แนวคิดและการออกแบบ
เครื่องมือสื่อสารบนอุปกรณ์มือถือสาหรับผู้ที่มีภาวะบกพร่อง
ทางการสื่อความหมายนี้ เป็นซอฟต์แวร์ทปี่ ระกอบด้วย 6 ส่วน
คือ การบอกความต้องการ การบอกความรู้สึก การวาดรูป
การใช้งานล่าสุด การขอความช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน และการ
รายงานการใช้งาน โดยมีผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องกับระบบคือ ผู้ป่วย
ภาวะอะเฟเซีย ญาติ ห รื อ คนดู แลผู้ป่ ว ย และแพทย์ ที่รักษา
ผู้ ป่ ว ย หลั ก การการท างานของโปรแกรม Aphasia on
Mobile มีดังนี้
• AphasiaTalk on Mobile ได้ถูกออกแบบให้มีการทางาน
ที่เรียบง่าย โดยมีจานวนครั้งที่ผู้ป่วยต้องกดเลือกปุ่มต่างๆ ตาม
รายการให้น้อยครั้งที่สุด เพื่อลดความยุ่งยากและความซับซ้อน
ของการใช้งาน
• เนื่องจากผู้ป่วยและผู้ใช้งาน AphasiaTalk on Mobile
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กลุ่ ม บุ ค คลสู ง วั ย ซึ่ ง ไม่ คุ้ น เคยกั บ การใช้
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละอาจมี ข้ อ จ ากั ด ทางร่ า งกาย
โดยเฉพาะการมองเห็นหรือมีอาการมือสั่น ทาให้การออกแบบ
หน้าจอการใช้งา จาเป็นต้องคานึงถึงขนาดของหน้าจอและ
ขนาดของรายการต่างๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอให้มีขนาดใหญ่
และเห็นได้ง่าย เพื่อให้ใช้งานได้ง่ายมากที่สุด
• AphasiaTalk on Mobile เลือกสีฟ้าเป็นสีหลักของ
โปรแกรม เนื่องจากเป็นสีที่สว่างสดใส ไม่ทาความระคายเคือง
แก่สายตามากเกินไป
และมีสีขาวและสีน้าเงินเป็น
ส่วนประกอบ เพื่อให้โทนสีไปในทางเดียวกัน
• AphasiaTalk on Mobile ใช้ตัวอักษรทีม่ ีขนาดใหญ่และ
เป็นตัวหนาเพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็น
• AphasiaTalk on Mobile ใช้รูปภาพที่มีขนาดใหญ่ เพื่อให้
ง่ายต่อการเลือกรายการ และลดโอกาสในการกดผิดรายการ
ทีม่ าจากอาการมือสั่น

อะเฟเซีย คืออะไร
อะเฟเซีย หมายถึง ผู้ป่วยที่สูญเสียความสามารถในการสื่อสารอย่าง
ถูกต้อง ซึ่งอาจเกิดจากการมีสภาพหรืออาการบาดเจ็บของสมองส่วนที่
ควบคุมภาษา ส่วนมากพบในผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคหลอดเลือดสมอง ทา
ให้ผู้ป่วยมีปัญหาในการสื่อสาร รวมถึงทักษะการคานวณ การสะกดคา
การพูด การเขียน และการฟัง โดยภาวะสูญเสียความสามารถในการ
สื่อสาร โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
1. อะเฟเซียที่มีปัญหาด้านการรับรู้ทางภาษา มีความบกพร่องด้านการ
ฟัง ไม่สามารถรับรู้หรือเข้าใจภาษาที่ได้รั บฟั งจากบุคคลอื่น แต่ส่วน
สมองของการพูดยังปกติ โดยผู้ป่วยยังสามารถพูดได้ปกติ แต่ไม่สามารถ
สื่อสารได้ตรงกับความหมายทั่วไปของบุคคลอื่น
2. อะเฟเซียที่มีปัญหาด้านการแสดงออกทางภาษา มีความบกพร่อง
ด้านการพูดเด่นชัดกว่าด้านอื่น สามารถเข้าใจคาพูดของคนอื่น อ่าน
หนังสือได้ หรือสามารถแสดงออกโดยการเขี ยนหรือทาท่าทางได้ แต่ไม่
สามารถพูดคุยได้อย่างถูกต้อง โดยผู้ป่วยอาจมีอาการพูดไม่ชัด พูดไม่
คล่อง พูดผิดไวยากรณ์ พูดเฉพาะคาสาคัญของประโยค และมีปัญหาใน
การนึกคิดคาพูดหรือคาศัพท์ต่างๆ
3. อะเฟเซี ยที่ มี ปัญหาทั้ งด้า นการรับ รู้ภาษาและการแสดงออกทาง
ภาษา มีความบกพร่องและปัญหาทั้ง 2 แบบดังกล่าว
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ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะบกพร่ อ งทางการสื่ อ ความหมายที่ เ รี ย กว่ า
อะเฟเซีย (Aphasia) นั้นมีความยากลาบากในการสื่อสารกับ
บุ ค คลอื่ น และมี ปั ญ หาในการด าเนิ น ชี วิ ต ประจ าวั น ท าให้
คุณภาพชีวิตหรือประสิทธิภาพในการเข้าสังคมของผู้ป่วยไม่ดี
เท่าที่ควร จึงมีความจาเป็นต้องคิดค้นอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่
เป็นตัวช่วยให้ผู้ป่ว ยสามารถสื่ อสารกับบุค คลอื่นได้ เพื่อลด
ปัญหาในการดาเนินชีวิ ตประจาวันและเพิ่มคุณ ภาพชีวิตของ
ผู้ป่วยให้ดีขึ้น
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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพรวมของระบบ

จุดประสงค์
เพื่ อ พั ฒ นาโปรแกรมเครื่ อ งมื อ สื่ อ สารส าหรั บ ผู้ที่ มี ภาวะบกพร่อง
ทางการสื่อความหมายบนอุ ปกรณ์แ ท็บ เล็ต ที่ หน้า จอมี ขนาดใหญ่
สาหรับช่วยการสื่อสารในชีวิตประจาวันของผู้ป่วยที่มีภาวะอะเฟเซีย
โดยโปรแกรมที่พัฒนามีคุณสมบัติดังนี้
• ทางานบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ (Android)
• สามารถสื่อสารได้ทั้งแบบข้อความและเสียง ได้ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ โดยมีเสียงพูดสาหรับคาศัพท์ในแต่ละรูปเมื่อผู้ป่วย
ได้ทาการกดรูปนั้นๆ ทาให้ผู้ป่วยสามารถเข้าใจและเรีย นรู้ ถึ ง
คาศัพท์นั้นได้มากขึ้น
• มี รู ป ภาพซึ่ ง สามารถสื่ อ ความหมายของความต้ อ งการและ
ความรู้สึกของผู้ ป่วยได้อย่างชัดเจน และครอบคลุมกิจกรรมใน
ชีวิตประจาวันของผู้ป่วย
• มีโหมดวาดรูปเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถวาดรูปหรือเขียนคาศัพท์เพื่อ
สื่อถึงความต้องการและความรู้สึกของผู้ป่วยกับบุคคลอื่นได้
• สามารถบั น ทึ ก การใช้ ง านของผุ้ ป่ ว ยได้ เพื่ อ ให้ แ พทย์ ส ามารถ
ติดตามความก้าวหน้าของคนไข้ในการสื่อสาร
• ใช้งานง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างหน้าจอของ AphasiaTalk on Mobile

