
31

วารสารราชานุกูล 2560, 32(2)

ผลของการฝึกกล้ามเนื้อในช่องปากของ 

ผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา
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ชุติวรรณ แก้วไสย, วท.ม.*

บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษ�ผลก�รฝึกกล้�มเนื้อในช่องป�กของผู้บกพร่องท�งพัฒน�ก�รและสติปัญญ�โดย 

ผู้ปกครอง

 วสัดุและวธิกีาร ก�รวจิยักึง่ทดลอง	(quasi-experimental	research)	แบบกลุม่เดยีวทดสอบกอ่นและหลงั	 

กลุ่มตัวอย่�งเลือกแบบเจ�ะจง	 เป็นเด็กบกพร่องท�งพัฒน�ก�รและสติปัญญ�ที่มีปัญห�ก�รเคลื่อนไหว 

กล้�มเนื้อในช่องป�ก	และผู้ปกครอง	ที่ม�รับบริก�รที่ง�นเวชศ�สตร์สื่อคว�มหม�ย	สถ�บันร�ช�นุกูล	จำ�นวน	8	คู่	

เด็กบกพร่องท�งพัฒน�ก�รและสติปัญญ�จะได้รับก�รประเมินคว�มส�ม�รถในก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่อง

ป�กโดยใช้แบบคัดกรองกลไกก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อที่ใช้ในก�รพูด	 (Oral	 Speech	Mechanism	Screening	 

Examination-Third	edition	(OSMSE-3)	กอ่นเข�้โปรแกรมฝกึ	ผูป้กครองไดร้บัก�รสอนวธิกี�รฝกึก�รเคลือ่นไหว

กล้�มเนื้อในช่องป�ก	และได้รับวีดิทัศน์ส�ธิตขั้นตอนก�รฝึกพร้อมแบบบันทึกก�รฝึก	เพื่อนำ�ไปใช้ในก�รฝึกที่บ้�น

อย่�งน้อยวันละ	1	ครั้ง	น�น	6	สัปด�ห์	ติดต�มก�รฝึกโดยผู้วิจัยอ�ทิตย์ละ	1	ครั้ง	หลังจ�กครบ	6	สัปด�ห์	เด็กจะ

ได้รับก�รประเมินคว�มส�ม�รถในก�รเคลื่อนไหวกล้�มเน้ือในช่องป�กซำ้�	 และผู้ปกครองประเมินคว�มพึงพอใจ

ต่อโปรแกรมก�รฝึกก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�ก	 วิเคร�ะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติก�รแจกแจงคว�มถ่ี	 ร้อยละ	

และเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�กก่อนและหลังด้วย	Wilcoxon	Matched-Pairs	

Signed	Ranks	test	

 ผล คะแนนเฉลี่ยก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�กหลังทดลองสูงกว่�	โดยด้�นโครงสร้�งและก�รทำ�ง�น	

คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น	4	และ	17	คะแนน	ต�มลำ�ดับ	และคว�มพึงพอใจของผู้ปกครองต่อชุดก�รฝึกก�รเคลื่อนไหว

กล้�มเนื้อในช่องป�กอยู่ในระดับม�กที่สุด	

 สรุป โปรแกรมก�รฝึกกล้�มเนื้อช่องป�กโดยผู้ปกครองส�ม�รถพัฒน�ก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�ก

ของเด็กบกพร่องท�งพัฒน�ก�รและสติปัญญ�

คำาสำาคัญ	กล้�มเนื้อในช่องป�ก	ผู้บกพร่องท�งพัฒน�ก�รและสติปัญญ�	ผู้ปกครอง
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Abstract
 Objective To	study	 the	effect	of	parent	 training	on	oral	motor	 function	 for	children	with	 

intellectual	and	developmental	disabilities.

 Materials and methods	A	quasi-experimental	research	with	one	group	pre-posttest	design	

was	conducted.	Purposive	sampling	were	8	pairs	of	parents	and	children	with	 intellectual	and	 

developmental	disabilities,	receiving	speech	therapy	at	Rajanukul	Institute.	Each	child	was	evaluated	

by	Oral	Speech	Mechanism	Screening	Examination-Third	edition	(OSMSE-3)	before	the	training	

program.	After	first	session,	the	parents	were	accepted	oral	motor	function	training	program	for	

children	with	 intellectual	and	developmental	disabilities	and	video	demonstration	of	oral	motor	

function	training	steps	for	parent	along	with	practice	notes	for	take-home	practicing.	They	required	

to	practice	once	a	week	for	6	weeks	continuously.	Follow	up	were	monitored	once	a	week.	Then	

the	OSMSE-3	were	evaluated	again	after	completed	6	weeks.	Parent	satisfaction	assessment	was	

administered	after	 finished	 the	program.	Data	were	analyzed	by	 frequency,	percentage,	mean,	

standard	deviation	and	Wilcoxon	Signed-Rank	Test.

 Results The	comparison	of	before	and	after	training	program	found	that	mean	scores	of	oral	

motor	 function	 in	 the	children	with	 intellectual	and	developmental	disabilities	were	 increased,	

structure	and	performance	domains	were	 increased	4	and	7	points,	 respectively.	Highest	 level	

satisfaction	of	the	parents	were	also	found.

 Conclusion	Training	program	conducted	by	their	parents	affect	oral	motor	function	in	children	

with	intellectual	and	developmental	disabilities.

Key words:	 oral	motor	function,	intellectual	and	developmental	disabilities,	parents
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บทนำา
	 ทักษะก�รเคล่ือนไหวของกล้�มเน้ือในช่อง

ป�ก	 (oral	motor	 skills)	 เป็นก�รเคลื่อนไหวกล้�ม

เนือ้บรเิวณใบหน�้	ไดแ้ก	่รมิฝปี�กและข�กรรไกร	และ

กล้�มเนื้อในช่องป�ก	ได้แก่	ลิ้นและเพด�นอ่อน	 โดย

เฉพ�ะก�รเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับก�รพูด1	 คว�ม

บกพร่องของทักษะก�รเคลื่อนไหวของกล้�มเนื้อใน

ช่องป�กมักพบได้ในกลุ่มผู้ที่มีคว�มบกพร่องท�ง

พัฒน�ก�รที่มีปัญห�ด้�นก�รพูด	เช่น	กลุ่มออทิสติก2 

กลุ่มอ�ก�รด�วน์ซินโดรม1,2	และสมองพิก�ร3	เป็นต้น	

	 ในก�รบำ�บัดรักษ�คว�มบกพร่องของก�ร

เคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�ก	มักใช้ก�รออกกำ�ลัง

กล�้มเนือ้ในชอ่งป�ก	(oral	motor	exercises)	ซึง่เปน็

กิจกรรมท่ีประกอบไปด้วยก�รกระตุ้นก�รรับคว�ม

รู้สึก	หรือก�รเคลื่อนไหวริมฝีป�ก	ข�กรรไกร	เพด�น

ออ่น	กลอ่งเสยีง	และกล�้มเนือ้ทีช่ว่ยในก�รห�ยใจ	ซึง่

อ�จจะเป็นก�รออกกำ�ลังกล�้มเนือ้โดยผูป่้วยออกแรง

ในก�รเคลื่อนไหวด้วยตนเอง	(active	exercise)	ก�ร

ยืดกล้�มเนื้อ	 (muscle	 stretching)	ก�รออกกำ�ลัง

กล้�มเนื้อโดยผู้ฝึกให้แรงช่วยในก�รเคล่ือนไหว	 

(passive	 exercises)	 และก�รกระตุ้นก�รรับคว�ม

รู้สึกโดยก�รออกกำ�ลังกล้�มเน้ือนี้ช่วยให้กล้�มเนื้อมี

คว�มแข็งแรง	 เคลื่อนไหวได้เต็มช่วงก�รเคลื่อนไหว	

และมีก�รทำ�ง�นประส�นสัมพันธ์กันเกิดประโยชน์

ในด้�นก�รรับประท�นอ�ห�ร	และเป็นพื้นฐ�นในก�ร

พูดที่ดี4 

	 ก�รฝึกผู้ป่วยกลุ่มผู้บกพร่องท�งพัฒน�ก�ร

และสติปัญญ�จำ�เป็นต้องได้รับก�รฝึกซำ้�ๆ	 และทำ�

อย่�งต่อเน่ืองเป็นประจำ�5	 เพ่ือให้ผู้ป่วยมีพัฒน�ก�ร

ในด้�นต่�งๆ	ดีขึ้น	 ผู้ปกครองถือเป็นบุคคลสำ�คัญที่

จะชว่ยพฒัน�คว�มส�ม�รถของเดก็	เพร�ะผูป้กครอง

เป็นบุคคลท่ีมีคว�มคุ้นเคย	 และใช้เวล�อยู่กับเด็ก

ม�กที่สุด6	 ห�กปร�ศจ�กคว�มร่วมมือของผู้ปกครอง

ก็ย�กที่จะทำ�ก�รรักษ�เด็กให้ดีข้ึนได้	 ก�รนำ�คว�มรู้

ต่�งๆ	ที่ได้รับม�ประยุกต์ใช้ที่บ้�นอย่�งต่อเนื่อง	และ

สมำ่�เสมอจะช่วยให้เด็กได้รับประสบก�รณ์ก�รเรียนรู้

ทีเ่หม�ะสม7,8	อย่�งไรก็ต�มผูป้กครองบ�งสว่นยังข�ด

แนวท�ง	 และทักษะในก�รฝึกบุตรหล�นด้วยตนเอง	

ก�รมีแนวท�งก�รสอนที่ชัดเจนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะ

ช่วยสนับสนุนให้ผู้ปกครองมีคว�มเข้�ใจ	และคว�ม

มั่นใจ	ส�ม�รถฝึกบุตรหล�นได้ด้วยตนเอง	ส่งผลต่อ

คว�มสำ�เร็จในก�รพัฒน�เด็กบกพร่องท�งพัฒน�ก�ร

และสติปัญญ�	 จ�กประสบก�รณ์ในก�รปฏิบัติง�น

ในคลินิกแก้ไขก�รพูดของผู้วิจัย	 พบว่�ผู้ปกครอง

ส่วนใหญ่ยังข�ดทักษะในก�รฝึกก�รเคลื่อนไหว 

กล้�มเน้ือในช่องป�กที่เป็นทักษะก่อนก�รสอนพูด	

(pre-speech)	ผูป้กครองสว่นม�กจงึฝ�กคว�มหวงัไว้

กบันกัแกไ้ขก�รพดู	สง่ผลใหเ้ดก็ไม่ไดร้บัก�รฝกึอย�่ง

ต่อเนื่อง	 และมีคว�มก้�วหน้�จ�กก�รฝึกอย่�งช้�ๆ	 

ผู้วิจัยจึงสนใจสร้�งโปรแกรมก�รฝึกก�รเคลื่อนไหว

กล้�มเนื้อในช่องป�กโดยผู้ปกครองข้ึนและศึกษ�ผล

ก�รใช้โปรแกรม	 และคว�มพึงพอใจของผู้ปกครอง

ในก�รฝึกก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�กของ 

ผูบ้กพรอ่งท�งพัฒน�ก�รและสตปัิญญ�เพือ่นำ�ไปเปน็

แนวท�งก�รพัฒน�คว�มส�ม�รถในก�รเคลื่อนไหว

กล้�มเน้ือในช่องป�กของเด็กบกพร่องท�งพัฒน�ก�ร

และสติปัญญ�	

วัสดุและวิธีการ
	 ก�รวิจัยก่ึงทดลอง	 แบบกลุ่มเดียวทดสอบ

ก่อนและหลัง	กลุ่มตัวอย่�งเลือกแบบเจ�ะจงเป็นเด็ก

บกพร่องท�งพัฒน�ก�ร	และสติปัญญ�ที่มีปัญห�ก�ร

เคลื่อนไหวกล้�มเน้ือในช่องป�กและผู้ปกครอง	 ที่ม�

รับบริก�รที่ง�นเวชศ�สตร์สื่อคว�มหม�ย	 สถ�บัน
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ร�ช�นุกูล	 จำ�นวน	 8	 คู่	 เคร่ืองมือที่ใช้ในก�รวิจัย

ประกอบด้วย	 หนึ่ง	 คือชุดก�รฝึกก�รเคลื่อนไหว

กล้�มเนื้อในช่องป�กสำ�หรับผู้ปกครองที่ครอบคลุม

เนื้อห�เกี่ยวกับก�รออกกำ�ลังกล้�มเนื้อริมฝีป�ก	

ลิ้น	 และข�กรรไกร	 ซึ่งเป็นก�รออกกำ�ลังกล้�มเนื้อ 

โดยผู้ป่วยออกแรงในก�รเคล่ือนไหวด้วยตนเอง	 

(active	 exercise)	มีท่�ก�รออกกำ�ลังก�ยกล้�มเนื้อ	

3	ส่วน	 ได้แก่	 ริมฝีป�ก	 8	ท่�	 (เม้มป�ก	ปิดป�ก	ห่อ

ริมฝีป�ก	เหยียดริมฝีป�ก	ห่อริมฝีป�กและเหยียดริม

ฝีป�ก	กักลมแก้มป่อง	 เป่�ป�ก	 เป่�ป�ก	และเหยียด

ริมฝีป�ก)	 ลิ้น	 13	 ท่�	 (แลบลิ้น	 ปล�ยล้ินแตะมุม

ป�กข้�งขว�	ปล�ยล้ินแตะมุมป�กข้�งซ้�ย	ปล�ยลิ้น

แตะริมฝีป�กบน	กดปล�ยล้ินลงแตะที่ริมฝีป�กล่�ง	 

เด�ะลิ้น	 ลิ้นดันกระพุ้งแก้มข้�งขว�	 ลิ้นดันกระพุ้ง

แก้มข้�งซ้�ย	 แลบลิ้นแล้วหุบเข้�ไป	ปล�ยลิ้นแตะมุม

ป�กข้�งซ้�ยสลับข้�งขว�	ลิ้นเลียรอบริมฝีป�ก	ยกลิ้น

ขึ้น-ลงสลับกัน	และข�กรรไกร	3	ท่�	 (อ้�ป�กให้กว้�ง

ที่สุด	อ้�ป�กกว้�งสลับกับหุบป�ก	อ้�ป�กกว้�งๆ	สลับ

กับเม้มริมฝีป�ก)	กำ�หนดร�ยละเอียดวิธีก�รฝึกสร้�ง

เป็นวีดิทัศน์ประกอบก�รฝึกเพื่อใช้เป็นแบบช่วยสอน

ให้ผู้ปกครองนำ�ไปใช้ที่บ้�น	 และประกอบก�รให้คำ�

แนะนำ�ผู้ปกครองในก�รฝึกก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อ

ในชอ่งป�ก	โดยมกี�รตรวจสอบเนือ้ห�จ�กผู้เชีย่วช�ญ	

จำ�นวน	 3	ท่�นปรับร�ยละเอียดขั้นตอนก�รนำ�เสนอ

วิธีก�รฝึกก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�กต�มที่

ผู้เชี่ยวช�ญให้ข้อเสนอแนะ	สอง	คือแบบประเมินก�ร

เคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�ก	 เป็นแบบประเมินท่ี

ดัดแปลงและแปลเป็นภ�ษ�ไทยจ�กต้นฉบับแบบคัด

กรองกลไกก�รเคล่ือนไหวกล้�มเนื้อที่ใช้ในก�รพูด	 

(Oral	 Speech	Mechanism	Screening	Exami-

nation-Third	 edition	 (OSMSE-3)	 ที่พัฒน�โดย	

Kenneth	O.	St.	Louis	และ	Dennis	M.	Ruscello	

ในปี	 2000	แบบประเมินก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อใน

ช่องป�กมีก�รประเมินและให้คะแนนแบ่งเป็น	2	ส่วน	

คอื	ด�้นโครงสร�้ง	(structure)	ประกอบดว้ย	รมิฝปี�ก	

ลิ้น	ข�กรรไกร	ฟัน	เพด�นแข็ง	เพด�นอ่อน	ช่องคอ	มี

คะแนน	31	คะแนน	และด้�นก�รทำ�ง�น	 (function)	

ประกอบด้วยก�รเคลื่อนไหวริมฝีป�ก	ลิ้น	เพด�นแข็ง	

เพด�นออ่น	ชอ่งคอ	ก�รห�ยใจ	และอตัร�ก�รออกเสยีง

ซำ้�	 (diadochokinetic	 rate)	 มีคะแนน	24	คะแนน	

รวมคะแนนเต็มของก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่อง

ป�ก	 55	 คะแนน	ทำ�ก�รประเมินเด็กเป็นร�ยบุคคล

โดยสังเกตโครงสร้�งของอวัยวะในช่องป�กแต่ละ

ส่วน	และให้เด็กทำ�ก�รเคลื่อนไหวต�มสั่ง	 ห�กเด็กมี

โครงสร�้งและก�รทำ�ง�นทีเ่หม�ะสมใหใ้สเ่ครือ่งหม�ย	

(+)	แตถ่�้ไมเ่หม�ะสมใหใ้สเ่ครือ่งหม�ย	(-)	เมือ่ทำ�ก�ร

ประเมินครบทุกส่วน	 นับจำ�นวนข้อที่โครงสร้�งและ

ก�รทำ�ง�นไม่เหม�ะสม	 (-)	 ม�หักคะแนนออกจ�ก

คะแนนเต็มในแต่ละด้�น	 เป็นคะแนนด้�นโครงสร้�ง

และก�รทำ�ง�นของกลุ่มตัวอย่�งแต่ละคน	 ส�ม	คือ

แบบสอบถ�มคว�มพึงพอใจของผู้ปกครองเด็ก

บกพร่องท�งพัฒน�ก�รและสติปัญญ�ต่อก�รฝึกก�ร

เคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�กจำ�นวน	10	ข้อ	มีก�ร

ตรวจสอบคว�มเที่ยงตรงเชิงเน้ือห�จ�กผู้เช่ียวช�ญ	

จำ�นวน	3	ท่�น	ข้อ	1	และ	9	มีค่�	 IOC	=	0.67	และ

ข้อ	2-6,	8-10	มีค่�	IOC	=	1.00	ถือว่�เป็นข้อคำ�ถ�ม

ที่ใช้ได้	ส่วนข้อ	7	มีค่�	IOC	=	0.33	ซึ่งถือว่�ใช้ไม่ได้	

จึงแก้ไขข้อคว�มในแบบสอบถ�มคว�มพึงพอใจของ

ผู้ปกครองเด็กบกพร่องท�งพัฒน�ก�รและสติปัญญ�

ต่อก�รฝึกก�รเคลื่อนไหวกล้�มเน้ือในช่องป�กต�ม

ข้อเสนอแนะที่ผู้เชี่ยวช�ญแนะนำ�	มีก�รปรับข้อคว�ม

ในข้อที่	9	จ�กคำ�ว่�	“ต่อเนื่อง”	เป็น	“สมำ่�เสมอ”	และ

จดัทำ�ฉบบัสมบรูณนำ�ไปใช้ในก�รวจิยั	และ	สี	่คอืแบบ

บนัทกึก�รฝกึก�รเคลือ่นไหวกล�้มเน้ือในช่องป�ก	เปน็
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แบบบันทึกสำ�หรับผู้ปกครองใช้สำ�หรับบันทึกจำ�นวน

ครั้งและระยะเวล�ในก�รฝึก	 ผลก�รฝึกในแต่ละท่�

ก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�ก	และพฤติกรรม

ระหว่�งก�รฝึก

	 เก็บรวมรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่�ง	 6	 คร้ัง	

ครั้งแรกผู้ วิจัยเข้�พบกลุ่มตัวอย่�ง	 พูดคุยสร้�ง

สมัพนัธภ�พ	และประเมนิก�รเคลือ่นไหวของกล�้มเนือ้ 

ในช่องป�ก	 (pre-test)	 โดยใช้แบบประเมินก�ร

เคลื่อนไหวของกล้�มเนื้อในช่องป�ก	 ดำ�เนินก�ร

ทดลองโดยผู้ วิจัยแนะนำ�ก�รฝึกก�รเคล่ือนไหว 

กล�้มเนือ้ในชอ่งป�กด้วยก�รออกกำ�ลงักล้�มเนือ้โดย

ผู้ป่วยออกแรงในก�รเคลื่อนไหวด้วยตนเอง	 (active	

exercise)	พร้อมทั้งสอนวิธีก�รฝึกให้ผู้ปกครองโดย

กำ�หนดให้ผู้ปกครองฝึกก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อ

ในช่องป�กของเด็กแต่ละส่วน	ท่�ละ	 5-10	ครั้ง	 และ

บันทึกผลก�รฝึกแต่ละคร้ังลงในแบบบันทึกก�รฝึก

ก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�ก	แจกสื่อวิดีทัศน์	

เรื่อง	ก�รออกกำ�ลังกล้�มเนื้อในช่องป�กให้ใช้เป็นสื่อ

ประกอบก�รฝึกท่ีบ้�น	 และนัดติดต�มก�รฝึกโดย 

ผู้วิจัยอ�ทิตย์ละ	1	ครั้ง	เป็นระยะเวล�	6	สัปด�ห์	เพื่อ

ตรวจสอบคว�มเข้�ใจในก�รฝึกและให้คำ�แนะนำ�ใน

ก�รฝึกเพิ่มเติมเป็นระยะ	หลังครบกำ�หนด	6	สัปด�ห์	

ผู้วจิยัประเมนิก�รเคลือ่นไหวของกล�้มเนือ้ในช่องป�ก	

(post-test)	 ของกลุ่มตัวอย่�ง	 และเก็บข้อมูลคว�ม

พึงพอใจของผู้ปกครอง	 วิเคร�ะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่�ง	

และคว�มพึงพอใจของผู้ปกครอง	 โดยใช้สถิติก�ร

แจกแจงคว�มถี่	(frequency)	และร้อยละ	(percent)	

เปรียบเทียบคว�มส�ม�รถในก�รเคลื่อนไหวของ 

กล้�มเนื้อป�กของผู้บกพร่องท�งพัฒน�ก�รและ

สติปัญญ�ระหว่�งก่อนและหลังได้รับก�รฝึกโดย 

ผู้ปกครองด้วยสถิตนอนพ�ร�เมตริก	(nonparametric	 

statistics)	 แบบ	Wilcoxon	Matched-Pairs	 

Signed-Ranks	test

ผล
	 ข้อมูลพื้นฐ�นของกลุ่มตัวอย่�ง	 ส่วนใหญ่มี

คว�มสัมพันธ์กับเด็กโดยเป็นม�รด�อ�ยุระหว่�ง	 36-

45	ปี	สถ�นภ�พสมรสคู่	ร�ยได้	10,001-30,000	บ�ท	

ก�รศกึษ�ระดบัมธัยมศกึษ�/ปวส.	ลกัษณะครอบครวั

เป็นครอบครัวเดี่ยว	จำ�นวนบุตรในครอบครัว	 1	คน	

และพบว�่ผูบ้กพรอ่งท�งสตปิญัญ�ทีเ่ข้�รว่มก�รศึกษ�	

สว่นใหญเ่ปน็เพศช�ย	อ�ยุระหว�่ง	6	ป	ี–	11	ป	ี11	เดือน	

และ	12	ปี	–	18	ปี	เท่�กัน	และได้รับก�รวินิจฉัยว่�เป็น

ผู้บกพร่องท�งสติปัญญ�	มีระดับสติปัญญ�อยู่ระดับ

บกพร่องรุนแรง

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ปกครอง จำานวน (n=8) ร้อยละ

1. ความเกี่ยวข้องกับผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

	 1.1	 ม�รด� 6 75.0

	 1.2	 บิด�	 2 25.0
2. อายุ

	 2.1	 36-45	ปี 4 50.0

	 2.2	 46-55	ปี 2 25.0

	 2.3	 56-65	ปี 2 25.0

ตารางที่ 1	ข้อมูลพื้นฐ�นของผู้ปกครองและผู้บกพร่องท�งพัฒน�ก�รและสติปัญญ�ที่เป็นกลุ่มตัวอย่�ง
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ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้ปกครอง จำานวน (n=8) ร้อยละ

3. สถานภาพสมรส

	 3.1	 คู่ 7 87.5

	 3.2	 หม้�ย 1 12.5
4. รายได้ของครอบครัว

	 4.1	 ตำ่�กว่�	10,000	บ�ท 1 12.5

	 4.2	 10,001-30,000	บ�ท 5 62.5

	 4.3	 ม�กกว่�	30,000	บ�ทขึ้นไป 2 25.0
5. ระดับการศึกษา

	 5.1	 ประถมศึกษ� 1 12.5

	 5.2	 มัธยมศึกษ�/ปวช./ปวส. 5 62.5

	 5.3	 ปริญญ�ตรี 2 25.5
6. ลักษณะครอบครัว

	 6.1	 ครอบครัวเดี่ยว 6 75.0

	 6.2	 ครอบครัวขย�ย 2 25.0
7. จำานวนบุตรในครอบครัว

	 7.1	 มีบุตร	1	คน 5 62.5

	 7.2	 มีบุตร	2-3	คน 3 37.5
8. เพศของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

	 8.1	 ช�ย 7 87.5

	 8.2	 หญิง 1 12.5
9. ระดับอายุของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

	 9.1	 วัยเด็กตอนกล�ง	(6	ปี-11	ปี	11	เดือน) 3 37.5

	 9.2	 วัยรุ่น	(12	ปี-18	ปี) 3 37.5

	 9.3	 วัยผู้ใหญ่	(>18	ปี) 2 25.0
10. ระดับความบกพร่องทางสติปัญญาของผู้บกพร่องทาง

 พัฒนาการและสติปัญญา

	 10.1	 บกพร่องระดับน้อย 2 25.0

	 10.2	 บกพร่องระดับป�นกล�ง 2 25.0

	 10.3	 บกพร่องระดับรุนแรง 4 50.0
11. การวินิจฉัยโรคของผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา

	 11.1	 Intellectual	disabilities 5 62.5

	 11.2	 Pervasive	Developmental	Disorder 3 37.5
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ตารางที่ 2 	 คะแนนก�รประเมนิก�รเคลือ่นไหวกล�้มเนือ้ในชอ่งป�กกอ่นและหลงัก�รฝกึก�รเคลือ่นไหวกล�้มเนือ้ 

	 	 	 ในช่องป�กโดยผู้ปกครอง

คนที่
คะแนนด้านโครงสร้าง คะแนนด้านการทำางาน คะแนนรวม

ก่อน หลัง ผลต่าง ก่อน หลัง ผลต่าง ก่อน หลัง ผลต่าง

1 23 23 0 11 19 8 34 42 8

2 27 28 1 8 12 4 35 40 5

3 21 21 0 6 9 3 27 30 3

4 29 29 0 8 13 5 37 42 5

5 26 26 0 10 12 2 36 38 2

6 25 28 3 11 12 1 36 40 4

7 25 25 0 12 14 2 37 39 2

8 20 20 0 11 13 2 31 33 2

	 จ�กต�ร�งที่	 2	ผลก�รประเมินด้�นโครงสร้�ง

ของกล้�มเนื้อในช่องป�กของกลุ่มตัวอย่�งส่วนใหญ่

ไมม่คีว�มเปลีย่นแปลงภ�ยหลังก�รฝกึก�รเคล่ือนไหว

กล้�มเนื้อในช่องป�กโดยผู้ปกครอง	 ยกเว้นกลุ่ม

ตัวอย่�งคนที่	2	และ	6	มีคะแนนเพิ่มขึ้น	โดยคนที่	6	

มคีะแนนเพิม่ขึน้สงูสุด	3	คะแนน	และคนที2่	เพิม่ขึน้	1	

คะแนน	ด�้นก�รทำ�ง�นของกล�้มเนือ้ในชอ่งป�ก	กลุม่

ตัวอย่�งทุกคนมีคะแนนด้�นก�รทำ�ง�นของอวัยวะ

ในช่องป�กเพิ่มขึ้นภ�ยหลังก�รฝึกก�รเคลื่อนไหว 

กล้�มเน้ือในช่องป�กโดยผู้ปกครอง	 โดยคนที่	 1	 

มีคะแนนเพิ่มขึ้นม�กที่สุด	 8	 คะแนน	 และคนที่	 6	 

เพิ่มขึ้นน้อยที่สุด	1	คะแนน	เมื่อดูผลรวมของคะแนน

โครงสร�้งและก�รทำ�ง�นของกล�้มเนือ้ในช่องป�กภ�ย

หลังก�รฝึกก�รเคลื่อนไหวกล้�มเน้ือในช่องป�กโดย 

ผูป้กครอง	พบว�่กลุม่ตวัอย่�งทกุคนมีคะแนนผลรวม

เพิ่มขึ้น	โดยคนที่	1	เพิ่มขึ้นม�กที่สุด	8	คะแนน	และ

คนที	่5,	7	และ	8	เพิม่ข้ึนน้อยทีส่ดุ	2	คะแนน	เท�่ๆ	กัน

ค่าเฉลี่ยน (SD) p-value

ก่อนฝึก หลังฝึก

โครงสร้�ง	(structure) 24.5(3.0) 25.0	(3.4) .18

ก�รทำ�ง�น	(function) 9.6(2.1) 13.0(2.8) .01

ผลรวม	(total)	 34.1(3.5) 38.0(4.3) .01

Wilcoxon’s	signed-Rank	test

ตารางที่ 3		เปรียบเทียบก�รเคล่ือนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�กก่อนและหลังก�รฝึกก�รเคลื่อนไหวกล้�มเน้ือใน 

	 	 ช่องป�กโดยผู้ปกครอง
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	 จ�กต�ร�งที่	3	พบว่�ก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อ

ในช่องป�กด้�นโครงสร้�งก่อนและหลังก�รฝึกโดย

ผู้ปกครอง	 ไม่มีคว�มแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญ

ท�งสถิติ	 (p>0.05)	 ส่วนก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อ 

ในช่องป�กด้�นก�รทำ�ง�นก่อนและหลังก�รฝึกโดย

ผู้ปกครอง	มีคว�มแตกต่�งกันอย่�งมีนัยสำ�คัญท�ง

สถิติ	 (p<0.05)	 โดยคะแนนหลังก�รฝึกสูงกว่�ก่อน

ก�รฝึก	 เม่ือพิจ�รณ�จ�กคะแนนรวมท้ังสองด้�นพบ

ว่�ก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�กก่อนและหลัง

ก�รฝึกโดยผู้ปกครองมีคว�มแตกต่�งกันอย่�งมี 

นัยสำ�คัญท�งสถิติ	(p<0.05)	โดยคะแนนหลังก�รฝึก

สูงกว่�ก่อนก�รฝึก	

ตารางที่ 4 ค่�คะแนนเฉลี่ยคว�มพึงพอใจของผู้ปกครองเด็กบกพร่องท�งพัฒน�ก�รและสติปัญญ�ต่อก�รฝึก 

	 	 ก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�ก

หัวข้อการประเมิน คะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ

1)	 ผู้วิจัยให้คำ�แนะนำ�	และอธิบ�ยวิธีในก�รฝึกอย่�งชัดเจน 5.0 ม�กที่สุด

2)	 สื่ อที่ ใช้ประกอบก�รสอนมีคว�มเหม�ะสมในก�รใช้ฝึก 

ก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�ก

5.0 ม�กที่สุด

3)	 ท�่ในก�รฝกึก�รเคลือ่นไหวกล�้มเนือ้ในชอ่งป�กมีคว�มเหม�ะสม 5.0 ม�กที่สุด

4)	 ลำ�ดับก�รฝึกก�รเคล่ือนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�กเรียงลำ�ดับ 

จ�กง่�ยไปย�ก

4.8 ม�กที่สุด

5)	 จำ�นวนฝึกในแต่ละครั้งมีคว�มเหม�ะสม 4.4 ม�กที่สุด

6)	 ระยะเวล�ในก�รฝึกและคว�มถี่ที่กำ�หนดไว้มีคว�มเหม�ะสม 4.4 ม�กที่สุด

7)	 ลกูของท่�นใหค้ว�มร่วมมอืและอย�กฝกึก�รเคลือ่นไหวกล�้มเนือ้

ในช่องป�กต�มคำ�แนะนำ�

4.0 ม�ก

8)	 หลังจ�กฝึกก�รเคล่ือนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�กต�มระยะเวล�ที่

กำ�หนดแล้วลูกของท่�นส�ม�รถเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�ก

ได้ดีขึ้น

4.3 ม�กที่สุด

9)	 ท่�นมีคว�มมั่นใจม�กขึ้นในก�รที่จะฝึกก�รเคลื่อนไหวกล้�มเน้ือ

ในช่องป�กให้กับลูกได้เองอย่�งสมำ่�เสมอ

4.3 ม�กที่สุด

10)	ก�รฝึกก�รเคล่ือนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�กทำ�ให้ลูกของท่�นมี 

พื้นฐ�นในก�รพัฒน�ก�รออกเสียงพูดได้

4.3 ม�กที่สุด

รวม 4.6 มากที่สุด
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	 จ�กต�ร�งที่	 4	ผู้ปกครองมีคว�มพึงพอใจใน

ภ�พรวมอยู่ในระดับม�กที่สุด	 โดยมีคว�มพึงพอใจ

ในหัวข้อ	 ”ลูกของท่�นให้คว�มร่วมมือและอย�กฝึก

ก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�กต�มคำ�แนะนำ�„	

ในระดับม�ก	 ส่วนข้ออื่นๆ	มีคว�มพึงพอใจในระดับ

ม�กที่สุด	

	 จ�กก�รประเมินคว�มพึงพอใจของผู้ปกครอง

เด็กบกพร่องท�งพัฒน�ก�รและสติปัญญ�ต่อก�รฝึก

ก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�ก	มีข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม	ดังนี้

	 -	 ก�รฝึกอยู่ที่บ้�นทำ�ให้แม่ได้มีเวล�อยู่กับ

ลูกม�กขึ้น	มีกิจกรรมที่ทำ�ร่วมกัน	ลูกมีสม�ธิม�กขึ้น

	 -	 ก�รฝึกออกกำ�ลังกล้�มเนื้องในช่องป�ก

ช่วยให้ลูกส�ม�รถทำ�รูปป�กและออกเสียงต�มได้	

สังเกตจ�กก�รฝึกลูกจะบดเคี้ยวอ�ห�รได้ดีขึ้น	และ

ออกเสียงได้ถูกต้องต�มที่เร�ต้องก�รให้ทำ�

	 -	 พอ่แมต่อ้งอยูก่ำ�กบัและเปน็แบบทำ�ร่วมไป

กับลูกจะทำ�ให้ลูกยอมฝึกต�มระยะเวล�ที่กำ�หนด

	 -	 อย�กให้มี วิธีก�รฝึกเพิ่มเติมสำ �หรับ 

ผู้บกพร่องท�งพัฒน�ก�รและสติปัญญ�ที่มีระดับ

คว�มส�ม�รถแตกต�่งกนั	เพือ่เพิม่ศกัยภ�พร�ยบคุคล 

ให้ดีขึ้น

	 -	 พัฒน�วิธีก�รฝึกในข้ันตอนต่อไป	 เช่น	 

วิธีก�รฝึกก�รออกเสียง	

	 -	 อย�กให้ มีวิดีทัศน์ประกอบก�รสอน 

ที่หล�กหล�ยม�กขึ้น	มีหล�ยๆ	 เรื่องให้เด็กได้ฝึกทำ�

สลับไปม�จะได้ไม่เบื่อ

	 -	 วิดีทัศน์ช่วยเป็นแนวท�งในก�รสอนได้ดี	

ปัจจัยเสริมคือก�รให้ร�งวัล	ให้คำ�ชมกับเด็ก

	 -	 ภ�พในสื่อประกอบก�รสอน	ถ้�เป็นภ�พ

ครูฝึกจะทำ�ให้เด็กสนใจ	 จะชอบม�กกว่�นี้และยอม

ทำ�ต�ม

วิจารณ์
	 ก�รศึกษ�ผลของก�รฝึกก�รเคลื่อนไหวกล้�ม

เน้ือในช่องป�กของผู้บกพร่องท�งพัฒน�ก�รและ 

สติปัญญ�โดยผู้ปกครอง	 พบว่�ก�รเคล่ือนไหว 

กล�้มเน้ือในช่องป�กของผูบ้กพรอ่งท�งพฒัน�ก�รและ

สติปัญญ�ดีข้ึนจ�กก�รฝึกโดยผู้ปกครอง	ซึ่งเป็นไป

ต�มสมมุติฐ�นที่ตั้งไว้	 คือ	ผู้บกพร่องท�งพัฒน�ก�ร

และสติปัญญ�มีก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�ก 

ดีข้ึนภ�ยหลังได้รับก�รฝึกก�รเคลื่อนไหวกล้�มเน้ือ

ในชอ่งป�กโดยผูป้กครอง	สอดคลอ้งกบัผลก�รศกึษ�

ของคูมิน	และคณะ9	ที่พบว่�ผู้ป่วยเด็กด�วน์ซินโดรม 

ที่มีคว�มตึงตัวของกล้�มเนื้อตำ่�	 มีก�รทำ�ง�นของ

กล้�มเนื้อในช่องป�กดีขึ้น	จ�กก�รฝึกก�รเคลื่อนไหว

กล้�มเน้ือในช่องป�กโดยผู้ปกครองอย่�งสมำ่�เสมอ	

ในก�รศึกษ�ครั้งน้ีผู้วิจัยได้ออกแบบชุดก�รฝึกก�ร

เคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�กให้มีก�รออกกำ�ลัง

ริมฝีป�ก	ลิ้น	 และข�กรรไกร	 โดยเป็นก�รออกกำ�ลัง

กล�้มเนือ้โดยผูบ้กพรอ่งท�งพฒัน�ก�รและสตปิญัญ�

ออกแรงเคลือ่นไหวดว้ยตนเอง	(active	exercise)	ซึง่

ก�รออกกำ�ลังในลักษณะนี้ช่วยเพิ่มคว�มแข็งแรงของ

กล�้มเน้ือ	เพิม่ก�รไหลเวยีนของโลหติ	และรกัษ�ระยะ

ก�รเคลื่อนไหว10	ได้

	 เมื่อศึกษ�ผลต่�งของคะแนนก�รประเมินด้�น

โครงสร้�งและก�รทำ�ง�นของกล้�มเน้ือในช่องป�ก

ส�ม�รถอภิปร�ยได้	ดังนี้	

	 ในด้�นโครงสร้�งของกล้�มเนื้อในช่องป�ก	

กลุ่มตัวอย่�งส่วนใหญ่ไม่มีคว�มเปลี่ยนแปลง 

ภ�ยหลังก�รฝึกก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�ก

โดยผู้ปกครอง	 ยกเว้นกลุ่มตัวอย่�งคนที่	 2	 และ	 6	

มีคะแนนเพ่ิมข้ึน	 โดยคะแนนที่เพ่ิมข้ึนเป็นคว�ม

เปลี่ยนแปลงลักษณะทั่วไปของลิ้น	ที่กลุ่มตัวอย่�งทั้ง	

2	 ร�ย	 มีก�รสั่นพริ้วของลิ้นห�ยไปภ�ยหลังก�รฝึก	 
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นอกจ�กนั้นกลุ่ม ตัวอย่ �งคนที่ 	 6 	 ยั งมีคว�ม

เปลี่ยนแปลงของริมฝีป�กที่มีคว�มสมม�ตรกันม�ก

ขึ้นในขณะพัก	 สำ�หรับคว�มผิดปกติของโครงสร้�ง

อวัยวะในช่องป�กที่พบม�กที่สุดในกลุ่มตัวอย่�งทุก

ร�ยเป็นคว�มผิดปกติของฟัน	 เช่น	ฟันหลอ	ฟันห่�ง	 

ฟันผุ	 ฟันไม่สบกัน	 ซึ่งคว�มผิดปกติของฟันจะพบ

ได้ม�กที่สุดในก�รประเมินกลไกก�รเคล่ือนไหว 

กล้�มเนื้อในช่องป�ก11	 และเป็นสิ่งที่ต้องแก้ไขโดยวิธี

ก�รท�งทันตกรรมไม่ส�ม�รถแก้ไขได้ด้วยก�รออก

กำ�ลังหรือเพิ่มช่วงก�รเคลื่อนไหว

	 ในด้�นก�รทำ�ง�นของกล้�มเนื้อในช่องป�ก	

กลุ่มตัวอย่�งทุกคนมีคะแนนด้�นก�รทำ�ง�นของ

อวัยวะในช่องป�กเพิ่มขึ้น	 ภ�ยหลังก�รฝึกก�ร

เคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�กโดยผู้ปกครอง	 โดย

คนที่	1	มีคะแนนเพิ่มขึ้นม�กที่สุด	8	คะแนน	และคน

ท่ี	6	เพิม่ขึน้นอ้ยทีส่ดุ	1	คะแนน	ซึง่คว�มเปลีย่นแปลง

ของก�รทำ�ง�นของกล้�มเนื้อในช่องป�ก	 จะเห็นได้

ชัดเจนม�กที่สุดในส่วนของริมฝีป�ก	 รองลงม�คือ	

ลิ้น	กลุ่มตัวอย่�งทั้ง	2	ร�ย	 เป็นช�ย	มีอ�ยุอยู่ในช่วง

วัยผู้ใหญ่	 (>18	 ปี)	 กลุ่มตัวอย่�งคนที่	 1	 ได้รับก�ร

วินิจฉัยอยู่ในกลุ่มคว�มบกพร่องของพัฒน�ก�รแบบ

รอบด้�น	(Pervasive	Developmental	Disorder)	มี

คว�มบกพรอ่งท�งสตปัิญญ�ในระดบันอ้ย	ซึง่โดยปกติ

แล้วจะไม่พบปัญห�เร่ืองคว�มแข็งแรงของกล้�มเนื้อ

ต้องพัฒน�ในเรื่องก�รรับรู้แบบแผนก�รเคลื่อนไหว	

อีกทั้งเด็กยังให้คว�มร่วมมือในก�รฝึกดีม�ก	มีสม�ธิ

จดจ่อ	ฟังคำ�สั่งและปฏิบัติต�มขั้นตอนได้อย่�งสมำ่�

เสมอ	 รวมท้ังม�รด�มีอ�ชีพแม่บ้�น	ทำ�ให้มีเวล�ใน

ก�รฝึกเด็กได้บ่อย	 เฉลี่ยวันละ	3	ครั้งๆ	ละ	20	น�ที	

ทำ�ใหม้กี�รพฒัน�ก�รก�รเคลือ่นไหวรมิฝีป�กและลิน้

สงูสดุ	ในขณะท่ีกลุม่ตวัอย�่งคนที	่6	ไดร้บัก�รวนิจิฉยั

ว่�มีคว�มบกพร่องท�งสติปัญญ�ระดับป�นกล�งจ�ก

ส�เหตุของสมองพิก�รกลุ่มแข็งเกร็งแบบคร่ึงท่อน	

(spastic	diplegia)	 ซึ่งเด็กสมองพิก�รจำ�นวนม�กที่

ไม่ส�ม�รถควบคุมตำ�แหน่งของอวัยวะที่ใช้ในก�รพูด

โดยเฉพ�ะลิน้12	เด็กยังมีอ�ก�รแข็งเกรง็	(spasticity)	

ไม่ส�ม�รถทำ�ก�รเคลือ่นไหวร�่งก�ยแบบแยกสว่นได้	

ระหว่�งก�รฝึกก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�ก 

จะมีปฏิกิริย�ก�รเคลื่อนไหวรวม	 (associated	 

reaction)	ตลอดเวล�	ก�รทำ�ง�นของกล�้มเน้ือในช่อง

ป�กที่ดีขึ้น	 คือ	 ก�รปิดริมฝีป�กเพียงส่วนเดียว	 ใน

ขณะทีม่�รด�มีอ�ชีพค้�ข�ย	มีเวล�ในฝกึเด็กช่วงสัน้ๆ	 

วันละ	1	ครั้ง	ในก�รฝึกม�รด�ต้องคอยเป็นแบบและ

ออกคำ�สัง่ใหเ้ดก็ทำ�ต�ม	ซึง่เดก็จะทำ�ไดอ้ย�่งช�้ๆ	และ

ใช้เวล�น�นในก�รฝึกแต่ละท่�	 ทำ�ให้มีคว�มส�ม�รถ

ในก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�กดีขึ้นอย่�งช้�ๆ

	 จ�กก�รบันทึกของผู้ปกครองพบว่�	 โดยรวม

ท่�ที่ย�กในก�รฝึกสำ�หรับเด็กส่วนใหญ่	 คือท่�ที่มี

ก�รเคลื่อนไหว	 2	 ขั้นตอนประกอบกันม�กกว่�ท่�ที่

เคลื่อนไหวแบบเดี่ยว	 ได้แก่	 ห่อริมฝีป�กและเหยียด

ริมฝีป�ก	 เป่�ป�กและเหยียดริมฝีป�ก	ปล�ยลิ้นแตะ

มุมป�กข้�งซ�้ยสลบัข้�งขว�	อ�้ป�กกว�้งๆ	สลบักับเม้ม 

ริมฝีป�ก	 ซึ่งง�นที่มีคว�มซับซ้อนต้องอ�ศัยก�ร

ประมวลผลก�รเรียนรู้	 และก�รเรียนรู้องค์ประกอบ 

อื่นๆ	ร่วมกันในเวล�เดียวกัน14

	 ถึงแม้ว่�จ�กก�รศึกษ�พบว่�ก�รเคลื่อนไหว

กล�้มเน้ือในช่องป�กของผูบ้กพรอ่งท�งพฒัน�ก�รและ

สติปัญญ�ดีขึ้นจ�กก�รฝึกโดยผู้ปกครองแต่อย่�งไร

ก็ต�มกลุ่มตัวอย่�งทุกคนยังไม่ส�ม�รถพัฒน�คว�ม

ส�ม�รถในก�รเคลื่อนไหวกล้�มเน้ือในช่องป�กได้

เต็มที่	 ยังมีปัญห�ในด้�นก�รเปล่งเสียงพูดทำ�ให้ได้

คะแนนนอ้ยในเรือ่งก�รทำ�ง�นประส�นสมัพนัธก์นัของ

กล้�มเน้ือ	และก�รออกเสียงซำ้�	 (diadochokinesis)	

เน่ืองจ�กแม้ว่�ก�รพูดและก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อ
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ในชอ่งป�กทีไ่มใ่ชก่�รพูดจะใชอ้วยัวะสว่นเดยีวกนั	แต่

มกี�รจัดระเบียบก�รทำ�ง�นภ�ยในระบบประส�ทแตก

ต่�งกัน13	 ฉะนั้นแม้กลุ่มตัวอย่�งจะมีก�รเคลื่อนไหว 

ริมฝีป�ก	ลิ้น	ดีขึ้นแต่ยังต้องมีก�รฝึกต่อเนื่องและนำ�

ก�รเคลื่อนไหวที่ส�ม�รถทำ�ได้	 ไปใช้ก�รออกเสียง	 /

ป/	/ต/	/ก/	ในจังหวะที่ถูกต้องต่อไป	ซึ่งอ�จจะต้องใช้

ระยะเวล�ในก�รฝึกที่น�นขึ้นม�ก	

	 จ�กก�รประเมินคว�มพึงพอใจของผู้ปกครอง

ต่อก�รฝึกก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�ก	พบว่�

ค�่เฉลีย่ของคว�มพงึพอใจอยูร่ะดบัม�กทีสุ่ด	(คะแนน

เฉลี่ยรวม	=	4.6)

	 หัวข้อที่ผู้ปกครองมีคว�มพึงพอใจในระดับ

ม�กที่สุด	 คือ	 ผู้วิจัยให้คำ�แนะนำ�	 และอธิบ�ยวิธีใน

ก�รฝึกอย่�งชัดเจน	สื่อที่ใช้ประกอบก�รสอนมีคว�ม

เหม�ะสมในก�รใช้ฝึกก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อใน

ชอ่งป�ก	ท�่ในก�รฝกึก�รเคลือ่นไหวกล�้มเนือ้ในชอ่ง

ป�กมีคว�มเหม�ะสม	(คะแนนเฉลี่ย	=	5.0)	ลำ�ดับก�ร

ฝึกก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�กเรียงลำ�ดับ

จ�กง่�ยไปย�ก	 (คะแนนเฉลี่ย	 =	 4.8)	 จำ�นวนฝึกใน

แต่ละครั้งมีคว�มเหม�ะสม	ระยะเวล�ในก�รฝึกและ

คว�มถี่ที่กำ�หนดไว้มีคว�มเหม�ะสม	 (คะแนนเฉลี่ย	

=	 4.4)	 หลังจ�กฝึกก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่อง

ป�กต�มระยะเวล�ที่กำ�หนดแล้วลูกของท่�นส�ม�รถ

เคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�กได้ดีขึ้น	 ท่�นมีคว�ม

ม่ันใจม�กข้ึนในก�รที่จะฝึกก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อ

ในช่องป�กให้กับลูกได้เองอย่�งสมำ่�เสมอ	ก�รฝึกก�ร

เคลื่อนไหวกล้�มเน้ือในช่องป�กทำ�ให้ลูกของท่�นมี 

พื้นฐ�นในก�รพัฒน�ก�รออกเสียงพูดได้	 (คะแนน

เฉลี่ย	=	 4.3)	 ก�รที่ผู้ปกครองเห็นว่�ได้รับคำ�แนะนำ�

และอธิบ�ยในก�รฝึกอย่�งชัดเจน	 เนื่องจ�กในก�ร

ศึกษ�ผู้วิจัยได้ให้คำ�แนะนำ�	 และอธิบ�ยวิธีก�รตั้งแต่

เริ่มแรก	รวมทั้งมีก�รนัดหม�ยเพื่อติดต�มผลก�รฝึก	

และให้คำ�แนะนำ�เพิ่มเติมในกรณีที่มีปัญห�อ�ทิตย์

ละ	 1	ครั้ง	 ซึ่งมีคว�มถี่ม�กกว่�ก�รนัดหม�ยก�รฝึก

โดยปกติที่นัดหม�ยเดือนละ	 1	ครั้ง	ทำ�ให้ผู้ปกครอง

พึงพอใจในก�รให้คำ�แนะนำ�ของผู้วิจัย	 ในด้�นส่ือ

ประกอบก�รสอน	 ในก�รศึกษ�นี้ใช้สื่อวีดิทัศน์	 เร่ือง	

ก�รออกกำ�ลังกล้�มเน้ือในช่องป�ก	 เป็นสื่อท่ีให้ 

ผู้ปกครองนำ�กลับไปเป็นเคร่ืองมือช่วยในก�รฝึกก�ร

เคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�กที่บ้�น	พบว่�เด็กส่วน

ใหญ่ให้คว�มสนใจกับก�รดูวีดิทัศน์	 ส�ม�รถจดจำ�

ท่�ท�งก�รเคลื่อนไหวได้เป็นลำ�ดับ	และยิ่งดูซำ้�ๆ	และ

บ่อยครั้งก็จะส�ม�รถเลียนแบบและทำ�ต�มได้เร็วขึ้น

ก�รทำ�ง�นหล�ยๆ	อย่�งในสื่อวีดิทัศน์	 เช่น	ภ�พน่ิง	

ภ�พเคลื่อนไหว	 และเสียงที่ให้คว�มรู้สึกใกล้เคียง

กับของจริงจึงส�ม�รถเร้�คว�มสนใจ	 ช่วยให้ผู้เรียน

เข้�ใจสถ�นก�รณ์ต่�งๆ	 ในเน้ือห�ได้ดีขึ้น	 ส่งผลให้

เกิดก�รเรียนรู้ได้ม�กขึ้น	 อีกทั้งส�ม�รถแสดงให้เห็น 

ขั้นตอน	 คว�มสัมพันธ์ของสิ่งที่ต้องก�รนำ�เสนอ

ได้อย่�งละเอียดและต่อเน่ือง	 จึงส่งผลให้เกิดก�ร

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้สูง14	นอกจ�กนั้นคว�มพึง

พอใจในข้อน้ียังเกิดจ�กผู้ปกครองมีสื่อเป็นตัวช่วย

แนะนำ�แนวท�ง	 และมีแบบอย่�งในก�รฝึกที่ชัดเจน	

หัวข้อท่�ในก�รฝึกก�รเคลื่อนไหวในช่องป�กมีคว�ม

เหม�ะสม	และลำ�ดับก�รฝกึเรยีงลำ�ดับจ�กง่�ยไปย�ก	

ในก�รศึกษ�น้ีไดม้ที�่ในก�รออกกำ�ลงักล�้มเน้ือในช่อง

ป�ก	3	ส่วน	คือ	ริมฝีป�ก	ลิ้น	และข�กรรไกร	ซึ่งเป็น

อวัยวะส่วนที่ส�ม�รถมองเห็นได้ชัดเจนม�กกว่�ส่วน

อื่นๆ	เช่น	เพด�นอ่อน	ช่องคอ	เป็นต้น	และเรียงลำ�ดับ

จ�กท่�ที่มีก�รเคลื่อนไหวแบบเดี่ยว	ไปเป็นท่�ที่มีก�ร

เคลื่อนไหวซับซ้อนม�กขึ้น	 ทำ�ให้ผู้ปกครองมองเห็น

ภ�พ	และจัดลำ�ดับก�รฝึกได้ง่�ยขึ้น	ส่งผลให้มีคว�ม

พงึพอใจในระดับม�กทีส่ดุ	ในเรือ่งจำ�นวนฝกึในแตล่ะ

ครั้งและระยะเวล�และคว�มถี่ที่กำ�หนดไว้มีคว�ม
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เหม�ะสม	ในก�รศกึษ�คร้ังนี	้กำ�หนดใหผู้ป้กครองฝึก
เดก็อย�่งนอ้ยวันละ	1	ครัง้ๆ	ละไมน่อ้ยกว�่	20	น�ที	ซึง่
ผูป้กครองเหน็ว�่เหม�ะสม	กลุม่ตวัอย�่งทกุครอบครวั
มีคว�มตั้งใจในก�รฝึกบุตรหล�นของตนเอง	 แต่บ�ง
ร�ยไมส่�ม�รถทำ�ไดต้�มทีก่ำ�หนดเนือ่งจ�กปญัห�ของ
เวล�ว่�งของผู้ปกครอง	 ในด้�นคว�มมั่นใจในก�รฝึก
ก�รเคลือ่นไหวกล�้มเนือ้ในชอ่งป�กใหก้บัลกูเองอย�่ง 
สมำ�่เสมอ	และฝึกแล้วลูกส�ม�รถเคล่ือนไหวกล้�มเนือ้ 
ในช่องป�กได้ดีขึ้น	 รวมถึงเมื่อฝึกแล้วทำ�ให้ลูก 
มีพ้ืนฐ�นในก�รพัฒน�ก�รออกเสียงพูดได้	 เห็นผล
จ�กก�รศึกษ�ท่ีผู้ปกครองเห็นว่�ลูกมีพัฒน�ก�รที่ดี
ขึ้นทำ�ให้ผู้ปกครองมีคว�มพึงพอใจในระดับม�กที่สุด	
หัวข้อที่ผู้ปกครองมีคว�มพึงพอใจในระดับม�ก	
(คะแนนเฉลี่ย	 3.4-4.2)	 มีเพียงหัวข้อเดียว	 คือ	 ลูก
ของท่�นให้คว�มร่วมมือและอย�กฝึกก�รเคลื่อนไหว
กล้�มเนื้อในช่องป�กต�มคำ�แนะนำ�	 (คะแนนเฉลี่ย	=	
4.0)	 ในข้อนี้แม้จะมีสื่อประกอบก�รสอนทำ�ให้เด็กมี
คว�มสนใจในก�รฝกึม�กขึน้	อย�่งไรกต็�มผูด้แูลทีฝ่กึ
รว่มกบัเดก็และเปน็แบบใหเ้ดก็ทำ�ต�มจะทำ�ใหเ้ดก็ให้
คว�มร่วมมือม�กกว่�ก�รใช้สื่อเพียงอย่�งเดียว
	 ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อก�รฝึกก�ร
เคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�กจ�กผลก�รศึกษ�
แมว้่�ก�รเคลือ่นไหวกล�้มเนื้อในช่องป�กหลังก�รฝกึ
โดยผู้ปกครองจะเพิ่มขึ้นกว่�ก่อนก�รฝึก	 แต่อย่�งไร
ก็ต�มคว�มส�ม�รถในก�รเคลื่อนไหวกล้�มเนื้อใน
ช่องป�กยงัไมพั่ฒน�เตม็ที	่ผูป้กครองควรฝกึเดก็อย�่ง 
ต่อเนื่อง	 เพื่อให้ เด็กส�ม�รถพัฒน�ทักษะก�ร
เคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�กสำ�หรับเป็นพื้นฐ�น
ในก�รพูดต่อไป	ในก�รฝึกผู้ปกครองควรให้แรงเสริม
ท�งบวกแกเ่ดก็	เชน่	กอด	ชม	เพือ่ใหเ้ดก็มแีรงจงูใจใน
ก�รฝึกนอกจ�กนั้นควรฝึกซำ้�ๆ	 เพื่อให้เด็กบกพร่อง
ท�งพัฒน�ก�รและสติปัญญ�ส�ม�รถเลียนแบบ	และ 

เรียนรู้วิธีก�รเคลื่อนไหวได้อย่�งถูกต้อง

	 ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไปควรเพิ่ม

จำ�นวนกลุ่มตัวอย่�ง	และออกแบบก�รทดลองโดยให้

มีกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมและควรเพิ่มก�รออก

กำ�ลงักล�้มเน้ือในช่องป�กสว่นอืน่ๆ	ใหค้รอบคลมุก�ร

เคลื่อนไหวกล้�มเนื้อในช่องป�กทั้งหมด	รวมทั้งเพิ่ม

ระยะเวล�ในก�รศึกษ�ผลของก�รฝึกก�รเคลื่อนไหว

กล้�มเนื้อในช่องป�กโดยผู้ปกครองให้น�นขึ้น	 เพื่อ

ศึกษ�ผลของก�รฝึกในระยะย�ว	 และทำ�ก�รศึกษ�

เพื่อห�คว�มสัมพันธ์ของก�รเคลื่อนไหวกล้�มเน้ือใน

ช่องป�กกับคว�มส�ม�รถในก�รเปล่งเสียงพยัญชนะ
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