
แอปพลิเคชัน

อสม.
หัวหนาอสม.

สำหรับในการทำงานดานการเฝาระวัง
ปองกัน และควบคุมโรค การฟนฟูสุขภาพ
การติดตามคุมครองผูบริโภค

หมอรูจักคุณ

บันทึกได
แมไมมีอินเทอรเน็ต
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1 กรอกเบอรโทรศัพท 2 รอรับรหัส OTP เพื่อเขาใชงาน

แอปพลิเคชัน

 แอปพลิเคชันเครือขายสำหรับเจาหนาที่อสม.ในการทำงาน
ดานเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค การฟนฟูสุขภาพการติดตาม
การคุมครองผูบริโภค 

อสม.

เริ่มตนการใชงาน แอปพลิเคชัน อสม. ทำอยางไร
1. มีสมารทโฟน ในระบบ ios หรือ android เพื่อเชื่อมตอการใชงาน internet 

2. ติดตั้ง แอปพลิเคชัน หมอครอบครัว ไดที่ Google Play และ App Store

3. กรอกเบอรโทรศัพท ที่ไดรับการสมัครจากเว็ป ตรวจสอบสถานะ
4. รอรับรหัส OTP เพื่อเขาใชแอปพลิเคชัน
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หนาแรก
หนารวมฟงกชันตางๆ ของแอปพลิเคชัน อสม. เพื่อใหใชงานงาย

ถาผานการตรวจเรียบรอย
จะแสดงเครื่องหมาย
ถายังรอการตรวจ
จะแสดงเครื่องหมาย

ออกจากระบบ
แสดงวันที่ปจจุบัน
แจงเตือนสถานะ

แสดงการสงรายงาน
ลาสุด
รายงานลูกน้ำยุงลาย

แจงเตือนจากหัวหนา
อสม.

โทรแจงเหตุฉุกเฉิน

หนาแสดงประกาศ นัดหมาย
ตางๆ จากหัวหนา อสม.

แสดงสถานะ

หนาโปรไฟล

รายงานอสม.ประจำเดือน

จำนวนงานที่เคยสง

ขาวสารจากสวนกลาง

คลังความรู อสม.

ตรวจสอบ รายงานยอนหลัง

ขอมูลชุมชน

ยืนยัน อสม.

กลับมายังหนาแรก

การสนทนา

จะมีสองสถานะ ไดแก
เจาหนาที่ กับ อสม.

สามารถแกไข รูปภาพ
และขอมูลสวนตัวได

สามารถบันทึกขอมูล อสม.เพื ่อสง
ขอมูล และ ตรวจสอบสถานะได

หนาแสดงขอมูล ขาวสารจาก
สวนกลาง 

หนาแสดงคลังความรูเบื้องตน
ที่อสม.ควรมี

หนาแสดงรายงานประจำเดือน สามารถ
ตรวจสอบ และ สงแกไขไดจะมีสองสถานะ
คือ ผานการตรวจสอบและ รอการแกไข

สามารถบันทึกขอมูลรายงาน
ลูกน้ำยุงลายได

ถามีการสงรายงานแลว
จะแสดงเครื่องหมาย
ถายังไมมีการสงรายงาน
จะแสดงเครื่องหมาย

แจงเตือนสถานะ

หัวหนาอสม. สามารถปลดลอคให
อสม.ระดับปฏิบัติการ เพื่อสามารถสง
รายงาน อสม.ประจำเดือน และ ราย
งานลูกน้ำยุงลายได

หนาโทรแจงเหตุฉุกเฉิน เมื่อกดเขาไป
จะสามารถ โทรหา 1669 โดยตรง
จะมีเวลานับถอยหลัง 5 วินาที 

หนาแสดงรายชื่อ บุคคลที่ทาง อสม. ไดติดตาม
ดูแลอยู จะประกอบ ไปดวย ขอมูลเบื้องตน เชน
ชื่อ นามสกุล สัญชาติ ที่อยู น้ำหนักสวนสูง
เพศ และ เบอรติดตอ

สามารถ ติดตอสื่อสารระหวาง อสม.
ดวยกันและ ติดตอสื ่อสาร ระหวาง 
อสม. กับพยาบาล
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หนาโปรไฟล
สามารถแกไข รูปภาพ และขอมูลสวนตัวได

1 ขอมูลสวนตัว เมื่อตองการแกไข
ใหกด แกไขขอมูลสวนตัว

2 สามารถแกไขขอมูลสวนตัว 
ชื่อ นามสกุล ที่อยูได เมื่อเสร็จ
สิ้นใหกด ปุมยืนยันดานลาง
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1

2

รายงานอสม.ประจำเดือน
สามารถบันทึกขอมูล อสม.เพื่อสงขอมูล และ สามารถตรวจสอบสถานะ
ไดวาไดรับการตรวจสอบหรือยัง

สถานะการสง

สถานะการตรวจสอบ

แสดงวันเวลาที่สงรายงาน

สามารถดูรายงานยอนหลัง
ที่ไดรับการบันทึกแลวไดสามารถบันทึกรายงาน

และสงรายงานไปยังหัวหนาอสม.

ยังไมไดสงรายงาน
สงรายงานแลว

1

2 ยังไมผานการตรวจสอบ
ผานการตรวจสอบ
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สามารถบันทึกขอมูล อสม.เพื่อสงขอมูล

เมื่อบันทึกทั้งหมดเสร็จสิ้น
ใหกดปุมสงเพื่อสงไปยัง หัวหนาอสม.ตรวจสอบ

ขั้นตอนการบันทึกรายงาน

การสงเสริมสุขภาพ1 การเฝาระวัง ปองกัน
และควบคุมโรค

2 การฟนฟูสภาพ3

กิจกรรมอื่นๆ6การคุมครองผูบริโภค4 การจัดการสุขภาพชุมชน5
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1 กรอกที่อยูของสถานที่
ที่ตองการรายงาน

1 สามารถดู หรือ เพิ่มรายชื่อ
ผูปวยโรคไขเลือดออกได

สามารถคำนวณคา ดัชนีลูกน้ำยุงลาย (HI,CI)

2 เพิ่มจำนวนที่พบลูกน้ำ
ยุงลาย เขาไปตามสถานที่
และสามารถบันทึกได

ขอมูลรายงานลูกน้ำยุงลาย
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ขอมูลรายงานลูกน้ำยุงลาย
(เมื่อมีผูปวยไขเลือดออก)

กรอกชื่อ ที่อยู และวันที่เริ่มปวย
ของผูปวยที่เปนไขเลือดออก

กำหนดสัปดาห ที่เขาไปตรวจภายใน
และ ภายนอกที่อยูอาศัยของผูปวย

ภาชนะทั้งหมดภายในบาน

ภาชนะทั้งหมดที่พบยุงลายภายในบาน

ภาชนะทั้งหมดภายนอกบาน

ภาชนะทั้งหมดที่พบยุงลายภายนอกบาน

เสร็จสิ้นใหกด บันทึก และตรวจสอบได
ในหนารายงานผูปวยไขเลือดออก
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แจงเตือนจากหัวหนา อสม.
หนาแสดงประกาศ นัดหมาย
ตางๆ จากหัวหนา อสม.

ขาวสารจากสวนกลาง
หนาแสดงขอมูล ขาวสารจาก
สวนกลาง 

คลังความรู อสม.
หนาแสดงคลังความรูเบื้องตน
ที่อสม.ควรมี

คำขวัญ อสม.
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ยืนยัน อสม.
หัวหนาอสม. สามารถปลดลอคให
อสม.ระดับปฏิบัติการ เพื่อสามารถสง
รายงาน อสม.ประจำเดือน และ ราย
งานลูกน้ำยุงลายได

โทรแจงเหตุฉุกเฉิน
หนาโทรแจงเหตุฉุกเฉิน เมื่อกดเขาไป
จะสามารถ โทรหา 1669 โดยตรง
จะมีเวลานับถอยหลัง 5 วินาที 

ตรวจสอบรายงาน ประจำเดือน
หนาโทรแจงเหตุฉุกเฉิน เมื ่อกด
จะสามารถ โทรหา 1669 โดยตรง
จะมีเวลานับถอยหลัง 5 วินาที 
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ขอมูลชุมชน
หนาแสดงรายชื่อ บุคคลที่ทาง อสม. ไดติดตามดูแลอยู

1 กรอกขอมูลสวนตัวของผูรับการติดตาม
2 กด ยืนยัน เมื่อกรอกขอมูลครบถวน
3 ขอมูลจะแสดงหนารายชื่อผูรับการติดตาม

วิธีเพิ่มขอมูลผูรับการติดตาม
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การสนทนา
สามารถ ติดตอสื่อสารระหวาง อสม. ดวยกัน และ ติดตอสื่อสาร
ระหวาง อสม. กับพยาบาล

2 สนทนาผานขอความ และสามารถ
แนบไฟล หรือ รูปภาพ ได

1 เลือกชื่อระดับผูปฏิบัติการ อสม.
ที่จะติดตอ


