
การประชุม Video Conference  
           ชี้แจงแนวทาง อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด – 19 “ค้นให้พบ  จบใน 14 วัน” 

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม Video Conference 2 ชั้น 2 อาคาร 1  

ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 



ประธานการประชุม : ศ. (พิเศษ) ดร.นายแพทย์ส าเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงสาธารณสุข 
 วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ................................................................................................................................. 
  ................................................................................................................................. 
 วาระที่ 2 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  - แนวทาง อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด – 19 “ค้นให้พบ จบใน 14 วัน” 
 
 วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ  (ถ้าม)ี 
  ................................................................................................................................. 
   

วาระการประชุม Video Conference ชี้แจงแนวทาง อสม. เคาะประตูบ้าน  ต้านโควิด – 19 
ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม Video Conference 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 



อสม. เคาะประตูบ้าน  ต้านโควิด-19 

 
 วาระที่ 2 แนวทาง อสม. เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด – 19  “ค้นให้พบ จบใน 14 วัน” 
 



Key Point 
 ค้นหากลุ่มเสี่ยงในวงกว้าง

ให้ครอบคลุมทุกพื้นที ่
  ป้องกันบุคลากรทางการ   
       แพทย์ไม่ให้ติดเชื้อ  
  แยกกลุ่มเสี่ยง เพื่อสังเกต  
       อาการส าคัญและติดตาม 



3.2 มีอาการ 

มีกลุ่มเสี่ยง 

3.3 ไม่มีอาการ 

แนวทางปฏิบัติส าหรับ อสม.  
ในการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

เตรียมความพร้อม อสม. 
              - จัดตั้งทีมอาสา COVID-19  
                ระดับต าบล/หมูบ่้าน 

ค้นหาและคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 
ร่วมกับ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน 

จัดท าบัญชีรายชื่อ 
กลุ่มเสี่ยง 

ไม่เป็นกลุ่มเสี่ยง 

เป็นกลุ่มเสี่ยง 

 

 

3 3.1 ผู้สูงอายุ 
และผู้ป่วยเรื้อรัง 

ส่งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ให้ค าแนะน า 
สร้างความเข้าใจ และเฝ้าระวัง  

เยี่ยมติดตาม 
ให้ครบ 14 วัน 

บันทึกและรายงานผล 
ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

 

4 

5 

4.1 มีอาการ 

4.2 ไม่มีอาการ มอบสติ๊กเกอร์ 
เป็นสัญลักษณ์ 



 
 

แนวทาง “อสม.เคาะประตูบ้าน ต้านโควิด-19”   
 อสม.   ให้ความรู้ประชาชน เรื่อง โควิด -19 และวิธีป้องกัน  

 

o ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศเขตติดโรคติดต่ออันตราย/พื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง 
o ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
o ผู้ที่อยู่ในระยะใกล้ชิด หรือไปร่วมอยู่ในสถานที่ที่มีผู้ป่วย 

 
สอบถาม 

ความรู้โควิด-19 

อสม.รายงานผ่านอสม.ออนไลน์ 
หัวข้อรายงานเหตุ  

"เฝ้าระวังโควิด-19" 

เจ้าหน้าที่บันทึกในระบบ 
www.thaiphc.net 

“กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย ห่างกัน 2 เมตร” 

X-ray ทุกบ้าน 
มี ไม่มี 

 

ข้อมูล ณ 23 ม.ีค.63 

กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเรื้อรัง 

• หลีกเลี่ยงการพบปะและสมัผสั
กับกลุ่มเสี่ยง 

• งดกิจกรรมนอกบ้านและการไป
ในที่ชุมชน 

แสดงสัญลักษณ์ส าหรับครัวเรือน 
ที่ได้รับการคัดกรองแล้ว 

 

รายงานผล 
 
 

 มีไข้>37.5 ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย      ไม่มีอาการ 

 

 



การเตรียมความพรอ้มของ อสม. 

 ประเมินสุขภาพ อสม. โดยเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ก่อนออกปฏิบัติงาน 
 จัดตั้ง “ทีมอาสาต่อต้านโควิด-19”ระดับหมู่บ้าน/ต าบล 
 ให้ความรู้ และวิธีป้องกันโรคโควิด-19 แก่ อสม. 
 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือปฏิบัติงานส าหรับ อสม. 
      (ชุดมาตรฐานส าหรับ อสม.) 



วิธีปฏิบัติในการสังเกตอาการผูแ้ยกกักกันโดย อสม. 

 ประเมินอาการส าคัญทางโทรศัพท์หรือสอบถามญาติ 
      (สอบถามประวัติและอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น) 
  ให้อยู่ห่างจากผู้ถูกกักกัน 2 เมตร และสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง 
  แนะน าให้กักตัวเองอยู่ภายในบ้าน แยกจากคนในครอบครัวจนครบ 14 วัน  
  แนะน าการสังเกตอาการส าคัญด้วยตัวเองหรือญาติ 
  แนะน าการจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้าน  
  แนะน าวิธีปฏิบัติตัวส าหรับคนในบ้านและเพื่อนบ้าน 
 ประเมินและแนะน าด้านสุขภาพจิต 



 
 
 

ค าแนะน าในการปฏิบัติตัว 
ส าหรับผู้อยู่อาศัย 
ร่วมกับกลุ่มเสี่ยง 

 
 
 



ชุดมาตรฐานส าหรับ อสม. ในการปฏิบัติงาน 

หน้ากากอนามัย 

ถุงมือยาง 

แว่นครอบตา 

เสื้อกันฝน 



การรายงานผลการด าเนินงาน 

อสม. ด าเนินการส ารวจโดยใช้ 
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อกลุ่มเสี่ยงการเฝ้าระวังโรคโควิด -19 

  

เจ้าหน้าที่ รพ.สต. รวบรวม 
บัญชีรายชื่อของ อสม. เป็นภาพต าบล 

สสอ. 

สสจ. 

ผู้รับผิดชอบรายเขต กอง สช. 

และรายงานผ่านช่องทางออนไลน์ ได้แก่ Thaiphc.net, Smart อสม., อสม. ออนไลน์  



ข้อมูล Thaiphc.net ณ วันที่ 26 มี.ค. 63 เวลา 07.30 น. 

รายงานผลการด าเนนิงาน อสม.เคาะประตูบ้าน โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)  

o ให้ค าแนะน าแก่ประชาชนในการดูแลป้องกันตนเอง  6,232,238   คน 
o จ านวนหลังคาเรือนที่ อสม. เคาะประตูบ้าน           3,156,427   หลังคาเรือน 
o จ านวนคนที่ อสม. ให้ค าแนะน าและคัดกรองโรคโควิด-19   2,091,627   คน 
o จ านวนกลุ่มเสี่ยงท่ี อสม. ส่งต่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้าน    27,640   คน 

- กลุ่มที่เดินทางมาจากต่างประเทศ        10,309   คน 
- แรงงานกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง          8,546   คน 
- กลุ่มที่มีอาการส าคัญ (มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย)        8,785   คน 



ขอบคุณครับ 


