
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
…………………………………………… 

 
1. ให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T  ของกรมสุขภาพจิตอย่างเคร่งครัด ได้แก ่
 1.1 แนวทางการปฏิบัติเพื่อควบคุมจำกัดและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019   
                  (COVID-19)  

1.2 ของหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมสุขภาพจิต (เผยแพร่เว็บไซต์ กบบส.) 
1.3 แนวทางการตรวจ COVID-19 ด้วย Antigen test kit ของหน่วยงานส่วนกลาง 

กรมสุขภาพจิต (เผยแพร่เว็บไซต์ กบบส.) 
2. กรณีมีผู้มาติดต่อจากภายนอก ให้บุคลากร กบบส. แจ้งผู้มาติดต่อทราบล่วงหน้าและประสานกับ 
   เจ้าของงานก่อน  

 2.1 กรณีรับ-ส่ง เอกสาร ให้นัดหมายเวลาและ รับ-ส่งของ ณ บริเวณจุดรับ-ส่งของที่กำหนด 
 2.2 กรณีจำเป็นเข้าสำนักงานฯ ขอให้แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป  
       หรือผลการตรวจ ATK ย้อนหลังไม่เกิน 3 วัน (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

3. การรับประทานอาหารในสำนักงานฯ ต้องแยกรับประทานอาหารหรือนั่งห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร  
    ขณะรับประทานอาหารงดการพูดคุย เปิดหน้าต่าง และพัดลม เพ่ือระบายอากาศ 
4. หลังจากปิดเคร่ืองปรับอากาศ ให้เปิดหน้าต่าง ประตู พัดลม เพ่ือระบายอากาศ  
5. กรณีมีสมาชิกในครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิด มีความเส่ียงสัมผัสสูงกับผู้ติดเช้ือ ให้แจ้งที่หัวหน้าทราบ 
    และเฝ้าระวังสังเกตอาการ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T  
6 กรณีเดินทางกลับจากต่างจังหวัด ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการ และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T  
   หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ หรือมีอาการผิดปกติ ให้รีบแจ้งหัวหน้าทราบ 

.......................................................... 
D-M-H-T-T คือ  

- D ย่อมาจาก Distancing คือการเว้นระยะห่างกับคนอ่ืนอย่างน้อย 1-2 เมตร เพราะละอองฝอยจากการพูด ไอ จาม  
  จะฟุ้งมากในระยะ 1-2 เมตร 
- M ย่อมาจาก Mask Wearing คอืการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยเพื่อลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอย  
  โดยประชาชนท่ัวไปสามารถสวมหน้ากากผ้าได้ตลอด เพราะยิ่งซักบ่อยก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพในการกรองเชื้อที่ดี 
- H ย่อมาจาก Hand Washing คอืการหมั่นลา้งมือบ่อยๆ ท้ังน้ำสบู่ และเจลแอลกอฮอลฆ์่าเช้ือ เพราะมีโอกาส 
  ที่เราจะนำมามาสมัผสัใบหน้าโดยไมรู่้ตัวได้ 
- T ย่อมาจาก Testing คือตรวจวัดอุณหภมูิร่างกายสม่ำเสมอ ท้ังก่อนเข้าทำงาน ร้านสะดวกซื้อ และหากทราบว่ามีประวัติ  
  ไปพ้ืนท่ีเสี่ยง ควรเข้ารับการตรวจโควิด-19 
- T ย่อมาจาก Thai Cha na คือการสแกนแอปไทยชนะทุกครั้งท่ีเดนิทางไปสถานที่ต่างๆ และโหลดแอปหมอชนะพร้อม     
  ลงทะเบียนหากทำได้ เพื่อให้ทราบความเสี่ยงติดโรคของตนเอง หากมี SMS แจ้งเตือนว่ามีประวัติไปท่ีเสี่ยงมา  
  จะได้กักตัว หรือตรวจโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว 

 
 
 

จัดทำโดยทีมคัดกรอง กบบส. วันที่ 15 ตุลาคม 2564 



1. บุคลากรกรมสุขภาพจิตติดเชื้อ/ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ

2. รายงานผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น

3. คัดกรองผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ

                  กลุ่มที่ 1                         กลุ่มที่ 2                     กลุ่มที่ 3

สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ

ส่งตรวจเชื้อ (Swab) 

- ครั้งที่ 1 ภายใน 24 ชม.

- ครั้งที่ 2 หลังจากการตรวจครั้งแรก 7 วัน

กักตัว 14 วัน 

สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มที่ 1

ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT

สัมผัสใกล้ชิดกับกลุ่มที่ 2

มีความเสี่ยงต่ําหรือไม่มีความเสี่ยง

 สังเกตอาการตัวเอง 14 วัน

 หลีกเลี่ยงที่ชุมชน

 แยกรับประทานอาหาร

 ปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT

 ไม่ต้องกักตัว

แนวทางการปฏิบัติเพื่อควบคุมจํากัดและป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมสุขภาพจิต

5. จัดทํารายงานการคัดกรองเสนออธิบดี/รองอธิบดี

4. หน่วยงานแจ้งสํานักงานเลขานุการกรมเข้าทําความสะอาดพื้นที่



“แนวทางคัดการตรวจ COVID-19 ด้วย Antigent Test Kit”

ผู้ปฎิบัติงานในหน่วยงานส่วนกลาง

ตรวจ

ATK

ATK +

ATK -

ตรวจยืนยัน

RT-PCR

รพ.ศรีธัญญา

ปฏิบัติตามมาตรการ

D M H T T

กักตัว 14 วัน

ตรวจ

ATK ATK -

ATK +

ภายใน 3วัน (72 ชม.)

ปฏิบัติตามมาตรการ

D M H T T

 ตรวจ ทุก 14 วัน

ตรวจยืนยัน

RT-PCR

รพ.ศรีธัญญา

ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านหน้า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติด่านหน้าหรือ รพ.สนาม

(จัดเวรรายสัปดาห์)



ผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงานส่วนกลาง 

บุคลากรบรรจุใหม่/นักศึกษาฝึกงาน

ตรวจ

ATK

ATK +

ATK -

ตรวจยืนยัน

RT-PCR

รพ.ศรีธัญญา

ปฏิบัติตามมาตรการ

D M H T T

ผู้รับจ้างปฏิบัติงานปฏิบัติงาน เกิน 1 สัปดาห์

ตรวจ

ATK

ATK -

ATK +

แจ้งผู้รับจ้างตรวจยืนยัน 

RT-PCR ตามสิทธิ์

ปฏิบัติตามมาตรการ

D M H T T

 ตรวจ ทุก 7 วัน


