การบริหารกลามเนื้อปากตามแนวทาง DIR/Floortime
คุณแมนองมารค
ฝกพูดของลูกตองใชเวลานานกวา 8 เดือน ลูกถึงพูดออกมาได ลูกพูดชามากทั้งๆที่มี
ความเขาใจบางแลว
แรกทีเดียวในการฝก แมใชวิธีพูดพากษในสิ่งที่ลูกทํา สิ่งที่ลูกเห็น ทําใหลูกเขาใจ เมื่อ
สั่งใหลูกทําตามคําสั่งอยางงายๆ หรือหยิบรูปภาพที่แมบอก ลูกก็สามารถทําได แตลูกก็ไมพูด
ซักที
ในตอนที่ลูกยังพูดไมได เมื่อปที่แลว เครียดมากเหลือเกิน
ทําไมยังไมพูดอีก คนอื่นก็พูดกันเยอะแยะแลว ทําไมลูกของเรา
ยังไมพูดอีก เราเคยถามนกเอี้ยงที่เลี้ยงไว นกเอี้ยงๆ ...... เธอ
เปนนก ยังพูดได ...... แลวทําไมลูกฉันเปนคน ถึงพูดไมได
เราเอาลูกไปฝกพูด ครูใหลูกพูดตาม ลูกดูครูแลวเฉยๆไม
พูด บางครั้งก็รองไหงอแงไมอยากฝก หนาตาเราหมกมุนมาก พยายามหาสาเหตุวาฝกกันทั้งวัน
ทั้ ง คื น แล ว ทํ า ไมยั ง พู ด ไม ไ ด ในตอนนั้ น เราจะไม เ ห็ น ภาพที่ ชั ด เจนเท า กั บ ตอนที่ เ ราผ า น
เหตุการณนั้นมาแลว
ใครๆก็อยากมีลูกแข็งแรง นารัก ฉลาด เราก็อยากมี แต
ทําอยางไรไดเมื่อพระเจาใหเรามาแบบนี้ ...... เมื่อกอนคิดวา
พระเจาลงโทษเรา แตตอนนี้รูแลววาพระเจาทาทายเรา ใหเรา
ไดทําขอสอบชีวิต ทดสอบความอดทน ทดสอบความขยัน
และสติปญญาของเรา เมื่อผานการฝกฝน ความยากลําบาก
ตางๆแลว.........เราพบวาลูกนารักเหลือเกิน ลูกกระซิบบอกกับ
แมเบาๆวา “ แมคราบ แมคราบ............ ลูกรักแมมาก มากเทาเครื่องบินเลย” ลูกใหรางวัลเรา
ลูกบอกรักแมแลวใหความรูสึกที่ดีเหลือเกิน ยากที่จะบรรยายออกมาได

ตอนนั้น เมื่อมาหยุดดูลูกอยางใกลชิด ก็พบวากลามเนื้อบริเวณรอบปากของลูกเราที่
เปนสวนหนึ่งของกลามเนื้อมัดเล็กนั้น ทั้งแข็งทื่อและไมขยับเลย
และกลามเนื้อมัดใหญเองก็มีปญหา เวลาลูกนั่งยองๆเลนกับเราลูกตองลมแผละลงไป
เวลาวิ่งเร็วลูกก็เซและลม เปนเรื่องของการสั่งการกลามเนื้อและความแข็งแรงของกลามเนื้อ

แรกๆลูกไมอยากกินขาวเลย เราก็ปนอาหารใหลูกหวังใหลูกไดสารอาหารครบ แตเมื่อ
มาคิดวาทําแบบนี้แลวเมื่อไรลูกจะควบคุมกลามเนื้อปากเพื่อออกเสียงได ยิ่งลูกไมเคี้ยว ตองฝก
ใหเคี้ยวเยอะๆ เพื่อใหกลามเนื้อรอบปากแข็งแรง เหมือนคนที่กลามเนื้อแขนขาออนลีบแทนที่
จะตองใหพักผอนนอนนิ่งๆ หมอกลับสั่งใหทํากายภาพบําบัด ฝกลุกนั่ง ฝกเกาะราว และฝกเดิน
เหมือนกับลูกเราเมื่อลูกเราเขาใจคําศัพทแลวแตไมสามารถพูดออกมาได เราตองชวยลูก
หลายทาง ทางแรกที่เราทําคือฝกเคี้ยว เคี้ยวอาหารทีละนิด เราเริ่มจากสิ่งที่ลูกชอบกอน คือ
- ฝกเคี้ยวพวกเสนบะหมี่นิ่มๆ แบงเปนหลาย
มื้อใน 1 วัน

เมื่อทําไดแลวลองใหทานซามูไรเบอร

เกอรหมูของแมคโดนั ลด ตัวหมูสับจะนุมอรอย หั่ น
เป น ชิ้ น เล็ ก ๆให ลู ก ทานจะทานง า ย ทานได แ ล ว ก็
เปลี่ยนตามไปดวยไกนุมๆ กอนจะไปอาหาร
ที่แข็งขึ้น

- ฝกการเคลื่อนไหวของลิ้น เอาโยเกิรตปายที่รอบปาก อยู
หน ากระจกแลว ให ลู ก แลบลิ้ นออกมาเลีย เลีย ตรงโนน เลียตรงนี้
แลวใหลูกทําเสียง ลัน ลัน ลา ลา กอนจะไดกินโยเกิรตคําตอไป

- ฝกเลียและสุดทายของมื้ออาหารใหลูกกินขนมอรอยๆ วิธีนี้พอแมบางทาน
อาจไมเห็นดวย แตเราเองทําแลวไดผลเมื่อทานเสร็จแลวตองขยันไปแปรงฟน
ทุกครั้ง เชน อมยิ้ม ลูกตองแลบลิ้นออกมากิน เราก็แลบลิ้นแยงเลียกับลูก

‐ ฝกกัด ปลาทาโรแบบไมเผ็ดเปนเสนๆ หัดให
ลูกใชฟนหนากัดทีละนอย

ทีละนอย หรือ อาจะเปน

ขนมปงกรอบแบบแทง ที่ ทําใหลูก กัด และพยายามเคี้ยว
เพิ่มการบริหาร กลามเนื้อปาก

‐ ฝกดูด ไอติมที่เปนแทงใหดังจวบ จวบ ..... ดูดใหลูกดู
จวบ จวบ ดังๆ ของอรอยลูกก็จะพยายามทํา ถึงจะเลอะเทอะก็ไม
เปนไร อาบน้ําก็หาย

- ฝ ก เม ม ปาก ใช ไ ม ไ อติ ม วางบนปากลู ก แรกๆลู ก จะคาบ
ไมได ถาลูกคาบไดก็จะชวยในเรื่องของตัวสะกด แมกบ กับ แมกม

‐ ฝกเปา เลนเปนทหารเปานกหวีด แลวเดินสวนสนามกับ
ลูก ลูกเปา...เราเดิน ยกมือยกเทาใหสูงๆเกินจริง พรอมออกเสียง
ปด ป ปด ........ ป ปด.......ป ปด

- ฝกเปา เอาแกวน้ํา ใสหลอดใหลูกเปาเปนฟอง บางครั้งก็
ใสน้ําหวาน เปาๆ ดูดๆ ชวงแรกก็ยังเปาไมได ยังดูดก็ยังไมดี ดูด
บางไมดูดบาง ลองพยายามหลายครั้ง เดี๋ยวเปาเปนวาเลน เวลาเปา
ต อ งทํ า เสี ย งเอฟเฟ ก ซ ของรถบ า ง เรื อ บ า ง บรื้ อ บรื้ อ .....
สนุกสนานมากถากินน้ําหวานไปนิดหนอยก็ไมเปนไร
‐ ฝกเปาบับเบิ้ล ตอนอาบน้ําทําใหลูก ผอนคลายและสนุก เราเปากอน จับมือลูก
ควาบับเบิล ตอมาใหลูกเปา เราความั่ง ลูกชอบ อยากเปา จะพยายามและทําไดในที่สุด

‐ นวดปาก ใชแปรงไฟฟา กอนใชเอามาเลนกันกอน กดปุม
แลวเอามาจี๋ตรงเอว ตรงเล็บทีละเล็บ ออกเสียง อี่ อี่ๆๆๆ ใหลูกชอบ
เมื่อลูกรูวามันไมทําอันตรายลูก แลวคอยเอาไปนวดในชองปากของ
ลูก แมจะจับปากบนของลูกใหพลิกออกมาแลวใสแปรงลงไป อี่ อี่
ไดผลตรงที่ปากบนที่เคยแข็ง พอแปรงมันสั่นอยูระหวางปากกับฟน

เรื่อยๆ ทําใหปากนิ่มขึ้น เวลาที่เราใหลูกทํารูปปากตางๆ เขาก็ทําไดเหมือนมากขึ้น จากเดิมที่
เขาทําไมไดเลย บอกวาใหพูดกบแลวปดปาก พูดเปน โกะ โกะทุกที
คือ ลูกอยากทําแตทําไมได หลังจากที่ปากเขาโดนนวด
แบบนี้แลวรวมกับการฝก เขาก็ทํากบแลวปดปากตามแมได

- เลนดวยกันแลวฝกพูด เลนรถที่ลูกชอบกอน บึ้นๆๆลงทางลาดแบบสนุกๆ ทําเสียงให
นาสนใจดวย แลวหยุดเลน มองตาลูก ถามเอาอีกไม ถา “เอา” ออกเสียง อี ใหแม 1 คํานะ อี
...........ทําปากเหยียดแบบนี้นะ แรกๆใหลูกดูกระจกดวย

ทํ า อู ...แล ว ได ร ถ ดู ซิ
ของใครอูกวา ของแมอูแลว ลูกยังไมอูเลย ถายังทําไมไดอีก ก็บอก ขอแมจับปากลูกเบาๆนะ
ใหแมชวยลูกนะ อูแบบนี้ ลูกอาจจะรองไหถาแมทําแลวมันไมสนุก หรือวามันยากเกินไป แมก็
ใหลูกออกเสียงทีเดียวกอนก็ใหรถ

ทําได 1 ครั้งก็เพิ่มเปน 2 ครั้งนะ แลวคอยเพิ่มเปน5 ครั้ง

หรือใชวิธีชู 5 นิ้ว เมื่อลูกออกเสียงแลวก็ลดลงนิ้วทีละนิ้ว

- ฝกทุกวัน ตั้งเปาหมายในใจวาอาทิตยนี้จะฝกคําไหน เชน อู อา, อา อู เวลาเราเลน
กับลูก ชวงไหนที่ลูกสนุกปุบ เราก็แทรกการฝกปบ แทรกเขาไปตอนที่ ลูกอยากไดของเลน
หรือตอนที่ลูกอยากใหของเลนไปหา หรือ หรือตอนที่ลูกอยากออกจากหอง
- ฝกการออกกําลังกายเพื่อใหกลามเนื้อมัดใหญแข็งแรงดวย วิ่งเลนไลจับในที่กวางๆ ขี่
จักรยาน เตะบอล กระโดด เลนเครื่องเลนที่สนามเด็กเลน ตองลงไปเลนกับลูกดวยลูกจะได
สนุกและอยากออกกําลังกาย

เมื่อลูกออกกําลังกายเยอะกลามเนื้อขาแขน ลําตัวก็แข็งแรง ออกแรงเยอะก็จะอยากกิน
ทําใหฝกเคี้ยวฝกทานอาหารไดดี เรียกวาดีไปทั้งหมด
แลวของเลนทั้งหมดของลูก เราเก็บ
ไวในที่สูง เพื่อให ลูกสื่อสารกับเรากอน
จะดวยทาทางหรือการพูด เมื่อลูกอยากได
ก็จะชี้มั่ง ดึงมือมั่ง เราถามวาเอาอะไร ลูก
ก็พูดไมได เราก็หยิบผิดหยิบถูก ถามวา ใช

หรือไมใช และในที่สุดลูกก็เปลงเสียงออกมา วา.....................ชาย.
ตอนที่ลูกพูดคําวา “รถ” ไมได ลูกจะทําทาเอานิ้วชี้มาปด
ขึ้นลงตรงปาก แลวออกเสี ยง ปน ปน แปลวา “รถ” แม ไม
เขาใจจริง จริง ลูกจะออกเสียงดังขึ้นๆ จนกวาแมจะให ตอนหลัง
เมื่อแมใชวิธีฟลอรไทม ถึงเขาใจลูกแลว ก็ตองทําเปนไมเขาใจอยู
ดี เมื่อลูกออกเสียงจึงมีอารมณในน้ําเสียง ถูกใจแม
- ครูฝก ควรพบครูฝกเพื่อใหเปนผูประเมินลูก โดยไมทิ้งการฝกใหเปนหนาที่ครู เพราะ
การฝกอาทิตยละ 1 ชั่วโมงนั้นไมพอเลย เปนหนาที่ของแมลวนๆคะ ครูจะเปนผูแนะนําวาลูก
เราขาดตรงไหน แตละชวงเวลาตองฝกคําไหน เมื่อไดแลวจะฝกคําไหนตอ เพราะการที่เราอยู
ใกลลูกเกินไป อาจทําใหรูสึกวาเราเขาใจลูกพูดทุกคํา แตคนอื่นเขาฟงลูกเราไมรูเรื่อง ครูฝกจะ
มองออกและใหการบานเราไปฝก ยิ่งเราฝกมาก ลูกเราก็จะพูดชัดมากขึ้น สิ่งที่ตองระวังเมื่อฝก
มากๆ คือ ความเครียดของเรา ถาเราเครียดและไมสนุก ลูกจะเครียดดวยและไมใหความรวมมือ
และก็จะไมพดู ดวย
ทายสุด คือ ตองเขาใจลูก วาเปนเรื่องยาก เปน
เรื่องลําบากของลูกที่จะพูด เปนความบกพรองทางสมอง
ในสวนที่สั่งการกลามเนื้อ เมื่อเขาใจลูกไดดีแลวจะเห็น
ใจลูกวาลูกก็พยายามทําแลวแตไมมีเสียงออกมา ลูกเราก็
อยากทําแตทําไมได เมื่อเราเข าใจความบกพร องนี้แล ว
เราก็จะพยายามฝกลูกดวยทาทีที่ผอนคลาย สนุก และเปน
กันเอง เมื่อเราลองวิธีนี้ไมไดผล เราก็จะพยายามหาวิธี
อื่ น ไปเรื่ อ ยๆจนกวา จะได ผล การบัง คั บ ลู ก มากเกิ น ไป
อยูๆก็จับลูกนั่งโตะแลวใหลูกทําปากยากๆ ออกเสียงยากๆ เปนการกดดันลูก ลูกจะรองไห
ทําลายความสัมพันธอันดีที่แมทุกคนอุตสาหสรางไว แลวก็ไมเกิดประโยชนอะไรทั้งแมและลูก

เมื่อยอนกลับไปดูเหตุการณที่ลูกผานการฝกมาแลว ก็พบวาเปนเรื่องยากที่จะหาวิธีฝก
พูดที่เหมาะสําหรับเด็กแตละคน ตองใชความเปนแมทั้งตัว ทั้งหัวใจ และสติปญญา จริงๆ คะ

_______________________

