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บทคดัย่อ 

 

การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบระดบัความรุนแรงของนํ้าลายในเด็กท่ีมีความ

บกพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาในหอผูป่้วยเด็กเล็ก 1และหอผูป่้วยเด็กเลก็ 2   สถาบนัราชานุกลู ระหวา่ง

ก่อนกบัหลงัการเขา้ร่วมโปรแกรมราชา 2010     2) เพื่อศึกษาผลของความพึงพอใจของผูป้กครองของเด็กท่ีมี

ความบกพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาท่ีมีต่อโปรแกรม 2010 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา คือ เด็กชาย-หญิง ท่ีมี

ความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาอาย ุ1ปี 6 เดือน – 5 ปี ท่ีมีพฤติกรรมนํ้าลายไหลในหอผูป่้วยเด็กเลก็1 

และหอผูป่้วยเด็กเลก็ 2 สถาบนัราชานุกลู จาํนวน 15 คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้น

การวจิยั ไดแ้ก่ 1) โปรแกรมราชา 2010 ประกอบดว้ยกิจกรรมการฝึกการทาํงานของกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

กลืนนํ้าลาย จาํนวน 12 กิจกรรม เป็นเวลา 6 สัปดาห์ๆละอยา่งนอ้ย 3วนัๆ 45 นาที 2) แบบวดัระดบัความรุนแรง

ของนํ้าลายไหลในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการเด็กและสติปัญญา เก็บขอ้มลูก่อนและหลงัเขา้โปรแกรม 

3) แบบสอบถามความคิดเห็นผูป้กครองเก็บขอ้มูลหลงัเขา้โปรแกรม ท่ีตรวจสอบความตรงทางดา้นเน้ือหาโดย

ผูเ้ช่ียวชาญดว้ยการหาค่าความสอดคลอ้ง สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าเฉล่ียเลขคณิต ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ร้อยละ และวเิคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลก่อนและหลงัเขา้โปรแกรม โดยใชส้ถิติ Wilcoxon Signed-Ranks test 

ผลการวจิยัพบวา่ 1) เด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาอาย ุ1ปี 6เดือน - 5 ปีท่ีไดเ้ขา้ร่วม

โปรแกรมราชา 2010 มีนํ้าลายไหลลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05    2) ร้อยละ86.67 ผูป้กครองของ

เด็กท่ีมีความบกพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา มีความพึงพอใจต่อโปรแกรมราชา 2010 ในระดบัมากข้ึนไป 

 

คําสําคัญ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา อาย ุ1ปี 6เดือน-5 ปี, พฤติกรรมนํ้าลายไหล, 

โปรแกรมราชา 2010 
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Abstract 
 

    

 The  purpose of  this  research  were  to compare the severity  level  of  drooling in 

intellectual disabilities children  at Child 1 and Child 2 ward , Rajanukul  Institute before and  after 

entering the program  and to study regarding the effect of parents’ satisfaction on this program.The  

study subjects included  15   intellectual  disabilities children with 1.6-5 years of age that have 

drooling  problem  at Child 1 and Child 2 ward  , Rajanukul  Institute obtained by specific 

sampling .Tools  used  in  this study are as following: 1.Raja 2010 program includes 12 training 

activities of the muscles  function  that  ralated with saliva swallowing for 6 weeks and each week at 

least 3 days (45 minutes per day) 2. severity  level  of drooling measurement  form  for intellectual 

disabilities child . Data were collected before and after entering the program. 3. Parent 

questionnaire which data  was  collected after  the program which the validity of the content was 

checked by experts. Percentage,average,standard deviation, and Wilcoxon signed –ranks  test   

were adopted  as  statistical  tools.After the program ,the results of this research revealed as 

following:  1) drooling in intellectual  disabilities children with 1.6-5 years of age,who entering the 

program decreased statistically significant at the .05 level.  2) 86.67 percentages of the parents 

satisfied with the program in high level 
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บทที ่ 1 

บทนํา 

 

1.ความเป็นมาของปัญหา 

1.1 บทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลเด็กทีม่ีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา  

      ในการใหก้ารพยาบาลหรือดูแลเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา พยาบาล

หรือผูดู้แลเด็กมีบทบาทหนา้ท่ีในการดูแลดงัน้ี 

       1.1.1 ส่งเสริมพฒันาการ โดยการคดักรอง ประเมิน วางแผน ส่งเสริมพฒันาการ และประเมิน

ความกา้วหนา้เป็นระยะๆ 

       1.1.2 ดูแลสุขภาพอนามยั เพื่อป้องกนัโรค ส่งเสริมสุขภาพและบุคลิกภาพ ใหเ้ด็กมีสุขภาพกาย

และใจท่ีดี 

      1.1.3 บาํบดัทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ไดแ้ก่ การแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมที่ไม่พึง

ประสงค ์การใหก้ารปรึกษาแก่ครอบครัว กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน การใหสุ้ขภาพจิตศึกษา 

  1.2 สภาพทีพ่งึประสงค์ของเด็กทีม่ีพร่องด้านพฒันาการและสติปัญญาทีม่ีภาวะนํา้ลายไหล 

      1.2.1 เด็กท่ีมีพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาท่ีมีภาวะนํ้าลายไหลท่ีมารับบริการ  

ณ แผนกผูป่้วยใน  มีปริมาณนํ้าลายไหลลดลง 

                   1.2.2 ผูป้กครองของเด็กท่ีมีภาวะบกพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา มีความพึงพอใจในการ

ลดปริมาณนํ้าลายไหลของเด็ก 

1.3   สภาพปัจจุบันของเด็กทีม่ีพร่องด้านพฒันาการและสติปัญญาทีม่ีภาวะนํา้ลายไหล               

        เด็กท่ีมีความพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาที่มารับบริการ  ณ หอผูป่้วยเด็กเล็ก 1 และหอ

ผูป่้วยเด็กเล็ก 2 และมีภาวะนํ้ าลายไหล จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 ซ่ึงถา้หากเด็กไม่ไดรั้บการ

ช่วยเหลือหรือบาํบดัจะส่งผลกระทบกบัตวัเด็กดงัน้ี (ยพุดี ฟู่ สกุลและคณะ, 2548) 

                     1.3.1 ดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ ปัญหากล่ินปาก การระคายเคืองต่อผิวหนงั การติดเช้ือจากความเปียก

ช้ืนของนํ้าลายไหล การไอและการสาํลกั การพดูชา้/พดูไม่ชดั และการมีบุคลิกภาพทีไ่ม่น่าดู  

                     1.3.2 ดา้นจิตใจและสังคม ไดแ้ก่ ความมัน่ใจในตนเองลดลง มีความวิตกกงัวลว่าจะเป็นที่

รังเกียจของผูอ่ื้นทาํใหห้ลีกเล่ียงการเขา้สังคมส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ของเด็ก  

                     1.3.3 ด้านผูดู้แลเด็ก ได้แก่ ความวิตกกงัวลต่อตวัเด็ก ความยากลาํบากต่อการดูแล และมี

ขอ้จาํกดัในการพาเด็กออกไปทาํกิจกรรมนอกบา้นเป็นตน้ 

    1.4 สาเหตุของภาวะนํา้ลายไหล 

  ภาวะนํ้ าลายไหลถือเป็นภาวะที่ปกติในเด็กเล็กอายุประมาณ 18-24 เดือนท่ียงัควบคุมการ

ทาํงานของกลา้มเน้ือในช่องคอและช่องปากไม่ไดดี้ และถือวา่ผิดปกติถา้เด็กอายุเกิน 4 ปีข้ึนไป พบไดม้าก

ในเด็กและผูใ้หญ่กลุ่มที่เป็นสมองพิการ cerebral palsy ซ่ึงมีตาํแหน่งและท่าทางของคอและศีรษะที่มีการ
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เกร็งและมีปัญหาการควบคุมกลา้มเน้ือของคอหรือศีรษะใหต้ั้งตรง ตลอดจนการทาํงานของกลา้มเน้ือในช่อง

ปากผดิปกติเด็กที่มีความบกพร่องของสติปัญญาหรือเด็กพฒันาการชา้ซ่ึงมีสภาวะทางร่างกายบกพร่อง เช่น 

ล้ินใหญ่คบัปากทาํให้เคล่ือนไหวล้ินเพือ่คุมนํ้ าลายหรือกลืนนํ้ าลายไดล้าํบาก ฟันผุ การติดเช้ือในช่องปาก

และทางเดินหายใจไซนสัอกัเสบ หูชั้นกลางอกัเสบ การอุดตนัในช่องจมูก โรคของเหงือกหรือความ

บกพร่องของรูปใบหนา้หรือช่องปากก็อาจทาํให้เกิดปัญหาได ้ นอกจากน้ีภาวะนํ้ าลายไหลอาจเกิดจากการ

หลัง่นํ้ าลายมากกวา่ปกติซ่ึงเป็นผลโดยตรงจากประสาทที่ควบคุมกลา้มเน้ือการเก็บและกลืนนํ้ าลายผิดปกติ 

หรือการใช้ล้ินผลกันํ้ าลายเขา้ไปดา้นหลงั เพื่อเตรียมพร้อมที่จะกลืน หรือกลืนไม่บ่อยเท่าที่ควรจะกลืน

รวมทั้งสาเหตุจากการกินยาประเภทยากล่อมประสาทและ ยากนัชกั ก็อาจมีผลทาํให้นํ้ าลายไหลยอ้ยได้

เหมือนกนั (ปรียา หล่อวฒันพงษา, 2548) 

1. 5   แนวทางแก้ปัญหาภาวะนํา้ลายไหล 

         แนวทางแกไ้ขหรือการรักษาภาวะนํ้าลายไหลยอ้ยทาํไดห้ลายวธีิไดแ้ก่ (ปรียา หล่อวฒันพงษา, 

2548) 

                     1.5.1 วธีิทางทนัตศาสตร์ เป็นวธีิท่ีไดผ้ลดีในผูป่้วยท่ีมีนํ้าลายไหลยอ้ย สาเหตุจากความผิดปกติ

ของใบหนา้และขากรรไกร 

                     1.5.2 การผ่าตัด โดยการผา่ตดัเปล่ียนทางเดินของนํ้าลายใหต้กไปยงัดา้นหลงัของปาก หรือการ

ผา่ตดัเพื่อดึงล้ินท่ียืน่ออกมามากเกินไปใหห้ดเขา้ในดา้นหลงัของปาก 

                     1.5.3 การรักษาทางยา โดยการกินยาหรือการแปะยาเพื่อลดการหลัง่นํ้าลายของต่อมนํ้าลายซ่ึง

เป็นวธีิท่ีนิยมทาํกนัหลงัจากท่ีลม้เหลวจากการฝึกกลา้มเน้ือและทาํใหผ้วิหนงัอกัเสบหรือมีผื่นแพไ้ด ้

                     1.5.4 การฝึกการทาํงานของกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกลืนนํ้าลาย เช่น โปรแกรมการฝึก

กลา้มเน้ือของปากและในช่องปาก การแกไ้ขปัญหาท่ีก่อหรือเสริมใหเ้กิดภาวะนํ้าลายไหล เช่น การจดัท่านัง่

ทีไ่ม่ถูกตอ้ง 

1.6   ทางเลอืกในการแก้ปัญหา 

               จากแนวทางการแกปั้ญหาทั้งหมด พบวา่วธีิการฝึกการทาํงานของกลา้มเน้ือที่เก่ียวขอ้งกบัการกลืน

นํ้ าลาย เป็นวิธีที่ปลอดภยัที่สุดและเป็นวิธีขั้นตน้ในการลดนํ้ าลายไหล ดงันั้นในการวิจยัคร้ังน้ีจึงไดเ้ลือก

วธีิการน้ีมาประยกุตเ์ป็นโปรแกรมราชา 2010 เพื่อใหเ้ด็กที่มีพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญามีนํ้ าลายไหล

ลดลง  

2. วตัถุประสงค์การวจัิย         

1. วตัถุประสงค์ทัว่ไป  

     เพื่อศึกษาผลของการใชโ้ปรแกรมราชา 2010 ท่ีมีต่อการไหลของนํ้าลายของเด็กท่ีมีความ

บกพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาในหอผูป่้วยเด็กเล็ก 1และหอผูป่้วยเด็กเลก็ 2   สถาบนัราชานุกลู 
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2. วตัถุประสงค์เฉพาะ  

                  2.1 เพือ่เปรียบเทียบระดบัความรุนแรงของนํ้ าลายในเด็กที่มีความบกพร่องดา้นพฒันาการและ

สติปัญญาในหอผูป่้วยเด็กเล็ก 1และหอผูป่้วยเด็กเล็ก 2   สถาบนัราชานุกูล ระหวา่งก่อนกบัหลงัการเขา้ร่วม

โปรแกรมราชา 2010 

                  2.2 เพื่อศึกษาผลของความพึงพอใจของผูป้กครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องดา้นพฒันาการและ

สติปัญญาท่ีมีต่อโปรแกรม 2010 

 

3. สมมติฐานการวจัิย 

 3.1 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาอาย ุ1.6 เดือน- 5 ปีท่ีไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรม

ราชา 2010 มีนํ้าลายไหลลดลง 

 3.2 ผูป้กครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา มีความพึงพอใจต่อโปรแกรม

ราชา 2010 ในระดบัมากข้ึนไป 

 

4. ขอบเขตของการวจัิย 

4.1 ประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ เด็กชาย-หญิงท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการ

และสติปัญญาอาย ุ1.6 – 5 ปี ในหอผูป่้วยเด็กเลก็ 1, 2   สถาบนัราชานุกลู จาํนวน  55  คน 

4.2 เนือ้หา เน้ือหาท่ีศึกษาคร้ังน้ีคือ การควบคุมการเคล่ือนไหวของขากรรไกร กลา้มเน้ือริมฝีปาก 

และล้ินท่ีมีผลต่อการควบคุมการไหลของนํ้าลายและการกลืน  

4.3 ระยะเวลา ระยะเวลาดาํเนินการทดลองในเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2553 เป็นเวลา 6 สัปดาห์ 

สัปดาห์ละ 3 วนัๆละ 45 นาที เวลา 08.30 - 09.15 น.  รวมทั้งส้ิน 18 วนั 

 

5. ตัวแปรทีท่าํการศึกษา 

5.1 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ โปรแกรมราชา 2010    

         5.2 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การลดนํ้าลายไหลของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญา 

 

6.สถานทีใ่นการดําเนินการวิจัย 

                     6.1 หอผูป่้วยเด็กเลก็ 1 และ 2 

6.2 เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2553 ระยะเวลา 6 สัปดาห์   
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7.นิยามศัพท์ 

7.1   โปรแกรมราชา 2010   หมายถึง กิจกรรมท่ีควบคุมการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การควบคุมนํ้าลายไหลและการกลืนเพื่อลดนํ้าลายไหลในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

ประกอบดว้ย 12 กิจกรรม ไดแ้ก่   

กิจกรรมท่ี 1 ทกัทายทาํความเขา้ใจ     

กิจกรรมท่ี 2 สามน้ิวขยบัขากรรไกร (เขา้ทางดา้นหนา้)        

กิจกรรมท่ี 3 สามน้ิวขยบัขากรรไกร (เขา้ทางดา้นขา้ง) 

กิจกรรมท่ี 4 สามน้ิวขยบัขากรรไกร (เขา้ทางดา้นหนา้ และเขา้ทางดา้นขา้ง) 

กิจกรรมท่ี 5 อา อู อี เอม็ พี 

กิจกรรมท่ี 6 เป่าแลว้ก็เป่า 

กิจกรรมท่ี 7 ปิดปากหนูหน่อย 

กิจกรรมท่ี 8 ขยบัปากหนูไปมา (ทาํตั้งแต่ 5-7) 

กิจกรรมท่ี 9 ปากหวานกบัอมยิม้ 

กิจกรรมท่ี 10 ปากหวานกบันํ้าผึ้ง 

กิจกรรมท่ี 11 มหศัจรรยล้ิ์นของหนู (ทาํตั้งแต่ 9-10) 

กิจกรรมท่ี 12 เจด็กระบวนท่า ลานํ้าลายไหล 

                   

             7.2   นํ้าลายไหล หมายถึง การไหลของนํ้ าลายออกจากปากของเด็กโดยไม่ไดต้ั้งใจบ่อยคร้ัง หรือ

ตลอดเวลา ทั้งในภาวะปกติที่ไม่ไดท้าํกิจกรรมใด หรือในเฉพาะเวลาที่ตั้งใจทาํกิจกรรมอย่างใดอยา่งหน่ึง

โดยไหลออกมาเปียกริมฝีปาก หรือเปียกริมฝีปากและคาง หรือเปียกริมฝีปาก คาง และผา้เช็ดปาก 

 

8. กรอบแนวคิดในการวจัิย 

     ตัวแปรต้น        ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมราชา 2010 

 

การลดนํ้าลายไหลของเด็กท่ีมีความ

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 
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9. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจัิย 

9.1 ไดโ้ปรแกรมราชา 2010 ท่ีช่วยควบคุมการเคล่ือนไหวของขากรรไกร กลา้มเน้ือริมฝีปาก และล้ินเพื่อ

ลดนํ้าลายไหลของเด็กท่ีมีความบกพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา 

9.2 ช่วยแกปั้ญหาภาวะนํ้าลายไหลของเด็กท่ีมีความบกพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา 

9.3 นาํไปเป็นแนวทางในการพฒันาเร่ือง การแกปั้ญหาเด็กท่ีมีปัญหาดา้นการกลืน 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

การวจิยัเร่ืองผลของโปรแกรมราชา 2010 ท่ีมีต่อการลดนํ้าลายไหลของเด็กท่ีมีความบกพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญา มีเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี  

1. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมการลดนํ้าลายไหล 

1.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมการลดนํ้าลายไหล 

1.1.1 แนวคิดเก่ียวกบัโปรแกรมการลดนํ้าลายไหล 

1.1.1.1 อวยัวะในปากท่ีเก่ียวขอ้งกบันํ้าลายไหล 

1.1.1.2 ลาํดบัพฒันาการของการของการใชป้ากและล้ินในการ

รับประทานอาหาร 

1.1.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัโปรแกรมการลดนํ้าลายไหล 

2. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบันํ้าลายไหล   

2.1 แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบันํ้าลายไหล 

2.1.1 ความหมายของนํ้าลายไหล   

2.1. 2    สาเหตุท่ีทาํใหเ้กิดภาวะนํ้าลายไหล 

2.1.3     ผลกระทบของภาวะนํ้าลายไหล 

2.1.4 แนวทางการประเมินระดบัความรุนแรงของภาวะนํ้าลายไหล 

2.1.5 หลกัการและวธีิการบาํบดัรักษานํ้าลายไหล 

     3. เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา  

        3.1 แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

   3.1.1   ความหมายของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

   3.1.2   เกณฑก์ารวนิิจฉยัและจาํแนกภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 

   3.1.3   สาเหตุของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 

   3.1.4   ประเภทของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 

   3.1.5   การฟ้ืนฟูสรรถภาพผูบ้กพร่องทางสติปัญญา 

     4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

           4.1 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรแกรมการลดนํ้าลายไหล 

          4.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบันํ้าลายไหล  
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เอกสารที่เกีย่วข้องกบัโปรแกรมการลดนํา้ลายไหล 

แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้องกบัโปรแกรมการลดนํา้ลายไหล 
1.1.1. แนวคดิเกีย่วกบัโปรแกรมการลดนํา้ลายไหล  

เด็กท่ีมีความบกพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาวยัเตาะแตะ   มีการทาํงานของกลา้มเน้ือในช่อง

ปากผดิปกติเน่ืองจากกลา้มเน้ืออ่อนน่ิม   มีช่องปากขนาดเล็ก มีลกัษณะการสบฟันผดิปกติ และการ

เคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือไม่สัมพนัธ์กนั  ส่งผลต่อการควบคุมการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือท่ีใชใ้นการเค้ียว  

การกลืน ทาํใหมี้ภาวะนํ้าลายไหลได ้ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษากลา้มเน้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกกักนันํ้าลายและ

การกลืน ดงัน้ี 

    1.1.1.1 อวยัวะในช่องปากท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะนํ้าลายไหล ไดแ้ก่ 

1) ปาก (Mouth) เป็นอวยัวะส่วนตน้ของระบบทางเดินอาหารติดต่อกบัลาํคอดา้นหลงัแยกออกจาก

จมูกโดยเพดานอ่อนและเพดาน มีส่วนท่ียืน่ลงมาเรียกล้ินไก่ ดา้นล่างมีล้ิน ซ่ึงเป็นกลา้มเน้ือท่ีใชค้ลุกเคลา้

อาหารดา้นขา้งถูกลอ้มโดยแกม้และริมฝีปาก ดงันั้น ปากจึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

1.1 ริมฝีปาก (Lip) ภายในริมฝีปากมีกลา้มเน้ือลาย Orbicuralis oris อยูร่อบๆทาํหนา้ท่ีปิดริม

ฝีปากเล้ียงโดย Facial nerve ซ่ึงถา้ทาํงานไม่ดีจะทาํใหป้ากเปิดอยูต่ลอดเวลา 

1.2 ช่องปาก (Oral cavity)เป็นส่วนท่ีอยูต่่อจากริมฝีปากเขา้ไปดา้นใน 

2) กลา้มเน้ือบริเวณปาก 

2.1 Obicularis oris เป็นวงอยูร่อบๆปาก ซ่ึงแยกออกมาจาก Facial muscle มีหนา้ท่ีปิดเปิดปาก

(เมม้ริมฝีปากหรือทาํปากรูปแบบต่างๆ) 

2.2 Buccinator เป็นกลา้มเน้ือท่ีอยูต่รงแกม้ มีหนา้ท่ีช่วยปัดอาหารไม่ใหต้กไปในกระพุง้แกม้

และช่วยในการดูด การเค้ียว การกลืน 

2.3 Zygomaticus minorเป็นกลา้มเน้ือท่ีริมฝีปากบนทอดข้ึนไปยงัลูกตา ทาํหนา้ท่ียืน่ริมฝีปาก

บน 

2.4 Levetor Anguli oris  มีหนา้ท่ียกขอบริมฝีปากบนดา้นใดดา้นหน่ึงโดยท่ีไม่มีการยกของมุม

ปากดา้นขา้งคือ การยิม้นัน่เอง 

2.5 Zygomaticus  major  มีหนา้ท่ียกริมฝีปากข้ึนและเฉียงไปทางดา้นขา้ง 

2.6 Risorius มีหนา้ท่ีปิดปากและดึงมุมปากออกดา้นขา้ง 

2.7 Depressor Anguli oris  มีหนา้ท่ีดึงมุมปากลงดา้นล่าง 

2.8 Depressor labii inferioris มีหนา้ท่ียืน่ริมฝีปากล่างมาดา้นหนา้ 

2.9 Mentalis  มีหนา้ท่ียกปลายคางข้ึน 

3) ล้ิน เป็นกลา้มเน้ือลาย ดา้นหนา้ติดกบักระดูก mandible ดา้นหลงัติดกบักระดูก Hyoid ดา้นล่างมี 

ligament frenulum ยดึไว ้ทาํหนา้ท่ีเก่ียวกบัการคลุกเคลา้อาหารและช่วยในการกลืน ออกเสียงและยงัมีหนา้ท่ี

พิเศษ คือ การรับรสอาหารชนิดต่างๆ 
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1.1.1.2 ลาํดบัพฒันาการของการของการใชป้ากและล้ินในการรับประทานอาหาร 

แรกเกิด-6 เดือน 

ปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัของปากและช่องปาก  

พบปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัพื้นฐาน ไดแ้ก่ ปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัการเตรียมพร้อมท่ีจะดูด(Sucking 

reflex) พฤติกรรมการสาํรอก (Gag reflex) พฤติกรรมการสบฟันโดยอตัโนมติั (Bite reflex) และจะค่อยๆ

ลดลงในเดือนท่ี 4-6 

การดูด 

การดูดท่ีเกิดจากปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัการเตรียมพร้อมท่ีจะดูด(Sucking reflex) ไดใ้น

ระยะแรกเกิด-2 สปัดาห์เท่านั้นและจะถูกแทนท่ีดว้ยแบบแผนการดูดโดยใชล้ิ้นแลบออกมาเลีย คือ

เคล่ือนไหวแบบยืน่เขา้และออกในช่องปาก ไม่มีการมว้นล้ินรอบหวันมมารดา และสามารถดูด 2-3 คร้ัง

ติดต่อกนัแลว้จึงหยดุหายใจและกลืน จนอาย ุ5 เดือน จะพบการดูดท่ีแทจ้ริงแทน คือการดูดท่ีใชลิ้้นมว้นรอบ

หวันมมารดาร่วมกบัการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือกระพุง้แกม้ 

การกลืน 

         ในช่วงการกลืนอาหารจะถูกดนัออกมานอกปากอยูเ่สมอ เน่ืองจากการเคล่ือนไหวของล้ิน

เขา้ออกตลอดเวลา บางคร้ังอาจแสดงพฤติกรรมสาํรอกอาหารออกมา 

การเค้ียว 

          จะเร่ิมเม่ืออายปุระมาณ 5 เดือน แต่ยงัเป็นอาหารอ่อน      

อาย ุ6-12 เดือน 

ปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัของปากและช่องปาก 

                        จะเร่ิมหายไปจนอายปุระมาณ 10-12 เดือน จะมีวฒิุภาวะของอวยัวะในช่องปากเตม็ท่ี 

การดูด 

                        สามารถดูดแลว้กลืนติดต่อกนั โดยไม่ตอ้งมีช่วงพกัขณะกลืน  

            การกลืน 

                     เด็กเร่ิมพฒันาการกลืนแบบตั้งใจ มีการทาํงานสัมพนัธ์กนัระหวา่งการดูด การกลืน การ

หายใจดีข้ึน ทาํใหก้ารไอและสาํลกันอ้ยลง 

           การเค้ียว 

                        มีการเคล่ือนไหวขากรรไกรในลกัษณะแนวเฉียงแทนการเคล่ือนข้ึนลงในแนวด่ิงร่วมกบั

การเคล่ือนไหวของล้ินในการผลกัดนัอาหารเขา้ระหวา่งฟันเพือ่การเค้ียว 

    อาย ุ1-3 ปี 

ปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัของปากและช่องปาก 

                     ไม่พบปฏิกิริยาสะทอ้นกลบัพื้นฐานต่างๆมีแบบแผนการเคล่ือนไหวของกลา้มเน้ือในการ

รับประทานอาหารอยา่งสมบูรณ์ 
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             การกลืน 

                  ในช่วงแรกจะพบการกระดกล้ินเป็นช่วงๆในระหวา่งการกลืน ต่อมาจะหายไป 

            การเค้ียว 

                  ในขณะเค้ียวช่วยในการผลกัดนั คลุกเคลา้อาหาร ร่วมกบัขยบัขากรรไกรในทิศทางต่างๆ 

อยา่งสมัพนัธ์กนั มีการเคล่ือนไหวขากรรไกรท่ีสมบรูณ์ คือ หมุนเป็นวงกลมแทนการเคล่ือนไหวในแนว

เดียว 

จากการศึกษาสรุปไดว้า่ กลา้มเน้ือทีเ่ก่ียวขอ้งกบัภาวะนํ้ าลายไหล ประกอบดว้ย ริมฝีปาก กลา้มเน้ือ

บริเวณปาก ขากรรไกร และล้ินท่ีทาํหนา้ท่ีปิดเปิดปาก  ช่วยดูด กลืน ดงันั้นในการจดัทาํโปรแกรมเพื่อช่วย

ลดนํ้ าลายไหล จึงใช้กรอบแนวคิดในการช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเน้ือที่เกี่ยวขอ้งดงักล่าว เพือ่เป็น 

การกระตุน้ใหเ้ด็กเกิดการรับรู้และเรียนรู้การเคล่ือนไหวของปากและอวยัวะในช่องปากไดอ้ยา่งถูกตอ้งและ

เหมาะสม ส่งผลใหเ้ด็กท่ีมีภาวะนํ้าลายไหลมีการเปิดปิดปาก และมีการกลืนท่ีดีข้ึนในท่ีสุด 

 

1.1.2. ทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องการจัดโปรแกรมการลดนํา้ลายไหล 

         ในการจดัโปรแกรมการลดนํ้ าลายไหลในการศึกษาวิจยัคร้ังผูว้ิจยัไดศึ้กษาและนาํทฤษีการ

เรียนรู้ทางสังคมของแบนดูร่ามาพฒันาโปรแกรมซ่ึงสรุปไดพ้อสังเขปดงัน้ี 

         การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความสําคญัต่อพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงเป็นความเช่ือมัน่

ในความสามารถของบุคคลที่จะกระทาํพฤติกรรมที่จาํเป็นให้สําเร็จ จากการศึกษาพบวา่ มีการกล่าวถึง การ

รับรู้ความสามารถของตนเองตามแนวคิดของแบนดูรา(Bandura, 1977; 1986) เป็นความเช่ือมัน่การตดัสิน

พิจารณาของบุคคลเก่ียวกบัความสามารถของตนเองในการตอบสนองบางอยา่งท่ีจาํเป็น ไดพ้ฒันาข้ึนมาจาก

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social learning theory) โดยมีขอ้สมมุติฐานว่า กระบวนการทางสติปัญญา 

(coqnitive process) เป็นตวัเช่ือมใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงข้ึน แต่กระบวนการทางปัญญานั้น จะถูกชกันาํ หรือ

ถูกเปลี ่ยนได้อย่างรวดเร็วมาก จากประสบการณ์ความสําเ ร็จจากการแสดงการกระทํา (effective 

performance) ของบุคคล 

 ดงันั้น ทฤษฎี Social learning theory ของ แบนดูรา (A. Bandura) ซ่ึงเน้นความสําคญัของการ

สังเกต และเอาอย่าง ทรรศนะ และอารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อผูอื้่น แบนดูรากล่าวว่า    “ถา้หากว่าคนเราจะ

เรียนรู้จากผลของการกระทาํของตนเองอยา่งเดียว การเรียนรู้อาจเป็นเร่ืองที่ตอ้งอาศยัความมานะบากบัน่เป็น

อย่างมาก โดยที่ยงัไม่ตอ้งไปพูดถึงเร่ืองความเส่ียงในการเรียนรู้ ยงัดีที่เราเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆโดยการ

สังเกตผา่นตวัอยา่ง จากการสังเกตคนอ่ืน ทาํให้เราเกิดความคิดวา่จะแสดงพฤติกรรมใหม่ๆอยา่งไร และใน
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โอกาสอื่นๆต่อมา เราก็ใช้ขอ้มูลท่ีได้เรียนรู้พวกน้ี  มาเป็นไกด์ในการแสดงพฤติกรรม” ทฤษฎี Social 

learning theory   อธิบายพฤติกรรมมนุษยจ์ากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างกนัอยา่งต่อเน่ืองระหว่าง ความคิด 

พฤติกรรม และส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการต่างๆไดแ้ก่ 

1. การใหค้วามสนใจ (Attention) ประกอบดว้ยกิจกรรมซ่ึงเลียนแบบตวัอยา่ง (เป็นส่ิงท่ีโดดเด่น สร้าง

ความรู้สึกในใจ ซบัซอ้น ปรากฏอยูท่ ัว่ไป มีคุณค่าพอท่ีจะนาํไปใชต่้อ) และลกัษณะการสังเกต (ศกัยภาพใน

การรับรู้ ระดบัความต่ืนตวั มุมมอง ส่ิงท่ีตอกย ํ้าในอดีต)  

2. การเก็บรักษา (Retention) การตีความและกาํหนดความหมายของคาํพดูและสัญลกัษณ์ต่างๆ การจดั

ระเบียบขอ้มลูในสมอง การซอ้มใชค้าํพดูและสัญลกัษณ์ รวมทั้งการสั่งงานทางประสาทสัมผสัทั้ง 5 ดว้ย  

3. การสั่งงานทางระบบประสาทใหท้าํซํ้ า (Motor reproduction) ศกัยภาพทางกายภาพ การสังเกตการ

ทาํซํ้ าของตนเอง การโตต้อบท่ีแม่นยาํ  

4. แรงจูงใจ (Motivation) เป็นเร่ืองภายนอก ประสบการณ์ท่ีเกิดจากการจินตนาการดว้ยการดูหรืออ่าน

เก่ียวกบัคนอ่ืนและตอกย ํ้าดว้ยตนเอง  

                กรอบคิดของทฤษฎีน้ีเก่ียวขอ้งกบัความคิด และพฤติกรรม เน่ืองจากเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความสนใจ 

ความจาํ และแรงจูงใจ ซ่ึงปรับมาจากแบบจาํลองของ Miller & Dollard (1941) ซ่ึงเนน้การตีความดา้น

พฤติกรรมอยา่งเดียว 

หลกัการการเรียนรู้ 

1. ระดบัการเรียนรู้ผา่นการสังเกตดู จะเกิดข้ึนไดด้ว้ยการรู้จกัจดัระเบียบและซกัซอ้มพฤติกรรมท่ี

เลียนแบบอยา่งมีความหมาย และนาํไปใชอ้ยา่งเปิดเผย การแปลงพฤติกรรมท่ีเลียนแบบมา ในรูปของคาํพูด 

ตรา หรือภาพ จะถูกเก็บไวใ้นหวั ไดดี้กวา่การสังเกตเฉยๆ 

2. คนเรามีแนวโนม้ท่ีจะยอมรับพฤติกรรมท่ีเราเห็นวา่น่าจะเอาอยา่ง ถา้พฤติกรรมนั้นทาํใหเ้กิดผล

ท่ีเราเห็นวา่มีคุณค่าพอ 

3. คนเรามีแนวโนม้ท่ีจะยอมรับพฤติกรรมท่ีเราเห็นวา่น่าจะเอาอยา่ง ถา้ตน้แบบพฤติกรรมนั้นมี

ความคลา้ยคลึงกบัเรา และเรานบัถือสถานภาพและพฤติกรรมซ่ึงมีคุณค่าพอท่ีจะนาํไปใชไ้ดจ้ริง (Social 

Learning Theory ,2002) 

 จากแนวคิดดงักล่าวผูว้จิยัจึงไดน้าํมาพฒันาโปรแกรมการลดนํ้าลายไหลโดยกิจกรรมแต่ละ

กิจกรรมจะประกอบดว้ย ขั้นนาํ ขั้นสอนและสาธิต และขั้นสรุป ซ่ึงในขั้นการสอนและสาธิตเป็นการให้

ผูเ้รียนไดส้ังเกตจากทั้งรูปภาพ การปฏิบติัจริง และใหเ้ลียนแบบอยา่งเป็นขั้นเป็นตอนจนทาํใหผู้ป้กครอง

และเด็กเกิดการเรียนรู้และสามารถปฏิบติัตามได ้
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2. เอกสารทีเ่กีย่วข้องกบันํา้ลายไหล 

2.1 แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบันํา้ลายไหล 

2.1.1 ความหมายของนํา้ลายไหล 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ความหมายของนํ้ าลายไหลจากเอกสารความรู้และ

เวบ็ไซทต่์างๆ พอประมวลไดด้งัน้ี 

พฤติกรรมนํ้าลายไหล เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาโดยการมีนํ้าลายไหลออกจากปาก

บ่อยคร้ัง หรือตลอดเวลาทั้งในเวลาท่ีมีความตั้งใจทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือในภาวะท่ีไม่ไดท้าํอะไร 

ปริมาณของนํ้าลายไหลอาจจะมากถึงนอ้ยบา้งแต่สามารถสังเกตไดช้ดัเจน โดยพบนํ้าลายไหลบริเวณริม

ฝีปาก ใตริ้มฝีปาก มุมปาก 2 ขา้ง จะเป็นขา้งใดขา้งหน่ึงก็ได ้ซ่ึงเด็กปกติในวยัเดียวกนัน้ี พฤติกรรมนํ้าลาย

ไหลเช่นน้ีไม่ควรเกิดข้ึนแลว้ (วลยัพรรณ ศรีสุพรรณราช,2544) 

ภาวะนํ้าลายหยด (drooling) คือภาวะท่ีมีการไหลของนํ้าลายออกจากปากโดยผูป่้วยไม่ได้

ตั้งใจ (Unintentional loss of saliva from oral cavity or involuntary spillage of saliva out of the mouth) เป็น

ปัญหาหน่ึงท่ีพบไดใ้นผูป่้วยท่ีมีความผดิปกติทางระบบประสาท โดยเฉพาะในผูป่้วยเด็กสมองพิการ 

(Cerebral palsy) ซ่ึงแมว้า่จะพบไดไ้ม่บ่อย แต่สามารถก่อใหเ้กิดปัญหาต่อผูป่้วยค่อนขา้งมาก และบางคร้ัง

อาจไม่ไดรั้บการดูแลรักษาอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม (ยพุดี  ฟู่ สกุล,2548) 

              นํ้าลายไหลยอ้ยเป็นภาวะทางการแพทย ์ไม่ใช่โรคหรือการเจบ็ไขไ้ดป่้วย แต่เป็นอาการท่ี

จะบอกวา่มีความผดิปกติอยา่งใดอยา่งหน่ึงเกิดข้ึน ทาํใหเ้ด็กคนนั้นไม่สามารถควบคุมนํ้ าลายได ้(ปรียา  

หล่อวฒันพงษ,์ 2548)   

             จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ พอสรุปไดว้า่ นํ้าลายไหล  หมายถึง ภาวะทางการแพทย ์

ไม่ใช่โรคหรือการเจบ็ไขไ้ดป่้วย แต่เป็นอาการท่ีบ่งบอกวา่เป็นอาการท่ีผดิปกติอยา่งใดอยา่งหน่ึงเกิดข้ึน ทาํ

ใหเ้ด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาไม่สามารถควบคุมการไหลของนํ้าลายได ้จึงทาํใหมี้

ภาวะนํ้าลายไหลออกจากปากบ่อยคร้ัง หรือตลอดเวลาทั้งในเวลาท่ีมีความตั้งใจทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง

หรือในภาวะท่ีไม่ไดท้าํอะไร 

   2.1.2 สาเหตุที่ทาํให้เกดิภาวะนํา้ลายไหล 

ภาวะนํ้าลายไหลยอ้ย มกัพบไดบ้่อยในเด็กปัญญาอ่อน พิการทางสมอง มีสาเหตุใหญ่ๆ

หลายสาเหตุ ไดแ้ก่ การควบคุมศีรษะไม่ดี การกลืนไม่ดีและมีปัญหาร่วมจากการเคล่ือนไหวขากรรไกรและ

ริมฝีปาก (สร้อยสุดา :2536) 

การจะหาสาเหตุของภาวะนํ้าลายไหลนั้นตอ้งหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงใหพ้บเน่ืองจากภาวะ

ดงักล่าวเกิดมาจากหลายสาเหตุ ดงัน้ี 
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1. ความผดิปกติของโครงสร้างของปาก (Oral structure) เช่น ริมฝีปาก เพดาน ขากรรไกร ฟัน 

เหงือก มีปัญหาความผิดปกติ 

2. การควบคุมริมฝีปาก (Lip control) เป็นปัญหาท่ีพบบ่อยในเด็กสมองพกิาร เด็กปัญญาอ่อน คือริม

ฝีปากอา้อยูต่ลอดเวลาซ่ึงส่งผลทาํใหมี้ปัญหาเก่ียวกบัการพดู การหายใจ และทาํใหน้ํ้าลายไหลตลอดเวลา 

3. ภาวะ Tonque Thrust เป็นพฤติกรรมการเคล่ือนไหวของลิ้นท่ีผดิปกติ คือ ล้ินโก่ง (Tonque 

arches) มีการแลบล้ินออกมาภายนอกและหดเขา้ไปภายในช่องปากอยูต่ลอดเวลา 

4. ภาวะการกลืนลาํบาก (Difficultly in swallowing) การกลืนเป็นกระบวนการเชิงกลท่ีต่อ

เน่ืองมาจากการเค้ียวมีกลไกท่ียุง่ยากซบัซอ้นโดยมีทั้งควบคุมไดแ้ละควบคุมไม่ได ้โดยมีขั้นตอนอยู ่3 

ขั้นตอน 

4.1 ขั้นตอนในปาก เป็นขั้นตอนท่ีเกิดข้ึนอยา่งตั้งใจและพอใจ เราจะสามารถควบคุมการ

กลืนไดใ้นระยะน้ี เม่ือปากปิดสนิทขั้นตอนน้ีก็จะเร่ิมข้ึน 

4.2 ขั้นตอนผา่นคอหอย การกลืนระยะน้ีถูกควบคุมโดยกลไกของ reflex เราไม่สามารถ

บงัคบัและหยดุย ั้งได ้เพราะตวัรับความรู้สึกจะส่งกระแสประสาทไปยงัเส้นประสาทเขา้สู่สมอง 

4.3 ขั้นตอนผา่นหลอดอาหารจะเป็นการทาํงานโดยอตัโนมติัของร่างกายจะเป็นการบีบรัด

และเคล่ือนตามแรงโนม้ถ่วงของโลก 

5. การรับความรู้สึกของผวิหนงับริเวณใบหนา้และภายในช่องปาก เป็นความผดิปกติท่ีพบไดบ้่อย

ซ่ึงพบวา่มี 2 ลกัษณะ 

5.1 การรับความรู้สึกไวกวา่ปกติ (Hypersensitivity) จะทาํใหก้ลา้มเน้ือริมฝีปากเกร็งเม่ือถูก

สัมผสัส่งผลต่อการเค้ียว การกลืนได ้

5.2 การรับความรู้สึกชา้กวา่ปกติ (Hyposensitivity) จะทาํใหเ้กิดภาวะ Hypotone กลา้มเน้ือลีบ

เล็ก การปิดริมฝีปากไม่ดี 

            นอกจากน้ีแลว้ภาวะนํ้าลายไหลยงัมีสาเหตุมาจากต่อมนํ้าลายซ่ึงต่อมนํ้าลายนั้นประกอบไปดว้ยกนั 3 

ต่อม มีทั้งหมด 3 คู่ คือ 

1. Parotid grand เป็นต่อมนํ้าลายคู่ท่ีใหญ่ท่ีสุดอยูบ่ริเวณใตหู้ค่อนมาทางกระพุง้แกม้ 

2. Sub manibular grand เป็นต่อมนํ้าลายท่ีอยูบ่ริเวณใตข้ากรรไกร 

3. Sub lingual grand เป็นต่อมนํ้ าลายท่ีอยูใ่ตโ้คนล้ิน 

นอกจากน้ี ยงัมีบทความจากเวบ็ไซท ์กล่าววา่  Causes of Drooling 

(http://www.wrongdiagnosis.com/symptoms/drooling/causes.htm) เกิดมาจากสาเหตุ หลายสาเหตุ เช่น 

- นํ้าลายมากเกินไป 

- ภาวะกลืนลาํบาก 

- ฟันปลอมใหม่ 

http://www.wrongdiagnosis.com/symptoms/drooling/causes.htm�
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- ฤทธ์ิขา้งเคียงจากยา 

- ใบหนา้อมัพาต 

-โรคพาร์กินสัน 

-บาดเจบ็ท่ีศีรษะ 

-สมองไดรั้บบาดเจบ็ 

-โรค Guillain - Barre syndrome 

-บาดทะยกั    

-โรคมือเทา้และปาก 

-ภูมิแพข้องจมูก 

-มีความผดิปกติของปาก 

-พวกท่ีมีอาการเกร็ง 

-พวกท่ีมีภาวะนํ้าลายมากเกินไป  เป็นตน้ 

      สรุปไดว้า่ภาวะนํ้าลายไหลพบไดใ้นเด็กปัญญาอ่อน  พิการทางสมอง  มีหลายสาเหตุใหญ่ๆ  ท่ี

ทาํใหเ้กิดภาวะนํ้าลายไหล  เช่น  ความผดิปกติของโครงสร้างของปาก การควบคุมริมผีปาก ภาวะ Tonque 

Thrust   ภาวการณ์กลืนลาํบาก การรับความรู้สึกของผวิหนงับริเวณใบหนา้และภายในช่องปาก ฤทธ์ิ

ขา้งเคียงจากยา    ดงันั้นการลดภาวะนํ้าลายไหลในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาท่ี

ไดผ้ลจึงจาํเป็นตอ้งหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงใหไ้ดก่้อน ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีเด็กท่ีมีนํ้าลายไหลมีสาเหตุมาจากการ

ควบคุมกลา้มเน้ือปากท่ีทาํไดไ้ม่ดี  

  2.1.3 ผลกระทบของภาวะนํา้ลายไหล 

            จากการศึกษาคน้ควา้ผลกระทบจากนํ้ าลายไหล พบว่า ภาวะนํ้ าลายไหลในเด็กที่บกพร่อง

ทางพฒันาการ ส่งผลกระทบต่อเด็ก ในดา้นสุขภาพทางกาย  ชีวิตประจาํวนัและการดูแล  ปฎิสัมพนัธ์ทาง

สังคม  และการมีคุณค่าในตนเอง อีกทั้งเป็นภาระแก่ผูดู้แล (Van der Burg et al.,2009)  ซ่ึงเด็กที่บกพร่องทาง

พฒันาการส่วนใหญ่จะพบปัญหาน้ี ส่งผลต่อสุขภาพทางลบ  เช่น ผืน่บริเวณผิวหนงัที่โดนนํ้ าลาย   ส่วนใน

ดา้นทางสังคม เช่นไม่มีใครอยากอยูใ่กล ้(Van der Burg et al., 2006.) มีบุคลิกภาพที่ไม่น่าดู ผิวหนงับริเวณ

รอบริมฝีปากเสียไป  ติดเช้ือบริเวณที่นํ้ าลายไหล พูดชา้และภาษาไม่สมวยั พูดไม่ชดัและพูดไดเ้ป็นประโยค

สั้น ๆ ขาดนํ้ า (Dehydration) เม่ือเร่ิมโตข้ึนและเขา้สังคมกบัเพื่อนรุ่นเดียวกนัก็จะเป็นที่น่ารังเกียจของเพื่อน 
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กลายเป็นคนโดดเด่ียวไม่คบกบัผูอ่ื้น ดงันั้นจะเห็นวา่มีผลเสียทั้งทางดา้นสุขอนามยัทางดา้นร่างกาย จิตใจ

และสังคม และเป็นภาระต่อผูเ้ล้ียงดูอยา่งมาก (ปรียา หล่อวฒันพงษ,์ 2548) 

นอกจากน้ี ยงัมีผูก้ล่าวไวว้า่ภาวะนํ้าลายทาํใหเ้กิดปัญหาดา้นต่างๆ (ยพุดี  ฟู่ สกุล,2548) ดงัน้ี 

1. ปัญหาทางดา้นกายภาพ เช่น การระคายเคืองต่อผิวหนงั รวมถึงภาวะติดเช้ือจากความเปียกช้ืน

ของนํ้าลายการรับประทานอาหารและการกลืนที่ผิดปกติ การหายใจลาํบากหรือมีเสียงดงั ความผิดปกติของ

การพูด(การเปล่งเสียง) ภาวะขาดนํ้ า รวมทั้งการสําลกัซ่ึงอาจทาํให้เกิดภาวะปอดอกัเสบหรืออุดตนัทางเดิน

หายใจ ทาํใหถึ้งแก่ชีวติได ้

2. ปัญหาทางดา้นจิตใจ เช่น ความวิตกกงัวลการสูญเสียความมัน่ใจ และภาวะกดดนัจากปฏิกิริยา

การตอบสนองของผูอ่ื้นจากภาวะน้ี มีผลทาํใหผู้ป่้วยหลีกเล่ียงการเขา้สังคม ซ่ึงก่อใหเ้กิดผลเสียต่อการเรียนรู้

ของผูป่้วย 

3. ปัญหาต่อผู ้ดูแลผู ้ป่วย เช่น ความวิตกกังวลเกี่ยวกับตัวผู ้ป่วย ความยากลําบาก ความไม่

สะดวกสบายในการดูแลผูป่้วย รวมถึงขอ้จาํกดัในการทาํกิจกรรมต่าง ๆร่วมกนั 

   ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ภาวะนํ้ าลายไหลมีผลกระทบทั้งตวัเด็ก และผูป้กครองหรือผูดู้แล ซ่ึงทาํให้เกิด

เป็นปัญหาทั้งทางดา้นกายภาพของเด็ก เช่น ระคายเคืองผิวหนงั ติดเช้ือบริเวณที่เปียกช้ืน การรับประทาน

อาหารหรือการกลืนผิดปกติ พูดชา้หรือพูดไม่ชดั เป็นตน้ ปัญหาดา้นจิตใจของเด็ก และผูดู้แล เช่น สูญเสีย

ความมัน่ใจในตนเอง สูญเสียภาพลกัษณ์ ความวติกกงัวล เรียนรู้ไดช้า้ ปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนลดลง เป็นตน้ 

และปัญหาดา้นการดูแลเด็ก เช่น เพิ่มภาระการดูแลมากข้ึน ผูดู้แลมีความวิตกกงัวลเก่ียวกบัภาพลกัษณ์ของ

เด็ก เป็นตน้ ซ่ึงผลกระทบเหล่าน้ีอาจพบได้มากข้ึนเมื่อเด็กขาดการดูแลเอาใจใส่จากผูป้กครอง ซ่ึงไดรั้บ

ผลกระทบจากภาวะนํ้าลายไหลของเด็กเช่นกนั  

2.1.4 แนวทางการประเมนิระดบัความรุนแรงของภาวะนํา้ลายไหล 

                     ปรียา  หล่อวฒันพงษ(์2548) กล่าววา่  การวดัปริมาณของนํ้าลายท่ีหยดออกมาเป็นเร่ือง

ท่ียากมากแต่มีผูว้างกาํหนดไวเ้ป็นหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี 

Dry   = ไม่เคยหยด ไม่เคยไหลยอ้ยใหเ้ห็น 

Mild    = เปียกริมฝีปาก 

Moderate   = ริมฝีปากและคางเปียก 

Severe    = ผา้ท่ีเช็ดเปียก 

Profuse   = ผา้เปียก มือเปียก ส่วนท่ีนัง่หรือยนืเปียก 

หรือการวดัจากความถ่ีของนํ้ าลาย 
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1 = ไม่หยด 

2 =  หยดบา้งไม่ทุกวนั 

3 =  หยดบา้งทุกวนั 

4 = หยดต่อเน่ืองตลอดเวลา 

2.1.5 หลกัการและวธีิการบําบัดรักษานํา้ลายไหล  

ปรียา หล่อวฒันพงษ ์(2548) กล่าวถึงการรักษาภาวะนํ้าลายไหลยอ้ยมีหลายวธีิ ไดแ้ก่ 

    1) วิธีทางทนัตศาสตร์ เป็นวิธีที่ไดผ้ลดีในผูป่้วยที่มีนํ้ าลายไหลยอ้ย สาเหตุจากความผิดปกติของ

ใบหนา้และขากรรไกร การใชเ้คร่ืองมือทางทนัตศาสตร์จะช่วยให้ตาํแหน่งของล้ิน ฟัน และริมฝีปากอยูใ่น

ตาํแหน่งที่จะกลืนนํ้ าลายไดดี้ และกกักั้นไม่ให้นํ้ าลายไหลหยดยอ้ยได ้ (8,10,11)เคร่ืองมือเหล่าน้ีมีลกัษณะ

คลา้ยกบัเคร่ืองมือที่ใส่ไวใ้นช่องปากหลงัจากที่ไดมี้การจดัฟันเสร็จแลว้ (Retainer) ประกอบดว้ยโครง

พลาสติกและมีขดลวดฝังอยูภ่ายในซ่ึงตอ้งจดัใหเ้หมาะกบัรูปปากของแต่ละบุคคลไป สามารถถอดเขา้ออก 

เพื่อรักษาความสะอาดได ้และมีราคาไม่แพง แต่ถา้มีสาเหตุจากเร่ืองอ่ืน ๆ วธีิน้ีอาจไม่ไดผ้ล 

   2) การผา่ตดั โดยการผา่ตดัเปล่ียนทางเดินของนํ้ าลายให้ตกไปยงัดา้นหลงัของปาก หรือ การผา่ตดั

เพื่อดึงล้ินท่ียืน่ออกมามากเกินไปใหห้ดเขา้ในดา้นหลงัของปากการผา่ตดัเพื่อรักษาปัญหานํ้ าลายไหลยอ้ยน้ีมี

ความเส่ียงอยา่งมากแตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่นการผา่ตดั Tympanicneurectomy และ choda tympani nerve 

section อาจทาํให้เกิด unilateral hearing loss หรือการทาํ posteriorrerooting of submandibular หรือ parotid 

ducts อาจทาํให้เกิด aspiration จาก increasing burden of secretion ใน hypopharynx (13-15) หรือ ในผูป่้วย 

athetoid ท่ีมี constant tongue thrusting การผา่ตดัล้ินแกปั้ญหาเร่ืองนํ้ าลายไหลยอ้ย อาจทาํให้เกิดแผลเป็นท่ี

แขง็หนาท่ีล้ินได(้9) 

  3) การรักษาทางยา โดยการกินยาหรือการแปะยาเพื่อลดการหลัง่นํ้ าลายของต่อมนํ้ าลาย   ซ่ึงเป็นวธีิ

ที่นิยมทาํกนัหลงัจากที่ลม้เหลวจากการฝึกกลา้มเน้ือ (1,3,8,9,11-13)การรักษาทางยามีผลขา้งเคียงไดใ้น

ผูป่้วยบางคน ยาบางชนิด (Glycopyrrolate, Trihexyphenidyl, Scopolamine Patch) ช่วยยบัย ั้งกระแส

ประสาทที่สั่งงานให้ต่อมนํ้ าลายหลัง่นํ้ าลายออกมาแต่อาจมีผลขา้งเคียงต่าง ๆ จากการกินยาหรือแปะยาไว้

บนผวิหนงัไดม้าก (1,3,16-18) เช่น ทาํใหต้าพร่ามองภาพไม่ชดั ปากแห้ง ไม่มีเหง่ือออก ทอ้งผกูปัสสาวะขดั 

ในผูป่้วยผูใ้หญ่ชายอาจทาํให้มีปัญหาต่อมลูกหมาก นอกจากน้ีผูป่้วยอาจกลบัมามีนํ้ าลายไหลยอ้ยไดอี้กเมื่อ

หยุดยา ขอ้เสียของยาชนิดที่แปะไวบ้นผิวหนงัอีกขอ้หน่ึงคือ อาจทาํให้เกิดการระคายเคืองของผิวหนงัและ

ทาํใหผ้วิหนงัอกัเสบหรือมีผืน่แพไ้ด ้

4) การฝึกการทาํงานของกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกลืนนํ้ าลาย เป็นวิธีท่ีปลอดภยัท่ีสุดและเป็นวิธี

ขั้นตน้ในการรักษาภาวะนํ้าลายไหล ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
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  การฝึกกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกกักั้นนํ้าลายและการกลืนนํ้ าลายให้กลา้มเน้ือแข็งแรง ไดแ้ก่การ

ฝึกเพิ่มความแข็งแรงของกลา้มเน้ือบริเวณรอบริมฝีปาก  กลา้มเน้ือใบหนา้ ขากรรไกรและล้ิน เพื่อช่วยให้

ผูป่้วยควบคุมการทาํงานของนํ้าลายไหลยอ้ยไดดี้ข้ึน 

การฝึกกลา้มเน้ือบริเวณรอบ ๆ ริมฝีปาก เช่นการออกเสียง อา อู อี การเป่าลมออกทางปากจะทาํให ้

ผูป่้วยเปิด ปิดริมฝีปากไดดี้ เรียนรู้การปรับความดนัในช่องปาก และมีความระวงัตวัวา่จะตอ้งปิดริมฝีปาก

เพื่อไม่ใหน้ํ้าลายไหล การใหผู้ป่้วยฝึกขณะที่ส่องกระจกจะช่วยให้ผูป่้วยมองเห็นวา่ตวัเองกาํลงัทาํอะไรและ

รู้สึกสนุกสนาน ซ่ึงจะช่วยทาํใหเ้ด็กไม่ต่อตา้นการฝึก 

การฝึกกลา้มเน้ือล้ิน   หรือลดการเอาล้ินมาจุกปากเช่นฝึกเลียไอศกรีม การเลียริมฝีปาก การกระดก

ล้ินข้ึน ลงซา้ย ขวา การออกเสียงโดยใชป้ลายล้ินบ่อย ๆ คล่อง ๆเช่นออกเสียง ลา ลา ลา จะทาํใหล้ิ้นช่วยผลกั

นํ้าลายไปยงัช่องปากดา้นหลงัเพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะกลืนนํ้าลายต่อไป 

การฝึกการอา้ปากหุบปาก เพือ่ใหข้ากรรไกรเคล่ือนไหวไดดี้ในขณะกกักั้นหรือกลืนนํ้ าลาย   ช่วยทาํ

ให้ลดความเกร็งหรือการขาดการเคล่ือนไหวที่ถูกตอ้งของขากรรไกรทั้งบนและล่าง รวมทั้งช่วยให้ปิดปาก

ไดแ้น่นข้ึน 

การหดักลืนนํ้าลายบ่อย ๆ อยา่งตั้งใจช่วยให้ผูป่้วยรับรู้ประสาทการทาํงานบริเวณกลา้มเน้ือใบหนา้

ริมฝีปาก ล้ิน หรืออวยัวะอ่ืน ๆ ในช่องปากและในช่องคอไดดี้ข้ึน และควบคุมไม่ให้นํ้ าลายไหลยอ้นกลบั

ออกไปทางจมูก 

การจดัท่าทางการนัง่หรือยืน ตั้งศีรษะให้ตรงไม่คว ํ่าไปดา้นหน้าตลอดจนการลดความเกร็งของ

กลา้มเน้ือจะช่วยให้กลืนนํ้ าลายไดดี้ข้ึนไม่ไหลหยดยอ้ย ในผูป่้วยที่ไม่สามารถควบคุมศีรษะให้ตั้งตรงได ้

อาจใช้เคร่ืองมือประคองไม่ให้ขากรรไกรเปิดกวา้ง หรือหวัท่ิมไปดา้นหน้า    ซ่ึงทาํให้ปากอา้และนํ้ าลาย

ไหลยอ้ยไดต้ลอดเวลา 

การฝึกกลา้มเน้ือต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการกลืนนํ้ าลาย และการจดัท่าทางในการกลืนจาํเป็นตอ้งใช้

เวลาและความอดทนพยายามอยา่งยิ่ง ผูฝึ้กจาํเป็นตอ้งมีสติปัญญารับฟังคาํสั่งไดดี้ ถา้เป็นการฝึกในเด็กเล็ก

ตอ้งไดรั้บการดูแลช่วยเหลือจากผูป้กครองจึงจะประสบผลสําเร็จและสามารถไปไหนมาไหนไดโ้ดยไม่ตอ้ง

แขวนผา้กนัเป้ือนไว ้หรือตอ้งคอยถือผา้เช็ดหนา้ไวเ้พือ่เช็ดนํ้าลายต่อไป 

            จากการศึกษาหลกัการและวธีิการบาํบดันํ้าลายไหลผูว้จิยัจึงนาํมาจดัทาํแบบวดัปริมาณนํ้าลายไหล 

โดยปรับจากแบบวดัปริมาณนํ้าลายไหล จาก 5 ระดบั มาเป็น 4 ระดบัเพื่อใหมี้ความเหมาะสมกบั

กลุ่มเป้าหมาย ดงัน้ี 

ระดบั 4 Severe       หมายถึง    เปียกริมฝีปาก คาง และผา้เช็ดปาก (Drooling onto Clothing)   

ระดบั 3 Moderate   หมายถึง   เปียกริมฝีปากและคาง (Drooling on lips and chin) 

ระดบั 2 Mild           หมายถึง   เปียกริมฝีปาก (Drooling on lips) 

ระดบั 1 Dry            หมายถึง   ไม่หยด ไม่ไหลยอ้ยใหเ้ห็น 
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นอกจากน้ียงัไดเ้ห็นความสาํคญัของการลดนํ้าลายไหลในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญาท่ีเป็นการบาํบดัรักษาเพื่อฝึกการทาํงานของกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกลืนนํ้าลาย และท่ีสาํคญั

ตอ้งคาํนึงถึงเป็นการบาํบดัทางพฤติกรรม ซ่ึงมีกระบวนการดงัเช่น การช่วยเหลือทางการสอน  การเสริมแรง

ทางบวก  การเสริมแรงทางลบ  การจดัการดว้ยตนเอง (Van der Burg et al, 2008). และการเรียนรู้ผา่นการ

สงัเกตและการเลียนแบบ จาก แนว Learning Theory ของ Bandura (Learning Theory, 2010)  

 

3. เอกสารที่เกีย่วข้องกบัเด็กทีม่ีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา  

3.1. แนวคิดทีเ่กี่ยวข้องเด็กที่มีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

3.1.1 ความหมายของเด็กทีม่ีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา 

ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้ความหมายของเด็กที่มีความบกพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญาจากเอกสารความรู้และเวบ็ไซทต์่างๆ พอประมวลไดด้งัน้ี 

ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา (Intellectual Disabilities / Mental Retardation) เป็นภาวะท่ีมี

พฒันาการบกพร่องซ่ึงทาํให้มีขอ้จาํกดัดา้นสติปัญญา การเรียนรู้และการปรับตวัในการดาํรงชีวิตประจาํวนั  

           ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาหรือภาวะปัญญาอ่อน ตามเกณฑข์อง Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision (DSM- IV-TR) โดย American Psychiatric Association 

(APA) ในปี พ.ศ. 2543 หมายถึง ภาวะท่ีมี   

1.ระดบัเชาวน์ปัญญาตํ่ากวา่เกณฑเ์ฉล่ีย        

2. พฤติกรรมการปรับตนบกพร่องตั้งแต่ 2 ดา้นข้ึนไป จากทั้งหมด 10 ดา้น 

3.อาการแสดงก่อนอาย ุ18 ปี  

ซ่ึงพฤติกรรมการปรับตน   หมายถึง   การปฏิบติัตนในชีวติประจาํวนัทัว่ๆ ไป ซ่ึงเป็นความสามารถของ

บุคคลนั้นท่ีจะสามารถดาํรงชีวติไดด้ว้ยตนเองในสังคม ประกอบดว้ย 

1. การส่ือความหมาย (Communication)  

2.  การดูแลตนเอง (Self-care) 

3.  การดาํรงชีวติภายในบา้น (Home living)  

4.  การปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในสังคม (Social and Interpersonal Skills) 

5.  การใชแ้หล่งทรัพยากรในชุมชน (Use of Community Resources) 

6.  การควบคุมตนเอง (Self- direction) 

7.  การนาํความรู้มาใชใ้นชีวิตประจาํวนั (Functional Academic Skills)  

8.  การใชเ้วลาวา่ง (Leisure) 

9.  การทาํงาน (Work)  

10.  การมีสุขอนามยัและความปลอดภยัเบ้ืองตน้ (Health and Safety) 
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      มณีรัตน์  สะบู่ (2550)  อธิบายไวว้า่ บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยทัว่ไปแลว้จะใช้

ที่คะแนนจากแบบทดสอบทางเชาวน์ปัญญา    (IQ TEST) เป็นตวับ่งช้ี    บุคคลโดยทัว่ ๆ ไปจะมีระดบั

เชาวน์ปัญญา (IQ)  อยู ่ระหวา่ง  90-109  หรือ 90-110  หากมีระดบัเชาวน์ปัญญา (IQ) สูงกวา่ 110 ข้ึนไป  จดั

วา่เป็นบุคคลที่ค่อนขา้งฉลาด (bright) ไปจนถึงฉลาดมาก (very Superior) และถา้มีระดบัเชาวน์ปัญญา (IQ) 

ตํ่ากวา่ 90  ลงมา ถือวา่เป็นบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา แต่อยา่งไรก็ตาม การใชร้ะดบัเชาวน์ปัญญาก็อาจจะ

ไม่เพียงพอ ตอ้งพิจารณาระดบัความสามารถดา้นอ่ืนๆ ประกอบดว้ย 

                  ดังนั้ นในทางด้านการศึกษาจึงให้ความหมายของบุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาว่า

หมายถึง คนที่พฒันาการช้ากว่าคนทัว่ไป เมื่อวดัระดบัเชาวน์ปัญญาโดยใช้แบบทดสอบ มาตรฐานแลว้มี

ระดบัเชาวน์ปัญญาตํ่ากวา่คนทัว่ไป และความสามารถในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตํ่ากวา่เกณฑ์ทัว่ไปอยา่ง

นอ้ย 2 ทกัษะหรือมากกวา่ ทกัษะดงักล่าวประกอบดว้ย ทกัษะการส่ือความหมาย ทกัษะทางสังคม ทกัษะการ

ใช้สาธารณสมบติั ทกัษะในการเรียนวิชาการเพือ่ชีวิตประจาํวนั การดาํรงชีวิตในบา้น การดูแลตนเอง การ

ควบคุมตนเอง สุขอนามยั และความปลอดภยั การใชเ้วลาวา่ง การทาํงาน                                                                           

    จากทั้งความหมายทางด้านการแพทย์และการศึกษา พอสรุปได้ว่าเด็กที่มีความบกพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญา หมายถึงเด็กที่มีพฒันาการล่าชา้กวา่เด็กปกติในวยัเดียวกนั และมีความสามารถใน

การปรับตนบกพร่องตั้งแต่ 2 ดา้นข้ึนไป 

3.1.2 เกณฑ์การวนิิจฉัยและจําแนกภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 

AAMR หรือ AAIDD ในปัจจุบนั ไดเ้ปล่ียนเกณฑก์ารวนิิจฉยัและจาํแนกภาวะบกพร่องทาง

สติปัญญามาแลว้ทั้งหมด 10 คร้ัง ในคร้ังท่ี 9 เม่ือปี พ.ศ. 2535 เปล่ียนการจาํแนกภาวะบกพร่องทาง

สติปัญญาตามคะแนนระดบัเชาวน์ปัญญาซ่ึงแบ่งความรุนแรงเดิมเป็น 4 ระดบั ไดแ้ก่ เล็กนอ้ย(mild) ปาน

กลาง(moderate) รุนแรง(severe) และรุนแรงมาก(profound)  มาเป็นเพียง 2 ระดบั คือ เล็กนอ้ย(ระดบัเชาวน์

ปัญญาเท่ากบั 50-70) และ มาก(ระดบัเชาวน์ปัญญานอ้ยกวา่ 50) โดยเนน้ท่ีระดบัความช่วยเหลือท่ีบุคคลท่ีมี

ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาตอ้งการ  การแบ่งระดบัความรุนแรงแบบน้ี เพื่อออกแบบและจดัหาบริการ

สนบัสนุนสาํหรับแต่ละบุคคลโดยแยกกลุ่มท่ีระดบัเชาวน์ปัญญาสูงกวา่ 50 ซ่ึงถือวา่เป็นกลุ่มท่ีเรียนได ้

(educable) ใหไ้ดรั้บประโยชน์จากโปรแกรมการศึกษา ส่วนกลุ่มท่ีระดบัเชาวน์ปัญญาตํ่ากวา่ 50 จะเนน้ท่ี

การฝึกทกัษะท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการดาํรงชีวติ (trainable)    

 ความชุก  

โดยทัว่ไปพบบุคคลท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาร้อยละ 1-3 ของประชากร ในประเทศไทยพบ

ความชุกของภาวะบกพร่องทางสติปัญญาประมาณร้อยละ 0.4-4.7 ตามแต่ละรายงานซ่ึงมีความแตกต่างกนั

ในระเบียบวธีิวจิยั  

  3.1.3 สาเหตุของภาวะบกพร่องทางสตปัิญญา มีดงัน้ี 

               1) ปัจจยัทางพนัธุกรรม   พบร้อยละ 5 อาจเป็นความผิดปกติของยนีหรือโครโมโซม ท่ีพบ

บ่อยท่ีสุด คือ กลุ่มอาการดาวน์ (Down syndrome) 
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               2)  ความผิดปกติในระหวา่งการพฒันาของทารกในครรภ ์พบร้อยละ 30 อาจเกิดจากการ

เปล่ียนแปลงของโครโมโซม การติดเช้ือหดัเยอรมนั เอดส์ ซิฟิลิส หรือเช้ืออ่ืนๆของมารดาในขณะตั้งครรภ ์

หรือมารดาไดรั้บสารท่ีก่อใหเ้กิดความพิการต่อทารกในครรภ ์เช่น เหลา้ บุหร่ี รังสี ยา มีความผิดปกติของรก 

เช่น ในมารดาท่ีมีภาวะครรภพ์ิษ หรือมีความผดิปกติของระบบประสาทส่วนกลางแต่กาํเนิด 

              3) ปัญหาต่างๆในระยะตั้งครรภ์และคลอด พบร้อยละ 10 ไดแ้ก่ การขาดสารอาหารของ

ทารกในครรภ ์การคลอดก่อนกาํหนด การบาดเจ็บที่ทาํให้สมองขาดออกซิเจน ขาดเลือด มีเลือดออกภายใน

กะโหลกศีรษะ ภาวะพร่องธยัรอยดฮ์อร์โมน การติดเช้ือในระหวา่งการคลอด เช่น เช้ือเริม (Herpes simplex) 

              4) ปัญหาต่างๆในระยะหลงัคลอด พบร้อยละ 5 ไดแ้ก่ การติดเช้ือท่ีสมอง เช่น สมองอกัเสบ

หรือเยือ่หุ้มสมองอกัเสบ การบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรง  ภาวะขาดออกซิเจนอาจจากการจมนํ้ าหรือชกั 

ภาวะพร่องธยัรอยดฮ์อร์โมน ไดรั้บสารพิษท่ีมีผลต่อสมอง เช่น ตะกัว่ หรือ การขาดสารอาหาร 

              5) ปัจจยัต่างๆจากส่ิงแวดลอ้มและความผดิปกติทางจิตอื่นๆ พบร้อยละ 15- 20 ไดแ้ก่ ความ

ยากจนและครอบครัวแตกแยก ความผดิปกติในปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้ล้ียงดูกบัเด็ก ความผิดปกติทางจิตของ

ผูเ้ล้ียงดู หรือมีความผดิปกติทางจิตอยา่งรุนแรงและไม่ทราบสาเหตุร้อยละ 30 

3.1.4 ประเภทของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา  

การแบ่งประเภทของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา อาจแบ่งตามระดบัความรุนแรง สาเหตุหรือความ

ช่วยเหลือบุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาตอ้งการแบ่งระดบัภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ตามความ

ช่วยเหลือที่บุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาต้องการ เป็นการแบ่งตาม  American of Mental 

Retardation (AAMR) ซ่ึงไม่ไดเ้นน้ที่ระดบัเชาวน์ปัญญา  แต่พิจารณาพฤติกรรมการปรับตน 10 ขอ้ แต่การ

แบ่งวิธีน้ีก็ยงัมีความสัมพนัธ์กบัความรุนแรงของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา ได้แก่ 1) ตอ้งการความ

ช่วยเหลือเป็นคร้ังคราว (intermittent) 2) ตอ้งการความช่วยเหลือปานกลาง (limited) 3) ตอ้งการความ

ช่วยเหลือมาก (extensive) และ 4) ตอ้งการความช่วยเหลือตลอดเวลา (pervasive) แต่ถา้แบ่งตามลกัษณะทาง

คลินิกท่ีเด็กมีพฒันาการล่าชา้  ความรุนแรงของภาวะบกพร่องทางสติปัญญา จะแบ่งออกไดด้งัน้ี 

  1. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรงมาก จะพบพฒันาการล่าชา้ชดัเจนตั้งแต่เล็กๆทั้งในดา้น

ประสาทสัมผสัและการเคล่ือนไหว อาจจะฝึกการช่วยเหลือตนเองไดบ้า้ง แต่ตอ้งอาศยัการฝึกอยา่งมาก ส่วน

ใหญ่พบวา่มีพยาธิสภาพ ตอ้งการการดูแลตลอดเวลา ตลอดชีวติ แมจ้ะเป็นผูใ้หญ่แลว้ก็ตาม 

  2. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัรุนแรง จะพบความผดิปกติของพฒันาการตั้งแต่ขวบปีแรก มกั

มีพฒันาการล่าชา้ทุกดา้น โดยเฉพาะพฒันาการดา้นภาษา ส่ือความหมายไดเ้พียงเล็กนอ้ยหรือพูดไม่ไดเ้ลย 

บางรายเร่ิมพูดไดเ้ม่ือเขา้สู่วยัเรียน มีปัญหาในการเคล่ือนไหว ในบางรายพบพยาธิสภาพมากกวา่ 1 อยา่ง มี

ทกัษะการป้องกนัตนเองน้อย มีความจาํกดัในการดูแลตนเอง ทาํงานง่ายๆได ้ ส่วนใหญ่ตอ้งการการดูแล

อยา่งใกลชิ้ดหรือตอ้งช่วยในทุกๆดา้นอยา่งมาก ตลอดชีวติ 

  3. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัปานกลาง  มกัไดรั้บการวินิจฉัยตั้งแต่วยัก่อนเรียน เม่ืออายุ

ประมาณ 2-3 ปี โดยพบวา่อาจมีความแตกต่างของระดบัความสามารถในดา้นต่างๆ เช่น กลุ่มอาการดาวน์
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ล่าชา้ในดา้นการใชภ้าษา กลุ่มอาการวิลเล่ียม (Williams syndrome) บกพร่องในทกัษะการเรียนรู้ที่เก่ียวขอ้ง

กบัมิติสัมพนัธ์ (visuo-spatial processing skills) และบางรายมีความสามารถทางภาษาเด่น ในบางรายพบ

พยาธิสภาพชดัเจน สามารถเรียนไดถึ้งชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2-3 ในวยัเรียนมกัตอ้งการการจดัการศึกษาพิเศษ 

สามารถเรียนรู้การเดินทางตามลาํพงัไดใ้นสถานที่ที่คุน้เคย ใชชี้วิตในชุมชนไดดี้ทั้งการดาํรงชีวิตและการ

งาน แต่ตอ้งการความช่วยเหลือปานกลาง ตลอดชีวติ ประมาณร้อยละ 20 ดาํรงชีวติอยูไ่ดด้ว้ยตนเอง 

  4. ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาระดบัเล็กน้อย มกัได้รับการวินิจฉัยเมื่อเด็กเขา้สู่วยัเรียนแล้ว 

เน่ืองจากในวยัก่อนเรียนพฒันาทกัษะทางสังคมและการส่ือความหมายไดเ้พียงพอ  ส่วนใหญ่เรียนไดถึ้งชั้น

ประถมศึกษาปีท่ี 6 หรือสูงกวา่ เมื่อเป็นผูใ้หญ่สามารถทาํงาน แต่งงาน ดูแลครอบครัวได ้ แต่อาจตอ้งการ

ความช่วยเหลือบา้งเป็นคร้ังคราวเมื่อมีปัญหาชีวิตหรือหนา้ที่การงาน มกัไม่พบสาเหตุทางพยาธิสภาพ ส่วน

ใหญ่จะสัมพนัธ์กบัปัจจยัทางสังคมและเศรษฐสถานะยากจนหรือดอ้ยโอกาส ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความสําคญั

ของปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมท่ีมีผลต่อภาวะบกพร่องทางสติปัญญา    

  3.1.5 การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ทีม่ีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา มีดังนี ้  

1) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการแพทย ์(Medical Rehabilitation) ไดแ้ก่ การรักษาโรคท่ีเกิดร่วมกบั

ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา การแก้ไขความพิการและการฟ้ืนฟูสภาพทางร่างกาย เช่น โรคลมชัก 

Cretinism, PKU, cerebral palsy นอกจากการใชย้ารักษาตามอาการแลว้ ยงัตอ้งการบาํบดัดว้ย 

              1.1) การส่งเสริมพฒันาการ (Early Intervention)   หมายถึง การจดัโปรแกรมการฝึกทกัษะ

ท่ีจาํเป็นในการเรียนรู้ เพื่อนาํไปสู่พฒันาการปกติตามวยัของเด็ก จากการวิจยัพบวา่ เด็กที่ไดรั้บการฝึกทกัษะ

ท่ีจาํเป็นในการพฒันาแต่เยาวว์ยั จะสามารถเรียนรู้ไดดี้กวา่การฝึกเม่ือเด็กโตแลว้ ทนัทีที่วินิจฉยัวา่เด็กมีภาวะ

บกพร่องทางสติปัญญา เช่น เด็กกลุ่มอาการดาวน์ หรือเด็กที่มีอตัราเส่ียงสูง ว่าจะมีภาวะบกพร่องทาง

สติปัญญา เช่น เด็กคลอดก่อนกาํหนด มารดาตกเลือดคณะตั้งครรภ ์เป็นตน้ สามารถจดัโปรแกรมส่งเสริม

พฒันาการใหเ้ด็กกลุ่มน้ีไดท้นัที โดยไม่ตอ้งนาํเด็กมาไวท่ี้โรงพยาบาล  โปรแกรมการส่งเสริมพฒันาการ คือ 

การจดัสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ืออาํนวยต่อการเรียนรู้ของเด็ก บิดามารดา และคนเล้ียงดู    มีบทบาทสําคญัยิ่งใน

การฝึกเด็กใหพ้ฒันาไดต้ามโปรแกรมอยา่งสมํ่าเสมอ ผลสําเร็จของการส่งเสริมพฒันาการจึงข้ึนอยูก่บัความ

ร่วมมือ และความตั้งใจจริงของบุคคลในครอบครัวของเด็กมากกว่าผูฝึ้กที่เป็นนักวิชาชีพ(Professional 

staff)     

               1.2) กายภาพบาํบดั เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญามักจะมีพฒันาการด้านการ

เคล่ือนไหวร่างกาย (motor development) ช้ากวา่วยั นอกจากน้ีเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาขนาด

หนกัและหนกัมาก ส่วนใหญ่ก็จะมีความพิการทางระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system) ดว้ย 

ทาํใหมี้การเกร็งของแขน ขา ลาํตวั จึงจาํเป็นตอ้งแกไ้ขอาการเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ เพื่อช่วยลดการยึดติดของ

ขอ้ต่อ และการสูญเสียกลา้มเน้ือ เด็กจะช่วยตวัเองไดม้ากข้ึน เม่ือเจริญวยัข้ึน  

            1.3) กิจกรรมบาํบดั การฝึกการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็ก ไดแ้ก่ การใชมื้อหยิบจบัส่ิงของ ฝึกการ

ทาํงานของตาและมือให้ประสานกนั (eye-hand co-ordination) เด็กสามารถหยิบจบัส่ิงของ เช่น จบัถว้ยกิน
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นํ้า จบัแปรงสีฟัน หยบิชอ้นกินขา้ว การรักษาทางกิจกรรมบาํบดั จะช่วยให้การดาํเนินชีวิตประจาํวนั เป็นไป

อยา่งราบร่ืนและสะดวกข้ึน 

             1.4) อรรถบาํบดั เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเกินกวา่ร้อยละ 70 มีปัญหาการพูด

และการส่ือความหมาย กระบวนการฝึกในเร่ืองน้ี มิใช่เพือ่ให้เปล่งสําเนียงเป็นภาษาที่คนทัว่ไปเขา้ใจเท่านั้น 

แต่จะเร่ิมจากเด็กตอ้งฝึกใชก้ลา้มเน้ือช่วยพูด บงัคบักลา้มเน้ือเปล่งเสียง ออกเสียงให้ถูกตอ้ง ซ่ึงการฝึกพูด

ตอ้งกระทาํตั้งแต่เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 4 ปี จึงจะไดผ้ลดีท่ีสุด 

   2) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการศึกษา (Educational Rehabilitation) 

          ในสองทศวรรษมาน้ี ความเช่ือวา่การศึกษาหมายถึงการเรียนรู้เพื่อนาํไปใชชี้วิตที่ยืนยาวนอกโรงเรียน 

ทาํใหรู้ปแบบการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการศึกษาของบุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเปล่ียนแปลงไป

มาก  การสอนด้านวิชาการในห้องเรียนปีแล้วปีเล่า แต่เมื่อเดินออกจากห้องเรียนเด็กก็จะลืมนั้นไม่มี

ประโยชน์ต่อบุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา จึงควรสนบัสนุนให้ได้เรียนรู้ชีวิตในสังคมร่วมกบั

บุคคลปกติ ความเป็นเพือ่นช่วยเหลือเก้ือกลูกนัในชุมชนท่ีเขามีชีวติอยู ่การศึกษาในปัจจุบนัจึงเปิดโอกาสให้

บุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาเรียนร่วมกบับุคคลปกติมากทีสุ่ด ระบบการจดัห้องเรียน หลกัสูตร

และการประเมินผล ตอ้งมีการเปล่ียนแปลง  เพื่อช่วยใหบุ้คคลท่ีมีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาไดมี้โอกาส

เรียน มิใช่เพือ่การคดัออก จากชั้นเรียน  การจดัการศึกษาพิเศษเฉพาะบุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา

ลว้นๆ (Special Education) จะจดัให้เท่าที่จาํเป็นจริงๆเท่านั้นแต่จะส่งเสริมการจดัการเรียนร่วม และการ

เรียนรวม (Integration and Inclusion Education) ใหม้ากท่ีสุด 

  3) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ (Vocational Rehabilitation) 

          การเตรียมฝึกอาชีพให้แก่บุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา อายุ 15-18 ปี เป็นส่ิงจาํเป็นมากต่อ

การประกอบอาชีพในวยัผูใ้หญ่ ไดแ้ก่ ฝึกการตรงต่อเวลา รู้จกัรับคาํสั่งและนาํมาปฏิบติัเอง โดยไม่ตอ้งมีผู ้

เตือน การปฏิบติัตนต่อผูร่้วมงานและมารยาทในสังคม เมื่อเขา้วยัผูใ้หญ่ควรช่วยเหลือให้ไดมี้อาชีพที่

เหมาะสม อาชีพที่บุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาสามารถทาํไดดี้ ไดแ้ก่ อาชีพงานบา้น งานบริการ 

งานในโรงงาน งานในสาํนกังาน เช่น การรับส่งหนงัสือ ถ่ายเอกสาร เป็นตน้ 

จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้พอสรุปไดว้า่เด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญา มีพฒันาการล่าชา้

ทั้ง 5 ดา้น ไดแ้ก่ ทกัษะการเคลื่อนไหว ทกัษะการกลา้มเน้ือมดัเล็กและสติปัญญา  ทกัษะการเขา้ใจภาษา  

ทกัษะการใชภ้าษา      และทกัษะการช่วยเหลือตนเองและสังคม มีความบกพร่องในดา้นการปรับตวั บางคน

อาจมีความผิดปกติทางกายหรือทางจิตร่วมดว้ย  จึงจาํเป็นตอ้งให้การส่งเสริมพฒันาการตั้งแต่เยาวว์ยัจะ

สามารถเรียนรู้ไดดี้กว่าการฝึกเมื่อเด็กโตแลว้ บิดามารดา และคนเล้ียงดู  ตอ้งไดรั้บความรู้ในการส่งเสริม

พฒันาการ  และเป็นผูมี้บทบาทสําคญัยิ่งในการฝึกเด็กให้พฒันาไดต้ามโปรแกรมอยา่งสมํ่าเสมอ ผลสําเร็จ

ของการส่งเสริมพฒันาการจึงข้ึนอยู่กบัความร่วมมือ และความตั้งใจจริงของบุคคลในครอบครัวของเด็ก

มากกว่าผูฝึ้กที่เป็นนกัวิชาชีพ(Professional staff) เพื่อให้บุคคลที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญาสามารถ

เรียนรู้ และดาํเนินชีวิตอยา่งทดัเทียมและมีความสุขในสังคมไดเ้ช่นเดียวกบับุคคลปกติ ถา้สังคมเปิดโอกาส
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และใหค้วามช่วยเหลือท่ีเหมาะสม อนัจะเอ้ืออาํนวยใหบุ้คคลทีมี่ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาไดใ้ชชี้วิตอยา่ง

มีศกัด์ิศรีและมีคุณค่า  

    

4. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

4.1. งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบัโปรแกรมการลดนํา้ลายไหล 

   จากงานวิจยัของ Osorio A, Moreira-Pinto J และคณะ (2008)ไดศึ้กษาการผา่ตดัขากรรไกรเพือ่การ

บาํบดัภาวะนํ้ าลายไหลของเด็กทีมี่ปัญหาทางระบบประสาทพบว่าช่วยได้น้อยแต่มีผลขา้งเคียงตํ่าในการ

ผา่ตดัขากรรไกร และ Heywood RL, Cochrane LA, Hartley BE (2006)ไดศึ้กษาการผา่ตดัต่อมนํ้ าลายที่มีช่ือ

วา่ พาโรติด ประสบความสาํเร็จกวา่ 80 เปอร์เซ็นต ์มีส่วนนอ้ยท่ีเกิดการติดเช้ือ Erasmus CEและคณะ (2008) 

ไดศึ้กษาภาวะนํ้ าลายไหลมาจากการไหลของนํ้ าลายมีมากหรือกการมีปัญหาการทาํงานของกลา้มเน้ือปาก

พบวา่ไม่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั ดงันั้นภาวะนํ้าลายไหล ดงันั้นภาวะนํ้ าลายไหลจึงไม่ไดเ้กิดจาก

ต่อมนํ้าลาย 

วลยัพรรณ    ศรีสุพรรณราช  (2543) ศึกษาการลดพฤติกรรมนํ้าลายไหลของเด็กสมองพิการท่ีมี

ความบกพร่องทางสติปัญญา โดยใชเ้ทคนิคการบาํบดัพฤติกรรมนํ้าลายไหล  พบวา่ พฤติกรรมนํ้าลายไหล

ของเด็กสมองพิการท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญามีความรุนแรงของภาวะปัญญาอ่อนระดบัปานกลางถึง

ระดบัรุนแรง ภายหลงัการทดลองมีพฤติกรรมนํ้าลายไหลลดนอ้ยลงกวา่ก่อนการทดลองอยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดบั .05 

4.2  งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้องกบันํ้าลายไหล 

  ยพุดี ฟู่ สกุล  (2548) ศึกษาผลกระทบของภาวะนํ้าลายหยดในผูป่้วยเด็กสมองพิการทางดา้น

กายภาพ จิตใจ และสังคม และผลต่อผูดู้แลพบวา่ผลกระทบทางดา้นกายภาพต่อเด็กคือ ปัญหาเร่ืองกล่ินปาก 

มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 75  รองลงมาคือปัญหาการไอหรือสาํลกัร้อยละ 63.5  ส่วนผลกระทบดา้นจิตใจ มีผล

ต่อความมัน่ใจตนเองมากท่ีสุด ร้อยละ  26.9  ดา้นผลกระทบต่อผูดู้แล  พบวา่มีผลทาํใหเ้กิดความยากลาํบาก

และรบกวนผูดู้แลร้อยละ 57.7 

ปรียา  หล่อวฒันพงษ ์ (2548)  กล่าวไวใ้นบทฟ้ืนฟูวชิาการวา่ นํ้าลายไหลยอ้ยเป็นภาวะทาง

การแพทย ์ไม่ใช่โรค หรือการเจบ็ป่วย แต่เป็นอาการท่ีจะบอกวา่มีความผดิปกติอยา่งใดอยา่งหน่ึงเกิดข้ึน  ทาํ

ใหเ้ด็กคนนั้นไม่สามารถควบคุมนํ้าลายได ้  เด็กท่ีมีนํ้าลายไหลยอ้ยจะไม่สามารถควบคุมการทาํงานของล้ิน

และริมฝีปากไดดี้เหมือนกบัเด็กปกติทัว่ไปทาํใหพ้ดูไม่ชดั  ท่ีสาํคญั อาจพบอาการติดเช้ือบริเวณท่ีนํ้าลาย

ไหลยอ้ย เป็นภาระงานท่ียุง่ยากแก่พอ่ แม่ท่ีตอ้งคอยตามเช็ดปากให ้หรือเปล่ียนผา้กนันํ้ าลายบ่อยๆ 

Robert Didden  et  al.(2007)กล่าววา่ เด็กบกพร่องทางพฒันาการจาํนวนมากท่ีตอ้งรู้สึกเป็นทุกขจ์ากนํ้าลาย

ไหลยอ้ย ท่ีเป็นอยา่งเร้ือรัง  จึงมีการรักษาภาวะน้ีเกิดข้ึนทั้ง ทางยา  การผา่ตดั และอ่ืนๆ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Osorio%20A%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Moreira-Pinto%20J%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Heywood%20RL%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Cochrane%20LA%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hartley%20BE%22%5BAuthor%5D�
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Erasmus%20CE%22%5BAuthor%5D�
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 ผลการวจิยัทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ยนืยนัถึงการศึกษาดว้ยวิธีการต่าง ๆ เพือ่หาวิธีการลดภาวะนํ้ าลายไหล

ในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาซ่ึงจะทาํใหเ้ด็กมีภาวะนํ้าลายไหลลดลง ส่งผลให้เด็กมี

การพฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ทกัษะการพูด การเค้ียว การกลืน การรับประทานอาหารอย่าง

เหมาะสม เป็นที่ยอมรับของสังคม ส่งผลให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ผูป้กครองหรือผูดู้แล ถึงแมจ้ะมี

แนวทางในการปรับลดภาวะนํ้าลายไหลใหก้บัเด็กท่ีมีภาวะนํ้ าลายไหล แต่ในประเทศไทย ยงัไม่มีผูใ้ดศึกษา

อยา่งจริงจงัในระยะเวลาเกือบ 10 ปี ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัในฐานะบุคลากรที่ปฏิบติังานกบัเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางพฒันาและสติปัญญา ไดป้ระสบกบัปัญหาภาวะนํ้ าลายไหลของเด็กที่มีความบกพร่องทางพฒันาและ

สติปัญญาซ่ึงเป็นอุปสรรคในการฝึกทกัษะดา้นต่าง ๆ ประกอบกบัการไดรั้บรู้ถึงความลาํบากในการดูแลเด็ก

ท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาและสติปัญญาจากผูป้กครอง จึงมีความสนใจคิดคน้พฒันาโปรแกรมราชา 2010 

ข้ึน เพื่อลดภาวะนํ้ าลายไหล และง่ายต่อการนาํไปใช้สําหรับผูป้กครองในการที่จะนําวิธีการไปใช้อย่าง

ต่อเน่ืองดว้ยตนเอง 
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บทที่ 3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

                          การศึกษาเร่ือง  ผลของโปรแกรมราชา 2010 ที่มีต่อการไหลของนํ้ าลายของเด็กที่มีความ

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาในหอผูป่้วยเด็กเล็ก 1 และหอผูป่้วยเด็กเล็ก 2   สถาบนัราชานุกูล กรม

สุขภาพจิตคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัครอบคลุมตามขั้นตอน ดงัน้ี   

1. รูปแบบการวิจยั  

2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

3.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั   

4. การเก็บรวบรวมขอ้มลู  

5.  การวเิคราะห์ขอ้มูล  

ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

รูปแบบการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi experimental Research) แบบกลุ่มเดียวทดสอบ

ก่อนและหลงั ดงัภาพต่อไปน้ี 

 

 

   O1 หมายถึง   การวดัปริมาณนํ้าลายไหลก่อนการใชโ้ปรแกรมราชา 2010 

   x   หมายถึง   โปรแกรมราชา 2010 

   O2   หมายถึง   การวดัปริมาณนํ้าลายไหลหลงัการใชโ้ปรแกรมราชา 2010 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ เด็กชาย-หญิงที่มีความบกพร่องทาง

พฒันาการและ1สติปัญญาอายุระหวา่ง 1.6 – 5 ปี ในหอผูป่้วยเด็กเล็ก 1 และหอผูป่้วยเด็กเล็ก 2   สถาบนัรา

ชานุกลู จาํนวน 55 คน 

  2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตวัอย่าง คือ เด็กชาย-หญิง ที่มีความบกพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญาอายุ 1.6 – 5 ปี ที่มีพฤติกรรมนํ้ าลายไหลในหอผูป่้วยเด็กเล็ก1 และหอผูป่้วยเด็กเล็ก 2 สถาบนัรา

ชานุกลู จาํนวน 15 คน ไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง 

 

 

 

O1         x       O2 
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 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ (1) โปรแกรมราชา 2010 (2) แบบวดัระดบัความ

รุนแรงนํ้าลายไหลในเด็กทีมี่ความบกพร่องทางพฒันาการเด็กและสติปัญญา (3) แบบสอบถามความคิดเห็น

ของผูป้กครองท่ีมีต่อโปรแกรมราชา 2010 

1. กระบวนการสร้างโปรแกรมราชา 2010 มีขั้นตอนการสร้างดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

          

         

          

 

ภาพท่ี  1   แสดงกระบวนการพฒันาเคร่ืองมือท่ีเป็นโปรแกรม 

1. ศึกษาตาํรา   เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฏี   แนวทางการลดนํ้ าลายไหล   

2.ประชุมผูว้จิยัเพ่ือวเิคราะห์ และเลือกวธีิการท่ีดีและเหมาะสมท่ีจะนาํมาใชใ้นการวจิยั โดยประยกุต์

เป็นโปรแกรมราชา 2010 

3. ศึกษารายละเอียดโครงสร้างสาํคญัของโปรแกรม ซ่ึงประกอบดว้ย วตัถุประสงค ์  ประเดน็เน้ือหา 

กิจกรรม     ระยะเวลา ร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ 

4. นาํโปรแกรมราชา 2010 ไปทดลองใช/้หา ประสิทธิภาพตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือและ

ทดลองใชก้บัประชากรท่ีมีลกัษณะเหมือนกบักลุ่มตวัอยา่ง 

ได ้ประเดน็เน้ือหา   และกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบั

กลุ่มเป้าหมายและวตัถุประสงคห์รือไม่   
 

เหมาะสม 

วเิคราะห์และปรับปรุงเคร่ืองมือ 

5.นาํโปรแกรมราชา 2010 ท่ีวเิคราะห์และปรับปรุงแลว้นาํมาใชใ้นการวจิยั 

เหมาะสม 

ไม่เหมาะสม 

ไม่เหมาะสม 
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1.  ศึกษาตาํรา   เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฏีการลดนํ้าลายไหล แนวทาง

และรูปแบบการลดนํ้าลายไหล  กรอบแนวคิดในการพฒันาโปรแกรม และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเร่ืองการลด

นํ้าลายไหล 

2. ประชุมผูว้จิยัเพื่อศึกษารายละเอียดและทาํความเขา้ใจโปรแกรม และกิจกรรมการลดนํ้าลายไหล 

3. ศึกษารายละเอียดโครงสร้างสาํคญัของโปรแกรม  ซ่ึงประกอบดว้ย  วตัถุประสงค ์  ประเด็น

เน้ือหา กิจกรรม  และระยะเวลา ร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ 

4. หาคุณภาพของเคร่ืองมือ โดยตรวจสอบและวเิคราะห์ค่าความตรงทางดา้นเน้ือหา (Content 

Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 

5. นาํโปรแกรมราชา 2010 ท่ีตรวจสอบความตรงทางดา้นเน้ือหาแลว้ไปทดลองใชก้บัประชากรท่ีมี

ลกัษณะเหมือนกบักลุ่มตวัอยา่ง 10 คน 

6. นาํโปรแกรมราชา 2010 ท่ีวเิคราะห์และปรับปรุงแลว้มาใชใ้นการวจิยั 

 

2. กระบวนการสร้างแบบวดัระดับความรุนแรงของนํา้ลายไหลในเด็กทีม่ีความบกพร่องทาง

พฒันาการวยั 1.6 -5 ปี   เพือ่ใช้ทดสอบก่อนและหลงัใช้โปรแกรม มีกระบวนการพฒันา ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

ภาพท่ี 2   แสดงกระบวนการพฒันาเคร่ืองมือวดัระดบัความรุนแรงของนํ้าลาย 

 

1. ศึกษาตาํรา   เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง

เก่ียวกบัแนวคิดทฤษฏี 

2.ประชุมผูว้จิยัเพ่ือศึกษารายละเอียดและทาํความ

เขา้ใจแบบสงัเกตพฤติกรรมนํ้ าลายไหล   

3.วเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยค่าความตรงและ

ความเท่ียง  

4.นาํแบบสงัเกตพฤติกรรมนํ้ าลายไหลไปใช ้

ปรับปรุงเคร่ืองมือ 

เหมาะสม 

ไม่เหมาะสม 
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1.  ศึกษาตาํรา   เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฏีการวดัระดบัความรุนแรงของ

นํ้าลายไหล กรอบแนวคิดในการพฒันา แบบวดัปริมาณนํ้ าลายไหลท่ีใชใ้นปัจจุบนั 

2. ประชุมผูว้จิยัเพื่อศึกษารายละเอียดและทาํความเขา้ใจแบบวดัระดบัความรุนแรงของนํ้าลายไหล 

ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

แบบวดัระดับความรุนแรงของนํา้ลายไหลในเด็กทีม่ีความบกพร่องทางพฒันาการวยั 1.6 -5 ปี 

 คําช้ีแจง  เพื่อวดัระดบัความรุนแรงของนํ้าลายไหลของเด็กเป็นรายบุคคล พยาบาลผูฝึ้กเป็นผูป้ระเมิน

เด็ก โดยใชว้ธีิสังเกตปริมาณนํ้าลายไหลในขณะส่งเสริมพฒันาการเด่ียวและทาํกิจกรรมกลุ่มกลา้มเน้ือมดั

ใหญ่ กลุ่มดนตรี กลุ่มนิทาน และกลุ่มเล่นอิสระ แลว้ใส่คะแนนใหต้รงกบัพฤติกรรมท่ีเป็นจริงของเด็กตั้งแต่

เวลา 09.00 น. – 14.00 น. ตามระดบัคะแนนดงัน้ี 

ระดบั 4 severe หมายถึง เปียกริมฝีปาก คาง และผา้เช็ดปาก (Drooling onto Clothing)   

ระดบั 3 Moderate หมายถึง เปียกริมฝีปากและคาง (Drooling on lips and chin) 

ระดบั 2 Mild หมายถึง เปียกริมฝีปาก (Drooling on lips) 

ระดบั 1  Dry หมายถึง ไม่หยด ไม่ไหลยอ้ยใหเ้ห็น 

 วนัท่ีสังเกต วนัท่ี..........เดือน...............................พ.ศ.......................... 

 ช่วงเวลาท่ีสังเกต......................................กิจกรรม................................................... 

ลาํดบัท่ี ช่ือ - สกุล 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 

      

      

      

      

      

      

 

3. วเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยค่าความตรง 

ผูว้จิยัไดต้รวจสอบความตรงทางดา้นเน้ือหา (Content Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ ดว้ยการหาค่า

ความสอดคลอ้ง (IOC) และนาํไปทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง และปรับปรุงแบบแบบวดัระดบัความรุนแรง

ของนํ้าลายไหล ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ระดบั คือ  

ระดบั 4 Severe หมายถึง เปียกริมฝีปาก คาง และผา้เช็ดปาก (Drooling onto Clothing)   

ระดบั 3 Moderate หมายถึง เปียกริมฝีปากและคาง (Drooling on lips and chin) 

ระดบั 2 Mild หมายถึง เปียกริมฝีปาก (Drooling on lips) 

ระดบั 1 Dry หมายถึง ไม่หยด ไม่ไหลยอ้ยใหเ้ห็น 
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  4.   นาํแบบวดัระดบัความรุนแรงของนํ้าลายไหลไปใชป้ระเมินและวเิคราะห์ปริมาณนํ้ าลาย

ไหลในเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

3. กระบวนการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองทีม่ต่ีอโปรแกรมราชา 2010 

กระบวนการพฒันา ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

ภาพท่ี 3   แสดงกระบวนการพฒันาเคร่ืองมือวดัความคิดเห็นผูป้กครอง 

 

1.  ศึกษาตาํรา   เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัแนวคิดทฤษฏีการวดัระดบัความรุนแรงของ

นํ้าลายไหล กรอบแนวคิดในการพฒันา แบบวดัปริมาณนํ้ าลายไหลท่ีใชใ้นปัจจุบนั 

2. ประชุมผูว้จิยัเพื่อศึกษารายละเอียดและทาํความเขา้ใจแบบวดัระดบัความรุนแรงของนํ้าลายไหล 

ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

1. ศึกษาตาํรา   เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง

เก่ียวกบัแนวคิดทฤษฏี 

2.ประชุมผูว้จิยัเพ่ือศึกษารายละเอียดและทาํความ

เขา้ใจแบบสอบถามความคิดเห็นผูป้กครอง   

3.วเิคราะห์คุณภาพของเคร่ืองมือดว้ยค่าความตรงและ

ความเท่ียง  

4.นาํแบบสอบถามความคิดเห็นผูป้กครองไปใช ้

ปรับปรุงเคร่ืองมือ 

เหมาะสม 

ไม่เหมาะสม 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครองทีม่ีต่อโปรแกรมราชา 2010 

ที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

  ด้านเนือ้หา      

1 เหมาะสมทนัยคุสมยั       

2 
กิจกรรมสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์ 
     

3 กิจกรรมเหมาะสมกบัเด็ก       

4 เขา้ใจง่าย       

  ด้านส่ืออุปกรณ์      

5 ดึงดูดความสนใจ       

6 เหมาะสมกบัผูรั้บความรู้       

  ด้านการดาํเนินกจิกรรม      

7 เหมาะสมกบัเน้ือหา       

8 ระยะเวลามีความเหมาะสม       

9 นาํไปปฏิบติัได ้      

10 ความพึงพอใจภาพรวม       
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การรวบรวมข้อมูล 

 การรวบรวมขอ้มูลดาํเนินการดงัน้ี 

กจิกรรม วนั/เดือน/ปี 

1.ทดสอบก่อน 14 – 18 มิถุนายน 2553 

2.ดาํเนินการทดลอง 

  กิจกรรมท่ี 1 ทกัทายทาํความเขา้ใจ   

  กิจกรรมท่ี 2 สามน้ิวขยบัขากรรไกร (เขา้ทางดา้นหนา้)  

  กิจกรรมท่ี 3 สามน้ิวขยบัขากรรไกร (เขา้ทางดา้นขา้ง) 

  กิจกรรมท่ี 4 สามน้ิวขยบัขากรรไกร (เขา้ทางดา้นหนา้ และเขา้ทางดา้นขา้ง) 

  กิจกรรมท่ี 5 อา อู อี เอม็ พี 

  กิจกรรมท่ี 6 เป่าแลว้ก็เป่า 

  กิจกรรมท่ี 7 ปิดปากหนูหน่อย 

  กิจกรรมท่ี 8 ขยบัปากหนูไปมา (ทาํตั้งแต่ 5-7) 

  กิจกรรมท่ี 9 ปากหวานกบัอมยิม้ 

  กิจกรรมท่ี 10 ปากหวานกบันํ้าผึ้ง 

  กิจกรรมท่ี 11 มหศัจรรยล้ิ์นของหนู (ทาํตั้งแต่ 9-10) 

  กิจกรรมท่ี 12 เจด็กระบวนท่า ลานํ้าลายไหล 

 

21 มิถุนายน 2553 

22 มิถุนายน 2553 

23 มิถุนายน 2553 

28 มิถุนายน 2553 

29 มิถุนายน 2553 

30 มิถุนายน 2553 

5 กรกฎาคม 2553 

6 กรกฎาคม 2553 

7 กรกฎาคม 2553 

12 กรกฎาคม 2553 

13 กรกฎาคม 2553 

14 กรกฎาคม 2553 

3.ทดสอบหลงั 19 -  23 กรกฎาคม 2553 

4.ประเมินความคิดเห็นของผูป้กครอง 19 -  23 กรกฎาคม 2553 
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ผูว้จิยัไดน้าํโปรแกรมไปใช ้ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                                

 

 

 

กลุ่มตวัอย่าง 
เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาท่ีมีพฤติกรรมนํ้ าลายไหลในหอผูป่้วยเดก็

เลก็1,2 สถาบนัราชานุกลู อายรุะหวา่ง 1.6 – 5 ปี 

Pre-test 

แบบวดัปริมาณนํ้ าลายไหล 

(สปัดาห์ท่ี 1) 

Post-test 

แบบสงัเกตพฤติกรรมนํ้ าลายไหล 

    (สปัดาห์ท่ี 5) 

การใช้โปรแกรมราชา 2010  

สปัดาห์ท่ี 2 

กิจกรรมท่ี 1 ทกัทายทาํความเขา้ใจ     

กิจกรรมท่ี 2 สามน้ิวขยบัขากรรไกร (เขา้ทางดา้นหนา้)        

กิจกรรมท่ี 3 สามน้ิวขยบัขากรรไกร (เขา้ทางดา้นขา้ง) 

สปัดาห์ท่ี  3 

กิจกรรมท่ี 4 สามน้ิวขยบัขากรรไกร (เขา้ทางดา้นหนา้ และเขา้ทางดา้นขา้ง) 

กิจกรรมท่ี 5 อา อู อี เอม็ พี 

กิจกรรมท่ี 6 เป่าแลว้ก็เป่า 

สปัดาห์ท่ี  4 

กิจกรรมท่ี 7 ปิดปากหนูหน่อย 

กิจกรรมท่ี 8 ขยบัปากหนูไปมา (ทาํตั้งแต่ 5-7) 

กิจกรรมท่ี 9 ปากหวานกบัอมยิม้ 

สปัดาห์ท่ี  5 

กิจกรรมท่ี 10 ปากหวานกบันํ้ าผึ้ง 

กิจกรรมท่ี 11 มหศัจรรยล้ิ์นของหนู (ทาํตั้งแต่ 9-10) 

กิจกรรมท่ี 12 เจด็กระบวนท่า ลานํ้ าลายไหล 

 
 

ประเมนิผลลพัธ์ 

ปริมาณนํ้ าลายไหล 

(สปัดาห์ท่ี 7) 

 

Post-test 

แบบประเมินความคิดเห็นของผูป้กครอง 

   ( สปัดาห์ท่ี 6) 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

                         วเิคราะห์ขอ้มูลจาํแนกตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั   เคร่ืองมือ    รวบรวมขอ้มูลและสถิติท่ี

ใชเ้พือ่การวเิคราะห์ขอ้มลูดงัต่อไปน้ี  

   

วตัถุประสงค์และ 

ตัวแปร 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการ

รวบรวมข้อมูล  

การรวบรวมข้อมูล สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์

ข้อมูล 

1. เพือ่เปรียบเทียบ

ระดบัความรุนแรง

ของนํ้าลายของเด็กท่ีมี

ความบกพร่องทาง

พฒันาการและ

สติปัญญาก่อนและ

หลงัการเขา้ร่วม

โปรแกรมราชา 2010 

1.แบบวดัระดบัความ

รุนแรงของนํ้าลายไหล 

 

 

 

 

 

 

ประเมินระดบัความ

รุนแรงของนํ้าลายไหล

จากแบบวดัระดบัความ

รุนแรงของนํ้าลายไหล 

ก่อนและหลงัทดลอง

การใชโ้ปรแกรมราชา 

2010 

O1   X     O2 

 

- ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

- สถิติท่ีใชเ้ปรียบเทียบ  

O1   X     O2 

ดว้ยสถิติ  Non-Parametric 

แบบ Wilcoxon Signed-

Ranges test 

2. เพือ่ศึกษาผลของ

ความพึงพอใจของ

ผูป้กครองท่ีมีต่อ

โปรแกรม 2010 

แบบสอบถามความ

คิดเห็นของผูป้กครอง

ท่ีมีต่อโปรแกรม 

รวบรวมขอ้มูลหลงัการ

ทดลอง  

O1   X     O2 

ค่าเฉล่ียรายขอ้ 

ร้อยละ 
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

การวเิคราะห์ขอ้มูลในการวจิยัคร้ังน้ี  ผูว้จิยัไดเ้สนอผลการวเิคราะห์ขอ้มลูเป็น  3 ตอน 

ไดแ้ก่   

ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง  

ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบระดบัความรุนแรงนํ้าลายไหลของเด็กท่ีมีความบกพร่อง

ทางพฒันาการและสติปัญญาก่อนกบัหลงัใชโ้ปรแกรมราชา 2010 

ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของผูป้กครองเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญาท่ีมีต่อโปรแกรมราชา 2010 ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

 

ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลลกัษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่ง  พบวา่ลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย 9 คน 

คิดเป็นร้อยละ 60 เพศหญิง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 40ดงัตารางท่ี 1  

ตารางท่ี  1    จาํนวน และค่าร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง 

ขอ้มลู จาํนวน ร้อยละ 

เพศ   

       ชาย 9 60 

       หญิง 6 40 

รวม 15 100 

 

ตอนที ่2   ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการเปรียบเทยีบระดับความรุนแรงของนํา้ลายไหลของเด็กทีม่ีความ

บกพร่องทางพฒันาการและสตปัิญญาก่อนกบัหลงัใช้โปรแกรมราชา 2010 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการเปรียบเทียบระดบัความรุนแรงของนํ้ าลายไหลของเด็กที่มีความบกพร่อง

ทางพฒันาการและสติปัญญาก่อนกบัหลงัใชโ้ปรแกรมราชา 2010 พบวา่ระดบัความรุนแรงของนํ้ าลายไหล

ของเด็กที่มีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาก่อนกบัหลงัใชโ้ปรแกรมราชา 2010 ลดลงจากก่อน

การทดลอง 1 ระดบั จาํนวน 14คน และไม่ลดลงจาํนวน 1 คน ดงัตารางที่ 2จากตารางที่ 2 และกราฟ

เปรียบเทียบ  
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ตารางที ่2 เปรียบเทียบระดบัความรุนแรงของนํ้าลายไหลของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญาก่อนกบัหลงัใชโ้ปรแกรมราชา 2010 

คนท่ี ระดบัความรุนแรง ความแตกต่างของระดบัความรุนแรง ก่อนและ

หลงัการทดลอง 

ก่อนทดลอง หลงัทดลอง ลดลง(ระดบั) 

1 2 1 1 

1 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 2 1 

3 2 1 

4 2 2 

5 2 1 

6 2 1 

7 2 1 

8 3 2 

9 2 1 

10 3 2 

11 3 2 

12 2 1 

13 2 1 

14 2 1 

15 3 2 
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กราฟเปรียบเทียบระดบัความรุนแรงของนํ้าลายไหลก่อนและหลงัเขา้โปรแกรม

หลงั

ก่อน

 

นอกจากน้ี ยงัพบวา่ค่าเฉล่ียของระดบัความรุนแรงของนํ้าลายไหลหลงัการทดลองลดลงกวา่ก่อน

ทดลอง และมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ดงัตารางท่ี 3 
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 ตารางที ่3   ค่าเฉล่ีย   ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความรุนแรงก่อนและหลงัการทดลอง 

ระดบัความ

รุนแรงของ

นํ้าลายไหล

ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

ก่อนทดลอง 

 

หลงัทดลอง 

 

  

 

Z P-Value 

X  SD X  SD   

15 2.27 0.46 1.33 0.48  -3.742  

 

0*  

 

P < .05 

 

ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทีม่ีต่อโปรแกรมราชา 2010 

 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อโปรแกรมราชา 2010 พบวา่ 

ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อโปรแกรมราชา 2010 อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดในดา้นเน้ือหา 3 ขอ้ ดา้นการ

ดาํเนินกิจกรรม 1 ขอ้ ส่วนดา้นอุปกรณ์อยูใ่นระดบัมาก และผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อโปรแกรม 2010 

ในระดบัมากข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 86.67 ดงัตารางท่ี 4 

ตารางที ่ 4 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทีม่ีต่อโปรแกรมราชา 

2010 

ความคิดเห็น X  SD ระดบัความคิดเห็น 

ดา้นเน้ือหา 

1. เหมาะสมทนัยคุสมยั 

 

4.60 

 

.51 

 

มากท่ีสุด 

2. กิจกรรมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 4.53 .64 มากท่ีสุด 

3. กิจกรรมเหมาะสมกบัเด็ก 4.60 .51 มากท่ีสุด 

4. เขา้ใจง่าย  4.20 .68 มาก 

ดา้นส่ืออุปกรณ์ 

 5. ดึงดูดความสนใจ 

 

4.27 

 

.59 

 

มาก 

6. เหมาะสมกบัผูรั้บความรู้ 4.33 .49 มาก 

 ดา้นการดาํเนินกิจกรรม 

 7. เหมาะสมกบัเน้ือหา 

 

4.33 

 

.49 

 

มาก 

 8. ระยะเวลามีความเหมาะสม 4.60 .51 มากท่ีสุด 

 9. นาํไปปฏิบติัได ้ 4.47 .52 มาก 

10. ความพึงพอใจภาพรวม 4.33 .62 มาก 
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บทที ่5 

สรุป  อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

1 สรุปผลการวจัิย 

 การวิจยัเร่ืองผลของผลของโปรแกรมราชา 2010 ท่ีมีต่อการลดนํ้ าลายไหลของเด็กทีมี่ความ

บกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาในสถาบนัราชานุกลู   กรมสุขภาพจิต   มีวตัถุประสงค ์  วิธีดาํเนินการ

วจิยั และผลการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
  1.1 วตัถุประสงค์    

               วตัถุประสงคใ์นการวจิยัจาํแนกเป็นวตัถุประสงคท์ัว่ไป   และวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ดงัต่อไปน้ี 

     1.1.1 วตัถุประสงคท์ัว่ไป  

    การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาผลของโปรแกรมราชา 2010 ท่ีมีต่อการลดนํ้ าลายไหล

ของเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาในสถาบนัราชานุกลู 

1.1.2 วตัถุประสงคเ์ฉพาะ  

1. เพื ่อเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของนํ้ าลายไหลของเด็กที่มีความบกพร่องทาง

พฒันาการและสติปัญญาก่อนกบัหลงัใชโ้ปรแกรมราชา 2010 

   2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองเด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญาท่ีมีต่อโปรแกรมราชา 2010  
 

         1.2 วธีิดําเนินการวจัิย   

    กลุ่มตวัอย่าง คือ เด็กชาย-หญิง ที่มีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาอายุ 1.6 – 5 ปี ท่ีมี

พฤติกรรมนํ้ าลายไหลในหอผูป่้วยเด็กเล็ก 1 และหอผูป่้วยเด็กเล็ก 2 สถาบนัราชานุกูล จาํนวน 15 คน ไดม้า

โดยการเลือกแบบเจาะจง โดยมีระดบัความรุนแรงของนํ้ าลายไหลตั้งแต่ระดบั 2 , 3 และ 4     เคร่ืองมือจาํแนก

เป็น 3   ประเภท ไดแ้ก่  (1) โปรแกรมราชา 2010 (2)  แบบวดัระดบัความรุนแรงของนํ้ าลายไหลในเด็กที่มี

ความบกพร่องทางพฒันาการและติปัญญา (3)  แบบสอบถามความคิดเห็นผูป้กครองที่มีต่อโปรแกรมราชา

2010    เคร่ืองมือวดัแบบแบบวดัระดบัความรุนแรงของนํ้ าลายไหลในเด็กที่มีความบกพร่องทางพฒันาการ

และติปัญญา มีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.87  

วธีิรวบรวมขอ้มูล     

1) ระยะที่เตรียมการทดลอง ใช้ระยะเวลาในการดาํเนินการ 4 สัปดาห์ ในการสร้างเคร่ืองมือ การ

ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ประเมินคดักรองเด็กบกพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาที่มารับบริการ

ผูป่้วยเด็กเล็ก1และหอผูป่้วยเด็กเล็ก 2 สถาบนัราชานุกูล ที่มีพฤติกรรมนํ้ าลายไหล   ระหวา่งเดือนธนัวาคม 

2552โดยใช ้แบบวดัระดบัความรุนแรงของนํ้ าลายไหลในเด็กที่มีความบกพร่องทางพฒันาการและติปัญญา     

และมีค่าคะแนนในระดบัที่เป็นปัญหา คือ มีคะแนนตั้งแต่ 2 3 และ 4 คะแนน   เป็นกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด
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จาํนวน 15 คน   จากนั้นแจง้วตัถุประสงคข์องการวจิยั ขอความร่วมมือในการวิจยั  โดยการทาํความเขา้ใจกบั

ผูป้กครองเด็กบกพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาที่เป็นกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบัขั้นตอนและวิธีการทดลอง  

และเปิดโอกาสใหซ้กัถามขอ้สงสัย    

2) ระยะดาํเนินการทดลอง ดาํเนินการทดลอง 12 คร้ังๆละ 45  นาที เป็นเวลา 6 สัปดาห์ๆละ3 วนั 

ดาํเนินการตามโปรแกรมราชา 2010 มีทั้งหมด  12  กิจกรรม   ที่เน้นการฝึกปนเล่น ไดแ้ก่      กิจกรรม 1  

ทกัทายทาํความเขา้ใจ  กิจกรรม 2  ฝึกควบคุมการเคลื่อนไหวขากรรไกร เพือ่เพิ่มความแข็งแรงของ    

กลา้มเน้ือ Masseter และกลา้มเน้ือ Tempolalis   กิจกรรม 3 ฝึกการควบคุมริมฝีปาก เพือ่เพิ่มความแข็งแรง

ของกลา้มเน้ือ Orbicularis oris   กิจกรรม 4  ฝึกการเคล่ือนไหวของล้ินเพือ่จะทาํให้ล้ินช่วยผลกันํ้ าลายไปยงั

ช่องปากดา้นหลงัเพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะกลืนนํ้าลายต่อไปตลอดระยะเวลา 6 สัปดาห์  

3) ระยะหลงัทดลอง ใชร้ะยะเวลา  2  สัปดาห์ในการเก็บขอ้มูลโดยใช ้ แบบวดัระดบัความรุนแรง

ของนํ้ าลายไหลในเด็กที่มีความบกพร่องทางพฒันาการและติปัญญา เสร็จส้ินวนัท่ี15  กุมภาพนัธ์ 2553    

พร้อมทั้งใช้ แบบสอบถามความคิดเห็นของผูป้กครองเด็กบกพร่องด้านพฒันาการและสติปัญญาที่มีต่อ

โปรแกรมราชา 2010   

 

  วธีิวเิคราะห์ข้อมูล   

                 วเิคราะห์ขอ้มูลแบบวดัระดบัความรุนแรงของนํ้ าลายไหลในเด็กบกพร่องทางพฒันาการและ

สติปัญญา ก่อนและหลงัเขา้โปรแกรม ดว้ยค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   เปรียบเทียบ ดว้ยสถิติ  Non-

Paramatric  แบบ Wilcoxon Signed-Rangs test        O1   X     O2     และศึกษาผลของความพึงพอใจของ

ผูป้กครองท่ีมีต่อโปรแกรมดว้ยค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และร้อยละ 
 

 1.3 ผลการวจัิย 

                     ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

1.3.1 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาอาย ุ1.6 - 5 ปีท่ีไดเ้ขา้ร่วมโปรแกรม

ราชา 2010 มีนํ้าลายไหลลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

1.3.2 ร้อยละ 86.67 ของผูป้กครองของเด็กท่ีมีความบกพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา มี

ความพึงพอใจต่อโปรแกรมราชา 2010 ในระดบัมากข้ึนไป  

 

2 อภิปรายผล 

  2.1 เปรียบเทียบระดบัความรุนแรงของนํ้ าลายไหลของเด็กบกพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญา

ก่อนและหลงัไดรั้บการดูแลดว้ยโปรแกรมราชา 2010  พบว่า ระดบัความรุนแรงของนํ้ าลายไหลของเด็ก

บกพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาหลงัการใช้โปรแกรมราชา 2010  ( X =1.33) ลดลงจากก่อนการใช้

โปรแกรมราชา 2010 ( X =2.27) อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ระดบัความรุนแรงของนํ้ าลายไหล
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หลงัการใช้โปรแกรมสร้างราชา 2010 น้อยกว่าก่อนการใช้โปรแกรมราชา 2010 ของเด็กบกพร่องดา้น

พฒันาการและสติปัญญามี 14 คน และระดบัความรุนแรงของนํ้ าลายไหลหลงัการใช้โปรแกรมราชา 2010 

เท่ากบัก่อนการใชโ้ปรแกรมราชา 2010 ของเด็กบกพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญามี 1 คน 
ผลการวิจัยแสดงว่า ระดับความรุนแรงของนํ้ าลายไหลของเด็กบกพร่องด้านพฒันาการและ

สติปัญญา ลดลงหลงัการใชโ้ปรแกรมราชา 2010 เน่ืองจากโปรแกรมราชา 2010 เป็นโปรแกรมท่ีเนน้การเพิ่ม

ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือที่ใช้ในการควบคุมการไหลของนํ้ าลายและกล้ามเน้ือที่ใช้ในการกลืน ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั ปรียา หล่อวฒันพงษ์ (2548) ที่กล่าวไวว้า่ นํ้าลายไหลยอ้ยเป็นภาวะทางการแพทย ์ไม่ใช่โรค 

หรือการเจ็บป่วย แต่เป็นอาการที่จะบอกว่ามีความผิดปกติอย่างใดอย่างหน่ึงเกิดข้ึน ทาํให้เด็กคนนั้นไม่

สามารถควบคุมนํ้าลายได ้ซ่ึงเด็กท่ีมีนํ้าลายไหลยอ้ยจะไม่สามารถควบคุมการทาํงานของล้ินและริมฝีปากได้

ดีเหมือนกบัเด็กปกติทัว่ไป ดงันั้นการฝึกกลา้มเน้ือที่เกี่ยวขอ้งกบัการกกักั้นนํ้ าลายและการกลืนนํ้ าลายให้

กลา้มเน้ือแขง็แรง  ไม่วา่จะเป็นการฝึกเพิ่มความแขง็แรงของกลา้มเน้ือบริเวณรอบริมฝีปากกลา้มเน้ือใบหนา้ 

ขากรรไกร เพื่อช่วยให้ควบคุมการทาํงานของนํ้ าลายไหลไดดี้ข้ึน และการฝึกกลา้มเน้ือบริเวณรอบ ๆ ริม

ฝีปากและล้ิน การฝึกกลา้มเน้ือต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกลืน เพื่อฝึกให้กลา้มเน้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกกักั้น

นํ้ าลายทาํใหไ้ดดี้ข้ึน จึงมีส่วนอยา่งยิ่งที่ทาํให้เด็กที่มีความบกพร่องทางพฒันาการและสติปัญญาที่เขา้ร่วม

โปรแกรมราชา 2010 มีระดบัความรุนแรงของนํ้าลายไหลลดลง 

  

        2.2  ความคิดเห็นของผูป้กครองผูบ้กพร่องดา้นพฒันาการและสติปัญญาที่มีต่อโปรแกรมราชา 2010 

พบวา่ ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งที่มีต่อโปรแกรมราชา 2010    อยูร่ะดบัมาก ถึงมากที่สุด โดยเห็นว่า

โปรแกรมราชา 2010 มีประโยชน์ทีส่ามารถนําไปใช้หลังเขา้ร่วมโปรแกรม เช่น วิธีการบาํบดัเพื่อลด

พฤติกรรมนํ้ าลายไหล มีเทคนิคที่ใช้ฝึกปฏิบติัในโปรแกรมเหมาะสม รวมทั้งเห็นว่าวตัถุประสงค์ของ

โปรแกรมตรงตามเน้ือหากิจกรรม วิทยากรถ่ายทอดเน้ือหากิจกรรมเหมาะสม และส่ือการสอนเขา้ใจง่าย ซ่ึง

สอดคลอ้งกบั ปรียา หล่อวฒันพงษ ์(2548) ที่กล่าวไวว้า่ การฝึกกลา้มเน้ือเพือ่ช่วยให้การควบคุมการทาํงาน

ของนํ้ าลายไหลและควลคุมการกลืนให้ไดดี้ข้ึน จาํเป็นตอ้งใช้เวลาและความอดทนพยายามอยา่งยิ่ง ผูฝึ้ก

จาํเป็นตอ้งมีสติปัญญารับฟังคาํสั่งไดดี้ ถา้เป็นการฝึกในเด็กเลก็ตอ้งไดรั้บการดูแลช่วยเหลือจากผูป้กครองจึง

จะประสบผลสําเร็จ ดงันั้นเมื่อให้ผูป้กครองมีส่วนร่วมในการฝึกจึงตอ้งจดัทาํโปรแกรมที่มีเทคนิคและ

กิจกรรมทีใ่หผู้ป้กครองสามารถเรียนรู้ทกัษะในการฝึกไดโ้ดยง่าย เพือ่จะไดน้าํไปฝึกอยา่งต่อเน่ืองที่บา้นได ้

จึงทาํใหผู้ป้กครองท่ีเขา้ร่วมโครงการมีความเห็นต่อโปรแกรมราชา 2010 ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด 

 

3      ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรจดัใหเ้ด็กเขา้ร่วมกิจกรรมใหค้รบ และต่อเน่ืองโดยใหผู้ป้กครองมีส่วนร่วมในการฝึก  

2. ขณะจดักิจกรรมผูด้าํเนินกิจกรรมตอ้งจดักิจกรรมดว้ยความสนุกสนาน 
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โปรแกรมราชา 2010 

 

กจิรรมที่ ช่ือกจิกรรม ระยะเวลา 

1 ทกัทายทาํความเขา้ใจ คร้ังละ 45 นาที 

2 สามน้ิวขยบัขากรรไกร (เขา้ทางดา้นหนา้) คร้ังละ 45 นาที 

3 สามน้ิวขยบัขากรรไกร (เขา้ทางดา้นขา้ง) คร้ังละ 45 นาที 

4 สามน้ิวขยบัขากรรไกร (เขา้ทางดา้นหนา้ และเขา้

ทางดา้นขา้ง) 

คร้ังละ 45 นาที 

5  อา อู อี เอม็ พี คร้ังละ 45 นาที 

6 เป่าแลว้ก็เป่า คร้ังละ 45 นาที 

7 ปิดปากหนูหน่อย  คร้ังละ 45 นาที 

8 ขยบัปากหนูไปมา (ทาํตั้งแต่ 5-7) คร้ังละ 45 นาที 

9 ปากหวานกบัอมยิม้ คร้ังละ 45 นาที 

10 ปากหวานกบันํ้าผึ้ง คร้ังละ 45 นาที 

11 มหศัจรรยล้ิ์นของหนู(ทาํตั้งแต่ 9-10) คร้ังละ 45 นาที 

12 เจด็กระบวนท่า ลานํ้าลายไหล คร้ังละ 45 นาที 
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กจิกรรมที ่1 ทกัทายทาํความเข้าใจ 

ระยะเวลา  45 นาท ี

วตัถุประสงค์  เพือ่ใหพ้อ่แม่/ผูป้กครองมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบันํ้าลายไหลและการช่วยเหลือ และให้

ความร่วมมือในการช่วยเหลือบุตรหลาน 

สาระสําคัญหรือเนือ้หา 

 นํา้ลายไหล หมายถึง การไหลของนํ้าลายออกจากปากของเด็กโดยไม่ไดต้ั้งใจบ่อยคร้ัง หรือ

ตลอดเวลา ทั้งในภาวะปกติท่ีไม่ไดท้าํกิจกรรมใด หรือในเฉพาะเวลาท่ีตั้งใจทาํกิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง 

 สาเหตุ การควบคุมการทาํงานของกลา้มเน้ือในช่องคอและช่องปากไม่ไดดี้ 

 

ลกัษณะของนํา้ลายไหล เด็กท่ีมีนํ้าลายไหลพบไดห้ลายลกัษณะตั้งแต่ ไหลเป็นหยด ไหลจนเปียกริม

ฝีปาก ไหลจนเปียกริมฝีปากและคางเปียก ไหลจนเปียกผา้ท่ีเช็ดเปียก และไหลมากจนผา้เช็ดปากเปียก  มือ

เปียก ส่วนท่ีนัง่หรือยนืเปียก 

 ผลกระทบทีม่ีต่อตัวเด็กและผู้ปกครอง                                                                                                                                                                       

                     1. ดา้นกายภาพ ไดแ้ก่ ปัญหากล่ินปาก การระคายเคืองต่อผวิหนงั การติดเช้ือจากความเปียกช้ืน

ของนํ้าลายไหล การไอและการสาํลกั การพดูชา้/พดูไม่ชดั และการมีบุคลิกภาพทีไ่ม่น่าดู  

                     2. ดา้นจิตใจและสังคม ไดแ้ก่ ความมัน่ใจในตนเองลดลง มีความวติกกงัวลวา่จะเป็นท่ีรังเกียจ

ของผูอ่ื้นทาํใหห้ลีกเล่ียงการเขา้สังคมส่งผลเสียต่อการเรียนรู้ของเด็ก  

                     3. ดา้นผูดู้แลเด็ก ไดแ้ก่ ความวติกกงัวลต่อตวัเด็ก ความยากลาํบากต่อการดูแล และมีขอ้จาํกดั

ในการพาเด็กออกไปทาํกิจกรรมนอกบา้นเป็นตน้  

การช่วยเหลอื 

                     การฝึกการทาํงานของกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกลืนนํ้าลาย เช่น โปรแกรมการฝึกกลา้มเน้ือ

ของปากและในช่องปาก การแกไ้ขปัญหาท่ีก่อหรือเสริมใหเ้กิดภาวะนํ้าลายไหล เช่น การจดัท่านัง่ท่ีไม่

ถูกตอ้ง 

 

ข้ันตอนการจัดกจิกรรม 

กจิกรรม ข้ันตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ ระยะเวลา 

ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 

   

1. ผูว้จิยักล่าวทกัทายผูป้กครอง แนะนาํตนเอง และ

ใหผู้ป้กครองแนะนาํตนเอง 

2.ผูว้จิยัสอบถามผูป้กครอง “ลูกมีนํ้าลายไหล

อยา่งไร น่าจะเกิดจากอะไรไดบ้า้ง มีผลกระทบต่อ

ตวัเด็กและผูป้กครองอยา่งไร แลว้ตอนน้ีผูป้กครอง 

 

 

10 นาที 
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45 

 

กจิกรรม ข้ันตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ ระยะเวลา 

 ช่วยลดนํ้าลายไหลของลุกอยา่งไรบา้ง”เพื่อดึง

ประสบการณ์เดิมของพอ่แม่ ผูป้กครอง 

  

ขั้นการสอน  

 

 

 

1.ผูว้จิยันาํเขา้สู่เน้ือหา ความหมาย สาเหตุ ลกัษณะ

ของนํ้าลายไหล  

2.ผูว้จิยัสุ่มถามผูป้กครองเพื่อแลกเปล่ียน

ประสบการณ์เก่ียวกบัความหมาย สาเหตุ ลกัษณะ

ของนํ้าลายไหล 

3. ผูว้จิยันาํเขา้สู่เน้ือหา ผลกระทบของนํ้าลายไหลท่ี

มีต่อตวัเด็ก /พอ่แม่ ผูป้กครอง และการช่วยเหลือ

เพือ่ลดนํ้าลายไหล  

4.ผูว้จิยัสุ่มถามผูป้กครองเพื่อแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ผลกระทบของนํ้าลายไหลท่ีมีต่อตวั

เด็ก /พอ่แม่ ผูป้กครอง และการช่วยเหลือเพือ่ลด

นํ้าลายไหล  

ภาพพลิก

ความรู้เร่ือง

นํ้าลายไหล 

 

25 นาที 

ขั้นสรุป 1.ผูว้จิยัถามผูป้กครองเพื่อทดสอบความรู้ ความ

เขา้ใจ เร่ืองนํ้าลายไหล  

2.ผูว้จิยัสรุปความรู้เร่ืองนํ้าลายไหลอีคร้ัง พร้อมทั้ง

นดัหมายการทาํกิจกรรมในคร้ังต่อไป 

แผนท่ีความคิด 

 

10 นาที 

 

กจิกรรมที ่2   สามนิว้ ขยบัขากรรไกร (เขา้ทางดา้นหนา้ของเด็ก) 

ระยะเวลา  45 นาท ี

วตัถุประสงค์ 

 1.เพือ่ใหพ้อ่แม่/ผูป้กครองสามารถฝึกควบคุมการเคล่ือนไหวของขากรรไกรได ้

 2. เพื่อใหเ้ด็กสามารถขยบัขากรรไกรได ้

 

สาระสําคัญหรือเนือ้หา 

การฝึกกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกกักั้นนํ้าลายและการกลืนนํ้าลายใหก้ลา้มเน้ือแขง็แรง ไดแ้ก่การ

ฝึกเพิ่มความแขง็แรงของกลา้มเน้ือบริเวณรอบริมฝีปากกลา้มเน้ือใบหนา้ ขากรรไกร เพื่อช่วยใหผู้ป่้วย

ควบคุมการทาํงานของนํ้าลายไหลไดดี้ข้ึน 
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การฝึกการอา้ปากหุบปาก เพือ่ใหข้ากรรไกรเคล่ือนไหวไดดี้ในขณะกกักั้นหรือกลืนนํ้ าลายช่วยทาํ

ใหล้ดความเกร็งหรือการขาดการเคล่ือนไหวท่ีถูกตอ้งของขากรรไกรทั้งบนและล่าง รวมทั้งช่วยใหปิ้ดปาก

ไดแ้น่นข้ึน 

 

ข้ันตอนการจัดกจิกรรม 

กจิกรรม ข้ันตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ ระยะเวลา 

ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 

   

1. ผูว้จิยัใหเ้ด็กและผูป้กครองนัง่ลอ้มวง กล่าว

ทกัทายผูป้กครองและเด็ก โดยร้องเพลงสวสัดีวนัน้ี

พบกนั 

2.ผูว้จิยับอกวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรม 

1.เน้ือเพลง 

สวสัดีวนัน้ีพบ

กนั 

2. กลองเลก็ 

10 นาที 

ขั้นการสอนและ

สาธิต  

 

 

 

1.สาธิตการควบคุมการเคล่ือนไหวของขากรรไกร 

โดยใชส้ามน้ิวขยบัขากรรไกร(วางน้ิวมือ 3 น้ิว ตาม

แนวขากรรไกร) ดงัน้ี 

    1.1 ผูว้จิยัใชมื้อขา้งถนดัจบับริเวณคางเด็กโดย 

- น้ิวหวัแม่มือกดบริเวณคางใตริ้มฝีปากล่าง 

โดยปลายแขนวางแนบไปกบักระดูกหนา้อก 

กระตุน้ใหศี้รษะ ไหล่ กม้มาดา้นหนา้ (เป็นการ

ควบคุมการปิดเปิดของขากรรไกร) 

- น้ิวช้ีวางอยูต่ามแนวขากรรไกรเพือ่ควบคุม

การเคล่ือนไหวในแนวเฉียงดา้นขา้ง 

- น้ิวกลางวางอยูใ่ตค้างเด็กพร้อมกดบริเวณ

ฐานล้ิน(ป้องกนัขากรรไกรเคล่ือนท่ีลง) 

 
  1.2 ผูว้จิยับอกใหเ้ด็กการเคล่ือนไหวขากรรไกร

ในทิศทางปิด เปิด (อา้ปากและปิดปาก)                      

2. บอกขอ้ควรระวงั เร่ือแรงกดของหวัแม่มือใหอ้ยู่

ในแนวตรง ไม่ควรใหอ้ยูใ่นแนวดึงลงเพราะจะทาํ

ใหมี้การอา้ปากได ้

1. รูปภาพการ

ใชส้ามน้ิวขยบั

ขากรรไกร โดย

วางน้ิวมือ 3 น้ิว 

ตามแนว

ขากรรไกร 

2.บตัรภาพ 

หรือหนงัสือ

นิทานเร่ืองยาย

เชา้ปากกวา้ง 

 

30 นาที 
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กจิกรรม ข้ันตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ ระยะเวลา 

 3. ใหผู้ป้กครองทดลองปฏิบติักบับุตรหลานของ

ตนเองทีละขั้นตอนตามขอ้ 1.1 

4. ผูว้จิยัเล่านิทานเร่ืองยายเชา้ปากกวา้งใหเ้ด็กฟัง 

พอถึงตอนท่ียายเชา้หาวอา้ปากกวา้งใหพ้อ่แม่

ผูป้กครองบอกใหเ้ด็ก อา้ปากตาม และปิดปาก ถา้

ทาํไม่ไดใ้หพ้อ่แม่ผูป้กครองช่วยเหลือตามขั้นตอน

ขอ้ 1.1 

  

ขั้นสรุป ผูว้จิยักบัผูป้กครองร่วมกนัใชส้ามน้ิวขยบั

ขากรรไกร พร้อมกนัอีกคร้ัง พร้อมนดัหมายการทาํ

กิจกรรมคร้ังต่อไป 

รูปภาพการใช้

สามน้ิวขยบั

ขากรรไกร โดย

วางน้ิวมือ 3 น้ิว 

ตามแนว

ขากรรไกร 

5 นาที 

 

 

กจิกรรมที ่3  สามน้ิวขยบัขากรรไกร (เขา้ทางดา้นขา้ง) 

ระยะเวลา  45 นาท ี

วตัถุประสงค์ 

 1.เพือ่ใหพ้อ่แม่/ผูป้กครองสามารถฝึกควบคุมการเคล่ือนไหวของขากรรไกรได ้

 2. เพื่อใหเ้ด็กสามารถขยบัขากรรไกรได ้

สาระสําคัญหรือเนือ้หา 

การฝึกกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกกักั้นนํ้าลายและการกลืนนํ้าลายใหก้ลา้มเน้ือแขง็แรง ไดแ้ก่การ

ฝึกเพิ่มความแขง็แรงของกลา้มเน้ือบริเวณรอบริมฝีปากกลา้มเน้ือใบหนา้ ขากรรไกร เพื่อช่วยใหผู้ป่้วย

ควบคุมการทาํงานของนํ้าลายไหลไดดี้ข้ึน 

การฝึกการอา้ปากหุบปาก เพือ่ใหข้ากรรไกรเคล่ือนไหวไดดี้ในขณะกกักั้นหรือกลืนนํ้ าลายช่วยทาํ

ใหล้ดความเกร็งหรือการขาดการเคล่ือนไหวท่ีถูกตอ้งของขากรรไกรทั้งบนและล่าง รวมทั้งช่วยใหปิ้ดปาก

ไดแ้น่นข้ึน 
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ข้ันตอนการจัดกจิกรรม 

 

กจิกรรม ข้ันตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ ระยะเวลา 

ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 

   

1. ผูว้จิยัใหเ้ด็กและผูป้กครองนัง่ลอ้มวง กล่าว

ทกัทายผูป้กครองและเด็ก โดยร้องเพลงสวสัดีวนัน้ี

พบกนั 

2.ผูว้จิยับอกวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรม พร้อม

ทบทวนกิจกรรมท่ี 2 

1.เน้ือเพลง 

สวสัดีวนัน้ีพบ

กนั 

2. กลองเลก็ 

 

10 นาที 

ขั้นการสอนและ

สาธิต  

 

 

 

1.สาธิตการควบคุมการเคล่ือนไหวของขากรรไกร 

โดยใชส้ามน้ิวขยบัขากรรไกร(วางน้ิวมือ 3 น้ิว ตาม

แนวขากรรไกร) ดงัน้ี 

1.1 ผูว้จิยัใชมื้อขา้งถนดัจบับริเวณคางเด็กโดย    

- น้ิวหวัแม่มือวางอยูบ่นแนวขากรรไกรข้ึน

มาถึงกกหู เพื่อยบัย ั้งการเคล่ือนไหวในแนวเฉียง 

- น้ิวช้ีวางอยูบ่นริมฝีปากบน  พร้อมแรงกด  

เพื่อกระตุน้ศีรษะกม้มาดา้นหนา้  

- น้ิวกลางวางใตริ้มฝีปากของเด็ก 

- น้ิวนางวางอยูใ่ตค้างเด็ก พร้อมแรงกดใน

ทิศทางข้ึนตรงบริเวณฐานของล้ิน  เพื่อช่วยควบคุม

การปิดของขากรรไกร  

- น้ิวกอ้ยวางแนบไปกบักระดุกหนา้อก 

พร้อมแรงกดลง เพื่อช่วยใหศี้รษะโนม้มาขา้งหนา้ 

 
     1.2 ผูว้จิยับอกใหเ้ด็กการเคล่ือนไหวขากรรไกร

ในทิศทางต่างๆ โดยผูว้ิจยัช่วยประคองทิศทางการ

เคล่ือนไหวขากรรไกรของเด็ก  

 

1. รูปภาพการ

ใชส้ามน้ิวขยบั

ขากรรไกร โดย

วางน้ิวมือ 3 น้ิว 

ตามแนว

ขากรรไกร 

2.บตัรภาพ 

หรือหนงัสือ

นิทานเร่ืองยาย

เชา้ปากกวา้ง 

 

30 นาที 
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กจิกรรม ข้ันตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ ระยะเวลา 

 2. บอกขอ้ควรระวงั เร่ือแรงกดของหวัแม่มือใหอ้ยู่

ในแนวตรง ไม่ควรใหอ้ยูใ่นแนวดึงลงเพราะจะทาํ

ใหมี้การอา้ปากได ้

3.ใหผู้ป้กครองทดลองปฏิบติักบับุตรหลานของ

ตนเองทีละขั้นตอนตามขอ้ 1.1 

4. ผูว้จิยัเล่านิทานเร่ืองยายเชา้ปากกวา้งใหเ้ด็กฟัง 

พอถึงตอนท่ียายเชา้หาวอา้ปากกวา้งใหพ้อ่แม่

ผูป้กครองบอกใหเ้ด็ก อา้ปากตาม และปิดปาก ถา้

ทาํไม่ไดใ้หพ้อ่แม่ผูป้กครองช่วยเหลือตามขั้นตอน

ขอ้ 1.1 

  

ขั้นสรุป ผูว้จิยักบัผูป้กครองร่วมกนัใชส้ามน้ิวขยบั

ขากรรไกร พร้อมกนัอีกคร้ัง พร้อมนดัหมายการทาํ

กิจกรรมคร้ังต่อไป 

รูปภาพการใช้

สามน้ิวขยบั

ขากรรไกร โดย

วางน้ิวมือ 3 น้ิว 

ตามแนว

ขากรรไกร 

5 นาที 

 

 

กจิกรรมที ่4   สามน้ิวขยบัขากรรไกร (เขา้ทางดา้นหนา้ และเขา้ทางดา้นขา้ง) 

ระยะเวลา  45 นาท ี

วตัถุประสงค์ 

 1.เพือ่ใหพ้อ่แม่/ผูป้กครองสามารถฝึกควบคุมการเคล่ือนไหวของขากรรไกรได ้

 2. เพื่อใหเ้ด็กสามารถขยบัขากรรไกรได ้

สาระสําคัญหรือเนือ้หา  

การฝึกกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกกักั้นนํ้าลายและการกลืนนํ้าลายใหก้ลา้มเน้ือแขง็แรง ไดแ้ก่การ

ฝึกเพิ่มความแขง็แรงของกลา้มเน้ือบริเวณรอบริมฝีปากกลา้มเน้ือใบหนา้ ขากรรไกร เพื่อช่วยใหผู้ป่้วย

ควบคุมการทาํงานของนํ้าลายไหลไดดี้ข้ึน 

การฝึกการอา้ปากหุบปาก เพือ่ใหข้ากรรไกรเคล่ือนไหวไดดี้ในขณะกกักั้นหรือกลืนนํ้ าลายช่วยทาํ

ใหล้ดความเกร็งหรือการขาดการเคล่ือนไหวท่ีถูกตอ้งของขากรรไกรทั้งบนและล่าง รวมทั้งช่วยใหปิ้ดปาก

ไดแ้น่นข้ึน 
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ข้ันตอนการจัดกจิกรรม 

กจิกรรม ข้ันตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ ระยะเวลา 

ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 

   

1. ผูว้จิยัใหเ้ด็กและผูป้กครองนัง่ลอ้มวง กล่าว

ทกัทายผูป้กครองและเด็ก โดยร้องเพลงสวสัดีวนัน้ี

พบกนั 

2.ผูว้จิยับอกวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรม พร้อมทั้ง

ทบทวนกิจกรรมท่ี 2 และ 3  

1.เน้ือเพลง 

สวสัดีวนัน้ีพบ

กนั 

2. กลองเลก็ 

 

10 นาที 

ขั้นการสอนและ

สาธิต  

 

 

 

1.สาธิตการควบคุมการเคล่ือนไหวของขากรรไกร 

โดยใชส้ามน้ิวขยบัขากรรไกร(วางน้ิวมือ 3 น้ิว ตาม

แนวขากรรไกร ) ดงัน้ี 

   1.1ผูว้จิยัใชมื้อขา้งถนดัจบับริเวณคางเด็กโดย   

- น้ิวหวัแม่มือกดบริเวณคางใตริ้มฝีปากล่าง 

โดยปลายแขนวางแนบไปกบักระดูกหนา้อก 

กระตุน้ใหศี้รษะ ไหล่ กม้มาดา้นหนา้ (เป็นการ

ควบคุมการปิดเปิดของขากรรไกร) 

- น้ิวช้ีวางอยูต่ามแนวขากรรไกรเพือ่ควบคุม

การเคล่ือนไหวในแนวเฉียงดา้นขา้ง 

- น้ิวกลางวางอยูใ่ตค้างเด็กพร้อมกดบริเวณ

ฐานล้ิน(ป้องกนัขากรรไกรเคล่ือนท่ีลง) 

- น้ิวหวัแม่มือวางอยูบ่นแนวขากรรไกรข้ึน

มาถึงกกหู เพื่อยบัย ั้งการเคล่ือนไหวในแนวเฉียง 

- น้ิวช้ีวางอยูบ่นริมฝีปากบน  พร้อมแรงกด  

เพื่อกระตุน้ศีรษะกม้มาดา้นหนา้  

- น้ิวกลางวางใตริ้มฝีปากของเด็ก 

- น้ิวนางวางอยูใ่ตค้างเด็ก พร้อมแรงกดใน

ทิศทางข้ึนตรงบริเวณฐานของล้ิน  เพื่อช่วยควบคุม

การปิดของขากรรไกร  

- น้ิวกอ้ยวางแนบไปกบักระดุกหนา้อก 

พร้อมแรงกดลง เพื่อช่วยใหศี้รษะโนม้มาขา้งหนา้ 

    1.2 ผูว้จิยับอกใหเ้ด็กการเคล่ือนไหวขากรรไกร

ในทิศทางต่างๆ โดยผูว้ิจยัช่วยประคองทิศทางการ

เคล่ือนไหวขากรรไกรของเด็ก  

1. รูปภาพการ

ใชส้ามน้ิวขยบั

ขากรรไกร โดย

วางน้ิวมือ 3 น้ิว 

ตามแนว

ขากรรไกร 

2.บตัรภาพ 

หรือหนงัสือ

นิทานเร่ืองยาย

เชา้ปากกวา้ง 

 

30 นาที 
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กจิกรรม ข้ันตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ ระยะเวลา 

    1.3 ผูว้จิยับอกใหเ้ด็กการเคล่ือนไหวขากรรไกร

ในทิศทางปิด เปิด (อา้ปากและปิดปาก)  

2.บอกขอ้ควรระวงั เร่ือแรงกดของหวัแม่มือใหอ้ยู่

ในแนวตรง ไม่ควรใหอ้ยูใ่นแนวดึงลงเพราะจะทาํ

ใหมี้การอา้ปากได ้

3.ใหผู้ป้กครองทดลองปฏิบติักบับุตรหลานของ

ตนเองทีละขั้นตอนตามขอ้ 1.1 

4. ผูว้จิยัเล่านิทานเร่ืองยายเชา้ปากกวา้งใหเ้ด็กฟัง 

พอถึงตอนท่ียายเชา้หาวอา้ปากกวา้งใหพ้อ่แม่

ผูป้กครองบอกใหเ้ด็ก อา้ปากตาม และปิดปาก ถา้

ทาํไม่ไดใ้หพ้อ่แม่ผูป้กครองช่วยเหลือตามขั้นตอน

ขอ้ 1.1 

  

ขั้นสรุป ผูว้จิยักบัผูป้กครองร่วมกนัใชส้ามน้ิวขยบั

ขากรรไกร พร้อมกนัอีกคร้ัง พร้อมนดัหมายการทาํ

กิจกรรมคร้ังต่อไป 

รูปภาพการใช้

สามน้ิวขยบั

ขากรรไกร โดย

วางน้ิวมือ 3 น้ิว 

ตามแนว

ขากรรไกร 

5 นาที 

 

 

กจิกรรมที ่5 อา อู อี เอม็ พี     

ระยะเวลา  45 นาท ี

วตัถุประสงค์ 

 1.เพือ่ใหพ้อ่แม่/ผูป้กครองสามารถฝึกการควบคุมริมฝีปากได ้

 2. เพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กสามารถขยบัริมฝีปากในลกัษณะต่าง ๆได ้

 

สาระสําคัญหรือเนือ้หา  

การฝึกกลา้มเน้ือบริเวณรอบ ๆ ริมฝีปาก เช่น การออกเสียง อา อู อี การเป่าลมออกทางปากจะทาํให้

เด็กเปิด ปิดริมฝีปากไดดี้ เรียนรู้การปรับความดนัในช่องปาก และมีความระวงัตวัวา่จะตอ้งปิดริมฝีปากเพื่อ

ไม่ใหน้ํ้าลายไหล  
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ข้ันตอนการจัดกจิกรรม 

กจิกรรม ข้ันตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ ระยะเวลา 

ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 

   

1. ผูว้จิยัใหเ้ด็กและผูป้กครองนัง่ลอ้มวง กล่าว

ทกัทายผูป้กครองและเด็ก โดยร้องเพลงสวสัดีวนัน้ี

พบกนั 

2.ผูว้จิยับอกวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรม 

1.เน้ือเพลง 

สวสัดีวนัน้ีพบ

กนั 

2. กลองเลก็ 

 

10 นาที 

ขั้นการสอนและ

สาธิต  

 

 

 

1.สาธิตการเคล่ือนไหวริมฝีปากในลกัษณะต่าง ๆ

โดยการออกเสียง อา อี อู เอม็ พี 

                     

                      

                       
 

 30 นาที 

 

ขั้นสรุป ผูว้จิยักบัผูป้กครองร่วมกนัใชส้ามน้ิวขยบั

ขากรรไกร พร้อมกนัอีกคร้ัง พร้อมนดัหมายการทาํ

กิจกรรมคร้ังต่อไป 

รูปภาพการใช้

สามน้ิวขยบั

ขากรรไกร โดย

วางน้ิวมือ 3 น้ิว 

ตามแนว

ขากรรไกร 

5 นาที 
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กจิกรรมที ่6 เป่าแล้วกเ็ป่า 

ระยะเวลา  45 นาท ี

วตัถุประสงค์ 

 1.เพือ่ใหพ้อ่แม่/ผูป้กครองสามารถฝึกการควบคุมริมฝีปากได ้

 2. เพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กสามารถขยบัริมฝีปากในลกัษณะต่าง ๆได ้

สาระสําคัญหรือเนือ้หา  

การฝึกกลา้มเน้ือบริเวณรอบ ๆ ริมฝีปาก เช่น การออกเสียง อา อู อี การเป่าลมออกทางปากจะทาํให้

เด็กเปิด ปิดริมฝีปากไดดี้ เรียนรู้การปรับความดนัในช่องปาก และมีความระวงัตวัวา่จะตอ้งปิดริมฝีปากเพื่อ

ไม่ใหน้ํ้าลายไหล  

 

ข้ันตอนการจัดกจิกรรม 

กจิกรรม ข้ันตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ ระยะเวลา 

ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 

   

1. ผูว้จิยัใหเ้ด็กและผูป้กครองนัง่ลอ้มวง กล่าว

ทกัทายผูป้กครองและเด็ก โดยร้องเพลงสวสัดีวนัน้ีพบกนั 

2.ผูว้จิยับอกวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรม 

1.เน้ือเพลง สวสัดี

วนัน้ีพบกนั 

2. กลองเลก็ 

10 นาที 

ขั้นการสอนและ

สาธิต  

 

 

 

1.สาธิตวธีิการเป่าลมออกจากปากใหผู้ป้กครองและ

เด็กดู และใหเ้ด็กทาํตาม 

 
2. จดักิจกรรมสารพดัเป่า โดยใหเ้ด็กแข่งกนัทีละคู่

3. ผูว้จิยัสาธิตวธีิการเล่นโดย 

       - ฐานท่ี 1 เป่าเทียน 

      - ฐานท่ี 2 เป่าเศษกระดาษ 

     - ฐานท่ี 3 เป่านกหวดี 

     - ฐานท่ี 4 เป่าฟองสบู่ 

ใหผู้ป้กครองและเด็กดูจนครบทุกฐาน 

4. เร่ิมใหเ้ด็กแข่งขนัท่ีละคู่ โดยมีผูว้จิยัและ

ผูป้กครองคอยกระตุน้ใหเ้ด็กร่วมทาํกิจกรรม 

- เทียน 

- เศษกระดาษ

ช้ินเล็ก ๆ 

- นกหวดี 

- ฟองสบู่ 

30 นาที 

ขั้นสรุป ผูว้จิยักบัผูป้กครองร่วมกนัสรุปกิจกรรมท่ีทาํร่วมกนั 

และแนะนาํวธีิการเล่นกบัเด็กอยา่งสมํ่าเสมอ 

 5 นาที 
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กจิกรรมที ่7 ปิดปากหนูหน่อย 

ระยะเวลา  45 นาท ี

วตัถุประสงค์ 

 1.เพือ่ใหพ้อ่แม่/ผูป้กครองสามารถฝึกการควบคุมริมฝีปากได ้

 2. เพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กสามารถขยบัริมฝีปากในลกัษณะต่าง ๆได ้

สาระสําคัญหรือเนือ้หา  

การฝึกกลา้มเน้ือบริเวณรอบ ๆ ริมฝีปาก เช่น การออกเสียง อา อู อี การเป่าลมออกทางปากจะทาํให้

เด็ก เปิด ปิดริมฝีปากไดดี้ เรียนรู้การปรับความดนัในช่องปาก และมีความระวงัตวัวา่จะตอ้งปิดริมฝีปากเพื่อ

ไม่ใหน้ํ้าลายไหล  

 

ข้ันตอนการจัดกจิกรรม 

กจิกรรม ข้ันตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ ระยะเวลา 

ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 

   

1. ผูว้จิยัใหเ้ด็กและผูป้กครองนัง่ลอ้มวง กล่าวทกัทาย

ผูป้กครองและเด็ก โดยร้องเพลงสวสัดีวนัน้ีพบกนั 

2.ผูว้จิยับอกวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรม 

1.เน้ือเพลง 

สวสัดีวนัน้ี

พบกนั 

2. กลองเลก็ 

 

10 นาที 

ขั้นการสอน

และสาธิต  

 

 

 

1.สาธิตวธีิการกระตุน้การปิดริมฝีปาก ดงัน้ี 

     - ผูว้จิยัใชน้ิ้วช้ีและน้ิวกลางลูบดว้ยแรงกดสมํ่าเสมอ 

บริเวณดา้นขา้งแต่ละดา้นของริมฝีปากในทิศทางลง 

ดา้นซา้ย 3 คร้ัง ดา้นขวา 3 คร้ัง 

 
 

 

 

 

 

1. รูปภาพ 

 

30 นาที 
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กจิกรรม ข้ันตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ ระยะเวลา 

      - จบัริมฝีปากบนและล่างปิดเขา้หากนัดว้ยน้ิวช้ีและ

น้ิวหวัแม่มือนานประมาณ 1 – 2 วนิาที ทาํเช่นเดียวกนัน้ีกบั

ริมฝากล่าง แต่ลูบดว้ยแรงกดในทิศทางข้ึน 

 

 
     - กระตุน้การปิดริมฝีปากโดยใชน้ิ้วช้ีและน้ิวหวัแม่มือจบั

ริมฝีปากดึงออกแลว้ปล่อยให้ดีดตวักลบั 

 

  

ขั้นสรุป ผูว้จิยักบัผูป้กครองร่วมกนักระตุน้การปิดริมฝีปากเด็ก 

พร้อมกนัอีกคร้ัง พร้อมนดัหมายการทาํกิจกรรมคร้ังต่อไป 

รูปภาพ 5 นาที 

 

กจิกรรมที ่8 ขยบัปากหนูไปมา (ทาํตั้งแต่ 5-7) 

ระยะเวลา  45 นาท ี

วตัถุประสงค์ 

 1.เพือ่ใหพ้อ่แม่/ผูป้กครองสามารถฝึกการควบคุมริมฝีปากได ้

 2. เพื่อกระตุน้ใหเ้ด็กสามารถขยบัริมฝีปากในลกัษณะต่าง ๆได ้

สาระสําคัญหรือเนือ้หา  

การฝึกกลา้มเน้ือบริเวณรอบ ๆ ริมฝีปาก เช่น การออกเสียง อา อู อี การเป่าลมออกทางปากจะทาํให้

เด็กเปิด ปิดริมฝีปากไดดี้ เรียนรู้การปรับความดนัในช่องปาก และมีความระวงัตวัวา่จะตอ้งปิดริมฝีปากเพื่อ

ไม่ใหน้ํ้าลายไหล  
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ข้ันตอนการจัดกจิกรรม 

กจิกรรม ข้ันตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ ระยะเวลา 

ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 

   

1. ผูว้จิยัใหเ้ด็กและผูป้กครองนัง่ลอ้มวง กล่าว

ทกัทายผูป้กครองและเด็ก โดยร้องเพลงสวสัดีวนัน้ี

พบกนั 

2.ผูว้จิยับอกวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรม 

1.เน้ือเพลง 

สวสัดีวนัน้ีพบ

กนั 

2. กลองเลก็ 

10 นาที 

ขั้นการสอนและ

สาธิต  

 

 

 

1.สาธิตการเคล่ือนไหวริมฝีปากในลกัษณะต่าง ๆ

โดยการออกเสียง อา อี อู เอม็ พี 

2.สาธิตวธีิการเป่าลมออกจากปากใหผู้ป้กครองและ

เด็กดู และใหเ้ด็กทาํตาม 

3. จดักิจกรรมสารพดัเป่า โดยใหเ้ด็กแข่งกนัทีละคู่ 

4. ผูว้จิยัสาธิตวธีิการเล่นโดย 

       - ฐานท่ี 1 เป่าเทียน 

      - ฐานท่ี 2 เป่าเศษกระดาษ 

     - ฐานท่ี 3 เป่านกหวดี 

     - ฐานท่ี 4 เป่าฟองสบู่ 

ใหผู้ป้กครองและเด็กดูจนครบทุกฐาน 

5.เร่ิมใหเ้ด็กแข่งขนัท่ีละคู่ โดยมีผูว้จิยัและ

ผูป้กครองคอยกระตุน้ใหเ้ด็กร่วมทาํกิจกรรม         

6. ผูว้จิยัใชน้ิ้วช้ีและน้ิวกลางลูบดว้ยแรงกด

สมํ่าเสมอ บริเวณดา้นขา้งแต่ละดา้นของริมฝีปาก

ในทิศทางลง ดา้นซา้ย 3 คร้ัง ดา้นขวา 3 คร้ัง 

7. จบัริมฝีปากบนและล่างปิดเขา้หากนัดว้ยน้ิวช้ี

และน้ิวหวัแม่มือนานประมาณ 1 – 2 วนิาที ทาํ

เช่นเดียวกนัน้ีกบัริมฝากล่าง แต่ลูบดว้ยแรงกดใน

ทิศทางข้ึน 

 8. กระตุน้การปิดริมฝีปากโดยใชน้ิ้วช้ีและน้ิวหวัแม่มือ

จบัริมฝีปากดึงออกแลว้ปล่อยใหดี้ดตวักลบั 

- เทียน 

- เศษกระดาษ

ช้ินเล็ก ๆ 

- นกหวดี 

- ฟองสบู่ 

- รูปภาพ 

30 นาที 

ขั้นสรุป ผูว้จิยักบัผูป้กครองร่วมกนัฝึกเด็กในการเคล่ือนไหว

ริมฝีปากในลกัษณะต่าง ๆ พร้อมกนัอีกคร้ัง พร้อม

นดัหมายการทาํกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 5 นาที 



57 

 
กจิกรรมที ่9 ปากหวานกบัอมยิม้ 

ระยะเวลา  45 นาท ี

วตัถุประสงค์ 

 1.เพือ่ใหพ้อ่แม่/ผูป้กครองสามารถฝึกควบคุมการเคล่ือนไหวของลิ้นได ้

 2. เพือ่กระตุน้ใหเ้ด็กมีการเคล่ือนไหวลิ้นในลกัษณะต่าง ๆได ้

สาระสําคัญหรือเนือ้หา  

 การฝึกกลา้มเน้ือล้ินหรือลดการเอาล้ินมาจุกปากเช่นฝึกเลียไอศกรีม การเลียริมฝีปาก การกระดกล้ิน

ข้ึน ลงซา้ย ขวา การออกเสียงโดยใชป้ลายลิ้นบ่อย ๆ คล่อง ๆเช่นออกเสียง ลา ลา ลา จะทาํใหล้ิ้นช่วยผลกั

นํ้าลายไปยงัช่องปากดา้นหลงัเพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะกลืนนํ้ าลายต่อไป 

 

ข้ันตอนการจัดกจิกรรม 

กจิกรรม ข้ันตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ ระยะเวลา 

ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 

   

1. ผูว้จิยัใหเ้ด็กและผูป้กครองนัง่ลอ้มวง กล่าว

ทกัทายผูป้กครองและเด็ก โดยร้องเพลงสวสัดีวนัน้ี

พบกนั 

2.ผูว้จิยับอกวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรม 

1.เน้ือเพลง 

สวสัดีวนัน้ีพบ

กนั 

2. กลองเลก็ 

10 นาที 

ขั้นการสอนและ

สาธิต  

 

 

 

1.สาธิตการควบคุมการเคล่ือนไหวลิ้น ดงัน้ี 

1.1 วธีิการแลบลิน้ 

  - ผูว้จิยัใชไ้มก้ดล้ินแตะท่ีปลายล้ินและค่อยๆถอย

ออกกระตุน้ใหเ้ด็กแลบล้ินตาม 

 - ผูว้จิยัใชอ้มยิม้หรือนํ้าหวานแตะท่ีริมฝีปากล่าง 

กระตุน้ใหเ้ด็กแลบล้ินออกมาเลีย 

 
1.2 วธีิการตวดัลิน้ไปซ้าย – ขวา 

    - ผูว้จิยัใชไ้มก้ดล้ินหรือชอ้นแตะดา้นขา้งของล้ิน 

กระตุน้ใหเ้ด็กเอียงล้ินไปดา้นขา้ง                             

 

- ไมก้ดล้ิน 

 - อมยิม้หรือ

นํ้าหวาน 

30 นาที 
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กจิกรรม ข้ันตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ ระยะเวลา 

 - เพิ่มความแขง็แรงโดยใชไ้มก้ดล้ินแตะดา้นขา้ง

ของช่องปากใหเ้ด็กออกแรงตา้นกบัไมก้ดล้ิน          

- ผูว้จิยักระตุน้ใหเ้ด็กใชป้ลายลิ้นแตะบริเวณกระพุง้

แกม้  ซา้ย – ขวา  ดา้นในช่องปาก 

                          
1.3 วธีิการกระดกลิน้ขึน้-ลง 

- ผูว้จิยัใชไ้มก้ดล้ินแตะท่ีปลายล้ิน พร้อมกบัยกข้ึน

และกระตุน้ใหเ้ด็กกระดกล้ิน                                                      

-  ผูว้จิยัใชอ้มยิม้หรือนํ้าหวานแตะท่ีริมฝีปากบน

กระตุน้ใหเ้ด็กแลบล้ินออกมาแตะ                            

- ผูว้จิยัใชอ้มยิม้หรือนํ้าหวานแตะท่ีริมฝีปากล่าง 

กระตุน้ใหเ้ด็กแลบล้ินออกมาแตะ 

 

2. การฝึกการควบคุมการเคล่ือนไหวของล้ินควร

เร่ิมฝึกการแลบล้ินก่อน การตวดัล้ินไปซา้ย – ขวา  

และการกระดกล้ินข้ึน-ลง 

3. ใหผู้ป้กครองทดลองปฏิบติักบับุตรหลานของ

ตนเองทีละขั้นตอนตามขอ้ 1.1-1.3 

  

ขั้นสรุป ผูว้จิยักบัผูป้กครองร่วมกนั พร้อมกนัอีกคร้ัง พร้อม

นดัหมายการทาํกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 5 นาที 



59 

 
กจิกรรมที ่10 ปากหวานกบันํา้ผึง้ 

ระยะเวลา  45 นาท ี

วตัถุประสงค์ 

 1.เพือ่ใหพ้อ่แม่/ผูป้กครองสามารถฝึกควบคุมการเคล่ือนไหวของลิ้นได ้

 2. เพือ่กระตุน้ใหเ้ด็กมีการเคล่ือนไหวลิ้นในลกัษณะต่าง ๆได ้

สาระสําคัญหรือเนือ้หา 

 การฝึกกลา้มเน้ือล้ินหรือลดการเอาล้ินมาจุกปากเช่นฝึกเลียไอศกรีม การเลียริมฝีปาก การกระดก

ล้ินข้ึน ลงซา้ย ขวา การออกเสียงโดยใชป้ลายล้ินบ่อย ๆ คล่อง ๆเช่นออกเสียง ลา ลา ลา จะทาํใหล้ิ้นช่วยผลกั

นํ้าลายไปยงัช่องปากดา้นหลงัเพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะกลืนนํ้ าลายต่อไป 

 

ข้ันตอนการจัดกจิกรรม 

กจิกรรม ข้ันตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ ระยะเวลา 

ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 

   

1. ผูว้จิยัใหเ้ด็กและผูป้กครองนัง่ลอ้มวง กล่าว

ทกัทายผูป้กครองและเด็ก โดยร้องเพลงสวสัดีวนัน้ี

พบกนั 

2.ผูว้จิยับอกวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรม 

1.เน้ือเพลง 

สวสัดีวนัน้ีพบ

กนั 

2. กลองเลก็ 

 

10 นาที 

ขั้นการสอนและ

สาธิต  

 

 

 

1.สาธิตการควบคุมการเคล่ือนไหวของลิ้น ดงัน้ี 

  1.1 วธีิการแลบลิน้ 

  - ผูว้จิยัใชไ้มก้ดล้ินแตะท่ีปลายล้ินและค่อยๆถอย

ออกกระตุน้ใหเ้ด็กแลบล้ินตาม 

 - ผูว้จิยัใชน้ํ้าผึ้งแตะท่ีริมฝีปากล่าง กระตุน้ใหเ้ด็ก

แลบล้ินออกมาเลีย 

   1.2 วธีิการตวดัลิน้ไปซ้าย – ขวา 

 -  ผูว้จิยัใชไ้มก้ดล้ินหรือชอ้นแตะดา้นขา้งของล้ิน 

กระตุน้ใหเ้ด็กเอียงล้ินไปดา้นขา้ง 

 - เพิ่มความแขง็แรงโดยใชไ้มก้ดล้ินแตะดา้นขา้ง

ของช่องปากใหเ้ด็กออกแรงตา้นกบัไมก้ดล้ิน 

 - ผูว้จิยักระตุน้ใหเ้ด็กใชป้ลายลิ้นแตะบริเวณ

กระพุง้แกม้  ซา้ย – ขวา ดา้นในช่องปาก 

1.ไมก้ดล้ิน 

2. นํ้าผึ้ง 

30 นาที 
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กจิกรรม ข้ันตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ ระยะเวลา 

 1.2 วธีิการกระดกลิน้ขึน้-ลง 

 - ผูว้จิยัใชไ้มก้ดล้ินแตะท่ีปลายล้ิน พร้อมกบัยกข้ึน

และกระตุน้ใหเ้ด็กกระดกล้ิน                                     

- ผูว้จิยัใชน้ํ้าผึ้งแตะท่ีริมฝีปากบนกระตุน้ให้เด็ก

แลบล้ินออกมาแตะ                                                  

- ผูว้จิยัใชน้ํ้าผึ้งแตะท่ีริมฝีปากล่าง กระตุน้ใหเ้ด็ก

แลบล้ินออกมาแตะ 

2. การฝึกการควบคุมการเคล่ือนไหวของลิ้นควร 

เร่ิมฝึกการแลบล้ินก่อน การตวดัล้ินไปซา้ย – ขวา  

และการกระดกล้ินข้ึน-ลง 

3. ใหผู้ป้กครองทดลองปฏิบติักบับุตรหลานของ

ตนเองทีละขั้นตอนตามขอ้ 1.1-1.3 

  

ขั้นสรุป ผูว้จิยักบัผูป้กครองร่วมกนั พร้อมกนัอีกคร้ัง พร้อม

นดัหมายการทาํกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 5 นาที 

 

 

กจิกรรมที ่11 มหศัจรรยล้ิ์นของหนู (ทาํตั้งแต่ 9-10) 

ระยะเวลา  45 นาท ี

วตัถุประสงค์ 

 1.เพือ่ใหพ้อ่แม่/ผูป้กครองสามารถฝึกควบคุมการเคล่ือนไหวของลิ้นได ้

 2. เพือ่กระตุน้ใหเ้ด็กมีการเคล่ือนไหวลิ้นในลกัษณะต่าง ๆได ้

สาระสําคัญหรือเนือ้หา  

การฝึกกลา้มเน้ือล้ินหรือลดการเอาล้ินมาจุกปากเช่นฝึกเลียไอศกรีม การเลียริมฝีปาก การกระดกล้ิน

ข้ึน ลงซา้ย ขวา การออกเสียงโดยใชป้ลายล้ินบ่อย ๆ คล่อง ๆเช่นออกเสียง ลา ลา ลา จะทาํใหล้ิ้นช่วยผลกั

นํ้าลายไปยงัช่องปากดา้นหลงัเพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะกลืนนํ้ าลายต่อไป 
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ข้ันตอนการจัดกจิกรรม 

กจิกรรม ข้ันตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ ระยะเวลา 

ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 

   

1. ผูว้จิยัใหเ้ด็กและผูป้กครองนัง่ลอ้มวง กล่าว

ทกัทายผูป้กครองและเด็ก โดยร้องเพลงสวสัดีวนัน้ี

พบกนั 

2.ผูว้จิยับอกวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรม 

1.เน้ือเพลง 

สวสัดีวนัน้ีพบ

กนั 

2. กลองเลก็ 

 

10 นาที 

ขั้นการสอนและ

สาธิต  

 

 

 

1.สาธิตการควบคุมการเคล่ือนไหวของลิ้น ดงัน้ี 

   1.1 วธีิการแลบลิน้ 

      - ผูว้จิยัใชไ้มก้ดล้ินแตะท่ีปลายล้ินและค่อยๆ

ถอยออกกระตุน้ใหเ้ด็กแลบล้ินตาม 

     - ผูว้จิยัใชอ้มยิม้ นํ้าหวาน และนํ้าผึ้ง  แตะท่ีริม

ฝีปากล่าง กระตุน้ใหเ้ด็กแลบล้ินออกมาเลีย 

  1.2 วธีิการตวดัลิน้ไปซ้าย – ขวา 

      - ผูว้จิยัใชไ้มก้ดล้ินหรือชอ้นแตะดา้นขา้งของ

ล้ิน กระตุน้ใหเ้ด็กเอียงล้ินไปดา้นขา้ง 

      - เพิ่มความแขง็แรงโดยใชไ้มก้ดล้ินแตะดา้นขา้ง

ของช่องปากใหเ้ด็กออกแรงตา้นกบัไมก้ดล้ิน 

      - ผูว้จิยักระตุน้ใหเ้ด็กใชป้ลายล้ินแตะบริเวณ

กระพุง้แกม้  ซา้ย – ขวา  ดา้นในช่องปาก 

  1.3 วธีิการกระดกลิน้ขึน้-ลง 

    - ผูว้จิยัใชไ้มก้ดล้ินแตะท่ีปลายล้ิน พร้อมกบั

ยกข้ึนและกระตุน้ใหเ้ด็กกระดกลิ้น 

    - ผูว้จิยัใชอ้มยิม้ นํ้าหวาน และนํ้าผึ้ง  แตะท่ีริม

ฝีปากบนกระตุน้ใหเ้ด็กแลบล้ินออกมาแตะ 

    - ผูว้จิยัใชอ้มยิม้ นํ้าหวาน และนํ้าผึ้ง  แตะท่ีริม

ฝีปากล่าง กระตุน้ใหเ้ด็กแลบล้ินออกมาแตะ 

2. การฝึกการควบคุมการเคล่ือนไหวของลิ้นควร

เร่ิมฝึกการแลบล้ินก่อน การตวดัล้ินไปซา้ย – ขวา  

และการกระดกล้ินข้ึน-ลง 

 

 30 นาที 
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กจิกรรม ข้ันตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ ระยะเวลา 

 3. ใหผู้ป้กครองทดลองปฏิบติักบับุตรหลานของ

ตนเองทีละขั้นตอนตามขอ้ 1.1-1.3 

  

ขั้นสรุป ผูว้จิยักบัผูป้กครองร่วมกนั พร้อมกนัอีกคร้ัง 

พร้อมนดัหมายการทาํกิจกรรมคร้ังต่อไป 

 5 นาที 

 

 

กจิกรรมที ่12 เจด็กระบวนท่า ลานํ้าลายไหล 

ระยะเวลา  45 นาท ี

วตัถุประสงค์ 

 1.เพือ่ใหพ้อ่แม่/ผูป้กครองสามารถฝึกควบคุมการเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือท่ีควบคุมการไหลของนํ้าลาย

ไหลได ้

 2. เพื่อใหเ้ด็กสามารถเคล่ือนไหวกลา้มเน้ือท่ีควบคุมการไหลของนํ้าลายไหลได ้

สาระสําคัญหรือเนือ้หา  

 การฝึกกลา้มเน้ือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกกักั้นนํ้าลายและการกลืนนํ้าลายใหก้ลา้มเน้ือแขง็แรง  ไดแ้ก่การ

ฝึกเพิ่มความแขง็แรงของกลา้มเน้ือบริเวณรอบริมฝีปาก กลา้มเน้ือใบหนา้ ขากรรไกรและล้ิน เพื่อช่วยให้เด็ก

ควบคุมการทาํงานของนํ้าลายไหลไดดี้ข้ึน 

การฝึกกลา้มเน้ือบริเวณรอบ ๆ ริมฝีปาก เช่น การออกเสียง อา อู อี การเป่าลมออกทางปากจะทาํให้

เด็กเปิด ปิดริมฝีปากไดดี้ เรียนรู้การปรับความดนัในช่องปาก และมีความระวงัตวัวา่จะตอ้งปิดริมฝีปากเพื่อ

ไม่ใหน้ํ้าลายไหล  

การฝึกกลา้มเน้ือล้ินหรือลดการเอาล้ินมาจุกปากเช่นฝึกเลียไอศกรีม การเลียริมฝีปาก การกระดกล้ิน

ข้ึน ลงซา้ย ขวา การออกเสียงโดยใชป้ลายลิ้นบ่อย ๆ คล่อง ๆ เช่นออกเสียง ลา ลา ลา จะทาํใหล้ิ้นช่วยผลกั

นํ้าลายไปยงัช่องปากดา้นหลงัเพื่อเตรียมพร้อมท่ีจะกลืนนํ้ าลายต่อไป 

การฝึกการอา้ปากหุบปาก เพือ่ใหข้ากรรไกรเคล่ือนไหวไดดี้ในขณะกกักั้นหรือกลืนนํ้ าลายช่วยทาํ

ใหล้ดความเกร็งหรือการขาดการเคล่ือนไหวท่ีถูกตอ้งของขากรรไกรทั้งบนและล่าง รวมทั้งช่วยใหปิ้ดปาก

ไดแ้น่นข้ึน 
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ข้ันตอนการจัดกจิกรรม 

 

กจิกรรม ข้ันตอนดาํเนินการ ส่ือ/อุปกรณ์ ระยะเวลา 

ขั้นนาํเขา้สู่

บทเรียน 

   

1.ผูว้จิยัใหเ้ด็กและผูป้กครองนัง่ลอ้มวง กล่าว

ทกัทายผูป้กครองและเด็ก โดยร้องเพลงสวสัดี

วนัน้ีพบกนั 

2.ผูว้จิยับอกวตัถุประสงคแ์ละกิจกรรม 

1.เน้ือเพลง สวสัดี

วนัน้ีพบกนั 

2. กลองเลก็ 

10 นาที 

ขั้นการสอนและ

สาธิต  

1.สาธิตการควบคุมการเคล่ือนไหวของ

ขากรรไกร โดยใชส้ามน้ิวขยบัขากรรไกร(วาง

น้ิวมือ 3 น้ิว ตามแนวขากรรไกร) ดงัน้ี 

สามน้ิวขยบัขากรรไกร (เขา้ทางดา้นหนา้ และ

เขา้ทางดา้นขา้ง) 

1.1 ผูว้จิยัใชมื้อขา้งถนดัจบับริเวณคางเด็กโดย   

- น้ิวหวัแม่มือกดบริเวณคางใตริ้มฝีปาก

ล่าง โดยปลายแขนวางแนบไปกบักระดูก

หนา้อก กระตุน้ใหศี้รษะ ไหล่ กม้มาดา้นหนา้ 

(เป็นการควบคุมการปิดเปิดของขากรรไกร) 

- น้ิวช้ีวางอยูต่ามแนวขากรรไกรเพื่อ

ควบคุมการเคล่ือนไหวในแนวเฉียงดา้นขา้ง 

- น้ิวกลางวางอยูใ่ตค้างเด็กพร้อมกด

บริเวณฐานล้ิน(ป้องกนัขากรรไกรเคล่ือนท่ีลง) 

- น้ิวหวัแม่มือวางอยูบ่นแนวขากรรไกรข้ึน

มาถึงกกหู เพื่อยบัย ั้งการเคล่ือนไหวในแนว

เฉียง 

- น้ิวช้ีวางอยูบ่นริมฝีปากบน  พร้อมแรงกด  

เพื่อกระตุน้ศีรษะกม้มาดา้นหนา้  

- น้ิวกลางวางใตริ้มฝีปากของเด็ก 

- น้ิวนางวางอยูใ่ตค้างเด็ก พร้อมแรงกดใน

ทิศทางข้ึนตรงบริเวณฐานของล้ิน  เพื่อช่วย

ควบคุมการปิดของขากรรไกร น้ิวกอ้ยวางแนบ

ไปกบักระดุกหนา้อก 

1.เทียน 

2.เศษกระดาษช้ินเล็ก 

ๆ 

3.นกหวดี 

4.ฟองสบู่ 

5.รูปภาพ 

30 นาที 
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 - พร้อมแรงกดลง เพื่อช่วยให้ 

ศีรษะโนม้มาขา้งหนา้ 

  1.2 ผูว้จิยับอกใหเ้ด็กการเคล่ือนไหว

ขากรรไกรในทิศทางต่างๆ โดยผูว้จิยัช่วย

ประคองทิศทางการเคล่ือนไหวขากรรไกรของ

เด็ก  

 1.3ผูว้จิยับอกใหเ้ด็กการเคล่ือนไหวขากรรไกร

ในทิศทางปิด เปิด (อา้ปากและปิดปาก)  

2. บอกขอ้ควรระวงั เร่ือแรงกดของหวัแม่มือ

ใหอ้ยูใ่นแนวตรง ไม่ควรใหอ้ยูใ่นแนวดึงลง

เพราะจะทาํใหมี้การอา้ปากได ้

3.ใหผู้ป้กครองทดลองปฏิบติักบับุตรหลาน

ของตนเองทีละขั้นตอนตามขอ้ 1.1 

 4. ผูว้จิยัเล่านิทานเร่ืองยายเชา้ปากกวา้งใหเ้ด็ก

ฟัง พอถึงตอนท่ียายเชา้หาวอา้ปากกวา้งใหพ้อ่

แม่ผูป้กครองบอกใหเ้ด็ก อา้ปากตาม และปิด

ปาก ถา้ทาํไม่ไดใ้หพ้อ่แม่ผูป้กครองช่วยเหลือ

ตามขั้นตอนขอ้ 1.1 

ขยบัปากหนูไปมา (ทาํตั้งแต่ 5-7) 

1.สาธิตการเคล่ือนไหวริมฝีปากในลกัษณะต่าง 

ๆโดยการออกเสียง อา อี อู เอ็ม พี 

2.สาธิตวธีิการเป่าลมออกจากปากใหผู้ป้กครอง

และเด็กดู และใหเ้ด็กทาํตาม 

3. จดักิจกรรมสารพดัเป่า โดยใหเ้ด็กแข่งกนัที

ละคู ่

4. ผูว้จิยัสาธิตวธีิการเล่นโดย 

       - ฐานท่ี 1 เป่าเทียน 

       - ฐานท่ี 2 เป่าเศษกระดาษ 

       - ฐานท่ี 3 เป่านกหวดี 

       - ฐานท่ี 4 เป่าฟองสบู่ 

ใหผู้ป้กครองและเด็กดูจนครบทุกฐาน 

1   
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 5. เร่ิมใหเ้ด็กแข่งขนัท่ีละคู่ โดยมีผูว้จิยัและ

ผูป้กครองคอยกระตุน้ใหเ้ด็กร่วมทาํกิจกรรม 

6. ผูว้จิยัใชน้ิ้วช้ีและน้ิวกลางลูบดว้ยแรงกด

สมํ่าเสมอ บริเวณดา้นขา้งแต่ละดา้นของริม

ฝีปากในทิศทางลง ดา้นซา้ย 3 คร้ัง ดา้นขวา 3 

คร้ัง 

7. จบัริมฝีปากบนและล่างปิดเขา้หากนัดว้ยน้ิวช้ี

และน้ิวหวัแม่มือนานประมาณ 1 – 2 วนิาที ทาํ

เช่นเดียวกนัน้ีกบัริมฝากล่าง แต่ลูบดว้ยแรงกด

ในทิศทางข้ึน8. กระตุน้การปิดริมฝีปากโดยใช้

น้ิวช้ีและน้ิวหวัแม่มือจบัริมฝีปากดึงออกแลว้

ปล่อยใหดี้ดตวักลบั 

มหัศจรรย์ลิน้ของหนู(ทาํตั้งแต่ 9-10) 

1.1 วธีิการแลบลิน้ 

  - ผูว้จิยัใชไ้มก้ดล้ินแตะท่ีปลายล้ินและค่อยๆ

ถอยออกกระตุน้ใหเ้ด็กแลบลิ้นตาม 

- ผูว้จิยัใชอ้มยิม้ นํ้าหวาน และนํ้าผึ้ง  แตะท่ีริม

ฝีปากล่าง กระตุน้ใหเ้ด็กแลบล้ินออกมาเลีย 

1.2 วธีิการตวดัลิน้ไปซ้าย – ขวา 

   - ผูว้จิยัใชไ้มก้ดล้ินหรือชอ้นแตะดา้นขา้งของ

ล้ิน กระตุน้ใหเ้ด็กเอียงล้ินไปดา้นขา้ง 

   - เพิ่มความแขง็แรงโดยใชไ้มก้ดล้ินแตะ

ดา้นขา้งของช่องปากใหเ้ด็กออกแรงตา้นกบัไม้

กดล้ิน 

   - ผูว้จิยักระตุน้ใหเ้ด็กใชป้ลายล้ินแตะบริเวณ

กระพุง้แกม้  ซา้ย – ขวา ดา้นในช่องปาก 

1.3 วธีิการกระดกลิน้ขึน้ - ลง 

    -ผูว้จิยัใชไ้มก้ดล้ินแตะท่ีปลายล้ิน พร้อมกบั

ยกข้ึนและกระตุน้ใหเ้ด็กกระดกล้ิน 

   - ผูว้จิยัใชอ้มยิม้ นํ้าหวาน และนํ้าผึ้ง  แตะท่ี

ริมฝีปากบนกระตุน้ใหเ้ด็กแลบล้ินออกมาแตะ 
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ขั้นการสอนและ

สาธิต  

 

   - ผูว้จิยัใชอ้มยิม้ นํ้าหวาน และนํ้าผึ้ง  แตะท่ี

ริมฝีปากล่าง กระตุน้ให้เด็กแลบล้ินออกมาแตะ 

   - ใหผู้ป้กครองทดลองปฏิบติักบับุตรหลาน

ของตนเองทีละขั้นตอน 

  

ขั้นสรุป  ผูว้จิยักบัผูป้กครองร่วมกนัทาํตั้งแต่กิจกรรม   

สามน้ิวขยบัขากรรไกร (เขา้ทางดา้นหนา้ และ

เขา้ทางดา้นขา้ง)  ขยบัปากหนูไปมา และ 

มหศัจรรยล้ิ์นของหนู พร้อมกนัอีกคร้ัง และเนน้

ย ํ้าใหผู้ป้กครองเห็นความสาํคญัของการบาํบดั

นํ้าลายไหลยอ้ย  

รูปภาพประกอบการ

ทาํกิจกรรม 

5 นาที 
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แบบวดัระดับความรุนแรงของนํา้ลายไหลในเด็กทีม่ีความบกพร่องทางพฒันาการวยั 1.6 -5 ปี 

 คําช้ีแจง  เพื่อวดัระดบัความรุนแรงของนํ้าลายไหลของเด็กเป็นรายบุคคล พยาบาลผูฝึ้กเป็นผูป้ระเมิน

เด็ก โดยใชว้ธีิสังเกตปริมาณนํ้าลายไหลในขณะส่งเสริมพฒันาการเด่ียวและทาํกิจกรรมกลุ่มกลา้มเน้ือมดั

ใหญ่ กลุ่มดนตรี กลุ่มนิทาน และกลุ่มเล่นอิสระ แลว้ใส่คะแนนใหต้รงกบัพฤติกรรมท่ีเป็นจริงของเด็กตั้งแต่

เวลา 09.00 น. – 14.00 น. ตามระดบัคะแนนดงัน้ี 

ระดบั 4 severe หมายถึง เปียกริมฝีปาก คาง และผา้เช็ดปาก (Drooling onto Clothing)   

ระดบั 3 Moderate หมายถึง เปียกริมฝีปากและคาง (Drooling on lips and chin) 

ระดบั 2 Mild หมายถึง เปียกริมฝีปาก (Drooling on lips) 

ระดบั 1  Dry หมายถึง ไม่หยด ไม่ไหลยอ้ยใหเ้ห็น 

 วนัท่ีสังเกต วนัท่ี..........เดือน...............................พ.ศ.......................... 

 ช่วงเวลาท่ีสังเกต......................................กิจกรรม................................................... 

ลาํดบัท่ี ช่ือ - สกุล 
ระดบัคะแนน 

4 3 2 1 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ปกครองทีม่ีต่อโปรแกรมราชา 2010 

ที่ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

 ด้านเนือ้หา       

1 เหมาะสมทนัยคุสมยั       

2 
กิจกรรมสอดคลอ้งกบั

วตัถุประสงค ์ 
     

3 กิจกรรมเหมาะสมกบัเด็ก       

4 เขา้ใจง่าย       

 ด้านส่ืออุปกรณ์       

5 ดึงดูดความสนใจ       

6 เหมาะสมกบัผูรั้บความรู้       

 ด้านการดาํเนินกจิกรรม       

7 เหมาะสมกบัเน้ือหา       

8 ระยะเวลามีความเหมาะสม       

9 นาํไปปฏิบติัได ้      

10 ความพึงพอใจภาพรวม       
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