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(ราง) แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของ อสม.  

ในการเฝาระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในชุมชน  

เขตสุขภาพท่ี................  

ลําดับ จังหวัด 

จํานวน อสม. 
เคาะประตู
คนหากลุม
เส่ียงและให

ความรู 
(คน) 

จํานวน
หลังคาเรือน

ท่ี อสม. 
เคาะประตู

บานฯ  
(หลังคา
เรือน) 

เฝาระวัง คัดกรองกลุมเส่ียง  (คน) เย่ียมติดตามกลุมเส่ียงท่ีบาน (สะสม) 
(Home Quarantine) (คน) เดินทาง 

มาจาก
ตางประเทศ 

เดินทางมา
จาก

กรุงเทพ/
ปริมณฑล 

ไปรวม/
ใกลชิดกับ
กลุมคนใน
พ้ืนท่ีเส่ียง 

อยูในระยะติดตาม  
(ยังไมครบ 14 วัน) 

ติดตามครบ 14 วัน  มีอาการสําคัญ
และสงตอ
เจาหนาท่ี  

1.          

2.          

3.          

 ....         

รวม         

ผูรายงาน ................................................................เบอรโทร............................................   

วันท่ีรายงาน ....................................................... 

 

อสม.Covid3 (สําหรับเขต) 

หมายเหตุ รวบรวมและรายงานให กอง ภายใน 14.00 น. ของทุกวันจนกวาจะเปล่ียนแปลง 



 

(ราง) แบบบันทึกผลการปฏิบัติงานของ อสม.  

ในการเฝาระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน  

ขอมูล ณ วันท่ี .............................. 

หนวยงาน............................................. 

ลําดับ กิจกรรมการปฏิบัติงาน หนวยนับ ผลงาน หมายเหต ุ
1. เคาะประตูคนหากลุมเส่ียงและใหความรู ครัวเรือน   
2. เฝาระวัง คัดกรองกลุมเส่ียง    
 2.1 เดินทางมาจากตางประเทศ คน   
 2.2 เดินทางมาจากกรุงเทพ/ปริมณฑล คน   
 2.3 ไปรวม/ใกลชิดกับกลุมคนในพ้ืนท่ีเสี่ยง คน   

3. ใหคําแนะนําการปฏิบัติตัวแยกเพ่ือสังเกตอาการ 14 วัน (สะสม)    
 3.1 อยูในระยะติดตาม (ยังไมครบ 14 วัน) คน   
 3.2 ติดตามครบ 14 วัน คน   
 3.3 มีอาการสําคัญและสงตอเจาหนาท่ี คน   
 3.4 อ่ืนๆ ระบุ......................................................    
     

ผูรายงาน ................................................................เบอรโทร............................................   

วันท่ีรายงาน ....................................................... 

อสม.Covid2 



 

(ราง) บัญชีรายช่ือกลุมเสี่ยงการเฝาระวังโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชน โดย อสม. 

จังหวัด............. อําเภอ................ ตําบล.................หมูที่..............  

ช่ือ – สกุล อสม.ที่รายงาน ...................................................................  วันที่รายงาน .............................. 

จํานวนครัวเรือนที่เคาะประตู คนหาและใหความรู ………………. หลังคาเรือน 

ลําดับ ช่ือ-สกุล ผูมีความเสี่ยง เบอรโทร 

ความเสีย่ง  
ใหคําแนะนําการปฏิบัติตัว 

แยกเพ่ือสังเกตอาการ 14 วัน 

เดินทาง 
มาจาก

ตางประเทศ 

เดินทางมา
จาก

กรุงเทพ/
ปริมณฑล 

ไปรวม/
ใกลชิดกับ
กลุมคนใน
พ้ืนที่เสี่ยง 

อยูในระยะ
ติดตาม  

(ยังไมครบ  
14 วัน) 

ติดตามครบ 
14 วัน 

มีอาการ
สําคัญสง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ตอ
เจาหนาที่ 

1         

2         

3         

4         

5         

 

อสม.Covid1 (สําหรับ อสม.) 

หมายเหตุ อสม.บันทึกและรายงานให รพ.สต.ทุกวัน  
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