สรุปการดาเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน ECD Bubble Modelในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมอนามัย
(สถานอนามัยเด็กกลาง และศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ)
1. ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ
สรุปการดาเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน ECD Bubble Model ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมอนามัย (ศูนย์เด็กเล็กวัลลภ ไทยเหนือ)
การดาเนินงาน
การบริการโดยปรับให้เป็นสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยชีวิตวิถีใหม่
(New Normal)

การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์สนับสนุน
การดาเนินงาน
1. จั ด สภาพแวดล้ อ มและรู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมในสถาน 1. ชุ ด ป ฏิ บั ติ ง าน
1 - 19 มิ.ย.63 เด็ก 3 - 4 คน
(รั บ บุ ต รหลานเฉพาะจนท.ก พัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วยการเน้นความสะอาด
ประจ าห้ อ งเลี้ ย งดู
2. ล้างมือ สวมใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร
รม)
เด็ ก ศู น ย์ เ ด็ ก เล็ ก
3. การจัดกิจกรรมเป็นกลุ่มเล็กๆ (small group)ไม่เกิน 5 คน วัลลภ ไทยเหนือ อยู่
4. ทาความสะอาดพื้นที่ของเล่นอุปกรณ์ของใช้
ในกระบวนการตั ด
5. คัดกรองครูบุคลากร/ผู้ปกครอง บันทึกรายงานประจาวัน
เย็บ
6. ทบทวนการทางานปัญหาอุปสรรค รายวันเพื่อพัฒนา
2. วั ส ดุ อุ ป กรณ์ จั ด
7. ครูผู้ดูแลเด็กศึกษาด้วยตนเอง ในหลักสูตรด้านการพัฒนาเด็ก กิจกรรมสาหรับเด็ก
ปฐมวัยและการป้องกันควบคุมโรคเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด อยู่ ใ นกระบวนการ
22 มิ . ย.63-31 เด็กจานวน 54คน
จัดส่งมอบ
ส.ค.63
(รั บ บุ ต รหลานเดิ ม เฉพาะจน ของโรคโควิด- 19
ท.กรม)เข้ารับบริการ จานวน
54 คน
วัน/ เดือน/ ปี

เด็กที่เข้ารับบริการ

ปัญหา/การแก้ไข
1. การใช้เวลาในการรับส่งเด็กใช้เวลามาก/ไปปรับให้เหลือคนละ
3 นาที
2. ผู้ปกครองไม่ค่อยตอบแบบสอบถามการคัดกรอง/
3. เด็กไม่ปลอดภัยหากอาบน้าทีละหลายคน/ปรับเพิ่มครูช่วยดู 1
คน
4. ครูลาหยุด/มอบครูผู้ดแู ลเด็กที่รบั ผิดชอบเด็กลาหยุด กลุ่ม 2 ให้
แบ่งเด็กไปอยู่ในการดูแลของอีก Bubble อื่น อย่างละ1 คน กลุ่ม
3 ให้ครูเวรคัดกรองเป็นผู้ดูแลแทนในวันนั้นๆ
1.ปัจจุบันผู้ปกครองส่วนใหญ่สแกน QR-Code แล้ว
2. ครูผู้ดูแลเด็กขาด แต่เดิม มี 18 คน ปัจจุบันมี 16 คน/ให้ครูจาก
สถานอนามัยเด็กกลางสลับเข้ามาช่วยรอบละ 2 คน

2. สถานอนามัยเด็กกลาง
สรุปการดาเนินงาน โครงการพัฒนารูปแบบการดาเนินงาน ECD Bubble Model ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย กรมอนามัย (สถานอนามัยเด็กกลาง)
วัน/
เดือน/ปี

เด็กที่เข้ารับ
บริการ

22-30 เด็กปฐมวัย
มิ.ย. 63 10 คน (รับ
ทดลอง เฉพาะบุตร
หลาน
เจ้าหน้าที่)

การบริการโดยปรับให้เป็น
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal)

การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์
สนับสนุน
การดาเนินงาน
1. จัดสภาพแวดล้อมและ
1. ชุดปฏิบัติงาน
รูปแบบการจัดกิจกรรม ใน
ประจาห้อง
เลี้ยงดูเด็ก
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ประกอบด้วย การเน้นความ สถานอนามัย
เด็กกลางอยู่ใน
สะอาด
กระบวนการ ตัด
2. การล้างมือ การสวมใส่
เย็บ
หน้ากากอนามัย การเว้น
2. วัสดุอุปกรณ์
ระยะห่าง 1-2 เมตร
จัดกิจกรรม
3. การจัดกิจกรรมเป็นกลุ่ม
เล็ก ๆ (small group) ไม่เกิน สาหรับเด็กอยู่ใน
กระบวนการ
5 คน
4. ทาความสะอาดพื้นที่ของ จัดส่งมอบ
เล่นอุปกรณ์ของใช้
5. ทบทวนการทางานปัญหา
อุปสรรค รายวันเพื่อพัฒนา

ปัญหา/การแก้ไข

ในช่วงสัปดาห์แรกเปิดรับบริการ
1.จุดล้างมือ - ผู้ปกครองยังไม่ค่อยให้ความสาคัญในการล้างมือ ครูต้องคอยบอก อ่างล้างมือสูงเด็กล้างไม่ถึง ผู้ปกครองอุ้มเด็กขึ้น
ล้างมือ แต่ก็ยังไม่สะดวก แก้ปัญหาโดย แนะนาให้ผู้ปกครองอุ้มเด็กนั่งตักแล้วล้างมือไปพร้อมกับเด็ก
2.จุดคัดกรอง – ตรงจุดวัดอุณหภูมิมีครูวดั อุณหภูมิคนเดียวลงค่าอุณหภูมิบางครั้งก็ลมื ตรวจปาก มือ เท้า เด็ก
3.จุดลงชื่อ รับ – ส่ง ครูประจาจุดนี้เอกสารการซักประวัติ เอกสารผู้ปกครองเซนชื่อส่ง ตรงนี้มีปัญหา เนื่องจากครูแหม่มยังไม่ค่อย
รู้จักผู้ปกครองเด็กแต่ละห้องจึงทาให้ล่าช้าในการหาชื่อเด็ก และตอบแบบสอบถาม
4.จุดรับเด็กล้างเท้าก่อนเข้าศูนย์ - เด็กยังไม่ให้ความร่วมมือในการล้างเท้า และการตามครูออกมารับในเวลา 8.00 น. ผู้ปกครองมา
ก่อนเวลา 8.00 น.ซึ่งทาให้มายืนรอเวลาส่งนาน
- รับเด็กเข้าห้องเรียนของแต่ละห้องในวันแรกเด็กร้องไห้เพราะยังไม่คุ้นกับคุณครู การอาบน้าเด็กแต่ละห้องไม่มีปัญหาเพราะเด็กมา
น้อย
- การออกมารับเด็กแต่ละ bubble ยังติดขัดการโทรศัพท์ตามให้ออกมารับเด็กเนื่องจากห้องเรียนบางห้องอยู่ไกล
สัปดาห์สุดท้ายของช่วงทดลอง
1.จุดล้างมือ
- ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการล้างมือดีขึ้น
2.จุดคัดกรอง ภาพรวมโดยทั่วไปไม่มีปญ
ั หาติดขัดอะไร ทางานได้สะดวกและผู้ปกครองให้ความร่วมมือดีขึ้น การสแกน QR Code
ของผู้ปกครองยังพบปัญหาในการส่งข้อมูลไม่ตรงกับเด็กที่มาเรียนแต่ละวัน
จุดเซนชื่อ รับ – ส่ง เด็ก ไม่พบปัญหา
จุดล้างเท้าเด็ก - ไม่พบปัญหา
- การรับเด็กในช่วงเช้าและอาบน้าเด็กแต่ละห้องไม่พบปัญหา
- การจัดกิจกรรมเด็กของแต่ละห้อง
ห้อง 2 เด็กมา 2 คน ครู 2 คน ต่อเด็ก 1 คน ครูช่วยสลับกันในการดูแลเด็ก ไม่พบปัญหา

วัน/
เดือน/ปี

เปิด 8
ก.ค.63

เด็กที่เข้ารับ
บริการ

เด็กปฐมวัย
22 คน (รับ
เฉพาะเด็ก
ปฐมวัยราย
เก่า)

การบริการโดยปรับให้เป็น
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal)

การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์
สนับสนุน
การดาเนินงาน

ปัญหา/การแก้ไข

ห้อง 3 เด็ก 5 คน ครู 3 คน การจัดกิจกรรมให้เด็กอยู่ในจุดที่กาหนดเด็กให้ความร่วมมือดี ไม่พบปัญหา
- การดื่มนม การรับประทานอาหารไม่พบปัญหา
ห้อง 4 เด็ก 4 คน ครู 3 คน การดื่มนม การรับประทานอาหาร การจัดกิจกรรมเด็ก ไม่พบปัญหา
ห้อง 5 เด็ก 1 คน ครู 3 คน ปัญหาด้านเด็ก – เด็กไม่นั่งอยู่กับที่ นอนได้ไม่นานแล้วลุกขึ้นมาเดิน
แก้ปัญหาโดย - พาเด็กทากิจกรรม ท่องคากลอนและกิจกรรมที่หลากหลายกระตุ้นให้เด็กอยากเล่น
ห้อง 6 เด็ก 5 คน ครู 3 คน การอาบน้าเด็ก ดื่มนม และการจัดกิจกรรมไม่พบปัญหา
ห้อง 7 เด็ก 7 คน ครู 3 คน การรับเด็ก อาบน้าแต่งตัว จัดกิจกรรมเด็กไม่พบปัญหา เน้นเด็กทากิจกรรมใน bubble ตัวเอง
1.จุดล้างมือ
- ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการล้างมือดีขึ้น
2.จุดคัดกรอง ภาพรวมโดยทั่วไปดี ทางานได้สะดวกและผูป้ กครองให้ความร่วมมือดีขึ้น ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการทา
แบบสอบถามคัดกรองโรคผ่าน QR Code
จุดเซนชื่อ รับ – ส่ง เด็ก ไม่พบปัญหา
จุดล้างเท้าเด็ก - ไม่พบปัญหา
- การรับเด็กในช่วงเช้าและอาบน้าเด็กแต่ละห้องไม่พบปัญหา
- การจัดกิจกรรมเด็กของแต่ละห้อง
ห้อง 2 เด็ก 2 คน ครู 2 คน ต่อ 1 คน ครูช่วยสลับกันในการดูแลเด็ก เลยไม่พบปัญหา
ห้อง 3 เด็ก 5 คน ครู 3 คน พาเด็กไปชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง
ปัญหา เด็กที่อายุต่ากว่า 2 ปี มี 3 คน เด็กยืนงอเข่า ยืนเขย่ง ขาไม่ตรง เนื่องจากไม่มีที่วัดความยาวสาหรับเด็กต่ากว่า 2 ปี
แก้ปัญหาโดย ครูอีก bubble ต้องมาช่วยจับ
ห้อง 4 เด็ก 4 คน ครู 3 คน การดื่มนม การรับประทานอาหาร การจัดกิจกรรมเด็กไม่พบปัญหา วันนี้เด็กมีไข้ตอนกลับบ้านอุณหภูมิ
37.8 C เพราะน้องร้องยังปรับตัวไม่ได้ แก้ปัญหาโดย แจ้งเจ้าหน้าที่พยาบาลปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วโทรแจ้งผู้ปกครองมารับกลับ
บ้าน
ห้อง 5 เด็ก 1 คน ครู 3 คน ไม่พบปัญหา

วัน/
เดือน/ปี

เด็กที่เข้ารับ
บริการ

การบริการโดยปรับให้เป็น
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยวิถี
ชีวิตใหม่ (New Normal)

การจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์
สนับสนุน
การดาเนินงาน

ปัญหา/การแก้ไข

ห้อง 6 เด็ก 5 คน ครู 3 คน ไม่พบปัญหา
ห้อง 7 เด็ก 7 คน ครู 3 คน ไม่พบปัญหา
เปิด 3
ส.ค.63
–
ปัจจุบัน

เด็กปฐมวัย
38 คน (รับ
เฉพาะเด็ก
ปฐมวัยราย
เก่าและราย
ใหม่)

1.จุดล้างมือ
- ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการล้างมือดีขึ้น
2.จุดคัดกรอง ภาพรวมโดยทั่วไปดี ทางานได้สะดวกและผู้ปกครองให้ความร่วมมือดีขึ้น
จุดเซนชื่อ รับ – ส่ง เด็ก ไม่พบปัญหา
จุดล้างเท้าเด็ก - ไม่พบปัญหา
-การรับเด็กในช่วงเช้าและอาบน้าเด็กแต่ละห้องไม่พบปัญหา
-การจัดกิจกรรมเด็กของแต่ละห้อง
ห้อง 2 เด็ก 2 คน ครู 2 คน ต่อ 1 คน ครูช่วยสลับกันในการดูแลเด็ก เลยไม่พบปัญหา
ห้อง 3 เด็ก 5 คน ครู 3 คน ไม่พบปัญหา
ห้อง 4 เด็ก 4 คน ครู 3 คน ไม่พบปัญหา
ห้อง 5 เด็ก 1 คน ครู 3 คน ไม่พบปัญหา
ห้อง 6 เด็ก 5 คน ครู 3 คน ไม่พบปัญหา
ห้อง 7 เด็ก 7 คน ครู 3 คน ไม่พบปัญหา

ระยะเวลา
ช่วงเปิดทดลอง 22-30 มิ.ย. 63 (รับ
เฉพาะบุตรหลานเจ้าหน้าที่)
ช่วงทดลองวันที่ 8 กรกฎาคม 63 (รับ
เฉพาะเด็กปฐมวัยรายเก่า)
เปิดเต็มวันที่ 3 สิงหาคม 63 – ปัจจุบัน

การดาเนินงาน
แนวทางการปฏิบัติของสถานอนามัยเด็กกลาง New normal
สถานอนามัยเด็กกลางได้จัดผังการจัดสถานที่เข้ารับบริการเพื่อลดการแออัด เพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการทาแบบสอบถาม
คัดกรองโรคก่อนเข้ารับบริการผ่าน QR Code

จุดที่ 1 ผู้ปกครองและเด็กล้างมือที่จุดล้างมือ
จุดที่ 2 ผู้ปกครองและเด็กเข้าแถววัดอุณหภูมิ คัดกรองโรค โดยยืนตามจุดที่กาหนด
(ห่างกัน 1.5 เมตร)
จุดที่ 3 ผู้ปกครองเซ็นชื่อลงสมุดรับ-ส่งเด็ก ครูประจาจุดที่ 3 รับเด็กจากผู้ปกครอง
ผู้ปกครองเดินออกตามทางที่กาหนดการเดินทางเดียว (One way)
ครูที่รับเด็กในจุดที่ 3 ให้เด็กถอดรองเท้า เด็กล้างเท้าในอ่างน้ายาฆ่าเชื้อเด็กถือรองเท้า
ของตนเองนาไปไว้ที่ชั้นวาง
ครูผู้ดูแลเด็กมารับเด็กที่รับผิดชอบมารับบริเวณประตูด้านหน้าจุดที่ 3 เพื่อรอรับ
เด็ก พาเด็กเดินชิดขวาไปตามทางเดินเพื่อเข้าห้องเรียนโดยเดินอยู่ในเส้นทางที่กาหนด
ครูผู้ดูแลเด็กรับเด็กที่รับผิดชอบดูแลของครูแต่ละคน พาเด็กนั่งที่จุดรออาบน้า
(ครูเตรียมเก้าอี้ให้เด็กนั่ง ห่างกัน 1.5 เมตร)
ครูผู้ดูแลเด็กที่รับผิดชอบดูแลของครูแต่ละคน ทาหน้าที่อาบน้า เปลี่ยนเสื้อผ้าเด็ก
เปลี่ยนหน้ากากอนามัยใหม่ (โดยมีครูผู้ดูแลเด็กของอีก Bubble ในห้องช่วยมองเด็ก
เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและการอยู่รวมกัน)
ครูผู้ดูแลเด็กพาเด็ก ๆ ที่รับผิดชอบมายังจุดที่กาหนดไว้และจัดกิจกรรมภายในกลุ่ม
เป็นรายบุคคล
(โดยครู ครูจัดชุดกิจกรรมรายบุคคลของแต่ละวันกับเด็กใน Bubble ตนเอง ซึ่งครู
กาหนดไว้ให้เว้นระยะห่าง)

- เช็คชื่อเด็ก+ตรวจสุขภาพประจาวัน (รายบุคคล) โดยครูผู้ดูแลเด็กประจา Bubble
ครูผู้ดูแลเด็กพาเด็ก ๆ ไปล้างมือที่ละ Bubble ของแต่ละกลุ่ม
ครูผู้ดูแลเด็กพาเด็กใน Bubble ของตนเอง เดินออกมาทีละ Bubble พาเด็ก ๆ ไป
ดื่มนม 1 โต๊ะต่อ 1 Bubble
หลังจากดื่มนมครูผู้ดูแลเด็ก พาเด็ก ๆ ไปล้างมือที่ละ Bubble ของแต่ละกลุ่ม
ครูผู้ดูแลเด็กพาเด็ก ๆ เข้ากิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามกลุ่ม Bubble ของตนเอง
เด็ก ๆ รับประทานอาหารกลางวัน 1 โต๊ะ ต่อ 1 Bubble
ครูผู้ดูแลเด็กพาเด็ก ๆ ไปล้างมือที่ละ Bubble ของแต่ละกลุ่มหลังรับประทาน
อาหาร
ครูผู้ดูแลเด็กพาเด็กใน Bubble ของตนเองเตรียมอาบน้าเปลี่ยนชุดนอน
*ครูพาเด็กอาบน้าทีละ Bubble (อาจมีครูผู้ช่วยประจา Bubble ช่วยมอง)
*ครู Bubble อื่น เตรียมเด็กเด็กเพื่อรออาบน้า
*หลังอาบน้า ครู Bubble ให้เด็กในกลุ่มดื่มนมของตัวเอง และในระหว่างนั้น ครู
Bubble เตรียมที่นอนให้เด็ก
ครูผู้แลเด็กพาเด็ก ๆ เข้านอนตามกลุ่ม Bubble ของตนเอง (ระหว่างที่เด็กนอนหลับ
ครูผู้แลเด็กผลัดเปลี่ยนกันรับประทานอาหารกลางวัน และจัดการงานธุรการในชั้นเรียนของ
ตนเอง)
เด็ก ๆ ตื่นนอน ครูผู้ดูแลเด็กเปลี่ยนชุดกลับบ้านให้เด็ก ๆ ใน Bubble ของตนเอง
(ดูแลความเรียบร้อยของเด็ก ๆ เช่น ผม เครื่องแต่งกาย ความสะอาด ฯลฯ)
ครูผู้ดูแลเด็กพาเด็ก ๆ ไปล้างมือที่ละ Bubble ของแต่ละกลุ่ม
ครูผู้ดูแลเด็กพาเด็ก ๆ รับประทานอาหารว่าง ดื่มนม 1 โต๊ะ ต่อ 1 Bubble
หลังจากรับประทานอาหารว่าง/ดื่มนมเสร็จครูผู้ดูแลเด็กพาเด็ก ๆ ไปล้างมือที่ละ
Bubble ของแต่ละกลุ่ม
ครูพาเด็ก ๆ เข้าประจากลุ่ม Bubble ทากิจกรรมในกลุ่ม ก่อนส่งเด็กกลับบ้าน
** เมื่อครูเวรแจ้งว่าผู้ปกครองมารับเด็ก ให้ครูผู้ดูแลเด็กพาเด็กไปส่งกับผู้ปกครองตรง
บริเวณจุดที่ 3 จุดคัดกรอง
เด็กและผู้ปกครองวัดไข้และล้างมือก่อนกลับบ้าน ส่งเด็กทุกคน ไม่เกินเวลา 16.30 น.
ครูผู้ดูแลเด็กทุกท่านเก็บของเล่นและภาชนะต่าง ๆ ทาความสะอาดให้เรียบร้อย
ครูผู้แลเด็กเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย เพื่อเตรียมตัวกลับบ้าน

