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1. ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา : สื่อภาษาพาเพลิน 
2. ค าส าคัญ : สื่อการสอน ฝึกพูด ผู้บกพรอ่งทางสตปิัญญา พัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้า 
3. สรุปผลงานโดยย่อ : มีคู่มือสื่อการสอนที่ใช้พัฒนาความสามารถด้านภาษาและการพูดส าหรับผู้ปกครอง น าไปเป็นตัวอย่างใน
การจัดท าสื่อการสอนด้วยตัวเอง เพือ่น าไปใช้ฝึกบุตรหลานเองที่บ้าน  
4. ชื่อหน่วยงาน/ทีม : งานเวชศาสตร์สื่อความหมาย 
5.สมาชิกในทีม 

5.1 นางสาวชุติวรรณ   แก้วไสย  นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายช านาญการพิเศษ หัวหน้าทีม 
 5.2 นายพิชญ์ยุทธ์  สุนทรถิรพงศ์ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ  สมาชิก 
 5.3 นางสาวสุชาวดี   พัฒนผลสุขุม นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ  สมาชิก 

 5.4 นางสาวปรียาภรณ์   เกียรติสกุลเขตต์ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย   สมาชิก 
 5.5 นางสุเนตร์    ศรีดามา  พนักงานพิมพ ์     สมาชิก 

6. เป้าหมาย: เพื่อรวบรวมสื่อการสอนการฝึกพูดให้ผู้ปกครองใช้เป็นแนวทางในการจัดท าสื่อการสอนส าหรับน าไปฝึกพูดบุตร
หลานต่อเนื่องที่บ้าน 

7. ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ :  
ในการประเมินผลลัพธ์การให้บริการโดยวัดจากตัวช้ีวัดร้อยละของเด็กบกพร่องทางสติปัญญาที่มารับบริการตาม

โปรแกรมการแก้ไขการพดูสามารถพัฒนาความสามารถด้านภาษาและการพูดได้ตามเปา้หมาย พบว่าผลการด าเนินงานมีแนวโนม้
ลดลงเรื่อยๆ คือ ร้อยละ 69.77, 66.44 และ 52.19 ในปี 2561, 2562 และ 2563 ตามล าดับ ซึ่งอาจมีสาเหตุจากผู้ป่วยของ
สถาบันฯ มีความรุนแรงของโรคเพิ่มมากขึ้น ท าให้ความก้าวหน้าทางพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเป็นไปอย่างช้าๆ จ านวนผู้
มารับบริการมีจ านวนมากเมื่อเทียบกบัจ านวนนักแก้ไขการพูดที่ให้บริการ ท าให้มีคิวนัดหมายมาฝึกที่สถาบันฯ ค่อนข้างห่าง และ
ผู้ปกครองไม่ได้ฝึกเด็กต่อเนื่องที่บ้าน เนื่องจากขาดทักษะในการฝึก รวมถึงไม่มีสื่อการสอนที่เหมาะสมในการฝึกพูดให้กับบุตร
หลาน  

การเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการฝึก เป็นแนวทางหนึ่งที่งานเวชศาสตร์สื่อความหมายให้ความส าคัญมาโดยตลอด 
ส าหรับเด็กที่เริ่มมีภาษา หรือเริ่มพูดได้บ้างแล้ว นอกจากจะได้รับการฝึกพูดในคลินิกแล้ว การสอนให้เด็กรู้จักค าศัพท์ให้มาก
เพียงพอ การขยายภาษา การเพิ่มประสบการณ์จากการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมภายนอกห้องฝึก จะช่วยให้เด็กรู้จักความซับซ้อนของ
ภาษาเพิ่มมากข้ึน นอกจากนั้น พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรน าวิธีการต่างๆ ไปสอนเด็กต่อเนื่องที่บ้าน ซึ่งจะช่วยให้เด็กพัฒนา
ความสามารถทางภาษาและการพูดได้เร็วข้ึนอีกด้วย  

ในช่วงที่มีการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้จ านวนผู้ปกครอง และผู้ป่วยมารับบริการลด
น้อยลง นักแก้ไขการพูดมีโอกาสในการจัดหาสื่อการสอนส าหรับการฝึกพูดที่สามารถท าข้ึนได้เอง และน ามาฝึกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องใช้งบประมาณสูงในการซื้อหาในท้องตลาด งานเวชศาสตร์สื่อความหมายจึงรวบรวมสื่อการสอนเป็น
คู่มือ “สื่อภาษาพาเพลิน” เพื่อให้ผู้ปกครองน าไปเป็นตัวอย่างในการจัดท าสื่อการสอนด้วยตัวเอง และน าไปใช้ฝึกบุตรหลานที่
บ้าน โดยคาดหวังว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนาความสามารถด้านภาษาและการพูดของเด็กต่อไป 
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ความถี่ 
ในการนัดฝึก

น้อย 

ไม่มีอุปกรณ์ที่
เหมาะสม 

ผู้ป่วย 

ความรุนแรงของโรคมาก 

ระดับสติปัญญาต่ า 

ผู้ปกครอง 

ไม่รู้วิธีการฝึก 
ไม่ร่วมมือ 

ไม่มีสื่อในการฝึก 

คน 

ผู้ฝึก 

วิธีการฝึกไม่หลากหลาย 

วางแผนการฝึกไม่ตรงปัญหา 

 

ผู้ป่วยมี
ความก้าวหน้า 
ในการฝึกน้อย 

สิ่งแวดล้อม บริการ กระบวนการ 

อุปกรณ์ 

ไม่มีอุปกรณ์ 

อุปกรณ์ไม่เหมาะสม 

อุปกรณ์น้อย 

เดินทางมาฝึก
ไม่ได้ 

มีการระบาด 
 COVID-19 

ไม่มีเวลา
จัดท าสื่อ 

จัดหาสื่อ 
ได้ยาก 
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8. การเปลี่ยนแปลง :  

 ส ารวจประเภทของสื่อการสอนทีเ่หมาะสมในการฝึกพูด 

 ออกแบบสื่อตามความจ าเป็น 

 ผลิตสื่อโดยใช้อุปกรณ์ทีส่ามารถหาได้ง่าย 

 ทดลองใช้สื่อการสอนที่ผลิตข้ึน 

 รวมรวมสื่อการสอนที่ใช้ประโยชน์ได้ดี และจัดท าเป็นรูปเล่ม คู่มือ “สื่อสอนภาษาพาเพลิน” โดยมีรายละเอียดอุปกรณ์ 
วัตถุประสงค์การใช้ และวิธีการใช้  

 ให้ผู้ปกครองตรวจสอบคุณภาพของ คู่มือ “สื่อสอนภาษาพาเพลิน”  

 เผยแพร่ใหผู้้ปกครอง และส ารวจความพึงพอใจของผูป้กครองที่มีต่อ “สื่อสอนภาษาพาเพลิน” 
9. การวัดผลและผลของการเปลี่ยนแปลง :  

 มีคู่มือสื่อการสอนส าหรับการฝกึพูด ชุด “สื่อสอนภาษาพาเพลิน” ทีป่ระกอบด้วยสือ่การสอน จ านวน 17 เรื่อง ดังนี้  
1) จับคู่เหมือน 2) จบัคู่สิ่งของทีส่ัมพันธ์กัน 3) เช่ือมโยงสิ่งของรอบตัว 4) จับคู่สัตว์กบัอาหาร 5) จับคู่สัตว์กับที่อยู่  
6) จับคู่สิง่ของกบัหอ้ง 7) แต่งตัวตุ๊กตา 8) บิงโกค าศัพท์ 9 ช่อง 9) กระดานอธิบายเรื่องสัตว์ 10) เรียงเหตุการณ์ 3 
ข้ันตอน 11) เป็นเหตเุป็นผล 12) พูดต่อเหตุการณ์ 13) ตารางสอนวัน 14) ซื้อของ 15) ถาม-ตอบ 16) บรหิารกล้ามเนื้อ
ที่ใช้ในการพูด 17) บันไดงู 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูป้กครองทีม่ีต่อ “สื่อสอนภาษาพาเพลิน” 
10. บทเรียนท่ีได้รับ : 

 เพิ่มรายการสื่อการสอนให้มีความหลากหลาย เพื่อใหผู้ป้กครองสามารถเลอืกใช้ให้เหมาะสมกับปญัหาด้านภาษาและ
การพูดของผู้ป่วย 

 ศึกษาผลของการใช้คู่มือ “สื่อสอนภาษาพาเพลิน” ต่อความก้าวหน้าของพฒันาการทางภาษาและการพูด ในระยะยาว 
11. การติดต่อกับทีมงาน : นางสาวชุติวรรณ แก้วไสย งานเวชศาสตร์สื่อความหมาย กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู  
สถาบันราชานุกูล โทรศัพท์ 0-2248-8900 ต่อ 70362 
 
 



งานเวชศาสตร์สื่อความหมาย รางวัลดีมาก Oral Presentation CQI ปี 2563 
 

 
 


