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Management in Pathological Gambling
 

                                                                                                            แพท�ห�งโช�ตา   ภาว�ท�ไพ�ฐ

                                                                                      �น�งคาร� 5 พฤศ�กายน 2545

 

�จ��น�ญหาการพ�น�งพบ�วไป โดยเฉพาะในประเทศ��ง�ฒนา ประเทศไทยเ�นประเทศห�ง

���ญหาเ�องการ�ดพ�นมาเ�นเวลานาน คนบางก�มเ�นการพ�นเพราะเ�น�จกรรม�ส�างความ
ส�กสนาน ความ�นเ�น แ�พบ�าคนบางก�มเ�นการพ�นจน�มละลาย เ�นห��น �งผลเ�ย�งการงาน
ความ�ม�น�ในครอบค�วและ�บคน�น ในครอบค�ว���ตร�กพบ�า�ใ�เ�ด�ญหาความ�นแรง�อ
เ�ก�งทาง�างกาย �ตใจ และทาง��ด �ญหาการทอด�งและละเลย และ�ใ�เ�กเห�า��ความเ�ยง
�จะ��ญหาเ�องการ�ดพ�นเ�อโต�น �จ��นการใ�การ�วยเห�อ��ดพ�นในทางการแพท��ง��อย
มากเ�อเ�ยบ�บประชากร���ญหาการ�ดการพ�นใน�จ��นจากการ�กษาของAmerican Psychiatric
Associationใน�1994 พบ�า�ประชากร�สามารถใ�การ��จ�ยเ�น��ดการพ�นตามDSMIV 1-3%1

ในประเทศไทยตาม��การ�กษาในโรงพยาบาลนครปฐมพบ�า��คลากร��ดการพ�น�ดเ�น�อยละ
7.52�ง�อ�า�าจะเ�น�ญหา��งผล�งความ�นคงทางเศรษฐ�จของประเทศ การ�ฒนาคนในประเทศ
และ�กหลาย�ญหาตามมา ใครควรจะเ�น��บ�ดชอบ การใ�การ�วยเห�อควรจะเ�นอ�างไร

 

เห�การ���ญในอ�ต4

ค.ศ.1949 เ�ม�การ�ด�งก�ม��ดการพ�น (Gamblers Anonymous)�ด�ง�นทาง�งตะ�น
ตกของอเม�กา
ค.ศ.1957 เ�ม�โปรแกรม�ห�บGamblers Anonymous โดยเ�มจากชาวอเม��น 2 คน�
มองเ�น�ญหาการพ�นของตนเองและมอง�า�อง�การเป�ยนแปลงใน�กษณะของตนเอง
โดย�งเอาห�กการของก�มเ�กยาเ�ามาใ�
ค.ศ.1972 เ�ม�โปรแกรมการ�กษา�ห�บ��ดการพ�น (Pathological gambling) �อ�ง
โดย Robert Custer, M.D.

�อ�ง National Council on Problem Gambling (NCPG)

ค.ศ.1974 �การ�ดประ�มนานาชา�เ�ยว�บ�ญหาการพ�น�มหา�ทยา�ยเนวาดา-�โน
ค.ศ.1975 เ�ม�การ�กษาnationwide prevalenceในอเม�กา
ค.ศ.1980 เ�ม�การ��จ�ยPathological gambling ใน DSMIII โดยRobert Custer, M.D.
ค.ศ.1985 �การ�ด�ม� Journal of Gambling Behaviorเ�นฉ�บแรก �จ��นเป�ยน�อเ�น
the Journal of Gambling Studies
ค.ศ.1987 DSM III-R ป�บเกณ�ในการ��จ�ย� Robert Custer และHenry Lesieur,
Ph.D.เ�นแกน�
ค.ศ.1994 DSM IV criteria �ห�บpathological gambling �ง�งใ�ใน�จ��น
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ค.ศ.1996 American Medical Association (AMA) ไ�เ�มกระ�นใ�แพท��วไปพยายามใ�
�แนะ�คนไ�ของตนเอง���ญหาเ�องการพ�น และ�งเส�มใ�แ�ละ�ฐใ�ความ�วย
เห�อในการ�กษาเ�อหาทาง�อง�นและการ�กษา��ดการพ�น
ค.ศ.1998 National Institute of Mental Health (NIMH), National Institute of Abuse and
Alcoholism (NIAAA) และ National Institute of Drug Abuse ไ��ดใ��โปรแกรมPA-98-
106 ห�อPathological Gambling Clinical and services Research เ�อกระ�นใ��ก��ย�
��ยเ�ยว�บpathological gambling
ค.ศ.2000 Association of State Problem Gambling Services Administrator ไ��อ�ง�น �ง
เ�ม��ก�นในนามInternational Association of Gambling Treatment Administrators
(IAGTA)

National Problem Gambling Helpline (800-522-4700) ในอเม�กา
แ�ง�า �โทร�พ��โทรเ�ามาป�กษา 115,699 ค�งใน 1 �

ค.ศ.2001 �การ�ดการประ�มNational Conference�ญหาเ�องการพ�น เ�นค�ง� 15 ��
เ�า�วมประ�ม 425 คนจาก 10 ประเทศ

 

แนวทางการใ�ความ�วยเห�อ��ดพ�น

โดย�วนให���ดพ�น�กไ�เ�ยก�องหาความ�วยเห�อจนก�าพฤ�กรรมการเ�นการพ�น�น�มา�ง
การ�ญเ�ยห�อแนวโ�มจะ�ญเ�ยงาน ครอบค�วและญา� ท�พ��น เ�ย�สรภาพ ห�อ�ญหาห��น �ม
ละลาย บาง�วนมา�วยความ��ก�ญเ�ยการ�บ�อ�วเอง อารม��มเศ�า �อแ� ความ�ดอยากตาย
ห�อความพยายาม�า�วตาย�งพบ�า� prevalence rate�ง15-24% ห�ออาการ�ตก�งวล �างมา�วย
�ญหาการ�ดยาเสพ�ด �ด�รา �ด�ห��ง�กพบ�วม�น�ง47-52% จากการ�รวจ���มาเ�า�บการ
�กษา�วยเ�อง�ดสารเสพ�ด (chemical dependence) พบ�าสามารถใ�การ��จ�ย�าเ�นโรค�ดการ
พ�น(Pathological Gambling )ไ�9-14%5 �งพบ�าใน���ดพ�น��วน�เห�อนและ�วน�แตก�างจาก
ก�ม��ดสารเสพ�ด โดย�งสองก�มจะขาดความสามารถในการควบ�มพฤ�กรรมการ�ด��กษณะ
พยายามป�เสธ อารม�แปรปรวน �ภาวะ�มเศ�าอ�าง�นแรง �กษณะโรค�ระยะ�ฒนาการของโรค
ค�าย�น �กษณะของ��ดจะ��ดเ�อง��ดพ�นห�อยา ประสบการ����ก�วเอง�อย�า พยายาม
แสวงหาความ�งพอใจ�มาไ��ายๆ ในก�มชน�น�างอาจมา�วยอาการทางกาย (somatic symtoms)
�วน��าง�นในสองก�ม��อ การ�ดพ�นจะเ�น�กษณะโรค��อนเ�น �กเ�บเ�นความ�บไ�เ�องจาก
ไ���ปกร�เ�น�วยา เ�ม�ดยา เ�น�น โดยพฤ�กรรมไ�สามารถ�ดเ�นขนาดไ� แ�คนเห�า�จะใ�
การ�ญเ�ยภาวะทางการเ�น�นวนมากเ�อใ�ไ��บความสนใจจาก��นใน�น� และพบ�าโอกาส�คน
�ดพ�น�า�วตาย�งก�าก�ม��ดยา �ใ�ก�มคน��ดพ�นจะ�องไ��บความ�วยเห�อในการ�าน
ภาวะ�กเ�นในการ�กษา�วง�น�อน จากการ�กษาของ Brian Rush, PhDในแคนาดาโดย�กษา�ง
�กษณะของก�มคน��พฤ�กรรมการหาความ�วยเห�อในการ�กษา�ญหาการพ�นในเ�องออนตา�โอ
ใน� 1998-2000 พบ�าใน�เ�า�วม�นวน2224คน�73.5%6�พยายามหาความ�วยเห�อ�วยตนเอง ใน
การ�กษาในประเทศไทย�

ร.พ.นครปฐมและ�คลากรในมหา�ทยา�ยม�ดล พบ�า�เ�ยง�อยละ 18.8 และ 56.25 ตาม��บ ��ด�า
ตนเอง�ห�อเคย��ญหาเ�องการพ�น บาง�วนอาจยอม�บ�าตนเอง��ญหาการเ�นแ�ป�เสธ�าเ�น
จากการ�ดการพ�น การ���วยพยายามป�เสธความจ�ง �ใ���วย�มาขอ�บการ�กษาตามค��ก
�ตเวช�วย�ญหา�ดพ�น�เ�ยงเ�ก�อย บางก�มอาจมา�วย�ญหาอารม��มเศ�า เค�ยด ห�อ�ญหา
ครอบค�วแ�ไ�ก�าว�งเ�องการพ�น และ�วนให�ไ�ไ�เ�นความประสง�ของ�ว��วยเองในการมา



10/30/13 Management in Pathological Gambling

www.ramamental.com/topics/inter11.htm 3/7

พบแพท� ประกอบ�บ�า�ยมของคนไทยในการพบ�ตแพท��งไ�เ�าใน�างประเทศ �ใ�โอกาสใน
การ�กษาของ��วยก�ม�ลดลง

ในการใ�ความ�วยเห�อ�ไ��บการ��จ�ยเ�น��ดการพ�น�ง�ด�อตามสาเห���าจะเ�นไปไ�และ
�มาอ�บายการเ�ด�ญหาการ�ดพ�น �นไ�แ�

1.   พฤ�กรรมการเ�ยน� ( learning theory)

2.  ทฤษ�การ�ดยา ( addiction )

3.   การควบ�มการ�บ�ง�งใจ (Impulse dyscontrol)

4.  ทฤษ��ต��ด (Psychodynamic Hypotheses)

5. ทฤษ�ทาง�วภาพ (Biological Hypotheses)

�ปแบบการใ�การ�กษา (Treatment)

ระยะเ�ม�น(Initial Treatment)

Self-help /peer groups เ�น Gambler Anonymous7 �งเ�ม�ฒนามาจากโปรแกรมการห�ด
เห�า(Alcoholics Anonymous)เ�น�กษณะใ�ก�มมากระ�นใ�สมา�กให�ไ��ง
ประสบการ� เ�ยน���การห�กเ�ยง และ��การ�จะห�ดแ��ญหา�วยการพ�น ใ�ตนเอง
เผ�ญห�า�บ�ญหาและผลจากการกระ�ของตนเอง ไ��บความเ�มแ�ง และความห�งจาก
ก�ม โดยแ�งเ�น 12 �นตอนเ�อไปป�บใ��บ��ตของตนเอง เ�อเอาชนะความก�ว และ
เ�ยน�การเ�อกใ���ตและใ�เ�น สมา�กจะ�ก�ง�บใ��ดการห�ของตนเอง สมา�กจะ�ก
บอก�า�วเองจะไ���นปลอด�ยจากการก�บไป�ดพ�น และใ�อ��บ�จ��นเ�า�น�อเ�ย
ของการเ�าก�ม�อไ��การ�ง�บ ไ��องแสดงความ�อ�ต� ความ�ก�อง �ง�ใ���วย
บาง�วน�งก�บไปเ�นการพ�น�อห�อหายไปจากก�ม ผลพบ�าบางรายไ�ผล� เพราะเ�น
แห�ง���วยจะ��กอบ�นใจ และ��ก�า�เ�อนและ�งคมของตนเอง ญา�สามารถเ�า�วม
ก�มไ��ใ��ศนค��อ��วย��น แ�พบ�าห�งการ�กษา����ง���วย�นวนห�ง�ก�บ
มา��ญหาเ�องการ�ดพ�น�ก

การ�กษาก�มโดยใ�โปรแกรม 12 �นตอน (12 Step Program) �ง�

1. ยอม�บ�าตนเอง��ญหาเ�องการพ�น ไ��พ�ง�จะ�อ�และ�ดการไ�ไ�
2. เ�อ�น�า�พ�ง�จะ�งใ�ตนเองก�บมา���ตปก�ไ�
3. �ด�นใจ�าจะเ�อและป���ตามพ�ง�
4. �นหาและไ�ก�ว�จะ�ใน�ง��ก�อง แ�ไข�ง��ดพลาดและ�ญหาทางการ
เ�นของตนเอง

5. ยอม�บ�อตนเองและ�อคน�กห�งคน�งสาเห�ความ�ดพลาด�เ�ด�น
6. เต�ยม�วใ�พ�อม�จะข�ด�กษณะ�เ�น�ญหาของตนเอง
7. บอกพระเ�า�าเราจะเอา�ง��ดพลาดออกไปจากตนเอง
8. จดราย�อคน�เราเคย�อ�ญหาไ�และ�งใจ�จะแ�ไข�บเ�า�งหมด
9. ไปแ�ไข�ง�เคย�ดพลาด�น�บ�กคนเ�า��ไ� ยกเ�น�าการกระ��นอาจ
�อ�ญหาใ��บคนเห�า�นห�อคน�น

10. แ�ไข�อ�ดพลาดของตนเองไปเ�อยๆ และ�กค�ง�เ�ด�นใ�ยอม�บ�น�
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11. สวดมน�ขอบ�ณพระเ�า�อ��บเราในขณะ�เราพยายามป�บป�ง�วเอง และ
ใ�พ�ง�เราจะ��ง��ดพลาดออกไป

12. พยายามป���โดย�ด�อห�ก� และ�อ�งเห�า�ไป�ง��ดพ�น�น

การ�กษา�วยยา(Pharmacotherapy)
1. จากทฤษ�ของความเ�ยว�องทาง�วภาพ�เ�อ�าเ�ยว�บ metabolism ของ

serotoninและcathecolamines�ง�การทดลองใ�selective serotonin reuptake
inhibitorsพบ�าผลการ�กษา�ง�ความแตก�างมาก �ไ�ผล�าง

2. การเ�อกใ�ยาก�มลดความ�งวล โดยเฉพาะยาก�มBenzodiazepines��อควร
ระ�ง ในการใ� และป�มาณยา�ใ�ควร��ด เ�องจากพบ�า�ผล�ตามมา�อ
คนไ��ดยาจากหมอ�

3. �การใ�ยา Lithium �างแ�ผลไ��ดเจน
การ��ต��ด(Psychotherapy)

                   1. Insight-oriented psychotherapy จากทฤษ��ต��ด เ�อ�าเ�ดจาก

1. Masochistic drive แรงกระ�นในการ�ใ�ตนเองเ�บปวด �ง
�องใ�คนเห�า�ไ�แสดงความ��กโกรธ�เ�บอ�ใน�ตใ���ก
ออกมา และ�วยใ�ลดความ��ก�ด��ลง

2. Striving for autonomy ความพยายาม�จะใ�ไ��งความเ�น�ว
ของ�วเอง โดยพยายามใ� แยก�วเองออกจาก����นาจเห�อ
ก�า เ�น�อแ�

3.พยายามเส�มใ�เ�ดความ�นใจในตนเองและการพยายาม
ควบ�มตนเอง (Self-esteem & sense of control)

                                1.    Masochistic drive แรงกระ�นในการ�ใ�ตนเองเ�บปวด

                                 �ง�องใ�คนเห�า�ไ�แสดงความ��กโกรธ�เ�บอ�ใน�ตใ���กออกมา

                                 และ�วยใ�ลดความ��ก�ด��ลง

                           2.    Striving for autonomy ความพยายาม�จะใ�ไ��งความเ�น�วของ�วเอง โดย
พยายามใ�   

                                 แยก�วเองออกจาก����นาจเห�อก�า เ�น�อแ�

พยายามเส�มใ�เ�ดความ�นใจในตนเองและการพยายามควบ�มตนเอง (Self-esteem & sense of
control)

2. Cognitive-Behavioral Therapy จากการ�กษาเ�อ�าการ�ดพ�นเ�น��การ�ดและ
พฤ�กรรม��จนเ�ดความเคย�น ห�อเ�น�ปแบบของพฤ�กรรมแบบเ�อนไขและ�
แรงกระ�นใ�เอาชนะ การ�กษา��วย�องพยายามหาและจด�สถานการ� อารม�
�กระ�นใ�ไปเ�นการพ�น ตระห�ก�งความ�ด�เ�ยงเบนไป(Cognitive distortion)
และแ�ไขความ�ด�น จากการ�กษาพบ�า�ประ�ท�ผลในการลดความ�อยของ
พฤ�กรรมการเ�นการพ�นไ�8 และสามารถ�จะคงผลการ�กษาไ�ไ��9
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3. Behavior Therapy ใ�เทค�ค aversive conditioning, covert/imagine desensitization
โดยใ���วย�ก�งภาพ�กระ�นอยากไปเ�นการพ�น ห�อขณะไปเ�นการพ�น
ควบ��บการ�ก�งภาพ��ใ���กก�ว ห�อขยะแขยง ใ�ราง�ลตนเองเ�อเ�นแรง
กระ�นใ��พฤ�กรรม�(reward&reinforcement) การ�กษาพบ�าไ�ผลไ��อย� แ�
�วยใ���วยเ�ยน��จะมองหา�ญญาณเ�อน�จะก�บไปเ�นการพ�น�

4.Family and Couples Therapyประเ�น�ญหาในครอบค�ว ระห�าง�สา�ภรรยา ป�บ
ความเ�า

ใจใ�ตรง�น �งใ�คนในครอบค�ว��วน�วมในการ�กษา โดย�วนให��กควบ�ไป
�บการเ�าก�ม��ด �วนให�ไ�ประโยช�

                            5.Counseling การใ��ป�กษา

                            6.Group therapy การ�ก�ม��ด

- Hospitalization for dependency treatment การอ�โรงพยาบาลใ�ในบางกร��
การ�กษา�นไ�ไ�ผล และ��วย�โอกาสเ�ยงในการ�า�วตาย ห�อ�ภาวะ�นทาง
�ตเวช�วม�วย ��วย�องอ�โรงพยาบาลเ�นเ�อนๆ �วม�บ�กษาเ�าก�ม �
�ต��ด�วม�วย

�กษาภาวะ�พบ�วม (comorbid disorders )
Substance –related disorder พบ�วม�ง 47-52% พบ�าในกร����ญหา
เ�องการ�มเห�า เสพยา�ใ��แนวโ�มในการ�กษาแ�ลง9

Axis I - Depressive disorder, Anxiety disorder, Dissociative disorder,
Adjustment disorder, other impulse control disorders
Axis II – Personality disorder �กพบในก�มcluster B ไ�แ� narcissistic,
hysterical, borderline, dependent, antisocial

ระยะ�ดตาม(Continuing Recovery)

�ญหา�พบจากการ�กษา�อ พบ�า�การก�บไป�ดพ�น� �ง�อเ�น
�วง��ญในการ�อง�นการก�บไป�ดพ�น

1. การ�ดตาม( Monitoring) ประเ�นจากพฤ�กรรมเ�นห�ก
2. ก�มใ���งใจ(Mutual support groups) �ใน�างประเทศ พบ�านอกจากก�ม
�ห�บ��ดการพ�น �ง�ก�ม�ห�บสา�ภรรยา ญา� ห�อก�มเ�อนของ�
�ดยา

3. การใ�การ�กษากร�ก�บไป�ดการพ�น�(Relapse management) �ญหาการ
�ดพ�น�กมอง�าเ�นโรคเ�อ�งเ�นแ�วเ�น�กไ� (Chronic relapsing disease)
แ�ไ�ควรมอง�าเ�นความ�มเหลวของ��วย เป�ยบเห�อนการ�าวถอยห�งไป
ห�ง�าวเ�า�น

5-Step Model10 เ�น�วอ�างแนวทาง 5 �นตอนในการ�กษาการ�ดพ�น
�

Step 1- Positive attitude เ�น�เ�าใจไ��าครอบค�วและเ�อนอาจ��ก�ดห�ง ห�อ�กทรยศ
จาก��วย �ใ���วย�าย�จะตกอ�ในความ��ก�ด โกรธ �อแ� แพท�ควรใ�ความห�ง
และมอง��วยในแ�บวก �ใ���วยเ�น�งความสามารถ�เคยสามารถ�านการ�ดพ�นมา
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ไ�

Step 2 – Control ใ���วยหา�ง�ด��งบอก��ใ���วยห�ดเ�นการพ�นไ�ในค�ง�อน �
�วยเคยสามารถควบ�ม�วเอง ใ��งก�บมาใ��

Step 3 – Options �นหา�า�จกรรม ห�อเห�การ�ใด�กระ�น ห�อ�ไป�การเ�นการพ�น
�ง�กพบ�าเ�ด�น�ปแบบ�ๆ ใ�ห�กเ�ยง

Step 4- Differences �ความแตก�างอะไร�บการก�บมา�ดพ�น�เ�อเ�ยบ�บค�ง�อน �ง
�กพบ�าเ�ดจาก�ว��วยไ�สามารถควบ�มตนเองไ� ��วยสามารถ�มาเ�ยน�ความ
แตก�างและเ�มความสามารถในการควบ�ม�วเองไ�

Step 5 – Lessons ใ���วยมอง�าตนเองไ�บทเ�ยนอะไรจากก�บไปเ�นการพ�น ใ��อ�า
เ�นโอกาสในการเ�ยน�และ�ฒนาตนเอง

Course &Prognosis �วนให�เ�ม�นใน�วง�นของ�ย�นชาย เพศห�งจะ�าก�า �กพบ
เ�น�กษณะ��อยเ�น�อยไป (insidious course) �ปแบบการเ�นพ�น�กเ�นประ� ห�อเ�น
ค�งคราว แ��วนให�จะเ�อ�ง และ�กพบ�าเ�ม�นใน�วง���ญหาใน��ต ห�อ�ภาวะ�ม
เศ�า ในก�ม��วย�เ�น�กษณะ action gamblers�กจะเ�นไ� พ�น�ฬา �น และการแ�ง�น
�กจะ��กษณะชอบแ�ง�น�วยความเ�อ�น(grandiose fantasies) �กมอง�าการพ�น
เ�นการ�ก�กษะ และการพ�น�ใ���ก�า�พ�ง �นาจ �กเ�นก�มคน�วง�ยกลางคน
�ชาย และเ�นการพ�นมานานหลาย�ก�า�จะมา�บการ�กษา �งในก�ม��องพยายามใ�
คนไ�ห�ดใ���ตอ�ในโลกของความ�น �กเหมาะ�บการ�กษาแบบก�ม GA แ�ใน
ก�มescape gamblers �กเ�นพ�น�พวก ส�อตแมช�น �งโก และ�อตเตอ� ก�ม��กเ�น�
ห�ง���ญหา�บสา���นแรง ชอบใ���ง �ดเห�า ห�อเ�นการพ�น �วนให���ญหา
ภาวะ�มเศ�า และใ�การพ�นเ�น�ว�วยเ�องอารม� การ�กษา�วยก�ม�กไ��อยไ�ผล
ควรใ�การ��ต��ด และ�กษาภาวะ�มเศ�า �งอาจ�องใ�ยา�านเศ�า�วยในบางกร�

ผลการ�กษา��การ��ย�วนให��ง���ด และ�วนให��ใน�ชาย โอกาส�กษาไ�ผล
ใก�เ�ยง�บก�ม�ดยาและ�ดเห�า
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