เลนเกมอยางนาเชื่อถือและปลอดภัย
เกมควรเปนแหลงความของตื่นเตนและความเพลิดเพลิน คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเลนเกมอยางนาเชื่อถือและ
ปลอดภัยไดโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑเหลานี้และใชเครื่องมือที่เรามีให
แนวทางการเลนเกม
เราขอแนะนําใหคุณปฏิบัติตามหลักเกณฑเหลานี้เมื่อคุณเลนเพื่อที่คุณจะไดตระหนักถึงและสามารถควบคุม
พฤติกรรมการเลนเกมของคุณได
1. ตัดสินใจลวงหนาวาคุณมีเงินที่จะเสียไดเทาไหร
2. ตัดสินใจลวงหนาวาคุณมีเวลาที่เลนเกมไดมากนอยเทาไหร
3. อยาเลนเกินกวาที่คุณจะบอกกลาวกับครอบครัวหรือเพื่อนของคุณไดอยางสบายใจ
4. อยาเชื่อเด็ดขาดวาคุณจะเลนเอาเงินคืนจากที่คุณไดเสียไปแลว
5. เงินที่เลนไดจากเกมจะเปนผลมาจากโอกาสและโชคเสมอ
6. อยายืมเงินใครมาเลนเกม
การเลนเกมเปนกิจกรรมของผูใหญ
คุณต องมี อายุ 18 ป ถึงจะเล นเกม Norsk Tipping ได ผลการวิจัยไดแ สดงใหเ ห็นวา เยาวชนที่เ ลนเกมเมื่อมีอ ายุ
ยิ่งนอยเทาไหร ความเสี่ยงในการพั ฒนาไปสู ป ญหาติดการเลนเกมก็ยิ่งจะมี มากขึ้นเทานั้น สมองของเด็กหนุม
สาวยังไม พัฒนาเต็มที่ เด็กและเยาวชนจึงไมสามารถประเมินความเสี่ยงไดดีเ ทากับ ผูใ หญ

การตระหนักถึงและการควบคุมตนเอง
เรามีวิธีที่จะชวยใหคุณตระหนักถึงและควบคุมพฤติกรรมการเลนเกมของคุณ
การจํากัดวงเงินการเลนเกม
การจํากัดวงเงินการเลนเกมจะชวยใหคุณเลิกเลนไดตามเวลาและเงินที่มีตามที่ไดตัดสินใจไวแลวลวงหนา

การวิจัยไดแสดงใหเห็นวา การจํากัดวงเงินการเลนเกมจะทําใหคุณสามารถตระหนักถึงพฤติกรรมการเลนเกมและ
ชวยทําใหควบคุมตนเองได เกมบางเกมมีคุณลักษณะที่มีความเสี่ยงสูงในการชักนําผูเลนไปสูปญหามากกวาเกมอื่น
ตัวอยางเชน เกมคาสิโนที่คุณสามารถเลนซ้ําๆ ไดในชวงเวลาสั้นๆ

Norsk Tipping ไดกําหนดจํานวนเงินจํากัดทัว
่ โลก คุณจะเลนเกมของเราไดในระหวางวันหรือเดือน เงินจํากัดทั่ว
โลกประกอบดวยเกมลงทะเบียนทั้งหมดของ Norsk Tipping ไมวาคุณจะเลนออนไลนหรือกับตัวแทนก็ตาม
เกมบางเกมมีคุณลักษณะที่มีความเสี่ยงสูงในการชักนําผูเลนไปสูปญหามากกวาเกมอื่น หากคุณตองการเลนเกม
ประเภทนี้กับ Norsk Tipping คุณจะตองกําหนดวงเงินการเลนเกมกอน
นอกจากนี้เรายังมีข
ขอ
 จํากัดยอยที
ย ่จํากัดวาคุณสามารถใชเงินจากจํานวนเงินจํากัดทั่วโลกเทาไหรในการเลน Belago
เกม Multix เกม KongKasino เกม Flax และเกม Bingoria
ทั้งวงเงินจํากัดทั่วโลก และวงเงินจํากัดยอย มีกําหนดจํานวนเงินสูงสุดไวตามขอกําหนดการเลนเกมของเรา
"เวลาจํากัด" ของคุณจะทําการจํากัดเวลาที่คุณสามารถจะเลนเกมได

หากคุณลดขีดจํากัดลง การลดจะมีผลทันที หากคุณเพิ่มขีดจํากัด จะมีผลใชบังคับหลังจากผานไปชวงระยะเวลา
หนึ่ง
การสแกนการเลน
การสแกนการเลน เปนระบบตรวจสอบพฤติกรรมการเลนเกมของคุณ หากพฤติกรรมการเลนเกมของคุณ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางที่นําพาคุณไปสูปญหามากขึ้น คุณจะไดรับการแจงเตือน
ระบบสแกนการเลนจะสงขอมูลกลับถึงคุณเปนระยะๆ
• แสงไฟสีเขียว: พฤติกรรมการเลนเกมของคุณมีเสถียรภาพและมีความเสี่ยงต่ํา
• แสงสีเหลืองอําพัน: พฤติกรรมการเลนเกมของคุณเริ่มมีความเสี่ยง
• แสงสีแดง: เปนการแจงเตือนวา การเลนเกมของคุณเริ่มมีพฤติกรรมเสี่ยง หรือกําลังมีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะ
พัฒนาไปสูการเกิดปญหาได
ระบบสแกนการเลนยังมีเคล็ดลับที่สอนใหคุณเปลี่ยนพฤติกรรมการเลนเกม เพื่อไมใหคุณถูกลากไปสูนิสัยการเลนที่
ไมดีและสุมเสี่ยงตอการเกิดปญหา

พักเกมและการละเวน
บางครั้งคุณอาจรูสึกวาอยากจะหยุดการเลนเกมหรือเลิกเลนเกมไปเลย (การละเวน)
เปนการงายมากที่คุณจะหยุดพักหรือเลิกจากการเลนเกมๆ หนึ่ง คุณสามารถหยุดเลนเกมได 1 วัน 7 วัน 30 วันหรือ
180 วัน คุณจะไมสามารถเขาเลนเกมระหวางชวงเวลาพักที่คุณไดเลือกไว คุณสามารถขยายระยะเวลาพักชวงที่
กําหนดไว เมื่อพนระยะเวลากําหนดแลว คุณจึงจะสามารถเลนเกมตอได
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลิกจากเกมที่คุณเลนอยูได (การละเวน) การละเวนดังกลาวเปนการถาวรและคุณจะไม
สามารถเลนเกมที่คุณสั่งละเวนไดอีกตลอดไป
คุณสามารถพัก หรือละเวน การเขาถึงเกมทุกเกม กลุมเกมที่เลือก หรือเกมใดเกมหนึ่งได
ภาพรวมการเลนเกมของคุณ
ภาพรวมการเลนเกมของคุณจะใหขอมูลสรุปเกี่ยวกับจํานวนเงินที่คุณไดเสียไปในแตละชวงเวลา
ภาพรวมการเลนเกมของคุณแสดงการใชจายสุทธิจากการเลนเกมของคุณ ตัวเลขการใชจายสุทธิแสดงถึงจํานวน
เงินที่คุณใชจายหลังการหักเงินที่คุณไดแลว
•
•

หากคุณไดมากกวาเสีย จะแสดงตัวเลขบวก
หากคุณเสียมากกวาได จะแสดงตัวเลขลบ

คุณสามารถตรวจดูตัวเงินใชไปสุทธิบนออนไลนหรือมือถือของคุณ
•
•
•

สําหรับวันนี้
สําหรับสัปดาหนี้
สําหรับเดือนนี้

คุณสามารถดูขอมูลสรุปการใชจายสุทธิของคุณเปนกราฟของชวงแปดสัปดาหที่ผานมาได

นอกจากนี้ คุณยังสามารถขอรายงานรายละเอียดที่แสดงเงินเดิมพัน เงินได และคาใชจายสุทธิในชวง 12 เดือนที่
ผานมา รายงานยังแสดงใหเห็นวาคุณมีเงินเดิมพันเทาไหรในแตละเกม รายงานจะถูกสงไปยังที่อยูอีเมลของคุณ

คุณกําลังเกิดปญหาจากการเลนเกมหรือไม

คุณไมสามารถควบคุมพฤติ
พฤติกรรมการเลนเกมของคุณหรือไม

คุณไมสามารถควบคุมนิสัยการเลนเกมหรือสงสัยวามีคนใกลชิดของคุณกําลังติดการเลนเกมอยูหรือไม
คนที่มีปญหาในการเลนเกมมักซอนปญหาจากผูที่อยูใกลตัว ตัวชี้วัดที่พบบอยเกี่ยวกับปญหาในการเลนเกมหรือ
พฤติกรรมการเลนเกมที่มีความเสี่ยงอาจรวมถึงสิ่งตอไปนี้:
•
•
•
•
•
•

คุณไมสามารถหยุดคิดเกี่ยวกับการเลนเกม และมีความรูสึกอยากอยูตลอดเวลา
คุณรูสึกอยากจะเพิ่มการเดิมพันการเลนและเลนอยูบอยๆ
คุณโกหกเพื่อปกปดเวลาที่ใชและเงินที่คุณเลนเสียไป
คุณพยายามที่จะเลนเอาเงินที่คุณเสียไป
คุณเชื่อวาเปนเพียงเรื่องของการไมยอมแพ และไมปลอยใหโอกาสลื่นหลุดไป
คุณเอาเงินที่คุณควรจะใชจายในสิ่งอื่นๆ มาเลน บางทีคุณอาจจะยืมเงินคนอื่นมาเลน

ขอความชวยเหลือ
หากคุณมีปญหาติดเลนเกมหรือถาคุณรูจักใครที่เปนเชนนั้น เราชวยคุณได ประสบการณชี้ใหเห็นวาการรักษา
ปญหาการติดเกมสามารถทําได ดังนั้น การขอความชวยเหลือเปนขั้นตอนที่สําคัญในการสรางชีวิตที่ดีขึ้น
หมายเลขขอความช
หมายเลขขอความชวยเหลือ
คุณสามารถโทรไปที่ Help Line หมายเลข 800 800 40 การโทรจะไดรับการปกปดไวเปนความลับและไมมี
คาใชจาย ที่นี่ คุณสามารถพูดคุยกับผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพที่เชี่ยวชาญในปญหาการเลนเกมของคุณ Help Line
ยังสามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการขอความชวยเหลือเพิ่มเติมจากที่อื่นไดอีก พวกเขาสามารถชวยคุณเขาหา
บริการที่เหมาะสมในพื้นที่ของคุณ คุณสามารถสงอีเมลไปไดที่ Help Line post@hjelpelinjen.no
เปดใหบริการระหวางเวลา 09.00 น. - 21.00 น. (วันจันทรถึงวันศุกร)
GP ของคุณ
หากคุณไดรับการวินิจฉัยวามีปญหาการเลนเกม และ/หรือติดเกม คุณมีสิทธิไดรับการรักษา โดย GP ของคุณ
สามารถแนะนําใหคุณเขารับการรักษา คนที่ติดเกมอาจพัฒนาไปสูปญหาอื่นๆ อันเปนผลมาจากปญหาการเลน เชน
ความวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศรา ซึ่งควรไดรับการรักษาดวย GP ของคุณสามารถชวยคุณไดจากที่นี่
การรักษาดวยระยะทางที
ยระยะทางที่อยูหา งไกลทางออนไลน
งไกลทางออนไลน
บริการสุขภาพของนอรเวยมีการรักษาบุคคลที่ปญหาการเลนเกมที่อยูหางไกลผานทางอินเทอรเน็ต ซึ่งตองทํางาน
เปนชุดบนออนไลน รวมกับการใหคําปรึกษาทางโทรศัพทรายสัปดาหจากนักบําบัด การรักษาจะทํากันในระยะเวลา
สามเดือน โดยไมตองมีการสงตัวจากแพทยผูเชี่ยวชาญและไมเสียคาใชจายใดๆ
องคกร "Spillavhengighet
Spillavhengighet--Norge"

Spillavhengighet-Norge เปนองคกรเครือขายเนนการใหความชวยเหลือแกบุคคลและญาติที่มีปญหาการติดเกม
Spillavhengighet-Norge มีกลุมสนทนาเครือขายในเมืองสําคัญๆ ของนอรเวยรวมถึง help line )477 00 200) ซึ่ง
คุณสามารถโทรในวันจันทรถึงวันพฤหัสตั้งแต 10.00 น. ถึง 14.00 น.
NAV
NAV (the Norwegian Labour and Welfare Administration) ใหคําแนะนําแกผูที่เปนหนี้ คุณสามารถขอความ
ชวยเหลือเพื่อหารือปญหาสถานการณของคุณไดที่โทร 800 45 353 การโทรจะถูกเก็บเปนความลับ นอกจากนี้คุณ
ยังสามารถติดตอสํานักงาน NAV ในประเทศของคุณและนัดหมายขอรับคําปรึกษาเรื่องหนี้ อานเพิ่มเติมไดที่
https://www.nav.no.

