โครงการวิจัยเรื่องระบบเกมโลกเสมือนจริงสาหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข(สวรส.)

เกมโลกเสมือนจริงสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
“เกมโลกเสมือนจริง” ไม่ใช่แค่เกม แต่คือ นวัตกรรมจำกงำนวิจัย เพื่อนคู่ใจฟื้นฟูผู้สูงอำยุและผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง
 เกมโลกเสมือนจริง นวัตกรรมจากผลงานวิจัยเรื่อง “ระบบเกมโลกเสมือนจริงเพื่อฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือด
สมอง” โดย สถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข (สวรส.) ได้สนับสนุนทุนวิจัยแก่ทีมวิจัยคณะแพทยศำสตร์และ
วิทยำลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาวิจั ยและพัฒนาการบาบัดฟื้นฟูกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและบาดเจ็บสมอง ซึ่งขณะนี้กาลังทดลองใช้ที่คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ แล้ว
จุดเด่นของเกมโลกเสมือนจริง
 เป็นกำรสร้ำงเหตุกำรณ์หรือกระบวนกำรจำลองโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) ที่ออกแบบมำเพื่อกำร
ประเมินและแก้ปัญหำต่ำงๆ ในส่งเสริมกำรฟื้นฟูสภำพ แต่ยังคงควำมเป็นเกมที่ให้ควำมบันเทิงไปด้วย
ส่วนหนึ่งพัฒนำขึ้นมำจำกรูปแบบกำรทำกิ จกรรมบำบั ดและกำยภำพบำบัด ซึ่งมักเป็นกิจกรรมที่ทาซ้าๆ
แบบเดิม เช่น หยิบจับ ยกของ วางของ โดยทาซ้าๆ ในระยะเวลานานอย่างต่อเนื่อง อาจไม่มีความตื่นเต้น เร้าใจ
หรือไม่สามารถกระตุ้นความต้องการฝึกฝนของผู้ป่วยได้
 ซึ่งเกมนี้ มีกำรพัฒนำสื่อรูปแบบต่ำงๆ ให้มีควำมน่ำสนใจ และเหมำะกับแต่ละกลุ่มเป้ำหมำย โดยเฉพำะผู้สูง
วัย กับบริบทวัฒนธรรมที่คุ้นเคย โดยจำลองบรรยำกำศต่ำงๆ เช่น เล่นเกมยิงปืน การขายไอศกรีม การสอย
ดาวตามงานวัด ที่ได้ทั้งความเพลิดเพลิน การขยับเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกาลังกายและบาบัดกล้ามเนื้อส่วน
ต่างๆ ไปด้วย
 ทั้งนี้ จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของเกม คือ อยู่ในรูปแบบของสื่อ Interactive ที่ผู้เล่นสำมำรถมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ
ได้ อย่างเช่นการเล่นเกม ทั้งนี้ จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า Virtual Reality Headset หรือที่วัยรุ่นเรียก
กันติดปากกันว่า “แว่น VR” โดยมีลักษณะเป็นจอสวมใส่ เพื่อดูเนื้อหาของเกมหรือข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร และ
เล่นผ่านตัวควบคุม (Controller) ซึ่งปัจจุบันมีวางจาหน่ายโดยทั่วไป และหาซื้อได้ไม่ยากนัก

3 เกม 3 รูปแบบ ในแบบจำลองบรรยำกำศเที่ยวและเล่นงำนวัด เพื่อกำรฝึกกำลังกล้ำมเนื้อ
งานวิจัยระบบเกมโลกเสมือนจริงพัฒนาขึ้น โดยได้มีการสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับการไปเที่ยวและเล่นเกม
ต่างๆ ในงานวัดตามบริบทวัฒนธรรมไทย โดยออกแบบให้มีการฝึกกาลังกล้ามเนื้อ 3 รูปแบบ ได้แก่

1) เกมขำยไอศกรีม ที่ใส่กิจกรรมการยื่นและดึงแขนกลับในแนวหน้าหลัง ที่ผู้เล่นจะต้องใช้มือทั้งสองข้าง
ทาท่าเขย่าถังไอศกรีม เมื่อเขย่าจนไอศกรีมแข็งพร้อมจะขาย ผู้เล่นจะต้องหยิบไอศกรีมตามสีที่ลูกค้าต้องการได้ เป็น
การฝึกกล้ำมเนื้อกำงไหล่ (Deltoid), กล้ำมเนื้องอข้อศอก (Biceps), กล้ำมเนื้อเหยียดข้อศอก (Triceps) และ
กล้ำมเนื้อที่ช่วยยื่นแขนไปด้ำนหน้ำ (Serratus anterior) เป็นต้น
2) เกมยิงปืน ที่ใส่กิจกรรมการกวาดแขนในแนวราบ ที่ผู้เล่นต้องบังคับปืนเล็งและเคลื่อนให้เลเซอร์ ไปตรง
ตาแหน่งเป้าหมายที่ต้องการยิง หากยิงโดนเป้าจะมีคะแนนโชว์ เป็นการฝึกกล้ำมเนื้อกำงไหล่ (Deltoid), กล้ำมเนื้อ
หน้ำอก (Pectoralis), กล้ำมเนื้อหมุนหัวไหล่ไปด้ำนหลัง (Infraspinatus), กล้ำมเนื้อปีกหลัง (Latissimus) และ
กล้ำมเนื้อยกสะบัก (Trapezius) เป็นต้น
3) เกมหยิบดำว ที่ใส่กิจกรรมการยกแขนขึ้นลงในแนวดิ่ง ที่ผู้เล่นต้องใช้มือทั้งสองข้าง เลื่อนไปยังตาแหน่งที่มีดาว
โดยจะใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มื อหยิบดาว และให้จับค้ างไว้จนวงแหวนรอบดาวหมุนเต็มวงจึงจะได้ คะแนน เป็นการฝึก
กล้ำมเนื้อกำงไหล่ (Deltoid), กล้ำมเนื้อยกสะบัก (Trapezius) และกล้ำมเนื้อที่ช่วยยื่นแขนไปด้ำนหน้ำ (Serratus
anterior) เป็นต้น
ทั้งนี้ ยังรวมไปถึงการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กผ่านการกานิ้วมือระหว่างการเล่นเกมด้วย โดยในแต่ละเกมจะมีการ
จับเวลา จับคู่สีเพื่อการฝึกสมอง มีเสียงโต้ตอบให้กาลังใจเมื่อทาคะแนนได้ เช่น ดีมาก เก่งจังเลย ทาต่อไป ฯลฯ พร้ อม
ดนตรีประกอบเพื่อสร้างบรรยากาศของความสนุกสนานตามแบบฉบับงานวัดของไทย นอกจากนี้การฝึกด้วยโปรแกรม
เกมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ช่วยให้ผู้บาบัดสามารถฝึกผู้ป่วยหลายคนในเวลาเดียวกันได้

ประโยชน์ที่มำกกว่ำ ทั้งบันเทิง พร้อมบำบัดผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้ำหมำย
 เกมนี้มีประโยชน์กับกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีความบาดเจ็บทางสมองที่ส่วนใหญ่
จะอ่อนแรงครึ่งซีก แต่อยู่ในระดับที่ยังสามารถฟื้นฟูกล้ามเนื้อและสมองได้ เช่น กลุ่มที่ต้องมีการฝึกใช้แขน การ
เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อในส่วนของต้นแขน ปลายแขน และปลายมือ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้
 นอกจากนั้นยังเป็นการออกกาลังกายเพื่อป้องกันภาวะข้อไหล่ติดที่มักพบบ่อยในผู้สูงวัย และสามารถใช้เกมนี้
เพื่อการออกกาลังกายส่วนแขนได้ทั้งสองข้างเพื่อประโยชน์ต่อหัวใจและหลอดเลือด และเพื่อการทรงตัวที่ดีขึ้น
ควำมน่ำเชื่อถือของงำนวิจัย
 ในโครงการวิจัยนี้ ทีมผู้วิจัยได้ทาการรวบรวมองค์ความรู้ กระบวนการทากายภาพบาบัดหรือกิจกรรมบาบัด
สาหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก จากบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง และการสังเกตุจากกระบวนการบาบัด
ฟื้นฟูจริงเพื่อความเข้าใจส่วนประกอบที่จาเป็นของระบบและข้อจากัดต่างๆ จากนั้นทีมผู้วิจัยจึงได้ออกแบบ
พัฒนาระบบการบาบัดด้วยเกมโลกเสมือนจริง ที่ผ่านการทดสอบกับทั้งอาสาสมัครปกติและผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมอง โดยทาให้ สามารถตอบสนองความต้ องการตามหลักการบาบัดฟื้ นฟู ที่ต้องการ และได้รั บการ
ประเมินจากทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู ทั้งในด้านประสิทธิภาพและความพึงพอใจ

 การทางานโปรแกรมของเกมมีการออกแบบให้ระบบมีความยากง่าย เพื่อปรับเลือกให้เหมาะสมกับสภาพของ
กลุ่มเป้าหมาย และมีความปลอดภัย โดยโปรแกรมได้ถูกประเมินจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้ว

รูปธรรมผลลัพธ์สำคัญจำกวิจัย : กำรพัฒนำเทคโนโลยีสู่กำรสร้ำงแรงจูงใจใหม่ในกำรฟื้นฟูผู้ป่วย
ที ม ผู้ วิ จั ย จะท าการเก็ บ ข้ อ มู ล โดยเปรี ย บเที ย บระหว่ า งกลุ่ ม ผู้ ป่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก กิ จ กรรมบ าบั ด และ
กายภาพบาบัดกล้ามเนื้อ แบบดั้ งเดิ ม กั บกลุ่ม ผู้ป่วยที่ได้รับการฝึกด้วยเกมโลกเสมื อนจริ งที่ประดิ ษฐ์ขึ้น ใหม่ เพื่ อ
เปรียบเทียบแรงจูงใจ ความพึงพอใจ และการพัฒนาการสมรรถภาพในด้านต่างๆ โดยในระยะแรกที่ทาการทดสอบกับ
ผู้ป่วย พบว่า
 ผู้ป่วยมีแรงจูงใจและรู้สึกสนุกกับกำรบำบัดฟื้นฟู ตลอดจนมีควำมอยำกฝึกอยำกทำในระยะเวลำนำนมำก
ขึ้น ซึ่งโดยธรรมชาติผู้ป่วยกลุ่มนี้มักมีอาการวิตกกังวลหรือซึมเศร้าควบคู่ด้วย โดยพบว่า เกมที่นามาใช้มีสีสัน
เร้าอารมณ์ผ่านการใช้ภาพเคลื่อนไหว แสง สี และเสียงต่างๆ รวมทั้งดนตรีที่น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นความรู้สึก
ให้อยากมีปฏิสัมพันธ์กับเกมที่อยู่ตรงหน้า
 ในทางการแพทย์ พบว่า กำรฝึกซ้ำๆ จะเพิ่มโอกำสให้เซลล์สมองสำมำรถงอกขึ้นมำทำงำนชดเชย หรือ
สร้างทางเชื่อมต่อกันใหม่ในส่วนที่ถูกทาลายหรือขาดไป และในอนำคตมีแนวโน้มว่ำเกมคอมพิวเตอร์ใน
ลักษณะแบบนี้ อำจถูกพัฒนำและประยุ กต์ใ ช้กับกลุ่ มผู้ ป่ว ยอัลไซเมอร์ หรื อ พำร์กิน สัน ได้ด้วยเช่น กัน
ขึ้นอยู่กับว่าจะใส่เนื้อหาการฝึกอย่างไรเข้าไปในเกม เพื่อให้เกิดการบาบัดฟื้นฟูโรคนั้นๆ ได้ตามเป้าหมายของ
การรักษา
 นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลปลีกย่อยอื่นๆ ที่ระบบสำมำรถบันทึกได้ เช่น องศำกำรเคลื่อนไหวของกำรฝึกด้วย
เกมที่ผู้ป่วยสำมำรถทำได้ดีกว่ำกำรฝึกแบบปกติ ซึ่งทีมวิจัยจะพยายามบันทึกข้อมูลมาวิ เคราะห์ เพื่อการ
ยืนยันผลที่ชัดเจนในระยะต่อไป
 นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังเห็นโอกำสของกำรประยุกต์เกมโลกเสมือนจริงกับกำรออกกำลังกำยของคนทั่วไป เพื่อ
สร้ำงบรรยำกำศและแรงจูงใจให้กำรออกกำลังกำยเป็นเรื่องสนุก และกลมกลืนไปกับไลฟ์สไตล์ของคนในยุค
ปัจจุบันมำกขึ้น เช่น การวิ่งลู่ไฟฟ้าหรือปั่นจักรยานในฟิตเนส โดยพัฒนาระบบเกมโลกเสมือนให้สามารถสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวและบรรยากาศที่ เปลี่ยนไปได้ เรื่ อยๆ เพื่ อให้คนที่ ออกก าลั งกายรู้ สึกไม่ ซ้ าซากจ าเจกั บภาพ
บรรยากาศเดิมๆ ซึ่งความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีหากใช้ให้เป็นประโยชน์ เชื่อว่าจะสามารถสร้างโอกาสในการ
พัฒนาได้อีกหลากหลายมิติ

กำรนำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์
 งานวิจัยนี้จะเป็นนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการบาบัดผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยเกมโลกเสมือนจริง ที่พัฒนา
สาหรับการฟื้นฟูในบริบทของคนไทย และสามารถช่วยนักกายภาพบาบัดหรือกิจกรรมบาบัดอย่างเป็นระบบ
ภายใต้ แ ผนงานวิ จั ย มุ่ ง เป้ า ด้ า นสุ ข ภาพของประเทศ โดยการสนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย โดยสถาบั น วิ จั ย ระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 โดยสรุปจากการดาเนินการระยะที่ 1 ตามที่ได้นาเสนอมาแล้วนั้น การดาเนินการระยะที่ 2 ในช่วงเดือนมีนาคม
ถึงเดือนธันวาคม 2562 นี้ ทีมวิจัยได้วางแผนในการต่อยอดที่จะจดลิขสิทธ์และทาการทดสอบทางคลินิกกับกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการบาดเจ็บสมองจานวน 20 ราย โดยจะมีการประเมินทางการแพทย์เพื่อดู
ประสิทธิผลของการใช้ระบบเกมในระยะยาว เปรียบเทียบกับกลุ่มผู้ป่วยควบคุมที่ทาการฝึกบาบัดด้วยเทคนิค
ดั้งเดิม ก่ อนที่ จะขยายผลในการผลิตเพื่ อแจกจ่ายหรื อจาหน่ายให้แก่ โรงพยาบาลและสถานบาบัดฟื้ นฟู ทั่ว
ประเทศ
 ในอนาคตอันใกล้นี้ การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยที่มีความพิการหรือ เจ็บป่วยทางระบบประสาท ไม่ว่าจะเกิด
จากโรคหรือการบาดเจ็บสมองและไขสันหลัง จะมีการเข้าไปใข้เทคโนโลยีด้านเกมโลกเสมือนจริงมากขึ้น
เรื่อยๆ และเปิดแนวทางใหม่ที่ทาให้กระบวนการทางกายภาพบาบัดและกิจกรรมบาบัดมีประสิทธิ ผลยิ่งขึ้น
เนื่องจากกระบวนการของเกมที่ สามารถจาลองสถานการณ์ได้ในหลากหลายรูปแบบ การผนวกการควบคุม
เกมทั้ง controller กับ body motion sensor และการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งปรับ
ความยากง่ายของเกมได้ตามสภาพความพิการ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัย
สื่อ ศิลปะ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยังพร้อมที่จะนาร่องต่อยอดในการประดิษฐ์นวตกรรมเกม
ฝึกเดินผ่านสิ่งกีดขวาง การฝึกการทรงตัว และการสร้างเกมที่ญาติหรือผู้ดูแลได้เข้ าไปร่วมเล่นเกมในโลก
เสมือนจริงด้วย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ช่วยเหลือกัน และเป็นการฝึกให้ญาติช่วยทากายภาพบาบัดได้อีกทาง
หนึ่งที่สนุกสนาน ไม่ซ้าซากจาเจ และเข้ากับบริบทของคนไทย ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจาก สวรส. ที่จะ
ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวต่อไป
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