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สื่ อ (Media) ถือเป็ นสิ่ งที่มีผลกระทบกับการเจริ ญเติบโตและพัฒนาการของเด็กและวัยรุ่ นค่อนข้างมากในปั จจุบนั
มีการให้คาจากัดความของสื่ อค่อนข้างหลากหลาย แตกต่างกันตามบริ บท โดยสื่ อที่จะกล่าวถึงในที่น้ ีได้แก่ คอมพิวเตอร์
ภาพยนตร์ การฟังเพลงจากซีดี เครื่ องเล่นเพลง โทรทัศน์วดี ีโอเกมส์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ การอ่านนิตยสารหรื อการ์ตูน โดยจะ
เน้นที่ การเล่นหรื อใช้เวลาไปกับ อินเตอร์เน็ต เป็ นหลัก
นานกว่า 50 ปี ที่เริ่ มมีการวิจยั ผลที่เกิดจากการใช้สื่อโดยพบว่า ผูป้ กครองและแพทย์ ให้ความสนใจเกี่ยวกับผลของ
การใช้สื่อต่อเด็ก ทั้งเรื่ อง ความก้าวร้าวเพศสัมพันธ์สารเสพติดโรคอ้วนโรคเกี่ยวกับการรับประทาน(eating disorder)การ
แสดงออกของเด็กขณะอยูท่ ี่โรงเรี ยน (school performance)ผลการเรี ยน
การฆ่าตัวตาย และ โรคซึมเศร้า นอกจากสื่ อจะมีผลต่อเด็กและวัยรุ่ นดังกล่าวแล้ว สื่ อก็มีขอ้ ดีหลายอย่างด้วย เช่น สอนเรื่ อง
การเห็นใจผูอ้ ื่นการยอมรับการเคารพผูอ้ ื่น การเรี ยนรู ้ตามพัฒนาการ ดังนั้น งานวิจยั เกี่ยวกับการใช้สื่อในเด็กและวัยรุ่ น จึงมี
ความจาเป็ นอย่างมากทั้งต่อผูป้ กครอง บุคลากรทางการแพทย์ และสังคม
ความแตกต่ างของสื่ อเก่ าและสื่ อใหม่ (New media and Old media)
ปั จจุบนั พบว่า การใช้สื่อมีความสาคัญเพิ่มขึ้น การเข้าถึงสื่ อและเทคโนโลยีในยุคปั จจุบนั ทาได้ง่ายและสะดวกมาก
ขึ้น เพราะมีการเพิ่มขึ้นของคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตที่บา้ น โทรศัพท์มือถือ วีดีโอเกมส์, Tablet deviceซึ่งเป็ นเทคโนโลยีที่
เข้ามามีบทบาทในยุคนี้ โดยการแบ่งจาแนกลักษณะของสื่ อ ได้แก่ สื่ อใหม่ และเก่า
นั้นก็ไม่ชดั เจนมากนัก แต่มกั จะแบ่งตามลักษณะของเทคโนโลยี โดย สื่ อเก่า คือเทคโนโลยีหรื อสื่ อที่มีบทบาทมากนานแล้ว
คือโทรทัศน์ นิตยสาร สิ่ งพิมพ์หนังสื อ การฟังเพลงจากเครื่ องเล่นหรื อวิทยุ และสื่ อใหม่คือเทคโนโลยียคุ ใหม่ที่มีความเป็ น
เครื อข่าย เป็ นดิจิตอลได้แก่ คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต เว็ปไซด์ วีดีโอเกมส์โทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่ องเล่นดีวดี ี
โดยมีงานวิจยั เกี่ยวกับการใช้สื่อในเด็กและวัยรุ่ นของ Victor C.Strasburgerและคณะ ปี 20121สหรัฐอเมริ กา
พบว่า เด็กอายุนอ้ ยกว่า 8ปี จานวน 42%มีโทรทัศน์ในห้องนอน72%อยูใ่ นบ้านที่มีคอมพิวเตอร์ 68%อยูใ่ นบ้านที่มี
อินเตอร์เน็ตความเร็ วสูงทั้งยัง พบว่า 52%ของครอบครัวที่เด็กมี smartphone, วีดีโอเกมส์, iPod, iPad หรื อ tablet device เป็ น
ของตนเอง และ ประมาณ1ใน4 ของผูป้ กครองเป็ นผู ้ download “app”ให้ โดยผูป้ กครองส่วนมากยอมรับว่า ไม่ทราบว่า app
นั้นใช้งานอย่างไร
นอกจากนั้น Victor C.Strasburgerและคณะพบว่าเด็กใช้เวลามากกว่า 7 ชัว่ โมงต่อวัน ไปกับสื่ อหลายๆประเภท
แม้วา่ ปั จจุบนั จะมีสื่อใหม่ หลายประเภท แต่กลับพบว่า โทรทัศน์ ก็ยงั เป็ นสื่ อหลักที่นิยมใช้ และจากKaiser Family
Foundation study ปี 20102สหรัฐอเมริ กา พบว่า เด็กใช้เวลากับสื่ อโทรทัศน์มากที่สุด ประมาณ 4.5 ชัว่ โมงในวันธรรมดา
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ดังนั้นในปัจจุบนั สื่ อจึงมีบทบาทมากขึ้นในเด็กและวัยรุ่ นอีกทั้งการเข้าถึงสื่ อทาได้ง่ายขึ้น เทคโนโลยีเข้ามามี
บทบาทในชีวติ ประจาวันมากขึ้น ดังนั้น การทราบและตระหนักถึง เรื่ องสถิติการใช้สื่อ กลไกที่ทาให้เกิดการติดสื่ อ จึงมี
ความสาคัญต่อการเข้าใจ และการจัดการปั ญหาที่เกิดจากการใช้สื่อมากขึ้น
อุบัตกิ ารณ์ ของ การใช้ สื่อเทคโนโลยี
ตารางที่1
ตารางแสดงการระยะเวลาเป็ นชัว่ โมง ที่
เด็กอายุ 8-18 ปี ใช้เวลาไปกับสื่ อต่อวัน
ที่มา : Generation M2 Media in Lives
of 8-18-Year-old, A Kaiser Family
Foundation study; January 2010

งานวิจยั การเก็บสถิติ Kaiser
Family Foundation study ปี 2010ซึ่งเป็ น
การสารวจสถิติระดับประเทศของ
สหรัฐอเมริ กา ในนักเรี ยนเกรด 3-12 อายุระหว่าง 8-18 ปี โดยให้นกั เรี ยนจดบันทึกประจาวันเกี่ยวกับการใช้สื่อในรู ปแบบ
ต่างๆ การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้สื่อ และตอบแบบสอบถามต่างๆ พบว่า ปี 1999-2009 เด็กช่วงอายุ 8-18 ปี ใช้เวลากับ
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นในทุกประเภทของสื่ อโดยระยะเวลาในการใช้สื่อหรื อเทคโนโลยีเพิ่มเป็ น 7.38ชัว่ โมงต่อวัน
โดยเพิ่มขึ้นเกือบ2.5ชัว่ โมงต่อวัน เมื่อเทียบกับการสารวจเมื่อ 5 ปี ก่อน (ตารางที่1)

แผนภูมิที่1 แสดงการใช้อุปกรณ์สื่อ แบ่งตามลักษณะของช่วงอายุ สี ผิว เชื้อชาติ เพศ และระดับการศึกษาของพ่อ
แม่
ที่มา :Generation M2 Media in Lives of 8-18-Year-old, A Kaiser Family Foundation study; January 2010
นอกจากนั้นงานวิจยั Generation M2 Media in Lives of 8-18-Year-old (แผนภูมิที่1)ได้มีการจาแนกกลุ่มของการ
ใช้เทคโนโลยี โดยเมื่อแบ่งเป็ นช่วงอายุ พบว่า เด็กช่วงอายุ 11-14ปี และ15-18ปี มีการใช้สื่อในวันธรรมดา12ชัว่ โมงต่อวัน
กลุ่มผิวสี และละตินอเมริ กนั (Hispanic) มีชวั่ โมงการใช้สื่อมากกว่ากลุ่มคนผิวขาวเด็กผูช้ ายใช้เวลากับสื่ อ เทคโนโลยี
มากกว่าเด็กผูห้ ญิง โดยเฉพาะการเล่นวีดีโอเกมส์
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สถิตกิ ารใช้ เทคโนโลยีในประเทศไทย

แผนภูมิภาพที่2 แสดงร้อยละของเด็กอายุ 6-10ปี และ 11-14 ปี ที่ใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต
ในประเทศไทย ปี 2547-2552ที่มา: สานักงานสถิติแห่งชาติ
ในประเทศไทยนั้นมีการสารวจการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในครัวเรื อนเช่นกัน โดยสานักงานสถิติ
แห่งชาติพบว่า ในเด็กที่อายุมากกว่า 6 ปี มีสดั ส่วนการใช้อินเตอร์เน็ตเพิม่ ขึ้นในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะ กลุ่มอายุ 15-24 ปี
สัดส่วนมากกว่ากลุ่มอื่นๆ และคาดว่าการใช้อินเตอร์เน็ตจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับประเทศในแถบเอเชีย พบว่า วัยรุ่ นไทยมีการใช้อินเตอร์เน็ต 3.1 ชัว่ โมงต่อวัน และใช้เวลาในการเล่น
เกมส์ออนไลน์ผา่ นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งเกมส์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพา คือ เฉลี่ยวันละ 60.7 นาที สูง
กว่าค่าเฉลี่ยของวัยรุ่ นในหลายๆ ประเทศในเอเชีย
ปัจจัยทีเ่ ป็ นสาเหตุของการติดอินเทอร์ เน็ต
การติด (Addiction)ถือเป็ นการทาซ้ าที่ติดเป็ นนิสยั โดยมีผลต่อร่ างกาย สังคม จิตใจ และการเงิน โดยทัว่ ไปการติด
มีการแสดงออกทั้งทางด้านร่ างกายและจิตใจ จึงมีหลายทฤษฎี หลายรู ปแบบ ที่พยายามจะอธิบายภาวะ การติด โดยในที่นี่จะ
กล่าวถึง ภาวะการติดอินเทอร์เน็ต (Internet addiction) เป็ นหลัก
โดยปั จจัยของการ ติดอินเตอร์เน็ต อาจแบ่งเป็ นลักษณะของ 4P (Predisposing factor, Precipitating factor,
Perpetuating factor, Protective factor) ซึ่งก็จะมีขอ้ ดีคือ เข้าใจได้ง่าย และ ประยุกต์เข้ากับการดูแลคนที่มีภาวะการติดสื่ อ
เข้าใจปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการดาเนินโรคมากขึ้น

Predisposing factor
-Genetic factor
-Reward system

Precipitating factor
-Developmental aspect
-Stress in family
-Stress in peers

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

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

-Positive reinforcement

Family
-relationship,
communication,interaction
School

1. ปัจจัยทีน่ ามาก่ อน(Predisposing factor)
1.1 ปัจจัยด้ านพันธุกรรม (Genetic factor)
ปี 2007 Lee และคณะ3 พบว่าวัยรุ่ นที่ติดอินเตอร์เน็ต ซึ่งส่วนใหญ่ใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อเล่นเกม มี
polymorphismที่ตาแหน่ง promoter region ของยีน serotonin transporter แบบ SS-5HTTLPR มากกว่าวัยรุ่ นที่ไม่ติด
อินเตอร์เน็ต
Montag C. และคณะ ปี 20124ได้ศึกษาเกี่ยวกับยีนในกลุ่มคนที่เกิดปัญหาจากการใช้อินเตอร์เน็ต พบว่ายีน
CHRNA4 เป็ นยีนที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้อินเตอร์เน็ตที่มากจนเกิดปั ญหา โดยยีน ตัวนี้กพ็ บในผูท้ ี่มีปัญหาติด
นิโคตินในบุหรี่ เช่นกัน ยีนตัวนี้จึงอาจมีความเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการติดด้วย
1.2 ปัจจัยด้ านการทางานของสมองส่ วนทีเ่ กีย่ วกับ reward system
Hoeftและคณะปี 20085 ศึกษาการทางานของสมองระหว่างการเล่นเกมคอมพิวเตอร์โดยใช้fMRI พบว่า
มีการกระตุน้ สมองบริ เวณ nucleus accumbens, amygdala, และ orbitofrontal cortex เพิ่มขึ้น และมีการกระตุน้ ที่ตาแหน่ง
ดังกล่าว ในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ซึ่งน่าจะเป็ นสาเหตุที่ทาให้เพศชายมีโอกาสติดเกมคอมพิวเตอร์มากกว่าเพศหญิง
นอกจากการทางานของสมองบริ เวณดังกล่าว พบว่าภาวะการติดอินเตอร์เน็ตมีพฤติกรรมคล้ายการติดสารเสพติด
(Substance use disorder)จึงมีการอธิบายเรื่ อง autonomic reward systemด้วย
Autonomic reward system
ในช่วงแรกของเล่นอินเตอร์เน็ตfrontal cortex จะเป็ นตัวควบคุมพฤติกรรมการเล่น เมื่อมีเล่นก็จะมีกระตุน้ หลัง่
dopamine ที่ nucleus accumbensซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ mesolimbic system (ventrotegmental dopamine system) เรี ยกว่า
reward or pleasure pathway และเมื่อเล่นมากขึ้นก็จะ กระตุน้ การหลัง่ dopamine มากขึ้นเรื่ อยๆ ร่ วมกับเริ่ มขาดการควบคุม
พฤติกรรมจาก Prefrontal cortexโดยglutamatergic projection ซึ่งเป็ นตัวยับยั้งจาก prefrontal cortex ไปยัง nucleus
accumbensจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง (neuroplasticity) ทาให้มีการหลัง่ dopamine ที่ nucleus accumbensลดลง และ prefrontal
cortex จะมีการทางานลดลงและเกิดเป็ นการเปลี่ยนแปลงจากการทาประจา (Habit) มาเป็ น การทาอย่างต่อเนื่องและขาด
ความยับยั้งชัง่ ใจ (compulsive habit)
2. ปัจจัยกระตุ้น(Precipitating factor)
2.1 ด้ านพัฒนาการตามวัย (Developmental aspect)
ในช่วงวัยรุ่ น จะเป็ นวัยที่มีการพัฒนาทักษะทางด้านสังคม (social skill)และนาทักษะนั้นไปใช้ตลอดชีวติ เมื่อมี
การใช้อินเตอร์เน็ต วัยรุ่ นจะหลีกเลี่ยงปฏิสมั พันธ์ต่อหน้า (Face to face interaction)และไม่พฒั นา ทักษะด้านสังคม
นอกจากนั้น อินเตอร์เน็ตทาให้วยั รุ่ นสามารถสร้างอีกตัวตน (Online person) สร้างเป็ นตัวตนที่ตอ้ งการ สามารถที่จะเลือก
แสดงได้ (self- presentation) เป็ นรู ปแบบที่ทาได้ง่ายกว่าปฏิสมั พันธ์ต่อหน้า
บางความเห็นบอกว่า พฤติกรรมที่ลองเป็ นหลายๆตัวตนใน Internet อาจทาให้ใช้เวลามากขึ้นในการหาตัวตนจริ ง หรื อ อาจ
หาอัตลักษณ์ที่เป็ นตนเองไม่เจอ และบางครั้งอาจแยกไม่ออกระหว่างบุคลิกของตัวจริ งกับในอินเตอร์เน็ต
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2.2 ความเครียดจากครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
ปั ญหาในครอบครัวอาจทาให้เด็กเกิดปั ญหาติดอินเตอร์เน็ตได้ เช่น เด็กที่ครอบครัวมีปัญหาไม่สื่อสารกัน ทาให้
เด็กใช้อินเตอร์เน็ตหรื อเกมส์เป็ นทางเลี่ยงปั ญหา และยังได้รับความช่วยเหลือนอกจากนั้นยังพบว่า วัยรุ่ นที่มีพอ่ แม่ หรื อพี่
น้องใช้สารเสพติด ก็มีแนวโน้มที่จะเข้าหาอินเตอร์เน็ตมากขึ้น เพื่อช่วยลดปั ญหาและได้ทางแก้ไขปัญหา (support cope and
gain) ความเครี ยดจากครอบครัว บางครั้งการที่พอ่ แม่มองเฉพาะด้านบวกของอินเตอร์เน็ตด้านเดียว หรื อพ่อแม่ที่ติด
อินเตอร์เน็ตก็จะเป็ นแบบอย่างสาหรับการเล่นที่มากเกินไปสาหรับเด็กแทน
และและในครอบครัวที่เลี้ยงแบบขาดการฝึ กวินยั ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของเด็กได้ก็เป็ นอีกเหตุที่ทาให้เด็กติดสื่ อ
ในช่วงวัยรุ่ น การยอมรับจากกลุ่มเพื่อน การทาตามหรื อเลียนแบบกลุ่ม มีความสาคัญมากในวัยนี้ ในเด็ก
ที่ความพึงพอใจในตนเองไม่ดี(low self esteem) ก็จะปรับตัวเข้ากับกลุ่มเพื่อนได้ยาก จึงหันมาสนใจอินเตอร์เน็ต และเมื่อใช้
มากขึ้นก็ได้รับความรู ้สึกของการช่วยเหลือ ทางออกของปั ญหา หรื อการเลียนแบบ เช่นในกลุ่มเพื่อนที่มีการใช้เกมส์
อินเตอร์เน็ต เด็กก็จะเลียนแบบทาตาม เพื่อให้ตนเองได้รับการยอมรับ สามารถมีส่วนร่ วมในกลุ่มเพื่อนได้
2.3 การเข้ าถึงสื่ อ หรื อเทคโนโลยี (Available media)
การเข้าถึงสื่ อ หรื อเทคโนโลยีในปั จจุบนั ทาได้ง่าย และสะดวกมากขึ้น ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น
3. ปัจจัยคงอยู่ (Perpetuating factor)
เมื่อใช้อินเทอร์เน็ตหรื อเกมส์มากขึ้น เด็กก็จะได้รับการตอบสนองความต้องการ ได้รับความพึงพอใจ
ความสนุกสนาน การระบายความรุ นแรงที่มีอยู่ ได้ความรู ้สึกของการประสบความสาเร็ จ ทาให้เป็ นแรงด้านบวกในการเพิ่ม
พฤติกรรมการเล่น (positive reinforcement) ในเด็กที่มีความภูมิใจในตนเองน้อย (low self esteem) เมื่อเล่นอินเตอร์เน็ตหรื อ
เกมส์ แล้วได้รับการยอมรับ ได้รับความเห็นอกเห็นใจ ความช่วยเหลือ ทาให้ความภูมิใจในตนเองเพิ่มขี้น (Increase self
esteem) จึงทาให้เกิดการติด
4. ปัจจัยป้องกัน (Protective factor)
4.1 ปัจจัยจากตัวเด็ก
ดังที่กล่าวมา ปั จจัยเรื่ องความภูมิใจในตนเอง วินยั ในตนเอง การปรับตัวของเด็กเมื่อเจอ
ปั ญหา (coping) มีส่วนอย่างมาก
4.2 ปัจจัยจากครอบครัว การดูแลเด็กด้วยการฝึ กวินยั ที่เหมาะสม ความอบอุ่น ความรู ้สึกมีส่วนร่ วมในครอบครัว
การยอมรับและความเข้าใจในครอบครัว สามารถป้ องกันการใช้สื่อที่มากเกินไปได้
4.3 ปัจจัยจากโรงเรียนและสังคมการดูแลเอาใจใส่ นโยบาย ของโรงเรี ยน ก็มีส่วนในการดูแลภาวะการติดสื่ อได้

การวินิจฉัย
ในปี 1996 Young นักจิตวิทยา เป็ นคนแรกที่กล่าวถึง problematic internet use โดยได้รายงานกรณี ตวั อย่าง6 เป็ น
ผูป้ ่ วยหญิงอายุ 43 ปี ซึ่งเดิมไม่มีทกั ษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี และ ไม่มีประวัติเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชมาก่อน Young
พบว่าหลังจากที่ผปู ้ ่ วยรายนี้รู้จกั วิธีการใช้ chat roomเธอได้ใช้เวลาถึง 60ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ในการออนไลน์ ผูป้ ่ วยได้บรรยาย
ถึงความรู ้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาที่อยูห่ น้าคอมพิวเตอร์ และความรู ้สึกเศร้า กังวล และหงุดหงิดเมื่อต้องหยุดการใช้
อินเทอร์เน็ต นอกจากนี้พบว่าผูป้ ่ วยไม่สนใจการเข้าสังคมและการทากิจกรรมต่างๆเช่นเดิม รวมถึงความสัมพันธ์กบั สามี
และลูกๆของเธอที่เริ่ มห่างเหิ นมากขึ้นหลังจากที่เธอมีคอมพิวเตอร์เป็ นของตัวเอง
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จากการสัมภาษณ์ผปู ้ ่ วยข้างต้นและผูป้ ่ วยคนอื่นๆ Young เป็ นผูแ้ รกที่เสนอเกณฑ์การวินิจฉัยของ “Internet
addiction” โดยมีรูปแบบของการวินิจฉัย substance dependence ตาม DSM-IV เป็ นพื้นฐานของการพัฒนาเกณฑ์การวินิจฉัย
ในขณะที่นกั จิตวิทยาอีกหลายท่าน มองว่า problematic internet use เป็ นปั ญหาในกลุ่ม behavioral addiction มากกว่า6จาก
แนวคิดนี้ ทาให้ Youngได้ปรับปรุ งเกณฑ์การวินิจฉัยใหม่ ได้เป็ น Young’s Diagnostic Questionnaire for Internet Addiction
(ตารางที่ 2) ซึ่งมีท้ งั หมด 8 คาถาม หากตอบว่า ใช่ ตั้งแต่ 5 ข้อขึ้นไป ถือว่าเข้าได้กบั การวินิจฉัย Internet addiction
5 ปี ต่อมา Shapiraและคณะ6 ได้เสนอเกณฑ์การวินิจฉัยโดยอิงตาม impulse control disorder โดยเกณฑ์การวินิจฉัย
มีดงั นี้ a) maladaptive preoccupation with Internet use, experienced as irresistible use for periods of time longer than
intended; b) significant distress or impairment resulting from the behavior; and c) the absence of other Axis I pathology
that might explain the behavior, such as mania or hypomania
Ko และคณะ ได้มีการพัฒนาเกณฑ์การวินิจฉัยเช่นกัน โดยทาการศึกษาในกลุ่มนักเรี ยนและนักศึกษาชาวไต้หวัน6
ได้เป็ น Ko et al’s proposed diagnostic criteria for Internet addiction (ตารางที่ 3) ซึ่งพบว่ามี specificity 97.1% และ
sensitivity 87.5% อย่างไรก็ตาม อาจยังไม่สามารถปรับใช้ได้ในประชากรทัว่ ไป เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างที่ทาการศึกษามี
จานวนค่อนข้างน้อยและศึกษาในกลุ่มเฉพาะเท่านั้น
ตารางที่ 2 Young’s Diagnostic Questionnaire for Internet Addiction

ตารางที่ 3Ko et al’s proposed diagnostic criteria for Internet addiction
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ทางด้านของ DSM ก็ได้มีคณะทางานได้หาข้อมูลจากบทความและวารสารกว่า 200 เรื่ อง พบว่า Internet gaming มี
ลักษณะที่คล้ายกับ gambling disorder และ substance use disorder แต่เนื่องจากยังขาดข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับความชุกของการ
เกิดโรค และการดาเนินโรค ทาให้ Internet gaming disorder ถูกบรรจุไว้ใน section III ของ DSM-V (ตารางที่ 4) ซึ่งเป็ น
ส่วนของโรคที่ตอ้ งมีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะตั้งเกณฑ์วนิ ิจฉัยในระบบ DSM7
Internet gaming disorder คือการใช้เวลาเล่นอินเทอร์เน็ตหรื อเกมอย่างยาวนานและมากเกินไป ส่งผลให้ไม่
สามารถควบคุมระยะเวลาในการใช้ ผูป้ ่ วยจะสามารถนัง่ อยูห่ น้าจอคอมพิวเตอร์โดยไม่สนใจทากิจกรรมอื่นรวมถึงการกิน
และการนอน และมีอารมณ์หงุดหงิด โกรธเมื่อถูกขัดขวางการเล่นเกม กล่าวคือมีอาการtoleranceและwithdrawal ซึ่งคล้าย
กับอาการของ substance use disorder7
ตารางที่ 4Proposed criteria for Internet gaming disorder

การประเมินเพื่อการวินิจฉัย
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มีการพัฒนาแบบประเมินหลายอันเพื่อคัดกรองและวินิจฉัย problematic internet use พบว่าแบบประเมินที่นิยมใช้
กันมากที่สุดนอกเหนือไปจาก Young’s Diagnostic Questionnaire คือ Young’s Internet Addiction Test (ตารางที่ 5) และ
Chen Internet Addiction Scale (ตารางที่ 6) ที่นิยมใช้กนั มากทั้งในการศึกษาวิจยั และในทางคลินิก6
Young’s Internet Addiction Test ประกอบด้วย ชุดคาถามทั้งหมด 20 ข้อ โดยคาตอบจะเป็ นการให้คะแนน 1-5
คะแนน ตามความถี่ของการเกิดเหตุการณ์ในแต่ละข้อ โดยถ้าได้คะแนนรวมตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป ถือว่าเข้าได้กบั
problematic use ส่วน Chen Internet Addiction Scale ประกอบด้วยคาถาม 26 ข้อ โดยประเมิน 5 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่
compulsive use, withdrawal, tolerance, interpersonal and health consequences และ time management difficulties โดยมี
จุดตัดที่ 64 คะแนน ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามี diagnostic accuracy 88% และ specificity 92.6%6

ตารางที่ 5 Young’s Internet Addiction Test

ตารางที่ 6 Chen Internet Addiction Scale
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ในประเทศไทย ได้มีการพัฒนาแบบทดสอบการติดเกม (Game Addiction Screening Test – GAST) โดยสถาบัน
สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่ นราชนคริ นทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขร่ วมกับ รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล สาขาวิชาจิต
เวชเด็กและวัยรุ่ น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อใช้สาหรับค้นหาเด็กและวัยรุ่ นที่อาจมีปัญหา
ติดเกมคอมพิวเตอร์หรื อหมกมุ่นกับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์มากจนก่อให้เกิดปั ญหาต่างๆ ซึ่งแบบทดสอบนี้มีขอ้ คาถาม
ทั้งสิ้น 16 ข้อคาถาม ข้อคาถามทั้ง 16 ข้อใช้วดั ปั ญหาที่เกี่ยวข้องกับการเล่นเกม 3 ด้าน ได้แก่ การหมกมุ่นกับเกม
(preoccupation with game), การสูญเสี ยความสามารถในการควบคุมการเล่นเกม (loss of control) และ การสูญเสี ยหน้าที่
ความรับผิดชอบ (function impairment)8
ปัญหาหรื อโรคทางจิตเวชทีพ่ บร่ วม
จากการทบทวนวารสารตีพิมพ์เรื่ องความสัมพันธ์ของ problematic internet use และ comorbid psychopathology
ของ Carli และคณะ9 ในปี 2013 พบว่า ปั ญหาทางจิตเวชที่พบในเด็กและวัยรุ่ นที่มีปัญหาติดเกม ได้แก่ อารมณ์ซึมเศร้า,
ความวิตกกังวล, อาการของโรคสมาธิส้ นั , อาการย้าคิดย้าทาและปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวนอกจากนี้ยงั พบปัญหาการใช้สาร
เสพติดและปั ญหาการนอนร่ วมด้วยโรคทางจิตเวชที่พบร่ วมได้แก่major depression, anxiety disorder, substance use
disorder, impulse control disorder, oppositional defiant disorder, conduct disorder และADHD ในส่วนของโรคสมาธิส้ นั
(ADHD) พบความสัมพันธ์ในเด็กและวัยรุ่ นมากกว่าในผูใ้ หญ่ที่มีปัญหาติดเกมการศึกษาในเด็กชั้นประถมศึกษาของ
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ประเทศเกาหลีใต้พบว่า 33% ของเด็กสมาธิส้ นั มีproblematic internet use และการศึกษาในเด็กวัยรุ่ นประเทศไต้หวันพบว่า
32% ของเด็กที่มีproblematic internet use เข้าได้กบั เกณฑ์วนิ ิจฉัยสมาธิส้ นั 6
ผลกระทบต่อสุ ขภาพ
ได้แก่ภาวะอ้วน10เนื่องจากใช้เวลาหมดไปกับการอยูห่ น้าจอคอมพิวเตอร์ทาให้มีการเคลื่อนไหวร่ างกายค่อนข้าง
น้อยทาให้เกิดการสะสมไขมันตามส่วนต่างๆของร่ างกายการศึกษาในประเทศไทยพบว่าวัยรุ่ นที่เล่นเกมมากกว่า 3 วันต่อ
สัปดาห์มีดชั นีมวลกายมากกว่าวัยรุ่ นที่เล่นเกมไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์อย่างมีนยั สาคัญ11อาจพบปั ญหาทางด้านโภชนาการมี
การศึกษาพบว่าเด็กในกลุ่มที่มีปัญหาการติดอินเตอร์เน็ตได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริ ญเติบโตของร่ างกาย
เนื่องมาจากการรับประทานไม่ครบสามมื้อและการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์12
ปั ญหาสุขภาพอื่นๆได้แก่ปัญหาเกี่ยวกับสายตาซึ่งเป็ นผลจากการได้รับอันตรายจากรังสี ที่ถูกปล่อยออกมาจาก
หน้าจอ, อาการปวดหลัง, ปวดศีรษะ, Carpal tunnel syndrome และปั ญหาเกี่ยวกับสุขอนามัย13
ผลกระทบต่อพัฒนาการ
พฤติกกรมการเล่นอินเทอร์เน็ตที่มากเกินไปจะทาให้เด็กถูกแยกออกจากสังคมทาให้มีผลกระทบต่อพัฒนาการ
ด้านสังคมเด็กจะขาดทักษะการติดต่อสื่ อสารกับคนในชีวติ จริ งขาดความมัน่ ใจและอาจนาไปสู่ภาวะซึมเศร้าได้อย่างไรก็ตาม
การศึกษาของGreenfield และคณะพบว่าการติดต่อสื่ อสารทางอินเทอร์เน็ตอาจช่วยส่งเสริ มพัฒนาการทางด้านสังคม
กล่าวคือเด็กสามารถติดต่อกับเพือ่ นกลุ่มใหญ่ได้แม้ไม่ได้พบกันเด็กมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนระบาย
ความรู ้สึกต่างๆได้โดยเฉพาะในเด็กที่มีปัญหาการเข้าสังคมอยูเ่ ดิม14
การศึกษาของPark และคณะ15พบว่าในกลุ่มเด็กที่ติดอินเทอร์เน็ตมีระดับเชาวน์ปัญญา (IQ) ต่ากว่ากลุ่มควบคุมทั้ง
ด้านverbal และperformance อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติและมีหลายการศึกษาพบว่าเด็กที่ติดอินเทอร์เน็ตมีผลการเรี ยนที่ไม่ดี
ผลกระทบต่อพฤติกรรม
ตามที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่าสื่ อเป็ นสิ่ งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมต่างๆมากมายโดยเฉพาะพฤติกรรมก้าวร้าว
การศึกษาของKoและคณะ16พบพฤติกรรมก้าวร้าวในเด็กและวัยรุ่ นที่มีปัญหาติดอินเทอร์เน็ตโดยเด็กที่มีอายุนอ้ ยมีความเสี่ ยง
มากกว่าไม่วา่ จะเป็ นโปรแกรมห้องสนทนาการเล่นเกมหรื อการพนันล้วนแล้วแต่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวทั้งสิ้น
การศึกษาของKim17พบว่าในกลุ่มเด็กที่ติดอินเทอร์เน็ตเพศชายมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าเพศหญิงและในเด็กที่ติด
อินเทอร์เน็ตระดับรุ นแรงพบพฤติกรรมก้าวร้าวมากกว่าในกลุ่มที่ติดไม่รุนแรงในขณะเดียวกันเด็กก็สามารถจะปลดปล่อย
ความโกรธที่มีอยูอ่ อกมาผ่านทางการใช้งานโปรแกรมทางอินเทอร์เน็ตเช่นการเล่นเกมซึ่งไม่สามารถทาได้ในชีวติ จริ งโดย
จะนาไปสู่พฤติกรรมก้าวร้าวที่มากขึ้นหรื อไม่น้ นั ยังไม่มีหลักฐานแน่ชดั
การศึกษาปั ญหาพฤติกรรมในเด็กที่มีความเสี่ ยงสูงต่อการติดอินเทอร์เน็ตพบปั ญหาพฤติกรรมการใช้สารเสพติด
และปั ญหาพฤติกรรมทางเพศ18โดยพบการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรี ยนสูงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในเพศชายซึ่งอาจเกิดจาก
การเข้าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาทางเพศมากกว่าในเพศหญิงนอกจากนี้การศึกษาเรื่ องผลกระทบของการติดอินเทอร์เน็ตต่อ
พฤติกรรมการกิน12พบว่าในเด็กที่มีปัญหาติดอินเทอร์เน็ตจะมีปัญหาการกินที่ไม่สม่าเสมอกล่าวคือกินอาหารไม่ครบสามมื้อ
ซึ่งเป็ นผลมาจากความอยากอาหารลดลงหรื อการงดอาหารบางมื้อไปและพบพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์
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เหล่านี้ลว้ นแต่นาไปสู่ภาวะทุพโภชนาการซึ่งส่งผลต่อการเจริ ญเติบโตตามที่ได้กล่าวไปในส่วนของผลกระทบต่อ
พัฒนาการ
แนวทางการดูแลรักษา
จากการที่ผปู ้ ่ วย IA มีสาเหตุจากปัจจัยหลากหลายเช่นตัวผูป้ ่ วยการเลี้ยงดู สังคมและสิ่ งแวดล้อม ดังนั้นเริ่ มแรกจึง
ต้องมีการประเมินผูป้ ่ วยในทุกๆด้าน (Bio / Psycho / Social assessment) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวผูป้ ่ วยและนาไปสู่การ
ว่างแผนการรักษาเป็ นรายบุคคล
ในปัจจุบนั แนวทางการรักษาสาหรับ IA นั้นแบ่งเป็ นวิธีต่างๆได้ดงั นี้
1) การรักษาโดยการใช้ยา (Pharmacological treatment) – รักษาโรคและโรคร่ วม (comorbidity)
2) การรักษาโดยไม่ใช้ยา (Non - Pharmacological treatment)
1) การรักษาโดยการใช้ ยา (Pharmacological treatment)
IA นั้นมีความคล้ายคลึงกับโรค Behavioral/substance addictions ค่อนข้างมากทั้งในแง่ของโรคร่ วม และลักษณะ
brain activation จากการศึกษาทาง neuroimaging ทาให้มีแนวทางในการรักษาและแนวทางในการรักษาและวิจยั มากขึ้น
(ตารางที่ 7)ยาที่ใช้ในการรักษาได้แก่
1.1-กลุ่มยาต้ านเศร้ า (Antidepressants)
- SSRIs – มีหน้าที่กด inhibitory response และควบคุม compulsive repetition
งานวิจยั ของ Dell’ Osso และคณะ19พบว่า การใช้ escitralopramขนาด 20-30 mg/d นาน2-3เดือนพบว่า
ความอยากเล่นเกมส์(craving)ลดลง, ลดเวลาที่ใช้เล่นอินเทอร์เน็ต(internet usage)เฉลี่ยจาก36.8 ชัว่ โมงเป็ น16.5
ชัว่ โมงและภาวะอารมณ์ดีข้ ึน (ใช้เครื่ องมือ Hamilton Rating Scale for Depression)
- Norepinephrine/dopamine reuptake inhibitor (NDRI)
มีงานวิจยั หลายชิ้นสนับสนุนประสิ ทธิภาพของ Bupropionเช่นการวิจยั ของHan และคณะ20โดยใช้ fMRI
เป็ นตัววัด brain activity พบว่า Bupropion ช่วยลด Brain activity ที่occipital lobeซีกซ้าย , Dorsolateral Prefrontal
cortex ซีกซ้ายและParahippocampalgyrusฝั่งซ้ายซึ่งเป็ นบริ เวณสมองที่มีความผิดปกติในผูป้ ่ วยที่ติดอินเทอร์เน็ต
หรื อเกมหลังจากได้รับยานาน 6 สัปดาห์นอกจากนี้ยงั ช่วยลดความอยากเล่นเกมส์ และลดเวลาที่ใช้ในการเล่น
อินเทอร์เน็ตอีกด้วย
ในการวิจยั ของ Han และ Renshaw21พบว่าการรักษาโดยใช้ Bupropion ในผูป้ ่ วยที่มี IA ร่ วมกับภาวะ
ซึมเศร้า (Major depressive disorder with excessive gameplay) ก็ได้ผลดีเช่นเดียวกัน โดยมีการลดลงของภาวะ
ซึมเศร้า ลดYoung internet addiction scale และลดเวลาที่ใช้เล่นอินเทอร์เน็ตได้
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1.2-กลุ่มยา Opioid Receptor Antagonists- มีหน้าที่ยบั ยั้งการหลัง่ ของ dopamine ที่บริ เวณ nucleus accumbens
และ ventral pallidum<brain reward system>ได้แก่ Naltrexone (150 mg/d ) พบว่าสามารถลด compulsive internet use ได้
1.3 กลุ่มยาAntipsychotics –เป้ าหมายของการรักษาอยูท่ ี่การลด impulsivity และ compulsivity symptoms ยากลุม่
Atypical antipsychotic ที่มีหลักฐานในการรักษา IA ได้แก่Quetiapineโดยใช้เป็ นยาร่ วม (add-on treatment) กับ Citalopram
พบว่าผูป้ ่ วยลดcompulsive internet use
งานวิจยั สาหรับยากลุ่มOpioid Receptor Antagonists และ กลุ่มยาAntipsychoticsนั้น ยังมีขอ้ จากัดเนื่องจากเป็ น
เพียง case report / case study และไม่มีกลุ่มควบคุม จึงทาให้ความน่าเชื่อถือมีนอ้ ย
1.4 ยาอื่นๆ– ได้แก่Psychostimulants , α -2 agonist และglutamatergic drugs
มีงานวิจยั ที่น่าเชื่อถือของ Han และคณะ22สนับสนุนการใช้ Methylphenidate ในผูป้ ่ วยสมาธิส้ นั ที่มีภาวะติด
อินเทอร์เน็ตร่ วมด้วย (ADHD + IA) พบว่าผูป้ ่ วยมีความสามารถในการคงสมาธิ (attentional capacity) เพิ่มขึ้นและใช้เวลา
ในการเล่นเอินเทอร์เน็ตลดลงอย่างมีนยั สาคัญ หลังได้ MPH 30.5 mg/d นาน 8 สัปดาห์ในความเป็ นจริ งแล้วเชื่อว่าผูป้ ่ วย
น่าจะดีข้ ึนเนื่องจากได้รับการรักษาโรคสมาธิส้ นั ซึ่งมักพบร่ วมกับ IA มากถึง 33% นัน่ เอง
ส่วน α -2 agonist(Guanfacine) และglutamatergic drugs (Memantine< NMDA receptor antagonist>และ
Riluzole) นั้นยังไม่มีการศึกษาใน IA แต่มีการใช้Memantineเพื่อลดการตัดสิ นใจอย่างหุนหันพลันแล่น( impulsive decision
making) และลดพฤติกรรมการเล่นพนันในผูป้ ่ วยกลุ่ม Pathological gambling ได้
การรักษาโรคร่ วม (comorbid psychiatric disorders)
การศึกษาในปัจจุบนั พบว่าผูป้ ่ วยIA ส่วนมากมักมีโรคทางจิตเวชร่ วมด้วยโดยโรคร่ วมที่พบบ่อยได้แก่โรคความ
ผิดปกติทางอารมณ์ Mood disorders) , โรควิตกกังวล (Anxiety disorders) , Substance use disorders, โรคสมาธิส้ นั
(ADHD) และ Impulse control disorders แต่ยงั ไม่มีการศึกษาว่าโรคร่ วมนั้นมีผลกระทบโดยตรงต่อการรักษา IA อย่างไร

2) การรักษาโดยไม่ ใช้ ยา (Non-pharmacological treatment)
ปั จจุบนั มีวธิ ีการรักษาผูป้ ่ วยติดเกมอินเทอร์เน็ตโดยไม่ใช้ยาหลากหลายวิธีเช่น Family therapy , Group therapy ,
Cognitive behavioral Therapy ,Motivational Interview และMultimodal Psychotherapyแต่วธิ ีการรักษาที่มีการศึกษาอย่าง
มากในปั จจุบนั คือCognitive Behavioral Therapy (CBT) และMotivationalInterview(MI) (Beard, 2005; Wieland, 2005;
Young, 1999)
2.1 ) Cognitive behavioral Therapy
เป้ าหมายคือการทาให้ผปู ้ ่ วยมีความสามารถในการควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างเหมาะสม
หลักการคือ 1 . ช่วยผูป้ ่ วยรับรู ้ maladaptive cognition ของตนเอง
2. สร้าง adaptive cognition ใหม่
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3 .ช่วยให้ผปู ้ ่ วยกลับสู่โลกแห่งความเป็ นจริ ง (reality)
โดยอาจมีการสอนเทคนิคต่างๆเพิ่มเติมเช่นวิธีการบริ หารเวลา (time management training) , หาปัจจัยกระตุน้
(Identify triggers) , ให้ทราบถึงประโยชน์และตระหนักในอันตรายของการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้น (Recognizing benefits
and potential harms) , ฝึ กการควมคุมอารมณ์และการผ่อนคลาย (Management of emotion/Relaxation training) , ฝึ กทักษะ
การแก้ปัญหา (coping skills) , ฝึ กทักษะทางสังคม (social skills) , และเพิ่มกิจรรมอื่นๆมาทดแทน
Young และคณะ23ได้ประเมินประสิ ทธิภาพของCBT (12 session) พบว่าผูป้ ่ วย 114 คนมีแรงจูงใจ(Motivation)ที่
จะเลิกเล่นเกมส์มีความสามารถในการควบคุมการเล่นเกมส์ออนไลน์มากขึ้นมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ ื่น (relationship
functioning)ดีข้ นึ ตั้งแต่คาบ(session) ที่ 8 อาการที่ดีข้ ึนยังคงอยูแ่ ม้ระยะเวลาผ่านไป 6 เดือน
2.2) การสัมภาษณ์ เพื่อสร้ างแรงจูงใจ (Motivational Interviewing : MI)
เป็ นการนา MI ที่ใช้รักษาในผูป้ ่ วยติดสารเสพติด (Substance abuse disorder)มาประยุกต์ใช้โดยมีการนา
Stages of change ของ Prochaska and Diclemente ซึ่งเป็ นแนวคิดเกียวกับกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
คนมาใช้ร่วมด้วย
หลักการ : Patient-centered approach ถือว่าอานาจการตัดสิ นใจที่จะเปลี่ยนแปลงนั้นอยูท่ ี่ผปู ้ ่ วยผูป้ ่ วย
ต้องเป็ นคนรับผิดชอบและตัดสิ นใจที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยตนเองโดยแพทย์จะช่วยผูป้ ่ วยโดยการExplore / Resolve
Ambivalence เพื่อช่วยเสริ มแรงจูงใจให้นาไปสู่การเปลี่ยนแปลง
Ambivalence  Decision to change  Solution
2.3)การบาบัดครอบครัว ( Family Therapy )
เนื่องจาก IA มีปัจจัยทางด้านครอบครัวมาเกี่ยวข้องค่อนข้างมากดังนั้นการรักษาที่มีครอบครัวเป็ น
พื้นฐาน (Family-based intervention) จึงมีบทบาทสาคัญในการรักษาวิธีการฝึ กสอนผูป้ กครอง (Parent education
and training) มีหลายวิธีเช่น การฝึ กให้พอ่ แม่รับรู ้และเข้าใจสภาวะอารมณ์ของเด็ก ฝึ กวิธีการแก้ปัญหา ฝึ ก
การควมคุมอารมณ์และพฤติกรรมของพ่อแม่ เรี ยนรู ้วธิ ีการสื่ อสารกับผูป้ ่ วยอย่างถูกวิธี เพื่อลดความขัดแย้ง
ระหว่างกันและทาให้การรักษา IA มีประสิ ทธิภาพ
Young เชื่อว่าการให้ความรู ้กบั สมาชิกในครอบครัวทุกคนว่าพวกเขาจะมีส่วนช่วยผูป้ ่ วยได้อย่างไรนั้น
เป็ นสิ่ งจาเป็ นอย่างยิง่ Young ได้แนะนาวิธีการต่างๆในหนังสื อ “Video Games & Your Kids : How parent stay
in control ” หลายวิธีเช่นการให้ความรู ้เกี่ยวกับตัวโรค , ปั จจัยเสี่ ยงที่ทาให้กลับไปติดซ้ า (Relapse triggers) , บอก
แนวทางการรับมือกับความรู ้สึกโกรธและผิดหวังที่สมาชิกในครอบครัวมีต่อผูป้ ่ วย , และชี้ให้เห็นถึงความสาคัญ
ของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีขอบเขต (Healthy boundary)
Family therapy ส่วนมากมักถูกนาไปใช้รวมอยูใ่ น Multimodal treatment studies ซึ่งผลการรักษายังไม่
ชัดเจน (Mixed result)
2.4 )การบาบัดแบบกลุ่ม( Group Therapy )
การบาบัดแบบกลุ่มนั้นทาให้สมาชิกในกลุ่มลดความอับอาย (sense of shame) และลดการแยกตัว (social
isolation) นอกจากนั้นการบาบัดแบบกลุ่มยังทาให้ผปู ้ ่ วยได้รับกาลังใจจากคนที่กาลังประสบปั ญหาเดียวกัน โดย
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ไม่รู้สึกว่าถูกตัดสิ น(Non-Judgemental) มีการปรึ กษาหาแนวทางการปฏิบตั ิตวั ร่ วมกัน ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มมี
พลังมากขึ้นซึ่งจะนาไปสู่การเลิกเล่นอินเทอร์เน็ตและเกมส์ในที่สุด
2.5) Multimodal Psychotherapy
เป็ นการนาเอาการtherapyหลายชนิด(ดังกล่าวข้างต้น) มารวมกัน โดยอาจทาในรู ปแบบตัวต่อตัว
(Individual) แบบกลุ่ม แบบครอบครัว หรื ออาจไปจัดเป็ นกิจกรรมที่โรงเรี ยน(School-based intervention) ก็ได้
การทดลองแบบ RCT ของ Du และคณะ24ได้แยกผูป้ ่ วยออกเป็ นสองกลุ่มคือ
-กลุ่มTreatment = CBT ผูป้ ่ วย+ CBTพ่อแม่ + Psychoeducation workshop ให้ครู ในโรงเรี ยน
-กลุ่มcontrol = ไม่ได้รับการรักษา
ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มที่ได้รับการรักษาเท่านั้นที่มี การบริ หารจัดการเวลา (Time management skill) ดี
ขึ้น และมีการพัฒนาเรื่ องการควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมมากขึ้น แต่การใช้อินเทอร์เน็ตลดลง
เหมือนกันทั้งสองกลุ่ม
Orzackและคณะ25ได้ทาการบาบัดแบบกลุ่มโดยใช้CBT MI และ Ready to change Approaches (RtC)
ร่ วมกันพบว่า หลังจากผ่านไป 16 ครั้ง ผูป้ ่ วยมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ นึ และลดภาวะซึมเศร้าได้ แต่ไม่สามารถลด
ปริ มาณการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมีนยั สาคัญ งานวิจยั นี้มีขอ้ จากัดเนื่องจากไม่มีกลุ่ม control และมีผหู ้ ยุดเข้า
ร่ วมงานวิจยั กลางคันจานวนมาก (Attrition rate สูง)จึงทาให้ความน่าเชื่อถือลดลง
การป้องกันการกลับเป็ นซ้าRelapse Prevention
การป้ องกันการกลับเป็ นซ้ าหลังจากรักษาเป็ นสิ่ งที่สาคัญอย่างยิง่ เพราะสามารถช่วยลดความเสี่ ยงที่จะกลับไปติด
อินเทอร์เน็ต/เกมส์ซ้ าได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและยัง่ ยืน ซึ่งมีหลากหลายวิธีได้แก่
- ต้องทาข้อตกลง คานิยามที่เฉพาะเจาะจงว่า “Relapse” หมายความว่าอย่างไร ทั้งในแง่ของพฤติกรรม
(Behavior)และทัศนคติ(Attitude) เช่น บางคนแค่แตะต้องคอมพิวเตอร์คือ การกลับเป็ นซ้ า บางคนคิดว่าต้องกลับไปเล่น
เกมส์จึงจะถือว่ากลับเป็ นซ้ า เป็ นต้น
- ค้นหาปั จจัยกระตุน้ (specific triggers)และสัญญาณเตือน(warning signs) ที่จะนาไปสู่ภาวะติดอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้ผปู ้ ่ วยตระหนักรู ้และป้ องกันแก้ไขได้ต้ งั แต่เนิ่นๆ
- คุยกับทั้งตัวผูป้ ่ วยครอบครัวและโรงเรี ยนเพื่อหาข้อสรุ ปว่ายังจาเป็ นต้องมี อินเทอร์เน็ต/คอมพิวเตอร์ ในบ้าน
หรื อไม่ ถ้าไม่จาเป็ นให้เอาออกไปจากบ้าน ถ้ายังจาเป็ นผูป้ ่ วยจะใช้คอมพิวเตอร์ในกรณี ไหนได้บา้ ง อาจจาเป็ นต้องมีการ
ตั้งรหัสล็อค(security measures) หรื อ จากัดเวลาการใช้งานเป็ นต้น
- ให้ความสาคัญกับการมาติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่อง
สรุปข้ อแนะนาทัว่ ไปสาหรับผู้ปกครอง
1. ไม่ควรให้เด็กที่มีอายุนอ้ ยกว่า3 ปี เล่นเกมส์คอมพิวเตอร์เลย
เด็กที่มีอายุ3-6 ปี อนุญาติให้เล่นเกมส์ได้เฉพาะ เกมส์ที่กระตุน้ พัฒนาการของเด็กหรื อเกมส์การศึกษาเท่านั้น(ต้องอยูภ่ ายใต้
การควบคุมของพ่อแม่)
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2. เมื่ออายุมากกว่า6 ปี อนุญาติให้เล่นเกมส์นอกเหนือจากเกมส์การศึกษาได้
- เด็กเล็ก(6-10 ปี ) ควรเลือกเกมที่ไม่มีความรุ นแรง(เกมส์กีฬาเกมส์การ์ตูน)และใช้ภาษาสุภาพ
- เด็กโต (10-13ปี ) อาจเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีฉากต่อสูเ้ ล็กน้อยภายในเกมและมีภาษาที่ซบั ซ้อนขึ้นแต่ไม่ควรมี
ฉากความรุ นแรง
- วัยรุ่ น (อายุ 13 ปี ขึ้นไป) เกมส์ไม่ควรมีความรุ นแรงที่มากเกินไปเช่นฉากนองเลือดและควรระวังเกมส์ที่มีเนื้อหา
ไม่เหมาะสมเช่นเรื่ องเพศยาเสพติดคาหยาบคายเป็ นต้น
3. ควรอนุญาตให้ลูกเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ได้ไม่เกิน1 ชัว่ โมงในวันธรรมดาและไม่เกิน2 ชัว่ โมงในวันหยุด
4. ไม่ควรอนุญาตให้มีอปุ กรณ์สาหรับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนอนหรื อห้องส่วนตัว
5. ควรรู ้จกั การใช้โปรแกรมติดตามการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กเพื่อควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตในเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเช่น
ICT housekeeper parental control software, Saijai.net และไม่ควรอนุญาตให้เด็กเข้าเล่นเกมออนไลน์ที่มีเนื้อหาเรื่ องราวไม่
เหมาะสมกับวัย
6. ควรแนะนาแนวทางการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยเช่นไม่ควรให้ขอ้ มูลส่วนตัว
ต่างๆ ภาพ หรื อคลิป ไม่นดั พบกับคนที่รู้จกั ผ่านการเล่นเกมออนไลน์ และต้องแจ้งให้พอ่ แม่ทราบเมื่อถูกข่มขู่คุกคามเป็ นต้น

ตารางที่ 7 Case studies on Internet Addiction Treatment
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