1

เกมดิจิทัลสำหรับป้ องกันภำวะสมองเสื่อมในผู้สูงอำยุ
Digital games for preventing dementia in older adults
วนษำ สินจังหรีด1, ภักศจีภรณ์ ขันทอง2
Vanessa Sinchangreed1, Phaksachiphon Khanthong2
1
Received: 22 October 2021
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Revised: 21 March 2022
2
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Accepted: 3 May 2022
1
Faculty of Industrial Technology, Ubon Ratchathani Rajabhat University
2
Faculty of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ubon Ratchathani Rajabhat University
ผู้รับผิดชอบบทควำม
ภักศจีภรณ์ ขันทอง
คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
2 ถนนราชธานี ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศัพท์ 086-5446057
อีเมล phaksachiphonk@gmail.com
Phaksachiphon Khanthong
Faculty of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ubon Ratchathani Rajabhat University
2 Ratchathani Road, Naimueang Subdistrict, Mueang District, Ubon Ratchathani
E-mail: phaksachiphonk@gmail.com
บทคัดย่อ
เทคโนโลยีในยุคดิจิทลั เข้ามามีอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตในทุกด้าน การนาเกมดิจิทลั มาใช้ในการป้องกัน บาบัด
และฟื ้ นฟูผู้สูงอายุท่ีมี ความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมหรือมีภาวะสมองเสื่อมจึงเป็ นอีกทางเลือกที่นอกเหนือจากความ
สนุกสนานแล้วยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต การรู ค้ ิด และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
บทความนีจ้ ึงได้ทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกมดิจิทัลและผลการศึกษาที่สนับสนุนการเล่นเกมดิจิทัลในด้านต่าง ๆ ต่อ
ผูส้ 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
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ทาให้อายุขัยเฉลี่ยของผูส้ ูงอายุท่ วั โลกเพิ่มขึน้ และการใช้ชีวิต
ของประชากรทั่วโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้อตั ราการเกิดใหม่ของประชากรมีจานวนลดลง จึงทาให้โครงสร้างประชากร
ทั่วโลกและประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้สัดส่วนของผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึน้ และใกล้เคียงกับสัดส่วนของ
ประชากรวัยเด็ก (12 เทียบกับ 11.2 ล้านคน)1 จากสถิติของผูส้ งู อายุในประเทศไทย 77 จังหวัด ในปี พ.ศ. 2563 มีผสู้ งู อายุ
รวมทัง้ สิน้ ร้อยละ 17.572 ซึ่งมีความเป็ นไปได้ว่าในสิน้ ปี พ.ศ. 2564 หากมีจานวนผูส้ งู อายุตงั้ แต่รอ้ ยละ 20 ขึน้ ไป ประเทศ
ไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ (aged society) และจากการคาดคะเนขององค์การสหประชาชาติ (United
Nations: UN) ในอีก 30 ปี ข้า งหน้าทั่วโลกจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรู ปแบบ (super-aged society)3 ซึ่งหนึ่งใน
ปั ญหาที่พบบ่อยในผูส้ งู อายุคือภาวะสมองเสื่อม (dementia)4
จากข้อมูลของชมรมเครือข่ายนักสื่อสารข้อมูลเชิงลึกแห่งประเทศไทยมีผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมจานวน
600,000 คน ในปี พ.ศ. 2562 และมีความชุกภาวะสมองเสื่อมเพิ่มมากขึน้ ตามอายุ โดยพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย5
ปั จจัยเสี่ยงของการลดลงของปริชานปั ญญา เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การขาดปฏิสมั พันธ์ทางสังคม (social
interaction) การสูบบุหรี่ และการมีดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 6 ซึ่งภาวะสมองเสื่อม
นอกจากจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อปริ ชานปั ญ ญา (cognition)7 ยัง เกิ ดผลกระทบในด้านต่าง ๆ อาทิ ท าให้สูญเสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมจานวนมหาศาล 8 เกิดภาระต่อผู้ดูแล 9 และการเสียชีวิตภายใน 1.3-9.2 ปี
หลังจากการตรวจวินิจฉัยภาวะสมองเสื่อม10
ดัง นั้น การป้ อ งกัน และส่ ง เสริ ม ด้ว ยกิ จ กรรมที่ ช่ ว ยฝึ ก สมอง (brain training) ในผู้สูง อายุจึ ง เป็ น สิ่ ง สาคัญ ที่
หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขเล็งเห็นและรณรงค์ให้ผสู้ งู อายุนนั้ มี ปริชานปั ญญาที่ดีและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ จาก
แนวเวชปฏิบตั ิของคาแนะนาในผูท้ ่ีมีภาวะการรูค้ ิดบกพร่องเล็กน้อย (mild cognitive impairment: MCI) และผูท้ ่ีมีภาวะ
สมองเสื่อมที่มีหลักฐานทางเวชศาสตร์เชิงประจักษ์ท่ีเพียงพอมี แค่การออกกาลังกายและการฝึ กสมอง 7 ซึ่งรูปแบบเกมฝึ ก
สมองที่นามาใช้ในผูส้ งู อายุคือการเล่นเกมแบบทั่วไป11 และการเล่นเกมดิจิทลั 12, 13
การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่ปีท่ีผ่านมาและหนึ่งในปั จจัยที่เร่งให้เกิดการใช้
เทคโนโลยีกบั ผูป้ ่ วยคือการแพร่ระบาดใหญ่ของไวรัสโควิด-19 ที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผูค้ น ทาให้วงการแพทย์เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของการใช้เทคโนโลยีเพื่อดูแลผูป้ ่ วยเพิ่มมากขึน้ การใช้เกมและองค์ประกอบการออกแบบเกมในบริบทที่ไม่ใช่
เกมเป็ น ที่ ย อมรับ และสนใจจากหลายสาขารวมทั้ง ในด้า นการดู แ ลสุข ภาพสาหรับ ผู้สูง อายุท่ี เ รี ย กว่ า เกมมิ ฟิ เคชัน
(gamification) โดยนาเทคนิคของเกมมิฟิเคชันไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาวะในผูส้ งู อายุดา้ นสุขภาพกาย (physical health)
ปริชานปั ญญา ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม และอารมณ์หรือสุขภาพจิต (mental health)14 ที่ทาให้ผเู้ ล่นเกิดแรงจูงใจและการมี
ส่วนร่วม15 การนาเทคนิคเกมมิฟิเคชันมาใช้ดา้ นปริชานปั ญญานัน้ ทัศนคติและความเชื่อเป็ นเป้าหมายหลักในการทาให้
ผูส้ งู อายุเกิดแรงจูงใจในการเล่นเกมดิจทิ ลั อย่างต่อเนื่อง16 เกมดิจิทลั เป็ นรูปแบบหนึ่งของการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแล
สุขภาพ และเป็ นที่น่าสนใจว่าแนวโน้มการออกแบบเกมดิจิทลั ในศตวรรษที่ 21 ได้ให้ความสาคัญกับเกมสาหรับผูส้ งู อายุ
โดยเฉพาะ17
ในบทความปริทัศน์นีจ้ ึงได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ เกมดิจิทัลมาใช้ในผูส้ ูงอายุโดยเฉพาะในกลุ่มที่มี
ภาวะสมองเสื่อมและภาวะการรู ค้ ิดบกพร่องเล็กน้อย เพื่อใช้เป็ นทางเลือกสาหรับผูส้ ูงอายุ ผูด้ ูแล และบุคลากรทางการ
แพทย์ในการป้องกัน บาบัด และฟื ้ นฟูภาวะสมองเสื่อมในผูส้ ูงอายุ เป็ นการรวบรวมข้อมูลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
รูปแบบเกมดิจิทลั และผลการศึกษาในมิติต่าง ๆ ได้แก่ มิติทางด้านปริชานปั ญญา สุขภาพกาย สุขภาพจิต และปฏิสมั พันธ์
ทางสังคม โดยใช้การสืบค้นหลายฐานข้อมูล ประกอบด้วย Google Scholar, Web of Science, PubMed, ScienceDirect,
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MDPI และวารสารหลักทางด้านเทคโนโลยี อาทิ Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) โดยคาสาคัญ
หลัก เช่น digital games/serious game/casual games และ cognitive/cognition หรือ elderly/senior/older adult ทาให้
ได้งานที่เกี่ยวข้องกับมิติทั้งสี่จานวน 11 เรื่องโดยที่มี 1 บทความทาการศึกษา 2 มิติ แบ่งเป็ นด้านปริชานปั ญญา 4 เรื่อง
ด้านสุขภาพกาย 3 เรื่อง ด้านสุขภาพจิต 2 เรื่อง และด้านปฏิสมั พันธ์ทางสังคม 3 เรื่อง ดังต่อไปนี ้
รูปแบบเกมดิจทิ ัลสำหรับผู้สูงอำยุทมี่ ีภำวะสมองเสือ่ ม
เกมดิ จิ ทัล หมายถึ ง การเล่ น เกมผ่ า นสื่ อ เทคโนโลยี ได้แ ก่ คอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์โ ทรศัพ ท์เ คลื่ อ นที่ และ
เครื่องเล่นเกมโดยเน้นไปที่การเล่นเกมที่ใช้กระบวนการฝึ กสมองด้านปริชานปั ญญา18, 19 ตามแนวคิดเกมมิฟิเคชันสู่เกม
ดิจิทัล16 ซึ่งกลไกที่เกี่ยวข้องและมีความเป็ นไปได้จากการเล่นเกมดิจิทัลมี 4 ประการ คือ ทาให้เกิดความผ่อนคลายและ
เพลิดเพลิน กระบวนการมีส่วนร่วมในสังคม เกิดการกระตุน้ ปริชานปั ญญา และเป็ นการฝึ กทักษะการเคลื่อนไหว 20 เกม
ดิจิทลั แบ่งได้เป็ น 2 รูปแบบ คือ เกมเล่นใช้ทกั ษะ (casual games) และเกมคิดไตร่ตรอง (serious games) สาหรับหลักการ
ในการจัดรูปแบบของเกมดิจิทลั คือความยากง่ายในการเล่น โดยเกมเล่นใช้ทกั ษะจะมีระดับในการเล่นตัง้ แต่ง่ายจนถึงปาน
กลาง ส่วนเกมคิดไตร่ตรองจะมีระดับในการเล่นตัง้ แต่ปานกลางจนถึงยาก วัตถุประสงค์ของการเล่นเกมดิจิทัลสาหรับ
ผูส้ งู อายุและผูท้ ่ีมีภาวะสมองเสื่อมมีทงั้ เพื่อการป้องกัน 21, 22 การวินิจฉัย23-26 การคัดกรอง23, 24, 27 การตรวจประเมิน25, 28, 29
และการบาบัดฟื ้ นฟูภาวะสมองเสื่อม30, 31 ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. เกมเล่นใช้ทักษะ
ลักษณะของเกมเล่นใช้ทักษะคือเกมที่ไม่ยุ่งยาก มีกลไกไม่ซับซ้อน ไม่ตอ้ งการทักษะพิเศษในการเล่น และใช้
ระยะเวลาการเล่นในแต่ละครัง้ ไม่นาน32, 33 มีลกั ษณะจาเพาะ 4 ประการ คือ เป็ นเกมที่ได้รบั การยอมรับว่าเหมาะสมกับคน
กลุ่มใหญ่ (acceptability) เข้าถึงได้ง่าย (accessibility) เรียบง่ายไม่ซบั ซ้อน (simplicity) และมีความยืดหยุ่นในการเล่น
(flexibility)34 โดยแบ่งเกมเล่นใช้ทักษะได้เป็ น 4 ประเภท คือ เกมแอ็กชัน (casual action games ) เกมปริศนา (casual
puzzle games) เกมแบบจาลอง (casual simulation games) และเกมกลยุทธ์ (strategy games)12 และจากการศึกษาที่
ผ่านมาของ Groenewoud และคณะในปี 201731 พบว่าเกมที่ได้รับความนิยมจากผู้สูงอายุแ ละเล่ นบ่อ ยที่ สุดคือ เกม
Shuffleboard (iSjoel) จัดอยู่ในประเภทเกมแบบจาลอง ดังตัวอย่างใน Figure 1 ซึ่งลักษณะของเกมเล่นใช้ทักษะแต่ละ
ประเภทมีดงั นี ้

Figure 1 Casual game
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1.1 ประเภทเกมแอ็กชัน
เกมแอ็กชันมีลกั ษณะการเล่นโดยใช้การเคาะหรือเลื่อนหน้าจอไปตามทิศทางของเป้าหมายที่เราต้องการด้วยการ
ยิง 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
เกมแบบจาลองเป็ นการเล่นเกมด้วยการจาลองสถานการณ์ท่ี ใช้การควบคุมไม่ซับซ้อนโดยมีปุ่มกาหนดทิ ศ
ทางซ้ายและขวา คู่แข่งมักจะเป็ นคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเกมที่เกี่ ยวข้อง ได้แก่ เกม Xylophone และเกม Shuffleboard
(Figure 1)
1.4 ประเภทเกมกลยุทธ์
เกมกลยุทธ์เป็ นเกมเล่นใช้ทกั ษะที่มีระยะเวลาการเล่นนานกว่าเกมประเภทอื่น ๆ ในเกมเล่นใช้ทกั ษะ มีเป้าหมาย
ในการสะสมบางสิ่งที่เกมกาหนดและในขณะเดียวกันอาจมีการป้องกันการปะทะจากคู่แข่ง ตัวอย่างเกมที่เกี่ยวข้อง เช่น
เกม Dominoes และเกม Solitaire (Figure 1)
2. เกมคิดไตร่ตรอง
เกมคิดไตร่ตรองเป็ นเกมที่ใช้ฝึกและกระตุน้ สมองด้วยการเรียนรู ้ การจาลองสถานการณ์และการเพิ่มทักษะในการ
35, 36
สื่ อ สาร ซึ่ ง จากการศึ ก ษาของ Tong และคณะในปี 201718 พบว่ า เกมคิ ด ไตร่ ต รองช่ ว ยส่ ง เสริ ม ปริ ช านปั ญ ญา
สมรรถภาพทางกาย (physical health) ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (social interaction) และอารมณ์ในผูท้ ่ีมีภาวะสมองเสื่อม
แบ่งได้เป็ น 8 ประเภท13 คือ เกมผจญภัย (adventure games) เกมกีฬา (sport games) เกมกลยุทธ์ เกมออกกาลังกาย
(exergames) เกมปริ ศ นา เกมแอ็ ก ชั น เกมเล่ น ตามบทบาท (Role-Playing Games: RPG) และเกมแบบจ าลอง
(simulation games) ดังลักษณะของการเล่นเกมแต่ละประเภทต่อไปนี ้
2.1 ประเภทเกมผจญภัย
ลักษณะการเล่นเกมผจญภัยจะเป็ นเกมที่ผเู้ ล่นได้ทาการสารวจและมีปฏิสมั พันธ์กับสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างเกมที่
เกี่ ยวข้อง ได้แก่ เกมผจญภัยผ่านการท่องเที่ยวรอบโลกในสถานที่ต่าง ๆ ที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรม 37 ตัวอย่างเกมที่
เกี่ยวข้อง เช่น เกม The Ancient Olympic (Figure 2)
2.2 ประเภทเกมกีฬำ
เกมกีฬาเป็ นเกมที่เลียนแบบการจาลองสถานการณ์เสมือนจริงในการเล่นกีฬา การเล่นวีดีโอเกมผ่านกล้องไคเนค
(kinect)38 เป็ นรูปแบบที่กาลังได้รบั ความนิยมและถูกนามาใช้ในการบาบัดฟื ้ นฟูผสู้ งู อายุ ตัวอย่างเกมที่เกี่ยวข้อง เช่น เกม
Tai Chi exercise (Figure 2)
2.3 ประเภทเกมกลยุทธ์
เกมกลยุทธ์เป็ นเกมที่ผเู้ ล่นต้องใช้กลยุทธ์และความเฉลียวฉลาดเพื่อบรรลุเป้าหมาย ตัวอย่างเกมที่เกี่ยวข้อง เช่น
Game of gifts purchase39 (Figure 2) เป็ นเกมที่มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามงบประมาณที่กาหนด
2.4 ประเภทเกมออกกำลังกำย
เกมออกกาลังกายจะเป็ นเกมที่ผสมผสานการออกกาลังกายกับวิดีโอเกมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน
มากยิ่งขึน้ ตัวอย่างเกมหรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง เช่น เกม HybridPLAY40 เป็ นเกมที่ผสมผสานการออกกาลังกายด้วยเครือ่ ง
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ออกกาลังกายกับการใช้แอ็ปพลิเคชันโดยมีผเู้ ล่นหลายคน และเกม FitForAll30, 41 ที่เป็ นการออกกาลังกายโดยใช้เซ็นเซอร์
ควบคุมอุปกรณ์สาหรับออกกาลังกาย (Figure 2)
2.5 ประเภทเกมปริศนำ
ลักษณะเกมปริศนาคือเกมที่ออกแบบให้ผูเ้ ล่นแก้ไขปั ญหาเชิงตรรกะ เช่น การวางชิน้ ส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ตัวอย่างเกมที่เกี่ยวข้อง เช่น เกม Kawashima Brain Training42 (Figure 2)
2.6 ประเภทเกมแอ็กชัน
เกมแอ็ ก ชัน เป็ น เกมที่ ผู้เ ล่ น ต้อ งใช้ก ารประสานสัม พัน ธ์ร ะหว่ า งตาและมื อ ( hand eye coordination) และ
ตอบสนองด้วยความรวดเร็วด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่าง ๆ เช่น การหลบกับดัก การกระโดด การทางานในเวลาที่
จากัด ตัวอย่างเกมที่เกี่ยวข้อง เช่น เกม Super Mario Bros42 (Figure 2)
2.7 ประเภทเกมเล่นตำมบทบำท
เกมเล่นตามบทบาทเป็ นเกมที่ผเู้ ล่นสมมุติรบั บทเป็ นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในเกมด้วยการเล่นตามคาสั่งและกฎ
กติกาที่เกมกาหนด จะเล่นคนเดียวหรือหลายคนก็ได้ ตัวอย่างเกมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การนาเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง
(virtual reality: VR) มาใช้ในการเล่นเกม ตัวอย่างเกมที่เกี่ยวข้อง เช่น เกม Labryinth-VR43 (Figure 2)
2.8 ประเภทเกมแบบจำลอง
เกมแบบจาลองคือเกมที่เล่นผ่านการจาลองสถานการณ์ท่ีเลียนแบบสิ่งแวดล้อมให้เหมือนจริงซึ่งสามารถนา
เทคโนโลยีโลกเสมือนจริงมาใช้ในการเล่นเกมได้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเกมที่เกี่ยวข้อง เช่น เกม iDO44 (Figure 2) ที่จาลอง
สถานการณ์ในชีวิตประจาวันระหว่างผูด้ ูแลกับผูส้ ูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมด้วยการให้ความรูท้ ่ีเกี่ยวข้องแล้วแก้ปัญหา
ตามแบบจาลองสถานการณ์

Figure 2 Serious game
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เกมดิจทิ ัลกับกำรส่งเสริมปริชำนปั ญญำในผู้สูงอำยุ
เกมดิจิทลั มีผลต่อการทางานของสมองในผูส้ งู อายุท่มี ภี าวะสมองเสื่อมเนื่องจากรูปแบบของการเล่นเกมที่ไม่วา่ จะ
เป็ นเกมเล่นใช้ทกั ษะหรือเกมคิดไตร่ตรอง ดังการศึกษาที่ผ่านมาของ Perrot และคณะ ในปี 201942 ในผูท้ ่ีมีอายุ 60-72 ปี
จานวน 3 กลุ่ม (จานวน 36 คน) โดยกลุ่มที่ 1 เล่นเกม Kawashima Brain Training กลุ่มที่ 2 เล่นเกม Super Mario Bros
และกลุ่มที่ 3 เป็ นกลุ่มควบคุม ด้วยการใช้เวลา 1 ชั่วโมง 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เป็ นระยะเวลา 2 เดือน พบว่ากลุ่มที่เล่นเกมทัง้ 2
กลุ่ม มีภาพรวมประสิทธิภาพการทางานของสมอง (global cognitive functions) ดีขนึ ้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเทียบ
กับกลุ่มควบคุม การศึกษาของ Kayama และคณะในปี 201438 ในผูส้ งู อายุจานวน 41 คน ด้วยการแบ่งผูส้ งู อายุออกเป็ น 2
กลุ่ม คือ กลุ่มควบคุมและกลุ่มเล่นเกมดิจิทัล โดยกลุ่มควบคุมจะได้รบั การฝึ กสมองด้วยวิธีมาตรฐานเป็ นเวลา 75 นาที
ส่วนกลุ่มเล่นเกมดิจิทลั จะได้รบั การฝึ กสมองด้วยวิธีมาตรฐานเป็ นเวลา 75 นาที ร่วมกับการฝึ กไทชิกับกล้องไคเนคอีก 5
นาที รวมเป็ นเวลา 80 นาที พบว่ากลุ่มที่เล่นเกมดิจิทลั มีความสามารถของสมองด้านบริหารจัดการ (executive function)
ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งทัง้ 2 เรื่องเป็ นงานวิจยั ที่ศึกษาในผูส้ งู อายุท่ วั ไปที่ไม่มีปัญหาด้านปริชาน
ปั ญญา
ส่วนงานวิจยั อีก 2 เรื่อง เป็ นการศึกษาในผูส้ งู อายุท่มี ีภาวะการรูค้ ิดบกพร่องเล็กน้อยหรือในภาวะสมองเสื่อม งาน
ของ Bamidis และคณะ ในปี 201541 ได้ทาการศึกษาในที่มีอายุตงั้ แต่ 55 ปี ขนึ ้ ไปจานวน 322 คน และหลังสิน้ สุดโปรแกรม
คงเหลือ 229 คน แบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ในแต่ละกลุ่มจะมีทงั้ ผูส้ งู อายุท่ีมีภาวะการรูค้ ิดบกพร่องเล็กน้อย ภาวะสมองเสื่อม
และผูท้ ่ีไม่มีปัญหาด้านปริชานปั ญญา โดยแบ่งเป็ นกลุ่มควบคุมจานวน 66 คน และกลุ่มทดลองจานวน 163 คน ที่เล่นเกม
FitForAll ร่วมกับการฝึ กสมอง ด้วยการฝึ กครัง้ ละประมาณ 1 ชั่วโมง เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ และทาการสุ่มจานวนครัง้ ของการ
เข้าร่วมกิจกรรมอยู่ระหว่าง 24-110 ครัง้ ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มทดลองที่เล่นเกมดิจิทัล ร่วมกับการฝึ กสมองมีภาพรวม
ประสิทธิภาพการทางานของสมองดีขนึ ้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างไรก็ตามในกลุ่มทดลองที่มี
ภาวะสมองเสื่อมนั้นไม่ค่อยเห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อเปรียบเทียบกับผูท้ ่ีมีภาวะการรูค้ ิดบกพร่องเล็กน้อยและในผูท้ ่ีไม่มี
ปั ญหาปริชานปั ญญา เช่นเดียวกับงานของ Mrakic-Sposta และคณะ ในปี 201845 ที่ศึกษาในผูส้ งู อายุท่ีมีภาวะการรูค้ ิด
บกพร่องเล็กน้อยและผูท้ ่มี ีภาวะสมองเสื่อมจานวนรวม 10 คน ด้วยการให้ผสู้ งู อายุกลุ่มทดลองปลูกดอกไม้ผ่านการเล่นเกม
ดิจิทลั ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงในเวลา 40-45 นาทีต่อครัง้ จานวน 3 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เป็ นเวลา 6 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่
เล่นเกมมีภาพรวมประสิทธิภาพการทางานของสมองดีขนึ ้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม (Table 1)
Table 1 Results of digital games for improving cognition
Authors
Perrot, et al.
(2019)42

Participants
36 older adults,
aged 60-71
years old

Kayama, et al.
(2014)38

41 older adults,
aged 65 years
old and over

Intervention
1. Kawashima Brain
Training
2. Super Mario Bros
3. Control
1. Control
(standardized
training)
2. Standardized
training + tai chi

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
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Authors
Bamidis, et al.
(2015)41

Mrakic-Sposta, et
al. (2018)45

Participants
229 older adults
(healthy brain,
mild cognitive
impairment and
dementia),
aged 55 years
old and over

Intervention
1. FitForAll and Brain
Fitness Program
(163 older adults; 69
healthy, 72 MCI, 22
dementia)
2. Control (66 older
adults; 21 healthy,
39 MCI, 6 dementia)
10 older adults 1. Virtual reality
(mild cognitive game
impairment and 2. Control
dementia)

Durations
Results
~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

เกมดิจทิ ัลกับกำรส่งเสริมสุขภำพกำยในผู้สูงอำยุ
เกมดิ จิ ทัลบางชนิ ด นอกจากจะช่ ว ยส่ ง เสริม ปริช านปั ญ ญาแล้ว ยัง ช่ ว ยส่ ง เสริม สุข ภาพกายให้กับ ผู้สูง อายุ
โดยเฉพาะเกมคิดไตร่ตรองประเภทเกมออกกาลังกาย ดังผลการศึกษาของ Konstantinidis และคณะ ในปี 201630 ที่
แบ่งกลุ่มผูส้ ูงอายุท่ีไม่มีปัญหาด้านปริชานปั ญญา จานวน 232 คน ออกเป็ นกลุ่มที่เล่นเกมออกกาลังกายด้วยโปรแกรม
FitForAll และกลุ่มควบคุม ซึ่งกลุ่มที่เล่นเกมจะออกกาลังกายแบบแอโรบิก แบบแรงต้าน แบบยืดเหยียด และฝึ กการทรงตัว
โดยใช้เวลาประมาณ 40 นาที จานวน 5 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เป็ นระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มที่เล่นเกมมีค่าความแข็งแรง
ความยืดหยุ่น ความทนทาน และการทรงตัวที่ดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
การศึกษาของ Padala และคณะ ในปี 201746 ได้ทาการศึกษาเปรียบเทียบ 2 กลุ่ม คือกลุ่มที่เล่นเกมจากวีดีโอ
เกมเพื่อการออกกาลังกายผ่าน Wii-fit และกลุ่มที่ออกกาลังกายด้วยการเดินในผู้สูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมเล็กน้อย
ชนิดอัลไซเมอร์ (mild alzheimer’s dementia) จานวน 30 คน เวลา 30 นาที จานวน 5 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เป็ นเวลา 8 สัปดาห์
พบว่ากลุ่มที่เล่นเกมมีการทรงตัวและคะแนนความกลัวการหกล้มที่ดีกว่ากลุ่มที่เ ดินออกกาลังกายอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ นอกจากนีย้ งั พบว่าการศึกษาของ Mrakic-Sposta และคณะ ในปี 201845 ที่ให้ผสู้ งู อายุเล่นเกมผ่านเทคโนโลยี โลก
เสมือนจริงในระยะเวลา 6 สัปดาห์พบว่ามีผลต่อการลดลงของภาวะเครียดออกซิเดชัน (oxidative stress) (Table 2) ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับทฤษฎีการเสื่อมของสมองโดยเฉพาะในโรคอัลไซเมอร์ท่เี กิดจากการสะสมของคราบอมัยลอยด์ (amyloid
plaque) และการพันกันของเส้นใยประสาท (neurofibrillary tangle) ของเธาโปรตีน (tau protein) ในสมองทาให้เกิดภาวะ
เครียดออกซิเดชัน47, 48
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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

เกมดิจทิ ัลกับกำรส่งเสริมสุขภำพจิตในผู้สูงอำยุ
ผลทางด้านสุขภาพจิตเป็ นอีกประเด็นที่นิยมทาการศึกษาสาหรับการเล่นเกมดิจิทัลในผูส้ งู อายุ เป็ นงานวิจยั เชิง
คุณภาพดังนั้นผลการศึกษาจึงเป็ นข้อมูลที่ได้จากการสังเกต (observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
และการใช้กระบวนการกลุ่ม (focus group) ดังนัน้ ผลการศึกษาที่รายงานจึงเป็ นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ได้แก่ ความพึง
พอใจ ประสบการณ์เชิงลบและเชิงบวกต่อการเล่มเกมดิจิทลั (Table 3) ดังการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 2 เรื่อง คือ การศึกษาของ
Boj และคณะ ในปี 201840 ได้ทดลองนาเทคโนโลยีการเล่นเกม HybridPLAY ซึ่งเป็ นการเล่นเกมแบบเป็ นกลุ่มไปทดลองนา
ร่องในผูส้ งู อายุท่ไี ม่มีปัญหาด้านปริชานปั ญญาจานวน 8 คน ด้วยการให้เล่นเครื่องเล่นที่เป็ นอุปกรณ์การออกกาลังกายใน
สนามจริงร่วมกับการใช้การควบคุมผ่านวีดีโอเกมเป็ นเวลา 2 ชั่วโมง พบว่าผูส้ งู อายุมีความพึงพอใจที่ได้ออกกาลังกายและ
ได้เล่นเกมร่วมกับเพื่อนวัยเดียวกัน และงานวิจยั ของ Groenewoud และคณะ ในปี 201731 ได้นาเกมเล่นใช้ทกั ษะที่มีอยู่
แล้วจานวน 10 เกม และเกมที่คิดค้นขึน้ มาใหม่จานวน 3 เกม ให้ผสู้ งู อายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมจานวน 54 คน มีอายุเฉลี่ย
83 ปี ด้วยการทดลองให้ผสู้ งู อายุเล่นเกมทัง้ หมดจานวน 177 รอบ แล้วทาการวัดผลด้วยการสังเกตและตอบแบบสอบถาม
จากการทดลองเล่นภายในระยะเวลา 30 นาที พบว่าประสบการณ์ดา้ นบวกที่ ผสู้ งู อายุได้รบั คือการรับรูค้ ุณค่าของตนเอง
การบรรลุเป้าหมาย การมีตัวตน การรู ส้ ึกผูกพั นและเป็ นเจ้าของ การมีกิจกรรมให้ทา และรู ส้ ึกชื่นชอบการเล่นเกม ส่วน
ประสบการณ์ดา้ นลบคือผูส้ งู อายุกลัวการแพ้ หงุดหงิด และรูส้ กึ ไม่ปลอดภัยเมื่อเล่นเกม
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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

เกมดิจทิ ัลกับกำรส่งเสริมปฏิสมั พันธ์ทำงสังคมในผู้สงู อำยุ
สาหรับผลการศึกษาด้านปฏิสัมพัน ธ์ทางสังคมจากการเล่นเกมดิจิทัล อยู่ในรู ปแบบของงานวิจัยเชิงคุณภาพ
เช่นเดียวกับผลของการศึกษาของ De Schutter และ Vanden Abeele ในปี 201049 ในผูส้ งู อายุท่ีไม่มีปัญหาด้านปริชาน
ปั ญญาจานวน 35 คน พบว่าการเล่นเกมทาให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างผูส้ ูงอายุ กับบุคคลในครอบครัว เกิดการฝึ กฝน
ตนเองและผู้อื่ น และท าให้เ กิ ด การมี ส่วนร่ว ม จากการสัง เกตผู้เ ข้าร่ว มวิ จัย จ านวน 4 ครั้ง ซึ่ง สอดคล้อ งกับ งานของ
Unbehaun และคณะ ในปี 201850 ที่ศกึ ษาในผูส้ งู อายุท่มี ภี าวะสมองเสื่อมและผูด้ แู ลจานวน 14 คู่ พบว่าการเล่นเกมดิจทิ ลั
ช่วยส่งเสริมปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูส้ ูงอายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อมและผู้ ดูแลผูส้ ูงอายุ ทาให้เกิดความสัม พันธ์ท่ีดีและเกิดการ
เสริมพลัง (empowerment) ในผูส้ งู อายุท่มี ีภาวะสมองเสื่อม และอีกผลการศึกษาของ Osmanovic และคณะ ในปี 201551
ที่ใช้การสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มในผูด้ แู ลจานวน 39 คน และผูส้ งู อายุจานวน 22 คน พบว่าการเล่นเกมดิจิทลั ร่วมกัน
ช่วยส่งเสริมให้เกิดปฏิสมั พันธ์ท่ดี ีและเกิดการเชื่อมต่อระหว่างวัย (Table 4)
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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
49
(2010)
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

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

บทวิจำรณ์
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้องกับการใช้เกมดิจิทัลในผู้สูงอายุและผู้ท่ีมีภาวะสมองเสื่อมพบว่าช่วย
ส่งเสริมสุขภาวะในมิติท่ีเกี่ยวข้องอย่างครอบคลุมทัง้ ด้านปริชานปั ญญา38, 41, 42, 45 สุขภาพกาย42, 45-46 สุขภาพจิต31, 40 และ
ปฏิสมั พันธ์ทางสังคม49-51 อย่างไรก็ตามจากการศึกษาของ Groenewoud และคณะ ในปี 201731 ที่ได้ทดลองให้ผสู้ งู อายุ
เล่นเกมที่มีความหลากหลายในช่วงระยะเวลาหนึ่งพบว่าการเล่นเกมดิจิทัลให้ทั้งประสบการณ์เชิงบวกและเชิงลบต่อ
ผูส้ ูงอายุ นอกจากนีง้ านของ Boot และคณะในปี 201616 พบว่าทัศนคติและความเชื่อมีผลต่อการสร้างแรงจูงใจสาหรับ
ผูส้ งู อายุในการเล่นเกมดิจิทัลเพื่อใช้ในการฝึ กสมอง ดังนัน้ แนวทางในการนาเกมดิจิทลั ไปใช้ในผูท้ ่ีมีภาวะสมองเสื่อมควร
พิจารณาให้เหมาะสมกับความชื่นชอบ ความสนใจ ระดับความสามารถ และระดับ ปริชานปั ญญาของผูส้ งู อายุแต่ละราย
เพื่ อ ให้เ กิ ด ความท้า ทายที่ พ อประมาณและความรู ้สึ ก เชิ ง บวกจากการเล่ น เกมดิ จิ ทัล และอาจเริ่ ม ต้น เล่ น เกมจาก
ความคุน้ เคยของผู้สูงอายุท่ีมีอยู่เดิม ส่วนในด้านการออกแบบควรคานึงถึงการให้เกมดิจิทัลเป็ นงานอดิเรก เป็ นสิ่งที่
ผูส้ งู อายุสนใจ หรือเป็ นความฝั น ซึ่งจากการศึกษาก่อนหน้านีพ้ บว่าเกม 4 ประเภทต่อไปนีเ้ ป็ นเกมที่ผูส้ งู อายุชอบและให้
ความสนใจ ได้แก่ เกมการผจญภัย เกมกลยุทธ์ เกมกีฬา และเกมปริศนา17
ถึงแม้จะพบประโยชน์ท่ไี ด้รบั จากการเล่นเกมดิจิทลั ในหลายมิติแต่รูปแบบการศึกษาวิจยั กับการวัดผลที่เกิดขึน้ นัน้
ยังมีขอ้ จากัดอยู่หลายประการ เช่น การศึกษาปั จจัยทางด้านปฏิสมั พันธ์ทางสังคมที่ เกิดขึน้ จากการเล่นเกมฝึ กสมองเป็ น
เพียงงานวิจยั เชิงคุณภาพที่ศกึ ษาในระยะเวลาสัน้ ๆ49, 51 ซึ่งผลที่เกิดขึน้ ในระยะยาวอาจมีความแตกต่างไป เช่นเดียวกันกับ
ผลของการเล่นเกมดิจิทลั ต่อสุขภาพจิตที่ไม่ได้ใช้แบบประเมินทางด้านสุขภาพจิตเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เป็ นเพียงการศึกษาวัด
ระดับความพึงพอใจของการเล่นเกมเท่านัน้ 40 สาหรับการเพิ่มปริชานปั ญญาด้วยเกมดิจิทลั ถึงแม้ว่าจะทาให้เกิดการพัฒนา
ของภาพรวมประสิทธิภาพการทางานของสมอง 41, 42, 45 และความสามารถของสมองด้านการบริหารจัดการ 38 ซึ่งเป็ นการ
เปรียบเทียบกับการฝึ กสมองด้วยวิธีมาตรฐานร่วมกับการเล่นเกม ไม่ใช่การเปรียบเทียบระหว่างการฝึ กสมองด้วยวิธี
มาตรฐานกับการเล่นเกมดิจิทลั เพียงอย่างเดียว โดยที่การเล่นเกมฝึ กสมองที่ไม่ใช้เทคโนโลยีก็ช่วยทาให้ปริชานปั ญญาและ
ระดับภาวะซึมเศร้าดีขึน้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมเช่นเดียวกัน 11 และประเด็นสุดท้ายคือข้อจากัด
ของการเล่มเกมดิจิทลั ที่มีผลต่อสุขภาพกายมีการศึกษาเฉพาะในประเภทเกมออกกาลังกายเท่านัน้ แต่เมื่อเปรียบเทียบการ
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เล่นเกมกับการเดินพบว่าในกลุ่มที่เล่นเกมดิจิทัลมีการทรงตัวและระดับความกลัวการหกล้มดีขึน้ กว่าในกลุ่มที่ออกกาลัง
กายด้วยการเดิน46 อย่างไรก็ตามประเภทของเกมและรู ปแบบของการออกกาลังกายที่นาไปเปรียบเทียบกัน ยังมีจากัด
รวมทัง้ ขาดการศึกษาถึงผลระยะยาวและความคุม้ ค่าในมิติอื่น
ข้อดีของการเล่นเกมดิจิทลั ในผูส้ งู อายุ คือ มีหลากหลายรูปแบบสามารถหาได้จากสื่อออนไลน์หรือเครื่องเล่นเกม
ซึ่งมีทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ สาหรับข้อจากัดของการเล่นเกมดิจิทัลในผูส้ ูงอายุ คือ การที่ผูส้ ูงอายุในยุคปั จจุบัน
บางส่วนอาจยังไม่คนุ้ ชินกับการเล่นเกมและเทคโนโลยีมากนักเมื่อเทียบกับวัยอื่นที่กาลังจะเป็ นผูส้ งู อายุในอนาคต อย่างไร
ก็ตามข้อจากัดในประเด็นนีจ้ ะหมดไปจากการที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทลั และมีการนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of
Things: IoT) ไปควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้ จนทาให้ผู้ท่ีกาลังย่างเข้าสู่วัย สูง อายุในอนาคตมีความคุ้น ชิ น กับ
เทคโนโลยีและมีความสามารถในการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีได้ดี รวมทัง้ การที่โลกจะก้าวไปสู่เทคโนโลยีเมตาเวิรส์ (metaverse)
ที่สร้างสภาพแวดล้อมของโลกแห่งความจริงและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันโดยอาศัยเทคโนโลยีโลกเสมือนผสานโลกแห่งความ
จริง (Augmented Reality: AR) และเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงผสานสภาพแวดล้อมและวัตถุรอบตัวให้กลายเป็ นพืน้ ที่โลก
เดียวกัน ในอนาคต ส่วนข้อจากัดในการพัฒนาและออกแบบเกมดิจิทัล คือ เกมที่ออกแบบมาอาจจะไม่ได้เหมาะกับ
ผูส้ งู อายุทกุ กลุ่ม บางเกมเหมาะสมกับผูส้ งู อายุท่มี ีภาวะการรูค้ ิดบกพร่องเล็กน้อย และบางเกมเหมาะกับผูส้ งู อายุท่มี ีภาวะ
สมองเสื่อม นอกจากนีเ้ กมที่เหมาะสมหรือได้รบั การยอมรับจากผูส้ งู อายุต่างประเทศหรือภายในภูมิ ภาคเดียวกันก็อาจจะ
ไม่เหมาะสาหรับผูส้ งู อายุในประเทศไทย เนื่องจากบริบททางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และความเป็ นอยู่ท่แี ตกต่างกัน ย่อม
ส่งผลต่อการกระตุน้ และฝึ กสมองที่ต่างกัน ต่อไปในอนาคตการใช้เทคโนโลยีและการเล่นเกมดิจิทลั จะได้รบั การยอมรับและเป็ น
ที่นิยมจากผูส้ งู อายุเพิ่มขึน้ เรื่อย ๆ ตามวิถีชีวิตของผูค้ นที่เปลี่ยนผ่านจากยุคแอนาล็อกเข้าสู่ยุคดิจิทลั อย่างสมบูรณ์ ซึ่งการ
เล่นเกมดิจิทัลได้กลายเป็ นส่วนหนึ่งของงานบูรณาการองค์ความรู ท้ างด้านการแพทย์ดว้ ยเทคโนโลยีสาหรับผูส้ งู อายุท่ีมี
ภาวะสมองเสื่อม
บทสรุ ป
การนาเกมมิฟิเคชันและเทคโนโลยีมาพัฒนาเป็ นเกมฝึ กสมองสาหรับผูส้ งู อายุท่ีมีภาวะสมองเสื่อม พบว่าทัง้ เกม
ดิจิทัลทั้ง 2 รู ปแบบคือเกมเล่นใช้ทักษะและเกมคิดไตร่ตรองมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในด้านการส่งเสริม ปริชานปั ญ ญา
สุขภาพกาย สุขภาพจิต และปฏิสมั พันธ์ทางสังคม ซึ่งประโยชน์ท่เี กิดขึน้ จากการเล่นเกมดิจิทลั แต่ละชนิดก็มีความแตกต่าง
กันไป แต่นอกเหนือจากความสนุกสนานที่ได้รบั จากการเล่นเกมแล้วยังให้ผลในด้านของการบาบัดฟื ้ นฟูโดยเฉพาะใน
ผูส้ งู อายุท่มี ีภาวะสมองเสื่อม
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