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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาผลของความเข้าใจภาษาพูด ของเด็กทีผ่ า่ ตัดใส่ประสาทหูเทียม
โรงพยาบาลราชวิถี โดยใช้ชดุ กิจกรรม การฟัง การเรียนและการพูด และเพือ่ เปรียบเทียบความเข้าใจภาษาพูด
ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม การฟัง การเรียนและการพูด เป็นการวิจัยเชิงทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการท�ำวิจัยครั้งนี้ จ�ำนวนทั้งหมด 8 คน โดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ระยะเวลาในการด�ำเนินงานวิจัย 12
สัปดาห์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบประเมินความเข้าใจภาษาพูดส�ำหรับเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาท
หูเทียม ซึ่งมี 4 ด้าน คือ ด้านการได้ยินแล้วบ่งชี้ได้ถูกต้อง ด้านความเข้าใจค�ำพูดและท�ำเสียงตามได้ถูกต้อง
ด้านความเข้าใจค�ำพูดและท�ำตามค�ำสั่งได้ และด้านการเข้าใจภาษาพูดและตอบค�ำถามได้ และชุดกิจกรรม
การฟัง การเรียนและการพูด ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิโดยได้รับคะแนน IOC เฉลี่ย 0.97 คะแนน สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจ
ภาษาพูดของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม หลังการพัฒนาโดยใช้ ชุดกิจกรรมการฟัง การเรียน และการพูด
พบว่า อยู่ในระดับ ดีมาก และความเข้าใจภาษาพูดของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม หลังการพัฒนาโดยใช้
ชุดกิจกรรมการฟัง การเรียน และการพูด ในภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ค�ำส�ำคัญ: ความเข้าใจภาษาพูด เด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ประสาทหูเทียม ชุดกิจกรรมการฟัง การเรียน
และการพูด
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Abstract
The present research studied the effectiveness of using a set of activities Listen
Learn and Talk on the speech comprehension of children who received cochlear implant
(CI) at Rajavithi Hospital. The objective of this research study were to examine speech
comprehension of Children who received Cochlear Implant before and after using a set of
activities Listen Learn and Talk and to compare between pre- and post-training periods. The
research is an experimental research. The subject sample was 8 cases. The duration of the
research was 12 weeks. The Instruments use in this study were speech comprehension
evaluation for children who receive cochlear implant which has 4 domains. Domain 1. when
hear the sounds can identify that sounds. Domain 2. speech comprehension and accurate
pronunciation. Domain 3. speech comprehension and compliance. Domain 4. In terms of
speech comprehension and response to questions. The second Instrument Wallace has set
of Listen Learn and Talk Activities. Research instruments included the set of activities Listen
learn and Talk and speech comprehension evaluation form. The average IOC score was 0.97.
The statistical of data analysis included frequency, average score, standard deviation. The
results revealed: Speech comprehension of Cochlear Implant recipients after using set of
activities Listen learn and Talk were at good level. Results of Speech comprehension of
children with Cochlear Implant during the post-experiment by using Listen Learn and Talk
activities was different from the pre-experiment at a statistically significant level of .05.
Keywords: Receptive Language, Children Who Receive Cochlear Implant, Cochlear Implant,
Listen Learn and Talk

บทน�ำ
พัฒนาการทางภาษา และการพูดในเด็กทั่วไปจ�ำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส�ำคัญหลายประการ
ได้แก่ การได้ยิน สติปัญญา อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการพูด พื้นฐานทางด้านจิตใจ สุขภาพ ร่างกาย สิ่งแวดล้อม
รวมทั้ง การท�ำงานประสานกันในสมองส่วนกลาง ดังนั้นหากมีส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่อง ก็อาจจะส่งผลกระทบ
ต่อพัฒนาการทางภาษา และการพูดได้ ส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ ตัง้ แต่กำ� เนิด ความบกพร่อง
ในด้านการฟังนับเป็นอุปสรรคที่สำ� คัญที่จะหยุดยั้งพัฒนาการทางภาษาและการพูด ความรุนแรงของปัญหา
ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับระดับการสูญเสียการได้ยินแต่สิ่งที่ส�ำคัญ คือ การรับรู้จากการฟังจะพบว่าเด็กที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินที่มีระดับการสูญเสียการได้ยินมากกว่า 90 เดซิเบล ไม่สามารถเรียนรู้จากการฟัง
และพูดได้เท่าเด็กทัว่ ไป เป้าหมายทีส่ ำ� คัญอย่างหนึง่ ในการฟืน้ ฟูสมรรถภาพเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางการได้ยนิ
ก็คือการสอนให้เด็กมีพัฒนาการทางด้านภาษา เพื่อให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินสามารถสื่อ
ความหมายกับคนทั่วไปในสังคม (Lertsukprasert, 2007) ข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย
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พบว่า จ�ำนวนผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หรือสื่อความหมายมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นเรื่อง
ที่น่าเสียดายหากคนที่มีความผิดปกติทางด้านการได้ยิน หรือคนพิการทางการได้ยินแต่ก�ำเนิดจะต้องสูญเสีย
การได้ยินไปตลอดชีวิต เพราะหากบุคลากรของชาติที่จะเติบโตขึ้นในอนาคต จะต้องกลายเป็นคนพิการและ
อาจท�ำให้รู้สึกไร้ค่าในการใช้ชีวิตในสังคม ทั้งที่ความเป็นจริงพวกเขามีความสามารถน�ำมาพัฒนาประเทศให้
เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ เพียงแต่ขาดโอกาสทางการสื่อสารเท่านั้น การช่วยเหลือคนกลุ่มนี้จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ
(Komin, 2007) ขณะนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ได้ช่วยให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินกลับมามี
ชีวิตใหม่และได้ยินเสียง “โดยการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม” (Cochlear Implants) ซึ่งเป็นเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่กระตุ้นเส้นประสาทการได้ยินท�ำหน้าที่แปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า โดยจะท�ำให้
การฟังและความเข้าใจภาษาพูดดีขึ้น (Yavapolkul, 2015) การผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมในเด็กนั้นความ
คาดหวังของผู้ปกครองเป็นสิ่งส�ำคัญ พัฒนาการของเด็กจะพัฒนาได้ช้าหรือเร็วนั้น ขึ้นอยู่กับการดูแลเอาใจใส่
ของผู้ปกครองและความพร้อมของตัวเด็กเอง ดังนั้นหลังจากการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ผู้ปกครองจ�ำเป็น
ต้องให้การสนับสนุน และส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กให้ความส�ำคัญกับการฝึกฟังและฝึกพูด เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาการให้เด็กเติบโตอย่างสมวัย การฝึกทักษะการฟัง ทีม่ งุ่ หวังให้เด็กได้เรียนรูอ้ ย่างปกติ สามารถด�ำรงชีวติ
ด้วยตนเองโดยใช้หลักการฟัง (Komin, 2007) การพัฒนาภาษาพูดโดยใช้การฟังต้องอาศัยการร่วมมือ ความ
ทุ่มเท และเสียสละอย่างต่อเนื่องจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้ดูแล และครอบครัวของเด็ก และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องมีความเข้าใจขั้นตอนของการฟังเสียง ซึ่งประกอบด้วย การตระหนักต่อที่ได้ยินจาก
การฟัง การเชื่อมโยงความหมายเข้ากับเสียง การเลียนเสียง การเข้าใจการได้ยินและทักษะการฟังในระดับสูง
เป็นต้น (Tammasaeng, 2010)
จากเหตุผลดังกล่าวเพื่อเป็นการพัฒนาให้ผู้ที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมสามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพจึงต้องได้รับการฝึกอย่างเหมาะสม ผู้วิจัยได้ศึกษาโปรแกรมการใช้ภาษาของเด็ก Listen Learn
and Talk การฟัง การเรียนและการพูด ซึ่งเป็นเอกสารที่พัฒนาขึ้นเพื่อประกอบการวินิจฉัยเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยินอายุต�่ำกว่า 1 ขวบ เป็นเด็กที่เรียนอยู่ในโปรแกรมสร้างเสริมสมรรถภาพในการได้ยิน
เอกสารนี้ใช้คู่กับดีวีดีที่ประกอบด้วยเนื้อหา 3 หัวข้อ คือ การพูดอ้อแอ้ของทารก การพูดของเด็กเล็ก และเด็ก
นักคุย ผู้วิจัยจึงน�ำ Listen Learn and Talk การฟัง การเรียน และการพูด น�ำมาประยุกต์ใช้เป็นแบบชุด
กิจกรรม การฟัง การเรียนและการพูด ให้เด็กรู้จักเสียง สนใจเสียง มีปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อได้ยินเสียง เพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการทางภาษา ความเข้าใจภาษาพูด เพือ่ เทียบเท่าหรือใกล้เคียงเด็กทัว่ ไป เพือ่ ประโยชน์สำ� หรับ
เด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมให้มีความสามารถในการฟังและความเข้าใจภาษาพูดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาผลของความเข้าใจภาษาพูด ของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมโรงพยาบาลราชวิถีโดย
ใช้ชุดกิจกรรม การฟัง การเรียนและการพูด
2. เพือ่ เปรียบเทียบความเข้าใจภาษาพูด ของเด็กทีผ่ า่ ตัดใส่ประสาทหูเทียมโรงพยาบาลราชวิถี ก่อน
และหลังการใช้ชุดกิจกรรม การฟัง การเรียนและการพูด
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แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎี การเสริมสร้างสมรรถภาพทางการได้ยินโดย แดเนียล ลิง (Ling, 1978) ได้น�ำเสนอ
ทฤษฎีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางการได้ยิน และการฝึกเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ลักษณะวิธี
การสอนได้จัดเรียบเรียงไว้เป็นระบบและค�ำนึงถึงพัฒนาการทางภาษาตามธรรมชาติ ของมนุษย์และยึดหลัก
สัทศาสตร์โดยเน้นศึกษาเสียงพูดอย่างละเอียด รวมถึงการใช้อวัยวะในการเปล่งเสียง ซึง่ วิธกี ารสอนพูดประกอบ
ด้วยการฝึกฟัง โดยเริ่มฝึกอย่างเป็นระบบขั้นตอนจากง่ายไปหายากซึ่งประกอบด้วย การออกเสียงให้ได้ด้วย
ตนเอง คุณลักษณะประกอบเสียงของภาษา ส่วนประกอบของภาษา เอสตาบรุคส์และมาร์โลว์ (Estabrook
and Marlow, 2000) ได้กล่าวถึงล�ำดับขั้นตอนของการฟังเป็น 4 ขั้นตอนในการฟื้นฟูการได้ยิน คือ
1. การตระหนักต่อเสียง (Detection) 2. การแยกแยะเสียง (Discrimination) 3. การบ่งชีเ้ สียง (Identification)
4. การเข้าใจค�ำพูด (Comprehension) เพื่อเป็นพื้นฐานในการสอนพูดที่ดีต่อไป และการบ�ำบัดการพูดโดยใช้
การฟัง (Auditory Verbal Therapy: AVT) หลักการฝึกการฟังและการพูดโดยใช้การฟัง (Auditory Verbal
Therapy: AVT) คือ วิธีการสอนเด็กที่มี ความบกพร่องทางการได้ยิน ให้ใช้การฟังและการพูด โดยใช้การได้ยิน
ที่เหลืออยู่ร่วมกับการใช้อุปกรณ์การได้ยิน ได้แก่ เครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียม เน้นการพูดและการฟัง
การฝึกพูดโดยใช้การฟังได้ถูกน�ำมาใช้ภายใต้ทฤษฎีการท�ำให้เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เรียนรู้ที่จะ
ฟังและพูด เพื่อให้เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนปกติและอยู่ในสังคมปกติได้ (Tammasaeng, 2010) และ
Luangpitakchumpon (2010)

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้น		

ตัวแปรตาม

ชุดกิจกรรม การฟัง การเรียนและการพูด
จ�ำนวน 12 กิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การได้ยินแล้วบ่งชี้ได้ (เสียงประตู เสียงโทรทัศน์ เสียงกลอง
เสียงกระดิ่ง)
กิจกรรมที่ 2 เรื่อง ด้านความเข้าใจค�ำพูดและท�ำเสียงตามได้ถูกต้อง (ยานพาหนะ)
กิจกรรมที่ 3 เรื่อง ด้านความเข้าใจค�ำพูดและท�ำตามค�ำสั่งได้ถูกต้อง (อวัยวะ)
กิจกรรมที่ 4 เรื่อง ด้านความเข้าใจค�ำพูดและท�ำตามค�ำสั่งได้ถูกต้อง (อวัยวะ)
กิจกรรมที่ 5 เรื่อง ด้านการเข้าใจภาษาพูดและตอบค�ำถามได้ถูกต้อง (สัตว์)
กิจกรรมที่ 6 เรื่อง ด้านการเข้าใจภาษาพูดและตอบค�ำถามได้ถูกต้อง (สัตว์)
กิจกรรมที่ 7 เรื่อง ด้านการเข้าใจภาษาพูดและตอบค�ำถามได้ถูกต้อง (ผลไม้)
กิจกรรมที่ 8 เรื่อง ด้านการเข้าใจภาษาพูดและตอบค�ำถามได้ถูกต้อง (อาหาร)
กิจกรรมที่ 9 เรื่อง ด้านความเข้าใจค�ำพูดและท�ำตามค�ำสั่งได้ถูกต้อง (ของใช้)
กิจกรรมที่ 10 เรื่อง ด้านความเข้าใจค�ำพูดและท�ำตามค�ำสั่งได้ถูกต้อง (เครื่องแต่งกาย)
กิจกรรมที่ 11 เรื่อง การเข้าใจค�ำพูดและท�ำเสียงตามได้ถูกต้อง (ค�ำกิริยา)
กิจกรรมที่ 12 เรือ่ ง การเข้าใจค�ำพูดและท�ำเสียงตามได้ถกู ต้อง (อุปกรณ์เครือ่ งใช้ภายใน
บ้าน)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
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ความเข้าใจภาษาพูดของเด็ก
ที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม
- การได้ยินแล้วบ่งชี้ได้
(บ่งชี้เสียงที่ ได้ยิน)
- การเข้าใจค�ำพูดแล้วท�ำตามค�ำสั่งได้
- การเข้าใจค�ำพูดแล้วตอบค�ำถามได้
- การเข้าใจค�ำพูดและท�ำเสียงตาม
ได้ถูกต้อง

ระเบียบวิธีวิจัย
1. การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยผู้วิจัยได้ศึกษาความเข้าใจภาษาพูดของเด็กที่ผ่าตัด
ใส่ประสาทหูเทียม โรงพยาบาลราชวิถี โดยใช้ชุดกิจกรรม การฟัง การเรียน และการพูด โดยรวบรวมข้อมูล
และด�ำเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท�ำวิจัยครั้งนี้จ�ำนวน 8 คน ได้แก่ เด็กที่มีความ
บกพร่องทางการได้ยิน ที่ผ่าตัดประสาทหูเทียมของโรงพยาบาลราชวิถี ที่ได้รับการประเมินความสามารถ
ทางการฟัง (Listening Progress Profile for Completion and Scoring: LIP) ในช่วงอายุการได้ยิน 3 เดือน
6 เดือน และมีอายุการได้ยิน 6 เดือนขึ้นไป และเลือกแบบเจาะจงมีระดับสติปัญญาปกติ ไม่มีความพิการซ้อน
ระยะเวลาใน การด�ำเนินงานวิจัย 3 เดือน หรือ 12 สัปดาห์
2. การก�ำหนดตัวแปรที่จะศึกษา
1) ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น ได้แก่ ชุดกิจกรรม การฟัง การเรียน และการพูด
2) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความเข้าใจภาษาพูด
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
1) แบบประเมินความเข้าใจภาษาพูดส�ำหรับเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม
2) ชุดกิจกรรมการฟัง การเรียน และการพูด (กิจกรรมการฝึกทักษะการฟัง และการพูด)
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้
1) แบบประเมินความเข้าใจภาษาพูด ของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ก่อน และหลัง ได้รับ
การฝึกทักษะการฟังแบบประเมินความเข้าใจภาษาพูดของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม มีจ�ำนวน 12 หัวข้อ
ในแต่ละหัวข้อแบ่งเป็น 4 ข้อย่อย พร้อมกับก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนน แบบประเมินความเข้าใจภาษาพูด
ส�ำหรับเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม มี 12 หัวข้อ แต่ละหัวข้อจะแบ่ง เป็น 4 ข้อย่อย ซึ่งจะท�ำการทดสอบ
ข้อละ 3 ครั้ง โดย การทดสอบแต่ละครั้ง กรณีที่เด็กท�ำได้ให้ 1 คะแนน และกรณีที่เด็กท�ำไม่ได้ให้ 0 คะแนน
เกณฑ์ผลการประเมิน จะแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ดีมาก หมายถึง สามารถท�ำได้ทั้ง 3 ครั้ง ได้ 3 คะแนน ดี
หมายถึง สามารถท�ำได้ 2 ครั้ง ได้ 2 คะแนน พอใช้ หมายถึง สามารถท�ำได้ 1 ครั้ง ได้ 1 คะแนน ควรปรับปรุง
หมายถึง ไม่สามารถท�ำได้ ได้ 0 คะแนน เกณฑ์การแปลความหมายเป็นระดับคะแนน ดีมาก ระดับคะแนน คือ
2.26-3.00 คะแนน ดี ระดับคะแนน คือ 1.60-2.25 คะแนน พอใช้ ระดับคะแนน คือ 0.76-1.59 คะแนน ควร
ปรับปรุง ระดับคะแนน คือ 0-0.75 คะแนน
2) แผนการจัดกิจกรรม ชุดกิจกรรมการฟัง การเรียน และการพูด ได้ผา่ นการแนะน�ำจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ทางการจัดการสอนเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม จากนั้นผู้วิจัยได้ด�ำเนินการทดลองโดยการนัดผู้ปกครองให้
น�ำเด็กที่ได้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมที่โรงพยาบาลราชวิถี ที่ผ่านการประเมินความสามารถในการฟัง
มาแล้วในช่วง 3 เดือน และ 6 เดือน เป็นกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 8 คน เข้ารับการประเมินความเข้าใจภาษาพูด
โดยผู้วิจัยทดสอบ ด้วยแบบประเมินความเข้าใจภาษาพูด ผู้วิจัยด�ำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การประเมินความเข้าใจภาษาพูดก่อนการได้รับการฝึกจากการใช้กิจกรรมการฝึกความเข้าใจภาษาพูด ในชุด
กิจกรรม การฟัง การเรียน และการพูดกับกลุ่มตัวอย่างตามกิจกรรมในชุดกิจกรรมการฟัง การเรียน และ
การพูด ในแผนการฝึกความเข้าใจภาษาพูด หลังจากทดลองและฝึกเสร็จสิ้นตามกิจกรรม 12 กิจกรรม ระยะ
เวลาทีใ่ ช้ 12 สัปดาห์ ท�ำการประเมิน ความเข้าใจภาษาพูดหลังการทดลอง (Posttest) ด้วยแบบประเมินความ
เข้าใจภาษาพูดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยด�ำเนินการทดสอบเป็นรายบุคคลเช่นเดียวกับการประเมินครั้งแรกก่อน
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563
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การทดลอง บันทึกผลคะแนนตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้รวมทั้งน�ำผลการประเมินหลังการฝึกมาวิเคราะห์
หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม การฟัง การเรียนและการพูด น�ำข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินความเข้าใจ
ภาษาพูดของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมก่อน-หลัง การฝึกจากการใช้แผนการฝึกความเข้าใจภาษาพูด
ในชุดกิจกรรมการฟัง การเรียน และการพูดมาสรุปเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของความเข้าใจภาษาพูด
โดยใช้สถิติ The Wilcoxon Matched-Pair Signed Ranks Test และวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติต่อไป
4. การตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การตรวจสอบเครื
ที่ใช้ในการวินจัยความเข้าใจภาษาพูด จากผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน หาความเทีย่ งตรง
ในการวิจยั ครัง้ นีไ่อ้ ด้งมืนำอ� แบบประเมิ
จัยครั้งนนีในแต่
้ได้นาแบบประเมิ
นความเข้าอใจภาษาพู
ด จากผู
้ทรงคุณดวุทีฒ่ติ ้อ3งการวั
ท่าน หาความเที
่ยงตรง
ของเนื้อหาว่ในการวิ
าแบบประเมิ
ละข้อมีความสอดคล้
งกับความเข้
าใจภาษาพู
ด จากนั้นคะแนน
ของเนื
าแบบประเมิ
นในแต่ละข้อมีความสอดคล้
ใจภาษาพูดทีcongruence:
่ต้องการวัด จากนั
้นคะแนนที
ที่ได้ร้อับหาว่
การพิ
จารณามาหาความสอดคล้
อง (Indexองกัofบความเข้
Item าObjective
IOC)
ซึ่งได้ค่ไ่าด้ดัรชับนี
การพิ
จารณามาหาความสอดคล้
องน(Index
Item Objective
congruence : IOC) ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ความสอดคล้
องของแบบประเมิ
ความเข้ofาใจภาษา
เท่ากับ 0.97
ของแบบประเมินความเข้าใจภาษา เท่ากับ 0.97
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้
1) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
1) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devastation)
(Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Devastation)
2) สถิตทิ ใี่ ช้ในการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกต่างของความเข้าใจภาษาพูดของ
2) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการเปรียบเทียบความแตกต่างของความเข้าใจภาษาพูดของเด็ก
เด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ The Wilcoxon Matched-Pair Signed
ที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้สถิติ The Wilcoxon Matched-Pair Signed Ranks
Ranks Test
Test

ผลการศึกษา

ผลการศึกษา
1. ผลการศึกษาความเข้าใจภาษาพูด ของเด็กทีผ่ า่ ตัดใส่ประสาทหูเทียมโรงพยาบาลราชวิถโี ดยใช้ ชุด
1.
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ของเด็ กนทีรายด้
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ถีโดยใช้
กิจกรรม การฟั
ง การเรี
ยนและการพู
ด เมื่อพิจดารณาเป็
า การประเมิ
นความเข้าใจภาษาพู
ดของ
ชุดเด็กิกจทีกรรม
การฟั
ง
การเรี
ย
นและการพู
ด
เมื
อ
่
พิ
จ
ารณาเป็
น
รายด้
า
น
พบว่
า
การประเมิ
น
ความเข้
า
ใจภาษาพู
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่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม หลังการพัฒนาโดยใช้ชุดกิจกรรมการฟัง การเรียน และการพูด ทั้ง 4 ด้านใน
ที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม หลังการพัฒนาโดยใช้ชุดกิจกรรมการฟัง การเรียน และการพูด ทั้ง 4 ด้านในภาพรวม
ภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก คือ ด้านการได้ยินแล้วบ่งชี้ได้ถูกต้อง (เสียงเคาะประตู เสียงโทรทัศน์ เสียงกลอง
อยู่ในระดับดีมาก คือ ด้านการได้ยินแล้วบ่งชี้ได้ถูกต้อง (เสียงเคาะประตู เสียงโทรทัศน์ เสียงกลอง เสียงกระดิ่ง )
เสียงกระดิ่ง) ด้านความเข้าใจค�ำพูดและท�ำตามค�ำสั่งได้ (ของใช้ อวัยวะ เครื่องแต่งกาย) ด้านการเข้าใจภาษา
ด้านความเข้าใจคาพูดและทาตามคาสั่งได้ (ของใช้ อวัยวะ เครื่องแต่งกาย) ด้านการเข้าใจภาษาพูดและตอบคาถาม
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเข้าใจภาษาพูดของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม หลัง

ตารางที่ 1 ค่ าการพั
เฉลี่ ยฒและส่
ว นเบีชุ่ดยกิงเบนมาตรฐานความเข้
ใจภาษาพูดด ของเด็ ก ที่ ผ่ า ตั ด ใส่ ป ระสาทหู เ ที ย ม
นาโดยใช้
จกรรมการฟัง การเรียนา และการพู
หลังการพัฒนาโดยใช้ชุดกิจกรรมการฟัง การเรียน และการพูด
ความเข้าใจภาษาพูดของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม
ระดับ
อันดับที่
X S.D.
การประเมิน
1. ด้านการได้ยินแล้วบ่งชี้ได้ถูกต้อง
2.69 0.59
ดีมาก
1
2. ด้านความเข้าใจคาพูดและทาเสียงตามได้
2.09 1.19
ดี
4
3. ด้านความเข้าใจคาพูดและทาตามคาสั่งได้
2.25 1.07
ดี
3
4. การเข้าใจคาพูดและทาเสียงตามได้
2.26 1.01
ดีมาก
2
รวม
2.27 1.04
ดีมาก
ยาลัยผลการเปรี
มหาวิทยาลัยสวนดุ
สิต ย บความเข้ า ใจภาษาพู ด ของเด็ ก ที่ ผ่ า ตั ด ใส่ ป ระสาทหู เ ที ย มโรงพยาบาลราชวิ ถี
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ย บเที

ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม การฟัง การเรียนและการพูด การประเมิน ความเข้าใจภาษาพูดของเด็กที่ผ่าตัด
ใส่ประสาทหูเทียม หลังการใช้ชุดกิจกรรมการฟัง การเรียน และการพูด ในภาพรวม แตกต่างจากก่อนการใช้

2. ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจภาษาพูด ของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมโรงพยาบาลราชวิถี
ก่อนและหลังการใช้ชดุ กิจกรรม การฟัง การเรียนและการพูด การประเมินความเข้าใจภาษาพูดของเด็กทีผ่ า่ ตัด
ใส่ประสาทหูเทียม หลังการใช้ชุดกิจกรรมการฟัง การเรียน และการพูด ในภาพรวม แตกต่างจากก่อนการใช้
ชุดกิจกรรมอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบความเข้าใจภาษาพูดของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ก่อนและหลังการใช้ชุด
ตารางที่ 2 การเปรี
ยบเทียบความเข้
ดของเด็
กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหู
กิจกรรมการฟั
ง การเรีายใจภาษาพู
น และการพู
ด ในภาพรวมเป็
นรายบุคเทีคลยม ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรม
การฟัง การเรียน และการพูด ในภาพรวมเป็นรายบุคคล
คะแนน
ผลต่าง
D=Y–X
ก่อนฝึก
หลังฝึก
0.08
1.08
1.00
1.08
2.92
1.84
2.75
3.00
0.25
2.92
3.00
0.08
1.17
3.00
1.83
0.08
1.67
1.59
1.17
3.00
1.83
0.04
0.48
0.44

ลาดับที่ของความแตกต่าง
Ri
บวก
ลบ
1
5
1.00
2
1
1.84
3
7
0.25
4
8
0.08
5
2
1.83
6
4
1.59
7
2
1.83
8
6
0.44
T+ = 8.86 T- = 0
ค่าสถิติ T = min (T+, T-) = min (8.86,0) = 0
Test Statistics = 2.533
p – value = .011
* p < .05 (T.05, 8) = 4
คนที่

สรุ
ตามวัตตถุถุปประสงค์
ระสงค์ดงั ดนีัง้ นีผลการศึ
้ ผลการศึ
กษาสรุ
สรุปปผลการวิ
ผลการวิจจัยัยตามวั
กษาสรุ
ปได้ปดได้ังนีด้ ังนี้
1.1. จากการศึ
ใจภาษาพูดดของเด็
ของเด็กทีก่ผที่า่ผตั่าดตัใส่ดใส่
ประสาทหู
ม โรงพยาบาลราชวิ
จากการศึกกษาผลของความเข้
ษาผลของความเข้าาใจภาษาพู
ประสาทหู
เทียเทีมยโรงพยาบาลราชวิ
ถี โดยถี
โดยใช้
กิจกรรมการฟั
ง การเรี
ยน และการพู
า การประเมิ
นความเข้
าใจ ภาษาพู
ที่ผป่าระสาท
ตัดใส่
ใช้ชุดกิชจุดกรรมการฟั
ง การเรี
ยน และการพู
ด พบว่ดาพบว่
การประเมิ
น ความเข้
าใจ ภาษาพู
ดของเด็ดกของเด็
ที่ผ่าตัดกใส่
ประสาท
ทียมหลั
งการพัฒชนาโดยใช้
ชุดกิจกรรมการฟั
การเรียน ดและการพู
ด ในภาพรวมทั
ด้านบอยู
น
หูเทียมหลัหูงเการพั
ฒนาโดยใช้
ุดกิจกรรมการฟั
ง การเรียนง และการพู
ในภาพรวมทั
้ง 4 ด้าน อยู้ง ่ใ4นระดั
ดีม่ใาก
ระดั
มาก ซึา่งใจภาษาพู
เป็นความเข้
ดที่สูงขึ้น
ซึ่งเป็บนดีความเข้
ดทีา่สใจภาษาพู
ูงขึ้น
การเปรียยบเที
บเทียยบความเข้
บความเข้าใจภาษาพู
า ใจภาษาพู
ด ของเด็
ป ระสาทหู
ก่ อ นและหลั
ง การใช้
2.2. การเปรี
ดของเด็
กทีก่ผที่า่ตัผ่ดา ตัใส่ดปใส่ระสาทหู
เทียเมที ยก่มอนและหลั
งการใช้
ชุด
จกรรมการฟั
การเรียยนนและการพู
และการพูดด แตกต่
แตกต่างอย่าางมี
บ บ.05.05
กิชุดจกิกรรมการฟั
ง งการเรี
งมีนนัยัยสส�าคัำคัญญทางสถิ
ทางสถิติทตี่ริทะดั
ี่ระดั
อภิปปรายผล
อภิ
รายผล

จากการศึ ก ษาความเข้ า ใจภาษาพู ด ของเด็ ก ที่ ผ่ า ตั ด ใส่ ป ระสาทหู เ ที ย ม โรงพยาบาลราชวิ ถี โดยใช้

จากการศึ
ษาความเข้
าใจภาษาพู
ดของเด็กปทีรายผลได้
่ผ่าตัดใส่ดปังระสาทหู
เทียม โรงพยาบาลราชวิถี โดยใช้ ชุด
ชุดกิจกรรม
การฟัง กการเรี
ยน และการพู
ด สามารถอภิ
นี้
กิจกรรม การฟั
ง การเรีกยษาผลของความเข้
น และการพูด สามารถอภิ
1. จากการศึ
าใจภาษาพูปดรายผลได้
ของเด็กทีด่ผังนี่าตั้ ดใส่ประสาทหูเทียมหลังการพัฒนาโดยใช้
1. จากการศึ
กษาผลของความเข้
าใจภาษาพูด้งของเด็
ตัดใส่บปดีระสาทหู
เทียมหลั
นาโดย
ชุดกิจกรรมการฟั
ง การเรี
ยน และการพูด ในภาพรวมทั
4 ด้านกทีอยู่ผ่ใ่านระดั
มาก เพราะ
เด็กทีง่ การพั
ได้รับฒ
การผ่
าตัด

ใส่ประสาทหูเทียมยังคงต้องฝึกฝน และปรั บปรุงการสื่อสารด้านการพูดและการใช้ ภาษาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กมี
ี่ 16 ฉบังบชีที้เ่ สี3 ยประจำ
นวาคม 2563 183
ความเข้าใจภาษาพูดมากขึ้น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการได้ยินปีทและบ่
งได้�ถเดืูกอนกั
ต้อนงยายน
(เสี-ยธังเคาะประตู
เสียงโทรทัศน์ เสียงกลอง เสียงกระดิ่ง) เป็นอันดับหนึ่ง สอดคล้องกับแบบประเมินการใช้รายละเอียดความก้าวหน้า
ทางการฟั ง ของ นิ โ คโลโปโลส, เวลล์ และอาร์ ซโบลด์ (Nikolopoulos, Well and Archbold, 2000) ที่ มี ค วาม

ใช้ชุดกิจกรรมการฟัง การเรียน และการพูด ในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก เพราะเด็กที่ได้รับการ
ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมยังคงต้องฝึกฝน และปรับปรุงการสื่อสารด้านการพูด และการใช้ภาษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เด็กมีความเข้าใจภาษาพูดมากขึ้น เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการได้ยินและบ่งชี้เสียงได้ถูก
ต้อง (เสียงเคาะประตู เสียงโทรทัศน์ เสียงกลอง เสียงกระดิ่ง) เป็นอันดับหนึ่ง สอดคล้องกับแบบประเมินการ
ใช้รายละเอียดความก้าวหน้าทางการฟังของ นิโคโลโปโลส, เวลล์ และอาร์ซโบลด์ (Nikolopoulos, Well and
Archbold, 2000) ทีม่ คี วามครอบคลุมถึงขัน้ ตอนการฟัง คือ การตระหนักต่อเสียง การแยกเสียงและการบ่งชี้
เสียง ซึ่งเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมช่วงแรกได้รับการพัฒนาความสามารถทางการฟังช่วง 3 เดือน และ
6 เดือนหลังได้รบั การผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม รองลงมา คือ ด้านความเข้าใจค�ำพูดและท�ำตามค�ำสัง่ ได้ถกู ต้อง
(ของใช้ อวัยวะ เครื่องแต่งกาย) และด้านการเข้าใจภาษาพูด และตอบค�ำถามได้ถูกต้อง (สัตว์ ผลไม้ อาหาร)
และอันดับสุดท้ายด้านความเข้าใจค�ำพูด และท�ำเสียงตามได้ถูกต้อง (ยานพาหนะ ค�ำกริยา เครื่องใช้ไฟฟ้า)
ทีส่ อดคล้องกับ Lertsukprasert (2007) ทีไ่ ด้กล่าวถึงเด็กทีผ่ า่ ตัดใส่ประสาทหูเทียมส่วนใหญ่ สามารถตอบสนอง
ต่อการฟังด้วยเสียงพูดได้แต่ความสามารถในการฟัง การเข้าใจภาษาพูดอาจจะแตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล
ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการเรียนรู้เสียงที่ผ่านประสาทหูเทียม และการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการฟัง และ
สอดคล้องกับ อาร์ซโบลด์, นิโคโลโปโลส, เทท และคณะ (Archbold, Nikolopoulos, Tait and et al., 2000)
ได้กล่าวว่า เด็กทีผ่ า่ ตัดใส่ประสาทหูเทียมทุกคนทีใ่ ช้การสือ่ สารด้วยการพูดมีความเข้าใจภาษาพูดมากกว่าวิธอี นื่
และความส�ำเร็จใน การสื่อสารและความเข้าใจภาษาพูดของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม คือ กิจกรรม
ในการสอนทีเ่ น้นการฟังเป็นหลัก และผูป้ กครองเป็นบุคคลทีส่ ำ� คัญในการช่วยแนะ ช่วยสอน ในการท�ำกิจกรรม
ความเข้าใจภาษาพูดต่อเนื่องที่บ้าน
2. ผลการเปรียบเทียบความเข้าใจภาษาพูดของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ก่อน และหลังการใช้
ชุดกิจกรรมการฟัง การเรียน และการพูด แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เพราะจากกิจกรรม
การฟัง การเรียนและการพูดเป็นกิจกรรมที่เน้นการฟังเป็นหลัก ผู้ที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม โดยเฉพาะเด็ก
จะเรียนรู้ภาษาจากการฟังนั้น จะต้องใช้เวลามากผู้ปกครองและครอบครัวจ�ำเป็นต้องช่วยให้เด็กได้ให้การฟัง
ให้มากที่สุด พ่อแม่ควรมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของเด็กเพราะเด็กที่ได้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม
ยังคงต้องฝึกฝน และปรับปรุงการสื่อสารด้านการพูด และการใช้ภาษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ปกครอง และ
ทุกคนในครอบครัวรวมไปถึงครูผู้สอน และเพื่อนที่โรงเรียนต้องให้โอกาสและเวลาต้องช่วยกันดูแลฝึกการพูด
และให้คำ� แนะน�ำในการออกเสียงการพูดเป็นประโยคทีถ่ กู ต้อง และผูป้ กครองต้องส่งเด็กไปฝึกพูดกับผูเ้ ชีย่ วชาญ
และน�ำเทคนิคการฝึกพูดมาสอนเด็กทีบ่ า้ นอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ สอดคล้องกับ Kongthip (2003) ทีไ่ ด้ทำ� การศึกษา
การรับรู้ทางภาษาของเด็กที่มีความบกพร่องทาง การได้ยิน อายุ 2-3 ปี หลังจากการฝึกโดยวิธีการฟังเสียงของ
ภาษา (The Auditory-Verbal Approach) ซึ่งผลการศึกษาอยู่ในระดับ ดี การฝึกทักษะการฟัง การเรียน
และการพูดสามารถสอนให้ผู้ปกครองรู้จักวิธีสร้างสถานการณ์การฟังที่บ้าน ผู้ฝึกจะสอนพ่อ แม่ ว่ากิจกรรม
ที่บ้านควรจะเป็นอย่างไรมากกว่าจะสอนเด็กโดยตรง วิธีการที่เด็กจะหัดฟังในขณะที่เด็กก�ำลังท�ำกิจกรรม
ไม่วา่ จะเป็นกิจวัตรประจ�ำวัน หรือการเล่น พ่อ แม่ สามารถสอนได้ทกุ สถานการณ์ เพราะพ่อ แม่ เป็นผูป้ กครอง
เป็นผู้ฝึก หรือเป็นครูต้นแบบภาษาที่ส�ำคัญที่สุดของเด็ก
ดังนั้นจากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ผู้ที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมต้องใช้เวลาและความสม�่ำเสมอในการ
เรียนรู้จากการฟัง เพื่อให้สมองได้รับรู้และประมวลข้อมูลจากเสียงต่าง ๆ ที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน สมองจะเริ่ม
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ท�ำงานและจดจ�ำเข้าใจความหมายของเสียงร่วมถึงความเข้าใจภาษา เพื่อการพัฒนาให้ผู้ที่ผ่าตัดใส่ประสาท
หูเทียมสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องมีการฝึกที่เหมาะสม โดยการฝึกแต่ละครั้งจะใช้เวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง ซึ่งเป้าหมายของกิจกรรมต้องประกอบด้วย การฟัง การเรียนและการพูด เพื่อความเข้าใจ
ภาษาที่ดีขึ้น

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย
1. การฝึกทักษะการฟังและการพูด เป็นการพัฒนาการพูดทีเ่ น้นการฟังมากกว่าการใช้สายตาจ้องมอง
ดังนั้น กิจกรรมที่ใช้ คือกิจกรรมที่เน้นการเล่นที่สนุกให้เด็กตื่นเต้น การใช้เทคนิคครูผู้สอนควรจะเป็นผู้ได้รับ
การฝึกอบรมมาทางด้านนีโ้ ดยเฉพาะ และควรตัดเสียงรบกวนภายในห้องให้นอ้ ยทีส่ ดุ และใช้ความดังของเสียง
พูดในระดับปกติ
2. กิจกรรมการฝึกมีความหลากหลาย เด็กอายุน้อยมีช่วงความสนใจในการท�ำกิจกรรมต่อเนื่องและ
นั่งท�ำกิจกรรมได้ไม่นาน
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการฟังและการพูด ควรให้ผปู้ กครองได้มสี ว่ นรวมหรือฝึกปฏิบตั ดิ ว้ ย
เพือ่ ให้ผปู้ กครองเข้าใจหลักการสือ่ สาร และศึกษาพัฒนาการด้านการพูดและภาษาของเด็ก และน�ำไปใช้ฝกึ ต่อ
ที่บ้าน
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. การศึกษาความเข้าใจภาษาพูด ของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ในโรงเรียนเรียนร่วม
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลส่งผลต่อความส�ำเร็จทางการเรียนของเด็กที่ผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม
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