตใจพบในเด็กที่ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว เช่นเด็กที่

อยู่ตามสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เด็กที่เจ็บป่วยและต้องอยู่โรงพยาบาลนานๆ เด็กที่

ได้รับการตามใจมากจนเกินไปนอกจากนี้ยังรวมถึงเด็กที่เป็นโรคจิต

5. สภาพแวดล้อมไม่ส่งเสริมการพูด พบได้ในเด็กที่พี่เลี้ยงไม่ช่างพูดไม่สอนให้เด็ก

พูดเด็กที่ถูกปล่อยให้ดูโทรทัศน์นานจนเกินไปเด็กที่พ่อแม่พูดกันหลายภาษา

6. เด็กออทิสติก เป็นเด็กที่มีปัญหาทางด้านปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น เหมือนอยู่ในโลก

ส่วนตัวของตนเองไม่สบตากับผู้อื่นมีปัญหาทางด้านภาษาเช่นไม่พูดเลยหรือพูด

ภาษาที่ผู้อื่นฟังไม่เข้าใจ
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	เกณฑ์พิจารณาความล่าช้าทางภาษาและการพูด 
 

1. อายุที่เริ่มต้นพูด เด็กอายุระหว่าง1ขวบถึง1ขวบครึ่งยังไม่เปล่งเสียงเป็นคำ เป็น

เด็กที่มีความโน้นเอียงที่จะพูดช้า ถ้า 2ขวบแล้วยังไม่พูดถือว่าพูดช้าผิดปกติอย่าง

แน่นอน

2. จำนวนคำศัพท์ที่เด็กรู้จักอายุ1ปีเข้าใจคำพูดได้ไม่ถึง10คำอายุ2ปีรู้จักและพูด

ได้ประมาณ200คำและอายุ3ปีคำศัพท์ที่รู้จักและพูดได้เพิ่มขึ้นเป็น900คำถ้ารู้

จำนวนคำศัพท์น้อยกว่านี้เป็นข้อบ่งชี้ว่าเด็กพูดช้าอย่างผิดปกติ

3. ประเภทของคำศัพท์ที่เด็กรู้จัก ตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไป เด็กเริ่มรู้จักคำนามที่เรียกชื่อ

สิ่งต่างๆ รอบตัว แต่เมื่ออายุมากขึ้นเป็น 2-3 ขวบ เด็กก็เข้าใจและพูดคำศัพท์

หลากหลาย ได้แก่ ชื่อคนสัตว์ สิ่งของอวัยวะของร่างกายชื่อพืชผักผลไม้ และ

อาหาร ชื่อสี คำที่บอกความรู้สึกสัมผัส สถานที่ ทิศทาง เวลา ขนาด จำนวน

ระยะทางดังนั้นถ้าเด็กรายใดเข้าใจและพูดคำศัพท์ ได้เฉพาะบางประเภทและรู้จัก

คำศัพท์น้อยแสดงว่าเด็กมีการพูดช้าผิดปกติ



ในการพิจารณาว่าเด็กพูดช้าผิดปกติอาจพิจารณาจากข้อใดข้อหนึ่ง ซึ่งเป็น

ข้อบ่งชี้ได้ว่าเด็กมีความผิดปกติ แต่เด็กพูดช้าส่วนใหญ่จะมีการพัฒนาการ

ด้านภาษาและการพูดไม่ถึงเกณฑ์ของเด็กปกติทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน

อายุที่เริ่มต้นพูดจำนวนคำศัพท์หรือประเภทคำศัพท์ที่รู้จักและพูดได้
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	การฝึกพูด 
 

 การฝึกพูดในเด็กที่พูดช้า ดำเนินไปร่วมกับการรักษาสาเหตุที่ทำให้เด็กพูดช้า

เช่น เด็กที่พูดช้าเนื่องจากมีการได้ยินผิดปกติก็ต้องได้รับการใส่เครื่องช่วยฟังเพื่อให้เด็ก

ได้ยินดีขึ้น แล้วจึงสอนพูด ถ้าเด็กมีความผิดปกติทางระบบประสาทก็ต้องได้รับการ

รักษาทางระบบประสาทร่วมด้วย ส่วนพวกที่มีปัญหาทางอารมณ์บางรายต้องการการ

รักษาจากทางจิตเวชกุมารร่วมด้วย มีเด็กพูดช้าจำนวนไม่น้อยที่มีสาเหตุหลายอย่าง

ร่วมกัน เช่นสมองพิการหูตึงปัญญาอ่อนฯลฯซึ่งในเด็กกลุ่มนี้การฝึกพูดมักจะทำได้

ลำบากและได้ผลน้อย



 วิธีการแก้ไขทางด้านการพูดเน้นในเรื่องการส่งเสริมพัฒนาการทางภาษาและ

การพูดให้เร็วที่สุด โดยใช้หลักการเรียนรู้และพัฒนาการทางการพูดของเด็กปกติเป็น

แนวทางบิดามารดาและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับเด็กเป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างมากในการ

สอนพูดเด็กเหล่านี้ต้องแสดงให้เด็กเห็นความสำคัญของการพูดกระตุ้นให้เด็กสนใจการ

พูด โดยใช้กิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้การพูด ได้แก่ การกระตุ้นด้วยของเล่น

ที่มีเสียงการพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันสอนให้เด็กเรียกชื่อสิ่งของ

ที่คุ้นเคยชื่ออวัยวะของร่างกาย ร้องเพลงกล่อมเด็กทำท่าประกอบเพลง เล่านิทานจาก

ภาพฯลฯ เด็กที่พูดช้าต้องได้รับการกระตุ้นอย่างต่อเนื่องและกระทำอย่างสม่ำเสมอเพื่อ

ให้การฝึกพูดได้ผลดี

 

คำแนะนำในการส่งเสริมการสื่อความหมาย 

 1. ใช้วิธีการเป็นแบบอย่างคือ เมื่อเด็กพูดไม่ถูกต้องผู้ใหญ่จะพูดในสิ่งที่ถูกเพื่อ

เป็นการนำโดยเน้นในเรื่องเนื้อหาที่พูดวิธีการที่ใช้ได้แก่

  - วิธีพูดไปทำไปคือเวลาทำอะไรก็พูดประกอบไปด้วย

  - วธิถีามเองตอบเองคอืเมือ่ผูใ้หญถ่ามแลว้เดก็ตอบไมไ่ด้ผูใ้หญก่เ็ปน็ผูต้อบเอง

 2. ใช้คำพูดที่มีความหมาย โดยเฉพาะคำถามที่ใช้ถามเด็ก เช่น ถามว่า “หนูเป็น

คนดีหรือเปล่า”เด็กตอบไม่ได้ควรถามให้มีคำตอบเฉพาะเช่น“หนูจะไปไหน”

 3. ต้องใช้ประสบการณ์ของเด็กเป็นพื้นฐานในการสร้างสถานการณ์ในการสื่อ

ความหมาย เช่นสอบถามเรื่องของเด็กจากพ่อแม่ก่อนเพื่อให้ทราบว่าเด็กสนใจ

อะไรแล้วพูดคุยกับเด็กในเรื่องนั้นๆ

 4. ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
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	หลักในการสอนพูด 
  

 1. คำนึงถึงอารมณ์ และความพร้อมของเด็ก ในการสอนพูด อารมณ์และ

ความพร้อมของเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมาก ถ้าเด็กหงุดหงิด

อารมณ์เสียหรือร้องไห้เด็กก็ไม่พร้อมที่จะรับการเรียนรู้ในเรื่องใดๆ



 2. สอนความเข้าใจ ก่อนสอนการพูด ในการสอนคำศัพท์ต่างๆ พึงระลึกไว้ว่า

ความเข้าใจต้องมาก่อนเสมอซึ่งจะทราบว่าเด็กเข้าใจคำศัพท์ที่เราสอนได้จาก

การสังเกตว่า เด็กมองดู ชี้ หยิบหรือแสดงท่าทางตามที่บอกได้จากนั้นจึงสอน

ให้พูดคำศัพท์นั้นๆ



 3. ให้โอกาสเด็กได้เปล่งเสียงออกมาบ้าง ขณะที่พูดกับเด็กผู้สอนควรเว้นระยะให้

เด็กตอบบ้าง เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสคิดที่จะออกเสียง อย่ารีบแย่งเด็กพูด และ

แม้ว่้าเด็กจะออกเสียงไม่เป็นคำพยายามเดาว่าเด็กพูดอะไร และพูดตอบใน

เรื่องนั้น เพื่อให้เด็กเกิดความมั่นใจในการเปล่งเสียงในกรณีที่เด็กเริ่มแสดงการ

เบื่อหน่ายควรหยุดการฝึกไว้ก่อน เพราะถ้าเร้าให้เด็กออกเสียงมากเกินไป จะ

ทำให้เด็กไม่ต้องการส่งเสียงกับเราในครั้งต่อไป



 4. สอนพูดคำเดี่ยว และเลือกคำที่ออกเสียงได้ง่ายก่อน ในการสอนพูดควรเริ่มจาก

การสอนคำเดี่ยวๆและมองเห็นรูปปากได้ชัดเจน เพื่อให้เด็กสามารถมองเห็น

และเลียนแบบได้ จะช่วยให้ออกเสียงได้ง่ายขึ้น เช่น  คำที่ขึ้นต้นด้วยเสียง

พยัญชนะม ได้แก่ แม่ ม้า หมา เสียงพยัญชนะป ได้แก่ ปู ปลาปาก เสียง

พยัญชนะวได้แก่วัวหวีเป็นต้น



 5. สอนเด็กให้พูดโดยใช้คำนามที่มองเห็นเป็นรูปธรรม จดจำได้ง่าย คุ้นเคยและ

อยู่ใกล้ตัวเด็ก จะทำให้เด็กรับรู้ เข้าใจ และเรียนรู้ได้ดี ต่อมาจึงสอนให้พูด

คำกิริยาง่ายๆพร้อมทั้งสอนให้เด็กปฏิบัติตามไปด้วยรวมทั้งสอนร่วมไปกับการ

ทำกิจวัตรในชีวิตประจำวัน เพื่อให้เด็กสามารถเชื่อมโยงคำกับประสบการณ์

และนำไปใช้ในเหตุการณ์จริงได้ต่อไป
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 6. ผู้ฝึกเป็นแบบอย่างในการพูดที่ดี เนื่องจากขณะที่เด็กพูด เด็กจะลอกเลียนแบบ

จากผู้ที่พูดผู้ฝึกจะต้องพูดให้ชัดเจนและถูกต้องถ้าพบว่าเด็กพูดไม่ชัดไม่ควร

แสดงความเอ็นดูหรือพูดไม่ชัดตามเด็ก เพราะจะทำให้เด็กพูดไม่ชัดและติดไป

จนโตแต่ไม่จำเป็นต้องเคี่ยวเข็ญให้เด็กพูดชัดในขณะนั้น เพราะเด็กไม่สามารถ

พูดให้ชัดได้ในทันทีเนื่องจากยังขาดทักษะการเคลื่อนไหวของปากลิ้นในการ

ออกเสียง ควรรอให้เด็กสามารถพูดสื่อสารให้ได้มากพอก่อน เพราะการรีบ

แก้ไขให้เด็กพูดชัดหรือตำหนิเด็กบ่อยๆจะทำให้เด็กโกรธและอาจหยุดพูดไป

ได้



	เทคนิคการช่วยเหลือในการฝึก 
 

 เทคนิคการช่วยเหลือในการฝึกมีขั้นตอนเรียงลำดับจากง่ายไปยากดังนี้



 1. ช่วยจับทำ 

   เมื่อสั่งให้เด็กทำกิจกรรมใดๆก็ตามถ้าเด็กไม่แสดงการรับรู้หรือปฏิบัติ

ตามคำสั่งไม่ได้ ให้จับมือเด็กทำกิจกรรมนั้นซ้ำๆพร้อมทั้งพูดบอกเป็นระยะๆ

เพื่อเป็นการช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้และเข้าใจสามารถทำตามคำสั่งหรือคำพูด

ได้

 2. แตะนำ 

   เป็นการลดความช่วยเหลือจากการช่วยจับทำลง โดยแตะหลังมือ ข้อมือ

หรือข้อศอกเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสทำกิจกรรมด้วยตนเองในขั้นตอนสุดท้าย

 3. เลียนแบบ 

   เป็นการลดความช่วยเหลือลงจากการแตะนำโดยทำให้เด็กดู แล้วให้เด็ก

ทำตาม เพื่อสอนให้เด็กเรียนรู้ถึงการเลียนแบบตั้งแต่การเคลื่อนไหวร่างกายที่

เห็นได้ชัดเจนไปจนถึงการเลียนแบบการพูดต่อไป

 4. ทำตามคำสั่ง 

   เป็นความสามารถของเด็กในการเข้าใจ และปฏิบัติตามคำสั่งได้โดย

ไม่ต้องใช้การช่วยเหลือใดๆซึ่งแสดงว่าเด็กเข้าใจความหมายของคำพูดและ

พร้อมที่จะฝึกการเปล่งเสียงพูดที่มีความหมายต่อไป



 เมื่อเด็กมีความเข้าใจ จึงเริ่มสอนพูด โดยใช้เทคนิคช่วยให้เด็กสามารถนึก

คำตอบได้ดังนี้

 1. การพูดตาม โดยในระยะแรกผู้สอนจะเป็นผู้ถามตอบเองหลังจากนั้นจึงเป็น

ผู้สอนถามเด็กแล้วตอบนำให้เด็กตอบตาม
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ตัวอย่าง ขั้นที่1 ผู้สอนถาม“นี่อะไร”ผู้สอนตอบ“หมา”

 ขั้นที่2 ผู้สอนถาม“นี่อะไร”ผู้สอนตอบ“หมา”เด็กดูตาม“หมา”



 2. การพูดต่อคำ โดยผู้สอนถามแล้วตอบนำทั้งคำ แล้วกระตุ้นให้เด็กตอบตาม

หลังจากนั้นจึงถามซ้ำแล้วตอบคำแรกนำเว้นช่วงให้เด็กพูดต่อคำให้สมบูรณ์

ตัวอย่าง  ขั้นที่1 ผู้สอนถาม“นี่อะไร”ผู้สอนตอบนำ“แตงโม”

  เด็กพูดตาม“แตงโม”

 ขั้นที่2 ผู้สอนถาม “นี่อะไร”ผู้สอนตอบนำคำแรก “แตง…” เว้น

ระยะให้เด็กตอบ“…โม”

 (หมายเหตุเทคนิคนี้ใช้ได้เฉพาะกับการพูดคำที่มี2พยางค์ขึ้นไป)



 3. การพูดต่อเสียง โดยผู้สอนถามแล้วตอบนำทั้งคำ  แล้วกระตุ้นให้เด็กตอบตาม

หลังจากนั้นจึงถามซ้ำแล้วทำเสียงของคำตอบนำเว้นระยะให้เด็กต่อเสียงให้เป็น

คำที่สมบูรณ์

ตัวอย่าง  ขั้นที่1 ผู้สอนถาม“นี่อะไร”ผู้สอนตอบนำ“หมา”

  เด็กพูดตาม“หมา” 

 ขั้นที่2 ผู้สอนถาม “นี่อะไร” ผู้สอนทำเสียงตอบนำเสียง “อึม”

(ลากเสียง)เว้นระยะให้เด็กต่อเสียงเป็นคำ“หมา”

  (หมายเหตุ เทคนิคนี้ใช้ได้เฉพาะคำที่สามารถลากเสียงพยัญชนะต้นของคำแรก

ได้)



 4. การเดาจากรูปปาก โดยผู้สอนถามแล้วตอบนำในขณะที่เด็กมองปากผู้สอน

หลังจากนั้นจึงถามซ้ำแล้วทำรูปปากให้เด็กดู โดยไม่ออกเสียง เว้นระยะให้เด็ก

ตอบ

ตัวอย่าง ขั้นที่1 ผู้สอนถาม“นี่อะไร”ผู้สอนตอบนำ“วัว”

  เด็กพูดตาม“วัว”

 ขั้นที่2 ผู้สอนถาม “นี่อะไร” ผู้สอนทำปากจูขณะที่เด็กมองปาก

เว้นระยะให้เด็กตอบ“วัว”

ลำดับขั้นตอนของการกระตุ้นให้เด็กพูดตอบได้เองจะเริ่มต้นจากข้อ 1 ไป

จนถึงข้อ4ตามลำดับการสอนขึ้นกับระดับความสามารถของเด็กถ้าเด็กไม่

สามารถทำได้ในข้อใด ให้ย้อนกลับไปสอนยังข้อก่อนหน้าที่เด็กสามารถ

ทำได้จนเด็กสามารถพูดตอบได้เองโดยไม่ต้องมีการนำใดๆ
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1.1 การเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐาน 


 1.1.1 การมอง 

  วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกการมองอย่างมีเป้าหมายและการมองสบตา

  อุปกรณ์  ของเล่นสีสดใส

 วิธีฝึก 1. ผู้สอนใช้ของเล่นกระตุ้นให้เด็กมองตาม

  2. ผู้สอนเคลื่อนไหวของเล่นไปมาให้เด็กมองตาม

  3. ผู้สอนหยุดของเล่นที่ระดับสายตา ให้เด็กมองสบตากับ

   ผู้สอน

  4. ผู้สอนส่งของเล่นให้เด็กเมื่อเด็กมองสบตา

  คำแนะนำเพิ่มเติม 

- การกระตุ้นให้เด็กมองของเล่นควรใช้ของเล่นที่เด็กสนใจหรือใช้

ของเล่นสัมผัสตัวเด็กเพื่อนำสายตาให้เด็กมอง

- เพิ่มระยะเวลาขณะมองสบตากับผู้สอนจาก 1 วินาที เป็น 3 วินาที

5วินาทีตามลำดับ

1.การเตรียมความพร้อม

ผู้สอนส่งของเล่นให้เด็กเมื่อเด็กมองสบตากับผู้สอน ผู้สอนหยุดของเล่นที่ระดับสายตาให้เด็กมอง 

ผู้สอนเคลื่อนไหวของเล่นไปมาให้เด็กมอง ผู้สอนใช้ของเล่นกระตุ้นให้เด็กมอง 
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 1.1.2 การฟังเข้าใจภาษา 

วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกการฟังเข้าใจภาษาและทำตามคำสั่งง่ายๆ

อุปกรณ ์ รางวัลเช่นของเล่นขนมคำชมเชย

วิธีฝึก  1. ผู้สอนพูด“สวัสดี”พร้อมทั้งจับมือเด็กทำ

 2. ผู้สอนสั่งให้เด็กสวัสดี ให้การช่วยเหลือโดยการแตะ

นำบริเวณข้อศอก

 3. ผู้สอนสั่งให้เด็ก สวัสดีพร้อมทั้งทำเป็นแบบให้เด็ก

ทำตาม

 4. ผู้สอนสั่งให้เด็กสวัสดีเอง

 คำแนะนำเพิ่มเติม 

- คำสั่งง่ายๆที่ใช้ได้แก่ยกมือตบมือโบกมือขอ

- ในขั้นตอนของการจับมือเด็กทำ อาจต้องทำซ้ำๆ เพื่อให้เด็กเกิดการ

เรียนรู้แล้วจึงลดการช่วยเหลือลงจนสามารถทำได้เอง

- ให้รางวัลทันทีหลังจากจับมือให้ทำตามหรือเมื่อเด็กสามารถทำตาม

คำสั่งได้เอง



เด็กสวัสดีตามคำสั่ง ผู้สอนสวัสดีให้เด็กดูและให้เด็กทำตาม 

ผู้สอนช่วยแนะนำให้เด็กสวัสดี ผู้สอนจับมือเด็กสวัสด ี
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1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนสอนพูด 
  

1.2.1 การเป่าลม 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้รู้จักการกักและเป่าลมออกจากปาก

อุปกรณ์ วตัถทุีม่นีำ้หนกัเบาเชน่เศษกระดาษชิน้เลก็ๆสำลขีนนก

วิธีฝึก 1. ผู้สอนเป่าลมบริเวณฝ่ามือของตนเองสลับกับฝ่ามือของ

เด็ก

 2. ผู้สอนวางวัตถุที่มีน้ำหนักเบาไว้บนฝ่ามือของตนเอง และ

กักลมทำแก้มป่องพร้อมทั้งเป่าวัตถุบนฝ่ามือให้ปลิว

 3. ผู้สอนวางวัตถุไว้บนฝ่ามือของเด็กและสั่งให้เด็กเป่าลม

คำแนะนำเพิ่มเติม 

- เมื่อเด็กสามารถเป่าวัตถุน้ำหนักเบาได้ เปลี่ยนเป็นการเป่าฟองสบู่

เป่ากบหรือเป่านกหวีดซึ่งต้องใช้แรงดันลมที่มากกว่า



ผู้สอนวางวัตถุบนฝ่ามือของเด็กและให้เด็กเป่า ผู้สอนวางวัตถุบนฝ่ามือของตนเองและเป่าให้เด็กด ู

ผู้สอนเป่าลมบริเวณฝ่ามือตนเองสลับกับฝ่ามือของเด็ก 
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1.2.2 การบริหารอวัยวะที่ใช้ในการพูด 

1.2.2.1 การเคลื่อนไหวริมฝีปาก 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้กล้ามเนื้อบริเวณริมฝีปาก เกิดการคลายตัวและ

รู้จักการเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆ

อุปกรณ์  รางวัลเช่นของเล่นขนม

วิธีฝึก 1. ผู้สอนออกคำสั่ง “อ้าปาก”พร้อมทั้งเคลื่อนไหวปากให้

เด็กดู

 2. ผู้สอนออกคำสั่ง“อ้าปาก”อีกครั้งพร้อมทั้งใช้นิ้วมือแตะ

ที่ใต้ริมฝีปากล่างของเด็กกดและดึงลงเบาๆ เพื่อช่วยให้

เด็กอ้าปากออก

 3. ผู้สอนสั่งให้เด็กอ้าปากตามคำสั่ง

คำแนะนำเพิ่มเติม 

- สอนโดยใช้วิธีเดียวกันนี้กับรูปแบบการเคลื่อนไหวริมฝีปากอื่นๆ

ได้แก่ห่อปาก(อู)เหยียดปาก(อี)

- การเคลื่อนไหวรูปปากแบบต่างๆอาจทำร่วมกับการเปล่งเสียงสระ

อาอูอี

- ให้รางวัลทันทีเมื่อเด็กสามารถทำตามคำสั่งได้

เด็กอ้าปากตามคำสั่ง ผู้สอนใช้นิ้วแตะใต้ริมฝีปากล่างช่วยเด็กให้อ้าปาก 

ผู้สอน อ้าปากให้เด็กดู 
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1.2.2.2 การเคลื่อนไหวลิ้น 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้รู้จักเคลื่อนไหวลิ้นในลักษณะต่างๆ

อุปกรณ์  อมยิ้ม

วิธีฝึก 1. ผูส้อนออกคำสัง่ “แลบลิน้”พรอ้มทัง้แสดงการเคลือ่นไหว

ให้เด็กดู

 2. ผู้สอนสั่งให้เด็กแลบลิ้นตามถ้าเด็กทำไม่ได้ กระตุ้นโดย

ให้เด็กแลบลิ้นออกมาเลียอมยิ้ม

 3. ผู้สอนสั่งให้เด็กแลบลิ้น 

คำแนะนำเพิ่มเติม 

- เมื่อเด็กแลบลิ้นได้ฝึกการเคลื่อนไหวลิ้นในลักษณะต่างๆ ได้แก่

แลบลิ้นปัดลิ้นซ้าย-ขวากระดกลิ้น

- ฝึกการปัดลิ้นซ้าย-ขวา โดยใช้อมยิ้มแตะมุมปากทั้งสองข้างและ

กระตุ้นให้เด็กแลบลิ้นออกมาเลีย

- ฝึกการกระดกลิ้น โดยใช้อมยิ้มแตะริมฝีปากบนและกระตุ้นให้เด็ก

แลบลิ้นออกมาเลีย



ผู้สอนกระตุ้นให้เด็กแลบลิ้นโดยใช้อมยิ้ม 

ผู้สอนแลบลิ้่นให้เด็กดู 
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1.2.3 การเล่นเสียงที่ไม่มีความหมาย 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเรียนรู้การเปล่งเสียง

อุปกรณ์ รางวัลเช่นของเล่นขนมคำชมเชย

วิธีฝึก 1. สอนทำเสยีงเปาะปากกระตุน้ใหเ้ดก็สงัเกตการเคลือ่นไหว

ริมฝีปากของผู้สอนและให้เด็กทำตาม

 2. ผูส้อนทำเสยีงเดาะลิน้กระตุน้ใหเ้ดก็สงัเกตการเคลือ่นไหว

ลิ้นของผู้สอนและให้เด็กทำตาม

 3. ผู้สอนทำเสียงจุ๊ปากกระตุ้นให้เด็กสังเกตการเคลื่อนไหว

ริมฝีปากของผู้สอนและให้เด็กทำตาม

คำแนะนำเพิ่มเติม 

- ให้รางวัลเมื่อเด็กสามารถทำได้

- ฝึกร่วมไปกับการเล่นเพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน



ทำเสียงจุ๊ปาก ทำเสียงเดาะลิ้น 

ทำเสียงเปาะปาก 
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1.2.4 การเลียนเสียงที่ไม่ใช่คำพูด 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้เด็กเรียนรู้การเปล่งเสียง

อุปกรณ์ รางวัลเช่นของเล่นขนมคำชมเชย

วิธีฝึก 1. ผู้สอนเอามือปิด-เปิดปากตนเองและทำเสียง “วา-วา”นำ

และเอามือปิด-เปิดปากเด็กให้ทำเสียง “วา-วา” ตาม

จากนั้นทำเป็นแบบอีกครั้งและให้เด็กทำตาม

 2. ผู้สอนใช้ของเล่นที่เด็กสนใจ เช่น รถ เครื่องบิน รถไฟ

เคลื่อนไหวไปมาและทำเสียง “บรื้นๆ” “บรื้อๆ” “ปู๊นๆ”

ให้เด็กออกเสียงตาม

 3. ผู้สอนให้เด็กดูตุ๊กตาสัตว์หรือภาพสัตว์เช่นหมาแมวหมู

ฯลฯ และออกเสียงร้องของสัตว์ชนิดต่างๆ ให้เด็กฟัง

พร้อมทั้งกระตุ้นให้เด็กออกเสียงตาม

คำแนะนำเพิ่มเติม 

- ให้รางวัลเมื่อเด็กสามารถทำได้

- ฝึกร่วมไปกับการเล่นเพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน



เลียนเสียงร้องของหมา “โฮ่ง โฮ่ง” เลียนเสียงรถ “บรื้น บรื้น” 

เลียนเสียง “วา-วา” 
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1.2.5 การเลียนเสียงพูด 

วัตถุประสงค์ ฝึกการออกเสียงสระและพยางค์ที่ไม่มีความหมาย

อุปกรณ์ รางวัลเช่นของเล่นขนมคำชมเชย

วิธีฝึก 1. ผู้สอนออกเสียงสระเดี่ยว เช่นอาอูอี และกระตุ้นให้เด็ก

ออกเสียงตาม

 2. ผู้สอนออกเสียงพยัญชนะที่มองเห็นรูปปากง่ายเช่นปาปา

มามาและกระตุ้นให้เด็กออกเสียงตาม

 3. ผู้สอนออกเสียงคำง่ายๆ เช่นหม่ำๆอั๊ม เอา และกระตุ้น

ให้เด็กออกเสียงตาม

คำแนะนำเพิ่มเติม 

- ขณะออกเสียงจับมือเด็กมาแตะบริเวณลำคอริมฝีปาก เพื่อให้รับรู้

ถึงการสั่นสะเทือนของอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง

- ฝกึในสถานการณใ์นชวีติประจำวนัเชน่ระหวา่งรบัประทานอาหาร

ออกเสียง “อั้ม” ออกเสียง “ปา ปา” 

ออกเสียง “อู” 
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2.1 การรู้จักคำนาม 


2.1.1 หมวดอวัยวะ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กรู้จักคำนามหมวดอวัยวะ และสามารถชี้

อวัยวะได้ถูกต้อง

อุปกรณ์ รางวัลเช่นของเล่นขนมคำชมเชย

วิธีฝึก 1. ผู้สอนพูด“ตา”พร้อมทั้งจับมือเด็กชี้ตา

 2. ผู้สอนสั่งให้เด็กชี้ตาพร้อมทั้งแตะนำบริเวณข้อมือ

 3. ผู้สอนสั่งให้เด็กชี้ตาพร้อมทั้งชี้เป็นแบบ

 4. ผู้สอนสั่งให้เด็กชี้ตาเอง

คำแนะนำเพิ่มเติม 

- ให้รางวัลทันทีเมื่อเด็กสามารถชี้อวัยวะได้ถูกต้อง

- เมื่อเด็กสามารถชี้ตาได้ถูกต้องเปลี่ยนสอนชี้อวัยวะส่วนอื่นๆเช่น

หูจมูกปากผมมือเท้าโดยใช้วิธีการเดียวกัน



2.การสอนภาษา

เด็กชี้ตาตามคำสั่ง ผู้สอนชี้ตาให้เด็กดูและให้เด็กชี้ตาม 

ผู้สอนช่วยแตะข้อมือเด็กชี้ตา ผู้สอนจับมือเด็กชี้ตา 
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2.1.2 หมวดบุคคล 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กรู้จักคำนามหมวดบุคคล และชี้บอกได้

ถูกต้อง

อุปกรณ์ รางวัลเช่นของเล่นขนมคำชมเชย

วิธีฝึก 1. ผู้สอนพูด“แม่”พร้อมทั้งจับมือเด็กชี้แม่

 2. ผู้สอนสั่งให้เด็กชี้แม่พร้อมทั้งแตะนำบริเวณข้อมือ

 3. ผู้สอนสั่งให้เด็กชี้แม่พร้อมทั้งชี้เป็นแบบ

 4. ผู้สอนสั่งให้เด็กชี้แม่เอง

คำแนะนำเพิ่มเติม 

- ให้รางวัลทันทีเมื่อเด็กสามารถชี้บุคคลได้ถูกต้อง

- เมื่อเด็กสามารถชี้แม่ได้ถูกต้องเปลี่ยนสอนชี้บุคคลอื่นๆที่ใกล้ตัว

เด็กเช่นพ่อพี่น้องโดยใช้วิธีการเดียวกัน



เด็กชี้แม่ตามคำสั่ง ผู้สอนชี้แม่ให้เด็กดูและให้เด็กชี้ตาม 

ผู้สอนช่วยแตะข้อมือเด็กชี้แม่ ผู้สอนจับมือเด็กชี้แม่ 
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ผู้สอนจับมือเด็กชี้ตุ๊กตาหมา 

2.1.3 หมวดสัตว์ 

วัตถุประสงค์ เพือ่ใหเ้ดก็รูจ้กัคำนามหมวดสตัว์และชีบ้อกไดถ้กูตอ้ง

อุปกรณ์ ตุ๊กตาสัตว์หรือภาพสัตว์ชนิดต่างๆ

วิธีฝึก 1. ผู้สอนวางตุ๊กตาหมาบนโต๊ะ และพูด “หมา” พร้อมทั้ง

จับมือเด็กชี้หมา

 2. ผู้สอนวางตุ๊กตาสัตว์ 2ชนิดสั่งให้เด็กชี้หมาพร้อมจับมือ

เด็กชี้

 3. ผู้สอนวางตุ๊กตาสัตว์ 2 ชนิด สั่งให้เด็กชี้หมา พร้อมทั้ง

แตะนำให้เด็กชี้

 4. ผู้สอนวางตุ๊กตาสัตว์ 2ชนิด สั่งให้เด็กชี้หมาพร้อมทั้งชี้

เป็นแบบ

 5. ผู้สอนวางตุ๊กตาสัตว์2ชนิดสั่งให้เด็กชี้หมาเอง

คำแนะนำเพิ่มเติม 

- ให้รางวัลทันทีเมื่อเด็กสามารถชี้ได้ถูกต้อง

- เมื่อเด็กสามารถชี้หมาได้ถูกต้องจาก2ตัวเลือก เพิ่มตัวเลือกเป็น3

และ4ตามลำดับ

- เมื่อเด็กสามารถชี้หมา ได้ถูกต้อง เปลี่ยนสอนสัตว์ชนิดอื่นๆโดย

ใช้วิธีการเดียวกัน(ดูบัญชีคำศัพท์ในภาคผนวก)



ผู้สอนจับมือเด็กชี้ตุ๊กตาหมาจาก 2 ตัวเลือก 



30 การฝึกพูดเบื้องต้น

ผู้สอนชี้ตุ๊กตาหมาให้เด็กดูและให้เด็กชี้ตาม 

เด็กชี้ตุ๊กตาหมาตามคำสั่ง 

ผู้สอนช่วยแตะนำให้เด็กชี้ตุ๊กตาหมา 
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 2.1.4 หมวดสิ่งของ 

วัตถุประสงค์ เพือ่ใหเ้ดก็รูจ้กัคำนามหมวดสิง่ของและชีบ้อกไดถ้กูตอ้ง

อุปกรณ์ สิ่งของจริงหรือภาพสิ่งของ

วิธีฝึก 1. ผู้สอนวางแก้วบนโต๊ะและพูด“แก้ว”พร้อมทั้งจับมือเด็กชี้แก้ว

 2. ผู้สอนวางสิ่งของ2ชนิดสั่งให้เด็กชี้แก้วพร้อมทั้งจับมือเด็กชี้

 3. ผู้สอนวางสิ่งของ2ชนิดสั่งให้เด็กชี้แก้วพร้อมทั้งแตะนำให้เด็กชี้

 4. ผู้สอนวางสิ่งของ2ชนิดสั่งให้เด็กชี้แก้วพร้อมทั้งชี้เป็นแบบ

 5. ผู้สอนวางสิ่งของ2ชนิดสั่งให้เด็กชี้แก้วเอง

คำแนะนำเพิ่มเติม 

- ให้รางวัลทันทีเมื่อเด็กสามารถชี้ได้ถูกต้อง

- เมื่อเด็กสามารถชี้แก้วได้ถูกต้องจาก2ตัวเลือกเพิ่มตัวเลือกเป็น3และ4ตาม

ลำดับ

- เมื่อเด็กสามารถชี้แก้วได้ถูกต้อง เปลี่ยนสอนสิ่งของชนิดอื่นๆโดยใช้วิธีการ

เดียวกัน

 (ดูบัญชีคำศัพท์ในภาพผนวก)

ผู้สอนจับมือเด็กชี้แก้วจาก 2 ตัวเลือก 

ผู้สอนจับมือเด็กชี้แก้ว 
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ผู้สอนชี้แก้วให้เด็กดู และให้เด็กชี้ตาม 

เด็กชี้แก้วตามคำสั่ง 

ผู้สอนช่วยแตะนำให้เด็กชี้แก้ว 
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2.2.5 หมวดผลไม้ 

วัตถุประสงค์ เพือ่ใหเ้ดก็รูจ้กัคำนามหมวดผลไม้และชีบ้อกไดถ้กูตอ้ง

อุปกรณ ์ ผลไม้หรือผลไม้จำลองหรือภาพผลไม้

วิธีฝึก 1. ผู้สอนวางกล้วยไม้บนโต๊ะและพูด “กล้วย”พร้อมทั้งจับมือเด็กชี้

กล้วย

 2. ผู้สอนวางผลไม้2ชนิดสั่งให้เด็กชี้กล้วยพร้อมทั้งจับมือเด็กชี้

 3. ผู้สอนวางผลไม้2ชนิดสั่งให้เด็กชี้กล้วยพร้อมทั้งแตะนำให้เด็กชี้

 4. ผู้สอนวางผลไม้2ชนิดสั่งให้เด็กชี้กล้วยพร้อมทั้งชี้เป็นแบบ

 5. ผู้สอนวางผลไม้2ชนิดสั่งให้เด็กชี้กล้วยเอง

คำแนะนำเพิ่มเติม 

- ให้รางวัลทันทีเมื่อเด็กสามารถชี้ได้ถูก้อง

- เมื่อเด็กสามารถชี้กล้วยได้ถูกต้องจาก 2ตัวเลือก เพิ่มตัวเลือกเป็น 3และ4

ตามลำดับ

- เมื่อเด็กสามารถชี้กล้วยได้ถูกต้อง เปลี่ยนสอนผลไม้ชนิดอื่นๆโดยใช้วิธีการ

เดียวกัน

 (ดูบัญชีคำศัพท์ในภาคผนวก)



ผู้สอนจับมือเด็กชี้กล้วยจาก 2 ตัวเลือก 

ผู้สอนจับมือเด็กชี้กล้วย 
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ผู้สอนชี้กล้วยให้เด็กดู และให้เด็กชี้ตาม 

เด็กชี้กล้วยตามคำสั่ง 

ผู้สอนช่วยแตะนำให้เด็กชี้กล้วย 



35การฝึกพูดเบื้องต้น

2.2 การรู้จักคำกิริยา 


วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กเข้าใจคำกิริยา และสามารถแสดงกิริยาได้

ตามคำสั่ง

อุปกรณ์ สิ่งของจริงที่ใช้แสดงกิริยาต่างๆ เช่นช้อนใช้สำหรับ

กินข้าว แปรงสีฟัน ใช้สำหรับแปรงฟัน แก้ว ใช้

สำหรับดื่มน้ำฯลฯ

วิธีฝึก 1. ผู้สอนจับช้อนและแสดงกิริยากินพร้อมทั้งพูด“กินข้าว”

 2. ผู้สอนให้เด็กจับช้อนและพูด “กินข้าว”พร้อมทั้งจับมือ

เด็กแสดงกิริยากิน

 3. ผู้สอนให้เด็กจับช้อนและพูด “กินข้าว”พร้อมทั้งแตะนำ

ให้เด็กแสดงกิริยากิน

 4. ผู้สอนให้เด็กจับช้อน และพูด “กินข้าว”พร้อมทั้งแสดง

กิริยากินเป็นแบบให้เด็กทำตาม

 5. ผู้สอนให้เด็กจับช้อนและสั่งให้เด็กแสดงกิริยากินเอง

คำแนะนำเพิ่มเติม 

- ให้รางวัลทันทีเมื่อเด็กสามารถกิริยาได้ถูกต้อง

- เมื่อเด็กสามารถแสดงกิริยากินได้ถูกต้อง เปลี่ยนสอนคำกิริยาอื่นๆ

โดยใช้วิธีเดียวกัน

 (ดูบัญชีคำศัพท์ในภาคผนวก)



ผู้สอนจับมือเด็กแสดงกิริยากิน ผู้สอนแสดงกิริยากินให้เด็กด ู
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ผู้สอนแสดงกิริยากินให้เด็กดูและให้เด็กทำตาม 

เด็กแสดงกิริยากินตามคำสั่ง 

ผู้สอนช่วยแตะนำให้เด็กแสดงกิริยากิน 
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3.1 การพูดคำนาม  


3.1.1 หมวดอวัยวะ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กพูดชื่ออวัยวะได้ถูกต้อง

อุปกรณ์ รางวัลเช่นของเล่นขนม

วิธีฝึก 1. ผู้สอนชี้ตาตนเองและการกระตุ้นให้เด็กมองพร้อมทั้งพูด

“ตา”

 2. ผู้สอนชี้ตาของเด็ก และถาม “นี่อะไร”พร้อมทั้งตอบนำ

“ตา”ให้เด็กพูดตาม

 3. ผู้สอนชี้ตาของเด็กและถาม“นี่อะไร”ให้เด็กตอบเอง

คำแนะนำเพิ่มเติม 

- ให้รางวัลเมื่อเด็กพูดชื่ออวัยวะได้ถูกต้อง

- เมื่อเด็กพูดชื่อตาได้ถูกต้องเปลี่ยนสอนการพูดชื่ออวัยวะส่วนอื่นๆ

เช่นหูจมูกปากเท้าโดยใช้วิธีการเดียวกัน



สอนการพูดชื่ออวัยวะ 

3.การสอนพูด
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3.1.2 หมวดบุคคล 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้เด็กเรียกบุคคลได้ถูกต้อง

อุปกรณ์ รางวัลเช่นของเล่นขนม

วิธีฝึก 1. ผู้สอนชี้ไปที่แม่และพูด“แม่”

 2. ผู้สอนชี้ไปที่แม่และถาม“นี่ใคร”พร้อมทั้งตอบนำ“แม่”

ให้เด็กพูดตาม

 3. ผู้สอนชี้ไปที่แม่และถาม“นี่ใคร”ให้เด็กตอบเอง

คำแนะนำเพิ่มเติม 

- ให้รางวัลเมื่อเด็กเรียกบุคคลได้ถูกต้อง

- เมื่อเด็กพูด “แม่” ได้ถูกต้อง เปลี่ยนสอนบุคคลอื่นๆโดยใช้วิธีการ

เดียวกัน



สอนการเรียกบุคคล 
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3.1.3 หมวดสัตว์ 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้เด็กพูดชื่อสัตว์ได้ถูกต้อง

อุปกรณ์ ตุ๊กตาสัตว์หรือภาพสัตว์

วิธีฝึก 1. ผู้สอนชี้ตุ๊กตาหมาและพูด“หมา”

 2. ผู้สอนชี้ตุ๊กตาหมาและถาม “ตัวอะไร”พร้อมทั้งตอบนำ

“หมา”ได้เด็กพูดตาม

 3. ผู้สอนชี้ตุ๊กตาหมาและถาม“ตัวอะไร”ให้เด็กตอบเอง

คำแนะนำเพิ่มเติม 

- ให้รางวัลเมื่อเด็กพูดชื่อสัตว์ได้ถูกต้อง

- เมื่อเด็กพูดชื่อหมาได้ถูกต้อง เปลี่ยนสอนพูดชื่อสัตว์อื่นๆ โดยใช้

วิธีการเดียวกัน

 (ดูบัญชีคำศัพท์ในภาคผนวก)



สอนการพูดชื่อสัตว์ 
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3.1.4 หมวดสิ่งของ 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กพูดชื่อสิ่งของได้ถูกต้อง

อุปกรณ์ สิ่งของจริงหรือภาพสิ่งของ

วิธีฝึก 1. ผู้สอนชี้แก้วและพูด“แก้ว”

 2. ผู้สอนชี้แก้วและถาม “นี่อะไร”พร้อมทั้งตอบนำ “แก้ว”

ให้เด็กพูดตาม

 3. ผู้สอนชี้แก้วและถาม“นี่อะไร”ให้เด็กตอบเอง

คำแนะนำเพิ่มเติม 

- ให้รางวัลเมื่อเด็กพูดชื่อสิ่งของได้ถูกต้อง

- เมื่อเด็กพูดชื่อแก้วได้ถูกต้องเปลี่ยนสอนพูดชื่อสิ่งของอื่นๆโดยใช้

วิธีการเดียวกัน

 (ดูบัญชีคำศัพท์ในภาคผนวก)



สอนการพูดชื่อสิ่งของ 
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3.1.5 หมวดผลไม้ 

วัตถุประสงค ์ เพื่อให้เด็กพูดชื่อผลไม้ได้ถูกต้อง

อุปกรณ์ ผลไม้หรือผลไม้จำลองหรือภาพผลไม้

วิธีฝึก 1. ผู้สอนชี้กล้วยและพูด“กล้วย”

 2. ผู้สอนชี้กล้วย และถาม “นี่อะไร” พร้อมทั้งตอบนำ

“กล้วย”ให้เด็กพูดตาม

 3. ผู้สอนชี้กล้วยและถาม“นี่อะไร”ให้เด็กตอบเอง

คำแนะนำเพิ่มเติม 

- ให้รางวัลเมื่อเด็กพูดชื่อผลไม้ได้ถูกต้อง

- เมื่อเด็กพูดชื่อกล้วยได้ถูกต้อง เปลี่ยนสอนพูดชื่อผลไม้อื่นๆโดยใช้

วิธีการเดียวกัน(ดูบัญชีคำศัพท์ในภาคผนวก)

สอนการพูดชื่อผลไม้ 
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3.2 การพูดคำกิริยา 

 
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กพูดคำกิริยาได้ถูกต้อง

อุปกรณ์ สิ่งของจริงที่ใช้แสดงกิริยา เช่นแก้ว ใช้ในการดื่มน้ำ

ช้อนใช้ในการกินข้าวหรือภาพคำกิริยา

วิธีฝึก 1. ผู้สอนจับช้อนและแสดงกิริยากินพร้อมทั้งพูด“กิน”

 2. ผู้สอนแสดงกิริยากิน และถาม “ทำอะไร”พร้อมทั้งตอบ

นำ“กิน”ให้เด็กพูดตาม

 3. ผู้สอนแสดงกิริยากินและถาม“ทำอะไร”ให้เด็กตอบเอง

คำแนะนำเพิ่มเติม 

- ให้รางวัลเมื่อเด็กพูดคำกิริยาได้ถูกต้อง

- เมื่อเด็กพูดกิริยากินได้ถูกต้อง เปลี่ยนสอนพูดคำกิริยาอื่นๆโดยใช้

วิธีการเดียวกัน

 (ดูบัญชีคำศัพท์ในภาคผนวก)



สอนพูดกิริยา 



43การฝึกพูดเบื้องต้น

3.3 การพูดเป็นวลีหรือประโยค 


วัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กสามารถพูดเป็นวลีหรือประโยคสั้นๆได้

อุปกรณ์ ภาพคำนามเช่นบุคคลสัตว์สิ่งของภาพคำกิริยา

วิธีฝึก 1. ผู้สอนวางภาพคำนามและภาพคำกิริยาที่จะสอนไว้คู่กัน

เช่นวางภาพพ่อคู่กับภาพกิน

 2. ผู้สอนชี้ภาพพ่อ และภาพกิน ตามลำดับ พร้อมทั้งพูด

“พ่อกิน”

 3. ผู้สอนชี้ภาพซ้ำและถาม “พ่อทำอะไร”พร้อมทั้งตอบนำ

“พ่อกิน”ให้เด็กพูดตาม

 4. ผู้สอนชี้ภาพซ้ำและถาม“พ่อทำอะไร”ให้ได้ตอบเอง

คำแนะนำเพิ่มเติม 

- เมื่อพูดวลีพ่อกินได้ เปลี่ยนภาพและสอนวลีอื่นๆ โดยใช้วิธีการ

เดียวกัน

- ก่อนสอนการพูดเป็นวลี หรือประโยค เด็กควรจะรู้จักคำ  และ

สามารถพูดบอกคำศัพท์ในหมวดต่างๆได้ดี

- ฝึกพูดเป็นประโยคที่ยาวขึ้นโดยเพิ่มจำนวนภาพหรือจำนวนคำที่

ประกอบด้วยประธานกิริยา และกรรมในประโยค เช่นพ่อกินปู

แม่กินปลา



สอนพูดเป็นวลีหรือประโยค 
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บัญชีคำศัพท์

คำนาม 

หมวดสัตว์ 

คำนาม 

หมวดสิ่งของ 

คำนาม 

หมวดอวัยวะ 

คำนาม 

หมวดผลไม้ 

คำกิริยา 

กบ

กวาง

เสือ

ลิง

หอย

สิงโต

ไก่

งู

ช้าง

นก

หมา

ม้า

เป็ด

แมว

หมู

ผีเสื้อ

ปู

จระเข้

วัว

ปลา

จาน

ชาม

กรรไกร

พัดลม

กระเป๋า

มีด

ช้อน

ส้อม

กางเกง

กระโปรง

เสื้อ

ดินสอ

เก้าอี้

โต๊ะ

ร่ม

แหวน

หมวก

แปรงฟัน

ถ้วย

เตียง

รองเท้า

รถยนต์

เรือ

รถไฟ

ตู้

หวี

ถัง

เครื่องบิน

ปืน

วิทยุ

โทรทัศน์

หู

ตา

ปาก

จมูก

ลิ้น

คอ

เท้า

แขน

มือ

คาง

คิ้ว

ข้อศอก

หัวไหล่

หัวเข่า

ฟัน

กล้วย

แตงโม

สับปะรด

เงาะ

ส้ม

องุ่น

มะม่วง

แอปเปิ้ล

มังคุด

ชมพู่

มะละกอ

หวีผม

กระโดด

เดิน

หัวเราะ

เช็ดตัว

ล้างเท้า

ล้างมือ

วิ่ง

อ่าน

เขียน

ฟังวิทยุ

ดูทีวี

รดน้ำต้นไม้

กวาดบ้าน

ยืน

นอน

ดื่มน้ำ

กินข้าว

แปรงฟัน

เตะฟุตบอล

อาบน้ำ

ล้างหน้า

ร้องไห้

ไหว้

เล่นชิงช้า
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โรงพยาบาลของราชการที่พร้อมให้บริการด้านการแก้ไขการพูด มีดังนี ้

 

กรุงเทพมหานคร 

 โรงพยาบาลรามาธิบดีพญาไทกรุงเทพฯ10400โทร.0-2201-1448,0-2201-1476

 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชแขวงสายใหมเขตสายไหมกรุงเทพฯ10200

 โทร.0-2534-7273,0-2534-7627

 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถ.พระราม4ปทุมวันกรุงเทพฯ10330

 โทร.0-2256-4434

 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าถ.ราชวิถีกรุงเทพฯ10400

 โทร.0-2246-1647ต่อ93710,0-2246-0066ต่อ93257

 โรงพยาบาลเลิดสินบางรักกรุงเทพฯ10500โทร.0-2235-0330-5ต่อ1265

 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าบุคคโลธนบุรีกรุงเทพฯ10600

 โทร.0-2475-2555

 โรงพยาบาลศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพฯ10700โทร.0-2419-7411

 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีพญาไทกรุงเทพฯ10400

 โทร.0-2246-1260-8ต่อ2301

 โรงพยาบาลกลางเขตป้อมปราบกรุงเทพฯ10100

 โทร.0-2221-6141ต่อ211,2112

 โรงพยาบาลวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพฯ10300

 โทร.0-2243-0151-79ต่อ2173

 โรงพยาบาลตำรวจปทุมวันกรุงเทพฯ10330

 โทร.0-2252-8111ต่อ4254,0-2252-7138

 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ถ.พระราม 6พญาไทกรุงเทพฯ

10400โทร.0-2245-7833

 สถาบันราชานุกูลเขตดินแดงกรุงเทพฯโทร.0-2245-4601ต่อ4505



ภาคกลาง 

 โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์อ.เมืองจ.สมุทรปราการ10270

 โทร.0-2361-2727,0-2361-2828

 โรงพยาบาลศูนย์ราชบุรีอ.เมืองจ.ราชบุรี70000โทร.0-3232-7901-8ต่อ2112

รายชื่อโรงพยาบาล
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 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)อ.เมืองจ.นครปฐม73210

 โทร.0-3432-1983-5ต่อ3405-6

 ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ อ.เมือง จ.นนทบุรี

11000โทร.0-2591-5455ต่อ2201

 โรงพยาบาลสระบุรีอ.เมืองจ.สระบุรี18000โทร.0-3631-6555ต่อ3085



ภาคเหนือ 

 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์อ.แม่ริมจ.เชียงใหม่50180

 โทร.0-5389-0238-44ต่อ3114

 โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์อ.เมืองจ.เชียงราย57000

 โทร.0-5371-1300,0-5371-1009ต่อ260

 คลินิกโสตสัมผัสและการพูดภาควิชาโสตนาสิกลาริงซ์วิทยาคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ.เชียงใหม่50002โทร.0-5394-5562,0-5394-5565



ภาคตะวันออก 

 โรงพยาบาลชลบุรีอ.เมืองจ.ชลบุรี20000โทร.0-3827-4200-7ต่อ317

 โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อ.สัตหีบจ.ชลบุรี20180

 โทร.0-3824-5735-9ต่อ2099

 โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทราอ.เมืองจ.ฉะเชิงเทรา24000โทร.0-3881-4375-8



ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นอ.เมืองจ.ขอนแก่น40002

 โทร.0-4334-8396

 โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ.ขอนแก่น40002

 โทร.0-4324-23-44ต่อ3730

 โรงพยาบาลสกลนครอ.เมืองจ.สกลนคร47000

 โทร.0-4271-1615,0-4273-0419ต่อ2330



ภาคใต้ 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

โทร.0-7421-2070ต่อ1390

 โรงพยาบาลหาดใหญ่อ.หาดใหญ่จ.สงขลา90110โทร.0-7423-1031ต่อ1835

 โรงพยาบาลตรังอ.เมืองจ.ตรัง92000โทร.0-7521-8018ต่อ4100

 โรงพยาบาลยะลาอ.เมืองจ.ยะลา95000โทร.0-7321-2543,0-7324-4711-8

 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตอ.เมืองจ.ภูเก็ต83000โทร.0-7621-7293-8



50 การฝึกพูดเบื้องต้น

เจียมใจจีระอัมพร.ปัญหาทางการพูดของเด็กปัญญาอ่อนและวิธีแก้ไข,2539.อัดสำเนา

เดือนฉาย แสงรัตนายนต์. คู่มือฝึกพูดเด็กออทิสติกสำหรับผู้ปกครอง. กรุงเทพฯ :

โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2545.

รจนาทรรทรานนท์,ชนัตถ์อรรถมานนท์และสุมาลีดีจงกิจ.ความผิดปกติทางการพูด.

กรุงเทพฯ:เรือนแก้วการพิมพ์,2529.

รจนาทรรทรานนท์. รจนานิพนธ์.ภาควิชาโสตนาสิกลาริงซ์วิทยาคณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล,2537.
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