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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสุขภาพจิตกับระดับปัญหาจากการพนัน
ในผู้รับบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323
วิธีการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ท่ีโทรเข้ามาปรึกษาที่บริการปรึกษา
สุขภาพจิต 1323 ด้วยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนัน ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือน
ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 79 คน ซึง่ ได้มาโดยใช้วธิ กี ารเลือกแบบเจาะจง เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา
วิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบประเมินปัญหาพนัน (problem gambling severity index) จ�ำนวน 9 ข้อ และ
แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป (general health questionnaire) ฉบับ 12 ข้อ และแบบสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ Chi-square test
ผลการวิจัย พบว่าปัญหาสุขภาพจิตกับระดับปัญหาการจากพนันมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ทัง้ นีจ้ ากการวิเคราะห์ปญ
ั หาสุขภาพจิตของผูเ้ ล่นการพนัน
ในรายข้อพบว่าผู้ที่มีปัญหาจากการพนัน จะมีปัญหาสุขภาพจิตในด้านสมาธิ ปัญหาการนอน
รูส้ กึ เครียด รูส้ กึ ไม่มคี วามสามารถในการเอาชนะปัญหา รูส้ กึ เศร้าหมอง ไม่มคี วามมัน่ ใจ และไม่มี
ความสุขจากข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้ นอกจากนี้การสัมภาษณ์ พบว่ายังในกลุ่มตัวอย่างที่ยังเล่น
การพนันให้เหตุผลว่าใช้การเล่นการพนันเพื่อเป็นการผ่อนคลาย และยังหวังจะได้เงินจากการ
พนัน ส�ำหรับผู้ที่สามารถเลิกเล่นการพนันได้แล้วได้ให้ข้อมูลว่า ปัจจัยส�ำคัญที่เลิกพนันได้
เนื่องจากเลิกเพื่อคนที่รัก และเห็นผลเสียจากการพนัน
สรุป ปัญหาสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับปัญหาการจากพนัน ดังนั้นข้อมูล
ด้านสุขภาพจิตจึงเป็นประโยชน์ที่ส�ำคัญต่อการจัดบริการเกี่ยวกับปัญหาพนัน
ค�ำส�ำคัญ การเล่นพนัน ปัญหาสุขภาพจิต สายด่วนสุขภาพจิต 1323
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ABSTRACT
Objective : To study the association between mental health and levels of gambling
problem in the client of the Mental Health Helpline 1323.
Methodology : This study was descriptive research, which use purposive sampling.
Data is draw from 79 client of the Mental Health Helpline 1323 in April to December
2557 who agreed to complete semi-structure interview which contain 9 items of problem
gambling severity index and 12 items of general health questionnaire Thai version
(Thai GHQ-12). Data is analyse by Chi-square.
Results : The study found that mental health and levels of gambling problem was
association. (χ² = 20.782, p = .000) Then, while analysed the Thai GHQ-12 in items
found that the participants in problem gambling category has insomnia, felt stress,
inattention and depress too. Quality data show relaxing and expect to get money were
the reasons to continue gambling. While the hazardous gamblers had motivation to quit
for beloved one.
Conclusion : Mental health problem is associate with levels of gambling problem. So the
Mental Helpline need to provide counseling for gambling problem.
Keywords : Helpline 1323, problem gambling, mental health

Corresponding author: Tanakrit likritalakul
J Psychiatr Assoc Thailand 2020; 65(2): 131-140

132

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
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บทน�ำ

การพนันเป็นกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดความสนุกและ
การผ่อนคลาย ซึ่งมีการเล่นกันในหลายระดับสังคม
จากผลงานวิจยั สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้ท�ำการส�ำรวจข้อมูลในเดือนตุลาคม พ.ศ.2553 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2554 พบว่าประชากรครึง่ หนึง่ ของ
ประเทศไทยเคยเล่นการพนัน1 จากข้อมูลทั่วโลกพบว่า
จ�ำนวนหนึ่งของผู้เล่นประมาณร้อยละ 0.4-5.3 ที่มี
พฤติกรรมเล่นการพนันอย่างต่อเนื่องและส่งผลต่อชีวิต
ประจ�ำวัน มีคุณภาพชีวิตแย่ลงและอาจน�ำไปสู่ปัญหา
ครอบครัว ปัญหาการหย่าร้าง และปัญหาสุขภาพจิต2-3
จากการศึกษาในต่างประเทศของ Bergamini และคณะ
เรื่อง ความชุกและความเสี่ยงของการเล่นการพนันใน
ผู้ป่วยสุขภาพจิต พบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่เล่นการพนัน
ในปีที่ผ่านมามีปัญหาในกลุ่มอารมณ์ และปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันของกลุ่มตัวอย่างเป็นการ
ติดสารเสพติด และบุหรี่อย่างมีนัยส�ำคัญ4 ซึ่งปริมาณ
คนติดพนันจ�ำนวนมาก ก็จะส่งผลต่อปัญหาสังคมและ
เป็นภาระของประเทศตามมา กรมสุขภาพจิตเล็งเห็นใน
ปัญหานี้จึงได้ร่วมกับส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
จัดตั้งศูนย์ผู้เชี่ยวชาญและการปรึกษาปัญหาพนันขึ้น
เพือ่ ให้เกิดบริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตจากการพนัน
ผนวกรวมไปกับบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 เดิม
เนื่องจากรูปแบบและลักษณะของการพนันใน
แต่ละสังคมมีความแตกต่างกัน และในประเทศไทยยัง
ไม่มงี านวิจยั ทีศ่ กึ ษาเฉพาะเจาะจงในปัญหาสุขภาพจิต
จากการพนันจากผูร้ บั บริการทีโ่ ทรมาปรึกษาปัญหาพนัน
กับสายด่วนสุขภาพจิต 1323 คณะผู้วิจัยจึงเห็นว่าควร
จะมีการศึกษาถึงปัญหาสุขภาพจิตจากการพนันอย่าง
เป็นทางการ โดยจะเก็บข้อมูลกับผู้ท่ีโทรมาปรึกษา
ปัญหาทางสุขภาพจิตจากการพนันในสายด่วนสุขภาพจิต
1323 เพื่อที่จะได้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่มีปัญหาจริง
เพื่อศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการพนัน
ในบริบทของประเทศไทยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่
ถูกต้องและสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง
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เป็นประโยชน์ในการวางแผนการให้บริการ และการ
ส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตจากการพนันให้แก่
ประชาชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัญหาสุขภาพจิตในผู้รับบริการ
ปัญหาพนันกับสายด่วนสุขภาพจิต 1323
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั ญ หา
สุขภาพจิตกับระดับปัญหาการจากเล่นพนันในผู้รับ
บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323

สมมติฐานการวิจัย

ปัญหาสุขภาพจิตมีความสัมพันธ์กบั ระดับปัญหา
การจากเล่นพนันในผูร้ บั บริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323

วิธีด�ำเนินงานวิจัย

การศึกษานีเ้ ป็นงานวิจยั เชิงพรรณนา (descriptive
research) โดยท�ำการเก็บข้อมูลย้อนหลังในผูร้ บั บริการ
สายด่วนสุขภาพจิตในปัญหาพนัน ซึ่งการศึกษานี้ผ่าน
การเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจยั
ในคน (ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช) กระทรวงสาธารณสุข
ในหัวข้อ ปัญหาสุขภาพจิตของผู้เล่นพนัน : กรณีศึกษา
ผู้รับบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 รหัส 100/2558
มีวิธีวิจัยดังนี้
1. ประชากร ประชากรในการศึกษาครัง้ นีค้ อื ผูท้ ี่
โทรเข้ามาปรึกษาทีบ่ ริการปรึกษาสุขภาพจิต 1323 ด้วย
ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเล่ น การพนั น ตั้ ง แต่ เ ดื อ น
เมษายน 2557 ถึง เดือน ธันวาคม 2557 จ�ำนวน 614 สาย
2. กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้ที่
มีปญ
ั หาหรือได้รบั ผลกระทบจากการเล่นการพนันทีย่ นิ ดี
ให้สัมภาษณ์จากจ�ำนวน 79 ราย โดยใช้วิธีการโทรกลับ
หลังจากโทรมาครั้งแรกในระยะเวลา 2 สัปดาห์ เกณฑ์
การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion
criteria) ดังนี้
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		 ก. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งยื น ยั น ว่ า เป็ น ผู ้ ที่ มี
ประวัติการเล่นการพนัน
		 ข. ยินดีให้ข้อมูลกับทางผู้วิจัย
เกณฑ์ ก ารแยกอาสาสมัค รออกจากโครงการ
(Exclusion criteria) ดังนี้
		 ก. กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งไม่ รั บ โทรศั พ ท์ ใ นการ
ขอสัมภาษณ์จ�ำนวนการโทร 3 ครั้ง หรือไม่สามารถ
ติดต่อได้ภายหลังการโทรติดต่อ 3 ครั้ง
		 ข. ไม่ยนิ ยอมให้ขอ้ มูลกับทางทีมผูว้ จิ ยั หรือ
ขอถอนตัวจากการให้สัมภาษณ์กลางคัน
3. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นแบบวัดโดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อแนะน�ำการสัมภาษณ์ซึ่งผู้สัมภาษณ์
ต้องอ่านให้เข้าใจก่อนด�ำเนินการสัมภาษณ์เป็นข้อความ
ทีผ่ สู้ มั ภาษณ์จะต้องท�ำความเข้าใจ และพูดค�ำชีแ้ จงให้
กลุม่ ตัวอย่างฟังเพือ่ เป็นการขออนุญาตในการเก็บข้อมูล
ทางโทรศัพท์ดังนี้
“สวัสดีครับ/ค่ะ ดิฉนั /ผมชือ่ (ผูใ้ ห้คำ� ปรึกษา) เป็น
นักจิตวิทยาให้การปรึกษา จากศูนย์พัฒนาผู้เชี่ยวชาญ
และการปรึกษาปัญหาพนัน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและ
วัยรุน่ ราชนครินทร์ ดิฉนั /ผม โทรมาเพือ่ ขอเวลาประมาณ
5 นาทีในการสัมภาษณ์ในการศึกษาเรื่องภาวะจิตใจ
อารมณ์ของผูเ้ คยเล่นพนัน โดยข้อมูลทัง้ หมดจะเก็บเป็น
ความลับ ไม่มีการระบุชื่อและข้อมูลส่วนตัวไม่ทราบว่า
อนุญาตไหมครับ” โดยถ้ากลุม่ ตัวอย่างไม่ยนิ ดีในการให้
ข้อมูล ผู้วิจัยก็จะตัดกลุ่มตัวอย่างออกจากงานวิจัยตาม
เกณฑ์คัดออก
ส่วนที่ 2 แบบประเมินปัญหาการพนัน (problem
gambling severity index) เป็นแบบประเมินปัญหาจาก
การพนันสร้างขึน้ โดย Ferris และ Wynne ในปี 2001 ได้
รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยกลุ่มที่ปรึกษาของกรม
สุขภาพจิต5 มีจ�ำนวน 9 ข้อเป็น มาตรวัดประเมินค่า
(rating Scale) 4 ระดับ การศึกษาความตรงและหาค่า
ความเชือ่ มัน่ ด้วยการทดสอบซ�ำ้ (test-retest reliability)
สัมประสิทธิเ์ พียร์สนั เท่ากับ .78 และมีคะแนนทีส่ มั พันธ์
ในระดับสูงกับแบบวัด SOGS (.83) และ DSM-IV (.83)
ส่วนความตรงตามพยากรณ์เท่ากับ .486 การให้คะแนน
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เป็นมาตรประเมินค่า 4 ระดับตั้งแต่ระดับ 0 ถึง 4 ตั้งแต่
ไม่เคย บางครั้ง บ่อยครั้ง และแทบทุกครั้ง โดยจะ
สอบถามถึงพฤติกรรมการเล่นการพนันในช่วง 12 เดือน
ผ่านมา การแปลผลแบบประเมินปัญหาจากการพนัน
(PGSI) เป็น 4 ระดับ คือ 0 คะแนน : ไม่มปี ญ
ั หาจากการ
พนัน (non-problem gambling) 1-2 คะแนน : มีความ
เสีย่ งต�ำ่ (low risk) 3-7 คะแนน : มีความเสีย่ งปานกลาง
(moderate risk) 8 คะแนนขึน้ ไป: มีปญ
ั หาจากการพนัน
(problem gambing)
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามสุขภาพทั่วไปฉบับ 12 ข้อ
(general health questionnaire: Thai GHQ-12) ซึง่ เป็น
เครื่องมือคัดกรองปัญหาสุขภาพจิต พัฒนามากจาก
GHQ ของ Goldberg (1972) โดยได้แปลเป็นภาษาไทย7
มีความเชื่อถือได้และมีความแม่นตรงอยู่ในเกณฑ์ดี
มีค่า Cronbach’s alpha coefficient ตั้งแต่ 0.84-.94
มีค่าความจ�ำเพาะ (specificity) ร้อยละ 84.4 และมี
ความไว (sensitivity) ร้อยละ 78.1 โดยวัตถุประสงค์เพือ่
คัดกรองปัญหาสุขภาพจิตทีส่ ำ� คัญ 2 ประการคือ การไม่
สามารถปรับตัวให้ดำ� เนินชีวติ ในด้านต่างๆ ได้อย่างปกติ
สุขตามที่ควรจะเป็น และการมีปัญหาที่ท�ำให้เกิดความ
ทุกข์ใจ โดยเน้นถึงปัญหาที่ผิดไปจากสภาวะปกติของ
บุคคลนัน้ ๆ การให้คะแนน: ใช้การคิดคะแนนแบบ GHQ
score (0-0-1-1) ถ้ามีคะแนนตัง้ แต่ 2 ขึน้ ไปถือว่าอาจมี
ปัญหาสุขภาพจิต
ส่วนที่ 4 แบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง (structure
interview) ประกอบด้วยข้อค�ำถามหลักจ�ำนวน 3 ข้อ
ได้แก่ ประสบการณ์เล่นการพนัน ผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากการเล่นการพนัน และปัจจัยที่เลิกเล่นการพนันได้
ซึ่ ง แบบสั ม ภาษณ์ ดั ง กล่ า วได้ ม าจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงผ่านการตรวจ
จากผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านคุณภาพจ�ำนวน 3 ท่าน
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการตรวจให้
คะแนนแบบสอบถามโดยใช้เกณฑ์ตามที่ก�ำหนด จาก
นั้นน�ำไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปส�ำหรับงาน
วิจัยทางสังคมศาสตร์ มีขั้นตอนดังนี้
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1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปน�ำแบบสอบถามมา
วิเคราะห์โดยหาค่าร้อยละค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยง
เบนมาตรฐานแล้วน�ำเสนอในรูปของตารางประกอบ
ความเรียง
2. สถิติส�ำหรับทดสอบสมมติฐาน คือการทด
สอบไคสแควร์ (Chi-square test)
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์
เนื้อหา จัดข้อมูล รวมกลุ่มข้อมูล สรุปผลข้อมูล และ
ตรวจสอบข้อมูลร่วมกันกับผู้เก็บข้อมูล

ผลการวิจัย

คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลได้ผลดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง เสนอในตาราง 1
ตาราง 1 แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมากกว่า
ครึ่งเป็นเพศชาย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี และ
มีสถานภาพสมรส/คู่ ส�ำหรับปัญหาจากการเล่นพนันพบ
ว่าส่วนใหญ่เป็นผู้มีปัญหาพนัน ร้อยละ 54.8 รองลงมา
มีความเสี่ยงปานกลาง ร้อยละ 12.7 และเล่นแต่ไม่มี
ปัญหา ร้อยละ 2.5
2. คะแนนรวมปัญหาสุขภาพจิตกับระดับปัญหา
การพนันมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ ี่
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ระดับ.01 หมายความว่าเมื่อมีปัญหาจากการพนันก็จะ
พบปัญหาสุขภาพจิตด้วย ดังตาราง 2
ตารางที่ 1 แสดงข้ อ มู ล ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลและระดั บ
ปัญหาพนันของกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปร
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
20-40 ปี
40 ปีขึ้นไป
สถานภาพ
โสด
สมรส/คู่
หย่าร้าง
หม้าย
แยกกันอยู่
missing
ระดับปัญหาพนัน
มีปัญหาจากการพนัน
มีความเสี่ยงปานกลาง
มีความเสี่ยงน้อย
เล่นแต่ไม่มีปัญหาพนัน

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

60
19

75.9
24.1

56
23

70.9
29.1

26
40
5
1
2
5

33
51
6.3
1.3
2.5
6.3

67
10
0
2

84.8
12.7
0
2.5

χ²

p-value

20.782

.000**

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรวมปัญหาสุขภาพจิตและระดับปัญหาพนัน
ปัญหาสุขภาพจิต
มีปัญหาสุขภาพจิต
ไม่มีปัญหาสุขภาพจิต
รวม
** p<0.001, fisher’ exact test

ระดับของปัญหาจากการพนัน
มีปัญหาจากการพนัน
ไม่มีความเสี่ยง จนถึง มีความ
(N = 67)
เสี่ยงปานกลาง
(N = 12)
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
47
70
0
0
20
30
12
100
67 (100%)
12 (100%)

เมื่อท�ำการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิตรายข้อกับ
ระดับปัญหาการพนัน พบว่ามีข้อมูลตามตาราง 3 ดังนี้
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ตารางที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาสุขภาพจิตรายข้อกับระดับปัญหาการพนัน
ระดับของปัญหาจากการพนัน
มีปัญหาจากการพนัน
ไม่มีความเสี่ยง จนถึง มีความเสี่ยงปานกลาง
(N = 67)
(N = 12)
จ�ำนวน
ร้อยละ
จ�ำนวน
ร้อยละ
1. สามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่ก�ำลังท�ำอยู่ได้
มีปัญหา
26
39
0
0
ไม่มีปัญหา
40
61
12
100
2. นอนไม่หลับเพราะกังวลใจ
มีปัญหา
35
53
0
0
ไม่มีปัญหา
31
46
12
100
3. รู้สึกว่าได้ท�ำตัวเป็นประโยชน์ในเรื่องต่าง ๆ
มีปัญหา
13
19.7
0
0
ไม่มีปัญหา
53
80.3
12
100
4. รู้สึกว่าสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้
มีปัญหา
16
24
0
0
ไม่มีปัญหา
50
76
12
100
5. รู้สึกตึงเครียดตลอดเวลา
มีปัญหา
28
42
0
0
ไม่มีปัญหา
38
58
12
100
6. รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะความยากล�ำบากต่างๆ ได้
มีปัญหา
17
25
0
0
ไม่มีปัญหา
49
75
12
100
7. สามารถมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจ�ำวันได้ตามปกติ
มีปัญหา
15
22
1
8.3
ไม่มีปัญหา
51
78
11
17.7
8. สามารถที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ของตัวเองได้
มีปัญหา
16
24
0
0
ไม่มีปัญหา
50
76
12
100
9. รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง
มีปัญหา
24
36
0
0
ไม่มีปัญหา
42
64
12
100
10. รู้สึกเสียความมั่นใจในตัวเองไป
มีปัญหา
20
30
0
0
ไม่มีปัญหา
46
70
12
100
11. คิดว่าตนเองเป็นคนไร้ค่า
มีปัญหา
9
14
0
0
ไม่มีปัญหา
40
61
12
100
12. มีความสุขดีตามสมควรเมื่อดูโดยรวม ๆ
มีปัญหา
17
25
0
0
ไม่มีปัญหา
49
75
12
100
*p < .05,** p<0.001, fisher’ exact test
ปัญหาสุขภาพจิต
(Thai GHQ12)

จากตาราง 3 พบว่าระดับปัญหาจากการพนันกับ
ปัญหาสุขภาพจิตมีมีความสัมพันธ์ในระดับ.01 ที่ข้อ 1,
2 และ5 และมีความสัมพันธ์ในระดับ .05 ในข้อ 6, 9, 10
และ 12 หมายถึง ผู้ที่มีปัญหาจากการพนัน จะมีปัญหา
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χ²

p-value

7.091

.008**

11.543

.001**

2.836

.092

3.660

.056

7.942

.005**

3.952

.047*

1.290

.25

3.660

.056

6.303

.012*

4.890

.027*

1.850

174

3.952

.047*

สุขภาพจิตในด้านสมาธิ ปัญหาการนอน รูส้ กึ เครียด รูส้ กึ
ไม่มคี วามสามารถในการเอาชนะปัญหา รูส้ กึ เศร้าหมอง
ไม่มีความมั่นใจ และไม่มีความสุข
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4. จากการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพด้ ว ยวิ ธี ก าร
สัมภาษณ์ พบว่า การพนันที่พบในผู้รับบริการสายด่วน
สุขภาพจิต ได้แก่ พนันบอล ไพ่และไฮโล พนันออนไลน์
ซึง่ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ครึง่ หนึง่ ยังคงเล่นการพนันอยู่ ตัวอย่าง
ข้อมูล เช่น
“ที่เล่นอยู่เล่นเป็นพนันบอล ยิ่งช่วงเทศการนะ
ไม่ค่อยได้พักเลย”
“ญาติๆ กับฉันเองก็เล่นไพ่แหละ เหมือนเป็น
กิจกรรมที่ได้เล่นสนุกด้วยกัน”
“ทั้งวันเวลาเรียนก็เล่น มันง่ายไม่ต้องคิดเยอะ
พนันออนไลน์ เข้าใจง่าย แปปเดียวรู้ผล ชอบ”
ประเด็นหลักส�ำคัญต่อมาเป็นเรื่องเหตุผลที่ผู้รับ
บริการสายด่วนสุขภาพจิตเล่นพนัน ได้แก่ การใช้การ
พนันเพื่อเป็นการผ่อนคลาย มีคนชักชวน และหวังที่จะ
ได้เงินจากการเล่นการพนัน ตัวอย่างข้อมูล เช่น
“ก็เล่นสนุกๆ เวลาเครียดๆ ก็มาเล่นสักหน่อย”
“อยากได้เงินบ้าง ข�ำๆ ร้อยสองร้อย ก�ำไรนิดหน่อย”
“ก็เราไม่ค่อยมีเงินกับเขา บ้านเราก็มีหนี้ ต้องกิน
ต้องใช้ เหมือนเป็นอีกทางที่จะท�ำให้เราได้เงินเพิ่ม”
ประเด็นหลักส�ำคัญสุดท้ายเป็นเรื่องเหตุผลที่
ท�ำให้เลิกเล่นการพนัน ได้แก่ เลิกเพือ่ คนทีร่ กั เห็นผลเสีย
ของการเล่นการพนัน เกิดความเครียดไม่มีความสุข
มีกิจกรรมอื่นมาทดแทนการเล่นการพนัน และหมดตัว
ไม่มีเงินไปเล่น ตัวอย่างข้อมูล เช่น
“ไม่อยากเห็นเมีย และลูกต้องเสียใจ กับการเล่น
ของเรา มันใช้ชีวิตเบบไม่มีความสุข”
“ทะเลาะกับพ่อ เครียด มีนอนไม่หลับบ้าง เล่นไป
ก็มีแต่เสีย เลิกดีกว่า”
“ก็ เ ล่ น จนเงิ น เก็ บ หมดอะครั บ ท� ำ ให้ เ หมื อ น
รู้สึกตัว ไม่อยากขายของที่บ้านทิ้ง เลิกแค่นี้ดีกว่า”

อภิปรายผลการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงพรรณนาโดยผูว้ จิ ยั
ได้ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับกลุ่มตัวอย่างผู้เล่น
การพนันที่เคยโทรเข้ามาปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต
1323 เกี่ยวกับปัญหาพนัน โดยมีการสัมภาษณ์มีการ
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ควบคุมคุณภาพโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง
ซึ่งคล้ายคลึงกับการศึกษาของ Aino Suomi และ Nicki
A. Dowling และ Alun C. Jackson ในปี 2014 ที่ศึกษา
พฤติกรรมการเล่นการพนันของผู้เล่นการพนันที่เข้ามา
รั บ บริ ก ารที่ โ ปรแกรมการบ� ำ บั ด การติ ด การพนั น ที่
ออสเตรเลีย ซึง่ ท�ำให้ได้ขอ้ มูลจากกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ล่นการ
พนันและมีปญ
ั หาจากการพนันโดยตรง8 ทัง้ นีพ้ บว่ากลุม่
ตัวอย่างจ�ำนวน 2 ราย โทรมารับบริการปรึกษาปัญหา
พนันโดยพบว่ามีพฤติกรรมการเล่นการพนันแต่ยงั ไม่เกิด
ผลกระทบ อิงตามแบบทดสอบประเมินปัญหาพนันที่
พัฒนามาจาก Ferris & Wynne ในปี 2001 โดยศูนย์
ศึ ก ษาปั ญ หาพนั น ในแคนาดาและได้ มี ก ารศึ ก ษา
คุณสมบัติทางจิตวิทยาโดยมีค่าความตรงและหาค่า
ความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์เพียร์สัน เท่ากับ .78 และ
มีคะแนนทีส่ มั พันธ์ ในระดับสูงกับแบบวัด SOGS (.83)
และ DSM-IV (.83) ส่วนความตรงตามพยากรณ์เท่ากับ
.48 แสดงถึง พยากรณ์ในระดับดี ในประเทศไทยพบว่า
ความตรง เชิงเนื้อหาอยู่ในระหว่าง 0.80 ถึง 1 ค่าความ
เที่ยงจาก สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันเท่ากับ .90
มีนัยส�ำคัญ ทางสถิติที่ .01 จากสัมประสิทธิ์แอลฟาทั้ง
ฉบับในการ ประเมินครั้งที่ 1 เท่ากับ 0.83 เว้นระยะ 15
วัน ประเมิน ครัง้ ที่ 2 เท่ากับ .85 ครัง้ ที่ 1 มีคา่ ความเทีย่ ง
เท่ากับ เมือ่ ตัดแต่ละข้ออยูร่ ะหว่าง .79-.84 ครัง้ ที่ 2 อยูท่ ี่
.80-.8579 ใช้เป็นแบบประเมินความรุนแรงของปัญหา
พนันมีจากผลกระทบที่เกิดขึ้นในการเล่นพนันท�ำให้ใน
กลุม่ ตัวอย่างบางรายทีเ่ ล่นการพนันแต่ยงั ไม่เกิดผลกระ
ทบ อย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างยังเข้าเกณฑ์สัมภาษณ์
เนื่องจากมีประวัติโทรเข้ามารับบริการในปัญหาพนัน
ส�ำหรับการศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับปัญหา
การจากพนันกับปัญหาสุขภาพจิตครั้งนี้ตาม สามารถ
วิเคราะห์ขอ้ มูลได้วา่ “ระดับปัญหาการจากพนันมีความ
สัมพันธ์กบั ปัญหาสุขภาพจิตอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต”ิ
ซึง่ เป็นไปตามสมมุตฐิ านและตรงกับผลการศึกษาของที่
พบว่าการติดการพนันเป็นปัจจัยเสีย่ งทีท่ ำ� ให้เกิดกับโรค
ทางจิตเวชอื่นๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคทางอารมณ์ (mood
disorder) โรควิตกกังวลทั่วไป (generalized anxiety
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disorder) การใช้ยาเสพติด (substance use disorder)
และการติดสุรา (alcohol dependence) ได้8
จากการวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพจิตของผู้เล่น
การพนันในรายข้อ พบว่าผู้ที่มีปัญหาการพนัน จะมี
ปัญหาสุขภาพจิต ด้านสมาธิ ปัญหาการนอน รูส้ กึ เครียด
รู้สึกไม่มีความสามารถในการเอาชนะปัญหา รู้สึกเศร้า
หมอง ไม่ มี ค วามมั่ น ใจ และไม่ มี ค วามสุ ข อย่ า งมี
นัยส�ำคัญทางสถิตินั้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ
Soberay และคณะ ที่พบว่าผู้ที่มีปัญหาจากการพนัน
หรือถึงขั้นเป็นโรคติดการพนัน (gambling disorder)
จะมีความสามารถในการท�ำงานและทักษะทางสังคมที่
ด้อยลง10 นอกจากนัน้ ยังคล้ายคลึงผลการศึกษา ทีพ่ บว่า
ผูท้ เี่ ป็นโรคติดการพนัน (gambling disorder) ว่ามักพบ
โรคร่วมเช่น โรควิตกกังวล และโรคซึมเศร้า มีความคิด
และการทดลองฆ่าตัวตายเพิ่มสูงขึ้นด้วย และพบว่า
มีความเสี่ยงในการใช้สารเสพติดด้วย11-14 และผลการ
ศึ ก ษาของ National Opinion Research Center
ทีพ่ บว่าผูท้ เี่ ล่นการพนันจะมีความสามารถในการท�ำงาน
ที่ลดลง2 และสอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่าผู้ที่มี
ปัญหาจากการพนันจะไม่สามารถยับยัง้ ความอยากทีจ่ ะ
เล่นการพนันได้ ซึง่ มีผลกระทบท�ำให้เสียสมาธิทงั้ ทีบ่ า้ น
และที่ท�ำงาน มีปัญหาครอบครัว มีความสัมพันธ์อันดีที่
น้อยลงกับคนรอบข้าง และเพิม่ อัตราการหย่าร้าง15 และ
มีผลเสียต่อสุขภาพ เช่น ความดันสูง โรคอ้วน และภาวะ
นอนไม่หลับ16-18 ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจาก การเล่นการพนัน
ที่เป็นกิจกรรมที่ท�ำให้ผู้เล่นต้องใช้เวลา ซึ่งเสียเวลาใน
การท�ำงาน หรือเวลาส�ำหรับการพักผ่อนซึ่งจะส่งผลต่อ
สุขภาพกายและการท�ำงาน นอกจากนั้นความเสี่ยงที่
เกิดปัญหาความสัมพันธ์กบั คนรอบข้าง ซึง่ อาจก่อให้เกิด
ปัญหาทางสุขภาพจิตอืน่ ๆ จนอาจเกิดปัญหาสุขภาพจิต
และน�ำไปสู่การเป็นโรคทางจิตเวชได้
นอกจากนี้ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพที่ ไ ด้ จ ากการ
สัมภาษณ์ พบว่า สาเหตุที่ท�ำให้กลุ่มตัวอย่างยังคงเล่น
การพนันอยู่คือการมองปัญหาพนันว่าเป็นเหมือนช่อง
ทางของการคลายเครียด หรือ เป็นวิธีในการหาเงิน
สะท้อนจากตัวอย่างข้อมูลจากการสัมภาษณ์ได้แก่
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“อยากได้เงินบ้างข�ำๆ ร้อยสองร้อยก�ำไรนิดหน่อย” “ก็เรา
ไม่ ค ่ อ ยมี เ งิ น กั บ เขา บ้ า นเราก็ มี ห นี้ ต้ อ งกิ น ต้ อ งใช้
เหมือนเป็นอีกทางทีจ่ ะท�ำให้เราได้เงินเพิม่ ” และประเด็น
ส�ำคัญจากการวิจยั ครัง้ นีท้ จี่ ะสามารถน�ำไปประยุกต์ใน
การบริการให้การบ�ำบัดหรือปรึกษาช่วยเหลือผูม้ ปี ญ
ั หา
พนัน คือ การมองเห็นผลกระทบที่เกิดจากการเล่นการ
พนั น ทั้ ง ต่ อ ตนเองและคนรอบข้ า ง มี กิ จ กรรมอื่ น มา
ทดแทน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดล�ำดับขั้นของแรงจูงใจ
ของ Prochaska & Diclemente ได้อธิบายว่าในการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในขั้นแรกบุคคลจะต้องเห็นถึง
ผลกระทบจากพฤติกรรมในปัจจุบนั พร้อมทัง้ ให้ขอ้ มูลที่
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจส� ำ หรั บ
เปลีย่ นแปลงพฤติกรรม20 ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ
Diskin & Hodgins ในการศึกษาเรื่องการบ�ำบัดแบบ
เสริมสร้างแรงจูงใจแบบครั้งเดียวในผู้ที่มีปัญหาพนัน
พบว่า หลังจากได้รบั โปรแกรมการบ�ำบัดแบบเสริมสร้าง
แรงจูงใจกลุม่ ตัวอย่างมีจำ� นวนเงินและจ�ำนวนวันในการ
เล่นการพนันลดลง มีประดับความรุนแรงของปัญหา
พนันลดลง โดยโปรแกรมจะกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจใน
การเปลี่ยงแปลงพฤติกรรมผ่านการชวนมองผลกระทบ
ทีเ่ กิดขึน้ จากการเล่นการพนันทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
ต่อตนเองและผู้อื่นอีกทั้งยังช่วยแก้ไขพฤติกรรมน�ำเอา
กิจกรรมอื่นๆ มาแทนการเล่นการพนัน2

ข้อจ�ำกัดในการวิจัย

1) แบบประเมิ น ปั ญ หาการพนั น (problem
gambling severity index) ที่น�ำมาใช้ในงานวิจัยนั้นยัง
ไม่มีข้อมูลคุณภาพความเที่ยงตรงที่ท�ำการศึกษาใน
ประชากรไทย แต่เป็นการประยุกต์ผลจากแบบประเมิน
ฉบับภาษาอังกฤษ ซึง่ อาจมีผลต่อความไวในข้อค�ำถาม
ที่อาจมีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติ
2) กลุ่มตัวอย่างที่น�ำมาศึกษาในครั้งนี้เป็นผู้ที่
โทรเข้ามาปรึกษาทีบ่ ริการปรึกษาสุขภาพจิต 1323 ด้วย
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเล่นการพนันเท่านั้น ซึ่งอาจมี
ความกังวลในปัญหาของตนเองและมีความตระหนักใน
ปัญหา รวมถึงมีแรงจูงใจทีอ่ ยากจะเลิกเล่นการพนัน ซึง่

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 65 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถนุ ายน 2563

Mental Health and Problem in Gambling on Helpline 1323’s Clients

ปัจจัยเหล่านี้อาจมีผลต่อตัวแปรในงานวิจัย และกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้ในงานวิจัยนี้ยังจัดว่าเป็นจ�ำนวนน้อยเมื่อ
เทียบกับสถิติของผู้เล่นการพนันของทั้งประเทศท�ำให้
อาจยังไม่สามารถขยายผลวิจัยไปสู่ผู้ที่เล่นการพนันใน
ระดับประเทศได้
3) กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้เป็นเพียงผู้เล่น
การพนันทีโ่ ทรเข้ามาปรึกษาทีส่ ายด่วนสุขภาพจิตเท่านัน้
ยังไม่รวมกลุม่ ประชากรทัว่ ไป จึงไม่สามารถสรุปผลลัพธ์
ในกลุ่มผู้เล่นพนันได้ สรุปได้เพียงผู้เล่นพนันที่มีปัญหา
ที่โทรมาปรึกษาสายด่วน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1) ควรมีการศึกษาคุณภาพความน่าเชื่อถือและ
ความเทีย่ งตรงของเครือ่ งมือเพิม่ ความน่าเชือ่ ถือของงานวิจยั
2) ควรมี ก ารศึ ก ษาผู ้ เ ล่ น การพนั น ในเชิ ง ลึ ก
มากขึ้น เพื่อได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม
3) ควรศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่กว้างขึ้นเพื่อจะ
ได้น�ำผลไปอ้างอิงสู่ประชากรได้มากขึ้น
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