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บทคัดย่อ
เทคโนโลยีในยุคดิจิทัลเข้ามามีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตในทุกด้าน การนาเกมดิจิทัลมาใช้ในการป้องกัน บาบัด
และฟื ้ น ฟู ผู้สูง อายุ ที่ มี ความเสี่ ยงต่ อ ภาวะสมองเสื่ อ มหรื อ มี ภ าวะสมองเสื่ อ มจึ ง เป็ น อี กทางเลื อ กที่ น อกเหนื อ จากความ
สนุกสนานแล้วยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต การรูค้ ิด และปฏิสมั พันธ์ทางสังคม บทความ
นีจ้ ึงได้ทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกมดิจิทลั และผลการศึกษาที่สนับสนุนการเล่นเกมดิจิทลั ในด้านต่าง ๆ ต่อผูส้ งู อายุ
คำสำคัญ : เกมดิจิทลั , เกมมิฟิเคชัน, เกมเล่นใช้ทกั ษะ, เกมคิดไตร่ตรอง, ผูส้ งู อายุ, ภาวะสมองเสื่อม
Abstract
Technology in the digital age influences life in all aspects. The use of the digital games in prevention,
treatment and rehabilitation of elderlies at risk of dementia or those with dementia is an alternative. Not only the
patients enjoy the games but it also results in their physical, mental, cognitive and social interaction changes. This
narrative review article described information related to digital games and the results of studies that support digital
gaming in various areas for older adults.
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บทนำ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ทา
ให้อายุขัยเฉลี่ ยของผู้สูงอายุ ท่ วั โลกเพิ่มขึ น้ และการใช้ชี วิ ต
ของประชากรทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้อัตราการเกิด
ใหม่ของประชากรมีจานวนลดลง จึงทาให้โครงสร้างประชากร
ทั่วโลกและประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้สัดส่วน
ของผู้ สู ง อายุ มี เ พิ่ ม มากขึ ้น และใกล้เ คี ย งกั บ สั ด ส่ ว นของ
ประชากรวัยเด็ก (12 เทียบกับ 11.2 ล้านคน) 1 จากสถิติของ
ผู้ สู ง อายุ ใ นประเทศไทย 77 จั ง หวั ด ในปี พ .ศ. 2563
มีผสู้ งู อายุรวมทั้งสิน้ ร้อยละ 17.572 ซึ่งมีความเป็ นไปได้ว่ าใน
สิน้ ปี พ.ศ. 2564 หากมีจานวนผู้สูงอายุตั้งแต่รอ้ ยละ 20 ขึน้
ไป ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (aged
society) และจากการคาดคะเนขององค์การสหประชาชาติ
(United Nations: UN) ในอี ก 30 ปี ข้ า งหน้ า ทั่ ว โลกจะเข้า
สู่สัง คมผู้สูง อายุ อ ย่ า งเต็ ม รู ป แบบ (super-aged society) 3
ซึ่งหนึ่งในปั ญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุคือภาวะสมองเสื่ อ ม
(dementia)4
จากข้อมูลของชมรมเครือข่ ายนักสื่อ สารข้อ มู ลเชิ ง
ลึ กแห่ ง ประเทศไทยมี ผู้สูง อายุ ที่มี ภ าวะสมองเสื่ อมจ านวน
600,000 คน ในปี พ.ศ. 2562 และมี ความชุ กภาวะสมอง
เสื่อมเพิ่มมากขึน้ ตามอายุ โดยพบในเพศหญิงมากกว่า เพศ
ชาย 5 ปั จ จั ย เสี่ ย งของการลดลงของปริ ช านปั ญ ญา เช่ น
โรคเบาหวาน ความดั น โลหิ ต สู ง การขาดปฏิ สั ม พั น ธ์
ทางสังคม (social interaction) การสูบบุหรี่ และการมี ดัช นี
มวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร6 ซึ่ง
ภาวะสมองเสื่อมนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริ ชาน
ปั ญญา (cognition) 7 ยัง เกิ ดผลกระทบในด้า นต่ า ง ๆ อาทิ
ท าให้สูญเสี ยค่ า ใช้จ่ า ยในการรักษาดู แลผู้ป่ วยสมองเสื่ อม
จานวนมหาศาล8 เกิดภาระต่อผูด้ ูแล9 และการเสียชีวิตภายใน
1.3-9.2 ปี หลังจากการตรวจวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม10
ดังนัน้ การป้องกันและส่งเสริมด้วยกิจกรรมที่ ช่วยฝึ ก
สมอ ง ( brain training) ใน ผู้ สู ง อ ายุ จึ ง เ ป็ น สิ่ ง ส า คั ญ
ที่ ห น่ ว ยงานทางด้า นสาธารณสุ ข เล็ ง เห็ น และรณรงค์ ใ ห้
ผูส้ งู อายุนนั้ มีปริชานปั ญญาที่ดีและสามารถช่วยเหลือ ตนเอง
ได้ จากแนวเวชปฏิ บัติของคาแนะน าในผู้ที่ มีภาวะการรู ้คิด
บกพร่องเล็กน้อย (mild cognitive impairment: MCI) และผู้
ที่มีภาวะสมองเสื่อมที่มีหลักฐานทางเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ที่
เพียงพอมีแค่การออกกาลังกายและการฝึ กสมอง7 ซึ่งรูปแบบ
เกมฝึ กสมองที่นามาใช้ในผู้สูงอายุคือการเล่นเกมแบบทั่ว ไป 11
และการเล่นเกมดิจิทลั 12, 13
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การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็ว
ภายในไม่ กี่ปี ที่ ผ่า นมาและหนึ่ง ในปั จ จัยที่ เร่ ง ให้เกิ ดการใช้
เทคโนโลยีกับผูป้ ่ วยคือการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด -19
ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คน ทาให้วงการแพทย์เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของการใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลผู้ป่วยเพิ่มมากขึน้
การใช้เกมและองค์ประกอบการออกแบบเกมในบริบทที่ไ ม่ใช่
เกมเป็ นที่ยอมรับและสนใจจากหลายสาขารวมทั้งในด้านการ
ดู แ ลสุ ข ภาพส าหรั บ ผู้ สู ง อายุ ที่ เ รี ย กว่ า เกมมิ ฟิ เคชั น
(gamification) โดยนาเทคนิคของเกมมิฟิเคชัน ไปใช้ ใ นการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาวะในผู้ สู ง อายุ ด้า นสุ ข ภาพกาย (physical
health) ปริชานปั ญญา ปฏิสัมพันธ์ท างสัง คม และอารมณ์
หรือสุขภาพจิต (mental health)14 ที่ทาให้ผู้เล่นเกิดแรงจูงใจ
และการมีส่วนร่วม15 การนาเทคนิคเกมมิฟิเคชันมาใช้ดา้ นปริ
ชานปั ญญานั้นทัศนคติแ ละความเชื่อเป็ นเป้ าหมายหลั กใน
การท าให้ผู้สูง อายุ เ กิ ดแรงจู ง ใจในการเล่ น เกมดิ จิ ทัลอย่ าง
ต่อเนื่อง16 เกมดิจิทลั เป็ นรูปแบบหนึ่งของการนาเทคโนโลยีมา
ใช้ใ นการดู แ ลสุข ภาพ และเป็ น ที่ น่ า สนใจว่ า แนวโน้ ม การ
ออกแบบเกมดิจิทลั ในศตวรรษที่ 21 ได้ให้ความสาคัญกับเกม
สาหรับผูส้ งู อายุโดยเฉพาะ17
ในบทความปริ ทั ศ น์ นี ้จึ ง ได้ท บทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับเกมดิจิทัลมาใช้ในผู้สูงอายุโดยเฉพาะในกลุ่ม
ที่มีภาวะสมองเสื่อมและภาวะการรู ค้ ิดบกพร่องเล็กน้อย เพื่อ
ใช้เป็ นทางเลือกสาหรับผู้สงู อายุ ผูด้ ูแล และบุคลากรทางการ
แพทย์ใ นการป้ อ งกั น บ าบัด และฟื ้ น ฟู ภ าวะสมองเสื่ อ มใน
ผูส้ งู อายุ เป็ นการรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจยั ที่เกี่ยวข้อ งกับ
รู ปแบบเกมดิจิ ทัลและผลการศึ กษาในมิ ติต่า ง ๆ ได้แก่ มิ ติ
ทางด้ า นปริ ช านปั ญญา สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต และ
ปฏิ สัม พัน ธ์ท างสั ง คม โดยใช้การสื บ ค้น หลายฐานข้ อ มู ล
ประกอบด้วย Google Scholar, Web of Science, PubMed,
ScienceDirect, MDPI และวารสารหลักทางด้านเทคโนโลยี
อ า ทิ Institute of Electrical and Electronics Engineers
(IEEE) โดยค าส าคั ญ หลั ก เช่ น digital games/serious
game/ casual games แ ล ะ cognitive/ cognition ห รื อ
elderly/senior/older adult ทาให้ได้งานที่เกี่ยวข้องกับมิติทงั้
สี่ จ านวน 11 เรื่ อ งโดยที่ มี 1 บทความท าการศึ กษา 2 มิ ติ
แบ่งเป็ นด้านปริชานปั ญญา 4 เรื่อง ด้านสุขภาพกาย 3 เรื่อง
ด้านสุขภาพจิต 2 เรื่อง และด้านปฏิสมั พันธ์ทางสังคม 3 เรื่อง
ดังต่อไปนี ้
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รูปแบบเกมดิจิทัลสำหรับผู้สูงอำยุที่มีภำวะสมองเสื่อม
เกมดิจิทัล หมายถึง การเล่นเกมผ่านสื่อเทคโนโลยี
ได้ แ ก่ คอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ โ ทรศั พ ท์ เ คลื่ อ นที่ และ
เครื่องเล่นเกมโดยเน้นไปที่ การเล่นเกมที่ใ ช้กระบวนการฝึ ก
สมองด้านปริชานปั ญญา18, 19 ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชัน สู่เ กม
ดิจิทลั 16 ซึ่งกลไกที่เกี่ยวข้องและมีความเป็ นไปได้จากการเล่น
เกมดิ จิ ทัลมี 4 ประการ คื อ ท าให้เ กิ ดความผ่ อ นคลายและ
เพลิดเพลิน กระบวนการมีส่วนร่วมในสังคม เกิดการกระตุน้
ปริชานปั ญญา และเป็ นการฝึ กทักษะการเคลื่อนไหว 20 เกม
ดิ จิ ทัล แบ่ ง ได้เ ป็ น 2 รู ป แบบ คื อ เกมเล่ น ใช้ทักษะ (casual
games) และเกมคิ ด ไตร่ ต รอง (serious games) ส าหรั บ
หลักการในการจัดรูปแบบของเกมดิจิทัลคือความยากง่ า ยใน
การเล่น โดยเกมเล่นใช้ทักษะจะมีระดับในการเล่นตัง้ แต่ง่าย
จนถึงปานกลาง ส่วนเกมคิดไตร่ ตรองจะมี ระดับ ในการเล่ น
ตั้ง แต่ ป านกลางจนถึ ง ยาก วัตถุ ป ระสงค์ข องการเล่ น เกม
ดิจิทลั สาหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะสมองเสื่อมมีทงั้ เพื่ อการ
ป้ อ งกั น 21, 22 การวิ นิ จ ฉั ย 23-26 การคัดกรอง 23, 24, 27 การตรวจ
ประเมิ น 25, 28, 29 และการบ าบัดฟื ้ น ฟู ภ าวะสมองเสื่ อ ม 30, 31
ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

1. เกมเล่นใช้ทักษะ
ลักษณะของเกมเล่ น ใช้ทักษะคื อ เกมที่ ไ ม่ ยุ่ง ยาก
มี กลไกไม่ ซับ ซ้อ น ไม่ ต้อ งการทักษะพิ เ ศษในการเล่ น และ
ใช้ระยะเวลาการเล่ น ในแต่ ล ะครั้ง ไม่ น าน 32, 33 มี ลัก ษณะ
จ าเพาะ 4 ประการ คื อ เป็ นเกมที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ว่ า
เหมาะสมกั บ คนกลุ่ ม ใหญ่ (acceptability) เข้ า ถึ ง ได้ง่ า ย
(accessibility) เรียบง่ายไม่ซบั ซ้อน (simplicity) และมีความ
ยืดหยุ่นในการเล่น (flexibility)34 โดยแบ่งเกมเล่นใช้ทักษะได้
เป็ น 4 ประเภท คื อ เกมแอ็ ก ชั น (casual action games )
เกมปริ ศ นา (casual puzzle games) เกมแบบจ า ลอ ง
(casual simulation games) และเกมกลยุ ท ธ์ (strategy
games) 12 และจากการศึ กษาที่ ผ่ า นมาของ Groenewoud
และคณะในปี 201731 พบว่ า เกมที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มจาก
ผู้ สู ง อายุ แ ละเล่ น บ่ อ ยที่ สุ ด คื อ เกม Shuffleboard (iSjoel)
จัดอยู่ ใ นประเภทเกมแบบจ าลอง ดัง ตัว อย่ า งใน Figure 1
ซึ่งลักษณะของเกมเล่นใช้ทกั ษะแต่ละประเภทมีดงั นี ้

Figure 1 Casual game
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1.1 ประเภทเกมแอ็กชัน
เกมแอ็กชันมีลักษณะการเล่ นโดยใช้การเคาะหรื อ
เลื่อนหน้าจอไปตามทิศทางของเป้าหมายที่เราต้องการด้ว ย
การยิง ตัวอย่างเกมที่เกี่ยวข้อง เช่น เกม Pocket Frog Splash
(Figure 1)
1.2 ประเภทเกมปริศนำ
เกมปริศนาเป็ นเกมเล่นที่ใช้การลาก สลับตาแหน่ง
จับคู่รูปภาพ จับคู่สี เพื่อแก้ปริศนาในเกม และมักมีการจากัด
เวลาเป็ นเงื่อนไขในการผ่านด่าน ตัวอย่างเกมที่เกี่ยวข้อง เช่น
เกม Bejeweled และเกม Tetris (Figure 1)
1.3 ประเภทเกมแบบจำลอง
เกมแบบจ าลองเป็ น การเล่ น เกมด้ว ยการจ าลอง
สถานการณ์ที่ใ ช้การควบคุ มไม่ซับ ซ้อนโดยมีปุ่ มกาหนดทิ ศ
ทางซ้ายและขวา คู่แข่งมักจะเป็ นคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเกมที่
เกี่ ย วข้ อ ง ได้แ ก่ เกม Xylophone และเกม Shuffleboard
(Figure 1)
1.4 ประเภทเกมกลยุทธ์
เกมกลยุทธ์เป็ นเกมเล่นใช้ทักษะที่มีระยะเวลาการ
เล่ น นานกว่ า เกมประเภทอื่ น ๆ ในเกมเล่ น ใช้ ทั ก ษะ มี
เป้ า หมายในการสะ สมบ างสิ่ งที่ เ กมก าหน ดแ ละ ใน
ขณะเดียวกันอาจมีการป้องกันการปะทะจากคู่แข่ง ตัวอย่าง
เกมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น เกม Dominoes และเกม Solitaire
(Figure 1)
2. เกมคิดไตร่ตรอง
เกมคิดไตร่ตรองเป็ นเกมที่ใ ช้ฝึกและกระตุ ้น สมอง
ด้วยการเรียนรู ้ การจาลองสถานการณ์และการเพิ่มทักษะใน
การสื่ อ สาร 35, 36 ซึ่ ง จากการศึ กษาของ Tong และคณะในปี
201718 พบว่ า เกมคิ ดไตร่ ตรองช่ ว ยส่ ง เสริ ม ปริ ช านปั ญญา
สมรรถภาพทางกาย (physical health) ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม
(social interaction) และอารมณ์ใ นผู้ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ ม
แบ่ ง ได้ เ ป็ น 8 ประเภท 13 คื อ เกมผจญภั ย (adventure
games) เกมกีฬา (sport games) เกมกลยุทธ์ เกมออกกาลัง
กาย (exergames) เกมปริ ศนา เกมแอ็ กชัน เกมเล่ น ตาม
บทบาท (Role-Playing Games: RPG) และเกมแบบจาลอง
(simulation games) ดั ง ลั ก ษณะของการเล่ น เกมแต่ ล ะ
ประเภทต่อไปนี ้
2.1 ประเภทเกมผจญภัย
ลักษณะการเล่นเกมผจญภัยจะเป็ นเกมที่ ผู้เ ล่ น ได้
ทาการสารวจและมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเกมที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกมผจญภัยผ่ า นการท่อ งเที่ ยวรอบโลกใน
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สถานที่ ต่า ง ๆ ที่ เ ป็ น มรดกทางวัฒ นธรรม 37 ตัว อย่ า งเกมที่
เกี่ยวข้อง เช่น เกม The Ancient Olympic (Figure 2)
2.2 ประเภทเกมกีฬำ
เกมกีฬาเป็ นเกมที่เลียนแบบการจาลองสถานการณ์
เสมือนจริงในการเล่นกีฬา การเล่นวีดีโอเกมผ่านกล้องไคเนค
(kinect)38 เป็ นรูปแบบที่กาลังได้รบั ความนิยมและถูกนามาใช้
ในการบาบัดฟื ้ นฟูผู้สูงอายุ ตัวอย่างเกมที่เกี่ยวข้อง เช่น เกม
Tai Chi exercise (Figure 2)
2.3 ประเภทเกมกลยุทธ์
เกมกลยุทธ์เป็ นเกมที่ผเู้ ล่นต้องใช้กลยุทธ์และความ
เฉลียวฉลาดเพื่อบรรลุเป้าหมาย ตัวอย่างเกมที่เกี่ยวข้อง เช่น
Game of gifts purchase39 (Figure 2) เป็ นเกมที่ มี ก า ร
วางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามงบประมาณที่กาหนด
2.4 ประเภทเกมออกกำลังกำย
เกมออกกาลังกายจะเป็ นเกมที่ผสมผสานการออก
กาลังกายกับวิดีโอเกมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน
มากยิ่ ง ขึ น้ ตัว อย่ า งเกมหรื อ โปรแกรมที่เ กี่ ยวข้อ ง เช่ น เกม
HybridPLAY40 เป็ นเกมที่ผสมผสานการออกกาลังกายด้ว ย
เครื่องออกกาลังกายกับการใช้แอ็ปพลิเคชันโดยมีผเู้ ล่น หลาย
คน และเกม FitForAll30, 41 ที่ เ ป็ น การออกกาลัง กายโดยใช้
เซ็นเซอร์ควบคุมอุปกรณ์สาหรับออกกาลังกาย (Figure 2)
2.5 ประเภทเกมปริศนำ
ลักษณะเกมปริศนาคือเกมที่ออกแบบให้ผู้เล่นแก้ไข
ปั ญหาเชิ ง ตรรกะ เช่ น การวางชิ ้น ส่ ว นต่ า ง ๆ เข้า ด้ว ยกั น
ตั ว อย่ า งเกมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น เกม Kawashima Brain
Training42 (Figure 2)
2.6 ประเภทเกมแอ็กชัน
เกมแอ็ ก ชั น เป็ น เกมที่ ผู้ เ ล่ น ต้อ งใช้ ก ารประสาน
สัม พัน ธ์ระหว่ า งตาและมื อ (hand eye coordination) และ
ตอบสนองด้วยความรวดเร็วด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายส่วน
ต่าง ๆ เช่น การหลบกับดัก การกระโดด การทางานในเวลาที่
จากัด ตัวอย่างเกมที่เกี่ยวข้อง เช่น เกม Super Mario Bros42
(Figure 2)
2.7 ประเภทเกมเล่นตำมบทบำท
เกมเล่ น ตามบทบาทเป็ น เกมที่ ผู้เ ล่ น สมมุติรับ บท
เป็ นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในเกมด้วยการเล่นตามคาสั่ง และ
กฎกติ กาที่ เ กมกาหนด จะเล่ น คนเดี ยวหรื อ หลายคนก็ ไ ด้
ตัวอย่างเกมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การนาเทคโนโลยีโลกเสมื อ น
จริง (virtual reality: VR) มาใช้ในการเล่นเกม ตัวอย่างเกมที่
เกี่ยวข้อง เช่น เกม Labryinth-VR43 (Figure 2)
[e2/17page]
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2.8 ประเภทเกมแบบจำลอง
เกมแบบจ าลองคื อ เกมที่ เ ล่ น ผ่ า นการจ าลอง
สถานการณ์ที่เลียนแบบสิ่งแวดล้อมให้เหมือนจริงซึ่งสามารถ
น าเทคโนโลยี โ ลกเสมื อ นจริ ง มาใช้ ใ นการเล่ น เ กมได้
เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเกมที่เกี่ยวข้อง เช่น เกม iDO44 (Figure
2) ที่จาลองสถานการณ์ใ นชี วิ ตประจาวัน ระหว่า งผู้ดู แ ลกั บ
ผู้สูงอายุที่ มีภาวะสมองเสื่ อ มด้ว ยการให้ความรู ท้ ี่เ กี่ ยวข้อ ง
แล้วแก้ปัญหาตามแบบจาลองสถานการณ์

เกมดิจิทัลกับกำรส่งเสริมปริชำนปั ญญำในผู้สูงอำยุ
เกมดิจิทัลมีผลต่อการทางานของสมองในผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะสมองเสื่อมเนื่องจากรู ปแบบของการเล่นเกมที่ ไม่ ว่า
จะเป็ นเกมเล่นใช้ทักษะหรือเกมคิดไตร่ตรอง ดังการศึกษาที่
ผ่ า นมาของ Perrot และคณะ ในปี 201942 ในผู้ ที่ มี อ ายุ
60-72 ปี จ านวน 3 กลุ่ ม (จ านวน 36 คน) โดยกลุ่ ม ที่
1 เล่ น เกม Kawashima Brain Training กลุ่ ม ที่ 2 เล่ น เกม
Super Mario Bros และกลุ่มที่ 3 เป็ นกลุ่มควบคุม ด้วยการใช้
เวลา 1 ชั่วโมง 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เป็ นระยะเวลา 2 เดือน พบว่า

Figure 2 Serious game
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กลุ่มที่เล่นเกมทั้ง 2 กลุ่ม มีภาพรวมประสิทธิภาพการท างาน
ข อ งสมอ ง ( global cognitive functions) ดี ขึ ้ น อ ย่ า ง มี
นัยสาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม การศึกษาของ
Kayama และคณะในปี 201438 ในผู้สูง อายุ จ านวน 41 คน
ด้วยการแบ่งผู้สูงอายุออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุ ม และ
กลุ่ม เล่ น เกมดิ จิ ทัล โดยกลุ่ม ควบคุ ม จะได้รับ การฝึ กสมอง
ด้วยวิธีมาตรฐานเป็ นเวลา 75 นาที ส่วนกลุ่มเล่นเกมดิ จิ ทัล
จะได้รับ การฝึ ก สมองด้ว ยวิ ธี ม าตรฐานเป็ น เวลา 75 นาที
ร่วมกับการฝึ กไทชิกับกล้องไคเนคอีก 5 นาที รวมเป็ นเวลา 80
นาที พบว่ากลุ่มที่ เ ล่นเกมดิ จิทัลมี ความสามารถของสมอง
ด้านบริหารจัดการ (executive function) ดีกว่ากลุ่มควบคุ ม
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ซึ่งทั้ง 2 เรื่องเป็ นงานวิจัยที่ศึกษา
ในผูส้ งู อายุท่วั ไปที่ไม่มีปัญหาด้านปริชานปั ญญา

ส่วนงานวิจยั อีก 2 เรื่อง เป็ นการศึกษาในผู้สูงอายุที่
มี ภ าวะการรู ้คิดบกพร่ อ งเล็ กน้อ ยหรื อ ในภาวะสมองเสื่ อ ม
งานของ Bamidis และคณะ ในปี 201541 ได้ทาการศึกษาใน
ที่ มี อ ายุ ตั้ง แต่ 55 ปี ขึ น้ ไปจ านวน 322 คน และหลัง สิ ้น สุ ด
โปรแกรมคงเหลือ 229 คน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่ม
จะมี ทั้ ง ผู้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะการรู ้ คิ ด บกพ ร่ อ งเ ล็ กน้ อ ย
ภาวะสมองเสื่อม และผู้ที่ไม่มีปัญหาด้านปริชานปั ญญาโดย
แบ่งเป็ นกลุ่มควบคุมจานวน 66 คน และกลุ่มทดลองจานวน
163 คน ที่เล่นเกม FitForAll ร่วมกับการฝึ กสมอง ด้วยการฝึ ก
ครัง้ ละประมาณ 1 ชั่วโมง เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ และทาการสุ่ม
จานวนครัง้ ของการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ระหว่าง 24-110 ครัง้
ผลการศึกษาพบว่ ากลุ่มทดลองที่เ ล่นเกมดิ จิทัล ร่ วมกั บ การ
ฝึ กสมองมีภาพรวมประสิทธิภาพการท างานของสมองดี ขึ น้

Table 1 Results of digital games for improving cognition
Authors
Participants
Intervention
Perrot, et al.
36 older adults, 1. Kawashima Brain
(2019)42
aged 60-71
Training
years old
2. Super Mario Bros
3. Control
Kayama, et al.
41 older adults, 1. Control
38
(2014)
aged 65 years (standardized
old and over
training)
2. Standardized
training + tai chi
Bamidis, et al.
229 older adults 1. FitForAll and Brain
(2015)41
(healthy brain, Fitness Program
mild cognitive
(163 older adults; 69
impairment and healthy, 72 MCI, 22
dementia),
dementia)
aged 55 years 2. Control (66 older
old and over
adults; 21 healthy,
39 MCI, 6 dementia)
Mrakic-Sposta, et 10 older adults 1. Virtual reality
al. (2018)45
(mild cognitive game
impairment and 2. Control
dementia)

Durations
1 hour, 3
times/week, 2
months
75-80
minutes/session,
1 session/week,
12 weeks

Results
Both intervention
groups improved
global cognition
than control group
Improved
executive
functions than
control group

~1 hour, 24-110

Improved global
sessions, 2 weeks cognition than
control group

40-45
minutes/session,
3 sessions/week,
6 weeks

Improved global
cognition than
control group
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อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างไรก็
ตามในกลุ่มทดลองที่ มีภาวะสมองเสื่อ มนั้น ไม่ ค่อ ยเห็ น การ
เปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีภาวะการรู ค้ ิดบกพร่อง
เล็ กน้อ ยและในผู้ที่ไ ม่ มี ปัญหาปริ ช านปั ญญา เช่ น เดี ยวกับ
งานของ Mrakic-Sposta และคณะ ในปี 201845 ที่ศึกษาใน
ผู้สูงอายุที่ มีภาวะการรู ค้ ิ ดบกพร่อ งเล็ กน้อยและผู้ที่ มี ภ าวะ
สมองเสื่ อ มจ านวนรวม 10 คน ด้ว ยการให้ ผู้ สู ง อายุ ก ลุ่ ม
ทดลองปลูกดอกไม้ผ่านการเล่นเกมดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีโ ลก
เสมื อ นจริ ง ในเวลา 40-45 นาที ต่ อ ครั้ง จ านวน 3 ครั้ง ต่ อ
สัปดาห์ เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่เล่นเกมมีภาพรวม
ประสิทธิภาพการทางานของสมองดีขนึ ้ อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (Table 1)
เกมดิจิทัลกับกำรส่งเสริมสุขภำพกำยในผู้สูงอำยุ
เกมดิจิทัลบางชนิดนอกจากจะช่วยส่งเสริม ปริชาน
ปั ญญาแล้ ว ยั ง ช่ ว ยส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพกายให้ กั บ ผู้ สู ง อายุ
โดยเฉพาะเกมคิดไตร่ตรองประเภทเกมออกกาลังกาย ดังผล
การศึ ก ษาของ Konstantinidis และคณะ ในปี 201630 ที่
แบ่งกลุ่ม ผู้สูง อายุ ที่ ไม่ มี ปั ญหาด้า นปริ ช านปั ญญา จานวน
232 คน ออกเป็ นกลุ่มที่เล่นเกมออกกาลังกายด้วยโปรแกรม
FitForAll และกลุ่มควบคุม ซึ่งกลุ่มที่เล่นเกมจะออกกาลัง กาย
แบบแอโรบิก แบบแรงต้าน แบบยืดเหยียด และฝึ กการทรงตัว

โดยใช้เวลาประมาณ 40 นาที จานวน 5 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เป็ น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่เล่นเกมมีค่าความแข็งแรง
ความยื ดหยุ่ น ความทนทาน และการทรงตัว ที่ ดี ก ว่ า กลุ่ ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
การศึ กษาของ Padala และคณะ ในปี 201746 ได้
ทาการศึกษาเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เล่นเกมจากวี ดีโอ
เกมเพื่อการออกกาลังกายผ่าน Wii-fit และกลุ่มที่ออกกาลัง
กายด้ว ยการเดิ น ในผู้สูง อายุ ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ มเล็ ก น้ อ ย
ชนิ ดอัลไซเมอร์ (mild alzheimer’s dementia) จ านวน 30
คน เวลา 30 นาที จ านวน 5 ครั้ง ต่ อ สั ป ดาห์ เป็ น เวลา 8
สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่เล่นเกมมีการทรงตัวและคะแนนความ
กลั ว การหกล้ ม ที่ ดี ก ว่ า กลุ่ ม ที่ เ ดิ น ออกก าลั ง กายอย่ า งมี
นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ นอกจากนี ้ ยั ง พบว่ า การศึ ก ษาของ
Mrakic-Sposta และคณะ ในปี 201845 ที่ให้ผสู้ งู อายุเ ล่นเกม
ผ่านเทคโนโลยี โลกเสมือนจริงในระยะเวลา 6 สัปดาห์พบว่า
มี ผลต่ อ การลดลงของภาวะเครี ยดออกซิ เ ดชัน (oxidative
stress) (Table 2) ที่มีความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเสื่ อมของ
สมองโดยเฉพาะในโรคอัลไซเมอร์ที่ เกิ ดจากการสะสมของ
คราบอมัยลอยด์ (amyloid plaque) และการพันกัน ของเส้น
ใยประสาท (neurofibrillary tangle) ของเธาโปรตี น (tau
protein) ในสมองทาให้เกิดภาวะเครียดออกซิเดชัน47, 48

Table 2 Results of digital games for improving physical health
Authors
Participants
Intervention
Konstantinidis, et
232 older
1. FitForAll
30
al. (2016)
persons
2. Control

Padala, et al.
(2017)46
Mrakic-Sposta, et
al. (2018)45

30 mild
alzheimer’s
dementia
10 older adults
(mild cognitive
impairment and
dementia)

1. Wii-fit
2. walking
1. Virtual reality
game
2. Control

Durations
40 minutes, 5
times/week, 8
weeks

30 minutes,
5 times/week, 8
week
40-45
minutes/session,
3 sessions/week,
6 weeks

Results
Improved strength,
flexibility,
endurance, and
balance than
control group
Improved balance
and fear of falls
than walking group
Decreased
oxidative stress
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เกมดิจิทัลกับกำรส่งเสริมสุขภำพจิตในผู้สูงอำยุ
ผลทางด้ า นสุ ข ภาพจิ ต เป็ นอี ก ประเด็ น ที่ นิ ย ม
ท าการศึ ก ษาส าหรั บ การเล่ น เกมดิ จิ ทั ล ในผู้ สู ง อายุ เป็ น
งานวิจยั เชิงคุณภาพดังนั้นผลการศึกษาจึงเป็ นข้อมูลที่ได้จาก
การสัง เกต (observation) การสัม ภาษณ์เ ชิ ง ลึ ก (in-depth
interview) และการใช้ ก ระบวนการกลุ่ ม (focus group)
ดังนัน้ ผลการศึกษาที่รายงานจึงเป็ นข้อมูลจากการสัมภาษณ์
ได้แก่ ความพึงพอใจ ประสบการณ์เชิงลบและเชิงบวกต่อ การ
เล่มเกมดิจิทัล (Table 3) ดังการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 2 เรื่อง คือ
การศึ ก ษาของ Boj และคณะ ในปี 201840 ได้ท ดลองน า
เทคโนโลยีการเล่นเกม HybridPLAY ซึ่งเป็ นการเล่นเกมแบบ
เป็ น กลุ่ม ไปทดลองน าร่ อ งในผู้สูง อายุ ที่ ไ ม่ มี ปั ญหาด้า นปริ
ชานปั ญญาจ านวน 8 คน ด้ว ยการให้ เ ล่ น เครื่ อ งเล่ น ที่ เ ป็ น
อุ ป กรณ์การออกกาลัง กายในสนามจริ ง ร่ ว มกั บ การใช้ ก าร

ควบคุ ม ผ่ า นวี ดีโ อเกมเป็ น เวลา 2 ชั่ว โมง พบว่ า ผู้สูง อายุ มี
ความพึงพอใจที่ได้ออกกาลังกายและได้เล่นเกมร่วมกับเพื่อน
วัยเดียวกัน และงานวิจัยของ Groenewoud และคณะ ในปี
201731 ได้นาเกมเล่นใช้ทกั ษะที่มีอยู่แล้วจานวน 10 เกม และ
เกมที่ คิดค้น ขึ น้ มาใหม่ จ านวน 3 เกม ให้ผู้สูง อายุ ที่ มี ภ าวะ
สมองเสื่อมจานวน 54 คน มีอายุเฉลี่ย 83 ปี ด้วยการทดลอง
ให้ผู้สูง อายุ เ ล่ น เกมทั้ง หมดจ านวน 177 รอบ แล้ว ท าการ
วัดผลด้วยการสังเกตและตอบแบบสอบถามจากการทดลอง
เล่นภายในระยะเวลา 30 นาที พบว่าประสบการณ์ดา้ นบวกที่
ผู้ สู ง อายุ ไ ด้ รั บ คื อ การรั บ รู ้ คุ ณ ค่ า ของตนเอง การบรรลุ
เป้าหมาย การมีตัวตน การรู ส้ ึกผูกพันและเป็ นเจ้าของ การมี
กิจกรรมให้ทา และรูส้ ึกชื่นชอบการเล่นเกม ส่วนประสบการณ์
ด้ า นลบคื อ ผู้ สู ง อายุ ก ลั ว การแพ้ หงุ ด หงิ ด และรู ้ สึ ก ไม่
ปลอดภัยเมื่อเล่นเกม

Table 3 Results of digital games for improving mental health
Authors
Participants
Intervention
Boj, et al. (2018)40 8 older adults
1. HybridPLAY
Groenewoud, et al. 54 dementia, aged Existing game
(2017)31
mean 83 years old 1. Shuffleboard/
iSjoel
2. Checkers/
Draughts
3. Dominoes
4. Solitaire
5. Xylophine
6. Tesla Toy
7. Line Art
8. Soundrop
9. Pocket Pond
10.Talking Tom
New game
prototypes
1. Shopping
2. Pets
3. Soccer

Durations
2 hours
177 sessions

Results
Satisfaction
Positive
experiences
- self-esteem
- achievement
- sense of
connection and
belonging
- identity
- having
something to do
- admiration for
the games
Negative
experiences
- failure
- annoyance
- insecurity
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เกมดิจิทัลกับกำรส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทำงสังคมใน
ผู้สูงอำยุ
สาหรับผลการศึกษาด้านปฏิสัมพัน ธ์ทางสัง คมจาก
การเล่ น เกมดิ จิ ทั ล อยู่ ใ นรู ป แบบของงานวิ จั ยเชิ ง คุ ณ ภาพ
เช่นเดียวกับผลของการศึกษาของ De Schutter และ Vanden
Abeele ในปี 201049 ในผู้สูง อายุ ที่ ไ ม่ มี ปั ญหาด้า นปริ ช าน
ปั ญญาจ านวน 35 คน พบว่ า การเล่ น เกมท าให้เ กิ ด ความ
เชื่ อ มโยงระหว่ า งผู้สูง อายุ กับ บุ คคลในครอบครัว เกิ ดการ
ฝึ กฝนตนเองและผู้อื่น และทาให้เกิดการมีส่วนร่วม จากการ

บทวิจำรณ์
จากการทบทวนวรรณกรรมที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บ การใช้
เกมดิจิทัลในผู้สูง อายุแ ละผู้ที่ มีภ าวะสมองเสื่อ มพบว่ า ช่ ว ย
ส่งเสริมสุขภาวะในมิติ ที่เกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมทั้งด้านปริ
ชานปั ญญา38, 41, 42, 45 สุขภาพกาย42, 45-46 สุขภาพจิต31, 40 และ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 49-51 อย่างไรก็ตามจากการศึ กษาของ
Groenewoud และคณะ ในปี 201731 ที่ได้ทดลองให้ผู้สูงอายุ
เล่นเกมที่มีความหลากหลายในช่วงระยะเวลาหนึ่งพบว่ าการ

Table 4 Results of digital games for improving social interaction
Authors
Participants
Intervention
De Schutter &
35 older adults, aged Semi-structured
Vanden Abeele
50-72 years old
interview and
(2010)49
observation

Durations
4 rounds

Unbehaun , et al.
(2018)50

14 dementia and
theirs professional
caregivers

Semi-structured
interview and
observation

8 months

Osmanovic, et al.
(2015)51

1. 39 young adults
2. 22 older adults

Short interview and
focus group

2 times

สังเกตผู้เข้าร่วมวิจัยจานวน 4 ครัง้ ซึ่งสอดคล้องกับงานของ
Unbehaun และคณะ ในปี 201850 ที่ ศึกษาในผู้สูง อายุ ที่ มี
ภาวะสมองเสื่อมและผู้ดูแลจานวน 14 คู่ พบว่าการเล่นเกม
ดิจิทลั ช่วยส่งเสริมปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สงู อายุที่มีภาวะสมอง
เสื่อมและผู้ดูแลผู้สูงอายุ ทาให้เกิดความสัม พันธ์ที่ดีและเกิด
การเสริม พลัง (empowerment) ในผู้สูงอายุที่ มีภ าวะสมอง
เสื่อม และอีกผลการศึกษาของ Osmanovic และคณะ ในปี
201551 ที่ ใ ช้ ก ารสั ม ภาษณ์ แ ละการสนทนากลุ่ ม ในผู้ ดู แ ล
จานวน 39 คน และผูส้ งู อายุจานวน 22 คน พบว่าการเล่นเกม
ดิจิทัลร่วมกันช่วยส่งเสริมให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีแ ละเกิ ด การ
เชื่อมต่อระหว่างวัย (Table 4)

Results
Promoted
connectedness,
cultivation and
contribution
Promoted social
interaction,
relationship, and
empowerment
Promoted social
interaction and
connection

เล่ น เกมดิ จิ ทั ล ให้ทั้ ง ประสบการณ์ เ ชิ ง บวกและเชิ ง ลบต่ อ
ผู้สูง อายุ นอกจากนี ้ง านของ Boot และคณะในปี 201616
พบว่าทัศนคติและความเชื่อมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจสาหรับ
ผู้สูงอายุในการเล่นเกมดิจิ ทั ลเพื่อ ใช้ในการฝึ กสมอง ดังนั้น
แนวทางในการน าเกมดิ จิทัลไปใช้ในผู้ที่มีภ าวะสมองเสื่ อ ม
ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับความชื่นชอบ ความสนใจ ระดับ
ความสามารถ และระดับ ปริชานปั ญญาของผู้สูงอายุ แ ต่ ละ
รายเพื่อให้เกิดความท้าทายที่พอประมาณและความรู ส้ ึกเชิง
บวกจากการเล่ น เกมดิ จิ ทัล และอาจเริ่ ม ต้น เล่ น เกมจาก
ความคุ ้ น เคยของผู้ สู ง อายุ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ส่ ว นในด้ า นการ
ออกแบบควรคานึงถึงการให้เกมดิจิทัลเป็ นงานอดิเรก เป็ นสิ่ง
ที่ผสู้ งู อายุสนใจ หรือเป็ นความฝัน ซึ่งจากการศึกษาก่ อนหน้า
นีพ้ บว่าเกม 4 ประเภทต่อไปนีเ้ ป็ นเกมที่ผู้สูงอายุชอบและให้
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ความสนใจ ได้แก่ เกมการผจญภัย เกมกลยุทธ์ เกมกีฬา และ
เกมปริศนา17
ถึงแม้จะพบประโยชน์ที่ได้รับจากการเล่นเกมดิ จิทัล
ในหลายมิติแต่รูปแบบการศึ กษาวิ จัยกับ การวัดผลที่ เ กิ ดขึ น้
นั้ น ยั ง มี ข้ อ จ ากั ด อยู่ ห ลายประการ เช่ น การศึ ก ษาปั จ จั ย
ทางด้านปฏิสัม พัน ธ์ท างสัง คมที่ เ กิ ดขึ น้ จากการเล่น เกมฝึ ก
สมองเป็ นเพียงงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษาในระยะเวลาสัน้
ๆ 49, 51 ซึ่ ง ผลที่ เ กิ ดขึ ้น ในระยะยาวอาจมี ความแตกต่ า งไป
เช่นเดียวกันกับผลของการเล่นเกมดิจิทัลต่อสุขภาพจิตที่ไ ม่ได้
ใช้แบบประเมิ นทางด้านสุขภาพจิตเข้ามาเกี่ ยวข้อ งแต่ เ ป็ น
เพี ย งการศึ ก ษาวั ด ระดั บ ความพึ ง พอใจของการเล่ น เกม
เท่ า นั้ น 40 ส าหรั บ การเพิ่ ม ปริ ช านปั ญ ญาด้ว ยเกมดิ จิ ทั ล
ถึงแม้ว่าจะทาให้เกิ ดการพัฒ นาของภาพรวมประสิ ท ธิ ภ าพ
การท างานของสมอง 41, 42, 45 และความสามารถของสมอง
ด้านการบริ หารจัดการ38 ซึ่งเป็ นการเปรี ยบเทียบกั บ การฝึ ก
สมองด้ ว ยวิ ธี ม าตรฐานร่ ว มกั บ การเล่ น เกม ไม่ ใ ช่ ก าร
เปรียบเทียบระหว่า งการฝึ กสมองด้ว ยวิ ธี มาตรฐานกั บ การ
เล่นเกมดิจิทลั เพียงอย่างเดียว โดยที่การเล่นเกมฝึ กสมองที่ไม่
ใช้ เ ทคโนโลยี ก็ ช่ ว ยท าให้ ป ริ ช านปั ญ ญาและระดั บ ภาวะ
ซึ ม เศร้า ดี ขึ น้ อย่ า งมี นั ย สาคั ญทางสถิ ติเ มื่ อ เที ยบกั บ กลุ่ ม
ควบคุมเช่นเดียวกัน 11 และประเด็นสุดท้ายคื อข้อจ ากั ดของ
การเล่มเกมดิจิทัลที่มีผลต่อสุขภาพกายมีการศึกษาเฉพาะใน
ประเภทเกมออกกาลัง กายเท่ านั้น แต่เมื่อเปรียบเที ยบการ
เล่นเกมกับการเดินพบว่าในกลุ่มที่เล่นเกมดิจิทัลมีการทรงตัว
และระดับความกลัวการหกล้ม ดีขึน้ กว่า ในกลุ่มที่ออกกาลัง
กายด้วยการเดิน46 อย่างไรก็ตามประเภทของเกมและรู ปแบบ
ของการออกกาลั ง กายที่ น าไปเปรี ยบเที ย บกั น ยัง มี จ ากั ด
รวมทั้งขาดการศึกษาถึงผลระยะยาวและความคุม้ ค่ า ในมิ ติ
อื่น
ข้ อ ดี ข องการเล่ นเกมดิ จิ ทั ล ใน ผู้ สู ง อายุ คื อ
มี ห ลากหลายรู ป แบบสามารถหาได้จ ากสื่ อ ออนไลน์ ห รื อ
เครื่ อ งเล่ น เกมซึ่ ง มี ทั้ ง แบบออนไลน์แ ละออฟไลน์ สาหรั บ
ข้อจากัดของการเล่นเกมดิจิทัลในผูส้ ูงอายุ คือ การที่ผู้สูงอายุ
ในยุ คปั จ จุ บัน บางส่ ว นอาจยัง ไม่คุ้น ชิ นกั บการเล่ น เกมและ
เทคโนโลยีมากนักเมื่อเทียบกับวัยอื่นที่กาลังจะเป็ นผู้สูงอายุ
ในอนาคต อย่างไรก็ตามข้อจากัดในประเด็นนีจ้ ะหมดไปจาก

การที่ โ ลกก้า วเข้า สู่ยุคดิ จิ ทัลและมี การน าอิ นเทอร์เน็ ตของ
สรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ไปควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ
เพิ่มมากขึน้ จนทาให้ผู้ที่กาลังย่างเข้าสู่วัยสูงอายุในอนาคตมี
ความคุน้ ชินกับเทคโนโลยีและมีความสามารถในการเรี ยนรู ้
เทคโนโลยีได้ดี รวมทั้งการที่โลกจะก้าวไปสู่เทคโนโลยี เ มตา
เวิรส์ (metaverse) ที่สร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความ
จริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันโดยอาศัยเทคโนโลยีโลกเสมือน
ผสานโลกแห่ ง ความจริ ง (Augmented Reality: AR) และ
เทคโนโลยี โ ลกเสมื อ นจริ ง ผสานสภาพแวดล้อ มและวั ต ถุ
รอบตัวให้กลายเป็ นพืน้ ที่โลกเดียวกันในอนาคต ส่วนข้อจากัด
ในการพัฒนาและออกแบบเกมดิจิทัล คือ เกมที่ออกแบบมา
อาจจะไม่ได้เหมาะกับผู้สูงอายุทุกกลุ่ม บางเกมเหมาะสมกับ
ผู้สูง อายุ ที่ มี ภ าวะการรู ้คิดบกพร่ อ งเล็ กน้อ ย และบางเกม
เหมาะกั บ ผู้สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะสมองเสื่ อ ม นอกจากนี ้เ กมที่
เหมาะสมหรือได้รบั การยอมรับจากผู้สูงอายุต่างประเทศหรือ
ภายในภูมิภาคเดียวกันก็อาจจะไม่เหมาะสาหรับ ผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย เนื่องจากบริบททางสัง คม วัฒนธรรม วิถีชี วิ ต
และความเป็ นอยู่ที่แตกต่างกัน ย่อมส่งผลต่อการกระตุ ้นและ
ฝึ กสมองที่ ต่างกัน ต่อไปในอนาคตการใช้เทคโนโลยี แ ละการ
เล่นเกมดิจิทัลจะได้รับการยอมรับและเป็ นที่นิยมจากผู้สูงอายุ
เพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ ตามวิถีชี วิ ตของผู้คนที่เปลี่ ยนผ่ านจากยุ คแอ
นาล็อกเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ ซึ่งการเล่นเกมดิจิทัลได้
กลายเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานบูรณาการองค์ความรู ้ท างด้าน
การแพทย์ดว้ ยเทคโนโลยีสาหรับผูส้ ูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
บทสรุ ป
การนาเกมมิ ฟิเคชันและเทคโนโลยี ม าพัฒ นาเป็ น
เกมฝึ กสมองสาหรับ ผู้สูงอายุที่มีภ าวะสมองเสื่อม พบว่าทั้ง
เกมดิ จิ ทั ล ทั้ ง 2 รู ป แบบคื อ เกมเล่ น ใช้ ทั ก ษะและเกมคิ ด
ไตร่ตรองมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในด้านการส่ งเสริ ม ปริ ช าน
ปั ญญา สุขภาพกาย สุขภาพจิต และปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ซึ่ง
ประโยชน์ที่เกิดขึน้ จากการเล่นเกมดิจิทัลแต่ละชนิดก็ มี ความ
แตกต่างกันไป แต่นอกเหนือจากความสนุกสนานที่ได้รับ จาก
การเล่ น เกมแล้ ว ยั ง ให้ ผ ลในด้ า นของการบ าบั ด ฟื ้ นฟู
โดยเฉพาะในผูส้ งู อายุที่มีภาวะสมองเสื่อม
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บทสรุ ป
การประยุ กต์ใ ช้ศาสตร์ม ณี เ วชในผู้สูง อายุ ข้ อ เข่ า
เสื่ อ ม สามารถช่ ว ยลดระดั บ ของความปวดอาการข้อ ฝื ด
น้อ ยลง และความสามารถการใช้ง านข้อ ท าได้ดีขึ น้ ท าให้
สภาพการทากิ จวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มากขึน้
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