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การสูญเสียการได้ยิน 
 ลุดวิด  วาน  ปีโทเฟน (Ludwig  Van  Beethoven, 1802)  คีตกวีเอกของโลก  บนัทึกความรู้สึกเม่ือ
สูญเสียการไดย้นิที่เหลิออยูเ่กือบทั้งหมดในปี พ.ศ. 2345 ไวว้า่ 
 “ส าหรับฉันแล้วการสูญเสียการได้ยินท าให้ฉันไม่สามารถผ่อนคลายเม่ือเข้าสังคมได้อีกต่อไป  ทั้ง
สูญเสียอรรถรสในการสนทนากับผู้คน ขาดความเช่ือมั่น  ฉันรู้สึกอ้างว้าง  โดดเดี่ยว เหมือนถูกทอดทิ้ง ต้อง
รอให้คนอ่ืนเรียกหาจึงจะมีโอกาสท าอะไรต่างๆได้  ความรู้สึกเช่นนี้ช่างทรมานเสียน่ีกระไร  มันท าให้ฉันรู้สึก
ส้ินหวังและอยากตายเสียให้พ้นๆไป  ส่ิงเดียวที่ยึดเหน่ียวฉันไว้ได้ คือ ศิลปะของฉันเท่าน้ัน” 
 เฮเลน   เคลเลอร์  (Helen Keller, 1905) สตรีตาบอดและหูหนวกช่ือก้องโลก  บันทึกไวใ้นอัตต
ชีวประวตัิ เร่ืองชีวติของฉนั (The Story of My  Life) ในปี พ.ศ. 2448 วา่ 
 “ฉันหูหนวกเท่าๆกับตาบอด  แต่ปัญหาหูหนวกของฉันน้ันหนักหนาสาหัสกว่าการที่ต้องตาบอด
มากมายนัก  การที่คนเราหูหนวกน้ันนับเป็นโชคร้ายอย่างยิ่งเพราะน่ันหมายถึงการสูญเสียตัวกระตุ้นการ
เรียนรู้ที่ส าคัญ  เพราะเสียงพูดน ามาซ่ึงภาษา  อันเป็นตัวการส าคัญที่ส่งผลให้เกิดสติปัญญาของเรา
ทั้งหลาย” 
 ดงัจะเห็นไดว้่าผลกระทบของการสูญเสียการได้ยนิของคนนั้นรุนแรงและลึกซ้ึงมาก  ความรู้สึก
ต่างๆสุดที่จะบรรยาย สอดคลอ้งกบัค  ากล่าวที่มีช่ือเสียงของ  เฮเลน  เคลเลอร์  ที่กล่าววา่  เธอรู้สึกเสมือนว่า
ถูกทอดทิ้งให้โดดเด่ียว  ถูกปิดกั้นจากสังคม  ประโยคส าคญัของเธอ คือ  “ตาบอดท าให้คนถูกตดัขาดจาก
สรรพส่ิง  แต่หูหนวกนั้นตดัคนออกจากมวลมนุษย”์ 
 “Blindness cuts one off from things, but deafness cuts one off from people’ [Hearing  Research, 
2008, p.1] 
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ความเป็นมา 
 การศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิในประเทศไทยเร่ิมขึ้น เม่ือวนัที่  10 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2994 ซ่ึงเป็นวนัที่ระลึกว่าด้วยสิทธิมนุษยชนปีที่ 3 ของสหประชาชาติ  โดยกระทรวงศึกษาธิการ        
ไดเ้ปิดเป็นหน่วยทดลองสอนคนหูหนวกขึ้นที่โรงเรียนเทศบาล 17 (วดัโสมนัสวรวิหาร) มีนักเรียนคร้ังแรก 
12 คน โดยใช้การเรียนการสอนที่เน้นการสอนให้เด็กพูด ครูใหญ่โรงเรียนสอนคนหูหนวกคนแรก  ช่ือ 
ม.ร.ว.หญิง เสริมศรี   เกษมศรี  ส าเร็จการศึกษาการสอนคนหูหนวก จากมหาวิทยาลยักาลาเด็ท  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา  ต่อมาเม่ือมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  สถานที่ในโรงเรียนเทศบาล 17 (วดัโสมนัสวรวิหาร)     จึง
คบัแคบลง  ม.ร.ว.หญิง เสริมศรี   เกษมศรี    จึงไดป้ระกาศขอบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนสอนคนหู
หนวกจากผูจิ้ตศรัทธา ความทราบถึง คุณหญิงโตะ๊  นรเนติบญัชากิจ ท่านจึงมอบที่ดินเน้ือที่ 5 ไร่   1 งาน 50 
ตารางวา พร้อมตึกที่อยูอ่าศยัและก าหนดใหท้รัพยสิ์นดงักล่าวเป็น “มูลนิธิเศรษฐเสถียร” เพือ่เป็นอนุสรณ์แก่ 
ตระกูลเศรษฐบุตร  ซ่ึงเป็นนามสกุลของพระยานรเนติบญัชากิจ และตระกูลโชติกเสถียร อนัเป็นนามสกุล
เดิมของท่าน  มูลนิธิดงักล่าวไดร่้วมกับกระทรวงศึกษาธิการ  โดย พณฯม.ล.ป่ิน  มาลากุล จดัตั้งโรงเรียน
สอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทยขึ้นในปี พ.ศ. 2495 ปัจจุบนัคือ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระ
ราชูปถัมภ์ และภายหลงัเม่ือวนัที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2507 มูลนิธิเศรษฐเสถียร ไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิพระบรมราชินีนาถทรงรับไวใ้นพระราชินูปถัมภ์  และเปล่ียนช่ือเป็น มูลนิธิ
อนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถมัภ ์ ตั้งแต่นั้นมา 
 
สถานการณ์ปัจจุบัน/สถิติ 
 การจัดการศึกษาส าหรับคนหูหนวกนับว่าเป็นการจัดการศึกษาพิ เศษที่ เป็นการริเร่ิมของ
กระทรวงศึกษาธิการแตกต่างจากการศึกษาส าหรับเด็กพิการประเภทอ่ืนในประเทศไทยที่ส่วนใหญ่เป็นการ
ริเร่ิมขององค์การกุศลของเอกชนทั้งส้ิน  เช่น โรงเรียนสอนคนตาบอด  โรงเรียนสอนคนบกพร่องทาง
สติปัญญา  และโรงเรียนสอนคนที่มีความพิการทางการร่างกายและสุขภาพ  เป็นตน้  ดว้ยเหตุผลดงักล่าว 
การศึกษาส าหรับคนหูหนวก-หูตึง จึงมีความกา้วหนา้และเป็นปึกแผน่มาอยา่งต่อเน่ือง 
 ปัจจุบนัในประเทศไทยมีโรงเรียนสอนคนหูหนวก (โรงเรียนโสตศึกษา) จ านวน  20 โรง ใน  19 
จงัหวดั  โรงเรียนโสตศึกษาดงักล่าว  จดัการเรียนการสอนตั้งแต่ระดบัอนุบาลจนถึงระดบัมธัยมศึกษาตอน
ปลาย  บางโรงเรียนมีการสอนสายอาชีพในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายด้วย จ านวนนักเรียนชายหญิง
ประมาณ 4,000  คน  โรงเรียนโสตศึกษาส่วนใหญ่สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
โรงเรียนโสตศึกษาเพียง 1 โรง สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน คือ โรงเรียนโสตพฒันา
พทัยา  จงัหวดัชลบุรี  ส่วนการเรียนร่วมนั้นมีสถิติที่ไม่แน่นอนเน่ืองจากเด็กบางคนไม่ไดรั้บการจดทะเบียน
เป็นเด็กพกิารตามกฎหมาย  ซ่ึงจากขอ้มูลคนพกิารที่มีบตัรประจ าตวัคนพิการประเภททางการไดย้นิหรือส่ือ
ความหมายมีเพยีง  165,396  คน  :  ขอ้มูลประมวลผลจากฐานขอ้มูลทะเบียนกลางคนพิการ กระทรวงพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์ ณ วนัที่ 2 มิถุนายน 2554  
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แนวคดิในการจัดการศึกษาส าหรับคนหูหนวก-หูตึง 
แนวความคิดด้านการจดัการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการไดย้ินหรือเรียกอีกอยา่ง

หน่ึงวา่คนหูหนวกและคนหูตึง  มี  2  แนวคิดคือ 
 แนวคดิที่  1  นกัการศึกษากลุ่มน้ีมีความเช่ือว่าคนหูหนวกมีวิธีการเรียนรู้เหมือนคนที่มีการได้ยินทุก
ประการแต่ปัญหาส าคญัคือ การที่ไม่ไดย้นิเสียงเท่านั้น หากกลุ่มคนดงักล่าวสามารถไดย้นิเสียงเพิ่มขึ้นแลว้  
เหล่านั้นจะสามารถเรียนรู้ไดใ้นลกัษณะเดียวกบัคนที่มีการไดย้นิปกติ คือ เรียนรู้จากการฟังเสียง  แนวคิดใน
การจดัการศึกษาจึงเน้นด้านการแกไ้ขความบกพร่องทางการไดย้ิน  โดยการใชเ้คร่ืองช่วยฟัง  เคร่ืองขยาย
เสียง  ตลอดจนการใชเ้ทคโนโลยต่ีางๆที่เพิ่มการไดย้นิ  เช่น การผ่าตดัฝังประสาทหูเทียม  แลว้ใชก้ารสอน
ให้หัดฟัง  สอนให้พูด ซ่ึงเรียกแนวคิดน้ีว่าการจัดการศึกษาแบบเน้นการฟังเป็นฐาน  (Auditory-based  
Approach)  ซ่ึงเป็นการเรียนการสอนที่ใช้วิธีสอนพูดโดยใช้การได้ยินหรือการพูดเป็นหลัก   (Aral  
Approach  และ  Auditory  Verbal  Approach)  ดังที่พบเห็นทั่วไปในโรงเรียนที่จัดการเรียนร่วมระดับ
อนุบาลและระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทัว่ไปในรูปแบบของการเรียนรวม (Inclusive Education) 
 แนวคิดที่  2  นักการศึกษากลุ่มน้ีมีความเช่ือว่า คนหูหนวก เน่ืองจากมีการได้ยินบกพร่อง  จึงมี
วิธีการเรียนรู้ รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆโดยวิธีการที่แตกต่างจากคนที่มีการได้ยินปกติ  กล่าวคือ  คน
หูหนวกใชก้ารรับขอ้มูลและเรียนรู้โดยใชก้ารมองหรือการใชส้ายตาแทนการไดย้นิ  ดงันั้นนกัการศึกษากลุ่ม
น้ีจึงให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ที่เป็นท่าทางและภาษามือที่เป็นภาษาของคนหูหนวก  ซ่ึงเป็นการเรียนการ
สอนแบบเน้นการใช้สายตาเป็นฐาน (Visual-based  Approach)  ดงัจะพบเห็นในโรงเรียนเฉพาะความพกิาร 
(โสตศึกษา) ที่มีรูปแบบวิธีสอนที่ใชภ้าษามือควบคู่กบัการใชภ้าษาเขียนประจ าชาติ  หรือที่เรียกว่าวธีิสอน
แบบ  2  ภาษา  (Bilingual  Education Approach) ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัการสอนภาษามือโดยเจา้ของภาษามือ 
คือ ครูที่เป็นคนหูหนวกร่วมกบัครูที่มีการไดย้นิที่เป็นเจา้ของภาษาไทย  ปัจจุบนัเราจะพบวา่การจดัการศึกษา
ส าหรับผูท้ี่บกพร่องทางการไดย้นิในประเทศไทยไดย้ดึหลกัแนวคิดที่แตกต่างกนัทั้งสองน้ีอยา่งชดัมากขึ้น
เหมือนกบัทัว่โลกที่มีการแบ่งแยกการเรียนการสอนออกเป็น  2  แนวคิดเช่นเดียวกนั  อยา่งไรก็ตามยงัไม่มี
ผลการศึกษาวิจยัที่แน่ชดัวา่ว่าแนวคิดใดจะดีกวา่กนั  ทั้งน้ีเพราะนอกเหนือจากวิธีการจดัการเรียนการสอน
ในสถานศึกษาแล้วยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อความส าเร็จและคุณภาพของการจดัการศึกษาส าหรับคนที่
บกพร่องทางการได้ยิน   เช่น  อายุของเด็กที่ได้รับการคดักรองและบ่งช้ีสภาวะหูหนวกได้รวดเร็วและ
ทนัเวลาการพฒันาของสมองและการเรียนรู้และสติปัญญาของเด็ก  และคุณภาพของบริการช่วยเหลือระยะ
แรกเร่ิม (Early  Intervention  Services) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กับคุณสมบตัิที่เหมาะสมของผูใ้ห้บริการ ความ
เพียงพอเหมาะสมของส่ิงอ านวยความสะดวก  แหล่งบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมและความร่วมมืออยา่ง
จริงจงัของผูป้กครอง   เป็นตน้ 
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เส้นทางการให้บริการทางการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
 หลังจากการคดักรองจากโรงพยาบาลแล้วบิดามารดาของเด็กสามารถน าเด็กไปรับการช่วยเหลือ
ระยะแรกเร่ิมไดจ้ากศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจ าจงัหวดัต่างๆ  และศูนยก์ารศึกษาพิเศษ สังกดัมหาวิทยาลัย
ต่างๆ  ตลอดจนศูนยบ์ริการเด็กที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิของเอกชน บริการดงักล่าวจะให้การแนะน า
วธีิดูแลและฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางการไดย้นิ/การสอนภาษามือ  ตลอดจนการเตรียมความพร้อมดา้นต่างๆตาม
พฒันาการของอายแุละศกัยภาพของเด็กเป็นรายบุคคล  เม่ือเด็กไดรั้บการเตรียมความพร้อมดา้นต่างๆและถึง
วยัเรียน  เด็กเหล่าน้ีก็จะไดรั้บการส่งต่อสู่สถานศึกษาที่เหมาะสมตามความเห็นชอบร่วมกนัของผูป้กครอง
และนักสหวิชาชีพต่อไป  อน่ึงศูนยก์ารศึกษาพิเศษต่างๆสามารถอ านวยความสะดวกในการจดทะเบียนคน
พกิาร เพือ่ใหไ้ดรั้บสิทธิทางการแพทย ์ สาธารณสุขและการศึกษาไดด้ว้ย  (แผนภูมิที่ 1) 
 ปัจจุบนัสถานศึกษาทุกประเภทที่รับเด็กพิการเขา้ศึกษาไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาที่จดัเฉพาะความ
พิการ  หรือความศึกษาที่จดัการเรียนรวม  จะตอ้งจดัส่ือส่ิงอ านวยความและบริการอ่ืนใดที่สอดคลอ้งกับ
ความตอ้งการจ าเป็นของเด็กทุกคนตามแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลดังปรากฎในพระราชบญัญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แกไ้ข พ.ศ. 2545 และ พระราชบญัญตัิการจดัการศึกษาส าหรับคนพกิาร พ.ศ. 
2551 (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 28 ก 2551 หนา้ 2) 
 นอกจากนั้นเด็กหูหนวกหูตึงจะสามารถไดรั้บบริการส่ือส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  และเรียนฟรี
จนถึงระดับอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  อีกดว้ย 
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แผนภูมิที ่ 1  เสน้ทางการจัดการศึกษาส าหรบัเด็กทีม่ีความบกพร่องทางการไดย้นิ 

ช่วงการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early  Intervention Services) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ข้ันส่งต่อเพ่ือหาข้อมูลเพิ่มเตมิ (Referral)  
     - หากสงสัยว่าจะมีความพิการ 
     -  ส่งต่อเพ่ือการวินิจฉยั (หากพ่อแม่ไม่ขดัขอ้ง) 
     -  แนะน าบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมแก่พ่อแม่ 
     -  แต่งตั้งผูป้ระสานงาน 

2.  ผู้ประสานงานบริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
     -  ให้ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบับริการช่วยเหลือเด็ก 
     -  แจง้สิทธิต่างๆของเด็ก และผูป้กครอง 
     -  รวบรวมผลการประเมินวินิจฉยัต่างๆ 
3.  การประเมนิ 
     -  ตรวจวดัการไดย้นิ 
     -  ให้ค  าปรึกษาผูป้กครอง 
     -  เตรียมขอ้มูลเพ่ือจดัท าแผนการบริการเฉพาะครอบครัว 

4.  การจัดแผนการบริการเฉพาะครอบครัว 
     -  ครอบครัวบอกความมุ่งหวงัเก่ียวกบัเด็ก 
     -  ผูป้ระสานงานแจง้บริการท่ีจดัให้ 
     -  พฒันาแผนการบริการเฉพาะครอบครัวร่วมกนั  
     -  ครอบครัวให้ความเห็นชอบ ติดตาม ประเมินผล 

การส่งต่อ 

การประสานงาน 

ถ้าเป็นเด็ก 

ที่มีปัญหาจริง 

การประเมนิผล 
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5.   ช่วงเช่ือมต่อ (Transition) 
       -  วางแผนร่วมกบัครูและนกัสหวิชาชีพ 
       -  จดัท าแผนบริการช่วงเช่ือมต่อทางการศึกษา  
หรือการเช่ือมต่อสู่โรงพยาบาลหรือศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพอ่ืนๆ 

6.  การทบทวนแผนการบริการเฉพาะครอบครัว  
     (อยา่งนอ้ยทุก  6  เดือน) 

ส่ิงที่เด็กจะได้รับการพัฒนาในศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม 
(หลกัสูตรหรือมวลประสบการณ์) 
-  การพฒันาทางร่างกาย (Physical)  รวมทั้งการเห็นและการไดย้นิ) 
-  การส่ือสาร (Communication) 
-  การพฒันาทางอารมณ์และสังคม (Emotional/Social) 
-  การพฒันาความคิด  สติปัญญา  (Cognitive) 
-  การปรับตวั/การช่วยเหลือตนเอง (Adaptive development) 

หมายเหตุ  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  หมายถึง สถานศึกษา
ของรัฐท่ีจดัการศึกษานอกระบบ  หรือตามอธัยาศยัแก่คน
พิการตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต  
และจดัการศึกษาอบรมแก่ผูดู้แลคนพิการ  ครู  บุคลากร
และชุมชนรวมทั้งการจดัส่ือ เทคโนโลยี ส่ิงอ  านวยความ
สะดวก  บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใด ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในประกาศกระทรวง 
(ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2551, หนา้ 2) 

ช่วงเช่ือมต่อ 

ทบทวน/เตรียมการ 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม
พิ จ า ร ณ า แ ผ น
บ ริ ก า ร เฉ พ า ะ
ครอบครัว 
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การอุดมศึกษาส าหรับคนหูหนวก 
 โดยทัว่ไปการจดัการศึกษาใหก้บัเด็กที่หูหนวกหูตึงในทุกกลุ่มอาย ุ สามารถจดัไดท้ั้งในรูปแบบของ
การเรียนรวมและจดัเป็นสถานศึกษาเฉพาะความพกิาร  

ในระดับอุดมศึกษาก็เช่นเดียวกันปัจจุบนัเด็กหูหนวกไดรั้บโอกาสในการเรียนมากขึ้นและการจดั
การศึกษาก็ มีทั้ ง รูปแบบการเรียนรวมและสถานศึกษา เฉพาะความพิ ก าร วิท ยาลัยราชสุด า  
มหาวิทยาลยัมหิดล    ซ่ึงเป็นสถาบนัอุดมศึกษาที่จดัขึ้นเพือ่จดัการศึกษาให้แก่ผูพ้กิารทางการเห็น  และการ
ไดย้นิโดยเฉพาะและมีวิธีการจดัการเรียนการสอนที่สอดคลอ้งกบัวธีิการเรียนรู้ของคนหูหนวก คือ การใช้
ภาษามือในการให้ความรู้ การส่ือสาร  โดยให้ความส าคญักบัการเรียนแบบ 2 ภาษา (Bilingual  Education  
Approach)  ส่วนการศึกษาแบบเรียนร่วมในระดบัอุดมศึกษาก็มีเป็นจ านวนไม่น้อย  เช่น  การเรียนรวมกับ
นักศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง  และ
มหาวทิยาลยัราชภฏัต่างๆ เช่น มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต  เป็นตน้ ปัจจุบนัมีบณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไป
แลว้เป็นจ านวนมาก 
 
ความท้าทายในการจัดการศึกษา 
 แม้ว่าโอกาสทางการศึกษาและสิทธิตามกฎหมายส าหรับคนที่มีความบกพร่องทางการได้ยนิใน
ประเทศจะเปิดกวา้งมากเพียงใดก็ตาม  การเขา้ถึงบริการต่างๆเหล่านั้นยงัคงมีขอ้จ ากัดโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิมส าหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินและครอบครัวยงัจ  านวนไม่
เพียงพอ  พ่อแม่และนักวิชาชีพที่เก่ียวขอ้งยงัไม่มีขอ้มูลเก่ียวกบับริการดงักล่าวในทอ้งที่บริการของตน  ท า
ให้ครอบครัวและเด็กไม่ไดรั้บการช่วยเหลือทนัท่วงทีและเหมาะสมกบัวยัซ่ึงจะส่งผลกระทบให้เด็กหูตึง หู
หนวกพัฒนาได้ช้ากว่าเด็กทั่วไปในวัยเดียวกัน  เป็นปัญหาของครอบครัว  สถานศึกษาและชุมชน 
(McAllister, F.C., 2011,p.1)   นอกจากนั้ นคุณภาพทางการศึกษาและปริมาณของบริการต่างๆยงัคงเป็น
ประเด็นส าคญั  ทั้งน้ีเพราะการศึกษาส าหรับคนที่มีความบกพร่องทางการไดย้นิทั้งคนหูตึงและคนหูหนวก  
แมจ้ะเร่ิมมานานถึง  65 ปี แต่ปริมาณผูไ้ดรั้บบริการทางการศึกษาอยูใ่นวงจ ากดัและยงัตอ้งพฒันาปัจจยัต่างๆ
ให้มีความสมดุลอีกมาก  โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาบุคลากรที่เป็นครู อาจารยท์ั้งที่เป็นครูสอนพูด การ
จดัท าค  าบรรยายแทนเสียง (Captions)  ภาษามือ และล่ามภาษามือผูซ่ึ้งเป็นปัจจยัส าคัญในการเป็นช่อง
ทางการเรียนรู้รับข่าวสารขอ้มูล  ตลอดจนการเพิ่มศกัยภาพทุกดา้นของคนหูหนวก  นอกจากนั้นปัจจุบนัมี
เด็กที่ใชป้ระสาทหูเทียมเพิ่มมากขึ้น  แต่บุคลากรเฉพาะดา้นไม่เพยีงพอ  การฝึกอบรมบุคลากรยงัลา้หลงัไม่
สอดคล้องการพฒันาของเทคโนโลยี  สถานศึกษาและหน่วยบริการต่างๆจ าเป็นที่จะตอ้งมีบุคลากรที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมในการพฒันาศกัยภาพของเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินอย่างต่อเน่ืองและ
สอดคล้องกับความตอ้งการจ าเป็นของเด็ก  ผูป้กครองและนักวิชาชีพต่างๆ ซ่ึงการจะไปสู่จุดหมายของ
การศึกษาของเด็กตอ้งอาคยัการท างานของนกัสหวชิาชีพอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง 
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