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บทคัดย่อ
การวิจยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อประเมิ น ผลการใช้โปรแกรมประยุก ต์ภ าพสื่ อความ หมาย
สําหรับผูป้ ่ วยที่มีภาวะ Motor Aphasia บนอุปกรณ์แท็บเล็ต ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่พฒั นาขึ้นเพื่อช่วยใน
การสื่ อความหมายระหว่างผูป้ ่ วย ญาติ ผูด้ ูแล และทีมสหวิชาชี พ โดยการวิจยั นี้ มีผเู ้ ข้าร่ วมการวิจยั
จํานวน 50 คน เป็ นเพศชาย 41 คนและเพศหญิ ง 9 คน อายุต้ งั แต่ 30 ปี ขึ้ น ไป ผลการวิ จยั พบว่า
ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั ร้อยละ 76.0 สามารถใช้โปรแกรมภาพสื่ อความหมายสื่ อสารได้ และมีผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั
ร้อยละ 24.0 ที่ไม่สามารถใช้โปรแกรมภาพสื่ อความหมายสื่ อสารได้ แต่ผเู ้ ข้าร่ วมวิจยั กลุ่มนี้สามารถ
สื่ อสารกับผูอ้ ื่นโดยการพยักหน้าหรื อส่ ายหน้าสําหรับการตอบรับหรื อปฏิเสธตามลําดับ โดยเวลา
เฉลี่ยในการชี้ภาพตอบคําถามเท่ากับ 2.26 วินาที ผูเ้ ข้าร่ วมการวิจยั มีระดับความพึงพอใจโดยรวมต่อ
อุปกรณ์แท็บเล็ตอยู่ในระดับมาก และส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าอุปกรณ์แท็บเล็ตและซอฟต์แวร์ มี
ความเหมาะสม
คําสําคัญ: มอเตอร์อะเฟเซีย / แท็บเล็ต
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ABSTRACT
This study aimed to evaluate an application

for communication using

meaningful pictures on a tablet for people with motor aphasia. The program was
developed to assist in interpretation between patients, caregivers, and a
multidisciplinary team. This research involved 50 participants (41 males and 9
females) aged over 30 years. The results showed that 76% of participants could use
the program to communicate; however, 24.0 % of participants could not use the
program. Participants that could not use the program to communicate were able to
communicate by other nonverbal means such as a nod or a shake of the head for
acceptance or rejection, respectively. The average time to answer questions was 2.26
seconds. The level of overall satisfaction with the device and the software was “quite
satisfied” and equipment and software was appropriate.
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