
ช่ือวทิยานิพนธ์ การพฒันารูปแบบการบาํบดัรักษายาเสพติดชนิด 4X100 (ส่ีคูณร้อย)ในโรงพยาบาลชุมชน

ในพื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใต ้
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บทคัดย่อ 

 

การวจิยัเชิงพฒันา (Development Research) น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันารูปแบบการบาํบดัรักษายา 

เสพติดชนิด  4X100 กลุ่มตวัอยา่งประกอบดว้ยบุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน 

จาํนวน 26 คน โดยคดัเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไป 

แบบสอบถามการประเมินความคิดเห็นการบาํบดัรักษาและแนวทางการสนทนากลุ่ม ตรวจสอบความตรง

ของเคร่ืองมือโดยผูท้รงคุณวฒิุ 3 ท่าน วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive statistics) และ

วเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis )  

ผลการศึกษาพบวา่ โรงพยาบาลชุมชนใน 3 จงัหวดัชายแดนใต ้มีการใชรู้ปแบบการบาํบดัรักษา 

ยาเสพติดชนิด4X100 (ส่ีคูณร้อย) ท่ีมีความหลากหลาย ไดแ้ก่ Matrix program, Modified matrix,คู่มือ4X100 

ฉบบัทดลอง,ศาสนบาํบดัและการใหค้าํปรึกษา  โดยพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีความสนใจและเขา้ใจในคู่มือฉบบั

ทดลองในระดบัมาก และพบวา่การบาํบดัรักษายาเสพติดชนิด 4X100 (ส่ีคูณร้อย)ตามขั้นตอน 4 ขั้นตอนใน

คู่มือมีความเหมาะสม คือ ขั้นเตรียมการ นาํ Assist มาใชใ้นการคดักรอง ขั้นตอนการบาํบดัรักษาโดยแพทย์

และพยาบาลผูเ้ช่ียวชาญในการช่วยเหลืออาการถอนพิษยา ขั้นฟ้ืนฟูสมรรถภาพ มีแนวทางในการดูแลผูป่้วย

ท่ีผสมผสาน และขั้นติดตามผลหลงัการบาํบดัรักษา มีการติดตามผลตามบริบทและติดตามเป็นระยะ แต่จาก

การทดลองใชคู้่มือพบปัญหาอุปสรรคดา้นต่างๆ คือ ดา้นผูป่้วย ครอบครัว และชุมชน ไม่เห็นความสาํคญั

และไม่ใหค้วามร่วมมือในการบาํบดัรักษา ดา้นผูป้ฏิบติังาน มีภาระงานอ่ืนๆตอ้งรับผดิชอบและเปล่ียน

ผูรั้บผดิชอบงานบ่อย จึงขาดทกัษะในการปฏิบติังานดา้นยาเสพติด ดา้นวสัดุอุปกรณ์ ยงัขาดส่ือเช่น แผน่พบั 

รูปภาพเป็นตน้ และยงัขาดชุดตรวจปัสสาวะในการยนืยนัการใชย้าเสพติดชนิด4X100 (ส่ีคูณร้อย) 

 ส่วนการประเมินความคิดเห็นต่อยาเสพติดชนิด 4X100 (ส่ีคูณร้อย)และรูปแบบการบาํบดัรักษาใน

พื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนใต ้ถือวา่ยาเสพติดชนิด 4x100 ส่วนผสมหลกัคือกระท่อม และเยาวชนส่วนใหญ่ใน



พื้นท่ี 3 จงัหวดั ถือวา่การด่ืมนํ้ากระท่อมถือเป็นเร่ืองปกติอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด บุคลากรสาธารณสุขเป็นส่วน

หน่ึงในการพฒันารูปแบบการบาํบดัรักษาและฤทธ์ิของ 4x100 ต่างกนัแลว้แต่ส่วนผสม อยูใ่นระดบัมาก 

และควรพฒันารูปแบบการบาํบดัรักษาท่ีมีอยูใ่หพ้ฒันาข้ึนเป็นรูปแบบเฉพาะในการบาํบดัยาเสพติดชนิด  

4X100 (ส่ีคูณร้อย) โดยยดึขั้นตอนการบาํบดัรักษา 4 ขั้นตอนท่ีเป็นมาตรฐานเดิมท่ีปฏิบติักนัอยูแ่ละ

เหมือนกนัทุกหน่วยงาน อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ ควรมีการสนบัสนุนใหค้รอบครัว ชุมชน ผูป่้วย ตระหนกัถึงความสาํคญั

และใหค้วามร่วมมือในการบาํบดัรักษา สร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัโทษพิษภยัของกระท่อม ดา้นผูป้ฏิบติังาน 

ควรมีการมอบหมายงานอยา่งเหมาะสม และส่งเสริมเพิ่มพนูความรู้และทกัษะในการปฏิบติังานดา้นยาเสพ

ติดอยา่งสมํ่าเสมอ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ควรมีการจดัสรรงบประมาณเพื่อผลิตส่ือต่างๆจดัซ้ือชุดตรวจปัสสาวะ 

และมีการนาํรูปแบบการบาํบดัรักษายาเสพติดชนิด 4X100 (ส่ีคูณร้อย) ไปใชใ้นการปฏิบติังาน เพื่อใหแ้ต่ละ

หน่วยมีแนวทางในการบาํบดัรักษายาเสพติดชนิด4X100 (ส่ีคูณร้อย) แนวทางเดียวกนั  
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Abstract 

The objective of this development research was to develop forms in treating drugs so-called 4 × 

100. The representative sample consisted of 26 members of personnel who work in the field of drugs 

through the purposive sampling. Here are three research tools used in the research 1) open questionnaires 

2) evaluation questionnaires of opinion in treatments 3) focus group discussion.The validity was verified 

by three experts and the analysis of data was done through descriptive statistics and content analysis. 

The result showed that community hospitals in three southern border provinces used various types 

of forms in treating 4 × 100, the following of which were matrix program, modified matrix, handbook 4 × 

100 of trial version, theotherapy and advisory opinion, revealed that the sample were interested in and 

understand handbooks of trial version in a great level and also found that treatments of 4 × 100 according 

to the four steps in those handbooks was proper. The four steps in question were as follows : 1) 

preparatory stage – bringing assist to select 2) stage of treatments by doctors and skilled nurses  to help 

withdrawal syndrome 3) stage of rehabilitation – caring patients in an integrated manner 4) stage of 

aftercare – periodically followed up according to context. On the other hand problems due to using those 

handbooks were that patients together with their families and communities neither went along nor laid 

great stress on treatments, that workers had other duties to deal with – usually leading to necessity for 

worker changes – causing lack of skills to work in the field of drugs, medium like brochures with pictures 

and urine test advices for proving the use of 4 × 100. 



The opinion evaluation for 4 × 100 and forms of treatments in three southern border provinces 

considered that  4 × 100  mainly contain mitragyna speciosa and most of youth in three southern border 

provinces regard taking 4 × 100 as  normal in a greatest level, think that members of personnel of public 

health is a part which develops forms of treatments, that drug action of  4 × 100  is different in a great 

level, depending on particular mixture, that it is desirable that we develop treatment forms used into 

specific ones in treating 4 × 100 based on four stages of treatments usually used in all institutes as the 

same standard in an average level. 

The research result proved that it is imperative that we support families, communities and patients 

to realize the importance of treatments, go along this and understand danger of mitragyna speciosa, that it 

is recommended that workers be assigned properly and be filled with knowledge and skills to work in the 

field of drugs regularly, that it is required that we allocate budgets to produce kinds of medium and buy 

urine test devices and that it is crucial that we bring treatment forms of 4 × 100 into practice in order to 

provide ways for institutes in treating 4 × 100 in the same direction. 

 


