การประเมินครอบครัวทีม่ ีศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑที่กําหนด
คณะที่ 3 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนดานสุขภาพ:
โครงการพัฒนาเครือขายกําลังคนดานสุขภาพ
“โครงการเสริมสรางศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว”
(การดําเนินงานอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.))

ตัวชี้วัด รอยละของครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเองไดตามเกณฑที่กําหนด

คํานํา
กระทรวงสาธารณสุขดําเนินการสรางความเขมแข็งของกําลังคนดานสุขภาพเครือขายภาคประชาชน
ใหตระหนักวาสุขภาพเปนของตนเองหรือเปนของเราเอง เพื่อใหประชาชน มีความรอบรู มีการเขาถึงขอมูล และ
ตัดสินใจไดดี ในการประพฤติปฏิบัติตนดูแลสุขภาพ ดวยการเสริมสรางศักยภาพการดูแลสุขภาพดวยตนเอง
ระดับครอบครัว เพื่อตอยอดการสรางความรูจากชุมชนซึ่งมี อสม. เปนฐานทุนเดิมไปถึงทุกครัวเรือน เพื่อให
ครอบครัวไดรับการดูแลสุขภาพและถายทอดความรูสม่ําเสมอ และใหคนในครอบครัวทําหนาที่ในการดูแล
สุขภาพสมาชิกในครอบครัวของตนเอง ทั้งนี้เพื่อใหแตละครอบครัว มี อสค. อยางนอย 1 คน เปนผูดูแลสุขภาพ
และประสานกับ อสม. อีกทั้งเปนการสงเสริมใหทุกระบบบริการสุขภาพและการสงเสริมสุขภาพและการปองกัน
โรคในทุกกลุมวัย มีระบบอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) นํามาเสริมฐานทุนเดิมของภาครัฐ ใหเกิดเปนพลัง
ในระบบสุขภาพของประเทศ ตอยอดการดูแลสุขภาพจากบุคลากรการแพทยและสาธารณสุข สถานพยาบาล
อสม. และผูดูแลผูสูงอายุ (Caregiver) ขยายผลไปถึงครอบครัว อยางนอยแตละครอบครัวจะมี 1 คน ที่สามารถ
ดูแลสุขภาพตนเอง และสมาชิกที่มีในครอบครัวได เปาหมายจะใหมี อสค. จํานวน ๔ ลานคนภายใน ๕ ป โดยเริ่ม
จากกลุมครอบครัวผูปวย CKD LTC NCD กอน และมีขั้นตอนการดําเนินงาน ๔ ขั้นตอน คือ (1) คัดเลือกจาก
ญาติของผูปวย 3 กลุมเปาหมายหลัก (2) นําผูไดรับการคัดเลือกเขาสูกระบวนการฝกปฏิบัติที่โรงพยาบาลหรือที่
บาน โดยทีมหมอครอบครัวขณะไปเยี่ยมบาน ไมใชการเปดอบรม เนนการเรียนรูขณะไดรับคําแนะนําจาก
บุคลากรสาธารณสุข (3) การปฐมนิเทศ ขึ้นทะเบียน เพื่อรูจํานวน อสค. หลังไดเรียนรูครบตามขอ 2. แจกใบ
ประกาศนียบัตรและบัตรประจําตัวที่ รพสต. ใหรูจักกับ อสม. และทีมหมออนามัย หมอครอบครัว ตั้งกลุมไลน
เพื่อสื่อสาร ปรึกษาปญหาตางๆ (4) การเรียนรูตอเนื่องทาง social media, application ตางๆ หรือเขา
โรงเรียน อสม.
เพื่ อ ให ทุ ก หน ว ยงานทุ ก พื้ น ที่ ท ราบผลการดํ า เนิ น งานของตนเองเชิ ง คุ ณ ภาพ ที่ น อกเหนื อ จาก
ผลการดํ าเนิ น งานเชิ งปริ มาณที่ มีการรายงานผานระบบการขึ้น ทะเบีย น อสค. ออนไลน ในการเสริมสราง
ศักยภาพการดูแลสุขภาพดวยตนเองระดับครอบครัว โดยผานกลุมคนที่กระทรวงสาธารณสุขสรางใหมี Health
Literacy คือ อสค. วาเปนไปตามวัตถุประสงคมากนอยเพียงใด เพื่อนําขอมูลสารสนเทศจากการประเมินมา
พัฒนาตอยอดการดําเนินงานตอไป
การประเมินผลการดําเนินงานอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ เปนการ
ประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑที่กําหนด คือ การประเมินบทบาทหรือ
พฤติกรรมของ อสค. ซึ่งถือวาเปนบุคคลที่สรางใหมีความรอบรู มีการเขาถึงขอมูล และตัดสินใจไดดี ในการ
ประพฤติปฏิบัติตนดูแลสุขภาพวาไดประพฤติปฏิบัติจนเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางหรือไม กับการประพฤติ
ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองของสมาชิกในครอบครัว เฉพาะผูเปนกลุมเปาหมายกลุมใดกลุมหนึ่ง ๑ ใน ๓
ของกลุ มเป า หมายหลั ก การประเมิ น ครั้ ง นี้เ ปน การประเมิน เพื่ อการพัฒ นา มุง ให ทุก หนว ยงานทุก พื้น ที่ใ ช
ประโยชนในการปรับปรุงงานมากกวาเพื่อสนองตอบตอตัวชี้วัดขององคกรเพียงอยางเดียว เพื่อใหเกิด Smart
Citizen ไดอยางแทจริง และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนการประเมินพื้นฐานหรือการประเมินเบื้องตน คูขนานไป
พรอมกับการพัฒนาระบบการประเมินผลที่อยูระหวางการพัฒนาสําหรับเตรียมการรองรับกลุมผูสนใจเขารวม
เรียนรูเปน อสค. ในวงกวาง นอกเหนือจาก ๓ กลุมเปาหมายหลักในปงบประมาณ ๒๕๖๐ อันจะทําใหประชาชน
มี สุ ข ภาพดี เจ า หน า ที่ มี ค วามสุ ข ระบบสุ ข ภาพยั่ ง ยื น และประเทศชาติ เ กิ ด ความมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น
ตามเปาหมายที่กําหนดไว
กระทรวงสาธารณสุข
เมษายน ๒๕๖๐

การประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง
เปาหมาย
ประชาชนสุขภาพดี เจาหนาที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน
สุขภาพเปนของเรา “การดูแลสุขภาพเปนหนาที่”

ประชาชน (บุคคล ครอบครัว) มีความรอบรู มีการเขาถึงขอมูล และตัดสินใจไดดี ในการประพฤติปฏิบตั ิตนดูแลสุขภาพ

การเสริมสรางศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองระดับครอบครัว
“การดําเนินงานอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)”

แนวคิดการประเมิน

หลักการประเมิน

ตามเกณฑ
บทบาท อสค.

กระบวนการ วิธีการดูแลสุขภาพของครอบครัว
ภาวะปกติ
ภาวะเจ็บปวย
ภาวะฉุกเฉิน

เกณฑการประเมินและวิธีการประเมิน
ครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑที่กําหนด
1. เกณฑการประเมิน

เกณฑการประเมินที่ถือวาครอบครัวมีศักยภาพ คือ
บทบาท อสค.
๖๐

:

การประพฤติปฏิบตั ิตนในการดูแลสุขภาพตนเอง
ของสมาชิกในครอบครัว
๔๐

โดยมีการใหคาน้ําหนักและเงื่อนไขการผานเกณฑ ดังนี้
บทบาท อสค.

คาน้ําหนัก

1. เปนแกนนําปฏิบัติตน
ดานสุขภาพ ที่มีพฤติกรรม
เปนแบบอยางใหครอบครัว
และเปนผูดูแลสุขภาพของคน
ในครอบครัวตนเอง

20

20

2.ดูแลการกินยาใหตรงเวลา
และพาไปพบแพทยตามนัด

10

3. ประสานงานพัฒนาสุขภาพ
ครอบครัว และเปนเครือขาย
กับ อสม.

20

3. ออกกําลังกาย เชน
ออกกําลังกายดวยยางยืด

10

4.บํารุงรักษาจิตใจ

10

2. ถายทอดความรูใหคน
ในครอบครัวตนเองและชวยเหลือ
ผูที่อยูในภาวะพึ่งพิง

การปฏิบัติตนในการดูแล
คาน้ําหนัก
สุขภาพตนเอง ของสมาชิก
ในครอบครัว
10
1. คุมอาหารอยางเปนรูปธรรม
เชน กินแบบลดหวาน ลดมัน
ลดเค็ม ลดเนื้อ ดื่มน้าํ เปลา

รวมทั้งหมด = รอยละ 70 จึงจะถือวาผานเกณฑครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพ
ตนเอง ตามเกณฑที่กําหนด

๒. วิธีการประเมินและการจัดเก็บขอมูล

ประเมินศักยภาพครอบครัวของ อสค. ทุกคน
• เจาหนาที่สาธารณสุขรวมกับ อสค. ประเมินศักยภาพ
ครอบครัวของ อสค. ทุกคน
โดย อสค. แตละคนดําเนินการประเมินศักยภาพครอบครัว
ของตนเองตามแบบประเมิน
• วิธีการเก็บขอมูลผลการประเมินตนเอง (Self Assessment)
ใหเก็บไวที่ตนเอง หรือเจาหนาที่สาธารณสุขผูรับผิดชอบพื้นที่
เปนคนเก็บไวในรูปแบบเอกสารหรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม

• ตั้งแตโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลขึ้นไป
• ผูรับผิดชอบงานระดับจังหวัด เขต และสวนกลางสุมประเมิน
ตามแบบประเมิน
• ขนาดกลุมตัวอยาง คือ รอยละ 30 ของจํานวน อสค. หรือใช
สูตรการหาขนาดกลุมตัวอยาง
• วิธีการเก็บขอมูล
ใชวิธีสัมภาษณหรือสนทนากลุมรวมกับสังเกต
สรางบรรยากาศในการประเมินในลักษณะการชื่นชม
ใหเห็นคุณคาและชี้เรื่องเชิงประจักษ
บันทึกขอมูลผลการประเมินบนเว็บไซดกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

คําชี้แจง
๑. การประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑที่กําหนด เปนการ
ประเมินพื้นฐาน เพื
อ่ การพันฒครอบครั
นาตอยอด
ในการวัแลสุ
ดไดขภาพตนเองตามเกณฑ
จริงอยางรูสกึ เปนเจที่กาําของ
แบบประเมิ
วที่มีศและใช
ักยภาพในการดู
หนด แบบประเมินกลาง
จึงเปนกรอบกวางๆ เพือ่ ใหเจาหนาที่สาธารณสุขและอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.) สามารถรวมกัน
กําหนดพฤติกรรมที่จะวัดในดานการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมตามบทบาท อสค. และการประพฤติปฏิบัติ
ตัวของสมาชิกในครอบครัวที่ อสค. ดูแลในกลุม เปาหมายหลักในครอบครัว
๒. แบบประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑที่กําหนดนี้ ใชเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการประเมินครอบครัวทีม่ ีศักยภาพ ทั้งการประเมินตนเองและการ
ประเมิน โดยการสุมตามลําดับชั้น ตามระเบียบวิธีทางสถิติ
๓. แบบประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑที่กําหนด
ประกอบดวย ประเด็นการประเมิน ตัวชี้วัด/เนื้อหาที่จะประเมิน พฤติกรรมที่วัดและผลการประเมินของ
บทบาท อสค. = ๖๐ คะแนน
๑. เปนแกนนําปฏิบัติตนดานสุขภาพที่มพี ฤติกรรมเปนแบบอยางใหครอบครัว และเปนผูดูแล
สุขภาพของคนในครอบครัวตนเอง = ๒๐ คะแนน
๑.๑ ดูแลสุขภาพตนเอง: อาทิ อาหาร ออกกําลังกาย การดื่มแอลกอฮอล การสูบบุหรี่
และการบํารุงรักษาจิตใจ = ๑๐ คะแนน
๑.๒ วิเคราะหและจัดการความเสี่ยง ภัยสุขภาพของตนเองและครอบครัว: ประเมิน
โอกาสเสีย่ ง ตรวจสุขภาพ สรางโอกาสและสภาพแวดลอมสุขภาพดี = ๕ คะแนน
๑.๓ ดูแลสุขภาพคนในครอบครัวและพาไปรับบริการสุขภาพ: อาหาร ออกกําลังกาย
การดื่มเครือ่ งดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล การสูบบุหรี่ บํารุงรักษาจิตใจ สิทธิ และการเขาถึงบริการ รวมทั้งการพาไป
พบแพทย = ๕ คะแนน
๒. ถายทอดความรูใหคนในครอบครัวตนเองและชวยเหลือผูทอี่ ยูในภาวะพึง่ พิง = ๒๐ คะแนน
๒.๑ ถายทอดความรูใหแกสมาชิกในครอบครัว = ๑๕ คะแนน
๒.๒ ชวยเหลือ ดูแลสุขภาพของประชาชนที่อยูใ นภาวะพึ่งพิง = ๕ คะแนน
๓. ประสานงานพัฒนาสุขภาพครอบครัว และเปนเครือขายกับ อสม./อสส. หรือเจาหนาที่
สาธารณสุข
๓.๑ เขารวมกิจกรรมสุขภาพในชุมชน = ๕ คะแนน
๓.๒ ประสานความรวมมือ รับความรู รับคําปรึกษาจาก อสม./อสส. ผูด ูแลผูสูงอายุ
(Caregiver) หรือเจาหนาที่ สาธารณสุข = ๑๐ คะแนน
๓.๓ เสนอความคิดเห็นพัฒนาครัวเรือนและรวมเปนทีม หมอครอบครัว = ๕ คะแนน
การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง ของสมาชิกในครอบครัว = ๔๐ คะแนน
๑. คุมอาหารอยางเปนรูปธรรม = ๑๐ คะแนน
๒. ดูแลการกินยาใหตรงเวลา และไปพบแพทยตามนัด = ๑๐ คะแนน
๓. การออกกําลังกาย = ๑๐ คะแนน
๔. การบํารุงรักษาจิตใจ = ๑๐ คะแนน

๔. การวัดพฤติกรรมและผลการประเมิน
๔.๑ พฤติกรรมที่จะวัด: เจาหนาทีส่ าธารณสุขและอาสาสมัครประจําครอบครัว (อสค.)
สามารถรวมกันกําหนด
(๑) พฤติกรรมที่จะวัดในลักษณะการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมตามบทบาท อสค.
แตละขอ เนนการกระทําเชิงประจักษที่สามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงไดหรือสามารถสังเกต
ไดถึงการเปลี่ยนแปลง แมในระดับเล็กนอย แตไมเนนเพียงวาไดทําหรือไมไดทําหรือความรูหรือความเห็น
(๒) พฤติกรรมที่จะวัดในการประพฤติปฏิบัติตัวของสมาชิกในครอบครัวที่ อสค. ดูแลใน
กลุมเปาหมายหลัก ในครอบครัว
(๓) ตัวชี้วัด/เนื้อหาเพิ่มเติม ตามบริบทหรือการเรียนรู ฝกปฏิบัติของพืน้ ที่ที่ไดดําเนินการ
(๔) คาคะแนน (คาน้ําหนัก) ตัวชี้วัด/เนื้อหาในการประเมินรายขอยอยตามการมุงเนนของ
จังหวัดและพื้นที่ ภายใตคาคะแนน (คาน้ําหนัก) เดิมของประเด็นเกณฑการประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพ
๔.๒ วิธีการเก็บขอมูล
(๑) กําหนดกลุมตัวอยาง: แบบประเมินตนเอง ทุกคน แบบสุมตัวอยาง ๓๐%
(๒) ผูประเมินสามารถใชหลากหลายวิธีการผสมผสานรวมกัน อาทิ การสังเกต การสนทนา
กลุม การพูดคุยซักถาม การสะทอนปอนกลับขอมูล ในบรรยากาศของการชี้ขอมูลเชิงประจักษและชื่นชม
ใหคุณคา
(๓) ผลการประเมินแบบสุม ใหบันทึกบนเว็บไซดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๔.๓ ผลการประเมิน
(๑) ผูประเมินใหคะแนน ผลการประเมินพฤติกรรมที่จะวัดตามที่กําหนดในขอ ๔.๑
เปนรายขอรายประเด็นการประเมินตามกําหนด จนครบทุกประเด็นการประเมิน
(๒) นําคะแนนผลการประเมินรายเนื้อหาของประเด็นของบทบาท อสค. มารวมกัน จะเปน
ผลการประเมินบทบาท อสค. และนําคะแนนผลการประเมินรายเนือ้ หาของประเด็นการประพฤติปฏิบัติ
ตัวของสมาชิกในครอบครัวมารวมกัน จะเปนผลการประเมินการประพฤติปฏิบัติตัวของคน ในครอบครัว
ที่มี อสค. จากนั้นนําคะแนนทั้ง ๒ สวนมารวมกัน หากได ๗๐ คะแนนหรือรอยละ ๗๐ ขึ้นไปถือวา
ครอบครัวมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองไดตามเกณฑที่กําหนด และควรสงเสริมใหมีศักยภาพมาก
ขึ้น ทั้งดานการขยายจํานวนสมาชิกในครอบครัวใหมีการประพฤติปฏิบตั ิตนในการดูแลสุขภาพ หรือเพิม่
ระดับความสามารถในการดูแลสุขภาพครอบครัวระดับกาวหนาขึ้น
หากผลรวมของคะแนนตํากวา ๗๐ คะแนนหรือต่ํากวารอยละ ๗๐ ถือวาครอบครัวนั้นตอง
ไดรบั โอกาสการพัฒนาเขมขนขึ้น โดยเฉพาะการนําขอมูลจากการประเมินมาแกไขสาเหตุหรือพัฒนาตอ
ยอดตอไป

คําชี้แจงการประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพตามเกณฑที่กําหนด
๑. แนวคิด
ประเมินพื้นฐาน พัฒนาตอยอด
มีสวนรวม เปนเจาของ กําหนด
ปรับลด เพิม่ เติมได กรอบกวางๆ
๓. องคประกอบของแบบประเมิน

๒. แนวทางดําเนินการ
แบบประเมินใชไดทั้ง
ประเมินตนเอง
สุมประเมินตามวิธีการทางสถิติ
บทบาท อสค.
= ๖๐

เปนแกนนําปฏิบัติตน
และดูแลสุขภาพคนใน
ครอบครัว
ถายทอดความรู
ประสานอสม./อสส./
จนท./หมอครอบครัว

การปฏิบัติตนของสมาชิกใน
การดูแลสุขภาพของสมาชิก
ในครอบครัว = ๔๐

คุมอาหารอยางเปนรูปธรรม
กินยาตรงเวลา หาหมอตามนัด
ออกกําลังกาย

๔. วิธีการปฏิบัติ
(๑) กําหนดพฤติกรรม
เพิ่มเติม ปรับลดเนื้อหา
ตัวชี้วัด คะแนน
(๓) ใหคะแนน รวมคะแนน
ผลการประเมิน ประกาศผล
การประเมิน บันทึกID

บํารุงจิตใจ
(๒) กําหนดกลุมตัวอยาง
ประเมิน เก็บขอมูล
(๔) เก็บผลการประเมิน
ประเมินตนเอง เก็บไวที่
ตนเองหรือ จนท.
ประเมินแบบสุม บันทึกผล
การประเมินครอบครัวที่ฯที่

www.thaiphc.net

ดาวนโหลดแบบประเมิน
ครอบครัวที่มีศักยภาพ
ในการดูแลสุขภาพตนเองได
ตามเกณฑที่กําหนด ไดที่
www.thaiphc.net
หรือ QR code:

แบบประเมินครอบครัวที่มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเองตามเกณฑที่กําหนด
ประเด็น
บทบาท อสค.
๑. เปนแกนนําปฏิบัติตน
ดานสุขภาพ
ที่มีพฤติกรรม
เปนแบบอยางให
ครอบครัว และเปน
ผูดูแลสุขภาพของคน
ในครอบครัวตนเอง

ตัวชี้วัด/เนื้อหาที่จะประเมิน
๑.๑ ดูแลสุขภาพตนเอง:
อาหาร
ออกกําลังกาย
แอลกอฮอล
สูบบุหรี่
บํารุงรักษาจิตใจ
๑.๒ วิเคราะหและจัดการ
ความเสี่ยง ภัยสุขภาพของ
ตนเองและครอบครัว:
ประเมินโอกาสเสี่ยง
ตรวจสุขภาพ
สรางโอกาสและ
สภาพแวดลอมสุขภาพดี
๑.๓ ดูแลสุขภาพคนใน
ครอบครัวและพาไปรับบริการ
สุขภาพ:
อาหาร
ออกกําลังกาย
แอลกอฮอล
สูบบุหรี่
บํารุงรักษาจิตใจ
สิทธิ และการเขาถึงบริการ

พฤติกรรมที่วัด

ผลการประเมิน

ประเด็น
๒. ถายทอดความรูใหคน
ในครอบครัวตนเองและ
ชวยเหลือผูที่อยูในภาวะ
พึ่งพิง

ตัวชี้วัด/เนื้อหาที่จะประเมิน
พฤติกรรมที่วัด
๒.๑ ถายทอดความรูใหแก
สมาชิกในครอบครัว
๒.๒ ชวยเหลือ ดูแลสุขภาพ
ของประชาชนที่อยูในภาวะ
พึ่งพิง
๓. ประสานงานพัฒนา ๓.๑ เขารวมกิจกรรมสุขภาพ
สุขภาพครอบครัว และ ในชุมชน
เปนเครือขายกับ อสม./ ๓.๒ ประสานความรวมมือ
อสส. หรือเจาหนาที่
รับความรู รับคําปรึกษาจาก
สาธารณสุข
อสม./อสส. ผูดูแลผูสูงอายุ
(Care Giver) หรือเจาหนาที่
สาธารณสุข
๓.๓ เสนอความคิดเห็นพัฒนา
ครัวเรือนและรวมเปนทีม
หมอครอบครัว
การปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง ของสมาชิกในครอบครัว
๑. คุมอาหารอยางเปน ลดหวาน
รูปธรรม
ลดมัน
ลดเค็ม
ลดเนื้อ
ดื่มน้ําเปลา
๒. ดูแลการกินยาให
กินยา
ตรงเวลา และไปพบ
พบแพทย
แพทยตามนัด
ประเมินโอกาสเสี่ยง /ตรวจ
สุขภาพ
๓. การออกกําลังกาย ออกกําลังกาย
บํารุงรักษาจิตใจ
๔. การบํารุงรักษาจิตใจ แอลกอฮอล
สูบบุหรี่

ผลการประเมิน

ID ของ อสค. ................................................................
สมาชิกของครอบครัวที่ดูแล CKD  LTC  NCD อื่นๆ ระบุ............................................................
ID สมาชิกของครอบครัวที่ประเมินการปฏิบัติตน .....................................................ที่อยู.........................................

ผลการประเมินครอบครัว = รอยละ ........................

