
ประเด็นการตรวจราชการ :สขุภาพกลุม่วยั

1) ตงัครรภค์ณุภาพ  ลกูเกดิรอด   แมป่ลอดภยั
2) เด็ก 0-5 ปี สงูดสีมสว่น
3) เด็ก 0 – 5 ปี พฒันาการสมวยัพรอ้มเรยีนรู ้

1.สขุภาพแมแ่ละเด็ก

2. ผูส้งูอายคุณุภาพ
1) การสง่เสรมิป้องกนั ดแูลรกัษา และฟืนฟผููสู้งอายทุมีภีาวะสมองเสอืม
2) การสง่เสรมิป้องกนั ดแูลรกัษา และฟืนฟผููสู้งอายทุมีภีาวะพลดัตกหกลม้



ตงัครรภค์ณุภาพ  ลกูเกดิรอด   แมป่ลอดภยั               

มาตรการ/แนวทางปี 2563
1. เสรมิความเชยีวชาญในงาน โดย 

- workshop ภายใน รพ. ลําพนู
- On the  Job training ท ีรพ.ลําพนู

2. ทบทวนระบบบรกิาร การตามรอยเคสทมีภีาวะ
วกิฤตทิางดา้นสตูกิรรมและกมุารเวชกรรม เพอื
พฒันาปรบัปรงุระบบบรกิาร

3. การพฒันาระบบบรกิารเพอืเขา้สูก่ารรบัรอง
มาตรฐาน PNC

ONE Province ONE Labor Room

-  Zero MMR from Direct cause
- PPH :  จาํนวนตดัมดลกูลดลง 50%
             :   อตัราใหเ้ลอืดลดลง 50%
- PIH : Zero Eclampsia

- Zero Perinatal Mortality from birth 
asphyxia 

เป้าหมาย

ANC LR PP

มาตรการสําคญั

ปี จาํนวน สาเหตกุารตาย
2562 1 ราย Postpartum Ruptured left iliac artery

2563 1 ราย Brain Stem Tumour

สถานการณ์การตายมารดาจงัหวดัลําพนู
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OKR:

Kr1: หญงิตงัครรภท์พีบภาวะเสยีงสงูไดรั้บการวางแผนการดแูล
รายบคุคล รอ้ยละ 100

Kr2: มรีะบบการดแูลหญงิตงัครรภก์ลุม่เสยีงทเีชอืมโยงระหวา่งสตูกิรรม
และอายรุกรรม

Kr3: บคุลากรผูป้ฎบิตังิานไดรั้บการพัฒนาศกัยภาพในการดแูลหญงิ
ตงัครรภก์ลุม่เสยีง และการดแูลรักษา/สง่ตอ่กรณีมวีกิฤตทาง       
สตูกิรรม รอ้ยละ 50

O : ลดการตายมารดาทงัจาก Direct และ Indirect Cause

การกํากบัตดิตาม : ทกุเดอืน

ระดบั สสจ. /รพท.
ตงัครรภค์ณุภาพ ลกูเกดิรอด  แมป่ลอดภยั



OKR:

Kr1: หญงิตงัครรภไ์ดร้ับการคัดกรอง             
ความเสยีง รอ้ยละ 100

Kr2: หญงิตงัครรภก์ลุม่เสยีงสงูไดร้ับการสง่
ตอ่เพอืดแูลโดยแพทยเ์ฉพาะทาง             
รอ้ยละ 100

Kr3: หน่วยบรกิารมแีผนการสง่บคุลากร
ผูป้ฎบิตังิานดา้นสตูกิรรมและกมุารเวช
กรรมเพอืพัฒนาศกัยภาพ(On the job 
Training) รอ้ยละ 50

ตงัครรภค์ณุภาพ ลกูเกดิรอด  แมป่ลอดภยั

O : ลดการตายมารดาทงัจาก Direct และ 
Indirect Cause

รพช./พชอ.

การกํากบัตดิตาม : ทกุ 3 เดอืน

O : ลดการตายมารดาทงัจาก Direct และ 
Indirect Cause

Kr1: หญงิตงัครรภฝ์ากครรภค์รงัแรกอายุ
ครรภก์อ่น 12 สปัดาห ์มากกวา่รอ้ยละ 
70

Kr2: ความครอบคลมุหญงิตงัครรภไ์ดร้ับการ
ฝากครรภค์รบ 5 ครงัคณุภาพ มากกวา่
รอ้ยละ 70

Kr3: หญงิหลงัคลอดไดร้ับการตดิตามเยยีม
บา้นครบ 3 ครงัตามเกณฑ ์มากกวา่รอ้ย
ละ 70

รพ.สต.ระดบั



เด็ก 0- 5ปี สงูดสีมสว่น

เตยี

อว้น

 อาหาร
 พฤตกิรรมการบรโิภค
 การออกกําลงักาย

 การประสานความรว่มมอืกบัหนว่ยงาน
ทเีกยีวขอ้ง

 กาํหนดแนวทางปฏบิตั/ินโยบาย

 การตดิตาม ควบคมุ กํากบั
 วเิคราะหพ์นืททีเีป็นปญัหา
 ไมบ่นัทกึ / ขอ้มลูขาดการตรวจสอบ

เตยี ผอม อว้น

เด็กปฐมวยั 17.79 5.55 11.96

วยัเรยีน 7.53 5.06 16.67

มาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวยัแหง่ชาติ



OKR:

Kr1:  เด็ก 0-6 เดอืนกนินมแมอ่ยา่งเดยีว รอ้ยละ 60
Kr2:  เด็กเตยีและคอ่นขา้งเตยีไดรั้บการวางแผนการดแูลรายบคุคล 

รอ้ยละ 80
Kr3:  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกจิกรรมกระโดดโลดเตน้อยา่งนอ้ย    

3 ชม./วนั ในเด็กเตยีและคอ่นขา้งเตยี รอ้ยละ 80
การกํากบัตดิตาม : ทกุไตรมาส ผา่นระบบฐานขอ้มลูเฝ้าระวงัการเจรญิเตบิโตเด็กปฐมวยั 
                       แผนงานโครงการ เอกสารสรปุผลงาน และเอกสารทเีกยีวขอ้ง
                       และนําเสนอรายงานความกา้วหนา้ตอ่ทมีผูบ้รหิารระดบัจังหวัด

เด็กปฐมวยัเตยี

O: เด็กปฐมวยัมภีาวะเตยีลดลงจากฐานขอ้มลูเดมิปี 2562 รอ้ยละ 5

ระดบั สสจ. /รพท.

(OKRs ระดบัเขตสขุภาพ)

เด็ก 0- 5ปี สงูดสีมสว่น



O :  เด็กปฐมวยัมภีาวะเตยีลดลงจาก
ฐานขอ้มลูเดมิปี 2562 รอ้ยละ 5

Kr1:  เด็ก 0-6 เดอืนกนินมแมอ่ยา่งเดยีว  
รอ้ยละ 60

Kr2:  เด็กเตยีและคอ่นขา้งเตยีไดร้ับการ            
วางแผนการดแูลรายบคุคล รอ้ยละ 80

Kr3:  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกจิกรรม
กระโดดโลดเตน้อยา่งนอ้ย 3 ชม./วนั 
ในเด็กเตยีและคอ่นขา้งเตยี รอ้ยละ 80

รพช./พชอ. รพ.สต.

OKR: เด็กปฐมวยัเตยี

การกํากบัตดิตาม : ทกุไตรมาส ผา่นระบบฐานขอ้มลูเฝ้าระวังการเจรญิเตบิโตเด็กปฐมวัย 
                       แผนงานโครงการ เอกสารสรปุผลงาน และเอกสารทเีกยีวขอ้ง
                       และนําเสนอรายงานความกา้วหนา้ตอ่คระกรรมการบรหิารระดับอําเภอ/พชอ.

O :  เด็กปฐมวยัมภีาวะเตยีลดลงจาก
ฐานขอ้มลูเดมิปี 2562 รอ้ยละ 5

Kr1:  เด็ก 0-6 เดอืนกนินมแมอ่ยา่งเดยีว 
รอ้ยละ 60

Kr2:  เด็กเตยีและคอ่นขา้งเตยีไดร้ับการ  
วางแผนการดแูลรายบคุคล รอ้ยละ 80

Kr3:  สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกจิกรรม
กระโดดโลดเตน้อยา่งนอ้ย 3ชม./วัน 
ในเด็กเตยีและคอ่นขา้งเตยี รอ้ยละ 80

ระดบั



OKR:

Kr1: เด็กทารกแรกเกดินําหนักนอ้ยกวา่ 2500 กรัม ลดลงจากฐานขอ้มลู
ปี 2562 รอ้ยละ 2

Kr2: พอ่แมแ่ละผูเ้ลยีงดเูด็กมทีักษะในการใชคู้ม่อื DSPM ในการ
สง่เสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวยั มากกวา่รอ้ยละ 70

O : เด็ก 0-5 ปี มพีฒันาการสมวยัมากกวา่รอ้ยละ 85

สสจ. /รพท.

การกํากบัตดิตาม : ทกุเดอืน

เด็ก 0-5 ปี มพีฒันาการสมวยัพรอ้มเรยีนรู ้

ระดบั



O : เด็กทารกแรกเกดินําหนักนอ้ยกวา่ 
2500 กรัม ลดลงจากฐานขอ้มลู
ปี 2562 รอ้ยละ 2

รพช./พชอ./รพ.สต.

OKR:

Kr1:  หญงิตงัครรภแ์ละสามไีดร้ับการสอนทกัษะ
การกระตุน้พัฒนาการเด็กผา่นโรงเรยีน             
พอ่แม ่รอ้ยละ 100

Kr2:  หญงิหลงัคลอดไดร้ับและสอนทกัษะการ
ใชคู้ม่อื DSPM เพอืสง่เสรมิพัฒนาการเด็ก 
รอ้ยละ 100

Kr3:  คลนิคิ WCC ในสถานบรกิาร มกีจิกรรม
บรกิารและจัดการสงิแวดลอ้มทเีออืตอ่     
การเรยีนรูข้องผูป้กครองในการสง่เสรมิ
พัฒนาการเด็กปฐมวยั รอ้ยละ 70

Kr1: หญงิตงัครรภก์ลุม่เสยีง LBWไดร้ับ
การวางแผนการดแูลรายบคุคล และ
ตดิตามตอ่เนอืง รอ้ยละ 100

Kr2: หญงิตงัครรภก์ลุม่เสยีงตอ่การคลอด
กอ่นกําหนด ไดร้ับยา progesterone
และตดิตามอยา่งตอ่เนอืงรอ้ยละ 100

 

O : พอ่แมแ่ละผูเ้ลยีงดเูด็กมทีกัษะในการใชคู้ม่อื 
DSPM ในการสง่เสรมิพัฒนาการเด็กปฐมวยั
มากกวา่รอ้ยละ 70 

ระดบั

เด็ก 0-5 ปี มพีฒันาการสมวยัพรอ้มเรยีนรู ้



กลุม่วยัผูส้งูอายุ

• การสง่เสรมิป้องกนั ดแูล รกัษา และฟืนฟผููส้งูอายทุมีภีาวะสมองเสอืม
• การสง่เสรมิป้องกนั ดแูล รกัษา และฟืนฟผููส้งูอายทุมีภีาวะพลดัตกหกลม้



การสง่เสรมิป้องกนั ดแูล รกัษา และฟืนฟผููส้งูอายุ
ทมีภีาวะสมองเสอืม

มาตรการ ประเด็นตรวจ ผลลพัธท์ตีอ้งการ หนว่ยปฏบิตั ิ

สง่เสรมิ
ป้องกนั

 การกําหนดผูร้บัผดิชอบ
 การกําหนด Key message เชน่ พฤตกิรรม

สขุภาพทพีงึประสงค ์ปจัจยัเสยีงทเีกยีวขอ้ง
กบัภาวะสมองเสอืม และกจิกรรมการกระตุน้

 การกําหนดชอ่งทาง วธิกีารใชส้อืในการ
สอืสาร

 ชอ่งทางการแนะนําแบบ 2 way 
communication

 การทํางานเชงิรกุกบักลุม่เสยีง

 ประชาชนมคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในการดแูลตนเอง เพอื
ป้องกนัภาวะสมองเสอืม

 บคุลากร/อสม.มคีวามรู ้
ความเขา้ใจ สามารถ
ถา่ยทอดความรูใ้นการ
ป้องกนัภาวะสมองเสอืม
ใหก้บัประชาชนได้

รพ.สต.
PCU

การคดักรอง 
การประเมนิ 
และการสง่ตอ่

 การกําหนดผูร้บัผดิชอบ
 ระบบการคดักรอง จําแนกกลุม่ปกต/ิอาจมี

ความผดิปกต ิโดยใชเ้ครอืงมอื AMT หรอื 14 
ขอ้คาํถาม

 ผูท้ผีลผดิปกตคิวรไดร้บัการประเมนิ MMSE 
เพมิเตมิเพอืยนืยนัความผดิปกตโิดยบุคลากร
ทางการแพทย์

 ระบบการสง่ตอ่ผูป่้วย

 มขีอ้มลูผูส้งูอาย ุกลุม่ปกต ิ
และกลุม่ทอีาจมคีวาม
ผดิปกตขิองการรูค้ดิ (ขอ้มลู
สะสม สามารถใชข้อ้มลู
ยอ้นหลงัไดไ้มเ่กนิ 3 ปี)

 ผูป้้วยกลุม่ทอีาจมคีวาม
ผดิปกต ิไดร้บัการสง่ตอ่เพอื
การวนิจิฉยั

รพ.สต.
 PCU
รพช.
รพท.



การสง่เสรมิป้องกนั ดแูล รกัษา และฟืนฟผููส้งูอายทุ ี
มภีาวะสมองเสอืม

มาตรการ ประเด็นตรวจ ผลลพัธท์ตีอ้งการ หนว่ยปฏบิตั ิ

การวนิจิฉยั  การกาํหนดผูร้บัผดิชอบ
 ระบบการวนิจิฉยัภาวะสมองเสอืม เชน่ มี

แพทยเ์ฉพาะทางหรอืไม่
 การสบืคน้หาสาเหตทุแีกไ้ขได้

 ผูป้้วยกลุม่ทอีาจมคีวาม
ผดิปกต ิของการรูค้ดิ ไดร้บั
การการวนิจิฉยั แกไ้ข
สาเหตทุสีามารถแกไ้ขได้

รพช.
รพท.

การดแูลรกัษา 
ฟืนฟู

การกาํหนดผูร้บัผดิชอบ
การวางแผนการดแูลรกัษา โดยมกีาร

กาํหนดเป้าหมายรว่มกบัผูป่้วย 
ครอบครวั และผูด้แูล โดยคาํนงึถงึปจัจยั
ดา้นสงัคมและสงิแวดลอ้ม

การสนบัสนุนและการดแูลดา้นสขุภาพ
และความเครยีดของผูด้แูล

 เนน้การดแูลตอ่เนอืงทบีา้นและในชุมชน
ของผูป่้วย

 ผูป่้วยไดร้บัการดแูล โดยมี
ผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง

 มกีารปรบัสภาพแวดลอ้มที
อยูอ่าศยัใหเ้หมาะสม

 ชุมชนมสีว่นรว่มในการดแูล
 ผูด้แูลมศีกัยภาพ และ ไม ่

burn out

รพช.
รพท.
และ ระบบ 
LTC ใน
ชุมชน



การสง่เสรมิป้องกนั ดแูล รกัษา และฟืนฟผููส้งูอายุ
ทมีภีาวะพลดัตกหกลม้

มาตรการ ประเด็นตรวจ ผลลพัธท์ตีอ้งการ หนว่ย
ปฏบิตั ิ

การสง่เสรมิ
ป้องกนั

 การกําหนดผูรั้บผดิชอบ
 การกําหนด Key message เชน่ พฤตกิรรม

สขุภาพทพีงึประสงค ์ปัจจัยเสยีงทเีกยีวขอ้ง
กบัภาวะพลดัตกหกลม้ และกจิกรรมลดความ
เสยีง

 การกําหนดชอ่งทาง วธิกีารใชส้อืในการ
สอืสาร

 ชอ่งทางการแนะนําแบบ 2 way 
communication

 การทํางานเชงิรกุกบักลุม่เสยีง

 ประชาชนมคีวามรูค้วามเขา้ใจ
ในการดแูลตนเอง เพอื
ป้องกนัภาวะพลดัตกหกลม้

 บคุลากร/อสม.มคีวามรู ้ความ
เขา้ใจ สามารถถา่ยทอด
ความรูใ้นการป้องกนัภาวะ
พลดัตกหกลม้ใหก้บั
ประชาชนได ้

รพ.สต./ 
PCU

การคดักรอง 
การประเมนิ 
และการสง่ตอ่

 ระบบการคดักรอง จําแนกกลุม่ปกต/ิกลุม่เสยีง 
โดยการซกัประวตั ิผูม้ปีระวตัหิกลม้ตงัแต ่2 
ครังขนึไปใน 1 ปี ร่วมกบัเครอืงทดสอบ เชน่ 
การทดสอบ timed Up and Go test

 ระบบการสง่ตอ่ผูป่้วย

 ผูป้้วยกลุม่ทอีาจมคีวามเสยีง
ไดร้ับการสง่ตอ่เพอืการ
วนิจิฉัย

รพ.สต./ 
PCU



การสง่เสรมิป้องกนั ดแูล รกัษา และฟืนฟผููส้งูอายุ
ทมีภีาวะพลดัตกหกลม้

มาตรการ ประเด็นตรวจ ผลลพัธท์ตีอ้งการ หนว่ยปฏบิตั ิ

การวนิจิฉัย  การกําหนดผูร้ับผดิชอบ
 ระบบการวนิจิฉัยทมีกีารประเมนิ

 ปัจจัยทางชวีวทิยา ไดแ้ก ่ความผดิปกตทิางกาย 
ทางสมอง อารมณ์ ความรูส้กึ และความคดิ

 ปัจจัยทางพฤตกิรรม หรอืวถิกีารใชช้วีติ
 ปัจจัยทางสงิแวดลอ้ม
 ปัจจัยทางเศรษบกจิและสง้คม

 ผูป้้วยกลุม่ไดรั้บการวนิจิฉัย 
แกไ้ขสาเหตทุสีามารถแกไ้ข
ได ้

รพช.
รพท.

การดแูลรักษา 
ฟืนฟู

 การกําหนดผูร้ับผดิชอบ
 การวางแผนการดแูลรักษา โดยมกีารกําหนดเป้าหมาย

รว่มกบัผูป่้วย ครอบครัว และผูด้แูล โดยคํานงึถงึปัจจัย
ดา้นสงัคมและสงิแวดลอ้ม

 ในรายทมีกีารหกลม้กระดกูหกั เนน้ความเชอืมโยงกบั
ระบบ Capture the  และ Re-fracture prevention 
เยยีวยาทางจติใจ เพอืลดความกลวัในการกลบัมาเดนิ 
เพอืป้องกันไมใ่หเ้กดิการตดิเตยีง +/- การดแูลแบบ 
Intermediate Care

 เนน้การดแูลตอ่เนืองทบีา้นและในชมุชนของผูป่้วย

 ผูป่้วยไดรั้บการดแูล โดยมี
ผูป่้วยเป็นศนูยก์ลาง

 มกีารปรับสภาพแวดลอ้มที
อยูอ่าศยัใหเ้หมาะสม

 ชมุชนมสีว่นร่วมในการดแูล

รพช.
รพท.
และ ระบบ 
LTC ในชมุชน



OKR:

Kr1:  มกีารปรับรปูแบบ/สงิแวดลอ้มใน NCD คลนิคิ เพอืสรา้งความรอบรูด้า้น
สขุภาพ

Kr2:  บคุลากรมทัีกษะการใหข้อ้มลูสขุภาพตามแนวทาง Ask me -3 Teach back 
มากกวา่ 50%

Kr3:  ผูป่้วย NCDs ไดรั้บคําแนะนําตามแนวทาง Ask me -3 Teach back 
มากกวา่ 50%

ความรอบรูด้า้นสขุภาพของผูป่้วย NCDs เพมิขนึ 10%

O : มกีารขบัเคลอืน HLO ใน รพท.
   : สนบัสนุนใหม้กีารขบัเคลอืน HLO ใน Non Health Sectors

การกํากบัตดิตาม : ทกุ 6 เดอืน

ระดบั สสจ. /รพท.

ประเด็น: Health Literacy 



OKR:

Kr1:  มกีารปรับรปูแบบ/สงิแวดลอ้มใน NCD
คลนิคิ เพอืสรา้งความรอบรูด้า้นสขุภาพ

Kr2:  บคุลากรมทีักษะการใหข้อ้มลูสขุภาพ
ตามแนวทาง Ask me -3 Teach back 
มากกวา่ 50%

Kr3:  ผูป่้วย NCDs ไดร้ับคําแนะนําตาม
แนวทาง Ask me -3 Teach back 
มากกวา่ 50%

การกํากบัตดิตาม : ทกุ 6 เดอืน

ความรอบรูด้า้นสขุภาพของผูป่้วย NCDs เพมิขนึ 10%

O : มกีารขบัเคลอืน HLO ใน
โรงพยาบาลชุมชน

รพช./พชอ.

Kr1:  ผูป่้วย NCDs ไดรั้บการเยยีมตดิตาม
อยา่งนอ้ย 2 ครงั/ปี มากกวา่ 80%

Kr2:  มกีลุม่หรอืชมรมในการดแูลสขุภาพผูป่้วย 
NCDs ในชมุชน เชน่ Line Group/FB  
ของกลุม่ผูป่้วย NCDs

Kr3:  จํานวนผูป่้วย NCDs มากกวา่ 50% ได ้
เขา้รว่มเป็นสมาชกิกลุม่

รพ.สต. /ชุมชน

O :  ผูป่้วย NCDs ไดร้บัการตดิตามและปรบั
พฤตกิรรมตามแผนการดแูลรกัษาของแพทย์

     :  มรีะบบการใหข้อ้มลูสขุภาพและกระตุน้ใหเ้กดิ
การดแูลกนัเองในชุมชนใหม้ปีระสทิธภิาพ

ระดบั



OKR:

Kr1:  การฆา่ตวัตายในผูป่้วยเรอืรังลดลง 50% 
(ผูป่้วยเรอืรังทางกายและทางจติ) 

Kr2:  ผูพ้ยายามฆา่ตัวตาย ไมฆ่า่ตวัตายซําในระยะเวลา 1 ปี 85%
Kr3:  ตําบลทมีรีะบบการดแูลชว่ยเหลอืกลุม่เสยีงในการฆา่ตวัตายใน

ชมุชน (ของอําเภอเป้าหมาย)

ลดอตัราการฆา่ตวัตายสําเร็จ

O :  การฆา่ตวัตายสําเร็จ < 6.3 ตอ่แสนประชากร

สสจ. /รพท.ระดบั



OKR:

Kr1:  ผูป่้วยโรคเรอืรังทางกายกลุม่
เสยีงไดรั้บการคัดกรองดว้ย
แบบประเมนิการฆา่ตัวตาย 
(8Q) ทกุราย

Kr2:  ผูป่้วยโรคเรอืรังทางจติกลุม่
เสยีงไดรั้บการคัดกรองดว้ย
แบบประเมนิการฆา่ตัวตาย 
(8Q) ทกุราย

Kr3:  กลุม่ severe suicidality 
(8Q>17) ไดรั้บการสง่ตอ่พบ
จติแพทยห์รอื admit ทกุราย

ลดอตัราการฆา่ตวัตายสําเร็จ

O : การฆา่ตวัตายในผูป่้วยเรอืรงั
ลดลง 50% (ผูป่้วยเรอืรงัทาง
กายและทางจติ) 

ระดบั รพช./พชอ.

O :  ผูพ้ยายามฆา่ตวัตาย ไมฆ่า่ตวั
ตายซําในระยะเวลา 1 ปี 85%

O : ตําบลทมีรีะบบการดแูลชว่ยเหลอื
กลุม่เสยีงในการฆา่ตวัตายใน
ชุมชน (ของอําเภอเป้าหมาย)

Kr1: มกีารลงระหัสการพยายามฆา่
ตัวตาย (X60-X84)  เพมิขนึ

Kr2: ผูพ้ยายามฆา่ตัวตายไดร้ับการ
ตดิตามดแูลตอ่เนอืง 1 ปี 
80 %

Kr3:  กลุม่ severe suicidality 
(8Q>17) ไดรั้บการสง่ตอ่พบ
จติแพทยห์รอื admit ทกุราย

Kr1: หมูบ่า้นทมี ีอสม./แกนนํา
ชมุชนมคีวามรอบรูเ้รอืง 
สญัญาณเตอืนการฆา่ตัวตาย 
100 %

Kr2: สมาชกิในครอบครัวกลุม่เสยีง
มคีวามรอบรูเ้รอืงการป้องกนั
และการชว่ยเหลอืเบอืงตน้ 
100%

Kr3: ผูป่้วยกลุม่เสยีงไดรั้บการ
ตดิตามเยยีมบา้น 100%  

รพ.สต. /ชุมชน


