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เส้นทางการใช้ยาเสพตดิชนิด 4x100(ส่ีคูณร้อย)ใน3จังหวดัชายแดนใต้ 

พนัธิภา  ทองสลบั1 , อภิรักษ ์  แกว้อุทยั2 , ทิพสุคนธ์   มูลจนัที 3  

 

บทคัดย่อ 

 การวจิยัเร่ืองน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาเพื่อศึกษาเส้นทางการใชย้าเสพติดชนิด 4x100         

(ส่ีคูณร้อย) ในผูป่้วยท่ีเขา้รับการบาํบดัรักษา หรือ ผา่นการเขา้รับบาํบดัรักษาในสถานพยาบาลเขต

พื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ ใชว้ธีิการวจิยัแบบผสานวธีิ ( Mixed Method) โดยใชว้จิยัเชิง ปริมาณ 

(Survey Peach) และวจิยัเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research)  เก็บขอ้มูลดว้ยการสุ่มผูป่้วยท่ีเขา้รับ

การบาํบดัรักษาหรือผา่นการเขา้รับบาํบดัรักษาในสถานพยาบาลเขตพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ ใช้

วธีิสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน ( Multi stages sampling random) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง ท่ีใชว้จิยัเชิง

ปริมาณ จาํนวน 202 คน แลว้นาํมาวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์   ส่วนการวจิยัเชิงคุณภาพใชก้าร

สัมภาษณ์เชิงลึก ( Indept interview Form) ผูป่้วยท่ีเขา้รับการบาํบดัรักษาในศูนยบ์าํบดัรักษายาเสพ

ติดปัตตานีจาํนวน 16 คน แลว้นาํมาวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 

               ผลการวจิยั พบวา่  เส้นทางการใช้ยาเสพตดิชนิด4x100  เกิดจากอิทธิพลของกลุ่มเพื่อน   

ถูกเพื่อนชกัชวน  ตามเพื่อน  เห็นเพื่อนใช ้ เกิดความรู้สึก อยากรู้  อยากลอง เห็นวา่กาํลงัฮิต และ

นาํไปสู่การทดลองใช ้ ผูป่้วยมกัคบเพือ่นท่ีเสพยาเสพยาเสพติดทั้งท่ีเสพชนิดเดียวกนัและเสพต่าง

ชนิดกนั โดยมกัร่วมกลุ่มตั้งแกง้ ในขั้นแรกจะลองใชก้บัเพือ่นและพฒันาไปสู่การปรุงดว้ยตนเอง  

กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดวา่  การใชย้าเสพติดชนิด 4x100  มีขอ้ดีคือ  ช่วยทาํใหรู้้สึกคลายเครียด  แก้

เซ็ง  เคลิบเคล้ิม  มีความสุข  เม่ือหยดุใชจ้ะทาํใหป้วดทอ้ง  ไม่มีแรง  กินขา้วไม่ได ้คุยกบัเพือ่นไม่ได้

รสชาติ   ครอบครัว ของกลุ่มตวัอยา่ง มีทั้งครอบครัวท่ีพอ่แม่อยูด่ว้ยกนั  หรือ  อยูก่บัภรรยา   หรือ  

ครอบครัวท่ี พอ่หรือแม่เสียชีวติ หรือ แยกทางกนั   หรือ อยูก่บัญาติ  ครอบครัวมีลกัษณะการดูแลท่ี

ตามใจ  ไม่มีเวลาให ้ ไม่อบอุ่น  และรับไดก้บัการท่ีใชย้าเสพติดชนิด 4x100 เพราะคิดวา่ ถา้เทียบ

กบัการใชย้าเสพติดชนิดอ่ืนเช่น ยาบา้ หรือ เฮโรอีน  ยาเสพติดชนิด 4x100  มีโทษนอ้ยกวา่ไม่เป็น

อนัตรายรุนแรง  ส่ิงแวดลอ้มท่ีผูป่้วยอาศยัอยูไ่ม่วา่จะเป็นท่ีทาํงาน   ท่ีบา้น  หรือท่ีโรงเรียน มกัมี

ผูใ้ชย้าเสพติดชนิด 4x100  อีกทั้งเป็นแหล่งคา้ และซ้ือไดง่้าย 

                ดังน้ัน สถานพยาบาลควรมีการป้องกนัเชิงรุก  โดยอาจร่วมกบัทางโรงเรียน จดักิจกรรม

รณรงคปั์ญหายาเสพติดชนิด 4x100 ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจแก่เยาวชน  และบุคคลในชุมชน ในเร่ือง

โทษและพิษภยั ร่วมกนัหา แนวทางในการป้องกนัไม่ให้สมาชิกชุมชนใชย้าเสพติดชนิด 4x100    
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เช่น การจดัตั้งกรรมการชุมชนหรืออาสาสมคัรใหส้อดส่องดูแล นอกจากน้ี ควรใหค้วามรู้ความ

เขา้ใจกบัครอบครัวในเร่ืองโทษพิษภยัยาเสพติดชนิด 4x100  หรือ ทาํกิจกรรมครอบครัวบาํบดัหรือ 

กิจกรรมท่ีส่งเสริมความรัก ความเขา้ใจ ความผกูพนัในครอบครัว   

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the reason of 4x100 narcotic drug use in patient 

was underwent treatment of drug dependence in 3 southern border province of Thailand. The 

methodology of this research was mixed method including Survey Peach and Qualitative 

research. Data was collected from addiction patient were treated in addiction clinic of 3 southern 

border province of Thailand. In quantitative research part, The multistage sampling random was 

done in 202 patient. The data was analyzed by computer programs. In qualitative research part, 

Indept interview from was done in 16 patient during treatment in Pattani drug dependence 

treatment center. The result was interpreted by content analysis method. 

The result showed the reason of 4x100 narcotic drug use mostly influence by friend 

group such as invited form friends, followed after friends use. Subjects were feel, want to try or 

know when their buddy was used. Other reason was feel as bloom fashion. These several reason 

lead to starting to use. Friend groups of subjects usually use same or different type of narcotic 

drugs. In the first step subject was used along with their friends after that they developed the new 

formula for 4x100. From the subject point of view, The 4x100 narcotic drug contain the good 

effect because of reduce stress, solve boring, feel euphoria, or happy. After cessation, Subject 

experienced symptom of stomach pain, feel lag of energy, unable to eat or sleep. The family 

characteristic of these subject were composed of several type including family that parent stay 

together, single parent, stay with wife or stay with relative. However the major characteristic were 

spoil, unwarm, and no time to stay together and also as well as the family idea about 4x100 

narcotic drug was acceptable and less severe when compare to other narcotic drugs use for 

example metamphetamine or heroin . In other aspect 4x100 narcotic drug was easily to found and 

bought in every place such as home, school and also workplace.  

Therapist should be focused on the proactive prevention programs. That might be 

corporate with community or school to establish the knowledge and understanding of 4x100 

narcotic drug for youth and people in community. The activity should be focus on hazard and 
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danger as well as cooperate together to prevent 4x100 narcotic drug use. For example establish 

the community committee or volunteer to watch out in the community, establish the 

understanding and knowledge in family for hazard and danger of 4x100 narcotic drug or to 

promote activity of family therapy to increase love understanding and connection in the family. 
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