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บทน า 

ส่ือ (Media)  ถือเป็นส่ิงท่ีมีผลกระทบกบัการเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็กและวยัรุ่นค่อนขา้งมากในปัจจุบนั 
มีการใหค้  าจ ากดัความของส่ือค่อนขา้งหลากหลาย แตกต่างกนัตามบริบท โดยส่ือท่ีจะกล่าวถึงในท่ีน้ีไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ 
ภาพยนตร์ การฟังเพลงจากซีดี เคร่ืองเล่นเพลง โทรทศัน์วดีีโอเกมส์ โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี การอ่านนิตยสารหรือการ์ตูน โดยจะ
เนน้ท่ี การเล่นหรือใชเ้วลาไปกบั อินเตอร์เน็ต เป็นหลกั  

นานกวา่ 50 ปีท่ีเร่ิมมีการวจิยัผลท่ีเกิดจากการใชส่ื้อโดยพบวา่ ผูป้กครองและแพทย ์ใหค้วามสนใจเก่ียวกบัผลของ
การใชส่ื้อต่อเด็ก ทั้งเร่ือง ความกา้วร้าวเพศสมัพนัธ์สารเสพติดโรคอว้นโรคเก่ียวกบัการรับประทาน(eating disorder)การ
แสดงออกของเด็กขณะอยูท่ี่โรงเรียน (school performance)ผลการเรียน  
การฆ่าตวัตาย และ โรคซึมเศร้า นอกจากส่ือจะมีผลต่อเด็กและวยัรุ่นดงักล่าวแลว้ ส่ือก็มีขอ้ดีหลายอยา่งดว้ย เช่น สอนเร่ือง
การเห็นใจผูอ่ื้นการยอมรับการเคารพผูอ่ื้น การเรียนรู้ตามพฒันาการ ดงันั้น งานวจิยัเก่ียวกบัการใชส่ื้อในเด็กและวยัรุ่น จึงมี
ความจ าเป็นอยา่งมากทั้งต่อผูป้กครอง บุคลากรทางการแพทย ์และสงัคม 

 
ความแตกต่างของส่ือเก่าและส่ือใหม่(New media and Old media) 

ปัจจุบนัพบวา่ การใชส่ื้อมีความส าคญัเพ่ิมข้ึน การเขา้ถึงส่ือและเทคโนโลยใีนยคุปัจจุบนัท าไดง่้ายและสะดวกมาก
ข้ึน เพราะมีการเพ่ิมข้ึนของคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตท่ีบา้น โทรศพัทมื์อถือ วดีีโอเกมส์, Tablet deviceซ่ึงเป็นเทคโนโลยท่ีี
เขา้มามีบทบาทในยคุน้ี โดยการแบ่งจ าแนกลกัษณะของส่ือ ไดแ้ก่ ส่ือใหม่ และเก่า 
นั้นก็ไม่ชดัเจนมากนกั แต่มกัจะแบ่งตามลกัษณะของเทคโนโลย ีโดย ส่ือเก่า คือเทคโนโลยหีรือส่ือท่ีมีบทบาทมากนานแลว้ 
คือโทรทศัน์ นิตยสาร ส่ิงพิมพห์นงัสือ การฟังเพลงจากเคร่ืองเล่นหรือวทิย ุและส่ือใหม่คือเทคโนโลยยีคุใหม่ท่ีมีความเป็น
เครือข่าย เป็นดิจิตอลไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เวป็ไซด ์วดีีโอเกมส์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี เคร่ืองเล่นดีวดีี 

โดยมีงานวจิยัเก่ียวกบัการใชส่ื้อในเด็กและวยัรุ่นของ Victor C.Strasburgerและคณะ ปี 20121สหรัฐอเมริกา 
พบวา่ เด็กอายนุอ้ยกวา่ 8ปีจ านวน 42%มีโทรทศัน์ในหอ้งนอน72%อยูใ่นบา้นท่ีมีคอมพิวเตอร์ 68%อยูใ่นบา้นท่ีมี
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งยงั พบวา่ 52%ของครอบครัวท่ีเด็กมี smartphone, วดีีโอเกมส์, iPod, iPad หรือ tablet device เป็น
ของตนเอง และ ประมาณ1ใน4 ของผูป้กครองเป็นผู ้download “app”ให ้โดยผูป้กครองส่วนมากยอมรับวา่ ไม่ทราบวา่ app 
นั้นใชง้านอยา่งไร 

นอกจากนั้น Victor C.Strasburgerและคณะพบวา่เด็กใชเ้วลามากกวา่ 7 ชัว่โมงต่อวนั ไปกบัส่ือหลายๆประเภท 
แมว้า่ปัจจุบนัจะมีส่ือใหม่ หลายประเภท แต่กลบัพบวา่ โทรทศัน์ ก็ยงัเป็นส่ือหลกัท่ีนิยมใช ้ และจากKaiser Family 
Foundation study ปี20102สหรัฐอเมริกา พบวา่ เด็กใชเ้วลากบัส่ือโทรทศัน์มากท่ีสุด ประมาณ 4.5 ชัว่โมงในวนัธรรมดา 
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ดงันั้นในปัจจุบนั ส่ือจึงมีบทบาทมากข้ึนในเด็กและวยัรุ่นอีกทั้งการเขา้ถึงส่ือท าไดง่้ายข้ึน เทคโนโลยเีขา้มามี
บทบาทในชีวติประจ าวนัมากข้ึน ดงันั้น การทราบและตระหนกัถึง เร่ืองสถิติการใชส่ื้อ กลไกท่ีท าใหเ้กิดการติดส่ือ  จึงมี
ความส าคญัต่อการเขา้ใจ และการจดัการปัญหาท่ีเกิดจากการใชส่ื้อมากข้ึน 
 
อุบัตกิารณ์ของ การใช้ส่ือเทคโนโลย ี

 
ตารางท่ี1  
ตารางแสดงการระยะเวลาเป็นชัว่โมง ท่ี
เด็กอาย ุ8-18 ปีใชเ้วลาไปกบัส่ือตอ่วนั 
 
ท่ีมา : Generation M2 Media in Lives 
of 8-18-Year-old, A Kaiser Family 
Foundation study; January 2010  
 
 

งานวจิยัการเก็บสถิติ Kaiser 
Family Foundation study ปี2010ซ่ึงเป็น
การส ารวจสถิติระดบัประเทศของ

สหรัฐอเมริกา ในนกัเรียนเกรด 3-12 อายรุะหวา่ง 8-18 ปี โดยใหน้กัเรียนจดบนัทึกประจ าวนัเก่ียวกบัการใชส่ื้อในรูปแบบ
ต่างๆ การสมัภาษณ์เก่ียวกบัการใชส่ื้อ และตอบแบบสอบถามต่างๆ พบวา่ ปี 1999-2009 เด็กช่วงอาย ุ8-18 ปีใชเ้วลากบั
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยเีพ่ิมข้ึนในทุกประเภทของส่ือโดยระยะเวลาในการใชส่ื้อหรือเทคโนโลยเีพ่ิมเป็น 7.38ชัว่โมงต่อวนั 
โดยเพ่ิมข้ึนเกือบ2.5ชัว่โมงต่อวนั เม่ือเทียบกบัการส ารวจเม่ือ 5 ปีก่อน  (ตารางท่ี1)  

 

 
แผนภูมิท่ี1 แสดงการใชอุ้ปกรณ์ส่ือ แบ่งตามลกัษณะของช่วงอาย ุสีผิว เช้ือชาติ เพศ และระดบัการศึกษาของพอ่

แม่  
ท่ีมา :Generation M2 Media in Lives of 8-18-Year-old, A Kaiser Family Foundation study; January 2010  

นอกจากนั้นงานวจิยั Generation M2 Media in Lives of 8-18-Year-old (แผนภูมิท่ี1)ไดมี้การจ าแนกกลุ่มของการ
ใชเ้ทคโนโลย ีโดยเม่ือแบ่งเป็นช่วงอาย ุพบวา่ เด็กช่วงอาย ุ11-14ปี และ15-18ปี มีการใชส่ื้อในวนัธรรมดา12ชัว่โมงต่อวนั 
กลุ่มผิวสีและละตินอเมริกนั (Hispanic) มีชัว่โมงการใชส่ื้อมากกวา่กลุ่มคนผิวขาวเด็กผูช้ายใชเ้วลากบัส่ือ เทคโนโลย ี
มากกวา่เด็กผูห้ญิง โดยเฉพาะการเล่นวดีีโอเกมส์  
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สถิตกิารใช้เทคโนโลยใีนประเทศไทย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิภาพท่ี2      แสดงร้อยละของเด็กอาย ุ6-10ปี และ 11-14 ปี ท่ีใชค้อมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต 
ในประเทศไทย ปี2547-2552ท่ีมา: ส านกังานสถิติแห่งชาติ 

ในประเทศไทยนั้นมีการส ารวจการมีและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในครัวเรือนเช่นกนั โดยส านกังานสถิติ
แห่งชาติพบวา่ ในเด็กท่ีอายมุากกวา่ 6 ปี มีสดัส่วนการใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ิมข้ึนในทุกกลุ่มอาย ุโดยเฉพาะ กลุ่มอาย ุ15-24 ปี 
สดัส่วนมากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ และคาดวา่การใชอิ้นเตอร์เน็ตจะมีแนวโนม้เพ่ิมสูงข้ึน 

เม่ือเทียบกบัประเทศในแถบเอเชีย พบวา่ วยัรุ่นไทยมีการใชอิ้นเตอร์เน็ต 3.1 ชัว่โมงต่อวนั และใชเ้วลาในการเล่น
เกมส์ออนไลน์ผา่นคอมพิวเตอร์และโทรศพัทมื์อถือ รวมทั้งเกมส์อิเลก็ทรอนิกส์แบบพกพา คือ เฉล่ียวนัละ 60.7 นาที สูง
กวา่ค่าเฉล่ียของวยัรุ่นในหลายๆ ประเทศในเอเชีย  
 
ปัจจยัทีเ่ป็นสาเหตุของการตดิอนิเทอร์เน็ต 

การติด (Addiction)ถือเป็นการท าซ ้ าท่ีติดเป็นนิสยั โดยมีผลต่อร่างกาย สงัคม จิตใจ และการเงิน โดยทัว่ไปการติด 
มีการแสดงออกทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ จึงมีหลายทฤษฎี หลายรูปแบบ ท่ีพยายามจะอธิบายภาวะ การติด โดยในท่ีน่ีจะ
กล่าวถึง ภาวะการติดอินเทอร์เน็ต (Internet addiction) เป็นหลกั 

โดยปัจจยัของการ ติดอินเตอร์เน็ต อาจแบ่งเป็นลกัษณะของ 4P (Predisposing factor, Precipitating factor, 
Perpetuating factor, Protective factor) ซ่ึงก็จะมีขอ้ดีคือ เขา้ใจไดง่้าย และ ประยกุตเ์ขา้กบัการดูแลคนท่ีมีภาวะการติดส่ือ 
เขา้ใจปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการด าเนินโรคมากข้ึน  

 
 

Predisposing factor Precipitating factor Perpetuating factor Protective factor 

-Genetic factor 
-Reward system 

-Developmental aspect 
-Stress in family 
-Stress in peers 

-Increase in self esteem 
-Acceptance, Connection, 
Relationship via Internet 

Children 
-self esteem 
-stress, coping 
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-Available media  
-Low self esteem  

-Positive reinforcement  Family 
-relationship, 
communication,interaction 
School 

 
1. ปัจจยัทีน่ ามาก่อน(Predisposing factor) 
1.1 ปัจจยัด้านพนัธุกรรม (Genetic factor) 

ปี 2007 Lee และคณะ3 พบวา่วยัรุ่นท่ีติดอินเตอร์เน็ต ซ่ึงส่วนใหญ่ใชอิ้นเตอร์เน็ตเพ่ือเล่นเกม มี 
polymorphismท่ีต  าแหน่ง promoter region ของยนี serotonin transporter แบบ SS-5HTTLPR มากกวา่วยัรุ่นท่ีไม่ติด
อินเตอร์เน็ต  

Montag C. และคณะ ปี20124ไดศึ้กษาเก่ียวกบัยนีในกลุ่มคนท่ีเกิดปัญหาจากการใชอิ้นเตอร์เน็ต พบวา่ยนี 
CHRNA4 เป็นยนีท่ีน่าจะมีความเก่ียวขอ้งกบัการใชอิ้นเตอร์เน็ตท่ีมากจนเกิดปัญหา โดยยนี ตวัน้ีก็พบในผูท่ี้มีปัญหาติด
นิโคตินในบุหร่ีเช่นกนั ยนีตวัน้ีจึงอาจมีความเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการติดดว้ย 
 1.2   ปัจจยัด้านการท างานของสมองส่วนทีเ่กีย่วกบั reward system 

Hoeftและคณะปี20085 ศึกษาการท างานของสมองระหวา่งการเล่นเกมคอมพิวเตอร์โดยใชf้MRI พบวา่ 
มีการกระตุน้สมองบริเวณ nucleus accumbens, amygdala, และ orbitofrontal cortex เพ่ิมข้ึน และมีการกระตุน้ท่ีต าแหน่ง
ดงักล่าว ในเพศชายมากกวา่เพศหญิง ซ่ึงน่าจะเป็นสาเหตุท่ีท าใหเ้พศชายมีโอกาสติดเกมคอมพิวเตอร์มากกวา่เพศหญิง
นอกจากการท างานของสมองบริเวณดงักล่าว พบวา่ภาวะการติดอินเตอร์เน็ตมีพฤติกรรมคลา้ยการติดสารเสพติด 
(Substance use disorder)จึงมีการอธิบายเร่ือง autonomic reward systemดว้ย 
 Autonomic reward system 

ในช่วงแรกของเล่นอินเตอร์เน็ตfrontal cortex จะเป็นตวัควบคุมพฤติกรรมการเล่น เม่ือมีเล่นก็จะมีกระตุน้หลัง่ 
dopamine ท่ี nucleus accumbensซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ mesolimbic system (ventrotegmental dopamine system) เรียกวา่ 
reward or pleasure pathway และเม่ือเล่นมากข้ึนก็จะ กระตุน้การหลัง่ dopamine มากข้ึนเร่ือยๆ ร่วมกบัเร่ิมขาดการควบคุม
พฤติกรรมจาก Prefrontal cortexโดยglutamatergic projection ซ่ึงเป็นตวัยบัย ั้งจาก prefrontal cortex ไปยงั nucleus 
accumbensจึงเกิดการเปล่ียนแปลง (neuroplasticity) ท าใหมี้การหลัง่ dopamine ท่ี nucleus accumbensลดลง และ prefrontal 
cortex จะมีการท างานลดลงและเกิดเป็นการเปล่ียนแปลงจากการท าประจ า (Habit) มาเป็น การท าอยา่งต่อเน่ืองและขาด
ความยบัย ั้งชัง่ใจ (compulsive habit)  
  

2. ปัจจยักระตุ้น(Precipitating factor) 
2.1   ด้านพฒันาการตามวยั (Developmental aspect) 

 ในช่วงวยัรุ่น จะเป็นวยัท่ีมีการพฒันาทกัษะทางดา้นสงัคม (social skill)และน าทกัษะนั้นไปใชต้ลอดชีวติ เม่ือมี
การใชอิ้นเตอร์เน็ต วยัรุ่นจะหลีกเล่ียงปฏิสมัพนัธ์ต่อหนา้ (Face to face interaction)และไม่พฒันา ทกัษะดา้นสงัคม 
นอกจากนั้น อินเตอร์เน็ตท าใหว้ยัรุ่นสามารถสร้างอีกตวัตน (Online person) สร้างเป็นตวัตนท่ีตอ้งการ สามารถท่ีจะเลือก
แสดงได ้(self- presentation) เป็นรูปแบบท่ีท าไดง่้ายกวา่ปฏิสมัพนัธ์ต่อหนา้ 
บางความเห็นบอกวา่ พฤติกรรมท่ีลองเป็นหลายๆตวัตนใน Internet อาจท าใหใ้ชเ้วลามากข้ึนในการหาตวัตนจริง หรือ อาจ
หาอตัลกัษณ์ท่ีเป็นตนเองไม่เจอ และบางคร้ังอาจแยกไม่ออกระหวา่งบุคลิกของตวัจริงกบัในอินเตอร์เน็ต 
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2.2  ความเครียดจากครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน 
 ปัญหาในครอบครัวอาจท าใหเ้ด็กเกิดปัญหาติดอินเตอร์เน็ตได ้เช่น เด็กท่ีครอบครัวมีปัญหาไม่ส่ือสารกนั ท าให้
เด็กใชอิ้นเตอร์เน็ตหรือเกมส์เป็นทางเล่ียงปัญหา และยงัไดรั้บความช่วยเหลือนอกจากนั้นยงัพบวา่ วยัรุ่นท่ีมีพอ่แม่ หรือพ่ี
นอ้งใชส้ารเสพติด ก็มีแนวโนม้ท่ีจะเขา้หาอินเตอร์เน็ตมากข้ึน เพ่ือช่วยลดปัญหาและไดท้างแกไ้ขปัญหา (support cope and 
gain) ความเครียดจากครอบครัว บางคร้ังการท่ีพอ่แม่มองเฉพาะดา้นบวกของอินเตอร์เน็ตดา้นเดียว หรือพอ่แม่ท่ีติด
อินเตอร์เน็ตก็จะเป็นแบบอยา่งส าหรับการเล่นท่ีมากเกินไปส าหรับเด็กแทน 
และและในครอบครัวท่ีเล้ียงแบบขาดการฝึกวนิยัไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กไดก็้เป็นอีกเหตุท่ีท าใหเ้ด็กติดส่ือ 

 ในช่วงวยัรุ่น การยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน การท าตามหรือเลียนแบบกลุ่ม มีความส าคญัมากในวยัน้ี ในเด็ก 
ท่ีความพึงพอใจในตนเองไม่ดี(low self esteem) ก็จะปรับตวัเขา้กบักลุ่มเพ่ือนไดย้าก จึงหนัมาสนใจอินเตอร์เน็ต และเม่ือใช้
มากข้ึนก็ไดรั้บความรู้สึกของการช่วยเหลือ ทางออกของปัญหา หรือการเลียนแบบ เช่นในกลุ่มเพ่ือนท่ีมีการใชเ้กมส์
อินเตอร์เน็ต เด็กก็จะเลียนแบบท าตาม เพ่ือใหต้นเองไดรั้บการยอมรับ สามารถมีส่วนร่วมในกลุ่มเพ่ือนได ้

2.3 การเข้าถึงส่ือ หรือเทคโนโลย ี(Available media) 
การเขา้ถึงส่ือ หรือเทคโนโลยใีนปัจจุบนัท าไดง่้าย และสะดวกมากข้ึน ดงัท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้ 
 
3. ปัจจยัคงอยู่ (Perpetuating factor) 

เม่ือใชอิ้นเทอร์เน็ตหรือเกมส์มากข้ึน เด็กก็จะไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ ไดรั้บความพึงพอใจ 
ความสนุกสนาน การระบายความรุนแรงท่ีมีอยู ่ไดค้วามรู้สึกของการประสบความส าเร็จ ท าใหเ้ป็นแรงดา้นบวกในการเพ่ิม
พฤติกรรมการเล่น (positive reinforcement) ในเด็กท่ีมีความภูมิใจในตนเองนอ้ย (low self esteem) เม่ือเล่นอินเตอร์เน็ตหรือ
เกมส์ แลว้ไดรั้บการยอมรับ ไดรั้บความเห็นอกเห็นใจ ความช่วยเหลือ ท าใหค้วามภูมิใจในตนเองเพ่ิมข้ีน (Increase self 
esteem) จึงท าใหเ้กิดการติด  
 

4. ปัจจยัป้องกนั (Protective factor) 
4.1  ปัจจยัจากตวัเดก็       ดงัท่ีกล่าวมา ปัจจยัเร่ืองความภูมิใจในตนเอง วนิยัในตนเอง การปรับตวัของเด็กเม่ือเจอ

ปัญหา (coping) มีส่วนอยา่งมาก 
4.2  ปัจจยัจากครอบครัว     การดูแลเด็กดว้ยการฝึกวนิยัท่ีเหมาะสม ความอบอุ่น ความรู้สึกมีส่วนร่วมในครอบครัว 

การยอมรับและความเขา้ใจในครอบครัว สามารถป้องกนัการใชส่ื้อท่ีมากเกินไปได ้ 
4.3  ปัจจยัจากโรงเรียนและสังคมการดูแลเอาใจใส่ นโยบาย ของโรงเรียน ก็มีส่วนในการดูแลภาวะการติดส่ือได ้

 
 
การวนิิจฉัย 

 ในปี 1996 Young นกัจิตวทิยา เป็นคนแรกท่ีกล่าวถึง problematic internet use โดยไดร้ายงานกรณีตวัอยา่ง6  เป็น
ผูป่้วยหญิงอาย ุ43 ปี ซ่ึงเดิมไม่มีทกัษะเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลย ีและ ไม่มีประวติัเก่ียวกบัโรคทางจิตเวชมาก่อน  Young
พบวา่หลงัจากท่ีผูป่้วยรายน้ีรู้จกัวธีิการใช ้chat roomเธอไดใ้ชเ้วลาถึง 60ชัว่โมงต่อสปัดาห์ในการออนไลน์ ผูป่้วยไดบ้รรยาย
ถึงความรู้สึกต่ืนเตน้ตลอดเวลาท่ีอยูห่นา้คอมพิวเตอร์ และความรู้สึกเศร้า กงัวล และหงุดหงิดเม่ือตอ้งหยดุการใช้
อินเทอร์เน็ต นอกจากน้ีพบวา่ผูป่้วยไม่สนใจการเขา้สงัคมและการท ากิจกรรมต่างๆเช่นเดิม รวมถึงความสมัพนัธ์กบัสามี
และลูกๆของเธอท่ีเร่ิมห่างเหินมากข้ึนหลงัจากท่ีเธอมีคอมพิวเตอร์เป็นของตวัเอง 
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 จากการสมัภาษณ์ผูป่้วยขา้งตน้และผูป่้วยคนอ่ืนๆ  Young เป็นผูแ้รกท่ีเสนอเกณฑก์ารวนิิจฉยัของ “Internet 
addiction” โดยมีรูปแบบของการวนิิจฉยั substance dependence ตาม DSM-IV เป็นพ้ืนฐานของการพฒันาเกณฑก์ารวนิิจฉยั 
ในขณะท่ีนกัจิตวทิยาอีกหลายท่าน มองวา่ problematic internet use เป็นปัญหาในกลุ่ม behavioral addiction มากกวา่6จาก
แนวคิดน้ี ท าให ้Youngไดป้รับปรุงเกณฑก์ารวนิิจฉยัใหม่ ไดเ้ป็น Young’s Diagnostic Questionnaire for Internet Addiction 
(ตารางท่ี 2) ซ่ึงมีทั้งหมด 8 ค  าถาม หากตอบวา่ ใช่ ตั้งแต่ 5 ขอ้ข้ึนไป ถือวา่เขา้ไดก้บัการวนิิจฉยั Internet addiction 

 5 ปีต่อมา Shapiraและคณะ6 ไดเ้สนอเกณฑก์ารวนิิจฉยัโดยอิงตาม impulse control disorder โดยเกณฑก์ารวนิิจฉยั
มีดงัน้ี a) maladaptive preoccupation with Internet use, experienced as irresistible use for periods of time longer than 
intended; b) significant distress or impairment resulting from the behavior; and c) the absence of other Axis I pathology 
that might explain the behavior, such as mania or hypomania 

 Ko และคณะ ไดมี้การพฒันาเกณฑก์ารวนิิจฉยัเช่นกนั โดยท าการศึกษาในกลุ่มนกัเรียนและนกัศึกษาชาวไตห้วนั6  
ไดเ้ป็น Ko et al’s proposed diagnostic criteria for Internet addiction (ตารางท่ี 3) ซ่ึงพบวา่มี specificity 97.1% และ 
sensitivity 87.5% อยา่งไรก็ตาม อาจยงัไม่สามารถปรับใชไ้ดใ้นประชากรทัว่ไป เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีท าการศึกษามี
จ านวนค่อนขา้งนอ้ยและศึกษาในกลุ่มเฉพาะเท่านั้น 
 
ตารางที ่2 Young’s Diagnostic Questionnaire for Internet Addiction  

 
ตารางที ่3Ko et al’s proposed diagnostic criteria for Internet addiction  
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ทางดา้นของ DSM ก็ไดมี้คณะท างานไดห้าขอ้มูลจากบทความและวารสารกวา่ 200 เร่ือง พบวา่ Internet gaming มี

ลกัษณะท่ีคลา้ยกบั gambling disorder และ substance use disorder แต่เน่ืองจากยงัขาดขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัความชุกของการ
เกิดโรค และการด าเนินโรค ท าให ้Internet gaming disorder ถูกบรรจุไวใ้น section III ของ DSM-V (ตารางท่ี 4) ซ่ึงเป็น
ส่วนของโรคท่ีตอ้งมีการศึกษาขอ้มูลเพ่ิมเติมก่อนท่ีจะตั้งเกณฑว์นิิจฉยัในระบบ DSM7 

 Internet gaming disorder คือการใชเ้วลาเล่นอินเทอร์เน็ตหรือเกมอยา่งยาวนานและมากเกินไป ส่งผลใหไ้ม่
สามารถควบคุมระยะเวลาในการใช ้ผูป่้วยจะสามารถนัง่อยูห่นา้จอคอมพิวเตอร์โดยไม่สนใจท ากิจกรรมอ่ืนรวมถึงการกิน
และการนอน และมีอารมณ์หงุดหงิด โกรธเม่ือถูกขดัขวางการเล่นเกม กล่าวคือมีอาการtoleranceและwithdrawal ซ่ึงคลา้ย
กบัอาการของ substance use disorder7 

 
ตารางที ่4Proposed criteria for Internet gaming disorder 

 
การประเมนิเพ่ือการวนิิจฉัย 
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มีการพฒันาแบบประเมินหลายอนัเพื่อคดักรองและวนิิจฉยั problematic internet use  พบวา่แบบประเมินท่ีนิยมใช้
กนัมากท่ีสุดนอกเหนือไปจาก Young’s Diagnostic Questionnaire คือ Young’s Internet Addiction Test (ตารางท่ี 5) และ 
Chen Internet Addiction Scale (ตารางท่ี 6) ท่ีนิยมใชก้นัมากทั้งในการศึกษาวจิยัและในทางคลินิก6 

 Young’s Internet Addiction Test ประกอบดว้ย ชุดค าถามทั้งหมด 20 ขอ้ โดยค าตอบจะเป็นการใหค้ะแนน 1-5 
คะแนน ตามความถ่ีของการเกิดเหตุการณ์ในแต่ละขอ้ โดยถา้ไดค้ะแนนรวมตั้งแต่ 80 คะแนนข้ึนไป ถือวา่เขา้ไดก้บั 
problematic use  ส่วน Chen Internet Addiction Scale ประกอบดว้ยค าถาม 26 ขอ้ โดยประเมิน 5 ดา้นใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
compulsive use, withdrawal, tolerance, interpersonal and health consequences และ time management difficulties โดยมี
จุดตดัท่ี 64 คะแนน ซ่ึงจากการศึกษาพบวา่มี diagnostic accuracy 88% และ specificity 92.6%6 
 
 
 
 
ตารางที ่5 Young’s Internet Addiction Test 

 
 
 
 
ตารางที ่6 Chen Internet Addiction Scale 
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ในประเทศไทย ไดมี้การพฒันาแบบทดสอบการติดเกม (Game Addiction Screening Test – GAST) โดยสถาบนั

สุขภาพจิตเด็กและวยัรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขร่วมกบั รศ.นพ.ชาญวิทย ์พรนภดล สาขาวชิาจิต
เวชเด็กและวยัรุ่น ภาควชิาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพ่ือใชส้ าหรับคน้หาเด็กและวยัรุ่นท่ีอาจมีปัญหา
ติดเกมคอมพิวเตอร์หรือหมกมุ่นกบัการเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากจนก่อใหเ้กิดปัญหาต่างๆ ซ่ึงแบบทดสอบน้ีมีขอ้ค าถาม
ทั้งส้ิน 16 ขอ้ค าถาม ขอ้ค าถามทั้ง 16 ขอ้ใชว้ดัปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเล่นเกม 3 ดา้น ไดแ้ก่ การหมกมุ่นกบัเกม 
(preoccupation with game), การสูญเสียความสามารถในการควบคุมการเล่นเกม (loss of control) และ การสูญเสียหนา้ท่ี 
ความรับผิดชอบ (function impairment)8 
 
ปัญหาหรือโรคทางจติเวชทีพ่บร่วม 

 จากการทบทวนวารสารตีพิมพเ์ร่ืองความสมัพนัธ์ของ problematic internet use และ comorbid psychopathology 
ของ Carli และคณะ9 ในปี 2013 พบวา่ ปัญหาทางจิตเวชท่ีพบในเด็กและวยัรุ่นท่ีมีปัญหาติดเกม ไดแ้ก่ อารมณ์ซึมเศร้า, 
ความวติกกงัวล, อาการของโรคสมาธิสั้น, อาการย  ้าคิดย  ้าท าและปัญหาพฤติกรรมกา้วร้าวนอกจากน้ียงัพบปัญหาการใชส้าร
เสพติดและปัญหาการนอนร่วมดว้ยโรคทางจิตเวชท่ีพบร่วมไดแ้ก่major depression, anxiety disorder, substance use 
disorder, impulse control disorder, oppositional defiant disorder, conduct disorder และADHD ในส่วนของโรคสมาธิสั้น 
(ADHD) พบความสมัพนัธ์ในเดก็และวยัรุ่นมากกวา่ในผูใ้หญ่ท่ีมีปัญหาติดเกมการศึกษาในเด็กชั้นประถมศึกษาของ
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ประเทศเกาหลีใตพ้บวา่ 33% ของเด็กสมาธิสั้นมีproblematic internet use และการศึกษาในเด็กวยัรุ่นประเทศไตห้วนัพบวา่ 
32% ของเด็กท่ีมีproblematic internet use เขา้ไดก้บัเกณฑว์นิิจฉยัสมาธิสั้น6 

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ไดแ้ก่ภาวะอว้น10เน่ืองจากใชเ้วลาหมดไปกบัการอยูห่นา้จอคอมพิวเตอร์ท าใหมี้การเคล่ือนไหวร่างกายค่อนขา้ง
นอ้ยท าใหเ้กิดการสะสมไขมนัตามส่วนต่างๆของร่างกายการศึกษาในประเทศไทยพบวา่วยัรุ่นท่ีเล่นเกมมากกวา่ 3 วนัต่อ
สปัดาห์มีดชันีมวลกายมากกวา่วยัรุ่นท่ีเล่นเกมไม่เกิน 3 วนัต่อสปัดาห์อยา่งมีนยัส าคญั11อาจพบปัญหาทางดา้นโภชนาการมี
การศึกษาพบวา่เด็กในกลุ่มท่ีมีปัญหาการติดอินเตอร์เน็ตไดรั้บสารอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย
เน่ืองมาจากการรับประทานไม่ครบสามม้ือและการรับประทานอาหารท่ีไม่มีประโยชน์12 

ปัญหาสุขภาพอ่ืนๆไดแ้ก่ปัญหาเก่ียวกบัสายตาซ่ึงเป็นผลจากการไดรั้บอนัตรายจากรังสีท่ีถูกปล่อยออกมาจาก
หนา้จอ, อาการปวดหลงั, ปวดศีรษะ, Carpal tunnel syndrome และปัญหาเก่ียวกบัสุขอนามยั13 

ผลกระทบต่อพฒันาการ 

 พฤติกกรมการเล่นอินเทอร์เน็ตท่ีมากเกินไปจะท าใหเ้ด็กถูกแยกออกจากสงัคมท าใหมี้ผลกระทบตอ่พฒันาการ
ดา้นสงัคมเด็กจะขาดทกัษะการติดต่อส่ือสารกบัคนในชีวติจริงขาดความมัน่ใจและอาจน าไปสู่ภาวะซึมเศร้าไดอ้ยา่งไรก็ตาม
การศึกษาของGreenfield และคณะพบวา่การติดต่อส่ือสารทางอินเทอร์เน็ตอาจช่วยส่งเสริมพฒันาการทางดา้นสงัคม
กล่าวคือเด็กสามารถติดต่อกบัเพ่ือนกลุ่มใหญ่ไดแ้มไ้ม่ไดพ้บกนัเดก็มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ตลอดจนระบาย
ความรู้สึกต่างๆไดโ้ดยเฉพาะในเด็กท่ีมีปัญหาการเขา้สงัคมอยูเ่ดิม14 

 การศึกษาของPark และคณะ15พบวา่ในกลุ่มเด็กท่ีติดอินเทอร์เน็ตมีระดบัเชาวน์ปัญญา (IQ) ต ่ากวา่กลุ่มควบคุมทั้ง
ดา้นverbal และperformance อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและมีหลายการศึกษาพบวา่เด็กท่ีติดอินเทอร์เน็ตมีผลการเรียนท่ีไม่ดี 

ผลกระทบต่อพฤตกิรรม 

 ตามท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้วา่ส่ือเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆมากมายโดยเฉพาะพฤติกรรมกา้วร้าว
การศึกษาของKoและคณะ16พบพฤติกรรมกา้วร้าวในเด็กและวยัรุ่นท่ีมีปัญหาติดอินเทอร์เน็ตโดยเด็กท่ีมีอายนุอ้ยมีความเส่ียง
มากกวา่ไม่วา่จะเป็นโปรแกรมหอ้งสนทนาการเล่นเกมหรือการพนนัลว้นแลว้แต่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมกา้วร้าวทั้งส้ิน
การศึกษาของKim17พบวา่ในกลุ่มเด็กท่ีติดอินเทอร์เน็ตเพศชายมีพฤติกรรมกา้วร้าวมากกวา่เพศหญิงและในเด็กท่ีติด
อินเทอร์เน็ตระดบัรุนแรงพบพฤติกรรมกา้วร้าวมากกวา่ในกลุ่มท่ีติดไม่รุนแรงในขณะเดียวกนัเด็กก็สามารถจะปลดปล่อย
ความโกรธท่ีมีอยูอ่อกมาผา่นทางการใชง้านโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ตเช่นการเล่นเกมซ่ึงไม่สามารถท าไดใ้นชีวติจริงโดย
จะน าไปสู่พฤติกรรมกา้วร้าวท่ีมากข้ึนหรือไม่นั้นยงัไม่มีหลกัฐานแน่ชดั 
  

การศึกษาปัญหาพฤติกรรมในเด็กท่ีมีความเส่ียงสูงต่อการติดอินเทอร์เน็ตพบปัญหาพฤติกรรมการใชส้ารเสพติด
และปัญหาพฤติกรรมทางเพศ18โดยพบการมีเพศสมัพนัธ์ในวยัเรียนสูงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในเพศชายซ่ึงอาจเกิดจาก
การเขา้เวบ็ไซตท่ี์มีเน้ือหาทางเพศมากกวา่ในเพศหญิงนอกจากน้ีการศึกษาเร่ืองผลกระทบของการติดอินเทอร์เน็ตต่อ
พฤติกรรมการกิน12พบวา่ในเด็กท่ีมีปัญหาติดอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหาการกินท่ีไม่สม ่าเสมอกล่าวคือกินอาหารไม่ครบสามม้ือ
ซ่ึงเป็นผลมาจากความอยากอาหารลดลงหรือการงดอาหารบางม้ือไปและพบพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีไม่มีประโยชน์
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เหล่าน้ีลว้นแต่น าไปสู่ภาวะทุพโภชนาการซ่ึงส่งผลต่อการเจริญเติบโตตามท่ีไดก้ล่าวไปในส่วนของผลกระทบต่อ
พฒันาการ 
 
แนวทางการดูแลรักษา 

 จากการท่ีผูป่้วย IA มีสาเหตุจากปัจจยัหลากหลายเช่นตวัผูป่้วยการเล้ียงดู  สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม  ดงันั้นเร่ิมแรกจึง

ตอ้งมีการประเมินผูป่้วยในทุกๆดา้น (Bio / Psycho / Social assessment) เพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจในตวัผูป่้วยและน าไปสู่การ
วา่งแผนการรักษาเป็นรายบุคคล 

 ในปัจจุบนัแนวทางการรักษาส าหรับ IA นั้นแบ่งเป็นวธีิต่างๆไดด้งัน้ี 

1) การรักษาโดยการใชย้า (Pharmacological treatment) – รักษาโรคและโรคร่วม (comorbidity) 

2) การรักษาโดยไม่ใชย้า (Non - Pharmacological treatment) 

1) การรักษาโดยการใช้ยา (Pharmacological treatment) 

 IA นั้นมีความคลา้ยคลึงกบัโรค Behavioral/substance addictions  ค่อนขา้งมากทั้งในแง่ของโรคร่วม  และลกัษณะ

brain activation จากการศึกษาทาง neuroimaging  ท าใหมี้แนวทางในการรักษาและแนวทางในการรักษาและวจิยัมากข้ึน 
(ตารางท่ี 7)ยาท่ีใชใ้นการรักษาไดแ้ก่ 

 1.1-กลุ่มยาต้านเศร้า (Antidepressants)   

-  SSRIs – มีหนา้ท่ีกด inhibitory response และควบคุม compulsive repetition 

งานวจิยัของ Dell’ Osso และคณะ19พบวา่ การใช ้escitralopramขนาด 20-30 mg/d  นาน2-3เดือนพบวา่

ความอยากเล่นเกมส์(craving)ลดลง, ลดเวลาท่ีใชเ้ล่นอินเทอร์เน็ต(internet usage)เฉล่ียจาก36.8 ชัว่โมงเป็น16.5 
ชัว่โมงและภาวะอารมณ์ดีข้ึน (ใชเ้คร่ืองมือ Hamilton Rating Scale for Depression)  

-  Norepinephrine/dopamine reuptake inhibitor (NDRI) 

มีงานวจิยัหลายช้ินสนบัสนุนประสิทธิภาพของ Bupropionเช่นการวจิยัของHan และคณะ20โดยใช ้fMRI 

เป็นตวัวดั brain activity  พบวา่ Bupropion ช่วยลด Brain activity ท่ีoccipital lobeซีกซา้ย , Dorsolateral Prefrontal 

cortex ซีกซา้ยและParahippocampalgyrusฝ่ังซา้ยซ่ึงเป็นบริเวณสมองท่ีมีความผดิปกติในผูป่้วยท่ีติดอินเทอร์เน็ต

หรือเกมหลงัจากไดรั้บยานาน 6 สปัดาห์นอกจากน้ียงัช่วยลดความอยากเล่นเกมส์ และลดเวลาท่ีใชใ้นการเล่น
อินเทอร์เน็ตอีกดว้ย 

ในการวจิยัของ Han และ Renshaw21พบวา่การรักษาโดยใช ้Bupropion ในผูป่้วยท่ีมี IA ร่วมกบัภาวะ

ซึมเศร้า (Major depressive disorder with excessive gameplay) ก็ไดผ้ลดีเช่นเดียวกนั โดยมีการลดลงของภาวะ
ซึมเศร้า  ลดYoung internet addiction scale และลดเวลาท่ีใชเ้ล่นอินเทอร์เน็ตได ้
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1.2-กลุ่มยา Opioid Receptor Antagonists-  มีหนา้ท่ียบัย ั้งการหลัง่ของ dopamine ท่ีบริเวณ nucleus accumbens

และ ventral pallidum<brain reward system>ไดแ้ก่ Naltrexone (150 mg/d )  พบวา่สามารถลด compulsive internet use ได ้

 1.3 กลุ่มยาAntipsychotics –เป้าหมายของการรักษาอยูท่ี่การลด impulsivity และ compulsivity symptoms  ยากลุ่ม 

Atypical antipsychotic ท่ีมีหลกัฐานในการรักษา IA ไดแ้ก่Quetiapineโดยใชเ้ป็นยาร่วม (add-on treatment) กบั Citalopram 

พบวา่ผูป่้วยลดcompulsive internet use 

งานวจิยัส าหรับยากลุ่มOpioid Receptor Antagonists และ กลุ่มยาAntipsychoticsนั้น  ยงัมีขอ้จ ากดัเน่ืองจากเป็น
เพียง case report / case study และไม่มีกลุ่มควบคุม  จึงท าใหค้วามน่าเช่ือถือมีนอ้ย 

 1.4 ยาอ่ืนๆ–  ไดแ้ก่Psychostimulants  , α -2 agonist และglutamatergic drugs 

มีงานวจิยัท่ีน่าเช่ือถือของ Han และคณะ22สนบัสนุนการใช ้Methylphenidate  ในผูป่้วยสมาธิสั้นท่ีมีภาวะติด

อินเทอร์เน็ตร่วมดว้ย (ADHD + IA)  พบวา่ผูป่้วยมีความสามารถในการคงสมาธิ (attentional capacity) เพ่ิมข้ึนและใชเ้วลา

ในการเล่นเอินเทอร์เน็ตลดลงอยา่งมีนยัส าคญั   หลงัได ้MPH 30.5 mg/d นาน 8 สปัดาห์ในความเป็นจริงแลว้เช่ือวา่ผูป่้วย
น่าจะดีข้ึนเน่ืองจากไดรั้บการรักษาโรคสมาธิสั้นซ่ึงมกัพบร่วมกบั IA มากถึง 33%  นัน่เอง 

ส่วน α -2 agonist(Guanfacine) และglutamatergic drugs (Memantine< NMDA receptor antagonist>และ

Riluzole) นั้นยงัไม่มีการศึกษาใน IA แต่มีการใชM้emantineเพ่ือลดการตดัสินใจอยา่งหุนหนัพลนัแล่น( impulsive decision 
making) และลดพฤติกรรมการเล่นพนนัในผูป่้วยกลุ่ม Pathological gambling ได ้

การรักษาโรคร่วม (comorbid  psychiatric disorders) 

 การศึกษาในปัจจุบนัพบวา่ผูป่้วยIA ส่วนมากมกัมีโรคทางจิตเวชร่วมดว้ยโดยโรคร่วมท่ีพบบ่อยไดแ้ก่โรคความ

ผิดปกติทางอารมณ์ Mood disorders) , โรควติกกงัวล (Anxiety disorders) , Substance use disorders, โรคสมาธิสั้น 
(ADHD) และ Impulse control disorders    แต่ยงัไม่มีการศึกษาวา่โรคร่วมนั้นมีผลกระทบโดยตรงตอ่การรักษา IA อยา่งไร 

 

2)  การรักษาโดยไม่ใช้ยา (Non-pharmacological treatment) 
 ปัจจุบนัมีวธีิการรักษาผูป่้วยติดเกมอินเทอร์เน็ตโดยไม่ใชย้าหลากหลายวธีิเช่น Family therapy , Group therapy , 
Cognitive behavioral Therapy ,Motivational Interview และMultimodal Psychotherapyแต่วธีิการรักษาท่ีมีการศึกษาอยา่ง
มากในปัจจุบนัคือCognitive Behavioral Therapy (CBT) และMotivationalInterview(MI) (Beard, 2005; Wieland, 2005; 
Young, 1999) 

 
2.1 ) Cognitive behavioral Therapy  
เป้าหมายคือการท าใหผู้ป่้วยมีความสามารถในการควบคุมการใชอิ้นเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งเหมาะสม 
หลกัการคือ  1 . ช่วยผูป่้วยรับรู้ maladaptive cognition ของตนเอง 

         2.  สร้าง adaptive cognition ใหม่ 
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         3 .ช่วยใหผู้ป่้วยกลบัสู่โลกแห่งความเป็นจริง (reality)   

โดยอาจมีการสอนเทคนิคต่างๆเพ่ิมเติมเช่นวธีิการบริหารเวลา (time management training) , หาปัจจยักระตุน้

(Identify triggers) , ใหท้ราบถึงประโยชน์และตระหนกัในอนัตรายของการใชอิ้นเทอร์เน็ตมากข้ึน (Recognizing benefits 

and potential harms) , ฝึกการควมคุมอารมณ์และการผอ่นคลาย (Management of emotion/Relaxation training) , ฝึกทกัษะ
การแกปั้ญหา (coping skills) , ฝึกทกัษะทางสงัคม (social skills) , และเพ่ิมกิจรรมอ่ืนๆมาทดแทน 

Young และคณะ23ไดป้ระเมินประสิทธิภาพของCBT (12 session) พบวา่ผูป่้วย 114 คนมีแรงจูงใจ(Motivation)ท่ี
จะเลิกเล่นเกมส์มีความสามารถในการควบคุมการเล่นเกมส์ออนไลน์มากข้ึนมีปฏิสมัพนัธ์กบัผูอ่ื้น (relationship 
functioning)ดีข้ึนตั้งแตค่าบ(session) ท่ี 8     อาการท่ีดีข้ึนยงัคงอยูแ่มร้ะยะเวลาผา่นไป 6 เดือน 

 
2.2) การสัมภาษณ์เพ่ือสร้างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing : MI) 
 เป็นการน า MI ท่ีใชรั้กษาในผูป่้วยติดสารเสพติด (Substance abuse disorder)มาประยกุตใ์ชโ้ดยมีการน า 
Stages of change ของ Prochaska and Diclemente  ซ่ึงเป็นแนวคิดเกียวกบักระบวนการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
คนมาใชร่้วมดว้ย 

หลกัการ : Patient-centered approach   ถือวา่อ านาจการตดัสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลงนั้นอยูท่ี่ผูป่้วยผูป่้วย
ตอ้งเป็นคนรับผิดชอบและตดัสินใจท่ีจะเปล่ียนแปลงดว้ยตนเองโดยแพทยจ์ะช่วยผูป่้วยโดยการExplore / Resolve 
Ambivalence เพ่ือช่วยเสริมแรงจูงใจใหน้ าไปสู่การเปล่ียนแปลง 

Ambivalence  Decision to change    Solution 
2.3)การบ าบัดครอบครัว ( Family Therapy )  
 เน่ืองจาก IA มีปัจจยัทางดา้นครอบครัวมาเก่ียวขอ้งค่อนขา้งมากดงันั้นการรักษาท่ีมีครอบครัวเป็น
พ้ืนฐาน (Family-based intervention) จึงมีบทบาทส าคญัในการรักษาวธีิการฝึกสอนผูป้กครอง (Parent education 
and training)  มีหลายวธีิเช่น  การฝึกใหพ้อ่แม่รับรู้และเขา้ใจสภาวะอารมณ์ของเด็ก  ฝึกวธีิการแกปั้ญหา  ฝึก
การควมคุมอารมณ์และพฤติกรรมของพอ่แม่     เรียนรู้วธีิการส่ือสารกบัผูป่้วยอยา่งถูกวธีิ  เพ่ือลดความขดัแยง้
ระหวา่งกนัและท าใหก้ารรักษา IA มีประสิทธิภาพ 

Young เช่ือวา่การใหค้วามรู้กบัสมาชิกในครอบครัวทุกคนวา่พวกเขาจะมีส่วนช่วยผูป่้วยไดอ้ยา่งไรนั้น
เป็นส่ิงจ าเป็นอยา่งยิง่    Young ไดแ้นะน าวธีิการต่างๆในหนงัสือ “Video Games & Your Kids : How parent stay 
in control ” หลายวธีิเช่นการใหค้วามรู้เก่ียวกบัตวัโรค , ปัจจยัเส่ียงท่ีท าใหก้ลบัไปติดซ ้ า (Relapse triggers) , บอก
แนวทางการรับมือกบัความรู้สึกโกรธและผิดหวงัท่ีสมาชิกในครอบครัวมีต่อผูป่้วย , และช้ีใหเ้ห็นถึงความส าคญั
ของการใชอิ้นเทอร์เน็ตอยา่งมีขอบเขต (Healthy boundary) 
 Family therapy ส่วนมากมกัถูกน าไปใชร้วมอยูใ่น Multimodal treatment studies  ซ่ึงผลการรักษายงัไม่
ชดัเจน (Mixed result) 

 
2.4 )การบ าบัดแบบกลุ่ม( Group Therapy )   
 การบ าบดัแบบกลุ่มนั้นท าใหส้มาชิกในกลุ่มลดความอบัอาย (sense of shame) และลดการแยกตวั (social 
isolation)    นอกจากนั้นการบ าบดัแบบกลุ่มยงัท าใหผู้ป่้วยไดรั้บก าลงัใจจากคนท่ีก าลงัประสบปัญหาเดียวกนั โดย
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ไม่รู้สึกวา่ถูกตดัสิน(Non-Judgemental)  มีการปรึกษาหาแนวทางการปฏิบติัตวัร่วมกนั  ช่วยใหส้มาชิกในกลุ่มมี
พลงัมากข้ึนซ่ึงจะน าไปสู่การเลิกเล่นอินเทอร์เน็ตและเกมส์ในท่ีสุด 
2.5) Multimodal Psychotherapy 
 เป็นการน าเอาการtherapyหลายชนิด(ดงักล่าวขา้งตน้) มารวมกนั  โดยอาจท าในรูปแบบตวัต่อตวั 
(Individual)   แบบกลุ่ม  แบบครอบครัว  หรืออาจไปจดัเป็นกิจกรรมท่ีโรงเรียน(School-based intervention) ก็ได ้ 
การทดลองแบบ RCT ของ Du และคณะ24ไดแ้ยกผูป่้วยออกเป็นสองกลุ่มคือ 

-กลุ่มTreatment = CBT ผูป่้วย+ CBTพอ่แม่ + Psychoeducation workshop ใหค้รูในโรงเรียน 
-กลุ่มcontrol = ไม่ไดรั้บการรักษา 
ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มท่ีไดรั้บการรักษาเท่านั้นท่ีมี การบริหารจดัการเวลา (Time management skill) ดี
ข้ึน  และมีการพฒันาเร่ืองการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมมากข้ึน    แต่การใชอิ้นเทอร์เน็ตลดลง
เหมือนกนัทั้งสองกลุ่ม 
Orzackและคณะ25ไดท้ าการบ าบดัแบบกลุ่มโดยใชC้BT  MI และ Ready to change Approaches (RtC) 

ร่วมกนัพบวา่  หลงัจากผา่นไป 16 คร้ัง  ผูป่้วยมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  และลดภาวะซึมเศร้าได ้  แต่ไม่สามารถลด
ปริมาณการใชอิ้นเทอร์เน็ตไดอ้ยา่งมีนยัส าคญั   งานวจิยัน้ีมีขอ้จ ากดัเน่ืองจากไม่มีกลุ่ม control และมีผูห้ยดุเขา้
ร่วมงานวจิยักลางคนัจ านวนมาก (Attrition rate สูง)จึงท าใหค้วามน่าเช่ือถือลดลง 

 

การป้องกนัการกลบัเป็นซ ้าRelapse Prevention 

 การป้องกนัการกลบัเป็นซ ้ าหลงัจากรักษาเป็นส่ิงท่ีส าคญัอยา่งยิง่  เพราะสามารถช่วยลดความเส่ียงท่ีจะกลบัไปติด
อินเทอร์เน็ต/เกมส์ซ ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนื  ซ่ึงมีหลากหลายวธีิไดแ้ก่ 

 - ตอ้งท าขอ้ตกลง ค านิยามท่ีเฉพาะเจาะจงวา่  “Relapse” หมายความวา่อยา่งไร  ทั้งในแง่ของพฤติกรรม 

(Behavior)และทศันคติ(Attitude) เช่น บางคนแค่แตะตอ้งคอมพิวเตอร์คือ การกลบัเป็นซ ้ า  บางคนคิดวา่ตอ้งกลบัไปเล่น
เกมส์จึงจะถือวา่กลบัเป็นซ ้ า เป็นตน้ 

 - คน้หาปัจจยักระตุน้(specific triggers)และสญัญาณเตือน(warning signs)  ท่ีจะน าไปสู่ภาวะติดอินเทอร์เน็ต
เพ่ือใหผู้ป่้วยตระหนกัรู้และป้องกนัแกไ้ขไดต้ั้งแตเ่น่ินๆ 

 - คุยกบัทั้งตวัผูป่้วยครอบครัวและโรงเรียนเพ่ือหาขอ้สรุปวา่ยงัจ าเป็นตอ้งมี อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์ ในบา้น

หรือไม่  ถา้ไม่จ าเป็นใหเ้อาออกไปจากบา้น  ถา้ยงัจ าเป็นผูป่้วยจะใชค้อมพิวเตอร์ในกรณีไหนไดบ้า้ง  อาจจ าเป็นตอ้งมีการ
ตั้งรหสัลอ็ค(security measures) หรือ จ ากดัเวลาการใชง้านเป็นตน้ 

 - ใหค้วามส าคญักบัการมาติดตามการรักษาอยา่งต่อเน่ือง 

สรุปข้อแนะน าทัว่ไปส าหรับผู้ปกครอง  

1. ไม่ควรใหเ้ด็กท่ีมีอายนุอ้ยกวา่3 ปีเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์เลย 

เด็กท่ีมีอาย3ุ-6 ปีอนุญาติใหเ้ล่นเกมส์ไดเ้ฉพาะ  เกมส์ท่ีกระตุน้พฒันาการของเด็กหรือเกมส์การศึกษาเท่านั้น(ตอ้งอยูภ่ายใต้

การควบคุมของพอ่แม่) 
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2.  เม่ืออายมุากกวา่6 ปีอนุญาติใหเ้ล่นเกมส์นอกเหนือจากเกมส์การศึกษาได ้

- เด็กเลก็(6-10 ปี) ควรเลือกเกมท่ีไม่มีความรุนแรง(เกมส์กีฬาเกมส์การ์ตูน)และใชภ้าษาสุภาพ 

- เด็กโต (10-13ปี) อาจเล่นเกมคอมพิวเตอร์ท่ีมีฉากต่อสูเ้ลก็นอ้ยภายในเกมและมีภาษาท่ีซบัซอ้นข้ึนแต่ไม่ควรมี

ฉากความรุนแรง 

- วยัรุ่น (อาย ุ13 ปีข้ึนไป) เกมส์ไม่ควรมีความรุนแรงท่ีมากเกินไปเช่นฉากนองเลือดและควรระวงัเกมส์ท่ีมีเน้ือหา

ไม่เหมาะสมเช่นเร่ืองเพศยาเสพติดค าหยาบคายเป็นตน้ 

3. ควรอนุญาตใหลู้กเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ไดไ้ม่เกิน1 ชัว่โมงในวนัธรรมดาและไม่เกิน2 ชัว่โมงในวนัหยดุ 

4. ไม่ควรอนุญาตใหมี้อุปกรณ์ส าหรับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไวใ้นหอ้งนอนหรือหอ้งส่วนตวั  

5.  ควรรู้จกัการใชโ้ปรแกรมติดตามการใชอิ้นเทอร์เน็ตของเด็กเพ่ือควบคุมการใชอิ้นเทอร์เน็ตในเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมเช่น

ICT housekeeper parental control software, Saijai.net และไม่ควรอนุญาตใหเ้ด็กเขา้เล่นเกมออนไลน์ท่ีมีเน้ือหาเร่ืองราวไม่

เหมาะสมกบัวยั 

6.  ควรแนะน าแนวทางการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ท่ีมีการเช่ือมต่อผา่นอินเทอร์เน็ตอยา่งปลอดภยัเช่นไม่ควรใหข้อ้มูลส่วนตวั

ต่างๆ ภาพ หรือคลิป ไม่นดัพบกบัคนท่ีรู้จกัผา่นการเล่นเกมออนไลน์ และตอ้งแจง้ใหพ้อ่แม่ทราบเม่ือถูกข่มขู่คุกคามเป็นตน้ 

 

 
 
ตารางที ่7 Case studies on Internet Addiction Treatment 
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