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ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจำกโควิด 19”
**************
ควำมหมำย
ตำบลวิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจำกโควิด 19 หมำยถึง ตำบลจัดกำรคุณภำพชีวิต ที่มีกระบวนกำร จัดกำร
เฝ้ำระวัง ป้องกันโรค และกำรเสริมสร้ำงสุขภำพในทุกกลุ่มวัย และปลอดภัยจำกกำรติดเชื้อโควิด 19 โดยมี
ภำคประชำชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภำครัฐ เป็นกลไกกำรจัดกำร แสดงบทบำท เสริมพลังร่วมกัน
(Synergy) นำไปสู่ ควำมปลอดภัยจำกโควิด 19 หรือในตำบลที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ประชำชนสุขกำย สุขใจ
สุขเงิน สุขสำมัคคี ด้วยวิถีชีวิตใหม่ (new normal)

วัตถุประสงค์กำรประเมิน
1. เพื่อให้คณะทำงำนพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับตำบล สำมำรถประเมินควำมพร้อมของตนเอง (Self
Assessment) ในกำรเปิดพื้นที่ สู่กำรเป็นตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจำกโควิด 19
2. เพื่อจัดระดับควำมพร้อมตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจำกโควิด 19

องค์ประกอบของตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจำกโควิด 19
องค์ประกอบของ ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจำกโควิด 19 ได้พิจำรณำถึงหลักระบำดวิทยำ(Host,
Agent, Environment) แนวคิดกำรจัดกำรสุขภำพในระดับพื้นที่ คือ กำรจัดกำรกลุ่มเป้ำหมำย และกำรจัดกำร
สภำวะแวดล้ อ ม (นพ.อมร นนทสุ ต ,๒๕๕๖) รวมทั้ ง สถำนกำรณ์ ข องกำรอุ บั ติ โ รคใหม่ น ำมำวิ เ ครำะห์
สังเครำะห์ และสร้ำงเป็นเครื่องมือ “ประเมินควำมพร้อมของ ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจำกโควิด 19”
ประกอบด้วย ทีม (TEAM) กำรวำงแผน (Plan) กำรปฏิบัติกำร (Action) และผลลัพธ์ (Result) และใช้ผล
กำรประเมินควำมพร้อมขอองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 3 ด้ำนเข้ำมำร่วมพิจำรณำดังนี้
1. ควำมพร้อมกำรเปิดพื้นที่สถำนประกอบกำร
2. ควำมพร้อมของประชำชนในกำรเปิดเมืองให้ปลอดโรคติดเชื้อโควิด-19 และ
3. ควำมพร้อมหรือควำมเข้มแข็งของทีมปฏิบัติกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันโรคในชุมชน จำกกำรประเมิน
ควำมพร้อมของ อสม.หมอประจำบ้ำน

ชุดเครื่องมือในกำรประเมิน ประกอบด้วย แบบสอบถำม 4 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1
ชุดที่ 2
ชุดที่ 3
ชุดที่ 4

แบบประเมินควำมพร้อมตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจำกโควิด 19
แบบประเมินควำมพร้อมกำรเปิดพื้นที่สถำนประกอบกำรและสถำนที่สำธำรณะ
แบบประเมินควำมพร้อมของประชำชนในกำรเปิดเมืองให้ปลอดโรคติดเชื้อโควิด19
แบบประเมินควำมพร้อม อสม.หมอประจำบ้ำน กับกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19

วิธีกำรประเมินตนเอง (Self Assessment) และกำรใช้เครื่องมือกำรประเมิน
1. ให้ใช้เครื่องมือชุดที่ 2,3 และ 4 ทำกำรประเมินกลุ่มเป้ำหมำยให้ครอบคลุมกลุ่มประชำกร โดย
1.1 แบบประเมินชุดที่ 2 ประเมินในทุกสถำนประกอบกำร เพื่อทรำบควำมพร้อมในกำรเปิด
พื้นที่ของสถำนประกอบกำรฯ ในระดับตำบล/ชุมชน ทุกแห่ง
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1.2 แบบประเมินชุดที่ 3 ประเมินในกลุ่มประชำชนทั่วไปหมู่บ้ำนละ 30 คน เพื่อให้ทรำบ
ถึงควำมพร้อมของประชำชนในกำรเปิดเมืองให้ปลอดโรคติดเชื้อโควิด 19
1.3 แบบประเมินชุดที่ 4 ประเมิน อสม.หมอประจำบ้ำนทุกหมู่บ้ำนในตำบล
2. สรุปผลกำรประเมินควำมพร้อมของเครื่องมือชุดที่ 2,3,4 เป็นรำยชุดกำรประเมิน ตำมเกณฑ์ดังนี้
คะแนนรวม ร้อยละ 90 – 100 = มีควำมพร้อมมำก
คะแนนรวม ร้อยละ 70 – 89 = มีควำมพร้อมปำนกลำง
คะแนนรวม น้อยกว่ำร้อยละ 70 = มีควำมพร้อมน้อย
3. นำจำนวนชุดกำรประเมินที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินระดับ พร้อมมำก ของแบบประเมินชุด 2,3,4
(คะแนนรวมร้อยละ 90-100) ในแต่ละชุดกำรประเมิน มำคิดเป็นร้อยละของจำนวนที่ผ่ำนกำร
ประเมินระดับพร้อมมำก เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรประเมินเครื่องมือชุดที่ 1 ต่อไป
4. ทำแบบประเมินชุดที่ 1 โดยให้แกนนำระดับตำบล ประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ รพ.
สต. และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคในตำบล ร่วมกันพิจำรณำและหำข้อสรุปร่วมกัน
ในแต่ละข้อคำถำม ตำมสภำพควำมเป็นจริงของหมู่บ้ำนชุมชนในตำบล โดยใส่คะแนน ในช่องผล
กำรดำเนินงำน ให้ครบถ้วน แล้วสรุปคะแนนประเมินผลควำมพร้อม ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัย
จำกโควิด 19 ตำมเกณฑ์กำรประเมินตำมเกณฑ์ร้อยละ และคะแนน ดังนี้
ผลกำรประเมิน
พร้อมมำก (ร้อยละ 90 – 100)
พร้อมปำนกลำง (ร้อยละ 70 – 89)
ต้องปรับปรุง (น้อยกว่ำร้อยละ 70)

ชุดที่ 1
(คะแนน)
27 – 30
24 –26
0–23

ชุดที่ 2
(คะแนน)
9 – 10
7–8
0–6

ชุดที่ 3
(คะแนน)
18 – 20
14 – 17
0 – 13

ชุดที่ 4
(คะแนน)
18 – 20
14 – 17
0 – 13

กำรให้สัญลักษณ์ผลกำรประเมินพร้อมของ ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจำกโควิด 19 ออกเป็นสีตำมระดับ
ควำมพร้อมดังนี้
๑) สีเขียวเข้ม = ระดับมีควำมพร้อมมำก
๒) สีเขียวอ่อน = พร้อมปำนกลำง
๓) สีเหลือง = พร้อมน้อย ต้องพัฒนำ
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แบบประเมินชุดที่ 1 ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจำกโควิด 19
ตำบล ...................................... อำเภอ .................................... จังหวัด ..................
ประเมิน ณ วันที่ ……………………………………………………..
คำชี้แจงวิธีกำรประเมิน
แบบประเมิน นี้ ใช้เพื่อเป็ น แนวทำงกำรประเมินควำมพร้อมของพื้นที่ระดับตำบลในกำรเฝ้ ำระวัง
ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยใช้แนวทำงกำรประเมินตำบลกำรจัดกำรสุขภำพ ( TPAR ) ในด้ำนกำลังคน
(Team) แผนเฝ้ ำระวังป้ องกัน โรคโควิด -19 ระดับตำบล (Plan) กิจกรรมที่ดำเนินกำร (Action) และ
ผลลัพธ์ (Result) กำรประเมิน ให้แกนนำระดับตำบล ประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ รพ.สต. และผู้
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคในตำบล ร่วมกันพิจำรณำและหำข้อสรุปร่วมกันในแต่ละข้อคำถำม ตำม
สภำพควำมเป็นจริงของหมู่บ้ำนชุมชนในตำบล แล้วให้คะแนนในช่องผลประเมินให้ครบถ้วน แล้วสรุปคะแนน
ประเมินระดับควำมพร้อมตำบลจัดกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ตำมเกณฑ์ที่กำหนด
ประเด็นประเมิน

ผลกำร
ประเมิน

Team : ด้ำนกำลังคน ทีมคณะทำงำนของตำบล
1. มีคณะกรรมกำร/ทีมงำน เฝ้ำระวังป้องกันโรคในตำบล ที่ประกอบด้วย ภำคส่วนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ภำครัฐ ภำคท้องถิ่น ภำคประชำชน หรือองค์กรอื่นๆ (มี=1 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน)
2. มีกำรประชุมคณะกรรมกำร/ทีมงำน วำงแผนเฝ้ำระวังป้องกันโรคฯ อย่ำงน้อยปีละ 4 ครั้ง
(มี=1 คะแนน, ไม่มี = 0 คะแนน)
3. มีกำรกำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะทำงำน /กรรมกำรที่ชัดเจน
( มี = 1 คะแนน, ไม่มี=0 คะแนน)
4. อสม.หมอประจำบ้ำน มีควำมพร้อมปฏิบัติกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรค ในระดับพร้อมมำก อย่ำงน้อย
ร้อยละ 80ของ อสม.หมอประจำบ้ำนที่ได้รับกำรประเมินในตำบล (ใช้=2 คะแนน, ไม่ใช่ =0 คะแนน )
Plan: แผนเฝ้ำระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 แบบมีส่วนร่วมของตำบล
5. ตำบลมีแผนเฝ้ำระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ระดับตำบล และมีกำรซักซ้อมเตรียมควำมพร้อม
รับกำรระบำดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ที่สอดคล้องกับ พชอ. ( มี = 1 คะแนน, ไม่มี=0 คะแนน)
6 .ตำบลมีแผนจัดเตรียมงบประมำณ เพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19
ของตำบล ( มี = 1 คะแนน, ไม่มี=0 คะแนน)
7. ตำบลมีแผนจัดหำวัสดุ อุปกรณ์ กำรควบคุมป้องกันโรค เช่น หน้ำกำกอนำมัย หน้ำกำกผ้ำ เจลล้ำงมือ
อุปกรณ์กำรตรวจวัดไข้ ที่เพียงพอ ( มี = 1 คะแนน, ไม่มี=0 คะแนน)
8. ตำบลมีแผนรองรับกำรให้ควำมช่วยเหลือปัจจัยพื้นฐำนในกำรดำรงชีวิตให้ประชำชน ในภำวะวิกฤติ
ครอบคลุมทุกด้ำน ( มี = 1 คะแนน, ไม่มี=0 คะแนน)
9. ตำบลมีแผน หรือแนวทำงปฏิบัติเพื่อดูแลกลุ่มเสี่ยงในชุมชน เช่น ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำร ผู้มีปัญหำ
สุขภำพจิต ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ฯลฯ เมื่อเกิดกำรระบำดของโรคติดเชื้อโควิด-19
( มี = 1 คะแนน, ไม่มี=0 คะแนน)
แบบประเมินตำบลวิถีชีวติ ใหม่ปลอดภัยจำกโควิด-19

หน้ำ 3

ผลกำร
ประเมิน

ประเด็นประเมิน
Action : กิจกรรมกำร เฝ้ำระวัง ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในตำบล
10. มีกำรกำหนดมำตรกำร และควบคุมกำกับ กำรใช้มำตรกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคติด เชื้อ-19 ของ
สถำนประกอบกำร พื้นที่สำธำรณะในตำบลอย่ำงเคร่งครัด ( มี = 1 คะแนน, ไม่มี=0 คะแนน)
11 มีกำรตรวจคัดกรอง เฝ้ำระวังผู้เดินทำงเข้ำ ออกพื้นที่ หรือ ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม งำนพิธีต่ำงๆ ในชุมชน
( มี = 1 คะแนน, ไม่มี=0 คะแนน)
12 กำรกักกันตัว (Home Quarantine ) ผู้เดินทำงมำจำกพื้นที่เสี่ยง (มี = 1 คะแนน, ไม่มี=0 คะแนน)
13 กำรติดตำมเฝ้ำระวังกลุ่มเสี่ยง ตำมเวลำที่กำหนด 14 วัน และบันทึกรำยงำนใน Application
( มี = 1 คะแนน, ไม่มี=0 คะแนน)
๑๔ มีกำรคัดกรอง เยียวยำสุขภำพจิต ติดตำมผู้บำบัดยำเสพติดในชุมชน (มี=1 คะแนน)
Result : ผลลัพธ์ของกำรดำเนินกำรในตำบล
15. ตำบลสำมำรถชะลอกำรระบำดของโรคฯ และไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รำยใหม่ติดต่อกัน 14 วัน
0 คะแนน = ไม่สำมำรถชะลอกำรระบำดของโรคได้
1 คะแนน = ไม่มีผู้ติดเชื้อรำยใหม่ แต่ยังไม่ครบ 14 วัน
2 คะแนน =ไม่มีผู้ติดเชื้อรำยใหม่ มำกกว่ำ 14 วันหรือไม่เคยพบผู้ติดเชื้อเลย
16. ตำบลมีสถำนที่ หรือ ศสมช. เป็นศูนย์ปฏิบัติกำร และมีข้อมูลในกำรบริหำรจัดกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน
โรคที่เป็นปัจจุบัน (1= มีสถำนที่, 2=มีสถำนที่+ มีข้อมูล, 3= มีสถำนที่+มีข้อมูล+มีกำรบริหำรจัดกำร)
17. ร้อยละของสถำนประกอบกำร ที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินควำมพร้อมระดับพร้อมมำก (ใช้ผลกำร
ประเมินชุดที่ 2 มำคำนวณ พิจำรณำให้คะแนนดังนี้
4 คะแนน = ร้อยละสถำนประกอบกำรมีควำมพร้อมในระดับพร้อมมำก ร้อยละ 90 ขึ้นไป
3 คะแนน =ร้อยละสถำนประกอบกำรมีควำมพร้อมในระดับพร้อมมำก ร้อยละ 80-89
2 คะแนน =ร้อยละสถำนประกอบกำรมีควำมพร้อมในระดับพร้อมมำก ร้อยละ 70-79
1 คะแนน =ร้อยละสถำนประกอบกำรมีควำมพร้อมในระดับพร้อมมำก ร้อยละ 60-69
0 คะแนน =ร้อยละสถำนประกอบกำรมีควำมพร้อมในระดับพร้อมมำก น้อยกว่ำร้อยละ 60
18. ร้อยละของประชำชนมีควำมพร้อมในกำรเปิดเมืองปลอดโรคติดเชื้อโควิด-19 ผ่ำนเกณฑ์ พร้อมมำก
(ใช้ผลกำรประเมินชุดที่ 3 มำคำนวณ พิจำรณำให้คะแนนดังนี้)
3 คะแนน = ร้อยละสถำนประกอบกำรมีควำมพร้อมในระดับพร้อมมำก ร้อยละ 90 ขึ้นไป
2 คะแนน =ร้อยละสถำนประกอบกำรมีควำมพร้อมในระดับพร้อมมำก ร้อยละ 80-89
1 คะแนน =ร้อยละสถำนประกอบกำรมีควำมพร้อมในระดับพร้อมมำก ร้อยละ 70-79
0 คะแนน =ร้อยละสถำนประกอบกำรมีควำมพร้อมในระดับพร้อมมำก น้อยกว่ำร้อยละ 70
19. ประชำชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้รับกำรดูแล ช่วยเหลือจำกชุมชน หรือ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้ำนจิตใจ สังคม และเศรษฐกิจ อย่ำงทั่วถึง ( ให้ระดับคะแนน 0-3 คะแนน)
คะแนนรวม 30 คะแนน
ผลกำรประเมินควำมพร้อม
ตำบลวิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจำกโควิด 19

พร้อมมำก
27 – 30 คะแนน

แบบประเมินตำบลวิถีชีวติ ใหม่ปลอดภัยจำกโควิด-19

พร้อมปำนกลำง
24 –66 คะแนน

ต้องปรับปรุง
0–23 คะแนน
หน้ำ 4

แบบประเมินชุดที่ 2
ประเมินควำมพร้อมกำรเปิดพื้นที่ของสถำนที่สำธำรณะและสถำนประกอบกำร
คำชี้แจง
ให้คณะทำงำนหรือคณะกรรมกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 (COVID-19 ) ระดับตำบล
ประเมินกำรปฏิบัติของผู้ประกอบกำร โดยพิจำรณำเลือกคำตอบที่ตรงกับกำรปฏิบัติของผู้ประกอบกำรมำก
ที่สุด
ประเภทสถำนประกอบกำรหรือกิจกรรมที่ประเมิน
ชื่อผู้ประกอบกำร

วันที่ทำกำรประเมิน

ทำ
(1)

ประเด็นประเมินควำมพร้อมของผู้ประกอบกำร

ไม่ทำ
(0)

1. จัดให้มีกำรคัดกรองผู้ให้บริกำร ด้วยกำรสังเกต สอบถำม หรือวัดอุณหภูมิร่ำงกำยทุก
ครั้งที่ให้บริกำร
2. จัดให้มีกำรคัดกรองผู้รับบริกำร ผู้ร่วมงำน ด้วยกำรสังเกต สอบถำม หรือวัดอุณหภูมิ
ร่ำงกำยทุกครั้งที่เข้ำรับบริกำร
3. จัดให้มีที่ล้ำงมือด้วยสบู่และน้ำ หรือ เจลแอลกอฮอล์ให้ผู้บริกำรและผู้รับบริกำร
4. กำหนดให้ผู้ให้บริกำร และผู้รับบริกำรสวมใส่หน้ำกำกอนำมัย หรือหน้ำกำกผ้ำ
ตลอดเวลำที่ให้บริกำรและใช้บริกำร และมีมำตรกำรห้ำมบุคคลที่ไม่ปฏิบัติตำม
มำตรกำรกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรค เช่น วัดอุณหภูมิร่ำงกำย ล้ำงมือ เข้ำใช้บริกำรหรือ
ร่วมงำน
5. มีมำตรกำรเพื่อลดควำมแออัด เช่นกำหนดจำนวนคนเข้ำร่วม หรือใช้บริกำร และจัดให้มีกำร
เว้นระยะห่ำงระหว่ำงบุคคลในกำรให้บริกำรและรับบริกำรอย่ำงน้อย 1-2 เมตร
6. มีมำตรกำรป้องกันกำรปนเปื้อนจำกกำรสัมผัสร่วม โดยจัดอำนวยควำมสะดวก ไม่ให้ใช้สิ่งของ
ร่วมกัน เช่น จำน ช้อน แก้วน้ำ ผ้ำเช็ดมือ กำรชำระเงินออนไลน์
7. จัดให้มีกำรทำควำมสะอำด ฆ่ำเชื้อพื้นผิวสัมผัสร่วมที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น โต๊ะ เก้ำอี้ ลูกบิด
ห้องน้ำ อย่ำงน้อยวันละ 2 ครั้ง
8. จัดสภำพแวดล้อมภำยในให้ระบบกำรระบำยอำกำศถ่ำยเทได้ดี
9. จัดให้มีภำชนะรอบรับขยะที่มีฝำปิด และเก็บรวบรวมขยะใส่ถุงปิดปำก นำไปกำจัด
อย่ำงถูกวิธี
10. มีกำรสื่อสำรและประชำสัมพันธ์ ให้ควำมรู้กำรป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19
รวมคะแนน (10 คะแนน)
ผลกำรประเมินควำมพร้อมของ
สถำนประกอบกำร

พร้อมมำก
9 – 10 คะแนน

แบบประเมินตำบลวิถีชีวติ ใหม่ปลอดภัยจำกโควิด-19

พร้อมปำนกลำง
7 – 8 คะแนน

ต้องปรับปรุง
0 – 6 คะแนน

หน้ำ 5

แบบประเมินชุดที่ 3
ควำมพร้อมของประชำชนในกำรเปิดเมืองให้ปลอดโรคติดเชื้อโควิด-19
คำชี้แจง
แบบประเมินชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชำชนประเมินตนเองในกำรเตรียมควำมพร้อม “กำรใช้
ชีวิตปกติด้วยวิถีใหม่ (New Normal)” ขอควำมร่วมมือจำกท่ำนตอบคำถำมตำมควำมจริง พิจำรณำเกณฑ์
ดังนี้
ทำทุกครั้ง
หมำยถึง ทำเป็นทุกครั้ง ทำเป็นประจำ
= ๒ คะแนน
ทำบำงครั้ง
หมำยถึง ทำบ้ำง ไม่ทำบ้ำง ไม่ได้ทำทุกครั้ง
= ๑ คะแนน
ไม่ทำ
หมำยถึง ไม่ได้ทำ หรือ ไม่ปฏิบัติเลย
= ๐ คะแนน
ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม เพศ ......... อำยุ ............
บ้ำนเลขที่ .......... หมู่ ................... ตำบล ................................. อำเภอ .......................... จังหวั ด ..............
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

กำรปฏิบัติตน

ทำทุก ทำเป็น
ครั้ง บำงครั้ง
(2)
(1)

ไม่ทำ
(0)

ท่ำนใส่หน้ำกำกผ้ำ หรือหน้ำกำกอนำมัย เมื่อออกจำกบ้ำน
เมื่อออกจำกบ้ำน ท่ำนเว้นระยะห่ำงจำกผู้อื่นอย่ำงน้อย 1 เมตรเสมอ
เมื่อกลับมำถึงบ้ำน ท่ำนรีบล้ำงมือ อำบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้ำทันที
เมื่อท่ำนหรือคนในครอบครัว มีอำกำร ไข้ ไอแห้ง ๆ เจ็บคอ มีน้ำมูก
ได้แจ้ง อสม. หรือ ไปพบเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข/แพทย์ ทันที
ท่ำนกินร้อน ช้อนฉัน ครบครันอำหำร 5 หมู่ และล้ำงมือด้วยสบู่บ่อยๆ
ท่ำนนอนหลับพักผ่อนเพียงพอ อย่ำงน้อยวันละ 6 - 8 ชั่วโมง
ท่ำนออกกำลังกำยเป็นประจำ สัปดำห์ละ 3-5 วันๆ ละอย่ำงน้อย 30 นำที
ท่ำนจัดกำรสิ่งแวดล้อมในครัวเรือน เช่น ระบำยอำกำศ กำจัดขยะ
ทำควำมสะอำดพื้นผิวสัมผัสร่วม ทั้งภำยในและรอบบ้ำนเป็นประจำทุกวัน
ท่ำนพูดคุย ปรึกษำกับคนในครอบครัว หรือผู้ที่ท่ำนไว้วำงใจ เพื่อป้องกัน
ควำมเครียดได้
เมื่อท่ำนต้องไปร่วมกิจกรรมในชุมชนที่มีคนจำนวนมำก เช่น งำนศพ
งำนศำสนพิธี ท่ำนจะปฏิบัติตัวตำมมำตรกำรป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19
คะแนนรวม 20 คะแนน
ผลกำรประเมินควำมพร้อมประชำชน

พร้อมมำก
พร้อมปำนกลำง น้อย ต้องปรับปรุง
18 – 20 คะแนน 14 – 17 คะแนน 0 – 13 คะแนน

แบบประเมินตำบลวิถีชีวติ ใหม่ปลอดภัยจำกโควิด-19

หน้ำ 6

แบบประเมินชุดที่ 4
ควำมพร้อมของ อสม.หมอประจำบ้ำน กับกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19
คำชี้แจง
แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินควำมเข้มแข็งของภำคประชำชนกับควำมพร้อมในกำรเฝ้ำระวัง
ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ของหมู่บ้ำน ชุมชน โดยกำรประเมินจำกบทบำทของ อสม.หมอประจำบ้ำน
ให้ อสม.หมอประจำบ้ำน ทำควำมเข้ำใจกับข้อคำถำมและเลือกคำตอบที่ตรงกับกำรปฏิบัติงำนมำก
ที่สุด
ทำทุกครั้ง
หมำยถึง ทำเป็นทุกครั้ง ทำเป็นประจำ
= ๒ คะแนน
ทำบำงครั้ง
หมำยถึง ทำบ้ำง ไม่ทำบ้ำง ไม่ได้ทำทุกครั้ง
= ๑ คะแนน
ไม่ทำ
หมำยถึง ไม่ได้ทำ หรือ ไม่ปฏิบัติเลย
= ๐ คะแนน
อสม.หมอประจำบ้ำน หมู่ที่................ตำบล............................อำเภอ............................. จังหวัด .....................
ทำทุก ทำบำง
ไม่ทำ
ครั้ง
ครัง้
(0)
(2)
(1)

ประเด็นคำถำม
1
2
3
4
5

ท่ำนใส่หน้ำกำกอนำมัย/ หน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำเมื่อไปในที่ชุมชน
ท่ำนมีเจล ล้ำงมือติดตัวทุกครั้งเมื่อออกจำกบ้ำน
ท่ำนไม่ใช้ ช้อนกลำง แก้วน้ำ ภำชนะ ของใช้ส่วนร่วมกับคนอื่น
ท่ำนใช้มำตรกำรรักษำระยะห่ำงกับทุกคนแม้กระทั่งคนในครอบครัวท่ำน
เมื่อท่ำนมีอำกำรไข้ ไอ มีน้ำมูก จำม เจ็บคอ หำยใจเหนื่อย หรือหำยใจลำบำก
ท่ำนจะหยุดปฏิบัติงำนในชุมชนและรีบไปพบแพทย์ทันที
6 เมื่อมีผู้เดินทำงมำจำกพื้นที่เสี่ยง ท่ำนจะทรำบ และออกปฏิบัติกำรเคำะประตู
บ้ำน ติดตำม เฝ้ำระวังบุคคลเหล่ำนั้นโดยทันที
7 ท่ำนใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำร หรือ แอพพิเคชั่น ทำกำรสำรวจ คัดกรอง และ
รำยงำนข้อมูล ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบ
8 เมื่อมีกิจกรรมในชุมชน เช่น งำนบุญ งำนศพ ท่ำนได้จัดให้มีกำรเว้นระยะห่ำง
กำรตรวจวัดไข้ และล้ำงมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่และน้ำ ก่อนเข้ำงำน
9 เมื่อท่ำนเห็นประชำชนมีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น ไม่รักษำระยะห่ำง ไม่ใส่หน้ำกำก
อนำมัยในที่ชุมชน ท่ำนได้แนะนำวิธีกำรปฏิบัติตัวตำมแนวทำงวิถีชีวิตใหม่ทันที
10 ท่ำนมีวิธีกำร แนวทำงใหม่ๆ มำดำเนินกำรในหมู่บ้ำน ชุมชน เพื่อให้ประชำชนมี
คุณภำพชีวิตที่ดีกว่ำเดิมอยู่เสมอ
คะแนนรวม 20 คะแนน
ผลกำรประเมินควำมพร้อม อสม.
กำรเป็นต้นแบบฯ ของ อสม.

พร้อมมำก
18 – 20 คะแนน

แบบประเมินตำบลวิถีชีวติ ใหม่ปลอดภัยจำกโควิด-19

พร้อมปำนกลำง
14 – 17 คะแนน

น้อย ต้องปรับปรุง
0 – 13 คะแนน
หน้ำ 7

ที่ปรึกษำ
ดร.นพ.ภำณุวัฒน์ ปำนเกตุ
นำยนัดถะวุฒิ
ภิรมย์ไทย

รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ
ผู้อำนวยกำรกองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน

คณะผู้จัดทำ :
 ศูนย์พัฒนำกำรสำธำรณสุขมูลฐำนภำคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์
 ศูนย์พัฒนำกำรสำธำรณสุขมูลฐำนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
 ศูนย์พัฒนำกำรสำธำรณสุขมูลฐำนภำคกลำง จังหวัดชลบุรี
 ศูนย์พัฒนำกำรสำธำรณสุขมูลฐำนภำคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมรำช
 ศูนย์พัฒนำกำรสำธำรณสุขมูลฐำนชำยแดนภำคใต้ จังหวัดยะลำ
 กองสนับสนุนสุขภำพภำคประชำชน กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ

แบบประเมินตำบลวิถีชีวติ ใหม่ปลอดภัยจำกโควิด-19
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