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Manual of
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คู่มือการใช้แบบทดสอบการติดเกม ฉบับเด็กและวัยรุ่น
(Game Addiction Screening Test – GAST: Child and Adolescent Version)
แบบทดสอบการติดเกม (Game Addiction Screening Test – GAST) เป็ นแบบทดสอบที่
พัฒนาขึ ้นโดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคริ นทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ร่วมกับ รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล สาขาวิชาจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ ศริ ิราชพยาบาล เพื่อใช้ สาหรับค้ นหาเด็กและวัยรุ่นที่อาจมีปัญหาติดเกมคอมพิวเตอร์
หรื อหมกมุน่ กับการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ มากจนก่อให้ เกิดปัญหาต่างๆ
ความหมายของคาว่ า “เกม”
คาว่า “เกม” ในแบบทดสอบการติดเกม (GAST) หมายถึง วิดีโอเกม เกมเพลสเตชัน่ เกม
บอย เกมคอมพิวเตอร์ เกมในโทรศัพท์มือถือ และเกมออนไลน์ทกุ ชนิด
โครงสร้ างของแบบทดสอบการติดเกม (GAST)
แบบทดสอบการติดเกม (GAST) มีข้อคาถามทังสิ
้ ้น 16 ข้ อคาถาม ข้ อคาถามทัง้ 16 ข้ อใช้
วัดปัญหาที่เกี่ยวข้ องกับการเล่นเกม 3 ด้ าน ได้ แก่
1. การหมกมุ่นกับเกม (preoccupation with game): ได้ แก่ ข้ อคาถามที่ 1, 8, 9, 11,
13, 16
2. การสูญเสียความสามารถในการควบคุมการเล่ นเกม (loss of control): ได้ แก่
ข้ อคาถามที่ 2, 4, 5, 6, 12
3. การสูญเสียหน้ าที่ ความรั บผิดชอบ (function impairment): ได้ แก่ ข้ อคาถามที่ 3,
7, 10, 14, 15
ผู้ตอบแบบทดสอบ
ผู้ตอบแบบทดสอบการติดเกม (GAST)-ฉบับเด็กและวัยรุ่น (Child and Adolescent Version) ได้ แก่
เด็กและวัยรุ่นที่มีอายุตงแต่
ั ้ 8 ปี ขึ ้นไปที่เล่นเกมเป็ นประจาในช่วงเวลาอย่างน้ อย 3 เดือนที่ผา่ นมา

การตอบแบบทดสอบ
คาตอบที่สามารถเลือกตอบได้ ในแต่ละข้ อคาถามมี 4 คาตอบ ได้ แก่ “ไม่ใช่เลย” “ไม่น่าใช่”
“น่าจะใช่” “ใช่เลย”

การตอบให้ ใช้ ความรู้สกึ ของผู้ตอบเป็ นหลัก กรณีที่ไม่แน่ใจให้ ใช้ เกณฑ์ตอ่ ไปนี ้เป็ น
แนวทางในการตอบ
• ไม่ ใช่ เลย หมายถึง ผู้ตอบมีความมัน่ ใจ 100% ว่าตนเองไม่เคยมีพฤติกรรมเช่นนันเลย
้
• ไม่ น่าใช่ หมายถึง ผู้ตอบมีความมัน่ ใจมากกว่า 50% (แต่ไม่ถงึ 100%) ว่าตนเองไม่เคยมี
พฤติกรรมเช่นนัน้
• น่ าจะใช่ หมายถึง ผู้ตอบมีความมัน่ ใจมากกว่า 50% (แต่ไม่ถงึ 100%) ว่าตนเองมีหรื อเคยมี
พฤติกรรมเช่นนัน้
• ใช่ เลย หมายถึง ผู้ตอบมีความมัน่ ใจ 100% ว่าตนเองมีหรื อเคยมีพฤติกรรมเช่นนัน้

คาแนะนาก่ อนตอบแบบทดสอบ
ข้ อความต่อไปนี ้เป็ นการอธิบายถึงพฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องกับการเล่นเกมของท่าน กรุณา
อ่านโดยละเอียด และพิจารณาเลือกคาตอบที่ใกล้ เคียงกับพฤติกรรมของตัวท่านมากที่สดุ ในช่วง 3
เดือนที่ผ่านมา โดยทาเครื่ องหมาย “ / ” ลงในช่อง O

ไม่ ใช่ เลย

ข้ อคาถาม

ไม่ น่าใช่

น่ าจะใช่

ใช่ เลย

(0 คะแนน) (1 คะแนน) (2 คะแนน) (3 คะแนน)

ตัง้ แต่ ฉันชอบเล่ นเกม…
1. .....ฉันสนใจหรือทากิจกรรมอย่ างอื่นน้ อยลงมาก
2. .....ฉันมักเล่ นเกมจนลืมเวลา
3. .....ความสัมพันธ์ ระหว่ างฉันกับคนในครอบครัวแย่ ลง
4. .....ฉันเคยเล่ นเกมดึกมาก จนทาให้ ต่ นื ไปเรียนไม่ ไหว
5. .....ฉันมักเล่ นเกมเกินเวลาที่ฉันได้ รับอนุญาตให้ เล่ น
6. .....ฉันมักอารมณ์ เสียเวลามีใครมาบอกให้ เลิกเล่ นเกม
7. .....ฉันเคยโดดเรียนเพื่อไปเล่ นเกม
8. .....เรื่องที่ฉันคุยกับเพื่อนๆ มักเป็ นเรื่องเกี่ยวกับเกม
9. .....ฉันใช้ เวลาว่ างส่ วนใหญ่ ไปกับการเล่ นเกม
10. .....การเรียนของฉันแย่ ลงกว่ าเดิมมาก
11. .....กลุ่มเพื่อนที่ฉันคบด้ วย ชอบเล่ นเกมเหมือนกับฉัน
12. .....เวลาที่ฉันพยายามหักห้ ามใจตัวเองไม่ ให้ เล่ นเกมมาก
ฉันมักทาไม่ สาเร็จ
13. .....เงินของฉันส่ วนใหญ่ หมดไปกับเกม
(เช่ น ซือ้ บัตรชั่วโมง, ซือ้ หนังสือเกม, ซือ้ ไอเท็มในเกม ฯลฯ)
14. .....หลายคนบอกว่ า อารมณ์ ของฉันเปลี่ยนไป
(เบื่อง่ าย, หงุดหงิดง่ าย, ขีร้ าคาญ ฯลฯ)
15. .....หลายคนบอกว่ า พฤติกรรมของฉันเปลี่ยนไป
(เถียงเก่ ง, ไม่ เชื่อฟั ง, ไม่ รับผิดชอบ ฯลฯ)
16. .....หลายคนบอกว่ าฉันติดเกม
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การให้ คะแนน
ให้ คะแนนแต่ละข้ อคาถามดังนี ้
• ไม่ ใช่ เลย
ให้ 0 คะแนน
• ไม่ น่าใช่
ให้ 1 คะแนน
• น่ าจะใช่
ให้ 2 คะแนน
• ใช่ เลย
ให้ 3 คะแนน
เมื่อให้ คะแนนครบทุกข้ อแล้ ว ให้ รวมคะแนนในแต่ละคอลัมน์ โดยนาคะแนนรวม
ในคอลัมน์ “ไม่นา่ ใช่” ใส่ไว้ ในช่อง A คะแนนรวมในคอลัมน์ “น่าจะใช่” ใส่ไว้ ในช่อง B
และคะแนนรวมในคอลัมน์ “ใช่เลย” ใส่ไว้ ในช่อง C หลังจากนันจึ
้ งคิดคะแนนรวมทังหมด
้
โดยรวมคะแนนในช่อง A, B และ C เข้ าด้ วยกัน
การแปลผล

ผู้ชาย
คะแนนรวมของแบบทดสอบ GAST
คะแนนต่ากว่า 24
คะแนนระหว่าง 24-32
คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 33

กลุ่ม
ระดับความรุนแรงของปั ญหา
ปกติ
ยังไม่มีปัญหาในการเล่นเกม
คลัง่ ใคล้
เริ่มมีปัญหาในการเล่นเกม
น่าจะติดเกม มีปัญหาในการเล่นเกมมาก

ผู้หญิง
คะแนนรวมของแบบทดสอบ GAST
คะแนนต่ากว่า 16
คะแนนระหว่าง 16-22
คะแนนมากกว่าหรื อเท่ากับ 23

กลุ่ม
ระดับความรุนแรงของปั ญหา
ปกติ
ยังไม่มีปัญหาในการเล่นเกม
คลัง่ ใคล้
เริ่มมีปัญหาในการเล่นเกม
น่าจะติดเกม มีปัญหาในการเล่นเกมมาก

ค่ าความไว (sensitivity) และความจาเพาะ (specificity) ของแบบทดสอบการติดเกมฉบับ
เด็กและวัยรุ่น
แบบทดสอบ GAST

ฉบับเด็กและวัยรุ่น (ผู้ชาย)
ฉบับเด็กและวัยรุ่น (ผู้หญิง)

จุดตัด
คะแนน

ค่ าความไว

(cut-off point)

>= 24
>= 16

Likelihood
Ratio

(sensitivity)
68.5

ค่ า
ความจาเพาะ
(specificity)
89.3

88.2

88.3

7.6

6.4

ข้ อควรปฏิบัตสิ าหรั บผู้ปกครอง
1. หากระดับการเล่นเกมของลูกท่านยังอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ท่านควรมีมาตรการป้องกันไม่ให้
ลูกของท่านติดเกม โดยการสร้ างสัมพันธภาพที่ดีและให้ เวลาที่มีคณ
ุ ภาพกับลูก ฝึ กวินยั
สอนให้ เด็กรู้จกั แบ่งเวลาและใช้ เวลาว่างให้ เป็ นประโยชน์ กาหนดกติกาและจากัดเวลาใน
การเล่นเกม ส่งเสริมให้ เด็กมีงานอดิเรกที่เด็กชอบทานอกเหนือจากการเล่นเกม
2. หากระดับการเล่นเกมของลูกท่านอยูใ่ นระดับคลั่งใคล้ หรือเริ่มมีปัญหา ท่านควรพูดคุย
กับลูกถึงพฤติกรรมที่เป็ นปัญหาในการเล่นเกมของลูกอย่างจริงจัง มีการกาหนดกติกาและ
จากัดเวลาในการเล่นเกมอย่างเข้ มงวด ใส่ใจและให้ เวลาที่มีคณ
ุ ภาพกับลูก ส่งเสริมให้ เด็ก
มีงานอดิเรก หรื อทากิจกรรมที่ผอ่ นคลายอื่นๆนอกเหนือจากการเล่นเกม
3. หากระดับการเล่นเกมของลูกท่านอยูใ่ นระดับน่ าจะติดเกมหรือมีปัญหามาก และท่าน
ได้ พยายามปรับลดเวลาการเล่นเกมของลูกท่านแล้ วตามคาแนะนาในข้ อ 2 แต่ยงั ไม่ได้ ผล
ท่านควรรี บปรึกษาจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นเพื่อรับการช่วยเหลือโดยรี บด่วน
ข้ อควรทราบสาหรั บผู้ใช้ แบบทดสอบการติดเกม GAST
แบบทดสอบการติดเกม (GAST) เป็ นเพียงเครื่ องมือที่ใช้ ในการ “คัดกรอง (screening)” เพื่อ
ค้ นหาเด็กและวัยรุ่นที่อาจมีปัญหาในการเล่นเกม มิใช่เป็ นเครื่ องมือในการใช้ “วินิจฉัย
(diagnosis)” เด็กที่ตดิ เกม ดังนันก่
้ อนที่ผ้ ใู ดจะนาแบบทดสอบการติดเกม (GAST) ไปใช้
จาเป็ นต้ องทราบวัตถุประสงค์ในการใช้ แบบทดสอบการติดเกม (GAST) นี ้เป็ นอย่างดีเสียก่อน
การจะวินิจฉัยว่าเด็กรายใดมีภาวะติดเกมจาเป็ นต้ องผ่านกระบวนการตรวจประเมินอย่าง
ละเอียดจากจิตแพทย์หรื อนักจิตวิทยา ผู้ซงึ่ จะลงความเห็นว่าเด็กรายใดติดเกมหลังจากได้
ข้ อมูลอย่างละเอียดและพบกับเด็กและครอบครัวแล้ วเท่านัน้

แบบทดสอบการติดเกม GAST เป็ นลิขสิทธิ์ของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่ นราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต ผู้ท่ ตี ้ องการนาแบบทดสอบการติดเกม GAST ไปใช้ กรุ ณาติดต่ อขออนุญาตได้ ท่ ี

ผู้อานวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต
พญาไท
กรุงเทพฯ 10400

