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Abstract  
Purpose: To study the effects of the "Touch-to-Talk" program via a tablet on the communication      

effectiveness and satisfaction in intubated patients. 
Design: A quasi-experimental study using one-group pretest–posttest design. 
Methods: Participants consisted of 10 intubated patients who were selected by simple random  

sampling from three medical semi-intensive care wards of a tertiary hospital. The participants were required 
to use the "Touch-to-Talk" program via a tablet to communicate with nurses for 24 hours. The research  
instruments consisted of 1) a demographic questionnaire, 2) a communication factors assessment form, 3) an 
effectiveness of communication scale, and 4) a satisfaction assessment form. Data were analyzed using    
descriptive statistics and the Wilcoxon Signed Rank Test. 

Main findings: It was found that after receiving the program the participants had a mean score of 
communication effectiveness higher than before, comparing the mean scores of 9.2 (SD = 0.53) and 5.59 
(SD = 1.74), respectively. The difference of mean scores of communication effectiveness was statistically 
significant (t = .01, p < .05). Moreover, the participants were highly satisfied with the program with a mean 
score of 4.53 (SD = 0.98). 

Conclusion and recommendations: The results showed that the Touch-to-Talk program improved 
communication between intubated patients and healthcare providers. However, this is a pilot study; thus, 
a further experimental study using a larger sample size should be implemented. 
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บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการใช้โปรแกรม “Touch-to-Talk” ผ่านแท็บเล็ตต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารและ

ความพึงพอใจในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ  
 รูปแบบการวิจัย: แบบกึ่งทดลองชนิดกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังการทดลอง  
 วิธีด าเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจที่เข้ารักษาในหอผู้ป่วยกึ่งว ิกฤตอายุรกรรม 3 หอผู้ป่วย   
ของโรงพยาบาลระดับตติยภูมิแห่งหนึ่ง จ านวน 10 คน คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย และให้กลุ่มตัวอย่างใช้วิธี
สื่อสารกับพยาบาลด้วยโปรแกรม “Touch-to-Talk” ผ่านแท็บเล็ต เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
1) แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป 2) แบบประเมินปัจจัยที่ เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยหายใจ 3) แบบประเมิน
ประสิทธิภาพในการสื่อสาร และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติการทดสอบ  
Wilcoxon signed rank test  
 ผลการวิจัย: พบว่าหลังจากได้รับโปรแกรมกลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนเฉลี่ยของประสิทธิภาพในการสื่อสารสูงกว่า 
ก่อนไดร้บัโปรแกรม โดยเพ่ิมขึน้จาก 5.59 (SD = 1.74) เปน็ 9.20 (SD = 0.53) และคา่คะแนนเฉลี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย 
ส าคัญทางสถิติ (t = .01, p < .05) นอกจากนี้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากต่อการใช้โปรแกรมนี้ โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจเท่ากับ 4.53 (SD = 0.98)  
 สรุปและข้อเสนอแนะ: ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าการสื่อสารด้วยโปรแกรม “Touch-to-Talk” ผ่านแท็บเล็ต   
ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถสื่อสารกับบุคลากรสุขภาพได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้ป่วยมีความพึงพอใจมากต่อการใช้โปรแกรมนี้ 
อย่างไรก็ตาม การวิจัยนี้เป็นเพียงการศึกษาน าร่อง ดังนั้นควรมีการทดลองใช้โปรแกรมต่อไปในกลุ่มตัวอย่างที่มีจ านวนมากขึ้น  
 
ค าส าคัญ: การสื่อสาร ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ ความพึงพอใจ แท็บเล็ต   

ผลของการใช้โปรแกรม Touch-to-Talk ผ่านแท็บเล็ต

ต่อประสิทธภิาพในการส่ือสารและความพึงพอใจ    

ในผู้ป่วยท่ีใส่ท่อช่วยหายใจ : การศึกษาน ารอ่ง* 
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