
 ผลการด าเนินงานการบ าบัดยาเสพติด จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2561 
ประจ าเดือน มิถุนายน 2561 (1 ต.ค. 60 – 30 ก.ค. 61) 

ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดรำชบุรี 
ผลงานการบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จากรายงาน บสต. มีผู้เข้ารับการบ าบัดรักษา 1,324 ราย 

ในระบบสมัครใจ 73 ราย (5.51%)  ในระบบบังคับบ าบัด 1,251 ราย (94.49%)เป็นผู้เสพ 1,193 ราย (90.10%)  
ผู้ติด 77 ราย (5.81%)  ผู้ใช้ 30 ราย (2.26%) 

โดยอ าเภอเมือง มีผู้เข้ารับการบ าบัดมากที่สุด 416 ราย (31.42%) , รองลงมาคือ อ าเภอบ้านโป่ง 
251 ราย (18.96%) , อ าเภอด าเนินสะดวก 133 ราย (10.04%) ,อ าเภอโพธาราม 124 ราย (9.37%) , อ าเภอ
สวนผึ้ง 93 ราย (7.02%) , อ าเภอบ้านคา 83 ราย (6.26%) ,อ าเภอจอมบึง 75 ราย (5.66%) , อ าเภอบางแพ 67 
ราย (5.06%) ,อ าเภอปากท่อ 58 ราย(4.38%) และอ าเภอวัดเพลง 24 ราย (1.81%) 

ผู้เข้ารับการบ าบัดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 1,129 คน (85.27%)  เพศหญิง 195 คน (14.73%) 
    อยู่ในช่วงอายุมากกว่า 39 ปี มากที่สุด 371 ราย (28.02%) รองลงมาคืออายุ 18-24 ปี 292 ราย 

(22.05%) , อายุ 25-29 ปี 231 ราย (17.45%) , อายุ 35-39 ปี 210 ราย (15.86%) , อายุ 30-34 ปี 187 ราย 
(14.12%) , และอายุ 12 – 17 ปี  33 ราย (2.49%) 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผู้ใช้แรงงาน 972 ราย(73.41%) รองลงมาคือ การค้าขาย 92 ราย (6.95%) , 
รับจ้าง 86 ราย (6.50%) , การเกษตร 63 ราย (4.76%) , วา่งงาน 53 ราย (4.00%) , นักเรียน/นักศึกษา 21 ราย 
(1.59%) , พนักงานโรงงาน 12 ราย (0.91%) , พนักงานบริษัทเอกชน 6 คน(0.45%) และการคมนาคม 5 ราย 
(0.38%)  

ประเภทสารเสพติดที่ใช้มากท่ีสุดคือ ยาบ้า 1,221 ราย (92.22%) , กัญชา 58 ราย (4.38%) , ยาไอซ์ 
19 ราย (1.44%) และสารระเหย 2 ราย (0.15%) 

อ าเภอ 
 

รวมผลงาน ระบบสมัครใจ/เป้าหมาย ส่งต่อจากบังคับบ าบัด/เป้าหมาย 
จ านวน ร้อยละ เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เป้าหมาย จ านวน ร้อยละ 

เมือง
ราชบุรี 

416 
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20.00 
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โพธาราม 76 5.74 40 5 12.50 100 71 71.00 
เจ็ดเสมียน 48 3.63 9 0 0.00 25 48 192.00 
จอมบึง 75 5.66 20 0 0.00 80 75 93.75 
ด าเนินฯ 133 10.04 40 3 7.50 70 130 173.33 
บางแพ 67 5.06 14 0 0.00 25 67 268.00 
บ้านโป่ง 251 18.96 40 15 37.50 220 236 107.27 
บ้านคา 83 6.26 30 19 63.33 10 64 640.00 
ปากท่อ 58 4.38 30 1 3.33 50 57 114.00 
วัดเพลง 24 1.81 10 7 70.00 20 17 85.00 
สวนผึ้ง 93 7.02 15 15 100.00 25 78 312.00 

รวม 1,324 100.00 288 73 25.34 845 1,251 148.04 
การติดตามหลังการบ าบัดรักษา 

จากรายงานการติดตามหลังการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจ กลุ่มเป้าหมายในระบบสมัครใจที่ติดตาม 
ช่วงเดือน  กรกฎาคม 2561 (1 ต.ค.60  – 30 ก.ค.61) ผู้ป่วยได้รับการติดตามทั้งหมด 340 คน ติดตามครบ 4-7 
ครั้งตามเกณฑ ์116 คน ผลเลิกได้ 115 คน (99.14%) ถูกจับ 1 คน 

ผู้ที่ได้รับการติดตามมีอาชีพแล้ว 329 คน (97.05%)  ก าลังเรียน/ศึกษาต่อ 5 คน (1.48%) 
ไม่ระบุ 4 คน (1.18%) ไม่ต้องการความช่วยเหลือ 2  คน (0.59%) 


