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ประชาสัมพันธ์กรมประมง 
แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเส่ียงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) ส าหรับเรือประมง พ.ศ. 2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 ซึ่งในปัจจุบันได้พบการแพร่ระบาดใหม่เพิ่มมากขึ้นในหลายจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการประมง
เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของเช้ือ ลดโอกาสการรับสัมผัสเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
และให้ผู้ที่มีหน้าที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานสามารถด าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม 
รวมทั้งเป็นการสร้างความเช่ือมั่นในการบริโภคสัตว์น้ าจากเรือประมงด้วย กรมประมง จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ
และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19)) ส าหรับเรือประมง พ.ศ. 2563 ดังน้ี 

1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสุขลักษณะเรือและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ภายในเรือ 
ก) ท าความสะอาดตัวเรือและบริเวณพื้นที่ดาดฟ้า เก๋งเรือ และส่วนประกอบอ่ืนอย่างสม่ าเสมอ 
ข) จัดให้มีระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในเรือที่เหมาะสม และท าความสะอาด

ระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอย่างสม่ าเสมอ 
ค) สถานที่ปรุงอาหาร ต้องท าความสะอาดส่ิงของเครื่องใช้ เช่น โต๊ะเตรียมอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ 

ในการปรุง ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืน ๆ ด้วยน้ ายาท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ  
ง) การท าความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย  ๆ ซึ่งเป็น

แหล่งที่มีการแพร่กระจายเช้ือโรค ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ ฝารองนั่ง 
ฝาปิดชักโครก สายฉีดช าระ ก๊อกน้ าอ่างล้างมือ ด้วยน้ ายาท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

2. แนวทางการจัดอุปกรณ์ท าความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรคภายในเรือ 
ก) จัดเตรียมแอลกอฮอล์ หรือเจลท าความสะอาดมือไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เช่น หน้าเก๋งเรือ 

ห้องสะพานเดินเรือ ห้องโถงกลาง ห้องพักลูกเรือ ดาดฟ้าหน้าเก๋งเรือ เป็นต้น 
ข) บริเวณอ่างล้างมือ จุดก๊อกล้างมือ และห้องสุขาต้องสะอาด และจัดให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ 
ค) จัดเตรียมอุปกรณ์และน้ ายาท าความสะอาดอุปกรณ์ในเรือ และอุปกรณ์ส่ิงของเครื่องใช้ เช่น 

น้ ายาท าความสะอาดพื้น น้ ายาล้างห้องน้ า และเหล็กคีบยาวส าหรับเก็บมูลฝอย เป็นต้น  
3. แนวทางการป้องกันส าหรับเจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ หรือและคนประจ าเรือ  

ก) เจ้าของเรือควรมีการคัดกรองลูกเรือก่อนการลงเรือในแต่ละรอบที่ออกไปท าการประมง  
หากพบว่าสูงเกินเกณฑ์ที่ก าหนด ให้ชะลอการลงเรือและแจ้งให้ไปตรวจพบแพทย์  

ข) เจ้าของเรือ ผู้ควบคุมเรือ และคนประจ าเรือ ที่มีความเส่ียงต่อการรับสัมผัสทั้งภายในเรือ 
และจากฝ่ังเมื่อเรือเข้าเทียบท่า ต้องมีการป้องกันตนเองโดยอาจใช้หน้ากากผ้า ท าความสะอาดมือบ่อย ๆ และหลีกเล่ียง
การใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น ส าหรับผู้มีหน้าที่ท าความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน 
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ค) ควรเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) ที่เหมาะสม ในระหว่างการปฏิบัติงาน 

และการพักอาศัยภายในเรือ แม้จะมีข้อจ ากัดด้านสถานที่ก็ต้องมีการป้องกันตนเอง เช่น การใช้หน้ากากผ้า  
นอกจากน้ี ควรหลีกเล่ียงการใช้ส่ิงของประจ าวันร่วมกัน ได้แก่ จาน ช้อน แก้วหรือขวดน้ า เป็นต้น 

ง) หากผู้ปฏิบัติงาน หรือคนประจ าเรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ ามูก 
เหน่ือยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการตรวจหรือรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข 

จ) ขยะ เศษส่ิงเหลือใช้ ขยะมูลฝอยที่ปนเปื้อนเสมหะ น้ ามูก น้ าลาย เช่น กระดาษเช็ดปาก  
กระดาษช าระ ควรมีการใส่แยกถุงบรรจุ โดยผู้เก็บมูลฝอยต้องป้องกันตนเอง มีอุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย 
ถุงมือยาง และใช้เหล็กคีบด้ามยาวในการเก็บมูลฝอยใส่ถุง ปิดปากถุงให้มิดชิด น าไปรวบรวมในจุดที่ปลอดภัย  
ไม่แพร่กระจาย และล้างมือหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง โดยให้น าขยะมูลฝอยกลับเข้าฝ่ังทั้งหมด และแยกขยะในการทิ้ง 

ฉ) เมื่อเรือเทียบท่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือคนประจ าเรือ ควรอยู่อาศัยภายในเรือ หรือ  
เขตท่าเทียบเรือหลีกเล่ียงการออกไปติดต่อหรือพบปะบุคคลในหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อป้องกันและหลีกเล่ียงการสัมผัส
เช้ือจากฝ่ัง  

4. แนวทางการให้ความรู้ ค าแนะน า และการส่ือสารประชาสัมพันธ์  
เจ้าของเรือ หรือผู้ที่เจ้าของเรือมอบหมาย ควรจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ หรือช่องทางให้ความรู้  

ค าแนะน า ในการป้องกันและลดความเส่ียงการแพร่กระจายเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19)) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และคนประจ าเรือ เช่น วิธีการสังเกตผู้สงสัยติดเชื้อ 
ค าแนะน าการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธี  

 
 
 

กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต 
กรมประมง 

ธันวาคม 2563 
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ประชาสัมพันธ์กรมประมง 
แนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเส่ียงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) ส าหรับท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2563 
 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 ซึ่งในปัจจุบันได้พบการแพร่ระบาดใหม่เพิ่มมากขึ้นในหลายจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการประมง
เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ลดความเส่ียงจากการแพร่กระจายของเช้ือ ลดโอกาสการรับสัมผัสเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
และให้ผู้ที่มีหน้าที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานสามารถด าเนินการอย่างถูกสุขลักษณะ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม  
รวมทั้งเป็นการสร้างความเช่ือมั่นในการบริโภคสัตว์น้ าจากเรือประมงด้วย กรมประมง จึงขอประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ 
และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19)) ส าหรับท่าเทียบเรือประมง พ.ศ. 2563 ดังน้ี 

1. แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่ในอาคาร 
ก) ท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ าเสมอ เช่น พื้น ผนัง ประตู เป็นต้น 
ข) ท าคสามสะอาดจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น กลอนหรือลูกบิดประตู ราวจับหรือ  

ราวบันได จุดประชาสัมพันธ์ จุดรับจ่ายเงิน สวิตซ์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ รีโมท โทรทัศน์ ด้วยน้ ายาท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
ค) มีระบบระบายอากาศและถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม และท าความสะอาดระบบ

ระบายอากาศและถ่ายเทอากาศอย่างสม่ าเสมอ 
ง) กรณีสถานที่ท างานหรือประกอบกิจการ มีการจ าหน่ายอาหาร หรือโรงอาหาร ต้องท าความสะอาด

ส่ิงของเครื่องใช้ เช่น โต๊ะอาหาร อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรุง ประกอบอาหาร รับประทานอาหาร รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
ด้วยน้ ายาท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ  

จ) การท าความสะอาดบริเวณที่อาจมีการปนเปื้อนหรือบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อย  ๆ ซึ่งเป็น
แหล่งที่มีการแพร่กระจายเช้ือโรค ได้แก่ กลอนหรือลูกบิดประตู โถส้วม ที่กดชักโครกหรือโถปัสสาวะ ฝารองนั่ง 
ฝาปิดชักโครก สายฉีดช าระ ก๊อกน้ าอ่างล้างมือ ด้วยน้ ายาท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 

2. แนวทางการจัดอุปกรณ์ท าความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรค 
ก) จัดเตรียมแอลกอฮอล์ หรือเจลท าความสะอาดมือไว้ในบริเวณพื้นที ่ส่วนกลาง เช่น  

จุดประชาสัมพันธ์ จุดรับแขก ประตูเข้าออกส านักงาน เป็นต้น 
ข) บริเวณอ่างล้างมือ และห้องสุขาต้องสะอาด และจัดให้มีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ 
ค) จัดเตรียมอุปกรณ์และน้ ายาท าความสะอาดอาคาร อุปกรณ์ และสิ่งของเครื่องใช้ เช่น 

น้ ายาท าความสะอาดพื้น น้ ายาล้างห้องน้ า และเหล็กคีบยาวส าหรับเก็บมูลฝอย เป็นต้น  
3. การป้องกันส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ก) ควรมีการคัดกรองวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้ามาในท่าเทียบเรือประมง หากพบว่าสูงเกินเกณฑ์  
ที่ก าหนดแจ้งให้ไปตรวจพบแพทย์ 
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ข) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ที่มีความเส่ียงต่อการรับสัมผัส เช่น เจ้าหน้าที่ประจ าท่าเทียบเรือ/แพปลา  

ผู้ขนถ่ายสัตว์น้ าประจ าท่า ผู้คัดแยกสัตว์น้ า พ่อค้าแม่ค้า เป็นต้น ต้องมีการป้องกันตนเองโดยอาจใช้หน้ากากผ้า 
ท าความสะอาดมือบ่อย ๆ และหลีกเล่ียงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น และพนักงานท าความสะอาด
ต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน 

ค) ควรระยะห่างทางกายภาพ (Physical Distancing) ที่เหมาะสม ในระหว่างการปฏิบัติงาน 
และต้องมีการป้องกันตนเอง เช่น การใช้หน้ากากผ้า นอกจากน้ี ควรหลีกเล่ียงการใช้ส่ิงของประจ าวันร่วมกัน ได้แก่ 
จาน ช้อน แก้วหรือขวดน้ า เป็นต้น 

ง) หากผู้ปฏิบัติงานมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ ามูก เหนื่อยหอบ ให้หยุด
ปฏิบัติงานและเข้ารับการตรวจ หรือรักษาตัวในสถานบริการสาธารณสุข 

จ) พนักงานเก็บขยะ เศษส่ิงเหลือใช้ ขยะมูลฝอยที่ปนเปื้อนเสมหะ น้ ามูก น้ าลาย เช่น กระดาษ
เช็ดปาก กระดาษช าระ ในบริเวณอาคาร และห้องสุขา ต้องมีการป้องกันตนเอง เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง 
และใช้เหล็กคีบด้ามยาวในการเก็บมูลฝอยใส่ถุง บรรจุมูลฝอยปิดปากถุงให้มิดชิด น าไปรวบรวมในจุดที่พักมูลฝอย
และล้างมือหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง รวมถึงขยะที่รับมาจากเรือประมงด้วย 

ฉ) ท่าเทียบเรือต้องประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหรือคนประจ าเรือ ควรอยู่อาศัย
ภายในเรือ หรือเขตท่าเทียบเรือหลีกเล่ียงการออกไปติดต่อหรือพบปะบุคคลในหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อป้องกันและ
หลีกเล่ียงการสัมผัสเช้ือจากฝ่ัง  

4. แนวทางการให้ความรู้ ค าแนะน า และการส่ือสารประชาสัมพันธ์  
เจ้าของท่าเทียบเรือ/แพปลา หรือผู้ประกอบการ ควรจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ หรือช่องทาง 

ให้ความรู้ ค าแนะน า ในการป้องกันและลดความเส่ียงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
(Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หรือคนประจ าเรือ เช่น วิธีการสังเกต  
ผู้สงสัยติดเช้ือ ค าแนะน าการปฏิบัติตัวที่ถูกวิธี  

 
 
 

กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิต 
กรมประมง 

ธันวาคม 2563 
 
 


