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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

1. ความเปนมา 

พระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 
และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ไดใหคํานิยามไวใน มาตรา 4 
ความวา“ผูดูแลคนพิการ หมายความวา บิดา มารดา บุตร สามี ภรรยา ญาติ 
พ่ีนอง หรือบุคคลอ่ืนใดที่รับดูแลหรืออุปการะคนพิการ” และผูดูแลคนพิการมี
สิทธิไดรับบริการใหคําปรึกษา แนะนํา ฝกอบรมทักษะ การเลี้ยงดู การจัดการ
ศึกษา การสงเสริมอาชีพและการมีงานทํา ตลอดจนความชวยเหลืออ่ืนใด
เพ่ือใหพ่ึงตนเองได ตามที่ไดบัญญัติไวในมาตรา 20 วรรคสี่และขอ 36 ของ
ระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ      
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแกคนพิการ    
การมีผูชวยคนพิการ การชวยเหลือคนพิการที่ไมมีผูดูแลและสิทธิของผูดูแล 
คนพิการ พ.ศ. 2552 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 

สํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ (พก.)   
ในฐานะหนวยงานหลักที่รับผิดชอบการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต      
คนพิการจึงจัดทําหลักสูตรการผูดูแลคนพิการครอบคลุมความพิการทุกประเภท  
รวมถึงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทํารางหลักสูตรการสงเสริม
ศักยภาพผู ดูแลคนพิการทางการไดยินเฉพาะคนหูหนวกและคนหูตึง”           
โดยมีผูรวมรางหลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยินฯ 
ประกอบดวย ผูนําองคกรคนหูหนวก ผูปกครอง นักวิชาการ ผูแทนจาก
โรงเรียนโสตศึกษา และจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รวมแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็น 
ประสบการณ กระบวนการ วิธีการจากภาคปฏิบัติของพอแม ผูปกครอง ผูดูแล
คนพิการทางการไดยิน ตอจากนั้นไดพัฒนาประสบการณเปนองคความรู และ
จัดทําเปนหลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยินฯ โดยแบงเปน 
2 ชวงวัยไดแก ชวงวัยเด็ก วัยรุน และชวงวัยผูใหญ พรอมชุดความรูประกอบ     
ซึ่งผานการวิพากษ และจะขยายผลโดยเผยแพรหลักสูตรการสงเสริมศักยภาพ
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ผูดูแลคนพิการทางการไดยินฯ ไปสูองคกรดานคนพิการทางการไดยินและ
เครือขายองคกรที่เกี่ยวของตอไป 

คนพิการสวนใหญมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน
หรือการเขาไปมีสวนรวมทางสังคม ดังนั้น บุคคลในครอบครัวหรือผูใกลชิด
คนพิการ เชน พอ แม ญาติ และพ่ีนอง จึงตองชวยกันดูแลเลี้ยงดูคนพิการ  
รวมทั้งชวยติดตอประสานงานหรือสื่อสารกับบุคคลอ่ืนๆ แทนคนพิการ ดังนั้น 
ในการ “จดทะเบียนทําบัตรประจําตัวคนพิการ” จึงกําหนดใหระบุชื่อ 
ของ “ผูดูแลคนพิการ” เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบเปนผูติดตอหรือสื่อสาร
แทนคนพิการอยางเปนทางการตามกฎหมาย  ทั้งนี้ ผูดูแลคนพิการอาจเปน 
ผูใกลชิดซึ่งดูแลคนพิการในชีวิตประจําวัน หรืออาจเปนคนที่ไมไดอยูบาน
เดียวกันกับคนพิการและไมไดทําหนาที่ดูแลคนพิการจริงๆ แตพรอมที่จะติดตอ 
ประสาน ถายทอดความรู หรือทําความเขาใจระหวางคนพิการกับคนอ่ืนๆ     
ในสังคม เชน เจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือนบาน ครู และคนในชุมชน เปนตน       
ในกรณีที่คนพิการอยูในวัยเยาว “ผูดูแลคนพิการ” ตามกฎหมาย มักไดรับการ
เลือกโดยคนในครอบครัวของคนพิการ แตสําหรับคนพิการผูใหญสามารถที่จะ
พิจารณา ตัดสินใจเลือกผูดูแลคนพิการตามกฎหมายไดดวยตนเอง นอกจากนี้ 
คนพิการทางการไดยิน คนหูหนวกและคนหูตึง ที่ไมมีความพิการซอน             
จะมีสภาพรางกาย สติปญญา และความรูสึกนึกคิดเชนเดียวกับคนทั่วไป 
ดังนั้น จึงสามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวัน และสามารถเขาไปมี
สวนรวมในกิจกรรมทางสังคม เชน การศึกษา และประกอบอาชีพไดอยาง
เทาเทียมกับคนทั่วไป ความพิการทางการไดยิน การสูญเสียการไดยิน หรือ
การไมไดยินเสียง หรือไดยินนอยกวาคนทั่วไปเปนเพียงอุปสรรคที่ทําให      
คนหูหนวกและคนหูตึงมีขอจํากัดในการสื่อสารดวยภาษาพูด กลาวคือ           
ถ า ไม ไ ด ยิ น เสี ย ง พูด เลยหรื อหูหนวกต องสื่ อสารด วย  “ภาษามือ”               
ถาไดยินเสียงพูดคอนขางมากหรือหู ตึงนอยมักสื่อสารดวยภาษาพูด           
และถาไดยินเสียงพูดนอยหรือหูตึงมาก อาจสื่อสารทั้งดวยภาษาพูดผสมกับ
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ภาษามือ “หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพของผูดูแลคนพิการทางการไดยิน
เฉพาะคนหูหนวกและคนหูตึง” จึงมุงจัดฝกอบรมผูดูแลคนพิการตาม
กฎหมายโดยยึดหลักการสงเสริมผูดูแล “คนหูหนวกและคนหูตึงที่สื่อสาร
ดวยภาษามือ” ใหเติบโตเชนเดียวกับคนทั่วไป ทั้งดานรางกาย สติปญญา 
จิตใจ และสังคม ตลอดจนสามารถสื่อสารดวยภาษามือและหรือภาษาพูด 
รวมถึงสามารถสื่อสารดวยการอานและเขียนภาษาไทย อนึ่งคนพิการที่สูญเสีย
การไดยิน ต้ังแตกําเนิดหรือในวัยเด็ก กับผูที่สูญเสียการไดยินในวัยผูใหญมีการ
พัฒนาการสื่อสารดวยภาษามือแตกตางกัน หลักสูตรจึงแบงสวนทักษะการ
สื่อสารของ คนหูหนวกและคนหูตึงที่อยูในวัยเด็ก กับ วัยผูใหญออกจากกัน 

เปาหมายของการฝกอบรม คือ เพื่อสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนหูหนวก
และคนหูตึงที่สื่อสารดวยภาษามือ หรือภาษามือและภาษาพูด กลาวคือ   
สงเสริมผูดูแลใหมีความรูความเขาใจ และเจตคติเชิงสรางสรรคตอคนหูหนวก
และคนหูตึงยอมรับและเขามีสวนรวมพัฒนาทักษะชีวิตและสามารถสื่อสาร    
ดวยภาษามือเบ้ืองตน  พรอมทั้งสามารถถายทอดความรูความเขาใจ วิธีเลี้ยงดู
และวิธีการสื่อสารดวยภาษามือ และปฏิบัติไดจริงและมีความสอดคลองกับ   
วิถีชีวิตของคนหูหนวกและคนหูตึงที่สื่อสารดวยภาษามือ หรือภาษามือและ
ภาษาพูด รวมเรียนรูกับคนพิการทางการไดยินเฉพาะคนหูหนวกและคนหูตึง    
จะยังประโยชนรวมกับผู เกี่ยวของ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้นและเปนการ
สนับสนุน“การสรางสังคมที่ทุกคนอยูเย็นเปนสุขเทาเทียมกัน”  
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2. วัตถุประสงค  
1) เพ่ือใหผูดูแลคนหูหนวกและคนหูตึงมีความรู ความเขาใจ และ    

เจตคติเชิงสรางสรรคตอคนหูหนวกและคนหูตึง 
2) เพ่ือใหผูดูแลคนหูหนวกและคนหูตึงสามารถมีสวนรวมพัฒนา

ทักษะชีวิตของคนหูหนวกและคนหูตึงไดอยางมีประสิทธิภาพ   
3) เพ่ือใหผูดูแลคนหูหนวกและคนหูตึงสามารถสื่อสารกับคนหูหนวก

และคนหูตึงได 
 

3. แนวคิด 
1) คนหูหนวกและคนหูตึงมีศักด์ิศรีแหงความเปนมนุษยและสิทธิ  

ความเปนพลเมืองไทยเทาเทียมกับคนทั่วไป  
2) คนหูหนวกและคนหูตึงสามารถพ่ึงพาตนเอง ดํารงชีวิตอิสระ และ   

มีสวนรวมสรางสังคมที่ทุกคนอยูรวมกันอยางเปนสุข และเทาเทียม 
3) ผูดูแลคนหูหนวกและคนหูตึงสามารถมีสวนรวมสงเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนหูหนวกและคนหูตึง  
 

4. โครงสรางหลักสูตร แบงเปน 2 ชวงวัย ดังนี ้
 หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยินเฉพาะ  
คนหูหนวกและคนหูตึง แบงเปน 2 ชวงวัย ไดแกชวงวัยเด็ก วัยรุน และชวง   
วัยผูใหญ เพ่ือใหผูที่นําหลักสูตรไปใชสามารถประยุกตใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมายของการอบรมได 
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โครงสรางหลกัสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

ชวงวัยเด็กและวัยรุน 
 

หัวขอวิชา ขอบเขตเนื้อหา 
จํานวน
ชั่วโมง 

รูปแบบการเรยีนรู 

ภาค
วิชาการ 

ภาค 
ปฏิบัติ 

1. วิธีการดูแล
เด็กหูหนวกและ
เด็กหตึูง 

1.1  ความเกี่ยวของระหวาง
การไดยิน การพูด และการ
สื่อสาร  
1.2  สาเหตุของความพิการ
ทางการไดยิน และระดับ
การไดยิน 
1.3  การดูแลสขุภาพโดยรวม 
1.4  การสงเสริมพัฒนาการ
ดานรางกาย จติใจ อารมณ 
สังคม สติปญญา และภาษา
ตามวัย 
 

4 2 2 

2. การรูจัก เขาใจ 
และรวมพัฒนา 
เด็กหูหนวกและ 
เด็กหูตึง และการ
ต้ังเปาหมายชีวิต 

2.1. การรูจัก เขาใจ และ
รวมกันพัฒนาเด็กหูหนวก
และเด็กหูตึง และการ
ต้ังเปาหมายชีวิต การสราง
การยอมรับเด็กหูหนวกและ       
เด็กหูตึง 
 

4 1 3 
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หัวขอวิชา ขอบเขตเนื้อหา 
จํานวน
ชั่วโมง 

รูปแบบการเรยีนรู 

ภาค
วิชาการ 

ภาค 
ปฏิบัติ 

2.2. การทําแผนหรือแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต         
คนหูหนวกและคนหูตึง 

 ความสําคัญของการ
รวมกลุม และแนวทางการ
รวมกลุม 
 

3. สิทธิคนพิการ
ทางการไดยิน  
3.1 สิทธิเด็ก     
หูหนวกและ   
เด็กหูตึง 

 
 
3.1.1 สิทธิตามพระราชบัญญัติ 
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 
และแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2  
พ.ศ. 2556 
- สิทธิในการใชบริการลาม
และเครื่อง TTRS (Thai 
Telecommunication 
Relay Service) 
- สวัสดิการผูดูแล  
- การขจัดการเลือกปฏิบัติ ฯลฯ 

 
 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 



     9 
 
 

 

หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

หัวขอวิชา ขอบเขตเนื้อหา 
จํานวน
ชั่วโมง 

รูปแบบการเรยีนรู 

ภาค
วิชาการ 

ภาค 
ปฏิบัติ 

3.1.2 กฎหมายที่เกี่ยวของ   
- พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541   
- พระราชบัญญัติ
หลักประกันสขุภาพ
แหงชาติ พ.ศ. 2545 
- พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ 
พ.ศ. 2551 
- พระราชบัญญัติการขนสง
ทางบก พ.ศ. 2522 
3.1.3 สิทธิของลามและสิทธิ
ของคนใสประสาทหูเทียม 
 

4.ทักษะทาง
สังคม 
4.1 การใช
ชีวิตประจําวัน 

 
 
4.1.1 การสอนภาษามือ
ธรรมชาติภายในครอบครัว
ตามสถานการณจริง  
 

 
 
5 

 
 
1 

 
 
4 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

หัวขอวิชา ขอบเขตเนื้อหา 
จํานวน
ชั่วโมง 

รูปแบบการเรยีนรู 

ภาค
วิชาการ 

ภาค 
ปฏิบัติ 

4.2 การเลี้ยงดู
เด็กหูหนวกและ
เด็กหูตึงรวมกับ
เด็กทั่วไป 

4.2.1 การถายทอดดวย
ภาษามือ ภาษาธรรมชาติ  
การอานปาก 
4.2.2 การสื่อสาร และการ
อยูรวมกันระหวางเด็กทั่วไป
และเด็กหูหนวกและเด็กหูตึง
ในครอบครัว 
4.2.3 การทํางานรวมกับ
สมาชิกในครอบครัวเพ่ือ
ความเขาใจ และยอมรับ 
การเลี้ยงดูเด็กหูหนวกและ
เด็กหูตึงรวมกับเด็กทั่วไป 
4.2.4 แนวทางชวยเหลือ
และปฏิบัติตอเด็กหูหนวก
และเด็กหูตึง 
 

10 3 7 

รวม 26 9 17 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

โครงสรางหลกัสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

ชวงวัยผูใหญ 
 

หัวขอวิชา ขอบเขตเนื้อหา 
จํานวน
ชั่วโมง 

รูปแบบการเรยีนรู 

ภาค
วิชาการ 

ภาค 
ปฏิบัติ 

5. วิถีชีวิต
วัฒนธรรม    
คนหูหนวกและ
คนหูตึง 

5.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับ 
คนหูหนวกและคนหูตึงและ
ศักยภาพของคนหูหนวก
และคนหูตึงการรับรูและ
เรียนรูวัฒนธรรมทางภาษา
ของคนหูหนวกและคนหูตึง 
5.2 การสงเสริมสุขภาพจิต
ของคนหูหนวกและคนหูตึง 
5.3 การสื่อสารดวยภาษามือ
ธรรมชาติ ภาษามือประดิษฐ 
สื่อและเทคโนโลยีอ่ืนๆ 
5.4 บุคคลหูหนวกและ    
คนหูตึงตัวอยาง  

 
 

 
 

2 1 1 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

หัวขอวิชา ขอบเขตเนื้อหา 
จํานวน
ชั่วโมง 

รูปแบบการเรยีนรู 

ภาค
วิชาการ 

ภาค 
ปฏิบัติ 

6.  การสื่อสาร
ของคนหูหนวก
และคนหูตึงที่
ไมรูหนังสือ 

6.1 การพัฒนาทักษะ   
การสื่อสารของคนหูหนวก
และคนหูตึง 
- ฝกการใชเครื่องชวยฟง  
- ฝกฟง 
- ฝกพูด ฝกการสนทนา 
6.2 การพัฒนาทักษะการ
สื่อสารของคนหูหนวกและ
คนหูตึงที่พูดไมไดและการ
สื่อสารดวยภาษามือ 
6.3 การอาน การเขียน 
สะกดคําเพ่ือการสื่อสาร  
6.4 มารยาททางสังคม 
เชนการรับประทานอาหาร 
การไหวในโอกาสตางๆ     
คําขอบคุณ ขอโทษ 
6.5 การใชภาษามือ
เบ้ืองตน 

 
 

 
             

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

หัวขอวิชา ขอบเขตเนื้อหา 
จํานวน
ชั่วโมง 

รูปแบบการเรยีนรู 

ภาค
วิชาการ 

ภาค 
ปฏิบัติ 

7. สิทธิคนพิการ
ทางการไดยนิ 
7.1 สิทธิ        
คนหูหนวกและ
คนหูตึง 

 
 
7.1.1  สิทธิตามพระราชบัญญัติ 
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
และแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2556 
- สิทธิในการใชบริการลาม
และเครื่อง TTRS (Thai 
Telecommunication 
Relay Service) 
- สวัสดิการผูดูแล  
- การขจัดการเลือกปฏิบัติ ฯลฯ 
7.1.2  กฎหมายที่เกีย่วของ   
- พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541   
- พระราชบัญญัติ
หลักประกันสขุภาพแหงชาติ 
พ.ศ. 2545   
- พระราชบัญญัติการจัด
การศึกษาสําหรับคนพิการ 
พ.ศ. 2551 
 

 
 
3 

 
 
2 

 
 
1 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

หัวขอวิชา ขอบเขตเนื้อหา 
จํานวน
ชั่วโมง 

รูปแบบการเรยีนรู 

ภาค
วิชาการ 

ภาค 
ปฏิบัติ 

- พระราชบัญญัติการขนสง
ทางบก พ.ศ. 2522 
7.1.3  สิทธิของลามและสิทธิ
ของคนใสประสาทหูเทียม 

 
7.2 การคุมครอง 
สิทธิและการ
เขาถึงสิทธิใน
กระบวน การ
ยุติธรรม 

7.2.1 แนะนําสิทธิของ
ประชาชน 
7.2.2 แนะนําแนวทางการ
ปฏิบัติในการเขาถึงสิทธิและ
การตรวจสอบสิทธิ 
7.2.3 แนะนําการรองเรียน
ทางแพง อาญา เชนสิทธิ
มรดก การถูกเลือกปฏิบัติ 
7.2.4 พระราชบัญญัติ
คุมครองผูถูกกระทําดวย
ความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550 การปองกันการ
ละเมิด เชน กรณีเด็ก 
ผูสูงอายุ สตรี และ
ผูถูกกระทําความรุนแรงใน
ครอบครัว 

 

1 1 - 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

หัวขอวิชา ขอบเขตเนื้อหา 
จํานวน
ชั่วโมง 

รูปแบบการเรยีนรู 

ภาค
วิชาการ 

ภาค 
ปฏิบัติ 

8. การสงเสริม
คนหูหนวกและ
คนหูตึงใหมีสวน
รวมในสังคม 

 
 
 

 

 
 
 

 

  
 

8.1 การเขาเปน
สมาชิกองคกร
ของคนหูหนวก
และองคกร
วิชาชีพตางๆ 

8.1.1 กลุม ชมรมคนหูหนวก 
การสมัครเปนสมาชิกและ
เรียนรู เขาใจบทบาท หนาที่
ของสมาชิกองคกรคนหูหนวก 
8.1.2 การเปนผูนําคนหูหนวก
และการเขารวมกิจกรรมของ
ชมรม/สมาคมคนหูหนวก 
8.1.3 การสรางเสริม
ศักยภาพการทํางานของ
องคกรคนหูหนวก  
- ศึกษาดูงานองคกร
เครือขายคนหูหนวกและ
องคกรคนพิการประเภทอ่ืน 
- การเรียนรูแนวทางการ
ขับเคลื่อนงานรวมกับภาครัฐ
และทองถิ่น 
- การพัฒนาผูนําคนหูหนวก 

 

3 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

- 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

หัวขอวิชา ขอบเขตเนื้อหา 
จํานวน
ชั่วโมง 

รูปแบบการเรยีนรู 

ภาค
วิชาการ 

ภาค 
ปฏิบัติ 

8.2 การประกอบ 
อาชีพของ    
คนหูหนวกและ
คนหูตึง 

8.2.1 แนวทางการประกอบ
อาชีพของคนหูหนวกและ  
คนหูตึง 
- การทํางานในภาครัฐ 
- การทํางานในสถาน

ประกอบการของเอกชน 
- การประกอบอาชีพอิสระ 
 

2 1 1 

8.3 การมสีวน
รวมกิจกรรมกบั
คนทั่วไป 

8.3.1 การสื่อสารและตอบกลับ
กับบุคคลภายนอกครอบครัว 
8.3.2 การศึกษาเรียนรู
แหลงเรียนรูภายในชุมชน
และนอกชุมชน 
8.3.3 สงเสริมใหคนหูหนวก
และคนหูตึงเขารวมกิจกรรม
ทางสงัคม เชน การว่ิงมาราธอน 
การปลูกปา งานวันประเพณี
ตางๆ  

 

1 - 1 

รวม 16 9 7 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

สรุปกลุมวิชา 
 
ชวงวัยเด็กและวัยรุน 

1. วิธีการดูแลเด็กหูหนวกและเด็กหูตึง    4 ช่ัวโมง 
2. การรูจัก เขาใจ และรวมพัฒนาเด็กหูหนวกและ 4 ช่ัวโมง 

เด็กหูตึง และการต้ังเปาหมายชีวิต 
3. สิทธิคนพิการทางการไดยนิ    3 ช่ัวโมง 
4. ทักษะทางสังคม       

4.1 การใชชีวิตประจําวัน     5 ช่ัวโมง 
4.2 การดูแลเด็กหูหนวกและเด็กหูตึงรวมกับเด็กทั่วไป 10 ช่ัวโมง 

 

รวม 26 ชั่วโมง 
 
ชวงวัยผูใหญ 

5. วิถีชีวิต วัฒนธรรมคนหูหนวกและคนหูตึง  2 ช่ัวโมง 
6. การสื่อสารของคนหูหนวกและคนหูตึงที่ไมรูหนังสือ  4 ช่ัวโมง 
7. สิทธิคนพิการทางการไดยิน      

7.1 สิทธิคนคนหูหนวกและคนหตึูง  3 ช่ัวโมง 
7.2 การคุมครองสทิธิและการเขาถึงสิทธิ 1 ช่ัวโมง 

ในกระบวนการยุติธรรม     
8. การสงเสริมคนหูหนวกและคนหูตึงใหมีสวนรวมในสังคม 

8.1 การเขาเปนสมาชิกองคกรของคนหูหนวก 3 ช่ัวโมง 
และองคกรวิชาชีพตาง ๆ 

8.2 การประกอบอาชีพของคนหูหนวกและคนหูตึง 2 ช่ัวโมง 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

8.3 การมีสวนรวมกิจกรรมกบัคนทั่วไป  1 ช่ัวโมง 
 

รวม    16 ชั่วโมง 

รวมชวงวัยเดก็ วัยรุน และชวงวัยผูใหญ 42 ชั่วโมง  
 
หมายเหตุ  

1) ผูจัดการอบรมสามารถผสมผสานเนื้อหาและวิธีการฝกอบรมไดตาม
ความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย  

2) ผูจัดฝกอบรมในหลักสูตรดังกลาว ควรพิจารณาจํานวนผูเขารวม
ประมาณ  50 คน ซึ่งอาจคละ หรือผสมผสานชวงวัยซึ่งจะมีความ
ตองการที่แตกตางกัน ทําใหหัวขอวิชาเนนหนัก ปรับเปลี่ยนไดตาม
ความเหมาะสมแตตองตรงกับความตองการของผูเขาฝกอบรม  
 

5. ขั้นตอนการใชหลักสูตร 
1) ควรมีการประเมินความรู ทักษะ และเจตคติของผูเขาอบรม 

(Training Needs) เ พ่ื อจั ด วา ง วัตถุ ประสงค  เนื้ อหาและ
กระบวนการอบรมที่สอดคลองโดยพิจารณาจากการประเมิน
ความตองการการฝกอบรม และเนื้อหาในโครงสรางหลักสูตรให
สอดคลองกัน 

2) กระบวนการฝกอบรม เนนรูปแบบการฝกอบรมแบบมีสวนรวม 
แบงกลุมอภิปราย แบงปนประสบการณ ซึ่งใหความสําคัญกับ
ภาคปฏิบัติ 

3) ควรมีทําเนียบวิทยากรทั้งคนทั่วไปและคนหูหนวกที่มีความชํานาญ 
หรือประสบการณดานใดบาง เพ่ือนําสูการรวมถายทอดกับ   
คณะผูจัดการฝกอบรม 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

4) การฝกทักษะการสื่อสาร ควรมีในทุกหลักสูตร สวนจะเนนมากนอย 
ขึ้นอยูกับการประเมินความตองการของผูเขาอบรมและควรมี
วิทยากรที่หลากหลายการสื่อสาร เชน การใชภาษามือ การอานปาก 
และการเขียน รวมถึงการสื่อสารดวยการสะกดคํา เปนตน  

5) หากเปนไปไดในบางหัวขอวิชาควรจัดมีการศึกษาดูงาน ซึ่งจะเปน
กระบวนการเรียนรู ที่สัมผัสไดจริงมากกวาการสื่อสารเรียนรู
ภายในหองเรียนเทานั้น 

6) ตองมีการประเมินผลภายหลังสิ้นสุดการฝกอบรมทุกวัน และ
ประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตร  

7) สงเสริมการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเปนระยะๆ เพ่ือเปน
จุดเริ่มตนของการเกิดเปนกลุม เปนทีมงาน เปนสมาชิกเขามารวม
แลกเปลี่ยนประสบการณและเจตคติรวมกันซึ่งจะเปนการสราง
ฐานของชมรมในระยะยาว  

8) ควรมีการติดตามผลหลังการฝกอบรม 6 เดือน 
 
6. วิธีการฝกอบรมโดยภาพรวม 

1) การบรรยายและซักถาม 
2) ทัศนศึกษาดูงาน  
3) การแบงกลุมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู ฝกทักษะ  
4) การสรางสถานการณจําลอง 
5) การอภิปรายระดมสมองของกลุมยอย 
6) การสรุปผลแตละหัวขอวิชา  
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บทที่ 2 
รายละเอียดของการใชหลักสูตร 
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ชวงวัยเด็กและวัยรุน 
 
หัวขอวิชาที่ 1 วิธีการดแูลเดก็หูหนวกและเด็กหูตึง 
วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือใหผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจความสัมพันธระหวางการไดยิน 
การพูด การสื่อสาร สาเหตุ และระดับการไดยิน 

2.  เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถดูแลเด็กหูหนวกและเด็กหูตึง 
3. เพ่ือใหผูเขาอบรมมีทักษะการสื่อสารและการดูแลเด็กหูหนวกและ

เด็กหูตึงอยางถูกตอง 
 
ขอบเขตเนื้อหา 

1. ความหมายและระดับความรุนแรงของความพิการทางการไดยิน 
- โครงสรางของห ู
- สาเหตุการสูญเสียการไดยิน 
- ปญหาจากการสูญเสียการไดยิน 
- ระดับความรุนแรงและการสูญเสียการไดยิน  

2. แนวทางการรักษาฟนฟู 
- การตรวจวัดระดับการไดยิน  
- การคนหาการไดยิน และปจจัยเสี่ยง 
- ความรูเรื่องการใชเครื่องชวยฟง  
- การพัฒนาทักษะการฟง  

3. การสังเกตพฤติกรรม และวิธีการสื่อสารของเด็กตอบุคคล 
สภาพแวดลอมและเรื่องราวที่ตองการแสดงออก 
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4. การดูแลสุขภาพ พัฒนาการทางดานรางกาย สติปญญา จิตใจ 
และสังคม  
- การสงเสริมสุขภาพดวยหลัก 5 อ. อาหาร อารมณ อากาศ 

ออกกําลังกาย และอุจจาระ 
 
กระบวนการฝกอบรม และสือ่การเรียนรู 
 ผูฝกอบรมควรเนนการสื่อสารกับเด็กหูหนวกและเด็กหูตึงที่จะนําความรู
การดูแลเด็กหูหนวกและเด็กหูตึง สําหรับเนื้อหาวิธีการดูแลเด็ก จะเปนเนื้อหา
การดูแลเด็กตามวัยเชนเดียวกับเด็กทั่วไป 

1. การบรรยายประกอบการชมซีดี หรือpower point เอกสาร
ประกอบการฝกอบรมเรื่องความหมาย สาเหตุ อาการ และระดับ
ความรุนแรง แนวทางการรักษาฟนฟูคนหูหนวกและคนหูตึง และ
ความสัมพันธระหวางการไดยิน การพูด การสื่อสาร และระดับการไดยิน 
วิธีการดูแลสุขภาพโดยรวม  

2. การแบงกลุมฝกทักษะการดูแลเด็กโดยแบงเปนสถานีการเรียนรู 
อยางนอย 3 สถานีความรู ไดแก  
- พัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็ก 4 ดาน ประกอบดวย 

ดานรางกาย จิตใจ สติปญญา และสังคม 
- การดูแลเด็กหูหนวก หรือเด็กหูตึงโดยใชหลัก 5 อ. (อาหาร 

อารมณ อากาศ ออกกําลังกาย และอุจจาระ) 
- การสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของเด็กหูหนวกและหูตึง 

และการสื่อสารกับเด็กในเรื่องการดูแลเด็กโดยรวม 
3. การนําเสนอผลการเรียนรูในแตละสถาน ี
4. วิทยากรสรุปผลการเรียนรูและเพ่ิมเติมเนื้อหาใหสมบูรณ 
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5. แบงกลุมยอยอยางนอย 2 กลุม เพ่ือใหคําปรึกษาหรือคําแนะนํา 
เชน เรื่องการตรวจการไดยิน การขอรับเครื่องชวยฟง ตลอดจน
เรื่องการสื่อสารกับเด็กหูหนวกและเด็กหูตึง 

6. ผูแทนกลุมยอยนําเสนอผล 
7. วิทยากรสรุปผลการเรียนรูในที่ประชุมกลุมใหญ  

 
สื่อการเรียนรู  Power point, LCD กระดาษฟลิปชารท ปากกาเมจ ิ
 
ระยะเวลา  4 ช่ัวโมง  
 
หมายเหต ุ
 การจัดแบงกลุมใหคําปรึกษา คําแนะนําเรื่องการดูแลเด็กหูหนวก 
หรือและเด็กหูตึง ควรมีการสํารวจความตองการคําปรึกษา คําแนะนําในเรื่อง
อะไรบาง เพ่ือการเตรียมการกับวิทยากรประจํากลุม 
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ใบความรู 
ความบกพรองการไดยิน/การตรวจประเมิน  

 

 
 ความผิดปกติหรือความบกพรองทางการไดยิน ครอบคลุม 2 ลักษณะ 
ไดแก 
 หูหนวก หมายถึง การที่ บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม      
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจาก
การมีความบกพรองในการไดยินจนไมสามารถรับขอมูลผานทางการไดยิน  
เมื่อตรวจการไดยิน โดยใชคลื่นความถี่ 500 เฮิรตซ 1,000 เฮริตซ 2,000 เฮริตซ 
ในหขูางที่ไดยินดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียง 90 เดซิเบลขึ้นไป 
 หูตึง  หมายถึง  การที่ บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม          
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปนผลมาจาก
การมีความบกพรองในการไดยินจนไมสามารถรับขอมูลผานทางการไดยิน  
เมื่อตรวจการไดยิน โดยใชคลื่นความถี่  500 เฮิรตซ 1,000 เฮริตซ 2,000 เฮริตซ 
ในหูขางที่ไดยินดีกวาจะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียง 40 - 90 เดซิเบล 
 
การพิจารณาความผิดปกติ 

1. การไดยินเสียง 
2. การเขาใจภาษาพูด  
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แนวทางการซักประวัต ิ

 เด็กเล็กมีพัฒนาการดานการพูดและภาษาชากวาเด็กวัยเดียวกัน 

 ไมสนองตอบตอเสียงในสิ่งแวดลอม เชน เสียงของตก เสียงกริ่ง
โทรศัพท 

 อาจตอบสนองเฉพาะเสียงดัง จองปากคูสนทนา ถาพูดไดอาจจะ
ถามซ้ํา “อะไรนะ” 

 พูดไมชัด ฟงคําสั่งไมเขาใจ สนทนายาวๆ ไมเขาใจ  
 
แนวทางการตรวจรางกาย 

 ใชนิ้วมือถูกันเบาๆ ขางหูทีละขาง 

 เรียกช่ือจากดานหลัง 

 พูดคุยดวย โดยไมใหเห็นปาก 

 ใชซอมเสียงทดสอบการแยกประเภทการสูญเสียการไดยิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 
 

 

หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

ใบความรู 
หลัก 5 อ. เพือ่สุขภาพ 

 

 
อาหาร  หมายถึ ง  สิ่ งที่ รั บประทานเข า ไปเ พ่ื อหล อเลี้ ยง ชี วิ ต                

การเจริญเติบโตของคนเราและพละกําลังในการดําเนินชีวิตลวนไดรับมาจาก
การกินอาหาร ซึ่งจะชวยสรางกระดูก กลามเนื้อ ผิวหนัง เสนเลือดและอวัยวะ
ภายในตางๆ ของรางกาย นอกจากนั้นยังชวยในการสรางเสริมรางกายให
เจริญเติบโต ซอมแซมสวนที่สึกหรอ ใหกําลังงานและความอบอุนแกรางกาย 
รวมทั้งปองกันโรค ควบคุมและสงเสริมใหอวัยวะตางๆของรางกายใหทํางานตามปกติ 
แบงออกเปน   5 หมู คือ หมูที ่1 โปรตีน เชน เนื้อสัตวตางๆ ไข ถั่วเมล็ดแหง นม               
หมูที่ 2 แปง น้ําตาลหรือคารโบไฮเดรต เชน ขาว แปง น้ําตาล หัวเผือก               
หมูที ่3 อาหารจําพวก ผัก เชน ผักใบเขียวและพืชผักอ่ืนๆ หมูที่ 4 อาหารจําพวก
ผลไม หมูที่ 5 อาหารจําพวกไขมัน เชน ไขมันจากสัตวและพืช สิ่งที่รางกาย
ขาดไมไดอีกอยางหนึ่ง ไดแก น้ํา 

 

อากาศ คือ ลมหรือสิ่งที่เราหายใจเขาออกตลอดเวลา เปนสิ่งที่มนุษย
ขาดไมได คนเราหายใจเอาออกซิเจนจากอากาศเขาไปในรางกายเพ่ือการ
ดํารงชีวิต และขับคารบอนไดออกไซดออกเวลาหายใจออก 

 

การออกกําลังกายที่ดี สามารถลดปญหาและปรับสภาพรางกายได
หลายประการ อาทิ การออกกําลังกายที่ใชแทนการรักษาดวยยา การออกกําลังกาย
ตองคอยเปนคอยไป คอยเพ่ิมปริมาณทีละนอย เพ่ิมระยะเวลาใหนานขึ้น และ
เพ่ิมความยากขึ้นตามลําดับจนกวารางกายอยูตัว และควรออกกําลังกาย
ติดตอกันอยางนอย 20-30 นาที หรือมากกวานั้น แตอยาใหเกินกําลังของ
ตนเอง ควรออกกําลังกายหลังจากรับประทานอาหารแลวไมนอยกวา 4 ช่ัวโมง 
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อารมณ หรือความรูสึก ความเปนไปแหงจิตใจในขณะหรือชวงเวลา
หนึ่งๆ เปนสิ่งที่มีอิทธิพลตอสุขภาพมาก ซึ่งจะมีคําพูดกลาววา “กายและจิต
สัมพันธกัน” 

 
อุจจาระ เมื่ออาหารคั่งคางในลําไสใหญ ไมถูกขับออกมาจากรางกาย  

ก็จะเกิดการบูดเนา มีสารพิษเกิดขึ้น และรางกายจะดูดซึมสารพิษที่เกิดจาก
การเนาเสียของอาหารกลับไปสูรางกาย ฉะนั้นยิ่งมีเศษอาหารคั่งคางใน
รางกายนานเทาใด รางกายจะไดรับสารพิษเพ่ิมขึ้นเทานั้น   
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หัวขอวิชาที่ 2 การรูจัก เขาใจและรวมพัฒนาเด็กหูหนวกและเด็กหูตึง   
และการตั้งเปาหมายชีวิต 

 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือผูเขาอบรมมีความรู ความเขาใจ และรวมพัฒนาเด็กหูหนวก
และเด็กหูตึง 

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมเกิดแรงจูงใจ/แรงบันดาลใจตอการต้ังเปาหมายชีวิต 
และจัดทําแผนหรือแนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กหูหนวกและ
เด็กหูตึง 

3. เพ่ือใหผู เขาอบรมมีความรู  เขาใจการรวมกลุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ 

 
ขอบเขตเนื้อหา 

1. การรูจกั เขาใจและรวมพัฒนาเด็กหูหนวกและเด็กหูตึง 
2. ตนแบบของผูนําคนหูหนวกและคนหูตึง ปจจัยการสนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพ ปญหาอุปสรรคที่ตองเผชิญ   
3. การสรางคุณคาเด็กหูหนวกและเด็กหูตึง 

- ครอบครัว เปนแหลงสรางคุณคาคนหูหนวกและคนหูตึงจะ
เปนผูใหความรัก ความปลอดภัย ความหวงใย และกําลังใจ
ซึ่งเปนการเสริมพลังใหคนหูหนวกและคนหูตึง  

- “See me” หมายถึงการมองเห็นคุณคา ความเปนตัวตน   
(เห็นคุณคาตัวเอง และศักยภาพเด็ก) เนื่องจากบางครอบครัว
ไมยอมรับความพิการ จะกอปญหาทางดานอารมณ จิตใจ
และเจตคติลบตอตนเอง และคนรอบขาง เชน รูสึกอับอาย 
ผิดหวัง กังวลใจ จนกลายเปนความเครียดในครอบครัว 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

4. วิ ธีการต้ังเปาหมายชีวิตเด็กหูหนวกและเด็กหูตึงของแตละ
ครอบครัว และการสื่อสารถายทอดใหเปนเปาหมายของสมาชิก
ทุกคนในครอบครัวโดยเด็กเปนศูนยกลาง 

5. แนวทางพัฒนาเด็กหูหนวกและเด็กหูตึงทุกมิติดวยบทบาทสมาชิก
ในครอบครัว 

6. การแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมพอแมในทุกมิติของชีวิตเพ่ือใหเกิด
การเติมเต็มความรูจากประสบการณของกันและกัน 

7. การสงเสริมการรวมกลุมของพอแมเด็กหูหนวกและเด็กหูตึง 
 

กระบวนการฝกอบรมและสือ่การเรียนรู 
1. การเลาเรื่องประสบการณชีวิตของผูนําคนหูหนวกและคนหูตึง

ตนแบบ 
2. ซักถามปจจัยสนับสนุน หรือปจจัยเอ้ือ ปญหาอุปสรรคที่ตองเผชิญ

และวิธีผานพนอุปสรรคในชีวิต แลกเปลี่ยนประสบการณที่ตนเองพบ
เมื่อมีคนหูหนวกและคนหูตึงในครอบครัวและการชวยกันเตรียม 
ความพรอม 

3. การแบงกลุม  3 - 4 กลุม เพ่ือรวมกันต้ังเปาหมายในชีวิตใหกับ
เด็กหูหนวกและเด็กหูตึง 
- ศักยภาพและขอจํากัดของเด็กหูหนวกและเด็กหูตึง 
- ศักยภาพและขอจํากัดของครอบครัวเด็กหูหนวกและเด็กหูตึง 
- วิธีการจัดการปญหาและอุปสรรคตอการดูแลเด็กหูหนวกและ

เด็กหูตึง 
- เปาหมายชีวิตเด็กหูหนวกและเด็กหูตึง 
- แนวทางการพัฒนาศักยภาพเด็กหูหนวกและเด็กหูตึง 
- บทบาทการเสริมสรางศักยภาพตามแนวทางการพัฒนา

ศักยภาพเด็กหูหนวกและเด็กหูตึง 
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4. ตัวแทนกลุมยอยนําเสนอผลสรุปในที่ประชุมกลุมใหญ 
5. ซักถามและอภิปรายทั่วไป 
6. วิทยากรสรุปและเพ่ิมเติมเนื้อหาใหสมบูรณ 
7. วิทยากรบรรยายความสําคัญของการรวมกลุมพอแมเด็กหูหนวก

และเด็กหูตึง 
8. วิทยากรแบงกลุมยอย  2-3 กลุม เพ่ือระดมความคิดเห็น  

- “ทําไมพอแม ผูปกครองตองรวมกลุมกัน” 
- “พวกเรามีวิธีการรวมกลุมไดอยางไรใหมั่นคง ยั่งยืน” 

แลวใหผูแทนกลุมยอยนําเสนอ 
9. วิทยากรสรุปบทเรยีนเพ่ิมเติมเพ่ือใหเนื้อหาสมบูรณ  

 
สื่อการเรียนรู power point LCD เอกสารประวัติผูนํา กระดาษA4  

กระดาษฟลิปชารท ปากกาเมจิ 
 

ระยะเวลา 4 ช่ัวโมง  
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ใบความรู 
การสรางการยอมรับเด็กหหูนวกและเด็กหูตึง 

 

 
1. ตองมีความรู ความเขาใจสาเหตุของหูหนวก หูตึงและ เขาใจความสัมพันธ

ระหวางการไดยิน การพูด และการแสดงออกดวยภาษาธรรมชาติ  
2. เขาใจขอจํากัดของการสื่อสารของคนหูหนวกและคนหูตึง 
3. สามารถเห็นตัวอยาง “ตนแบบ” ของคนหูหนวกและคนหูตึงที่ประสบผลสําเร็จ 

ดํารงชีวิตไดเหมือนคนทั่วไป เพ่ือเขาใจเสนทางการพัฒนาศักยภาพ      
คนหูหนวกและคนหูตึง  

4. เขาใจวิธีการฝกทักษะที่เกี่ยวของ เปนเรื่องที่ทําได หากใหความสําคัญและ
ใฝรูตอการฝกฝน 

5. สามารถรวมกันต้ังเปาหมายชีวิต แตละชวงวัยไดอยางเหมาะสม 
6. เรียนรูภายในครอบครัว และเพ่ือนๆในกลุม/ชมรมที่ไดคลี่คลายปญหา    

ในรายละเอียดการดํารงชีวิตรวมกับสังคมได  
7. รู และ เข า ใจสิท ธิของคนหูหนวก และใชบริ การสาธารณะต างๆ              

ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ การพัฒนาตนเอง 
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ใบความรู  
แนวทางการชวยเหลือและปฏิบัติตอคนหูหนวกและคนหตูึง 

 

 
1. ปฏิบัติตอคนหูหนวกและคนหูตึงอยางเทาเทียมกับคนทั่วไป 
2. ใหโอกาสคนหูหนวกและคนหูตึงแสดงความคิดเห็นและแสดงออกตามที่     

เขาตองการ 
3. ถามคนหูหนวกและคนหูตึงวาเขาตองการสื่อสารดวยวิธีการใด 
4. ไมควรบังคับใหคนหูหนวกและคนหูตึงเปลงเสียง 
5. ในขณะพูดกับคนหูหนวกและคนหูตึงไมควรอมอะไรในปาก หรือปดปาก 
6. ไมควรลอเลียนหรือขบขันเมื่อเห็นคนหูหนวกและคนหูตึงใชภาษามือ 
7. ถาไมเขาใจภาษามือควรหาวิธีบอกใหเขารูโดยเร็ว 
8. ควรใหเวลาและทําตัวตามสบายในการพูดกับคนหูหนวกและคนหูตึง 
9. ควรมองตรงไปทีค่นหูหนวกและคนหูตึงตลอดเวลาขณะพูด 
10. ควรใชสัญลักษณ “อันตราย” หรือสัญญาณตางๆ ที่เปนสัญญาณภาพ

เพ่ือใหคนหูหนวกและคนหูตึงรับรู 
11. คนหูหนวกและคนหูตึงควรฝกพูด ฝกอานปากกอนเรียนภาษามือ  
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ใบความรู 
ตวัอยางแผนพัฒนาคนหูหนวกและคนหตูึง 

 

 
ตัวอยางแผนพัฒนาคนหูหนวกและคนหูตึง ตองมาจากกระบวนการ

สรางการยอมรับคนหูหนวกและคนหูตึง เห็นตัวอยางคนหูหนวกและคนหูตึง
ตนแบบ และเข า ใจแนวทางการพัฒนาคนหูหนวกและคนหู ตึงแลว             
จึงดําเนินการพูดคุย  สื่อสารกับเขาเพ่ือต้ังเปาหมายชีวิตตนเอง เชนตองการ
เรียนอาชีพ ตองการไปทํางาน หรือตองการไปเปนสมาชิก/ผูนํากลุม/        
ผูนําองคกร คนหูหนวก เปนตน   
 
ตัวอยาง   
คนหูหนวกตองการไปทํางาน  
 
เปาหมาย คนหูหนวกและคนหูตึงตองการไปทํางานที่บริษัทแหงหนึ่ง 
 
แนวทาง 

1. ประเมินศักยภาพตนเอง วาชอบ หรือถนัดงานอะไรบาง และ
ตองการทํางานเพ่ืออะไร นานเพียงใด 

2. สภาพการทํางาน และคาตอบแทน ลักษณะงาน ความยากงาย
ของงานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติที่มีหรือไม คาจาง วิธีการจาง 
สวัสดิการตางๆ  

3. การเดินทาง หรือที่พักอาศัยในที่ทํางาน และเพ่ือนรวมงาน 
4. การสื่อสาร วิธีการสื่อสาร 
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5. การติดตามขาวสารการสมัครงาน และการตรวจสอบคุณสมบัติ
ตนเอง  

6. การเตรียมเอกสารสมัครงาน การยื่นสมัครและการคัดเลือก 
7. ปฐมนิเทศหรือตองเตรียมความพรอมใหคนหูหนวกและคนหูตึง   

ตองเผชิญกับปญหาอะไรบาง และชองทางการแกไขปญหา 
 
บทบาทของผูดูแล 

1. การสงเสริม 
2. การรวมประเมินความเปนไปได 
3. การใหคําปรึกษา 
4. การใหกําลังใจ  

 
บทบาทคนหูหนวกและคนหูตึง  

1. ทบทวนเปาหมายตนเอง  
2. พัฒนาความรู ทักษะตนเอง 
3. เรียนรู ใฝรูการอยูรวมกับผูอ่ืน 
4. ฝกความอดทน อดกลั้น อยางเขาใจโลก 
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ใบความรู 
หลักคิดของผูดูแลคนหูหนวกและคนหูตึง 

 

 
- เจตคติของผูดูแลตองมองอนาคตของลูกและหาวิธีชวย มากวาหาสาเหตุวา

เพราะอะไรลูกจึงหูหนวกหรือหูตึง 
- การพัฒนาคนหูหนวกและคนหูตึงใหทําเหมือนการพัฒนาคนทั่วไป           

แตเพ่ิมการสื่อสาร และวิธีการสื่อสารที่ดี  
- พอแมคือครูที่ดีที่สุด 
- พอแม และสมาชิกในครอบครัวตองทํางานเปนทีมพัฒนาไปในทิศทาง

เดียวกัน 
- การสอนดวยภาพเปนเรื่องสําคัญตอการเรียนรูของเด็กหูหนวกและเด็กหูตึง  

เชน ภาพนก เปด ไก เปนตนหรือสอนในสถานการณจริง  
- เด็กหูหนวกและเด็กหูตึงในระดับประถมศึกษา สอนเลข และสอนการ

วิเคราะหงายๆ ได  
- เริ่มตนจากภาษามือธรรมชาติ ตอมาฝกอานปาก การเขียน การวิเคราะห 

พรอมกับการเรียนภาษามือ ขึ้นอยูกับเด็กแตละคน  
- ตองฝกฝน ใฝรูจากซีดี แหลงความรู หรือ training kit ที่ยืมจากโรงเรียน 

หรือสมาคม/ชมรมคนหูหนวก 
- เมื่อคนหูหนวกและคนหูตึงโตเปนผูใหญ การเตรียมออกสูสังคม ตองใหการ

สนับสนุน ซึ่งตองมีการเตรียมการมาต้ังแตวัยเด็ก วัยรุน  
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ใบความรู   
แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตคนหูหนวกและคนหูตึง 

 

 
แนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบองครวม  

 
(โดย ดร.จิตประภา  ศรีออน) 

               
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

ระดับ

100% 

เกิด 

อายุ (ป) 
ช้ันเรียน 

ชวยเพื่อนผูพิการ IFS IEP 
ITP 

IWP 

ครอบ 
ครัว 

การศึกษา 
ชวงถายโอน

จากหองเรียน

สูที่ทาํงาน 
 การประกอบอาชีพ  
 การสรางครอบครวั 

การมีวิถีชีวิตอสิระ

(Independent living) 

ชพ

ก 

1. การคนพบในระยะแรกเริ่ม (Early detection) 
2. การใหความชวยเหลอืในระยะแรกเริ่ม (Early Intervention) 

 การใหคําปรึกษา 

 ผูประสานงาน ( case manager, job coach)  

 การแพทย 

 สวัสดิการสังคม 

 องคกรคนพิการ (สทิธ+ิ ประโยชน) 

 อบต. 

 ศูนยบริการคนพิการและครอบครวั 

0            4 (2 ป)   6   (6 ป)  12  (3ป)  15    (4-5ป)  23     26    
             อนุบาล - ป1          ป.6         ม.3           
   
       0 – 7 ป  
หนาตางของโอกาส   
 

 อาชีพ 

 อุดมศึกษา 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
      
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

คนหูหนวก
ผูใหญ 

บุคลากรที่
เก่ียวของ 

แพทย 

ครอบครัวที่มีลูก 
หูหนวก 

นักแนะแนว 

นักวิชาการดานหู
หนวก 

พูดไมได   

เมื่อรูวาเด็กมีปญหา 

การ
คนพบ 

เร็ว 

ชา 

พูด
ชา 

การทดสอบการ
ไดยินกอนออก
จากรพ. 

ช็อค 

ตกใจ 

วิตก

เศรา

ไมยอมรับ  

ดานลบ 

ครอบครัว 

ผลกระทบที่เกิดจาก
การมีปญหาการไดยิน 

บริการ+
กฎหมาย 

กฎหมาย 

ภาษาและ
วัฒนธรรม
ของคนหู
หนวกและ
คนหูตึง 

ดานบวก 

จะเล้ียงดู
เด็กอยางไร 

จะไปพบ
ใครที่ชวย

เขาได 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

หัวขอวิชาที ่3 สิทธคินพิการทางการไดยนิ   
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือผูเขาอบรมความรู ความเขาใจ สิทธิคนพิการที่เกี่ยวของใน
พระราชบัญญัติตางๆ  

2. เพ่ือผูเขาอบรมสามารถนําพาเด็กหูหนวกและเด็กหูตึงเขาถึงสิทธิ
และบริการ 

 
ขอบเขตเนื้อหา 

1. สิทธิตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 
- สิทธิในการใชบริการลามและเครื่อง TTRS (Thai  

Telecommunication Relay Service)  
- สวัสดิการผูดูแล  
- การขจัดการเลือกปฏิบัติ ฯลฯ 

2. กฎหมายที่เกี่ยวของ   
- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541   
- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545   
- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
- พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 

3. สิทธิของลามและสิทธิของคนใสประสาทหูเทียม 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

กระบวนการฝกอบรมและสือ่การเรียนรู 
1. บรรยาย ประกอบ power point  
2. การซักถามและตอบคําถาม 
3. สรุปผลการเรียนรูเรือ่งสิทธิของคนหูหนวก 
4. แบงกลุม 3 กลุม เพ่ือแลกเปลี่ยนกับวิทยากร เรื่องการเขาถึงบริการ 

- การศึกษา 
- การใชลามภาษามือ และ เครื่อง TTRS (Thai  

Telecommunication Relay Service)  
- การอยูรวมกับสังคม เชน การจางงาน การเดินทาง 

5. วิทยากรประจํากลุมยอยนําเสนอประเด็นการแลกเปลี่ยนและสรุป
เพ่ิมเติมใหสมบูรณ 
 

ระยะเวลา 3 ช่ัวโมง 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

ใบความรู 
การทําบัตรประจําตัวคนพิการ 

 

 
1. พอแม ผูปกครอง ผูดูแล สามารถขอมีบัตรประจําตัวคนพิการไดโดย       

นําหลักฐานตอไปนี ้
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ

สําเนาสูติบัตรของคนพิการ 
2) สําเนาทะเบียนบานของคนพิการ 
3) รูปถายขนาด 1 นิ้ว ถายมาแลวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 2 รูป 
4)  ใบรับรองความพิการรับรองโดยผูประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ

สถานพยาบาลของรัฐ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่เลขาธิการประกาศ
กําหนด เวนแตกรณีสภาพความพิการที่สามารถเห็นได 

 
เอกสารทั้งหมดถายสําเนา 1ชุด พรอมเอกสารตัวจริงไปแสดงตอเจาหนาที่

ที่องคการบริหารสวนตําบล หรือสํานักงานเทศบาล สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย (พมจ.) หรือหากอยูในกรุงเทพมหานคร ไปยื่นที่
สํานักคุมครองสวัสดิภาพชุมชน ในเขตที่ทานพักอาศัยอยู 

  
2. เขียนใบคํารองขอมีบัตรประจําตัวคนพิการพรอมแนบเอกสารตามขอ 1 
3. รอรับบัตรประจําตัวคนพิการ หากยื่นที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยจังหวัด หากยื่นที่องคบริหารสวนตําบล หรือสํานักงาน
เทศบาล  หรือสํานักคุมครองสวัสดิภาพชุมชนอาจจะตองรอการสงเอกสาร 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

หัวขอวิชาที ่4 ทักษะทางสังคม  
 
วัตถุประสงค   

1. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมมีความรู ความเขาใจ การฝกทักษะทาง
สังคมสําหรับเด็กหูหนวกและเด็กหูตึงได 

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถฝกทักษะทางสังคมกับเด็กหูหนวกและ
เด็กหูตึงได 

 
ขอบเขตของเนื้อหา  

1. การใชชีวิตประจําวัน  
- การสอนภาษามือธรรมชาติภายในครอบครวัตามสถานการณ

จริง 
2. การเลี้ยงดูเด็กหูหนวก และเด็กหูตึงรวมกับเด็กทั่วไป 

- การถายทอดดวยภาษามือ ภาษาธรรมชาติ การอานปาก 
- การสื่อสารการอยูรวมกันระหวางเด็กทั่วไปและเด็กหูหนวก

และเด็กหูตึงในครอบครัว 
- การทํางานรวมกับสมาชิกในครอบครัวเพ่ือความเขาใจและ

ยอมรับการเลี้ยงดูเด็กหูหนวกและเด็กหูตึงรวมกับเด็กทั่วไป 
- แนวทางชวยเหลือและปฏิบัติตอคนหูหนวกและคนหูตึง 

3. เทคนิค/วิธีการสอนใหทีใ่ชการพูด 
- การใชเสียงที่เปนเสียงรองเพลง  
- การเนนเสียงดัง ฟงชัด  
- การสบตา 
- การพูดทีละพยางค 
- การช้ีแนะการฟง 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

- กระตุนออกเสียง 
- การรอ  
- การสรางความสนใจ  
- การพูดซ้ํา 
- เปลี่ยนคําพูด/เวนวรรค 
- เพ่ิมภาษา เพ่ิมคําศัพท 
- คําถาม 
- การจัดหมวดหมู  

 
กระบวนการฝกอบรม และสือ่การเรียนรู  

1. การบรรยายจากวิทยากรและผูมีประสบการณสอนภาษามือ
ธรรมชาติในสถานการณจริง ที่เด็กหูหนวกและเด็กหูตึงอยูรวมกับ   
เด็กทั่วไป ประกอบกับการใชสื่อจาก CD และบัตรคํา โดย 
- ตองประเมินวาของเด็กหูหนวกและเด็กหูตึง อยูในระดับกอน

เรียนอนุบาล อยูกับโรงเรียนอนุบาล เปนนักเรียนประถม 
มัธยม หรืออาชีวศึกษา หรือเด็กที่ไมไดเรียน  

- แบงกลุมผูเขาอบรมเปน 3 - 4 กลุมเพ่ือสอนเรื่องที่เกี่ยวของ
กับชีวิตประจําวันตามวัย ตามที่เด็กพบอยูเปนประจําดวย
ภาษามือธรรมชาติ และบัตรคํา และใหหมุนเวียนเปนสถานี
เรียนรูและฝกทักษะ 

- วิทยากรใชเทคนิคการบรรยายและซักถาม แลกเปลี่ยน 
- เด็กหูหนวกและเด็กหูตึงหากอยูในระดับประถมศึกษาขึ้นไป 

ตองเพ่ิมเติมเรื่องเลขคณิต การอาน เขียน การฝกวิเคราะห
อยางงายๆ เชนการแยกสิ่งของตางๆ ได เด็กหูหนวกและ    
เด็กหูตึง ควรไดรับการฝกการอานปาก 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

o การฝกอานปาก  
o การฝกพูดและการเปลงเสียงทั้งระดับเสียงที่เหมาะสม 
o ตองมีการฝกทักษะการอานปาก ฝกพูด การเปลงเสียงอยาง

ตอเนื่องพรอมกับการแกไขการพูด 
- สมาชิกในครอบครัวตองสื่อสารไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือไมให

คนหูหนวกและคนหูตึงสับสน 
- วิทยากรสรุปหลักการฝกทักษะทางสังคมและการสื่อสารภาษา

มือธรรมชาติในสถานการณจริง  
2. แบงกลุมยอย 4 กลุมเพ่ือฝกภาษามือในชีวิตประจําวันโดย

แบงเปน วัยเด็กออน เด็กเล็ก เด็กโต และเด็กโตที่อยูในโรงเรียน/ 
ในชุมชน ตลอดจนการฝกการอานปาก ฝกพูดและการแกไข     
การพูด 

3. วิทยากรนําเสนอ ประมวลความรูจากกลุมยอยเรื่องการสื่อสาร 
ภาษามือธรรมชาติ และการอานปาก การฝกพูด 

4. วิทยากรระดมสมองจากที่ประชุม ประมาณ 5-10 คําตอบ     
“เด็กหูหนวกและเด็กหูตึง” มีปญหาการอยูรวมกับเด็กทั่วไป
หรือไม อยางไร  

5. วิทยากรบรรยาย การสื่อสารกับเด็กหูหนวกและเด็กหูตึง 
- ดานการฟง 
- ดานการรูภาษา 
- ดานการสงภาษา 
- ดานการพูด 
ที่อยูรวมกับเด็กทั่วไป  โดยมซีีดี/power point ประกอบ 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

6. วิทยากรบรรยายขอพึงระวังเรื่องการสื่อสารกับเด็กหูหนวกและ
เด็กหูตึง เชน ตองพูดคุยแบบเห็นหนา การแสดงออกของสีหนา
เปนไปตามเนื้อหาที่พูดคุย ไมตองยกตัวอยางมากนัก เปนตน  

7. วิทยากรแบงกลุม 3–4 กลุม อภิปราย “การสรางการยอมรับ    
เ ด็กหูหนวกและเ ด็กหู ตึ งของสมาชิกในครอบครัวในดาน          
การสื่อสารกับคนหูหนวกและคนหูตึง  

8. ตัวแทนกลุมนําเสนอผลการประชุมกลุมยอย 
9. วิทยากรประมวลสรุป การสรางการยอมรับในครอบครัว 
10. บรรยายแนวทางการชวยเหลือและปฏิบัติตอคนหูหนวกและคนหูตึง  

 
สื่อการเรียนรู สถานการณจําลอง 3 - 4 สถานการณ บัตรคํา ซีดี LCD  

power point  
ระยะเวลา 10 ช่ัวโมง 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

ใบความรู 
มารยาททางสงัคม 

 

 
มารยาททางสงัคม  

1. การทักทาย 
- การไหว /สวัสดี  
- ขอโทษ 
- ขอบคุณ 

2. การรับประทานยา 
- รวมโตะอาหาร 
- การรับประทานอาหาร และเสียงจากการรับประทานอาหาร  

3. การสนทนากับผูอ่ืน  
- การดูหนาคูสนทนาอยางระมัดระวัง 
- การเปลงเสียง และระดับเสียงที่พอเหมาะ 
- การสื่อสารใหเขาใจ (ซัก-ถาม) 

4. การพูดคุยกับเจาหนาที่ตํารวจ 
- การสื่อสารวาตนเองเปนคนหูหนวกและคนหูตึง 
- การขออนุญาตจัดหาลามมาชวยหรือการสื่อสารดวยการเขียน 

อาน  
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

ชวงวัยผูใหญ 
 

หัวขอวิชาที่ 5 วีถีชีวิต วัฒนธรรมคนหูหนวกและคนหูตงึ 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผู เขาอบรมมีความรู เขาใจ วิถีชีวิต และแบบแผนการ
ดําเนินชีวิตของคนหูหนวกและคนหูตึงในรูปแบบตางๆ   

2. เ พ่ือกระตุนใหผู เขาอบรมตระหนักตอคุณคาตอการพัฒนา
ศักยภาพคนหูหนวกและคนหูตึง  

 
ขอบเขตเนื้อหา  

1. ความรูทั่วไปเกี่ยวกับคนหูหนวกและคนหูตึง และศักยภาพของ     
คนหูหนวกและคนหตึูง 

2. วัฒนธรรมทางภาษาของคนหูหนวกและคนหูตึง 
3. การสงเสริมสุขภาพจิตของคนหูหนวกและคนหูตึง 
4. การสื่อสารดวยภาษามือธรรมชาติ ภาษามือประดิษฐ สื่อและ

เทคโนโลยีอ่ืนๆ 
5. บุคคลหูหนวกและคนหูตึงตัวอยาง  

 
กระบวนการฝกอบรม และสือ่การเรียนรู 

1. การบรรยายประกอบซีดีและ power point โดยวิทยากรที่มี
ประสบการณตรงในการตอสู การรวมตัวเพ่ือคนหูหนวกและคนหูตึง  

2. การแลกเปลี่ยนซักถาม 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

3. การนําเสนอครอบครัวคนหูหนวกและคนหูตึงที่ประสบผลสําเร็จ    
เลาเรื่อง วิธีการดูแล และการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสมสําหรับ
คนหูหนวกและคนหูตึง 

4. การแบงกลุมแลกเปลี่ยนวิธีการดูแล และนําเสนอ  
5. สรุปผลการแลกเปลี่ยน 

 
สื่อการเรียนรู เอกสารประวัติตัวอยางของคนหูหนวกและคนหูตึง      

power point และLCD 
 
ระยะเวลา 10 ช่ัวโมง  
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

ใบความรู 
ประวัติคนหูหนวกและคนหตูึงตนแบบ  

 

 
1. ความสําเร็จในชีวิตของตนแบบ 
2. ลําดับพัฒนาการของคนตนแบบ 

- วัยเด็ก วัยรุน วัยทํางาน 
- บทบาทของครอบครัว เพ่ือน โรงเรียน สถานที่ฝกอาชีพ /ทํางาน  

3. การสื่อสาร 
- คนหูหนวกและคนหูตึงไมรูหนังสือ และเติบโตขึ้น จะใชภาษามือ

ธรรมชาติ 
- คนหูหนวกและคนหูตึงที่ไดรับการศึกษาจะใชภาษามือเปนหลัก 
- คนหูหนวกและคนหูตึงที่ไดรับการศึกษาจะใชภาษามือและฝกทักษะ  

การอาน การเขียนเมื่อเติบโตขึ้น  
- คนหูหนวกและคนหูตึงจะฝกการอานปาก ภาษามือ และการออกเสียง

หรือการฝกพูดตามความเหมาะสม 
4. คติธรรมการใชชีวิต 
5. การเสริมสรางกําลังใจใหกับตนเอง 
6. ปจจัยที่ทําใหคนหูหนวกและคนหูตึงประสบความสําเร็จในชีวิต  
7. ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาคนหูหนวกและคนหูตึง 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

หัวขอวิชาที ่6 การสื่อสารของคนหหูนวกและคนหูตงึที่ไมรูหนังสือ 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจวิธีการสื่อสารของคนหูหนวกและคนหูตึง

และสามารถสื่อสารโตตอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  
2. เพ่ือใหผูเขาอบรมเขาใจ และยอมรับคนหูหนวกและคนหตึูง 

 

ขอบเขตเนื้อหา 
1. การสื่อสารของคนหูหนวกและคนหูตึงที่ไมรูหนังสือ 

1.1 คําและการใชคําในชีวิตประจําวันโดยแบงเปนหมวดในบาน 
ในชุมชน ในที่ทํางาน ตลอดจนกิจกรรมทางสังคม 

1.2 ฝกการใชเครื่องชวยฟง 
1.3 การฝกฟง 
1.4 ฝกพูด ฝกการสนทนา 
1.5 การอาน การเขียน สะกดคํา และคําที่ถูกตอง  
1.6 มารยาททางสังคม เชน การรับประทานอาหาร การไหว     

ในโอกาสตางๆ คําขอบคุณ ขอโทษ 
1.7 การใชภาษามือเบ้ืองตน             

 

กระบวนการฝกอบรมและสือ่การเรียนรู  
1. การบรรยายประกอบซีดี และ power point  
2. การฝก โดยมีบัตรคํา ภาพ 
3. การแบงกลุมยอย เพ่ือฝกภาษามือ ทาทาง  ภาษามือธรรมชาติ  

 

สื่อการเรียนรู power point  ซีดี บัตรคํา บัตรภาพ   
 

ระยะเวลา 4 ช่ัวโมง  
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

ใบความรู 
เทคนิคการฝกการสื่อสาร 

 

 
1. เด็กเล็ก 

- สอนเปนคํา และใหดูบัตรภาพ หรือของจริง เชน น้ํา นม กิน 
- สอนการทํากิจวัตรประจําวันโดย ทําใหดู และสอนใหทํา และใหทําเอง 

ใหกําลังใจ เชน การแปรงฟนใหถูกวิธี   
- สอนใหบอกความตองการของตนเอง เชน หิว ปสสาวะ อุจจาระ  

 
2. เด็กโต 

- เนนการสื่อสารโดยรูปภาพ  
- ฝกการเขียน การสะกดคํา 
- ฝกการออกเสียง สําหรับเด็กหูตึง และใชเครื่องชวยฟง  
- ตองกลาใหเด็กลองผิดลองถูกบาง 
- ใหเริ่มสอนมารยาทสังคม โดยพาไปเรียนรูจากสถานการณจริง 
- ผูดูแลตองเรียนรูภาษาใหมๆ จากเด็กดวย 

 
3. เด็กวัยรุน 

- การฝกเขียน  
- จะเพ่ิมการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย จิตใจ อารมณ  
- มารยาท การรวมกลุม และทาทีตอคนตางเพศ 
- ฝกการวิเคราะห 
- การเตรียมความพรอมสูอาชีพ  
- การเก็บระงับอารมณ  
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

- การวางแผนชีวิต งาน การเลือกคูครอง และผูดูแลตองคนหาความถนัด
ของเด็ก 

- การคบเพ่ือน การเขารวมกิจกรรมสังคม เชนศาสนา ประเพณี ในสภาพ
ที่เปนจริง 

- การเรียนรูสิทธิตางๆ และระบบการสงตอในระดับตางๆ  
- การเลี้ยงดูเด็กหูหนวกและเด็กหูตึงกับเด็กทั่วไปควรเปนไปอยางเทาเทียม 
- ควรมีชุดคําศัพททักษะภาษามือตามวัย 
- วิทยากรควรมีทั้งคนหูหนวกและคนหูตึง และคนหูดี 

 
4. แนะนําหนังสือ “นางนวลในโลกเงียบ” ใหผูดูแลอาน 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

หัวขอวิชาที่ 7 สิทธคินพิการทางการไดยนิ 
 
 7.1 สิทธิคนหหูนวกและคนหูตึง  
 
วัตถุประสงค 

1. เ พ่ือใหผู เข าอบรมรู  เข า ใจสิท ธิของคนหูหนวกและคนหู ตึ ง          
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับคนหูหนวกและคนหูตึง    
และผูดูแล  

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถแนะนํา ใหคําปรึกษา นําพาคนหูหนวกและ
คนหูตึงเขาถึงบริการตามสิทธิไดอยางถูกตอง  

 
ขอบเขตเนื้อหา 
สิทธิคนหูหนวกและคนหูตึง 

1. สิทธิตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 
- สิทธิในการใชบริการลามและเครื่อง TTRS (Thai 

Telecommunication Relay Service)  
- สวัสดิการผูดูแล  
- การขจัดการเลือกปฏิบัติ ฯลฯ 

2. กฎหมายที่เกี่ยวของ   
- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541   
- พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2545  
- พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 
- พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 

3. สิทธิของลามและสิทธิของคนใสประสาทหูเทียม 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

กระบวนการฝกอบรม 
1. บรรยายประกอบซีดีหรือ power point  และคูมือตามพระราชบัญญัติ

ตางๆ ทีเ่กี่ยวของ  
2. ซักถาม  

 
ระยะเวลา  1 ช่ัวโมง   
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

ใบความรู 
สิทธสิวสัดิการผูดูแล  

 

 
ตามระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการปรับสภาพแวดลอมที่อยูอาศัยใหแก   
คนพิการ การมีผู ช วยคนพิการ การชวยเหลือคนพิการที่ ไมมีผู ดูแล            
และสิทธิของผูดูแลคนพิการ พ.ศ. 2552 หมวดที่ 5 สิทธิผู ดูแลคนพิการ    
สรุปสาระสําคัญดังนี ้

หลักเกณฑที่จะไดรับสิทธิ 

 ตองเปนผูดูแลตามสมุดประจําตัวคนพิการ  

 ตองไดรับความเดือดรอนหรือยากลําบากเนื่องจากตองดูแล
คนพิการ  

 ไมไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐ หรือไดรับแตไม
เพียงพอ 

สวัสดิการที่ขอรับได 
1. การบริการใหคําปรึกษา แนะนํา หรือฝกอบรมทักษะการเลี้ยงดู

คนพิการใหไดมาตรฐานตามหลักวิชาการและวิชาชีพ 
2. การจัดการศึกษาโดยสงเสริมการเรียนรู และพัฒนาทักษะเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. การส ง เสริ มการประกอบอาชีพอิสระ  การทํ างานใน                  

สถานประกอบการ การฝกอาชีพ การสนับสนุนเงินทุน
ประกอบอาชีพ การมีงานทํา การใหสัมปทานหรือสถานที่
จําหนายสินคา การจัดจางแบบเหมางาน หรือการอ่ืนที่เปน
ประโยชนตอผูดูแลคนพิการ 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

4. การใหความชวยเหลืออ่ืนใด เพ่ือประโยชนในการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่คณะอนุกรรมการกําหนด 
 

โดยผูดูแลคนพิการสามารถติดตอขอรับบริการตามสิทธิไดที่องคการ
บริหารสวนตําบล (อบต.) หรือสํานักงานเทศบาล หรือสํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยจังหวัด (พมจ.) และหากอยูในกรุงเทพมหานคร 
สามารถขอใชบริการตามสิทธิไดที่ สํานักคุมครองสวัสดิภาพชุมชน ในพ้ืนที่ 
เขตที่พักอาศัยอยู  
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

7.2  การคุมครองสิทธิและการเขาถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหผูเขารวมอบรมรู เขาใจการเขาถึงสิทธิ และแนวทางการใช
ประโยชนจากการบริการตามสิทธิ 

2. เพ่ือใหผูเขาอบรมรู เขาใจ แนวทางการคุมครองสิทธิในดานตางๆ  
 
เนื้อหาขอบเขต 

1. การแนะนําการเขาถึงสิทธิของคนหูหนวกและคนหูตึง เชน การขอมี
บัตรประจําตัวคนพิการ การเข าถึ งด านการศึกษา ด านอาชีพ           
ดานการแพทย เปนตน 

2. แนะนําแนวทางปฏิบัติในการเขาถึงสิทธิ เชน หลักสูตรที่เกี่ยวของ  
ชวงวัน เวลา ระเบียบการเบิกจาย เปนตน 

3. แนะนําการดําเนินการเมื่อถูกละเมิดสิทธิ การรองเรียนทางแพง     
ทางอาญา เชน การจัดการมรดก การถูกเลือกปฏิบัติ 

4. พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550  การปองกันการละเมิด เชน กรณีเด็ก ผูสูงอายุ สตรี  

 
กระบวนการฝกอบรมและสือ่การเรียนรู 

1. การบรรยาย ประกอบซีดี หรือ power point และคูมือพระราชบัญญัติ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ  

2. แบบฝกหัดโดยใชกรณีศึกษา 
3. การซักถาม 
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สื่อการเรียนรู 
บรรยายประกอบซีดีหรือ power point และคูมือตามพระราชบัญญัติ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ  

 
ระยะเวลา   1 ช่ัวโมง 
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ใบความรู 
การดําเนินการรองเรยีนเม่ือถูกละเมิดสทิธ ิ

 

 
เมื่อเกิดคดีความรัฐบาลมีหนาที่ใหความชวยเหลือทางกฎหมาย     

แกคนพิการ  
คนหูหนวกและคนหูตึง เมื่อมีคดีความตองขึ้นโรงขึ้นศาล มีสิทธิขอ

ความชวยเหลือ โดยรัฐบาลจะใหความชวยเหลือทางกฎหมาย และจัดหา
ทนายความวาตางแกตางใหแกคนหูหนวกและคนหูตึงที่มีฐานะยากจน และ
ไมไดรับความเปนธรรม การใหความชวยเหลือทางกฎหมายไดแก 

- การใหคําปรึกษาหารือทางกฎหมาย 
- ใหความรูทางกฎหมาย  
- การจัดทํานิติกรรมสญัญา  
- การไกลเกลี่ยหรือการประนีประนอมยอมความ  
- การจัดหาทนายความ  
- การใหความชวยเหลืออ่ืนๆ ในทางคดี 
นอกจากนี้ยังมี กองทุนยุติธรรม คอยใหความชวยเหลือกับคนพิการ 

ในเรื่องเงินคาใชจายตางๆระหวางดําเนินคดี เชนเงินประกัน เปนตน         
โดยติดตอขอความชวยเหลือจากกองทุนยุติธรรมไดโดย 1) สวนกลาง ติดตอที่
สํานักงานกิจการยุติธรรมหรือกรมคุมครองสิทธิเสรีภาพ 2) สวนภูมิภาค    
ติดตอที่สํานักงานยุติธรรมจังหวัด กองทุนยุติธรรมใหความชวยเหลือทาน     
ในกรณีตางๆ ดังนี้ 1) กรณีจะฟองคดีแพง แตไมมีเงินชําระคาธรรมเนียมศาล 

2) กรณีถูกฟองคดี แตไมมีเงินจางทนายวาความ 3) กรณีถูกจับ แตไมมีเงินที่
จะใชในการประกันตัว โดยมีเง่ือนไขการขอรับความชวยเหลือ ดังนี้  
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1. ไม เคยยื่นคําขอ หรือไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอ่ืน หรือ
หนวยงานอ่ืนมากอน 

2. ทานจะตองไมเคยถูกปฏิเสธจากกองทุนมากอน หรืออยูในระหวาง
การชวยเหลือจากกองทุน 

3. คดีของทานที่จะฟอง หรือถูกฟอง มีโอกาสชนะ 
4. การขอความชวยเหลือในการประกันตัวในคดีอาญา ผูขอจะตองมี

ความประพฤติดีและไมมีเหตุการณวาจะหลบหน ี 
 

หลักฐานในการยื่นขอรบัการสนับสนุน 
ผูขอรับการสนับสนุน จะตองกรอกแบบคําขอรับบริการสนับสนุน     

ที่กําหนด พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานที่สําคัญ เชน สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ สําเนาทะเบียนบาน สําเนาใบ
เปลี่ยนช่ือ สกุล (ถามี) และหลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ เชน หลักฐานเบ้ืองตน
เกี่ยวกับคดีฟอง/ถูกฟอง และรายละเอียดเกี่ยวกับคดี  
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หัวขอวิชาที่ 8 การสงเสริมคนหูหนวกและคนหูตึงใหมีสวนรวมในสังคม  
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถเขามีสวนรวมกิจกรรมดานสังคม เชน      

การรวมกลุมเปนชมรมคนหูหนวก เปนตน  
2. เพ่ือใหผูเขาอบรม รวมกิจกรรมกับกลุม ชมรมคนหูหนวก  

 

ขอบเขตของเนื้อหา 
1. การสงเสริมคนหูหนวกและคนหูตึงใหมีสวนรวมในสังคม 

1.1 การเขาเปนสมาชิกองคกรของคนหูหนวกและองคกรวิชาชีพ
ตางๆ 
- การสมัครเปนสมาชิกและเรียนรู  เขาใจบทบาท หนาที่    

ของสมาชิก 
- การเปนผูนําคนหูหนวก และการรวมกิจกรรมของชมรม/

สมาคมคนหูหนวก 
- การสรางเสริมการทํางานขององคกรคนหูหนวก 
- การพัฒนาศักยภาพโดยการศึกษาดูงานองคกรเครือขาย    

คนหูหนวกและองคกรคนพิการประเภทอ่ืน 
- การเรียนรูแนวทางการขับเคลื่อนงานรวมกับภาครัฐและ

ทองถิ่น 
- การพัฒนาผูนําคนหูหนวก  

1.2 การประกอบอาชีพของคนหูหนวก 
- แนวทางการประกอบอาชีพของคนหูหนวกและคนหูตึง 
- การทํางานในภาครัฐ 
- การทํางานในสถานประกอบการของเอกชน 
- การประกอบอาชีพอิสระ 
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1.3 การมีสวนรวมกิจกรรมกับคนทั่วไป 
- การสื่อสารและโตตอบกับบุคคลภายนอกครอบครัว 
- การศึกษาเรียนรูแหลงเรียนรูภายในชุมชนและนอกชุมชน 
- สงเสริมใหคนหูหนวกเขารวมกิจกรรมทางสั งคม เชน       

การว่ิงมาราธอน การปลูกปา งานวันประเพณีตางๆ  
 
กระบวนการฝกอบรม 

1. กิจกรรมจําลองสถานการณ 
2. การบรรยายใหความรูประกอบซีดี power point และภาพคนหูหนวก

และคนหูตึง เขารวมกิจกรรม  
3. เ ชิญคนหูหนวกตนแบบเลาประสบการณการประกอบอาชีพ         

การแลกเปลี่ยนซักถาม 
4. การแลกเปลี่ยนซักถาม 
5. สรุปผลลัพธการเขารวมกิจกรรมทางสังคม  

 
สื่อการเรียนรู ซีดี power point 
 
ระยะเวลา 6 ช่ัวโมง  
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ผูดูแลคนพิการทางการไดยิน”, 27 กรกฎาคม 2556 
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