
อาจารย์พรจติ จติรถเวช  

ภาควชิาวทิยาศาสตร์ส ือ่ความหมายและความผดิปกตขิองการสือ่ความหมาย 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิด ี

จ้อได้.. จ้อดี.. ไม่มีติด 



นิยาม 

 จังหวะการพูดผดิปกติ หรือพูดติดอ่าง คอื ความผดิปกติของการพดูซ่ึง
มีสาเหตุมาจากจงัหวะการพดูผดิปกติในลกัษณะการพดู ซ ้าค  า ซ ้ า
พยางค ์พดูติดขดั พดูโดยมีค าแทรก  ส่งผลใหผู้พ้ดูไม่สามารถส่ือ
ความหมายท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ีผูพ้ดูติดอ่าง
อาจจะมีปัญหาดา้นภาวะทางอารมณ์ จิตใจ และการเขา้สงัคมร่วมดว้ย 

 

 

 



ปจัจยัเส ีย่งต่อการทีเ่ดก็จะมอีาการตดิอ่าง 

ประวตัิ
ครอบครวั 

อายุเม ือ่
เริม่ตดิ
อ่าง 

ระยะเวลาใน
การตดิ
อ่าง 

เพศ 



 

ปจัจยัเส ีย่งต่อการทีเ่ดก็จะมอีาการตดิอ่าง 

ภาษาและ
การพูด 

การ
แสดงออก
ทางอารมณ์ 

สตปิญัญา สิง่แวดลอ้ม 



อาการตดิอ่างทีม่กัพบ 

อาการหลกั 

อาการร่วม 



อาการหลกั 
พูดซ ้าค า 

พูดตดิแบบไมม่ ี

เสยีงออกมา 

พูดและหยุดอย่างไม่

เหมาะสม 

พูดลากเสยีง 

พูดซ ้าเสยีง 

พูดและหยุดระหว่าง

พยางค์ในค าท ี่

ต้องการพูด 



อาการร่วม 
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สาเหตุ 

มหีลายทฤษฎที ีก่ลา่วถงึสาเหตุทีท่ าให้เกดิ

การพูดทีม่จีงัหวะผดิปกตหิรอืพูดตดิอ่าง 

แต่ไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชดั เช่นบาง

ทฤษฎกีลา่วว่า 
 



สาเหตุ 

ผูท้ ีม่อีาการตดิอ่างมพีฒันาการทางภาษาซึง่เกดิจากสมองซกี

ซ้ายลา่ชา้กว่าเดก็ทีไ่ม่พูดตดิอ่าง (Orton & Travis, 1992) 

การตอบสนองของพอ่แม่ต่ออาการพูดไม่คลอ่งของเดก็ในวยัเดก็

มผีลท าให้เดก็ตดิอ่างได้ (Johnson, 1940) 



สาเหตุ 

การตดิอ่างเกดิจากความสมัพนัธ์ระหว่างพนัธุกรรม เดก็ทีม่ ี
ประวตัพิอ่หรอืแม่มหีรอืเคยมอีาการตดิอ่างจะท าให้มโีอกาสตดิอ่าง

ได้ง่าย (Sermas & Cox, 1970)  

อาการตดิอ่างอาจเกดิจากการทีเ่ดก็มภีาวะตงึเครยีดในการพูด

เน ือ่งจากคนรอบขา้ง สภาพแวดลอ้ม (Starkweather, 1987) 



ผลกระทบต่อคุณภาพชวีติ 

วัยเด็ก 

 ในช่วงวยัเรยีนเดก็ทีพู่ดตดิอ่างมกัจะถูกเพ ือ่นลอ้เลยีน ท าให้ขาดความ

ม ัน่ใจในการสือ่สารหรอืแสดงความคดิเหน็ หลายคร ัง้เดก็กลุม่น ีจ้ะ เป็น

เดก็ท ีเ่งยีบและไม่ชอบเขา้สงัคมกบัเพ ือ่น หรอืไม่กเ็ป็นเดก็ทีดู่เหมอืนจะเกเร 

มกีารแสดงออกในด้านพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมาะสม  

 



ผลกระทบต่อคุณภาพชวีติ 

วัยเด็ก 

 เดก็หลายคนกลา่วว่า ถา้ไม่มอีาการตดิอ่างคงจะด ีและ หลายคนให้

ขอ้มูลว่ารู้สกึอดึอดัมากทีไ่ม่สามารถตอบค าถามครูผูส้อนไม่ได้ท ัง้ท ีรู้่ว่า

ค าตอบน ัน้คอือะไร  

บางคร ัง้เดก็อยู่ภาวะท ีม่อีาการตดิอ่างนานท าให้ผูท้ ีส่นทนาด้วยเปล ีย่น

หวัขอ้ในการสนทนาไปแลว้ กว่าค าท ีต้่องการสือ่สารน ัน้จะหลุดออกมา 

 



ผลกระทบต่อคุณภาพชวีติ 

วัยผูใ้หญ่ 

การส ัง่อาหาร บางคร ัง้ต้องเปล ีย่นรายการอาหารทีต้่องการเป็นรายการ
อาหารทีม่เีสยีงท ีพู่ดออกมาได้ง่าย หรอืใชก้ารช ีท้ ีร่ายการอาหารแทน  

การสือ่สารทางโทรศพัท์ซึง่ผูต้ดิอ่างไมท่ราบถงึปฏกิริยิาของผูท้ ีส่ ือ่สารด้วย
น ัน้กเ็ป็นส ิง่ท ีย่าก 

การพูดคุยกบัผูบ้งัคบับญัชา หลายคร ัง้อาการพูดตดิอ่างกเ็ป็นอุปสรรคใน
การท างาน ท าใหไ้มไ่ด้รบัการเล ือ่นต าแหนง่ในหนา้ท ีก่ารงาน  
 



ผลกระทบต่อคุณภาพชวีติ 

ความรู้สึก 
ขาดความม ัน่ใจในตนเอง  

รู้สกึกลวั  

อาย  

เป็นปมด้อย  

โกรธตวัเองทีไ่ม่สามารถสือ่ใหผู้อ้ ืน่เขา้ใจได้ตามทีต้่องการ 



พูดไม่คล่องตามวัย VS พูดติดอ่าง 

มีอาการของการพดูไม่
คล่องตามวยั 

อาการ 3-6 เดือน 

อาจมีพฤติกรรมหลกัของ
อาการติดอ่าง แต่ไม่มี

อาการอึดอดั 
ไม่มีอาการหลีกเล่ียง

การพดู 

ไม่มีพฤติกรรมร่วม 

ไม่ตระหนกัถึงอาการติดอ่าง 



เด็กท่ีอาจจะมีอาการติดอ่าง 

มอีาการท ัง้การพูดไม่คลอ่งตามวยั และอาการหลกัของอาการตดิ
อ่าง 

มอีาการ PWR WWR PRO 

อตัราการเกดิอาการตดิอ่าง = 5 % 

พูดซ ้ามากกว่า 2 คร ัง้ 



เด็กท่ีอาจจะมีอาการติดอ่าง 

จงัหวะการพูดผดิปกต ิ

อาจมอีาการร่วม 

มคีวามตระหนกัถงึความยากในการพูด 



อาการแรกเร่ิมของอาการติดอ่าง 

มอีาการตดิอ่างทีห่ลากหลาย 

อตัราการตดิอ่างมากกว่า 10% 

มพีฤตกิรรมร่วม 

พูดลากเสยีงบ่อย และนานกว่า 1 วนิาท ี
มกีารหยุดในทีท่ ีไ่ม่เหมาะสม 

มท่ีาทกีารตอบสนองทีไ่ม่ดต่ีอการพูด 

 



การประเมนิ 

ประเมนิอาการหลกั 

ประเมนิอาการร่วม 

อตัราเรว็ในการพูด 

ความถีใ่นการพูดตดิอ่าง 



การประเมนิ 

ประเมนิในเรือ่งอืน่ท ีม่ผีลต่อการตดิอ่าง
เช่น ภาวะอารมณ์ ความรู้ความเขา้ใจ
เก ีย่วกบัสาเหตุและอาการตดิอ่าง ภาษา 
การเขา้สงัคม และความสมัพนัธ์ของ
สถานการณ์ต่างๆ กบัอาการตดิอ่าง 



บนัทกึส ิง่ท ีเ่ดก็พูดท ัง้หมดโดยไมค่ านงึถงึอาการตดิอ่าง 

กบัไปฟังอกีคร ัง้และขดีเส้นใต้ค าทีต่ดิอ่าง 

ฟังเพ ือ่ท ีจ่ะดูว่าชนดิของอาการตดิอ่างเป็นอย่างไร 

  

 

การนับอาการติดอ่าง 



ม ม ม ม ไม่ ม  ม ม ไม่ใช่ 

นอ้ง ป ป ป ป...... ไปโรงเรยีน 

พอ่ อ า พอ่ อ า กนิขา้ว 

 เม ือ่ ฝ......... เออ ฝ...... ตกลงมา 

ฉะ ฉะ ฉะ ฉนั ไม่รกัเธอ  

 ไป ป ป ไป เออ มมมมมมมม เท ีย่วกนัม ัย๊  

 

 

ตัวอย่าง 



การได้รบัการฝึกแต่เน ิน่ๆ 

อายุท ีม่เีริม่มอีาการตดิอ่าง 

ความรุนแรงของอาการตดิอ่าง 

กรรมพนัธ์ุ 

เพศ 

ปัจจัยท่ีมผีลต่อการแก้ไขอาการติดอ่าง 



ความเครยีด 

ความต้องการของผูต้ดิอ่างทีจ่ะฝึก 

ความยากของภาษาทีต้่องใช ้

การถูกเพง่เลง็เก ีย่วกบัการพูดโดยคนรอบขา้ง 

ปัจจัยท่ีมผีลต่อการแก้ไขอาการติดอ่าง 



ฝึกใหผู้พู้ดตดิอ่างมคีวามเขา้ใจในตนเองมากข ึน้  

สามารถบอกสาเหตุของอาการตดิอ่างได้ 

ลกัษณะของอาการ  

ความรู้สกึของตนเองเก ีย่วกบัอาการทีต่ดิอ่าง  

วธิแีก้ไข และ 

การยอมรบัตนเองและผูอ้ ืน่ 

การแก้ไขการพูด 



1. การฝึกพูดใหค้ล่องโดยค่อยๆ เพ ิม่ความยาวและความยาก

ของประโยค 

2. ลดความเรว็ของการพูดลง ใช ้easy onset  

 

 

 

การแก้ไขการพูด FLUENCY SHAPING 



เป้าหมาย 

พูดให้คลอ่งมากทีสุ่ดเท่าทีเ่ป็นไปได้ 

ตดิอ่างแบบไม่อดึอดั 

ควบคุมการพูดได้ 

ยอมรบัอาการตดิอ่าง 

 

การแก้ไขการพูดติดอ่าง (STUTTERING MODIFICATION) 



Voluntary stuttering – ช่วยใหรู้้สึกวา่สามารถควบคุม
อาการติดอ่างได ้

Proprioceptive feedback 
Pull out  
Cancellations  

 

การแก้ไขการพูดติดอ่าง (STUTTERING MODIFICATION) 



 
 

Therapeutic 

Relationship 

30% 

Extratherapeutic 

Change 

40% 

Technique 

15% 

Expectancy 

 (Placebo) 

15% 

Lambert & Bergin (1994) 

Asay & Lambert (1999) 

Bernstein Ratner (2005) 

Franken, Kielstra-Van der Schalk & Boelens (2005) 

 



ขอ้แนะน าส าหรบัใหก้บัผูป้กครอง 

เป็นผูฝั้งทีด่ ี

พูดกบัเดก็อย่างไม่เร่งรบี และหยุดระหว่างทีพู่ดคุยใหบ้่อยข ึน้ 

ลดการต ัง้ค าถาม 

การแสดงสหีนา้ท่าทางต่อเดก็เม ือ่เขามอีาการตดิอ่าง 



ขอ้แนะน าส าหรบัใหก้บัผูป้กครอง 

จดัเวลาในแต่ละวนัใหลู้ก 

ช่วยใหค้นในครอบครวัรู้จกัการสลบับทบาทในการพูด และการ

ฟังซึง่กนัและกนั 

แสดงใหลู้กรู้ว่าพอ่แม่รกัเขา 




