
Flow Chart แนวทางการปฏิบัติงานของ 
ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager)/ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver) /อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ภายใต้โครงการ Long Term Care 
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ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager : CM) 

1.ประเมินตนเองตามแบบประเมินความเสี่ยงโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2.วัดอุณหภูมิของตนเอง 
 

ผ่าน 

หยุดปฏิบัตงิานเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน 
และใช้วิธีการเยี่ยมโดย 

ผ่านช่องทางดังนี้ 
  - สอบถามทางโทรศัพท์ หรือ 
  - Line หรือ Video Call Line หรือช่องทางอ่ืน ๆ ตาม 
    ความเหมาะสมของบริบทพ้ืนที ่
  - ควรมีการบันทึกการเยี่ยมโดยการถ่ายรูปหรืออัดเป็น Clip   
    VDO เพ่ือเป็นหลักฐาน 
  - CM เสนอเข้าสู่คณะอนุกรรมการ LTC 
  - การลงทะเบียนผา่นหมอชนะ 

ไม่ผ่าน 

ปฏิบัติงานออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 
ตามค าแนะน าของกรมอนามัย 

ตามค าแนะน าของกรมอนามัย 

 

 

http://covid19 
.ddc.moph.go. 
th/th/self_ 
screening 

สแกน QR Code 
ประเมินความเส่ียง 

(COVID-19)           
ของกรมควบคุมโรค 

ดาวน์โหลด Application 

   
 
 
 

Application หมอชนะ   
ใช้ประเมินความเสี่ยงใช้คู่
กับ Application ไทยชนะ  
ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 17 

หมอชนะ คือ แอปพลิเคชันที่บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี 
GPS และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code เช่น ไทยชนะ เพ่ือเช็คอินตาม
สถานที่ต่าง ๆ  ท าให้บันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานแม่นย าและเที่ยงตรงมากย่ิงข้ึน 
จึงเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรคและบุคลากรทางการ
แพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดยหมอชนะจะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใช้งานที่มีประวัติ
สัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเช้ือ COVID-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 

12 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. 
 

https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUhH3YdacvCRG2Flbmvd2k8KEO_NATQ9zxCFEj1mK23AVK4H0UZUmvpqoXoQVazgla5U0NrLr0jD_Cwil7ZohtErBfuzSKMVZPp-bBHC21PPov8U6S2ZhwtrdeAf6BApi6uvApS5Xkb_AhkHyfIo2BCEA3Kiewp6kaWU6o-SZ5Jjg&__tn__=*NK*F
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ผู้ดูแลผู้สูงอายุ 
Caregiver : CG 

1.ประเมินตนเองตามแบบประเมินความเส่ียงโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2.วัดอุณหภูมิของตนเอง 3. ส่งรายงานผลการประเมินความเส่ียง (COVID-19) ของตนเองให้ CM ทราบ 
 
 

ผ่านช่องทางดังนี ้
  - สอบถามทางโทรศัพท์ หรือ 
  - Line หรือ Video Call Line หรือช่องทางอื่น ๆ ตาม 
    ความเหมาะสมของบรบิทพื้นที ่
  - ให้มีการบันทึกการเยี่ยมโดยการถ่ายรูปหรืออัดเป็น   
    Clip VDO เพื่อเป็นหลักฐาน 
  - ส่งรายงานผลการด าเนินงานให้กบั CM 
  - การลงทะเบียนผ่านหมอชนะ 
 

ไม่ผ่าน ผ่าน 

ปฏิบัติงานออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 
ตามค าแนะน าของกรมอนามัย 

ตามค าแนะน าของกรมอนามัย 

 

 

http://covid19 
.ddc.moph.go. 
th/th/self_ 
screening 

สแกน QR Code 
ประเมินความเส่ียง 

(COVID-19)           
ของกรมควบคุมโรค 

หยุดปฏิบัตงิานเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน 
และใช้วิธีการเยี่ยมโดย 

ดาวน์โหลด Application 

   
 
 
 

Application หมอชนะ   
ใช้ประเมินความเสี่ยงใช้คู่
กับ Application ไทยชนะ  
ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 17 

หมอชนะ คือ แอปพลิเคชันที่บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี 
GPS และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code เช่น ไทยชนะ เพ่ือเช็คอินตาม
สถานที่ต่าง ๆ  ท าให้บันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานแม่นย าและเที่ยงตรงมากย่ิงข้ึน 
จึงเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรคและบุคลากรทาง
การแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดยหมอชนะจะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใ ช้งานที่มี
ประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเช้ือ COVID-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 

https://web.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUhH3YdacvCRG2Flbmvd2k8KEO_NATQ9zxCFEj1mK23AVK4H0UZUmvpqoXoQVazgla5U0NrLr0jD_Cwil7ZohtErBfuzSKMVZPp-bBHC21PPov8U6S2ZhwtrdeAf6BApi6uvApS5Xkb_AhkHyfIo2BCEA3Kiewp6kaWU6o-SZ5Jjg&__tn__=*NK*F
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1.ประเมินตนเองตามแบบประเมินความเส่ียงโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2.วัดอุณหภูมิของตนเอง 3. ส่งรายงานผลการประเมินความเส่ียง (COVID-19) ของตนเองให้ CM ทราบ 
 
 

ผ่าน 

ปฏิบัติงานออกเยี่ยมผู้สูงอายุ 
ตามค าแนะน าของกรมอนามัย 

ตามค าแนะน าของกรมอนามัย 

 

 

ไม่ผ่าน 

หยุดปฏิบัตงิานเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้าน 
และใช้วิธีการเยี่ยมโดย 

ผ่านช่องทางดังนี ้
  - สอบถามทางโทรศัพท์ หรือ 
  - Line หรือ Video Call Line หรือช่องทางอื่น ๆ ตาม 
    ความเหมาะสมของบรบิทพื้นที ่
  - ให้มีการบันทึกการเยี่ยมโดยการถ่ายรูปหรืออัดเป็น   
    Clip VDO เพื่อเป็นหลักฐาน 
  - ส่งรายงานผลการด าเนินงานให้กบั CM 
  - การลงทะเบียนผ่านหมอชนะ 
 

สแกน QR Code 
ประเมินความเส่ียง 

(COVID-19)           
ของกรมควบคุมโรค 

ดาวน์โหลด Application 

   
 
 

 

Application หมอชนะ   
ใช้ประเมินความเสี่ยงใช้คู่
กับ Application ไทยชนะ  
ตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ ฉบับที่ 17 

หมอชนะ คือ แอปพลิเคชันที่บันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานด้วยเทคโนโลยี 
GPS และ Bluetooth ร่วมกับการสแกน QR Code เช่น ไทยชนะ เพ่ือเช็คอินตาม
สถานที่ต่าง ๆ  ท าให้บันทึกการเดินทางของผู้ใช้งานแม่นย าและเที่ยงตรงมากย่ิงข้ึน 
จึงเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยอ านวยความสะดวกให้กรมควบคุมโรคและบุคลากรทาง
การแพทย์สอบสวนโรคได้อย่างรวดเร็ว โดยหมอชนะจะแจ้งไปยังกลุ่มผู้ใ ช้งานที่มี
ประวัติสัมผัสหรือเข้าใกล้กับผู้ติดเช้ือ COVID-19 ถึงวิธีการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง 

อาสาสมคัรบริบาลทอ้งถิน่  

( Care Community : CC )  
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