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ดร.มลิวัลย์   ธรรมแสง
ประธานฝ่ายวิชาการ

มลูนิธิอนเุคราะห์คนหหูนวก ในพระบรมราชินปูถัมภ์

การได้ยิน และคณุภาพชีวิต

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ในวันน้ี
 ความหมาย

 สถติิ

 ผลกระทบ

 ตวัเด็ก

 ครอบครวั

 เศรษฐกิจ และสงัคม

 ตวัอย่างของความส าเร็จ

 เราจะช่วยกนัไดอ้ย่างไร
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ความหมาย

คนหูหนวก คือ คนที่ สูญเสียการ        

ไดย้ินในระดบัที่ไม่ไดย้ินเสียงพูด 

ถา้วดัการไดยิ้นจะอยู่ในระดบั 90 dB ข้ึนไป

คนหตึูง คือ  คนที่สูญเสียการไดย้ิน             

ไ ป บ า ง ส่ ว น ยั ง พ อ ไ ด้ยิ น เ สี ย ง พู ด           

แต่ไม่ชดัเจน 

ถา้วดัการไดยิ้นจะไดยิ้นท่ี 40 dB ข้ึนไป
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ระดับของการได้ยินบกพร่อง
ระดบัการไดย้ิน

(dB HL)
ลกัษณะความพิการ อาการ

26-40 หูตึงนอ้ย 

(mild  hearing  loss)

ฟังเสียงเบาๆ ไม่ชดัเจน

41-55 หูตึงปานกลาง 

(moderate  hearing  loss)

ฟังเสียงระดบัการสนทนาปกติไม่

ชดัเจน

56-70 หูตึงมาก 

(moderately  hearing  loss)

ฟังเสียงสนทนาดงัๆไม่ชดัเจน

71-90 หูตึงรุนแรง 

(severe  hearing  loss)

ไดย้ินเฉพาะเสียงตะโกน

มากกว่า 90 หูหนวก 

(profound  hearing  loss)

แทบไม่ไดย้ินเสียงใดๆ

สถิติคนพกิาร

*  ขอ้มูลคนพิการส านกังานส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (2555)

ประเภท จ านวน รอ้ยละ

คนพิการทุกประเภท 1,346,791 100

คนพิการทางการไดยิ้น 216,186 16
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เด็กพกิารทางการได้ยิน   2,388-4,777 คน**

โอกาสทางการศึกษา

 ไดร้บับริการระยะแรกเร่ิม 58 คน

 เรียนรวม  791 คน

 โรงเรียนเฉพาะความพิการ  4,948 คน

**  เกียรติยศ  โคมิน  (2551)

ผลกระทบของการสญูเสียการได้ยิน

Impact  of  Hearing  Loss

- Damage the development of  

speech, Language and mental 

skills in children.

- Slow  progress in  school.
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- Difficulties in  obtaining  keeping 

and performing an occupation.

- Social isolation and stigmatization  

at  all  ages.

- Poverty  and  are a  huge  economic  

burden on individuals  and  society.

Worse  in  low  income  countries  

where are few services and  trained  

staff.

ต่อเด็ก
 การพูด และเรียนรูภ้าษาของพ่อแม่

 พูดไม่ได ้ ไม่เขา้ใจค าพูด

 สือ่สารกบัพ่อแม่

ในหัวของฉันมีค ำถำมหนึ่ ง ว่ำ คนอ่ืนๆ    

เขำพูดกันรู้เร่ืองได้อย่ำงไรเวลำหันหลังให้กัน 

ส ำหรับฉันจะเข้ำใจได้กต่็อเมื่อหันหน้ำมำ     

มองกันเท่ำนั้น
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 ตอ้งใชก้ารสื่อสารดว้ยท่าทางท่ีคิดกนัข้ึนเอง

 ตอ้งถูกส่งไปรบัการศึกษาไกลบา้น  วา้เหว่

 อารมณ ์ บุคลิกภาพ

อำยุ 16 ปี ฉันล ำบำกหนักหนำที่จะ

ประสำนโลกของคนหูหนวกและ      

คนได้ยินเข้ำด้วยกนั ฉันต่อต้ำนสุดตัว 

และทุกเรื่องกลำยเป็นเรื่องยำก 

ส ำหรับฉัน......
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พอ่แม่ ครอบครัว

ตกใจ

 เศรา้ใจ  

 สูญเสียความมัน่ใจ

มปัีญหาครอบครวั

 สุขภาพจิต
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เศรษฐกิจ

ค่ารกัษาพยาบาล

ค่าเครื่องช่วยฟัง  ค่าแบตเตอรี่

ค่าประสาทหูเทียม 850,000 บาท 

ค่าแบตเตอร่ีตลอดชีวิต  ค่าบ ารุงรกัษา

ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพการไดย้ิน

ค่าเดินทางและอ่ืนๆ
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ทางสังคม

 เป็นชนกลุ่มนอ้ย

 ดอ้ยโอกาส

 คนพิการ

 เขา้ไม่ถึงขอ้มูลข่าวสาร การศึกษา บนัเทิง

 ตอ้งพึง่พาคนอ่ืน

 การงาน อาชีพอยู่ในวงจ ากดั

ตัวอย่างความส าเร็จ : ทางการศึกษา



18/04/61

10

อาชีพ
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คนละไม้คนละมือ : ทนุการศึกษา
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เครื่องช่วยฟัง

ประสาทหเูทียม
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Helen  Keller  

“blindness separates 

us from things, but 

deafness separates 
us from people.”

การได้ยินของเราน้ัน

มีค่าต้องรักษาไว้
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