
ผลการดำเนินงานการบำบัดยาเสพติด จังหวัดราชบุรี ปีงบประมาณ 2561 
ประจำเดือน มกราคม 2560 (1 ต.ค. 60 – 25 ม.ค. 61) 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 
ผลงานการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จากรายงาน บสต. มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษา 456 ราย 

ในระบบสมัครใจ 12 ราย (2.63%)  ในระบบบังคับบำบัด 431 ราย (94.52%) ไม่ระบุ 12 ราย (2.63%) 
เป็นผู้เสพ 396 ราย (86.84%)  ผู้ติด 46 ราย (10.09%)  ผู้ใช้ 7 ราย (1.54%)  และไม่ระบุ 7 ราย 
(1.54%) 

โดยอำเภอเมือง มีผู้เข้ารับการบำบัดมากที่สุด 159 ราย (34.87%) , รองลงมาคือ อำเภอบ้านโป่ง 
74 ราย (16.23%) , อำเภอโพธาราม 46 ราย (10.09%) , อำเภอปากท่อ 45 ราย (9.87%) , อำเภอจอมบึง 
33 ราย (7.24%) , อำเภอดำเนินสะดวก 30 ราย (6.58%) , อำเภอบ้านคา 26 ราย (5.70%) , อำเภอ
บางแพ 19 ราย (4.17%) , อำเภอสวนผึ้ง 16 ราย (3.51%)  และอำเภอวัดเพลง 8 ราย (1.75%) 

ผู้เข้ารับการบำบัดส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 381 คน (83.55%)  เพศหญิง 75 คน (16.45%) 
    อยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี และอายุมากกว่า 39 ปี มากที่สุด  110 ราย (24.12%)  รองลงมาคือ 

อายุ 25-29 ปี 84 ราย (18.42%) , อายุ 35-39 ปี 83 ราย (18.20%) , อายุ 30-34 ปี 58 ราย 
(12.72%) และอายุ 12 – 17 ปี  11 ราย (2.41%) 

ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพผู้ใช้แรงงาน 353 ราย (77.41%) รองลงมาคือ การค้าขาย 37 ราย 
(8.11%) , การเกษตร 20 ราย (4.39%) , รับจ้าง 17 ราย (3.73%) , ว่างงาน 16 ราย (3.51%) , นักเรียน/
นักศึกษา 4 ราย (0.88%) , คมนาคม 3 ราย (0.66%) , พนักงานโรงงาน และอื่น ๆ 2 ราย (0.44%) , 
พนักงานบริษัทเอกชนและไม่ระบุ 1 ราย (0.22%) 

ประเภทสารเสพติดที่ใช้มากที่สุดคือ ยาบ้า 427 ราย (93.64%) , กัญชา 25 ราย (5.48%) , 
สารระเหย 3 ราย (0.66%) และไอซ์ 1 ราย (0.22%) 

การติดตามหลังการบำบัดรักษา 
จากรายงานการติดตามหลังการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ กลุ่มเป้าหมายในระบบสมัครใจที่ติดตาม 

ช่วงเดือน มกราคม 2561 (1 ต.ค.60  – 25 ม.ค.61) ผู้ป่วยได้รับการติดตามทั้งหมด 82 คน ติดตามครบ 4-7 
ครั้งตามเกณฑ์ 6 คน ผลเลิกได้ 0 คน  เสพซ้ำ 0 คน 

ผู้ที่ได้รับการติดตามมีอาชีพแล้ว 78 คน (95.12%)  ไม่ต้องการความช่วยเหลือ 1  คน (1.22%)  
อื่น ๆ 3 ราย (3.66%)

อำเภอ รวม ระบบสมัครใจ ส่งต่อจากบังคับบำบัด

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ

เมืองราชบุรี 159 34.87 1 0.22 158 34.65

โพธาราม 46 10.09 0 0.00 46 10.09

จอมบึง 33 7.24 0 0.00 33 7.24

ดำเนินสะดวก 30 6.58 0 0.00 30 6.58

บางแพ 19 4.17 0 0.00 19 4.17

บ้านโป่ง 74 16.23 0 0.00 74 16.23

บ้านคา 26 5.70 5 1.10 21 4.61

ปากท่อ 45 9.87 0 0.00 45 9.87

วัดเพลง 8 1.75 4 0.88 4 0.88

สวนผึ้ง 16 3.51 2 0.44 14 3.07

รวม 456 100.00 12 2.63 444 97.37


