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1) การตรวจประเมินและวนิิจฉัยความพกิารทางการไดยิน 
หรือสื่อความหมาย 

 

 
การตรวจประเมินและการวินิจฉัยความพิการทางการไดยิน (รศ.นพ.คเณศร 
แวววิจิตร ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แหงประเทศไทย: คูมือการตรวจ
ประเมินและการวินิจฉัยความพิการตาม พรบ.สงเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
พ.ศ. 2550, ศูนยสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ)    
คํานิยามตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ความผิดปกติหรือความบกพรองทางการไดยินครอบคลุม 2 ลักษณะ ดังนี ้

1) หูหนวก หมายถึง การที่บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม ซึ่งเปน
ผลมาจากการมีความบกพรองในการไดยินจนไมสามารถรับขอมูล 
ผานทางการไดยิน เมื่อตรวจการไดยิน โดยใชคลื่นความถี่ที่  500     
เฮริตซ และ 1,000 เฮริตซ และ 2,000 เฮริตซ  ในหูขางที่ไดยินดีกวา
จะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียง 90 เดซิเบล ขึ้นไป 

2) หู ตึง หมายถึง  การที่ บุคคลมีขอจํากัดในการปฏิบั ติกิจกรรม           
ในชีวิตประจําวันหรือการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคม      
ซึ่งเปนผลมาจากการมีความบกพรองในการไดยินจนไมสามารถ     
รับขอมูลผานทางการไดยิน เมื่อตรวจการไดยิน โดยใชคลื่นความถี่   
ที่ 500 เฮริตซ และ1,000 เฮริตซ และ2,000 เฮริตซ ในหูขางที่ไดยินดีกวา
จะสูญเสียการไดยินที่ความดังของเสียงต้ังแต 40- 90 เดซิเบล 
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หลักเกณฑการวินิจฉัยความบกพรองทางการไดยิน 
 คนพิการทางการไดยิน ไดแกคนที่ไดยินเสียงความถี่ 500 เฮริตซ 
1,000 เฮริตซ และ2,000 เฮริตซในหูขางที่ดีกวาที่มีความดังเฉลี่ย ต้ังแต 40   
เดซิเบลขึ้นไปจนไมไดยินเสียง ความผิดปกติหรือความพิการประเภทนี้ 
ครอบคลุม 2 ลักษณะ คือ  

1. หูหนวก 
2. หูตึง 

หัวขอพิจารณาคือ  
1. การไดยินเสียง 
2. การเขาใจภาษาพูด  

คนพิการทางการไดยินตามกฎหมาย ไมครอบคลุมบุคคลตอไปนี ้
1. หูตึง1 ขาง 
2. หูหนวก 1 ขาง 
3. การสูญเสียการไดยินที่อยูระหวางการรักษา หรือยังไมสิ้นสุดการ

รักษา  
 
แนวทางการซักประวัต ิ
 บุคคลที่มีความผิดปกติทางการไดยินหรือการสื่อความหมาย อาจมี
อาการนําหรือประวัติปจจุบัน (ซึ่งอาการบางอยางแพทยอาจสังเกตได      
ขณะตรวจรางกาย) ดังตอไปนี ้ 

 ในเด็กเล็กมีพัฒนาการทางดานการพูดและภาษาชากวา   
เด็กวัยเดียวกัน 

 ไมตอบสนองตอเสียงในสิ่งแวดลอม เชน เสียงเรียกจาก   
ขางหลัง เสียงของตก เสียงกริ่งประตู ฯลฯ  
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 อาจตอบสนองเฉพาะตอเสียงดังๆ เชน ชอบถามวา “อะไรนะ” 
บางรายพูดเสียงดังหรือชอบตะโกน นอกจากนั้น อาจจองหนา
และปากผูพูดอยางเอาจริง เอาจัง 

 ในเด็กโต อาจเห็นวาไมทําตามสั่ง พูดไมชัด  พูดดวยไมรูเรื่อง
และไมโตตอบ ทําใหเขาใจผิดคิดวาปญญาออน หรือมีปญหา
ทางสมองได ในคนที่ไดยินปกติแตมีปญหาในการพูด ก็จะ
พบวาเขาใจสิ่งที่พูด ทําตามคําสั่งไดแตไมพูด 

 
แนวทางการตรวจรางกาย 
 ใหตรวจลักษณะใบหู และรูหูวามีความผิดปกติหรือมีความพิการ    
มาแตกําเนิดหรือไม ตรวจรูหูวามีขี้หูอุดตันหรือไม ถามี ตองทําความสะอาด
เอาขี้หูออกกอนทําการตรวจการไดยิน จึงจะทําใหการตรวจการไดยิน          
มีคาถูกตอง 

1. การตรวจการ ได ยิ น เ บ้ื อ งต น  เ พ่ื อการคั ดกรองหา          
ความผิดปกติทางการไดยินและใหการรักษาไดอยางรวดเร็ว ควรวินิจฉัย       
ไดกอนอายุ  2 ป  อีกทั้ ง เ พ่ือใชแยกว าการที่ บุคคลไม พูด เปนเพราะ               
มีความผิดปกติทางการไดยินหรือไม  การตรวจมีหลายวิ ธี  ในกรณีที่            
ไมมีเครื่องตรวจวัดการไดยิน ควรเลือกวิธีที่งาย และดวยเสียงกระตุนนอยๆ 
กอน หากไดยินก็หยุดการตรวจที่ขั้นตอนนั้น และสรุปไดวาการไดยินปกติ       
มีขั้นตอนดังนี ้
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ผูใหญ  
1.1 ใชนิ้วมือถูกันเบาๆ ขางหูทีละขาง (ระดับเสียงประมาณ  

40-45 เดซิเบล) ถาขางใดไมไดยินเสียงถูนิ้ว ใหสงสัยวา
มีความผิดปกติของการไดยินของหูขางนั้น 

1.2 ใหผูรับการทดสอบยืนหันหลังใหหางจากผูทดสอบ
ประมาณ 3 กาว แลวผูทดสอบเรียกช่ือบุคคลนั้น    
ดวยเสียงกระซิบ เสียงพูดธรรมดา จนถึงเสียงตะโกน 
(ระดับเสียงประมาณ 70 เดซิ เบล) ถาใช เสียงพูด
ธรรมดา และ/หรือเสียงตะโกนแลวไมไดยิน ใหสงสัยวา
คนนั้นมีความผิดปกติของการไดยิน 

1.3 การพูดคุย ซักถามประวัติทั่วไปโดยใชเสียงพูดธรรมดา 
แ ล ะ ห ลี ก เ ลี่ ย ง ใ ห ผู ถู ก ท ด ส อ บ อ า น ริ ม ฝ ป า ก             
หากผูถูกทดสอบตองถามซ้ําบอยๆ หรือไม เขาใจ        
ใหสงสัยวาคนนั้นมีความผิดปกติของการไดยิน 

1.4 ทดสอบโดยใชซอมเสียง เพ่ือแยกประเภทการสูญเสีย
การไดยิน หากพบความผิดปกติจําเปนตองไดรับการ
ตรวจไดยินตามมาตรฐาน หรืออาจประมาณการจาก
ความสามารถในการฟง ในชีวิตประจําวันดังนี ้
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การไดยิน ความสามารถในการฟง 

หูปกติ (นอยกวา 25 เดซิเบล) ไมลําบากในการรับฟงคําพูด 
หูตึงนอย (26-40 เดซิเบล) ไมไดยินเสียงพูดเบาๆ  
หูตึงปานกลาง (41-55 เดซิเบล) พอจะเขาใจเสียงพูดในระดับความดังปกติ

ในระยะ 3-5ฟุต 
หูตึงมาก (56-70 เดซิเบล)  ตองพูดดวยเสียงดังๆ จึงจะเขาใจ แตมี

ความลําบากในการฟงขณะอยูในที่มีเสียง
จอแจ  

หูตึงรุนแรง (71-90 เดซิเบล) อาจไดยินเสียงตะโกนในระยะ1ฟุต แตไม
เขาใจ 

หูหนวก (มากกวา 90 เดซิเบล) เสียงตะโกนก็ไมไดยิน  
(Modified from Goodman,2508;cited in Handbook of clinical Audiology 
by Katz J,2521) 
 

เด็ก 

 อายุนอยกวา 6 เดือน 
หากมีภาวะเสี่ยงตอการสูญเสียการไดยิน ควรแนะนําให
ผูปกครองพาเด็กเขารับการตรวจคัดกรองการไดยิน    
โ ด ย ใ ช เ ค รื่ อ ง ต ร ว จ เ สี ย ง ส ะ ท อ น จ า ก หู ช้ั น ใ น 
(Otoacoustic emission) และติดตามการตรวจแบบ
วินิจฉัยหากพบความผิดปกติจากโรงพยาบาลศูนย หรือ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่ใหบริการตรวจการไดยิน 
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 อายุมากกวา 6 เดือน -2 ป 
เด็กเริ่มนั่งได อาจใชการตรวจโดยใชเสียงที่หาไดงายโดย
เนนใชวัสดุที่ใหเสียงสูง เชน กระด่ิง พวงกุญแจ ชอนเคาะ
ถวยกาแฟ เหรียญในแกว เสียงผิวปาก การเรียกช่ือเด็ก 
โดยเริ่มจากเสียงกระซิบ เสียงพูดธรรมดาจนถึงเสียง
ตะโกน (หากเด็กไมตอบสนอง) การทดสอบตองระวัง
ไมใหเด็กเห็นอุปกรณ หรือเรียกขางหลังและมีผูสังเกต    
สีหนาหรือการตอบสนองอยูดานหนา ควรทําการทดสอบ 
2-3 ค รั้ ง  ห าก เ ด็ ก ไ ม ต อบสนองหรื อ ตอบสนอ ง            
ไมสม่ําเสมอ ควรแนะนําใหรับการตรวจที่สถานพยาบาล
ที่ใหบริการตรวจการไดยินสําหรับเด็ก 

 อายุ  2 ป ขึ้นไป 
ใหทําตามคําสั่งงาย ๆ เชน กอดอก ยกมือ สวัสดี  โดยพูด
ดวยเสียงดังธรรมดา หากเด็กทําไมได หรือ ไมตอบสนอง 
ใหใชวิธีเดียวกับเด็กอาย ุ6 เดือน-2 ป 
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แนวทางการใช เครื่องมืออุปกรณในการประเมินและตรวจวินิจฉัย      
ความบกพรอง 
 
ผูใหญ 

1. ใช Portable audiometer ใชเพ่ือคัดกรองการไดยินเบ้ืองตน 
อาจใชบอกระดับความผิดปกติและหรือ ประเภทของความผิดปกติได        
ทั้งนี้ขึ้นกับศักยภาพของเครื่องตรวจ  

2. ใชเครื่องตรวจวัดการไดยินมาตรฐาน(Diagnostic audiometer) 
ชนิดต้ังโตะในหองเก็บเสียงมาตรฐาน เปนวิ ธีที่ ดีที่สุดในการวินิจฉัย         
ความผิดปกติและแบงระดับ เพ่ือประเมินความพิการตามกฎหมาย หากไมมี
หองเสียงมาตรฐาน อาจใชหองเงียบซึ่งมีเสียงรบกวนไมเกินมาตรฐานสากล 
และการ Calibrate เครื่องทุกปเปนสิ่งที่ควรกระทําเพ่ือรักษามาตรฐาน 

3. กรณีที่มีการสูญเสียการไดยิน จําเปนตองไดรับการตรวจวินิจฉัย
เ พ่ือหาพยาธิสภาพโดยใช เครื่ องมือพิเศษ เชน Acoustic immitance  
measurement, Auditory Brainstem Response (ABR) และตองไดรับการ
วินิจฉัยจากโสต ศอ นาสิกแพทย เพ่ือพิจารณาใหการรักษา/ผาตัดหรือแนะนํา
ใหใชเครื่องชวยการไดยิน  

4. กรณีผูรับการทดสอบแกลงทําเปนไมไดยิน (Malingering) เชน 
ตองการใบรับรองแพทยเพ่ือยกเวนการเกณฑทหารหรือ ผูปวยคดี ฟองรอง 
ตองไดรับการตรวจแบบมาตรฐานและสรุปผลโดยโสต ศอ นาสิก แพทย  
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เด็กเล็ก  
1. ใช เ ครื่ อ งตรวจ เสี ย งสะท อนจากหู ช้ั น ใน  (Otoacoustic 

emission) เพ่ือคัดกรองการไดยินเบ้ืองตน หากการตรวจคัดกรองไมผาน 
จําเปนตองไดรับการตรวจแบบวินิจฉัยดวยเครื่องมือพิเศษ เชน Acoustic 
immitance measurement, Auditory Brainstem Response (ABR), Auditory 
steady State Response (ASSR) 

2. กรณีมีพยาธิสภาพในหูช้ันกลาง ตองไดรับการดูแล/ติดตาม    
การรักษาจากโสต ศอ นาสิกแพทย/กุมารแพทย จนหูช้ันกลางเปนปกติ 

3. กรณีตรวจพบการสูญเสียการไดยิน 
3.1  เด็กอายุตํ่ากวา 18 เดือน ควรไดรับการพิจารณาเกี่ยวกับ 

Auditory maturation และไดรับการยืนยันผลตรวจ
มากกวา 1 ครั้ง  

3.2   การวินิจฉัยความผิดปกติของการไดยินในเด็ก ควรไดรับ
การตรวจโดยใชเครื่องมือพิเศษรวมกับการตรวจโดยการ
สังเกตการตอบสนองตอเสียงที่มีแรงเสริมทางสายตา 
(Visual reinforcement audiometry ) การตรวจแบบต้ัง
เ ง่ื อ น ไ ข ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ ล น  (Conventional play 
audiometry) โดยนําสิ่งที่ไดจากการตรวจมาประมวลผล
รวมกัน และตองไดรับการวินิจฉัยจากโสต ศอ นาสิกแพทย 
เ พ่ือพิจารณาใหการรักษา/ผาตัด หรือ แนะนําใหใช
เครื่องชวยการไดยนิ  
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แนวทางการประเมินเชิงประจักษ 
 สภาพความพิการที่สามารถเห็นไดโดยประจักษคือ บุคคลที่ไมมีรูหู  
ทั้งสองขาง กรณีที่มีลักษณะความพิการนอกเหนือจากที่กําหนดไว ใหสง     
คนพิการไปขอเอกสารรับรองความพิการจากผูประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
 การพิจารณาเพ่ือออกเอกสารรับรองความพิการในความพิการ
ทางการไดยิน ไมสามารถพิจารณาจากภาพโปสการดหรือรูปถายของผูปวย 
 
แนวทางการรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ 

1. อุปกรณชวยการไดยิน ไดแก 
1.1   เครื่องชวยฟง (Hearing Aid) 
1.2   อุปกรณรับเสียงฝงหูช้ันใน(Cochiear implant) ในกรณีหู

รุนแรง (71-90 เดซิเบล) หรือหูหนวก(50+เดซิเบล) ที่ไมได
รับประโยชนจากเครื่องชวยฟง (ผูใหญ เขาใจคําพูดนอย
กวา 50%เด็กไมพัฒนาภาษาและการพูด) ทั้งนี้ผูปวย/ญาติ 
ผูปกครอง ตองรับทราบขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับอุปกรณรับเสียง
ฝงหูช้ันใน ประสงคจะไดรบัการผาตัดและใชชีวิตกับอุปกรณ  

2. การฟนฟูสมรรถภาพคนหูพิการที่ใชเครื่องชวยการไดยิน 
 
แนวทางการสงตอ 
 กรณีตองสงผูปวยไปรับการตรวจวินิจฉัยดวยเครื่องมือมาตรฐาน 
สามารถสงตอไปโรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลสังกัด
โรงเรียนแพทย หรือสอบถามเพ่ิมเติมจาก 1330 สายดวนสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติวาสถานพยาบาลใดที่มีบริการการตรวจการไดยิน และขอรับ
เครื่องชวยการไดยินในพ้ืนที่ของทาน หรือใกลเคียง 
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รายละเอียด วิธีการประเมินการคัดกรองทางภาษาและการพูด 
1. การทดสอบดานการพูดเอง 

 สังเกตการพูดคุย การถามช่ือ นามสกุล อาย ุ

 การตอบคําถามปลายปด  เปนการตอบรับ หรือปฏิเสธ เชน 
กินขาวหรือยัง 

 การทดสอบคําถามปลายเปด เชน ทํางานที่ไหน กินขาวกับ
อะไร มากับใคร เปนตน  

 การพูดแสดงความเห็น เชนวันนี้ทําอะไรมาบาง บอกมา 3 อยาง 

 การพูดแสดงความตองการหรือบอกความรูสึก 
ถาผูปวยไมพูดโตตอบ หรือใชทาทางเปนการสื่อความหมาย เชน 
พยักหนา หรือสวยหนา หรือพูดแลวฟงไมเขาใจ หรืออาจตอบ
แตไมถูกตองเปนสวนใหถือวามีความบกพรองดานการพูดเอง 

2. การเรียกช่ือคําศัพท 

 ใหเรียกคําศัพทที่ใชในชีวิตประจําวัน 

 ใหเรียกคําศัพท สิ่งของ อาหาร เชน เสื้อ กางเกง รองเทา น้ํา 
ขาว สม ฯลฯ 

 ใหเรียกคําศัพทที่เปนช่ือคนในครอบครัว 
ถาผูปวยใชเวลาในการคิดนานกวาปกติ  หรือตอบไมถูกเปนสวน
ใหญ ถือวามีความบกพรองดานการนึกช่ือคําศัพท  
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3. การพูดตาม  

 ใหพูดตามระดับ คําหนึ่งพยางค เชน ชาง งู หู รํา ครู ปลา พระ 

 ใหพูดตามระดับคําสองพยางค เชน รองเทา เกาอ้ี อาบน้ํา 

 ใหพูดตามระดับวลี  เชน กินไขไก คนเข็นรถ จิ้งจกเกาะจาน 
เปนตน 

 ใหพูดตามระดับประโยค  เชน ฉันไปตลาด เด็กชายเลี้ยง   
ลูกหมา   

หากผูปวยพูดตามระดับวลี หรือประโยคสลับกัน หรือพูดไมครบ 
หรือพูดตามระดับคําไมไดเลย ถือวามีความบกพรองทางดานการ
พูดตาม 

4. การเขาใจคําพูด คําสั่ง 
การทําตามคําสั่ง 1 ขั้นตอน เชน หลับตา ยกมือขึ้น ใหช้ีอวัยวะ
บนใบหนา เชน ช้ีตา การทําตามคําสั่ง 2 ขั้นตอน เชนใหช้ีหนา
และประตูตามลําดับ การทําตามคําสั่ง 3 ขั้นตอน เชนเรียงลําดับ 
เชน ใหช้ีโตะ เกาอ้ีและประตูตามลําดับ หรือใหเลือกหยิบปากกา
มาใสมือขวาของฉัน  ถาผูปวยทําตามคําสั่ง  2 ขั้นตอนไมไดหรือ
ทําตามคําสั่ง 3 ขั้นตอนได แตไมถูกขั้นตอน ถือวามีความบกพรอง
ดานการฟงเขาใจคําพูด 

5. การอาน 

 ใหจับคูคําศัพทกับภาพ 

 ใหอานแลวทําตามคําสั่งหรืออานเรื่องแลวตอบคําถามเพ่ือดู
วา อานเขาใจ /อานแลวไมเขาใจ  

 ถาผูปวยไมสามารถอานได(อานออกเสียงหรืออานในใจ) ถือ
วามีความบกพรองดานการอาน 
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6. การเขียน 

 ใหเขียน ช่ือ-ที่อยู  

 ใหเขียนบรรยายภาพใตประโยค 

 สังเกตโดยใหเขียนเองถาทําไมได   ใหเขียนตามสั่ง หรือถา
ไมไดอีกไดใหเขียนตามแบบได หรือไมได 

 ถาผูปวยเขียนไมไดระดับใดระดับหนึ่ง (ใชมือขางที่ถนัด
เขียน) ถือวามีความบกพรองดานการเขียน 

หมายเหตุ  ขอ 5 และขอ 6 จะประเมินตอเมื่อผูปวยอานออกและเขียนไดมา
กอนปวย 

 
รายละเอียดวิธีการประเมิน การทํางานของอวัยวะที่ ใช ในการพูด         
ขณะเคลื่อนไหว 

 ใหอาปากแลว ปดปาก (อาจจะใหออกเสียง”อา” รวมดวย) 

 ใหหอปาก ยิงฟน(อาจจะใหออกเสียง”อู”และ “อี” รวมดวย) 

 ขยับเขยื้อนมุมปาก ซาย-ขวา 

 กระดกลิ้นขึ้นแตะปุมเหงือกหลังฟนบน  

 แลบลิ้นเขา-ออก ชา ๆ  

 แลบลิ้นใหยาวที่สดุ  

 ถาผูปวยไมสามารถทําได หรือทําไดแตไมสุดชวง หรือเคลื่อนไหวชา
กวาปกติ ทําใหมีผลตอการพูดไมชัดมาก ถือวามีความบกพรองของ
อวัยวะที่ใชในการพูด/และ/หรือการกลืน อาจจะทําใหมีความผิดปกติ  
กลาวคือ พูดแลวผูอ่ืนฟงไมเขาใจมากกวา 50% 
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การประเมินการฟงเขาใจคําพูด โดยใหอานบทความดังตอไปนี้ 
บทความที่ 1 
 ฝนฟามีว่ีแวววาจะตก ยายฉิมชวนหนูแจวแจวเรือไปหากํานันแฉงที่
บางบอ หนูแจวพอกหนาปะแปงดวยดินสอพองดูงามดี  พอถึงที่ฝูงหมาติดตาม
ตอนหนาตอนหลัง  ปาเยื้อเอะอะเอ็ดตะโรแลวยิ้มเบิกบาน เจาแกวหลานรักรี่
มาทักทาย ผูใหญพูดคุยหัวเราะ ขบขัน สองคนซุกซนเลนซอนหา หนูแจวตก
ตนไมรองไหงอแง  ยายฉิมวาแยจับกนกบยังไมพัง 
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2) แบบประเมินการอบรม 
 

 
 เพ่ือรับขอเสนอแนะจากทานมาปรับปรุงใหเหมาะสมกับการอบรม
ครั้งตอไป 
 

 ขอมูลทั่วไป 
1. เพศ 
      หญิง  ชาย 
 
2. อาย ุ.................. ป 
 
3. การศึกษา 
 ประถมศึกษา มัธยมศึกษา      
 อาชีวศึกษา ปริญญาตร ี  
 สูงกวาปริญญาตร ี อ่ืน ๆ ระบุ ................................... 
 
4. อาชีพ 
 แมบาน คาขาย 
 ราชการ รัฐวิสาหกิจ 
 อ่ืน ๆ ระบุ ............................................... 
 
5. รายได .................................. ตอเดือน 
 
 
 
 

ข 
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6. คนหหูนวกและคนหูตึงในการดูแลของทานเปนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
7.  ความพึงพอใจจากการฝกอบรมหลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแล       

คนพิการทางการไดยิน เฉพาะหูหนวกและหูตึง 
 

ลําดับ ประเดน็ 
ระดับความพงึพอใจ 

ดีมาก ด ี พอใช นอย 
1. ความสอดคลองเนื้อหาสาระกับ

วัตถุประสงคของการอบรม 
    

2. เนื้อหาสาระการอบรมตรงกับ
ความตองการและนาสนใจ 

    

3. เนื้อหาสาระการอบรมคาดวาจะ
เปนประโยชนตอคนพิการ 

    

4. วิทยากรใหความรู ความเขาใจ
ชัดเจน 

    

5. การจัดกิจกรรมการนําเสนอได
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระการ
อบรม 

    

6. การดําเนินการอบรมมีการเปด
โอกาสใหผู เขารับการอบรมมี 
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ลําดับ ประเดน็ 
ระดับความพงึพอใจ 

ดีมาก ด ี พอใช นอย 
สวนรวมหรือแสดงความคิดเห็น 

7. ทานไดความรูเพ่ิมเติม     
8. ระยะเวลาในการอบรมครั้ งนี้

เหมาะสม 
    

9. สถานที่อบรมและบรรยากาศ
ทั่วไป 

    

10. อาหารและเครือ่งด่ืม     
 
8. ขอเสนอแนะ 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................... 
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3. รายชื่อคณะทํางานและผูจัดทํา 

ที่ปรึกษา 

นางนภา  เศรษฐกร ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแหงชาติ 

นางอุษา  หงสกาญจนกุล รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 

นางจินตนา  จันทรบํารุง ผูอํานวยการสํานักสงเสริมศักยภาพและสิทธิ 

นางพวงแกว  กิจธรรม ผูจัดการมูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย 

นางมลิวัลย  ธรรมแสง ประธานฝายวิชาการ มูลนิธิอนุเคราะหคนหูหนวก
ในพระบรมราชินูปถัมภ 

นางเกยูร  วงศกอม ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

นางสาวจิตประภา  ศรีออน ผูอํานวยการสถาบันมานฟา จังหวัดเชียงใหม 

นายอนุชา  รัตนสินธุ นายกสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย 

นางสาวนิลวรรณ  ปติพัฒน อุปนายกสมาคมคนหูหนวกแหงประเทศไทย 

นายวีระชัย  วีระฉันทะชาติ นักวิชาการ 

นางสโรทร  มวงเกลีย้ง นักวิชาการ 

นายไพวัลย  แสงสุนทร นายกสมาคมลามภาษามือแหงประเทศไทย 
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หลักสูตรการสงเสริมศักยภาพผูดูแลคนพิการทางการไดยิน 
เฉพาะคนหูหนวกและคนหตูึง 

ผูจัดทํา 

นางสาวสิริณัฏฐ  ออนไสว  หัวหนากลุมสงเสริมองคกรและเครือขาย 

นางเบญจวรรณ  เทียนทอง  นักสังคมสงเคราะหชํานาญการ 

นายอนุศิษฏ  แซสง  นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ 

นายบัณฑิต  กลัดแพ  นักพัฒนาสังคม 

นายพลวัฒน  ยืนลิบ  นักพัฒนาสังคม 

นางสาวธิติมา  อุมบางตลาด  ผูประสานงานโครงการ 

นางสาววรพรรณ  ยุพาวัฒนะ ผูประสานงานโครงการ 

นางสาวอรษา  มาศทอง  ผูประสานงานโครงการ 

นางสาวสมหญิง  อินปน  ผูประสานงานโครงการ 

 
 
 
 
 
 


