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Etiology of Pathological gambling
 

                                                                                         แพท�ห�งทานตะ�น �รเดชาส�ล

                                                                                       �น�งคาร� 5 พฤศ�กายน 2545

 

ในประเทศไทย การเ�นการพ�น �วนให��อ�าเ�น�ง�ดกฎหมาย แ�พบ�า �คนไทย�นวนไ��อย �
�ยมเ�นการพ�น �งพบในหลายๆ�ปแบบ �งใน�ปแบบ��กกฎหมาย �อ สลาก�นแ�ง�ฐบาล และใน
�ปแบบ��ดกฎหมาย เ�นใน�ป�อนพ�น�างๆ การเ�นไ� ไฮโล การเ�นหวยใ��น การเ�นพ�นผลของ
เกม�ฬาเ�นพ�นผล�ตบอล พ�นผลมวย พ�นผลการแ�ง�า และการเ�นพ�นผลการ�อ��นของ�ต�
เ�น การ�ดปลา�ด การชนไ� การชน�ว �งเ�นเกมการพ�น��ใ�เ�ดการทา�ณ�ต� �า�ด�ส�าง
ความ��กหด�อ�างมาก�อการพ�น�ด��ข โดย���ข2�วมา�ด�น จนก�า�ายใด�ายห�งจะบาด
เ�บสา�สปางตาย ห�อ เ�ย��ต �ง��การ�ดและ�าย��สภาพ�างกาย�แ��อยก�าเ�น�ชนะ

Definition

Pathological gambling เ�นโรคทาง�ตเวชในก�ม Impulse control disorders โดย��วย��ญหาในการ
ควบ�ม�วเอง ไ�สามารถ�บ�งความ�องการ ห�อแรงผ�ก�น�จะ�พฤ�กรรมเ�นการพ�น โดย�ก�
พฤ�กรรมเ�นการพ�นอ�าง�อเ�องและเ�ด�แ�ว��ก แ��าพฤ�กรรม�จะส�าง�ญหา�อสถานะ
ทาง�งคม สถานะทางการเ�น อา�พ ครอบค�ว และ �ค�กภาพแ���วย �ตาม

Diagnosis

การ��จ�ย Pathological gambling ตาม DSM-IV

 

A.�พฤ�กรรมการพ�นอ�างไ�เหมาะสมอ�เ�นประ� โดยประกอบ�วย �า�อ(ห�อมากก�า)�อไป�

1.หมก�น�บการพ�น (เ�นหมก�นภาพประสบการ�การเ�นพ�น��านมาวางแผนการเผ�ญโชคค�ง
�อไป ห�อ ค�น�ด�บ���จะไ�เ�นจากการพ�น)

2.�องเ�นการพ�น�วยวงเ�น��ง�นเ�อยๆ เ�อใ�ไ��บความ�นเ�นตาม��องการ

3.ควบ�ม ลด ห�อ ห�ดเ�นการพ�นไ�ไ� เ�นอ�เ�อยๆ

4.��กกระวนกระวายห�อห�ดห�ด ขณะ���งพยายามลดห�อห�ดการพ�น

5.เ�นการพ�นเ�อห��ญหา ห�อบรรเทาความไ�สบายใจ (เ�น ความ��ก�อแ� �ด �งวล �มเศ�า)

6.เ�อเ�ยเ�นจากการพ�น จะก�บมาพ�นใน�น�ดมาเ�อแ��ว(ไ�ตามความ�ญเ�ยของ�วเอง)

7.โกหกสมา�กในครอบค�ว ��กษา ห�อคน�น เ�อ�ด�งระ�บความ�ว�นของตน�บเ�องการพ�น
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8.เคย��ง�ดกฎหมาย เ�นหลอกลวง คดโกง �กขโมย ห�อ�กยอก เ�อใ�ไ�เ�นมาเ�นการพ�น

9.เคยไ��บโทษ ห�อความ�ม�น��บคน���ญ การงาน การ�กษา ห�อโอกาสในอา�พเ�ยไป
เ�องจากการพ�น

10.�ง�ง��นทางการเ�นเ�อแ�สถานะทางการเ�น��แ��นมาจากการเ�นการพ�น

 

B.พฤ�กรรมการพ�นไ�ไ�เ�า�บ Manic Episode ไ��ก�า

Epidemiology

พบไ� �อยละ 2-3 ในประชากร�วไป

พบในเพศชาย�อยก�าห�ง 2 เ�า�นไป

เพศชาย�ง��อ�เ�น pathological gambling และ เพศห�ง�ง�แ� �เ�น pathological gambling �ความ
เ�ยงมาก��ด

พบไ�ในสถานะทาง�งคม�กระ�บ�น

อา��เ�ม�วยเ�นpathological gambling เ�มพบไ��งแ�อา� 18 � และ�วงอา��พบ�า�วยเ�นโรค�
มาก��ด�อ 40-50 �

การพ�น���วย Pathological gambling �ก�ยมเ�น ในสห�ฐอเม�กา

1.การเ�นพ�นใน�อน(casino)

2.สลาก�นแ�ง(lottery)

3.การแ�ง�า

ในประเทศไทย�งไ��การรวบรวม�อ�ล��ดเจน�าการพ�นช�ดไหนเ�น��ยมในคนไทยมาก��ด

แ���อ�ลจากทาง��กงานสลาก�นแ�ง�ฐบาลพบ�า

คนไทย�นวน 23,700,000คน(35%ของประชากรไทย�งหมด) เ�นหวยใ��น

คนไทย�นวน 21,200,000คน(34.5%ของประชากรไทย�งหมด) เ�นสลาก�นแ�ง�ฐบาล

และ��อ�ลจาก��ก��ย�ฬาลงกร�มหา�ทยา�ยในเ�องการเ�นพ�นบอลพบ�า

�กพบใน�ชายเ�น�วนให� และ �วงอา��พบมาก��ด�อ15-22 � (46.17%) รองลงมา�ออา�23-
25�(36.35%)และ��อ�ล�าคนไทย�ามไปเ�นการพ�น��อนcasinoในประเทศเขมร�นละ300 คน

Etiology

Biological aspect

Neurobiological theory
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1.ความ�ดปก�ในห�า�ของserotonin ใน��วยชาย�เ�น pathological gambling�อ

1.1 พบ�า 5-hydroxy indoleacetic acid �งเ�น serotonin metabolite �ระ�บความเ�ม�น� �ใ�เ�ด
�กษณะ poor impulse control

1.2 พบ� การตอบสนอง�อ การchallenge �วย serotonin ligands ��ดปก�

1.3 พบ� high response �อ meta-chlorophenylpiperazine(drug -high affinity for
5HT1a,5HT1b,5HT2a,5HT2c และ 5HT3 serotonergic receptors)

1.4 พบ�การลดลง ของ peripheral level ของ monoamine oxidase activity เ�องจาก serotonin �ห�า�
ลดลง

1.5 Chronic gambler พบ�า platelet monoamine oxidase(MAO) �งเ�น marker ของ serotonin activity
�activity��อน�าง� �ใ�เ�ดความยากในการ inhibit ความ�องการ

2.พบ�ความ�ดปก�ในระบบ Noradrenaline

2.1พบ�า ความเ�ม�นของ3- methoxy-4-hydroxyphenylglycol(MHPG) ในพลาสมา ��กษณะ
เ�นsubnormal

2.2 �การเ�ม�นของNEใน urinary output

2.3เ�องจาก�ความ�ดปก� ใน catecholamine metabolism �ใ���วยมองหา �จกรรม��ใ�NEห�ง
มาก�น �งเ�น�กษณะ�จกรรม��ใ�เ�ดการเค�อนไหวอ�เสมอ และ� ความกด�น�งๆ �ง�ผล�บ
NE โดยจะ�ม�น��บความกด�น �มาก�นขณะเ�นการพ�น

3.�การเ�ม�น ของ ระ�บ Dopamineและ metabolite ของ Dopamine ใน CSF

4.พบ�การเ�ม�นของDopamine และ Beta-endorphin �งเ�นสาร��ใ�เ�ดการactivate ของ mu-opioid
receptor เ�ม�นและเ�นindirect regulatorของ mesocorticolimbic dopamine system �ใ�regulate เ�ม�น
โดยจะพบในขณะเ�น Pachinko(game��pinballและSlot machine)

5. พบใน��วย Epilepsy

6.Neuroimaging study

6.1พบ�ความ�ดปก�Limbic brain region ใน�วนของ anterior cingurate cortex

6.2พบ�ความ�ดปก�ใน�วน ventromedial prefrontal และ insular cortex

แ�โดยมาก�กพบเ�น�กษณะ minimal brain dysfunction �งไ�สามารถตรวจพบจาก Neuroimaging
study

7.Neuropsychological test พบ� impaired frontal cortical function

8.Neuroendocrine

การ response ของ prolactin �อ challenge agent ผล�อ��ง hyposensitivity และ hypersensitivity ของ
serotonin receptor
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Genetic theory

1.�อยละ 58 ของ pathological gambling �ประ��ครอบค�ว�า first degree relative ��กษณะexhibited
symtom ของ พฤ�กรรมการเ�นการพ�น�เ�น�ญหา

2.พบ�ความแตก�างในการ distribution ของDopamine D2 receptor gene (DRD2) allele ใน
pathological gambling �� comorbidity�นๆ�วม �บ�ไ�� comorbidity�นๆ�วม อ�าง��ย��ญ

Psychological aspect

1.psychoanalytic theory ก�าว�า �กพ�นจะ��กษณะ narcissistic �ง��กษณะ grandiose และ omnipotent
fantasy �ง�ใ�เขาเ�ดความ��ก�าสามารถ ควบ�มเห�การ� และ แ�กระ�งคาดการ�ผล�พ�ไ��วย

2.เ�นการแสดงออกใน unconscious conflict ในระ�บ psychosexual maturation

3.เ�น acting out ของ impulse �ง�ม�น��บอารม��จะแสดงออกของ sexual และ aggressive drive

4.Bergler (1943) ก�าว�ง �ตใ���กของ�กพ�น�า �องการแ� �ญเ�ย เ�องจาก�ความ��ก�ดใน
�ตใ���ก เพราะ�กพ�น� �ตใ���ก���กษณะ aggression �อ มารดาตนเอง โดย �ตใ���ก�
ความ��ก�ามารดาเ�น คนคอย�ด�น��วยในขณะ���วย�งเ�นเ�ก ไ�ใ�พบความ�ข ความ�งพอใจ
จาก genital manipulation

5.Fenichel และ Freud ก�าว�ง �กการพ�น�า �ปมอ��การ masturbation

6.Fenichel (1945) ก�าว�าการเ�นการพ�น และ การ masturbate เ�น play ช�ดเ�ยว�น โดยเ�นการ
ปลดป�อย tension �านทาง พฤ�กรรม��ๆ

7.S.Freud ก�าว�ง compulsive gambler � ความปรารถนาใน�ตใ���ก ��องการการ�ญเ�ย และ
ความ�ายแ� �วนภาวะการเ�นการพ�น เ�นการปลดป�อย ความ��ดใน�ตใจ�อ�ในระ�บ
�ตใ���กออกมา

8.เ�องจาก��วย�ภาวะdepression การเ�นการพ�น เ�น ความ�องการในunconscious �อยากแ� �ญ
เ�ย และ เคย�น�บการ���ก�กลงโทษ

9.การเ�นการพ�น เ�น พฤ�กรรม�านความ�มเศ�า และ ปก�อง��วยจาก อารม��dysphoric และ
depression พบ� incidence ของ major depressive disorder �ง �อยละ 72 ของ Pathological gambling ใน
ขณะห�ดเ�นการพ�น

10.การพ�น เ�นแห�ง ของ self esteem ห�อ self reinforcement �ง�ผล�บ sense of identity ของ��วย
โดย��กษณะเ�นแบบ intermittent model �อ บางค�งชนะ บางค�งแ�

11.พบ��กษณะค�าย�นระห�าง Bipolar และ Pathological gambling�อ การส�บ�นของmania และ
depression �บ การ�พ�งอารม���กเ�มอ�าง�งขณะชนะพ�น และ การ�นห�งอ�างมากขณะแ�พ�น

12.�นๆ ��มอง�า เ�น�กษณะ Addiction , Obsessive-compulsive spectrum disorder

Social and Environmental aspect



10/30/13 Etiology of Pathological gambling

www.ramamental.com/topics/inter8.htm 5/6

1.การพ�ดพลาด การแยกทาง�น ห�อการตายจากของ�ดามารดา�อน��วยอา� 15 �

2.�ดา มารดา ห�อ �ปกครอง ไ��discipline(การส�าง��ยในเ�ก)�ไ�เหมาะสม เ�น ไ��การส�าง��ย
เลย ห�อ�แ�ไ�ส�เสมอ ห�อ เ�น�กษณะ�นแรง ��าย ควบ�มมากเ�นไป

3.ใน�ยเ�ก ห�อ �ย�น �โอกาส �ม�ส�บ �จกรรมการเ�นการเ�นการพ�น

4.ครอบค�ว��กษณะ เ�น ใ�ความ��ญอ�างมากใน�าน�ต� และ การเ�น

5.ครอบค�ว�ขาดการเ�นเ�อง การประห�ด อดออม การวางแผนเ�อง�าใ��าย และ การ��ก�งเ�า
หมายในเ�องงบประมาณ

6.�อยละ 25 ของ��วย �ดามารดา�ประ���ด�รา ห�อ สารเสพ�ด�นๆ

7.��วยก�ม� �อยละ 50 ไ��บการกระ�น จากการเ�นจากโฆษณา ในโทร�ศ� �ท� �ายโฆษณา�างๆ

8.เ�น�คคล�ประสบ�ญหา��ตห�กๆ เ�น �ญหาจากการแ�งงาน �ห��นมากๆ �กเ�าห�ตามทวงห�
อ�างห�ก ตกงาน �กแยกห�อ�ก�งใ�โดดเ�ยวจากเ�อนห�อญา�

9.เ�ดจากการ�การพ�น กลายเ�น�ง�กกฎหมาย �ใ�เ�ดการเ�นการพ�นมาก�น

 

Comorbidity

1.�วนให� �กพบ�วม�บ affective disoder โดย�อยละ 76 เ�น major depressive disorder �อยละ38 เ�น
hypomanic และ �อยละ8 เ�น�วง manic episode

2.รองลงมา �อ alcohol ห�อ drug dependence �นๆ พบ�วม�ง�อยละ 36

3.�อยละ16-40 เ�น anxiety disorder และ

4.�อยละ 15 เ�น antisocial personality disorder
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