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ค�ำน�ำ
ดั ง ที่ รศ.พญ.สุ พ ร อภิ นั น ทเวช ได้ เขี ย นไว้ ใ นตอนต้ น ของหนั ง สื อ เล่ ม นี้ ว ่ า ปั ญ หา
ติดการพนันถูกจัดไว้เป็นความผิดปกติของความหุนหันพลันแล่น (Impulse Control Disorder)
เรียกว่าPathological Gambling Disorder ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนมาอยู่กลุ่มโรคที่เกี่ยวกับ
การเสพติดหรือการใช้สารเสพติด เรียกว่า Gambling Disorder เมื่อไม่นานมานี้
การเปลี่ยนกลุ่มนี้มีความหมายบางประการ
เดิมปัญหาติดการพนันเชือ่ ว่าเกิดขึน้ เพียงเพราะผูต้ ดิ การพนันขาดความยับยัง้ ชัง่ ใจ รูท้ งั้ รูว้ า่
การพนันเป็นของไม่ดี เสพติด และเสียทรัพย์สิน สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนที่รักในครอบครัว
แต่กย็ งั จะท�ำ เช่นเดียวกับปัญหาอืน่ ๆ ในกลุม่ นี้ ได้แก่ พฤติกรรมขโมยของทัง้ ทีไ่ ม่ได้ตอ้ งการทรัพย์สนิ
นั้นจริงๆ เนื่องจากผู้ขโมยก็มีฐานะดีมากอยู่แล้ว มักพบในหมู่ดารานักแสดงที่มีชื่อเสียงหยิบสินค้า
ราคาแพงตามห้างเป็นข่าวอยูเ่ ป็นระยะๆ เรียกว่า Kleptomania หรือ พฤติกรรมจุดไฟเผาสิง่ ก่อสร้าง
โดยมิได้ปรารถนาจะก่อวินาศกรรมหรือหวังเงินประกันแต่อย่างใด แต่ที่จุดไฟไปนั้นเพียงเพื่อจะได้
เห็นเปลวเพลิงทีล่ กุ ไหม้เท่านัน้ เอง เรียกว่า Pyromania หรือ พฤติกรรมถอนผมตนเองจนกระทัง่ เป็น
รอยแหว่งหรือบางลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งที่ไม่อยากจะท�ำเช่นนั้น เรียกว่า Trichotillomania เป็นต้น
นอกจากนี้ยังมีอีกอาการหนึ่งซึ่งมีรูปศัพท์เหมือนปัญหาติดการพนัน แต่เดิมเรียกว่า
Pathological Liar หมายถึงอาการที่ผู้ป่วยชอบโกหก ทั้งที่รู้ว่าตนเองมิได้ประโยชน์อะไรจากการ
โกหกนั้น แต่ที่ท�ำไปเพียงเพราะหักห้ามตนเองมิให้โกหกไม่ได้เท่านั้นเอง
พฤติกรรมการพนันแต่เดิม รวมทั้งการขโมย จุดไฟ ถอนผม หรือโกหก โดยไม่มีเหตุจ�ำเป็น
ใดๆ เลยเหล่านี้ เชื่อว่าเกิดจากแรงผลักดันจากจิตใต้ส�ำนึกเป็นส�ำคัญ กล่าวคือแม้ว่าดูเผินๆ จะไม่มี
ความจ�ำเป็นต้องท�ำเช่นนัน้ แต่มเี หตุผลในระดับจิตใต้สำ� นึกทีผ่ ปู้ ว่ ยต้องท�ำแน่ๆ การรักษาแต่เก่าก่อน
จึงมุ่งเน้นไปที่การท�ำจิตวิเคราะห์
การแพทย์และวิทยาศาสตร์ดา้ นสมองสมัยใหม่ พบการเปลีย่ นแปลงของเซลล์ประสาทและ
กายวิภาคของสมองในผู้ป่วยยาเสพติดทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสุรา บุหรี่ หรือยาเสพติดอื่นใด จนกระทั่ง
สามารถพรรณนารู ป แบบและกลไกการเสพติ ด ได้ อ ย่ า งชั ด เจน เป็ น ที่ ม าของศั พ ท์ บั ญ ญั ติ ว ่ า
“สมองติดยา” ประหนึ่งจะบอกว่า “คน” นั้นมิได้ติดแต่เป็น “สมอง” ที่ติด ท�ำให้สมองถูกกระตุ้น
ให้อยากยาได้เสมอเมื่อพบตัวกระตุ้นที่ถูกโปรแกรมไว้แล้ว

ค�ำอธิบายเรือ่ งการเปลีย่ นแปลงของสมองจากสารเสพติดใช้ได้กบั ปัญหาการพนันด้วยเช่นกัน
กล่าวคือ ผูเ้ ล่นพนันจนถึงระดับเสพติดมีการเปลีย่ นแปลงทัง้ กลไกและกายวิภาคของสมอง ข้อค้นพบนี้
สื่อความหมายว่า ผู้ติดพนันหมดความสามารถที่จะหยุดตนเองได้อีกต่อไป เนื่องจากสมองของเขา
เปลี่ยนไปแล้ว การที่เขาจะหยุดเล่นการพนันได้นั้น จ�ำเป็นต้องหาวิธีการต่างๆ นานามา “หยุด”
สมองของเขาให้ได้เสียก่อน
วิธีการต่างๆ นานาที่ว่า ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดแล้วอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบ
รวมทั้งมีตัวอย่างการใช้จริงในประเทศพัฒนาแล้วจ�ำนวนหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม มีข้อควรระวังที่เราควรส�ำเหนียกส�ำหรับการจัดการปัญหาการพนันที่ไม่ควร
ซ�้ำรอยการจัดการปัญหาสุราหรือบุหรี่ กล่าวคือหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงมาตรฐานกลางที่ใช้อ้างอิงได้
แต่การน�ำไปใช้ควรระมัดระวังเงื่อนไข 2 ประการ
ประการแรกคือ มาตรฐานกลางอย่างไรก็เป็นมาตรฐานกลาง ช่วยให้เราไม่หลงทางหรือ
หลงประเด็นโดยง่าย แต่เมือ่ น�ำไปทดลองใช้ในพืน้ ทีใ่ ดๆ แล้ว ควรเปิดโอกาสให้พนื้ ทีน่ นั้ ได้ถอดบทเรียน
หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไปจนถึงการปรับมาตรฐานกลางนี้ให้ใช้ได้กับบริบทของตน
ประการที่สองคือ ท่าทีของการใช้มาตรฐานกลาง เราไม่ควรท�ำตนเป็นคุณพ่อรู้ดีที่เคร่ง
ศีลธรรมจัดแล้วชี้ผิดชี้ถูกไปทุกเรื่อง ไม่มากก็น้อย เราควรเปิดใจกว้างรับฟังและยอมรับพฤติกรรม
ของผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือด้วยเมตตา ไม่กระท�ำการประหนึ่งว่าเขาเป็นผู้ร้ายหรือผู้ที่สังคม
ควรรังเกียจ
ทีมงานโครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดผลกระทบจากการพนัน
ภายใต้การด�ำเนินงานของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ ขอขอบพระคุณ ร.ศ.พญ.สุพร อภินันทเวช
ที่สละเวลาทบทวนวรรณกรรมและเอกสารอ้างอิงจ�ำนวนมาก เพื่อเขียนหนังสือเล่มนี้อย่างเป็นระบบ
เป็นหนังสือทีร่ วบรวมวิธชี ว่ ยเหลือผูต้ ดิ การพนันอย่างครบถ้วนทีส่ ดุ เล่มแรกของประเทศไทย ส�ำหรับ
ผู้ที่ใส่ใจได้น�ำไปใช้อ้างอิง และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมในแต่ละท้องถิ่นชุมชนต่อไป
นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
4 มิถุนายน 2558
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ส¶ำนกำร³์และควำมหมำย
“ผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรพนัน”

เยำวชนในวังวน “ป˜ญหำกำรพนัน”

ข้อมูลจากการส�ารวจสถานการณ์การพนันของเยาวชนทัง้ ของไทยและนานาชาติ พบว่า

• เยาวชนไทยเคยเล่นพนันไพ่และหวยใต้ดิน คิดเป็นร้อยละ 62 และ 39 ตามล�าดับ1
• วัยรุน่ ไทยมีพฤติกรรมการเล่นพนันร้อยละ 20 และผูม้ แี นวโน้มมีปญ
ั หาจากการเล่น
2
พนันมีถึงร้อยละ 10
• ประเทศสิงคโปร์พบผู้มีปัญหาโรคติดพนัน ร้อยละ 1.23,4
• ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ พบผูม้ ปี ญ
ั หาจากการพนันร้อยละ
5,6
2.5, 2.3 และ 1.2 ตามล�าดับ
การเล่นพนันเป็นการลงทุนน้อย แต่ได้ผลตอบแทนมากโดยอาศัยความเสี่ยง ซึ่งคน
เล่นมักหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเสมอว่าคุ้มค่าต่อการเสี่ยง และหากการเล่นนั้นไม่กระทบต่อ
สถานะทางการเงินของตัวผูเ้ ล่นหรือครอบครัวก็ไม่เป็นปัญหา แต่..ปัญหามักเริม่ ขึน้ เมือ่ ผูเ้ ล่น
การพนันใช้จ่ายเงินในการพนันมากขึ้นจนกระทั่งมีผลกระทบทั้งต่อตนเอง ครอบครัว หรือ
ผู้ใกล้ชิด
หากตัวผู้เล่นพนันยังพอรู้สึกตัวได้ว่าเป็นปัญหาและพยายามหาทางแก้ไขหรือร้องขอ
ความช่วยเหลือเมือ่ เห็นว่าตนเองไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองแต่เพียงผูเ้ ดียวได้กย็ งั เป็นเรือ่ ง
ที่พอจะท�าให้ปัญหาคลี่คลายหรือเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตให้กลับมาเป็นปกติได้
ความเป็นจริงคือ ผูต้ ดิ การพนันมักไม่ยอมรับว่าตัวเองติดพนัน หรือ
ก�าลังมีปญ
ั หา และมักหลีกเลีย่ งการรักษาหรือการช่วยเหลือจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
หรือคนใกล้ชิด

8

ระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน
จากความรู้สู่การสร้างรูปธรรม

ผลกระทบของกำรพนัน

ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับตัวผูเ้ ล่นพนัน มีทงั้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม ปัญหาส�าคัญ
ส�าหรับผลกระทบทางกาย คือ สมอง การเล่นพนันจนติด มีผลท�าให้สมองเปลีย่ นแปลงไป และท�าให้
ความสามารถในการตัดสินใจลดลง มีการใช้เงินสิ้นเปลือง ใช้เงินแบบไม่ยั้งคิด มีโอกาสเป็น
โรคทางจิตเวช และโรคติดสารเสพติดเพิ่มขึ้นเป็นต้น7
ส่วนทางจิตใจนั้นเกี่ยวโยงกับการแสดงอารมณ์หงุดหงิด หรือก้าวร้าวไม่สบายใจต่อ
คนใกล้ชิด มีความรู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเอง เพราะพฤติกรรมของตนที่น่ารังเกียจ และเป็นที่
เดือดร้อนจนไม่มีใครต้องการ หรือคิดฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหา
ด้านสังคมนั้น ผู้ติดพนันมักประสบปัญหาการเงิน ล้มละลาย เกิดความเสียหาย
ในด้านหน้าที่การงานหรือการเรียน อาจกระท�าผิดกฎหมาย เช่น การท�าร้ายร่างกายผู้อื่น
การลักขโมย จี้ ปล้นเพื่อให้ได้เงินมาใช้เล่นพนัน
ผลกระทบเหล่านี้เกิดขึ้นทั้งแก่ตัวผู้เล่นพนัน หรือ ผู้ใกล้ชิด ได้แก่ ครอบครัว
เพื่อนฝูง และมักไม่ได้รับการแก้ไขหรือช่วยเหลืออย่างถูกวิธี เนื่องจากผู้ติดพนันมักไม่
แสวงหาการแก้ไขหรือความช่วยเหลือเพราะคิดว่าไม่เป็นปัญหา ส่วนผู้ใกล้ชิดก็อาจ
ขาดความเข้าใจเรื่องการช่วยเหลือผู้ติดการพนัน จึงยังคงให้การสนับสนุนโดยไม่ได้
ตั้งใจในเรื่องการให้เงิน หรือแนะน�าวิธีการที่ท�าให้ผู้ติดพนันยังคงวนเวียนอยู่ในวงการ
พนันอยู่ต่อไป
อย่างไรก็ตาม ยังมีผใู้ กล้ชดิ ผูต้ ดิ พนันอีกมากทีท่ นไม่ได้กบั พฤติกรรมการติดพนันของ
ผู้ที่มีปัญหาดังกล่าว และมาขอรับความช่วยเหลือจากบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
แต่ยังไม่สามารถน�าผู้ติดพนันมารับการรักษาได้อย่างถูกวิธี
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การพั ฒ นาระบบการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ บุ ค คลเหล่ า นี้ หรื อ การช่ ว ยให้ ผู ้ มี
ปัญหาการพนัน หรือญาติผู้ติดพนัน สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือระบบที่สะดวก ง่าย
ค่าใช้จา่ ยน้อย ในการช่วยเหลือเบือ้ งต้น จึงเป็นเรือ่ งทีส่ มควรกระท�าอย่างเร่งด่วน โดยสร้าง
ระบบการให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นพร้อมทั้งระบบส่งต่อ เพื่อให้การบ�าบัดรักษาเป็นไปโดย
สะดวกและครบวงจร เช่น การบริการให้ค�าปรึกษาทางโทรศัพท์ สายด่วนสุขภาพ เป็นต้น

ติดกำรพนัน = ติดสำรเสพติด

ผู้ที่มีปัญหาจากการพนัน หรือ ผู้ติดการพนัน คือผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยตามเกณฑ์
การวินิจฉัยของสมาคมจิตแพทย์อเมริกัน ในทางการแพทย์เรียกว่าเป็นโรค pathological
gambling disorder แต่ในปัจจุบนั มีการปรับปรุงเกณฑ์การวินจิ ฉัยใหม่เล็กน้อย เพือ่ ให้เหมาะ
สมกับลักษณะของโรค จึงจัดโรคติดการพนันให้อยูใ่ นกลุม่ เดียวกับโรคทีเ่ กีย่ วกับการเสพติด
หรือการใช้สารเสพติด (Substance-Related and Addictive Disorders) และปรับชื่อโรค
เป็น gambling disorder

ลักÉ³ะของผู้ติดพนัน

ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการพนัน มักแสดงอาการเหล่านี้ โดยมีอาการต่อเนื่องอย่างน้อย
4 ข้อในระยะเวลา 1 ปี
• มักหมกมุ่นอยู่กับการเล่นพนัน
• อยากเล่นมากขึ้นเรื่อยๆ จนอาจ
• ไม่สามารถหักห้ามใจ หรือหยุดการเล่นได้
• มีอาการหงุดหงิดหากต้องหยุดเล่นหรือไม่ได้เล่น
• เมื่อมีความไม่สบายใจจะไปเล่นการพนัน
• เมื่อเสียพนันก็อยากเล่นอีกเพื่อให้ได้เงินคืน
• อาจโกหกคนใกล้ชิดหรือแพทย์เรื่องการไปเล่นพนันหรือจ�านวนเงินที่ใช้ใน
การเล่นพนัน
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• ต้องพึ่งพาผู้อื่นเรื่องเงิน เพราะมีปัญหาการเงินจากการพนัน
• มีความเสื่อมถอยลงในหน้าที่การงาน การเรียน หรือความสัมพันธ์กับคน
รอบข้างเนื่องมาจากการพนัน

ควำมหมำย “ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรพนัน”

ผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน หมายถึง ผู้เล่นการพนันจนกระทั่งเกิดปัญหาแก่
ตนเอง ผู้ใกล้ชิดหรือครอบครัว สังคม หรือชุมชนของผู้เล่นการพนัน โดยมีการแบ่งระดับ
ความรุนแรงของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้เล่นและผู้ใกล้ชิดจากน้อยไปมาก ดังนี้
“problem gambling-เป็นปัญหา” หมายถึง ผู้เล่นพนันที่เป็นปัญหาอาจ
ต้องการความช่วยเหลือเบื้องต้นจากบุคคลรอบข้าง หรือสังคม
“pathological gambling-เป็นโรค” หมายถึงกรณีที่รุนแรงมากจนจัดว่าเป็น
โรคติดการพนัน ต้องพึ่งพาจิตแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเพื่อเข้ารับการบ�าบัดรักษาอย่างเต็มรูปแบบ
การแบ่งระดับความรุนแรงนั้น สามารถใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความรุนแรง
ซึ่งมีอยู่มากมายหลายชนิดในแต่ละประเทศ โดยแบบสอบถามที่นิยมคือ SOGS (South Oaks
Gambling Screen) ซึ่งมีค�าถาม 20 ข้อ หากคะแนนรวมเกิน 5 คะแนน จะจัดว่าเป็น
โรคติดพนัน แต่ถา้ คะแนนอยูร่ ะหว่าง 3-4 คะแนน จะจัดว่าเป็นปัญหา และถ้าคะแนนน้อยกว่า
2 คะแนน ไม่จัดว่าเป็นปัญหา8,9
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ส่วนที่

2

ระบบให้ควำมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรพนัน

หลักคิด/รูปแบบจำกนำนำชำติ

สำมแนวคิดหลักของระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือ

ปัจจุบัน มีการศึกษาวิธีการช่วยเหลือผู้ติดพนันอย่างหลากหลาย เนื่องจากสาเหตุ
การติดพนันไม่ได้มาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึง่ แต่เป็นสาเหตุรว่ มจากหลายๆ ส่วนรอบตัวผูต้ ดิ พนัน
จึงต้องมีการหาวิธีการรักษาตามสาเหตุของการเกิด เป็นลักษณะสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่
1. การใช้ยา 2. การปรับเปลี่ยนความคิด 3. การควบคุมพฤติกรรมและอารมณ์ตนเอง
4. การควบคุมด้วยกฎหมายบังคับรักษา 5. การท�าจิตบ�าบัด
ซึง่ ยังไม่มกี ารยืนยันแน่นอนว่า การใช้วธิ ใี ดเพียงอย่างเดียวจะประสบความส�าเร็จเป็น
อย่างดี เนือ่ งจากข้อจ�ากัดของการศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์การแพทย์ในแต่ละวิธกี ารศึกษา
รวมทั้งจ�านวนตัวอย่างผู้ป่วยที่น�ามาศึกษาที่ไม่มากพอ9
ทั้งนี้แนวคิดหลักของระบบให้ความช่วยเหลือ ประกอบด้วย
1. แนวคิดหลักส�าหรับระบบการให้ความช่วยเหลือในเชิงสาธารณสุข คือ การ
ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพ หรือ การด�าเนินการโดยเร็วเพือ่ ลดปัญหาทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ และยังไม่รนุ แรง
รัฐบาลควรค�านึงถึงประเด็นนีเ้ ป็นประเด็นหลัก เพือ่ การพัฒนาคุณภาพของประชากร
และป้องกันประชาชนทั่วไปไม่ให้ถูกกระทบจากผู้มีปัญหาการเล่นพนัน
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2. แนวคิดหลักส�ำหรับระบบการให้ความช่วยเหลือในเชิงการแพทย์ หมายถึง
การบ�ำบัดรักษา หรือฟื้นฟูในเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อผู้ที่เล่นพนัน หรือสมาชิก
ในครอบครัวหรือชุมชนทีเ่ กีย่ วข้อง ผูต้ ดิ พนันทีม่ ปี ญ
ั หาทางด้านจิตเวชร่วมด้วย ได้แก่ โรคซึมเศร้า
โรควิตกกังวล การใช้สารเสพติด การท�ำร้ายตนเองหรือท�ำร้ายผู้อื่น จ�ำเป็นต้องระมัดระวัง
ในการวางแผนให้การช่วยเหลืออย่างครอบคลุมมากยิง่ ขึ้น การศึกษาวิธกี ารบ�ำบัดรักษาทีม่ ีอยู่
หลากหลายวิธี และการให้บุคลากรสหสาขามีส่วนร่วมในการบ�ำบัดรักษา เป็นเรื่องที่ทาง
การแพทย์ให้ความส�ำคัญและค้นคว้าศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุด แม้ว่า
ปัจจุบันข้อมูลการรักษาจะยังไม่ยืนยันว่าวิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดก็ตาม
3. แนวคิดหลักส�ำหรับระบบการให้ความช่วยเหลือในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
นักเศรษฐศาสตร์หรือนักสังคมศาสตร์มมี มุ มองด้านนีอ้ ย่างน่าสนใจว่า การทีบ่ คุ คลติดพนันย่อม
เกิดความเสือ่ มถอยในความสามารถในการท�ำงาน อาจถูกไล่ออกจากงาน เกิดการว่างงาน และ
เป็นภาระด้านเศรษฐกิจให้กบั ตนเองและครอบครัว บุคคลทีต่ ดิ พนันอาจกระท�ำความผิด ละเมิด
กฎหมายหรือหลักศีลธรรม ได้แก่ การลักขโมย จี้ ปล้น ท�ำให้ผอู้ นื่ ทีอ่ าศัยในสังคมเดือดร้อน อาจ
เป็นหนี้สินแล้วไม่สามารถน�ำเงินมาชดใช้คืนเจ้าหนี้ได้ เกิดปัญหาการข่มขู่หรือท�ำร้ายร่างกาย
เป็นต้น ล้วนส่งผลต่อความวุ่นวายในสังคม ท�ำให้สังคมไม่ปกติสุขและไม่มีการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจเท่าที่ควร เนื่องจากประชากรเหล่านี้เป็นภาระมากกว่าสร้างรายได้
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ระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือ : บทเรียนจำกนำนำชำติ
ประเทศนิวซีแลนด์
รัฐบาลประเทศนิวซีแลนด์ ให้ความส�าคัญของปัญหาการพนันว่าส่งผลกระทบต่อ
สังคมในระดับต่างๆ ตัง้ แต่ระดับบุคคล ครอบครัว รวมไปถึงชุมชนและประเทศชาติ มีการพิจารณา
กรอบแนวคิดระบบการให้ความช่วยเหลือทั้งในเชิงระบบการแพทย์ (Medical Model) และ
ระบบสาธารณสุข (Public Health Model) คือ การให้ความช่วยเหลือทีต่ อ่ เนือ่ งกันจากระยะ
ที่ยังไม่เป็นโรคหรือเป็นปัญหา ค�านึงถึงชุมชน เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบ
จากผู้ติดพนัน ไปจนถึงให้การเยียวยารักษาผู้ติดพนันหรือมีปัญหาจากการพนันในระดับ
บุคคล มีการพิจารณาถึงข้อดีขอ้ เสียทีส่ งั คมหรือชุมชนจะได้รบั จากการทีป่ ระชาชนมีปญ
ั หา
การเล่นพนัน
ถ้ารัฐบาลตระหนักเรื่องนี้ (สุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ) จะสามารถน�า
มาวางแผนเชิงนโยบายเพื่อลดผลกระทบเชิงลบได้มากที่สุด และท�าให้เกิดผลกระทบ
เชิงบวกต่อสังคมเศรษฐกิจให้มากที่สุดเช่นกัน10
กรอบแนวคิดระบบการให้ความช่วยเหลือในเชิงสาธารณสุข (public health
model) โดย Shaffer ในปี ค.ศ. 2003 (พ.ศ. 2546) มีหลักการส�าคัญ 4 หลักการ ดังนี10้
1. ต้องอาศัยหลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (scientific research) เป็นพื้นฐานใน
การน�ามาสู่การให้ความรู้ประชาชนในด้านสาธารณสุข
2. ความรู้ด้านสาธารณสุขต้องมาจากการศึกษาหรือสังเกตการณ์จากกลุ่มประชากร
ในชุมชน เช่น การศึกษาการกระจาย หรือปัจจัยบ่งชี้ถึงภาวะการเล่นพนัน หรือผลกระทบที่
เป็นภัยจากการพนันในกลุ่มประชากรต่างๆ
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3. เน้นการบริการทางสุขภาพเชิงรุก คือการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเป็นโรค มากกว่า
การตั้งรับรักษา เช่น
3.1 การป้องกัน (prevention) ป้องกันการเกิดปัญหาจากการเล่นพนัน
ในกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงมากที่สุด
3.2 การส่งเสริม (promotion) ส่งเสริมความสมดุลและการใช้กฎหมาย
การพนันให้เหมาะสมระหว่างการสนับสนุนธุรกิจการพนันและผู้ที่เล่นการพนัน
3.3 การปกป้อง (protection) ปกป้องกลุ่มคนที่เปราะบาง สุ่มเสี่ยงต่อ
การเกิดปัญหาจากการพนันมากที่สุด
4. การสาธารณสุขนั้นต้องอยู่ในภาวะสมดุลและมีการพิจารณาผลกระทบด้านต่างๆ
จากทุกมิติ เช่น การลงทุนและประโยชน์ที่จะได้รับเกี่ยวกับการพนัน (costs and benefits)
การพิจารณาระบบการให้ความช่วยเหลือแบบสาธารณสุขนี้ เน้นเรือ่ งการป้องกัน
เพื่อลดพิษภัยที่จะเกิดขึ้นจากการพนันมากกว่าการรักษาผู้ที่ติดพนันอย่างหนัก
ดังนั้น ผู้น�าเสนอระบบนี้ จึงคาดหวังว่า การช่วยเหลือดูแลผู้มีปัญหาคือ การท�างาน
เชิงรุกเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชน มีปัญหาที่มาจากการเล่นพนันโดยจัดกิจกรรมให้แก่
ประชากรทุกระดับและทุกกลุ่มเพื่อให้เกิดความตระหนัก ใส่ใจในการป้องกันปัญหา และเมื่อ
พบว่าเริ่มมีปัญหาก็จะรีบมาปรึกษาเพื่อให้ปัญหาไม่ลุกลามจนอยู่ในขั้นที่หนักเกินเยียวยา

ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอให้มีการน�าเงินที่ได้จากการท�าธุรกิจพนันที่เป็นรายได้
ของรัฐบาลมาท�านโยบายการป้องกัน การให้ความรู้ และดูแลรักษาผู้ที่มีปัญหาจากการ
พนันหรือติดพนัน11 นอกจากนี้ มีการพัฒนารูปแบบการป้องกันปัญหาการพนันทั้งสามระดับ
(Derevensky’s Prevention Model) คือ ระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ ตติยภูมิ ให้เป็น
นโยบายระดับชาติในการดูแลเรื่องพนันในวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการพนัน ดังนี้
รศ.พญ. สุพร อภินันทเวช
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ระดับปฐมภูมิ – จัดท�ำนโยบายที่มีการให้ความรู้ประชาชน ทั้งระดับ
บุคคลคือ ตัววัยรุ่น ระดับครอบครัวคือผู้ปกครอง และระดับชุมชน ในการเฝ้าระวังและสร้าง
ความตระหนัก รู้จักและเข้าใจเรื่องผลกระทบของการติดพนัน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นหรือเสนอกิจกรรมหรือรูปแบบการป้องกันปัญหาการเล่นพนันในวัยรุ่น
ร่วมกับรัฐบาล
ระดับทุตยิ ภูม-ิ เมือ่ มีวยั รุน่ กลุม่ เสีย่ งเริม่ เข้าไปสนใจการเล่นพนัน แต่อาจจะ
ยังไม่สง่ ผลกระทบต่อตนเองหรือคนรอบข้าง การวางกลยุทธ์ในระดับนีค้ อื รัฐบาลให้การอบรม
เจ้าหน้าที่ บุคลากรหรือผู้น�ำชุมชน มีความสามารถในการคัดกรอง หรือสังเกตผู้ที่เริ่มมีปัญหา
ระยะแรกๆ และให้การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม สกัดกั้นการถล�ำตัวเข้าไปเป็น
ผูต้ ดิ พนัน มีกระบวนการหรือวิธกี ารทีจ่ ะช่วยลดผลกระทบหรืออันตรายทีเ่ กิดจากการพนัน เช่น
การคัดกรองผูเ้ ริม่ หัดเล่นพนัน เอกสารเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับการพนัน แนวทางหรือระบบการ
ให้ความช่วยเหลือจากชุมชนทีส่ ามารถติดต่อหรือส่งต่อผูเ้ ชีย่ วชาญได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และ
โปรแกรมเชิงรุกที่พัฒนาหรือคิดสร้างสรรค์ขึ้นเองจากชุมชน
ระดับตติยภูมิ – เมือ่ ผูเ้ ล่นพนันมีปญ
ั หาจากการพนันมากขึน้ ก็ถงึ เวลาทีต่ อ้ ง
ได้รับการบ�ำบัดรักษาอย่างเต็มรูปแบบและได้ผล รัฐบาลเน้นให้การดูแลรักษาอย่างครบวงจร
ทั้งด้านความสะดวก รวดเร็ว ระบบส่งต่อผู้เชี่ยวชาญหรือการใช้โทรศัพท์สายด่วนในการให้
บริการรักษาส�ำหรับผู้ไม่สะดวกใจที่จะให้ใครเห็นหน้าเห็นตา หรือไปพบเจ้าหน้าที12่
Rahman และคณะ เสนอมาตรการป้องกันคนติดการพนันในเรือ่ งชนิดของพนันและ
วิธีการส่งเสริมการเล่นพนันโดยไม่ตั้งใจ เช่น ไม่ควรจัดให้มีการแจกรางวัลด้วยตั๋วลอตเตอรี่
ไม่น�ำอุปกรณ์หรือสิ่งใดๆ ที่มีลักษณะคล้ายการพนันมาให้เด็กหรือวัยรุ่นเป็นแรงจูงใจหรือ
เป็นรางวัล เพราะการศึกษาวิจยั พบว่า ผูท้ ตี่ ดิ พนันมักมีประวัตสิ มั ผัสสิง่ เหล่านีต้ งั้ แต่ยงั เป็น
เด็กๆ หรือเป็นวัยรุ่น ซึ่งในครั้งนั้นเด็กไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้คือการพนัน และมีความรู้สึก
คุน้ เคยกับการเล่นพนัน นอกจากนีก้ ารสร้างความตระหนักให้แก่ผปู้ กครอง ครูอาจารย์ในการ
ปกป้องเด็กและวัยรุน่ ไม่ให้สมั ผัสกับสิง่ ทีเ่ กีย่ วโยงกับการพนัน หรือรูเ้ ท่าทันกลไกการติดพนัน
ก็สามารถช่วยลดปัญหาเด็กหรือวัยรุ่นริเริ่มเล่นพนันได้ 12
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Blaszczynski และคณะ13 ได้ศึกษาสาเหตุของผู้มีปัญหาการพนัน ด้วยการรวบรวม
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องด้านต่างๆ เช่น ปัจจัยทางชีวภาพ (พันธุกรรม) ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของบุคคล
ด้านพัฒนาการ ด้านสติปญ
ั ญาและความคิด ด้านการเรียนรู้ และ ด้านสังคมวิทยา มาผสมผสาน
เรียกว่า “ Integrated Pathway Model” เพือ่ อธิบายถึงภาวะทีบ่ คุ คลจะมีความเสีย่ งต่อการ
เล่นพนันจนเป็นปัญหา และจะได้มีแนวทางในการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสม
บแต่ละโมเดลโดยการแก้ไขที่สาเหตุ และให้การรักษาที่ไม่เหมือนกัน ดังต่อไปนี้ คือ
1. Behavioral model เน้นหลักพฤติกรรมและการเรียนรูข้ องมนุษย์ บางคน ยิง่ ได้
ก็ยิ่งเล่นหรือบางคนยิ่งเสียก็ยิ่งเล่นเพื่อเอาทุนคืน จนเป็นสาเหตุที่ท�าให้ติดการพนัน โมเดลนี้
จะอธิบายสาเหตุของการที่บุคคลมีแนวโน้มติดหรือไม่ติดพนัน จากทฤษฎีการเรียนรู้และ
หลักพฤติกรรมศาสตร์
2. Emotionally vulnerable model ผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาอารมณ์ – คล้าย
โมเดลที่ 1 แต่เพิ่มเรื่องความเสี่ยงด้านอารมณ์ของบุคคลที่มาจากด้านชีวภาพ การถูกกระตุ้น
หรือตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้ง่าย และการมีประสบการณ์ในวัยเด็กเล็กที่ไม่ค่อยดี บุคคลเหล่านี้
จึงเสี่ยงต่อการมีปัญหาจากการเล่นพนัน
3. Impulsivity model เป็นกลุ่มผู้มีปัญหาด้านชีวภาพและจิตสังคม รวมกับภาวะ
หุนหันพลันแล่น ไม่ยบั ยัง้ ชัง่ ใจ เพือ่ ค้นหาความเสีย่ งทีต่ นื่ เต้นเร้าใจ การเล่นพนันของคนเหล่านี้
ก็เพื่อจะหลบหนีความเครียดหรือความทุกข์ใจที่มีอยู่ ท�าให้บุคคลมีโอกาสติดพนันมากขึ้น
อย่างไรก็ตามทัง้ 3 ตัวแบบทีเ่ สนอนัน้ ยังต้องการการทดสอบถึงความถูกต้องจากการ
วิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่อไป13
การพิจารณาระบบการให้ความช่วยเหลือโดยอาศัยความรู้จาก Integrated
Pathway Model นี้ มี ป ระโยชน์ ใ นการท� า ความเข้ า ใจในตั ว ผู ้ ที่ มี ป ั ญ หาจาก
การพนั น ว่ า มี ส าเหตุ ข องปั ญ หาอย่ า งไร และต้ อ งมี ก ารวางแผนการรั ก ษาแบบ
สหสาขา (multidimensional approach) เพือ่ การช่วยเหลือเป็นรายบุคคล ครอบครัว
หรือชุมชน ได้อย่างเหมาะสมต่อไป 14
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ประเทศสหรัฐอเมริกายังมีการน�านโยบายลดพฤติกรรมเสี่ยง และเพิ่มปัจจัยปกป้อง
มาใช้ในการดูแลวัยรุน่ เพือ่ ป้องกันปัญหาจากการพนัน โดยใช้หลักการเดียวกับการดูแลป้องกัน
ผู้ที่มีปัญหาจากการติดสุรา13

ประเทศออสเตรเลีย
ประเทศออสเตรเลีย ในระดับบริหารมีมุมมองเกี่ยวกับผลประโยชน์จากการจัดเก็บ
ภาษีธุรกิจการพนัน หรือการส่งเสริมกิจกรรมคล้ายการพนันเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และ
โทษหรือผลกระทบทางลบจากการสนับสนุนให้มีการเล่นพนันอย่างถูกกฎหมาย
ในเชิงสังคมหรือสุขภาพ เนื่องจากรัฐบาลในแต่ละมลรัฐและแคว้นต่างๆ ในประเทศ
มีนโยบายการหาเงินเข้ามาใช้ในการบริหารงานแตกต่างกัน ในขณะที่การท�าให้ประชาชนเกิด
ปัญหาจากการเล่นพนันซึง่ รัฐบาลเป็นผูจ้ ดั บริการให้ ถูกมองว่าส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติ
เช่นกัน การจะจัดให้มีการบริการช่วยเหลือรักษาผู้มีปัญหาจากการเล่นพนันอย่างเต็มรูปแบบ
จึงเป็นสิ่งที่ขัดแย้งกัน หรือการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อป้องกันผู้ติดการพนันจึงอาจยังท�าได้
ไม่เต็มที15่
อย่างไรก็ตาม ประเทศออสเตรเลียมีการก�าหนดกฎหมายเพือ่ ลดความเป็นอันตราย
จากการพนันส�าหรับผู้ที่เล่นพนัน เช่น การเล่นพนันผ่านอินเตอร์เน็ต ต้องมีการบันทึกหรือ
ลงทะเบียนผู้เข้าเล่นอย่างเป็นระบบและชัดเจน มีระบบควบคุมเวลาเล่นและจ�านวนเงิน
ที่เล่นพนัน มีระบบเตือนผู้เล่นเมื่อเริ่มมีความเสี่ยงต่อการเล่นพนันและระบบสามารถหยุด
ผู้เล่นพนันได้อย่างอัตโนมัติ มีการตรวจสอบอายุของผู้เล่นพนันอย่างจริงจังให้เป็นไปตาม
ที่กฎหมายก�าหนดไว้ ควบคุมการใช้เงินผ่านบัตรเครดิตเพื่อเล่นพนัน มีระบบช่วยเหลือ
ให้ค�าแนะน�าเบื้องต้นหรือคัดกรองผู้เริ่มมีปัญหาจากการเล่นพนันได้อย่างทันท่วงทีและ
บริการการบ�าบัดรักษาอย่างครอบคลุมทั่วถึง นอกจากนี้มีระบบการเก็บภาษีจากการเล่น
พนันและตรวจสอบประเมินผลจากการเล่นพนันของบุคคลว่ากระทบต่อตนเอง ครอบครัว
และชุมชนอย่างไรด้วย มีกฎหมายควบคุมการโฆษณา ประชาสัมพันธ์การเล่นพนันของบริษัท
ที่ท�าการจูงใจผู้เล่นอย่างรัดกุม การมีกฎหมายควบคุมต่างๆ นี้จะช่วยให้ประเทศด�าเนินงาน
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ตามกฎระเบียบปฏิบตั นิ านาชาติเรือ่ งกฎหมายเกีย่ วกับการควบคุมการเล่นพนันทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อผู้เล่นที่เป็นมาตรฐานสากล16
แนวคิดส�าคัญในการสร้างระบบช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน
คือ การท�าให้ผู้ให้บริการมีทัศนคติที่ดีในการสนใจ รับฟัง เข้าใจสาเหตุของปัญหา
การเล่นพนันในบุคคลนั้นๆ และพร้อมจะช่วยเหลือผู้มีปัญหาจากการพนัน14
อย่างไรก็ตาม ประเทศออสเตรเลียยังมีความสนใจที่จะท�าการป้องกันผู้เล่นพนัน
ไม่ให้ประสบปัญหาจากการพนัน โดยมีนโยบายทีจ่ ะท�าการศึกษาวิจยั เพิม่ เติมว่า การพนันเป็น
พฤติกรรมปกติของมนุษย์หรือไม่ มีปัจจัยใดท�าให้คนหันไปเล่นพนันและปัจจัยใดที่ท�าให้
คนเล่นพนันไม่ติดการพนัน เพื่อน�ามาสู่กระบวนการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ทั้งหลาย
เกีย่ วกับการพนันให้ประชาชนทราบหรือท�าความเข้าใจกันมากขึน้ ศึกษาการเข้าถึงการเล่นพนัน
ที่มีรูปแบบหลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการพนันที่เล่นผ่านระบบออนไลน์ซึ่งสะดวกรวดเร็ว
ไม่สามารถควบคุมได้ในลักษณะทางกายภาพ และอาจส่งผลต่อการเล่นและติดพนันรุนแรงได้
ง่ายในเด็กและเยาวชน การประเมินประสิทธิภาพของการป้องกันระดับปฐมภูมิว่าท�าไปได้ผล
หรือไม่อย่างไร โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจการพนัน รัฐบาล บุคลากร
ด้านสุขภาพ ชุมชนหรือแม้แต่ตัวผู้เล่นพนันให้มามีส่วนร่วมในการก�าหนดทิศทางของการดูแล
ป้องกันปัญหาจากการพนันร่วมกัน มีการพัฒนาแนวทางในการรักษาผูต้ ดิ พนันให้เป็นมาตรฐาน
ถูกต้องมากขึ้น เพื่อเหมาะสมกับผู้ป่วยและครอบครัว
ประเทศสหรัฐอเมริกา และนิวซีแลนด์ มีกฎหมายเกี่ยวกับการเล่นพนันออนไลน์ ว่า
เป็นการผิดกฎหมายหากเล่นกับสถานประกอบธุรกิจการพนันเถื่อน แต่ถ้าเป็นสถานประกอบ
ธุรกิจทีถ่ กู กฎหมายก็สามารถเล่นได้ ทัง้ นีเ้ พือ่ ปกป้องธุรกิจการพนันทีไ่ ด้รบั อนุญาตทางกฎหมาย
ให้ด�าเนินการซึ่งต้องจ่ายค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการประกอบธุรกิจให้กับรัฐบาล
นอกจากนีม้ กี ารวางเงือ่ นไขในการอนุญาตให้ประชาชนสามารถเล่นพนันได้ในบางพืน้ ที่ บางชนิด
มีการจ�ากัดการเล่นพนันของประชาชนด้วยคุณลักษณะบางประการ หรือจ�ากัดการเล่นพนันด้วย
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ระดับเศรษฐฐานะ ตามกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมของประเทศนั้นๆ โดยมีกฎหมายลงโทษและปรับ
ผู้กระท�าการละเมิดกฎหมาย แต่พบว่าการควบคุม ก�ากับหรือติดตามธุรกิจการพนันเถื่อนนั้น
ก็ท�าได้ยาก17
ในประเทศออสเตรเลีย เปิดโอกาสให้คนต่างประเทศสามารถด�าเนินธุรกิจการพนันได้
หากได้รับการอนุมัติว่าท�าถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีการพิจารณาถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อ
ประเทศ และการควบคุมก�ากับผลกระทบด้านลบที่จะเกิดขึ้นกับคนในประเทศอย่างเข้มงวด
ในขณะที่บางประเทศเช่น อิตาลี เนเธอร์แลนด์ ไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติท�าธุรกิจนี้ และบาง
ประเทศก็มีรัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการจัดบริการเล่นพนันเอง เช่น ประเทศแคนาดา นอร์เวย์
สวีเดน คือรัฐบาลด�าเนินการและตั้งกฎระเบียบขึ้นมาเอง โดยค�านึงถึงประโยชน์และโทษที่จะ
เกิดขึน้ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม17 ซึง่ การก�าหนดนโยบายเกีย่ วกับการควบคุมการพนันนี้
ย่อมส่งผลต่อการวางแผนดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาการพนันบ้างไม่มากก็น้อย

รัฐบาลสิงคโปร์
ประเทศสิงคโปร์มีการให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช โดยเริ่มจากการก่อตั้ง
โรงพยาบาลจิตเวชเพื่อรับดูแลรักษาและการส่งต่อผู้ป่วยจิตเวชจ�านวน 1,030 คน ในปี
ค.ศ. 1928 (พ.ศ. 2471) และมีการพัฒนาการดูแลรักษา การฝึกอบรมบุคลากรด้านจิตเวชและ
จิตวิทยามาเป็นล�าดับ จนกระทั่งในปี ค.ศ. 2001 (พ.ศ. 2543) ได้ก่อตั้งระบบการดูแลรักษา
ผู้ป่วยหรือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมการติดสารเสพติด (ยาเสพติด สุรา บุหรี่)
และสิ่งที่ไม่ใช่สารเสพติด (เกม การพนัน) โดยอาศัยหลักการดูแลอย่างเป็นองค์รวม เน้นการ
รักษาที่ตัวบุคคล ครอบครัวและชุมชนสังคม มีหน่วยงานสุขภาพจิตชุมชนลงเยี่ยมบ้านหรือ
โรงเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับผลกระทบจากผู้ป่วยทั้งโดยตรงและ
โดยอ้อมและช่วยให้ครอบครัวหรือชุมชนเรียนรูก้ ารอยูร่ ว่ มกับผูป้ ว่ ยจิตเวช การให้ความช่วยเหลือ
การจัดหางานท�าเพื่อลดภาระผู้ป่วยต่อครอบครัวหรือชุมชน18

22

ระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน
จากความรู้สู่การสร้างรูปธรรม

ส่วนที่

3

ระบบให้ควำมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรพนัน

โครงสร้ำงและองค์ประกอบ

โครงสร้ำงของระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรพนัน
การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน มิได้เริ่มจากการดูแลช่วยเหลือ
แต่ผู้มีปัญหาการพนันเท่านั้น แต่ควรเริ่มตั้งแต่การป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพจิต เพื่อไม่ให้มี
ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการพนันตามมาด้วยการช่วยเหลือแก้ไขเป็นเรือ่ งสุดท้ายเพือ่ บ�าบัดรักษา
หรือประคับประคอง และป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วยรวมไป
ถึงสังคมหรือชุมชน
โครงสร้างระบบการให้ความช่วยเหลือในประเทศที่มีการพัฒนาแล้วในด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข มักเน้นการวางแผนงานป้องกันและส่งเสริมสุขภาพอนามัย
ของประชาชน เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเจ็บป่วยหรือมีภาระจากการเจ็บป่วย
ไปพร้อมๆ กับการจัดบริการสาธารณสุขในด้านการรักษา และฟืน้ ฟูอย่างมีประสิทธิภาพ
เนือ่ งจากประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว มักมีความพร้อมในด้านองค์ความรูท้ ผี่ า่ นการทบทวน
มาอย่างต่อเนื่อง มีบุคลากรที่มีคุณภาพและความเชี่ยวชาญเพียงพอ มีเศรษฐกิจและสังคม
ที่เอื้อต่อการด�าเนินงานและความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน อีกทั้งการป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาย่อมส่งผลดีต่อภาพรวมของประเทศ คือการไม่เป็นภาระด้านต่างๆ ในการ
รักษาพยาบาล การปราบปรามโจรผู้ร้ายหรือผู้ที่ติดการพนันแล้วก่อปัญหาอาชญากรรม
การท�าร้ายร่างกายคนในครอบครัว การตกงาน ว่างงาน หรือถูกไล่ออกจากงานของผู้มี
ปัญหาติดการพนัน การไม่เรียนหนังสือ ขาดความรู้ความช�านาญในการไปประกอบอาชีพใน
วันข้างหน้า ศักยภาพเสื่อมถอยหรือไร้คุณภาพของเด็กเยาวชน ซึ่งจะต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่
เพื่อดูแลประเทศต่อไปในวันข้างหน้า เป็นต้น การท�างานป้องกันจึงมีความส�าคัญ เพื่อท�าให้
ประชาชนมีคุณภาพและช่วยให้ประเทศเจริญก้าวหน้าได้ต่อไป
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หลักการส่งเสริมและป้องกัน
หลักการส่งเสริมและป้องกัน มี 3 ระดับ ดังนี้
1. Universal preventive intervention คือ การป้องกันปัญหาให้แก่ประชาชน
ในชุมชน เป็นระยะก่อนเกิดโรคติดพนันหรือปัญหาจากการเล่นพนัน เป็นงานที่ต้องการผู้ที่มี
ความรู้และความสนใจเกี่ยวกับหลักการสาธารณสุขคือท�ำงานในระดับชุมชนและสังคม เน้น
การท�ำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือจัดแผนงานส่งเสริมสุขภาพที่เป็นระดับชุมชนมากกว่า
ตัวบุคคล
วัยรุน่ ทีเ่ ริม่ ต้นเล่นพนันเมือ่ อายุยงั น้อย พบว่ามีความเสีย่ งสูงต่อการติดพนันมากกว่า
วัยรุ่นที่เริ่มเล่นเมื่ออายุมากกว่า ดังนั้นการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการติดพนันในระดับนี้
คือ การพยายามยืดอายุทเี่ ริม่ ต้นเล่นของวัยรุน่ ออกไปให้มากทีส่ ดุ ยิง่ ไม่เคยเล่นตอนเป็นวัยรุน่ ได้
ก็จะเป็นการดี เพราะเมือ่ คนเรามีอายุมากขึน้ โอกาสทีจ่ ะเป็นผูใ้ หญ่ทไี่ ม่เล่นการพนันก็มมี ากขึน้ 14
นอกจากนี้การสร้างความรักความผูกพันระหว่างพ่อกับลูกหรือแม่กับลูก นับว่าเป็น
ปัจจัยป้องกันไม่ให้ลกู ไปติดการพนัน การให้ความรัก ความเอาใจใส่ การอบรมสัง่ สอนเหมาะสม
เป็นที่ปรึกษาหรือให้ค�ำแนะน�ำลูกอย่างสม�่ำเสมอท�ำให้ลูกไม่ติดพนัน14
2. Selective preventive intervention คือ การป้องกันการเกิดปัญหาในกลุ่ม
ประชากรที่เริ่มมีความเสี่ยงหรือมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดโรคติดพนันหรือปัญหาการ
เล่นพนันแก่บุคคลนั้น โดยปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวมักมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวบุคคลนั้นที่ส่งผล
ให้บุคคลไปเล่นหรือติดการพนัน เช่น เยาวชนที่อยู่ในชุมชนที่มีบ่อนการพนันหลายแห่ง เพื่อน
สนิทมีพฤติกรรมเล่นหรือติดการพนัน เป็นต้น จึงควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของ
บุคคลในการควบคุมตนเอง หักห้ามใจไม่ไปเล่นการพนัน มีระบบให้การช่วยเหลือเบื้องต้น
เมื่อพบว่าเริ่มมีปัญหาที่รวดเร็ว ทันใจและมีความสะดวก เพื่อไม่ให้ปัญหาขยายตัวหรือท�ำให้
ปัญหาเล็กน้อยถูกแก้ไขให้หมดไปทันท่วงที
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แนวทางการให้ความช่วยเหลือ โดยเน้นการป้องกันระดับทุตยิ ภูมิ คือ การลดปัญหา
ทีจ่ ะเกิดในกลุม่ วัยรุน่ ทีเ่ ริม่ เล่นพนันแล้วแต่ยงั ไม่มปี ญ
ั หา (จัดว่าเป็นวัยรุน่ กลุม่ เสีย่ งต่อ
การติดพนัน)
กิจกรรมที่ควรท�า ได้แก่
1. ส่งเสริมให้วัยรุ่นมีพฤติกรรมที่แสดงความรับผิดชอบต่อตนเองหรือผู้อื่น
2. สอนหรือให้ความรู้วัยรุ่นเกี่ยวกับการเล่นพนันว่าเป็นความเสี่ยงและโอกาสเสีย
มากกว่าได้ตามหลักคณิตศาสตร์ เพื่อปรับความคิดการอยากเล่นพนันมากเพื่อให้ได้ชัยชนะ
อีกทั้งเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากมีอาการติดพนัน
3. เปลี่ยนความคิด ความเชื่อหรือค่านิยมที่ผิด ได้แก่ การเชื่อว่าตนมีความสามารถ
พิเศษในการเล่นพนัน ความสามารถคาดผลหรือก�าหนดผลการพนันได้ เป็นต้น
4. ก�ากับดูแลการเล่นพนันของวัยรุน่ ให้อยูใ่ นข้อตกลงกันอย่างเคร่งครัด ได้แก่ จ�านวน
ครั้งที่อนุญาตให้เล่น ระยะเวลาที่ใช้ในการเล่น จ�านวนเงินที่เล่น เป็นต้น
เชื่อว่าการท�ากิจกรรมดังกล่าวนี้ จะช่วยลดการเล่นพนันที่กลายเป็นปัญหาหรือเป็น
โรคติดพนันในอนาคตของวัยรุ่นได้14
3. Indicated preventive intervention คือ การป้องกันการเกิดปัญหาในบุคคล
ที่มีปัจจัยเสี่ยงในตนมากขึ้น หรือเริ่มมีพฤติกรรมการเล่นพนันแล้ว แต่ยังไม่มีอาการติดหรือ
ก่อปัญหาจากการเล่นพนัน ปัจจัยเสี่ยงนี้มาจากภายในตัวบุคคล เช่น บุคคลที่เป็นโรคสมาธิสั้น
เป็นโรคซึมเศร้าหรือมีการใช้สารเสพติด พบว่าเป็นโรคที่เกิดร่วมกับการติดพนันบ่อยที่สุด การ
จัดกิจกรรมส�าหรับกลุม่ นีค้ อื การเฝ้าระวังและสร้างเสริมความภาคภูมใิ จในตนเอง การฝึกความ
สามารถในการควบคุมตนเอง ยับยัง้ ชัง่ ใจ ไม่ให้หนั ไปใช้การพนันเพือ่ ผ่อนคลายความตึงเครียด
หรือความทุกข์ ลดปัญหาสัมพันธภาพไม่ดใี นครอบครัว และรีบให้การดูแลช่วยเหลือเพือ่ ให้หยุด
เล่นการพนันในระยะเริ่มต้น และไม่หันกลับไปเล่นอีก
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว มักมีความตระหนักถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนบุคคล การขอความ
ร่วมมือหรือการให้บริการที่ส่งเสริมสุขภาพอันจะป้องกันหรือลดปัญหาที่เป็นผลกระทบต่อ
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ส่วนรวม มักได้รบั การตอบสนองทีด่ ี และรวดเร็ว เช่น การขอให้ชมุ ชนงดเว้นการเปิดบ่อนการพนัน
ที่ผิดกฎหมาย หรือ ห้ามลักลอบขายสินค้าแก่เด็กที่มีอายุน้อยกว่าเกณฑ์ที่รัฐบาลก�าหนดไว้

ห้ำองค์ประกอบของระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรพนัน
เมื่อประชาชนมีปัญหาหรือเป็นโรคติดการพนันแล้ว การดูแลรักษาผู้ได้รับผลกระทบ
จากการพนันอย่างครบวงจร และให้การฟื้นฟูเพื่อให้หายจากโรคหรือลดภาระต่างๆ หรือไม่
กลับไปเล่นซ�้าอีก จึงเป็นสิ่งส�าคัญ
หลักการส�าคัญ คือ การเปิดช่องทางหรือโอกาสให้ผมู้ ปี ญ
ั หาจากการพนันเข้ามา
ขอค�าปรึกษาได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว และมีความเป็นส่วนตัว มีการสร้างแรงจูงใจใน
การสัมภาษณ์เพือ่ เข้าสูก่ ระบวนการรักษาต่อเนือ่ ง ครบวงจร และไม่หนั กลับไปเล่นอีก
และช่วยเหลือสมาชิกคนอื่นๆ ในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากผู้ติดพนัน
องค์ประกอบส�าคัญส�าหรับระบบการให้ความช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการพนัน
ประกอบไปด้วย

1. ด้านการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการเพือ่ ให้ระบบการให้ความช่วยเหลือเป็นไปได้อย่างสะดวก ไม่ซบั ซ้อน
รวดเร็ว ค่าใช้จ่ายเหมาะสมแก่ผู้มีปัญหาการติดพนัน นับว่าเป็นสิ่งที่จ�าเป็นในระดับต้นๆ
เนื่องจากผู้มีปัญหาการพนันมักมีความลังเล ไม่พร้อม กังวลกับการถูกต�าหนิ หรือถูกปฏิเสธ
จากบุคคลทั่วไป หากการบริการลดปัญหาจุดนี้ได้ จะท�าให้บุคคลที่มีปัญหาจากการพนันเข้าสู่
ระบบการรักษาได้รวดเร็วขึ้น
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ส�ำหรับประเทศออสเตรเลีย 19 มีการพัฒนาแนววิธีปฏิบัติในการรักษาผู้ติดพนัน
(guideline) ที่ผ่านกระบวนการประชุมและศึกษาวิจัยจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น บุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุข แล้วน�ำมาประกาศใช้ส�ำหรับประชาชน การกระจาย
ความรู้และวิธีการเหล่านี้ และอาจปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามบริบทของชุมชนแต่ละท้องถิ่น
เพื่อความสะดวกต่อการบริหารจัดการให้ตรงกับความต้องการของชุมชนนั้นๆ
โดยคณะกรรมการที่ด�ำเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติ (guideline) ได้ด�ำเนินงานใน
ระยะที่ 1 เป็นขั้นตอน ดังนี้
1. ข้อมูลดิบทั้งหมดที่ได้ท�ำการศึกษาดีแล้ว จะถูกน�ำมาเตรียมเผยแพร่สู่ประชาชน
2. ปรับข้อมูลทีเ่ ป็นภาษาวิชาการให้เหมาะสม และเข้าใจได้งา่ ยในระดับผูบ้ ริโภค หรือ
ประชาชน
3. จัดฝึกอบรมให้แก่บุคคลที่มีโอกาสจะได้ใช้แนวปฏิบัติ นี้
4. มีการประเมินผล guideline นี้ว่ามีประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนได้ดีหรือไม่ เพียงใด
กลยุทธ์ในการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องแนวปฏิบัตินี้ ต้องผ่านไปที่ระดับนโยบายคือ
รัฐบาลของทุกรัฐ หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการพนัน และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแล
ผู้มีปัญหาจากการพนัน เช่น
1. Australian Federal, State and Territory Ministers ซึง่ รับผิดชอบงานวิจยั และ
ให้บริการผู้ป่วยที่ติดการพนัน
2. หัวหน้าส่วนงานระดับ Australian Federal, State and Territory government
ทุกแห่งที่รับผิดชอบงานวิจัยและให้บริการผู้ป่วยที่ติดการพนัน
3. กลุ่มผู้บริโภค หรือ คือผู้เล่นการพนัน
4. หน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ติดการพนันในทุกรัฐ
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5. สมาคมนักสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Association of
Social Workers)
6. สมาคมผู้ให้ค�ำปรึกษาแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Counseling
Association)
7. สมาคมธุรกิจการพนันแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Casino Association)
8. สมาคมโรงแรมแห่งประเทศออสเตรเลีย (Australian Hotel Association)
และองค์กรอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นการพนันทั้งที่มี
ปัญหาหรือไม่มปี ญ
ั หา19 พร้อมทัง้ ได้ทำ� เว็บไซต์เผยแพร่ เพือ่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ให้เครือ่ งมือ
ประเมินที่ผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลได้ รวมทั้งสามารถให้ค�ำแนะน�ำติชม
เพื่อการพัฒนา

2. ด้านงบประมาณ
การรักษาผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน ต้องใช้งบประมาณและระยะเวลามาก
และต่อเนือ่ ง เพราะเป็นการรักษาทางจิตวิทยาทีต่ อ้ งการเวลาในการเปลีย่ นแปลงความคิด
หรือพฤติกรรม รวมทั้งการปรับตัวของครอบครัวหรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง มีหลายหน่วยงาน
ที่เป็นองค์กรอิสระ ได้จัดระบบให้บริการการดูแลรักษาโดยไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากทางภาค
รัฐบาล แต่มแี รงบันดาลใจในการช่วยเหลือบุคคลทีม่ คี วามทุกข์จากเรือ่ งปัญหาการติดพนันหรือ
ครอบครัวทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการพนัน และบริหารการเงินด้วยเงินบริจาค บางหน่วยงานที่
จัดให้บริการโดยคิดค่าใช้จ่ายตามจริง ก็อาจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีปัญหา
การพนันทีม่ ฐี านะยากจน หรือกลุม่ ประชากรวัยรุน่ ทีย่ งั ไม่มรี ายได้เป็นของตนเองได้ เหล่านีเ้ ป็น
สิง่ ทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงในการจัดระบบการให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะในยุคทีเ่ ศรษฐกิจมีการแข่งขัน
สูง มีคา่ ใช้จา่ ยสูงตามมา องค์กรของรัฐบาลดูเหมือนจะเป็นหน่วยงานทีส่ ามารถช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั
ผลกระทบจากการพนันได้ดี เนือ่ งจากใช้งบประมาณของประเทศ แต่กข็ นึ้ อยูก่ บั นโยบายระดับ
ประเทศที่จะจัดสรรมาสู่การป้องกันปัญหาและการช่วยเหลือดูแลรักษาผู้ได้รับผลกระทบจาก
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การพนันด้วยสัดส่วนอย่างไร เมื่อเทียบกับการพัฒนางานด้านอื่นๆ อีกหลายด้าน ในประเทศ
ที่รัฐบาลเป็นผู้อนุมัติให้มีธุรกิจการพนันเพื่อน�ำเงินรายได้จากการพนันมาพัฒนาประเทศ
จะค�ำนึงถึงผลกระทบทีต่ ามมาจากธุรกิจการพนันในแง่มมุ ต่างๆ ทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สาธารณสุข ประเทศเหล่านัน้ มักพิจารณาการจัดสรรเงินส่วนหนึง่ มาดูแลผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบ
จากการพนัน ในขณะที่การส่งเสริมการเล่นพนันเพื่อให้รัฐบาลมีรายได้ก็ยังด�ำเนินต่อไป

3. ด้านองค์ความรู้
การใช้ความรู้ ความสามารถ หรือทักษะทางจิตวิทยา ถือเป็นเรือ่ งส�ำคัญของระบบการ
ให้ความช่วยเหลือฯ เนื่องจากการดูแลรักษาผู้มีปัญหาการพนัน เป็นเรื่องที่ต้องการผู้มีความรู้
ความเข้าใจ และทักษะความสามารถในการสือ่ สาร การให้คำ� ปรึกษาและชักชวนให้ปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม บุคลากรที่ไม่ใช่แพทย์ ได้แก่ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมบ�ำบัด
หรืออาชีวบ�ำบัด สามารถที่จะได้รับการฝึกฝนให้มีความช�ำนาญในการดูแลช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ แบบทีมสหสาขาวิชาชีพรวมทั้งการให้ค�ำปรึกษาอย่างมืออาชีพ
ต้ อ งมี ก ารทบทวน ศึ ก ษาหลั ก การดู แ ลรั ก ษาผู ้ มี ป ั ญ หาการพนั น ที่ ไ ด้ ม าตรฐาน
หรือถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องมีการศึกษาวิจัย ค้นคว้าเพิ่มเติม
เพื่อน�ำข้อมูลที่ศึกษาได้มาสนับสนุนการรักษา อาจมีการรักษาบางประเภทที่ยังไม่สามารถ
สรุ ป ได้ ชั ด เจนว่ า เป็ น การรั ก ษาที่ ไ ด้ ผ ลดี ที่ สุ ด หรื อ อาจมี ก ารรั ก ษาบางประเภทที่ อ าจ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ป่วยหรือครอบครัว ซึ่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องจ�ำเป็นต้องศึกษา เรียนรู้
จากประเทศต่างๆ ไปพร้อมกันในเชิงวิชาการและน�ำมาพัฒนาหรือปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ประเทศของตน ตัวอย่างเช่น การรักษาด้วยการปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive
Behavioral Therapy หรือ CBT) มีงานวิจัยจากหลายๆ ประเทศว่า เมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างผู้ป่วยที่มีปัญหาการพนันที่ได้รับการรักษาด้วย CBT กับผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษา
ด้วยวิธีนี้ ผลปรากฏว่า สามารถช่วยให้ผู้ป่วยดีขึ้นกว่าพวกที่ไม่ได้รับการรักษา ในขณะที่
องค์กร NICE (The National Institute Health and Clinical Excellence) แห่งประเทศ
ออสเตรเลีย ยอมรับและแนะน�ำการรักษาด้วย CBT ส�ำหรับผูป้ ว่ ยหลายๆ โรค ได้แก่ โรคซึมเศร้า
วิตกกังวล ย�ำ้ คิดย�ำ้ ท�ำ ฯลฯ แต่ยงั ไม่แนะน�ำว่าควรใช้ CBT ในการรักษาผูม้ ปี ญ
ั หาจากการพนัน19
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ในประเทศออสเตรเลีย มีหลักสูตรการฝึกอบรม CBT ทีเ่ ป็นมาตรฐานส�าหรับ นักจิตวิทยา
นักจิตวิทยาคลินกิ นักสังคมสงเคราะห์ จิตแพทย์ หรือผูใ้ ห้คา� ปรึกษาทัว่ ไป โดยต้องผ่านหลักสูตร
ตามทีป่ ระเทศก�าหนดไว้ และมีการสอบวัดระดับความสามารถต่อเนือ่ ง (Continuing Professional
Education) เพือ่ ขอต่อใบอนุญาตในการรักษาด้วยวิธี CBT ของสมาคมนักจิตวิทยาแห่งประเทศ
ออสเตรเลียและราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์19

4. ด้านบุคลากร
การด�าเนินการให้ความช่วยเหลือนี้ จ�าเป็นต้องอาศัยบุคลากรทีเ่ ข้าใจปัญหา มีความรู้
และทักษะในการให้ค�าปรึกษาเบื้องต้น มีทัศนคติที่ดีต่อการช่วยเหลือผู้ที่ก�าลังประสบปัญหา
พร้อมจะรับฟังและให้การช่วยเหลืออย่างจริงใจและเต็มใจ คุณลักษณะนี้ของบุคลากรจัดว่า
เป็นเรือ่ งส�าคัญมากกว่าองค์ความรูท้ จี่ ะน�ามาหยิบใช้สา� หรับให้คา� ปรึกษาแก่ผมู้ ปี ญ
ั หาแต่ละราย
และสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการพนันได้เปลี่ยนใจมาขอรับ
การบ�าบัดรักษาได้
ระบบการรักษาควรประกอบไปด้วยทีมผู้ให้ค�าปรึกษา เช่น จิตแพทย์ พยาบาล
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักกิจกรรมบ�าบัดหรืออาชีวบ�าบัด หรือบุคลากร
ทางสาธารณสุขอื่นๆ ที่มีความต้องการจะช่วยเหลือ แม้แต่อาสาสมัครที่สนใจเป็น
ผู้ช่วยเหลือผู้มีปัญหาการพนัน
เช่น อดีตผู้ป่วยที่เคยประสบปัญหาการพนันมาก่อนแต่ปัจจุบันหยุดเล่นได้แล้ว ครอบครัวของ
ผู้ป่วยที่สามารถเข้าใจและให้การช่วยเหลือดูแลผู้มีปัญหาการพนันได้ โดยอาศัยประสบการณ์
ของตนเอง หรือ แม้แต่บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการช่วยเหลือ อาจเข้ามาสมัครเป็นอาสา
สมัครหรือจิตอาสาและรับการฝึกฝนอบรม ให้มคี วามรูค้ วามสามารถตามมาตรฐานทีก่ า� หนดไว้
เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนันอย่างถูกต้องเหมาะสม
รศ.พญ. สุพร อภินันทเวช
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5. สถานที่ให้บริการ
แม้จะมีหลายหน่วยงานเปิดให้บริการให้ความช่วยเหลือในหลายแห่ง แต่ยงั ไม่สามารถ
เปิดบริการให้ครอบคลุมได้ทงั้ ประเทศ ไม่วา่ จะเป็นประเทศใด ประชาชนยังต้องเดินทางไปจุด
ที่สถานบริการเปิดให้บริการ ซึ่งอาจจะห่างไกลจากที่พักอาศัยหรือที่ท�ำงาน ซึ่งสถานบริการที่
เหมาะสมแก่การให้บริการควรอยูใ่ นแหล่งทีเ่ ดินทางไปมาได้สะดวก มีระบบการจราจรหรือขนส่ง
สาธารณะที่ดี ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ถ้าต้องการเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชน ก็ต้องจัด
ให้เหมาะสมกับเด็กและวัยรุน่ เช่น ไม่ควรตัง้ อยูใ่ นระบบโรงพยาบาลเนือ่ งจากมีขนั้ ตอนมาก
เน้นการใช้เอกสาร การลงทะเบียนเพือ่ ตรวจสอบข้อมูลบุคคลซึง่ วัยรุน่ จะไม่นยิ ม จ�ำนวนผูป้ ว่ ย
ในระบบการรักษาอื่นๆ มีมากมายในแต่ละวันและปะปนกัน ต้องเสียเวลารอคอยเพื่อท�ำการ
คัดกรองปัญหา เป็นต้น สถานบริการที่ดีส�ำหรับวัยรุ่น อาจจัดเป็นระบบดูแลช่วยเหลือ
เฉพาะปัญหาการเล่นพนันอย่างเดียว อาจตั้งอยู่ในบริเวณที่ใกล้โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
ติดสถานีรถไฟฟ้า มีระบบการขนส่งสาธารณะที่สะดวกไปมาง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
ขอค�ำปรึกษาเนื่องจากวัยรุ่นไม่มีรายได้ และบางครั้งอาจก�ำลังเสาะหาวิธีการแก้ไขปัญหา
ด้วยตนเองอยู่โดยไม่ได้บอกผู้ปกครอง จึงไม่มีรายได้ที่จะมาช�ำระค่าบริการ14 หากเป็น
ผู้ใหญ่ที่ได้รับผลกระทบจากการพนัน การจัดสถานที่ก็ควรจัดตั้งในที่เดินทางสะดวกเช่นกัน
เป็นสถานบริการเฉพาะกิจส�ำหรับเรื่องการพนัน ไม่มีการบันทึกชื่อบุคคล มีความเป็นส่วนตัว
ค่าใช้จ่ายไม่สูงเกินไป เปิดให้บริการในวันและเวลาหยุดราชการด้วย หากเป็นระบบโทรศัพท์
หรือเว็บไซต์ ควรเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันเพื่อช่วยเหลือผู้มีปัญหาทันทีเมื่อเขา
ตัดสินใจมาขอค�ำปรึกษาแนะน�ำ
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ส่วนที่

4

ระบบให้ควำมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรพนัน

รูปแบบและวิธีกำรด�ำเนินงำน

รูปแบบและวิธีด�ำเนินงาน : ประเทศสหรัฐอเมริกา
ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ความส�ำคัญต่อการเล่นพนันทีเ่ ป็นปัญหาว่า เป็นโรคทางจิตเวช
และควรได้รับการรักษาโดยจิตแพทย์ประมาณปี ค.ศ. 1980 (พ.ศ.2523) แต่ยังไม่ค่อยมีใคร
ให้ความส�ำคัญในการวินิจฉัยโรคติดการพนันและไม่มีผู้ป่วยติดการพนันอยู่ในงานวิจัยมากนัก
กระทัง่ ปัจจุบนั ทีม่ กี ารปรับเกณฑ์การวินจิ ฉัยและจัดกลุม่ โรคนีใ้ ห้อยูใ่ นกลุม่ พฤติกรรมเสพติดทัง้
หลายเช่นเดียวกับการติดสารเสพติด จึงอาจเป็นแนวโน้มทีจ่ ะท�ำให้มกี ารวินจิ ฉัยมากขึน้ และ
ได้ผปู้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษา พร้อมทัง้ เพิม่ การท�ำงานวิจยั เกีย่ วกับการรักษาผูต้ ดิ พนันได้มากขึน้ 20
มีการศึกษาวิจัยและให้การรักษาผู้ป่วยที่ติดการพนันหลายรูปแบบดังต่อไปนี้

1. The McGill Treatment Paradigm14
ที่มหาวิทยาลัย McGill มีศูนย์วิจัยและรักษาผู้ติดพนันขั้นรุนแรง ซึ่งได้ท�ำการศึกษา
วิจยั วิธกี ารดูแลรักษาผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้ผล โดยศึกษาวิธกี ารรักษาผูม้ ปี ญ
ั หาการพนันในเด็กและเยาวชน
อายุ 14-21 ปี จ�ำนวน 50 คน เป็นเวลา 7 ปีต่อเนื่อง โดยอาศัยทฤษฎีของ Jacobs (General
Theory of Addictions) และ Blaszczynski (Pathways Model) ดังได้เคยกล่าวข้างต้น
พบว่า การติดตามผูป้ ว่ ยหลังจากการรักษา 1 ปี ได้ผลการรักษาทีด่ คี อื ผูป้ ว่ ยไม่กลับไปเล่นพนัน
อีกเลย ซึง่ งานวิจยั นีใ้ ห้ความส�ำคัญกับการวัดผลว่า ตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จในการรักษาผูม้ ปี ญ
ั หา
การพนัน คือ การหยุดเล่นพนัน (abstinence) ได้นานที่สุด การมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
การมีสขุ ภาพจิตดีขนึ้ แต่ภายหลังจาก 1 ปี พบว่าจ�ำนวนวัยรุน่ ทีต่ ดิ ตามได้มนี อ้ ยลง ในบางราย
ที่ยังคงติดต่อได้พบว่า ยังไม่มีการกลับไปเล่นพนันใหม่ แต่ผู้วิจัยสงสัยว่า คนที่หายไป
จากการติดตามอาจกลับไปเล่นพนันใหม่แล้วก็ได้ เนื่องจากไม่อยากกลับมารักษาอีกหรือ
ไปรับการรักษาจากสถานที่อื่นแทน ทั้งนี้อ้างอิงจากงานวิจัยที่ศึกษาในผู้ใหญ่ที่ติดพนันและ
มารับการรักษาว่า มีประวัตเิ คยรักษาทีอ่ นื่ มาก่อนเมือ่ ครัง้ เป็นวัยรุน่ และเมือ่ กลับมาเล่นการพนัน
อีก ก็จะไม่อยากกลับไปรักษาที่เดิม14
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ปกติ ผูท้ เี่ ล่นพนันจนมีปญ
ั หามักไม่มารับการรักษาด้วยความสมัครใจ แต่อาจมารับ
การรักษาเพราะถูกส่งตัวมาจากระบบกฎหมาย หรือจากผู้ปกครองบังคับ เพื่อนสนิท
หรือคู่ครองบังคับให้มารักษามิฉะนั้นความสัมพันธ์จะต้องหยุดลง เป็นต้น นอกจากนี้
ผู้เล่นพนันที่มีปัญหาอาจมีภาวะผิดปกติทางจิตใจหรือโรคทางจิตเวชร่วมด้วย ได้แก่
โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรคสมาธิสนั้ ภาวะควบคุมหยุดยัง้ ตนเองไม่ดี ปัญหาทะเลาะ
วิวาท มีคดีความ เหล่านี้เป็นข้อมูลที่ผู้ท�าการรักษาจะต้องประเมินตามหลัก General
Theory of Addictions และ Pathways Model เพื่อให้เข้าใจบุคคลที่ติดการพนันว่า
อยู่ในกลุ่ม pathway ใดเพื่อวางแผนการรักษาให้เหมาะสมกับบุคคลนั้นๆ
กลุ่มลักษณะบุคคลที่ติดการพนัน มี 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. Pathway 1 : Behaviorally - conditioned problem gamblers
ผูเ้ ล่นพนันกลุม่ นี้ มีลกั ษณะทีช่ อบเล่นเพือ่ ได้ลนุ้ รางวัลใหญ่ ชอบความตืน่ เต้นเร้าใจ
โดยได้รับอิทธิพลจากการถูกวางเงื่อนไขจากทฤษฎีการเรียนรู้มาในอดีต (conditioning
learning theory ) คือ เล่นแล้วได้ ก็รู้สึกตื่นเต้น ต้องการลุ้นว่าน่าจะเล่นได้รางวัลใหญ่ๆ อีก
และต้องการเอาคืน (คือเล่นแก้ตัวอีก) ถ้าเล่นแล้วไม่ได้ในรอบนี้ มักเป็นลักษณะของคนที่ชอบ
เล่นตามบ่อนคาสิโน กลุม่ นีม้ กั น�าเงินทีเ่ ล่นมาจากครอบครัว สถานทีท่ า� งาน ขโมย ยักยอกจาก
คนรอบข้าง มีประวัตเิ รือ่ งการขอยืมเงินคนไปทัว่ และไม่มคี วามสามารถในการใช้คนื คนกลุม่ นี้
มักจะยอมรับว่าเล่นมากเกินไป และหงุดหงิดถ้าไม่ได้เล่น และต้องการความช่วยเหลือ
วัตถุประสงค์หลักในการรักษาคนกลุ่มนี้คือ ค่อยๆ ช่วยให้เขาเล่นพนันน้อยลง
เนือ่ งจากว่าเขาไม่สามารถหักดิบเลิกเล่นได้ทนั ที จะเกิดความเครียดความทุกข์อย่างมาก โดย
ฝึกควบคุมให้คอ่ ยๆ ลดการเล่นทัง้ เรือ่ ง จ�านวนเงิน ความถีใ่ นการไปเล่น และจ�านวนเวลาทีเ่ ล่น
ให้ฝกึ ปรับความคิดทีผ่ ดิ ๆ เกีย่ วกับการเล่นพนัน (restructuring) ทีว่ า่ จะมีโชคลาภได้รางวัลง่ายๆ
ปรับเวลาว่างทีม่ อี ยูไ่ ปท�างานหรือกิจกรรมต่างๆ ทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับการพนันหรือจัดการวางแผน
การท�ากิจกรรมในแต่ละวันตามความส�าคัญของกิจกรรมที่ควรท�าก่อนหลัง โดยไม่ให้มีโอกาส
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ไปแวะเล่นการพนัน พยายามหากลุม่ เพือ่ นใหม่ทไี่ ม่ใช่กลุม่ ชอบเล่นการพนันหากบุคคลนัน้ มีการ
ใช้ยาหรือสารเสพติดร่วมด้วย ต้องปรับลดเวลาหรือความหมกมุ่นในการใช้ยาเช่นกัน
2. Pathway 2: Emotionally Vulnerable Problem Gamblers
ผูเ้ ล่นกลุม่ นีม้ ลี กั ษณะเครียด ซึมเศร้า วิตกกังวล กระสับกระส่าย ความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่า
ในตนเองต�่า การเล่นพนันเป็นการปลดปล่อยหรือหลีกหนีความทุกข์เหล่านี้ไปได้ชั่วคราว
หรือรูส้ กึ ว่ามีคณ
ุ ค่าในตนเองเพิม่ ขึน้ เงินทีใ่ ช้เล่นพนันมักเป็นเงินของตนเองทีพ่ อ่ แม่สง่ มาให้ไว้
ใช้ในเรื่องจ�าเป็น แต่ก็น�ามาเล่นจนหมด หรืออาจใช้เงินล่วงหน้าจากบัตรเครดิต
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก ในการรั ก ษาคนกลุ ่ ม นี้ คื อ ต้ อ งช่ ว ยเขาให้ ห าสาเหตุ ข อง
ความเครียดหรือความทุกข์ให้ได้ และช่วยให้เขาเรียนรูว้ ธิ แี ก้ไขปัญหาทีต่ น้ เหตุ โดยการ
เพิ่มทักษะการจัดการปัญหา การปรับตัวต่อความเครียดอย่างถูกวิธี กลุ่มนี้ควรชักชวน
ให้หักดิบจากการเล่นพนันเลย มากกว่าการค่อยๆ ลดการเล่นพนันลง
3. Pathway 3: Antisocial Impulsivity Problem Gamblers
ผู้เล่นกลุ่มนี้มีลักษณะต่อต้าน หุนหันพลันเล่น ขาดความยับยั้งชั่งใจสูง เป็นโรค
สมาธิสั้นหรืออารมณ์แปรปรวน มีความคิดความเชื่อที่สุดโต่งว่า ตนสามารถท�านายผล
การพนันได้ และเมื่อมีความทุกข์จะใช้วิธีเล่นการพนันเพื่อเป็นความท้าทาย สะใจ เชื่อว่า
จะต้องเล่นให้ได้จนกว่าจะได้เงินที่เสียไป กลับคืนมา มีบุคลิกภาพชนิดต่อต้านสังคม โกหก
เก่ง ขโมย จี้ ปล้น และมักพัวพันกับยาเสพติด
วัตถุประสงค์หลักในการรักษากลุ่มนี้คือ ต้องรักษาโรคที่เป็นอยู่ เช่น สมาธิสั้นหรือ
อารมณ์แปรปรวนหรือบุคลิกภาพต่อต้านสังคม เพื่อควบคุมความหุนหันพลันแล่นหรือ
ยับยั้งชั่งใจไม่ได้ ต้องใช้เวลากับครอบครัวหรือเพื่อนฝูงที่ใกล้ชิดในการปรับทัศนคติและ
ท�าความเข้าใจกับปัญหาของผูป้ ว่ ย เพือ่ ให้คนในครอบครัวหรือคนสนิทสามารถเป็นก�าลังใจ
ให้ผปู้ ว่ ยมากกว่าการต�าหนิเหยียดหยามในพฤติกรรมของผูป้ ว่ ย และควบคุมการเล่นพนันให้
ลดลงและค่อยๆ ปรับความคิดผิดของผูป้ ว่ ยเรือ่ งความสามารถในการท�านายผลการพนันได้
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กระบวนการรักษาประกอบไปด้วย21
1. การสัมภาษณ์เพื่อประเมินผู้ป่วย (Intake assessment)
การสัมภาษณ์ด้วยเอกสารและระบบที่มีโครงสร้างตามการวินิจฉัยโรคของสมาคม
จิตแพทย์ประเทศสหรัฐอเมริกา (DSM-IV) เพื่อให้ได้ผู้ป่วยที่ติดพนัน ประเมินผลกระทบ
การเรียน การท�ำงานหรือท�ำหน้าที่ในชีวิตประจ�ำวัน การใช้สุราหรือสารเสพติด การมี
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ ความภาคภูมิใจในตนเอง การมองตนเอง วิธีการจัดการแก้ไขปัญหา
ลักษณะบุคลิกภาพ เป็นต้น การประเมินโรคซึมเศร้าหรือความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายเป็น
อีกเรื่องที่จ�ำเป็นต้องสอบถามผู้ป่วยด้วย มีความจ�ำเป็นที่จะต้องอธิบายให้ผู้ป่วยเข้าใจถึง
ขั้นตอนการรักษา ความต้องการและเป้าหมายในการรักษาของผู้ให้บริการ ขณะเดียวกัน
ก็ตอ้ งถามถึงความคาดหวังและเป้าหมายในการรักษาของผูป้ ว่ ยด้วย วัยรุน่ ทีม่ ารักษาส่วนใหญ่
จะอยากให้ช่วยเรื่องที่พวกเขาไม่สามารถอดทนต่อการหักห้ามใจไม่ไปเล่นพนัน แต่งาน
วิจัยพบว่า คนที่มารักษาก็มีความลังเลใจในการเลิกเล่นพนันโดยเด็ดขาดถึงร้อยละ 60
การรักษานั้น จัดให้เหมาะสมกับรายบุคคล โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญ การเริ่มต้นมัก
จะมีการพบกันทุกสัปดาห์ แต่ก็อาจท�ำได้บ่อยกว่านี้หากมีความจ�ำเป็นในบางราย จ�ำนวนครั้ง
ไม่แน่นอนขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละคน แต่อยู่ในระหว่าง 20-50 ครั้งต่อการรักษาจนส�ำเร็จ
กระบวนการรักษาเพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงนีค้ ล้ายกับการท�ำจิตบ�ำบัด ซึง่ ต้องมีองค์ประกอบ
ดังนี้
1. Establishing Mutual Trust คือ การสร้างความเชื่อใจ ไว้วางใจในตัวผู้รักษา
2. Acceptance of the problem คือ การยอมรับฟังปัญหาของผู้ป่วย
3. Identification of underlying problems คือ การค้นหาหรือระบุปัญหาที่แท้
จริงของผู้ป่วย
4. Psychotherapy addressing personal issues คือ การท�ำจิตบ�ำบัดที่ท�ำให้เห็น
ประเด็นส�ำคัญที่เป็นจุดท�ำให้เกิดปัญหาในตัวผู้ป่วย
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5. Development of effective coping skills คือ การคิดวิธีการแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพส�ำหรับผู้ป่วย
6. Restructuring of free time (sports and leisure activities) คือ การปรับเวลา
การด�ำเนินชีวิตหรือปรับการใช้เวลาว่างไปท�ำกิจกรรมอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการไปเล่นพนัน
เช่น การเล่นกีฬา
7. Development of a healthy lifestyle คือ การจัดกิจวัตรประจ�ำวันตนเองให้มี
คุณภาพและมีความสุข
8. Involvement of family คือ การดึงครอบครัวเข้ามามีสว่ นร่วมในการรักษาผูป้ ว่ ย
เป็นจริง

9. Cognitive restructuring คือ การปรับวิธีคิดที่ผิดๆ ให้เป็นถูกหรือตรงตามความ

10. Establishing debt repayment (where necessary) คือ จัดการบริหารเรื่อง
หนี้สินที่มีอยู่
11. Relapse prevention คือ การป้องกันการกลับไปเล่นพนันใหม่
2. การสร้างความเชื่อใจ ไว้วางใจ
ข้อนี้เป็นจุดส�ำคัญและเป็นพื้นฐานของการรักษาที่จะประสบความส�ำเร็จได้ ผู้รักษา
ต้องแสดงความรู้สึกเข้าใจ เห็นใจ ยอมรับฟังปัญหาด้วยความจริงใจ ขณะเดียวกันผู้ป่วยก็ต้อง
เคารพกติกาของผู้รักษา เช่น เรื่องการนัดหมายเวลาที่สม�่ำเสมอ การเลื่อนนัดควรต้องบอก
กล่าว หรือการไม่พูดคุยเกินเวลาที่ก�ำหนดไว้
3. กระบวนการท�ำจิตบ�ำบัด
การรักษาด้วยจิตบ�ำบัดที่ได้ผล จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่กล่าวมา
ข้างต้น แต่กข็ นึ้ กับผูป้ ว่ ยแต่ละคนด้วยว่า ขณะนัน้ อาการหลักทีเ่ ป็นปัญหาจากการพนันคืออะไร
เช่น หากผู้ป่วยก�ำลังมีภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรง การท�ำจิตบ�ำบัดอาจไม่ใช่ข้ันตอนแรกที่ต้อง
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รีบท�ำ แต่ควรให้การรักษาโรคซึมเศร้าให้ทเุ ลาลงก่อนด้วยการรับประทานยาต้านซึมเศร้า ปัจจัย
ส�ำคัญอีกประการคือความต้องการเปลีย่ นแปลงตนเองในตัวผูป้ ว่ ย หากผูป้ ว่ ยมีความตัง้ ใจมาก
และร่วมมือกับผูร้ กั ษาเป็นอย่างดี ผลการรักษาก็เป็นไปด้วยดี นัน่ คือ ผูร้ กั ษาต้องประเมินให้ได้
ว่าผู้ป่วยก�ำลังอยู่ในระยะใดของความต้องการเปลี่ยนแปลง (stage of change) คล้ายๆ กับ
การรักษาในผู้ป่วยติดสุราหรือสารเสพติด
4. การพิจารณาลักษณะผู้ป่วยเป็นรายบุคคล
เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ามารับการรักษามีความแตกต่างกันมากในรายละเอียดของปัจจัย
ส่วนบุคคล ครอบครัวและสิ่งแวดล้อม ผู้รักษาจ�ำเป็นต้องรู้จักและคัดแยกผู้ป่วยเป็นกลุ่มที่จะ
ดูแลเฉพาะเจาะจง เช่น ผู้ป่วยที่มีลักษณะวิตกกังวลอย่างมาก ไม่มีสมาธิจดจ่อกับค�ำพูดของ
ผู้รักษา กระสับกระส่ายหรือไม่สามารถท�ำสิ่งที่ได้รับค�ำแนะน�ำไปในครั้งก่อนได้ หรือผู้ป่วยที่
มีลักษณะต่อต้านสังคม ท้าทายผู้รักษา มีประวัติลักขโมยเงินหรือท�ำร้ายผู้อื่นเพื่อให้ได้เงินมา
เล่นพนัน เป็นต้น
การที่ต้องรู้จักลักษณะผู้ป่วยนี้ จะท�ำให้ผู้รักษาวางแผนการรักษาและด�ำเนินวิธีการ
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ป่วยเพื่อเป็นพื้นฐานในการรักษาให้ดีขึ้นได้ต่อไป
5. การใช้หลักปรัชญาของการท�ำจิตบ�ำบัด
ผู้รักษาต้องท�ำความเข้าใจ ความหมายของการเล่นพนันของคนไข้ ว่าท�ำไปเพื่ออะไร
ไม่ว่าจะเป็นการหลีกหนีภาวะบางอย่าง เช่น ความทุกข์ ความเศร้า ความน่าเบื่อหน่าย หรือท�ำ
ไปเพื่อเสาะหาความตื่นเต้น ท้าทาย การเรียกร้องความสนใจจากคนรัก ความอยาก ฯลฯ
หลักอีกข้อคือ ผูต้ ดิ พนันมักมีความคิดทีไ่ ม่เป็นไปตามความจริง เช่น เรือ่ งความสามารถ
ของตนในการเสี่ยงโชค การควบคุมผลของการพนันได้ มีความสามารถในการเล่นพนัน
มากกว่าคนอืน่ หรือ การประเมินต�ำ่ เกินไปในเรือ่ งการพ่ายแพ้การพนัน จึงต้องช่วยปรับวิธคี ดิ
ดังกล่าว
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หลักอีกข้อคือเมื่อติดพนันแล้ว จะท�ำให้ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือ
คนสนิทแย่ลง ซึง่ จุดนีเ้ ป็นจุดส�ำคัญ เนือ่ งจากครอบครัวมีสว่ นช่วยให้ผตู้ ดิ พนัน สามารถมีกำ� ลังใจ
หลุดพ้นจากวงจรนี้ได้ด้วยก�ำลังใจจากคนในครอบครัวหรือคนสนิท
หลักการรู้จักการใช้เงิน หรือ บริหารเงินอย่างมีคุณค่า ผู้ติดพนันมักประมาณค่าของ
เงินไม่เหมาะสม จึงน�ำมาใช้ในการเล่นการพนันจนหมด
การรักษาของโปรแกรมนี้ยังเชื่อว่า การไม่กลับไปเล่นการพนันอีกเลย คือการรักษาที่
ดีที่สุดและมีประสิทธิภาพที่สุด อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป หรือกลับไปเรียนหนังสือ ท�ำงานตาม
หน้าทีไ่ ด้อย่างเดิม การมีงานท�ำ หรือหายจากการเจ็บป่วยทางจิตเวชอืน่ ๆ มีสมั พันธภาพทีด่ กี บั
คนในครอบครัวหรือคนสนิท และควรมีการติดตามเพื่อป้องกันการกลับไปเล่นซ�้ำด้วย21

2. Gamblers Anonymous (GA) and Gam-Anon22

การรักษาผู้ติดพนันที่นิยมมากที่สุดในปี ค.ศ.2000 (พ.ศ. 2543) คือ โปรแกรมการ
รักษาผูต้ ดิ การพนันแบบนิรนามหรือ Gamblers Anonymous (GA) โดยใช้โปรแกรมการรักษา
แบบเดียวกับผูต้ ิดแอลกอฮอล์นริ นาม (Alcoholic Anonymous) ประกอบไปด้วยการประชุม
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันของสมาชิกที่ติดการพนัน ปรึกษาขอความช่วยเหลือกันใน
เรือ่ งทางกฎหมาย การเงิน หรือการหางานท�ำ เป็นการท�ำกลุม่ บ�ำบัดจ�ำนวน 12 ครัง้ แต่พบว่า
มีผู้ป่วยที่ติดตามการรักษาได้อย่างต่อเนื่องประมาณร้อยละ 10-30 ซึ่งในกลุ่มนี้ มีเพียง
ร้อยละ 8 ที่สามารถเลิกเล่นพนันได้อย่างเด็ดขาดเป็นเวลา 1 ปี และ ร้อยละ 7 เป็นเวลา 2 ปี
ขึ้นไป

3. การท�ำจิตบ�ำบัดชนิดจิตวิเคราะห์ (Psychodynamic Psychotherapy)

มีรายงานว่าประสบความส�ำเร็จ โดย Bergler ในปี ค.ศ.1957 (พ.ศ. 2500) ที่รักษา
ผู้ป่วยจ�ำนวน 60 คน และ 14 คนมีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ไม่มีรายงานว่าอีก 46 คน
ที่เหลือเป็นอย่างไร นอกจากนี้มีรายงานการศึกษาวิจัยอื่นที่อ้างว่าได้ผล แต่เป็นจ�ำนวนเคส
ที่ค่อนข้างน้อยและยังไม่มีการวัดผลที่ชัดเจน22
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4. การท� ำ จิ ต บ� ำ บั ด ชนิ ด ปรั บ พฤติ ก รรมและความคิ ด (CognitiveBehavioral Therapy)

เป็นการรักษาทางจิตวิทยา เน้นการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมและความคิด ฝึกฝนทักษะ
การจัดการกับปัญหา ทักษะทางสังคม เช่น การปฏิเสธเพือ่ นทีช่ วนเล่นพนัน การสังเกตตนเองและ
รูส้ ถานการณ์บางอย่างทีก่ ำ� ลังจะน�ำไปสูก่ ารเผลอตนไปเล่นพนัน เพือ่ ท�ำการควบคุมตนเองและ
หยุดยัง้ ให้ได้ เมือ่ ท�ำได้กใ็ ห้แรงเสริมกับตนเองด้วยรางวัลที่เหมาะสม Bujold และคณะ ศึกษา
ผู้ป่วยติดพนันที่มารับการรักษาจ�ำนวน 14 ราย เทียบกับผู้ป่วยติดพนัน 15 รายที่ยังไม่ได้รับ
การรักษาคืออยู่ระหว่างการรอคิวเพื่อรับการรักษาและแพทย์จะโทรไปคุยติดตามเดือนละ
1 ครัง้ พบว่า ผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั การรักษาจิตบ�ำบัดชนิดปรับพฤติกรรมและความคิดครบตามนัดหมาย
จ�ำนวน 12 คนจากผู้ป่วย 14 คน ประสบผลส�ำเร็จในการเลิกเล่นพนันและเมื่อติดตามไปถึง
1 ปี พบว่า มีถึง 8 รายที่ยังคงไม่เล่นการพนันอย่างเด็ดขาด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับ
การรักษา มีจ�ำนวน 1 รายจากจ�ำนวน 15 ราย ที่เลิกเล่นพนันได้22

5. การใช้ยา (Pharmacotherapy)

องค์การอาหารและยาของสหรัฐยังไม่มีการประกาศว่า มีการใช้ยาตัวใดเป็นยา
หลักในการรักษาโรคติดการพนันในผู้ป่วยเด็ก วัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ และยังไม่มีการศึกษาเรื่อง
ความปลอดภัยหรือประสิทธิภาพของยาในการรักษาการติดพนันในวัยรุน่ เลย หากแต่มกี ารศึกษา
วิจัยในผู้ใหญ่พอสมควร23 ซึ่งก็มีการโต้แย้งว่า การรักษาได้ผลดีในผู้ใหญ่ที่ติดการพนันอาจ
ไม่ได้ผลหรือมีความปลอดภัยน้อยกว่าในวัยรุ่น เนื่องจากสภาวะการเจริญเติบโตของสมองใน
เด็กและวัยรุ่นที่ยังคงมีการเปลี่ยน ปรับตัวของเซลสมองอย่างต่อเนื่อง และการแสดงอาการ
ติดพนันหรือการตอบสนองต่อการรักษาอาจไม่เหมือนกัน ต่อไปนี้เป็นการใช้ยาในการรักษา
ผู้ใหญ่ติดการพนันที่พอจะได้ผลเป็นที่ยอมรับจากการวิจัย23
ผู้ที่ติดการพนันพบว่า มีปริมาณสารซีโรโตนินจ�ำนวนน้อยกว่าปกติ ซึ่งสารตัวนี้
มีความส�ำคัญต่อการควบคุมอารมณ์และการหยุดยั้งความอยาก ดังนั้น หากมีสารนี้น้อยลง
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์หรือความอยากจึงลดน้อยลง ไม่สามารถหยุดความ
รศ.พญ. สุพร อภินันทเวช
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อยากเล่ น พนั น ได้ การใช้ ย ากลุ ่ ม ต้ า นเศร้ า เพื่ อ เพิ่ ม สารซี โรโตนิ น จึ ง ช่ ว ยรั ก ษาอาการ
ติดพนันได้ ตัวอย่างชื่อยา ได้แก่ Clomipramine, Sertraline, Fluvoxamine, Paroxetine,
Escitalopram24 Clomipramine ได้รับการประกาศจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐ
ว่าสามารถใช้รักษาโรคย�้ำคิดย�้ำท�ำในวัยรุ่นได้ จึงอาจน�ำมาใช้รักษาในวัยรุ่นเรื่องการลด
ความอยากเล่นพนันซ�้ำๆ ได้ 23
ส่วนสารโดปามีน มีความส�ำคัญต่อการเกิดความรู้สึกพึงพอใจหรือการเสริมแรงใน
การท�ำพฤติกรรมบางอย่าง ดังเช่นในผู้ป่วยที่ติดสารเสพติด เพราะสารเสพติดไปกระตุ้นสมอง
ส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับสารโดปามีน ท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีความสุขความพอใจในการใช้สารและไม่สามารถ
หยุดพฤติกรรมการเลิกใช้สารนั้นได้ การศึกษาพบว่า ผู้ที่มีปริมาณสารโดปามีนต�่ำกว่า
ปกติ จะมีความเสี่ยงต่อการมีพฤติกรรมติดสิ่งต่างๆ เช่น ติดสารเสพติด ติดพนัน ติดเกม
ท�ำพฤติกรรมซ�ำ้ ๆ และไม่มคี วามยับยัง้ ชัง่ ใจ ยาทีใ่ ช้คอื ยาในกลุม่ Opioid Antagonists ชือ่ ยา
Naltrexone และ Nalmefene มีรายงานว่าใช้รักษาผู้ติดพนันได้ผลดี เนื่องจากยากลุ่มนี้
ใช้กับผู้ที่ติดสารเสพติด23
การใช้ยาควบคุมอารมณ์ (Mood stabilizers) ทีใ่ ช้ในการรักษาผูป้ ว่ ยโรคอารมณ์แปรปรวน
ก็ใช้ได้ผลในผูป้ ว่ ยติดการพนัน ได้แก่ ยา lithium carbonate, Carbamazepine, Valproate24
นอกจากนี้พบว่า ยาต้านโรคจิตบางตัว คือ Risperidone, Olanzapine และ
Ziprasidone ช่วยลดความอยากเล่นพนันลงได้ แต่การศึกษาวิจัยพบว่าไม่แตกต่างจากกลุ่ม
ที่ไม่ได้ใช้ยารักษา23

6. การปรับพฤติกรรม

ผู ้ ติ ด การพนั น บางรายยึ ด หลั ก การปรั บ พฤติ ก รรมตนเอง โดยพยายามควบคุ ม
สิง่ แวดล้อมและตนเอง เช่น พยายามติดเงินไว้ในกระเป๋าสตางค์ให้นอ้ ยทีส่ ดุ แค่พอใช้สำ� หรับ 1 วัน
ไม่พยายามใช้เช็ค หรือ บัตรเครดิต ถ้าจะต้องถอนเงินจากธนาคาร จะให้มชี อื่ ผูร้ ว่ มเซ็นต์ชอื่ ในการ
ถอนเงินมากกว่า 1 ชือ่ หรือไปขอลงทะเบียนการหยุดตนเองไม่เข้าเล่นพนันในสถานบริการพนัน
เมื่อไรก็ตามที่ผู้ติดพนันจะเข้าไปเล่นพนัน และพยายามไม่ไปในสถานที่ที่ตนเคยชอบไป
เล่นพนัน เป็นต้น
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7. การรักษาแบบผู้ป่วยใน (In patient program)

โดย Lesieur and Blume ศึกษาผู้ป่วยติดพนันที่มารับการรักษาแบบผู้ป่วยใน
124 ราย หลังจากออกจากโรงพยาบาล ท�ำการติดตามสัมภาษณ์ผู้ป่วยได้ต่อเนื่องจ�ำนวน
72 ราย ที่เวลา 6 เดือนและ 14 เดือนหลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้ว พบว่า ร้อยละ 64
สามารถเลิกเล่นการพนันได้อย่างสิ้นเชิง22

8. การให้บริการทางโทรศัพท์/อินเตอร์เน็ต
8.1 The National Council on
Problem Gambling Helpline (NCPG) แห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา เน้นย�้ำการให้บริการที่
รักษาความลับของผู้โทรมาขอค�ำปรึกษา และ
บริการตลอด 24 ชั่วโมง เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ
ของผู ้ เ ล่ น พนั น ผู ้ มี ป ั ญ หาจากการเล่ น พนั น
และครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดที่ได้รับผลกระทบจากผู้ที่เล่นพนัน (ให้บริการเฉพาะในประเทศ
สหรัฐอเมริกา) โทรศัพท์ 1-800-522-4700. เว็บไซต์ http://www.ncpgambling.org
8.2 Helpguide’s Harvard Collaboration โดยการร่ ว มมื อ กั น
ของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การสื่ อ สาร
โฆษณา สุ ข ภาพ และผู ้ บ ริ โ ภค ภายใน
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ฮ า ว า ร ์ ด เ พื่ อ ใ ห ้ บ ริ ก า ร
ผู้มีปัญหาการเล่นพนัน โดยเปิดให้บริการทาง
เว็บไซต์ Helpguide.org. หรือ http://www.
helpguide.org/
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รูปแบบและวิธีด�ำเนินงาน : ประเทศออสเตรเลีย
มหาวิทยาลัยโมนาช (Monash university) แห่งประเทศออสเตรเลีย ได้จัดท�ำคู่มือ
แนวทางการดูแลผูม้ ปี ญ
ั หาการพนัน โดยรวบรวมข้อมูลวิจยั ทางการแพทย์ เพือ่ ศึกษาถึงความ
ส�ำเร็จของการรักษาแต่ละชนิด อย่างไรก็ตาม ความหลากหลายของวิธีการรักษายังไม่สามารถ
ระบุได้ว่าวิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุดส�ำหรับการรักษาผู้ติดการพนัน เนื่องจากกระบวนการวิจัย
จ�ำนวนผู้ป่วยในงานวิจัย เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการรักษาและประเมินต่างๆยังมีความจ�ำกัดใน
การสรุปผล ตัวอย่างการรักษาได้แก่ cognitive Behavioral Therapy(CBT), Motivational
Enhancement Therapy (MET), การใช้ยา (Pharmacological intervention) 19

1. Cognitive Behavioral Therapy (CBT)
เป็ น การรั ก ษาด้ ว ยวิ ธี ท างจิ ต วิ ท ยา เน้ น การปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมของผู ้ ป ่ ว ย
โดยอาศัยทฤษฏีการเรียนรู้ คือ ผลที่ตามมาจากการเล่นพนันคือปัญหาอะไรบ้าง และให้ผู้ป่วย
พิจารณาด้วยเหตุผลใช้ความคิด และตรวจสอบอารมณ์ที่เกิดร่วมขณะนั้น ในที่สุดผู้ป่วยจะ
พยายามลดพฤติกรรมการเล่นพนันลง และมองหากิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น ลดหรือ
หยุดความพอใจ ความตื่นเต้น เร้าใจจากการพนัน ให้เป็นกิจกรรมอื่นแทน
มีการศึกษางานวิจยั รวบรวมเปรียบเทียบการใช้ Cognitive Behavioral Therapy
ในการรักษาผูป้ ว่ ยติดพนัน พบว่าการรักษาแบบรายบุคคล (individual CBT) และแบบเป็น
กลุ่ม (group CBT) สามารถลดพฤติกรรมการเล่นพนันและความเครียดความทุกข์ใจลงได้
เมือ่ เทียบกับกลุม่ ผูป้ ว่ ยติดพนันทีไ่ ม่ได้รบั การรักษา19 ทีส่ ำ� คัญคือผูใ้ ห้การรักษาต้องมีคณ
ุ ภาพ
ตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนด ส่วนการเปรียบเทียบว่า การรักษาด้วยวิธี CBT จะได้ผลดีกว่าการรักษา
ด้วยวิธที างจิตวิทยาอืน่ ๆหรือไม่นนั้ ยังไม่สามารถสรุปได้เนือ่ งจากการศึกษาวิจยั ยังมีไม่มากพอ
คงต้องรอการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในอนาคต
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2. Motivational Interviewing (MI)
เป็นการรักษาทางจิตวิทยา โดยใช้หลักการให้คำ� ปรึกษาเพือ่ สร้างแรงจูงใจในการปรับ
เปลีย่ นพฤติกรรม โดยยึดหลักผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง ผูป้ ว่ ยอาจมีความลังเลใจกับการปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมที่เคยชินของตน
หลักการรักษาของ MI คือ การแสดงความเข้าใจในพฤติกรรมเล่นพนันและรับฟัง
ผูป้ ว่ ยอย่างเห็นอกเห็นใจ เข้าใจในความรูส้ กึ ของผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่สามารถไปให้ถงึ เป้าหมายทีเ่ ขา
อยากให้เป็น โดยเฉพาะในระยะเริม่ ต้นของการรักษา ผูป้ ว่ ยอาจมีความรูส้ กึ ต่อต้านหรือไม่มี
แรงจูงใจ ผู้รักษาต้องหมั่นเพียรให้ก�ำลังใจและกระตุ้นความสามารถในตนเองของผู้ป่วย
ทุกเวลาที่มีจังหวะหรือโอกาส

3. Motivational Enhancement Therapy (MET)
เป็นการรักษาแบบ MI แต่มรี ปู แบบจ�ำนวนครัง้ ทีจ่ ำ� กัดคือ 4 ครัง้ เท่านัน้ ในการพบกัน
ครั้งที่ 1 และ 2 จะเป็นระยะที่ผู้รักษาและผู้ป่วย มีการประเมินร่วมกันในเรื่องปัญหาจาก
การเล่นพนัน ความรุนแรง ผลกระทบต่างๆ ผู้รักษาแสดงความคิดเห็นย้อนกลับ (feed back)
เพื่อให้ผู้ป่วยมองปัญหาได้ตรงตามความเป็นจริง และติดตามผู้ป่วยต่อไปอีก 2 ครั้งนับเป็น
ครั้งที่ 3 และ 4 คือ ในสัปดาห์ที่ 6 และ 12 ต่อมา เพื่อดูความเปลี่ยนแปลง โดยทั่วไปผู้รักษา
ไม่นิยมใช้วิธีนี้ เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาวิจัยชัดเจนว่าได้ผลดีกว่า CBT เพียงไร และ ในทาง
ปฏิบัติ ผู้รักษาส่วนใหญ่ไม่ได้รับการอบรมเทคนิคนี้อย่างเป็นมาตรฐาน
แต่ผลสรุปการใช้วิธี MI และ MET ในการรักษาผู้ติดพนัน พบว่ายังได้ประโยชน์และ
ช่วยลดพฤติกรรมการเล่นพนันและปัญหาทีเ่ ป็นผลกระทบจากการเล่นพนันลงได้เมือ่ เทียบกับ
คนที่ไม่ได้รับการรักษา19
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4. Voluntary self - exclusion
เป็นนโยบายของรัฐบาลในการควบคุมการเล่นพนันเพื่อลดปัญหาจากการพนัน
โดยให้นกั เล่นพนันควบคุมพฤติกรรมการเล่นพนันของตนเองด้วยความสมัครใจ ผูท้ ตี่ ดิ พนันจะ
ท�ำสัญญาหรือข้อตกลงไว้กบั สถานทีห่ รือบ่อนทีเ่ ล่นพนันนัน้ ว่า ตนจะงดเว้นการเล่นพนันชัว่ คราว
ในเวลาที่เลือกไว้หรือตลอดไป และต้องไม่เข้าไปเล่นในเวลาดังกล่าวซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง เช่น 6 เดือน หรือตลอดชีวิต และสถานที่ที่ให้บริการหรือบ่อนพนันนั้น ก็มีสิทธิ์
ปฏิเสธผู้ท�ำสัญญานั้นไม่ให้เข้ามาเล่นในบ่อนในช่วงเวลาที่ตกลงกันไว้
เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบวิธีการนี้กับการรักษาใดๆ ว่าได้ผลในการ
ช่วยผู้ติดพนันให้บรรเทาปัญหาได้จริงหรือไม่ จึงต้องรอติดตามการศึกษาวิจัยต่อไปในอนาคต
แต่มกี ารศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ ดิ พนันทีเ่ ข้าโปรแกรมนี้ โดย Ladouceur และคณะ19 พบว่า
ส่วนใหญ่เป็นผูช้ าย และคิดว่าตนเองเป็นผูท้ ตี่ ดิ การพนันแล้ว ได้รบั ค�ำแนะน�ำมาจากเพือ่ นหรือ
ญาติในการมาเข้าโปรแกรมนี้ และไม่คดิ ว่าจะอยากพบผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาเพือ่ รับการบ�ำบัด ผูต้ ดิ พนัน
ที่เข้าโปรแกรมนี้ร้อยละ 49 บอกว่าสนใจที่จะพบผู้ให้ค�ำปรึกษา แต่มีเพียงร้อยละ 10 ที่ได้
ไปพบผู้ให้ค�ำปรึกษาจริงๆ
หากจะพิจารณาถึงโปรแกรมนีว้ า่ มีประสิทธิภาพในการลดปัญหาผูต้ ดิ พนันหรือไม่นนั้
คงต้องประเมินที่ อัตราการเข้าร่วมโปรแกรมของผู้ติดพนัน การควบคุมตนเองได้ในช่วงเวลาที่
ถูกห้ามเข้าไปเล่น และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการพนันของบุคคลนั้น จากการศึกษาพบว่า
อัตราการเข้าร่วมโปรแกรมของผู้ติดพนันนี้มีเพียงร้อยละ 0.4 ถึง 7 ผู้ติดพนันร้อยละ 10-50
ไม่สามารถหักห้ามใจตนเองที่จะไม่เข้าไปในแหล่งพนันนั้นได้ในช่วงเวลาที่ตนก�ำหนดไว้
ที่น่าสนใจคือ เมื่อหมดช่วงเวลาที่ท�ำข้อตกลงไว้กับสถานที่เล่นพนันแล้ว ผู้ติดพนันร้อยละ 45
รีบกลับเข้าไปเล่นพนันทันที มีผตู้ ดิ พนันทีเ่ ข้าร่วมโปรแกรมฝ่าผืนกฎในช่วงห้ามนีเ้ ฉลีย่ 3-6 ครัง้
และมากกว่าครึง่ หนึง่ ไปเล่นพนันอย่างอืน่ แทน อย่างไรก็ตามร้อยละ 30 ของผูท้ เี่ ข้าโปรแกรมนี้
สามารถงดเว้นการพนันได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว และพบว่าโปรแกรมนี้
มีความสัมพันธ์กบั การลดความอยากเล่นพนัน เพิม่ ความรูส้ กึ ทีต่ อ้ งควบคุมตนเองให้ได้และ
ลดปัญหาและผลกระทบจากการเล่นพนันลงได้ 19
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สรุปแล้วโปรแกรมการควบคุมตนเองไม่เล่นพนันโดยสมัครใจนี้ ยังไม่สามารถ
สรุปผลได้ชัดเจนว่ามีประสิทธิภาพในการช่วยรักษาผู้ติดพนันได้ เพราะยังมีจ�านวน
งานศึกษาวิจัยค่อนข้างน้อย

5. Self - help interventions
เป็นการรักษาทีใ่ ช้กลวิธกี ารช่วยเหลือดูแลตนเองโดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์พยาบาลหรือ
บุคลากรทางการแพทย์ เนื่องจากบุคคลนั้นอาจอยู่ในสถานที่ห่างไกลจากระบบสาธารณสุข
มีความยากล�าบากในการเดินทางหรือติดขัดเรือ่ งค่าใช้จา่ ย จ�านวนบุคลากรทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ
ดูแลเรื่องนี้มีจ�ากัด หรือ ผู้ป่วยเองไม่ต้องการไปรักษาในสถานบริการ วิธีนี้จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่
ผูต้ ดิ พนันสามารถศึกษาเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง เพือ่ น�ามาใช้ดแู ลตนเองหรือคนในครอบครัวทีต่ ดิ พนัน
โดยมีเครื่องมือในการช่วยเหลือเช่น เอกสาร หนังสือคู่มือเกี่ยวกับการดูแลตนเองแบบ CBT
ซึ่งสามารถศึกษาและลองปฏิบัติด้วยตนเองได้ ระบบออนไลน์หรืออินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับ
ความรู้หรือทักษะบางประการเพื่อน�ามาฝึกดูแลตนเอง โดยไม่ต้องรับค�าปรึกษาแนะน�าใดๆ
จากบุคลากรการแพทย์
ส่วนการดูแลตนเองอีกวิธหี นึง่ ทีม่ บี คุ ลากรการแพทย์เข้ามาร่วม เรียกว่า practitioner
delivered psychological intervention คือ การที่ผู้ติดการพนันได้รับค�าแนะน�าปรึกษา
จากบุคลากรการแพทย์ผา่ นทางโทรศัพท์ หรืออินเตอร์เน็ตอยูท่ บี่ า้ น โดยไม่ตอ้ งไปพบบุคลากร
ที่โรงพยาบาล
ผลปรากฏว่า การดูแลตนเองที่ได้รับค�าแนะน�าทางโทรศัพท์ หรือ อินเตอร์เน็ต
สามารถลดพฤติกรรมการเล่นและความรุนแรงของปัญหาที่เกิดจากการเล่นพนันได้
เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ดูแลตนเองโดยใช้เอกสารคู่มือดูแลตนเองอย่างเดียว ทั้งนี้ ภายใต้
เงื่อนไขที่ว่า ผู้ติดการพนันเป็นคนเลือกวิธีนี้เองด้วยความพึงพอใจและการอ�านวย
ความสะดวกในการให้บริการทางการแพทย์มีจ�ากัด
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6. Group psychological intervention
เป็นการท�ำจิตบ�ำบัดแบบกลุม่ โดยมีผตู้ ดิ พนันมากกว่า 1คนขึน้ ไป ซึง่ ไม่ได้เป็นญาติกนั
มาท�ำการบ�ำบัดพร้อมๆ กัน หากเป็นการบ�ำบัดที่มากกว่า 1 คนแต่เป็นผู้มีความสัมพันธ์ใกล้
ชิดกับผู้ป่วยจะไม่เรียกว่า Group psychological intervention แต่เรียกว่า Couple หรือ
Family psychological intervention
การท�ำกลุม่ บ�ำบัด อาศัยหลักการทางจิตวิทยาทีช่ ว่ ยให้ผปู้ ว่ ยแต่ละคนได้เรียนรูช้ วี ติ
หรือประสบการณ์ของแต่ละคนผ่านการเล่าหรือการแสดงความรูส้ กึ โดยมีผใู้ ห้คำ� ปรึกษาเป็น
ผูน้ ำ� กลุม่ มีความรูส้ กึ ผูกพันกันระหว่างสมาชิกในกลุม่ ซึง่ มีปญ
ั หาทีค่ ล้ายคลึงกัน ท�ำให้ผปู้ ว่ ย
ไม่รสู้ กึ ว่าตนเป็นผูป้ ระสบปัญหาทีร่ า้ ยแรงแต่เพียงผูเ้ ดียว หรือ ได้รบั รูค้ วามเป็นจริงบางอย่าง
ทีต่ นคาดไม่ถงึ จากประสบการณ์ของผูป้ ว่ ยในกลุม่ นอกจากนีอ้ าจเสริมพลังใจระหว่างกันได้
โดยการแสดงความเห็นใจกันและให้กำ� ลังใจกัน ประโยชน์ในทางด้านผูร้ กั ษา ก็เป็นการท�ำงาน
ทีค่ มุ้ ค่า ด้วยความจ�ำกัดด้านเวลาและจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทีม่ ากมาย ท�ำให้ผปู้ ว่ ยได้รบั บริการทีเ่ ร็วขึน้
หรือบ่อยขึน้ เมือ่ เทียบกับการรักษาแบบรายบุคคล (individual psychological intervention)
แต่ยงั ขาดการศึกษาวิจยั ว่า การท�ำกลุม่ บ�ำบัด ช่วยลดปัญหาให้ผตู้ ดิ พนันได้ดกี ว่า การ
ท�ำบ�ำบัดรายบุคคลหรือไม่ แต่สามารถบอกได้ว่า การให้การบ�ำบัดแบบกลุม่ ก็ยังช่วยลดปัญหา
ของผูต้ ดิ พนันได้มากกว่าผูท้ ไี่ ม่ได้รบั การรักษาใดๆ เลย และคงต้องมีการพัฒนางานวิจยั ในด้านนี้
ต่อไป 19

7. Inpatient rehabilitation programs
การรักษาด้วยการอยู่โรงพยาบาล เป็นการรักษาทางด้านจิตวิทยาซึ่งรวบรวม
กระบวนการรักษาต่างๆ ให้แก่ผปู้ ว่ ยผ่านการด�ำเนินกิจกรรมในแต่ละวัน และผูป้ ว่ ยต้องค้างคืน
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่จัดไว้ส�ำหรับกลุ่มโดยเฉพาะ ผู้ติดพนันอาจจะถูกบังคับให้
มารักษาด้วยวิธีนี้ ในบางเขตการปกครองซึ่งมีเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด หรือเหล้ามา
ควบคุมก�ำกับ เช่น ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา แต่ไม่นิยมวิธีนี้ในประเทศออสเตรเลีย
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การรักษาในโรงพยาบาล มีหลักการรักษาทีส่ ำ� คัญ คือ การท�ำงานร่วมกันของสหสาขา
วิชาชีพและใช้วิธีการหลายวิธีร่วมกัน (multimodal therapy) เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้ปัญหา
และผลกระทบทีต่ นก�ำลังได้รบั จากการพนัน เข้าใจตนเอง ครอบครัว หรือผูใ้ กล้ชดิ และควบคุม
หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองได้ตามกลวิธีต่างๆ ที่ทางผู้ให้การรักษาจัดให้ ดังนี้
1. การบ�ำบัดแบบรายบุคคล (Individual therapy)
2. กลุ่มบ�ำบัด (Group therapy)
3. การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้ป่วย (Gambling Anonymous
Meeting)
4. การบรรยายให้ความรูเ้ รือ่ งการติดพนัน (Lectures or education on addiction)
5. การแสดงละครบ�ำบัด (Psychodrama)
6. การผ่ อ นคลายความเครี ย ดหรื อ การจั ด การกั บ ความเครี ย ด (Relaxation
instruction)
7. การให้ค�ำปรึกษาครอบครัว (Family counseling)
8. การให้ค�ำปรึกษาด้านการบริหารจัดการเงิน อาชีพ (Financial and vocational
counseling)
9. สุขภาพร่างกาย (Medical consultation)
10. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพนันหรือยาเสพติด (Legal consultation)
การศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพของการรักษาด้วยการนอนโรงพยาบาลมีน้อยมาก
จึงยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะช่วยลดปัญหาผู้ติดพนันได้ดีกว่าวิธีการอื่นหรือไม่ เพียงใด
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8. การตัง้ เป้าหมายในการรักษาโดยยึดหลักการงดเว้นการเล่นพนันอย่างสิน้ เชิง
(Abstinence)
เป็นสิ่งที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันทั่วไป เนื่องจากไม่พบหลักฐานชัดเจนว่า การรักษา
โดยการงดเว้น (Abstinence) จะได้ผลหรือไม่เมือ่ เทียบกับการค่อยๆ ให้ผปู้ ว่ ยลดการเล่นพนัน
นักวิจยั ทีใ่ ห้การสนับสนุนการรักษาโดยไม่งดการเล่นพนันเลย ให้เหตุผลว่าควรใช้ Abstinence
ส�ำหรับทางแง่กฎหมายทีบ่ งั คับรักษาผูป้ ว่ ยเท่านัน้ เนือ่ งจากผูป้ ว่ ยอาจรูส้ กึ อึดอัด อดทนไม่ไหว
แต่ควรมีทางออกให้ผปู้ ว่ ยบ้าง และพยายามอยูใ่ นโลกแห่งความเป็นจริง ซึง่ ไม่ใช่การงดเล่นพนัน
อย่างสุดโต่ง อีกทั้งการงดเว้น ยังเป็นการควบคุมบังคับผู้ป่วยเกินไป และคิดว่าการไม่งดเว้น
อาจลดความรู้สึกท้อแท้ ไม่สู้ในช่วงการรักษาระยะเริ่มแรก ซึ่งต้องการก�ำลังใจและแรงจูงใจ
อย่างมาก คนทีต่ ดิ พนันยังรูส้ กึ ว่าการได้เล่นพนันบ้างเป็นการสร้างความสุข สนุกสนานส�ำหรับ
ชีวิต และไม่สุดโต่งกับชีวิตจนเกินไป แต่ส�ำหรับผู้ที่คิดว่าควรงดเว้นการเล่นพนันโดยสิ้นเชิงให้
เหตุผลว่า เนือ่ งจากผูต้ ดิ พนันมักขาดการควบคุมตนเองอย่างมาก ในการพิจารณาว่าควรเล่นให้
น้อยลงเพื่อค่อยๆ หยุดหรือควบคุมตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก จึงไม่ควรที่จะอนุญาตให้
ผู้ติดพนันไปเล่นพนันแม้เพียงเล็กน้อยอีกต่อไป

9. การใช้ยา
มียาหลายกลุ่มที่ได้น�ำมาทดลองใช้รักษาผู้ติดพนัน ได้แก่ ยากลุ่มแก้โรคซึมเศร้า
(antidepressants) ยากลุม่ ควบคุมอารมณ์ (mood stabilizers) ยากันชัก (anticonvulsants)
ยากลุ่มที่ใช้รักษาผู้ติดยาเสพติด (opioid antagonists) พบว่า ยาทั้ง 3 กลุ่มแรก ไม่สามารถ
ใช้รักษาผู้ติดพนันแล้วได้ผลดีกว่าผู้ติดพนันที่ไม่ได้รับการรักษาหรือได้รับยากลุ่มอื่นๆ แต่ยาก
กลุม่ opioid antagonists คือ Naltrexone มีงานวิจยั ทีส่ นับสนุนว่าสามารถใช้รกั ษาผูต้ ดิ พนัน
เพือ่ ลดอาการได้ เมือ่ เทียบกับผูท้ ไี่ ม่ได้รบั การรักษาใด แต่กต็ อ้ งให้ยาด้วยความระมัดระวังตาม
ความเหมาะสมแก่ผู้ป่วย คู่มือแนวทางการรักษาผู้มีปัญหาจากการเล่นพนันเล่มนี้เผยแพร่ใน
ประเทศออสเตรเลียในปี พ.ศ.2554 ณ เวลานั้นยังไม่มีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาตัวนี้ส�ำหรับ
การรักษาผู้ติดการพนัน19
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แต่การใช้ยากลุ่มต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น จะมีประโยชน์ในกรณีที่ผู้ติดพนันมีโรค
ทางจิตเวชร่วมด้วย เช่น โรคซึมเศร้า หรือโรควิตกกังวล สามารถใช้ยารักษาโรคซึมเศร้าได้
โรคอารมณ์แปรปรวน อารมณ์หงุดหงิดก้าวร้าวรุนแรง อาจใช้ยากลุม่ ควบคุมอารมณ์ ผูต้ ดิ พนัน
ทีม่ ปี ญ
ั หาติดสารเสพติดด้วย สามารถใช้ยากลุม่ opioid antagonists รักษา ซึง่ จะท�ำให้อาการ
ติดการพนันและผลกระทบจากการเล่นพนันดีขึ้น19,25

10. การค�ำนึงถึงปัจจัยด้านวัฒนธรรมของชุมชนหรือสังคมที่ส่งผลต่อ
การรักษา
มีการศึกษาของ Namrata Raylu ว่า ปัจจัยด้านวัฒนธรรมมีส่วนที่ท�ำให้บุคคล
ไปเล่นการพนันหรือติดการพนันได้ การซึมซับทางวัฒนธรรม การสร้างระบบความเชื่อ
แนวคิดหรือค่านิยมของเรือ่ งใดๆ ในแต่ละวัฒนธรรมอาจแตกต่างกัน และส่งผลต่อการท�ำให้
บุคคลชอบหรือไม่ชอบเล่นการพนัน ดังนัน้ การรูจ้ กั และเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิน่ แต่ละที่
สามารถน�ำมาประเมิน เพื่อจะได้ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเล่นพนัน และเป็นการวางแผน
เพื่อป้องกันหรือรักษาได้อีกด้วย 26

11. การให้ค�ำปรึกษาผ่านเว็บไซต์ (web based counseling)
ในประเทศออสเตรเลีย เนื่องจากผู้ติดพนันหรือมีปัญหาจากการพนัน มักมีความรู้สึก
ไม่ดี อับอาย และไม่ตอ้ งการเปิดเผยตนเองให้แก่ผอู้ นื่ ได้รบั รูถ้ งึ ปัญหาของตน การให้คำ� ปรึกษา
ผ่านเว็บไซต์ ท�ำให้ผู้รับบริการรู้สึกเป็นความลับ ไม่มีใครรู้จัก และกล้าจะเปิดเผยข้อมูลได้ดีขึ้น
มากกว่าการพูดคุยทางโทรศัพท์หรือเห็นหน้าตาตอนไปพบที่สถานบริการต่างๆ ดังการศึกษา
ของ Rodda และคณะระหว่างปี พ.ศ. 2553-2555 (ค.ศ.2010 – 2012) พบว่า เหตุผลที่ผู้มี
ปัญหาการพนันนิยมใช้บริการผ่านเว็บไซต์ เป็นดังนี้ คือ ร้อยละ 50.9 คิดว่าสะดวกและเข้าถึงง่าย
ร้อยละ 34.2 รูส้ กึ พอใจระบบนี้ ร้อยละ 27 รูส้ กึ ว่าเป็นความลับและไม่มใี ครรู้ 27 ซึง่ หากรัฐบาล
พัฒนาระบบการให้คำ� ปรึกษาผ่านเว็บไซต์ให้แพร่หลายและมีประสิทธิภาพมากขึน้ อาจช่วยให้
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ผูท้ กี่ ำ� ลังเริม่ มีปญ
ั หาหรือมีปญ
ั หามากจนไม่อยากไปปรึกษาใคร ได้ลองวิธงี า่ ยๆแบบนีใ้ นเบือ้ งต้น
และบรรเทาปัญหาลงได้บ้าง
ตัวอย่าง เว็บไซต์กลางของประเทศออสเตรเลียที่ดูแลโดยหน่วยงานของรัฐบาลชื่อ
GRA (Gambling Research Australia) www.gamblingresearch.org.au มีค�ำแนะน�ำ
เรื่องเกี่ยวกับการพนันและการให้บริการรักษา โดยสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของแต่ละมลรัฐ
(แคว้นหรือเขตการปกครอง)ที่ เปิดให้บริการประชาชน ดังต่อไปนี้
ภาพจาก www.gamblingresearch.org.au

Victoria
Victorian Responsible Gambling Foundationhttp://
www.problemgambling.vic.gov.au
ภาพจาก www.problemgambling.vic.gov.au
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New South Wales
Communities NSW, Office of Liquor and Gaming, Sydney
http://www.olgr.nsw.gov.au
Australian Capital Territory
ACT Gambling and Racing Commission, Canberra
http://www.gamblingandracing.act.gov.au
South Australia
Department for Families and Communities, Adelaide
http://www.familiesandcommunities.sa.gov.au
Queensland
Department of Families, Brisbane
http://www.families.qld.gov.au
Western Australia
Department of Racing, Gaming and Liquor, Perth
http://www.orgl.wa.gov.au
Tasmania
Gambling Support Bureau - Department of Health & Human Services, Hobart
http://www.dhhs.tas.gov.au
Northern Territory ยังไม่มีหน่วยงานของรัฐบาลที่ให้บริการผู้มีปัญหาการพนันในขณะนี้
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12. การให้ค�ำปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์ (Gambling Help Online)
เปิดให้บริการตลอด 24 ชัว่ โมงเพือ่ ให้คำ� ปรึกษา ให้ขอ้ มูล และส่งต่อเพือ่ รับการรักษา
จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้มีปัญหาการพนัน เบอร์โทรศัพท์ในประเทศ 1800 858 858
ภาพจาก www.gamblinghelponline.org.au

Dowling และคณะ28 ได้ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงของครอบครัวผู้ติดพนัน
ทีม่ ารับการรักษา พบว่า ผูต้ ดิ พนันมีปญ
ั หาความรุนแรงในครอบครัวร้อยละ 33.9 หรือมีปญ
ั หา
การใช้สารเสพติดและเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช ในระดับน้อยถึงมากทั้งของตัวผู้ติดพนันเอง
และของสมาชิกในครอบครัว หลักการรักษาด้วยการท�ำครอบครัวบ�ำบัดหรือการดูแลช่วยเหลือ
สมาชิกในครอบครัวและซักประวัตกิ ารเลีย้ งดูทผี่ า่ นมา จึงมีประโยชน์ในการน�ำมาเป็นแนวทาง
ช่วยเหลือผู้ติดพนันอย่างเหมาะสมยิ่งขึ้นได้
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยซิดนีย์ พร้อมด้วยรัฐบาลของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ได้ให้การสนับสนุน
คลินกิ รักษาผูต้ ดิ พนันและพัฒนางานวิจยั ไปพร้อมกัน ชือ่ Gambling Treatment Clinic (GTC)
ซึ่งก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ.1999) และมีผู้อ�ำนวยการคือ Professor Alex Blaszczynski
ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นผู้น�ำเรื่องการพนันในระดับสากล มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับ
การพนันในประเทศออสเตรเลียมากมาย ผูม้ ารับบริการทีค่ ลินกิ นีไ้ ม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ยเนือ่ งจาก
รัฐบาลให้การสนับสนุน การรักษาประกอบไปด้วย การให้ค�ำปรึกษา การประชุมทีมงาน
เพือ่ ให้การช่วยเหลือดูแลอย่างเหมาะสมตามหลักการทางการแพทย์และจิตวิทยา มีการค้นคว้า
งานวิจยั เพิม่ เติมเพือ่ น�ำมาสนับสนุนองค์ความรูห้ รือประยุกต์ใช้ในการรักษาให้กา้ วหน้ายิง่ ขึน้ 29
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อีกหน่วยงานหนึ่งที่เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ให้การดูแลช่วยเหลือผู้มีปัญหาจาก
การเล่นพนัน คือ The Australian Gambling Research Centre (AGRC) เปิดด�ำเนินการ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2556 (ค.ศ.2013) และตั้งอยู่ในสถาบันที่ดูแลเรื่องครอบครัว
(Australian Institute of Family Studies หรือ AIFS) ทีท่ ำ� หน้าทีห่ ลักเกีย่ วกับการค้นคว้าวิจยั และ
เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องครอบครัวและสุขภาพจิต AGRC ท�ำหน้าที่เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง
การพนันที่มีมาตรฐานทางวิชาการให้แก่ผู้วางนโยบายการพนันของประเทศ นักวิจัย และ
ผู้อยู่ในวงการวิชาการที่ท�ำงานด้านการพนัน โดยเน้นหัวข้อวิจัยดังนี้ 30
1. ผลกระทบหรือภัยอันตรายทีเ่ กิดขึน้ จากการเล่นพนัน ทัง้ ต่อผูเ้ ล่น ครอบครัว และ
ชุมชน รวมทั้งประชาชนกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตรายดังกล่าว
2. การประเมินหรือวิธีวัดผลผู้ติดการพนันเพื่อน�ำไปสู่การลดปัญหาดังกล่าว
3. สถิติหรือข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับการพนันชนิดที่สร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน
(recreational gambling)
ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ประชาชนเกิดความรู้ ความตระหนักถึงพิษภัยจากการเล่นพนัน และได้
สังเกตภาวะทีเ่ ริม่ มีปญ
ั หาจากการเล่นพนัน พร้อมทัง้ มีการจัดประชุมวิชาการเรือ่ งการพนัน
เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับผูต้ ดิ พนันให้แก่นกั วิชาการ นักวิจยั และหาทาง
ดูแลช่วยเหลือด้วยการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
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รูปแบบ และวิธีการด�ำเนินงาน : ประเทศนิวซีแลนด์
มูลนิธผิ มู้ ปี ญ
ั หาการเล่นพนัน (Problem Gambling Foundation of New Zealand
หรือ PGF) ในประเทศนิวซีแลนด์ ได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงที่ดูแลสุขภาพประชาชน
(ministry of health)ในการจัดให้มีบริการผู้มีปัญหาการเล่นพนัน ซึ่งพัฒนามาจากสมาคม
ผูม้ ปี ญ
ั หาการพนัน(Compulsive Gambling Society หรือ CGS) ในปี ค.ศ.1988 (พ.ศ.2531)
ซึ่งสมัยนั้นไม่มีการให้บริการรักษาอย่างเป็นรูปธรรม โดยจิตแพทย์ชื่อ Fraser McDonald ได้
ท�ำการรักษาผู้ป่วยติดพนัน 3 ราย และเริ่มตั้งเป็นสมาคมดังกล่าวโดยได้รับเงินสนับสนุนจาก
คณะกรรมการด�ำเนินงานลอตเตอรีแ่ ห่งประเทศนิวซีแลนด์ มีระบบการใช้โทรศัพท์ให้คำ� ปรึกษา
พัฒนาต่อมาเป็นโทรศัพท์สายด่วนทัว่ ประเทศในปี ค.ศ.1992 (พ.ศ.2535) และขยายเป็นการให้
ค�ำปรึกษาโดยมีสถานที่ให้มาพบปะพูดคุยกันในปี ค.ศ.1993 (พ.ศ.2536) และในปี ค.ศ.2001
(พ.ศ.2544) ปรับชือ่ เป็น PGF ด�ำเนินงานให้บริการประชาชนทัง้ ด้านการช่วยเหลือรักษาและการ
ป้องกันเชิงสาธารณสุขเพือ่ ประชาชนของประเทศนิวซีแลนด์ ทีเ่ ว็บไซต์ http://pgfnz.org.nz/
ภาพจาก http://pgfnz.org.nz/

1. การช่วยเหลือด้วยระบบโทรศัพท์สายด่วน (Helplines) 31
การใช้อุปกรณ์สื่อสารเทคโนโลยี ในการช่วยเหลือผู้ติดการพนัน เป็นอีกหนทางหนึ่ง
ที่ท�ำให้การเข้าถึงบริการสาธารณสุขง่ายขึ้น มีความเป็นส่วนตัวและสะดวกส�ำหรับผู้ต้องการ
ความช่วยเหลืออย่างทันที โทรศัพท์สายด่วนนี้เป็นด่านแรกที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ให้ผู้ที่มี
ปัญหาจากการพนัน หันมารับการช่วยเหลือเร็วขึ้นอย่างสมัครใจ 31
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การให้บริการทางโทรศัพท์ ไม่ได้เป็นเพียงแค่การพูดคุยทั่วไป แต่จะรวมไปถึงการให้
ข้อมูลต่างๆ เกีย่ วกับการพนัน ผลกระทบ การเลือกวิธกี ารรักษา การให้คำ� ปรึกษา การช่วยเหลือ
ขณะที่ก�ำลังมีภาวะวิกฤต (crisis intervention) การแนะน�ำหรือจัดหาสถานที่ส�ำหรับ
การบ�ำบัดรักษาอย่างเหมาะสมหรือครบวงจร และอาจมีการนัดหมายให้โทรมาปรึกษาต่อเนือ่ ง
เป็นระยะ โดยมีการให้ฝึกฝนตนเองผ่านการบ้านที่ผู้ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำไป สิ่งเหล่านี้สามารถ
ช่วยให้ผู้มีปัญหาจากการพนัน ผ่อนคลายความทุกข์หรือความเครียดลงได้และสามารถชักจูง
เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างจริงจังได้
มีการประชุมสัมมนาระหว่างประเทศต่างๆ ที่มีการจัดบริการทางโทรศัพท์นี้ใน
ปี ค.ศ.2004 (พ.ศ.2547) ที่เมืองฟินิกซ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด์ อังกฤษ แคนาดา นอร์เวย์ สวีเดน และฟินแลนด์ พบว่า รัฐนิวเจอร์ซี
ประเทศสหรัฐฯ เป็นประเทศแรกที่จัดตั้งระบบบริการทางโทรศัพทในปี พ.ศ.2526 ประเทศ
นิวซีแลนด์เปิดบริการในปี พ.ศ.2535 และประเทศต่างๆ รวมทั้งรัฐต่างๆ ในสหรัฐฯ ก็ทยอย
เปิดให้บริการเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นในแต่ละปี ในขณะนั้น ประเทศฟินแลนด์เป็นน้องใหม่ที่สุดที่
เพิ่งเปิดให้บริการในปีนั้น (พ.ศ.2547) มีผู้โทรศัพท์มาขอค�ำปรึกษารวบรวมไว้ในปี พ.ศ. 2546
ทั้งหมด 372,836 ครั้ง โดยมีเพียงร้อยละ 3 ที่ปรึกษาเพื่อขอให้ช่วยเหลือเรื่องการติดพนัน
ผู้ที่โทรมาร้อยละ 60 เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน อีกร้อยละ 40 เป็นญาติของผู้มีปัญหาการ
พนันและคนทั่วไปทีมีค�ำถามเกี่ยวกับการพนัน ปัญหาการด�ำเนินงานบริการ คือ งบประมาณ
ในการด�ำเนินการไม่เพียงพอหรือไม่ต่อเนื่องในบางปี เพราะส่วนใหญ่เป็นเงินที่ได้จากระบบ
การกุศลโดยบริษัทที่ท�ำเกี่ยวกับการพนันเป็นผู้บริจาค
การพูดคุยทางโทรศัพท์มขี อ้ ดีหลายประการ อย่างแรกคือ การได้รบั ค�ำแนะน�ำหรือ
ค�ำปรึกษาอย่างทันท่วงที ผู้ที่โทรศัพท์ไปหาบริการ มักมีเรื่องร้อนรนเร่งด่วนในวันเกิดเหตุ
และต้องการหาทีป่ รึกษา ไม่ตอ้ งรอคิว ไม่ตอ้ งหาเอกสาร คนทีม่ ปี ญ
ั หาการพนันมักเป็นคนที่
ใจร้อน รอคอยอะไรไม่คอ่ ยได้ จะรูส้ กึ ชอบระบบบริการเช่นนี้ เพราะตรงกับลักษณะของเขา
ประการต่อไปคือ การคุยทางโทรศัพท์ เป็นการลดความรู้สึกอับอายหรือเปิดเผยตัวตน มี
หลายคนที่อาจมีสถานะทางสังคมที่ดี หรือ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ซึ่งการเดินทางเพื่อเข้าไปใน
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สถานทีใ่ ห้บริการเหล่านีอ้ าจจะเป็นการขัดขวางการรักษา นอกจากนี้ คนทีไ่ ม่มเี งินหรือมีความ
ล�ำบากทางร่างกายในการเดินทางไปรับบริการ ก็สามารถลดภาระตรงนี้ลงได้
ประเทศนิวซีแลนด์เริม่ ใช้ระบบสายด่วนโทรศัพท์ในปี ค.ศ.1992 (พ.ศ. 2535) โดยยึด
หลักการให้คำ� ปรึกษาและการสร้างแรงจูงใจในการเลิกเล่นพนัน มีการบันทึกการสนทนา ข้อมูล
ของผูโ้ ทรมาขอรับค�ำปรึกษาอย่างเป็นระบบมากขึน้ เรือ่ ยๆ เช่น การใช้ระบบคอมพิวเตอร์บนั ทึก
ข้อมูลผูเ้ ล่นการพนัน พัฒนาบุคลากรเจ้าหน้าทีท่ เี่ ป็นผูร้ บั สายโทรศัพท์จนมีความช�ำนาญในการ
ให้คำ� ปรึกษา สามารถพูดคุย นัดหมายให้ผเู้ ล่นการพนันมารับการบ�ำบัดรักษาทางการแพทย์ใน
กรณีจ�ำเป็นได้ จนกระทั่งในปี ค.ศ.1998 (พ.ศ. 2541) ระบบการให้ค�ำปรึกษาทางโทรศัพท์นี้
ไม่ใช่เป็นเพียงแค่สายด่วนตอบปัญหา แต่เป็นระบบการรักษาผูม้ ปี ญ
ั หาการเล่นพนัน ทีม่ รี ะบบ
ส่งต่อแพทย์หรือบุคลากรผู้เชี่ยวชาญได้อย่างดี คือ มีการพูดคุยสร้างความสัมพันธ์เบื้องต้นจน
เกิดความไว้วางใจ นัดหมายให้พบแพทย์เพื่อรักษา มีการติดตามให้ไปพบแพทย์ตามนัด และ
ติดตามผลการรักษา เป็นระบบรายบุคคลอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ มีอตั ราผูเ้ ล่นการพนันทีโ่ ทรศัพท์มา
ปรึกษา ตัดสินใจเข้ามาพบแพทย์หรือผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ รับการรักษาอย่างเหมาะสมถึงร้อยละ 60
ของผู้ที่โทรมาปรึกษาทั้งหมด
ปัจจุบันระบบนี้ได้รับการยอมรับจากประเทศว่าเป็นระบบที่เข้มแข็งและสามารถ
ท�ำงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบต่อไปให้ดียิ่งๆ ขึ้น และมีการด�ำเนินงานแบบธุรกิจแต่ให้บริการ
เสมือนภาครัฐบาลด้วยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ชื่อบริษัท LifeLine มีคณะกรรมการบริษัท
ทีม่ าจากภาคส่วนของรัฐบาลและเอกชนทีไ่ ม่ทำ� ธุรกิจเกีย่ วกับการพนันร่วมด้วย แผนปฏิบตั งิ าน
3 ปีที่ผ่านมา มีการปรับเปลี่ยนชื่อการให้บริการ จาก “Problem Gambling Helpline
Service” เป็น “Gambling Helpline” เพือ่ ลดความรูส้ กึ ไม่ดหี รือ “ตีตรา” จากสังคมหรือผูม้ า
ขอรับบริการว่า “เป็นปัญหา” และเน้นการให้บริการทีม่ ลี กู ค้าเป็นศูนย์กลางอย่างยิง่ (ลูกค้าคือ
ผู้ที่โทรเข้ามาขอรับบริการปรึกษา) เบอร์โทรศัพท์ 0800 654 655 และมีอีเมล์ส�ำหรับติดต่อ
help@pgfnz.org.nz เมื่อผู้มีปัญหาการพนันต้องการติดต่อ มีการกระตุ้นให้ประชาชน
นิวซีแลนด์เข้ากลุ่มสังคมที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายการพนันและปัญหาที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ละชุมชนหรือเมืองต่างๆ โดยมีผู้น�ำกลุ่มมาท�ำงานร่วมกัน
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ผลประกอบการ มีการเพิม่ ยอดผูข้ อรับบริการเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเฉพาะในปี ค.ศ.2004
(พ.ศ.2547) ซึ่งมีจ�ำนวนผู้โทรเข้ามาขอรับบริการรายใหม่สูงสุดคือ มากกว่า 4,500 คน และ
มีการโทรซ�้ำอีกนับพันครั้ง เป็นผู้เล่นการพนัน ร้อยละ 60 ญาติสนิทร้อยละ 30 และอื่นๆ
เช่ น การโทรติ ด ตามการนั ด หมายและผลการรั ก ษาอี ก ร้ อ ยละ 10 ในระยะเวลา 3 ปี นี้
(พ.ศ.2547-2549) ได้พัฒนาระบบใหม่ส�ำหรับบริการลูกค้าที่มีความหลากหลายให้เหมาะสม
กับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น เช่น ส�ำหรับลูกค้าที่มีชาติพันธุ์คนเผ่าเมารี ซึ่งเป็นชนชาติ
ดั้งเดิมของประเทศนิวซีแลนด์ คนชาติแปซิฟิก คนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น คนที่ต้องการปรึกษาเรื่อง
การจัดการกับปัญหาหนีส้ นิ โดยตรง กลุม่ เพศสภาวะ (เกย์ เลสเบีย้ น ไบเซ็กชวล หรือทรานเซ็กชวล)
ที่ต้องการปรึกษาหัวข้อเกี่ยวกับการพนัน เนื่องจากมีงานวิจัยกล่าวถึงว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้มักใช้
การเล่นพนันเพื่อหลีกหนีปัญหาที่มีอยู่ มีการจัดกระดานสนทนาให้พูดคุยกันในเว็บไซต์
มีการโทรศัพท์กลับไปหาลูกค้าเพือ่ พูดคุยติดตามความก้าวหน้าในการรักษาหรือสร้างแรงจูงใจ
ในการรักษาโดยขออนุญาตลูกค้าตามความต้องการของเขาว่าอยากให้โทรติดตามนานเท่าไร

2. ระบบบริการโดยโรงพยาบาลเอกชน 32
มีโรงพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตที่ให้การรักษาโดยเฉพาะในด้านติดพนันและ
สารเสพติด เช่น Capri hospital ที่เมืองโอ๊คแลนด์ ให้การรักษาครบวงจรทั้งแบบผู้ป่วยนอก
และผู้ป่วยใน ตามหลักการทางจิตเวช ได้แก่
Motivational Interviewing, Stages and Change คือ การสร้างแรงจูงใจ
เพื่อเลิกเล่นพนัน โดยส�ำรวจตนเองว่าอยู่ในระยะใดของการอยากเปลี่ยนแปลงตนเอง บางคน
อาจอยูใ่ นระยะเริม่ ต้นของการอยากเลิกเล่นพนันแต่ยงั ไม่มนั่ ใจและไม่คดิ ว่าตนสามารถจะเลิกได้
Cognitive Behavioral Therapies คือ การฝึกความคิดและปรับพฤติกรรม
12 Step Facilitation & Orientation คือ การฝึกให้ผปู้ ว่ ยค่อยๆ ปรับตัวกับกลุม่ ใน
ชุมชนหรือสังคมทีละน้อย หลังการรักษา และสร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างกลุม่ เพือ่ มีกำ� ลังใจ
ไม่กลับไปเล่นพนันอีก
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Mindfulness Training คือ การฝึกสติบ�ำบัด รู้ตัว ควบคุมตนเองในขณะที่อารมณ์
แต่ละอารมณ์เกิดขึ้น
Dialectical Behavioral Therapy เป็นลักษณะการฝึกแบบ CBT แต่เพิม่ ความรูส้ กึ
หรือเข้าใจในตนเองเกีย่ วกับปมปัญหาความขัดแย้งของตนเองและเพิ่มทักษะในการจัดการกับ
ปัญหา โดยเน้นการควบคุมอารมณ์ การอดทนต่อความอยากทีเ่ กิดขึน้ และการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง
Relapse Prevention Training คือ การป้องกันการกลับไปเล่นพนันซ�้ำ คล้ายกับ
การกลับไปดืม่ สุราหรือสูบบุหรี่ ผูป้ ว่ ยจะถูกฝึกให้มกี ารระลึกและระวังตัวกับสิง่ เร้าทีท่ ำ� ให้กลับ
ไปเล่นพนันอีก
Strengths Based Therapy คือ การฝึกน�ำข้อดีหรือจุดแข็งของผู้ป่วยมาใช้ในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม บางครั้งผู้ป่วยเองอาจไม่รู้ว่าตนมีข้อดีอะไร
Group Therapy คือการเรียนรูจ้ ากผูป้ ว่ ยคนอืน่ ในกลุม่ ท�ำให้รสู้ กึ ว่าตนไม่โดดเดีย่ ว
ได้รับการยอมรับและก�ำลังใจจากกลุ่ม

3. ABACUS33

เป็นองค์กรเอกชน ตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2004 (พ.ศ.2547) ตามกฎหมายการพนันปี
ค.ศ.2003 (พ.ศ.2546) เพือ่ เปิดให้บริการแก่บคุ คลหรือหน่วยงานทัง้ ของรัฐหรือเอกชนทีต่ อ้ งการ
ขอค�ำปรึกษา การบรรยาย หรือฝึกอบรมพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั่วไปหรือ
หน่วยงานที่อยู่ในธุรกิจการพนัน ให้มีความรู้ความสามารถด้านจิตวิทยาในการดูแลช่วยเหลือ
ผูม้ ปี ญ
ั หาพฤติกรรมการเสพติดได้แก่ การติดสุรา บุหรี่ สารเสพติด การพนัน โดยผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ ี
ประสบการณ์เรือ่ งพฤติกรรมการเสพติด เนือ่ งจาก ABACUS เป็นองค์กรเอกชนทีท่ ำ� สัญญากับ
กระทรวงสาธารณสุขของประเทศ (Ministry of Health) ในการดูแลรักษาพนักงานในหน่วยงาน
ที่มีปัญหาการพนันและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความเข้าใจและ
ดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภาวะติดพนันด้วย
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3.1 การฝึกอบรมพนักงานในหน่วยงานต่างๆ ABACUS จะจัดการอบรมให้ความรู้
หรือฝึกทักษะในลักษณะต่างๆ หลายรูปแบบขึ้นกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน ระยะเวลาที่
หน่วยงานก�ำหนดให้ฝึกอบรม และระดับความสามารถของพนักงานแต่ละคน เพื่อง่ายต่อการ
ท�ำความเข้าใจและน�ำไปใช้ได้จริง หัวข้อการฝึกอบรม ได้แก่
- การเล่นพนันอย่างต่อเนื่อง การเล่นพนันจนเกิดปัญหา จะเกิดผลกระทบอย่างไร
บ้าง ใครคือกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาดังกล่าว
- อาการเริ่มต้นของผู้ที่มีปัญหาจากการเล่นพนัน และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคนที่
ติดการพนัน
- การคัดกรองและการประเมินปัญหาจากการเล่นพนัน ทัง้ จากตัวผูเ้ ล่นและครอบครัว
- การให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนส�ำหรับผู้มีปัญหาการเล่นพนันรวมทั้งครอบครัว
- การส่งต่อไปบ�ำบัดรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กรณีที่จ�ำเป็น
3.2 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในธุรกิจการพนันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาการพนัน
(ติดพนัน)
เป็นการสร้างความตระหนักให้แก่ผู้ที่เล่นพนันถึงปัญหาการติดพนันของเขาและเพื่อ
ลดความเดือดร้อนทีจ่ ะเกิดตามมาทัง้ ต่อตัวเขาเองหรือครอบครัว หัวข้อการฝึกอบรมประกอบ
ไปด้วย
		
3.2.1 การแสดงความรับผิดชอบต่อการด�ำเนินธุรกิจหรือบริการการพนัน
ภายใต้กฎหมายการพนันปี ค.ศ.2003 (พ.ศ.2546) และ 2004 (พ.ศ.2547) ในฐานะเป็นผู้ที่
ให้บริการการเล่นพนัน
		
3.2.2 การฝึกอบรมเพือ่ ให้พนักงานมีความสามารถในการช่วยเหลือผูม้ ปี ญ
ั หา
การพนัน มีหัวข้อ ดังนี้
- ฝึกทักษะการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อแจ้งหรือเตือนลูกค้าที่เริ่มมี
ปัญหาการเล่นพนัน
- สามารถให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับลักษณะ อาการ ความเสี่ยงและผลที่จะตามมาของ
ผู้ที่มีปัญหาการพนันหรือติดพนัน และ แนะน�ำไปสู่กระบวนการให้ความช่วยเหลือได้
รศ.พญ. สุพร อภินันทเวช
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- สามารถเตือนหรือหยุดลูกค้าทีม่ าเล่นพนันจนเป็นปัญหาหรือผูท้ ที่ ำ� สัญญาการหยุด
เล่นด้วยความสมัครใจไว้กับสถานบริการ(self exclusion)
- ประเมินผูร้ บั การฝึกอบรมว่ามีประสิทธิภาพเพียงไร และ น�ำสิง่ ทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรม
ไปใช้แนะน�ำลูกค้าในขณะให้บริการกิจการการพนันหรือไม่
- มีกลยุทธ์ทดี่ เี กีย่ วกับการจัดการสิง่ แวดล้อมในบริเวณแหล่งพนันให้มคี วามปลอดภัย
- มีวิธีการดูแลจัดการลูกค้าที่มีอายุต�่ำกว่าเกณฑ์ ที่เข้ามาเล่นพนัน
- มีวิธีจัดการที่เหมาะสมกับลูกค้าที่มีหนี้สินกับสถานบริการ ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ระหว่างลูกค้าและครอบครัวของลูกค้าเรื่องการจัดการช�ำระหนี้สินที่เกิดจากการเล่นพนัน
- มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผอู้ บรมทีม่ คี ณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามมาตรฐานการฝึกอบรม
- ต้องให้คำ� แนะน�ำลูกค้าและแสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั ติ นอย่างดีทสี่ ดุ ในการให้บริการ
		
3.2.3 โปรแกรมการฝึกอบรมต้องปรับให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละ
สถานบริการ เพื่อให้ตรงกับปัญหาของแต่ละสถานที่ และต้องได้มาตรฐาน
		
3.2.4 มีการศึกษาวิจัยกระบวนการฝึกอบรมที่ส้ันและมีประสิทธิภาพเพื่อ
ประเมินว่า การฝึกอบรมนี้เป็นไปตามความต้องการ ลดความเสี่ยงได้จริง ด�ำเนินการได้จริง
ท�ำได้ตามผลลัพธ์ที่ต้องการ และผู้ให้บริการสถานพนันนั้นมีความรับผิดชอบจริง
		
3.2.5 มีการติดตามและให้ค�ำปรึกษาแก่สถานบริการอย่างต่อเนื่อง
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รูปแบบ และวิธีการด�ำเนินงาน : ประเทศสิงคโปร์
1. National Council on Problem Gambling (NCPG)
รัฐบาลสิงคโปร์จัดตัง้ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบต่อเรื่องการพนันนี้ เมื่อ 31 สิงหาคม
ค.ศ. 2005 (พ.ศ.2548) หลังจากที่รัฐบาลตัดสินใจให้มีการจัดธุรกิจการพนันอย่างถูกกฎหมาย
NCPG เป็นองค์กรที่ท�ำหน้าที่ ต่อสู้กับปัญหาการพนันในประเทศสิงคโปร์ มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เรือ่ งพิษภัยการพนันให้แก่ประชาชน ให้ความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันเด็กและ
วัยรุ่นเล่นการพนัน รวมไปถึงการบริการให้ค�ำปรึกษาครบด้านและแนะน�ำข้อมูลส�ำหรับการ
รักษา คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านจิตเวช จิตวิทยา สังคมศาสตร์
กฎหมาย งานฟื้นฟูสุขภาพและศาสนา จ�ำนวน 15 คน มีวาระการท�ำงานทุก 2 ปี
หน้าที่หลัก ประกอบด้วย 34
• ให้ค�ำแนะน�ำและข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากการพนันของ
ประชาชน แก่กระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัว (Ministry of Social and Family
Development)
• ช่วยจัดการหรือบังคับการหยุดเล่นพนันชัว่ คราวในคนทีเ่ ริม่ มีปญ
ั หา ตามหลักกฎหมาย
ควบคุมการพนันของประเทศสิงคโปร์
• ให้การสนับสนุน และจัดโปรแกรมการดูแลรักษาผู้มีปัญหาการพนันอย่างครบวงจร
• ให้ความรูเ้ รือ่ งการพนันแก่สาธารณชน และมีบริการเชิงรุกเข้าถึงชุมชนในผูท้ มี่ ปี ญ
ั หา
การพนัน
• สื่อสาร ประสานงาน หรือให้ค�ำปรึกษาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการพนันในเรื่อง
ปัญหาจากการพนัน
รศ.พญ. สุพร อภินันทเวช
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• รับผิดชอบต่อการดูแลผู้มีปัญหาการพนันโดยเจ้าหน้าที่ที่มีอ�ำนาจตามกฎหมาย
• ให้บริการด้านการป้องกันและดูแลรักษาผู้ที่มีปัญหาการพนันและครอบครัว
ด้านการให้บริการ ได้จัด National Problem Gambling Helpline โทรศัพท์
1800-6-668-668 เป็ น บริ ก ารให้ ค� ำ ปรึ ก ษา ตลอด 24 ชั่ ว โมงและทุ ก วั น ไม่ มี วั น หยุ ด
โดยกลุม่ เจ้าหน้าทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาทีม่ คี วามช�ำนาญจากหน่วยงานทีด่ แู ลเรือ่ งยาเสพติดของรัฐบาล
(National Addictions Management Service - NAMS). โดยการให้บริการนี้ครอบคลุม
ทุกเรือ่ งตัง้ แต่ การให้คำ� ปรึกษารายบุคคลหรือเรือ่ งเกีย่ วกับครอบครัว หรือสมาชิกในครอบครัว
โทรมาปรึกษาเกี่ยวกับผู้ติดพนัน การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดพนัน และการส่งต่อการรักษา
ขั้นจ�ำเป็น การขอหยุดเว้นตนเองในการเข้าไปเล่นพนันในสถานบริการ (casino exclusions
and visit limits)
นอกจากนี้มีระบบให้ค�ำปรึกษาออนไลน์ (Online Webchat) ซึ่งไม่ต้องเปิดเผย
ตัวตน และให้บริการเช่นเดียวกับการใช้โทรศัพท์ โดยทั้งสองหน่วยงาน คือ NCPG และ NAMS
ร่วมกันให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
ในการส่งต่อ ผู้ที่โทรเข้ามาขอค�ำปรึกษาหรือผู้มีปัญหาการพนัน เพื่อเข้ารับการดูแล
รักษาที่เหมาะสมและครบวงจรมากขึ้นนั้น ทางหน่วยงาน NCPG และ NAMS จะมีรายชื่อ
สถานที่ที่ให้บริการต่างๆ ทั้งที่เป็นสถานที่ของรัฐบาลและเอกชนโดยไม่ได้มีส่วนได้เสียอย่างไร
ต่อการส่งผู้ขอค�ำปรึกษาไปรักษาต่อ แต่เพื่อความสะดวกและสมัครใจของผู้ขอค�ำปรึกษาหรือ
ผู้มีปัญหาการพนันที่ควรจะได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญอย่างเหมาะสมต่อไป
ในปี ค.ศ. 2006 (พ.ศ.2549) ได้จัดการบริการสร้างความตระหนักเรื่องพิษภัยของ
การพนันและให้บริการแก่ผู้มีปัญหาการพนันโดยรับบริการทางโทรศัพท์ชื่อ Care Corner
Counseling Centre และ Thye Hua Kwan Moral Society เพือ่ ทดลองให้บริการประชาชน
ในระดับชุมชน พบว่าในปีถดั มา ประชาชนชาวสิงคโปร์รอ้ ยละ 8 และร้อยละ9 ยอมรับและรูส้ กึ
ได้วา่ หน่วยงาน Thye Hua Kwan Moral Society และหน่วยงาน Care Corner Counseling
Centreได้ช่วยบรรเทาปัญหาผู้ติดพนันและครอบครัวของเขาได้ 35

อย่างไรก็ตาม วัยรุ่นมักไม่ยอมรับการรักษา เพราะไม่อยากให้ถูกจับตา เป็นข่าว รู้สึก
อับอาย ไม่เชื่อว่าตนเป็นปัญหา หรือถ้าเริ่มมีปัญหาก็ไม่คิดว่าจะมีใครมาช่วยตนได้ วัยรุ่นจะ
พยายามแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง โดยคิดว่าเมือ่ เวลาผ่านไปสักระยะจะต้องดีขนึ้ หรือกลับเป็นปกติ
ตนจะควบคุมการเล่นพนันของตนได้เอง ดังนัน้ การจัดให้มรี ะบบออนไลน์เพือ่ เพิม่ ความสะดวก
และความคุ้นเคยแก่วัยรุ่นในการเข้าถึงบริการจึงเป็นเรื่องน่าท้าทายส�ำหรับบุคลากรที่ท�ำงาน
ดูแลรักษาหรือฟื้นฟูวัยรุ่นติดพนัน

2. องค์กรอาสาสมัคร One Hope Centre
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2004 (พ.ศ.2547) โดยการสนับสนุนของNational Council
of Social Service (NCSS) และ Association of Halfway Houses Singapore (ACHwH)
ให้การช่วยเหลือดูแลรักษาผูม้ ปี ญ
ั หาติดการพนัน หรือต้องการค�ำปรึกษาปัญหาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การพนัน มีการบริการที่เป็นองค์รวม (holistic approach) ทั้งการให้ค�ำปรึกษา การรับสมัคร
อาสาสมัครเพื่อมาช่วยดูแลหรือให้ก�ำลังใจ ที่เว็บไซต์ http://onehopecentre.org

3. องค์กรที่ไม่หวังผลก�ำไร The Silver Lining Community Services
Ltd (TSL)
เป็นองค์กรที่เกิดจากการสนับสนุนของ Living Spring Fellowship ซึ่งเป็นกลุ่มคน
ทีท่ ำ� งานในโบสถ์ มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพือ่ สร้างเสริมก�ำลังใจผูต้ ดิ พนันหรือมีปญ
ั หาการพนัน
หรือครอบครัว การฟื้นฟูสภาพจิตใจผู้มีปัญหาและครอบครัว การสร้างเสริมความมั่นใจ การ
ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการจัดการกับการเงินหรือภาวะหนี้สิน หรือ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
ประชาชนเกีย่ วกับการพนัน เป็นการให้บริการฟรี ไม่มคี า่ ใช้จา่ ย โดยมีเว็บไซต์ทตี่ ดิ ต่อได้ http://
silver-lining-community.weebly.com/
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4. องค์กรที่ไม่หวังผลก�ำไร Blessed grace social services
เป็นองค์กรเอกชนที่ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) และจดทะเบียนอย่างเป็น
ทางการในรูปแบบขององค์กรเอกชนที่ไม่หวังผลก�ำไรในเดือนมีนาคม ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)
เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวสิงคโปร์ในปัญหาทางสังคม 2 เรื่อง คือ การติดพนัน เกม และ
การดูแลผูส้ งู อายุ เพือ่ ให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และสามารถมีความภาคภูมใิ จในการอยูใ่ นสังคม
ได้เหมือนเดิม ในทีน่ จี้ ะกล่าวถึง การบริการด้านการช่วยเหลือผูต้ ดิ พนัน ซึง่ มีกลุม่ งานเฉพาะด้าน
การพนันที่เรียกว่า Gambler Recovery Center (GRC) ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน
โดยเจ้าหน้าทีข่ องกลุม่ งานและอาสาสมัครทีเ่ ป็นผูท้ เี่ คยประสบปัญหาการพนันและสามารถหลุด
พ้นจากปัญหาดังกล่าวแล้ว วัตถุประสงค์ของการให้บริการคือ เพื่อช่วยให้ ผู้ติดพนันสามารถ
เลิกพนันได้ มีความภาคภูมใิ จสามารถมีการด�ำเนินชีวติ ได้ดเี หมือนเดิม ช่วยให้ความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวกลับมาดีดังเดิม และมีขั้นตอนการให้บริการ 3 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้ได้รับผลกระทบการพนัน จะโทรศัพท์เข้ามานัดหมายได้ที่เบอร์
84286377 เพือ่ เข้ามาประชุมกับเจ้าหน้าทีแ่ ละสัมภาษณ์เพิม่ เติมเพือ่ ท�ำความเข้าใจกับปัญหา
ของผูม้ ปี ญ
ั หาการพนัน ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบการพนัน ควรเข้าชมเว็บไซต์ของ Gambler Recovery
Center (GRC) เพื่อท�ำความเข้าใจกับขั้นตอนการเข้ารับบริการ
ขัน้ ตอนที่ 2 ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบการพนัน มาพูดคุยกับเจ้าหน้าทีห่ รืออาสาสมัครทีเ่ คย
เป็นผูต้ ดิ พนันและหลุดพ้นจากปัญหาดังกล่าวได้แล้ว อย่างเป็นส่วนตัว โดยเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ละเอียดต่อกันเพื่อประโยชน์ในการรักษา
ขั้นตอนที่ 3 ผู้ได้รับผลกระทบการพนัน ต้องมาเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มบ�ำบัดทุกสัปดาห์
สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง โดยปฏิบัติตามโปรแกรมการเลิกเล่นพนัน (12 - step recovery program)
ในกลุม่ บ�ำบัดประกอบด้วยผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา และ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบการพนันทีต่ อ้ งการการบ�ำบัดรักษา
เนือ้ หาของการท�ำกลุม่ บ�ำบัด ประกอบไปด้วย การให้กำ� ลังใจระหว่างกันในกลุม่ บ�ำบัด
การให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งการเงิน หนีส้ นิ จากการพนัน เรือ่ งชีวติ คูส่ มรสหรือปัญหาความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวทีเ่ กิดจากการพนัน และการช่วยให้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบการพนันมีการพัฒนาทางจิตใจ
ที่เข้มแข็งขึ้นเพื่อเลิกเล่นพนันและเกิดความสุข ความภาคภูมิใจในตนเอง
สามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.bgss.org.sg/
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ในประเทศสิงคโปร์ ได้มีการพัฒนาแนวทางการรักษาผู้มีปัญหาจากการพนันหรือ
ผู้ติดพนัน (Clinical Practice Guidelines) เพื่อให้ผู้บ�ำบัดรักษาหรือแพทย์มีแนวทางการ
รักษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยมากที่สุด โดยอาศัยการทบทวนองค์ความรู้ งานวิจัยและ
ประสบการณ์การรักษาจากนานาประเทศและในประเทศ ทัง้ นีม้ ไิ ด้เป็นกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับ
ส�ำหรับแพทย์หรือผูบ้ ำ� บัดว่าต้องปฏิบตั ติ ามโดยเคร่งครัด หากแต่เป็นการแนะแนวทางการดูแล
ช่วยเหลือทีด่ ที สี่ ดุ ณ ขณะปัจจุบนั และต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมแก่ผปู้ ว่ ยและครอบครัวแต่ละราย
การวางแผนการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยหรือผูม้ ปี ญ
ั หาติดพนันนัน้ ประกอบไปด้วย การพิจารณาผูป้ ว่ ย
เป็นรายบุคคล ความคาดหวังของผู้ป่วยและครอบครัวต่อการรักษา และการใช้กระบวนการ
รักษาหลายรูปแบบผสมผสานกัน (multi-modal treatment) ดังนี้ 36
1. ตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ในการดูแลรักษา
2. ชนิดของการรักษา
3. ระยะเวลาในการรักษา
4. ขั้นตอนในการรักษาและความต่อเนื่อง
5. การก�ำกับติดตามผลการรักษา
6. การเชื่อมโยงความช่วยเหลืออื่นจากชุมชน
ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดของการรักษา คือ การหยุดหรือเลิกเล่นพนันโดยสิ้นเชิง โดย
มีการจ�ำกัดหรือลดการเล่นพนันเป็นเป้าหมายในระหว่างท�ำการรักษา สถานที่ที่ใช้ส�ำหรับ
ท�ำการรักษามีอยู่ 2 แห่ง คือ ตึกผูป้ ว่ ยนอก หรือ ตึกผูป้ ว่ ยใน ซึง่ ผูท้ จี่ ำ� เป็นต้องรักษาแบบผูป้ ว่ ย
ในนัน้ มักจะมีปัญหารุนแรงมากจากการเล่นพนันหรือมีภาวะเร่งด่วนทางจิตเวช เช่น การฆ่าตัว
ตายจากปัญหาหนี้สินการพนัน กระบวนการรักษาหลายรูปแบบได้แก่
1. การใช้ยา ยังไม่มีการยืนยันจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกา
เรื่องการใช้ยาเป็นหลักในการรักษาผู้มีปัญหาจากการพนันที่ได้ผลแน่นอน ผู้รักษาพึงระลึก
เสมอว่า ใช้ยาเพื่อช่วยระงับหรือบรรเทาปัญหาหรืออาการที่เป็นผลเกี่ยวข้องกับการพนันหรือ
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เป็นภาวะโรคทางจิตเวชร่วมที่เกิดขึ้น เช่น โรคซึมเศร้าหรือโรคอารมณ์แปรปรวน เช่น ยาใน
กลุ่ม SSRI(selective serotonin reuptake inhibitor), Opioid Antagonist และ Mood
stabilizer ซึ่งมีงานวิจัยหลายชิ้น ศึกษาว่า ได้ผลดีกับผู้มีปัญหาการพนัน
2. การปรับพฤติกรรม (Behavioral therapy) เป็นการปรับพฤติกรรมการเล่น
พนันให้ลดลงหรือหยุดเล่น โดยอาศัยหลักทฤษฎีการเรียนรูแ้ บบวางเงือ่ นไขและการเรียนรูแ้ บบ
วางเงื่อนไขโดยการกระท�ำ (classical and operant conditioning of learning theory) ซึ่ง
มีหลักการคือ การเล่นพนันท�ำให้เกิดผลเสียหาย ผู้เล่นไม่อยากให้มีความเสียหาย ก็จะลดการ
เล่นพนันลง นอกจากนี้ หากการเลิกเล่นพนันท�ำให้เกิดผลดีขึ้นแก่ตนเอง ผู้เล่นก็จะไม่กลับไป
เล่นอีก อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยวิธีนี้เพียงอย่างเดียว ไม่พบว่าได้ผลการรักษาที่ดี
3. การปรับความคิด (Cognitive therapy) เป็นการรักษาที่มุ่งไปสู่ความคิดใหม่
เนื่องจากความคิดเก่าเป็นความคิดที่ผิด ได้แก่ การคิดว่าตนมีพรสวรรค์ในการเล่น สามารถ
ควบคุมผลการเล่นได้ คิดว่าการเล่นครั้งนี้ตนต้องชนะแน่ คนติดพนันแล้วก็ต้องเล่นการพนัน
บ่อยๆ เป็นต้น การฝึกปรับให้คิดใหม่นี้ จะท�ำให้ผู้เล่นพนันอยากเล่นน้อยลง เพราะความคิด
ใหม่ที่ดีกว่าเดิม
4. การปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive-behavioral therapy) เป็นการ
รวมระหว่างการปรับพฤติกรรมและปรับความคิด โดยดึงอารมณ์มาเกี่ยวข้องเพื่อให้มีการ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมเร็วขึน้ เมือ่ ผูป้ ว่ ยปรับความคิดแล้ว ให้สงั เกตเพิม่ ว่าสถานการณ์เช่นใด
ท�ำให้ตนอยากเล่นพนัน หรือมีสิ่งใดมากระตุ้นหรือเร้าความอยากเล่นพนันหรือ แม้หยุดเล่นได้
แล้ว มีสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดมาท�ำให้หวนกลับไปเล่นอีก เทคนิคการรักษาด้วยวิธีนี้ประกอบ
ไปด้วย 1) การให้ความรู้เกี่ยวกับการพนัน 2) การปรับความคิดทีผ่ ิดเกี่ยวกับการเล่นพนัน
3) การฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา 4) การฝึกทักษะการเข้าสังคมทีถ่ กู ต้องเหมาะสม 5) การฝึก
ทักษะการไม่กลับไปเล่นอีก ปัจจุบนั พบว่าการรักษาด้วยวิธนี เี้ ป็นวิธที ดี่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับผูม้ ปี ญ
ั หา
การพนันในประเทศสิงคโปร์ จากการศึกษาของ Song Guo และคณะ พบว่า ผู้ติดการพนัน
ทีร่ กั ษาด้วยวิธนี ี้ มีการงดเว้นการเล่นพนันอย่างสิน้ เชิงเป็นเวลา 3 เดือนร้อยละ 38.6 และยิง่ ไป
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กว่านั้นที่เวลา 6 เดือนและ 12 เดือน ผู้ติดพนันสามารถงดการเล่นได้ถึงร้อยละ 46 และ 44.4
ตามล�ำดับ37 นอกจากนี้ การบ�ำบัดด้วยวิธีนี้สามารถท�ำเป็นกลุ่มบ�ำบัด คือรักษาผู้ติดพนันได้
ครั้งละหลายคนพร้อมๆกันได้อีกด้วย
5. การบ�ำบัดช่วงสั้นๆ (Brief interventions) วิธนี ี้เหมาะส�ำหรับผู้ติดพนันที่ยัง
ลังเล ไม่พร้อมเข้ากระบวนการรักษาที่ค่อนข้างจะต่อเนื่องยาวนาน โดยการโทรศัพท์ปรึกษา
เป็นครัง้ คราว หรืออ่านหนังสือคูม่ อื การดูแลปัญหาจากการเล่นพนันด้วยตนเอง บางครัง้ เรียกว่า
การสร้างแรงจูงใจเพือ่ การเลิกเล่นพนัน (motivation enhancement therapy) ซึง่ ในบางราย
อาจน�ำไปสู่ความต้องการรับการรักษาเพื่อเลิกเล่นพนันได้ในที่สุด
6. การฝึกสติบ�ำบัด (Mindfulness therapy) ใช้ส�ำหรับฝึกให้ลดความอยาก หรือ
การตอบสนองความคิดอยากเล่น โดยเฉพาะความคิดที่ผิดๆ เกี่ยวกับการพนัน ฝึกรู้ตัวว่ามี
ความอยากมาปรากฏ รูท้ นั อารมณ์ทอี่ ยากเล่น และพยายามควบคุมไม่ให้ทำ� ตามใจทีอ่ ยาก มัก
ใช้เป็นวิธีเสริมกับการบ�ำบัดอื่นๆ ด้วย
7. การเข้ากลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน (Gamblers Anonymous) เป็นการเรียนรู้และ
ปรับพฤติกรรมร่วมกัน ให้กำ� ลังใจ สนับสนุนกันในคนทีอ่ อ่ นด้อยกว่า บางเรือ่ งเราอาจดีกว่าเขา
และในบางเรื่องเพื่อนก็อาจดีกว่าเรา การเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มและให้ก�ำลังใจ ท�ำให้รู้สึกว่าตน
ไม่โดดเดี่ยว ปัญหาที่ประสบอยู่ไม่มากไปกว่าคนอื่น หรือ ยังรู้สึกว่าคนอื่นที่มีปัญหาหนักกว่า
เขายังผ่านได้ วิธีนี้ก็ใช้ส�ำหรับเสริมกับการบ�ำบัดอื่นๆ เช่นกัน
8. การวางแผนจัดการการเงิน (Financial counseling) ผู้ติดพนันมักมีปัญหา
การเงิน หนีส้ นิ ควรมีการให้คำ� ปรึกษาเพือ่ วางแผนการบริหารเงินให้พอเหลือใช้ และการชดใช้
หนี้สินจากการเล่นพนัน ในระยะยาว มีการควบคุมตนเองไม่เข้าไปเล่นในบ่อนการพนัน และ
ควบคุมจ�ำนวนเงินที่เล่นในแต่ละครั้ง
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9. การรักษาโรคร่วม ผู้ติดพนันส่วนใหญ่มีโรคทางจิตเวชร่วมด้วย เช่น การใช้
สารเสพติด การติดสุรา โรคซึมเศร้า หรือ อารมณ์แปรปรวน จึงควรให้การบ�ำบัดรักษา
โรคเหล่านี้ร่วมไปด้วยพร้อมกัน
10. ครอบครัวบ�ำบัด (Family therapy) ผูต้ ดิ พนันส่วนใหญ่มปี ญ
ั หากระทบกระทัง่
กับคนในครอบครัวและชุมชนไม่มากก็น้อย การท�ำร้ายร่างกาย ความรุนแรง หรือการหย่าร้าง
ครอบครัวบ�ำบัดคือการรักษาเป็นระบบครอบครัว เนื่องจากสมาชิกทุกคนในครอบครัวมี
ปฏิสัมพันธ์กัน อยู่ร่วมกัน และกระทบกระทั่งกันได้ตลอดเวลา การน�ำสมาชิกในครอบครัว
ผู้ติดพนันมาเข้ารับการท�ำครอบครัวบ�ำบัด ได้ผลว่าช่วยให้สมาชิกมีความผ่อนคลายและ
ผลการรักษาการเล่นพนันของผูป้ ว่ ยก็ดขี นึ้ ด้วย มีการศึกษาเรือ่ งการเลีย้ งดูของพ่อแม่สง่ ผลต่อ
ความรุนแรงของการติดพนันของลูก พ่อที่ติดพนันสามารถเป็นตัวอย่างไม่ดีที่ท�ำให้ลูกติดพนัน
อย่างรุนแรงได้14 การรักษาสมาชิกในครอบครัวทีม่ ปี ญ
ั หาการเล่นพนันจึงควรกระท�ำไปพร้อมกัน
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ส่วนที่

5

ระบบให้ควำมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรพนัน

บทเรียนและข้อจ�ำกัด

บทเรียนและข้อจ�ำกัดของระบบกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรพนัน
ประเทศสหรัฐอเมริกา
การศึกษาของ Nancy M. Petry และคณะในปี ค.ศ. 2012 (พ.ศ.2555)20 เน้นข้อจ�ากัด
เกีย่ วกับการวิจยั เรือ่ งการพนันทีผ่ า่ นมาของประเทศสหรัฐอเมริกา เพือ่ ท�าความเข้าใจผูม้ ปี ญ
ั หา
จากการพนันหรือการวางแผนช่วยเหลือ พบว่ายังมีความจ�ากัดอยูท่ จี่ า� นวนผูป้ ว่ ยติดพนันทีเ่ ข้า
รับการรักษามีจา� นวนน้อย ขาดการท�าวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพเพือ่ น�ามาอ้างอิงได้ตามกฎเกณฑ์ทางสถิติ
ขาดแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อใช้ในการดูแลช่วยเหลือผู้ติดพนัน ขาดเงินทุนใน
การสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพนัน ไม่มีการติดตามผลผู้เข้ารับการรักษา
การติดพนันที่ไม่มารับการรักษาต่อเนื่องว่าเป็นอย่างไร รวมทั้งไม่มีการวิจัยที่เป็นเชิงป้องกัน
การติดพนันหรือส่งเสริมพฤติกรรมทีจ่ ะลดการพนันได้อย่างชัดเจน ท�าให้ไม่ทราบทิศทางการให้
ความช่วยเหลือหรือจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการพนันทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตามเมื่อการก�าหนดเกณฑ์การวินิจฉัยและการจัดกลุ่มโรคติดการพนัน
เปลีย่ นไปอยูใ่ นกลุม่ ผูป้ ว่ ยติดสารเสพติดหรือสุรา/บุหรี่ ตามเกณฑ์ของสมาคมจิตแพทย์อเมริกนั
(DSM 5) พบว่า อาจเป็นหนทางใหม่ทสี่ ดใสส�าหรับผูว้ จิ ยั เรือ่ งการพนันเพราะเป็นการขยายฐาน
ของการศึกษาวิจยั เข้าไปในกลุม่ ผูต้ ดิ สารเสพติดซึง่ มีผปู้ ว่ ยจ�านวนมากและมีการศึกษาวิจยั อย่าง
มากมายหลายรูปแบบ พร้อมทั้งมีแหล่งเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยที่มากขึ้น Nancy M. Petry
และคณะได้ให้ค�าแนะน�าส�าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคตเพื่อน�ามาใช้เป็นข้อมูลในการสร้าง
ระบบการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดพนัน ไว้ 10 ข้อดังนี้
1. การสร้างความตระหนักเกีย่ วกับโรคติดการพนันให้กบั ผูว้ จิ ยั ควรเพิม่ การศึกษา
วิจัยหรือการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดการพนันควบคู่ไปกับโรคติดสารเสพติดซึ่งเป็นปัญหาทาง
ด้านสาธารณสุขและมีการวิจัยที่มากมายกว่า ท�าให้เกิดความเข้าใจและเห็นความส�าคัญของ
การช่วยเหลือและป้องกันปัญหา
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2. ควรติดตามการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วของพฤติกรรมการพนันและ
กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน งานวิจัยบางชิ้นใช้เวลาในการติดตามผลเป็นเวลานานและกว่า
จะได้น�ำผลการวิจัยมาเผยแพร่ข้อมูลนั้นอาจจะล้าสมัยไปจากยุคปัจจุบันที่จะควบคุมปัญหา
การพนันได้ทันท่วงที
3. ควรท�ำวิจัยมากขึ้นเกี่ยวกับการป้องกันการติดพนันและกลุ่มเสี่ยง เพื่อน�ำมา
วางแผนเชิงนโยบายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันปัญหาการเล่นพนัน อาจท�ำควบคูไ่ ปกับ
การวิจยั ในผูต้ ดิ สารเสพติด แต่หากมีประเด็นทีเ่ ฉพาะส�ำหรับการพนันจริงๆ ก็ควรท�ำหัวข้อวิจยั
ทีแ่ ยกออกมาให้ชดั เจนเพือ่ น�ำมาสูก่ ารรณรงค์ปอ้ งกันปัจจัยเสีย่ งทีท่ ำ� ให้เยาวชนหรือประชาชน
มีพฤติกรรมติดพนันได้อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาแบบคัดกรองผูม้ ปี ญ
ั หาการพนันทีม่ ปี ระสิทธิภาพและใช้ได้สะดวก ท�ำให้
กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง เช่น กลุ่มผู้มีปัญหาทางเศรษฐานะ เพื่อน�ำมาสู่กระบวนการป้องกันและ
รักษาภาวะเริ่มต้นของปัญหาการพนันก่อนที่จะปล่อยให้เป็นปัญหาใหญ่
5. ศึกษาและพัฒนาการรักษาทีถ่ กู ต้องเหมาะสม เนือ่ งจากปัจจุบนั ยังไม่มใี ครบอก
ได้แน่ชัดว่าการรักษาใดดีที่สุดแม้แต่การใช้ยา จึงควรวิจัยเรื่องการรักษาด้วย CBT (Cognitive
Behavioral Therapy) กับการใช้ยา ไปควบคู่กันโดยใช้จ�ำนวนผู้ป่วยมากขึ้น มีระบบวิจัย
ที่ชัดเจนขึ้น ควรฝึกอบรมให้ผู้บ�ำบัดมีความช�ำนาญได้ตามมาตรฐานการรักษาและให้มี
เพี ย งพอแก่ ทุ ก สถานบริก าร การพัฒ นาคู่มือการให้ค�ำปรึกษาหรือบ�ำบัดที่ใช้ได้ส ะดวก
และสามารถน�ำมาศึกษาด้วยตนเองได้เพื่อเพิ่มจ�ำนวนผู้บ�ำบัด รวมไปถึงการวิจัยว่าคู่มือ
การศึกษาด้วยตนเองในกระบวนการให้ค�ำปรึกษานั้นมีประสิทธิภาพดีพอหรือไม่ เพื่อน�ำ
มาใช้เผยแพร่ในระบบการให้ค�ำปรึกษาได้ เป็นการเพิ่มจ�ำนวนการให้บริการได้มากขึ้น
6. ขยายความคุ้มครองของระบบประกันสุขภาพในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา
ผูม้ ปี ญ
ั หาการติดพนัน ปัจจุบนั ในประเทศสหรัฐอเมริกาและหลายๆ ประเทศ ไม่มกี ารรับประกัน
สุขภาพในเรื่องการพนันจากบริษัทประกันสุขภาพเลย และควรให้คลินิกที่เปิดบริการรักษา
ผู ้ ติ ด สารเสพติ ด ได้ ท� ำ การคั ด กรองพฤติ ก รรมการติ ด พนั น ในกลุ ่ ม เหล่ า นี้ ซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม ที่ มี
ความเสี่ยงสูงจากการติดพนันด้วย
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7. ควรเพิ่มงบประมาณการวิจัยเรื่องการพนัน ประเทศสหรัฐอเมริกาในปีค.ศ.
2000 (พ.ศ.2543) มีการจัดสรรเงินงบประมาณการวิจยั เรือ่ งการพนันลดลง ในขณะทีเ่ รือ่ งสาร
เสพติดได้รับงบประมาณเป็นจ�ำนวนมาก การจัดสรรงบประมาณส�ำหรับการวิจัยไม่ควรเป็น
หน้าทีข่ องบริษทั ธุรกิจการพนันเพียงผูเ้ ดียว (เหมือนกับบริษทั ผลิตสุราหรือบุหรี)่ แต่ควรด�ำเนิน
การส่งเสริมการวิจยั โดยภาครัฐเพือ่ เพิม่ เติมองค์ความรูแ้ ละการรักษาทีเ่ หมาะสม อีกทัง้ ผลงาน
วิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทธุรกิจมักได้รับความเชื่อถือจากสาธารณชนน้อยกว่าจาก
ภาครัฐบาลและไม่สามารถน�ำมาเป็นข้อมูลในการวางแผนนโยบายของชาติได้ อีกทั้งการวิจัย
ควรเน้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมเพื่อน�ำมาวางแผนพัฒนาประเทศและเน้นการรักษาที่
ได้ประโยชน์จริงๆ เพื่อให้คุ้มค่ากับเงินวิจัยที่รัฐบาลให้การสนับสนุน
8. ควรเพิม่ การจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติในเรือ่ งการพนัน เพือ่ ให้
นักวิชาการ ผู้บ�ำบัดทุกๆ สหสาขาวิชาชีพ ได้มาประชุมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การป้องกัน ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนันที่หลากหลาย และเป็น
การกระตุ้นให้มีงานวิจัยในสาขานี้มากขึ้น
9. เพิ่มจ�ำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีผู้นิยมอ่านให้มากขึ้น
ที่ผ่านมาผลการวิจัยเรื่องการพนันมักไม่ค่อยได้รับการตีพิมพ์เนื่องจากหาผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ได้
น้อยคน และยังไม่มกี ระแสความนิยมในการให้ความส�ำคัญของปัญหาเมือ่ เทียบกับผูม้ ปี ญ
ั หาจาก
สารเสพติด และควรเพิ่มการวิจัยในการบ�ำบัดรักษาด้วยสหสาขามากขึ้น ไม่หวังเพียงทาง
การแพทย์หรือการใช้ยาเท่านั้น
10. เฝ้าระวังในกลุม่ เด็กหรือเยาวชนมากขึน้ อย่างทีท่ ราบกันว่าเหมือนบุหรีห่ รือสุรา
ทีม่ กี ารเริม่ ใช้ในช่วงเข้าวัยรุน่ การพนันก็เช่นกัน ควรมีการสร้างความตระหนักในครอบครัวและ
โรงเรียนเพื่อเน้นการป้องกัน พ่อแม่ผู้ใหญ่ในครอบครัวมีส่วนร่วมในการท�ำให้เห็นเป็นตัวอย่าง
ครูให้ความส�ำคัญในการสอดส่องดูแลนักเรียนหรือนักศึกษา แต่ปัญหาในสังคมปัจจุบัน คือ
สือ่ เทคโนโลยีทเี่ ผยแพร่กจิ กรรมการพนันว่าเป็นกิจกรรมปกติในชีวติ ประจ�ำวันคล้ายพฤติกรรม
การสูบบุหรี่หรือดื่มสุราว่าเป็นกิจกรรมสังสรรค์ จึงอาจเป็นเรื่องของค่านิยมสังคมที่ต้อง
ปลูกฝังกันใหม่
74

ระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน
จากความรู้สู่การสร้างรูปธรรม

ประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และสิงคโปร์ จัดเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การแพทย์และการศึกษา จึงมีขอ้ มูลการศึกษาวิจยั และการวางระบบ
ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยติดพนันหรือประชาชนทีเ่ ริม่ มีปญ
ั หาจากการพนันหรือครอบครัวเกือบครบวงจร
และกระจายการให้บริการประชาชนไปทัว่ ทัง้ ประเทศ มีการบริการทัง้ จากส่วนของรัฐบาลและ
องค์กรเอกชนที่เป็นผู้ด�าเนินการจัดกิจการธุรกิจการพนัน หรือองค์กรการกุศล มีผู้เชี่ยวชาญที่
ให้การบริการหรือให้ค�าปรึกษาที่หลากหลายและเป็นการท�างานสหสาขาวิชาชีพ โดยเฉพาะ
ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศใหญ่และมีศักยภาพสูง มีงานเอกสารวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากกว่าประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตาม จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น แม้แต่
ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ยงั พบว่ามีขอ้ จ�ากัดอีกหลายเรือ่ งในเชิงการวิจยั เพือ่ ให้ได้องค์ความรู้
ทีช่ ดั เจนเพือ่ น�ามาเป็นแนวปฏิบตั สิ า� หรับให้การดูแลช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการพนัน

ประเทศออสเตรเลีย
ส่วนประเทศออสเตรเลีย มีความจ�ากัดในเชิงการบริหารธุรกิจการพนันให้เหมาะสม
อยูใ่ นความสมดุลระหว่างประโยชน์และโทษของการเกิดผลกระทบด้านสุขภาพหรือสังคมของ
ประชาชนในประเทศ ทั้งยังต้องมีการเสนอกฎหมายเพื่อควบคุมการให้บริการการพนันให้
เป็นไปตามกลไกที่วางไว้ และจัดให้มีแผนการดูแลผู้เล่นพนันที่มีปัญหาอย่างครอบคลุมที่สุด
ตามความเหมาะสมของแต่ละรัฐหรือแคว้นการปกครอง และไม่จ�าเป็นต้องมีรูปแบบการให้
บริการทีเ่ หมือนกัน การศึกษาของ Rockloff MJ และคณะ พบว่ามีปจั จัยทีข่ ดั ขวางการมารับ
บริการของผูม้ ปี ญ
ั หาการพนัน คือ ความสะดวกทัว่ ถึงของการให้บริการ ความรูส้ กึ เป็นตราบาป
ราคาหรือค่าใช้จา่ ยในการรักษา ความไม่แน่นอน และ การหลบหนีหรือหลีกเลีย่ งต่อปัญหาใน
ตัวบุคคลทีม่ ปี ญ
ั หาเอง โดยปัจจัยทีเ่ ป็นตัวขัดขวางการมารับการรักษามากทีส่ ดุ คือ ค่าใช้จา่ ย
ในการรักษา รองมาคือ ความสะดวกทัว่ ถึงของแหล่งบริการและการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ห ากเป็ น คนที่ เริ่ ม มี อ ายุ ม ากขึ้ น จะมี มุ ม มองเชิ ง ลบต่ อ การมารั ก ษามากกว่ า
คนที่มีอายุน้อยกว่า ในทางตรงกันข้ามคนที่มีระดับการศึกษาสูงจะมองว่าการมารับการรักษา
เป็นสิ่งที่ยอมรับได้ ดีกว่าคนที่มีระดับการศึกษาต�่ากว่า38
รศ.พญ. สุพร อภินันทเวช
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ประเทศนิวซีแลนด์
กล่าวถึงข้อจ�ากัดด้านการด�าเนินนโยบายเชิงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันและ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชนกลุม่ เสีย่ งให้ปลอดภัยจากการเล่นพนัน การให้ความช่วยเหลือเบือ้ งต้น
อย่างเร่งด่วนในรายทีเ่ พิง่ เริม่ มีปญ
ั หา ซึง่ เมือ่ รัฐบาลมีการเปลีย่ นสมัยก็อาจมีการเปลีย่ นนโยบาย
ไปตามผู้บริหารที่ขึ้นมาใหม่ท�าให้การด�าเนินงานเชิงรุกไม่ต่อเนื่อง10
โดยสรุป ยังพบว่า ข้อจ�ากัดของระบบการให้ความช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจาก
การพนันในแต่ละประเทศยังมีส่วนที่คล้ายคลึงกันคือ ทัศนคติ ค่านิยมหรือ สื่อ ภาพยนตร์
ที่มีส่วนท�าให้ประชาชนในสังคมมองว่าการเล่นการพนันถือเป็นกิจกรรมทั่วไป คล้ายกับ
การดื่มสุราหรือสูบบุหรี่เพื่อการสังสรรค์ และไม่น่าจะเป็นสิ่งผิดปกติหากสามารถควบคุม
การเล่นของตนไม่ให้ก่อปัญหากระทบต่อตนเองหรือผู้อื่น และไม่จ�าเป็นต้องมาหาแพทย์
เพือ่ มารับการรักษา หากต้องการจะหยุดเล่นก็นา่ จะสามารถหยุดได้เอง ซึง่ ในกลุม่ ทีเ่ ล่นพนัน
จนเป็นปัญหา (pathological/problem gamblers) ซึ่งเป็นส่วนน้อย มักไม่ยอมรับว่าตน
เป็ น ปั ญ หา ท� า ให้ ค รอบครั ว ล� า บากเดื อ ดร้ อ นและต้ อ งหาทางปรึ ก ษาผู ้ เชี่ ย วชาญแทน
คนที่ติดพนัน ผลการรักษาก็ยังไม่สรุปแน่ชัดในทางการแพทย์เพื่อเป็นแนวปฏิบัติว่าวิธีใด
ดีที่สุด แต่ได้ข้อแนะน�าจากงานวิจัยต่างๆ ว่าต้องใช้หลายวิธีควบคู่กัน ตามความเหมาะสมของ
ความรุนแรง ปัจจัยด้านโรคทางจิตเวชที่เกิดร่วม และปัจจัยด้านครอบครัว
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ส่วนที่

6

ระบบให้ควำมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรพนัน

บทสรุป

บทสรุประบบการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการพนันในต่างประเทศ
ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว จะให้ความส�ำคัญกับการป้องกันและเฝ้าระวังในปัญหาใดปัญหา
หนึง่ โดยเฉพาะทีอ่ าจส่งผลต่อประชาชนโดยรวมของประเทศ เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาหลายๆ ด้าน
ต่อไปได้
อนึ่งประชาชนถือเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญของประเทศ หากประชาชนมีคุณภาพ
ย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ ส�ำหรับประเทศนัน้ ๆ ได้อย่างมีคณ
ุ ภาพ และไม่เสียเวลาหรือ
งบประมาณไปกับการแก้ไขปัญหา ซึ่งบางครั้งก็อาจจะแก้ไขไม่ได้และเกิดเป็นความสูญเสีย
ทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ หรือสังคม
ระบบการให้ความช่วยเหลือผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการพนันในต่างประเทศ แบ่งเป็น
2 ระดับคือ
1. การป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ เป็นการให้ความช่วยเหลือในระดับป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาหรือหากเริ่มมีปัญหาก็ให้การช่วยเหลือแก้ไขอย่างเร่งด่วน ระบบนี้ เน้นการป้องกัน
ไม่ให้ประชาชนทัว่ ไปและประชาชนกลุม่ เสีย่ งเกิดปัญหาการติดพนัน ด้วยการสร้างเสริมพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี โดยจัดกิจกรรมตามระดับความความเสี่ยงของประชาชนต่อการเกิดปัญหา ดังนี้
1.1 การป้องกันระดับปฐมภูมิ (primary prevention) หมายถึงการวางแผน
กิจกรรมที่ช่วยป้องกันประชาชนทั่วไปรวมทั้งประชาชนกลุ่มเสี่ยง ไม่ให้เกิดปัญหาจาก
การเล่นพนัน กิจกรรมในประชาชนทัว่ ไปหรือกลุม่ เสีย่ งอาจใกล้เคียงกันและใช้พฒ
ั นาร่วมกันได้
เช่น การรณรงค์ให้ความรู้และสร้างทัศนคติต่อเด็กและเยาวชนเรื่องการพนัน กระตุ้นให้
ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างที่ดีต่อเด็ก เน้นสถาบันครอบครัวในการสร้างครอบครัวอบอุ่น ส่งเสริม
ความเข้มแข็งในจิตใจของเด็ก เฝ้าระวังครอบครัว เด็กหรือเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา
เรื่องการพนัน
1.2 การป้องกันระดับทุติยภูมิ (secondary prevention) หมายถึง การ
วางแผนจัดกิจกรรมที่เน้นประชาชนกลุ่มที่เริ่มมีปัญหาจากการเล่นพนันในระยะแรกๆ เพื่อ
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รีบให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้หมดไปหรือไม่ก่อให้เกิดปัญหาที่รุนแรง เช่น การคัดกรอง
ผู้ที่เล่นการพนันด้วยแบบทดสอบพฤติกรรมการติดพนันเพื่อดูว่าเข้าข่ายติดพนันหรือยังและ
ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำเบื้องต้นเพื่อบรรเทาปัญหาที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต การจัดบริการ
โทรศัพท์สายด่วนผูต้ ดิ พนันเพือ่ ช่วยให้ผเู้ ริม่ มีปญ
ั หาและมีความลังเลใจในการเข้ารับการรักษา
ได้โทรศัพท์พูดคุยเพื่อคลายกังวลและหาทางแก้ไขที่เหมาะสม
1.3 การป้องกันระดับตติยภูมิ (tertiary prevention) หมายถึงการวางแผนจัด
กิจกรรมเพือ่ บ�ำบัดรักษาผูม้ ปี ญ
ั หาจากการพนัน รวมทัง้ ผูเ้ กีย่ วข้องเช่นครอบครัวหรือชุมชนด้วย
ระบบการบ�ำบัดรักษาทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนนัน้ ๆ อย่างเหมาะสม หรือท�ำการส่งต่อผูม้ ปี ญ
ั หาการพนัน
ไปรับการบ�ำบัดรักษาทีอ่ นื่ ทีม่ คี วามพร้อมกว่า เมือ่ รักษาหายแล้วก็มรี ะบบการดูแลติดตามฟืน้ ฟู
สภาพจิตใจให้เข้มแข็งไม่กลับไปเล่นพนันอีก มีระบบทีช่ ว่ ยฟืน้ ฟูความเข้มแข็งของครอบครัวและ
ชุมชนเพื่อปกป้องผู้มีปัญหาการพนันไม่ให้กลับไปเล่นอีก
นอกจากนี้ การสร้างระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนันใน
ต่างประเทศ ยังยึดแนวทางการสาธารณสุข ด้วยการสร้างระบบส่งเสริมสุขภาพ (promotion)
โดยส่งเสริมพฤติกรรมการพนันให้มีความสมดุลระหว่างผู้ผลิตคือเจ้าของธุรกิจการพนันและ
ผู้บริโภคคือ ผู้ที่เล่นการพนันเพื่อลดปัญหาที่เกิดจากการติดพนันและส่งเสริมการใช้กฎหมาย
ควบคุมการพนันให้เหมาะสมส�ำหรับผูผ้ ลิตและผูบ้ ริโภคเช่นกัน เช่น บริษทั หรือสถาบันทีด่ ำ� เนิน
การเกี่ยวกับธุรกิจการพนันมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการจัดสรรงบประมาณให้แก่รัฐบาล
เพือ่ น�ำมาใช้สง่ เสริมสุขภาพหรือบ�ำบัดรักษาผูม้ ปี ญ
ั หาจากการเล่นพนัน ส่วนระบบการปกป้อง
(protection) ประชาชนให้ปลอดภัยจากการติดพนัน ท�ำได้โดยการจัดวางแผนนโยบายที่
ปกป้องกลุม่ คนทีเ่ ปราะบาง กลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งสูง ได้แก่ เด็ก เยาวชน กลุม่ คนทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพ
จิตหรือโรคทางจิตเวชที่มีแนวโน้มจะไปเล่นพนันและมีความเสี่ยงสูงที่จะติดพนันในที่สุด เช่น
การควบคุมดูแลธุรกิจการพนันให้อยูใ่ นกฎระเบียบ ไม่วา่ จะเป็นการควบคุมอายุผเู้ ข้าเล่นพนัน
ในบ่อนอย่างเคร่งครัด การหยุดให้เข้าเล่นในผูท้ ที่ ำ� สัญญาไว้กบั ทางบ่อน (self exclusion) อย่าง
จริงจัง การห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์เกมการพนันในเด็กและเยาวชนทีแ่ ฝงมาในรูปแบบต่างๆ
เพื่อชักชวนเด็กให้มาเล่นการพนัน หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษสูงกว่ากลุ่มทั่วไป
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2. การรักษา และ ฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นการช่วยเหลือในระดับการรักษาเพื่อแก้ไข
ปัญหา และบรรเทาเยียวยาให้ปัญหานั้นทุเลาลง รวมทั้งท�ำการฟื้นฟูสภาพให้กลับมาเท่าเดิม
ให้ได้มากที่สุดทั้งส่วนผู้ติดพนันและครอบครัวหรือชุมชน ระบบนี้เน้นการดูแล รักษา บ�ำบัด
ในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้มีปัญหาจากการพนัน มีอาการดีขึ้นหรือสามารถหยุดการเล่นพนันได้
เพื่อไม่เพิ่มปัญหาต่อไป รวมทั้งการดูแลครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้มีปัญหาการพนันให้
มีความสามารถในการควบคุมผู้มีปัญหาการพนัน และ ได้รับการดูแลเยียวยาด้านจิตใจไป
พร้อมกันกับผูม้ ปี ญ
ั หาการพนัน โดยกระบวนการบ�ำบัดรักษานัน้ มีให้เลือกอย่างหลากหลายวิธี
มีการรักษาด้วยสหสาขาวิชาชีพเกี่ยวข้องกันแบบองค์รวมและน�ำมาใช้กับผู้มีปัญหาการพนัน
ได้ตามความเหมาะสม ดังต่อไปนี้
2.1 การรักษาโดยใช้ยา (Biological treatment) ยังไม่มีการยืนยันจาก
ทุกประเทศว่ายาใดเหมาะสมแก่การรักษาผู้มีปัญหาจากการพนัน ดีที่สุด เหมาะสมที่สุด
เพียงแต่หากผู้มีปัญหาการพนันมีอาการอื่นๆ ทางจิตเวชร่วมด้วย เช่น ซึมเศร้า วิตกกังวล
ใช้สารเสพติด สามารถใช้ยาที่ช่วยรักษาอาการทางจิตเวชนั้น ซึ่งจะท�ำให้การรักษาอาการ
ติดพนันดีขึ้นด้วย โดยยาที่ใช้มีอยู่ 4 กลุ่มคือ
		

1. ยากลุ่มต้านอาการซึมเศร้า

		

2. ยากลุ่ม Opioid Antagonist

		

3. ยากลุ่มควบคุมอารมณ์

		

4. ยากลุ่มรักษาโรคจิต

2.2 การรักษาทางจิตสังคม (Psychological and social treatment) เป็นการ
รักษาที่นิยมและสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับลักษณะผู้ป่วยหรือครอบครัวที่เข้ารับการบ�ำบัด
แต่ก็ยังไม่มีการยืนยันเช่นกันว่าวิธีใดเป็นวิธีที่ดีที่สุด เหมาะสมที่สุดในการรักษาผู้มีปัญหาจาก
การเล่นพนัน ได้แก่
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1. พฤติกรรมบ�ำบัด (Behavioral therapy)

		

2. ความคิดและพฤติกรรมบ�ำบัด (Cognitive-behavioral therapy)

		

3. ครอบครัวบ�ำบัด (Family therapy)

		

4. การบ�ำบัดเพื่อการเลิกเล่นพนัน (Motivational Interviewing)

		

5. Voluntary self - exclusion

		

6. Self - help interventions

		

7. โทรศัพท์สายด่วน ออนไลน์ เพื่อการให้ค�ำปรึกษาและบ�ำบัดเบื้องต้น

แม้ว่าการรักษาทางจิตสังคมด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง จะไม่ได้รับการยืนยันว่าเป็นแนวทาง
การบ�ำบัดรักษาผู้ป่วยติดพนันที่ดีที่สุด งานวิจัยหลายชิ้นโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา
ยังคงน�ำมาใช้อ้างอิงเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้น�ำมาปฏิบัติเพื่อบรรเทาอาการติดพนันของผู้ป่วยได้
อีกทั้งหลักการทางจิตสังคมก็เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปส�ำหรับผู้ป่วยด้านจิตเวชและครอบครัว
ที่มีปัญหาการปรับตัว การสื่อสาร หรือการควบคุมพฤติกรรมหรืออารมณ์อยู่แล้วว่าได้ผลดี
เมื่อติดตามการรักษาไปเป็นระยะเวลาหนึ่ง
ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศเล็ก มีประชากรน้อยกว่าสหรัฐอเมริกา และ
ออสเตรเลียอย่างมาก (ข้อมูลในปี พ.ศ.2556 - ประชากรประเทศสิงคโปร์ 5.3 ล้านคน, ประเทศ
สหรัฐอเมริกา 316 ล้านคน, ออสเตรเลีย 23.3 ล้านคน, นิวซีแลนด์ 4.5 ล้านคน) 39 พบว่า
มีระบบการให้บริการทางจิตสังคมอย่างครบวงจรและเป็นองค์รวม สามารถช่วยให้ผู้มีปัญหา
การพนันกลับมาสู่ภาวะปกติและเป็นอาสาสมัครท�ำงานช่วยเหลือผู้ติดพนันรายต่อไปได้
มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีพ่ ร้อมจะช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการพนัน มีวฒ
ั นธรรม
ในแบบชาวเอเชียมีความห่วงใยกันแบบพี่น้องญาติมิตร และพร้อมจะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เมือ่ พิจารณาผลการด�ำเนินงานตัง้ แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ในเรือ่ งการดูแลให้บริการด้านสุขภาพจิต
ของประเทศโดยมีองค์กรภาครัฐรับผิดชอบคือ Institute of Mental Health จะเห็นว่ามีการ
พัฒนาก�ำลังคน และศักยภาพของบุคลากรให้มคี วามเชีย่ วชาญครบทุกสหสาขาอาชีพอย่าง
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ต่อเนือ่ ง ท�ำงานเชิงรุกลงชุมชนหรือโรงเรียนเพือ่ ป้องกันปัญหาและติดตามฟืน้ ฟูผปู้ ว่ ยหลัง
จากได้รบั การรักษาแล้วอย่างเข้มแข็ง สมควรน�ำมาเป็นตัวอย่างและเรียนรูร้ ะบบการท�ำงาน
หรือการพัฒนาคนที่เป็นทรัพยากรส�ำคัญของประเทศ
ส่วนประเทศที่ใหญ่มากอย่างประเทศสหรัฐอเมริกา มีจ�ำนวนประชากรมากและ
พื้นที่กว้างใหญ่ คงต้องมีระบบการเชื่อมต่อข้อมูล การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการ
ด�ำเนินการสร้างระบบการให้ความช่วยเหลือเนือ่ งจากความหลากหลายของประชากร ความห่างไกล
ของสถาบันและพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ กลุม่ ชนชาติพนั ธุท์ แี่ ตกต่าง วัฒนธรรมท้องถิน่ ทีห่ ลากหลาย
ซึ่งอาจส่งผลต่อทัศนคติหรือพฤติกรรมในการด�ำเนินชีวิตของคนในประเทศนี้ ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การปกครอง นโยบายที่แตกต่างกันในแต่ละรัฐ ล้วนน่าจะมีผลต่อ
การสร้างระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน การสร้างความตระหนัก
ในการศึกษาค้นหาข้อมูลเกีย่ วกับการพนันต่อไปเพือ่ น�ำมาวางแผนพัฒนาระบบให้ความช่วยเหลือ
ที่ชัดเจนขึ้น คงจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้
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ส่วนที่

7

ระบบให้ควำมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรพนัน

ข้อเสนอแนะส�ำหรับประเทศไทย

ข้อเสนอแนะ ทิศทางการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากการพนันส�ำหรับประเทศไทย
จากการที่ประเทศไทย ได้รับอิทธิพลทางเศรษฐกิจและสังคมจากประเทศต่างๆ โดย
เฉพาะจากสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในแถบเอเชีย การพนันทีไ่ ด้รบั การยอมรับให้ถกู กฎหมาย
ในบางประเทศ บางรัฐ หรือบางแคว้นการปกครอง อาจมีผลท�ำให้ประเทศไทยต้องเดินตาม
อย่างประเทศที่น�ำสมัยเหล่านั้น แต่เนื่องจากประชาชนในประเทศที่พัฒนาแล้วเหล่านั้น
ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพนันหรือผลกระทบจากการพนัน ควบคู่ไปกับการ
รับรู้กฎหมาย ความรับผิดชอบในหน้าที่และสิทธิของตนทั้งผู้ประกอบการและผู้รับบริการ
ประกอบกับการให้บริการช่วยเหลือผู้เริ่มมีปัญหาการพนันหรือครอบครัวของผู้ที่มีปัญหาจาก
การเล่นพนัน มีระบบที่จัดตั้งขึ้นโดยรัฐบาลและเอกชนหลายแห่งซึ่งแสดงถึงการพยายาม
รับผิดชอบต่อการดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง บางแห่งมีงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐบาล
และเงินบริจาคจากประชาชนหรือสมาคมต่างๆ กระบวนการเหล่านี้ท�ำทั้งเชิงรุกคือ ป้องกัน
และเชิงรับ คือการบ�ำบัดรักษา และเป็นไปอย่างครบวงจร ดังนัน้ ประเทศไทยเองจึงควรหันกลับ
มามองตนเองว่าขณะนี้การปล่อยให้ธุรกิจการพนันเติบโตและขยายอย่างรวดเร็วโดยขาด
ความรับผิดชอบต่อสังคมนัน้ ควรมีหน่วยงานใดเข้ามาก�ำกับดูแลเพือ่ ให้เกิดความรับผิดชอบ
ที่เหมาะสมต่อประชาชนและสังคม หรือควรจัดให้เป็นวาระส�ำคัญของประเทศชาติใน
การป้องกันเด็กและเยาวชนให้ห่างไกลจากกิจกรรมการพนันและสร้างค่านิยมที่เหมาะสม
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเล่นพนันของคนในสังคมไทย
หลักการพัฒนาระบบให้ความช่วยเหลือ แบ่งเป็น 2 ด้านคือ
1. การป้องกันและส่งเสริม ควรมีการเน้นเรื่องการป้องกันปัญหา ซึ่งเป็นสิ่งที่ควร
กระท�ำมากกว่าการตั้งรับรักษาผู้ที่มีปัญหารุนแรงจนกระทบต่อตนเองและสังคม เนื่องจาก
การตั้งรับรักษานั้นจะต้องใช้งบประมาณและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเป็นจ�ำนวนมาก และกว่า
ผูม้ ปี ญ
ั หาการพนันจะมารับการบ�ำบัดรักษาก็อาจก่อปัญหาท�ำความเดือดร้อนให้แก่ผอู้ นื่ ไม่วา่ จะ
เป็นครอบครัวของเขา สังคมรอบข้างหรือประเทศชาติไปแล้วไม่มากก็นอ้ ย อีกทัง้ กระบวนการ
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หรื อ ขั้ น ตอนในการรั ก ษาก็ ต ้ อ งใช้ เวลาที่ ย าวนาน และประสบความส�ำ เร็ จ ในการรั ก ษา
ค่อนข้างน้อย และยังไม่เป็นระบบที่ครอบคลุม
การส่งเสริมพฤติกรรมหรือสร้างทัศนคติทดี่ ใี นการไม่เล่นพนันในเด็กและเยาวชน เรือ่ งนี้
มีส่วนคล้ายคลึงกับพฤติกรรมการดื่มสุราหรือสูบบุหรี่ในเด็กและเยาวชนที่เริ่มเข้าสังคม
เพือ่ นฝูงและชวนกันไปท�ำกิจกรรมทีม่ คี วามเสีย่ งตามวัย ซึง่ วัยรุน่ มองว่า การมีพฤติกรรมเหล่านี้
ช่วยให้ได้รับการยอมรับและอยู่ในสังคมกลุ่มเพื่อนได้ ดังนั้นผู้ใหญ่ในสังคมและผู้ปกครองอาจ
ต้องพยายามประพฤติตนให้เป็นต้นแบบของพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมเพราะปัจจัยส�ำคัญปัจจัยหนึง่
ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การเล่ น พนั น ของเด็ ก และเยาวชนก็ คื อ สมาชิ ก ในครอบครั ว โดยเฉพาะ
พ่อแม่ ผู้ปกครองมีพฤติกรรมเล่นพนัน
การส่งเสริมพฤติกรรมและสร้างทัศนคติไม่เล่นการพนัน จะช่วยลดปัญหาทีเ่ กิดจาก
ผูเ้ ล่นพนันได้ระดับหนึง่ และจัดเป็นหนึง่ ในระบบการช่วยเหลือผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการพนัน
การปฏิบตั กิ ารอาจเริม่ จากการวางนโยบายให้บคุ ลากรในงานสาธารณสุขหรืองานอนามัยชุมชน
เกิดความตระหนักและสร้างแรงจูงใจในการรณรงค์ สร้างทัศนคติใหม่แก่เด็กและเยาวชน
ในชุมชนที่ตนรับผิดชอบ เช่น การวางนโยบายครอบครัวปลอดพนัน หรือ ชุมชนปลอดพนัน
คล้ายๆ กับงานด้านยาเสพติด โดยบุคลากรทั้งด้านสาธารณสุข การศึกษา การปกครองระดับ
ท้องถิ่นร่วมมือกันท�ำงานเชิงรุกและท�ำเป็นกิจกรรมต่อเนื่องระยะยาวในกลุ่มเด็กและเยาวชน
รวมทั้งผู้ใหญ่วัยท�ำงานที่ยังไม่ได้เล่นหรือติดพนัน เพื่อพัฒนาและติดตามให้สมาชิกทุกคน
ในครอบครัวไม่เล่นการพนันเลย เป็นต้น
ส่วนแผนกิจกรรมส�ำหรับกลุม่ เสีย่ งได้แก่ เด็กเยาวชนทีม่ ปี ญ
ั หาพฤติกรรมหรืออารมณ์
มีปญ
ั หาครอบครัว พ่อแม่ผปู้ กครองหรือญาติตดิ พนัน ฯลฯ ก็ควรมีแผนด�ำเนินงานในการค้นหา
บุคคลที่เริ่มประสบปัญหาการพนันในระยะเริ่มต้นหรือบุคคลที่เริ่มสัมผัสการพนันแต่ยังไม่
เป็นปัญหา ให้ความรู้หรือทักษะอื่นเพื่อหันเหกิจกรรมไปในทางสร้างสรรค์ ช่วยให้เห็นคุณค่า
ในตนเองส�ำหรับการปรับเปลี่ยนตนเองไปท�ำกิจกรรมอื่น สร้างกลุ่มอาสาสมัครในการรณรงค์
การไม่เล่นพนันในเด็กและเยาวชน มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ท�ำในยามว่าง เป็นต้น
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2. การบ�าบัดรักษา ในประเทศไทยขณะนีย้ งั ไม่มรี ะบบการบ�าบัดรักษาผูต้ ดิ พนันหรือ
มีปัญหาจากการพนันที่ชัดเจนหรือครบวงจร ผู้ที่ติดการพนันหรือมีปัญหาการพนันขั้นรุนแรง
ยังไม่ยอมรับการมาพบแพทย์เพื่อบ�าบัดรักษา ญาติหรือผู้ใกล้ชิดคนที่ติดพนันมักเป็นผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการพนันมากและมาขอค�าปรึกษาแทน ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่มีตัวเลขที่แน่ชัดใน
ระบบการรักษาของโรงพยาบาล
ในปี พ.ศ.2557 มีการให้บริการโทรศัพท์สายด่วนของกรมสุขภาพจิต หมายเลข 1323
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยนักจิตวิทยาการให้ค�าปรึกษาทั้งในเรื่องทั่วไปและเรื่องการพนัน ข้อมูล
ระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2557 พบว่า มีผู้โทรศัพท์มาปรึกษาเรื่องความเครียดหรือ
วิตกกังวล 1,534 ราย เรื่องการพนัน 36 ราย กรมสุขภาพจิตได้พัฒนากลุ่มงานให้ค�าปรึกษา
ผู้มีปัญหาการพนันทางโทรศัพท์สายด่วน โดยการอบรมผู้ให้ค�าปรึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การพนัน และส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ หากพบว่ามีอาการมากเกินกว่าการช่วยเหลือทางโทรศัพท์ได้
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลทีด่ แู ลการบ�าบัดรักษาจะเป็นกลุม่ งานทางจิตเวชหรือเวชกรรม
สั ง คมที่ ท� า งานในชุ ม ชนและมี ก ารติ ด ตามเยี่ ย มบ้ า น เนื่ อ งจากเป็ น การรั ก ษาในรู ป แบบ
ทางจิตเวชศาสตร์และจิตวิทยา คือ การท�าจิตบ�าบัดทั้งแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม การท�า
ครอบครัวบ�าบัด การเยี่ยมบ้าน การเยี่ยมโรงเรียนส�าหรับกรณีเด็กหรือเยาวชนที่ก�าลังศึกษา
อยูใ่ นสถานศึกษา การประชุมชุมชนหรือการประชุมครูในโรงเรียน และหากจ�าเป็นก็มกี ารใช้ยา
คล้ายคลึงกับในต่างประเทศ
อย่ า งไรก็ ต าม จากประสบการณ์ ที่ ผ ่ า นมา ผู ้ มี ป ั ญ หาติ ด พนั น มั ก ถู ก บั ง คั บ ให้ ม าพบ
โดยญาติหรือคนในครอบครัว และผลการรักษายังไม่คอ่ ยประสบความส�าเร็จเหมือนผูม้ าบ�าบัดยาเสพติด
เพราะผู้มีปัญหาการพนันมักไม่ยอมมารักษาต่อเนื่องและยังไม่ยอมรับว่าตนเองเป็นปัญหา
ควรพัฒนาระบบการให้ค�าปรึกษาทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์ เนื่องจากปัจจุบัน
ระบบสื่อสารเทคโนโลยีมีส่วนส�าคัญในการเผยแพร่หรือช่วยให้ประชาชนเข้าถึงระบบ
การรักษาง่ายและสะดวกรวดเร็ว อีกทัง้ คนรุน่ ปัจจุบนั มักมีความรูท้ างสือ่ สารเทคโนโลยี
มากขึ้นเมื่อเทียบกับเมื่อก่อน
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ควรพัฒนาศักยภาพของผู้ให้ค�าปรึกษาให้มีความเชี่ยวชาญพอที่จะให้ค�าแนะน�า
หรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้ที่มีปัญหาการพนันได้พยายามลดการเล่นพนันลงและเลิกได้
ในที่สุด และหากพบว่ามีปัญหารุนแรงเป็นอันตราย เช่น ความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
ก็สามารถพูดคุยเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการบ�าบัดรักษาได้ทันท่วงที
ควรเตรียมความพร้อมในระบบบ�าบัดรักษาในโรงพยาบาลให้มคี วามเฉพาะทางเช่น
เดียวกับการบ�าบัดรักษายาเสพติด เช่น การท�าจิตบ�าบัด ครอบครัวบ�าบัด ชุมชนบ�าบัด
หรืออาชีวบ�าบัด ซึ่งใช้บุคลากรสหสาขาวิชาชีพมาร่วมมือกันและท�างานครบวงจร
ควรมีนโยบายให้บริษัทธุรกิจการพนันหรือภาคส่วนของรัฐบาลที่บริหารจัดการ
ธุรกิจการพนันให้มสี ว่ นร่วมรับผิดชอบผลกระทบทีเ่ กิดจากธุรกิจการพนัน ไม่วา่ จะเป็น
ด้านสุขภาพ เศรษฐกิจหรือสังคม โดยศึกษาวิจยั จากข้อมูลของต่างประเทศและในบริบท
สังคมไทยเอง
สุดท้าย ประชาชนชาวไทยแต่ละคนน่าจะได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
เพือ่ เป็นก�าลังส�าคัญของประเทศต่อไป ลดพฤติกรรมหรือสถานการณ์ตา่ งๆ ทีม่ แี นวโน้ม
จะท�าลายศักยภาพของคนไทยให้มากที่สุด ไม่ควรรอคอยความหวังให้ผู้อื่นมาช่วย
พัฒนาตนเอง แต่ควรเริม่ ฝึกกระบวนการคิดและสร้างสรรค์สงิ่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สังคม
ในแต่ละครอบครัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป สื่อมวลชนหรือผู้ที่คิดว่างานของตนมีอิทธิพล
ต่อการสร้างเสริมศักยภาพของประชาชนคนไทย ควรหันมาช่วยกันท�ากิจกรรมต่างๆ
ที่ส่งเสริมพฤติกรรมหรือสถานการณ์ที่ดีต่อประเทศชาติไปพร้อมๆ กัน
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ระบบให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการพนัน
จากความรู้สู่การสร้างรูปธรรม

แบบคัดกรองกำรติดพนัน
ฉบับภาษาอังกฤษ*
Gamblers Anonymous 20 Questions Survey*
1. Did you ever lose time from work due to gambling?
..................................................................................................................................................
2. Has gambling ever made your home life unhappy?
..................................................................................................................................................
3. Did gambling ever affect your reputation?
..................................................................................................................................................
4. Have you ever felt remorse after gambling?
..................................................................................................................................................
5. Did you ever gamble to get money with which to pay debts or otherwise
solve financial difficulties?
..................................................................................................................................................
6. Did gambling cause a decrease in your ambition or efficiency?
..................................................................................................................................................
7. After losing, did you feel you must return as soon as possible and win back
your losses?
..................................................................................................................................................
8. After a win, did you have a strong urge to return and win more?
..................................................................................................................................................
9. Did you often gamble until your last dollar was gone?
..................................................................................................................................................

10. Did you ever borrow to finance your gambling?
..................................................................................................................................................
11. Have you ever sold anything to finance your gambling?
..................................................................................................................................................
12. Were you reluctant to use gambling money for normal expenditures?
..................................................................................................................................................
13. Did gambling make you careless of yourself or your family?
..................................................................................................................................................
14. Have you ever gambled longer than you had planned?
..................................................................................................................................................
15. Have you ever gambled to escape worry and trouble?
..................................................................................................................................................
16. Have you ever committed or considered committing an illegal act to finance
gambling?
..................................................................................................................................................
17. Has gambling caused you to have difficulty in sleeping?
..................................................................................................................................................
18. Have arguments, disappointment, or frustrations caused you to gamble?
..................................................................................................................................................
19. Have you had an urge to celebrate any good fortune with a few hours of
gambling?
..................................................................................................................................................
20. Have you ever considered self-destruction as a result of your gambling?
..................................................................................................................................................
Seven or more positive responses suggest pathologic gambling.
* Reprinted with permission. Available from Gamblers Anonymous International Service Office,
P.O. Box 17173, Los Angeles, CA 90017.

แบบคัดกรองกำรติดกำรพนัน
ฉบับภาษาไทย
ประกอบด้วยข้อค�าถาม 20 ข้อ
1. เวลางานหรือเวลาเรียนของคุณเสียหายเพราะการพนัน
..................................................................................................................................................
2. การเล่นการพนันของคุณเคยท�าให้ชีวิตครอบครัวไม่มีความสุข
..................................................................................................................................................
3. การเล่นการพนันของคุณเคยท�าให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียง
..................................................................................................................................................
4. คุณเคยรู้สึกส�านึกผิดหลังจากเล่นการพนัน
..................................................................................................................................................
5. คุณเคยเล่นการพนันเพื่อให้ได้เงินมาใช้หนี้พนันหรือแก้ปัญหาการเงิน
..................................................................................................................................................
6. การพนันท�าให้ความสามารถต่างๆในตัวคุณมีประสิทธิภาพน้อยลง
..................................................................................................................................................
7. หลังจากเสียพนัน คุณรูส้ กึ ว่าต้องกลับมาเล่นอีกครัง้ อย่างเร็วทีส่ ดุ และต้องเอาคืนของทีเ่ สียไป
..................................................................................................................................................
8. หลังจากชนะพนัน คุณมีความต้องการอย่างรุนแรงที่จะเล่นอีกครั้งและเอาชนะให้มากขึ้น
..................................................................................................................................................
9. บ่อยครั้งที่คุณเล่นพนันจนกระทั่งเหลือสตางค์สุดท้าย
..................................................................................................................................................
10. คุณเคยยืมเงินเพื่อน�ามาเป็นทุนในการเล่นพนัน
..................................................................................................................................................

11. คุณเคยขายของใดๆ เพื่อน�ำมาเป็นทุนในการเล่นพนัน
..................................................................................................................................................
12.คุณไม่เต็มใจที่จะใช้เงินจะใช้พนันไปใช้ในการจับจ่ายใช้สอยอย่างอื่น
..................................................................................................................................................
13. การพนันท�ำให้คุณไม่ใส่ใจต่อความเป็นอยู่ของตัวคุณเองหรือครอบครัว
..................................................................................................................................................
14. คุณเคยเล่นการพนันนานกว่าที่คุณวางแผนไว้
..................................................................................................................................................
15. คุณเคยเล่นการพนันเพื่อหลีกหนีจากความกังวลหรือปัญหาอื่น
..................................................................................................................................................
16.คุณเคยกระท�ำหรือคิดจะกระท�ำผิดกฎหมายเพื่อน�ำเงินไปใช้เป็นทุนในการพนัน
..................................................................................................................................................
17. การพนันท�ำให้คุณนอนหลับยากขึ้น
..................................................................................................................................................
18. การโต้เถียงกัน ความผิดหวัง หรือ ความรูส้ กึ อึดอัด ส่งผลให้คณ
ุ เกิดความอยากไปเล่นการพนัน
..................................................................................................................................................
19. คุณเคยมีความรู้สึกอยากฉลองเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นโดยการไปเล่นพนันสักสองสามชั่วโมง
..................................................................................................................................................
20. คุณเคยท�ำร้ายตนเองหรือพยายามฆ่าตัวตายอันเป็นผลมาจากการพนัน
..................................................................................................................................................
หากตอบ “ใช่” ตัง้ แต่ 7 ข้อขึน้ ไป แสดงว่าบุคคลนัน้ มีแนวโน้มทีจ่ ะมีปญ
ั หาการเล่นการพนัน

