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การพูดอะแพรกเซี ยในเด็ก (Childhood apraxia of speech) เป็ นความผิดปกติ
ทางการพูดเนื่ องมาจากความผิดปกติทางระบบประสาท ส่ งผลให้เด็กมีปัญหา
ในการเคลื่ อนไหวอวัยวะที่ ใช้ในการพูดอย่างแม่นย�ำและสม�่ำเสมอโดยไม่มี
อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้ อที่ใช้ในการพูด เด็กกลุ่มนี้ จำ� เป็นต้องได้รับการฝึ ก
พูดที่เข้มข้นและมีวิธีการฝึ กเฉพาะเพื่อให้เด็กสามารถพูดสื่ อสารได้ แนวทาง
การฝึ กส่ วนใหญ่เน้นการฝึ กทั้งด้านการพูดสื่ อสารในชีวิตประจ�ำวันและการฝึ ก
พูด ให้ชัด บทความนี้ จึ ง มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ กล่ า วถึ ง หลัก การฝึ กพูด ที่ ส�ำ คัญ
โดยอาศัยหลักการการเรี ยนรู ้การเคลื่อนไหว (Motor learning) การฝึ กกระตุน้
การพูดสื่ อสารในชีวติ ประจ�ำวัน การฝึ กวางแผนสัง่ การกล้ามเนื้อของอวัยวะที่ใช้
ในการพูดเพือ่ พูดแต่ละเสียง การฝึ กเคลือ่ นไหวอวัยวะทีใ่ ช้ในการพูด และการท�ำงาน
กับผูป้ กครอง
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ลักษณะความบกพร่ องทางภาษาและการพูด
่ ปี ัญหาอะแพรกเซีย
การพูดอะแพรกเซี ยในเด็ก (Childhood apraxia of ในเด็กทีม

บทน�ำ

speech) หมายถึง ความผิดปกติทางการพูดในเด็กที่มีผล
มาจากความผิดปกติทางระบบประสาท ส่งผลให้การกระตุน้
และการวางแผนสัง่ การกล้ามเนื้อของอวัยวะทีใ่ ช้ในการพูด
เกิ ดการบกพร่ อง ท�ำให้มีปัญหาในการออกเสี ยงพูด1-3
เช่น เด็กมีปัญหาในการจัดวางต�ำแหน่ งของรู ปปากเพื่อ
ออกเสี ยง การกะระยะของลิ้นในการยกแตะปุ่ มเหงือก
และความเร็ ว ในการขยับ ขากรรไกรเพื่ อ พู ด ต่ อ เนื่ อ ง
ความผิดปกติทางการพูดเหล่านี้ส่งผลท�ำให้เด็กออกเสี ยง
พูดได้ลำ� บาก พูดไม่ชดั และพูดช้า โดยทีไ่ ม่มอี าการอ่อนแรง
ของอวัยวะที่ใช้ในการพูด
ลักษณะการพูดในเด็กกลุ่มนี้ คือ เด็กออกเสี ยงสระ
และพยัญชนะไม่ชัดอย่างไม่สม�่ำเสมอ มี ความล�ำบาก
ในการพูดต่อเนื่ อง รวมถึงมีความบกพร่ องของจังหวะ
การพูดและโทนการพูดผิดปกติ และพูดช้ากว่าวัยมาก1-3
โดยเฉพาะการออกเสี ยงพูดเป็ นค�ำที่ มีความหมายและ
ความล�ำ บากของการออกเสี ย งนี้ ท�ำ ให้พู ด ไม่ ชัด เจน
จนผูอ้ นื่ ฟังไม่เข้าใจ ถึงแม้เด็กจะมีความสามารถในการสร้าง
สัมพันธภาพ มีสมาธิ จดจ่อต่อเนื่ อง และสามารถสื่ อสาร
อย่างง่ายโดยการใช้ภาษาท่าทาง แต่เด็กยังคงมีความยาก
ล�ำบากในการออกเสี ยงพูดให้เป็นค�ำที่มีความหมายหรื อ
ให้ชดั เจนที่ผอู ้ ื่นสามารถทราบได้วา่ เด็กพูดอะไร
จากรายงานการศึกษาก่อนหน้านี้ หลายๆ การศึกษา
ยืนยันว่าเด็กกลุม่ นี้จำ� เป็ นต้องได้รบั การฝึ กพูด5-9 อย่างเข้มข้น
และมีวิธีการฝึ กเฉพาะเพื่อให้เด็กเรี ยนรู ้การพูดที่ถูกต้อง
แนวทางการฝึ กส่วนใหญ่เน้นการฝึ กทั้งด้านการพูดสื่อสาร
ในชีวติ ประจ�ำวันและการฝึ กพูดให้ชดั
บทความนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ กล่ า วถึ ง ลัก ษณะ
ความบกพร่ อ งทางภาษาและการพูด ในเด็ก ที่ มี ปั ญ หา
อะแพรกเซี ย หลักการฝึ กพูดที่สำ� คัญโดยอาศัยหลักการ
การเรี ยนรูก้ ารเคลือ่ นไหว (Motor learning)10 การฝึ กกระตุน้
การพูดสื่ อสารในชี วิตประจ�ำวัน การฝึ กวางแผนสั่งการ
อวัยวะทีใ่ ช้ในการพูดเพือ่ พูดแต่ละเสียง การฝึ กเคลือ่ นไหว
อวัยวะที่ใช้ในการพูด และการท�ำงานกับผูป้ กครอง
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1) พูดช้ ากว่ าวัย
เด็ ก ที่ มี ปั ญ หาอะแพรกเซี ย มัก มี ป ระวัติ ก ารพู ด
ล่าช้ากว่าวัยมาก4 ด้านพัฒนาการการออกเสี ยง เด็กกลุ่มนี้
เล่นเสี ยงน้อยทั้งการออกเสี ยงอ้อแอ้และการเล่นเสี ยง
โต้ตอบผูเ้ ลี้ยงดู หากเริ่ มพูดได้แล้วเด็กจะมีช่วงระยะเวลา
ในการพู ด ค�ำ พยางค์ เ ดี ย วนานกว่ า จะเริ่ มต้น พู ด ค�ำ
สองพยางค์หรื อวลีส้ ันๆ หรื อเมื่อเริ่ มพูดได้ บางคนเผลอ
พูดเป็ นค�ำ เมื่ อกระตุน้ ให้พูดซ�้ำ เด็กไม่สามารถพูดได้
อีก นานๆ เด็กจะพูดออกมาเอง ดังนั้น ค�ำพูดจึงไม่ขยาย
เพิ่ ม ขึ้ น เท่ า ที่ ค วร ทั้ง นี้ เป็ นผลมาจากความบกพร่ อ ง
ในการกระตุน้ และการวางแผนสัง่ การอวัยวะที่ใช้ในการ
พูดให้เคลื่อนไหว1-3 ส่ วนใหญ่ความเข้าใจภาษาของเด็กดี
กว่าการพูดอย่างเห็ นได้ชัด เนื่ องจากเด็กเริ่ มพูดช้าแต่
สามารถฟังเข้าใจค�ำพูดของผูเ้ ลี้ยงดู เมื่อพูดเป็ นประโยคได้
การใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องจะไม่สมบูรณ์ เด็กจะพูดเป็ น
ประโยคสั้นๆ ใช้คำ� ผิด ละค�ำ ใช้คำ� สรรพนาม ค�ำวิเศษณ์
ค�ำบุพบท ค�ำถาม และค�ำเชื่ อมประโยคไม่ถูกต้อง หรื อ
บางคนเรี ยงล�ำดับค�ำในประโยคไม่ถูกต้อง1, 2 นอกจากนี้
พัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้าดังกล่าวยังส่ งผล
ให้เด็กมี ความบกพร่ องทางด้านการอ่านและการเขี ยน
ตามมา1
2) พูดตามได้ น้อย
เด็กที่มีปัญหาอะแพรกเซี ยส่ วนใหญ่พูดตามค�ำพูด
ได้ลำ� บาก3, 4 การพูดแต่ละเสี ยงไม่หลากหลาย ท�ำให้เด็ก
ไม่อยากพูดตามและปฏิเสธที่จะพูดตาม
3) ความคับข้ องใจในการสื่ อสาร
เด็กที่มีปัญหาอะแพรกเซียส่วนใหญ่รับรู ้ขอ้ บกพร่ อง
หรื อข้อจ�ำกัดในการพูดไม่ได้หรื อพูดไม่ชดั ของตนเอง
และมี ประสบการณ์ ลม้ เหลวในการพูด ดังนั้น เด็กมัก
หงุดหงิด ร้องไห้เมื่ออยากสื่ อสารและไม่สามารถสื่ อสาร
ให้ผอู ้ ื่นเข้าใจความต้องการหรื อความรู ้สึกของตนเองได้
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บางครั้ งเด็กแกล้งท�ำเป็ นไม่สนใจ ไม่มีปฏิ สัมพันธ์กบั ในการพูดค�ำหรื อเสี ยงที่เขาตั้งใจพูด หรื อเมื่อให้พูดตาม
คู่ ส นทนา หรื อ หลบเลี่ ย งที่ จ ะพู ด ค�ำ ที่ เ ด็ ก ไม่ ส ามารถ ค�ำบอก1, 2, 4
พูดได้4
7) มี ค วามล�ำ บากในการเริ่ ม ต้ น พู ด หรื อ ความล�ำ บาก
4) มีความต้ องการสื่ อสารทีด่ แี ต่ พูดไม่ ได้
ในการจัดเรียงต�ำแหน่ งอวัยวะทีใ่ ช้ ในการพูด
เด็ ก ที่ มี ปั ญ หาอะแพรกเซี ย ที่ ย ัง พู ด เป็ นค�ำ ที่ มี
เด็กจะพยายามจัดเรี ยงอวัยวะที่ใช้ในการพูดเพื่อพูด
ความหมายได้ลำ� บาก โดยส่ วนใหญ่เด็กจะสื่ อสารโดยใช้ แต่ละค�ำ1, 2 เช่น เด็กอ้าปากและค่อยๆ ห่อปากเพือ่ พูดค�ำว่า
ทั้งท่าทาง การส่งเสียงทีไ่ ม่มคี วามหมาย การใช้สีหน้าหรื อ “เอา” ท�ำให้การพูดของเด็กมีลกั ษณะช้า พูดซ�้ำ หรื อหยุด
ท่าทางอื่นๆ เพือ่ การสื่ อสาร เด็กบางคนพัฒนาการสื่ อสาร เป็ นพักๆ
ด้วยภาษากายได้ดว้ ยตนเองและซับซ้อนขึ้น แต่ไม่สามารถ
สื่ อสารด้วยค�ำพูดได้2, 4
8) มีปัญหาโทนเสี ยงและจังหวะการพูด
โทน (Tone) เสี ยง หมายถึง เสี ยงพูดที่บอกอารมณ์
5) พูดไม่ ชัด
หรื อ ความรู ้ สึ ก ของผู ้พู ด เด็ ก พยายามรวมพยัญ ชนะ
เด็กที่มีปัญหาอะแพรกเซีย อาจมีการพูดแล้วฟังเข้าใจ และสระเข้าด้วยกันเป็ นค�ำ บางครั้งเด็กหยุดระหว่างค�ำ
ยาก เด็กพูดไม่ชัดทั้งเสี ยงพยัญชนะและเสี ยงสระ1, 2, 4 ท�ำ ให้ พูด ในอัต ราช้า เนื่ อ งจากเด็ก หยุด ระหว่า งเสี ย ง
โดยพบว่าเด็กมีความล�ำบากในการจัดวางต�ำแหน่งอวัยวะ ค�ำ หรื อพยางค์ หรื อ เด็ก บางคนพูด รั ว และเร็ ว เกิ น ไป
ที่ใช้ในการพูด ส่ วนใหญ่พูดเสี ยงสระไม่ชดั ซึ่ งถือเป็ น นอกจากนี้ โทนเสี ยงจะราบเรี ยบโดยเฉพาะตอนเด็กอุทาน
ลักษณะเด่นของการพูดในเด็กกลุม่ นี้1, 2, 4 นอกจากนี้ เด็กมี ถามค�ำถาม หรื อสงสัย1
ความล�ำบากในการเปลี่ยนต�ำแหน่งฐานกรณ์ของอวัยวะ
ทีใ่ ช้ในการพูดจากเสียงหนึ่งไปยังอีกเสียงหนึ่ง หรื อค�ำหนึ่ง 9) มีปัญหาการกินอาหาร
ไปยังอีกค�ำหนึ่ง เช่น ไม่สามารถเคลือ่ นไหวลิน้ จากเสียง /ต/
ส�ำหรับการกินอาหารในเด็กเล็ก บางคนรับประทาน
ไปยังเสียง /ก/ ได้ทนั ที ท�ำให้เด็กพูดไม่ชดั และไม่สามารถ ได้ปกติ บางคนอาจมีปัญหาน�้ำลายไหล รับประทานอาหาร
พูดค�ำที่ต่อเนื่ องได้อย่างชัดเจน ดังนั้น เด็กจึงใช้คำ� ง่ายๆ หกเลอะมาก อ้าปากขณะเคี้ยว ลิน้ ขยับไปข้างๆ หรือกระดกลิน้
สั้นๆ หรื ออาจมีการเพิม่ ค�ำ ละค�ำ หรื อพูดซ�้ำ
ไม่ได้ กัดอาหารค�ำใหญ่เกินไป ไม่คอ่ ยเคี้ยวอาหาร ตักอาหาร
การพูดชัดและไม่ชดั อย่างไม่สม�่ำเสมอ1, 2, 4 ของเด็ก เข้าปากมากเกินไป รวมทัง้ เคลือ่ นไหวขากรรไกรล่างได้จำ� กัด1, 4
ไม่ว่าจะเป็ นค�ำเดี่ ยวหรื อค�ำผสม แม้กระทัง่ การพูดตาม
เด็กพูดได้ชดั อย่างไม่สม�่ำเสมอ บางวันเด็กสามารถพูด
่ ปี ัญหาอะแพรกเซีย
ได้ชัดในเสี ยงหนึ่ ง แต่ บางวันเด็กกลับไม่ สามารถพูด หลักการฝึ กพูดในเด็กทีม
เสี ยงดังกล่าวได้ชดั โดยเฉพาะค�ำที่มีหลายพยางค์ การพูด 1) การเตรียมความพร้ อมส� ำหรับฝึ กพูด1
1.1) เริ่มด้ วยการเล่ นสนุก
ไม่ชดั อย่างไม่สม�่ำเสมอจะเกิดได้มากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อให้
ผูฝ้ ึ กควรเริ่ มจากการสังเกตความต้องการของเด็ก
เด็กพูดซ�้ำหลายครั้ง
เมื่ อเด็กสนใจเล่นของเล่นใด ผูฝ้ ึ กควรเล่นของเล่นนั้น
กับเด็กและเล่นเสมือนเป็ นเพื่อนเล่นด้วยกันโดยการตาม
6) มีความล�ำบากในการตั้งใจพูด หรื อพูดตามค�ำบอก
เด็กจะพูดค�ำที่พดู ในชีวติ ประจ�ำวัน ค�ำที่เด็กพูดบ่อยๆ ความสนใจของเด็ก11 ไม่บงั คับให้ทำ� กิจกรรมใดๆ หรื อ
รวมทั้งการร้ องเพลงและท่องบทกลอน ได้ชดั มากกว่า สั่ ง ให้ เ ด็ ก ท�ำ ตามค�ำ สั่ ง การสั ง เกตว่ า เด็ ก รู ้ สึ ก สนุ ก
ค�ำที่บอกให้เด็กพูดหรื อค�ำศัพท์ใหม่ เด็กมีความล�ำบาก หรื อไม่ ท�ำได้โดยการสังเกตว่า หากเด็กชอบหรื อสนุ ก
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เด็กจะขอเล่นซ�้ำอีก หรื อแบ่งปั นความสนุ กด้วยกันโดย
การอวดของเล่น ยิม้ ให้ หัวเราะพร้อมกับมองหน้าผูฝ้ ึ ก
เมื่อเด็กรู ้สึกสนุ กกับการเล่นแล้ว เด็กจะมีสมาธิ จดจ่อดี
และสามารถเล่นได้นาน การมีปฏิสมั พันธ์กนั จะเพิ่มมาก
ขึ้ นตามความสนุ ก ที่ เ ล่ น ด้ ว ยกั น เด็ ก รู ้ สึ กดี เ มื่ อ ท�ำ
กิจกรรมต่างๆ กับผูฝ้ ึ ก มีสมาธิจดจ่อต่อเนื่องและสื่ อสาร
กลับไปมาได้12
1.2) ให้ เด็กรู้ ถงึ ความส� ำคัญของการสื่ อสาร
เมื่อเด็กรู ้สึกสนุก เด็กจะต้องการเล่นอีก การสื่ อสาร
เพื่อแสดงความต้องการจะเกิดขึ้นเพื่อขอให้เล่นอีกหรื อ
ขอของเล่นอีก เด็กจะใช้ภาษากายหรื อส่งเสี ยงเพือ่ สื่ อสาร
ผูฝ้ ึ กควรสังเกตภาษากายหรื อเสี ยงที่เด็กสื่ อสารออกมา
และตอบสนองต่อการสื่ อสารของเด็กทุกครั้ง เด็กจึงจะ
เรี ยนรู ว้ า่ ทุกครั้งทีส่ ื่อสารไม่วา่ จะเป็ นภาษากายหรื อส่งเสียง
เด็กจะได้รบั การตอบสนองความต้องการของตนเองทุกครั้ง
และเกิดการเรียนรูใ้ นการสื่อสารเพิม่ มากขึ้น1, 11 เช่น เด็กรูส้ ึก
สนุกในการจับฟองสบูท่ ผี่ ฝู ้ ึ กเป่ า เด็กออกเสียง “อา” เพือ่ ขอ
จับฟองสบู่อีก เมื่อผูฝ้ ึ กตอบสนองต่อเสี ยงที่เด็กออกเสี ยง
ถึ งแม้จะยังไม่ เป็ นค�ำพูดที่ มีความหมาย เด็กจะเรี ยนรู ้
การออกเสี ยงเพื่อสื่ อสารบอกความต้องการของตนเอง
1.3 ให้ เ ด็ ก รู้ ถึ ง ความสามารถและความส� ำ เร็ จ ใน
การเคลื่อนไหวอวัยวะทีใ่ ช้ ในการพูดเพื่อออกเสี ยง1
การให้เด็กรู ้สึกถึงความสามารถในการเคลื่อนไหว
อวัยวะที่ใช้ในการพูดนั้นมีความส�ำคัญเพราะเกี่ ยวข้อง
กับการพูดสื่ อสารให้ชดั เช่น เด็กพูดค�ำว่า “ไป” ได้ ผูฝ้ ึ ก
ควรบอกว่า “หนูปิดปากได้เก่งมาก”
2) หลักการฝึ กพูดโดยอาศัยหลักการการเรียนรู้การเคลือ่ นไหว
ในเด็ ก ที่ มี ปั ญ หาอะแพรกเซี ย จ�ำ เป็ นต้อ งอาศัย
หลักการการเรี ยนรู ้การเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในการพูด
เพื่ อ ให้มีความจ�ำในการขยับอวัยวะที่ ใช้ในการพูดใน
แต่ละเสียง ท�ำให้เด็กสามารถออกเสียงได้เองอย่างชัดเจน1, 9
การเรี ยนรู ้การเคลื่อนไหว หรื อ “Motor learning”
หมายถึ ง กระบวนการที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การฝึ กหัด หรื อ
มี ป ระสบการณ์ ที่ ท ำ� ให้มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่า งถาวร
ในความสามารถของการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ1 หลักการ
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การเรี ยนรู ้การเคลื่อนไหว ประกอบด้วย1, 10, 13
2.1) องค์ ประกอบทีเ่ อือ้ ต่ อการเรียนรู้ ทดี่ 1ี
• การมีสม
ั พันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างเด็กและผูฝ้ ึ ก
• แรงจูงใจของเด็กในการท�ำกิจกรรมร่ วมกับผูฝ้ ึ ก
2.2) เงื่อนไขทีเ่ อือ้ ต่ อการเรียนรู้ ทดี่ ี
• การฝึ กที่ใช้เวลาสั้นๆ และการฝึ กบ่อยครั้ง ส่ งผล
ให้การฝึ กมี ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการฝึ กที่ ใช้เวลายาว
และไม่บ่อยครั้ง1, 2, 4
- การฝึ กออกเสี ย งซ�้ำๆ ท�ำ ให้ เ ด็ ก พัฒ นาทัก ษะ
การวางแผนสัง่ การกล้ามเนื้อและความจ�ำในการเคลือ่ นไหว
เรี ยกการฝึ กแบบนี้ ว่า Block practice เป็ นการช่ วยให้
เกิดความจ�ำในการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในการพูด เป็ น
ทักษะที่ช่วยให้เด็กพูดชัดอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่ งจะน�ำไปสู่
ความสามารถในการออกเสี ยงพูดได้ชดั เอง1
- การฝึ กซ�้ำๆ จ�ำเป็ นต่อพื้นฐานการฝึ กในแต่ละเสี ยง
เมื่อเด็กเริ่ มออกเสี ยงได้ชดั แล้ว ควรฝึ กให้เด็กได้นำ� ไปใช้
ในสถานการณ์จริ ง เรี ยกการฝึ กแบบนี้วา่ Random practice1
เช่ น เมื่ อฝึ กพูดเสี ยง /ม/ ซ�้ำๆ ในค�ำที่ ไม่มีความหมาย
จนกระทัง่ เด็ก สามารถพูด เสี ย ง /ม/ ได้ชัด ด้ว ยตนเอง
ผูฝ้ ึ กกระตุ ้น ให้เ ด็ก ออกเสี ย ง /ม/ ในสถานการณ์ จ ริ ง
เด็กอยากเล่นรถ ผูฝ้ ึ กกระตุน้ ให้เด็กออกเสี ยงพูด /มา/
เพื่อเรี ยกให้ผฝู ้ ึ กไถรถไปให้เด็ก
• การให้ แ รงเสริ ม ที่ เ หมาะสม การพู ด สะท้อ น
การพูดของเด็ก เมื่อเด็กออกเสี ยงพูดไปแล้ว การให้ขอ้ มูล
การพู ด ของเด็ ก เป็ นการช่ ว ยให้ เ ด็ ก รั บ รู ้ ว่ า ตนเองพู ด
ถูกต้องชัดเจนหรื อไม่ หรื อบอกวิธีการออกเสี ยงที่ถูกต้อง
ซึ่ งจ�ำเป็ นต่อการฝึ กทักษะการออกเสี ยงให้ชดั 1, 2, 4
- Knowledge of performance เป็ นการบอกว่า
ควรออกเสี ยงอย่ า งไร การวางต�ำ แหน่ ง ปาก ลิ้ น
ขากรรไกรอย่างไร เหมาะส�ำหรับเริ่ มต้นฝึ กเสี ยง1 เช่ น
ถ้า เด็ ก ไม่ ปิ ดปากขณะออกเสี ย ง /ป/ ผู ้ฝึ กบอกเด็ ก
ก่อนออกเสี ยงให้ปิดปากก่อน พึงระวังว่าถ้าบอกบ่อยๆ
หรื อทุกครั้งอาจส่ งผลให้เด็กไม่มนั่ ใจในการออกเสี ยง
- Knowledge of results เป็ นการบอกว่าออกเสี ยง
ถูกต้องหรื อไม่1 เช่น เมื่อเด็กออกเสี ยงได้ชดั เจนผูฝ้ ึ กชม
เด็ก เช่น “ดี” “ถูกแล้ว” “ดีมาก” “แจ๋ ว” “เยีย่ ม”
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การแนะหลายช่ องทาง (Multisensory cueing)
เป็ นการช่ ว ยให้เ ด็ก ออกเสี ย งได้ง่า ยขึ้ น มี ห ลากหลาย
วิธีการ1, 2, 4 เช่น
- ท�ำ รู ป ปากให้ ดู เ ป็ นแบบ ผู ฝ้ ึ กให้ เ ด็ ก มองหน้า
เพื่อให้ออกเสี ยงตาม
- บอกให้ฟัง เช่น ผูฝ้ ึ กบอกให้เด็กเข้าใจว่าเสี ยง /ป/
ต้องปิ ดปากก่อนออกเสี ยง
- ท�ำมือให้ดู เช่น ผูฝ้ ึ กใช้นิ้วชี้และนิ้วโป่ งประกบกัน
เพื่อให้เด็กเข้าใจว่าเสี ยง /ป/ ปิ ดปากก่อนออกเสี ยง
- ดูกระจก ผูฝ้ ึ กให้เด็กดูกระจกขณะที่ผฝู ้ ึ กออกเสี ยง
- เขียนให้ดู ผูฝ้ ึ กเขียนค�ำที่ฝึกหรื อวาดรู ปให้เด็กดู
- เคาะจังหวะ
- สัมผัส เช่น ผูฝ้ ึ กช่วยแตะริ มฝี ปากให้เด็กปิ ดปาก
เมื่อออกเสี ยง /ป/
• การฝึ กตามล�ำดับขั้นตอนการออกเสี ยง (Phoneme
sequence hierarchy)1 โดยการฝึ กออกเสี ยงพยัญชนะ (C)
และเสี ยงสระ (V) มีข้ นั ตอนดังนี้
- ออกเสี ยงพยัญชนะ (C)
- ออกเสียงพยางค์ (เสียงพยัญชนะร่วมกับเสียงสระ) (CV)
- ออกเสี ยงพยางค์เดิมซ�้ำ (ใช้เสี ยงพยัญชนะเดิมและ
เสี ยงสระเดิม) (CV‐CV)
- ออกเสี ยงพยางค์ซ้ ำ� (ใช้เสี ยงพยัญชนะเดิมร่ วมกับ
สระที่หลากหลาย) (CV‐CV)
- ออกเสี ยงพยางค์ซ้ ำ� (ใช้เสี ยงที่หลากหลายทั้งเสี ยง
พยัญชนะและเสี ยงสระ) (CV‐CV)
- ออกเสี ย งพยางค์ที่ เ สี ย งพยัญ ชนะต้น และเสี ย ง
พยัญชนะท้ายเป็ นเสี ยงเดียวกัน (CVC)
- ออกเสี ย งพยางค์ที่ เ สี ย งพยัญ ชนะต้น และเสี ย ง
พยัญชนะท้ายเป็ นเสี ยงต่างกัน(CVC)
- ออกเสี ยง 3 พยางค์ที่หลากหลายทั้งเสี ยงพยัญชนะ
และเสี ยงสระ (CV‐CV‐CV)
- ออกเสี ยง 2 พยางค์ พยางค์แรกเป็ นเสี ยงพยัญชนะ
ต้นและเสี ยงสระ ส่ วนพยางค์ที่สองมีท้ งั เสี ยงพยัญชนะ
ต้นและเสี ยงพยัญชนะท้าย (CV‐CVC)
- ออกเสี ยง 2 พยางค์ที่มีท้ งั เสี ยงพยัญชนะต้นและ
เสี ยงพยัญชนะท้าย (CVC‐CVC)
•

- ออกเสี ยงค�ำควบกล�้ำ
- ออกเสี ยงค�ำหลายพยางค์
2.3) ระยะเวลาการฝึ ก
ทักษะการเคลือ่ นไหวอวัยวะทีใ่ ช้ในการพูดต้องได้รบั
การฝึ กจึงจะดีข้ ึน ควรฝึ กบ่อยๆ และนานเพียงพอที่เด็ก
จะเรี ยนรู ้ ผูฝ้ ึ กส่ วนใหญ่แนะน�ำว่าควรฝึ ก 2 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ ครั้งละ 30 - 60 นาที10
3) หลักการเลือกเสี ยงและค�ำทีจ่ ะน�ำมาฝึ ก
การเลือกเสี ยงที่จะน�ำมาฝึ กควรค�ำนึงถึงหลายปั จจัย
ประกอบด้วย อายุ ระดับความรุ น แรง ความสามารถ
ทางภาษาและการพูด ความผิดปกติดา้ นอืน่ ๆ และแรงจูงใจ
ในการพูด1, 2, 4 การเลือกเสี ยงที่จะน�ำมาฝึ กเป็ นสิ่ งส�ำคัญ
ส่ ว นใหญ่ นิ ย มใช้ห ลัก การฝึ กจากง่ า ยไปยาก ฝึ กตาม
พัฒ นาการการออกเสี ย งของเด็ ก ปกติ การมองเห็ น
รู ปปากง่าย การเลือกค�ำที่ไม่มีความหมายเหมาะกับเด็ก
ทีม่ ปี ัญหาการเคลือ่ นไหวอวัยวะทีใ่ ช้ในการพูดอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้เด็กออกเสี ยงง่ายขึ้นและเรี ยนรู ้การเปลี่ยนรู ปปาก
โดยไม่ตอ้ งค�ำนึ งถึงความซับซ้อนของค�ำ อย่างไรก็ตาม
ควรเลื อ กค�ำ ที่ มี ค วามหมายเหมาะกับ เด็ก เล็ก มากกว่า
เพราะง่ายส�ำหรับเด็กที่จะเข้าใจค�ำและสามารถฝึ กได้ใน
ชีวิตประจ�ำวัน4 ดังนั้น การเลือกค�ำที่มีความหมายมาฝึ ก
ควรเลือกค�ำให้ตรงกับความสามารถของเด็ก โดยเริ่ มจาก
เสี ย งที่ เ ด็ก สามารถพูด ได้ เพื่ อ ให้เ ด็ก สามารถสื่ อ สาร
มีปฏิสัมพันธ์กบั เพื่อนและคนในครอบครัวได้ ผลที่จะ
ได้รับจากการฝึ กคื อ เด็กมี พฒ
ั นาการทางสังคมที่ ดีข้ ึ น
การฝึ กโดยใช้คำ� ที่ไม่มีความหมายควรฝึ กเด็กตั้งแต่อายุ
3 ปี ขึ้นไป ถ้าฝึ กในเด็กเล็กอาจเป็ นนามธรรมเกินไป2

ขั้นตอนการฝึ กพูดในเด็กทีม่ ปี ัญหาอะแพรเซีย
โปรแกรมการฝึ กพูดส�ำหรับเด็กทีม่ ปี ัญหาอะแพรกเซีย
ประกอบด้วย การฝึ กพูดสื่ อสารในชีวติ ประจ�ำวัน การฝึ ก
วางแผนสั่งการอวัยวะที่ใช้ในการพูดเพื่อพูดแต่ละเสี ยง
การฝึ กเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในการพูด และการท�ำงาน
กับผูป้ กครอง1, 4
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1) การฝึ กพูดสื่ อสารในชีวติ ประจ�ำวัน1, 2, 4
เด็กที่มีปัญหาอะแพรกเซี ยบางคนมีความคับข้องใจ
หรื ออาย เนื่ องจากมีปัญหาในการพูดสื่ อสาร ท�ำให้ขาด
โอกาสการเรี ยนรู ้ทกั ษะทางสังคม ดังนั้น นักแก้ไขการพูด
ควรกระตุน้ ฝึ กให้เด็กพูดสื่ อสาร ปัญหาการพูดของเด็กที่มี
ปั ญหาอะแพรกเซี ยไม่ได้อยู่ที่การออกเสี ยงไม่ชดั เพียง
อย่างเดียว แต่อยูท่ เี่ ด็กพูดสื่อสารแสดงความต้องการได้อย่างไร
พูดอย่างไรให้ผทู ้ ี่เด็กสื่ อสารด้วยเข้าใจและตอบสนองต่อ
ความต้องการของเด็ก จึงควรเน้นการฝึ กพูดดังนี้
- การฝึ กด้วยค�ำที่เด็กใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน การฝึ กด้วย
ค�ำที่ไม่มีความหมายนั้นง่ายส�ำหรับเด็กแต่เด็กน�ำไปใช้
ในชีวติ ประจ�ำวันได้นอ้ ย ถ้าเด็กยังไม่สามารถพูดเป็ นค�ำๆ ได้
ให้เด็กออกเสี ยงค�ำง่ายๆ ก่อนหรื อเสี ยงที่ประกอบด้วย
เสี ยงสระและเสี ยงในช่ องคอ เช่ น ให้พูดค�ำว่า “เฮ้เฮ้”
“ฮาฮา” “ฮิ้วฮิ้ว” “เฮเฮ” หรื อ “ว้าว” “วิว้ ” “วาวาวา” และ
เป็ นค�ำที่เน้นอารมณ์ บอกอารมณ์ เด็กจะจ�ำได้และน�ำไป
ใช้ ไ ด้ ถ้า เด็ ก ออกเสี ย งเป็ นเสี ย งที่ ไ ม่ มี ค วามหมาย
ควรท�ำให้มีความหมายตามสถานการณ์ เช่น ท�ำเสี ยง /ช/
หมายถึง เงียบๆ หน่อย หรื อเสี ยง /ฉ/ หมายถึง ปวดฉี่
- การฝึ กให้เด็กพูดค�ำที่มีความหมาย เริ่ มจากค�ำง่ายๆ
ค�ำที่เกิดขึ้นพร้อมกับการเล่นหรื อกระท�ำกริ ยาต่างๆ เช่น
ขณะเล่ นกระดานลื่ นกระตุ น้ ให้ออกเสี ยง “วิ้ว” “ไป๊ ”
ขณะเล่นซ่ อนหากระตุน้ ให้ออกเสี ยง “จ๊ะเอ๋ ” โดยฝึ กให้
เด็กออกเสียงที่พดู ได้งา่ ย เช่น เสียง /ห/ /ป/ /อ/ ให้พดู ค�ำว่า
“ปะปะ” “เอ๋ ” “เอา” “หา” “ให้” “ไป” “อีก” และเสี ยงร้อง
ของสัตว์ เช่น “กุ๊กๆ” “เหมียวๆ” “โฮ่งๆ” “อูด๊ ๆ”
- การฝึ กให้ตอบปฏิเสธ เช่น “ไม่” “ไม่เอา”
- การฝึ กให้บอกความต้องการโดยกระตุน้ ฝึ กค�ำง่ายๆ
เช่น “เอา” “เอาอีก” “ขอ” “ขออีก” “อยากไป” “หม�่ำ”
ฝึ กในสถานการณ์ที่หลากหลาย
- การฝึ กให้เรี ยกชื่อคนในบ้าน พ่อ แม่ พี่เลี้ยง พี่นอ้ ง
สัตว์เลี้ยง และสิ่ งที่เด็กใช้และเล่นในชีวติ ประจ�ำวัน
- การฝึ กให้บอกอารมณ์ สะท้อนอารมณ์ของเด็กก่อน
เมื่อเด็กเกิดความคับข้องใจ โมโห พูดสะท้อนอารมณ์เด็ก
เช่น “บาส โมโห” และกระตุน้ ให้เด็กพูดตาม เช่น “กลัว”
“สนุก” “โมโห” “เบื่อ” “ชอบ”
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- การฝึ กให้เด็กทวงสิ ทธิ์ ของตนเอง ทวงของเล่น/
ของกิน เมื่อถูกผูอ้ ื่นแย่ง ถ้าเด็กไม่สามารถพูดได้ จะเกิด
อารมณ์โมโห คับข้องใจ เช่น ฝึ กให้พดู ว่า “เอามา ของบาส”
“ของแอน”
อย่างไรก็ตาม หากเด็กมีอาการเหนื่อยล้า อาจส่ งผล
ให้การฝึ กไม่เกิดประสิทธิภาพ ควรแบ่งการฝึ กเป็ นช่วงสั้นๆ
และมีช่วงพักให้เด็กได้เล่น จะช่วยให้การฝึ กได้ผลดีกว่า
นอกจากนี้ ควรกระตุน้ ให้เด็กฝึ กพูดค�ำใหม่ๆ โดยใช้
สถานการณ์ตา่ งๆ1, 4 ตัวอย่างเช่น ในสถานการณ์ร้องเพลง
หรื อกล่าวทักทาย เช่น เพลงวันเกิด เพลงชาติ เพลงแมงมุม
เพลงลูกหมู ให้เด็กพูด “สวัสดีครับ/ค่ะ” ทุกวัน หรื อการให้
เด็กต่อเพลง เช่น “ก๊าบๆ..... เป็ ดอาบน�้ำใน..... ตาก็จอ้ งแล.....
เพราะในคลอง มีหอย ..... .....” “ช้าง ช้าง ..... น้องเคยเห็น.....
หรือเปล่า ช้างมันตัว.....ไม่เบา” โดยควรฝึ กเด็กด้วยความสนุก
และให้คำ� ชมเด็กเมื่อเด็กพูดได้ชดั สวมกอด ให้ของเล่น
ที่ชอบ ขนมที่ชอบเป็ นรางวัล เมื่อเด็กพยายามออกเสี ยง
จึงให้ของที่เด็กต้องการ
2) การฝึ กวางแผนสั่ งการอวัยวะที่ใช้ ในการพูดเพื่ อพูด
แต่ ละเสี ยง1, 2, 4
เริ่ มจากให้ เ ด็ ก พู ด ตามเสี ยงพยั ญ ชนะและ
เสี ยงสระง่ายๆ ก่อน เช่น การฝึ กเสี ยง /ม/ โดยมีข้ นั ตอน
การฝึ กดังนี้
- ให้เด็กออกเสี ยง ฮัมเพลง /มมมมมมมมมมม/
- ให้พดู ซ�้ำๆ หลายๆ ครั้ง /มา มา มา มา มา มา มา มา/
โดยเมื่อเด็กออกเสี ยง /ม/ แล้ว ผูฝ้ ึ กพูดสะท้อนการพูด
ของเด็ก หากเด็กพูดชัดแล้วให้กล่าวชมเชยเด็กโดยใช้หลัก
ของ Knowledge of result หากเด็กยังพูดไม่ชดั ให้บอก
วิธีการพูด เช่น ให้เด็กปิ ดปากก่อนออกเสี ยง /ม/ รวมถึง
การแนะน�ำให้ใช้ประสาทสัมผัสหลากหลาย เช่น ให้เด็ก
ดูปากผูฝ้ ึ ก ให้เด็กฟั งที่ผูฝ้ ึ กพูด ให้เด็กดูมือผูฝ้ ึ กที่ทำ� ท่า
ให้ปากปิ ด ให้เด็กน�ำมือมาแตะที่จมูกผูฝ้ ึ กเพือ่ ให้รู้วา่ เสี ยง
/ม/ เป็ นเสี ยงที่ลมขึ้นจมูก
- เปลี่ยนสระ /มู มู มู มู มู มู มู มู/ /มี มี มี มี มี มี มี มี/
/ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม ไม/ /เม เม เม เม เม เม เม เม/
/แม แม แม แม แม แม แม แม/ /มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ มอ/
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- เพิ่มเป็ นระดับค�ำที่ไม่มีความหมาย 2 พยางค์ เช่น
“มามา” “มูมู” “มีมี” “เมเม” “ไมไม” “แมแม”
- เพิ่มการฝึ กการวางแผนสั่งการกล้ามเนื้ อที่ใช้ใน
การพูดเสี ยง /ม/ โดยเปลี่ยนสระ เช่น “มามี” “มูมา” “มูมี”
“ไมเม” “แมมอ” “เมียเมือ” “มีมา” และเพิ่มเป็ น 3 พยางค์
เช่น “มามูมี” “มีมูมา” “มูมามี” “ไมเมมอ”
- เพิ่มเป็ นค�ำที่มีความหมายในระดับการออกเสี ยง
พยางค์ที่ใช้เสี ยงพยัญชนะร่ วมกับเสี ยงสระ (CV) เช่ น
“ไม่” “ม้า” “หมู” “หมี” “หมา” “แม่”
- เพิ่มเป็ นค�ำที่มีความหมายในระดับการออกเสี ยง
เสี ยงพยางค์ที่ใช้เสี ยงพยัญชนะต้นและเสี ยงพยัญชนะท้าย
เป็ นเสี ยงเดี ยวกันหรื อเสี ยงต่างกัน (CVC) เช่ น “มาก”
“มอง” “มอบ” “หมด” “มัน” “เม่น” “เมือง”
- เพิ่มเป็ นออกเสี ยง 2 พยางค์ที่ใช้เสี ยงพยัญชนะ
ร่ วมกับเสี ยงสระ (CV-CV) เช่น “ไม่มา” “มอม้า” “ไม่มี”
“แม่มา” “มีแม่” “มีมา้ ” “แม่หมา” “แม่หมี”
- เพิ่มเป็ นออกเสี ยง 2 พยางค์ พยางค์แรกเป็ นเสี ยง
พยัญชนะต้นและเสี ยงสระ ส่ วนพยางค์ที่สองมีท้ งั เสี ยง
พยัญชนะต้นและเสี ยงพยัญชนะท้าย (CVCVC) หรื อ
ทั้ง 2 พยางค์มีท้งั เสียงพยัญชนะต้นและเสียงพยัญชนะท้าย
(CVC-CVC) เช่น “มีมาก” “มดกัด” “มันหมู” “หมดแล้ว”
- เพิม่ เป็ นออกเสียง 3 พยางค์ เช่น “แม่ไม่มา” “มีแม่มา้ ”
“มีมากมาย” “มดกัดแมว” “กินหมูปิ้ง”
- เพิม่ เป็ นระดับวลีและประโยค เช่น “แม่มีเงินมาก”
“หมากินหมูปิ้ง” “แม่มา้ กินหญ้า”
- เพิม่ เป็ นระดับบทความและสนทนา
จากนั้นให้ผูฝ้ ึ กสังเกตว่าเด็กพูดเสี ยง /ม/ ในชี วิต
ประจ�ำวันชัดเจนดีหรื อไม่

“ครูจะช่วยนวดปากให้หนูนะ” โดยในเด็กทีม่ ปี ัญหาการรับรู ้
ในช่องปากต�ำ่ ให้ใช้การสัมผัสเพือ่ เพิม่ การรับรู ใ้ นช่องปาก
นวดกดพอควรและนวดเร็ว ขณะที่ในเด็กที่ไวต่อการรับรู ้
ในช่องปาก ให้เพิม่ ความทน นวดกดพอควรและนวดช้า
การนวดเพือ่ กระตุน้ การรับรู ใ้ นช่องปาก ประกอบด้วย
1) การนวดภายในปาก โดยการนวดกระตุน้ บริ เวณลิ้น
เพดานแข็ง และเหงื อก และ 2) การนวดภายนอกปาก
โดยอาจใช้อุปกรณ์ การฝึ กที่ มีหลายพื้นผิว เช่ น หยาบ
ลื่น นุ่ม หรื อใช้น้ ำ� เย็นและน�้ำอุ่น เพื่อช่วยกระตุน้ การรับรู ้
เช่ น แปรงสี ฟั น ขนอ่ อ นนุ่ ม ของเล่ น เด็ก ที่ มี ผิว หยาบ
ช้อนที่จุ่มน�้ำเย็นและช้อนที่จุ่มน�้ำอุ่น น�ำไปแตะกระตุน้
บริ เวณรอบปากสลับกัน
ก่อนเริ่ มการฝึ ก ควรให้เด็กล้างมือก่อนแล้วใช้นิ้ว
ของตัวเด็กเองเขี่ยกระตุน้ ในปากตนเอง ผูฝ้ ึ กคอยบอก
ต�ำแหน่ งที่ตอ้ งการกระตุน้ เช่น กระตุน้ ลิ้น เพดานแข็ง
ปุ่ มเหงือก ฟั น เพื่อเพิ่มการรับรู ้ในช่องปาก เด็กบางคน
อาจต้องใช้กระจกช่วยเพือ่ เพิม่ ความสนใจและใช้ช่องทาง
การรับรู ้ผา่ นการมองเห็น รวมถึงอาจใช้ท่าทางช่วย เช่น
ขณะให้เด็กอ้าปาก ผูฝ้ ึ กแสดงท่าท�ำมือเปิ ดพร้อมกับอ้าปาก
นอกจากนี้ เด็กควรได้รับการฝึ กเคลื่อนไหวอวัยวะ
ที่ ใ ช้ใ นการพู ด ให้ เ คลื่ อ นไหวคล่ อ งขึ้ น เช่ น การฝึ ก
เคลื่อนไหวปากโดยให้เด็กอ้าปากและห่ อปาก ห่ อปาก
และเหยียดปาก เหยียดปากและห่ อปาก จากนั้นเพิ่มเป็น
3 ท่า เช่น อ้าปาก ห่ อปาก และเหยียดปาก หรื อพูดค�ำว่า
“อาอู อี” และการฝึ กเคลื่ อนไหวลิ้ นโดยให้เด็กอ้าปาก
ค้างไว้ กระดกเฉพาะลิ้นขึ้นและลง อย่างไรก็ตาม การฝึ ก
ดังกล่าวควรท�ำงานร่วมกับนักกิจกรรมบ�ำบัด เพือ่ ฝึ กการรับ
ความรู ้สึกของร่ างกาย การสัง่ การ วางแผนการเคลื่อนไหว
ของกล้ามเนื้อมัดเล็ก รวมทั้งควรกระตุน้ ให้เด็กมีกิจกรรม
1, 2, 4
3) การฝึ กการเคลื่อนไหวอวัยวะทีใ่ ช้ ในการพูด
ทีใ่ ช้การวางแผนการเคลือ่ นไหวทีเ่ ป็ นขั้นตอน เช่น การเล่น
การฝึ กการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในการพูดจะช่วย สมมติทำ� อาหารที่เป็ นขั้นตอน
เตรี ยมความพร้อมส�ำหรับการพูด เป็ นการเพิ่มการรับรู ้
ในช่องปากให้มากขึ้นและเป็ นการกระตุน้ ให้กล้ามเนื้ อ 4) การท�ำงานกับผู้ปกครอง1, 4, 11
ของอวัยวะที่ใช้ในการพูดท�ำงานประสานกันได้คล่องขึ้น2
เนื่ องจากหลักการการฝึ กพูดในเด็กกลุ่ มนี้ จำ� เป็ น
ส�ำ หรั บ การนวดเพื่ อ กระตุ ้น การรั บ รู ้ ใ นช่ อ งปาก ต้องอาศัยการฝึ กที่บ่อยและสม�่ำเสมอจึงจะเกิดการเรี ยนรู ้
ผูฝ้ ึ กควรบอกเด็กทุ กครั้ งว่าจะท�ำอะไรกับตัวเด็ก เช่ น ในการเคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในการพูด การท�ำงานกับ
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ผูป้ กครองจึงเป็ นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็ นอย่างยิง่ 1, 4, 11 ควรเริ่ ม
จากการให้ความรู ้ ถึงอาการพูดอะแพรกเซี ยในเด็กกับ
ผูป้ กครอง จากนั้นอธิ บายถึงความจ�ำเป็นที่ตอ้ งน�ำไปฝึ ก
ต่ อที่ บา้ นอย่างสม�่ำเสมอ ผูฝ้ ึ กต้องอธิ บายหลักการฝึ ก
โดยเริ่ มจากการเล่นอย่างสนุกเพือ่ เป็ นการสร้างสัมพันธภาพ
ที่ดี การตอบสนองการสื่ อสารของเด็ก การสร้างแรงจูงใจ
ในการฝึ ก การตอบสนองต่อการพูดชัดหรื อไม่ชดั ของเด็ก
รวมถึงการกระตุน้ ให้พดู สื่ อสาร ตลอดจนการฝึ กวางแผน
สัง่ การอวัยวะที่ใช้ในการพูดเพือ่ พูดแต่ละเสี ยงและการฝึ ก
เคลื่อนไหวอวัยวะที่ใช้ในการพูด ผูป้ กครองหรื อผูด้ ูแล
ต้องสังเกตการฝึ กของเด็กโดยอาจดูผ่านกระจกในห้อง
สังเกตการณ์หรื อเข้าไปอยูใ่ นห้องฝึ กด้วยก็ได้แล้วแต่กรณี
หลังการฝึ ก นักแก้ไขการพูดจะสนทนากับผูป้ กครอง
ถึงปั ญหาและความก้าวหน้าของการฝึ กและให้การบ้าน
เพื่ อ ผูป้ กครองจะได้น�ำ ไปฝึ กต่ อ ที่ บ ้า น การบ้า นที่ ใ ห้
ควรเป็ นรูปธรรมเพือ่ ให้ผปู ้ กครองเข้าใจ เช่น เขียนแต่ละข้อ
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Speech Therapy for Childhood Apraxia of Speech
Worawan Wattanawongsawang
Department of Communication Sciences and Disorders, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University,
Bangkok, Thailand
Childhood apraxia of speech is a neurological speech sound disorder in which
the child has inadequate the precision and consistency of movements underlying
speech production in the absence of neuromuscular deficits. Children with
apraxia of speech require intensive and specialized training in order to enable
them to communicate effectively. The principles of the speech therapy program
include stimulating speaking and communicating in daily life as well as
practicing to speak clearly. The purpose of this article is to discuss the principles
of speech therapy based on motor learning, speech stimulation and daily life
communication, exercises to promote oral motor planning for each speech
sound, and inclusion of the family into the team working with the child.
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