
ปีท่ี 5 ฉบบัท่ี 45 เดือน ตลุาคม 2560

แม้ว่าผู้ พิการทางการได้ยินท่ีขึน้ทะเบียนในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติ (ท.74) จะขอรับเคร่ืองช่วยฟัง

จากสถานพยาบาลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ภายหลงัจากได้รับเคร่ืองช่วยฟังไปแล้วกลบัมีภาระค่าใช้จ่าย

ให้กบัผู้ ใช้ เช่น ค่าซ่อม ค่าเดินทางในการเข้ารับการติดตาม รวมถึงค่าถ่าน การศกึษาเร่ืองระบบบริการหลงั

การให้เคร่ืองช่วยฟังและการใช้เคร่ืองช่วยฟังของผู้ พิการทางการได้ยินในระบบหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต ิ

พบว่าเกือบ 1 ใน 3 ของผู้ พิการทางการได้ยินท่ีได้รับเคร่ืองช่วยฟังเลิกใช้เคร่ืองก่อนครบอายกุารใช้งาน และ

เกือบ 1 ใน  4 ไม่กลบัเข้ามารับการติดตามการใช้งาน สาเหตสุ่วนหนึ่งมาจากเง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวข้อง

กบัเคร่ืองช่วยฟังท่ีไม่สอดคล้องกบัการใช้งานจริง จึงมีข้อเสนอให้หน่วยงานผู้ ให้บริการมีการพฒันาแนว 

ทางการให้บริการ เช่น เพ่ิมสถานบริการให้เข้าถึงง่าย มีรุ่นท่ีหลากหลายเหมาะกบัการใช้งานจริง รวมถึง

ปรับปรุงเง่ือนไขการบริการ ได้แก่ เพ่ิมระยะการประกนัเคร่ือง สนบัสนนุค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้หลงัการเบิก

ใช้เพ่ือให้เกิดการใช้เคร่ืองช่วยฟังอย่างเกิดประโยชน์สงูสดุและป้องกนัการเลิกใช้เคร่ืองช่วยฟังในอนาคต 

ให้เครื่องช่วยฟังอย่างเดียวไม่พอ ต้องปรับปรุงบริการหลังให้ด้วย 

ท�ำอย่ำงไรให ้ผู ้พิกำรทำงกำรได้ยินใช ้ เครื่องช ่วยฟังจนครบอำยุกำรใช ้งำน

HITAP     ให้เคร่ืองชว่ยฟังอยา่งเดียวไมพ่อ ต้องปรับปรุงบริการหลงัให้ด้วย 

เพิ่มรุ่นเคร่ืองช่วยฟัง

ให้หลากหลายเหมาะกบัการใช้งานจริง

เพิ่มระยะรับประกัน

เคร่ืองช่วยฟังให้เท่ากบั

อายกุารใช้งานคือ 3 ปี

ให้เบิกถ่านฟรี หรือ ลดราคาถ่าน

ประเภท zinc air ให้เหลือไม่เกิน 30บาท

หรือให้ร่วมจ่าย

FREE

ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในสถานบริการปฐมภมิูเก่ียวกบัสิทธิประโยชน์ท่ีผู้ พิการ

ทางการได้ยิน จะได้รับการดแูลรักษาและการแก้ไขเคร่ืองช่วยฟังเบือ้งต้นเพ่ือช่วย

เหลือผู้ พิการท่ีมาขอความช่วยเหลือ

เพิ่มสถานบริการให้เข้าถึงง่าย

โดยเฉพาะในหน่วยบริการปฐมภมิู



กำรสูญเสียกำรได้ยินมีผลเสียรุนแรงกว่ำท่ีคิด

ประเทศไทยมีผู้สญูเสียการได้ยินท่ีขึน้ทะเบียนเป็นผู้ พิการทางการได้ยินและสื่อความหมายสะสมในระบบประกนั

สขุภาพแหง่ชาตใินปี พ.ศ. 2558 ประมาณ 1.9 แสนราย คดิเป็น 17% ของผู้ พิการทัง้หมด ผลกระทบของการสญูเสีย

การได้ยินมีมากมาย เชน่ ความสามารถในการสื่อสารลดลง สญูเสียโอกาสทางการศกึษา รู้สกึแปลกแยกจากสงัคม 

รู้สกึถกูตีตรา รู้สกึโดดเด่ียว หงดุหงิดงา่ย มีภาระคา่ใช้จา่ยท่ีเพ่ิมขึน้จากอปุกรณ์เคร่ืองชว่ยฟัง  ผลกระทบตอ่เศรษฐกิจ

อนัเน่ืองมาจากการขาดการศกึษา รวมถงึมีผลตอ่อตัราการวา่งงานของประเทศ

การใช้เคร่ืองชว่ยฟังเป็นวิธีการฟืน้ฟสูมรรถภาพท่ีชว่ยให้ผู้สญูเสีย

การได้ยินสามารถฟัง สื่อสาร และเพ่ิมประสทิธิภาพในการด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวนัได้  ผู้ พิการทางการได้ยินท่ีขึน้ทะเบียนในระบบหลกั

ประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ (ท .74) สามารถขอรับเคร่ืองชว่ยฟังฟรีได้

จากโรงพยาบาลทกุแหง่ท่ีผา่นการตรวจประเมินความพร้อมในการ

ให้บริการเคร่ืองชว่ยฟัง แตต้่องเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก�าหนด อยา่งไร

ก็ตามแม้เคร่ืองชว่ยฟังจะฟรี แตเ่ม่ือใช้ไปแล้วกลบัเพ่ิมภาระคา่ใช้

จา่ยให้กบัผู้ใช้ เชน่ คา่ซอ่ม คา่เดนิทางในการเข้ารับการตดิตาม

"

"

"ผลกระทบของกำรสูญเสียกำรได้ยินมี
มำกมำย ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ

อันเนื่องมำจำกกำรขำดกำรศึกษำ 
รวมถึงมีผลต่ออัตรำ

กำรว่ำงงำนของประเทศ"

หน้า 2     ให้เคร่ืองชว่ยฟังอยา่งเดียวไมพ่อ ต้องปรับปรุงบริการหลงัให้ด้วย 

1. การทบทวนวรรณกรรมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัระบบริการเคร่ืองชว่ยฟัง

2. การศกึษาเชิงส�ารวจกลุม่ผู้ พิการทางการได้ยินจ�านวน 364 คนในพืน้ท่ีจงัหวดัพะเยา ขอนแก่น 

สมทุรปราการ ชลบรีุ และสงขลา

3. การศกึษาเชิงคณุภาพด้วยการสนทนากลุม่ผู้ รับบริการซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกบั

การให้บริการเคร่ืองชว่ยฟัง และกลุม่คนพิการ/องค์กรคนพิการทางด้านการได้ยิน

?
เสียโอกำสทำงกำรศึกษำ

เสียควำมสำมำรถ
ในกำรสื่อสำร

หงุดหงิดง ่ำย

รู ้ สึกแปลกแยก
จำกสังคม

ได้รับผลกระทบ
ทำงเศรษฐกิจ

เครื่องช ่วยฟังได ้ฟรี...แต่มีค ่ำใช ้จ ่ำยตำมมำ

วิธีกำรศึกษำ



หน้า 3    ให้เคร่ืองชว่ยฟังอยา่งเดียวไมพ่อ ต้องปรับปรุงบริการหลงัให้ด้วย 

สถำนกำรณ์หลังกำรเบิกใช ้ เครื่องช ่วยฟัง จำก สปสช.

กำรเข ้ำรับกำรติดตำมท้ัง 3 ครั้งลดลง

มำครั้งท่ี 1

84% 79% 69%
มำครั้งท่ี 2

มำครั้งท่ี 3

ป ัจจุบันถ่ำนแบบ zinc air รำคำ 50 บำท/ก้อน 
คิดตำมกำรใช ้งำนจะเท ่ำกับ 70-100 บำท/เดือน 
แต่ผู ้ ใช ้กลุ ่มน้ีมีควำมสำมำรถจ่ำยเงินซื้อ ถ ่ำน
เพียง 32 บำท/ก้อน

43%    ไมรู้่อายกุารใช้งานของเคร่ืองชว่ยฟัง

29%    เลกิใช้เคร่ืองชว่ยฟัง

95% ของ 29%  เลกิใช้ก่อนครบอายุ

50% ของ 29%  เลกิใช้ก่อนครบ 1 ปี

เหตุผลท่ีเลิกใช ้  มีเสียงรบกวน ไมส่บายหู

ไมมี่ถ่านใช้ ขีเ้กียจใส ่ใสแ่ล้วปวดหวั

19.4
ล้ำนบำท

เป็นผลเสียทำงเศรษฐกิจ หำกเลิก
ใช ้ เครื่องช ่วยฟังก่อนหมดอำยุกำร
ใช ้งำน และท�ำให ้ เสียโอกำสพัฒนำ
คุณภำพชีวิต

ขนาดหขูองผู้ พิการทางการได้ยินท่ีอายตุ�่ากวา่ 

9 ปี จะเปลี่ยนแปลงไปตามอาย ุ จงึต้องพิมพ์

หใูหมเ่ป็นระยะ ปัจจบุนัผู้ปกครองต้องเสียคา่

ใช้จา่ยคา่แบบพิมพ์หเูองเฉลี่ย 500 บาท

ต้องจ่ำยค่ำพิมพ์หูเอง

63% ของผู้ รับบริการเหน็วา่มีสถาน

บริการและซอ่มเคร่ืองชว่ยฟังไม่

เพียงพอแม้จะมีสถานพยาบาลให้บริการตาม

ประกาศของส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิปี 2557  

จ�านวน 123 แหง่ ครอบคลมุ 70 จงัหวดั แตพ่บวา่มกัอยู่

ในโรงพยาบาลประจ�าจงัหวดัเพียงจงัหวดัละแหง่เทา่นัน้  

ขณะท่ีเจ้าหน้าท่ี    รพสต. ไมมี่ความรู้หรือสามรถแก้ไขปัญหา 

เบือ้งต้นได้

เ ม่ือเครื่องเสีย หำท่ีซ ่อมยำก
63% ของผู้ รับบริการเหน็วา่มีสถานบริการและสถานท่ี

ซอ่มเคร่ืองชว่ยฟังไมเ่พียงพอ  สว่นเจ้าหน้าท่ี รพสต. ไม่

สามารถให้ความรู้หรือการแก้ไขปัญหาเบือ้งต้นได้

เลิกใช ้ก ่อนเครื่องหมดอำยุ

23% ของผู้ ใช้เคร่ืองช่วยฟังไม่เคยเข้ารับการติดตามผล

การใช้เคร่ืองช่วยฟัง ท�าให้เสียโอกาสตรวจสอบการใช้งาน 

ทดสอบระดบัการได้ยินเพ่ือปรับเคร่ืองให้เหมาะสม และ

แก้ไขปัญหาการใช้เคร่ือง

32 บำท/ก้อน 50 บำท/ก้อน

เครื่องช ่วยฟังมีรุ ่นจ�ำกัด ไม ่ เหมำะ
สมกับกำรใช ้งำนจริงท่ีหลำกหลำย

ไม่มำตรวจติดตำม

เหตุผลท่ี ไม ่ เข ้ำรับกำรติดตำม

เจ้าหน้าท่ีไม่ได้นดั เคร่ืองช่วยฟังท่ีใช้ไม่มีปัญหาหรือไม่

ค่อยได้ใช้ ไม่มีเวลา และไม่สะดวกในการเดินทาง

ถ่ำนเครื่องช ่วยฟังรำคำแพง จ ่ำยเองไม่ ไหว
47% ของผู้ใช้ระบวุา่คา่ใช้จา่ยซือ้ถ่านเป็นภาระทางการเงิน

ไม ่รู ้ว ่ำเครื่องมีประกัน 
จงึเสียโอกาสในการซอ่มฟรี1 ใน 3

ไม่รู ้

สถำนบริกำรมีแต่ ไม ่ เพียงพอ



ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

1. สถานบริการควรเพ่ิมรุ่นเคร่ืองชว่ยฟังในการให้บริการให้หลากหลายมากขึน้เพ่ือให้ตรงกบัความต้องการของผู้ พิการทาง 

การได้ยินมากท่ีสดุ 

2. สปสช. ควรเพ่ิมระยะเวลาในการรับประกนัเคร่ืองชว่ยฟังจากเดมิท่ีรับประกนัเพียง 1 ปีหรือให้เทา่กบัระยะเวลาในการเบกิ

เคร่ืองชว่ยฟังใหมคื่อ 3 ปี 

3. สปสช. ควรมีการเปลี่ยนแปลงเง่ือนไขเร่ืองถ่านคือ สนบัสนนุถ่าน ฟรี หรือลดราคาคา่ถ่านประเภท zinc Air ให้อยูท่ี่ราคา

ไมเ่กิน 30 บาทตอ่ก้อนหรือใช้ระบบร่วมจา่ยระหวา่งผู้ รับบริการกบัผู้ให้บริการ 

4. สปสช. ควรเพ่ิมการเบกิคา่พิมพ์ใบหสู�าหรับเคร่ืองชว่ยฟังฟรีให้แก่เดก็อายตุ�่ากวา่ 9 ปี 

5. สปสช. ควรร่วมกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องในการจดัอบรมหรือจดัท�าเอกสารคูมื่อให้ความรู้เก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ของ 

ผู้ พิการทางการได้ยิน เชน่ การดแูลรักษาและแก้ไขเคร่ืองชว่ยฟังเบือ้งต้น ให้กบัเจ้าหน้าท่ีในสถานบริการปฐมภมิู  

ทัง้โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต�าบล และศนูย์บริการสาธารณสขุ 

ผู้เขียนย 

สรุเดช ดวงทิพย์สริิกลุ

นกัวิจยั

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสขุภาพ

ตดิตามรายงานฉบบัสมบรูณ์ได้ท่ี http://www.hitap.net/research/139482

เอกสารฉบบันีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงานวิจยัเร่ือง การศกึษาระบบ

บริการหลงัการให้เคร่ืองชว่ยฟังและสถานการณ์การใช้เคร่ือง

ชว่ยฟังของผู้ พิการทางการได้ยินในระบบหลกัประกนัสขุภาพ

แหง่ชาต ิโดย สรุเดช ดวงทิพย์สริิกลุ วิทธวชั พนัธมุงคล 

อรพรรณ โพธิหงั บญุฑริการ รัชตเศรษฐนนัท์ 

ยศ ตีระวฒันานนท์

หนว่ยงานท่ีสนใจรับ Policy Brief ฉบบัพิมพ์ 

สมคัรรับได้ท่ี comm@hitap.net โดยระบอีุเมลเพ่ือจดัสง่

ทา่นท่ีสนใจรับเป็นรายบคุคล สมคัรรับส�าเนา

อิเลก็ทรอนิกส์ (ไฟล์ PDF) ได้ท่ี comm@hitap.net

โดยระบอีุเมลเพ่ือจดัสง่
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HITAP เป็นองค์กรวิจยักึง่อิสระภายใต้ส�านกันโยบาย และยทุธศาสตร์

กระทรวงสาธารณะสุขและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส 

ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) มีพนัธกิจหลกัคือ ศกึษาผล 

กระทบทัง้บวกและลบจากการใช้เทคโนโลยีหรือนโยบายด้านสขุภาพเพ่ือ

สนบัสนนุการตดัสนิใจด้านนโยบายของภาครัฐ เชน่ คณะอนกุรรมการ

พฒันาบญัชียาหลกัแหง่ชาติ ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแหง่ชาต ิ

และหนว่ยงานตา่งๆ ภายใต้กระทรวงสาธารณสขุ สว่นในระดบัชาติ

โดยเฉพาะในประเทศก�าลงัพฒันา HITAP เน้นการพฒันาศกัยภาพให้

ประเทศเหลา่นัน้สามารถท�าประเมินเทคโนโลยีด้านสขุภาพด้วยตนเอง


