เด็ ก ติ ด เกม
GAMING DISORDER

นายแพทย์ ท วี ศั ก ดิ์ สิ ริ รั ต น์ เ รขา ... จิ ต แพทย์ เ ด็ ก และวั ย รุ่ น

การเล่นเกมมีประโยชน์เมื่อเล่นอย่างพอดี ทําให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุ กสนาน ช่วยเพิ่มพูนทักษะการแก้ไขปั ญหา
การวางแผนกลยุทธ์ แต่เมื่อเล่นไปนาน ๆ หรือหมกมุ่นอยูก่ บั การเล่นเกมมากเกินไป จะส่งผลกระทบได้ ทั้งต่อสุขภาพ
ร่างกาย และสุขภาพจิต
องค์การอนามัยโลกได้จดั ให้การติดเกมเป็ นโรคทางจิตเวชชนิ ดหนึ่ ง เรียกว่า “Gaming Disorder” ตามเกณฑ์สากลใน
การจําแนกโรค ฉบับที่ 11 (11th revision of the International Classification of Diseases) โดยให้นิยามว่า เป็ น
รูปแบบของพฤติกรรมการเล่นเกม ที่ผเู ้ ล่นไม่สามารถควบคุมตนเองได้ ต้องเล่นอย่างต่อเนื่ องและระยะเวลาการเล่น
เพิ่มขึ้ นเรื่อย ๆ โดยไม่สนใจทํากิจกรรมอืน่ และยังคงเล่นต่อไปแม้จะมีผลกระทบทางด้านลบตามมา ส่งผลกระทบต่อ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ทั้งเรื่องส่วนตัว ครอบครัว สังคม การเรียน และการทํางาน มีพฤติกรรมอย่างต่อเนื่ องเป็ น
เวลาอย่างน้อย 12 เดือน
การติดเกมในปั จจุบนั ไม่ได้เกิดเฉพาะในเด็กและวัยรุ่นเท่านั้น แต่ลุกลามไปถึงกลุ่มวัยผูใ้ หญ่ และวัยทํางาน เด็กวัยรุ่น
ช่วงอายุ 13-15 ปี มีความเสี่ยงต่อการติดเกมสูงสุด อย่างไรก็ตาม ปั ญหาการติดเกมในเด็กเล็กยังมีความน่ าเป็ นห่วง
มากกว่า เนื่ องจากเป็ นวัยที่การพัฒนาของสมองยังไม่สมบูรณ์ ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการยับยั้งชัง่ ใจ ความรับผิดชอบชัว่
ดี และพัฒนาการในทุกด้าน
การฝึ กให้เด็กมีวินัย รูจ้ กั ควบคุมตนเองและควบคุมเวลาที่ใช้ในการเล่นเกม การส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่
สร้างสรรค์โดยเฉพาะเวลาหลังเลิกเรียน และช่วยพัฒนาให้เด็กมีอารมณ์ดี จะช่วยป้ องกันและแก้ไขการติดเกมได้

ลักษณะของเด็กติดเกม
เด็กติดเกม มักมีอาการแสวงหาการเล่น ชินชากับการเล่น จนขาดการเล่นไม่ได้ จะมีอาการได้ต้งั แต่ระดับน้อย จนถึง
รุนแรง ซึ่งมีลกั ษณะดังนี้
1) แสวงหาการเล่น ไม่สามารถควบคุมตัวเองให้เล่นเกมในเวลาที่กาํ หนด ใช้เวลาในการเล่นเกมติดต่อกันหลาย
ชัว่ โมง เล่นเกมทุกเวลาที่วา่ ง
2) ชินชากับการเล่น ต้องเล่นนานขึ้ นเรื่อย ๆ จึงจะสนุ กเป็ นที่พอใจ จากเดิมไม่กี่ชวั ่ โมงต่อวัน เพิ่มเป็ นหลาย
ชัว่ โมงต่อวัน บางคนเล่นข้ามวันข้ามคืน ไม่หลับไม่นอน
3) หากถูกบังคับให้เลิกหรือหยุดเล่น จะมีปฏิกริ ิยาต่อต้าน หงุดหงิดไม่พอใจ ก้าวร้าว อาละวาด จนถึงขั้นทําลาย
ข้าวของ ทําร้ายพ่อแม่ ขู่จะฆ่าตัวตาย
4) ส่งผลกระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก เช่น ไม่สนใจการเรียน ไม่สนใจทําการบ้าน ไม่รบั ผิดชอบงานที่
ได้รบั มอบหมาย ผลการเรียนถดถอย ละเลยการเข้าสังคม หรือทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัว ความสัมพันธ์
กับคนรอบข้างแย่ลง
5) ปั ญหาพฤติกรรมอื่น ๆ ที่พบร่วมด้วย เช่น โกหก ลักขโมย ดื้ อต่อต้าน หนี เรียน ทะเลาะวิวาท ฯลฯ
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ผลกระทบ
การติดเกมส่งผลกระทบได้ ทั้งต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต รวมถึงผลกระทบต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ทั้ง
เรื่องส่วนตัว ครอบครัว สังคม การเรียน และการทํางาน ดังนี้
ผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย
ผูท้ ี่ติดเกมมักใช้สายตามากในการจ้องหน้าจอ ทําให้ดวงตาเกิดความอ่อนล้า ตาพร่ามัว ตาแห้ง นัง่ อยูก่ บั ที่เป็ น
เวลานานทําให้มอี าการปวดเมื่อยตามตัว คอ ไหล่ และข้อมือ ขาดการออกกําลังกาย อาการขาดนํ้าและขาดสารอาหาร
ตลอดจนได้รบั อาหารที่ไม่เหมาะสม ดื่มเครื่องดื่มบํารุงกําลัง ซึ่งประกอบด้วยนํ้าตาลและคาเฟอีนมากเกินไป
ผลกระทบต่อสุขภาพจิต
ผูท้ ี่ติดเกมมักเก็บตัวอยูใ่ นบ้าน แยกตัวออกจากคนอื่น นําไปสู่โรคทางจิตเวชต่างๆ เช่น ความวิตกกังวล ซึมเศร้า กลัว
การออกจากบ้าน กลัวที่ชุมชน และมีแนวโน้มที่จะติดสารเสพติดอื่น ๆ รวมถึงปั ญหาทางพฤติกรรม ในกรณีที่รุนแรง
อาจถึงขั้นทําร้ายตัวเองหรือผูอ้ ื่น
ผูท้ ี่ติดเกมต้องจ้องแสงสีฟ้าจากหน้าจอ ส่งผลให้สมองคิดว่าเป็ นเวลากลางวัน มีผลกระทบต่อการผลิตสารเมลาโทนิ นที่
ควบคุมการนอน จึงทําให้นอนหลับได้ยาก และมีปัญหานอนหลับไม่เพียงพอ
ผลกระทบต่อความสัมพันธ์
ผูท้ ี่ติดเกมจะมีปฏิสมั พันธ์กบั คนรอบตัวน้อยลง ทําให้เกิดปั ญหาในความสัมพันธ์กบั คนรอบตัว ไม่วา่ จะเป็ นครอบครัว
เพื่อนฝูง
ผลกระทบต่อการเรียน
ผูท้ ี่ติดเกมจะขาดสมาธิในการเรียน เพราะคิดถึงแต่เรื่องการเล่นเกมตลอดเวลา ส่งผลให้ไม่มีใจจดจ่อกับเนื้ อหาที่เรียน
ไม่มีความสุขกับการเรียน ทําให้ไม่สนใจทําการบ้าน ไม่รบั ผิดชอบงานที่ได้รบั มอบหมาย ผลการเรียนถดถอย จนอาจ
ถึงขั้นต้องออกจากโรงเรียน

สาเหตุของการติดเกม
สาเหตุที่ทาํ ให้เด็กติดเกม เป็ นผลจากหลายปั จจัยร่วมกัน ซึ่งในเด็กแต่ละคนก็มีสาเหตุแตกต่างกันไป งานวิจยั ส่วนใหญ่
พบว่า เด็กที่มีความรูส้ ึกว่ามีคุณค่าในตนเองตํา่ มีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว มีเพื่อนที่ติดเกม เป็ นปั จจัยที่ทาํ ให้
ติดเกมสูงขึ้ น ปั จจัยที่พบว่าทําให้เด็กติดเกม มีดงั นี้
1) ปั จจัยในตัวเด็กเอง
เด็กกลุ่มเปราะบางมีความเสี่ยงต่อการติดเกมมากกว่าเด็กทัว่ ไป เช่น เด็กที่เป็ นสมาธิส้นั เด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู ้
เด็กที่มีปัญหาการเรียน เด็กที่มปี ั ญหาทางอารมณ์ ซึมเศร้า หรือวิตกกังวล เด็กที่ขาดทักษะทางสังคม ปรับตัวเข้ากับ
เพื่อนไม่ได้ ฯลฯ
2) ปั จจัยทางครอบครัว
การติดเกมมักพบได้บ่อยในครอบครัวที่มลี กั ษณะการเลี้ ยงดูแบบตามใจ ขาดการฝึ กให้เด็กมีวินัยในตนเอง ขาดกฎ
กติกาในบ้าน ไม่ทาํ โทษเมื่อเด็กกระทําผิด ส่งผลให้เด็กขาดความยับยั้งชัง่ ใจ ขาดวินัยในตนเอง
ความสัมพันธ์ในครอบครัว มีลกั ษณะที่สมาชิกในครอบครัวต่างคนต่างอยู่ ไม่มีกิจกรรมร่วมกัน ทําให้เด็กเกิดความ
เหงา ความรูส้ ึกโดดเดี่ยว ความเบื่อหน่ าย เด็กจึงต้องแสวงหากิจกรรมอืน่ ทําเพื่อความสนุ กสนาน ซึ่งมักไม่มีทางเลือก
อื่นนอกจากการเล่นเกม
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พ่อแม่ที่ไม่มีเวลาดูแลลูก มักรูส้ กึ พึงพอใจที่จะใช้เกมเป็ นเสมือนพี่เลี้ ยงคอยดูแลเด็กแทนตนเอง ไม่เห็นความจําเป็ นที่
จะต้องจํากัดเวลาในการเล่นเกมของเด็ก
3) ปั จจัยทางสังคม
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทลั การเข้าถึงเกมสะดวกขึ้ น เล่นได้ทุกที่ ทุกเวลา มีความเสมือน
จริง มีพลังปลุกเร้าความตื่นเต้นให้เกิดขึ้ นในตัวเด็กอย่างรุนแรง ในขณะที่เด็กขาดพื้ นที่กิจกรรมบนโลกจริง ที่จะได้ใช้
ประโยชน์สาํ หรับการเรียนรู ้ การออกกําลังกาย เล่นกีฬา หรืองานอดิเรก การเล่นเกมจึงเป็ นเสมือนทางออกเพื่อความ
เพลิดเพลินสําหรับเด็ก
กลุ่มเพื่อนก็มีอิทธิพลสูงต่อการติดเกม เนื่ องจากเกมส่วนใหญ่ในปั จจุบนั จะเล่นกันเป็ นทีม จึงมีการชักชวนกันเล่นเกม
โน้มน้าวกดดันให้ตอ้ งเล่น และเด็กเล่นเกมเพื่อให้เพื่อนยอมรับเป็ นส่วนหนึ่ งของกลุ่ม
4) ปั จจัยจากเกม
เกมในยุคปั จจุบนั มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ภาพและเสียงเสมือนจริง เนื้ อหาน่าติดตาม มีความหลากหลายให้เลือก
ตามความสนใจของแต่ละคน พัฒนาให้สามารถเล่นได้บนอุปกรณ์ที่หลายหลาย ได้แก่ คอมพิวเตอร์ โน๊ ตบุ๊ค แท็บเล็ต
โทรศัพท์มือถือ ทําให้สามารถเล่นได้ทุกที่ทุกเวลา
ผูพ้ ฒ
ั นายังมีวิธีการที่ทาํ ให้ผเู ้ ล่นรูส้ ึกสนุ กสนาน และอยากเล่นเกมตลอดเวลา ถ้าหยุดพักจะรูส้ ึกเสียโอกาส และ
เสียเปรียบผูเ้ ล่นคนอื่น ทําให้ผเู ้ ล่นรูส้ ึกว่าตนเองเก่งและประสบความสําเร็จ เกิดความภูมิใจ รูส้ กึ เป็ นผูน้ ํา ได้รบั การ
ยอมรับ ซึ่งในชีวิตจริงอาจไม่ค่อยได้รบั สิ่งเหล่านี้
ในอดีตต้องเสียเงินเพื่อซื้ อเกมมาเล่น ปั จจุบนั เกมส่วนใหญ่เปิ ดให้เล่นได้ฟรี แต่ถา้ จะซื้ อไอเท็มหรือสกินค่อยจ่ายเงิน
และบางเกมเล่นแล้วยังได้เงินหรือรางวัลอีกด้วย ซึ่งอาจได้รบั เป็ นเงินสด เหรียญคริปโต หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ รวมถึง
สามารถซื้ อขายแลกเปลี่ยนไอเท็มในเกมได้

แนวทางป้ องกันและแก้ไข
การทําความเข้าใจเด็กที่ติดเกม หาเหตุปัจจัยที่ทาํ ให้เกิดปั ญหาขึ้ น และแก้ไขปั ญหาร่วมกันกับเด็ก ก็จะทําให้สามารถ
ช่วยให้เด็กกลับมาดําเนิ นชีวิตอย่างปกติได้ไม่ยาก และสิ่งสําคัญที่สุด คือการป้ องกันก่อนที่จะเกิดปั ญหาขึ้ น แนวทางใน
การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา มีดงั นี้
1) ทําความตกลงเรือ่ งกฎกติกากันล่วงหน้าก่อนที่จะอนุ ญาตให้เด็กเล่นเกม โดยให้เด็กมีส่วนร่วม และมีการ
กําหนดรายละเอียดที่ชดั เจน เช่น เล่นเกมในวันใดบ้าง ช่วงเวลาใด เล่นได้ครั้งละไม่เกินกี่ชวั ่ โมง ตั้งแต่เวลา
ใดถึงเวลาใด ก่อนจะเล่นต้องทําอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนบ้าง หากผิดกติกาจะมีบทลงโทษอย่างไร ฯลฯ
2) คอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่นเกมควรตั้งไว้ในสถานที่โล่ง มีคนเดินผ่านไปมาบ่อย ไม่ควรตั้งไว้ในห้องนอนหรือ
ห้องที่ปิดมิดชิด เพื่อที่ผปู ้ กครองจะได้ติดตามเฝ้ าดูได้ และเป็ นการป้ องกันมิให้เด็กเก็บตัว หรือแอบเล่นทั้งคืน
3) ควรมีนาฬิกาขนาดใหญ่วางไว้หน้าคอมพิวเตอร์หรือเครือ่ งเล่นเกม หรือในตําแหน่ งที่เด็กสามารถมองเห็นได้
ชัดเจน
4) มีกิจกรรมที่ทาํ ร่วมกันในครอบครัว จัดหากิจกรรมที่สนุ กสนานและสร้างสรรค์อย่างอื่นให้เด็กทํา โดยเฉพาะ
หลังเวลาเลิกเรียน หรือพาเด็กออกนอกบ้านเพื่อไปทํากิจกรรมที่เด็กชอบ เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ ฯลฯ
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5) พ่อแม่ควรร่วมเล่นเกมกับเด็กด้วย เพื่อทําความรูจ้ กั กับเกมที่เด็กชอบเล่น หากพบว่าเป็ นเกมที่ไม่เหมาะสม
หรือเกมที่ใช้ความรุนแรง พยายามเบี่ยงเบนให้เด็กสนใจเกมอื่นแทน
6) สอนให้เด็กรูจ้ กั การแบ่งเวลาสําหรับการเล่นเกมและทํากิจกรรมอื่น ๆ รูจ้ กั ใช้เวลาอย่างเหมาะสม
7) ให้คาํ ชมเชยแก่เด็ก เมื่อเด็กสามารถรักษาเวลาการเล่นได้ตามที่กาํ หนด
8) หากเด็กไม่รกั ษากติกาตามที่ตกลงกันไว้ ควรแสดงท่าทีจริงจัง หนักแน่ น ยืนยันตามกฎกติกา หลีกเลี่ยงการ
บ่น ตําหนิ ใช้อารมณ์ หรือถ้อยคํารุนแรง
9) หากเด็กติดเกมระดับรุนแรง พยายามแก้ไขเต็มที่แล้วไม่ได้ผล ควรปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุน่
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