
บทที่ 5  

 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่องประสบการณชีวิตผูติดยาเสพติด 4 x 100 ของวัยรุนในตําบลแหงหน่ึงของ

จังหวัดกระบี่ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทางวิชาการ จากตําราและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบข้ึนเปน

แนวทางในการวิจัย การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บขอมูล

เชิงลึก (In-Depth Studies) ใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-Participation Observation)      

มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษา ประสบการณผูติดยาเสพติด 4 x 100 ในตําบลแหงหน่ึงของจังหวัด

กระบี่ ผลการศึกษาสามารถสรุปได ดังน้ี 
 

สรุปผล 
 

ขอมูลสวนบุคคลสําหรับผูใหขอมูลสําคัญ วัยรุนผูที่เคยมีประสบการณเสพยาเสพติด 4 x 100 

ในตําบลแหงหน่ึงของจังหวัดกระบี่ 

ขอมูลสวนบุคคลสําหรับผูใหขอมูลสําคัญ จากการวิจัยพบวา ผูใหขอมูลสําคัญทั้ง 10 ราย  

มีอายุอยูในชวง 17 - 21 ป เพศชายทั้งหมด สถานภาพสมรสสวนใหญ โสดจํานวน 7 ราย สวนใหญ

อาศัยอยูกับพอแม 6 ราย ความสัมพันธระหวางบิดามารดาในปจจุบัน พอแมอยูดวยกันมีความราบรื่น 

จํานวน 5 ราย ระดับการศึกษาสวนใหญจบช้ันมัธยมปที่ 3 จํานวน 6 ราย อาชีพสวนใหญรับจาง 

จํานวน 4 ราย รองลงมาเกษตรกร 4 ราย รายไดเฉลี่ยงคนละ 6,000 - 9,000 บาท/เดือน  

ประสบการณชีวิตของวัยรุนที่ติดยาเสพติด 4 x 100 มี 3 ดาน 

 1. ดานประสบการณเริ่มตนการเขาสูกระบวนการเสพยาเสพติด 4 x 100  

  ผลการศึกษา พบวา กอนที่วัยรุนจะเขาสูกระบวนการเสพยาเสพติด 4 x 100       

สวนใหญเสพยาเสพติดชนิดอื่นมากอนแลว ไดแก สูบบุหรี่ สูบใบจากยาเสน ยาบา และยาไอซ                

ซึ่งสวนใหญเพื่อนชวนใหลอง เน่ืองจากมีความเครียด 

 2. ดานการผลิตและการจัดหาสวนผสม 

  จากการศึกษาพบวาวัยรุนที่ติดยาเสพติด 4 x 100 สวนใหญมีการผลิตยาเสพติด 4 x 

100 เพียงสูตรเดียว คือสูตรทั่วไปหรือสูตรธรรมดา มีสวนผสมหลักที่ใชคือ ใบกระทอม ยาแกไอ นํ้าโคก 

กินกับนํ้าแข็ง มี 3 ราย ที่ทดลองใสสารชนิดอื่นเขาไปไดแกยาแกแพ ยาจุดกันยุง ทั้ง 3 ราย แตมีการ

ใชแค 1 ครั้ง เน่ืองจากไมชอบที่ไมเมา รสชาติ และกลิ่นไมดี ซึ่งการจัดหาสวนผสมใบกระทอม และยา

แกไอหาซื้อไดจากรานคาในหมูบาน หรือซื้อมาจากที่อื่นตองซื้อแบบไมเปดเผย สวนนํ้าโคกและนํ้าแข็ง

ซื้อจากรานคาในหมูบานหาซื้อไดอยางเปดเผย  
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  พฤติกรรมการเสพการเสพ 4 x 100 ของวัยรุนที่เสพยาเสพติด 4 x 100 จากการ 

ศึกษาพบวา สวนใหญมักด่ืมเปนกลุม คลายกับการต้ังวงด่ืมเหลา มีทั้งกลุมที่มีเฉพาะเด็กและวัยรุน 

และกลุมที่มีผูใหญ แตวัยรุนและผูใหญมาเสพรวมตัวกัน โดยแตละกลุมจะมีต้ังแต 3 - 10 คน มีการนัด

หมาย เวลาและสถานที่  

  สถานที่ผลิตและสถานที่ใชเสพยาเสพติดติดของวัยรุน 4 x 100 สวนใหญจะใช

สถานที่ในปา สวนยาง สวนปาลม บานเพื่อน และบานตนเอง  

 3. ดานการรบัรูประสิทธิภาพและผลเฉียบพลัน ทัง้ดานอาการ ความรูสึก และผลจาก

การด่ืม 4 x 100 ของวัยรุนที่ติดยาเสพติด 4 x 100 เปนอยางไร 

  จากการศึกษาพบวาความรูสึกของวัยรุนที่ติดยาเสพติด 4 x 100 ในการใชครั้งแรก

สวนใหญพึงพอใจในรสชาติที่มีความ ขม หอมหวาน รูสึกมึน ๆ เคลิ้ม ๆ เหมือนลอย ทําใหสบายใจ 

สมองโลงโปรง นอนหลับ รับประทานอาหารได กระปริกระเปรา ขยันทํางาน ไมเหน่ือย มีปริมาณการ

เริ่มใช 4 x 100 ครั้งแรก 1 - 2 แกว เมื่อเสพนานข้ึนสวนใหญมีการเพิ่ม เปนเสพ วันละ 6 - 7 แกว 

โดยระยะเวลาการเสพ 4 x 100 พบวา สวนใหญมีการเสพมาแลว 1 - 5 ป ความตอเน่ืองและความถ่ี

ในการใชยาเสพติด 4 x 100 พบวาสวนใหญมีการเสพทุกวัน มักจะเสพในชวงเชาและชวงบาย มี 2 ราย 

ที่เสพสัปดาหละ 2 - 4 ครั้ง ความรูสึกที่เกิดข้ึนเมื่อไมไดใช 4 x 100 จากการศึกษาพบวาสวนใหญจะ 

มีอาการในชวงที่หยุดเสพ ไดแก รูสึกอยากเสพ ฟุงซาน กระวนกระวายหงุดหงิด นอนไมหลับ นํ้าหนัก

ลดลง ปวดเมื่อยตามตัว ตามกระดูก ไมมีแรงทํางาน หาวนอน 0และที่นาสนใจคือครอบครัว สังคม

รอบขางรับรูและยอมรับการที่วัยรุนที่เสพยาเสพติด 4 x 100  

  ดานความตองการเลิกหรือเสพตอ ของวัยรุนที่ติดยาเสพติด 4 x 100 จากการศึกษา

พบวา มีทั้งความความตอการเสพตอ และที่คิดจะเลิกในอนาคต โดยใหเหตุผลวาสงสารพอแม ไมอยาก

เปนแบบอยางที่ไมดีใหลูกเห็น เขารับราชการทหารเกณฑ และกลัวจะเปนอันตรายตอสุขภาพ สวนดาน

สุขภาพในปจจุบันของผูติดยาเสพติด 4 x 100 พบวาบางรายสุขภาพรางการยังปกติไมมีการเปลี่ยนแปลง 

แตมีบางรายพบวาหากไมไดกิน 4 x 100 นํ้าหนักลด รับประทานอาหารไมได มีอาการปวดเมื่อย

เหมือนจะเปนไข ปวดทอง หลับทั้งวันไมไดทํางาน ฟุงซาน กระสับกระสาย  

 

อภิปรายผล  

 

การวิจัยเรื่องประการณผูติดยาเสพติด 4 x 100 ของวัยรุนในตําบลแหงหน่ึงของจังหวัดกระบี่ 

ผูวิจัยไดดําเนินการอภิปรายผลการวิจัยตามคําถามการวิจัยดังน้ี 

ขอมูลสวนบุคคลทั่วไปสําหรับผูใหขอมูลหลัก วัยรุนผูที่เคยมีประการณเสพยาเสพติด 4 x 100 

ในตําบลแหงหน่ึงของจังหวัดกระบี่ พบวา ประสบการณเริ่มตนการเขาสูกระบวนการเสพยาเสพติด 4 



 77

x 100 ของวัยรุนในตําบลแหงหน่ึงของจงัหวัดกระบี ่ผูใหขอมลูสาํคัญทั้ง 10 ราย มีอายุอยูในชวงวัยรุน 

17 - 21 ป อายุตํ่าสุดที่เริมเสพยาเสพติด 4 x 100 คืออายุ 12 ป ทั้งหมดเปนเพศชาย สวนใหญ

สถานภาพโสด อาศัยอยูกับพอแม พอแมอยูดวยกันราบรื่น ระดับการศึกษาสวนใหญมีการศึกษาตํ่า 

จบช้ันมัธยมปที่ 3 มีอาชีพสวนใหญรับจาง และเกษตรกร มีรายได 5,000 - 9,000 บาท/เดือน            

ซึ่งสอดคลองการการศึกษาของ (รอซีดะห มะสะแม, 2554) พบวาการใชยาเสพติดของผูติดสารเสพติด 

สวนใหญเปนเพศชาย มีชวงอายุ 19 - 24 ประดับการศึกษาสวนใหญอยูในระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา และมีอาชีพรับจาง 

ประสบการณชีวิตของวัยรุนที่ติดยาเสพติด 4 x 100 มี 3 ดาน 

 1. ดานประสบการณเริ่มตนการเขาสูกระบวนการเสพยาเสพติด 4 x 100  

  ผลการศึกษาพบวากอนที่วัยรุนจะเขาสูกระบวนการเสพยาเสพติด 4 x 100 (นํ้าตม

ใบกระทอม) วัยรุนสวนใหญมีการเสพยาเสพติดชนิดอื่นมากอนแลว ยาเสพติดที่วัยรุนใชมากอนที่จะ

เขาสูกระบวนการเสพยาเสพติด 4 x 100 ไดแก สูบบุหรี่ สูบใบจากยาเสน เสพยาบา กัญชา และยาไอซ 

และมีการทดลองเสพเริ่มจากการชักชวนของเพื่อน ซึ่งสามารถอธิบาย ทางประสาทวิทยาไดวา สมอง

สวนหนาที่เรียกวา Cerebral Cortex ซึ่งทําหนาที่คิดเปนเหตุเปนผล วิเคราะหเช่ือมโยง เกิดปญหา 

ยังเจริญเติบโต ไดไมเต็มที่จนกวาอายุ 25 ป (ยงยุทธ วงศภิรมยศานต์ิ, 2551) จึงเปนสวนหน่ึงที่สําคัญ

และทําใหพบวา ชวงอายุ 18 - 25 ป มีแนวโนมการใชยาเสพติดสูง จุดเปลี่ยนที่ตัดสินใจเสพยายาเสพติด 

4 x 100 เปนไป ตามสภาวการณ และความอยากรูอยากลอง ผูใหขอมูล ไดแก การอยูใกลชิดกับเพื่อน

ที่เสพยา ไดเห็นการเสพยา การถูกชักชวน รวมกับความอยากรูอยากลองจะเปนตัวขับเคลื่อนใหวัยรุน

เสพยาเสพติด 4 x 100 และมีความเช่ือเกี่ยวกับการเสพยา 4 x 100 วาเปนเรื่อง ปกติธรรมดาของวัยรุน 

(Susan, al et., 2008) และสอดคลองกับ (วิภา ดานธํารงกุล และสมปอง สิมมา, 2557) กลาวกลุม  

ที่เคยใชนํ้ากระทอมมีการใชสารเสพติดชนิดอื่นดวยอัตราที่สูงกวากลุมที่ไมใชกระทอม คือ มากกวา 2 

- 3 เทา (สาวิตรี อัษณางกรชัย และอาภา ศิริวงค, 2548) สาเหตุการเขาสูกระบวนการเสพยาเสพติด 

4 x 100 สาเหตุสวนใหญมาจากเพื่อนทั้ง 10 ราย ไดแก เพื่อนชวน อยากลอง มีความเครียดเพื่อน

ชวนใหลอง มีความสอดคลองกับ ทฤษฎีพฤติกรรมที่เปนปญหา (Problem Behavior Theory) ของ

เจสเซอร (Jessor’s) กลาววาสาเหตุสําคัญในระดับตน ๆ ที่ทําใหเยาวชนหรือวัยรุนติดยาเสพติด คือ

การคบเพื่อนที่ติดยาเสพติด  

 2. ดานการผลิตและการจัดหาสวนผสม 

  จากการศึกษาพบวาวัยรุนที่ติดยาเสพติด 4 x 100 สวนใหญมีการผลิตยาเสพติด 4 

x 100 เพียงสูตรเดียว คือสูตรทั่วไปหรือสูตรธรรมดา มีสวนผสมหลักที่ใชคือ ใบกระทอม ยาแกไอ     

นํ้าโคก กินกับนํ้าแข็ง มี 3 ราย ที่ทดลองใสสารชนิดอื่นเขาไปไดแกยาแกแพ ยาจุดกันยุง ทั้ง 3 ราย 

แตมีการใชแค 1 ครั้ง เน่ืองจากไมชอบที่ไมเมา รสชาติและกลิ่นไมดี โดยรูปแบบดังเดิมการใชใบกระทอม
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ซึ่งเปนสารต้ังตนตัวสําคัญของยาเสพติด 4 x 100 เริ่มจากจังหวัดทางภาคใตซึ่งประชาชนสวนใหญ 

นับถือศาสนาอิสลาม และเปนศาสนาที่มีบทบัญญัติที่เครงครัดในการหามด่ืมเครื่องด่ืมแอลกอฮอล  

พืชกระทอมจึงเปนสิ่งทดแทน เน่ืองจากพืชกระทอมไมเปนสิ่งตองหามตามหลักศาสนาอิสลามแตเปน

สิ่งตองหามตามกฎหมายของรัฐ จากงานวิจัยพบวาพืชกระทอมมีคนใชโดยทั่วไปทุกจังหวัด และ        

ในภาคใต รูปแบบการใชพืชกระทอมในการเสพมีอยูดวยกัน 2 แบบ คือการใชแบบด้ังเดิม คือ         

การเค้ียวใบสดหรือการกินผงที่ไดจากใบ พบวาบางคนเริ่มเค้ียวเมื่ออายุ 25 ป และหลายคนเคยเค้ียว

ใบกระทอมใบตลอดชีวิต แบบที ่2 เริ่มจากการแพรระบาดยาเสพติดในภาคใตกอน ป 2548 ประกอบดวย 

เฮโรอีน กัญชา ยาบา สารระเหย ยาแกไอสูตรโคเดอีน (ขอมูลจากศูนยบําบัดรักษายาเสพติดจังหวัด

ปตตานี) เน่ืองจากในชวงสงครามยาเสพติดป 2548 รัฐบาลมีการปราบปรามยาเสพติดอยางจริงจัง  

ทําใหยาเสพติดในชวงน้ันหายากข้ึน ราคาแพงจากเดิมหลายเทาตัว จึงมีกลุมวัยรุนสวนหน่ึงได

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเสพใบกระทอม มาเปนสารเสพติดชนิดใหมเขามาแทน  

  โดยนํานํ้าตมกระทอม ใชเปนสารต้ังตนในการผลิตเครื่องด่ืมมาผสมกับสารตัวอื่น 

เชน ยาแกไอ นํ้าโคก ยากันยุง นํ้าแข็ง เรียกยาเสพติดสูตรใหมน้ีวา 4 x 100 (สุรพร ชลสาคร, 2556 : 

15 - 16)ซึ่งในปจจุบันมีการแพรระบาดในทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะมีแนวโนม การระบาด

หนักในทุกจังหวัดของภาคใตสอดคลองกับ (สาวิตรี อัษณางกรชัย และอาภา ศิริวงค, 2548 : 27) 

สวนผสมหลักของ 4 x 100 ประกอบดวย นํ้าตมใบกระทอม นํ้าโคก และยาแกไอ ไมสอดคลองกับ 

(วิภา ดานธํารงกูล และสมปอง สิมมา, 2557) กลาววามีการผสมเครื่องด่ืมประเภท โคก นํ้าสม ชาเขียว 

โอวัลติน กาแฟ และสารที่เปนอันตรายตอรางกาย ไดแก สารสีขาว ในหลอดไฟฟา ลงไปยาเสพติด 4 

x 100 ซึ่งไมพบวามีการใชในกลุมวัยรุนที่ทําการศึกษา  

  ดานพฤติกรรมการเสพการเสพ 4 x 100 ของวัยรุนที่เสพยาเสพติด 4 x 100 จาก

การศึกษาพบวาสวนใหญมักด่ืมเปนกลุม คลายกับการต้ังวงด่ืมเหลา มีทั้งกลุมที่มีเฉพาะเด็กและวัยรุน 

และกลุมที่มีผูใหญ แตวัยรุนและผูใหญมาเสพรวมตัวกัน โดยแตละกลุมจะมีต้ังแต 3 - 10 คน มีการนัด

หมายเวลาและสถานที่ สอดคลองกับ (วิภา ดานธํารงกูล และสมปอง สิมมา, 2557 : 93) กลาววา 

สวนใหญการด่ืมนากระทอมมักด่ืมเปนกลุม คลายกับการรวมกลุมด่ืมสุรา เปนธรรมชาติของเด็กฯ       

ที่ตองการมีกลุมเพื่อนและรวมกลุมเพื่อมีกิจกรรมรวมกัน สถานที่ผลิตและสถานที่ใชเสพยาเสพติดติด

ของวัยรุน 4 x 100 จากการศึกษาพบวา สวนใหญจะใชสถานที่ในปา สวนยาง สวนปาลม บานเพื่อน 

มี 2 รายที่ใชที่บานตนเอง สอดคลองกับ (วิภา ดานธํารงกูล และสมปอง สิมมา, 2557 : 60) กลาววา 

สาหรับสถานที่ในการตม เน่ืองจากการตมนํ้ากระทอมตองใชเวลาในการตมและผสมสวนผสมตาง ๆ 

จึงตองทําในสถานที่ที่คอนขางลับตา เปนสวนตัว ตํารวจเขาถึงไดยาก และบางครั้งตองเปลี่ยนสถานที่

ไปเรื่อย ๆ สถานที่นิยมไปตมและด่ืมนํ้ากระทอม คือ ในปาสวนยางนํ้าตกริมคลอง หรือบานพักสวนตัว  
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 3. การรับรูประสิทธิภาพและผลเฉียบพลัน ทั้งดานอาการ ความรูสึก และผลจากการด่ืม 

4 x 100 ของวัยรุนที่ติดยาเสพติด 4 x 100 เปนอยางไร 

  จากการศึกษาพบวาความรูสึกของวัยรุนที่ติดยาเสพติด 4 x 100 ในการใชครั้งแรก

สวนใหญพึงพอใจในรสชาติที่มีความ ขม หอมหวาน รูสึกมึน ๆ เคลิ้ม ๆ เหมือนลอย ทําใหสบายใจ 

สมองโลงโปรง นอนหลับ รับประทานอาหารได กระปริกระเปรา ขยันทํางาน ไมเหน่ือย พบวา 

ปริมาณการเริ่มใช 4 x 100 ครั้งแรก 1 - 2 แกว เมื่อเสพนานข้ึนสวนใหญมีการเพิ่ม เปนเสพ วันละ 6 

- 7 แกว ระยะเวลาการเสพ 4 x 100 พบวา สวนใหญมีการเสพมาแลว 1 - 5 ป ความตอเน่ืองและ

ความถ่ีในการใช พบวาสวนใหญมีการเสพทุกวัน มักจะเสพในชวงเชาและชวงบาย มีบางรายที่เสพ

สัปดาหละ 2 - 4 ครั้ง ซึ่งปกติใบกระทอมเปนพืชเสพติดที่ไมเปนอันตรายถึงชีวิต แตเมื่อนํามาผสมกับ

สารเสพติดอื่น ๆ ที่เปนสูตร 4 x 100 อาจเปนอันตรายตอรางกายไดเน่ืองจากความรูเทาไมถึงการณ 

ในการไดรับยาเกินขนาด หรือปญหาความเปนพิษของยาหลายชนิดที่ออกฤทธ์ิรวมกัน ซึ่งปญหาเหลาน้ี

เกิดจากผูเสพไมมีความรูเกี่ยวกับขนาด พิษของยา และการเสริมฤทธ์ิของยา และสวนหน่ึงมาจาก         

ยาเสพติด วัยรุนสวนใหญทราบวา 4 x 100 เปนยาเสพติดผิดกฎหมาย แตสาเหตุที่ยังมีผูเสพมากข้ึน 

เพราะเห็นวาเสพแลวไมติดหรือไมรุนแรงและสามารถเลิกเองเมื่อไหรก็ได และเมื่อเสพแลวไมมีผลเสีย

ตอรางกายและจิตใจมากนัก ไมทําใหเสียการเรียน การงาน ไมสรางความเดือดรอนใหใคร ในทางตรง

ขามกับทําใหมีเพื่อนมากข้ึน และทําใหหายเครียดได จากขอมูลเหลาน้ีสะทองใหเห็นวาเยาวชนยังมี

ความเขาใจผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 4 x 100 เพราะยาเสพติดทุกชนิดมีโทษ และเปนอันตรายตอรางกาย

ทั้งสิ้น ผูที่มีภาวะติดยาเสพติด 4 x 100 จึงควรไดรับการบําบัดทางจิตใจควบคูกับการใชยา เพื่อให

เยาวชนรูเทาทันพิษภัยของยาเสพติด และไมกลับไปเสพอีก 

  สวนความรูสึกที่เกิดข้ึนเมื่อไมไดใช 4 x 100 จากการศึกษาพบวาสวนใหญจะมี

อาการในชวงที่หยุดเสพ ไดแก รูสึกอยากเสพ ฟุงซาน กระวนกระวายหงุดหงิด นอนไมหลับ ปวดเมื่อย

ตามตัว ตามกระดูก ไมมีแรงทํางาน หาวนอน ซึ่งผลกระทบจากการเสพ 4 x 100 ที่มีตอรางกาย และ

จิตใจ มักเกิดจากกรณีมีการเสพในระยะที่ยาวนานเกิดสภาพที่เรียกวา ภาวะติด ซึ่งจะมีอาการ

แสดงออกทางรางกายและจิตใจเมื่อไมไดเสพ เชน มีอาการปวดตามรางกาย ปวดกระดูก รับประทาน

อาหารไมได ออนเพลียไมมีแรง นํ้าหนักลด นอนไมหลับ ตัวสั่น หงุดหงิด และผลกระทบดานจิตใจ

พบวา พิษของสารเสพติดชนิดน้ี เมื่อเสพเขาไปแลวจะออกฤทธ์ิตอจิตประสาท ทําใหเคลิบเคลิ้มไมเปน

ตัวของตัวเอง ถูกชักจูงใหทําในสิ่งตาง ๆ ไดงาย และหากเสพถึงข้ันเสพติดสุดทาย เวลาไมไดเสพก็จะ

ทุรนทุรายมีอาการลงแดง เชนเดียวกับยาเสพติดสายพันธุอื่น ๆ ทั้งน้ีอาจเปนเพราะในใบกระทอมมี

สารที่สําคัญ คือ ไมทราไจนีน ซึ่งเปนสารจําพวกอัลคาลอยดออกฤทธ์ิกระตุนประสาท เชนเดียวกับยา

เสพติดประเภท ยาบา ยาอี ไอซ และโคเคน ดังน้ันการเสพนํ้าใบกระทอมซึ่งเปนสวนผสมหลักที่ใชใน

การผลิตยาเสพติด 4 x 100 การใชในชวงแรก จะทําใหผูเสพ รูสึกมีความสุข กระปรี้กระเปรา ไมรูสึกหิว 
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(ไมอยากอาหาร) ทํางานไดนานข้ึน แตเมื่อเสพเปนระยะเวลานาน จะทําให มีอาการเบื่ออาหาร นํ้าหนัก

ตัวลด นอนไมหลับ และทําใหมีอาการทางจิตได หากนํายาแกไอที่มีสวนผสมของไดเฟนไฮดรามีน ไป

ใชในปริมาณที่สูงกวาปกติ จะทําใหผูใชมีอาการงวงซมึ มึนงง ปากแหง ใจสั่น และหงุดหงิดงาย จึงตอง

มีการใชยาน้ีอยางระมัดระวัง และหามใชเสริมฤทธ์ิกับยานอนหลับ ยากลอมประสาทและแอลกอฮอล 

สวนผสมนํ้าโคก พบวา มีสารสกัดจากใบโคคา (Erythroxylum Novogranatense Morris Hieron) 

มีสารคาเฟอีน ซึ่งเปนสารอัลคาลอยด มีฤทธ์ิในการกระตุนระบบประสาทสวนกลางทําใหรูสึกต่ืนตัว 

(สํานักงานปราบปรามยาเสพติด, 2550) กลามเน้ือตึงตัวพรอมทํางานทําใหเหมือนเปนยาชูกําลัง หรือ

การทํางานของสมองสวนคิด ทําหนาที่ควบคุมสติปญญา ใชความคิดแบบมีเหตุผล ในขณะที่ สมอง

สวนอยาก เปนศูนยควบคุมอารมณ ความรูสึก เวลาที่วัยรุนเสพยาเสพติด ตัวยาจะไปกระตุนทําให

สมองสรางสารเคมีช่ือ โดปามีน ซึ่งเปนสารที่ทําใหมนุษยเกิดความรูสึกมีความสุข สมองจึงมีการปรับตัว

ดวยการลดการหลั่งสารเคมีน้ันลง เมื่อหมดฤทธ์ิของยาเสพติด จึงเสมือนวารางกายมีอาการขาดสาร 

โดปามีน ทําใหมีอาการหงดุหงิดหรอืซมึเศรา สงผลใหผูเสพยาพยายามแสวงหายามาใชซ้ํา ในขณะเดียวกัน

เมื่อใชยาเสพติดบอย ๆ จะทําใหสมองสวนคิดถูกทําลาย การใชความคิดที่เปนเหตุเปนผลจะเสียไป 

แลวสมองสวนอยากจะอยูเหนือสมองสวนคิด จึงทําใหมีการใชยาเสพติดบอยข้ึน เมื่ออยากมีความสุข 

ก็ตองพึ่งยาเสพติด อาการเชนน้ีเรียกวา สมองติดยา ในที่สดุก็หามตัวเองไมได ตองทําทุกวิถีทางใหได

ยาเสพติดมาเสพ จึงพบวาปริมาณการเริ่มเสพ 4 x 100 ครั้งแรก 1 - 2 แกว เมื่อเสพนานข้ึนสวนใหญ

มีการเพิ่ม เปนเสพวันละ 6 - 7 แกว ระยะเวลาการเสพ 4 x 100 พบวา มีการเสพมาแลว 1 - 5 ป 

ความตอเน่ืองและความถ่ีในการใช พบวาบางรายมีการเสพทุกวัน ทั้งชวงเชาและชวงบาย และมีบาง

รายที่เสพสัปดาหละ 2 - 4 ครั้ง สอดคลองกับ (สาวิตรี อัษณางกรชัย และอาภา ศิริวงค, 2548 : 31) 

พบวาผูที่ใชนํ้ากระทอมที่มีสวนผสม มากกวารอยละ 40 เมื่อหยุดหรือไมไดเสพ จะทําใหเกิดอาการ 

มึนหัว สมองต้ือ ออนเพลีไมมีแรง งวงนอน หาวมาก หงุดหงิด ไมอยากทํางาน ซึ่งอาการเหลาน้ี       

สวนหน่ึงอาจเกิดจากสารทีผ่สมลงไป เชน ยาแกไอซึ่งมีฤทธ์ิกดประสาท จึงทําใหผูเสพมีอาการดังกลาว

ผลกระทบที่มีตอรางกาย จิตใจ จากการศึกษาวัยรุนที่ติดยาเสพติด 4 x 100 พบวา อันตรายที่เกิดข้ึน

จากการด่ืมนํ้าตมใบกระทอม (4 x 100) ที่ยาวนาน เกิดสภาพที่เรียกวา ภาวะติด ซึ่งจะมีอาการแสอง

ออกทางรางกายและจิตใจเมื่อไมไดเสพ เชน นํ้าหนักลด รับประทานอาหารไมได มีอาการปวดเมื่อย

ตามตัว ปวดกระดูก หงุดหงิด ตัวสั่น นอนไมหลับ ผลการศึกษาที่สําคัญในครั้งน้ี พบวา การรับรู      

ของครอบครัวและสังคมรอบขาง ยอมรับวาวัยรุนมีการติดยาเสพติด 4 x 100 ครอบครัวและสังคม

รอบขาง รูสึกชินชาไมรูสึกวาเปนปญหา และพบวาการเสพ 4 x 100 ไดรับความนิยมของคนทุกวัย         

ในหมูบาน ไมไดเสพเฉพาะเด็กและวัยรุน ผูใหญก็นิยมเสพ พอแมรับไดรูวาลูกเสพ 4 x 100 มีการ

ยอมรับการเสพของลูก ใหเหตุผลวาดีกวาไปเสพยาบาหรือยาเสพติดอยางอื่น การเสพที่บาน สามารถ

ดูแลควบคุมไดดีกวาไปเสพที่อื่น คนในหมูบาน  
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สรุปผลการศึกษาที่สําคัญในครั้งน้ี พบวาการรับรูของครอบครัวและสังคมรอบขาง ยอมรับ

วาวัยรุนมีการติดยาเสพติด 4 x 100 ครอบครัวและสังคมรอบขาง รูสึกชินชาไมรูสึกวาเปนปญหา และ

พบวาการเสพ 4 x 100 ไดรับความนิยมของคนทุกวัยไปแลวไมไดเสพเฉพาะเด็กและวัยรุน ผูใหญก็

นิยมเสพ พอแมรับไดรูวาลูกเสพ 4 x 100 มีการยอมรับการเสพของลกู ใหเหตุผลวาดีกวาไปเสพยาบา

หรือยาเสพติดอยางอื่น การเสพที่บาน สามารถดูแลควบคุมไดดีกวาไปเสพที่อื่น ซึ่งเปนขอมูลที่สําคัญ

และควรมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของผูปกครองใหตระหนักถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติดถึงแมวา

จะไมรุนแรงก็ตาม 

 

ขอเสนอแนะ 

 

จากขอคนพบในการศึกษาครั้งน้ี จึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองหาแนวทางสรางความ

ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดข้ึนกับรางกายในระยะยาว ใหกับวัยรุนที่เสพยาเสพติด 4 x 100 พอแม

ผูปกครอง และชุมชน ไดมีการรับรูและชวยกันแกปญหาและปองกันไมใหวัยรุนทียั่งไมเสพ ไมเขาไปยุง

เกี่ยวกับยาเสพติด 4 x 100 สําหรับคนที่ติดแลวไดรับการบําบัดรักษา พอแมผูปกครองรับรูถึงพิษภัย

ของยาเสพติด 4 x 100 และชวยกันดูแลไมใหลูกหลานเขาไปยุงเกี่ยวกับบาเสพติด 4 x 100 หนวยงาน      

ในพื้นที่ทั้งภาครัฐ องคการบริหารสวนตําบล ผูนําชนชน จะตองรวมกันหามาตรการในการแกปญหา

และปองกันยาเสพติด 4 x 100 ใหลดลงและและใหชุมชนปลอดจากยาเสพติด 4 x 100 ใหได  

 

 

 

 


