แบบตรวจประเมินเพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประเภท สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ชื่อสถำนประกอบกิจกำร
ที่ตั้งเลขที่.......................ตำบล.................................อำเภอ.....................................จังหวัด........................................
เขตเทศบำล/อบต.
โทรศัพท์
.
ชื่อเจ้ำของ/ผู้ดูแล
หมำยเลขโทรศัพท์ ...................................................
จำนวนพนักงำน
คนจำนวนเด็ก โดยประมำณ.........................................คน
สังกัดของสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
 กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (สถำนรับเลี้ยงเด็กเอกชน)
 กระทรวงมหำดไทย (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และ รร. อนุบำล สังกัดกระทรวงมหำดไทย)
 กระทรวงศึกษำธิกำร (รร.อนุบำลของรัฐ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และ
รร. อนุบำลเอกชนทั้งไทย และนำนำชำติ สังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน)
 กระทรวงสำธำรณสุข
 กรุงเทพมหำนคร
 อื่นๆ ระบุ
2. การตรวจประเมินสถานประกอบกิจการ
ข้อ

การประเมินตามมาตรฐาน

มาตรการหลัก
1 ทำควำมสะอำดพืน้ ผิวที่มีกำรสัมผัสบ่อย ๆ เครื่องเล่น อุปกรณ์ ทั้งก่อนและหลัง
กำรเรียนกำรสอน รวมถึง ห้องสุขำ และให้กำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน (ศบค.1)
2 ให้ผู้ประกอบกำร เจ้ำหน้ำที่ ผู้ดแู ล ผู้ปกครอง ญำติ สวมหน้ำกำกอนำมัย หรือ
หน้ำกำกผ้ำตลอดเวลำ (ศบค.2)
3 ให้มีจุดบริกำรล้ำงมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยำฆ่ำเชื้อโรค และให้
ผู้ดูแลเด็กหรือครู พี่เลี้ยงพำเด็กไปล้ำงมือให้บ่อยครั้ง โดยเฉพำะ ก่อน
รับประทำนอำหำร (ศบค.3)
4 ให้เว้นระยะนั่งหรือยืนห่ำงกัน ทีน่ อนหรือเตียง อย่ำงน้อย ๑ เมตร (ศบค.4)
5 ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริกำรมิให้แออัดและ รวมกลุ่มกัน หรือลดเวลำในกำรทำ
กิจกรรมเท่ำที่จำเป็น โดยถือหลักหลีกเลี่ยงกำรติดต่อสัมผัสระหว่ำงกัน (ศบค.5)
6 ให้แยกกลุ่มเด็กเล็กตำมอำยุ คิดเกณฑ์จำนวนเด็ก ตำมขนำดพื้นที่ ไม่น้อยกว่ำ 2
ตำรำงเมตรต่อคน และให้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมไม่เกิน ๕ คนต่อจำนวน ผู้ดูแลเด็ก
หรือครูพี่เลี้ยง ๑ คน (ศบค.6)
7 ให้เจ้ำของสถำนที่ หรือผู้ประกอบกิจกำรลงทะเบียน และยืนยันกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันโรค ตำมที่ทำงรำชกำรกำหนด รวมทัง้ กำกับให้ผู้ดูแล เด็กหรือ
ครูพี่เลี้ยง รับผิดชอบดำเนินกำร ตำมมำตรกำรป้องกันโรคที่ทำงรำชกำรกำหนด
โดยเคร่งครัด (ลงทะเบียนและยืนยันกับหน่วยรำชกำร พม. มท. ศธ. สธ กทม.)
(ศบค.7)
8 ผู้ดูแลต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมในหลักสูตรด้ำนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยและกำร
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ดาเนิน
ไม่
กรณีไม่ดาเนินการ
การ ดาเนินการ เนือ่ งจาก.....

ข้อ

การประเมินตามมาตรฐาน

ดาเนิน
ไม่
กรณีไม่ดาเนินการ
การ ดาเนินการ เนือ่ งจาก.....

ป้องกันควบคุมโรค สำหรับเด็กปฐมวัยร่วมด้วย (เช่น “หลักสูตรกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเองด้ำนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยและกำรป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกัน กำร
แพร่ระบำดของโรคโควิด-19” โดย Download ได้ที่
http://nich.anamai.moph.go.th/main.php?filename=1COVID) (ศบค.8)
9 ให้มีกำรควบคุมทำงเข้ำและออก และลงทะเบียน ก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่
ด้วยกำรบันทึกข้อมูล และรำยงำนด้วย (ลงทะเบียน บันทึกเป็นเอกสำร และ
รำยงำนต้นสังกัดประมำณทุก 1-2 สัปดำห์) (ศบค.9)
มาตรการเสริม
10 มีมำตรกำรคัดกรองไข้ และอำกำรไอ หอบเหนื่อย จำม หรือเป็นหวัด สำหรับ
ผู้ประกอบกำร เจ้ำหน้ำที่ ผู้ดูแล ผู้ปกครอง ญำติ ก่อนเข้ำอำคำร ทั้งนี้ ให้
รำยงำนหน่วยงำนรับผิดชอบในพื้นที่ กรณีพบผูท้ ี่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรคตำม
แนวทำง ที่กำหนด รวมทัง้ ให้มีกำรเฝ้ำระวัง และติดตำม อำกำรป่วยของเด็กที่
บ้ำนได้ อย่ำงทั่วถึง (รำยงำนทันที) (ศบค.เสริม 1)
11 จัดให้มีกำรระบำยอำกำศภำยในอำคำรที่ดี รวมถึง ภำยในห้องสุขำ ทั้งนี้ ให้ทำ
ควำมสะอำด เครื่องปรับอำกำศ และจัดกำรฆ่ำเชื้อโรคอย่ำงสม่ำเสมอ(ศบค.
เสริม 2)
12 จัดให้มีระบบคิว มีพื้นที่รอคิวที่มีที่นั่งหรือยืน ห่ำงกันอย่ำงน้อย 1 เมตร ทั้ง
บริเวณจุดรับและส่งเด็กกับผู้ปกครองก่อนเข้ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
(ศบค.เสริม 3)
13 ให้อัตรำส่วนผู้ดูแลเด็กหรือครูพี่เลี้ยง 1 คนต่อเด็กเล็กเป็นไปตำมมำตรฐำนของ
ศูนย์เด็กเล็กและมำตรกำรป้องกันโรค (เช่น กรณีเด็กอำยุ 2-3 ปี ให้มีครูพี่เลี้ยง
1 คน ต่อเด็ก 7-10 คน หำกเด็กอำยุ 3 ปี ขึ้นไปให้มีครูพี่เลี้ยง 1 คน ต่อเด็ก 1015 คน ) (ศบค.เสริม 4)
14 อำจงดกำรรับและส่งเด็กเล็กจำกที่บ้ำนแบบรวมกลุ่ม เพื่อลดควำมเสี่ยงต่อกำร
แพร่เชื้อบนรถรับส่งเด็ก (ศบค.เสริม 5)
15 จัดให้มีกำรแนะนำสำหรับผูป้ ระกอบกำร เจ้ำหน้ำที่ ผู้ดูแล เพื่อเตรียมควำม
พร้อมของผู้ปกครอง หรือญำติ ก่อนส่งเด็กเล็กเข้ำสถำนพัฒนำเด็กปฐมวัย
รวมถึงให้มี กำรตรวจตรำ ควบคุม กำกับกำรให้บริกำรและ ใช้บริกำร ให้เป็นไป
ตำมมำตรกำรควบคุมหลัก อย่ำงเคร่งครัด (ศบค.เสริม 6)
16 ให้พิจำรณำพัฒนำนวัตกรรมกำรลงทะเบียน ก่อนเข้ำและออกจำกสถำนที่ และ
ระบบกำรบันทึก ประวัติอำกำรป่วยหรือวันที่ไม่ได้ไปสถำนที่ดูแล เพื่อให้บริกำร
รูปแบบใหม่ในระยะยำว (ลงทะเบียน บันทึกเป็นเอกสำร และรำยงำนต้นสังกัด
ประมำณทุก 1-2 สัปดำห์) (ศบค.เสริม 7) (กรณีดำเนินกำร ให้แนบไฟล์
upload ภำพถ่ำยตัวอย่ำงนวัตกรรมมำด้วย (ถ้ำมี))
หมำยเหตุ:
ศบค. หมำยถึง ข้อที่ตอบมำตรกำรหลักของศูนย์บริหำรสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019
อวล. หมำยถึง ข้อที่ตอบกำรจัดกำรด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ทำควำมห้องส้วม กำรจัดกำรขยะ ผู้ทำควำมสะอำด ล้ำงมือ ลด
กำรสัมผัส ระบำยอำกำศ
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3. ข้อมูลอื่น ๆ สาหรับสอบถามเจ้าของ/ผู้ดูแล
3.1 เจ้ำของ/ผู้ดูแล ได้รับข้อมูลและควำมรู้ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรและแนวทำงจำก
ช่องทำงไหนมำกที่สุด (ตอบได้เพียง 1 ข้อ)
 โทรทัศน์
 วิทยุ
 เสียงตำมสำย
 สื่อออนไลน์ เช่น Facebook Twitter YouTube Line
 เจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น
 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข เช่น สสจ. สสอ. จนท.รพ.สต.
 อสม. แกนนำชุมชน
3.2 เจ้ำของ/ผู้ดูแล มีปัญหำหรืออุปสรรคสำคัญ ที่ทำให้ไม่สำมำรถปฏิบัติมำตรกำรป้องกันโรคตำมที่
รำชกำรกำหนดหรือไม่
 ไม่มีปัญหำหรืออุปสรรค สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมมำตรกำรที่กำหนด
 มีปัญหำหรืออุปสรรค (โปรดเลือกตอบข้อที่สำคัญที่สุด 1 ข้อ)
 ข้อจำกัดเรื่องงบประมำณ
 ผู้ใช้บริกำรไม่ให้ควำมร่วมมือ
 นโยบำย/มำตรกำร/คำแนะนำไม่ชัดเจน
 ไม่ทรำบวิธีกำรปฏิบัติที่เหมำะสม
 มำตรกำรบำงข้อมีข้อจำกัดในกำรนำไปปฏิบัติ
โปรดระบุรำยละเอียด .......................................................................
 มีพนักงำนไม่เพียงพอ
 อื่นๆ ระบุ...................................................................
4. ข้อมูลจากการสังเกตของผู้ตรวจประเมิน
- สถำนที่นี้ มีจุดเด่นที่เป็นตัวอย่ำงกำรปฏิบัติที่ดี (Best practice) ในมุมมองด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
สุขภำพ อะไรบ้ำง
............................................................................................................................................................... .....................
............................................................................................................................................................... .....................
....................................................................................................................................................................................
ลงชื่อผู้ตรวจประเมิน.............................................................หน่วยงำน.....................................................................
วันที่ตรวจประเมิน..................................................................................................
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