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การประเมินผลลัพธ์การให้บริการเครื่องช่ วยฟังส�ำหรับผู้รบั บริการทีม่ ปี ญ
ั หาสูญเสียการได้ยนิ
รัตตินันท์ ฏิระวณิชย์ กลุ 1, วรรณิภา ชู ชัย2, พงศกร ล้ อประเสริฐ1, อังคณา เลิศภูมปิ ัญญา1

ภาควิชาวิทยาศาสตร์ สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่ อความหมาย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
2
โครงการดูแลการได้ยนิ ครบวงจร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ ดล กรุ งเทพฯ ประเทศไทย
1

บทน� ำ: การสู ญเสี ยการได้ยินเป็ นปั ญหาที่ เพิ่มขึ้ นตามอายุ ส่ งผลกระทบต่ อ
คุณภาพชีวติ และการสื่อสาร น�ำไปสู่การแยกตัวออกจากสังคม การใส่เครื่ องช่วยฟัง
ที่เหมาะสมช่วยให้ผูท้ ี่สูญเสี ยการได้ยินกลับมาสื่ อสารและมีคุณภาพชี วิตดีข้ ึน
จึงควรมีการก�ำหนดตัวชี้วดั และประเมินผลลัพธ์การให้บริ การเครื่ องช่วยฟัง
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินผลลัพธ์ของการให้บริ การเครื่ องช่วยฟั งและศึกษา
ปั ญหาอุปสรรคในการใช้งานเครื่ องช่วยฟังตามการรับรู ้ของผูร้ ับบริ การ
วิธีการศึกษา: การศึกษาแบบย้อนหลังโดยรวบรวมข้อมูลจากเวชระเบียนของ
กลุม่ ตัวอย่างผูม้ ารับบริ การเครื่ องช่วยฟัง ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี จ�ำนวน 634 คน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2559 โดยใช้แบบบันทึก
ข้อมูล จากนั้นวิเคราะห์เปรี ยบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างขณะใส่ เครื่ องช่วยฟัง
และไม่ใส่ เครื่ องช่วยฟังโดยใช้สถิติ Paired t test และสังเคราะห์ปัญหาอุปสรรค
ในการใช้งานเครื่ องช่วยฟังโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา: ผลลัพธ์การให้บริ การเครื่ องช่วยฟังจากกลุม่ ตัวอย่าง จ�ำนวน 634 คน
พบว่า ค่าเฉลี่ยการได้ยนิ และร้อยละของการประเมินความสามารถในการจ�ำแนก
ค�ำพูดด้วยการฟั งและพูดตามค�ำพูดหนึ่ งพยางค์ในแต่ละระดับของการสู ญเสี ย
การได้ยินขณะใส่ เครื่ องช่ วยฟั งและไม่ ใส่ เครื่ องช่ วยฟั ง มี ความแตกต่ างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P < .01) ภาพรวมความพึงพอใจต่อการรับบริ การ
และการใช้เครื่ องช่ วยฟั งมี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.64 และ 4.34 ตามล�ำดับ ปั ญหา
และอุปสรรคในการใช้เครื่ องช่วยฟัง ได้แก่ การสื่ อสาร การใช้งาน และการดูแล
เครื่ องช่วยฟังและแบบพิมพ์หู
สรุ ป: ผลลัพธ์การให้บริ การเครื่ องช่ วยฟั งของโรงพยาบาลรามาธิ บดี ขณะใส่
เครื่ องช่ วยฟั งผูร้ ั บบริ การได้ยินเสี ยงและสื่ อสารได้เพิ่มขึ้ น มี ความพึงพอใจ
ต่อการให้บริ การและการใช้เครื่ องช่วยฟังที่ได้รับตามตัวชี้วดั ที่กำ� หนด
ค�ำส� ำคัญ: ผลลัพธ์ ตัวชี้วดั เครื่ องช่วยฟัง การสู ญเสี ยการได้ยนิ
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บทน�ำ
จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (World Health
Organization, WHO)1 ได้ประมาณการว่าในปี พ.ศ. 2554
จะมีจำ� นวนประชากร 360 ล้านคน หรื อประมาณร้อยละ 5
ของประชากรโลก จะมี ปั ญ หาสู ญ เสี ย การได้ยิน และ
อยู่ในวัยผูใ้ หญ่มากถึ ง 328 ล้านคน คิดเป็ นร้ อยละ 91
และยังพบว่า 1 ใน 3 มี อายุมากกว่า 65 ปี นอกจากนี้
การส�ำรวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 25572
พบผูส้ ูงอายุที่มีปัญหาการได้ยนิ จ�ำนวนมากถึง 10 ล้านคน
คิดเป็ นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด แบ่งเป็ น 3 ช่วง
คือ วัยต้น (อายุ 60 - 69 ปี ) วัยกลาง (อายุ 70 - 79 ปี )
และวัย ปลาย (อายุ 80 ปี ขึ้ น ไป) คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 56.5
ร้อยละ 29.9 และร้อยละ 13.6 ตามล�ำดับ ซึ่งปัญหาการได้ยนิ
เป็ นปั ญหาที่พบได้มากขึ้นตามอายุและส่ งผลกระทบต่อ
การด�ำรงชี วิต ประจ�ำวัน การติดต่อสื่ อสารด้วยการพูด
น�ำไปสู่ ปัญหาการแยกตัวออกจากสังคม รู ้สึกโดดเดี่ยว
วิตกกังวล สับสน ซึ มเศร้ า ขาดความมัน่ ใจในตนเอง
และต้องพึ่งพาผูอ้ ื่ นมากขึ้ น3 การใช้เครื่ องช่ วยฟั งเป็ น
ทางเลื อ กหนึ่ งในการช่ ว ยเหลื อ ผู ส้ ู ญ เสี ย การได้ยิ น ที่
ไม่สามารถรักษาได้ดว้ ยยาหรื อการผ่าตัด และมีปัญหา
ในการสื่ อ สาร ช่ ว ยให้ ส ามารถสื่ อ สารกับ ผู ้อื่ น และ
มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
สิ่ งส�ำคัญของสถานบริ การด้านสุ ขภาพ นอกจาก
ตระหนัก ถึ ง คุ ณ ภาพมาตรฐานและการบริ ก ารที่ เ น้น
ผูร้ ั บ บริ ก ารเป็ นศู น ย์ก ลาง เพื่ อ ให้เ กิ ด ประโยชน์ แ ละ
ความพึงพอใจสู งสุ ดของผูร้ ับบริ การแล้ว ยังต้องค�ำนึงถึง
ความคุม้ ค่าทีต่ อ้ งเสียไปด้วย ส�ำหรับการช่วยเหลือผูส้ ูญเสีย
การได้ยนิ ด้วยเครื่ องช่วยฟังซึ่งเป็ นอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ตอ้ งน�ำเข้าจากต่างประเทศ ราคาเครื่ องช่วยฟังต่อเครื่ อง
มีราคาค่อนข้างสู ง (เริ่ มตั้งแต่ 6,000 บาทขึ้นไป) ท�ำให้
รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณเพื่อการดูแลผูท้ ี่มีปัญหา
การได้ยินเป็ นเงินจ�ำนวนไม่น้อย โดยในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558 รัฐบาลได้มอบหมายให้สำ� นักงานหลักประกัน
สุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.)4 จัดสรรงบประมาณส�ำหรับ
บริ การฟื้ นฟูและอุปกรณ์เครื่ องช่วยความพิการ จ�ำนวน

675,623,400 บาท และก�ำหนดวงเงินถึงร้อยละ 10 - 15
ของงบค่ า ใช้จ่ า ยเพื่ อ บริ ก ารฟื้ นฟู แ ละจัด สรรอุ ป กรณ์
เครื่ องช่ วยฟั ง ดังนั้น สถานบริ การต่างๆ จึ งควรแน่ ใจ
ว่ า ผู ้ที่ มี ปั ญ หาการได้ ยิ น ควรได้ รั บ เครื่ องช่ ว ยฟั ง ที่
เหมาะสมกับการได้ยินที่ เหลื ออยู่ (Residual hearing)
สามารถสื่ อสารได้ดีข้ ึน ใช้เครื่ องช่วยฟั งได้อย่างถูกต้อง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และได้รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด คุ ้ม ค่ า กับ
ค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งเสี ยไป
คลินิกเครื่ องช่วยฟัง โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ปฏิบตั ิ
ตามมาตรฐานวิชาชี พ5 และแนวทางการดูแลผูม้ ีปัญหา
การได้ยิ น ตามมาตรฐานสากล (American SpeechLanguage-Hearing Association, ASHA)6 ในการให้บริ การ
เครื่ องช่ วยฟั ง ซึ่ งสรุ ปขั้นตอนการให้บริ การออกเป็ น
3 ขั้นตอน คื อ 1) การเลื อกและประเมิ นเครื่ องช่ วยฟั ง
โดยนักแก้ไขการได้ยนิ เป็ นผูใ้ ห้คำ� ปรึ กษาเรื่ องการได้ยนิ
ชนิ ด และข้อ จ�ำ กัด ของเครื่ องช่ ว ยฟั ง แต่ ล ะประเภท
ปรั บตั้งค่ า คุ ณสมบัติทางเสี ย งหรื อส่ วนประกอบอื่ น ๆ
ให้เหมาะสมกับระดับสูญเสี ยการได้ยนิ และความต้องการ
ของผูส้ ู ญเสี ยการได้ยิน จากนั้นท�ำการประเมิ นเครื่ อง
ช่วยฟั ง (Verification) ด้วยวิธี Real ear measurement
เพื่อประเมินว่าเครื่ องช่ วยฟั งที่ใส่ ให้ผูป้ ่ วยมีกำ� ลังขยาย
ที่เหมาะสมกับการสู ญเสี ยการได้ยินหรื อไม่ โดยวัดค่า
ระดับความดันเสียง (Sound pressure level) ด้วยท่อซิลโิ คน
ที่ปลายด้านหนึ่งใส่ ไว้ภายในช่องหูของผูป้ ่ วย ส่ วนปลาย
อี ก ด้า นต่ อ กับ เครื่ อ งมื อ ที่ อ ยู่ภ ายนอก หรื อ วัด ด้ว ยวิ ธี
Functional gain เพื่ อ ประเมิ น ว่า ระดับ การได้ยิน ของ
ผูป้ ่ วยดีข้ ึนเท่าใด โดยการเปรี ยบเทียบความแตกต่างของ
ค่าระดับการได้ยินขณะไม่ใส่ เครื่ องช่วยฟั งกับค่าระดับ
การได้ยิน ขณะใส่ เ ครื่ อ งช่ ว ยฟั ง 2) การให้ค ำ� แนะน�ำ
การใช้ การดูแล และการปรับตัวขณะใช้เครื่ องช่ วยฟั ง
และ 3) การติดตามผลหลังการใช้เครื่ องช่ วยฟั งในช่ วง
1 เดือน หรื อ 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปี เพื่อประเมินว่า
ผูส้ ู ญเสี ยการได้ยนิ ได้ประโยชน์สามารถรับฟังเสี ยงต่างๆ
และสื่ อสารได้มากน้อยเพียงใด รวมทั้งช่วยแก้ปัญหาจาก
การใช้เครื่ องช่วยฟั งที่ผ่านมาหรื อให้คำ� แนะน�ำเพิ่มเติม
เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากเครื่ องช่วยฟังมากที่สุด
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การประเมินผลลัพธ์การให้บริ การด้านเครื่ องช่วยฟัง
ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับผลการประเมิน
(Evidence-based practice) ที่ บ่ ง ชี้ ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
การให้บริ การ ซึ่ งปั จจุบนั การประเมินผลการให้บริ การ
เครื่ องช่วยฟัง มีดว้ ยกันหลายวิธีแตกต่างกันไปตามมุมมอง
ของผูป้ ระเมินและยังไม่มแี นวทางในการประเมินทีก่ ำ� หนด
เป็ นมาตรฐานอย่างชัดเจน ดังนั้น การประเมินผลลัพธ์
การให้บริ การเครื่ องช่ วยฟั งควรมีการก�ำหนดเป้ าหมาย
หรื อประสิ ทธิภาพที่ตอ้ งการประเมินให้ชดั เจน
การประเมินประสิทธิภาพการให้บริ การเครื่ องช่วยฟัง
มีหลักการส�ำคัญคือ 1) การใช้เครื่ องช่วยฟังที่ได้ประโยชน์
อย่างแท้จริ ง (Treatment effectiveness) นั้น เครื่ องช่วยฟัง
จะต้องช่ วยให้ผูใ้ ช้สามารถสื่ อสารได้ดีข้ ึนทั้งในที่เงียบ
และที่มีเสี ยงรบกวน หรื อท�ำให้ผใู ้ ช้กลับมารับรู ้ความดัง
ของเสี ยงได้เป็ นปกติ 2) เครื่ องช่วยฟังที่ผใู ้ ช้ได้รับต้องมี
ประสิ ทธิ ภาพ (Treatment efficiency) คือ ต้องแน่ใจว่า
เครื่ อ งช่ ว ยฟั ง นั้น ได้รั บ การตั้ง ค่ า คุ ณ สมบัติ ท างเสี ย ง
หรื อส่ วนประกอบต่างๆ ได้เหมาะสมกับการได้ยินและ
ความต้อ งการของผูใ้ ช้ ท�ำ ให้ ผูใ้ ช้เ พิ่ ม ความสามารถ
ในการฟั งและเข้าใจค�ำพูด และ 3) การใช้เครื่ องช่วยฟั ง
ต้องท�ำให้เกิดผลดีตอ่ ผูใ้ ช้ (Treatment effects) โดยเมื่อใช้
เครื่ องช่วยฟังแล้วต้องเพิ่มความสามารถในการเข้าสังคม
ลดปั ญหาทางอารมณ์หรื อท�ำให้คุณภาพชีวิตดีข้ ึน7 ทั้งนี้
หลักการดังกล่าวสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้เพื่อประเมิน
ผลลัพธ์การให้บริ การเครื่ องช่ วยฟั งได้อย่างสอดคล้อง
กับสิ่ งที่ผสู ้ ู ญเสี ยการได้ยนิ ควรได้รับ จึงน�ำมาประยุกต์ใช้
เป็ นตัวชี้วดั การประเมินผลลัพธ์การให้บริ การเครื่ องช่วยฟัง
ของโรงพยาบาลรามาธิบดี
การศึ ก ษานี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ประเมิ น ผลลัพ ธ์
การให้บริ การเครื่ องช่วยฟั งโดยอาศัยตัวชี้ วดั 3 ด้าน คือ
1) ค่าระดับการได้ยินขณะใส่ เครื่ องช่ วยฟั งและไม่ ใส่
เครื่ อ งช่ ว ยฟั ง เมื่ อ ท�ำ การทดสอบโดยปล่ อ ยเสี ย งผ่า น
ล�ำโพงในห้องตรวจการได้ยนิ 2) ร้อยละของการประเมิน
ความสามารถในการจ�ำแนกค�ำพูดด้วยการฟั งและพูด
ตามค�ำพูดหนึ่งพยางค์ (Speech recognition scores, SRS)
ขณะใส่เครื่ องช่วยฟังและไม่ใส่เครื่ องช่วยฟัง และ 3) ระดับ
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ความพึงพอใจของผูร้ ั บบริ การเครื่ องช่ วยฟั งก่ อนและ
หลังการใส่ เครื่ องช่ วยฟั ง รวมทั้งเพื่อศึ กษาปั ญหาและ
อุปสรรคในการใช้งานเครื่ องช่ วยฟั งตามการรั บรู ้ ของ
ผูร้ ับบริ การ

วิธีการศึกษา
รู ปแบบการศึกษา
การศึ ก ษาแบบเก็ บ ข้อ มู ล ย้อ นหลัง เชิ ง วิ เ คราะห์
(Retrospective analytical study) จากเวชระเบี ย น
ของผูส้ ู ญ เสี ย การได้ยิน ที่ ม ารั บ บริ ก ารที่ โ รงพยาบาล
รามาธิบดี
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ นผู ส้ ู ญ เสี ย การได้ยิ น และเข้า รั บ
บริ การเครื่ องช่วยฟังเป็ นครั้งแรก ณ คลินิกเครื่ องช่วยฟัง
โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 จ�ำนวน 634 คน อายุต้งั แต่
10 ปี ขึ้นไป และสามารถติดตามข้อมูลภายหลังการใส่
เครื่ องช่วยฟังได้ครบ 1 ปี
การพิทกั ษ์ สิทธิของกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษานี้ ได้รับการอนุมตั ิดำ� เนินการวิจยั โดยผ่าน
การพิ จ ารณาและรั บ รองจากคณะกรรมการจริ ย ธรรม
การวิจยั ในคน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
มหาวิทยาลัยมหิ ดล เลขที่ 2560/182 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
พ.ศ. 2560
วิธีดำ� เนินการวิจยั
การเก็บข้อมูลใช้แบบบันทึ กข้อมูลการรั บบริ การ
เครื่ องช่ วยฟั ง โดยคณะผูว้ ิจยั ด�ำเนิ นการเก็บข้อมูลจาก
เวชระเบียนของกลุ่มตัวอย่าง และท�ำการบันทึกในแบบ
บันทึกข้อมูลการรับบริ การเครื่ องช่วยฟั ง ประกอบด้วย
ข้อ มู ล 5 ส่ ว น คื อ 1) ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผูส้ ู ญ เสี ย
การได้ยิน 2) ข้อมูลด้านการได้ยิน 3) ข้อมูลชนิ ดของ
เครื่ องช่ วยฟั งและผลการประเมินเครื่ องช่ วยฟั งด้วยวิธี
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Real ear measurement หรื อวิธี Functional gain 4) ข้อมูล
ด้านการติดตามภายหลังใส่เครื่ องช่วยฟัง และ 5) ผลประเมิน
ความพึงพอใจก่อนและหลังการใส่ เครื่ องช่วยฟัง ปั ญหา
และอุ ป สรรคในการใช้ง านเครื่ อ งช่ ว ยฟั ง จากนั้น ท�ำ
การประเมิ น ผลลัพ ธ์ ก ารให้บ ริ ก ารเครื่ อ งช่ ว ยฟั ง โดย
เปรี ยบเทียบระหว่างขณะใส่ เครื่ องช่วยฟั งและไม่ได้ใส่
เครื่ องช่วยฟัง ประกอบด้วย ระดับการได้ยนิ ความสามารถ
ในการจ�ำแนกค�ำพูดด้วยการฟังและพูดตามค�ำพูดหนึ่งพยางค์
และระดับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การ
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทั่ว ไปใช้ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
แสดงเป็ นจ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลีย่ (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation, SD) การวิ เ คราะห์
เปรี ย บเที ย บค่ า เฉลี่ ย ของระดับ การได้ยิน และร้ อ ยละ
ความสามารถในการจ�ำแนกค�ำพูดด้วยการฟังและพูดตาม
ค�ำพูดหนึ่ งพยางค์ขณะใส่ เครื่ องช่วยฟั งและไม่ใส่ เครื่ อง
ช่วยฟังเมือ่ ทดสอบโดยปล่อยเสียงผ่านล�ำโพงในห้องตรวจ
การได้ยนิ ใช้สถิติ Paired t test โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็ จรู ป
SPSS รุ่ นที่ 16.0 (SPSS for Windows, Version 16.0.
Chicago, SPSS Inc; 2007) ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ
เท่ากับ .05 (P < .05) การสังเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
ในการใช้งานเครื่ องช่วยฟังตามการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างในการศึกษานี้ จ�ำนวน 634 คน เป็ นเพศหญิง
จ�ำ นวน 346 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 54.57 เพศชาย
จ�ำนวน 288 คน คิดเป็ นร้อยละ 45.43 ส่ วนใหญ่อยู่ใน
ช่วงอายุ 71 - 80 ปี จ�ำนวน 200 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.55
สิทธิการเบิกจ่ายค่าเครื่องช่วยฟังมากทีส่ ุดคือ สิทธิขา้ ราชการ
จ�ำนวน 275 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.38 ภูมิลำ� เนาจ�ำแนก
ตามเขตพื้ น ที่ ส�ำ นัก งานหลัก ประกัน สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
ทั้ง 13 เขต พบว่า ส่วนใหญ่อยูใ่ นเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)
จ�ำนวน 374 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.99 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1. ข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (N = 634)
รายการ
จ�ำนวน (%)
เพศ
หญิง
346 (54.57)
ชาย
288 (45.43)
ช่วงอายุ, ปี
11 - 20
9 (1.42)
21 - 30
17 (2.68)
31 - 40
11 (1.74)
41 - 50
25 (3.94)
51 - 60
87 (13.72)
61 - 70
176 (27.76)
71 - 80
200 (31.55)
81 - 90
104 (16.40)
≥ 91
5 (0.79)
สิ ทธิการเบิกจ่าย
ข้าราชการ
275 (43.38)
รัฐวิสาหกิจ
34 (5.36)
ประกันสังคม
18 (2.84)
หลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ
274 (43.22)
เงินสด
33 (5.21)
ภูมิลำ� เนา
เขต 1 (เชียงใหม่)
4 (0.63)
เขต 2 (พิษณุโลก)
10 (1.58)
เขต 3 (นครสวรรค์)
18 (2.84)
เขต 4 (สระบุรี)
119 (18.77)
เขต 5 (ราชบุรี)
27 (4.26)
เขต 6 (ระยอง)
53 (8.36)
เขต 7 (ขอนแก่น)
3 (0.47)
เขต 8 (อุดรธานี)
1 (0.16)
เขต 9 (นครราชสี มา)
6 (0.95)
เขต 10 (อุบลราชธานี)
2 (0.32)
เขต 11 (สุ ราษฎร์ธานี)
12 (1.89)
เขต 12 (สงขลา)
5 (0.79)
เขต 13 (กรุ งเทพมหานคร)
374 (58.98)
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ผลการได้ยินของกลุ่มตัวอย่างพบว่า มีการสู ญเสี ย
การได้ยนิ แบบประสาทหู เสื่ อมมากที่สุด จ�ำนวน 455 หู
คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 71.77 ระดับ การสู ญ เสี ย การได้ยิ น
อยู่ในระดับมาก จ�ำนวน 278 หู คิ ดเป็ นร้ อยละ 43.85
ชนิดเครื่ องช่วยฟังที่เลือกใช้มากที่สุดคือ แบบทัดหลังใบหู
จ�ำนวน 419 เครื่ อง คิดเป็ นร้อยละ 65.88 การประเมิน
เครื่ องช่ วยฟั งด้วยวิธี Real ear measurement จ�ำนวน
592 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 93.38 และวิธี Functional gain
จ�ำนวน 42 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 6.62 (ตารางที่ 2)

การประเมิ น ผลลัพ ธ์ ก ารให้บ ริ ก ารเครื่ อ งช่ ว ยฟั ง
พบว่ า การเปรี ยบเที ย บค่ า เฉลี่ ย ระดั บ การได้ ยิ น
ที่ความถี่ 500 เฮิ รตซ์ 1,000 เฮิ รตซ์ และ 2,000 เฮิ รตซ์
ในแต่ ร ะดั บ ของการสู ญเสี ยการได้ ยิ น ขณะใส่
และไม่ ใส่ เครื่ องช่ วยฟั งเมื่ อท�ำการทดสอบโดยปล่ อย
เสี ยงผ่ า นล� ำ โพงในห้ อ งตรวจการได้ ยิ น พบว่ า
มี ค วามแตกต่ า งกัน อย่ า งมี ร ะดับ นั ย ส� ำ คัญ ทางสถิ ติ
(P < .01) (ตารางที่ 3)
การเปรี ยบเที ย บร้ อ ยละของการประเมิ น ความ
สามารถในการจ�ำ แนกค�ำ พู ด ด้ว ยการฟั ง และพู ด ตาม
ตารางที่ 2. การสู ญเสี ยการได้ ยิ น และการประเมิ น ค�ำพูดหนึ่ งพยางค์ในแต่ระดับของการสู ญเสี ยการได้ยิน
เครื่ องช่ วยฟัง (N = 634)
ขณะใส่ เ ครื่ อ งช่ ว ยฟั ง และไม่ ใ ส่ เ ครื่ อ งช่ ว ยฟั ง เมื่ อ ท�ำ
รายการ
จ�ำนวน (%) การทดสอบโดยปล่ อ ยเสี ย งผ่ า นล�ำ โพงในห้ อ งตรวจ
การได้ยนิ พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส�ำคัญ
ประเภทของการสู ญเสี ยการได้ยนิ
ประสาทหูเสื่ อม
455 (71.77) ทางสถิติ (P < .01) เมื่อมีการสู ญเสี ยการได้ยนิ ในระดับ
การน�ำเสี ยงเสื่ อม
6 (0.94) ปานกลางถึงระดับรุ นแรง (ตารางที่ 4)
การประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของการใส่ เ ครื่ อ ง
แบบผสม
173 (27.29)
ช่วยฟังในการศึกษานี้เก็บข้อมูลจากหลายด้าน เพื่อน�ำมา
ระดับของการสู ญเสี ยการได้ยนิ
เล็กน้อย
8 (1.26) สรุ ปผลความพึงพอใจในการใช้เครื่ องช่วยฟัง ประกอบด้วย
ปานกลาง
187 (29.50) ผลการรับฟั งเสี ยงขณะใส่ เครื่ องช่ วยฟั ง ช่ วงระยะเวลา
มาก
278 (43.85) การใช้เครื่ องช่วยฟั งต่อวัน ความสามารถในการใช้และ
รุ นแรง
131 (20.66) ความถี่ ใ นการดู แ ลเครื่ อ งช่ ว ยฟั ง พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า ง
หูหนวก
30 (4.73) รั บ ฟั ง เสี ย งขณะใส่ เ ครื่ อ งช่ ว ยฟั ง ได้ยิ น เสี ย งดัง และ
ฟั ง ค�ำ พู ด ชัด ขึ้ นมากที่ สุ ด จ�ำ นวน 532 คน คิ ด เป็ น
ชนิดเครื่ องช่วยฟัง*
แบบกล่อง
29 (4.56) ร้ อ ยละ 83.91 ช่ ว งระยะเวลาในการใช้เ ครื่ อ งช่ ว ยฟั ง
ต่อวันมากที่สุดคือ ช่ วง 5 - 8 ชัว่ โมง จ�ำนวน 238 คน
แบบทัดหลังหู
419 (65.88)
คิดเป็ นร้ อยละ 37.54 สามารถใช้งานเครื่ องด้วยตนเอง
แบบสัง่ ท�ำเฉพาะบุคคล
184 (28.93)
จ�ำ นวน 530 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 83.60 และความถี่
แบบทัดหลังหูชนิดปลายเปิ ด
2 (0.31)
ในการดูแลท�ำความสะอาดเครื่ องช่วยฟังทุกวันหลังใช้งาน
แบบน�ำเสี ยงผ่านทางกระดูก
2 (0.31)
มากที่ สุ ด จ�ำ นวน 347 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 54.73
การประเมินเครื่ องช่วยฟัง
(ตารางที่ 5)
วิธี Real ear measurement
592 (93.38)
การเปรี ยบเทียบระดับความดังในการฟั งเสี ยงวิทยุ
วิธี Functional gain
42 (6.62)
หรื อโทรศัพ ท์ และระดั บ ความรุ นแรงของปั ญ หา
*
ผูป้ ่ วยใช้เครื่ องช่วยฟัง 1 เครื่ องต่อคน และมีผปู ้ ่ วยใช้เครื่ อง
ในการฟั ง ค�ำ พูด ในที่ เ งี ย บและที่ จ อแจ ขณะใส่ เ ครื่ อ ง
ช่วยฟัง 2 เครื่ อง จ�ำนวน 2 คน
ช่วยฟังและไม่ใส่ เครื่ องช่วยฟังพบว่า มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (P < .01)
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ตารางที่ 3. การเปรียบเทียบค่ าเฉลีย่ การได้ ยนิ ในแต่ ระดับของการสู ญเสี ยการได้ ยนิ
ค่ าเฉลีย่ ± ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน, เดซิเบล
ระดับของการสู ญเสี ยการได้ ยนิ
ระดับการได้ ยนิ
ไม่ ใส่ เครื่ องช่ วยฟัง
ใส่ เครื่ องช่ วยฟัง
เล็กน้อย
37.14 ± 2.99
21.66 ± 2.72
ปานกลาง
50.65 ± 0.26
26.03 ± 0.36
มาก
63.03 ± 4.01
29.99 ± 5.84
รุ นแรง
79.01 ± 5.22
35.08 ± 6.52
หูหนวก
99.48 ± 6.29
43.86 ± 9.70
*
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ Paired t test ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติเท่ากับ .05

P Value*
< .01
< .01
< .01
< .01
< .01

ตารางที่ 4. การเปรียบเทียบค่าร้ อยละของการประเมินความสามารถในการจ�ำแนกค�ำพูดด้วยการฟังและพูดค�ำพูดหนึง่ พยางค์
ในแต่ ระดับของการสู ญเสี ยการได้ ยนิ
ค่ าเฉลีย่ ± ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับของการสู ญเสี ยการได้ ยนิ
การประเมินความสามารถในการจ�ำแนกค�ำพูด
P Value*
ไม่ ใส่ เครื่ องช่ วยฟัง
ใส่ เครื่ องช่ วงฟัง
เล็กน้อย
85.71 ± 11.74
97.71 ± 3.90
NS
ปานกลาง
83.10 ± 10.56
91.40 ± 8.80
< .01
มาก
73.20 ± 17.93
84.16 ± 13.45
< .01
รุ นแรง
65.58 ± 22.60
79.05 ± 16.85
< .01
หูหนวก
55.88 ± 27.86
67.06 ± 21.84
NS
NS, not significant.
*
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มโดยใช้สถิติ Paired t test ก�ำหนดระดับนัยส�ำคัญทางสถิติเท่ากับ .05

การประเมินผลระดับความพึงพอใจในการมารับบริการ
ที่คลินิกเครื่ องช่วยฟังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจ
ต่อการให้บริ การของคลินิกเครื่ องช่วยฟังมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ
4.64 โดยความพึงพอใจระดับมากที่สุด จ�ำนวน 424 คน
คิดเป็ นร้อยละ 66.88 ระดับมาก จ�ำนวน 197 คน คิดเป็ นร้อยละ
31.07 และระดับความพึงพอใจต่อผลการใส่เครื่ องช่วยฟัง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 โดยความพึงพอใจระดับมากที่สุด
จ�ำนวน 281 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.32 และระดับมาก จ�ำนวน
294 คน คิดเป็ นร้อยละ 46.37 นอกจากนี้ หากจ�ำเป็ นต้องใส่
เครื่ องช่วยฟั งอีก กลุ่มตัวอย่างส่ วนมากต้องการกลับมา
รับบริการทีโ่ รงพยาบาลรามาธิบดี แต่มเี พียง 1 คน จะไม่กลับ
มารับบริ การอีก เนื่องจากอยูต่ ่างจังหวัดเดินทางล�ำบาก

เมือ่ ท�ำการติดตามการใช้งานเครื่ องช่วยฟังในระยะเวลา
1 ปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างยังใช้เครื่ องช่ วยฟั งอยู่ จ�ำนวน
624 คน โดยพบปั ญ หาและอุ ป สรรคในการใช้ง าน
เครื่ องช่วยฟั ง แบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น คือ 1) การดูแล
ตัว เครื่ อ งช่ ว ยฟั ง และแบบพิ ม พ์หู พ บว่า มี ข้ ี หู ติ ด หรื อ
อุ ด ตัน ช่ อ งทางผ่า นของเสี ย ง จ�ำ นวน 44 คน คิ ด เป็ น
ร้อยละ 7.05 เครื่องสกปรก ต้องเปลีย่ นทีป่ ้องกันไมโครโฟน
(Microphone cover) จ�ำนวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.48
และปุ่ มปรั บ ความดัง เสี ย งหลุ ด หาย จ�ำ นวน 1 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 0.61 2) การใช้งานเครื่ องช่ วยฟั งพบว่า
มี ปั ญหาการใส่ พิ ม พ์ หู และการใส่ เครื่ องช่ ว ยฟั ง
แบบสัง่ ท�ำเฉพาะบุคคล (Custom made) จ�ำนวน 48 คน คิดเป็ น
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ร้อยละ 7.69 ใช้ปุ่มปรับความดังเสี ยงไม่ได้ จ�ำนวน 5 คน
คิดเป็ นร้อยละ 0.80 ใช้โปรแกรมของเครื่ องช่วยฟังไม่ได้
จ�ำนวน 1 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.16 และ 3) ความสามารถ
ในการสื่อสารพบว่า มีปัญหาในการฟังเสียงและการสื่อสาร
ในสภาพแวดล้อมที่มีเสี ยงรบกวน จ�ำนวน 54 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 8.65 ท�ำให้รู้สึกร�ำคาญ ฟั งเสี ยงคนพูดไม่ชดั เจน
และไม่รู้เรื่ อง รองลงมาคือ ได้ยนิ เสี ยงก้อง สะท้อน และ
เสี ยงไม่ชดั จ�ำนวน 21 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.37 นอกจากนี้
มีกลุม่ ตัวอย่างที่ไม่ได้ใช้เครื่ องช่วยฟังแล้ว จ�ำนวน 10 คน
คิดเป็ นร้อยละ 1.60 โดยมีสาเหตุจากการไม่สามารถปรับตัว
รับฟั งเสี ยงผ่านเครื่ องช่วยฟั งได้และร�ำคาญเสี ยงรบกวน
จ�ำนวน 7 คน ความรู ้สึกว่าขณะใส่ กบั ไม่ใส่ เครื่ องช่วยฟัง
ส่ งผลต่ อการรั บฟั งเสี ยงไม่ แตกต่ างกัน จ�ำนวน 2 คน
และความรู ้ สึ ก ว่า ใส่ เ ครื่ อ งช่ ว ยฟั ง แล้ว ยัง ฟั ง เสี ย งเพื่ อ
สื่ อสารไม่ได้ จ�ำนวน 1 คน
ตารางที่ 5. การประเมิ น ผลความพึง พอใจของการใส่
เครื่ องช่ วยฟัง (N = 634)
รายการ
จ�ำนวน (%)
ผลการรับฟังเสี ยงขณะใส่ เครื่ องช่วยฟัง
ได้ยนิ เสี ยงดังขึ้น
84 (13.25)
ได้ยนิ ค�ำพูดชัดขึ้น
18 (2.84)
ได้ยนิ เสี ยงดังและฟังค�ำพูดชัดขึ้น
532 (83.91)
ช่วงระยะเวลาในการใช้เครื่ องช่วยฟังต่อวัน
30 นาที ถึง 4 ชัว่ โมง
214 (33.75)
5 - 8 ชัว่ โมง
238 (37.54)
9 - 12 ชัว่ โมง
182 (28.71)
ความสามารถในการใช้งานเครื่ องช่วยฟัง
สามารถใช้ได้ดว้ ยตนเอง
530 (83.60)
ต้องมีผชู ้ ่วยเหลือ
104 (16.40)
ความถี่ในการดูแลท�ำความสะอาด
ทุกวันหลังใช้งาน
347 (54.73)
สัปดาห์ละ 2 - 3 ครั้ง
198 (31.23)
เดือนละครั้ง
30 (4.73)
เมื่อมีปัญหา
59 (9.31)
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อภิปรายผล
การประเมิ น ผลลัพ ธ์ ก ารให้บ ริ ก ารเครื่ อ งช่ ว ยฟั ง
ส� ำ หรั บ ผู ้ รั บ บริ การที่ มี ปั ญหาสู ญเสี ยการได้ ยิ น
โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 พบว่า ผูม้ ารับบริ การ
ส่ วนใหญ่มีช่วงอายุเท่ากับ 71 - 80 ปี จ�ำนวน 200 คน
คิดเป็ นร้อยละ 31.55 และเมื่อพิจารณาจ�ำนวนผูร้ ับบริ การ
ที่ มีอายุมากกว่า 60 ปี พบว่ามี จำ� นวนมากถึ ง 485 คน
คิดเป็ นร้อยละ 76.50 ของจ�ำนวนผูม้ ารับบริ การทั้งหมด
ซึ่ งสอดคล้องกับสถานการณ์ ปัจจุ บนั ที่ เริ่ มเข้าสู่ สังคม
ผูส้ ู งอายุต้ งั แต่ปี พ.ศ. 2547 ร่ วมกับการพัฒนาความรู ้
ด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และการบริการด้านสาธารณสุข
ส่ ง ผลให้ป ระชาชนมี ชี วิ ต ที่ ยืน ยาวแต่ อ าจต้อ งพบกับ
ปั ญ หาการสู ญ เสี ย การได้ยิน ท�ำ ให้เ กิ ด ความผิ ด ปกติ
ทางการสื่ อ สารในผูส้ ู ง อายุ ซึ่ งก�ำ ลัง เป็ นปั ญ หาที่ พ บ
มากที่สุดด้วย7
ผูร้ ั บบริ การที่ มีปัญหาสู ญเสี ยการได้ยินส่ วนใหญ่
มี ภู มิ ล ำ� เนาอยู่ใ นเขต 13 (กรุ ง เทพมหานคร) คิ ด เป็ น
ร้อยละ 58.98 และมีผรู ้ ับบริ การอีกจ�ำนวนมากถึงร้อยละ
41.02 ที่มีภูมิลำ� เนาอยูน่ อกเขตดังกล่าว แต่มารับบริ การ
ทีโ่ รงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งนี้ เนื่องจากการฟื้ นฟูสมรรถภาพ
ทางการได้ยินหลังสิ้ นสุ ดการรักษาโดยใช้เครื่ องช่วยฟั ง
เป็ นหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของนั ก เวชศาสตร์
การสื่ อความหมาย (นักแก้ไขการได้ยนิ ) แต่ยงั พบปัญหา
การขาดแคลนนักแก้ไขการได้ยิน และการกระจายตัว
ไม่เหมาะสม โดยมีนักแก้ไขการได้ยินที่ ทำ� งานภายใต้
สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ขส่ วนภูมิภาค จ�ำนวน 27 คน
เท่านั้น8 นอกจากนี้ โรงพยาบาลบางแห่งยังขาดเครื่ องมือ
อุ ป กรณ์ ต่ า งๆ ในการให้บ ริ ก ารเครื่ อ งช่ ว ยฟั ง ท�ำ ให้
ผูท้ ี่สูญเสี ยการได้ยินไม่สามารถเข้าถึงบริ การได้ ขณะที่
โรงพยาบาลรามาธิ บดี เป็ นสถาบันทางการแพทย์ระดับ
ตติ ย ภู มิ มี นักแก้ไขการได้ยิน อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อและ
สถานที่พร้อมรองรับการบริ การทุกสิ ทธิ การรักษา จึงมี
ผูส้ ูญเสียการได้ยนิ จากเขตบริ การสุขภาพอืน่ เข้ามารับบริ การ
เป็ นจ�ำนวนมาก
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การประเมินผลลัพธ์การให้บริการเครื่องช่วยฟังส�ำหรับ
ผูร้ ับบริ การที่สูญเสี ยการได้ยนิ ตามตัวชี้วดั ที่กำ� หนดพบว่า
ค่าเฉลีย่ ระดับการได้ยนิ จากการประเมินด้วยวิธี Functional
gain มี ร ะดับ การได้ยิ น ดี ข้ ึ น ในทุ ก ระดับ การสู ญ เสี ย
การได้ยินโดยอ้างอิ งตามเกณฑ์ของ Rines และคณะ9
ซึ่งก�ำหนดว่า ระดับการสูญเสียการได้ยนิ มากกว่า 100 เดซิเบล
75 - 100 เดซิ เบล 50 - 75 เดซิเบล และ 25 - 50 เดซิเบล
ควรมี ค่ า การรั บ รู ้ ก ารได้ยิ น (Level of awareness)
อยูร่ ะหว่าง 45 - 55 เดซิเบล 25 - 50 เดซิเบล 15 - 30 เดซิเบล
และ 0 - 15 เดซิเบล ตามล�ำดับ ในการศึกษานี้พบการสูญเสีย
การได้ยนิ ระดับปานกลางถึงหู หนวกมีคา่ ระดับการได้ยนิ
ดีข้ นึ อยูใ่ นช่วง 25 - 40 เดซิเบล มีเพียงผูท้ ี่สูญเสียการได้ยนิ
ระดับเล็กน้อยทีม่ รี ะดับการได้ยนิ ดีข้ นึ ประมาณ 14 เดซิเบล
เท่านั้น ทั้งนี้ เนื่ องจากข้อจ�ำกัดของการประเมินด้วยวิธี
Functional gain 10 ในผูท้ ี่ มี ร ะดับ การได้ยิน ใกล้เ คี ย ง
กับระดับปกติจะมีระดับการได้ยนิ ดีข้ ึนไม่มาก เนื่องจาก
ต้องการก�ำลังขยายเพียงเล็กน้อย ท�ำให้ได้ยนิ เสียงอยูใ่ นช่วง
การได้ยินปกติ นอกจากนี้ เสี ยงรบกวนจากสิ่ งแวดล้อม
หรื อเสี ยงรบกวนภายในตัวเครื่ องช่ วยฟั งเองอาจท�ำให้
ได้ยิน เสี ย งลดลงและเมื่ อ พิ จ ารณาค่ า เฉลี่ ย ของระดับ
การได้ยินที่ ดีข้ ึนจากการใส่ เครื่ องช่ วยฟั งยังสอดคล้อง
กับการสอบถามผูใ้ ช้เครื่ องช่ วยฟั งที่ สามารถลดระดับ
ความดังของเสี ยงวิทยุหรื อโทรศัพท์ลงได้ เมื่อเทียบกับ
ความดังขณะที่ไม่ใส่ เครื่ องช่วยฟัง ส�ำหรับค่าร้อยละของ
การประเมินความสามารถในการจ�ำแนกค�ำพูดด้วยการฟัง
และพู ด ตามค�ำ พู ด หนึ่ งพยางค์ มี ค่ า เพิ่ ม ขึ้ นเฉลี่ ย อยู่
ในช่วงร้อยละ 5 - 10 แต่ในการประเมินความสามารถ
ในการฟังเสี ยงพูดในห้องเงียบอาจไม่เพียงพอที่จะบอกว่า
ผูป้ ่ วยได้ประโยชน์จากการใส่ เครื่ องช่ วยฟั ง เนื่ องจาก
ในสถานการณ์จริ งผูใ้ ช้เครื่ องช่วยฟั งต้องฟั งเสี ยงทั้งใน
สถานการณ์ ที่เงี ยบหรื อที่ มีเสี ยงจอแจ การศึกษาครั้ งนี้
จึ งน�ำข้อมู ลจากการสอบถามปั ญหาการฟั งเสี ยงค�ำพูด
ในที่เงียบและที่จอแจมาประกอบในการประเมินผลลัพธ์
ของการใช้เครื่ องช่วยฟั งด้านการสื่ อสาร ซึ่ งผูร้ ับบริ การ
ส่ ว นใหญ่ ฟั ง เสี ย งค�ำ พูด ได้ดี ม ากขึ้ น ทั้ง ในที่ เ งี ย บและ
ที่จอแจ รวมทั้งได้ยนิ เสี ยงดังและฟังค�ำพูดชัดเจนมากขึ้น

ขณะใส่ เครื่ องช่วยฟัง
การให้บริ การเครื่ องช่วยฟังของโรงพยาบาลรามาธิบดี
ในภาพรวมพบว่า ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่อบริ การ
ที่ ได้รับในระดับมากที่ สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.64 จาก 5)
โดยผูร้ ับบริ การและญาติให้เหตุผลสรุ ปได้ว่า เจ้าหน้าที่
ให้ขอ้ มูลหรื อค�ำแนะน�ำและตอบค�ำถามต่างๆ เกี่ ยวกับ
เครื่ องช่วยฟังได้ชดั เจน ใจเย็น พยายามสื่อสารกับผูท้ สี่ ูญเสีย
การได้ยนิ มีเครื่ องมือ อุปกรณ์ในการให้บริ การ และได้ลอง
ฟั งเสี ยงจากเครื่ องช่วยฟั งก่อนที่จะตัดสิ นใจเลือกเครื่ อง
ช่วยฟั งและยินดีที่จะกลับมาใช้บริ การอีก อย่างไรก็ตาม
มีผรู ้ บั บริ การเพียงคนเดียวทีแ่ จ้งเจ้าหน้าทีว่ า่ “อยูต่ า่ งจังหวัด
เดินทางไม่สะดวก เวลามาต้องรบกวนลูกหลาน ไม่อยาก
มาอีก” ขณะที่ผูร้ ับบริ การมีความพึงพอใจต่อผลการใส่
เครื่ องช่วยฟั งอยู่ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.34
จาก 5) ซึ่ งสอดคล้องกับการประเมินประสิ ทธิ ภาพของ
การให้บริ การเครื่ องช่วยฟังของ Weinstein11 โดยขณะใส่
เครื่ องช่ วยฟั งสามารถลดความดังของเสี ยงต่ างๆ เช่ น
เสี ยงจากโทรทัศน์ วิทยุ หรื อโทรศัพท์และได้ยนิ เสี ยงพูด
สื่ อสารดังขึ้น การฟั งและสื่ อสารในที่เงียบและที่มีเสี ยง
จอแจได้ดีกว่าไม่ใส่ เครื่ องช่วยฟัง ท�ำให้ผมู ้ ีปัญหาสู ญเสี ย
การได้ยนิ สื่อสารกับผูอ้ นื่ ได้มากขึ้น ซึ่งเป็ นเป้าหมายส�ำคัญ
ของการให้บริ การเครื่ องช่วยฟัง
ปั ญหาและอุปสรรคที่สำ� คัญของผูใ้ ช้เครื่ องช่วยฟั ง
ได้แก่ การใส่ และถอดตัวเครื่ องช่วยฟั งและแบบพิมพ์หู
การปรั บ ความดัง เสี ย ง และการดู แ ลเครื่ องช่ ว ยฟั ง
หลังการใช้งานท�ำได้ไม่ดีนกั บางครั้งมีเศษขี้หูติดหรื อ
อุ ดตันช่ องทางผ่านของเสี ยงท�ำให้เสี ยงที่ ได้ยินเบาลง
เนื่ องจากเครื่ อ งช่ วยฟั งเป็ นอุ ปกรณ์ ทางการแพทย์ที่มี
ขนาดเล็กและผูใ้ ส่เครื่ องช่วยฟังส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ผูส้ ูงอายุ
ซึ่งมีปัญหาในการควบคุมการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก (นิ้วมือ)
และสายตา ซึ่ งมี ค วามส� ำ คัญ ต่ อ การใช้ง านและดู แ ล
เครื่ องช่วยฟั ง12 นอกจากนี้ ยงั พบปั ญหาด้านการสื่ อสาร
ผูใ้ ช้เครื่ องช่วยฟั งส่ วนใหญ่ฟังเสี ยงพูดสื่ อสารไม่ชดั เจน
ได้ยนิ เสียงต่างๆ รอบตัวมากขึ้น รู ส้ ึกร�ำคาญ แต่เมือ่ ผ่านไป
ช่วง 1 - 3 เดือนแรก ผูใ้ ช้เครื่ องช่วยฟั งสามารถปรับตัว
ได้มากขึ้น การฟังเสียงค�ำพูดดีข้ นึ ทั้งในที่เงียบและที่จอแจ
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อาจมีสาเหตุจากผูใ้ ช้เครื่ องช่วยฟังส่ วนใหญ่เป็ นผูส้ ู งอายุ
เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันจะอยูใ่ นบ้านซึ่งมีเสียงสิ่งแวดล้อม
จอแจ เสียงรบกวนน้อย ร่วมกับการทีเ่ จ้าหน้าทีใ่ ห้คำ� แนะน�ำ
เรื่ องผลกระทบของการสู ญเสี ยการได้ยิน ข้อจ�ำกัดและ
การปรับตัวขณะใส่ เครื่ องช่วยฟังโดยเฉพาะผูท้ ี่ใส่ เครื่ อง
ช่วยฟังครั้งแรก ซึ่งการยอมรับปัญหาการสูญเสียการได้ยนิ
และข้อ จ�ำ กัด การติ ด ตามและช่ ว ยเหลื อ ภายหลัง ที่ ใ ส่
เครื่ องช่วยฟั ง เป็ นปั จจัยส�ำคัญที่ทำ� ให้ผูม้ ีปัญหาสู ญเสี ย
การได้ยินยังคงใช้เครื่ องช่ วยฟั งอยู่13 ขณะที่ ผูใ้ ช้เครื่ อง
ช่ วยฟั งบางคนไม่สามารถปรับตัวและใช้เครื่ องช่ วยฟั ง
ต่อได้ อาจมีสาเหตุความคาดหวังต่อการใส่ เครื่ องช่วยฟัง
มากเกินไป โดยคิดว่าเมือ่ ใส่แล้วจะสามารถได้ยนิ เสียงต่างๆ
ได้เหมือนคนปกติ เมื่อไม่เป็ นตามที่คาดหวังจึงหยุดใช้
เครื่ องช่วยฟัง14
ทั้งนี้ สถานบริ การสุ ขภาพต่างๆ ควรมีการก�ำหนด
ตัวชี้วดั ส�ำหรับประเมินผลลัพธ์การให้บริ การเครื่ องช่วยฟัง
กับผูท้ ี่สูญเสี ยการได้ยนิ ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าผูร้ ับบริ การ
ได้รั บ ประโยชน์ จ ากเครื่ อ งช่ ว ยฟั ง ตามวัต ถุ ป ระสงค์
ที่ต้ งั ไว้มากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ควรมีเกณฑ์ซ่ ึ งเป็ น
การก�ำหนดค่าที่ จะยอมรั บไว้ที่ระดับหนึ่ งด้วย เพื่อใช้
เปรี ย บเที ย บผลการด�ำเนิ นงานในแต่ ละปี และน�ำไปสู่
การปรับปรุ งและพัฒนาการให้บริ การให้ดียงิ่ ขึ้น
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Assessment of Hearing Aids Outcomes for Patients With Hearing Loss
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Background: Age-related hearing loss is a vital problem that impacts daily
living including communication, socialization, and wellbeing. To be fitted with
appropriate hearing aids can certainly improve quality of life. Therefore, it is
essential to develop a set of indicators that will be used to measure hearing aids
outcomes.
Objectives: To determine the effectiveness of hearing-aid outcomes and to
examine common hearing aid problems.
Methods: A retrospective analysis of medical records of 634 patients receiving
hearing aids services at Ramathibodi Hospital from July 2015 to June 2016,
was performed. Data were collected using a data collection form and were
examined by conducting descriptive analysis and paired t tests. Common hearing
aid problems were analyzed using qualitative content analysis.
Results: Of 634 patients receiving hearing aids services, the average hearing
thresholds and speech recognition scores among with and without hearing
aids, across a range of hearing loss, were statistically significant (P < .01).
Patients’ satisfaction on hospital services, and on hearing aids were 4.64
and 4.34, respectively. Common hearing aid problems were communication
strategy, hearing aid manipulation, and routine maintenance of hearing aids
and/or ear molds.
Conclusions: Patients receiving hearing aids services from Ramathibodi Hospital
reported better speech sound hearing and communication. They were satisfied
with hospital services and hearing aids on defined indicators.
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